


Ibn Khallikan 
198 Tercüme-'i Vafayat il-a'yan .3 ۰ 
1249 
1863 

PLEASE DO NOT REMOVE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 



 یخ
 ید

 یمن

37 : 

E
 

E
 

i K
h
 

2 
: 
R
E
 
E
P
 

o
 

ر

 

1 
 سرو

 می
۹ 

°
 

1 



۱ 
0 

Pk TA 12 ۰ ۱/۳ 
۳۸ 



hb: LL 

 نابعالا تارفو هچج ر زا لوا دلج
 ناکلخ نال

1 6۳۵۸۵۵ -( Vafay at | ا 

o YOM 



 ےگ | ج ےک رر

A A1 /  <“ Eسس  
 ص 9 رج
۱ ۱ 1 

 3 (BSN ) ۱ ۷ 0 ) مک ۲ | ی 8 ۹ 7/1 2-۱۱ ° 5 ۸
ED2( ۱۵ ےل  ALOاس  / 

EO OEE OSs x RDI ES 

 نان نرل نا را تس سمن و اس 1

 a (ںر لا سا ما )۳

 راوارسهنایح ناحوس! قااخلوا ناوارف یانو ناابیب ساس

 لاک فرمش بودیا زانم هلبا نایب میلمت یناسنا عون هکر دن اباشو
 ةياغو الوارس ره ظم لوا تابقاو تاولصو ی دلبا زارفارم
 لآوهنب ررمتعم دق مو ر طعم دهشم كن رات رطح كالفا شش رفآ

 رعفدیعباک جرم (دعب و) روئاوا یفاحتاهب رامارکب ادکاو ماظع
 زومآدععو لح د, ادم هکوح هکر دپا هداز یمودرریه بلا لج ندج

 یناخ دع تنطلس ما ظتاو ماظذ م اهم ق ترو قف مامزو یا ء۴ تلود

 ءارکباهناوعاواهراصن دیاو لابقالاوزملا ماع دبا هن اکر ایلام هللا دیش
 هدنلالخ یلامساتنیه لاس یدب ناسکسكی لاضفالاو فاطاالا
 نوطالف ید وطسرارب زو داهن فصا رونسد باصنالاو بانج
 ما ظد یرمک تااکو یارواردف طع ترازو یا زرد دانا

 عا اشک هعاقدش ودعرب زو تلمو تالهروما ما طن تلو دو ید لا صم
rrr A O 75 E 

 هکر زو
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 یرو لوصوم هنیرات افت افک ك رلرمضحاشاب نط صم م ظ عارب زو

 لاپ عبط هراوره سد یدتلف لوکومو ضوفمهنبرات ءاضا ب ةف
 تعسموهفهو قوطنعهثحارمو مولع "رک اذ میرلکان ان فیطا نهذو

 نا: ردلضاوخ عنو لئاضق مج هک «دنرالف اتو سلاح بولوا ل ام
 دنته>فرشو لطف باب راراوطا صعقو فاس راثآ میدن ن“

 باک كناکاخ ی ندلا سمت یا هلذلوا فو مصعو ف وطعم

 ردنا اهج لومو نار ود یالصف هد: دند هک ین ابعالا تایفو

 او عا یس هدنافو لک او لعا یهفن هسالوا هجرت هلبا کر ترابع
 نار رد رعناس تخاصو ناسا لر وب رم باک هدء!تورویدرواوا

 هئ را هعاطت سالا ءدع مدقد,عوب نسوا لن ھ کر ناد تح الم

 الاتتما هثرابل اع رها هد رج ان هد سا راب دروب نامرم

 كج ارت نالوارو طسم هدرو نم بانک ەرزوا ىس اص 2هم( رود ەم روم ام ا)

 ےراوت بتک اس هن رانلوا روهشم هلبا راهتشادیزم ر وها نيب
Eتدالولاس نی ەد درو بودیاقاطخا ت  | 

 راس سا دعامو یط نب رادهمرب راصد جار ناناوا رس هد هناف وو

 دلو | ع ورش هر هجر , هرزوا كل" دار أ هل ام هدنآال> ار

 و یزورلا قم ندجآی ےھارا قعساودا 2

 یا رش هعف لیلح نف تواوایهدلا یواش حشر ندنساهعف درم

 بودپا ذخا ن دراوکر زمان ځی رسنب سابعلاوبا ندنرابک هرعف شه
 هب هجا تحاص تسار هدقارع تالاع هرکصت دنا اهتنا در هل زر

 بواوا تماقا زاد لحرهددادف تدم ۳ سد یدیشلو | یچاع

 ندنم هدافا سذ بودنازب رع رعیادفا هل, ایلاغتشاس زدنو یوو

 هد لع تالا داواراهنش ا ت>حاص نواوا باب ها راک رها

 مفاو هدفی ر "هلا هد دادغ و ردراو یس دیدند تاغیئنصاو

 رد وسم هيه جرب بحاصعراش نالوا فور هم هاکعدیزورا برد
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 | ك بجر قرق زوبحوا هدهرزم هدلب ب ودیا لاک را هرس ےہ هدنرعرخآ
 ۱ یرق كن رلتر > یفاش ماما ی دلبا لاعتنا هر رخ ا ۵ دنزوفط

 : ها ءارو مه مجد یزو صح هراس هيا هجر ردنود دم هدر راوح

 Cê AE ہا ده اشو ره هلا ۳ هراصاد هدوتفم واوو

 ۳ هل ومه یااضا هراعش اش رد روطع "دلی رب هدناسا رخ

 : ر دن وخا رسم ندیا راربذدو زا دص رک ردزراو ج و یرخا دابر

 ارب ز رد » و کا1ا حور هل رع (J دیسراف طظ وا ل اعهاثو

 ۱ بولسا سد ر درا ع ندحور هسلا ناح تواوا مزاحم الم ا

 ۲[ توتلوا عدو هن رزوا فاض هبلا فاض »م هر زوا یسراف ناز

 و التخا هدر الا عضاو ٽن هرو نم هدد ردیاسد ناعهاش

 له یخاوا ثرومهط هدرا ضا و ا توئاوا

 تد.دهردطصاویزار هسالواتدسل ی رش یر میکنن ریدیزو ره

 یک یرلکدید یزرطصا هسالوا ته سذ هرط ماویزرْعطصا هسالوا

 اس ی تولوا صوص# هنت كمدآ ی هرز ول ره "هداب زرلم ڪوڊ

 هقیقعفوت سد راددانا قع وید ر دکر کقماملوا هدا ز هدنسپ رغ

 نالا ردکرک كم النید یزوره بول بود یزوص نالف انب
 چ ینارقسالانارھ من د نب ےھاربا قیا وا داتسالا

 همعذ مجو برع ءارع 7 هدنیلوصا ع بواوا ندلا نکریقل

 مع روبات ےاشم ماع هکر دنا یر وناشدت ک اح یدیابھذملا یذاش

 زدرا سلوا روفو۰ لداصف لات هک اذخا ندروب ره ییالک و لوصا

 ند لوصا یر لد هلج رد راو ی SET یتاصد كرو زهو

 ردن ما ۳ تاتک یک" هلآ يح عاج هردم درو

 ییس هشدار رود ر٥ تانک ن کاخ نا یه ۳ تاتک فوم

 یسراف رفاخلا دم نسخ اويا را لس واد مد روک هد داح سد

 لافم ط..ب هنوکوت هدنفح هجزنللا بح اص هدر وباشرت خم رات ایس

 کری
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 یقنادو تناما طاارشو رڪ هد هع وتم نونف رول زم کردا

 هد ترو داهتجا هجر د ن دماظع اش مو مارک ءالع نالوا ممس»

 ءجزلا بح اصرد دو دم ن دیس هصز رراوکرزب نالوا علاب هلاک

 متافو هکر د وب مدیعاو احر ندلام الا به و هاکر داماد

 هم هزانح هروب  هدلب «یلاهاروهج هک ات هلوا هدروبا د رب هداب
 یاد دیاش یخ دیو ر وج امو باد هلذلق مزا رانا بواوارمضاح
 یده یأعد كوان ت 3 یدیارد وا روفعم هل ناک ی رم>

 هد اروشاع م وب ه نخ ران کس نواز وبترد بو دیا تباصا هتاجا

 ید هزانج یدلبا نانج را لک م رع بو دیا تباجا هقح توعد
 ماما هنا س هللا هجر ی دنلوا نفد هدنا بونلوا لقت هنشن ارقا
 تمز الم هنسرد سلحم جزا تحاص ی ریشفلا مهاعااوبا مایه

 ردرلشالا هداشتسا بو دیا

 ٭ یدابازوریفلایزاریشا!فسوب ن لع ن ےھار ا قحا وہا حنا و
 لداعو ملاعو لماکو لضافرب بقلم هلربغا نیدلا لاج روب زم جش
 لودو مولع رش بودا تماما هد د ادب مالسلا راد تولوا

 نایعا م ھاشم ی دیارلشم روکریاهناناء نب رلتاقوا هلدا موه ءو قو طنم

 ندنس هدافاو ےلمدناوخ روب زم محشر هج ندنارود ,الضفراکاو
 ماظذ هکروناوا لقن رد راش لوا راهتشا حبوا لصاو هلغلوا نيج هلاون
 هب هجزتلا تحاص سرر دن ه دک دابا انن هسردم هد دادغب تالاا

 تر یا هولج لود تروصهدرحا یا دتناید اراشا | فیاک/
 كل انالوا ىع هلروسا لماش ههلیلج *هلغش«لو نیغمالوا لوصح
 تدمرب هدروا :متودنآنییعل یی ۶ اصلا نارصنااوبا نالوا یننصم

 هراکماکر زو سعرا د ةلاع حش هرک ص ذ دق دلوا مواد هه دافتمدخ

 وبا مش هنیر بو وا عفرندروب ز» تءدخرمصن وبا هاکءمسوک ت غر
 هاب یرارع بورو لافتشا هبهداف و ےل دن سد یدیشع وا نیر نع ۱
 دروب زر محشو یدرلشهالوا كنم تواوا ماودرب هدتمدخ لوا هکشرا



 یاد هە 2 لوصاو هاب تاتکو بدهم تاک هدهد ع

 مان هوما باتک هدلدح و فک تانک هدفالخ و رش عل

 (تس) ردندنراراعش تغالب راک لج تدسیکیا 99 ردراویراملأت

 ۶# قو لخ نع ساناا تاأس #
eلاتتسس اذه لااما واقف  E. 

 3۴ رح د ول ترهط نا گل ح

 + لیاق ادا ىف رطا ناف ۴ ۱
 كالذک یک یرلفدلوا هتسارآ هلفر اعهولاضف روب زم محش هلو |

 ندرص> و دحیرانساحتو دماشبواوا قوا دا هد اودو عرو

 زویحوا یرلندالو یدبا جراع هر اءلع حر E ومراکمو حب راخ :

 یرالتعتا بواوا مد 0 و هد ز از رورو "هداب هدر رات 2 وا نا حفط ۱

 ۱ )ورد هرزوا یودل کد ها د داد € ا ییاعس 1

 هلن دبع ےساقلاوب اهنا م هللا ةجر ردهدنریرکیكنس هرخالایدا ج |ا
 (مظت) ردراشابا مظنیتاباوب هدنس هیت رحلروپ زم حش بقا نا |ا

O ER 
 و اواو ماقا طخ #

 ج هلع فلوتال یل ابال اہ #
 # قنعسا یااهتدع نا دعب #

 #3 هرکد نع تع ل تام ليف نا #

 *#* قاب یایلا ملع ی # ۱

 3 و ا
 دنا عفاش ماها ب نا کا دو دد ف « ےس وبا رک ریل ناب . هنوک و وب

 ۲ ,ارع دا ۱ تولوا ۳ ۳1 یا Al لصف تاص :

 لاکو اه باص لصاو هاکتا فانغا ندن ارک ی رع لواراد ||
 ای۰ هدنرفص اع تواوا هد داآ زورف داب یدالو ی دیارلشا وا

 - هخ ل
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 تو دیا تلحر هژارمش هگص نیل هد هر ولره هدلب ییولع

 یمه یایه هرکص ندک دلبا ناعناوژحا ندرابک لاثما تاهولاد,ع

 ه رود ىدا انا نددوج هديا تدمر بود زاورپ هب هرس ها بناح

 بودات ۶٤ رع هدادوز مال بلاراد هدنلاوشی هب دہ شد نوا زونرد

 9 دن یا | لس کن تود 3 ند رعط ببطااوا هدهرول ره دلل

 12 ول ره ییاهکاو هدم الد رول رم هرکص ۹ اف و هکر ون و ۱

 هد د ہھاطد "هسر دم تدمر بودناعاموارع هدنرلو دلو ادب ندنفارف

 ۵م ایرلغام مابا سد یدبارلش)وا لاو ینرطاتب نشد هلو

 کلا لر ولعوا هلغمال وا هددادءد تاللا ماظن هدتوو لوا هدک در را

 ود یلاع مان ديوس ورا هسا ردن تمدح ی درا ماهه اق هنر

 لصاو ۹۱ ماظن رخ ول رلد دارا عورش هلم ےک هشة :ہاط بودا

 بوتکم ر هدنووصم و لعوا تو اک نابسح ۳ 7 هد دلوا ۱

 "اره دلادیحو یک ق ھاو حش هکر دیاوب نالوا ال هکیداریرحت

 لد هیهنس رب بوی وا سالجا هسیکرب هنب رب ءا هتراعریتمرح
 SFE بوزاو 1 عفردیع- وبا ند ما ل وا هده هلوا ها رد هسز دم

 هزل وا سرا اس هلاک مان عاص لب دب دلا دبع رسعنوبا مش سدرذم

 یره وا را كا 1۹ مرمر هدو دارا لصاو هکللاد, و٥ توتکم س

 ءا رسدیکب دانا زو ری یدلبا م او هر ه.لط ءا ردا رول م ناکا نیرعد

 زد هلو ن دسر ام د الر ارا ءا ءار حو

 * ساک روص)« ی ےھار | قع اوبا بیطا 2

 + ییارعاا یفاشاا هبقفلا ۶

 هلال ّصوو ع فورد هلک ءاد یارع تواوآ تیط> هدرص» عماج

 لر زا مش ۳ یھ “اوا یدبا ¢ بدا رءاشو ببب ۱ ۳ ۷ ور یوصوء

 ردد درم ے٥ یلص ا )ك هیچ ر ءزا حرر هد دل > نوا . 4. ۳ تر Ys هد ءا بدهم

 ۱۳ لب مع کش تودنا تء ۳ ها افت مک هو تلر هدادخا نکا

 سس و



 تر

 هد دادعا ی4د عور دو ام وا تس هوار ت درک <| تەر

 قحا وا و ی دلتا ذخا ن دب وما نیا ید 2 رکو وا

 ه_اک اد یر ے هد دادقد ر دشاوارمطاح هد هنس رد كن زا مش |

 هلا وند یا رع ه دک دابا تد وع ه رم ے۰ ه دع! ی دیا ر و هشم ||

 «دنل الح یس هنس قلا نوا زومس ین دالو یدل وا تان رهش

 تا ناسهط زور هد هرول رم ةو هنت یلاهتابواوا مواو هدربه» ||

 موسوم هلیع"ا هخادبع دجوبا كروپرمرد هدنسالوالا ی داجج ||
 یداوا بیطخ هن رب هرکص ندک دنا لامتنایردپ یدیاراو لغوار

 3 رانا *لج ردراو .ییمرم دب رک راعشاو هدسیقم بط

 (مذنر) ر دش< د: ید دلو ا تک س یسد بوشود HEE لا اات

 * لعو>ا ل ۳ درک ی دام »)| نا 3

 ۷۴ رال 2 دم وهدم تععصا دهل #

 %3 ةوراس یهواه:ء عطقلا رخ ۷

 9۶ ربط | نع یەت د رسسکلا اه ءا #

 1 ا رح هن ام الا یا ی درج هللا د.ع وبا ر و ڪڪ دم داع

 ترش a در وما قل دلوا ف یرصتمو ر وه سه لضاعر رد هربغ)ا

 روک د KA هلا =| ولس نسح a ARE هاودا ب واوا ف ورعم دا تالا ۰

 هدونآ ود تام لح هدر ھو هد هد ر نکا دنافوارک | ی دا ۱

 زویشب ی دیار وکشم یس هلسیج "یاس بونلوا ما دخ“ ||

 ه دنشب كنمطلا نابعش یدب زونوا زویتلا بودیاداوت هدرکسیللا |
 ل داع ال« هک روناوا لس هيف نام ىلا انهجر ی دلما تافو |[
 هک ی نب هللادبع دج وبا نب دلا نص ی رز و كيويا نیر و 1 :

 مەد عاج یروب ا مکحا د.۶ رد رو هد هد کش نا :

 کالا کہ ۵ دک دنا لرع ن ددا ۱

 هرز زو

 ناوید بناک هدرمصم هک لیربج نیداع فورعم هاکید لا خا نا

 بودی م ظا و



 (یظن) یدلبامفر هنبروضح كر وب نم رب زو

 # مجرا كباب ريع باب یالف #
 مطا لدو> رغدوجیابو#

 + یکلاسو یهاذعلیعتدس#

 ۴ منصا ام ییل دف كيلا الا #

 #4 هدحو كباب تاو الا اغا #86
 # مجا هقیلنا تنا اف اکو

 هدنس هرح . الایداج جواب سه یو بل یتدالو كرو زم مک ادع

 رد نقاب ی اتعش یس دنس ج وا نو ! زومتلا یلاسهتسا ب واوا

 هر ےس هللا هجر

 ٭ نيدلا ره ظب بقل لاركسعرصذ نهارا نح“ اوبا
 هک یجفاسلا ریه السلا ی طاق 3۴

 "ه دلب رپ بی رق هلصوم هلا مال دپ دن و هل. نیس محف هيم الس
 4 وا یسضاق كس هر و رم دا: هچر تبحاصرد هریفص

 ه دنخش رات یی دلا نا ی دیشلوا باس یهشودد هیم السا صاف
 تولوا صاف در ن دلصو۰؟یلاها قه اوبا هکر ھا رک ذ

 هدا تو دنا یم هل اک و لصف ت ۳ هیت ه داص وم ادا

 ن د دادفب یلاسها هدن دمر سد ی دد اد رم تع رع هد | دغي

 نطو « رک ص ن دااغتشا هم واع رانسو هب هب و تیدآا عام

 هدلب را هدلب و یدلوا یحاق هیدیه ال "هدلب بودا عوحر هنفوا ام

 صعب كن رابنا دع ن نج اد. تاکرب ااو ا بواو |لوغشعهسا ردت

 لنت ی دیشلیا ذخاو عاعسا ندنءاوم هد دادب هک یینافنصء

 ردد اور كنپبید نا مالکنانلوا یکذ هعهاک هلعشوب یدلباتااورو
 ندلج مان هیدنس هدف ارع لیصا روب ز٥ ہا تانک فلؤماما

 هدنس هسردم هما ظا هد دادف ىدا هنسک لضافو هدر ,بواوا
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 ی دانا هد رش تد داحا ع اس او هقف بانک او لک

 تدع را ل واوا یسدضاف كن 0 دار مان هنع لس ندلصوم لاعاو

 جش راف ڪڪ تغ الب ت اا وب ی ذا لاهه دانژ هر اعش

 (م طن) رد راک لح لر ول ۰

 اب هو دع نه ناکام دا رکلا دوج #

 3 ر ا اسا e دقو #

 ۷# اهرا ولی جال د د ایا | نا

 # رالا لد رطمت ل ىها ذا!هفن##
 ۶# نعک"ناو م وهم دعولالطابو9

 #ر دیاابلطا لوط دەر 2 هاد 3#

 9۶ لر لء شع له دولا ةحودا#

 ۶# رعلا ىلا جات وه و اهزه:*

 3 ۵ د هد ر3 م ۲ ۳ زا و بیرو هر هاها هک روزا وا لبه

 ای م كن هرو رم هب وا زو ی دیا راو هی وا زرب ص وص#
 ر وب رم 33 ی اجاوب ر و ڪڪ ذم ق اوبا یدیا راو ییشر
 ) مطد) ی دیشلل وس « دنفح

 ۱ با ناعيا ق 8 ح وص: االوق یکا لوالا #

 ۲ میدن هنس ااا ناب e ون د ق ساناا EG “م ال

 ۴ عب وح عمل اف صقرب و# رمعبل لكا ءرلا لك ًایناو #

 Es عساف كا نعرا دال ۶# امدا اسم ۹ یواطن اک ولو ۷

 68 عطقلاالا مولارکساامو # هل الا بان رکس اولاق و #
Ee;۶ ممدلاو اهب راهد رم 2) اا اذارممطا كل ادک  

 مال!ارادرا راکمرع ه دهیالس ه دنرخ الا میر یسهنس نواز,تلا

 هه ید با م



 3 3۳۳ ههاءجر ۲ ۶ ۳

 ن لعند رفعج نی دهد ن ےھارا قحاوبا ¥
 3 ىعشاهلا یا ط1ا دم ی ساع ن ەللادىع ¥

 هلکش ردیشادنرق لدشرا نوراهو یع كنومأم نددیسابع ءافلخ
 اناود یدبآ م اف هيس نیخاوا دا وتم ند هر راح یسحرپ هدنمان

 ی د شاو روهشم هل عا نیت هلته ج یعوداوا كن ر هاوعو دنم وتو
 فطاو توام نسح نیغآ وا ب رشم هد انکو عبط شش وخ

 ردروه ثم هل ]وا دنا ه دک هدنزا و هدنناوخ بو اوا فورع» هلترش اعم
 ىلع ندتب لهآ *هعا نکیا هدناسارخ هفلخ نومأم هکر وناوا لق

 تف السخ دنسه نیشن هکر را هرکص ندودنک كناضرلا یسوع نا

 هس ابل ی هد دادغب ربخ ود سد یدیشلیا د4۶یلو نوعا یسلوا

 بودیا علخ ندتفالخ یتوء هد رات رپ زویکیا هدقداوا لصاو

 نومأم س یدیاراشاءا هسفیلخ هت رب یمهاربا هجرتلا بحاص
 مهارار وا رملد le دی | س ولج هن دم هتب ب واک هدادغب

 ع ران یفالخ تدم رود رم یدیتلوا تفالخ دنسم یام روراک

 هدنوک یکنا نوا یآ حب وا یعرک, هرزوا یتیدلوا رو طم هدب ربط

 كني را هللا ملخ ن دف الخ ین وهام كرا بساع یدیشمریا هتیاهن
 نکیا هدناسارخ نوم ام ےک زرا تباور هرزوآ هج و وب یلبفیک

 ست ید.دأنا د4۶یو ییاطرا یسو» نیع هرزوا ینیبدنوا رک د

 ز لب میس نور رکا هدفداوا لصاو 2 اهل ی: هددآدغا رمخ ور

 لع لآ بواوا مطتنم ندرعادناخ مزب تفالخ مویلادعب هسیارواوا
 یس هلج هرخالاب رلدلشاب ۸, وکو تفک ود ردب,ا لادتنا هننا دا

 هک هقہاح یف ھه کرار هن ر تو دنا ما ن دو الح یوم

 هصوصخ و هدننابم هرو زم ههاط ءان هقافناوت سم راد درب و رارق

 شیما بودا تعا اتو تعا ۳۳ هر ول و نیکمر وک یا ۷ یبا
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 ای دریا ی د و هنس رو ز وکدا هصد وب رلد دارا كرامه

 یرلطبا تە ییهاربا كار وب رم نکل ىدا ۵ دان وک یعسب یرکب

 ند ول یدیاراشاطاا نالعاو راهطا تو وآروتس هد هد رپ سد ۱

 ۳ ارا یه اب ص )ہا نالوا سا. لآ راعش نومآرارکد هرکص

 یدلیا ودر یریس سابل نالوا لوسرلا تمالع هیر بودیا
 دوا ن“ تواوا نره هژ.رس و لر هدرص وصحول هد رل بساع راف

 دلش هاو تک ا نام و هدنناب یرلمایک هما> هات هرزوا مدفزرط

 هذو داوا لصاو هدربخ وب هرلبسابع نال وا هد داد غب یدیشلبا
 ٩ دشان رکید كر یهابس زارتالان # (ع)

 یی راضارعا ندنوم ا٥ وید ز ریا لر یز ګدق راعشزپ هرزوا یوه هم
 برس یچهارا ینو کک ییشب كم رحو رد دلدا نالعاو راهظا |ا

 دوحولا تحاو یانو دټسودو عم سام سورکش تودنا دوعوص هرم

 ندناسارخنوممهرکصندن دهر سب یدرونک هنر یفالخ نید آ هاکابلا

 آف هدف a اس لمیهارباهدک د لیا هج وت هدادعر هلیار کس ع ظع :

 زویکدا یسافتحا رود رهیدلبا افتخا بواوا لوس سا رهو سعر

 هوما یساعتحا ليهارا رد هلا لد ك اید ی“ ےس جوا :

 ه۵الطاراد داثلدو مرح هدن ر ٤ص یس هنس تردزوکباهدقدلوالصاو 1

 یعارخ لقد هدنص وصح یساهدخاكميهار ایدلوا لخادهدادغب ۲

 یدلرا 8 او عماج لش بوددا مط 1 نو رتاساود رع ۳۷ مان ۱

 #< هلهاو قارعا هلکش نارذت #
 »۴ قرام سلطا لک هبلا یوهد 1

 ٭ اهب املط صم ےھارا ناک نا #

 # قرا هدعب نم نتصالف #۴

 # لرارل كل اذدعب نم نیتصخاو #

 *ف 3 1۲ 5 دا د نجل صلو 3

 ۳۳ مد 2 07
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 ٭ ی اکب لاذ سالو ن وکی یا #

 6 ساف نع قساف ةفالطا درب *۶
 قرامو E يا زو هلا همم e حم م قراح

 تباور ردندنرا هدنناوخو یهر وه شم كرمهع لواهسیک جاوب
 ندقدلوا بابماک هفاد مصنع» هليا تفالخ هرکصندنومآم هک رونلوا
 بولوا زانوزع "هداسو نز هیکت هرزوا تفالخ رب رمد نوکر هرکص

 یدیاز رروتوا هدنلوص یدهم نب اراو هدنعاص نومآمنبسابع

 تودنا «اکت هعاخ لوا هاك و هاک تولا ماخ رب هما مها ارا هداشاوب

 هدک دروک یدسیقن هليا ماخ لر و زم س ابع ست تیتر بیلعت
 هروهارا یدلبا لاو سواد ردعاخهلرقم هنكکندلمارظن لوا یعیا

 تق اط نويد هدنانا فالح كوم أم لردب هکر داخ ر وب هدا <

 كن وااریم الاسلام هدر جم یدیشلا عضون ھر هدیس باقر 8

 هع” درار نیفلوا اه ن هر كف هدنراتفالخ ماکنهو تاود م را

ETارج رولوا تب وقع بح وتسم كنس هللاو ساب هدک  

 رهق شنا كاشاخ کدوجو كنس مردپ نکیشعیا تع س كماظع

 لنکو دیا لاخونوخ هتشغآهلبا كاله غب رد یمن بود بضغو
 دیف کاخ كينمواا ریما هرکصن دک عار ھو ماش ةفیظو یب رکش
 یدید رد ررق» دوخ تلکح هيدا کش ھم کودتا صالخ ندنه ر

 بول وا هام دو ت وهب .ه هدک دانا س E الک وب مهاربا س

 روهارپا رم هک روتاوا لون ی دم هلوا رد اق هعطد ۳

 ارج هن هروب زه هلا لوحا داخ نیدجا یریزو هدقدلوب رفط
 ه ناف لعهاربا کا نینم ول ممااب دجا یدلنا تروشم وید ل هديا

 نیسم اا , اعر هعدتسم بادو عدق روط زکسردیا نام رف

 صوص> و ن کا کیش سرو ازا ی سەرو یس ارج هنال وا تب وهع

 رکا اامازکس "وا نیس ناباش نیغلوا هرس*تداع یرب ندمدآرور



 را
 هڏ و.سه ربع زرطزر ی تودیا ر وتس هلباوهع لیذ یءارح

 ام ولعم al اع یک نو ك ؟عودلوا لثم ییهدمرکو اا و کالا

 | فطاودازا یرو زر« بودا لع هلمالک لدجا نومأم هدک دید رواوا

 | هنسکنا شعلازوب یتدالو كميهارپ یدلباداشینورحرطاخ هلمرکو
 هد یار نم رسه دن رات ترد ییرکب زویگیا یلاقتنا بواوا هدنس

 6 ها ےہ ہم توو 7۳ ہل یس هداز ر دار یی ز , زا ۹ : ردسلوامف و

 ۱ یاعاو هراس ا

 یم ا كسن نی نم4!نناهامنب ميهاربا قحا وبا
 ردقورعم هلک عد د یلیصو» ۴ تواوا ندناحرا ییصا ا )مت ر

 ۸ هومره ترول رھ مارک ر طناز ؟ هدا ال اتا کی هعصا 2 رفلاوا

 | رد هجا وا تست هل صوم درک ا تا هدر | نامزههآ بو دل E =ر

 ناهام یردب توا وا ن رءطع نادناخر هدم ګراد رول رم ےھارا

 | ادا ند هسا ع ءاهاح یدیسالا نطول تژدیا ناکم له هی هفوک

 هکر واوا لدن درو صنم کید هم ندیا شوک نامل كروب ره "یلصوم

 یدبازاواورص»ت هردو نارود هناکل هد قیسوم نفرو رم مهار

 لژزوبودبآ زاغآرمس هناطاو دورس هدساح هکروب رع هاربا سد

 راحانهلو زام د بودر ا کالو ر هرول ز» هدر تك ارروهشء هلک د

 هکررذلوا تیاکح یدبا کک هح وکنم كميهاربا هری لز

 : دیش ا نوراه هک یدیاراو ی هب راح رب مان هدرام اد شرا نوراه

 نوکر قافنا نکا هرزوا تہ هدار ر تولوا نوّتعم هب هر ول رە راح

 1 ہک تواوآ مق و بل طش رادعمر هداه كنهر ول ره هلا هل

 تەو داوا هک اند 5 یعر رفعجید,تاوب ماکعسا ۶ تقراوم

 قشاع هژاس رحم دم عاش مان ی>ا 5 سس ۰ ا2 تولوا كل اس هرب دن

 E E تس یکیا عداد یترودک ن نس ود هنن ایم قوش ەم هلا



{¥ 
 قبب یکیاوب هدر وب رم رع اش هد ڪک دابا مما وید هلا یا
 (مظد) یدیشایامظد

 ۶# ,هنرعه ںیدلا كتا مجار

 * بن الف ملا نا #
 ج کت لواطتنا بها نا #
 ۷ بلطلا هنم رعف 5 ر#

 قل یکاوب هددورس ا هکن دلدا ما هب لی صو«مهارارُغءج هدوا

 تابا هدرود ره سم هدیااقلا هبهه.1خ سوک هلیا رکنا قوش "مار

 زاغآرمس هددشر سل بودیا هتسب هد مکن برط یاونرب یبهروکذ»
 هتصاخ یارسعرح ففوق ی بولک تقر 4وراع ا

 راد دا طاش طاس طو لوال کهن بولاهل زد رطاخ كتهدرامویدزک

 لیا یلص وم هاا هدق داوا را دربخ ند هلاصم بیس هدرام سد
 ج د نددیشرا نوراه بوردوک مهرد كب زوّوا هفن> اب سابع

 نوراه ید هربا ما سهل انییرب ره هلا هینس هیطع هک دابا اجر

 هب رددع نا راد دلبا ماددا مهرد كی رمشهرکد هب رب ره هک,دابا معا

 کردار كنو« E نوکر لیص وه میهارب هکر دبارکد هدندب رفلا دفع

 هار هلا ناب اوب دنا ن نسح ه دنسلخ كيه ار

 (مظ ) هدقداوا زادرپ

 # نتفلا نم ان دلا تلخ * هتحالمالوا اشر #
 رغ الباد ع هدسح ٭# هل قرتساالاا دیام #۴

 ٭# نمزلاو مان الا مهم د 4۶ ادا شعهللا نیما #
 * نکفاشنفا اذاف 6 ان ءانفلاو يبت تا #
 ۷۶ نك ما للا ن اف *اودنفیدنلا سانلل نس##

 رورو ترط هو, هن ط كاما دع ند هروک ذه ت ابا

 ییرسبوکج هشوعآ ییهربا بوق ندنرب رارتخ | یبهکیدرپ ولا
  EEUUحس ۳/۰
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 مهرد كيب چ وا همیهاربا دکداآ رھاو ا لاقاو تلود ا هس وا 1

 نیکد هب ید هس نی هز یور هفیلخیا هکیدید يهارا زهدیاناسحا ||
 ی کب هرک كس ماعن او اوج نالیروس ناسا هنر رک هلا ول ۰

 هک دد بول وا مهرد ندزوسو نیما یدلواز و اهم یهردكي

 دیس اپ ندرککلام *شاوح یو گر گیدتبا مان ااکسن الا |
 هکر دکرک هسا وا هن ی رادقم كغلبم وب رول هل وا قحا تب ارخ ||

 ین دالو كنباص وم میه اربا نسررونک هلاسا یا رش ۱

 تولوا مق او هد هف وک ه دن رااا شد یر زول ||

 یدلبا شاه لاع كرت ندنضمم ما وق هد دادغب هد زکس ناسک سز وپ ۱

 ورعوباو هبهاتملا وباو ییصوم مه اریارلیضعب و هنا هللا هجر ||

 هد دادا هل اد یپ جوا نوا ز وکیا دو حج واو 9 اميلا

 جحا یلاعت هللاورلپ دا لهن وب درلیدلبا تافو هدنوک رب ||

 ٭ دفرع نی دج ن ےھاربا هل دبع وبا ِ

 ٭ یودها هیوطفتب بقللا
 هک هد هب ع نونو هب دا مولع ردن دطساو لص ا كروب نه ۱

 ندنر اثآ همی |تراونا بودیا «دیشک هفت هتشر هدف« بک ||
 و ددال ویدا نارق الا قل افر ناب ان و مطاس

 هدادعب م السا زاد ه دعت بول وا عفاو هدنس هنس ترد قرفزویکا

 زوي وا هد هر و نح "« دلب ی دیشلیا نط وت هدا _تودنا لە ||

 مزعو یاف ماع عادو هدنبلا كنیرفص چ وا یرکیاا

 یدنلوا نفد هلع مان هفوکلا مان تویلدا یت ادو اج تشهب

 يه اربا یعتا ند اع هدسپا باک هیولاخ نا هنا هللا هج ر ||
 و دردق وب هک رع ند هب و طدن هزل دبع وبا یس دینکو ۱

 قلب ی اوب هدنسل امایاق ییعولا ندر اعشا رو نم ربا قیفح

 La) د



XV 

 # اکی:هح یوقنم یهوا یاوو ۰

 ۶۶ اکلع هاوه هنطعت و اظ #
 تاکو هم امالا بانک ک یطساوا الع ی در ز ند هلا ۵.۶ ورا

 هدزوجح هب و طه نب کاور د رو ه سم ملکتم 7 نا و۰ نارغلاز اغا

 3* هر وطفل یرالن | ده:کلف #

 ۷ ریسا صا هللا هق رحا #
 3 دیلع اخا مو یاد ۱ رصو %8

 نکل ردشما وا تباو ر ید یه بواوا هلی رسک كنون هیوطف
 فی اطل یل اعد ر دشا وا جرت هلغل وا صفا ندنحهف یرسک

 ثع العو تامو تولوا نوک مدنک یوا روم نه میهارپا هدنفراعاا

 هلی هبوطفن بونلوا هیبشذ هنغا طفل هلفل وا ىح اص ق الخا

 ب اک م با رک ا بودا ب ا 441 ودوس هد و و یدل وا بلف

 یدنلق هیوطعفن یا هرزوا ینزو هبوبس هلذغوفوا نحر كهب وبنس
 ردشطا داشدا 1 ابا وب هدن وعه لر ول ره یر ندارعش و

 3 هما اه و ولا لاد راصا ك

 ٩۶ رییس فصن هلا هف رحا #

 ردسگ د هل ابا وب

ARS Rasa7 اش 7 ات  E TEATS ° REE 

% ۲ 



AF 
 ٭ ام دا ییا مولا ف تار 8
 9۶ لصفلاوذ هللا هلع لص #

 ۴# ےھاک یدلو م غاب ال ادو ۴

 96 لهس قون 9 م %
 قلاط مهءا ارح ن اب#
 7 ةي و طع: ناک نا ٭

 هک یوعلا جاج لا لھس ن یرسا ن مارا قصساوبا 3

 ماما نال وا یورعم هلکج د حجاج ز ناد اه” اک وتس هاحر وب هم

 ندیلعو دره ند راک 1 نگو دا و رد ر وهم

 ات اورو دار رها ج 3 ل لس ور ره بت ودیا دخاو یان 1

 تو دنا لاغتشا هب ی رک هشیش تعنص ه دن ها ءادشا ز درلشلیا |

 لوا هدعب ب وا وار وهشم هلن اونع ج اجز نیکعا ش دمت هلکنا

 لاغتشا هديب رع نوتدو هم دا مولع ودار عاض) E تدا

 اب هعدات بک ک هه بواوا ی .>اصقوا ڏ ل هدیدا ۳
 < الا نارفلا یناعم باک ر د را وب یمسآ كني رایضمب ةکردشلا |
 ۱ اكو قطا عماج نم رفا باكو یامالاباک و |

 EE !باکویناوتل باکو ضو ر دلا باکو |
 تاکو تلعدا و تلعذ باکو وای سه تاکو سرفاا قاخا

 زداونلا باکو ہوس تابا ے رش باکو فر ھالا قو فر ھام
 ن دڅو ا هلبا دانسا ه دنرات ی د ادغب بیطخ راونالا باکو |

 هبسک ہدلاح لد او اہک یدیاریدحاحز هکر دبا تاور ز دب وه وتسرد

 وصیت هو رد ه دعا مدیا لوغشم هبیرک هیت تعنص لولو اج ات

 ۲ ی ایم نتمز الع نم ادومدراو»دربمبواوا لز دمى مت هبعا
 كرلناوا تلاط د 1 نیک نیل هرمسآ رج هد سوگ ھس دا رول رم مدروا

 9۵ ر دیا نیما یشر ه روک رو بودی ك اوس ندنس؟و راک
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 یک و دلوا جاجز ه دک دلا لاوس ود ر دن كتءنص هدندنناذهیبع ءان

 مهرد رب هدنوک ند هر وب زه تعنص هکم دتا بو دپا مالعا
 ماعاو هل ارم هدنص وصخ ملعت هکهردبا زان م ردا لیصح
 كفلم مک داا لب ص هللا نیبج ق ع نوکره یخ دنب رم. هديا

 | لجاضارع» هک عهدیاده هرزوآ لاونمو و م هرب و نیس ی« ردر

 هک دعا ت قد رش ی هقالع نالوا هدم هاب« ب ودنا لما هیر عطف

 سد م دنا لاصیا کر ھ توسیکا حط ندرس یدوهعم مهرد

 ندپهاس یه ردررب هدن وک هدنن یدرب و نذا هتمزالم بودبا لوس

 هداوا مدیا راوا یلاخ ندک ٤:ا رو دعم ل ذب جد هدنروما رتاسادعام

 دیوت هراز ن دنرا وانس بو دنا ماتهاو یس هدنص وصح ملعد

 مدصات مدو هدادعتسا "هیتر هلایراب قیقوت "یرازسد مکان یدردبا

 ۱ یس ر ن د هرام یب بواک ب وکم هدربم ندنارهر اکا هدانناوت

 | هدف داوا ع ولعم توتکم نوعصم شایا س اما اهرب هنید ال وا

 || بویابا لوبق یمسلع سد مدلبا زابن وید روه روم یتب»عاوب

 || هناره هلةب رطوبیدردنو مت بودیا نييه ینب هروب رم صوصخ
 هرزوا ق زار | اع : هامو مدلوا هحاوح هب هب رام ییدالوا بوراو

 عسولاردمب ومدرونک هنررب یدهع یافوبوردنو ؟ يه یردزونواهدرب»

 ۱۱ تو دنا رود2» لذ هدنرطاخ تییطت هللاسرا هود و هنده ضع

 ۱| رور نامز هنر هر زوا ل احوب مدمرتسوک زاوج هریصتوءم

 || نوا یپلع كسا یرمسب ناولسی هللادبع رب زو هرکصندک لبا
 بود. قوس ی ےب هددریم هدک دلا ب bina بسا :هر نددربه

 های یب هدناره ال اح هک رول 91 طعف قدال هم دخ ول

 ۳ AS و: دریا ون شب سک در دب اھ كن د ال وا

 ید روت یب بوردن وک نام ر هبهیرام ین ی حح یکیدابا
 ملعت كم“ اق لغوا تودناراشزاوت هدعو دلوا لخاد دن: روض ح

 ۶ ¬ مس
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 لمت ندح احز ھن مدر دی لاصبا هدربم مدات سا ی*ردرر یو دن

 انایحا نکی ا هدم دخ یا ك ھالا دبع ن عساف ہک ردیاروب رم هکروذوا

 ےس هر كراوکرز ردپ نس قلا ط»ضابفو ىح بانحرک | هرول رم

 تاسخا هر اکب هسردیا ترازو هاک تسد نیا رد ص تودیا لاصدا

 هدو و ردکد وصةمویلطم هک هنره هدنناوجهدلوامدنارید نیسر دبا

 هل یدیاربد مدردیارورم هەو ماکداش هرزوا كهاوخد تورو

 مب وا طم مب توروتک هاب زیکدوصعم تاغو مولطم تاهارارکت

  ESكم  Eتس د دخت ۳ مدار د ردراعلا لماک ح رسا ۲

 یدردیا دهم هیاطءا یروک ذم علب هدو داوا ترازو نیشن

 ترد مساق هرکص ندم 5 هت رب نار ا یاضاةمر

 ییاهحاوخ زونه نیو یدلبا زارحا یترادص هنر تولوا ییشداج

 نکل م داوا رحم سالجو م دیه دن لوالاک نیل وا هدنتهدخ

 هنع رک دعو ض رعو عدف دهعرک ذن قب اهمو تکوش كنس بتر
 هرکصت دک دک نوک جوا ندنترازو مانا مدم هروتک هغاسانیغلو اعدام

 یاقیتعاو دوهعم رذن هکر دن ثع اب قصساابایا هد دک لالخ نوکر

 كداا یم“ ومارد هس وا نسزمروتک هرطاح تودیارکدت یدوعو»

 هتسااو ه رکتمش تءذیمافو لدو هم صوصخ هدتاوح یدید

 مديد مدلبا تزاسح هع دص: ءاثب هنعددلواتحاح هریک دننیغلوا

 حابه مدیس ازار اندنا رکاردکءواعءیلاح لد دوم هقلح هکیدرویب

 | لد ضم یریخو کرا ست مد ردیااطءعا هءود Su یدو هعم

aa?فذطا یدعا هل وا بأط> تو تاتو تعا بور دشرا  

 ی د و و عابم هدر ۳ زیسوک هک اتسه رب ه دصوص> وا تودنا

 یرلیماردجء bl) صاو نام رد هد ل هدرا لا صدا اک اس

 تاترا یدعا ه وا مدد هءاطو |,یس هسرواوا مقا و ندزوا هر ره

ES LEE TREE TOMER AKAکی تیتر سس  

 ها $
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 رسع سوک اکب بولآ یب ردغاک نالوا یولعم كاجاحو خاصم

 یکل وّیسم بوروب, نوساوا هسرواوا تح صم هنوک هت ره ریس و
 هلن رطولدو ھ٥ ملبم تواوا لصاحافو هرع دعو Û 0 هيلا ععودز

 لطلصم باب راهرزوا لاونوب ید مرجال یدیدهلوا لصاو اکس
 مها وند هدلوا مدردیاضرع هی روطح بودیا عج نرالا طع
 ید ر دیا لاوس ندنغابم لدغاک ضا یهاکو یدرروبب هرزوا
 لګ هیهداب زندنوب لدغاکوب رب هدگیدادا نییعاوب د ردرادقءوش

 بوریو هن حاصلا حک هدنبیدیارید هلیادر هبحاص هني ردراو
 لصااو مدیارلا هی ارارکت هما ی ھم ن انلوا نیت رارکت

 هنرب سپ یدریک یش هد ایز ندنوتلا كرب یمرکی ها هلقب رطوب
 ما بولک نب رب ريد عو بودیا لاوس ندنب نوکرب هرکص ندن امز
 مدي دریس> بوریو بآوج هدب یدید یی دلرا لص اح دوهعم
 نوا هود ید را و هلا تورو: ی رادغاک دهن تویلنا توگس

 ۵ ال, كد هر دما تودنآ لا"وس نوکر a هدودلوا حا 2 قرف

 نگ كغ اطلس بوراو در وصح وډ د یدلوا ف اصنا عهای وس

 لصاح هد اب زا هپ دوع و٠ ملیم هل رل د او سو تلود با و ترمه

 دادا صالخندد,ف وب ین هلل او بواوا رورمس» مدارارک دود یدلوا

 بوبد یدیا نازک مرط اخ اعاد ود د مر هدیااخو نا هع دعوارز

 ناسحا هیراج رب هلبا نوا كيب ح وا بولا وو دغ اکے د هود

 عانتما ندقملا ىب ردعاک لییصم تا زا ی دا هدو یدلیا

 مسرو مدراو هناوید بوبلا ینب دغاک كن هسیک یساریا سد مدرتسوک
 0 هروک یکی رادغاک روتک هدک دروک یی مدروط هدعاوم هرزوا دو

 ورک روس مدلا ی دعاک زن هسوک بوراو هاب یدلبا تراشا ودد

 ندن ام ز هت وب هصق بیرغ هل م دید یداوب ناجگرکی ردن
 رد, ) زا هرغاش ابا 2 طو ی دیس یاس>ا "یکی دیدیا داور ور

Raمنت کت اه  Seaman xat aR aa canê aa ii 



 نت

 ۳4 رات لص تولوا فواأم هک تٽەجا رھ کس قاح اھ عم

 یدبا هن تب ac اونا الا ردرل داوا دانم هکمردتاندکلا كنس :

 اردو هدرار ظذ بور و راانهم ك ۶ انوک دک وح هلغعاا وا گرل هوا ەم

 یب رادغاک كناجاح باب را هرزوا عمق بد هنبنس نامه رولواتسد |[
 بوت وا نسو مرک تسد یدید لبا باس: لام لیص بولا |
 ضعوا روص> بولآ ی ۰ : لا ع ۳ كل هرزوا فول أم را ۱

 هرزوآ هحووب لر درلو قم هى هلآ تجر مدلنا ع ورش هکعیا :

 ا هب هریک ل اوءا بو دیا ض رع یسان حاصم نوک رھ |[
 اس هو حالا ی داجج نوا زز.حوا ینافو كح احز یدید مدلوا 4

 "یادم دعا زواس ی سکس ییس هک دیا نوک هښ چ هبزوعسنوا

 ا جر |

 و نب ا ن لاله ن ميهارا قعماوبا زا
 36 یب اصلا ینارلا نوح نا

 نالو ۱ یزارف أ سو زا 5 كاع لها هد او تبع الد 3 وار 1

 زاتم هنمهر زراح ه دسر و تاک نا Ks ۱ ندر ۳ دن اص

 بوتلو ۱ مادنعسا هد هبلاص تصانم ۵ دنناب کا ارد رو و اه نیغلوا

 ۶ لا باتو دم بواوا دو دعم ندوارع ا ید تلو ۵ ناشنعت ۱

 5 ! درود ره هکروناوا مس زاهد .صقاهعفو ایا وا روش

 دهالسا دلارع ناطلسنیءلوا ددشنم تیا هدناطام ناو ل طاب |

 ۷3 ارل ویک ن ندننارفاو لا ٥ما بودیا یس ردن ره هدناب یساک 1

 2 با دلتا دیس هو هلرلج بص انو هنس باا دج ی :ادلوا

 رهشاده عە ید او لو دمو مورخ هدتاالصو رک تویاوادنشهالصا |

 نآرقو ئر طار اطذا بولوا عاص ههل ارات اسد ہ رک اک ناصر :

 صع) 4 هب رط س اتوا هیات نیا ا توباز زا یاقسلا مطع

 هلودلا رعو كن هغ لک هد دادفد رود رم یدردیا دارا هع رک لآ

/ 
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 زوّمط قرف ز و:> وا بولوا ی” اشنا تراک كند "هب وب ن رايت

 یر اک دابا ر لئ اسرناوبد هرزوا یالطصا رمصءلوا هدنم هنس

 نالب ردنوک رەب و نهلودلاد طع هد (E یدل وا لات دص

 هدر ی رط 8 راک لر هم رم هلبا رممآ رهز مالک هدرلب و ك

 یدیشلوا نکتمهدنیلق لر ولرم یتوادع تاب اص هلکتیا هد رزاو

 درک تول وا راوخوخ رش ےک رات هلودا رع مرج ال

 كن هلودلاد هع دادغ فال: الع م اما هلرا داهنز خرح دنوکزا

 نارکدنیودیف راتفرک یرو رمیباص هدفدلوا هداهن هنفرمهآ هضبق

 ناوهو تل ذم لاپوک لاعایو هتخادنا هنالبب هدنژ یاپ ریز بودا
 ۰ د روحوا هلع ۳ كرل تا ندنصاو ی ذاا تک ره هک دا

 5 a دا ها و یدلب | نام 9 هزو ال طا بو دنا و*۶ هرح هرن رادر

 1 | جالا باتکیخدلوا هیلیا فلات باکرب لقشم یاب د تاود لاو حا

 ۱ ۳3 رود و )من ید > هاد کال شهد دل اند ګرا :یناک نالوا نونع» هل سا

 o دندسده رو *دراو دن راب زر ز رود ر«یسا رب ندس اما كد اص هدا او

 جار خاو حرط نیکو ضیبو دب وست ینیک هک شمروک رجا رادقمر

 رد بودیا لاو سو شالوا درفم هرب رتو فیلأت بوبهررط بودیا
 ۱| هساوا هن هدناوج هد ییاص هدک د دراو رک هغشم مظع هنب یلصا
 ۱ تاق وا هلبارم ط ذو رب رک هکر درا هیاکحنالب ورازوس لطا ی الار رک
 | كن هلودلا دضء یکیکر مالکود سد شد مردبآ تعاضا یز رع

 یسدن رد توادعنالوا مهم هدننوردامدم هدز رک دردٌرا ئم”

 ترورمم نیک ًابادس یاسحاو تافتلا هدة> ر وو رم یو

 یی رعهلبا تفشمبمءریک كناق وا هلبا لاو نارح بواوا تیم ۾ هفافو
 ییال قوا سرب هد ان نگ كروب رم کروناوا لمن یدیعررکربا هئاناب

 راع شا هت هدنفح هذا وا نوتفءو قشاع هرود رم م الع یدیازاو

 هک تااوب ر دذد هلج لوا یدیشابا مطن نیشناد كزان.ییاءعو نیر
 دا حس اس سس سم سس تست یصصح مس تست سم تا ےل ا ا ا اا



 دن
TERT STE MEEسس سس سم ست اب توس تو 1  

 (مظن ) ردشلیاداریا هدننالفا باک ىلا

 # ینالدوساوهو نع لاقدخ *

 3* یر لهو ضا بلا له>ور عفام#
 ۶ نساح دی رم ةر و دا دو نا ۷

 ۷ هراز 3 ۴ هفت یم تان * و

 اش 78 ا 49
 وکر کردر وطس» لمس ادالا کن كن وق اب ۳ هکر دیا تاک جرم

RNSتوت 2و مهد دما هدنه کشی  

 ني :زان ریل درب ینا سکر ندنس هم دخ نالوا هدننأب ك هلو دلادص و

 م الع هک دش ود هنتسوا كي هل ودلا دض یوزر كع یدیاراو |[

 ۱۱ یدرولوا ریس وک بواو | عنامو لب هاح روم

 هدک دید یراو كن هزات جم مدار رباب بودیا باطخ هب یی اص |ا
i(مظن ) یدلیاداشنایب ییاوب ههب  

 ۶ سعشلا نع نکات ةقو #
 2۶ یمضن نم لع "رعا سفت #

 *٭ بک نمو یالظ) تلط #

 9۶ سعسا نم بغت سم #
 یدلبا طح تداق هدک دالا شوک یرود رم مد هلو دااد ص٤ سد ۱

 قاوا كنیدب اص یرلیضعب هک تاب یکیاوب ردبی رڈ هنوعوب و
 (عظن) ردک دلا نا هکرد و ییګ نکل راردیا تاور هرزرا

 © یسفننم ىلع رعاسفن # سلا نم یالظت تماف # || ٠
 3*سعساا نم نال ظا سعش # بع نم ونال تماق #

 كاما صر د هدنس هنسترد نا مکس زوم >واهددادغد کاله كساص

eتعب بو ا ا  ES eكاللا هياع سب ردا ن  



 كمالسلا هلص عهاربا ترے > رل 2! وراب دیدردب وس هي یباصییغوا

 برع بیاصو رلیدید ر دب وسنم هب یر أه نباص نالوا هدنربصع
 هلوا شعاحورخ ندشد یوق یدنک هک ربد هر دعا لوشهدننا

 4 یر ہلا مک نب لع ک مهار یھ اوا *

 هک یناو لا فو رعاا

 یناونع تعالب ناوید تولوا رهام رعاشر ندارعش رهام رول رم

 هددلج حبوا هک بایلالارو باد الارهز باک ردزادو راس اندالانیب
Eنوص)ا اکو رد2-لطح ۳ عاج یی هب رع لق  Eیوولارم  

 E 5 مان حد وعا قیشر نار دن دننافاوم "هلج كروب نم نونکلا

 مچ هنو” و هکردبا بودیار 0 یرول رم

 ها مرحا یدیاراردا ن اف رع لف ندیداو لضف بواو ۱

 هف ارطا نییاصتو فبل ات بواوب ناشو ت رهش هدنن ایم ناوریق
 8 یدلیاب هلاع نه> راح یاونع "هز اوآ تولوا رسا

 (ظن) ر دن دنر اعشا "هلج كروب زم تب

 ۶ هفلس سال اسح كيحا یا #

 3 هنعصییا قصویهتالومهف 9

 ۳ یتفر»ه هيف ی )ع در 6 ی هوا ٭

 # هنفرعم كلارذا ن ° لاب

 ءاح حوا یرمص> رد ەد + و و انوا زوم رد یتافو رول هم 2

 ر دم ۱ لر صح ل ع دود ۳ ر لریص > عب dl ۱ داص نوکسو هل

 ند دیه روا یکم هلا ار جاوا نوش هحو:ه«یاو ناورو

 ها ااا ی ۵ :ع هللا یطر ماع ی دفع ر د هلند دهرب

 نیست هل یسا كنب ریما بص نر سبق نب نيب رفا هبقب رفاو
 موج ا داب بودنا محفرو زر ه ی روک د:تکل# ارب زرد ڈماوا

 کت رب رپ کام هنلها كرابدلوا یدیشلنا لتق یدبا ةسپک رپ هدننا
 هلا مدخ هدنفآ رب رب و ی داوا ترهش هاکع درب رب ندلجا یکیدید

ROMER STERN.۳_ٍراتسس # 



 کلر
 س ا س تم

 كناوراک نالو | هدیسراف نابز هتسانعم هلذاف ناو رد ر هک ادا دان ر

 هرچا هل یا ناو رق هلو ا ا هرولره ۵ بس له داورصو» هذا

 ندتفل نف "دعا نکساردشاک ید هنسا مرک سءناوریقو یدداوا
 هلا ضو م شجو لب هار 2 ناورف عاطعلا نا

 ا ° كە ا 5 یلرص ك دیآ ةن ند رلءصود ولد رد او هاو ام

 ردعبات هنیراد سوت الاح ی دیا همش رفا یکم تک
— 

 ا نب فسوپ نب میهارا قص اوبا ےک
 هک یرہحا دیافاا سد داب لند هللا دعنا 3#

 لآ ءا ر ندسادنا ءالع یدنا لماک درر ندنرصع لضافا

 كاسا قا نونو لکو ۱ ب واوا ROE نراعم

 ت ودنا توالت یصالخا "هر وس هرک ج وا هلدعرس ه دق دٌتیلقاب

 هللا دچر ی دابا تجر یابر د صوغ هدکهلبا عضو هه ده ||
 ر دهل لوکس لن هل ءار « .دنامو هلیعص كفاق کیا لود رد هاعس

 ر در4 رس رو هب هی هدنرابد بردم هللا هل ۶ نیس س افردشلوا

 هک دج اهن اددعوب | لکالا ما ھاو لجالا مامالا #
 د یزورلا یایشلا لبن دنا

 ت ا ست ی ح  س

 ۲۱ تودبا لوز ناو راکرب هر اکاوا هدن امزرب هک روملوا لقت ر دب رەق ||

 | کرد داوم راونالا ملا طم باک نالوا فورعم هلکعد لوقرقنا

 || دوب رم ر دن ایا عضو هتب ر زوالا ثم یراوذالا قراشم كضابی«یاق ||

IN, 0۱ هدنرعص شل زویسا هد هدب مان هب رح ن د سا  
 || یتافو هرکص ندکدلدا ادا ییزاسغ ةعج هدعماج هدسننافو مود || || یدلبا نانج هاکتهزن مرعیناور نایشآ یولع را ط هدساف "هنیدم || || یدیا هعج موب کہ درک ی تا كنلاوش زوفطشکلا زویشبواوا|ا

3 اهش هک هرک ج واو
ع ر د هرکص ن رک دلرا 3 کڏ 

 ۱ شاب بو

 عفاو ه داردبا هکرد هیطع و دم رب هدسادنا هليا میم د هب یھ |ا



 ۱ ی و و و
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 8 د ويه نکا هل ماح یس هدلاو ردند و ص یلصا هر وب ره ماما

 فاما هدناوالاعبر ید هنس تردش ۴ زود هدکد اک هدادغد بوّهیج

 لفط بواک هدوجو هد و ره هد تاور رب و یدرشهرونک هدوجو
 نی دع یاد تقم روب زء ماما لصاماو هلوا شاک« دادغب نکبآ

 كالس ی دنسم باک یدیا نیبع نيد دهتجو نیب لعا یاوشیپ و
 ندرابثودح هش رش تداحا کدلناحرد هنګا هرکدکح ەق

 رسبم هپ هسیک یعجرنا رھ ر ابخا هسثیح لوا بواوا نوری
 هدنس هیس هوو دنص كماما هکر وناوا لقت یدیشمالوا ر دمو

 كن رلت رم > ییذاڈ ماما یدبا ظود ع فد رش تیدح ك هرک لب
 لارا هرم ھم یعفاش ماما بواوا لخاد ه-:کلس ییادا صاوخ
 هکر ونلوا لقن یدیشمالوا كفنءالصاندنتکربرب ترک هبحمدبا

 توعد د_وطع#تلا تحاو ناقرذو ع رک نارد قلخ روا رم ماما

 هدق داوا دیدهت بوناوا سد> ن داح | کیدعا تباجا توناوا

 یمرکد زویکنا هاکتبا بلصت راهظا بویقباع وجر ن دیدق مالک

 یروب ز» هلبامیجو برم هدنمخآ رشد كنفب رش نا فەر رهش

 رهورلید ردت عی رج یراوبهان "هر د راوکاتب رم بو دیا برض
 ندعحلوق بودا لب هساارلدتنایدصد هرازاو اغفح رادقم هت

 ندلطاب مالک یراکدشیا فراکویدزنسوک دلت بو,اوا نادرکور
 لضافاوالصف لئاما ن درو! ۰ ماما یدردنود زود بودا عاما

 لیععسا نيد هل جزا ر درلشلا تباور و ذخا تعاجر ندالع

 لب دل ف نام “ایر رهەک یروداشءلا جاےخا ی لسهویرانها

 عج درب ق رف ز وکنآ ردیرنهمو ر ورم ثناور "هیهزو یروتار ھه
 عادو هددادغب مالسااراد هد هءج “وده د :سکبا نوا لنماوالا

 نفد هد نس هربقم برح باب بودیا ینادواج یارمس مز هو یناف اع
 ۵ 4 الا د,ء ۹1 تر> ل دن اهدا رو صد رده> ول سل ر> با یدناوا

 ت n و



AF 

 رکس ندلاجر هشن را هزانج هدک دلیاتافو هکرونلوا لقثر دب وسنم

 بیطخ یدیارلشلوارمطاح رفن كيب نم قاتل اک کاش ,زوب

 نکا رلشانا فلات تاتکرب قند هد انم كروب نم ماما یدادب

 5 ا هدا وا ی r ن درابخ| يکیدلنا دارا هد دادغب حشرات

 هللاد_.ع نج رلا دع ونا هلا جک دانسا یر ند هلج هدیا

 هک یدیارید مدتشیا ندهببتق هکر ردا تاور ندهیوبیس نیدجا نیا
 کا نعد (اوئدحال لن ندجا الواو عرولا تالیروئلاالوا )

 یدرولوا مو دعم عرو ی دباو ا عروتمو دهاز ت یر وت نایفس

 مامارب ر دیا مفد یرلع دب و عفر یر هه, یک لبنحن دجارکاو
 ید را عضو تعد قوح هدام ند ی دیآ هسعلود لک

 ۳۳۳ له) رک مدد نود لاوس لد هبت ناو
 لوابونوا قاطاوصط هست لہ > ند جای هر د (نیعن الا یا لمن

 نیعباتلا رابک نم لبال هکید تنا سیم ر دیادع ن دهوکش_ :هورک

 و و هکلب ماعوط رار هل در ره بو دیا ص ےب فا 5 و

 ده یادعب تیطخ هن و ی دید مردیا دع ن دن رابک كن هروا رم

 هک دبا رد مدتشلا ن دمر دی هک ردا لعن ن دیلظنخ قعسانا

 یلعیوبا هلبادان-او (هضرا ف هدیسع نیب و هللاي دجح) لنحندجا

 یاعتو هاج “هللا هکیدیا ږد یادمان لع هکر دیا تیا ورندیلصول
 ردقوب لا رانا هک یدایقزب رع هلیسس كن هسعک ییا بیع ندوب
 ردب رلّرمض> هنع هللا یصرقددصاارکبودا هدنیراف دلو ادن یه ل ابق یر
 هلا دانساو ردلیتح ن دجا هدنس هلم نآرف یاح ید یوو

 2 ۱ رک کا رد روف نه ردنا تداور ندیفرو دلا ھارا ند جا

 قیعض هدنءهلسا یی هسع کا NED کد هلا ءوس ين ند جا

 a ,دیارد رول رد رد ریو ات ند ەرکو ن ناي ہھ سو سس هل

 یدجل ۳ 4 هب 0 هدآ رکاب 1۳9 ۳
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 یلب ییاوب وردعفانمو ثنو قساف دست لوا هلال هسردبا تیم

 (عظا) ردیاب ےطذ هدنع> لمنح ی لدا ماما نیعا نا

 # دنومآم دنحم لح نا ىجا #
 3۴ كتل ا ف رەد E بو *

 و دجال تاراداو *

 2 كته تس هرونس ناب ع اد #

a 9ید یابه كمامارو زمر دبا لدن ندشاکرو هد 2 تیطخ  

 یراصنو دوهن هدنن وک یاف و كلنح ندجا هک ر دیا یدیا

 ییدلیاتاق و ل.نح 5 دچا هکر دنا یاکرو هب رلب داوا فرش

 یا رب رایذلنا دان روو هح و ۳۷ دا ترد ندمدآ ب فانصا هدنوک

 ندا حانیدیادوهدیسا رب و سوخیب رب ویراسعت یا رب وناسه
 زر و دالوا ترم یر طح لن > نی دج ا هک ر دیا تاور هدنة بط کس

 6 نم + .هادایدید al) دوم ) زلب درو اهنا زانو a راک رام هند , مک اتفو

 هنر مالک نار هلا ( J :ییه>وا بود ( هللا Yl o هوق و لوحال)

 چ انا هل : لر ا ایمص) ١ نا #* و لب نادر و مع

 دس> هلا فرص ها ز a ک مک انرلیدروب ثوالب ریس ەگ ر ا

 كن رارازا هدر سم ی انا روو AF رابدلبا نۆ

 هدید هدفدلوابی رق هغاوا فوشکءیراروتسم لګ بولب زوچ ید
 نامهرادداوازابنوع رمضتناشحبا بودیازا هنام "فرط ند راکرام

 یداوا ارا رور و تباث هدنلخییوا تواکحوراق» یرراو هه

 "یادت هللاهجر ییفاشلا هبقذلا حرش نیدجاسابملا وا #۴

 ندجا هکردیا بو دیارکذ یرود رم هدنت اهبط یزارمش قحساولا

 یدیا فورعء هل ما بهشازاب ب واوا ندنرابک هیعفاش ۵6ا م مش

 را >¢ هلا ہر ماکحایارد ۹ و دیو راج نس هر زارش یاضف
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 2۳ ردد یک اش باكا "هلج رول زم یداوا زار ذا رمو |ا

 ییفاش مامایدیشلوا عاب هزوینرد یناقیلاتسرهف بونلوا لرضغتو
 كيهاذم نالوا هدنفالح تودبا مای هتد أنو ترصن كنيهذم |

 ندیط اغا مساغلاودا یهتف رود رم یدیشتسوک مات مادقا هنب در
 ییفاش ماما هقاف تک ابودییاذخ ا هسچآ راعشبهدندروب ر«بودیاذخا
 نیدج كرو رهو یدلوا شن ندروی رم یه دم كنن رل ار طح

 ىح ردڈمک هرط ام و ae قوح هدئرلت ایم هلا یرهاط دواد

 برع یلاسن و هناصس ق> هک یدیازرید هروب ره٥ دنرمصء
 | یرلتنس مکان یدالنا بعل هدنس هنا ۳ لر مه یزب رعلا دع

 ماما هدن دودح ز ویکیاو یدلبا اذا رل تع دب بودیا ایحاو راه طا |[

 تعدبو راهظا یوسر تنس مک اتیدلیاثعب ینیرلنمضح یفاش |
 ر هلک دوج و كس ه دن ۳ وبحواو ی دلبا رادناات نیوضفو

 | مع هجنوب و كدلوا تعدب یاہو تنس"یاحمیکات یدایق تج س |[

 || دراو یز رامشا هزیکاب بو دیا تبعر هکلیرس رەش هلبا تایضفو |
 ۱[ دیدم ینوک هبنشود ها مرکب قالو الا یا ارا

 || هدنب رق خر كلا هلحم بویلیا مال دلاراد*هضور مرع هد دادغب مالسلا |
 ۱ نف د هدنس هرجودنک ه دنسب رخ بن اچ تالح مات بلاغلا ةف وس

 | یکساا نداا جات ید شا وا لاب هب ی دی ىلا ى رع نینس یدناوا ||

 ۲ هناکو ر رم ع رش نا هکر دیا لقت ندیعوطم ||

 ندا راو A ۳ یدسالوا O O ی :

 اشک هرط ان« بابا د تبا ی دیار اوا قحال هنر اع هدلدجو تنی |(
 || یذنا مری نا ندیازاب یہ ہد افاو ےیلعت قرط ه-ءاخ بودا |ا

 | هک د دیا تیاور ندا عا ضب كے رش نا ہکی دہ د وت
 ۱ ب: رق عافو هکهرددا نط هکر دید هر عرش نیا نوکر هدرا وک ||

 ۱ هد هءداو هک وب هکر. دی د هد رشت دلیااوتس ندلالدتسا هحو هوا



۳۱ FIS 

 هد رم یارک قد الخ و شا وا تءابق زور هکم دروک هل وش

 تباحا هلب | هر هم ره و رنا هکر دا اد ید انه رب و رلتلوا عج

 هکیدیدهنپ لدلیا تباجا هلی یب دصتونامبا هک دیدیخدنب رکیدایا
 روناوا لاوس ند رکلاعا هکلب رعاوا لاوس ن د رکلاوقاءوس هرس

 رم دانا هل ا وح هاب تجرو ومع تكنالاعتو یزایس هللا

 ردا اض 3٥ا یکدافو بروو توهمت عر هد هاو وب هک لدد ھڪ رس

 یء رک لوق كن الع و ل> قح نیسانا هکب دا د دو ون هیت

 نوا ند هعقاووپ و (یهباسح سانال بزتق) رروس هک یمرکد دعا

 ی دلوا ر وةغمو م و نع روا رم هدک دا ر وی نوک هر

 ردنابایکیدلب وس هدنعح ین ر ہرے كح رش ناو یل اعد هللا هجر

 (ےظن) هوا شعاوآ رب رحم هنن رهط دل مور هکر وناوا نط

 * هجن و یداود قبضا *

 3۶ یم هنعج رو ییهد لعص و ۷

 9۶ 4۰. ۰ راعا ی. يلع زارع #

 34 ےن نو یطا مع ن دو اإ ۶

 %3 12 هدزاش ال ¿ ۳ هب قاخ اف #

 ی دا ۳ روهشم هلا ۳ الص 2مرش نی دج ا

 7 36 یماخ ناب قو ملا ی علا وبا

 هج یعفاسشاا هیقفلا یربطلا ۴

 یارک لضافو رر چ ثم ملاعرب یماما كني مصع هدناتربط روب رم
 یکم ازا ندع و یا ندا تشسیرکد ید ی یدیآ

 ا ( تخ ا ےک زوج تو دا فیاأت شک کا

 کو حانفلا باكو تیق ولاب اکو ینماغاتداج باکو صا



{e 
 | ردراذعا حرش یس ىلع وا شو نیس هللا دسبعوبا صلت

 | یلازغو هدنس هریثک عضاوم كنس راها ماماهکر دربغصباکر لواو

 رول نم باکو ر درلشعا لقن مالک بودبار 19 هدرا ا ضع 1

 | یتالوء عیج ئال ذکر دراسد یفاس ن کلر دکدنا هدم2 هحر |

 علح ه دناووآ رنک ار دعءهاح یرایعشسب دو و تواوا رادار خص |

 | یدردیات مه قرم هدنناب بیهرو بیغر بودیا تعصنو ظعو ||
 2 ک ذن و طنعو هدک دار | ذک هسوسرط هددرافسا ضع) 1

 طعو تلالح كنيلاعت یراب هدظعویاثنا راب دابا دمع سلحر |[

 واوا ضراع ت.شخو تقر هنسودنک نو دیا رکذ ین اش ولعو |[

 ۱ یدشودهرب هيلع ایشعم تواوا س شوهب هژءاوایلوتسم  فو> نالع |

 یدحوا هنانح هاکتهزن بو دا زا ور ناو ر ناسا یولع راطو ۱

 تب اورو لعن ی داوبع وڏو ۵ دنح رات ن تل ولوا ز زوم حوا هعقووا ۱

 هاک ها دصاق ندلجا یردتنا راثآر او لون تاناکحو ا ۱ ۱

 هدف رس تااح كنالبک ناتسریط یدمسسلوب راهتشاو ناش |[

 بوسک هارت وران ١ دنهرب یراز هشانو ر اشار دکل عر ۱

 ادهلفر داکدسسم یرو,ع ندنا 1 لرکسع هله>ور | لوا

 هب هل ه درس راف ناسا ربط اون وا موسوم هلا نات سرط ھا

 هک ر د هنس ام هح از ناتسو روان د سأ ه دب رع د

 ر دکیدربط ٌیحان یوم ||
 < تللادبع ن ةمالس ندج ندجا رذعج وبا #

 هک یوا طلا یدزالا #۳
 لقت ی دبا یسادتتعو سدر كن هیفذح یاهتف هدرصع رول رم

 بول وا به ذلا ییفاش هدف هدنلیصح لئاوا روب رم هکر وتلو
 لو 0 ك دعاهانالوا فورعم هلک عد یزرم ل کر هیعق اش اراک

 هدنعح یر هہلط « داسا هدسرد ا یزد نوک رب یدر دا ||



 هلو ار ید یدبید یش ا ءاح ام هللاو هرزوا یراکدلکدید

 هنسذرب ندنسالصا بواوا لئاطالو ماض رعدهحو یعس نالوا

 بواو ایکادور اتم تباغندزوسویرغهج وبا سد ی داوا لصاح

 راوکرزب مان یننح نار عنب رفعچ وباو یدلبا لر نسر د كنیم
 لی س یدلبا لافتا اکو ع لیصح تولوارصاخ هتسرد

 لاءد هللا 4 نو هدک دنا Er Pree باتک هکصتدک دارا

 ترافک یدع* یدیا هساوا هدنای> الاح هحرک | نوسلبا تجر

 هدنس هجرت ینرم هدن داشرالا با کی لیلا یو وبا یدیدیدر دیا نی
 دجا ن دڅ ردیس هداز رهاوخ كن رم یواعط رفعحوبا هکر دیا

 بودیا تغلاخت هکلاخ نو من بو یا لاوس هبیواعط هکر ب دیطورمشاا
 یا اخرا ره هک یدتاهدناوج مدید كل دلبارابتخا یه ذم هد نح وأ

 ی در دیا رطظد بو دب | تموادم هب هح وا بتک هک مدرروک

 م دلنالاغتشا هه دم بو دیا لمم هنناح هفنح وا ندلحاوب سد

 رها یو و ماج ف هریک داو یوا ےط رفعح وا لصاسو

 نارقلا ماکعا باک لج زا رد شک تلا هتشر ی هق.طا ٩
 كل ذربغ و ربك راتو طورمشلا و ران الا یناعمو الا ىف اللستخاو

 یس «دعلا یدرب یر, زو يجو ا ورد هدنګ رانرکسزونوازویکیایندالو
 یر !نمو ید)وا نود ۵ ددا رو یدانا تافو هدهد هدنس هرع

 شعلا زویکی ایر دپ كلروب رم "یواعطو ر دروهشم هدر هه الاح
 دیعص هکردب وسنم هاعط یواعط ی دلبا تافو هدنس هنس ترد

 رد هر رور ن درم صه

 هم دج ان د نا رهاط یا نت دءاح وبا

  یفاشلا هبدفلا ییارغسالا ل

 هدیرمصع بواوا یهانتمان لضذ باب هرهب هلبایهلا قیذوت روم
 یدیتلوا یه ن۰ هروب زم هلع تسابر ددا ةر مالساا راد

۳9 
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 یر ره ب واوا مج هع هدا ز ن د زوج وا 4 -.هسز د سا

 هلا هب وحا ردا ثاراردص ءتفّش هدک دلا صرع یینالطشم

 تدینابزرا آن نسل اوبا قد رش هغد ل لج نو ی در دیا لح ب راه ھ بش |
 هد راتیدادغب تیطخ یدیشلیا ذخا ندیکرادلا ےس ةلاوباو ۱

 یلاشما لیععالا رکب واو ی دع ن هللا دع دم اح وبا هک ر دیا |

 یدبآ نیماو من هددندح لقت توانا تباور همشک ثیداحا ندراک ||

 تراز د بواوا فرم هلاقالم يرش دعفد هكا كروب مو ||

 ن دشت رش دف هبط هکم دلرا عاعسا ند هنسکرو مداوا رضاح اا

 قلخو ی دیا رارولوا رماح هنر د لر وب زه دن رفت زوسد |(

 تاغ ر رک یروت ره ران یچناش مامارکا هک یدیارذ 1

 هکر دا لدن ه دن اةبط قصساوا محیدزرواوا رور بوډا ظح

 هد .اجرإا هجرلا تحاص یرو دو نک اوبا ند هیتنح ءالح |

 يد هنو مجر هنرزوایرمصع ءاطع بو دنا رفوتو ےظعت هداب ز ٤

 هکر دليا لع اکب رب زولا نیسخا نبی مساعلوباو ی در دبا

 ناك فاش ماما ۵ دعاب م دءاحودا هکددیا ربد م دنا ندیرو دو 4

 مب هدماحوبایالکوب كن رودق هکید د هس فلاوبا ردرطناو هقفا ۱

 یسیدنکو ر دیشان ندنغودلوا ید افتعا هدابز ندیعفاشماما هدعاب |

 هث فا م )کوز دبنیم هبصعت هتیرزوا فاش ءلغاوا نخ ||
 یس هنر كرلناوا هدا هفیط كناو دماح وبا ار زر دلکد هتواش |[

 وا تاور ر درو د هلحم ها ن دیس هر ییفاش ماما :

 | هدیجر هلا «-داشان مالک یدماحونا هدهرطان: ساع اه صعب

 هدک ہلا راذتعا تولک ہدماح وبا ةف هدلبالا فصت هدعب بودیا

 ( نر يدلبا دانا یایاوتتتاحونا و ا
 3 عدن او سانلا یدل اره یرج ءافج اک

 ا و
KT ات 4 0 ۳ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
| 
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 * در اوج مگ و نا نط و 3

 © اان مظعا قا وهف ر اذنعا نخ #

 5 یدادفب تیطخ ر د هد رات ت ر د قرق زویجوا ی دالو

 د هب رعرخآ ن دنخش رات شع تراک هدادغب هدنرد شعلا هرزوآ
 كنلاوش یلاز وین ر دو ی.دلبا لاضتشا ههقف ملعاو سرد
 یاعژو هناصس هللا هجر یدانا لاقتنا «دنزوفط نوا

 هک یسوم ن ههادبع نب ل٥ نب نسخا ن دجا نارکب وا

 ۷ یو هیععلا یدرحورسطنا هبل

 نالوا ناواودهء اکو v0 ار ود ددو هد هعوشم نونو رول ره

 | كمالدعواو کاح هچرکا هدق رشتدد> نف ر دندراک ءالگ

 یاد = رو قوفت هنتسوا وب رم هدمولع را نکا یدبا ندا کا

 ندب زور لای ر ادم یدلارمهان ع اوبا قد رشهقف نفیدیاراو

 نال دشا مرا باس :یلاغتش اهن هل نف كرو زم یدیشلداذخا

 یفاصتا هلمولعراس یراهتشا هلبا با | هدیدح هلغاوا هدا ز

 بو دیا ماقها قانع رشا هدفت مش ثیدح یلطور دشا راس

 ینیدراوراسو هدناسارخوی-اباتلحر هندالب زاخو نم و قارغ
 هدعب بودا ثیدح ذخا ندراک جاش ور ےع ءال هدرا د

 هکرونلوا لع یدتیدارا فیلأت هرعشک بتک تویلباع و هیات
 نوا یی ییفاش ماما صوصدو ر دشلوا ملاب هدلج كب قاصت

 اس تاک ندنس هرو ھم تاغنصءو یدلیامجرو زءادنبا هدرلح

 بعشو رات الاو نئسلاو هونا لثالد باک و ریغص ناس باکو ربک
 ما طع> ور د لنحندجا تقاشو یفاشلا ماه الا یقازو ناعالا

 یدیاشعا اهنکاو تعانف هلبا رسو ر دولیلف ی ندایئد 'یناف

 E ندواش بھ دم هکیدناررد هدر و لر هب رم نمرطا ماما

 دجا الا دبا و | تن كعفاش مام ۱۰ د تتسوا هکر دقوب ھر
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 باط هرولاشس نوګا )راش دنا ر دراو ی“ هرزوا یچهاشكدا هک یه

 ناعا ی دلتا لع: هرولا سات بو دیا تباحا ا رلدوع 3 هدف دناوا

 ر درلتادا هب وب تد احا ما ناد ر ول زء هنسک راعسب ن دالع

 زویرد یاعتنا بواوا هدشنابعش تر د ناسکس زوحوا ی دالو

 لس هعهبب یس هز انج ر د هد نوا كنسبا والا ید اج نکس ی الا
 رواش ندنا هکرد هعنخیارف هد رواشن*یاون قه بو ردشږلوا

 ردیس# ر لرل هرو لوا درحورسخ رد“ رو رکن

 4 تیعش ی ىلع ندجا نر دع وا 3

 دک یاسالا رد ۳ انسی لع کا 9

 بح اصنالوا یره د مامو یر عع ماها كيدح ليلج نفرو ره

 ن د هرو رم"هدلد اصن نیهلوانکاس هدربصم رد است اما اب

 هب ون ثدداحا دحا هن کر ام ك در وب ریو هل وا مته

 قه” ن د ردشلوا م دقالا مش هدروب رم نف یر ره بو دیا

 El e ۱۳ شک تادرع ردا یاههصا
 تعارف هعشفد بو دنا تورا ةم ن درصم هلن را یاس ماما

 هواهم ندرو رم یسااها هدفداوالصاو همش دسد یدشطا

 تیک هیو اعم هدنناوح هدیامارایدلیا لاوس یر امو لئاضفو

 قثابیرک هدرمشح زور هلی س )سو ه ا مرکالوسرتکربرپ
 قوا لیفت هر زوا مارک باا ر راس هکر دیلکد ی مار هل

 لاک هللا یلص مرک |لوسر ترمض> هدتباورر ویدید هلوا هدنسوژرآ

 ادعامندیرلف در ءب هک لنطب هلن عیشاال  هدزتح رو رم )سو هيلع

 یمالکوت ن داما ماش لها س یدرب و باوجود د ملتب تایضفر
 راد هزکح هل رلفانا بو دنا جارخا ناد ادا هدنرلکدلبا سوک

 یتطدراد طعاح یدلب | تافو هدنا بواب رولو ک هب هلهر حورگ هدعد

 هب هکم ی هدق داوا الت. هو هدفشمد ناس هکر دیا تداور
 کت سس سس ڪڪ

 ٭ "لروتو
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 ۳۳ چت آق »

 ب و دیاتافو هدنا ه د داوا لدن هپ هم کم کم سد یدید كروتوک
 یافو یلاعاو هراھش هنا هجر ر دوو دم هدام هو ص هللا افص

 ب ىلع بلاغلا هللا دسا ی داوا عقاو « دانا بعش جوازوبح وا

 تاصتا او باتکر ماد صلاص> هدا ڪو تب لهاو بلاط نا

 لبنح ن دجا یی اور رڙ ڪا روم باتک یدابا فلت
 یاد هنلاناوضر ن رک "هاب ودا لا وس ندیم اساردندنرات موج
 هدنراک دید لدایا فیلأت باتکرب نوت هدنللاضف نیمچجا مهیلع
 ی يلع قد لا رک هدیعل دلوا لخاد هعشم د بور و باوخ

 سپ م داون هرزو | فارعا هنیراتضح ههجو هللامرک بلاط ینا
 هلبببس باتکوب یاو هناعس یح هک د یاش مدلبا فتصن یناتک و
 تباباو ع وجر ن د_:لالص یرلق داوا تبهاد بودا تناده هرلنا

 یدردیا راطفا نوکرو بواوا ٌځاص نوکرب ر وب ماماو را هدب
 ترد كنت اسن هکر دیا رکاسع نا یدبا ف وصوم هلعاج ترک و

 ندرلزوب و یدردیا تبع هرزواتب ونهلب رب ره یدیا راویس هحوکنم
 امد هکر دنا باتک فوم یدیاراو یر هبراح هح ادعای

 هدنخش راتترد نوا زویکیا هداسا متدالو خم رات مدروک هل طخ كنئاسن

 هدناسارخ هليا هر هو نون م ءاسن شالا ناب وید یدلوا عقاو
 ر داش مو دلوم لر هتک هت ن دنابعا هکر د هلکه

 4 نادج نب رفعج نی دمع نی دجحا نیس
 هک ىرودقلا فورما قنطا هیقفلا $

 قوطم رر ادو هک ۱ دمو مولع “هر اح اهو هدحامر ورم

 هدوا رع تالا نغلوا یحاص رب رفت نحو ربط ییهدم وهو

 ما ءیب هفب رش تیداح او ید ٹا! ازار > | یب هع > تسانر"4 يلج “هر
 "هل الس یک“ ا رو رم یدادخا بیط> ی > دشا عاعسا ندرابک

 ها ر دیا تیاور فرش ثید> ندروب م بودیا لاخ دا هما ثم
 هرشکت ارطاموتاث> املا ینار فسا دماح هنارک ذلا قداسند هواش

Marea x a aaa a aa Daa a ES So 



 نالوا هدنع> لدماح واو یاد نبا تهس یس هردو تارواګو

 و اا تقی هدنسهجوتل روم امدق-یداهش ن

 ۱3تسیچرکب نورد تواوا | ه دنااس یکن e ا روحوا كىرە

 داراب ی طاق عا دو هددآ دن مالسار ار نو a ك .حر

 هلک جاد فاخینآ برد هدنلاهتنامول یدلوا نان زور هرات والا

 ندروک دملحم هدعا بو لوا ن ٩ و Al ها نالوا فور«

 ند هتل اح یاهو ی سا لفن هراء نالو | هد هب رو صم 9

 یرود9 هنا حس هللا هچر ید دلوا ۰ نود هیراو وح یزرا وحر» ول

 كج كلر دو نالوا هدساذعه تالعوح هلا هله لادو فاق ماع

 تتنسعلوا تا هرو دق لر ول رم ه اا تا" وا هی رشد 1

 ندرلمصع هدنناتک یوەک نکدارابا ناب ولد ی رلوارهاظیبساکب 1

 یرو دقور دیع"ا كن هبرفرب ندنسیحاوت دا ده رودق هکر دبا لغت

SLs OTO a RRNT NT ISS HEKGهک زا ۱ تم  

 نالوا لوادتمو دوجود هك نب هبلط لاح ر دب وسام هي هروب رم هب ر
 ر دب داغ وه "هاچ لرون رم ر ددو رعم لکم د یزو لد هکر مع ۱۳۹۳و RESETTING سو

 ساساو لبصا هنناتک مان هیادب یر ور ھر ھن هیادهلا تحاص

 ا ریذصل a هلیا روکدم E یرو زه تان کت ولی 9

 E .عوا ی ړع یرو دق نیسخاولا ر دشا ساہتقاو د

 تحاص هاا هتل دیعوبا بو دیا ذخا ندیناجرطا ی نر دج
 هدصاصخ بودیاذخندبزار صاصاا لعندجا نآرملا ماک-ا
 یسوم هددرعسواندبع درب دیعسوب ا هد شرک ندی رک یاو

 ندنرلت رمضح مانعا مارا هدرانآند د ماما هداسومندب زار رم صا نا

 هلکعاد عطمقا بواوا فوصوم هلیال صف لاک نداهعف ردرل اب خا

 ۱ ن يلع ندحاو ادعو دی ند ن دج ار ےن وا نالوا فو ر٥

 ى 5 كروب رم ر دران 3 دخا ند رو دق ن نيس اوبا یه رعناهرب

 هلغلوا هیعزح اار هروارء تکلع بولوار هد ءاننا عج هدر مع
EAS FASE TILE NRE ILLOTUZEREE REDیخ 3 طب ۳ ۳ خب وفا  

 ياو !بلعا یدا ميسو 4+ ات FR هاکنسدو حفر تزور دف
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 مارس سم سم تیم دم سراج ی

 فطار هب یچرک سوت ید فورم هد هک زن توالت

 یتافالتخا نالوا داند هیعقاش هلبا هیفنح ر درلشابارب رحم ح رش

 ر درلشادا فیت باتکر هدنان دپ رج هددلجید بودا عج

 ب رند دید دا > لاسم نالوا عفاو دن ی کا
 *یوامدو هللدمریغ لئاسم یر ر دراشاب افلا: هس یکيا هدنماز
 ردن وعو ن ,لئالدلا عم لای ج در یو طم E ها هرم

 و د ربا تا بارو ۳ نوا در یی دزرف ىر بات گو

 تو دنا اف le) 1 مه درناوح دهع و تابش نامدرر وب داو

 اعر هللا هجر ی دارا تا ا هان راد

 دج یلعما ھارا ی دع نی د جا قع “اوا

 4 روهشملا رسغلا ىر وبابا

 ید:حو كن ره دو یدب رف كنب رصع « درب نف روب زع ماما
 هاعدموت یریکریسفت نالوا قاف هر زو | سافت راس ےک هتن یدپا

 هوا ملام هلع اردنا ص ص باتک موسوم هلع“! سدارعو ردلیاد لدا

 یناععم ماما ردندنءاظنلا میدب تافل وم "هلجج كروب زم ید مال ااو

 وددر داک د یس بولو یعا "اروب ز۰ یادو رارید ید یا١ هروب +

 هداب ورمل اع هناشلج یترعلا بر بانج یرمشقاا مسالاوب رای قیفص
 مدر دیا باطخ کا هدشو یدردیا باطخ اکب م دانا هدعاشم

 راد بواود یدروب ود یدک خاص لحر ها و دد.طاخم ءاثنا

 تراکحو تباوروب درولکد دوشراقمدروک ییا ہد دج اه اک :دىكیدلبا

 بو دبارکذ ېب يلعد هدروباشین ځرات لیععما نی رفاغلادبعر دا

 د٤ رد نی رهاطوبا یدیاه- که ب قولو ءو لا جگر وبه کر دیا
 حور د ا تدح تاور دب رهملا ناره تر رولا ماماو

 ز وسر د روھ 2 رات ی و ردر اسو A_2 ی هدراساو

 | ن دم مذخعا روناشدب هلا یش ها هجررد هدنااغ نی یرگب
 سس
IS YT. g~سوم و  
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 ت اور هو ڪڪ ول نس رسا هح ورد ةت دمر ندناسا رخ

 رواش نال وا یسحشز وعط كن اج ام اس ن دس رف لولم هکر اردنا

 بو دنا ناس بسا تاق یدلوا لصاو 9 ےکاتفو فاک الاوذ

 ناتسینر وب ز» عضومو یدیدردبسانع قم وا انب روش رپ هلع وب
 رهدیا انب هن دمو هني رپ بوډا حط یرلڈشماق هکیدلدا ضا هوا

 راب دلبا عض و روب ابن نم“ كن ه روب زم هدلب لابس انو
 ٽو اضا هر ول اش س د رد هنس انعم شم اق ی هدیسراف نان ز ارز

Eردیا هد اک مان قر اعاا فئاطا ىلا هدرا بدیدر  

Sel ۵رد هسدفنو هل لح هدفت ول هل وا ی مھ ےل ار واش  

 ندب اس دنهور وب اش ی دج ندزاوهاو روباش ندسراف دالب

 نا س ارخ "رمت هدکللدب یب و تفاطا aR کل یک رواشرف

 کی دروس دعا > تا ه هلوای کروا دد نالوا نارا E هرعو

 TT ور تل امد ی ماش
 مالسلاراد قارع نادم ج ارور د هقر هریرج راد زاتمو

 ر هذاا ءاروام دالب ن مهد ورود اشد ناسارخ ےلفا قاق و رددادغب

 ۳ فا هد دف رو شو اإ نورد دوو رم وات

 یردعو رو ررجو ل ةنیعاربطو سابیر یھایکو فلع ہک ك رهشرب
 ل ذب ور وف و« یعس ردقنره « دنب اب یریتسلو تال هل وا زور
 eR اربط لوش دارم ندافنر د راواز مسو قد ال هسالوا رو دقء

 مار نزور « در وب این ر ون رم لا روذلوا لوا یک م و 2 نبط

 راردبآ قاعا هقارشساو ی هد الب هجن بود وا جار رس | نرم

 e اطا قاذح ا ءا رک ز لاد

 ردش)| ناب نص عصاوخو مقام ره ی توپ هدناب وات

 هک یا لا ی دا الا دواد یا ندجا هلا دع وبا ¢

 بح اص هداك مان نی لكنا رابخاق دشرملا ینابزرلا هللادبع وبا
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 ٭ رد نر رسنف یلصا ك روب رم ہک ر دیا بو دیا داریا یہ هجرت
 ہ ہک دلدار فس ماش قرط لعد رط تراش یر رد ردند هب رق ندر

 هراس و نس تئادح سد یدیشم روتک هلس یدواد وبا یلعوا

 لصاو بودبا عیلب یعس هدءالکو هعف نفو یدلبالاو لعلیصعت
 ن دن اهکا كاطع ی لصاو ند هرم راک و یدلوا راهتشا حجوا

 كلاسهلا ءا ىد رط هلو نراع٬و تبحاصم هب یاسا ءالعنجاب»

 هک یدباردباانرعوبا ییحیدیبا مالکلا حصد هلتباغ روب مو ید وا
 مدمروک ه شی ر حص او ینا نددواد یا نی هدنس ءز راک ونایعا

 هکر دیا رد مدلیا شو ۲ نددواد انا هکر د, | فن ییصوم ق“

 مارح ضع هی الخ نب نکیارمضاح داخ دانز نب دمجشریزو
 ضعو دص اق لیصح هک ات مر دیا بانتجا ن دملک بودا

 جو رخو لوخد نی>و بول وا ندز وب هنا اکم هليا افلخ دهام
 هع داو + بو دیا هد نعل دوا تاعر هله حو هن هرادآ هة

 هراتفک أدب هسیک هدنروضحافلخ هجناک هدواد یبا ناو هبا ولس
 هراتتفک هګدماوا لاوس یشر ندنرارط هکمادام وبابا تراسج

 كلنا مالک ف هدرو طح اعا | دا سد یدر زر« هدیا تر د اہم

 هکر دندن الک كر وب زم یدلبا رودصو روهظ نددواد یبا نا
 بت وژاوا مارک او مظعلو مازحاو فوت هبدغ اطد دع چ وا یدیاربد

 تلادع ماک> یر و هساب تلب تو, اع یر ردمزال كلب یراردق

 فوك یارک ,الع ارب ز رداء تفادص باسحایر و هشد دنا

 یارتحالا مزال ماکح رواوا شاپا لاله یثید یدنک هسک ندیا

 یا ۵ هن اہحاو باكا رواوا ن دا لاله ساند ندیآرم۶ هوش

 بودیا لقن نسا نی میهاربارلبا داد نو ک ندنا

 مارک ر A هد هع "4 ]ربا هدنیاع كنەغلخ نومأم هکر دما

 ف التخا هدن رلدبد ب واوا رک ذرا دبا هدام ند راهش تداعس
 ل ل



 یراصن ۰ RE 0 EE دا هدانا لوا یدنلو 1

 نوع اد ۰« سد یدلدا دادعت رب ر هلا یرلب اسداو 2 باعلاو ی اسا

 دک ه داف او سا اے سان هکن ۳ تا ناک ناسا

 هلیا دنمشلاد لصاف رب یدننام دواد یبا نیدجا یراب رهدیا تفلاو
 هب ههل خر هک نخ ا هک دتا ج درود نم ردکر ک كیا

 ال د اسم یب هة بلخ رب یک نین وم اریما یراب تسا ق وا نراقم

 ۰ زوس یکی دل بوس و مف یزوس كللاع لوا هک هریک هنسا
 لوش ر داک د لماک ر دند مالک لر وب زمو هلوا )ءا ندنا هقیلخ |ا

 ا اا هناجرد العاو بارع عفرایتسود هک هسوک |
 تو دیارادجا: نب رس كنع“دونو اوا نابساپ و هیامورف تسود لوا
 او 1 ا زارفارسو رادج ات نع“ د لوا هسک رک هعبا كاله "هتخادنا

 تحاصف اع فاد وا شفا کر دبا تیاکح نیما
 هلبا قبرطرب هرو نم نیکنیا دسح هننواههو نعاصدو تغالبو ||

 ۰ رد ےک ۱۳ دیا راروق رب ورتو رگم ماد رات ره ها و رهطظ ۱

 دث روطح و یدایاذخ | بودیا مهم هلا تنایخرب یز وب رم بواول ۱

 تشحو رخو سا ی دارا دالحراطحا نوعا ك! لتفبودروت؟ |[
 ۱۳ را هد اب لالا ق هدقدلوا لصاو هدءمس ادراد یا ناو ||

 هکد روک یدرا و هنر و طح كنبنفا بولوا راوس هلیادوهش ناناوب ||
 | بوک هنیس هسکا كادوا نوعا كعِلا فان هضرع فلخان دالح
 هک لوا سل نمنوایا هکر دتا هرورم سد شاوا هداماو نیا

 | كما د یا هکردو یت امر كنم وداریما ع یل وسر كن هه لخ 3

 روضح هليا دنیو دف بويه ر دش ربادنزکر دق هرذ هن دوحو |
 || هکب دید بولود هدو هش نالوا هدنناتو نیس هديا لاس را هن رلزویامه |

 Xl هدست اه و تدك ل و فا د ول هک تال وا دها چ د رس

 هصوص- و ل 17 ید رلنا 3 اول هتسقا از كنو ارم
 د سس
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 ِ 1 لول د وبا 0 دکدروک یل اح و نیشفا سد رايد دز ده

 کر هقیلحخ میصتعم تعاعلوانامه دواد یا ناو ی لم هديا تارجح

 کرم :دلبا ضرع هتوالخرب رەد راد تورس تاعرابسه هنن روض >

 || ما اکب ینازمس هککم دلبا علت تلاسر رپ ن د زم نینم ول اریما یا

 رخ لعر قح هلو ترخآ هار دازوا رخ ندنا اذهممیدیا گود

 ۱۱ هضو رو نیبلع ماقشم ل وصوو زوُ هکعمراو دیعا ر دلك د ر وص

 [ بوی د هل وا ثعاب ءزکلوا لیزج رجا للان بواوا بیس هپ رهلخ
 | ید لر وب رم صدم هدکدابا ل سیصفت هر زوآ یوقو یارجام

 بودروتک ییادوباو یدسایا نی رق هلوبق سل بودپا ناسا
 کس ندم هفیاخ مصتعم هع در هک روتاوا تااکح یدلبا دازا

 سم هیابا نک یر و نم هکر دلبادا مع ںودا بصع هب عرب

 هل. رط زا و اح ر هکبد روک نیغاوا رضاح هدسلح دواد یا یا

 || هفب رط رخآ سپ ق وب ناکما هصیلت بو دیا تعافش یر ول زم
 ۱ نک نوک ضا لو یر ول زم هکی دنا ریصتعم تواوا كل اس

 ۱ ن.دبط اق مصنع» رسرروتک هذ مص هز وح هل رط هت یل اوما

 || هنسارا یل ام كا هلیا ےب بوک هبطخ هدک دملا ش وک ییالکوب

 | هدک دید لب هوا مدادو ل اح هکلبا دخا یسایشآ بواوآ عاام ےک

 هللا لص مرکا لوسرو رل وا ییصار ؛یماوب ناشلا مظع هللا صاف

 قوب ف اصااو لدع كنيم ولاریماو رد راریب ندنوپ سو هسیلع
 هان ایج هک مادام هرکص ندک دابا لتف یرو زم اریز رم روک اور

 || اذهممردیالا ةتناهنب رث راو یلاوماو ك الما زس هیت هماقا هن
 | مصت۰» س ی دید ردناعا كابا تابا یم رج دام ه دنن ایج

 || رهدیا شبتفن ییاوحا بو دیا سد> یر وب زم دج هکی دابا سما
 ںادرک ب وتاواافتکا هلفعلوا ذخا یلام رادفمر لر وب زره ەكەز

 ههیلخ ممصتع» هکردبا تاک طح اج ی دا: صال ن دک 4
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 ۱3۳۲ ل تضغ ةه ندتسلاها تارف ةر وخ
 كهاكى وب نینولار هاب هدک دروک یلاح وب دواد ییانآ یصاقیدلبا

 ل اله ه رز وا بصع ی اضعم ندروعوارب تو دیا ین هدا صا

 ینا مشب هدق دلوا ررق» یب دلوا هاک یب اربز كەروکاؤر سا وا

 هلرا تحصد بآ یبضف شنآکعصتعههفیلخ سا زەرب داماد

 هنر اکب هداننا لوا هکر وناوا لون نددواد ا نایداوا نیکو

 رادتق الا بولسم بویلاق ماوئو بات هک اسما هکی دلبا اض ات لوپ
 ب وقااق ندا نوعا هضر اع م در د رکا هکم دیار ولو مدل وا

 مرجال ب وا وا تقارا یم د كب هرابخب لوا هل اح المسلک هرمذط
 قا E ا لوب هنګاو بودیا عج هلا ی ء اولا

 تا هلل ادءابا ا و هد داوارت كنەءاح عصتمم هد ودة

 تفیفح ول د یدلوا تلاح برغر نیم جا یدند یک داو

 نادنخه:ه«مدلبا صرع هنب ىز لوا با قرع ا
 ےھرد كب زول هلا هرخاف تعلخ ر و یدلبا ن رفآ و نیس بروا

 E هر دهم 1 نوم اء كروب ره هدد صا ءادتاو یدلبا ن اا

 el ید ابههکندردیا تساکح هله جوو یسودنک یف ک نااصتاو

 و نوکرب مدرولوا ا ها کا نی یه ` یط اف

 دسیاراو ےک رھ هدنناج تواک مدآ نددفرط هقیلخ نکیا هدنسلحم
 ۳ یک یدلبا غیاب ماپ كن هع اخ وب دنوساک بولا هل یس هلج

 هرها نک)یدبالکد ظوطح ندید راو هیهغلخ ساجت ےب هچرکا
 هنب روضح املا ساع باب را هلج بولا هدب راجاتال انسا

 هراتفک ی هکراب ره نکلیدنلوا ع ورش هبحاصم نداب رهقدراو

 تواوا نا هدرط مب نومأم مدردیا ملک: بودا زاعاو عور

 هد یدردنا ن اسا نو دیا عاتسا یگ الک هلا سرھ سوک

 ناب بو دبا فیرمآ یعدنک هدنبرابدروسب لاوسواد رارید ےک زس

¥ 
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 ید: د یدا وا هن ثعاب هکم لک هرع روضح لد هنامزوب هدعب مدلبا

 بویهروک بسانمیکعید یدلوا یلامها كم | نب یبح هدنباوج هدنب
 ره اک رد س و نیمز لد ها وب ره و (اهن قوا هنوهرم رومالا)

 ندتز الم مسلح موبل ادعا مديد وند سقف قاوا لان هنفرش

 عورش هتمزالم بود نینمولا رمان هعءاطو امع» ی دید هلوا كفن

 یتف الخ ها هدقدلوا بب رق یتافو كنومأم هک رونلوا تباکح مدارا

 بورا ندکاب یدوادییا اویداباتیصو ههالا معنعم یردار

 سا یدلیا سر ابس یروب رموبد هليا تروشم هلکنا یر وما عیج
 لک | ی ی یروب زم هدوداوا فال نيش هکیرا هللاب مصتعم

 بواوا ندنصاوخ كن هةیلخ لر هدیک بودبا هاضلا یضاق هثیرب

 یر كنآهدیناهذو هراکشآ هکب دلبا لصاح صا صت> او برقت هبنرحر
 ی دزابا ع ورش هر اک رب هللا مصتعم هج دل وا مضن یت روشمو

 کا هن هدق دلوا هفیلخ هنب رب هللاب قداولا هرکص ندننافو مص تعم
 یردلوا هد ورت هد از ندیکلوا لاح بولو؛ راتءا ےطع دواد یا

 هو الخ دنه لک وتم یر دار بو دیا تافو ج د هللا ۳۳ او هدع)

 نبا قش بوا وا البم هنضرم مد د واد یبا نبا هدک دابا سواج
 ید ی عوا هنب رب كرو زم لکو تم سب یدلاق نداء نب ةو لط ءم

 روپ نمد هد اس هنس یلاز وت واز ویکبا « دعب یدایا یضصاق
 ءاضفلا یض اق نکا نب یے رارکت بوناوا لزع هلذلوا رهالن یلظ
 نیدجت هکد دیا شنا یا ه-هلخ یداو هکروناوا لقت یدل وا

 بر وط هغانا هسرروک میکره یدیایرب زو كهااب قداو هکیدانز

 یدانز نا یک نو رھ ءانب «مهاوب دواد ییا یا سد نوس رتسوک مایق
 يجد دانز نا یدردیا ع ورش هزاغ بواوا ه>وت» هپ هل هسرروک

 داشنا یتایاوب هک دانا هدنهاش» یا اع وب كر ول«

 (مظد) یدردیا



 3 e وادع ER ۱ یا الص

 ۰3 موها و اه رود لس هاراو ۳

 هد دم عمه هوادع نَه ریا ال 3

 9۴ مودو هر ان YT گر

 بودا تبّصع هو یاد سل دی زب نیدلاخمصتعم هکر دلومن» نداسناوت |

 هرو دا 7 رحأع نلدس ادا یدلبا تلط ا رادعهرب تك درو ره

 نوح یبوهعو تسایس و ی دانا راض>ابودیا لزع ندتموکح

 2 دلناحریدلاخن رععنه* هدروب »هی درس ت ەج | مھەدو دیا

 ت وعع هر وب ره e سا یدال ا نی رق هل ویو ی احر

 نوڪ هنلادبع دا ا مصحعم سد یدلبا سراح Ne لدم اعم

 ۳۱ و باوح هدک دی د لدلدا سولح هنشا ندکم ام یدنک |

 مصتعم یدید مدیا دوعق هذشآ یخ د هکردلوا ماتم یاضتق ||
 ےب هکید رار دبا عز قلخ هکیدتنا هدکدلیا راستماندنهجو رارکت ||

 مز این هدتنقح دلاخ هکنوچ هل وا لوبقم هلج مسردیا تعافش ||

 م هديا س واج هرز وا مدبر ی دننک سد یدلر وی ی رف هلوبق ||

 هکیرپ ب وا وک مصنع« دک دی دز هیغبا نط وس یخ د قاخ هک ات ||
 لڪ ت وداق هدر ول ر٥ سا ی دب د ر داود لتعاهشرونوا ِ

 را رک قاروس E ا هرو زهره هلد قاح یک رداداوّهع ۱

 مھم ه دک دن د رل هلرا هاکا 9 و دادا فذطا هدنع> هددلح و :

 ۱ یدنک تواوا رضا هناود دواد ییا ی هدفدقی> هاو د نوا

 || لوف رح هدمیدلیا تعاقش هدنفح مدار هک هیاوا ماقءلوا مانع ||

 || هدندح كي ره هرز وا یساضتعم ملزم و ردق کاب هیلوا نب یف ال

 : هر ۳2 دواد یا نار ارکنز هر و دن تی ه رز وا رد هکیدلدا رم
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 تة ت تت ک ن و

 ردرا نوا قس٥ ه.جاومقلی الا هلر رکسعو ع ات ارود رم دلاخ بواک
 اطعا یدعش نکا زدک ۳ ) هسليا صد بولا ني رابجإوم دال سد

 هکد دلا رها هفیلخ هدک دید رواوا ماه هنعاقم ناسحاو ماهذا هسناوا

 نکدارارظاتم هند وقع كدلاخ قلخ هدعد را هر و یس هفولع كروم

 یص الحور کشی سرب ره هدو دع رح هرمشط هی تعاخو لاوماندنا ید

 لوا شوم ۳# رول زم دلاح هدکدید برا ديسان تودااعد نوا

 بیطخ ید د رد دواد یہا ندجا ملک د نی برعلا دیس هللاو
 تیاور ن دیابطا نب لصف هقیل وبا هلیاور *هطس او یدادغر
 ی دیا راو رکنهآ د صرب هد زېر اوج هک ی دارید ر ول نہر دیا

 هکعد لاعصرع هناود ۰ دنماا كهالا قد و نوع ص وص خر

 هد هدلب یراک دد هصاس هسا واخ هداتننا لوا ی دا وا جات

 کب دلیا تیاکح هزب هدکد لک هنپ بوروک ین بوراو سد یدیا
 دو اد نا نا ی اف ییس اوعد « دق دن وص هي هفلخ یلاحههرع

 هکم دروک مدراو هنیروط> كنیضاق نیفعلوا نامرف وید نوسروک
 بت و راد سد شارا ل وغم هکمر وک نی راوعد كل هلخر وب رم

 ی دن یدلبا تر اشا وپ د هلبا مص رادقم رب مدنوص یلاحشعرع

 بودیا لصف یی زاوع د هلج كلا صم باب را کات م دلوا رظتم

 یدید نسام روا نب بو دیا توعد هاب یب هدا یدااأق ۾ 5

 یس نکل م دب د د زس ہد راض ح یدنفا ا ینعاق مب نر

E.یس هع ا كلعت هداننا لوا مد ٹنمراو هع ولنوا نوکر  

 كناسحا تکی دلباو هدتقور درب و هعصانر اک: نس هدقداو تسکش

 بو وا ریکدا د ندع الکوب مب روم وب مهدیا ین ازا هدن

 نسرول وا «دن دس 3 تاق اکم رکردکر ک هسا وا ھن کد درب واکس

 نع هللا اویدءا لد لوا هد امار لغەج كلىلامت هلل السراو

 | صد ید سو کلب حالصا ۳ یلعا هدنفولوا ما



{3 
 ی دلا ا تما هرزو | هاوط د ی دغ اک بود م هدا ح ال صا :

 ندزغراب ر بولکهزب نامزره هر ۵ ندو تورو نوا زویتراکب و

 | ید ادح لوا « رک ص ن دنا هک ر د ههیلح وا ی دد هارا لا ۱

vw 5 ۱ست  

 رفنوا ندعاه یب هفیلخ هللا قفاو هکردیارکد هدنخشرات بیطخ
 دسو یداوا لام بحاصویع هک رچک نکبا لاا روف در

 | روب نم سا ےھرد كيب نوا هلی دب دواد تا ن اهب هنسک |ا

 | 3راا هنس هرکص E ق رفت هنباهگا یروک ذم لب

 ۳3 هياط ںواک هدواد ینا یا مدآ رفت نوا ن دعس اھ نب یلاثما |

 ك هد ماح مهر د كس نوا ا ۳م 1 دواد یا نارلب دادا

 كتناو مخوب لر هدړک یدالبا ماعنا هر و زر. هرزو قاوا یاسحا |

 ن دک ۳ تارا ام مر ها لع ابایا هکر دی د هدک دشرا 7۳/۳ ی

 دکلام یدک نوڪ نکنا هدا ز ندکنل ود كي دن هلودو تک ا

 ی هوا یدنک هرلئلوا ناک بلاط هلا ات م رب تو ته ۱

 ER ۳ نی 1 رو 0 هدا E e الم ءا

 ۳ را مطب دیا ۳ ب NT ۳ ا ۱

 بج ود هک هکلها كنس یناو مدیا لخت هلام مشیداوا لئان هدکتاو
 قداو نا ی دید مگا اعا و تاشو رگشب لی

 لا یدربو مه رد کز وب هرو« هكا عد روت شاھ ¿ یب ھن

 رز وب دلا بلط ER نا هسعکرب ا ۱
 او هود رب هب هس۶ ۲ وب مالغ یا بود اما هنمالع جد

 یرغ ن د رلذ وب رکا هللاو هر وب رم بوي درپ و هیر اجر ورا جرو ||
 هد یا ید را مواعم یعبدلوا ید ی رپ رونلواق ةالطا هک يا 1

 اعد بولا یرل,ش نادلوا رک درول رج س و یدید مدردبا اطعا

 هع هللا یصر باطلا ن رگ هکر وتاواب ت :اوریدت کب واکحكرهدبا

 ی ندندالوا



Xi 

 ت سار هد هز ره هدواد ینا نا هک ی دیا راو هدر ندن دالوا
 هدروب ره یدنارلب وس ازمات هدنس هه>اوم نودما نعاو مس هک

 صُّم نوکرب سب ی دزایا یدصت هبوج الصا بو دبا توکس
 یدلبا لاه ع نیک مود یلص هرب هدننأب هفیاخ مصتعم كروب رم

 زان وید هبا صرع هب ۸۶,1 بور و هدانز ندم ر زو یدعاکو

 هةمو ص نالوا هدام كنضاو هار و رب صخب دان ز نایدلبا

 لامها تد« زارب بوک( ا هکر و هب هفیلخ یلاصطر «نوغا وا فقاو
 یدغاک راحانبوبم هوا صالخ ندنمارب اراکرخ [یدکح هیهجماسء و

 هتفو ین دلوا ه دسا كنضاو نکل بواوا كج هرب و ۵ 3

 مک د د درو هدفدراو هن ر وضح كن هفلخ نوکرب س: یدلوارظ

 هب هفاخی اه ذرع بولرب تونغ تصرف نابه ق وپ هدسل ۳
 نڪر دا هعلاطم تولا یدعاک هد مەت ی دن وص

 ۵ هراج سد ی راک ۵_ورج دواد یا نا یع اف ها « اک از

 ید ر وهدو اد ینا نا هرکبض ندک دلبا ۵_هااطء ما يدغاک

 لا ع لر وب نه ن دن“ رو مسا ه رک دلنا رظا هدلوا

 هللایضر باطلا نب رع نین ولا رمان هدد داوا علطم هغر داوا

 هک ردود نالوا قبال ردبا اع ع كن هسیکرب ندندالوا هنع یلاعت

 ینہ رط اخ هاکلیا لص اح مهم تودیا اض هسداراو حاح هره

 هد از نی | بورویب یل اھ ع هفیاخ سد یدبد زمس هدیارورسم
 یک دغ مینا باد یو اص نوح هرشط هدلوا یدرب و
 هد واد یا 1 اراو 5 ی راک هدوح و نا ولد قف و رب لنصم

 سب ی دی د ی دلبا اج ر لوا ند هغیاخ قوت و ار ز هلداعد

 ی داوا بق زن« هنج ورخ كنيض اق هد وب اف هدر و نم ص٥
 ه دو دور> هرس ط ن در وضح ه-هلخ دود یا نا نامز لمد

 یا سد یدل ۱ ع و رش ها واع د ن ان؟ کش رود ر٥ صد مس
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 نوعا ۳ تب صم و ی لوا هدکل اع ی دنک هم لسراو

 مدلبا نوعا 4:2 لاعد زر ا یر بالا ۹ 3 2 لدح هکاد مدلبا

 یدیشلوا هتسخ دواد یبا نایعاق هدد هکروئاوا لن یدید |[
 ې هیلخ یطاف ی داک هدابع لر و زم ی م سا ۱

 لات ه دیو ی دلبا لابعتسا ب و دیا ما و یک یکی دروک ۰

 تڪ هعد وجو هلکه ر وک ب رازاب ه دتنخرف رادید تیم ولار

 تگ بودیا لاوس ینب رطاخ ك روبزم هغیلخ سد یدید یداک |[
 دیلکل ا هلساک رب رک امد نینمولاریماا یخاق هدکدادا امد هل هام و :

 ی یداک تیفاعو تک هع درجو هدعافرب بو و ل ءاز مک سه

 RN اک تڪ اکس یا ءتو هزاصس هبا هک مدت اردن حصتعم هدعر 1

 ر ول رم ه رک دید مدیا قدسصد نوا لس نو | هارعو هسردبا ۱

 نالو | هدنیمرنح نیمرح ی هروب رم دف دص نينه وا ریما اب

 3 هام هدان ز هلغا وا ط2د هنسو ارز لر ون لاسرا هیارغ

 قضا هرارعت تالوا هدول ی اول ره غلب 5 مدتعم ی دید را دلو

 نيش رش نیمرح ج دنوشاكتس نوا نکا م دلبا ر ذن هکلبا ||
 دوهنععدواد یا راس !یدرتسوک مای کتک بوب 5 دنوک هنلها :

 هلک دوحو غ السا لها یلدا هللا ی رە ۳ بودن ااعد

 ن و راه كر دپ لرءاش یرلک دید یر نامه نس اریز نوسلیا عن |[
 ا ردشءدرک كل هةدصام مالک 0 وس هدنفح دیش

 # هب دوا فورعلاو مراکاا نأ #
 ٭ عن ثیح اهن. هلل | تلح ا 3۴

 # [یصنعع هللا رحاب نوکیال نم #

 ا سما تاواصا اب سلف #
 9 ول لاوس نریصتعمرلرضمر وكر ونل وا لقت
 نکدا رفروت فرمت هدن رلت داع ه دق داوا هتسخ کرا دادن رو

 یاد دید ۰ ین داد هد ES تو تا :
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 سس ی

De a deaج هکیهراو هی هدایت لر هتک لوا هنر يا  

 دوح ا تاونو را هن ک لوا هکردعش و د اک | مرا هد: ور

 عیج اده عم دا قوس صار ندرمخ روعا ردیا تاک او رکش رپ ۱

 شابا اجر یترب ندشالصا نوچما یسف یدنک + هاو
 عاضواو هنسح لاسهفایک كن وپ كروب نم لصاطاو یدید ردلکد |
 ناونع امدقم یلاص2ن طف ردقف و نا اب و تباهن هنس هنس سم

 نارق قلخ نیا وا یلژعم هرز وا ییب دل وا تر اشا هد هجرت

 كن رلدرمضح لینح ندچا ماما تورو جاور هنس هلم یھ مطع

 تیاور ردیفدلوا ثعاب و یداب هنسعاوا لیل ذو ترم هدناوند
 هدعنس هرخ الا ید اج حوازونوازویکیا دواد یبا نا هکرونلوا
 نکا یدیشلوا ی اف دم غوا هنر نیا وا البم هنضرع 8

 لبہاو یادم هک دک هلذءالوایولس هر د ره دن رط كرو زد

 روب زم یلص واا س ابعاا نب ھارا ہک ات یدلوا ربثک یعامذو

 ( مطظن) یدلبا ,ظن یایاوب ۰ دنوعه

 ا۴ خاو كنم ت دت واسم تطع #

 چال ل و ااهاشا نسخ لع #

 3 هب ماركلا ء اتبا تم دن دهد #

 < کر مالا ء ایا مدش اک # ۱

 یلغواوهدواد یبا نیا هفیلخلکوتم هدن رابیدب ز وتوازوړکیا هوب |
 كی رک: زوب ندد و یدلبالورعم نداضق بو دا ب ضع هد |

 هر ۵ ص أس نددادغب بوآایدنانوتلاكم قر نې هکر ھور وزو

 نا یدانا ص وش ها نی یک اضف بصنمو یدلبا قلا

 ند روب رم د لیغوا بوارا هدنهرخ قرف زوبک.ا یافو دو اد یا

 ی دانا تاف و مدعم نوک یر

 هک نب دج نب تبا نیلم نیدجا رکب وبا ظفاطا #

 4 تبیططا فورءلا یدادغ,)ا تاات ندی ۶۰



0% 

 یدیسلوایرتارب یرمغ ندم راتباک بواوا ندد را

 زاضفروفو كروب زم روک ذم ی ران ایز ید ردبا تیافک هروبزم
 ن دح رات ده  ردبآ الد ست ردو وخ ےطع عالطاو

 دن لیصف و ۲ ر دعا فرا 3 ب اک د دعز و ادع ام

 لرش 49 رد رک | ج د وا رب رج ردن رهو رهشآ نده رج

 ند رلبرمسع و 3 دیرمط تیطااولا ید ۳ و یی ا نسال اولا

 ٹل ح وه در یدا هلن دو هل اح لئاوا رد ا

 ناسعط ز وجوا یدلوا فورعم هلکنا بودا لاغتشا ےک رات نفو

 لاعتا هددادعن هلن 5 حوا زو رد بولوا دوم هدست هست کا

 یدادقد بیط > روپ ره هدرصع لوا OTE هک ت ااا یدلبا

CPE Eور عوبا نالو ۱ تاعدتسالا باک بحاصیک یییدلوا  

 ا دکنسکیا ب واوا برعم خدا ید رادع کی فسود

 الغ اوذ تجرراوج هد هذسرب توا وا لاوز اتم هدلاسرپ چ

 هد هب رف مان ناز ردن دقارع یارق نسااوبا یردپ لر وب زم
 تد لح نکا ه دیس ار نوا یک رب ودا یلعوا یدر دبا تداطخ

 3 اک بودا راذكو E ی 5; ال فا رطا ° دعا یدرولو هتک

 تواوا ۳ "هد ز ودار هدیر وصح بر ۲ هنگ هت ندنت رګ

 هه تر یر الا نسحاربا 0 دمالک و یدلبا لافتسا دن یاب

 ندینط راد هد دادعر هک رون)وا لفن تند الوک ام نا یدلوا كلاس

 تیطخ هدزاود 3 ی دّاک مدار ردو بط > ه دزد لح نگه زر

 فر رش مخرب نوکر ه كد هستش بورغ ندحابص هک یدیاوب
 تب لد هرکرص ندک دانا ۳ تولوا موجب هاب قلح هدع) یدردبآ

E RANT +نر ۳9۳  
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 ۳ اح هکردبا تاور E اولا د ڪر وا ید ردیا لعن ف ر

 ب واک هسک رپ ند افرش مدیا هدنناب ك.یطخ نوکرپ هدر وصنء
 یدلبا لاسرا نوتلاراد وەر و ردیارلمالس هرس هتسک الف هیطخ

 ند روب زم بیطخ یدیدردبا اجر یرکایا فرص هزک ۱.۶ بولا
 جایتحا ۵ کا مب ب ول وا ضبع ۰ دک دلبا شوک ی الکوب
 ابلاغ ر وب رم فد رش هدکدید هبا لس بورونوک هب یوتلاراو

 هتسوا ی ہہ د اھ“ بو دا جار جا ولد ردرلش!دع ليلو وتا

 ب ولاق ن ندر بہط> تعاس ا یددردنوت اا زو .>وابوکود

 ندعماجو یدتغاط بوکلس یوا! بوشداب هنجوا لس هد اس

 ن ده رس ی ءادا بیطخ هکر واوا لعل یدک بوق رج
 تاج بودا شو ندم رمز ءام هڏ د ج وا هدف دل وا عر ۳

 هلی داد 2 را و یرب یدادا احر یش چ وا 33 لاد قح

 هک وب ج 2 کا و ذی ست

 یده یساع د كوان هناوا نفد هدنراوح فار و هل تاف و

 ی داوا ردتمورمسیم هدیحوا كنب را داره هاک |٤ تباصا هتباج|

 بودہا راپ طا باک رب یار ند دو هد ةف اط هک. واوا تیاکح
 لسو هيلع یادت هلا لص م رک | لوسر ترضح هک یدلبا ام دا

 زلوا شعر و نوجا قلوا طقاس هیزرج ند رییخ لها باک لوا
 یرلن داهش كن ر هت ندم ارک بادکا هدنراک كروب ر ه اکو

 ض ع هبیدادفب بیطخ یروبرم باک سد ی دا شازا
 كاکوب هکم در د هرکص ن دک دلا ةعلاط, تودنا ی 8

 ینداهش نهب واءء تر طحهدنوب ارپ زرد هت خاس و روزه بوياو ا یلصا
 ھار یداک هعالیا ہر فل ماع هدواعم ده م» ردشم وا ر رحم

 ل

 هۆ سس و و تو و ات و سس سس

 ید هد:وو لوا هد وام سد ید وا ممد مدقم ندیهلا ماع

 | تواوا رە اح هنار> امو نکیسه 1 وآ فر هل ء السا قرش
 ۱۳۳ سس ی a — س



 ید ا هش ل داعم یدعس یدو رولوار وصتم هه یسلوادهاش

 ۱۳۹ ۱ ددعارغ قدح هساذاعف ن د ءس اده 2 ۵ وا تک

 هسداو یدلبا تافوهد ها رق نب هلکعبا تیاصاقوار هنن ربط

 ند رییخ حف هک دباکوب سپ ی دیا مدغم هنس یکیا ن دنعهف ربی
 ور لوا ر وصت دت یرال وا دعاشرد هر ز وا قمل وا ةر دص

 هک روتلوالسهت یدلبا تانا یساوا هتخاس كن هر ورم ت

 عیچبودیا فق و یتیراب اک هلج هدقدلوا ضی یمروبزرم بیطخ
 یدایآ مست هاب لح تب اوكا ۽ علهاو ی ردن هربح هوجو اوا

 نب لی هعما تاک رل اوبا هد دادش ر ات ر الا ن نیدلا ب
 ےکعاد ق وصلا رهز ن رکد وبا مش کردا لدن ندیفوصا ادعس

 ن ریس 2نو دنک هدنراوح كنراترض> یفاح رشر هنسک نالوا فور ٥#

 بوریک هنګا كربق لوا بوراوهرکړ هد هتفهرهوبویلیادادعا هبرترب |
 ةدک دارا ت ای و ی دادع» طح س یدردنا ع رک ناقرف نخ

 یدیشابا تمص و هنساوا نفد هدنناب كن رااح قاح رہا

 بوراو هر وک د لم رهز ی راد وا تیدح ا مصا از ۹

 هدیاراشیا هطخ یربق ییدلنا اعم نوصتودنک رکرلیدلنااحر

 یربق مکیدلبا ایه« نوجا مسفنودنک ویندلیب هی وبرکب وبا |
 ل وق یی راجر بودیا ع انتماو اباوید ردنکم هج كمريو هرخا
 399 رعسولآ مس مردپ تیدح تا اس هک ر دیا هیاکح یوار یدال

 وا حس بور دنوک مدآ مردب رابدلبا رد ی دص3 بواک

 8 كفن ی دنک اکس نب هک دّیاو یارک ا
 رکا 4 : د ی ۱ کا سم ه رلنآ ی رق کن دلتا | ب۰ و

 كاال ول س ۵ھ ۳ هد کارا نسویدیسآ وا 0 اہ یاح ۳

 هلا سواح 5 ہس 2۵ را كن و یدادغب تب ام> ه د انالوا

 هکر در د وا ی دم ی رو را قاد کس یرروآ و ۵ بم
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 1 مدردآ سالا ےک رب نا ت وال ع ن دک کم او و هکلب ل

 | ردککدا هلب ون نالوا قبال اکس ید هدلاح یر اش هکددت | هدردپ

 هد رو لوا بواوا س وخ ی رطاخ ن دز وس وډ كل کب وبا

 ۱ هدنراو> كواحد هدب رح تا سد یدرب و نذا هنس وا نئد

 || ند اراک هرکص ندنتافو یلاعتو هناحس هللا هجر یدناوا نفد

 تلالد هنس هعاخ رخو لاح نسح هدنفح ۳۷ کب راهش

 راب در وکرل هطاص یاب ور ردبا

 ندجا نا ل ندا ی دچا حوتعلا وبا *

 9 نی دلادک ھل لا یسوطاا دا

 || نسح بح اصردیشادنرق كيييارفلا د نب د دم اح وبا مام

 فا توخ عو ادا شو دقءاو یه داا یقاش هوو بدا

 نداهقف رابک ب واوا هل لج تاراشاو هاج ٽامارڪ یحاصو
 E ط یارع دءاح وبا یشادنر ی دنا

 ةسزدم هلا یت رط تب اه ر وب رغ دک دانا كرت یسب رد بولوا
 ا اح وبا و ی د) وا لوغعسم دمو سا رد هد د ۔داطز

 هددحاو دلج یتبروهشم باک نالوا موس وم هلعما مولع ءايحا
 ۱ ه رص + 1 ۱۶ ق ۰ رح دو یدلد ۱ نرود > الا بابا بودا راصتخا

 تح اس 28 هاو ردشدا فیل ا اقا یک هل ها

 ار 3 ۳۳ رع بواب ا هو وص ج ۱:۳9 ا ےب بودا دالد

 یروا اتش خر الا نا ی دلم از هغلوا

 تناوب هدنر وض> ن وک رب E f ر زا دلها هکربد بودبا رکذ

 (مهسفنا لع وان را یدا, .ءابلف) یدانا توالت ق هع رک
 ها و £ رک لوو یداب ءار یادو هزا ےس ملا هکیدتاروب ر هسا هد الا

 بول د ردا SEE هاکلدا تواضا هست یدک ی : رالود

 ( ماند ) ی دابا داشنا نس یکاو
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 ۷۴ اهبح بنجق موللا ىلع ناهو *
 $ میلخ هن | E e لوقو #

| 
 * ناو کک تدد وا ادا مدا *

 *X میس اهدبعاب یل لق اذا ٭ :

 یداوا ی رب دلخ مز اع هد ود هد تد رات چ کارا ویس

 ر دب و-ذ» هلا رغ هلا ازو هم نیع ج یا رغ هن اس هل جو ح

 یراصف هدنرلکدتا تبسذ هراصف هک ردلوا مز راوخ لها تداع ارب ز ||

 هليا از فة رلیضعب رارپ د یراطع هدنراک دابا تبس هر اطعو ||

 ردرلنعد ردیعما ك هیرقرب ن دنا هي رة سوط هکر دبوس: هب هلارغ |
 قیقح هدنناینلا یناععم ماماویدردروهشم بت 2 ول و

 یردار : لاعت هللاءاش نا ییصش هداز ندن وب كن رع ربا

 ر وناوا لهن هدنس هجر ۳ 4

 ۷ ساو ن لیععا ید ی دچار فء> وا ¢

 هک یرصاا یوعلا ساعلا یدارلا 9

 0 3 درو ید هدیدم فیس .اص) ندالمب هاچ و ڪو ر هاشم

 نآرف و رف و۰ لوا ارک ذ هکر د رات وب یاغیان درد هنسکر , لّصافو مااعو ۲

 دفهاا باکو خ وسنلاو ج ه اذلا باکو نآرقلا بارعا باکو م رک |

 تقيس یل هک هپ E تابار تنو یاعشالا ف باکو وا ق ۱
 ۱۱۱ باکو هدوش ق اکا باکو تاکلا بد !تاکو ردشءاما

 یر ءاد_تالاو فقو !ا باکو ناوبد ءالماو ح ورش د دع نواو |

 تاقبط باکو عملا تالاا حرشبادو رد رنک یر ورعع |
 بودی ذخ اندا ماما ني رش ثید> نف تالذرغو ءارعشلا ||
 ج اجلا قهعاوناو شفخالا ن اعلس ی لع نسل اونا یو هو |]

 ندرصهیدلنا ذخا ندقا رغ یاب دارا او دیوار ان ۱

 یدس ۱ ا EE را هقارع ||

ETS 



ov 
 یدر دا قببضن هشت ب راو ا, لت ام هنو رط تسخ نکل

 تراسح هکمر و اما هدد ء ۰ دا هه راتسد رب الثم هب هنس گرو

 لاصع و یدردیا اطعا یفصد ب وک ندنس هیروا بوما

 كر وب رم هنب قلخ نکل یدرروڪ هسفنب بوراو هرازاب یتتب
 تغرو لبه هدانز نوعا قلیطف بودا صاعا ندنءطوو

 بان هرهب ۳۳۹ امشب ن راع كرو ۰ رم عقاو ۱ و

 هللا هجر یدلبا تافو هدرمصم هدنس هنس رکسزوذوا زو جوا رلیدا
 سابعم تراکم د نوکر هکر اردنا تناور هنوک وا نو« باس نا

 هرزرا ضو ع "هدع اف بو دیا سولج هرزوا ینابدرن تالحم یراکدید
 هرزوا لاحوب ی رول رع یس رب ن دماوع رک دا حیطه یرعشر

 هریاخ ذ یاهن ارک وراءهسا یالغ هکر دیا سابق بوروک
 هلغاو اهدا ز بوشاط ل هکر دیا نو فاو رھ نوعا قلوا ثعا
 یروب زم هلبغ ابا هل -ةفلا لع ید هیلوا ناز را تالو 1۳9

 هو تواو وا اد بانو دودا SR هرات رر وشود هلت ب ۱

 ر دکع د یجرفاب ساحترواوا اله بار ۰

 نا شنب دیز نب ی نر دجحا سا..ااوبا و
 هک باب فورعلا ینادیشاا یوحنا

 ییارعانیا ید ان رقیب ل ضافر نيبقوکم اما هدة نفووح (ەروب ز»

 هدند روت رم بو دنا نم ن درا ڪڪ .الع یاشاراکب ن ریزوو
 هدافتسا رابررف و یرانالا نب رکبو او رغص شفخا
 ندشو تم هلع دم و 4 قوتوعروت "رم و ر دراشم ا

 یرمهع اشم لد هی رگ نانا ندنباش ناوعنع تواوا ه- ِک

 ترفو لرو نح كشسا رعا نا ی دات-او ی دیا ل "و مرکه هدنناب

 هاتشا هد هل سەر هل وا یسک دانعا ى: طض نرو لو

 نادر واره و د نیسرب د ۵: نس ساسعا اونا یا هسابآ ل اک ناسا و
 ی چچجچججج
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 جک ل ا ل ےل ا خ_ . .۱ِ۱ِض۲ِأ۵ِِِِ... ۳)ِفشآ۷9ِ»ك۹9ٍ

 قلا نوا زوکیا هکردیا رد ر داوتنم ندملعد ر دیا لاوس

 ےس بودا عو رش هب هر ِء نف لیصحتو ع تلط هدنس هنس

 اک نالوا نیک هما دو دح كنارف هدوداوا حلا هرکس نوا

 ن دالناسم كنارف هدوداوا هدسر هشد یر مرعو م دلب دا هءااطم |ا

 دهاع ی رگد ولاو مالوا ش ماا د طود ف ن هک د) او هل تم ءهرب

 نآرقناعک رکب وبایا هکندتااک, نوکرب قابو 3 ر داوعتمندب رهلا

 لدم ہد دج تب دح ناکاو رل داود یفط بو دیا لاعتشا هتارق |[

 تودنا یس هود ده تاعصاو راب دلوا لات دن را دوصعم تواوا 1

 م دابا فرص ییرغ هنثحش ورعو دیز هوان راب دریا هنب رادار

 یالکوب بل هکر دیارکب وبا رولوا ره هی لاح مب هدا رجزوراب
 لوا م دراو هلّربم بو دیا تقرافم ن درول ره E 0 دکن ایوش 1

 ور و هلع ىل اعد هللا لص آه اسر بالج ہیک ۱

 هل لف و مالسلا ینع س لاب رفا هکراب درو
 هلآ مالس ندا فساب .كازبا یتسعب ليطتسلا هلا بحاص تنا ||

 یراب دو را هللا دع وب ا نسیح اص ليطتسم لء نس د هدو ||

 هلیاهس رع 2 مالک هکر داوا داع ندعءلو | لیطتسم ع بح اص :

 ردج اتحاک | مولع عیجب نیل وب لاجو نسح هلکنآ با طخ بوو ل اک |
 ن دی رانا یا هللا دانا هدنح را یداد بیطخ ور دکعد ||

 مد روک هداب

 ندیراوقلا رع نب ههادیع هکیدیا رد مدتنیا ندبلعد هکر دیا لقن |
 ندنر دش ك ا١د هلیادانسا هنیو م دابا ع اسف رشثیدح كس وڊ ||
 (عظد) رلبا تیاور ند دحاولادیع ند ورع وبا یب یکیاو ||

 # اهتدص وات نا تنش اماذ ۱
 ٭ مهار دلا لع هدو بر 3

 3 تانه ود اھت طو ۴

 ۶# مراک الا قالخا م فر ءتو ٭
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 ه یی رلا میهارب هکر دبا لفن ندیالطا یس ان ناولس هللا دانساو

 هدناطخ ماکزه تو دنا ماکت هلا ن هدءالک ءاتئا تلعد هکر لیدی د

 ملکت هلیا نل هکد دتا رل وس زوس « رز و ابارعا دعاوق فالخ

 هدنمالکیدیا ن دمالعا هدوع هک م اشهر واک مزال هل ن دنس هيا
 لهاو د الو | یدبا هدلوا ردص هک هر رهواو یدرولوا مداو ن

 یزرطم هک دهازرعوباو یدر دیا هملاکم هرزوا یناسل یطب هلبا تیب
 م دیا هد سا بلد سا,هلاونانوکرب هکر ووا لقت ردقورعم هلکمید

 هدکدرب وباوج هلکعد یرداال بلعد یدلبا لاوس یشرب ندنا هنسکرب

 هدافتسا هدلاع قارطاو دالب * یوا سابعا وبا یا هکم دتا ن

 تودیا تک رعو هوب : اکسقلخ نوعا تالخشم فا کت

 با هد زس هرب و باوج هليا یر داال ه د هلثسءهرب هکر دیبتبال نکرولک
 ا د كنس د ددع لئاسم مک دلت ےب لد هدا کم یا هکیدتا

 یدرول و | یغتسم تواوا یر ن دجایتحا یدیاوا كالام هرعد

 باتکو نوصلا باتک ر وزا رکذ هکر درلنوب نفیس لر ول زء

 تاتکودمالما هب نح نام دا کو نار قلا یناع«تاتکو نیب وعلا قالت خا
 الامو قرصتام ناتکو رعغلا تانک ورعشاایناعءباتکوتءارقلا

 1 تاتکو ذاوشلا تادکو یرگالامو یرگامباتنکو فرصتی

 بارعا باتو اع#باتکو ادتالاو فقوااباتکو ناعالاباتکو

 ساب 2 دح تاتکو لئاسلا باثكو طسوالا تاتکو نآرفلا

 درمه هلبا باد  کرونلوالفن تاد رضو حصفلا باتکو ظا-ةلالا
 لیصفت هن روا ر OH مهدحاو ید.ثلوا و ۱ رو اتم هدتنایع

 هرکصندک دشیاتافو دربه س: یدیا هر زو فالتخا قاخ هر: راو

 (مظن) یدایاداشنایناباوب هد رزرا باء براک رص "ر
 ٩ هنصن محصا با دالا نم تاب #

۳7 ۰ ,۶ ۰ ۰ : ۰ 

 ِ ترک 9 ههصاراس و ا رخ #۴
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 XK همانا ا درا تا ۴

 ۷ بلعد بهذي فوس دلا عمو #

 ۴ هظافلا اوتكت نا مکا یراو *

 ESE SED الا تناکذا #
 زویکیا یلافتنا بواوا هدنس هنسزویکبا كن رعه 2 راتیتدالو كيلمد

 ردٌتاواعواو هد دادب هدنحوا نوا كنساوالا یداجر ناسعط

 رسهعلاددد هدننوک ههجر EEG ع هرزوا ه> وول نوه باس

 هنری لر دنا هءااتطم باتكرب هدنلا بوفح ندعءاج

 دالب ءادص هلغلوا ضراع معص هذشوک ندیرب فعض یدر دیک

 تارب ن دابه دانناوب ید ره هدیا شوک دا توص مقر هلی

 ن درب سږ یدروش و د هروتجر بواوا مدا صم هی هراګب بلعد نکر جک
 كر دیاهلانو ۰[ ندنس هب ربط كنشاب راددلنالاصدا هنل تم بورردلاق

 3 ) ندراسشا كلغ ید تابیا و و ی دلا تاعو نوک کا
 (ظن) ر دیالقن ن دیزاکلا دجا نی قعسا یدادغب بیطخ

 3۶ انن غ یرع نم تغلب ۴

 ۴ تن لماال تنکو #

 ۶ هل ارکش و هل د-لاو #
 1 درب صرع یادت

 9 لا او
 9 ها نما ها ره

 + نب بوح هیر دبع ن, دم نی دا ورعوبا#
 هک یومالا یطرقلا مس نب ری رح #

 رو سس

 و ةا نالا ۱ ل. ی ماسه 5 هب وام u نج زاد بع لو ی

 قکرعم 9 عالطا در رھ ااا لها لاوحاو مرابخا ر دند: سالا وه



 نداره e هدخمان داد ردلضاقا مالعا

 لج روب زهر دعماج ېب هلبج رابخاو رد اونو هليلج دع اوف
 ر دعداش ایدالا نیب ید ی راکت ماد راعشا ناود دو ردندنافلوم

 (ےظن) ردن دنراءشا لرو رم تاساوت

 ۴# ههج ود راذءلا طخ ىذلا اذا #

 # الب البو ةعولآ اج نيطخ #
 *% مراص ك ظا نا یدلع حام هک

 3 رلثاج كيضراعر تسال تح #

 ن دنرا عشا یدن ک هدسنفصو لوح هد هننات هرمز ه ددی رفلا دقعو

 رانا
 3 رازمعا هل وا با لس #

 ۷# راکد او مومه هرخ آو#
 ۶# موسح مها نيمشاعلا يلو #

 ۴ وراط) اوععدول بلا اهار ٭#

 (ےظا) ردن دنا ییدلبا دارا ه دعا دوز هد هان "هصزو

 ۶# قق انعاو هرفز ییتعدو #

 3۶ قالا نركب یتیمتلاق م #*

 # lg صا یراق تد و#

 # قاوطال او بویل تات نیب #
 ۲ مس رع 7 ه نوفل ا مهسا

 * فاشعاا ع رمه» كي ع نيب #

 + ھوا ا قار ها مود نا $
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 دا °0 اتو لم ك ه واعد نحرلادمع هد دب رفلاروعو ۱

 كلس هدیدک هرزوا نینس سرت ینا ورغو تاحوتف بو دنا ءارطاو

E ۱یر : زویحواو رد هدست هررت گرد زوم 1 یدالو ر دشانا  

i نامش و ى هزانح هدا ؛ ال مود ی را یداوارذ طم هراو» ٤ 

 مدعم هس ب ج اقرب ندتناوو یدنلوا نود ۵ دنس هرقم ساب )او

 هباارنو کسو قاق ضط يطرق یدیشلدا تداصا ر ضرمه هروب زا

 تا سرد ریطع "هند ن دسا دا دالب 0 5 |ا

 | هد هکر دیا هداك ما قافالا قارمحا ق قاشعاا دز ا :

 | لعا لئاقو رد هتیعالسا هفالطارادو سادناد لب هر عا هطرف ۱

 هکلب ر درهظا ندم ا قا: ورک اندراهتشا هنر هطرق

 مالعا ه دنامزا عیج ۵ 4 رهشور درانآدا, ع نابعاو دالب مالعا

 ردول# هلبا لاومالارمغ ؟راع بوی وا لاح نادراذضد تاداشو لک 1

 كنیرب رهولصتم هتیرب رب هکر د هنیدم شب هدرعالا سفت هبطرقو ||
 ن دن یعتهج رهش لوطو ردلناحو رحاح و ها

 هدوهبلا باب ند هرطتعلا باب یضرعولیم ج وآ لد هنفرط قرش ْ

 ر دشهالروک یرمظت هدسالساراند كند رععءاجو ر دایمر هاو
 بو لوا قیاءد ر دئرام عندا د اقرار رود : زم عاج

 لیدنو كيب یس رب ره ن ہنراکویب كر ارت لواو رونلوا هتخورفا |
 مماج هک وا لنو ر دلش یییدنق یکیا نوا یراکجوک دان زو |(
 ن دنر درک اش زو رره بودا e E ءاا

 ا رپ ره بو دیا یعسد اهن سدیافا داتسا د دے یلا ادعام |

 كارحو ر دیو سم قل وا ی دم لا« فصذ ۳ مود ره! |[
 رهشو ر دوم هلا هرشو رز تان ادعشر دراو نّزرحر هدام ۱

 ۱ EOC تارا



 دم

 فرش یوع*ر ہد رګ وا و راز دیا e و رد ار دوج“ هدرلزا

 صو صخب و دیا جارخا یو لوا میفیکیا عج رھ هکر دراو
 ل وا بولک هسک نال وا ماماو رار دیا عضو هنیرزوا یسرک
 هرک صذدک داوا توالت ع رکن ارق یرادقم بّر- ندش رش یک
 هدنحا كفن رش فی لواو راردیا طفح بوروئوک هنلح هنن
 هکر دهلی یر اکرام طخ هنعیلاعت هللایضر نافع نب ناععیترو ترد

 قالخا ر دشلوا هدیکح نوخ طاقن ضد هنتسواهدنراتداهش نیح

 تالو هکر د روطس هدا هن دلا ربا رک هدنشناث باک كس الع
 هداه د و نسحواخرو بصخو ام تب وذعواوه تفاطل سلدتا

 قفاوم یرگسعو ۳ یه اش داب هدمالسا لئاوا ردالعا تنح هنو

 بولطهرانآ اما دو بلاغ هن رزو كنرذ هدنفارطا هلةلوا اوه كيو

 ل صاو هند و دح هلال را ترعه هنس نوح رلبدیا بااط رانو و
 (ظ) بواک قارتفاو قالتخاه رب داعتاوق نایداوا

 ۴ ی افا نن ر فلات یدلک #
 %* یاعشو قاقنیدک انو یدک #

 توادع هغر یرو تنطاس هرزوا لالعتسا هد هح ابر سدرره

 ن دوا رطا تریاشا هر هلع و ف 2 ق كع دیا تم وص حو

 ا وب الضو صء) تح ی داوا یلوتسم هب رطع د الب

 )ر ر دشلیا مظن ربها تقر بوپلبا

 9۷ a ءآ رعال نصح هر را یهو 3%

 ۷۴ ناد هش دهذاو دحا هل یوه #

 * يسر لاح ام ةیسنل لفف #

 ٭ نایح نر او | هیطرف ناو#
 E دالا ناکرا نکدعاود #

 ٭ ناکراقبت ماذا ءافلایسع #
 تی سس سم سا تب



{u 
 یرداوا لو دنا رم امور ام وب هکلب طه و رعسه هر ز وا لاحوب و 1

 ركع قوا لصاو هضرأق مسا باس> ترعه نینس ددع کات
 هطان ع یدردتا لوخد IY توف الدا تدالو هد لکلا ارد

 ارماو ومل ەو مده هیلکلات یرلتاود ساسا نال وا هدمهاکح ۱

 < یو ءتلا هللا دع ن دچ | العلا وبا و

 هک یوغالا رع اشلا ی رعلا

 نار ها دمآ رسو نامز ەر دان هدوب رع مولعو هب دا نونف روپ زم

 شل تو دنا لیک ندنردپ یدک د هرععیغاو و واوا ۱

 تام J 6 داب | لبم ۹ ك دی وعلا دعس نی هللا دع ی دمع هدیلح ۱

 ۳3 مونا رب ندزرانآ ؛دلج ردرا و یس هدیدنس تافنصءو ۱
 یر و ردب ر هلد دمو ظفر تیرق هرجا شا هکر دمزلدالام ۳ زا

NSکرد دنا طوس یکی دلبا ظذ هدنلاسونس  
 ر A يرسل هلا اوم بو دیا حرش یدو دن ا هر 1

 باک ییا مان فدراو ةه لا باکو نوصغلاو كيالا باک هدنابیداو
 بیطخو یجونتاا نسحما نب ىلع مساقملاوباور دشایا فيلا ىد
 شغلا زویحوا یدالو ر درلشانا همدا نونو 2 ن درول رم یز ر

 ن دککج هدنس هنسیدب شعلا بواو"مقاو هدهرعم هدنح رات ج وا |

 ۳ 0 یم راعشاروب رم ۰ هک روتوالقن یدیشا وا یعا یرازوک
 یروب رم ` 6 تولک تعا ءاچر ندیدان و هلط اا دا ماعأ بو دیا

 ا ار هک یدتیا الملاویا هنر دا تأرق ند راغ

 (مظنر ر دياب وس یاب وب بودیارظناکب هلا بیع
 ٭ ىدا یا یعالا رظن یذلا انا #

 3 ص ه نم يات تچ او

 لقت هدنس هلاسر مان یرفلا ةرنبح نع یرحا حوا ادب فسو ||
 تا

 هک هکر دا
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 تسود نا ہک دع ن نجرلا دبع دعوا کاخ ن دارعش هکر دیا

 تیپ هدکدلبا ح رش یی یت ناو د هلغاوا مصار دقورع» هلک عید

 مب ہد قاب عارم صم یک ییبدلوا هریردد یلوا عار ھم اروک ذم

 كن.ههتمو یرمحو ماک ول العلا ودا ی دیاربد ر دلاح تبسح

 e هدک داد هاحرش یو ره بودیا راص>ا نرلناوید

 دوا ت یی>رش یزګ بو دلا رعت هلا بوح رک د حرش

 زویچ ویدا. موسوم هل“ دج از٥ نح ری نت بو دیا یعسم هلبا
 تماقا یا زوءط نوا بواوالخ اد هدادفب هدنس هنس کس ناسفط

 بواوا یوّرنم هدم ب و دیا عوجر هبهرعم هنب هرکصذدکدلبا

 ندنسرد كروب نهبولک هبلط ن دقافاراطقا یدلوا لوقا ۳

 الصا هنس شد قرد روب رم هکر ولو! لدن ز درلدلوا باسیض,ف
 كلاس هن کلم نیم دقتم ءامکح بوبا لواتت یشرب ن دنع“ مول

 زپ وک یس وفن ءا او بد ذعت هلک با جمدیناناویح رانا ارز یدیشلوا

 مو رتایباوب و ر دشا: وس رعش هد شاب رب نواادشا العلاوبار ربا

 (عظن) ر دندنراعشا یکیدابا ملت هدم زلبالام
 # دسر كل دل اب ناطتال #
 ا لزم دجربذ» غیب ۱۵ #

 + اھ لک اعم ان اک !مساا نکس #

 9۷ ل عا كلد و خر هل اد_ه ٍ#

 هد هرعم یس هما هج ه دنجوا كنيلوالا ع ر زوفط قرف زوئرد

 (میظن) رەزا هب رزوایربق هکیداءاتبصویبب و و یدلبا تافو
 حا یلع تانج امو یل یا هازح اده

 اریزر دقلم: هنیداقتعا امکح یخد ینوءضم كتب وب هکهلوا مواد

 هنحا رخ اهدافو نوک اعبوروتکهدوجو یدولوم هدیداد:عا لر,

 سست سس نوت او تست سا
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 تم کم و و اد ترس

 1۳ زر اب هرژوآ كبا وا تلعو بیس
 رووا شلوا یدا و تا ا [A E داوح e هنوآ

 ی دیا هدسناب ی راهداز ع هدق داوا بیرق للافتنا هکر ونلوا لدن

 تاک ضعإ تاوص 3 ال 0 دو 23 دزاب E تیصو هرارود رم

Eيلد نسخ اوا یدال هرکص ن دنن او یدر دشا ا  

 (ظن) یدلدامظا یاسا و و لر دن سه ما نا

 8۴ ةداهز ءام دلاقر تنک نآ #
 # ام دنفج نم مویلا تقرا دف #

 3۴ هناک د البا یف ل رک ذ تربس #

 ١ و اد وا اعم“ هرم كم ۴

 ¥ دل اودارا اذا يا یراو 8

 ر اراشا ۸-:عوداوا نیم هلی نآ ہح جد مدع هدلوا بد

 رهک ی اص نارعک نشور مو هةمو مسوکین ناژودنآ شاد مولع+

 قراعم باکو بابلا باب را ندنلاوحا لر ول رم ءالعلا وبا هک لوا

 هاا یس> اد هرز وا تارطاو درون اوفا كياداو

 الات هنس هد ر (ح الصلا لع ن هولا لح) بو ا دا هش

 راشو ا مزاج 0 هو دن زو داونعا دارو غ او راذلوا

 روب ره هدب رهلا € وا یاشلا عیدب س دالا رص هللاو
 دارا هدا وا ین رادعمر DS ییدلیا دارا هدنااوحاو فان

 تاک) هکرول وا لث ند ديلا قیفد نب نيذلا ت مش مل هديا

 ندناو> ا كروب رمرکر ید كب اکار دشمرویب (ةریح فیر ا ءال اورا
 ارز ا اونسحا یالکوب كنیدلا 5 ك دااووا یراک داب وس

 تلا هب هد دانزو هةس الو تعفاوم هعرشس ل اهآ دنا ۱

 8 ضد ) رووا مهف ی ی و a ا 1 توآو« هرزوا

 نو ۱



| 

a: 

  دافنال هو ما تلضف ءاعبال سانا نلخ#
 * داشر واهو هغ راد ىلا # لاعا راد نم نولقن اع#

 یار جو باشحراد بواوا دساف ی داعتع | یاس اول نکلو
 (ےطن) ردیاتلالد هنسلوا د>اح

 4۶ هاتان: لعفلا ناکو انك #
 ¥ اوکس نا طیسلا ن اکسل قحو #

 انک ناغ زا قرص اط #

 # كس اد اع ال نکاو حاجز 3

 یکس هدا ند ی دا هس هاب رگ ءاع۔ال سانلا قلخ ل د:کعو

 3۶ یعلطا سعشلل هللا لیق هانفا # ےک هتن هلوا كعد ر علوا هد اعا

 یا الا ب ذج *# ع زمق نه اعم هنع رم # كاملا وبا هرس هن رق

 روک دف كيا نا ودا لخت هزامنلو * یعرساوا یطبا

 ینییدناوا دانسااکابویلب وس یش قو ندنناسل كن العلاوبارکو د

 لوشنکل ر داک د یخ هی هسک نالوا بیرا دنه درخو بیو لا
 تاالد هنس هدیفع داسف هکردشلوا عقاو ه دننامل ات صمد هک لاوقا

 ندلطایأرلوا هلکلیاتبادهاک یلامتو هناعسق> هکر دلغح ردیا

 ن دب رعه رسا ول هلوا شعا تاناو هب وا ل دناالصو رەكو ع

 هنکاله؛اروب رم قاح هوبرکرب ندب رعو ندنس هدمالرو یدرار دبا

 لسم یارک ےن هر ق و ۱ قلوار داص ندا تو دیادص

 ال ءلاوبا ی درر دی ره هد هداف اکو سااح تب و دیا ظن رامشا

 مد یاساو هد دو 0 ر ول ره هدو داوا هک ا ناد هصق وب

 (ےظن) یدابا
 # ناوهاالا مهتهجاو # اغ مرق یناوها لواح #

4 

9 
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 مهلا ایسا یلوش رڪ

 یاوخا هناورفف

 اا ىلا ییلوشول اوع اطتساول
 ناویکو بدان می رم

 هن رزوا ارهشربخو ماءوباو یر یب ینن» العلاوبا هک روناواتیاکح

 بوقت هک دنیا تكناصد ره فا ر نوکران د یدر دبا حجر 7

 روب زم فبرش ی دلبا نابرج یرکذ كنببتم ی دی فارشالا
 العلا وبا یدلوا یهاذ نص, نیفعاو هد_نفالخ فرط كينتء

 هک ادع ام ندنس هدیصقوب كنيئتم هکیدتیا یشن دنیصمت
 یزعشرد لزا بولقلا فا لزاما تا یيياطم

 تاالدهنغب داوا یحاص رهاب ل طذو یلاغ بعک كنا هی ی د ساوا
 ندروب میا فرش سد یدر دیا تیافگ هنس هبت م واع بو ديا

 یی العلاوا ی دابا ما تواوا اضع ٠ه دا شوک ییالکوت

 تو دیا باطخ هل راص> هدنعب رایدابا جارخا ن دنسلح

 یکیدبا هنیدصق كرو زم نه-نایارک ذلاب صیطحی هدیصقو
 هدن اتیا هدیصوت ید وصم رابدب د ريخ هدک دی د ر E ولعم

 ( مظر ی دپ د ردععلل هی وب

 لء اک یا ىل هداهشلا ى هذ ۶ صفا نم تم دم كتا اذاو ۵

 هیره ءالملاواهدن اما ةر »مهكر دی یزانا فسوب ندجا سصنوب
 یراو هلطاب لی واقا ناناولقن ندنسو ردنهکم دتبا هدمغلداوا ین الم

 مب مرقرب بوریو بوج رد هلطاع ندیاوصو قدص اح هکهدساو

 ندا م بو دنا ارفاو ب ذکندنراقدلو | هرزوا دس> و ضع هلا

 لفاګو سلاح ریهشت نیجاراو بیذاکا هلوقموب هرزو قاوا ر داص

 ندا بودیا دسح ن وجت اکا هک دننراندشا خر ء اسا اکی لک

 ناه>ج یا بو دیا كارت « هرلنآ یر حا واند نس ا را
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 ماکت .دکد لبا شوک یمالکوب م دید ل دلوا نبح نماد ن دنعاتم
 مدد دلبر هدشرخآ یلب هدک دید م دلبا رت یم هدیترخآ ںولوا

 هکن دنا اب الملا اوبا هکر دیا د ورو د مالسلا دبع فسوب ونا ی او

 تار لب هدا وج هد م دلیا وعه ي هسیکر ن

 ۳ ددا ره ف A8 کا 0 Ky 1 اند د وست

 ۱ ر A هزره 6م
 2۶ انا ىف هینب ال هیت هح وتو # هل اعفو ام د اانرکذ اماذا 8

 ۶# ان ار صنع ن ھ سا |[ ع: ناو Ee رجاف لسن نم قل انا اقزرف#

 هدنناوحودر يالطا مالکو یک دوا ی 5 ۳۳ ۳3 هنا رعد

 (مطد) ارمخ هللا ه١ بر دا لنا قا یکاو

 9 ف داص لوعلاف كف هل بغل #۴

 # اندواطش نم نیفابایف تذکتو #9
 * هل مزال ملا رارقا تل ذک 9

eانع مش ءاح اذک وفا هربع قو  Ee 

 (ےطا ( ردول هد هل را ندنااووا نانلوا منوتو و كن المل وناو

 # ثد دو روع نه کک ی 3 0

 ران 3 عدد ق تو طو اهلا ام ٭#

 (مظنر) ر دشعد هل اوح ی واج یدلا ع

 ۷۱ اه صخ راواهالعا ضر لا هنا رص ۶

 E ی د اا ۱ RS مهداف هنابا ل: د 3

 نانلوا لفن ندشناطق و اك ذ طرفو هظذ اح وف كنالعلا وبا

 Rek هک رونلوا تب اهر ند دونم نا هکر دوب یت ! رب ندناکج

 ۷ زوکرب ی دا کو یا , زاحو یدیار او یس هن ر تکا

 همدم بب رعرپ اکس هک دنا اکب م درووا بوراو ها كنب واع لوا



E2 
 لاب یس د هکر دید م دلبا لاوس و د ردنر دشمااروک ید هک م دلوب

 هلباج بتک هجن. د هل ق مداو ر دیا ددرت بولکاکب ن جنالغوارپ قدلوا ||

 هرکرب یخ یرادعم ءرح کب او ءرحرب ندیاک ن مدر دنا ظع> و

 یکیدلبا تاشرکهرابا بلط یس هداصا كن هکر ج مدروقوا هروبزم ||
 رظا هباک لب روقوااکب يلع 0 عامسا ندن هدعد هژوا ظعا |[

 ه دانا لوا سد ی دنا هدنرب زا ن ن دلوا دا اط الصا مرلبا و

 هن رزوکو شمزوب كج ی زوب قجالغوا نکرچرب یدلکر ویز ۱
 دنزرف یا هک دید هروب رم یولع نالوا تک نزاخ ن نود ضا

 تاب اقواک ذو طفح كس کرد دنا ودر داال لح د صرب هنر :

 ر نوک وا هکمرلید حدلنا فصو ییدادعتساو ||
 دامه هن ره هع اط و امعت هکر دنا نس ه دیا طظفح EE دا |[

 ۱۳۳۳ 6 رتا دقنمناسب رانوسروسرایثخا هسرردیا ||

 ءرجرب یدلکد هاچ شوک ب ورنسوک قرش م دابا ع ورش هنآ رف |
 بولد م هر وک هلا تءارق هدنسر دبا تباقکر دقوب « دقداوا ما # |

 عورش هءارف ی دلوا م داوا لوغشم هپ هعلاطم ندناوا ی زج

 بولوا ریه«یدلیااطخ هدنفر>و الصا بویقوا یئرحر ماعا بودی |
 رایدید ر دندهاج و تورو ععنادناخرریدالعلاوبا مدلی لاوسندنیسذ ۱

 هرناوا ن دنس هبلط بو دبا مت سرد نداللاوبا هکر ار دیا تیاک |[
 ییهنسکر فن تر دیدیشابا نیبعت هفیظو هن  رهفافکلا هجویع |
 زد طا الاحتراو هه دب هدا هشه یدیشایا نییعآ بناک |

 تاناک>ویدزر دیا رر رک بوروتک هاق یرایش ن دیارو م ظو حونس ||
 راوس هشارب ن کر دیک هدا ادد رول زم هک ر دول ه دی رب نوا ای هد رع :

 هدقدلوا قداصم هنحر دره دقن رط طو هدهار دات ىدا

 ۶ 2۱ ر دزاو تخردرب هد رکه 9 . مالغ نالوا شا شکراهم |
 EAE ا 2 ۵ دک دید بد 2 ات ا کو تی هفشآ را “ھەر 1
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 تءاقا تدمر بوراو هدا دغا سد ی دشا دارا ذک ن دل وا تواوا

 تخر دام دقم لو بو دیا ت دوع هننطو هلی هرکصذدک دلرا
 هدنناب یدلشاب هک ج شم اق هدقدلوا ببرق هلع ینددلوا

 هکمردیآفو>رداو رههرهدنوب هکیدتنارلیدلیالاّوس ند دس رلناو|

 الصا هدلحم ون هکرل,دتیا هدا تباصایررضاکب هلغلوا قد اهر

 بو داوی سج هدک دلدارارصا وند ردراو العااونا ر دق ون یرثار یه"
 لو | امدتم بواو ناد ن دنکوک كنخر ده دناتسکیر نام

 هاحرب هد هرع» هکر ردیا تیاکح رایدلبا داقعا هنفب دلوار یه هدعضوم

 یبوص كعاج لوا العلاوبا ی دیارارید دیعارعلرعب اکا هک یدیا راو
 سپ ی در دیاشون ندنا اناد نکا هجرت هنر زو | لوصراس
 هنلغوان د هرعءیس» دلاو هرکص ن دنابزر هدک دابا تاحر هدادغب

 ه دق داوا لصاو هدادغب یدلبا لاسرا وص هر ن د دوه هب

 بود وق هب هزوکر یی وص ناک ن ییا رادخا هیالعلا وہا یہ هصق

 اب رار سا هدکح دانا شوت راب دنوص هدتس د هدکدتساوص

 ا تاورر و یدید ( دیمار هااریب ع ءا اھ هشاام) هن هلا ناھ

 له ن دنیاهگا صعا كيالعااوبا ( یدید اه وا وه ناف اهّوام اذه)

 كرو زم لا سد یدیاراو یراوعحه لام رب لرون زم هک رووا

 ین رازبود بولک هرب ۳ نیغاوا یر هل هاسعم هلا هکر ن دەر ەھ لا

 ندلحم یکدلبا سولح دست االعلا وبا هدورطو شعا راز دنا باسح

 الءلاوبا هرکصن دنامز هجر ر دیا شوک یر هبساحت "لرا وب ن
 لاوسندنبسرد فسأت بودب هلو هآ روب زم لاقب هک دلایا شوک
 باح « د-:؟یدیاراو م هجا رادععرب هد هک نالف ۰ دک دلبا

 ینیدلاو ی داوا عياض زد د لوا الاح مدتانا دبق هرو د بو دیا

 همکج ا الملاوبا سپ ی دید ر دمك ندمرطاخ یلیصفت كابشا

 مدر دشا لک نکر دیاری رهت ررپ ررب یه د نس هد هاش نب>

RASTTIR DIN ETERS SRNRدا کاوه تا 2  EEهمتا 5 2 ۲۲۳ لات ات کم یا جا  
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 باکی بوپ د عهدیاالما اکسزد هدمرطاخ هلج ب ویوقو | هلئدرتم |

 رضا هدک هادا هلباعم هل -...س البما كاللا وبا تواوت یزید ۳ لاق

 یواراییء هدهملا رولود یفاوعو قد اطم 1

 4 دعصلادبع نب نسلاپ نيسلا ندجا بیطاا وبا #

 كرر وهشملا رعاشلا

 تنسلف دنا تش نآوهنعو اص ما ۱ بواوا کرد هدوک لها و ول رد

 م ولعو دی رع نونف بودیا تحايس هفاک او فارطا نوجا ل اک |
 یب هب رع تفل یدیشاوا الع« حدق زنافو یوا ا ندا ا :
 ندب رع مالک هسناوا لاوس هره هک, دیشلیا ناقناو ظذح هلهحور ||
 ىح ی دیا ررع» یسعرو باوج تو دنا داهشدسا هلیارتتو ظ 0

 هدب رعمالک بودیا لاوس هروب زم یسرافلا ییعوبا میش |
 توربو باوج 5 هدک دب د ر دراو مج رادقم هن هرز وا ینزو لعد

 هکروتاوا لفن ن دلع وبا ی دید رد یب رظ ه ذی رب لح کر ر دیکیا

 نوجا قاوبید اوت دنز ووډ هرکص ن دک درب و نأ وجود رول ز» ۱
 ی دید مدع هلوب رهط ی داوا مدتبا عین یف دن یال بتک ها حبوا
 راوکرزب یک یرافلا لعوبا ن ل رعیالع راک هدنقح كروب م

 ی هر هد رع د رود ره هرکصت دک دلتا e داهش هل ووا

 بلک 5 دیسراف ر دکع 3 کیک ر ك.عج تالح لع رواوا مولعم ۱

 ر دعا كروداچرپ هحازا هیرک هکرید ناب رط مج ی رظ ژرید ||

 ر درا شا: رابتعاو ديت ه دانز نف هال هنحرش كتنوب د كروب زم |

 قرق ندنحورش یبتم ناوید هک رونارا لنت ن دال ضف ضب یی ||
 هنناوا د ك هنسکرب یرمع نداو م دنا هعااتطم مداود رهط ست 5 ۱

 س
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 || تىس ان لوا کب دلتب د نبته هروب زم ردسءاعلوا را تعا ردق وب

 | ن دبلک یب بودیا توب ءاع دا ه دنس هپ د اب هواه” هکر دتدنیس
 || هتشک رس هلکلبا تعب ام هر وب زم هنکق وج ندلثابق ی ربغو

 || نالوا صج اح ن دنفرط دیشخا یدیارا شا وا تل الض هب داب
 || یس دنکو ناشد رپ ینلیوج بوکج رکسع هنب رزوا هنس مانولوا
 اأ بور وهون هرکص ناخ دب دم تدم یدلبا نادنز دی بسا

 ۱ ماش تالاع كل ام هدنس هنس ید. زونوا زوبحوا هدعب یدابا دازآ

 | نامز هح رب بودا تایشا هر ینادج "هلودلا فیس رم نالوا

 || یدلیا هجون هرصم هرکص ندف دلوا ندناک یسلحم كل ر وب زم

 ۱[ یدیشلا ب رقت ه دا ز بودیا باسا هر وفاک نالواسصع ک احو

 || هرکص ندق دلوا ب ایم اک هرز وا یدام هدد رو | کس ه دود

 | روفاک یدلبا رارف هدندرصم هدنس هنس لیلا زویچوا بودیا وه
 | یدلبا دیقت هدانز هکایاذخا یرو رم بودیا نیءةرام۔آ هفرطره

 | روف اک هک رونل وا لس رابدم هروتک هلا بواوب رهط هلبا قب رطرب
 هده یدیشلبا دعو هکمرب و یتنوکح لرمصء "یجاوت صعب هروا زر»

 | ادب هنتف رب بو دبا جو رخ هدکد روک یتیربجتوریکت كروز
 یرلب ردءضعل ی دلبا ع وجر ن دن دعو نیکلیا فرخ ننن

 ب اوج ر وف اک هدنراک دید ر واوا ٽم دم ثعاب یماعلوا افو هدعو

 | كلسو بلع هللا ی ص مرکا لوسر ترضح هننکرب موف یا بورپ و
 | تا ی دید یم را: ا نس اوعد تکل# هلیا ر وف اک هدا اعدا تموم

 || سب مد رووا یا ید ردنسودنک كنيبنتع بیطا وان هک ر دبا نج
 ۱ (م ظنر) مداک هب هدیصقوت نددیاص یکیدلپا مظا هدنح دمروداک

 ۶# بلغا ىف وشااو قوشاا كيف تاافا #

 * با لصولاو رع#ااذ نم باو #
 ۱2۷ هک hl هلع ول تو دیا ع ویش هن.ارف سد
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  ۷ Eeهدیص لوقا له یرعشس تل ۰

ET OCDE 
 3 4دا نع رعشلا دوذدام نیو #*
 :e بلق مولا هناا یف نکلو 3%

 تحاص دو دلا فیس یم لرش وب و ترک اکب 0 دتا :

 8 ۱۳ دول هل وا ها هدد دیه لر هب هک ی را ند دوج

 كناو ف دل وا ك اا نکل كدابا فی وختو ررذ ۶ یناز ۱

 ( e و د ۱

 ها اه اش یا و ۱
 ی هلا یارک تلق و اچ ك RE دلا فیس ۵ اکشن

 ی ربع ادا یدیدا تااعر هرزوا مدا ماك: یء)یدر و هروداک :

EAT 7ا كندلودل | یس و مدعا هو بوراو فنسومق تك  

 EN 7 , ۳ 2 ۰ و 1
 ندناهترا؟ هد رول ره ساع هک رب سد یدروناوا موهعم هنحاسو 1

 هب هلواصم as زانهو هر هعزانم = اه هدام ا هلا هب وا نا :

 ك:بلتم یدیاراو حاتقم رب هدنناب بو ار کک هب واخ نیا هد داوا ره |
 ناور ناق هن زو بودیا قش ین شد سد یدر وا هنس هره> ۱

 ۵ ربعصم تولوا هدیام رطاح هب هلو دا فیس یلنم ند دع۶ و ول یدلدا

 هدند سے٥ هرز وا یل o وا رک د ام لوم ہد دا ی دارا هح ول ۱

 ت دره دسر اف سد ی دلو | هج وتم هس ر اف دالب بودیارارو 1

 ر4 ۳۳ هنس هنس یاب اطعو هرب دک نالص بو دباحدم یهلودلادص 3

 5 لب اف هدهار ءاتناهدک دابا هحوا هدادغد هرکص ندودلوا قدالو ۱

 سد ی دنا هنلود كروب نم هلیءاتا هنسک مان یدسالا له>یبا |[
 رلب دارا ع ورش هر هلت اعءو هب راح هنا راد نالوا E هد ییلتع ۱
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 حالفو تاند هطرو لوا حڅ یالغو د یلغوا ور ویز هراکرخآ

 راض هو عفانم هدنباک مان هدع قیشر نبا ی دناوا لتق بویم هلوب

 هدکد ابا ه ده اشم یتس هبلغ كمعخ ینتم هکر دیا لقن ه دنب اب رش

 نس هرو رم یم الع نکن نق دیش لب د: هرارو یرارف

 ( ظن ) کیا زادرپ هنارت هلبا هت وب بوتاارغ هدناوخانایم
 لاو ساطرةلاو برمضا او برا او ۴# فردت ءاديبلاو لیالاو ليلا

 نسر دیار هبا زوب هن, هما در هدنروص كکیدلنارارف یدعت

 هللا تلتف هدک دلا شوک یالکوب ندمالغ روب رم سد یدی د
 تودنا هلج هعصحو یدنو دورمک بوب د ل دل وا بس هاتف مب

 ترد لاا ز ویچ وا دصدوب یدتنا یعس هنداره لددعا وا لاله

 هد هفوک هدنس هنس حوا زویحوا یتدالوویدیشاوا مقاو هدن امر

 یدانیدیدنکب وئلوا تسسث هرەرول رد هلحم هلعلوا هد هلع مانهدنک

 ند نی اب رکزنسراف نیدج انیس اوبا ۳
 هک یوغالا یزارا تیبح #*

 "هر دان دنع نف اص وص > بواوا مامه م اما هد اتش مولع رول ز٥

 لر وب رم باک نالوا موسوم هلبعسا لج هدتفل لع یدیا مان
 ك روپزرم هدباک مان اهلا هیلحو ر دندنس هب وغ ره تافل لج

 لاسم هدنناب اهم كن اههف بودیاو رک لاسر راهشدب ور دندنراتآ
 هماقم هدننام اهم یر رح هکردراو یس هلاسر ر لّعفم ی هیوغل

 سابتفاند هلاقم لوا یب هيه دذ "هڅه ز وب یکیدلبا دارباهد هسطلا

 عدب نالوا تام تحاص نیکعیا تعاوا هدنادبه ر ول رم ردنا

 ر دشلوا نامزلا عیدی هلكإإا ذملاو ا ن درو رم ییادبهنابزلا

 هل حوب یت ابساوبند هلج رد راو یسه دب زک را شاكر وب زو
 ( یطن ( یدن وا رامتخا نوا تس

 ٭ یزنآ ین فسیک ر # لود ءافیھانب ت یم ٭#



 ت هملاو وصلا عج 3 ءا دلاسعم معما 3 (هلو) :

 ۴ ههن لد تاغثلا ند ت هل نار ذحاو ابا 1 1

 (ےظا)  ردک روب نم لض اف ج د ماسالا عی دب تاسیاوب
 ۸۶ االس مدح اس ین تنکا ذا و
 ۱ 9 م رغم فلک اهب تناو#

 $ هصرت ال و ايک لس راف #

 © مهر دلا وه میکا كاذر 8 0
 یصاف بودیا ت ۳ و ۵ فیس تسهل ا زوبح وا هد گر هنب ده

 : یدناوا 9 ده RE هل ۳۳ ی دهم گن احرح ۳ هل دبع ٤

 4 یصیصا! یرادلا دج نبدجلا سابعلاوبا ۴
 ٭ روهشملا عاشلا ىعانااب قورعملا

 ۱ رد از رو رصاش ر نیت لم یاروش رو رع |
 فس یدبا یامزو رس هک یارعش دمار سو یادچ هاو دلا یس

 هدب دا نف و تغا )۲ بول وا ربارب هي یبت» یس هبت يه هدنن اب هل ودلا |
 ی 5 4 3 دید نو 6 اج هنن لم یدیا راو ید هم 5 تراهم ۱

 ما 6 ید م هل و دل ا فیس كل روب رم ت اساول ی دعا الم ۱ :

 (مظن) راد دن ردنا درامشا یکیدلیا ۰

 ۱ 9 داد هن اینو اندایقو الع #

 ۶*۷ طلا ف كفیس لولا كيلع رع #

 9 دمللاو علا نبام كف رط و *

 + یعلل كلعف ره دلا لياع ىع و #*

 « دفرال كفكو ی وتل كلوق و #

F 
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 " *# دورر قت اف ناافح ا #

 دوها فال ۳۹ دو هءناو#

 * ىح ربصلا ت دوف دقو تفقو ۴#

 ٭ اولاقف لاذع ی تا شو ۴

 © دی اکیا ر ادلا مس #
 یاس ردق وح یناضراءمو عب و و هر ا ین هد ادا! دو رهو

 نوک و هکر ووا لعن ن درب رطا نوع نا باطلا ونا ر وه شم
 جاص گنشاب هکم دروک مدلوا لح اد هنا گیم ان سابءلاوبا

 ید ساب زن دا یدناراو لد ها س هرا درب هدنساراو شوا

 هللدوجو یا هکر دعاش دهن م هدناوجراو هایش یومرب هدکشا

 یدیدردراو جد مرعثرب عب هدنفح كرعش لراو مرواوا رور هم
 ینا اول یتاوا سو مدید روپ داشذا یرعش لوا بودی فطا
 ( ین ( ۷ دلا دا شنا

aS 
 3 اھت ور نو ایوها ءادوس #

 *#¥ Lge ور دا ضیبال تاوو ۷

 98 ھن تجر الا هل اب %

 # نطو ىف ءادوسلا سبل لاشف 8
pT aاھا سا ءاض ہا هبق  ¥ 

 یوهرازه دیس یوعر باطاللا وبا یا هکب دن ده رکضن دنآ

 نال وا « دا درود یومرارزه سد ردیآ ناز رو ن ات ر یهایس

 تولوا عاب هزار مط یر فلا رکا قاوا نارا هله > ون ۵آ بس ی وه

 ی دا تافو فالج هد زوُفط ناسفط زوسح وا

 ٭ ینادمهلادبهسن یک نسا ید جا ضفااوا $

 ٭ نام زا عا دب فورا طظفاا *



 کو

 رعش بواوایح اص هدناو تاماعمو ۵ وب ار لد اسرو اا رول رم يا 1

 رهاط قبر هرزوآ ینارقاو لاثما هدرنو ےظاورھاب ضد هداّسناو

 هدنزرطینأام اعم رول هر» یتناماقمیرب رح ےک هنردند رابک ءابدا نالوا |

 فژعم هناضذ بودیارک د ه دیس ه طخ نیک ودلنا سابتقاو خا ||

 دا نف روب زمرد شابا تابا نغوداوا فرع هن ذعلهنو ||
 تراشا هنکیدلنا ذخا ندس ر اف ندجا ندا تفس یس هجر ||

 دل دک لاط اذا ءا#۱۱ر دندتس هد دب لث اس ر لر ولرم ردشعاوا

 فیضاا كلذکو 3 هنن كرك # هلت نکس اذاو # هخ رهط ||
 یتدوب لع یهتنا اذا هلط لقثی و ۶# هلاو لاطاذا#هژوامل حسب |
 ةیمکال حاتم روک یه يات ردح # ردىدنسەلو ەل اسر كروب رم ||

 ا ا ال فیضلا نمو # مرطارعشمال مرکلارعشمو# جاا ||
 ب ط > # توا اهب نع هلئاسر نمو # تالصلا هل,ةالتالصااهلبفو ||

 قح ترکتدفاسدلا و نال تح نسخ دق س هو ۶ ناه يح مظ عدد ۱

 ر طا ناداه وند رغصاراصق >تنحو#اهد وطخ یخ اتوا ارا ص ۱

 تاراوب و هرم الایرت له هرم سا رظنا م3 نحال ا یر لھ هنک

 ) یخ یدناواریطست هلحصوب هکردندتاعم میادب دی داصق رو ز٠

 ام تلا توص كع د اکو #

 ۶# اه ذلا رطء ایا قلط ناك وا #

 ê تقفطوا مک او نم لولره 9

 3۶ اب دعوا ردلاو دصا م وا ثرال و #

 یدلیا تاقو اهو ع هدناره هن دم هد رات نکس ناسفط ز ویجوا ۱

 میدب تسود ند نب نج زا دبع دیءسوبا کاح ہک ر دیا باک فاو
 هک یارب م هرزوا هجو ول هدیرخ | هدک دانا عج ییلداسرلر و زء :

 هدکسهدنر نوا كنم هرخالایداجج رکس ناسهطزویچو ینا ده عی دب

 تفافا هدرمق نیفعاوا ل. هدن_ءوا نفد یدلبا تافو ندنض رم
 ت

 < بواوب



222 

 ۳ هرغز لارو لوهرگم رل,دایا فدک ین رگ هدک دانا داد ۳ تواوت

 ۳۱ ۳ هللا هچر راد دا وب هرز وا لاج

 هک یز انا یکیلسلا فس وب ند جا ےن وا #
  ىزانملار زول اب روهشملا بتاكلا ۴

 لداعم یسداو لماکو لض افر ندا رعش لئاماو EE نابعا

 بواوا یحاص رفاو بداو رهاب لضف ی دیش وا یربزو كنيدرک
 للاسر هب هینب ط: طس هذ د هج یدیا رهام هدیظن تع ان

 هدعآ عهاجو نیق رافایم عماج بودیا عج هریک بک ی دیشمراو
 دوح وم ه ددعم اح ار ه رول رم تک نالا لا هکردلرا فقو

 قف الم هب یرعم ءالءلاوبا ردق و رعم هلکء: د یز انهم بک بول وا

 هدن رارةس ضا ی دناوا رکذ هدنس هجرت مدقا ندن وب یتیدلوا

 كني داو لوا هدک دارو رم ندعضوم قورعم هلکعد:دیسٍداو اعرب

 شوخ هد اب ز هنعبط یسارعک “ریس تراذتاو اوهو بآ تفاطا
 ردیبکرثوک بآ هدتف اطاو رھ“ میسن «دنقر هک ی تاییاوب بولک
 ( مظن ) یدابا هدیدک هبطذ كلس هدنفصو كناشالد لحوا

 # داو اتضم را دعا ان افو ۴
 9۶ ےہلا نیغا فعاضع هافس #

POE ENPاےہلع  :¥ 

 #٭ طفلا ىلع تاءضرملاون> #
 * ال الزابظ ىلع انتشرا و #

 ۶ م دنلل ةءادملا نم ذلا 8

 ۷ انتلب اف یا سوشا یعارب #

 * رسا نذاو اه. #
1 GG aaa 
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 # یر اذعلا ةيلاح هاص> عورت #

  ےظالا دلا تاچ ساتف 4 ۱
 بودیارک ذ یروب رم هدر لا ز باک یریصلسا لالاوب | ۱

 ۱۳ اسم هدر ون هم تاک وا وبور دیا دارا نیزآهشا ضعب ۱
 ( مظن) ردن دن ابا نالوا ||

 ۶# هدد ف ل اط م

 با یا وه طک

 ۶# دو هل مع یا ات دوو #

 © رل رحال هطعنا اک راصذ # ۱

 زر نع یراعشا ناوبد نکل رونا وب یہ طعم ضع هدہان یدو ا

 ائ أو هکروناوا لفن رددوج ومان هدلاع هد. هكلب دوحولا

 د درت هکه هنسکرب نالو ارادرجخ ندید ی دبا لص اق ۲ زب9 د رس

 هدرا دو رهش ی >, دلوا لصاو هک دارا سر ام س یدردآرا-فسا |
 دوه لذ E یس هس رب ب وديا راسا 9 اود كنم زانم ۱

 كن ودیا وهسج دنچ ره « درارب یی دراو یخ دروبزم ابا |
 نع هرخ الاب یدوا رسم قاواسرتسد هنلوصو یدلبا و و

 مالعا ودر واک لر ول ر٥ ناوید بواوا سوم :

 یدلبا ماغیب لاس را هلی بوتکم هنفرط لاضاق یض اق بو دیا ||
 ردندنابا لوا عارصعوب یدسطا مظن تب حاقر هدنوتمو :

 ی افو كنزا * لزاناا ی زانلا رمش نه رةفاو )ع(

 لاعت و هنا ڪس هرلاهچ رر د هدزګ راتزوفط ز ولو زوب د ۰

 4 ميهارا ندج ان د نی دجا لضغلا وا
 ۷ د ا ووا ا یافلا 3

 هد کٹ نون .دزاوا لماک و با داو لضافو لاع رول رم :
 مسءوفقاو هر

 2 د دحاو نسطا وبا ی ته ی دنا قراع هست ||
 a 9 ەل ص#م لددرسوو ۳ ته "رب [ هوا تواواندن ہر هده ال"

 هک قو طن



 دم ۱
________________ 

 تواوا یس هم اب نت راهم هدب رع 8 i دریا موههمو قوم

 هدروب رم نفویدیانآ ردا دء ارسهدنتف رم برع لاثءاو تغلاصو صخ

 ق وب یربظن هک اثءالا باکند هل-ج ردراو یسهدیفم فیناصت

 یندباکروهشم هلبع«ایماسالای یاس هدتفل نفو ردفط) فیلتر
 ثیداحا عاغسا ندرابک مش اشموردن دنت اغا وم هلج لر و رم

 فلو. رلب دلبا تیاورو ذخا را هد جدندنسودنک بودا هوب

 سان کون دیا نط یدردبا داشتا ینا ہا و رول زم هکر دا تاک

 (مظن) ردشلیا طن

 # یصراع للف بیشاا محص سنت #

 # یراذمد نكي هاسع تلقف #

 @ ن اج اف هت اع اشو اد #

 + راهذ رمغر اص یر لهاا #

 ندناهح نادیم دی یرگب یاو رهش رک س نواز وشل

 نادم باب هدر وپ اشن یدابا نانح ه اکتهزن م رع تولوا نادرکور

 دهس وبا لعواو دوا ق د ردلحرب هک هدناچ لا دبع ندابز

 لا ءاعسالاق ءاعسالا باک یدیا ند لض افر ید دجا ندیعس
 ی اعت هها هجر یدالما لاقتنا هدزوفط ز هوازویش» یخ دلوا ردیفیلأت

 ٭ نیلا ن د نب دجحا رکب وبا
 6 نی دلا مهم انب بقللا یناجرالا #

ط اف ل را هداب مان مرگم رکسع و رتسد رو رم
 یرعش ت وا وا یس

 بن داع یدا بوعد رم هد هرن سه تیاهذ یعطنو بوح تاغ

 لاح لئاوا ین اج را هکر دیا بودیارک د هدنس هدب رخ یر ول زم

 یدرولوا هدهیهاظن هردم هدناهفصا هنیدم هدنلاسو نس ی دایعو

 ندناسکسزوترد یدلشاب کابوس هدندهعرخ | كکلملا ماظنیرعشو

 مرکمرکسع * طاق ردبخم رات ترد قرقزویشد هک راو هنیدهعرخآ

(1F 
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 ههزادنا یرادیآ راعشاو ی دم وا لئاز ندعلوا مظعمو لج بولوا
 راعشا ناناوا نی ودنو عج ردنورفا ندسایق هدربادو نوریب ندرام
 ناح را ید وج و لا هذ تسشم رداک د یراشعمرشع لب راتک ء
 فلوم یدیآ مرکم یکسعو رسد ندناتسزوخدالب ییاعمو نطومو

 ره الاد ع دج وبا نیدلا رمان ی اق یهاک روب زم هکر دنا تک

 ناتس زوخ دال: ن دنناج العلاویا ندلا داع هدیه اکو ندنفرط

 تغالب تاساوب هدص ودعخ وب ےک هتن شمرولوا هدشانانرغبا و

 ( مط ) ز دا مطن ین امت

 ۶# تان لغشلا اذه لثم ىف ۶# نا ب اونلا نمو #

 ۷ تم اعلا ی ده ییعاریص ¥ یی زا باعا نو 2

 دا عج ی رعش تفرعمو تهاشف و تلیضف رورمو

 (مظن) ردیا ےظا بودیا ر اعشا
 ۶۴ عفادم رغ ءاهقفلا مشا انا #
 ٩۶ ءارعشلا هقفاانا وا رصملا ی #

 * ی رولا هنود تلق ام اذا یرعش #*
 9 : ال الا فلکع ال میعا اب #

 ج العادا ل ابا للظ یف توصلاک *#

 ۶ ادم الا بو اجت جاه میس #
 ( یظن) ردندنر والد راعشا روډ زم د اا ناخ تابباو و

 ٭ ةا لتخ ان ادا كلاوس رو اشن#

 3 تاروشلا لها نم تنک ناوامود #

 3 ینوان داه :هاعر ظني ء ااف
 ۶ و | رعالا اسیسعن یرالو#

 * رسا تاعام لهجا تنکو# (مطظن) اضدا هلو

 ٭ لعا م ین ءاسدق اک لپهج *#

 ٭ واک



 دی ¥

 ةت اءاو ضان رای عت رب وعص)اک #
 (اضبا هلو) # مرتب هلال رازهلا ساح #

 1 یرواا نود لصءلا لها دصوب #

 ٭ اھت افاو ره دلا تاصء #

 ۵ اهن نم 2 مطااک 6
 # | هناوصا برطن ىلا الا #

 اسکعو ادرط یعارمصم ره كنتبب يا ر ب کرو: م یدناباوب و

 ) مطا ( ردیار و هط یلیصا هاب هسناوا تء ارو

 3 لج هرهاط ءرأا تبحا#

Eeلس خاص او 4م> اصل  Ee 

 :Ee لوه لکل مو دن هن دوه ۷

 9 مو دن هند و. لک له و #

 ترد قرق ز ويش بوا وا ه دخ رات شعلا زویترد یدلوم كروب زم
 هللا هجر یدلبا ن اتحرا راک مرع هد رسد ثب دم هلو زا عمدی

 هکردب وسنءهلاحرا هلی نونو هل ءاردب دشنو ه ها ربه حد یناچرا هنا س
 یزو مطر 6 | مر ۳ 2 عو ردن دی وز وها

 فس وپ ن جا هدء؛یدیا هیرفرب یلصا كب هروب ز۰ *دلب رد هرزوا

 هدک دلا لوز ههروك دە هب رق بولکە لار کس هدر ول رم سد یدشابا

 هلا مردن هدعب ید دای ثادحا هبنبا صعب هلکایا تماقا تدمر

 یدنلوا رسا مر هرکس هدفدلوا هدلب رب تواوا هدانز یسانامه ۱
RE 4 

 + یدهلا ن دیشرا نوره ندجا یاسااوبا $

 # جفسا اب فو رءاا ىم“ اهلا روصنلا یا

 یردب ن .کیا ىح اص تن »و ترد یداهنسک دهازو خاص روڊ ره

 E 5 لر ییا ند رادیابان تلود هدننابح شآ دیش را نو ره
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 یسرب ند ا 3 وح ث ول تواوا هل. نماد ند هر وند تاولعت

 "هضبق مل اع بواوا اند هقلخ یدلاو هک وب لاح یدلوا هدولا هلی
 "شوک بو دیا رابتخا تارعو ع اطقنا ندقلخ نکیا هدنفرصز
 یتبس هر وب رم یدیشم روتوا بودا تع اک لبا هپ وصل هدیدحو

 ا با هدنرلتوک تبس هک ردو یهو كن رلکدید
 هاکنا نکد هدس كح دلک تودنالیصحت ههشرپ هللا نی .> قرعو

 وعش هرداعو ثعاط هلا رطاح تعارف هد هتھھ مانا قا بونک

 دلکعید قمس بونلوا تسد  دوهعم موب ندته جوب سب یدرولوا
 ب ورک ت اهوا هرزوا لاح و نیک د هنبر# رخاو یدلوا قورعم
 لاوحا یدلیاتافو مدقم ندننوف كوره هدنس هتسترد ناک سز وف

 ردروظ م هدنس هوغصلا ةوفص كنب زوج ن ابواوا هرو هشم یتاماقءو

 هک هللا بطء ن یس وم ند نب دجا سابعااوبا #۴
 صد فد رمااناب فورعلا یرلا یسادنالا یباهنصلا #

 اما کو هر وام فقانم ن دنیعروتم ءاماو او نیلاص رابک وب ره

 راه ر دیفا وم سا اما ت 5 ا ۳ یحاص هروهشس»

 هيف وص قد رطو ردشابا فیل اترلب اک قلعتم هنلاوحا كي هيف وص

 (مظنر) ردندن راعشا درود نح تایاوب بولوا یمن هرز وا

 2 نع : نیل اولاتدقو یطلااودش #۶

 3 اح ادق قوشلا ماب واکو #

 3۴ اه اور و دنن مهب ور تراس
 3۶ اح اشا دف ولا لا ذ ب اطاعابط ٭

 9 بها یقیطصلای لا رف سد #

 ٭ احار هرکد نم اود رشاذا حور #
 ۶ رضعم نم را كا ىلا نيلصاو اب #

  احاورا نګ انرزو امو ج عرز#*

 نا $



 هو

 # ردو نعو ر دع ىلع aا ا ¥

 # احار نک رذعیبع ماقا نمو ی

 تابت اکم هرذن ایم یصلا یسوم ن ضابع یصاق هللا فر رعلاناو

N -مجو تاا هوس ردشعتا ودص هس تالا رو  

 د اهزو دام e یدیاراو یس E a اسو تاباور

 نونع نڪ بو دبا تقلا هلكت 1 > بادراو توثق نافکاو

 قلازووا زویشب بواو هدنحم رانرب ەر یندالو یدرارول ےب

IEرەنسکض ەد هراس هللا هچر ردشم نا تاقو هدشکا رم  

 فنون ھو ا ب ارءیرو ۲ دید رع)ایابودنات تا

 بودیا یما ھن راض حا كروز« دراو ا 3 نا

 یرلتءارک هت بواوا مچ هنس هزانج قلخو یدایا تافو هدک دا5

 ی دل وا نایشل و مد ان هنبرا ضط »| شکار تحاصو یرلباروهظ

 هک ن لع نسل ایا ن دجا سابعلاوبا ۴

 + یعافراا نبات فورلادج | سا,هلایپا
 A فقر ته ذلا یی اش دب اعو ع روتهو دهازو حاص رو نم

 رابتحا هد هب و مان ° دع م | هدجگازحد و ردع یلصا یدبا هنسک

 داهتعا نسح هرولزء رع جو رثک قلخ نداره بودا نطون

 هسیع افر ندارغورلبدلبا تعباتم بودیا ولس هنقب رط نیکعا
 ندنعابتاوردرلب وسام هر و زم موق ن الوا قرعم هلکع د هبح اطا و

 ر ونو هدنز ت ا > لک ارواک هروهظ هبیعروماو هغ لاوحا
 هک روناوا لنو یک ؛ ك يا ءافطا ننازوس "را بو مک هنا نازورف

 یا. كن وب و رار دیا راذک و تشک بواواراوس هرلنالسرا هدنراتبالو
 یر دوهعء مسو ربو ردشعلوا هده اشم یر هد ام قراخ هح

 حجج هدو لرلنا هرثک تعاج حراخندر ے>ودح ن دارقف ردراو

 یس هرم كج ہ دیا تیافک هب هل-ج كنب راب شو لکا بواوا
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 راناوا ندش رذالاح ردشم الوا یدالوا كمءافراا ناو راردیا راد

 ته نالا ىلا هدیحاوت لواو ردن دنداغ>ا و دال وا یشادرف

 ك هشاط لواو ردیا لاقتنا هنرپ ندن رب هلبا یل رط ثرا تبالوو
 تاشتحا ن دب اطا هلغل وا روهشمو مد اس هد از یراوطاو لاوحا

 تدابع ی اف ر دچا محو ئ دناوا راصتفا هی هب صول توناوآ

 هلی وس رعش یھاک دن نکا هرزوا تموادمو لاش ر اطو

 راب ررد مظن *هلج كروب نه زب رع تابیاوبو یدیارررتسوک تبغر
 (مظن) ر دندنرارادآ فیطارامشاو

 ٭ مکرک ذبیلق ماهیلبانجاذا #

 نا یحالاو مهل ارطع ںاھ٭ قودو#

 ۶# قف د-:7 یسالاب راس قو #
 # اه ریس ا تاپ فیک ورع مااولس *

Ee3 قدوم وهو هر و د یراسالا كه  

 ي حار للا نف لوتقم وه الف #
 ¥ قلطبف هيلع نوع وهالو #

 ما هدز کیا ییرکكنساوالا یداجچ 2 ا زویس هرزوا لاحوب

 رابخ را ۽١۱ یرع یدلوا هتسوب هب ی دریا تجر راوح هد هد ع

 ن دبع لاجر هلیا هل هم نيد هرکص ندغلاوءاف عفو هلم ءاررسک
 هب وب ند طح كس لها صبر دی وساه نو شرب مان هع اهر

 هد ګاوص 9 ت ام ه رسا هلا طساو حاطب 9 ر دا وعم

 وو یارک هد رب

 ,دقا علها تودنا تاور ن داب وط دج ق سن تیر رو رم



XAN} 
 یحاصعلواندرلو هول ارو ص٥ رععجوارردب | باور ندروول ر٥ 7

 تف الخ هنهد رو "رم هدقداوا نکعم هو الخ ر رم هدءد یدیا

 سد راب دلبا حم نداوخ د یر وب زه بوي وا ندا یدیشاک نوح

 لخاد هنسلحم كن هفیلخ هدنوکی ښی دلوا ماع نذار ب واوا دمتم

 هدک دانا لاو و د دلك هين دج ولا یدرب و م الت تولوا

 ی دانا معا سد ید ربو باوج ول د مدلک هو الخ تین هڏ

 هرکص ندعسیدنلوا ادا هن هد توطصهورابدرب و ران د كس هر ول م

 ۰ روکحدمرر ھ زا سد ی دی دزکلنا هی ولد نوسلک هزب در

 ید ۲ بولیکح لر هدا اعد ه دن رگکدلبا میس یت هام رو كەل

 ؛زو ۸ سا لمرک هنر وصح كن هعلح 0 هد د 13 هنسو

 یل داوا ماع نذا س د رلد دلا منم ن داوخ د هرز وا قداس هجو

 روصتم ی درر و م الع هروصتم بورم هسلګ واو ت تصرف هن هدنوک

 نون نکیشلیا هشود هلک در ام دة. اکس ز هدک درو ؟یروب زم

 راد قم رب رکج ازم هکم دانا ش وک بور و باوج هدک دید دک

 هنن سد یدید م دلک هرکند اع اده ی ءان شعا هرز وا فا ها

 للفن یدناواادا تدایع "هقیط و هتشا نودا ناس>حا نوتلا كہ

 و رکن دم رنا تباصا کال هتسخ قلقوح اکب ع هنسکرب ضا مما

 ا ا بودیکكر هدیااعدرهزا سد یدد هک هیدارع در

 هلک هرز وا قلاس لاو ق بودا ت "ر دوع هرزوا یس هعدق نت هل

 ی دا BER تاس ر وضم هد _3 دلوا لکا

 مدیا شعتلا ب ر اكس ی ام در ام ددم ن دغ اطلس ه دنناوح

 یاروصنم هدک دید مدلک هل" ییاعد لوا هلکمک ندم رط اخ ال اح

 ماا هت نر و د نوساک درب نسا ز شاک د باج اعد لوا ,هزا
 ید د یدللا رث أت هدکعهد كنس بولوارکراک الصا م دلنا تمواد,

 | رنوازوب یتدالو ردروعسم هد راوت بک یتااکحو مداقو كرهزا
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 یاعد دج یدلبا تاقو ه دس فرق چ وا زویکیا تواوا هر رات

Xهک دتنمن رمصد ن دلع. لعن دش سه نة ءاسارغ ط1 اورا  

 4 نیدلادح هلودلادیاوع یفالا یر مشلا یپاکلا قالا دم

 یالکو ن دن راک لدعم ی نت وا ریش هلق ب ادا ر ود رم

 هدیدع تان ا هدب در ٩ ردندن رادمان ن اوسو ر او ڪڪ رزب

 یروب زم قوتسا نا تاکربلاو !اردر او یھ هادی ل و نافینصتو

 ا اشنا یارب یسانو حد م تودنا رکذ هدلب زا ےرات

 ردشلیا د ا یر ا وه وک عطا او داربا ن: هعطق هت ندنناساو

 روا رم هو رد « رکص ی زر حده هدنس هدب رخ جد او

  0 NRلاصو ید الاع2ا ەرە ەد ەد د بواوا ن 5

  E SNا راما 2

 ۳ وجر اس دن ۵ رکص ترک الا ی ددا مرگمو ژرعء هراوهه هدنتفربص

 نص>یآنارودبٍ افتو نام زرودهد.دیداو | نک اسهدهشمدتودیا

1 
1 
1 

 كد هیحهاوا كالام هشم د نیدلا حالص ناطاس بور وشود هیافیک |
 ۱ ا یقه د ی دلا حالص ن ل یدلبا TR هدافک رد

 ۱ هد9و لوا یدنرود؟ بو ا6ز ولره 0 روتک هکا ۶ نار رر

 هکر یدیسب ربغ كاك داعو ی دیتا زواجت یتاسکس ینس تولوا ری
 ۱ كس درع ظف اح ن رفاط ی ودو هرم كل روت نم هم اسا

 لد اع راد اتر ز و یروءا رب د لر هاط هدم اب الواو یدبا ن ا

 ہہ وا لڌو تویلیا ناوارو ك اسحاو ماعژا هر اا ید 9 انا

aا 2 ۳ نام تب اتکرکر دنا ا فاو . یدلنا م اسا هدمصاتم  aang 

 فرد E A .طحو ددنک كر ه.اسا ندنرل هم

 كنب دبع افرط ءاتب هرب دقتو سد یدیشمز اب ه درهم هد راترب

 د هلو ا لتفر الساان ل دامو رواوا ن شلوا لخاد هرصع هدنمانا

 ناود ه ددلح یا كن هماساو ردوو ه.ش جد هدنکندذلبا تماقا

 هل طخ یدنک تاس 3 و رد دوحومو رگ هم سانلا نيب یرعش



 تیر
 ( متن ) ردارفنم ندن ما تغالب نوید نالو

 ۴ مچا ارعه يلع ادلح رعد ال #۴

 دا ماد دودص نم فءصت كاوهف #

 ۷ ملا تعحر نا كنا لع و ۶

 # عار هدود ت دعال و اعوط #۴

 كني رصم تیلط نا هک ر ھا ووت ن داود جد تدب یکاو و

 (مطنن) ر دشا و- هدنع> كنا هدفلوا قرګ ےس هلاخ

 ٭¥ اوو فک ماباا ىلا رطنذا #

 ۶# را دوال ا رار والا ىلا ارق #۴

 1 هرادب طق بیلطنادقوا ام #
 ۶# راذلااهدارخ ناکواران ۶

 دل دش میر دیهکر دنعاوا لون ن دنا ید كن هماسایچد تابیا و و

 (ظ) ر دنیا مغز ه دناوج كتابا یکیدر دنوک بوزان هروب زه

 3 یدو لها نولنوکشا اهو *

 4 توکش ,میکش ن داواو #

 ۷ مهد تسدب و ےھد اتع تام #
 ٭ توجر نیک یهوجرا 9

 * یدا و ,هطراوق تم داادا #۴

 # تیوطناومه ذا ییعتمطا #

 * ابا قاط مهاع تحرو *

 6 ینازال و تام ین اک ٭

 9 اهتج امابونذ ىلا ونجت #
 ۶# تیهنالو ترحاالو یادی #

 ٭# ار دغ ترعصا ام هللاوالو *#

 # تب وئالو هورهطادف 6 #
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 7 و درو ان دد وم رشحا 9 3%

 3 تاج امو ۵ ود> ۳ هک 3%

 ۱۳۳ ا رن دنطح دقت ن هماسادتب یاو و ||
 واد م دلا مذ هدزحراخ كطال- و ردشطا ےطظد ه دنحارخا ۳

 (ملن) رد هتسل ش هغاوا را و 5 ر دنوع 2هس رغر د ڈٹ مزا ٤

 ¥ دبگ ره دا لا ت اص و ۰

 ٭ د یس یس و یی شر #
 ۸ ادب نيف انیحاصتذم هلا مل #
  ررالا هفرف ا:ةربوا ى رط انا ۴

 هو رهام و رادید تنور لر ول زء ها هسا در دیآ تاک داع ۱

 7 ES نکد ۵2و لوا ۳ مدیا هدنفایتشا ی ا 7

 م دانا لا"دوس ندا دالو لاس تواوا لاملا رو رسم هل ساق الم هدنرفص

 هتک دن یرکد كنس هرخالا یداچ 3 نایت زومرد ۱

 هدر برم راتتدالو هکر دیا باک فل"وم یدرب و باوجویدردنوک ||
 كتناطهررهش ترد ناسکسزویشب و ردٌشاواعقاو هدنهعلقررش ||
 ۱ هدنسق رمش ی اج لرویساق ل > بو دب تاقو فو دہدنحوا یر ۱

 یاعلو هاوس هللا دج ریدناوا نود هد:9رط یامش دی رها

 4 ےھارا نسلاییا ی قحا وقعد وبا
 د هب وهار یاب فورما یزورلا دع نا 3

 : عروو هر هللا تبدح و هدو تولوا ندهارگ او مالسا کارو ره ۱

 ندنیاهگا"هلج رو ره ماما يهب تو دنا دن لر همعزالعندیا :

 هدنزاوح 3 كن راراد ههرکم کو ر دنا 2 هر زوا قلوا 1

 یزار رف ماها ف هرطانم تروص یدلبا هرطان هلا ییفاش ماه

 ناس هرز وا افیتسا هدیاک یکیدلبا فذأت_هدیفاش ماما بقانم ||

 دگر ددا ےک



R0 
 خب
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 هر دو تل الحو فواو هنلصف كم ایا هب وهار ناست ردا

 بو زا ینتاقن صم كنيعفاش ماما ہ درصم هرکص ن دق داوا فراع

 قحا هکب دیا رار رو لن > نیدجا لجا ماماو ی دلیا عج
 ند دادش سسحو ردمامش ماہارب ندرس ے٤ا هدنرتگ مز هب وهار یا

 هکر دی وره ندروب رمیشساو رد شمار وبعورو معهن کر هتفاندنآ
 جو ردظوفح فد رش ثیدح كی شع هدم هظفاح هقودنص

 رود زم ندفب رش ثیدحو مدابا ظفح ینآالا م دابا شوک یشرب

 ماشو نعو زاجحو قارعور دروهشم هدا روھچ یدنسم باک
 نالوا ه دنس هن ره كناو هیلیع نی نایفس بو دا تلحر هن رلقرط

 ندر وب زر« یذمرو سو یراصحو ی دارا تیدح عاعسا ندراک

 هدنرعرخآ یدیآ هدنس هزسر ات زود یتدالو رلبدلناتبا ور اع“

 هدننافو می را یدایا تافو هد هروب زم هدلب بواوا نک اس هدروب اشد

 کس زوتوا رایضعب و ی د ژوئوا ز وړکنا رای ص ءو تولوا فالتخا

 كیهارا نطا وبا یردب ه وهار را دد یدل: اتاق و ه دنناسعش

 تبیفلت هليا روب زم بقا نیولو ا داوتء هد همرکم "کم هارردیقا

 یلامت هللا امهجر ی دنلوا

 + یوغالا یوعهلا ىتاسشلا زا رم نب قعساو عواال

 ی دلوا نکاس هد تودنا ل وزن هد ادغد ردد هّووک "هدامر روز

 اکا هلغاوا رواج هنابش نوا تدا ع ممت ر دن دیلاوم هدنلصا

 یدیا ن دمارکء امل عو مالعا عا هدرءڅو تغل نونف یدلوا تدسن

 هسک هپ قوئوم بولوا ع اعسااربنکو ثب دا رشک روب رمورع وبا
 ترش نکا ی دیاروهشم هدنتف تاور لهاو الع صاوخو یدا

 دجا ماما ندرابکو یدناوا تبسن هروصف هلغلرا مهنم هلیاذین
 بوق طلا حالصا بحاصو مالسن ساق دیبعوباولبنح نیا
 رلب دلبا تور وذخا ن دروب رم تعاجرب ی دشام ,تکساا نیا
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 ن دن هک د 25 ول وا اکو ASS ا 22 ۱۳ هدنک نیکد ا

 مدا هدنلاح تواص روزه 50 دوو لواو یدر دنا تاک ؟هراعزسا

 کا دیا لماکنا مدر کا لف ك و 3ا مولع ا مر نا

 یرلک دابا تاو یلص و ءےھا راو هیهاتء)ا ودا هدنح رات جوانو زویکیا

 هرجا ع بو دا هک دارد ید را رح یھ” هدنوک

 لیلا باک ردرانوب یتاغاوم كروب ز.رایدابا تیاور ویدیدلیا رة |
 ردفورەم جد هلک د قورطا ںاتکو یا باتک هک تاغالا باکو |[

 ت دالا رک تاتکو 3 د د_ سد حوا هک رکا ر داون تاتکو :

 9 او دو نایشالا قلك باتکو لمالا تاتک و هل یک

 هدا ز ن دنا بکس هدکدلبا ناو دلو عج یب هی رع راعشا مردن |

 بو دیا نو دن ییراهشا كن هل قر رهو ی دبا یراهشا كن هل

 'مءاج بوزان فی رش فر هتسرهو ی دابا جارخا هیلخ |

 یوع»ء هدان ز ندناسکس هل.ط> یدنک هک ات یدر دنافذو هر هقوک ۰

 یدلبا عادا هبهفوک عماج بوزاب فی رش ||

X%4 نم ی ناهامنب میهآربا کن قمار وا  

 دک لصالایاجرالا ءالولاب یهتلا كسن نب ##
 لطراا ملا نا فور

 EL تو سساو > اصم و سداحو عدن هال روا رم

 ۳ یسوعع ی كنا ڪک هروفوم تعالخو هروهشم ۳

 رابخاو راعشاو تغلرع ی دیار ی 8 هاقلخ ءام دنوزا 1 ِ

 رم ز وهللاد مع ی تعصم یدبای >حاص ھه ره اب ت تلبصو هدنونفرامو 1

 هلکع دیو طع ۹# .طء ی در FE اور ند رلبريعو راکبنا ۱

 ككا لی یصافن نوک ۳ 1 دا تداکعح ر دوو ردد رهام رعاشر ۱

 1 د دنیا %
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 لیا سل لها بولک یلپصوم میهاربا ی قوعسا م دیا هدن اح
 بو دیا فا صدا یس هلج ےک اب یدلبا ع ورش ھی ء2 اهو هرظانم

 سایقو هلدابو دیا تګ ن دفن شف هدعب رلیدلبا فازی عا هنا ف

 رعشو یدلبا لافم طب ی یکرک بویابا لالدتساو جاده ملا
 رکص ن دنا یدلباقوغت هرز وا سل راضح تودیا یکم دا

 هللا لرعا هکیدید بو دیاباطخ هیجوت هک ان, یبح یضاقدونو د
 لاح هض هن مه هد ریش مکیدلبا تیاکحو هثحابءو هرظانم یصاقلا

 سا ی دیدردقوت هدناوح داوا ردیمراو ع اسم هنعطو لحدو

 هليا یباب را بولوا رهاط راهم هدنس رب ره كءولعوب هکنوج
 بو دیا صرصعت هب قیسوع نڏ نایب نوت مر ديا تم و اعم

Eلها هک یوطع ن الوا هناکح لات ی دید زرللا تدسن هت واق  

 سوک یال وب ن دروب نح مک ا ت یک هکر دیای دیا ن با دج
 باوص هجو هلا هن ره یباوح تالا وس وباکب بوتو د ه دکدتنا

 هب ییصوء قوا بود د هرزوا سا هد یدید هللا ناب هرزوا

 هلبا شفحناوءارف هدوګ لع نس د وبا ی بودیا باطخ و

 هر یعععاو هد ع ولا هدر شو تعا اء سد یدبدرم> مدید نسدهر ارب

 یالعللیذهلاوباهدمالک رعیدعایدیدرمخ هنن هدد ساه لداعم

 مع سد ی دیدرمخ رارک م دید نسیم كنداکند هب وعلب ماظاو

 تر اشا هک |نب یک بوید نسیم یواسم هب یدندایضاق هدهفف
 هنو كار دناوا تدا هک ر دند هج ول یدعا سد یدیدرمخ هن مدلبا

 رف نکل ردقود لرمظد هداذعو قیسوع نف ار ز كل داوا بوسام

 هدن> سر دالعا ندنسرلنا بولوا نودان دنف یاس "ور « دنوند

 هکر دنا کی مکان یک هره یدلوا ناورتولاق ندا نک

 هوا هسا نکل درب و باو > یک کرک بویلبا لیا دیا یت سا ہد جاها

 یر هد هن امز بواوا قاقآ "هر دان رود نه اری ز لدلبا لظ رادقهر
anne 



 چ ٩
 ؟ سس تست سس سس

 هدناتکنالوا هدنمان لصغلاو رمهلالیععسا یدلا داعر دندرانایلوا

 هرظالا حلم و هرواجلا نس> یلصولا هاربا نإ قصا هکر دی
 لماکو لضافو فیطاو فب رظ ناو اورمصع “دی رفو نامز "هر دان

 سنا ی كالامو هدبع نب نایفس یل رش ثد دح ی دیا هک

 هد وا دا نو بو دیا ES EE اعل اواو

 تولوا دمآرمس هدانغ تعنصو ییسوم عو یدایاذخان دیعععا و
IE 3هدمار ؟ا تو داں لع ياد یرول نماعاخ یداوا بوسام هرو  

 ناب زقحما هکندنا رد هةیلخ نومًآمویدزردیا ماعاد ی

 بوروک یتازرا هیاضق بصنم یدیسلوا روک دم هلک)هدتناوخ هدقلخ

 تناماو تنادوف 22و قدص ارب ز م د ردا ماد ناجا تحاص" ی اق

 ا هلراانع نکلردنکاو لصفا ن درایضاق یردعش هدفاصااو

 اذه ععردشلاق هدیشوپ و روتسع یعولع راو روما عیچ هلغلوب
 لواصاور دب رفحا كنفراعمو تاعولعم مج رو مانع تعنص

 كروب رم تایاوب و ر دراو یب وع یو ع وبطء ناویدو بوخ مذخا
 (مظن) ی دیشمزا ه دیشرا نوره هکر دندنرمش

 9 یر AMET هرحاو #
 ۹8 لایت نا مانع لا "شل #

 3۶ یراالو داوا نالخساناایرا #
 # لیلخ نيل اعلاف هل دا. #۶

 ۷ ِ یرز للا تیر یناو #
 ۴ ليڪ لاب نا یسقت تمرک اف *#

 ۴ هنلعوا فلا تالاحربخ نمو #

 9 لس نوکیا بش لا دا
 انا مر>او ۷ ا

 #3 لح ننمول ارعا رو 3

 < یاطء و
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 #3 امر ۵ Gt ل رک اءاطعیاطع ##

 # لاق نیل دق اک یلامو *
 ی ىدا کلام هب هرشک : توت رم قع. ڪصروناو ا

 یباتکداج كب هدنغل كنیلصو» قحا هکر دنا 09

 رم هلان ءا روو عاعسی دز 1 یس هلج م دروک

 HE رب نا 73 از مک,دروک ۰ E o كشا رعا نا

 مهار | ی یعسا ۵) ؟یدیار د هف.لخ عصتع» م دهروک هدنس هن هات

 هدلارخ هدقدلوازا درب هار ۲ هلر | عو دورس هرم راب ره ىلصوملا

 ر دشلوا نوزاو هدا ز یر هرکله ا وک - کد رولوا ر راح هل + ۱

 هدر رع رخآ ر دنورعب ن درب رحت هطبح ی رام>ا یدا ازطا لواعسا

 و ها ام یالازود یداوم یدلوا ی عا E هد کیا ندنناوو

 زویکنا داقر و هدنشاصهر رهش شب زوو از ویکنا هلیض ره تر ۳

 ۵ لارترمت هفح "ر یس ف e یدلناتافو ۵ کا قلازود وا

 رک ر We تب یناسا وا

 ¥ دالا ضرهناو ۳ واا یه دا 1

 ۷۴ با رطالا نه اتو تو س #

 ۵ هلع ج تانهللا تک
 ¥ نارشل وفصویو )۰ اکبو#

 سااا هلا تکیو#
e0 هرع دوما حر o aE 

 4 فا> ی دو لئاضفلا یا نی دعا ح وتعل وبا ¥

 _٭ ندلا صنم ع قلل ا یناهفصالا للا یدجا نبا 8

 1 یوعود هزو فوص مه لب لو د ند هبعواش یاهةفروب ز۰
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 كسنزوقو بولوا هسي کر و جار طعو فور

 یسریع ندندبب 2 دیار وهم هلر تعا نوو تعاطدب :موتدابعو

 یل رش ثیدح دلا رونک هاکنآ بودیا تباتک ؟ یدزرعا شدعتهلبا

 ظفاحو هننادزوطا هللادبعتش همطاف مهارپاما هدنس «دلب یدنک

 نسطانیدجانی ءاغافول اواو لصءلا دج ی لیمعسا میساعلا ویا

 ۱ ,مطلاوباو یدادغ لاد ع ند جای ےح راد ٥ لضقلاوباو یدو لج ا

 یدلیا عافسا ندراب معوینال د صاادحاواا دبع ی لضفلا ن مس هلا

 یابلادبع ن ر حقلاوبا توراو هدادغب هدنخت رات ید یالا زویشب

 یدلباترد» عاعسن دی غور دفورم هلکعید یط لانا هک ناس نا

 فیاصتو ی داوب راهتشاو تراهمب و دیا ع جر هناهفصا هنيو
 رمجوو طیسو كنملانغ ماما هلج زارد ا هد ٹک هفت كالس هدیدع
 بنک هد هلکشم مضاوم بودبا جرش یینالکشم كني رلبانک ما
 ح ا قیتحو ےک ولو قيفدلو تم هلب ارال همت ن د هطوسام

 ی 2ک موسوم هلعسا علا هع هنن اتم کمان ل لوم دعس و لاو

 بواوا هد رات رکا دز وا زویشب هلا اه هصا یدلوم یدلبا ات ۳

 یلاعتو هاه هلن جر یدابا تاقو هدنسکنایمرک كنب رفصزویتلا

 لا یک 91 لیععا هارو ۴

 < ینرلا قعسا نورع ی #

 یا او مولع E لال ت وا وا دناعو ع روتمو دهارو

 ماما "دقت رط ن د هواش هما یدیا موهفعو قوطنم تالصعم

 ففاو هلا عالطا ل اک هدماکحا ؛یواتفو فراع هراز هي یچفاش

 هری رګ "هدب رج بو دیا فیل هرشک بتک یدیا ر دقلا لیلج مامار
 ريغصلا عماج باتكو ريركلا عءاج باک ن دهلج لوا ر دش مچ

 ۱۳ اا اكو روشنم تاتک و رصتصا رخ تاتک و
 ڪپ

 »و



 هک 4 ¥

 ییقاشماماردرا اتخلا ا کو قنانولا باتو ما قبیع خزلا ناتکو

 هکر اب رھرول رو شکا ررروس (یهذعرسهانینرلا) هدزعح روا رم

 هرکصندنآ بوزاب هرم هلتسم لوا هسلوا عراف ند هل ھر

 ی دبا رولیق زاغ تعکر یکیا یلاسعت هلل ارکش بورس وک مایق هبارحم

 تراکب نداد یرم هک تندنرم هکیدناربد شرسقدجا سابعلاوناو

 ر د روک ذم راض 0 اتک ناناوا فيلات هدف اش

 رب رګو بانرت هرز وا یلاثم | یس هلج رافلو« ن لک هرکصذ دنا

 نب راکب یصاق هک رونلو الت ریو ح رش ینمالک كنا بویلبا
 هر ەم نددادغب بوزاوآ هبجوت رصعءاض یدیا بهذلا قنح هک هند

 یداوا مقاو قاقنایدیا برم هناوالمو عاعجا هلا یم هدک د اک

 ل دنا ےک اراکب یصاق ° دنرلد دلوا چ هدیزاع هزانحرب نامز لول

 م هديا عاعسا ی در ل اوس ذر ن دسرم  هکیدید هنر

 ااا ااا هکی ادر ۵ بوبا لاوش هی یف ره جد ص“ لوا

 سدر د.تیلوا ۵ دیس هدفك ییلحو ع رش كل دیدن هد هدد شب

 ERE دهن هرزوا لیاح ین رح زمس ندنهج هل
 هدمالسا هر ا بواوا مارح هدنیلهاح دسر هکردتا هرن اوج

 قاقناو ر دقوا ییندلوا ب ۱ اظاد شا کره ندالع هنو داوا لالح

 یدلوا در اوا هن ەرح هرکصیدبالالحالوا 7 هن رزوا كون

 دنا یک كڈداحا نالوا دراو هدشا یگ ینبداوا هر وب 9

 ده ز كنم یدلوا ناسا اوج ا رول رم سد! ر دیا

 PS Rn هکیدرش وا ملا هیدن رهریطامت> او

 هدرا هروکر رک ۱ روک هکمدنشنا ىدا بو: اوا لاوس و .:-یدرگا

 لوا ءا لاب نآ مر شدا رارر وسا ۳ 411 یرلوا دراب نواب نکا

 سو ك د ساخ زاوا بوبا لا_یعتسا لاس "هزوک 7 دندل>ا

#۳ 



AK 
 ادرفنم بو دیاتوف یتعاجج ة ولص مکن هک روناوا لقت مر دیا
 ۱۱۱ کار سیم کن نوعا لاردتسا یتعاجتلیضف یدیاهسلمق
 تیدحو لاسو هل هللا یلص مرک الو سر ترمضحو ید ر دیا

 لصفا هعابا هولص) ر درلشم روب هک یدر دیا لع هلیایراف رش ۰
 كنعفاش ماما (هحر د نی رس یک هح 9 غدحا هولص نش ۱

 مدون دن رزوا ترم هک د زعاروطخ هان رطاخ كنسارب ن دنا ا

 یدابا لغ ین زر: ه دک دتا تافو یرل رمو ییفاش م ام او هديا

 روکا ہد رے ردنورمب درد ا تقاتم كرم هلا 9

 عطه لجو ی دلا لافتا هرحا 0 در 3 A كدا تر د

 هدنب رفیرا هب ر كن رات رم یيقاش ماما هدارفصدفارق هد تهاداا

 ساب ز وهط ناسدسیرم هکر دنا ۵ دنر ص راتقالوزیار دود دم

 ی دالیف ند وم مات نالن ع2 د یی زا هدکدتاتافو یدیشمراو ||

 ناسک ندی وس نب سال نب لب یصسا وب
 د د.هاتعا یبا فورعایتبعلا ء الولا یرمعلا

 هدزاخکرد هرعص داب مانرځل ا نیءیدلومر دندا رعشریهاشهزود رم

 قسد ن رارج بولوا نکاس هد دادغب زدن رد هب هرونم "هدم ۱

 لداق هنس هر اح مان هتعلدهمو یدیشلوت راهتشا اط تولا

 رنک ابوآوا فورعءو روهشم هدقلخ نارم هلا ش٤ بواوا لوڈ مو
 (مظن) ر دندهلجلواتایاوب و یدیا هدنفح هبنعیرغاو بیست ||

 ۴# لط«فرسیلیعاهن * ىنا ةع تاعا#

 % لو سا عمادملاو اه سس لا یفلاامتوکشو#

 ۴ لغالا وکشاکوکشا #* اع تمرب اذا ح#
 »۶ لک تا لوقتام اعا سانلا ی اف تا اف #

 ضر ەت هنیلط ك هینع بو زا یایبا ود هی ی دهم ههق درب و ||
 (مظذ) یدلبا
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 ۷# ةةلعم ان دلا نم "یشب ی #۴

 ۷ ایف ید الا و ۳"
 ۷# ییعمطب مت اهنم سال یتا ٭

 × اه دانو اب ۳ دال لر ام:حا اه ف #

 ناذینسا هبهاتعااوبا هکرلبا تباور هدنیاتک مالماک درب لا سابءلاوپا
 سد هدیاادها هده هسندهولا ریما هدناح رهمو زورثزور هکندلیا

 هدنګا هکیدلبا ادها ویسرپ هب یدهم نوکر هرکصتدقداوا نوذأم
 نانلوا رکد امدقم هدنرانکو بولوا طم هلبا بط هک معان بوئرپ

 هدک دنیا تمارق یی هروکذم تاببا یدهم یدیشهاوا رپ رک توبیکبا
 ند هصقو دّسع یدلبا تع زع کتا هه هبدیهاتعلا ونا یی هنع

 نينموملا رعااب اا هکندشا تودنا عو رش هعزفو ع رح هدقدلوا هک

 نکا شک مال « هرکترش تم ذد مهرح بودی تقبس مءهدخ هو

 هلهارا رج تویلب وس رەش هک هشورف وب س رظلا حرب ینب ید

 ید سد ردیغ اصذا كمر و هم رح ر دیا ساعم لنصص

 الام هلا لام یتسوبس هکیدلبا نامرف ب و دبا ع وچ ر ندسنتع رع
 یتسد نینمولاربما هب هنیزح باک هبهاتعلا وبا سد رهدیالام
 مزتسا رانید ندرس یدعا ی دلبا نامرفویدنس هدیاولم هليا راتید
 مسو (ل هديا رپ هلا مهرد كسرولوا یضاررک اربخ هدرلنآ هدک درد

 زر هدیا نوح هلبا نوتا هجد دمر و اج رصن نينه وا ریما
 قالتخا رزو مس هدنش ام هیهاتملاوبا هلبا باتک سید رلیدید

 هدفداوا علطم هیارجاموب هبتع هدناجوب یدلوب لصف كد هبهنسر
 1: وا ٩ داص قشاع مب تم هح نس یگا بوردنوک رخ هرو) نم

 سو مارف نب بواوا هرزوا قالتخا هدرانیدو مهرد ری ورد رپ

 یکردلبا مظد هدحشادم كن هیهاتعلاوبا راک:عیادب تایاوبو كدزلیا

 ) مظن) ردندنراب رردراعشا



#۷ 

 8 الابح رم الا نم تقلع ال #8

 . 9 یلاعت دو دل ارح هلاودص 4

 هان ال کیکتشن اب اطل ا نا #
 3۶ ال امر واس اس كيلا تعط ۴

 ان اهخ ندرو ان ندرواداف ۴

 3۴ ال اش نردص ان نردصاداو 8
 العلا ی ورعسد یدیشلنا من هدنح دم كنالءلا ی ورجیتاباو ۱

 ناسحا هرخ اف تعلخ ر هليا مرد تن سک نوا هراح هرول رم :

 ند روهسم ر2 E2 نالوا فو رو٠ هاکع' د یگسلا عیصسا یدذالنا ۰

 ا هاش هغلوا لح اد E کر هلو ید » هکر وتاوا له :

 درس واج م درک ھال هلرب هلا ارش نالوا رصاح هلت a دکدلرو ۱

 رع اش یراک دی د درب ن راشب اقاغنا هدددلوا یراح یران ام رف |[

 سد یدلک ادصرب و کراس هدعد رل دابا توکس هد سالح ٠

 هدع) م ددرد هیهاتعلا وبا هدک دلرا لاوس ود ردجک نلکهراذذک و :

 ییردیاداشنا هنساربندنرهشیدنک هدساحوب انآبودیا لاو سرارکت |[
 هرکصندنامزرب اول ی مدد هدرآ داسا مردیا نط هرب یدد هلوا

 a اباد اشنا غ ند روش هکر دارا نامر هب هیشاتهلا وبا ی ۰ 1

 ( یظن ( یدلیاز اش شا هدیصق ول هدرول رم ۱

 3۶ ۱.هلام ی دنسلام ۱ #۴ :

 4۲۱ ها ال دا لجاف تادا#

 یک كن وب هاو یا بوت رود یب هدکدلیا شوکراشب تیوب سد
 اوا هلا هال نودا تراس دعت مت آ ی رعش وکو هدسلح ||

SE E STITH چسب 



 فطر
 سبب

 هدک دشرا هناسا وب هيه اتم ولا هدعب یدید

 #اهااذارر هلا 6 ةداقنم ةفالحلا ها @
 * اهلالا لصإ كي لو ٭# هالا مصن كرف #

 9 هلاعا هللا لق ال # . بولقل تاتهعطت لولو 8
 ر و سس هولح هلا لو عج“ اب كحمو هکر دتا اکب 5 شف ھت

 لوا هللاو هکر ید مهسا یگداک صدر ندنطاس او حرفو طاشدو

 هلا و هل ص هسٍوک یریغند ه.هاتعلا وا ندا رعشنال وا هد تلخ

 راعشا قلعتم هب ابد لرو ده ز ی ها زهرا وا یداوا یر:

 نوا زویکبا یلاقتنا بواوا هدنخ رات زوتوازوب یت دالو ردراویم «یثک
 یاقو ۸ رها اما ك هک هللا هجر رد هددادغد هد یر ۳ وا

 قراح نالوا رب هاو "ییعم هک رشا ملک وک هکر دشا هدددلوا برق

 لوا تب یکیا وب و هل وا ارس همت هليا تابباوب هدنجوا مش اب بواک
 ) عن ( ردیعمط ۳ داز ی دن هکر دنداببا

 9۶ ید رهدلا زم ن۶ تعا یاد

 © للف نايڪالا ءارع ناف #
Ee:یتدوم یسنو د ی ضر ەس  e 

 ° لباخ ل ثادحص و 0
 ۱ ( مند ( ول هديا سه هنح وا یرازم هکر دلبا تیصو یادول و

 1 # ولا هرخآ ن وكب اشبه نا #

 ۷# صبا + شل ن و

 ۱ هکر دارا لاوس توا وا ۴ الم هس اون وبا نوکر هک روناوا ت» <

 قوا هکیدید ساوئولا _نسردیا ظا تبب حاق ندر دش هدنو ڪک
 ۰دی وک ی هکر دد هیهاتعاا و مر هديا طرز تا ییا دو> ا تەب رب



 ( غ ) نسراپ وسرمش هن وکو ب نوا كکودلباراثکا رادقم وب |
 # كرا ۱ ۸ يلا ۷# ال ولام ت ءا 4

 دون تببكيب هدنوک مدیدیادآ ره كابوس روش یلاثما كنود رکا ی

 نیل وب هدک دلب وس رەش نب نکا مدرلبوس تبب كيب یکیا |[
 م راب وس

 # رکدیدیزینرح تاذ فک ن م #

 ۳ لب وا نا ۵ |
 هدکر ع مات بولوا نجاع لە سلبا دا مح كلب وسرعش هنوکول نس رکا از

 تاک هدنصو صد یوغل دعارص یدب دل دیازرم هوا رداو هراسدا

 هو اس و یدلبا ن راد ز یدرب نی راشد هہهاتعلا وا و هکر دنا :

 هلتاغ یمالک نالوا هدنراذتعا هیزکو اکب كنس نب افیمح هکی دا |

 (ےظن) نس شید هکمردیا ناسا ۱
 ٭ ءابطانم اکیلا هفر # اسال قد دصنم #
 # ءاکب نم ام لوفاف # ینعال نطفت اذاو#

 # ءادرابنیعتفرطقف # ی دنرال نیهذ نکل #۴
 ن دکر حك نسالا م دیا فارغا ومص موب نی مش یاهکیدتیاراشب |

 ی هدیایوب و د الک لی ۷۱ م دملا سابتوا ینانعموا و

 ( مطن) دل دید بودنا تین :

 3 الک تاعف نیکی دق اولاقو #
 9۶ دلتا عرطا ن ۰ یکبلهو #۴

 ۴ يع داوس باصا دق نو ٭

 ٭ دن دح قرط ۳

 ءا وس ا مھم دل ام او ] اد ۱

 * Es تباصا ۱ كتلعم ام لک | ۱

 لفن
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 یدهم نوهکیدن اكر یک وسر ٤شس ر ول ر٥ ۵۰و درب هکر ون اوا ۳

 هکر یبا بودیا تیاور ودنک ینارجام وب یدیشابا سدح یرود رم
 باب ر ۱ ید هکددلدا رها ید هریک ارا تعارو ندکب وس رعش

 مدلوالخاد هنادن ز مک اوو رەدي|سح هدم سک تاانحو معارج

 هاکز هتسارو بح هلا تريح "هدید ید یدلو لوتسم تشهداکن

 صفر هاک ان لوا یو زم 1 یکم دارا وڪسج هشوک رب تودنا

 عالعو نابانریخ راونا هدنسايس هکمدروک تروس «رکاپو یورب وخ
 ترم>و تاسو مدراو تودنآ دصو هادناح یدنا ناباع توتفراناو

 ك در ونک هنن رب تودیا تاعر ییالسو 0 بادآ ندّتس ۵,۱۶

 : تک فدا | ر و هلاوو نارمحو ر E نامزر و مدروذ وا ها

 (مظدر) یدلبا داسنا ی 1 هد ازاد رم لوا هدانا لوا مداد را

 5 دنا ا یحسعلا سم تد وا ۳۰

 ۶# ربصاا ىلا ءازعلا نسح یتیاساو #

 #لاقناو سالانم_یسأب یرمصو #

 9 یرداال تح نم هللا عين ص ن بک 2

 لر هل .عامسا تودنا ناسا یس د دارا د اشنا هکر د هیهاتعاا وبا

 یتااوب ب و دیا فطا هللا لزعا م دتبا یدک هاب لقعو مدابا

 لفع کو بدا یی ب هن لیععسا یا هدکودید هليا هد اعا ی در

 یار 0 ۱۳5 e دیا هنر ر لرلنا طس لداک هع روصح ۳۹ نسح س شعا

 لاوس يکي دلبا ه- هم ؛] رَ ہہو لدمروتک هخ و ی السو تبع

 عاتسا تل یکبار, ندب یدوش ربا دفق ت ۳ هللا شس رپ و

 هک ندع دو هک اب وک نیسردبا باط دانا رارکب هدکدخا

 مزال ۰« رز وا لر طاح تب اع ر هک راو تک هنا هد غا

 هب 5 اتسک بت ودا ناس>او فذما م دتا هک رب د دبهاتعلا وا هوا

 تاس د ن ال وا ه دن و كروب ودع یک نال وا رداص

 ۱ mw ى حب ۰



3۳ 
 هد از ید ندنوب لاح هساوا هدهن کربغرب یراشعهرمشعكتنحوو |

 هدننااس ورو افلخ كدلبا اد یون نوت هکیدتبا یدرولوانوکر کد :

 بو دیا را ثا م ظذ هنب راک خا دیالرداصاح هلکن [تتلرمو هاچ كنس ||
 تودیاراطحا هناود ید عش ۳ اما كسرهاوا ص الخ ندنادنز و |[

 ندن ردلسو دباع هللا یلص مرکا لوس ردنزرف هک ی دی ز ن یسع |
 تودنا تلالد هرلنا گز 51 یعدع ا سا ر را ههیلنا بلط

 لوسر تواوا یقالم دود تاج همد كراهدننوک تمایق مسر وهلا :

 من هدز وس كو اطزور ل وا یرلئ رمط> لسو هيلع هللا یلص مرکا

 معح ۲ وا لو مد تی 9 ری راو ر واک م ۳ القا و ۱ ېیجح

 قد ال هد ا ز ندنس هه دو ترم هه دا ه ک و رد ررع»یما 1

 ۳ دود ترضحو یک رارقو ربص مے £: هن نکن اهدااحو سر مراوارمسو

 ٩ دن دش ول ا هللا نسر ول هدیآ هد قد نره یک وڏو ضد وە ۱

 باط> 5 ص م دز اط هر اکوا دن هد ز تاصح تولد ردفاک کیر 1

 كم اعدا احا ید یکلوئسهو م دلا حو ۹ هکد ر تودیا :

 9 ارارتتو دارا ییاا لوا کس یدعا هژکد رداک د فا !

 ندنفرط یدهم هرکص ندنا مدلرا طعو> ندا ےک یدابا تر ۱

 ءاسناراب دنایا هپ هفیلخ بور افیج ندنادنز ینا هلی ا ےب بواک مدا |

 یحاص كدب ز ی یسرع مدیا لاوس ولد چک سس ه دن رط 1

 راب دتلنا هل ر وصح كندهم یر 2 توو یذد مسنواح قیثرو 1

 ا ی هدل وا یدد رد N او ی یک تو دنا لاوس و

EEL :بوح اق ا بتا طا نودارآ نا ن س مروا هر نک دیآ  

 هلوارا درب هک 0 نکا سو. ر لدل اس اح یب و یدلرا ارارو

 ندا نس هرکصالاو یدلنااعتخ انامز در هکیدندیدچءیدیدمرولب 4

 ی هکی درب و باوج كل د وعیلا هدنن اب كوت لاو ل دارا تقو 4 1

 کد فقاو ید هر حو E اور 0 0 ۱



3 
N:م الت زن نیو و ی  

 E ترروصح ناف رور تور و کلا ك ررب 0 فرم

 لو یهانکو لوا یدلبا صا یدهم ۳۷ 3 هراو هلا یو كنا

 هد ی“ هس ول نسيه رظب اوس روس بودا ب اظ کر يترا

 ۳۷ هکالطا مدد مراد وس هرزو | ساب هدک دید یبگ هلی قاطحاکا

 ر دروکذم هد صم

 ندابع ن ها ولا ن لیععسا مساهااوبا بح اصاا %

 هک ینقلاطاا س ردآ ن دج ا نرابع نیا
 نا بح اص نالوا وتا کا داتساو داهن هنس رب زو ر ول ر«

 سرا یدجا نیس اوبا ی رف بیلاسا ترعمو بدا زف ردداب

 تریداتساو ماعد مارس تودنا نخا ندد عن لصما هاو یوغللا

 زا دربان هلهجووب هدننح كلر وب ره ییزراوخرکب وبا یدیشاوا و
 ا اهرکو نم حر دو بدو اهر ین هرازولا نم ءاشن )رد لوا

 (مظن) هق> یی را دیعسوا ال اک اا نعاهدروو اهرد قا واقا

 ۶# دانسالاب دانسالا ةلوصوم راک رعاراک هرازولاترو #
 # راع نع لیمع» او هنر # ازودا.<س ا.علا نع یورپ 8#

 ر دداع یا نالوا بقلم هلل بحاص ادا ندارا بئاص یارزو

 دلکش د دعا نا تحاص هل وا بح اصم هدیبعلا ی لصلاوبا
 تراژورذص نین هکی را هرکص ن د دلا نا ید 8
 در وم هکر بذ ہد حالا ۳3 یییاصیدلوا بةلام هل بغل ب = اصهدقدلوا

 رو چ ده هلیا ساوا هل دلو | ی>اصم و ریادننوابص لاح كن هب وب کهلودلا
 تحاصهیارا باص نالوا یمطع ترازوردصر ههرکعاداویدلوا
 روصتموبا هلو رلا دار "وه ادا دا.ڪ نبا یداوا روناوا یالطا یا

 ےس ل ل س
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 يوا شع: زویحوا یدیا یرزو تیلیدلا هی وډ نی نیدلانکر نبا
 هتک ءهلودلا عفیردارهدکد تا تاقوهدناحرح هلودلادن وه دننابعش

 ررعم هد_ٌترازو هرز وا د اتم یداسع ك تحاص تواوا یلوتسم

 یهاآ ددادابع نیا هدینلود ك هژودلا رتو یدلدارفومو زارع» بوډا 1

 یتارفعز مساةلاوبا ی دیا مرکءو ل” هدانز بولوا لولالومق و ||

 تاساوب یدلبا داسا ه دیصق هن وئر هدنسلح كدابع نا نوکر 1

 ( ےظن) ردند هدیص لوا |[

 ۷ غلا یھ ءا اطء نم اا ۲

 ۱ # ان د وا یا نم قحار یل #

 ۶# نی رازاو نیپعلا توسک #
 9 او اسهلدم لص ماسک #۴

 ۶# ق نوش رادلا هش اح و #

 ۶# انا الا را نم یونص # :

 ره اش رب ا هدنرام>ا ك تار ی نعع ۵ و دتا دابع نا ۱

 هر راجرب وتسار ورحر 9 زیسارپ ورتشارهدک دنسا بوک هرندروا رم

 نلاعد هل رکا ردرلنو بوک مكد 5 هک هروب بودا تا :

 مواعم یکی دنیا قاخ د بوک رپ ادعام ندرانوب یرلرمض> ||
 در ر ندزرخ e کیت یجد زر یدعا مدر ابا SESE ید.اوا ۱

 فرطهر و لیدنرب و هعاردربو هماعرو صدر ورازار و ادر رو ||

 هدرغناب رب س ولم هک كدتبا ناسحا بروج رب و سکرو ءاسکریو ||
 ید سا ہار هتحادر و دتفاندرخادعام ندرانوب رک اوردرلت ول قع |ا

 عج هدنرادمتداعس با كم اصو دياز غا رد دیلب نکیدیاراو ۱

 تحاصرکرونوا تزاوزیدیشهالوا عج E EET | روش رالوا :

 ۵ هو و ید هراہعلا یفطاو هرواحا نس>و تاوج 7 ا هدانز ۱

 لار هر ول رد هداص وصح درصم ر ت دن رضااراد رادارم

 رای دنووص دز



 کون
 نوار هدنس ھچ ر یب> اص لاح“ هتاباب ك هءدرو رلد دنوص

 ارزو یب داروی هنی رزوا لاه هدنامز لوا یدیشعلوا بک و بد
 نو ارض ءانب هنغیدلوا تداع كلا رادصا لب رارادکشم ه.هاخ یدک

 نعوص نرل دروب و د دراب د د > ق هنتلا ك نظا

 تراشا هنلوصح مدع لنیصم ندنزوب هع,طا ود رلبهک ود روع

 كن هور لوا هکیدابا عر ه«دررب هدابع نا جد هنسکرو یدانا

 ساتفاوذخا ندنس اشنا بحاص رکا كنا یکی دلتا جرد هنا

 رلبدروس (بلا تدرانتعاضب هذه) هب هعقر بحاصسب یدیشانا

 یبح اص مالک ال ام تعارب و تراهم هدیداو لطف دابع نب>اص
 هد راج یدب هدنمان طرح بن هرزوا ېڅ یورح هدنوآ ۱ تولوا

 دابع الا ب اکو ل اسزا ف ین اکلا باکوردرلشادا فی باتکرب

 فشکلا باک و ءارژولا باکو هم امالا باکو ز و مثلا لاضفو

 لج كروز هنافصو یلاءت هللا ءاعها باکو ینتلارمش یواس»نع
 یس هدید:سد رعشودیج مظاو هم دب بتاکمو لئاسر و ردندننافیلأت

 مد لر وب رم تب یکیاوب ور دشل و | هدیس ر هر ا هتشا اهر
 هدیانیم تفاطاو ماج تقرو بارش فصو کر اد دس ا رُف

 ( مظن ), ردشمروب داشا

 3۴ رمحلا تقرو جاجا قر #

 3۶ سالا لک اند اهداشزو #

 3م دو الو رج اناکو #

 # رچالو حدف ان اک و #۴

 ن ح ون هکر دیا تباعح یوا یسرافلا نیلا ند نیسطاوبا
 ین اهن یدیا ناماس یحاص هاشداپ ر ندن را ام اس وام هکر وص:م

 م: و شلبا باط پو ر دلو ڪ هماٽرپ ٣ داسع نر بح اص
 مر هدا ضر وفت اکس یترازو هاو تکلع ریبد كس ر واک همنکل#



 یو

 ر ه دل وم ۴ تاحاو لو مدع دابیع کا بح اص شمع د

 لواو ل اګ را هفرط ل وا هکیدناوب یړپ ندراذتعا یکیدالبارادصاو

 راب ااا ار زردلاعحالا بواسمو ر ذعتم رم هنيا لاقتنا هناج ||

 هک ایشالاراس نع الو ردمزال 2 ز ورد ثوحا لیمحو لفن

 هدرعطصا یدلوم رود ره ردتههیییدنوا ا سو لنوع

 هدنسدتلا نوا كنسهدعقلایذ یا یمرکیزویحوا رد هدناقلاطهدتیاورربو |
 هد دعها یا هدندردیمرکب كنب رفص شب ناسکسزویجوا بواوا |
 || مساقاوبا یدناوا لقا هناه صا هدعب بودبا لا را هیاقبرا دهد ې ثىر |
 هناکحو دم هعفاو و ردندناهعصا ی ارش هک ءالعلا یا نا :

 ردقوبكناک:مدروک صخر هدا تر ردا لقت هرزوازرطوبیبههیررغ

 el دوس رم هدر دابع یا نوت ن هکناراو لتف رعمو لصو :

 || نابز دنب یر او بق انم ترفوو نساحم ترک هدنیاوج هدنب یدید |
 || زادرب هیث ره بودیا زاغآ هلبا ناو دماغ یینق بولوا ماه د لذقو |

 مظنو نساح رکذ ءافیتسا ن دنب دو ملت مغج هاوا || )ام یدماح
 فو> ندس هل وا موس ود MT چ بوی هک ندقح ن کیا ۱

 نادشا هتب ره یدع ا یدشا e سد م دید مردیا

 ,E 2 نس ءهیلیوس ینیاوا عارصم بودیا عورش |ا
 را رد هزاحا هک وس رعش هل وعء ول هدب رع هک هلا ماعا بواب وس |

 || ع ورش همظن س م دید هرزوا شاپ بواوا یضار هلوقوب یخدنب |
 (ےظن) بودیا |

êی دد * ەرە یاعم گی او دوا یو  

 2 د را 3 درج ا اړ ا 3 ۵ لر

 یددد 2 اقناع م نویحاب (۔ےطہص ۱ شد Ee هلو

 مديد ۶۴ هب زد بادل ق .Aa ھم 2 هدد

 یدید٭ ےھر دت سم نع نفوانلا لحراادا 5 هدعد

 هد ¥
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 هلك د # هي يلا موب یا ام اقا ٭ هدنب
 ردا لون هرزوا هجوو هدنس دساج یساہب یبهاکحوب مدلبا لر کت

 مانا تاق ول ادعب هنسکرپ ج هکر دشل ر وکه دنرابخا لد ابع ناو
 هتداءت یربغ نددابع ی بح اص یک یف دل وا سیم اح
 هکر وتلوا لقنردشمالوارخ اواو لما چرکد بولوا لا

 هتسا هل شیک کد دو قاوسا د رهش یر هدک دتیاتاقو دابعنبا

 رظتنم هنج و رخ ب وا وا عج هنسوبق یارس یلخ ءفاک نول وا

 ساب ب ول وا راح هلتاود ناکرا راس هلودلارّعف ییودخح راد دلوا

 رایدلبا را تس دو هماجرییغت بولیق لدبم هامون سالب یرورس
 دا روو هح ص قلخ عیج "هد د هدف دعیح هرمشط ند ورق ىشەدو

 كنس هزانج هلبا راطح راس هل ودلا ورايدا با سوپ نیهزبودبا
 بوت وط عامو ارع هلودلا رك مانا هیت و رل داوا ناور ںوڈود هن کوا

 یو رک ا كنب راعشاو لاسر ك بح ا صو یداوا م ەتە نداقب یأیند جت

 كنار نا ناب وس هرکص ند اوو بودیارپ رګ ؛ هدیرهدلا ةع لا ا

 ۳ یوټح تو مو ردس) ها ربط سد هدر ول رم ب باک ی

 زر ڪک ارهتسا یکی دنا ه د ابف نی ب> اص هدنپ ما ارش

 نا ردوو یه>و یرغندنشداوادس>و

 رد رانا نانتحا ندفاسدعاو دانع ب و دیا ف ارعا هد ابع یا
 هتنع هل یطر بلاط ییا ن لع نیدحولا بو عدو نیما اري

 ینا طلابه نح ام دندنک ن دیا ت وادعو خب ر یا
 ' + لس.حاصو ردلکد مب ادن وديع هسدیا تو ادع نودا راکزا

 ندد الصف OE داکح و « ديرب 9

 9۹ جاوا سد یدیساوا قاسم اب رادید كل 2 LR < دج او

 تحاص وفد .ec نفاوا هدهدل یر 5 E ف رول ر»



 شا
 هدنیاوج یدیشابا سالا شیرامودق بوردنوک بوتکم هروب ر

 كرحاص هعگ دابا للعت وب د ر دقوب مرادتقا هتک حبواوا

 یو دخ نوعا ت اقالم هروب رم ٥ رخ ال اب تواوا هدانز ندیکلو اقایتشا

 "هدلد تویلبا بیعرت هرتس هذ رط لوا هلبا هن اها رب ی هلو ۳

 دج اولا بو دیار رحم یت ابباوب هلبا هرک ذرب ه دن رلک دلک هب هروډ زر

 ( ید ) یدلبا لاس را هب یرگسع |[

 ۶ قو اور و رت نا ےب الو 8 0

 ۷۶ نادحو]ا ل ع ىو ناموا عض #۴

 ۳ نم جاننا 8 ۱

 6۶ ناوعو | کی رم کو #

 ا کل ۳ یرفنم له مکان 7

 ** ناعج لب ال نوفج لع #
 رر رخ باو هیات هد هني رت هدقدلوالصاو هدجاوا هک تب سد

 نالوا یردارپ كن هرعاش یراک دید اساخ هدنس هلام تابا بودیا ||
 (مظن ) ی دلبا رب رع هللا نیرط نیتضل تب و کره ||

 ۴ یعزرع یش م اض وهذ مور #8

 * نام> را نم اضع أ د وأ #
 ٩۶ اماک درلا تب قت نعد #

 زا و 906۲ ۱۲۹۲5۹80950 6

RATE DPE DER RST 

 ٭ ینانعو هپ یهیشت د #
 ۴# هعیطتسا وا مز | مما مها 3

 ی رعش وب هر و رم ی دی وا مال هع رطاخر وب.م تب رکا هللاو ۱

 هدعا یدب دیدحاک هک ر EN بودا لوھذ نکل مدیا لاسرا ۱

 هنن راز ك. حا ص هلا هور و ندر هد تلط یرگکسع دچا وا خوک ۱

EES REE EREKتیم( ها هک  

 تبرع 3



 کا ۱

 قاح نک راباو هکر دا وا فداصم هتفورب هدکد لک بودا تع رع

 هد E دج اوبا سد یدرزاردیا ۳ ندکمریک هنب روض>كبحاص

 رول ره هدنرلک دید زارک هتلود تحاص هدتوو ول بودیآ < هدا

 ( ظن ) یدلباداشنا قلب یکباوب هلیادنلبیادص
 # لدعم ,اهفلا ةرقلا ىرا ی ام #

 بت هص روم سودرفلا هزح اهن اک هد

 ۶# اهاخداف از لع ىل سلو #

 ۳ هل ام هدنرق وتو میل رلب درود ؟ هن زو تک بودا لابقتسا ہو

 لاوس هلمسمر هر ڪک ء انا بودیا عو رسد هح !ےءو یدل | هتنات

 كنهرود زر 5 ه "هلسه حول ۱ ( تفداص اهر را یلع) دج اورا هدک دلتا

 تب>حاصسد ۳ ؟یدلبا هقداصم هن یبخویاو هبن یه ما

 لاخ نرک ایا EE رعروطو تی زرط هدبڈر ھ حش یا

 تروص تودیا ریخت هد لث )م اھ رها يلع) > بویلوا

 هلا طوعس هکبانح هدنناوج دجا وله دک دید کی دلنا زارا هدر دد

 هړک دد مدلب را 7 کید نداحا FE 5 ۱ یشاح ن رکا با ط>

 ی ۰ اط ٠ نلک هل هتان و یرول ر٥ I ا هد

 A | ات هللا هجر یدلبا قرع هماعنا ناز Su یانرد

 96 نر رملادبع ن يما تاصاودا #۴
 ٩6 ییادلا یسادنالا تلصاا یا 3

 یدبا رادعمد, لامو رادمان ل ضافر ہد ےہ رعنونفو هدا مواعروبزرم

 "هرکذت موسو» هلا یانهقبد> هدب ولسا ناوم مانرهدلا ةيتيكنريااهد

 441 وا روم هداف وامواعو رهام هدتیک> نفوردیفیل ۳ درو رها



AT: 

 ا 2 ندسلدناو ید شاو ےظعء ترهش دلک هد ےکح بدا

 ٣ هد رخ بناک داعو یدابا ماغهرابتخا هدير دنس ارد بودیآ لاك راو

 : ندنرادبآ یطظذدالقو راعشا دیار بو دنا رد یروا ره هدناک مات

 || ر اشا لر وبرم تاسیآوب بودیارب رح هدیرج ته ییرارضء
 | ےظ ) ردندنس ه دندتسد )

 <# یی ر اما نيل اعلا لک و ی د الي ۶

 # دحاح سعلا ل اسا نآ یلدالف #۴ ۱

 ۱ ۴ الم اخ کالم ل اب ام هل افو # ۱

 ۴# زج اع تنا ما یأرلا فیعض تناا 6

 ا مولا یا ید اها تلعد ٭

 < راح دانم هوزوح ا0 ۴

 î. EEE ىه لامل ا اماو *

 بودا لااا هبهدهم هدتفو رخآ ردقوج تباق یراعشاكلروب رم 1

 یدل. ا لاحراهیا مد راد ها هنس زوهط یرکیزویسد هد هرول ر» هدا

 تبصو ردشاب وس هدنرعرخآهک ی ایبا وب و هن اعس یل اعت هللا هجر |ا

 * 9 ED ها ادا گر روم ال

 راء الا راد یلا ین اب #
  راص ینایهالا فام ,ظعاو *

 5 اه رزع هادلا فک یرعش رب ایه

 # نیک بوت ذلاو لیلق ید ازو ۴
 ی TdT DR TEA دم .

 < ناف 6



 دیگ ۱۱۳

 © ناو ییدب اب ° رع لا ن اف #

 # ر دج نين دملا نافع رمو #

 # هجرو نع هم وهع كي ناو #

 *# رورسو عاد مع مف #

 هکمدر و ڪڪ هدنس هعوج كن هب راغم ص») هکر دبا باک فلوء

 زودرد هد هناد هدات ندسادنا دالب یدلوء لر و زد تلصل وا

 هاد يطاق ندسادنا لهاو یدلوا عقاو هدننارق كنسهنسشعا
 زوج .در د بودیا مولع با اتکاوذخا ندرلب ريعو یتفولا دیاواا وبا

Eهر هب ردنکسا هليس هدلاو هدنس اها دیع كنس هنس زوّهط  

 یز ندر صم یرول زم هاتنهاشلصدا کالم هدد و یدلوا لخاد

 هد هر دهم هنده تودیارفس هبرع راد هدن رات قلا رویش درک دا

 نرمل ان ےک نب ی نی ع یح اص هیده ءیدلوا تماهازادنالحر
 وو تآ ممولع نەكا رود لادن هدا ییارکا رول زم سادا

 ہا دن دن و دق تال طوأ ها ثنه اش هدر ے ہو یدلوا یحاص تءةر

 هده )هو بو دیا فبل ات هدة "هل اسررب « دال رطسا نف نکا

 نه ذلا موقت باک هدقطنمو ةدرفلا هيو دالا باکو ريجولا باک

 هدندر كب e هدندر یه“ | ن نینحلئاسم كناوضر ناو

 AS هک رو وا لەن یدابا لر یاک ی سم ےل یسا راصتنا

 نالوا یم” ال صفا هدک لب | فب IEF مان محو نوا لضفا

 ابا رمس یرو+ : رم باک دروب * "ره نلد دلبا صرع هب ی 1L هلن دیع وب |

 ع اهنآ ندن وب رلداوا یدنسم هک رداک رب وب مند هوا ا طم

 لالصلاوبا بود رد رلرتهتسم ندنول هد ارنا وا یهتنمو رر٥ هديا

 ند رمصم هرزوا ینیدنلوا رکذ اقب اس مکان یدر و تسکش هنج اور

 ۱ ید: بوةبح هلا 8

 بر



 هک

 هک هب وا ع»نب سانا هل او وبا یصاتلا
 4 ین زا لاله ن سانا نهرو نا ‡#

 as مهذ تواوا نایبلا می دیو ناسللا 2 رونزم
~~ 

 و ا ینطظ هدلاوحا رک ایدہ فصولا دز یتسایک ود ڈرو
 بواوا یزارف ارسو یزاتع كضراهجو ناک هلا وا قا اط ءم ەەقاو

 رب ملا دع ن رغ ند دیمایب ءاهل> یدیا لثملا برست هدتسارو

 ردفورعم هل در دمو لطفد نمو فوصوم هلی ميغوتریصب روذو
 کاح گلم هر ول رم دلو تقدنا هجو نسا ضو هرصا هرول رم

 تاصدالاو نادکا سانا نالوا ید> كندناو یدیشایا ییاج لاو

 ند هرق ن دیو اه«یردپ یدیا ندا سو ه.اع هللا لص مرکا لوسر
 معن ) هد اوج ه دنراک دابا لا وس ود رد هجن سانا الغ وا

 مدنسدلددنزرف مد نە ی دید (یتر خال نیغرفو یابند مها ینافک ن بالا
 ندحاشحا هلکتدا دادماو تیافک اکب هدایید را هک ردلغوا بوخ هن
 عراف ی هغل وا لوغشم هپ هی ورخا تاداعس لوصو باساو ذازآ
 تیاوریهیاک>وب ندنتسارف لج كسانا یداداداشاد بودنا لابلا
 سارهو بعر ثعاب نکا مق» هله ود رب روب "رم نوکر هکر ردنا

 چ وا ند را ه اکس هداحم لوا هدانناوب ی دليا روه ط هعقورب ز واوا

 سانا هرکس نرو دناوا عف د هعق لوا سد راب دءاوب نوااخ رف

 یوو E یرب لرلو اخ وب هک رود وا نط هلب وا هکن دتا

 راسشتسا ندنلاوحا رد رثاشسد هلوا رک: یرخاو بواوا هعضرم

 هدسمب رلیدلوب قب اطم دنیبعتو قفارم هح تسابا هدنراکدلبا

 هدن راک دلبا لاوئموید رکیدرویب لالدتسا هي یخ اوب هلهجو ۵
 یف وخ ماقم مدآ ینب هک دتیا بو ریو باوج هل-هجووپ س ابا
 ةا یساغنو ره اصضء۱ نالوا "رعا هدا ز هد اب هدسارهو

 ینا تسازحو ارم ی هدا ز بودیا عو دعصوم لوا یی رالا

 دک ردررقم

۳۳-7 ۳ BY 
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 تلاح ل وا یت ون اځ م گی دن : د رد ی سد ردررعء

 نا مرجال یدلبا عر و هنکش یتسد ا دزو, هی ثحو رب

 هکهدروک یر وع مکیدید رد دع ص لواو مدلبا م 8 - هلڪو دل وا

 لفطر هکم درب یدلبا هذا ی تر هنس ب رللا

 مد لوا ېد نون اځ ییدید ردرکب و هرشود ردبا ع اضرا یسرول

 هیلو ارکء زرنهندن کی دلبا شوب رمسهنب ره برس ج رد تسد هداوهرپ

 یدو ها رب هک دلبا سوک سابا نوک رب هکر وناوا تباک>یدیدمدل با مزج
 لها هکر ردبا نط هلب وش رارواوا نادانو قجا بت مالسا لها

 هلا قد رطرب یتوک انوک هک او یراکدلبا لواتت هدناوضر "هضور نان>

 سابا سب رابوسوید هلوا لععطم هدنراړکع بوی عف د
 یدع" نس ید وه یا هدک دیرا شوک ی الک وب ندر ول نم

 عف د نس هل ج هرکص ندکد لبا مضه یتالوک ًا«كکبدشا لک اره
 یادعامبودبا مهد ییرادقمر هکلبرمخ یدوهدیدید نسمردیا

 هلی وب هکن وح سانشان قجا یا س اا سد ی دیدرواوا م دبزج

 كهکاوفو هہعطا یراکدسا لوانت كنانح لهاراکدر ک بان > ق هاو

 لالضو ییبو نسردیا راک:ا نوک نکج هدیآ قاخادغ نس رک

 هکر ونلوا تباور ی دلبا مالا یب ی د وهب بوب د نسر دیک هناوپ
 2 و ارع ک احندنف طه ددتفالخ ده عرب رعلادیعنرع

 مساق هلبا هب وادم 11 سانا ندفارع ء۱!بوردنوک نامرف هناطرا

 0 ییرلن اف ع "هنر تور ونک ی ین رل ا هەر

 هبح ولو ضا وهن ۳ یساضف هرمها هسا | هبا و هوو یسع:فره

 سابا هدقداوا لصاو هروب نه نام رذ سد یدلبارهاوید نسهدیا
 او قاطتساو ل ۱۸۰ طاس بودو هت روض> ی مد و هلا

 كس سا ق1 واری بخو .ففاو هزااح مار ریما یا ساب 1

 لاح تقیفح كلر و راستا ندنیریس نب دو یرسصبلا نس
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 یدوصعم ندکعد هر ول ساب یدد رواوا راکشاو رهاط هرکدانح

 ممساق ارپ زیدیا نوجا صیلخحت ندا طور طخرپ ةطرو نسف ید نک ۱

 هدقدنلوا لاؤ ندرلنا نیغاوا هرزوا تو تقلا هلبااروب رم اعاد

 عدد ندود:ک ی یاض هلم رطوب بوبا حر یفرط مس داعال |

 هناط را ن یدع هدک دارا شوک یالکو ندسابا ساق نکل هما :

 ند هنسک یفرعءو ق امس | تر قارع ریما یا بودا بال |

 هپ و اعم نب سایا نویکفح اب رکو تہ ع ر دة وپ ج ايتحا هل اوس
 ردح را هله جو هج ند هداضق ٤و دعفاو (ءأ ندن هلهح و ره |[

 ب ذک صحت لا اع ندباوصو ق دص *هیلح مزاتفک وب اضرذ رکا ||

 اد اا هتک نالوا تذاک مرراوا شفا ES هسرواوا لطاب |[

 هک رداوا نال وا قد ال هز هسا قح رکاو رد هتسا اش اب هاك |

 ی >ک وب ند روب زم یدع سپ ی دیدزمس هروب لوبد یعر انک
 هيا مد یجدلوا یدابا هیحوت نسا طق هرصب هاا هدک دانا شوک |

 ر ول زه هکر ونا وا تیاور ندس انا یدلوا یضار راحات بور واضر ||

 ۳ ا تارا اك هد کر ندسان دارا حهیدردپ
 نکا تعل رس و هداه" هد هرص+ الا تل وا تبلاس ندش |

 تاهج هسعب نالف بولک هع روض > نوا تداهش ءادا صر |

 هنکودنا ی مع كلم كن ۳ لر هوره دودحو دهم

 دهاش هانتشاو یب رب هصوصخوت نیفلوا لصاح نا ۱۶ اکب

 كن هغ اب تاکو دابا رک ذ لیا هروک ذم ف اص وا هدک دید ےھاوکو
 ندرکفتو توکس ت دمرب مدلبا لاوس ویدردراو یراجشا راد
 ماکحا یارجا هد اح و رد دنامز ردع مدنفا ولاد اعس هرکص

 ردقوش و ربث هرات نالف بورب و باوج سدیدید راردی تعد رش |
 كيا نا نالوا عوضو» هد هک فق سرھ ذنرارکت مدیدیداو تدم ||

 وا ی رال وعش ع 5 ل وع یددع

2S REE N, 

 تور ود هد افا ردکرک و
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 ت ات هتک ی

 ۱ سا یدد یدزرواواب ۳ حب ر>ا ل ارا ھارا 9 عل یا رادعم

 هرز وا یساص: E ۱) بولوا هدنامورفو زجاع هد اوج

 تاک یاد همدا | لوب 9 ید !هش بوادر دهدک هورط لا س قح هدیأب ول

 بودیایوعد علبم را دقمر ند هنسکرب Fi هکر دبا لدنهدنااتمالا

 كلرو لصبف هنب راعازو تعوصخ نیکتیا راکنا هدرو رم صّعش

 ندیایوعدسابا سب راب هلکه نی ر وضح تك هب واههنب سالا نوا
 هر هک رول یروب ز» غلبم نی رمخ هدلوا یدید ییراو داش هب هنک

 هنب یدعا سالا هک دید مدرب و یه هدنس هباستخر در هدناک«نالْو

 هیاوع د ون ن دغ هدر ءارو هک زاج راو هنس هپ اس كتخرد ل وا

 یدبد هل وا رها ط ییددلوا ی اح كيك ی قح بواو ۱ راکخآ دشاخ شرب

 ید هدک دارا تع نع هدخرد بنا رول زم صح ۳

 نالوا ه,ا«یعدع سالا 9 ندک دارو رم تدمر یدوقیلا هدا

 یدوصعم بودا را هتحرد لو انا یدناکا قوح ه نیعح ه هنسک

 یدل وا لصاو هلع لوا زونه ريخ هتکدید هلرا یعدلوا لصاح

 هاسشا یاح ب هللاد_ ءاي 5 ینا س: یدرپو ب اوح واد

 راک عکس ع“ لوا س, یدید نس هلو ا هایسورو نیاخنس هکر دلکد
 هلا یرازو ع رضلو دا لام نالوا هداتمذ تودیا زارقا هد اخ

 اع هکردیو رع ندص > نب قهماوبا یدلیا رافغهتسا و هپ وت
 هاك! د.ع هک داوا لا هد وص مسا ص كسانا تروصوا هد

 سد هدیا لافتا ةرو رس یارسو لارا ندرورع راد ندزرهررا

 ید دبع ند اع ڻ اږ تشد مقاو هدنن ایم نانسزوخو هرسه)

 نرمشهونیشا هن-بوراو هنکلتفح هد هب رق نالوا فو رعم هلک ٤:د

 ینادو اج ءان راد مرءو یناف ع كرت هد ههو لوا هدنګ رات هثابو

 هللا هجر ی دیا شاوا غااب هب لا شب یتس هدنل اةتنا نیح یدلبا
 لامدو هنا یس

e 



 هک نیر وصنناب بقلما لی رهاطااوپا
 4 هيب رفابحاص ی د1ا ن عاقلا ڑ۴

 لیا ید رط ل ا راو هسهد دب بواوا هنسک غیاب و حص ر وب رم
 دج ا روع وأ یدردا دانا تو دیا عامحار دیطح روغلا لع 1

 | بوقیج هل هلباروصنم هدننوک یت زه كدیزرب وبا هک یدردپا تیاک> |
 خریکنا هدنلا لرو صنم مدردناتمحاصءو تقف يه نکردیک هدلوپ ٠

 نو بوشود هرب ندا هعفد جاقرپ یس رب كعر یدیارا و ناسلاح

 ۱۳۳۰۱ رودتک ولع ییراسع هلبا همرقء تولا ند رت نا اا
 5 تن و دانا دید و دات لامپ

 3۶ یوالا اه رعساو اهاصع تقلا #

 * ردا بما بابالاب اتبع رف اك #
 قاوع هړخ هدا ز ندنوب نوت هدک د ایا شوک ی روک ذم تببس ||

 ایحواو)یدیدلدلیا تءارق یره رک تیاوب و افت لیا قداص لوفر ||
 ىنا عف وف # نوكذأب ام فقلت یهاذاف لاصع قتلا نا ىس وم ىلا |
 هدنباوح ( نی رغاص اویلعناو کالانهاویلعف نوا عي | اون اکام لطبو 1

 زارحا یفرمش لسو هيلع هنلا ی یص هانمتلاسر ترم ط> نادناخنس |

 و دنک نمود هد هنسکرخا شنادو ن افرع نالوا هدززس نکا |[
 انآ ساق باک فلوم مددزمرابوسهررک هزکاع ||
 ند هما یب ءافلح هڪ ردا بودبا لت جد هاکحر هل ا |

 مآ بودی انیوپقرب هنم رح س دقملا تبب هکیدلبامما تالاادبع :

 ودقرب نوعا ٣ دنک « دجاج سپ رل هژاب هیرزوا كن وپ لوا |"
 طع هوا بواو أ ماعرا وہ یدشلوا نو د 1 تودنا زا ہن غاب ۱

 یتسومد تکللا دع بواوا لز ۳ دععاصر قافلا هرکص ن دد هر ]

 اح ن دلا احوا یدلاق ماس وہ3 یکیدلبا اا كج اچ تودناقارجا 1

 بو تباط> هبحوت هروآ کوا ج نت نا رب تا 10 ١
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 و ار شش

 ندنامما هکیدناوا عاعسا هکیدلدا مافپلاسرا هتفالخ تب هم

 كن رللوف ون بودا قا لس یسو» ۳ كن: :مولاریعا تواوا لزا ش

Nگلد ءالسلا هماع مدآ تّرمض> هلا ۶ هص ول  

 یان ر لوف ن را انا رور یر a 3 یدالوا

 ند ۳ .طا وب سار دہآاثم کت ۶ ودلوا لوو فانا 1 ا بواوا

 | نط هل ف یار ططا سش A بو | وا لسم کالااد۔ع

 دیا ح ورخ هش رر وا یردب یرو زم ر وصم هکر ووا تاور

 یک" لرو 0 واو نا بجا هنس هب راک ادب زب ورا

 ند هون اط نالوا فورعم ء کود د هيضابا تواوا داد رک دل

 دشت ندک ر بودیا عروو دهز زا هلقآ یدیا صدر

 ماقیردپ كروصم یددازعک سابایرعغا ندقوصو ید ارلواراوس

 هطق یتاورد نادعو :EM چوک تہداعردراو ی هرم ک عداقو هلا

 یکاعر یرمعندوهندم 1 هده كد اف برون ہک هنف صاو كالع

 هد هر ص اع لب | هللا هاب ق ی دار ءا هرس صا بوک ی دا ید) او

 1 سا دز 9 بر> a ءاق هر a e بودیآ تافو

ETد رو هلا وا  E72 هرس وس ۳ 5 ند هب  

 بوعبح < لد هن د ۶ ید روسص۶ یدلد ۱ ہرا بوراو ۵ هره

 قالم هرو ر٥ 3 کیا هد ۵ هرمصاکګ هوس بودا تیقعت ید ردوا

 8 چ رکسع هنن رز وا هود جاقرب هدعب ی.ابا مرهنم بواوا

 ییرگب نم راس یتاازواوا زی ءحوا هرخ الاب لکم و

 چ ا وا ی داپا رشح ۶ عط یناوعاو ربسآ ی دیزب ورا

 E هک رح لګ لوا یدلوا لاله 1 دن وک ی درد هلءلوا

 یسود۰ و یدانا ی مە 4. منا ھر روہص: ۵ بودیا ا رھ رپ

 رد هیر وصن» هد الا طم رر ق رف زویجوا یدلبارارق هد هروب ر
 ا ا

aOR SOROS 
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 هرزوا I یدراو هردم ماد ءالواح هلی غ و 7 ی ۱

 برو صن کهن نکا یو اب بوس[
 ی وئسم دک دن هلءا وا ره رسد هدل ول یدلبا تدوع ۱

 تولک هب هب روصت» رب دلنا رفس هبرخآراد یریکا كنغ ابنآ تولوا |
 كن مط«لاوشرب قرف زوی-وا بولوا هتسخ هرکص ندقدلوالخاد |
 یتنافو بیس یلاهنو هنا هللاهجر یدلباتلحر هی لاعهدنرخآ ||

 ك مرک ما ج هدقدلوبلوصو هبهیرو صمرول رم هکر اردا تاک نوک وب ١

 لوخد هک دنح ره ج ارا ناعلبس لب ق سا نالوا ی .یط یدتسا |

 ترارح هل. راو هعاج بوی لوق u EN عنم ندماج

 هنس هطاعم هن قحا یدلواالتبء هب یک ادرهسبواولانف یسهبرپ رغ

 ۰ 6 آ یدیا یاب هززوآ لاح رهشو یدردا تسوا ما
 هدنکلع یک ناوریف هک یدروم هنمادخ ضب هدکدلبا راک هنناج

 هدن وب یل: هديا ص الخ یب ند دردوب هک یزو قذاح بیبطرب |
 نایم هلتف ادحو رد دعیا روهظ ےکح ناوجرپ ه دنمأت مهارپا لاح ۱

 بودیا نامرف هنراصحا گیهارا نسب رب دید رد روهشم هدقلخ |

 حرشیلاکیدکح بودیا نایهرول نحن: رهستلع هدق دلوا رم اح

 هنرشرب بودا عج ییایشا هم نالواموم ید ےھارا یدلدا نایعو |8

 ناقیح ندا بول و هد رزوا شا ین ه سسو یدلرا عضو دنا

 ند هش لوا روصنم کات و یدلىا فیلکت یکشنا ماعستسا یراخم

 یدزتسوک نام دا هبقیا ماعنسا سردرد كارج نالوا شم باوخ |
 هدکدر وک لاحول ےدار ارا یدراو هب وع وا دودا هلع باوخ لاحرد |ا

 د یرارهس ا یدع> > هرینط تولوا زور و

 ےک قه” هداتناون یدلبارمسدت یاد اس ون در. دابا ت تحارتسا |[

 بودی هيلع مو رادقمر الاح هدک دنسا قاوا لخ ادهب ورا بواک
 a ا یک دید یھ ارل دوعای روب زمول در درا هراو هاوخ 1

9 E AEتب تاوو سه ۵ 2 ےہ هس ارو و 3 5د  

 ASRS کا SSE SFE RS ۲5 ار جو 7 ي



IF 

 صعق بورک هب ورا هدنراکدتنا ع سا یماجتا تشحو مالکوب

 یی اړا راب دا وب ترم هرزرا یکی دیدقحه*ا یروصتء سد رایدتنا

 مرج کلا دب ابو هکی دید قحا راب دلبا تجزع هکمردشریا هلت
 راک دتبا نيبمت نوعا یبالع كط موب ابطا جا ردقوب یاکو

 ترارح كنان یدلتب نکو دیا هن یط مه لصا بو دنا تاوادم هلا حاللع

 هباصا ترا ر» ار ر مدر دیا هل ایم هنگ وعن كنس “3 رع
 هدنوقیس

 هب رب رغ ترارح ءافطا هکنوح ردهزلتسم یب ووا هرکصندقدناوب

 ارو ص: مردن يا تافو هکمدلبب یدنلوا یوادن هلبا هنف كج هدیا
 هد هيه هه بواوا نوک تلا لس یدب ینطاس تدم ردناورمق یداوم

 ترضح هکر دیطع ےاوارپ ن درع د الب هیعب رفاردنعل وا نق 5
 یاب و ردشعلوا حد هدنتفالخ ماا كهنع هل یر نافعنب نامع

 ردشلواتکلع ت ی اپ رسذوت تانا یک یدیا ناو مق یی

 > یءاطعی نجرادبع نب ثرطا لب رمشو مصدوبا #
 د یزوراا یناطاب فورعلا هللا دع نیناهام ن لاله #

 ياع تاماقم بح اص ن دتهیفح بایزاو توب رط تاج اروا نه

 ن دنع ر وتمو انا نایعاو نيل اصر کا تواوا هبلج تامارک و

 بواکهدادغب بواو ا ندهیرقرب ما ماسر ام ندو ریارفهدنلصا یدیا
 و ون ی دبا باتهلاع لماکرب ندیاکو اساور دالواو یدیشلوا نکاس
 تسار هپ هراپ قرو رب نکردک هدلرپ نوکرب هکدداواوب بس هاناو
 روا رم شااق توشود ههار رسو شل زاب هللا ما جا دن رزوا هکندلک

 هلت ملا هاما ةر نانا وب هدننابايظعل رو دیا مفر زدرب ییدعقر لوا

 مض و هنخاروس را هدر بودیا بط ۰ هللا هلع یلا بولا نوذاص
 باطخ هروب زم یس رباب وک ہک رروک هدنس هعقاو هڅک لوا سو ردپ
 كس دن قیقع ل دلبا بییط یم م: نسر شدا هکر د بودی

 هدو د) وا راد ندباوخ مر ا بع » هدیرخاو هداب د یعدا

 میس هو ست سس تست سس سس ے



۱ ۲ 

 ا هالوم ار ن دا دو ناب بولوا بثات ندنیوتذ
 یناح رشا هکروتلوا تیاکح ردکعد قانا نیان هد عیفاح یدلوا |

 یسا ر ندور ګر دبا باب قد بوراو هنسو ہد كنا رع ن قاعم نوکر

 زق رب ن دورا ررب و باوجود ع فاح رمش هدکدتیالاؤسوید ردیک
 هسک بواا شوی اب یسارب هپ ها یکنا هکر دیا بودا ب اطخ

 قاا نیلاب كروب نو یدردک ن دکرزوا کت كمان فاح كدبا ||

 7 1 2 ىا كىنيلەئ نوکرپ هکیدلواوب صا كنکید ن
 شت وشسح ں> اصر فدر = ا کت هراپ هعصانر نوراو هاب

 رولواز .Sa دقوح هن هت رزو 8 د 71 ی ا

 بوراه> و تاس ناهه تواو EEL دمر ی دد

 مشبر دیا نیع هکېک نیلعن یتیدرب هرکص ن دنوبو رریو یآ
 نسردبا قا اف یی هنس هل وهم هنو نس رب هليا هن کا ندد اح ||

 مرونب دیا قن اف بوروتک «رطاخ قیفاعو تعک راشلتا لاوس ويد |ا

 رو هم هدا ز هدایند یب براب هک ردندنناوعد هل لر وب رهشعد |[
 هلازاندن یروشود هسا ا نوا كعنا یاوسر هدنرحلا زا كعو داف ر

 رسه+یرلتب وذعهداین راد كلرلنلوا ام هکشعارب دیخدو هلی بلس ودب

 اهمها و قارو> یدعءا سد هسرواوا هدادلدو بلاط ھا د کر ه :

 ربد ردعلوا لم ام هلنوععم كع رش ثبدح ددع شب هدژیدح ||

 ماه ك فاح رب هکردنا تیاور لن ندا نب هاد ع شعا |ا

 کا مب یاد عاب اب هک ددد براک ھر ردپ ےب نوکر یو [

 توداص هن ے2ا حواو مرب رکا تولا هد هاکنا ردرا و ام ساز ء2ا

 و

 اقا تا م روک هليا هارد مکی دلبا تیک لوا ادور هتدهر ند هدفهرب |[



 ۱ ۲ مو

 يع يص ر٩ ن ؟رکندنک وا م ۵ ردح هلی هلع سسع دکر
 a و م درکا تالس نژ ادور هلا یل دیا كم هل هشم لوا تواس

 و !یدعار ۷۳ مساوال و و ندنول هدنروع > یلاعتو هاج ق ح

 ر وسابا ص الخ یتس یل ان هللا هليا ص الخ ندنوب یب بودی
 ءارخا ف ہ2ا یا ل وا ردل وا یس هراح هک دید مردپ هدک دید

 ر دنااکس یاعتو هناهسقح ےک ات نسکرک اف زس هیامرمس بودا

 یروود_ھر ک هکردبا یاحرشب هدیا ناسا هنسن رب وار یخ

 3 هنس ناک هلو حح هلا لب كفوا د ارب ر مدنرکوا ندم ربسمه

 بولوا هدنخت ران یا زو یتدالو لرش یدردیا ماندج هکماعا لکا
 دیا هجر یدایا لارا هیاقیراد هدنرخ الا میر قلا یرکیزویکیا

 ودا تاور و ذخا ندا

 ٩6 هللا دع ن ةع ذرب ییان ةف ن راکبةرکب وبا یضاقلا ۶

 دم ی ثرطا نب عفت ةرکب یاب هادی مع لب سب نب ۴
 دک لسو هيلع هله لص هللا لوسر بحاص ییشللا ةدلك ل

 قا قرفز ویکبا یدیا برش هک ابد عرب یهذلا ی :> رول ره

 هرول رم سصم ءاضق ن دنف رط یسایع لکوتم هدنس هرخالا یداچ

 هلا ت رب سس یاهصو ترس نسح هدودراو هے توالوا درج وز

 ن دچا نالوا ر ے۰ اح ید دا ول ترهش لاک هدنابم قاخ

 كب هدسرهب دع ام ندنفناطو نالوا نی همو ر رم هر ول زم نوا وط

 ر وه# هلرس ه ه یر وک دم علب ه ج در و زه ی دیا رربو ن ولا

 یراکب یصاق نواوط ندچا | هکنو < - یدزعا فرص بودا طفح

 رو رم هک دابا توعد 9 رک هنءلخ كاکونم ی قف وم

 ردهرو عدعیسهیاکح هد راونبنک مک هتیدلباابا بوپلوا یطار
aیدارا ےہ ال ینلبع کد ۱ 9 هس رپ! بو درا ٺامرو  

 ےس سو سو تا < سس



 ۱ ۲و

 ون و + فز لا یلدا ول 3 یخد راکب یصاق

 ج رج یر ول ره اب٥ ار یدلوا هد هرم تواوان 2 هدعصو

 تواوا هدندادع ارم هل وا رداق ا هدقدنلوا هلا طم الا ودنا

 یار ا كعووم بودا قبضا ی ز ول ره هلن رط ول د ا :

 سد> یر ولره لصا.داو ی ا باکترا لوو واد مدا هدا

 مل هب یرهوج ناذاشندمجح ییاضق هک ی دیشقبا رها هدک دلبا
 هرادنزراکب یات ےس هج لالد ۳ ءا هل وا هد ماعم یان اکا

 2 تددح تن رح 2 ۰ ےب ا :

eT0 ا احر ات دحخا ا  

 رول زم یدراردا ثیدح ع اعسا هرزوا قبام هجو بوراو هدراف دلوا ||

 یدیا یسب رب ك رات دیا ناشلا عظع نارق ت و الت هلیا اکب تیک |ا
 هدن و ڪڪ لوا 5 دقدراو ها تولوا عراف نداصد تموگحو

 ب دبا ضع هتسفنررپ رپ هسا دلا مک بویاکید یوع د هنره |!
 5 یا هکر وصح هلا یوعد نالو نوک و راکب ا یدر دبااکی 7

 هرو ا نيران كرلبا 2 ہوش نس رلب داک |

 عج كش هل | ۳ جت ا اد نسدرب و باوج هن 1

 هدانز ۳ نیع هتسا رب لعصح یکاو یدردنا تالیس ۱

 وب نان )یدردیاتوالت ییهعرکت یآوپ بودیا تصصخو |
 هدنس هنس یکی ناسکسزوډ یتدالوهب لا (الماق انن ھن اعاو هاد هدد |

 هدنرتلا كنس ها ی ذ شع زویکیاو یدیشل وا مقاو هدهرصب ||
 ار وز ا ھا هجر یدلبا تاذو اسویحم نکیا ییسبضاق ق ||

 یب هدرمهم یری یدلاقنمسیضاق ریصم هنس حوا هرکصندتتافو ||

 هع وبا



 یدزاوا ی د صم هیاوتو هدسک یرمع ندر اوب هرز ما یه لس دات

 ا یوعلا یرمےبلاینزام لا ن ع ندم نرکب ناععوبا ۾

oF 

 ٭ نب ماشه نب ترا نب نج-رلا دبع ن رکب وبا
 < یشرقلا موز نیر نب هللا دبع نی ةربغلا #۴
 هج دن داب ةعتسلا ءاهقفلا دحا يو را ج

 تاداس تولوا یر ك ۵۸ء اه مو نالوا ه د هز وم هثب دهر ول ره

 : A < هللایص ر ب EE نی رج ترمع> یدالو یدنآ لدتا

 تاحر هداف e هدنس هتس نرد ناشط كي عه تولوا هدتفالح

 لاسار ز یدیارل رداهعم)ا کر هي هنس کند با تاقو لر وب :«هیدلبا

 یارس مار بودار و اع لر تعا جر نداهعو هدروک ذم

 درم عر, یس هلج كن ےہ ءاهتو ن EIS د ردراش اا وراپ

 ماکحاو عب مدارس ke هدراک زور هدیه یدیازرولوا هدهر ون« "دهن دم

 ردرو دم هريل یس هجر كنر رهو یداوډ راسنا ندرلنایواتفو

 ےطذ بو دیا عجج هدتب یکیا یب رلوسا لرل روب رم یسرب ند ۶و

 (مطن) ردشلیا

 OL ءا ی دتءب ال نم لک ال | ۴

 9 نان حنا . E -مسعف 3#

EEو هام ٠ وع هللا ددم م  

 # هح راخ رکب وبا دی دەس 3

 نیلاعلا بر لوس ر "هاد یراق دناوا هم مس هلا هس یا ېد

 هرل وب ی وتف ها هرکص ن دنیعجا 0/۸ یاس هلل ناوضر

 ه دن مص ل ران وب هجرکا یدیارلشاوب ترهش هةل وا صوص#
 نکل یدیاراو تعاجرب یک رعنبهللادبع نی اس ندنیعبات اس

 لا

 رس هه ۶ ماما 9 رال وا ب ۹ یرظد ه دیاداو ھن یخ مواع ر وب زم

 یءهاود دب مولا دیا با للا ی وا هدب ز بول وا رهد دي فو

 تاج تیمی خ بس سس س س <

e و ۲ 
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 سا ءلاواو ردشعا م ولع ذخا ندرل بر عو یراصنا دی زوباو

 تای ًانردشل وا دما رس هدیرمصع هلکغاذخا ندروب نم درملا

 یدیا هتک رادند دهازو راک" رشرپ ع رو هلا :ام ردراو یس دي٥ ۱

 نوگاق ءوقوا یهبودس باک ازت ندر مذ هکر دیا | تیاک>درعم

 ع هرو نوتلاز و, 6 هلا مےلعت اک: ك ا بولک هبنزام

 كحابتح ال اع كن EE هدک دابا ع اتتمابویلو واى ارینزامیدت 3

 كدا فرم دنلاصم كلا ایعو لها تواا یروتزرء های« نكد ءاراو |

TOY OF 

 یایندردراو هع رک تیاردقوپ زوچوا هدروب رب اک هک یدتیا یرارا |ا
 عنام هب هيذید تيجو تریغ هکعا میلعت هبییدرب یتا لوا نوعا یند ||
 ك دم لخ هل قذاو هر راح یک حر اجافا هرکص رد دصد و ر ولوا 1

 ( مطنر) یدووایدیار اشنا هسا هک یش ود تكنحرع هدیروض> |

 # الجر مكب اصم نا مولظ |
 48 إ_ظ بك مالسلا یدها 8 ۱
 بوصنه یک بودیا فالتخا هدنبارءا كنظهلالحر ساع راض> |[
 بواوا ع ودر یہ و ی دا وا بهاذ هنسا وا یعما کت نآ بواوا ||

 میش اکر قل ول هسوا هير اج 0 کت یر لنا

 ۳ راصاوئد یدلرا ى )هد هرزواقاوا بوص:ء ییزام ناعع ویا

 هکردیا ین زام یدلیا نام رف هنبر ا ضحا كنت ز ام قثو سیا
 لاوس وید نس ند هلق یف اکب ہ دعو داوارمطاح هنا كن هعا> |

 نزام ی رارکت هد کیدرب و باوج وید مدنس هلق نزامیب رایدروم | ]

 ارل اول نس هع ر نز ام سبق نز ام ت د هلق حاق رب

 روف 2 ر تورا ند
 لب دب هي ییابو هاب یيهرلنا ارزی دب د لس EE ےک

 باوج وي د و دیا زارمحا ندیاط> هل ظهر کم یجدنب راردیا
 ۱۳۱۶ لا طخ تبع بوا وا طف دك مدو وا
 REK اوج تل ی SHRI رک کم ماه لر رم کام و که

 4 هدنلو #۶
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 یکوصن«هسخوپر دکرک ی عوفرءن سرب 3 هز هنط هاالح رنالواهدناوو

 هدکدید هلهجو هم دید ردک رک اوا بوصنم نالوا بس ان«یدیدزتسا
 هنسانع«کتاصاردیعهردمصع « یظ ام کی اصمهدنیکر يکیاص«نا مدترا
 م:نیفلوا سصاحهد لر دنر یضفعوندناخرانک 6 4

 ردە دنس مه ړظادب ز كن رض ناب کرو هکم لا ای داش اب هب هطرا ءعلرا

 ردبااض:فا قوا یوصردیاو | تن فا مکیآ ص یظفلال جرس
 یا دلو مامان بولاق قم ع مالک ه کرک ظللت نالو هدن رخ آ كن ۳

 بودا ناسا هدا ز هدک دل اشوک ی یاو جوب هةل ردیاتاالداکوب
 هکتک هلایعو لها هن هلبامات مارک و یدلبا ن اا نوتلا كيياکب
 ندقدلوار هم هنناسحا كنهفءلخ ینزام هک ردپادرمم هنب یدړ و زذا

 هلل ةبس>زب یک د روک سابعل ابا هکیدتب اکب هدک دلک هی هسعب هرکص
 ناسخ نونلا تیتر لات قح هدنش ام را

 تودیا تفز رام هز هز تدم ےھت هکر هک رواوا لهن ندروب رم یدلبا

 دنایهس هرز ایدلنا ما ءیروا زر ۳ رح یدباروقو ا یهب وبس باک

 ر وذ وه ييس هدمعلعت هکنو ابا ن اسحا هرشکروجا هزمس یلاعتو

 8 a اک وب مع 5 اما کن ربا ت ود ء5د بودا رو دەم لدب و

 ہر غرا وف هک ادص+ ( ارافسا لم راما | لک )یو,لکافرحرب

 زویکیاروا ز«یدید مدیا لصاحیشرب یریغ ندگهروآوکب و وتک
 اعاو هزاصسهللا هجر یدلدا تافو هد هرمصب هد: هنس زوفط قو

 د لهس نب نساا تثب ناوب # ۳1 ۰ 0
 تباور نکن راشعد ر دیبا ناروبو هجښدخ یعما كن هروب زهرا«
 یدبا یرزو هک ل هس ن نسح هفیلخ ن وم ارد رهشا ی وا

 حوت بوروتک هن>اکن تڪ یناروب یرق هلغلوا یی «رزوا طارفا
 یر دب ۵. روس تام ۾ ءو مزاواو هند روما میس ك هر وب رو یدلنآ

 یی هد هد رود دو رانا هی ءکیدتبا رورسرپ روسرب بواوا لک«
 9 تست توت



RSID gaa RR 

 رلکع» د 2 م a دا رد طساورو ده روسو ردم اعلو ع امسا

 ل م هدر وس لالخ هک روناوا لشردشاوا هد هدلب نالو اروم ۱

 رل هعقر هل ما رل هند یریعورلناو را هپ راجو هلوک بوزودرلعااوب ||
 و باکو رکسع داوقو ماه ۳ بودیا جو هنگ برا بزا را

 دسرک قلاوب رب هنلا كيک ر ھو یدیا رار داراشن هثب رزوا تاو د ناہعا |[

 صوصخ هسیا یدناوارپ ر کیش هل وقم هن هد هعقر نال وا هدنګا |[

 ل رک نالب ز اب بوراو هلیاو نانلوا نيهن و بص ن و ګا رول زم ۱

 ندنوب یدردیا صبق بولا هسیا هنره مالغو هیراج رکو هعیض ||
 ه دوم را یربط یدیاراردیآراثنراندو ےھرد هرزو!قدالخر اس هرکص :

 هله سک نسح نوک زوعط نوا نومأم هدروب رم روس هکر دنا لن ||
 كس لیلا در او و یود و 8 دارا EA و نامهم 1

 ۳ كم نوا هرک ك ا 0 و اوا حرحم ھرد لس a مت ۱

 لک لج نالوار وه شم ل و e دو تو دنا a هروا ر٥

 2 د انجاو داوق كن وما یروپ زم غابم ی د نسح یدایا ۱

 ندرابعلا صلاخرزهدروب رمر وس هک رونارالهنیدل,اقد 3 ها و ۱
 لوا هد اف ز لا نوم ۳7 سد یردیا شود رصحر شش جاوا مسن ِ

 راد دلب اراغنراوهاش ال راد و دلل ۱ مدو صو هرم ظد یر صح ۱

 نطق E كو انصالا ءال 1 ۷ هرزو ا تاب رز ر صح نومآم :

 "هدان یا رمیانت روب رع مکان وک ساوذ با هللا ل داغ هکر اد درو هدک دروک ۱

 یکب دليا مظنهدیابح نیر والب باد رو هطو بار شو ماج فصوو بان
 ) اتا ) ی تبا ھاشم قااح وبا وک هدک دادو س تاب

e3 اهداوو نه یرکو ی رفص نک  

 Ee بهذا نه ضرا لیعرد ءارص> 3

 رلیدرویب م ۳۹ هله سن نس یزاوهاو سراة تالا غ حبار > نینس هو

 .E ند رو شوک رصع یاب ط>حو أ ںعشس ا a رو حر روو



۲۹ 
ra TT menتب سس  O enoneتو سوم و تو تو  

 بارا دیدند ند لوا ر درا ایف یی هلن ارمنو مظن هالفداوُو

 هکر ديب رط ثرو« تدب يکناوب كنياه ابلا مزاح نیدجم نالوا بدا
 ( مظن ) یدناو | تدن لغو

 # نیا ىف ناروءاو # نسحملا هللا كر اب #
 3 نهعتادب نکلو ت *ر هطدف نورهنااب #۶

 مولعم هللاو ۷ دارا وک ااو هيل نومأم هکروتتوا تاور

 زدیم یش هسخول رديه رخ یدص ندنمالک و كرعاش هکرداکد

 هنناب كناروپ هدعضوم مان ےل صا نو هرز وا یلقن یربط یدید

 كي هبا قبط ن رزرب یس هدلاو كوب كااروب هدهجها یکیدلبا لوخد
 لوا ی دتا یا نو« اء یدلبا راثن هنب رارزوا بوروتک نیم رد هئاد

 یرانوب یدکود هننءاد كارون بولارلیدابا مج یرادیات "یرارد

 ندنباجحو مر ناروا یدروب وند هی بلطر دن لدا ره مدلنا هہھاکس

 نیم و)اریما مشو ڪک رکج یس هدلاو ل وب نوا هر اف هاوج
 د نارو هدک دید هليا تردابم هاو رل دروب بودا باطخ اک

 هد ثک یروفع "هدار هلا اضر ق هنعارح رود كنب . 4۰ ی ےھارا

 د مدتاوهع بودا لوف بل طء ی د نوم أم یدلیا زان یخاوا

 متر ندربنع ماح هرجا نادم“ ن رز هدهرول ن۰ “هل لو یدروبب

 ن وا زویکیا لاوحاوب یدیانم قرف ینز و هکب دیاراشء!ا ناز ورف
 هر كاد هک دبا تافو نوء امو یدلوا عقاو هدنناضهز یس هنس

 یدلیا تافو هدنلوالا میبررب سعی ز ویکیا هرکص ن دنومآاءع بولوا
 یدیشلوا هدنایح هنسناسکسو

 هک روهشاا ل اصلا نونلا یذب فورملا # < یرصلا هاربا نب نابود ضیغااوبا ل

 لاحو عروو مع تولوا ندنرابک لا احر 4,9 وص هع رطرود ره

 ال ام ماما ی دیا ناواو صع هر دان و نامزدیحو هدیداو



+ 
 ۱۱۱۱۱ ااا تاورو لف ناطوع باک ندرت رفد
 ناسیبلا غیا ب ناد ی افح میکح روب رم کرد ه در ات

 بو دیآ تباناو هب ون یدیا ندرلب رع یراک دیدیب وتیدلاو یدیا هنسک ||
 نوکر الا وس ندنسس كنسعا كولس هفوصد قل رط

 ها وخ هلک هباع مونه دا رر هدل وب ر دیک هنا رب كرلب وک نوئیح 1

 یا روط یعارب هکمدروک ینا مدجآ مزو هرکص ندنامزرب مدراو |
 ی دانا روهط قدراب یک برا رابر و یدشود هر ندنسا ول یسوک 7

 ماصوص ۵ دا كنیرب بواوا ن EE سارو ندنوداا يسرب

 تو ندماصوص رص رد یعا لوآ یدیا راووص هدنحا كثر و
 مکمدتا هدک دابا هدهاشم ییاحوب یدنلنوف بو" ندوص لواو ۲

 مز الم هی املا بر هاکرد بودیا تبانو هبوت ردیفاک اکب ترب» وب |ا
 نوا ود ۳ روا وا لع یدلب لوب5 یهود لات قح مکان مداوا :

 ۱ صع! هدنفح بوک هیهغیاخ لکو تم یب ا

 یدلبا نامرق هراضحا یرو زم ندر ے۰ نوک هبصضغ ید لکوتم |

 1 ۳ یربذبلد تی صلو طعو ه دک درک هغر وصح كاکوتم |

 یدردنوآ هننط و دایر ول نره مد مارک وید تا اکب بو دیار ا: هلق

 هکیدررویب هسداوا رک ذ ع رو لها هدنر وضح كاکوت» مک: ره سر
 ۳ تر نوتاودو ردکرک قلا ی یرصعنوناود یراب |

 ۳ 1۰ یدیشم 1 وا ضاس 9 زونه بواوا لام هنرج واو
 9 اک رو مو ردراوکر رب یرلک دید دن اع نار ی

 اک رد مز ال ندادو ناچ بودیا ناجا هلایبلق هنسکرب مک
 قھ أ رول وا مرسمو هدوسا یجراوحو اضعا هوا تاجا ا ۳

 3 3 یون اود ها لوا هد۵»ر ی 9 هک رد یس رمد مهار نی ۳۳ ۱

 ید را رو شلغا هل RS :وارطا قاحو ی دیاژررو 7 هر ادنز هد 1 و /

 ۳ ها ۔۔اج یه ا ET زا هکر دیا رد م دتشلا |



 یک ۱۳۱

 نیس 72 ب دع یلاعفا عج ا ا لاتو هراس قحو ردندنس هللچ

 م حل ( یدردا داشنا ییاساو ود دردن و نربسو

 # نوصاا ناکاا یلق نمتال #

 * نوهب كيف ىلع مول لک #
 ا ناب مزرع ال #
 نوکیال ام لنع ریص)او كف #

 7۵ لو ا و اا ندنراد مكولاود 9 هکرو لوا تباکح

 هدا" ساحر هدهروب رم هدلب و یدراو هدادغب بودا توراقم

 لوا هدکدرب و لا تااحو دجو هرلناوا هد رک ذ ه-ةلح بواوا مط اح

 هر نودیادان رو ہدعد و ی دلش ا یعاوس بورتک هب ههلح ىج دریو

 ن سا حور میلس 2 کرلیدر وک هدنرلک ذلبا یر یدش و۵
 كلوا هدارا و رە ۳ هکر دا هن کا هدک دشربا هر ونااودرمخ وا

 هلوپ هرکص ندک دروک یر اهم سر مل دیک هد ادفب هليا مس

 سلح وا تعاس نامهرل داوا لصاوهدا ددي كردنا هفاسمیط تورک

 غم یدرد )رم اکب یی .FB ندنا داشناو یی هدعایس

 هدف یدادال وم ندنلاح تیغیک دن رلوا هدقدلوا مصاح رول:

 یس دنک بواد ردکر ام هرکص ندک دالا ناب لاح لرمعف لوا

 كندنغم لوا نولاود هد صا یادتانامه یداا هیاذع هل: را دص

1۴ 
 ر

 توعیح دو شن سا قدلا ماتا ۱. فیفر نونلاوذسد

 ید, ۱ 2 هع> ی نناح توش ود یم هدک دلا عصر ۳

 هدعارا ناشوروفوم یاو>او بقا كونا اود یدلرا هجوا هرس هه

 یانکننوب هدر صه ہک ںی هدوعع)ا ىد سب ق و ز ویکبا ر درو تم

 هدعءضوم مان یرغص "فارق بودیا تلحر هیاةب یار -ة ندا
 زر نعلا 0 رس هللا سد ردنوو دم

 هک روه 1! رعاشلا طلا نب ة يطع نیربرج هر رح وبا #



۱۳ 

 یارعش لود ردروهشم هل قا نطخو هفیذح یعسا رول زم
 وه نب وب رب بواواراهرعاشم هدننایءقدزرذ هلبا روب زمر دند هیعالسا
 هني داوا رءشا ن دقد زرف لر وب زم بدا نف ءالع رک او ردراشعا

 تاودیارعش هکر اب دلا قافتا هنب رزوا كن وب اهو ردرل اوا هاذ

 یرب ردش- الروک یر مظن بویلک یلثم رع اش رفن جو هد هیمالسا
 ترد تااو راء شا کرل شع د جدو ردلطخایرو قدزرفیرب ور رح

 كروبح بیسذ ردببسا یربوحدم یربو وعه یر وردت یربردعوت
 هنب رزوا كرارناس رپ رج هدعون ترد وب و زرد هکعیا مظن یتفاصوا
 (CE ردشعد هب رتقالثم ردنءا قوفت

 ا هک ساناا تیسح # میقونب تيلع تبضخاذا #
 ) مد ) ۲ ردشیا,ظ۱یس ول هد دمو

 ٭ حار نو طب نيااعلا یدناو # ااطا بکر نمرمخ ملا #

 ( یا ) ر دشءدقبب وب هدوعگو
 + انالکالو تفلبا مک الف #* رغ نم كنا فرطلا صخف #

 ( یظن) ردشر وتک ین یرا_تفکوب هدنسدو
 3 روح اهف رطق كا نویعلا نا #

 © اال نی غ اتاق #
 ۴ ن لارحال 2>بللااد نعره

 3۴ اناکرا هللا ناخ فعضا نهو #

 سون یدو درب یسیکیآ قدزرف هلیارپ رج هکر دیا تیاکح یا نب هدییعوبا
 هلبدصق كنک دنس هناتسا الا یرمها یومالا كالا دبع نب ماشه
 هدقن یطیاننا یدیاهد هاصر هدتفو لوا ماتهرابدّویح ند را هلو

 دنسارو هاک- و :اک هود سد یدراو هتحاح ءاضف بوناندهودرب رج

 ترض ی هود قدزرف هداذناوب ید ردنا هاکت هر رج بودیا ت افتلا

 ( یطظن ) . یدسیا داشاینایا وب بو دیا



Ir 
کلک.

 

 # ىع رتسن ةفاصرا ىدرت قم #
 ٭ یاودلا ر دلاو رع ألا نم #

 ید لوا هدکدلبا شرک یناباوب بولکرپ رج یدعم هكدا هدر

 ( من ( را ا د

 ٭# نیف نا تڪ اهنا تان #

 8 ما يکلا ساقلاو نب رکا یا

 ۱ 9۴ اه لذ ةفاص را درت قم #

 * م اع لک مساواا كب رك #

 نوه سارو اب اب رز وک ےک دز وک قذزرف هک دلک رب رج سا

 یدلبا د شدا ی کیا یکاواقدزرف هدک دلنا لاوس وید نسروک

 ید یاو هللاو قدزرف هدک دلبا د ا شنا یرلتیپ یمکیا ید ر رج

 هل کا مز هکنسم لعب نس سار فانا رپ رج یدید مدیشاب وس ن

 یک انا ل رب رح هکر دبا تب اک ه دم وبا دن یدید ردر ییاط.ش

 رغ وط ببار شاکوب ندلیف هابس هکر روک هدد مان ور نکبا هل ءاح
 هز اغ وب كن و كنا بوبا ص هدک دشود هز نسر لراو

 یسانا ند هەق روس هدیشر قلاب ورو بوش الوط
 ردیا ضع هژرمعء نسا ور هدقدلوا راد نداوخ بواوا كان سرت

 هکر ه هکر AA هروهظ دار رءاشرب ندکجر كنس هکر رد
 یرو ز۰یس ه ااو ندلج اوب ردت> هلواالب هنشا ںولوا زا دلا فرح

 ردکعد لسمح هدع اا یس انعم هکیدوق رب رج سا هدقدعوط

 یرعشا كفلخ هکر دیا تیاور هدنسن اغا باک یناهفصا ج فلاوتا

 لاسی د لو اراب دابا لاوس ندر م>وبدرد ېک یرترب هدرهش "یداوو
 رب رج هدقد هاو لاس س: شد م هس وکاکس ی دعا قاف هن ک نالوا

aسس و  

 Fm ی ات سس و ست



۱۳ 

 هدتفو لوا هیطع مروت وک هپ هیطع یس اب اب بوشیاب هناا لرو رم

 2 س) 1 شکا هدکعا قیدوس بروتو ؟ ها كنس ه وای یک

 هر هد ۵ طع یدید ی ج هرشط اا هدکدلک هنسومق كه وا

 رد هحر3 لکش لی رب اا ن“ و یاب سوا ع کیدروک لا د ۳۳ هد

 رخ هداوآ هدک دد نس مروا یب یدحوفوب تو دیا تاج ها سرب وک

 ردم ردپ ےب ۱۳ او تمولهمیدعار رج یددر دو وعم

 هتسک رب ردزناح هک ردندتهح لوا کیدماندنس دیو چاس و

 “ود نو سالا باطند ن سرد نک بواک بواوا ها | ندنغیدغاصدوس
 ۳۱۳ ات ا يدر شاب ندنتس ابو ندان دو ندو |
 هر هاشردو لات 3 هر ارد یک كنوب هکر دهنسکل وش سانش نرعصم ۰

 لدن ی حا ص یناغا هنن یدید هژوا ردأف هب هناا ی د رجاقت تودآ هم ۳

 e هشا ندرد ہھ نا هد هدر Ka م ه سیا ندوعس# ا ۱ |

 داره تعاک رد ەن هک لود یردشا كساب هکیدت ادل دالاوسود د 1

 نس هسا» دا لزرهو بعل یک 3 هدنادجكس ارادارمدحو هديا بما كابا |[

 e ند ذس كسل د مدیا ل: راه و ۵ عالم لکن ۳ !

 طن ) هکریدهدک د ۱ ناو متد ر> یدت اهدک درد ْ

 7 ی ل ۰ ناو نوا اره و نضيع *

 ا ا نم, تیقلاذام # ۱
 1 ( مظ) ) هکر د هدکدک هدح ۱

 3 Jas مر 1ا مرح یدلانا #

 ف اف ةف الملاو ةوشاا لج #
 ٭ کل لهف والا وباو یبارمضم ٭#

AS3 ا اک ب  



 9 هيل قشم دین ىع یا اذه #
 © انطق للا کف اس تاشو #

 دا یارب ترم هدک دلا رمز ناو الا دبع ق ابا ون
 حد

 :اشوا) رکا ردشلق یشا ءوس هتسودنک یزب یا ینلوا ٩
 ق وس اکا هرزوا یکی دید نس هل یدلوا شءد طلا مکقاس

 ردا وش ه رروعه SEZ 9و ر ول رم ید د مد ر دیا

 هکر دوب یهجو" كنکو دید (ابینیف ةف لاو": ولا ل ص1
 نی دعم نب راز نی رض هسیا مغزدیوسشم هنس هلببف مع ریرچ
 ۱ یدعار ددح نسو هماع هلل لص مرکآ لوسر هک ردع>ار هن اندع

 (دفیاخ قشءهد یگندا اذه) رد ه دنلست كرم تفالخو تو

 ہد رع هکر دب وما ناو ی ئاللا دع دا مع دیش ولت

 الاادمع هک رونلوا تیاور ندر ابخا كل رب رج دو ىذا هقیلح

 ( من )  یدابا د اشا یس هدیصقوا بوراو هب هفیلخ ناه رها
 ¥ جا صر ع لدا وف ماو ص۴

 ۶ ح اوراب كہ مهد,شع #۶

 8 بش الع تالداعلالوهت +

 ٩۴ یجارم نعنع بیا اذها 3

 # تلاق م ةر رخ ما ترد ®
 3 حا نردرولآ ت 1 3۴

 * كيرش هل سبا هلل اب یه
 ۴# حامل اب دفیاا دنع ناو #

 3 یس ر للاتددر نازگش ام #

 + یا نح ق مدا و تا و +

 9 ا اطا بکر نم ريخ متا 8

 9۶ حار ن وطب نیلاعلا یداو # ۱
 تست سن سس ی و یی تو
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 یدیاشکامط هغد درصد تاللا دع هدیگیدناداشناشب وکر دیار رح

 ا باطخ هارد نالوا هدنسلخو یدروتوا بوق |
 یدیدرانو نیا رایتخا کرت دوخاب رانوسلبا حدم یک كنوب هدنراکدلبا |
 باک یب هی هر رحمارب ر> یا بودیا تاثتلاو باطخ اکی هرکص ندنآ ||

 ا هودزود رکا یدید یمردیا تناغک ید وس كن هودزوب ندنر هود |[

 لوبعم سد مدب د نوسم رداق ینا یلاعد هنيا ه2 2راا ینآ یدوس :

 نیمو ا ریما ا یدانا ناسحا هودزو هايس یر هق دح ندن هود 1

 رد اق دکتیا طبض یزم هل-ار یدنک جاز رامدآ ناونانورمب و |(
 تب اغ هسرونلوا ن احا ید مدآ هکیا طض نمود ردقو زرولو ۱
 کا هیلخ یدلبا نییعت مدآ رفت 0 سد مدید ردُغطا ||

 "جد رفجافرب نوجماقعاصیز هود نینمول ایم ایدیاراویناوانوتلا |
 با كنا یدیاراو قانح نوتلارب هدنلا مديد مردمااجر لرو نانخا |

 مدن؟ بولکح لرهدما اعد بولا هد یا یدربو قاق یر, راز

 ( ظا ) ر دنراشا دب هصقو ابو لر رح

 9 دن اغ اهو رک هدنهاوطعا #

 ٭ ینرسالونم ےھٹ اطع فام #

 نافو كف دز رف رونلوا قالطا هنوود ددعزوب هد: ع ناسا هده :

 ی دن هر رک ند: وب هللا و هکر دتب ۱ تودرااکب هدک لک لز چ یرمخ

 "لدروناک ۱ ب رک زیر یر یخ وا ۳ 1 رب :ز مور نوجا 1

 هک ن كم رب ندلاخ نب ی نرفعح لضفلاوا
 هک دیشزا نورهرب زو یکمربلا"فساتب ن ساما ج

 دوان یهاو یاع دن فرا یردو هدنناب درس را نوره درول ؛رهرب زو ۱

 کالام a هل .1ح ؟دنروا و كرا مو مهاس» کا درذرب ك5 ارزو هک.دیا

 هراوههبواو ۱ ىح اص دی دتسا ۱ راوطاوهدیج قالخا رو ر كم اوا

 < یزود ال
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 فضو دوج یدیا نان ان دنس هرمشب تشاش» رانآو نادنخ یزوډ
 فامواوبو یدیا سما نم رهشا دوخ یس اطعو ناس>او
 م ولعم روه جا نيب هلتغالب و ر وهشم هلتحاصق هرکص ندهدیج
 ن دکب هدنروضح دیش زا نوره هحهآ رب 6 زونلوا لک رد روک ذمو
 ع مش ی اضتقم یسیرب كت اعیق وت لواو یدلبا رب رح عیقوت هدادز

 هن رل عح فسوت وبا مامایرود زم یردبیدع)وب حراخندغ ۳

 كن اغ هکروناوا لقن یدیشلیا اهن یتشاک قد رش هتف نیکعری و

 یدردنوک تودنارب رحم نت اکو هر ول هرم هدن  کدتا تاکش ندد رب

 لر وب زمر( تا عا اھاو تادتع اماف كورکاشلقو كوكاش رك ر)

 هکیداوا رادخ نوک رب هکر دوب دیر ندنساک ذو تناطف هاز

 هدیشرلا نوره هلک عدردیا تاقو هنسوپ هفیل> هه ندنس هشن اط دو چب
 هنیروطح كن وره بواواراوسلاطاق سد یدیشهریو ردک هدا ز

 ندید وهد سد رم طاح هدسل ید یدوه) ےک یدروک هدکد اک

 یم هنکج هديا تافر هدنوک نالفهدهنسوب كنم اربءآبودیا لوس

 ار۴ كنساد بودیا لاوسرارک:یدیدیپب یدوهب هدک دید ادا مکح
 بوید ردگرک مسا وا رب**رادقم نالف هدکدید ردقج هلوا راد

 کالا نامرذ نینسولا رماب هب هقیلخ هدد یدلءا نی ت ده لبخ

 ندقدلوارهاظ ییذک هدنفح ید کا نرالو دلال ییدوهب وب
 هلو رهانخ ذکی ځد هدنمالک ید هلب وس هدنفح نینقلا ریما هرکص

 هدعب رلب دابا رادریکاپان یدوهبیدلبانامرفد,شرانورهسب یدید
 یداما نیس « عهحو یدلواهدازآ ندلا . مقبواوا هداشک یرطاخ

 (مقن ) ردشعد هدنعوقو كت هصقوب یا مشا

 ê روهاربغ دام هبک ار ٭ یر له عذ لا لعولا بکار ا لس ۳

 ی ا هس ار زد رخال نم نع | ربع م نا واو #

e e eg۱  

۰ 



IAF 
 ت نو هه

 9 هناك مامالا ت ومان رعب #

 GN CER ۳ اورو #8

 %3 هوس لرل سك نعرا هد

 3۶ ربح رشا رشاایداب تامو

 اک م 1 قو "یداو بک قد رط یمرب روح رک لردتا لعن

 هس وش راق ل رفع> هدهاررس نوا هور لدن هلسف بالک ین

 (مظن ) یدلیا داندا یاباوت تواک |[

 2 هلهاو قبلا لع تزرع ىنا #
 # ارور مس رلار ط۰ نم نوک ی

 2 رم ام #

E 7هبهر ول زە دب ره لوا  SESهکندلنا  EREا  

 نوکر یګ ن رفدج هکر دنا تیاکح ندد هم ن میهاربا ید لوا |ا

 3 ها راج رفعج دا

 نیشنمه هلس ام د صاوخ بواوا نرر توخ هدننارس یدنک |!

 بویکرلسابارب رح سہ مدیا یرح كبعک لوا ید نییدبشلوا ||
 یسادتل هکیدلبا رها بوریدکرب رح ید هرارب بونیروس قولخو ||

 منه ندل وخ د هسرواک مک ر ه یربغ ندنارح ن کالا اد٥ نالوا

 نجلا ب ويم ه دیآ مه )9 د تفت رد

 9 اھ اصن e هدانناول ی دلاق هدن طاح تاللادمع :

 تراز بول وا راوس هدقدلوا هاک | ندنفد داوا هد لزم لرفعح ||

 ۱۳و در ولرم تح اح س: یدک ی هلب دص ||

 هصافنا صاخس اع هل هر قلواو کلا دہعءٰنآ 1 وا سرابس بوشود

 لاص ن كاللا دبع ETE هک اب هک ردبا مهاربا یدروتک ال

 4 نورد



 دمو

 رەد یدشود هریک هلک ئدا رارک هاتیس هک هل اودا ناوید

 نیدتم ځل اص رب تالاادبع ارز یداوا رعغتم یس هرم یک یکردروک

 دیشرا نو رهیدیز اینک ودیا هترشعو شبعالصا بواوا هنسک
 الصاهدکد لبا مادم ماج فیلکت بودیامارباو حالا هروب زم هرک هج
 ربغت.لر ذع> یر تاللا دبع سپ یدیشمامتسوک اضر بودیا لوڈ

 بونی وص یرلسابا یدیکب وریغاح نیر كمادخهدک دروک ی غیدلوا

 بودبا كنرمه هلبارکودنک جد یر بولک هسلحت راکو یدرب واکآ
 سابا مر هماجهروپ رەبواك یربكءداخسب یددكروے لوب هک
 هحادقا "هل و اتم تواوا ترمه راد نیس هشوک هدعب یدلیا

 رک ؟درو ک یا هن هناحور کیس نیل وب روت رم رفءهچ یدلوا هاکنم رک

 دهرک امر ڪڪ تبفگ بوای ریو نزود ندیکب هام بولو ارو سم
 ماکنه توللوا ترمْنع نامز هنر هرزوا لاحو رل,درتسرک لاغتشا

 هلم اعم نس> وب هکن دتیا هرو رم رةعج هدق دلوا بیرو قرف

 هدافا دهسناراو رکے هنرهقدلوا هدنم رش ندرک هلعاگفطاو
 كين وا اما هکیدید لملوا ماعها هد زرب نماد هناوصح كروب

 یردک ورامع نال وا هدنریه> تو دنا فطار دٌشلاف ی رط اخ اک:

 یضار ن د رس نينه وا اريا رف ٧ج نس هر وہ هلازا ندنرا باق هنآ

 قرد كاادمع هدهد ى5 یدلوا هرزوا تافا ھم بواوا دونحو

 رفعج هدکهلب د مردب احر اضف ردراو مد مهرد كسزو هک

 ردیاواقعلوا ناس>ا ندنفرطنینمولاریما نکلردرمطاحروب رهاب

 عوا هرکص ندو یدید هلو لباد هنو ل۰ نالوا هرس کات

 مردیا سا لا ییغب دلوا درمان هل. 2 ندو الخ دالوا یعارا

 زی ولا را رفع> هدک ديد مور هک)عوا كنم یب هیلاع یر هر

 ۳ هان ره ول كاعوا ` یدعایدید 1 لوو ههاداماد تودیا

 , یرافطا هنساوا زارذارس هل قار ردا تاالد هنغی داوا لا
 ےس ا سس ی تسج
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 ناو یرمصع تانا هزوب ر٥ نینمولارممآ رعع> هدک دید رو و احر

 بول ۳ هد رب یدک ت وعیح lae هرکص تقوا یدد یدلبا

 نزسکعبا ناذتما ن د هنفیلخ كروب رد نکل ق لوا ق رت
 هدر دلو رضاح هناوبدحامص)ا یعقدلاق ہرا هنمادخا دن صول

 ماما دروک فا هرکص ندنامزر یدرک هب روصد لی هفرا> رعء>

 رابدلیا توعد یکللاد,ع 5 مهاراو ی دم ماما هلبا فس و ا

 یزنخ . لرهعیلخ و قا“ یا هدنک وا هناهاشتعلخیدعیح |[

 دکوک ندیارس نارکس لاوما هم اب شکلوا شور هرو رم هی اع |ا

 توویح رفعح ه لول یدلوا ناور ۵ رب اس کاللاد.ع یردب هلا مان

 ها ریش سد از هل هدر یداوا هد ودم و یدک هل.عاسا 8

 قلوا علطم هسنلاوحا تلکللادع مرولمب هکر دید هر ه د-5 دراو ۱

 یکنو د هدي داو هغر وضح كن هفغلخ دید لب نمسا

 درر ءےاواد نسحا نسحا هک دتبا لی رب ره لا هدوهدم 3

 یرلباوج مکیدری و هلا تبع هدکدید دری و باوج هن اکا نس هدب |
 وب د نوسناوا ارجا هجوم بودا باوصتسا مدلبا لءنر ریررپ |
 یدل وا ی۰ هرز وا کغد دلبف هدهاشمو ی دابا نارو |

 ۵ دسخنق ل روما وب نوععح را هک رد یدهم ن دف 1 دیاکح ۱

 هماح شخ ول 9 ماج سون را 5 م2 مکج هزرا یه :

 3 دا یلثم كس هل وعم وب هدنرع هک مع هدنا تب ی هدکودتارب رح

 هس وا ف ەنماخش و مادقا هزرک وا لرفع>دوخا و )یا 5 رودص :

 یدنار وتوا هدنساحم كرفمج نوکر ید دیعوبایکرو اوا تیاکح

 NS رفو> ی دد IEE ٍِط ۵ دعوا ها رس ءار هک

 هک تراشا
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 رلن وا هدیمع وبا را هنا همشط ین اسفنخ ل وا یدلبا تر اشا

 ءاسهدخ هدندافتعا رانا ار ز یدیدرولک هلامخرب هکلب ن واک

 یدیازرب دردلاد هني دورو اریحرپ هاا ه> ون تو دیادص هب دنسکر

 رانید كی هروب زم یدلبایما بوید یداوا قة یرا ظرف ەج
 هحوتم ه دعوا هل كجو رارکت راندلبا هلازا یکجولو رادرو

 رابخا یسدافلا نا رلب دلبا اطعا ید راند كب یدروس یداوا

 هب ویو ءانسح "ی راج رب هرانید كيب قرق کردیا تیاک> هدارزو
 ناهح تاتفآ لئامه دیابو بآو اتکیرد هاشم هداه) و نسح هکابیز

 ےل سا هپ ۳ نالوا یا یس هد بودا اریشا رفعح یدبا ارا

 د-هعاکب نس اهون یا هکب دتیا هنیحاص هروب رم هب راج هدکدلبا

 هنسار نده 3 و E هم نەک ك درم شه دا نایب و
 دهاش هکی دتیا را اوا نان رک همکدت تل فو) ی > اص ۰ نس هیعیا لوانت

 رهعج سم فال ا وز هک ی و ین راحو ن ثالوا

 دوج رف عج یدلبا هبه هناوج ل وا یرانید كيب قرف نالی ربو
 ر ابا صع هتکو رشکیتاناک> هلوةموب هداطءو مرکو انهو ت

 ردص ادا ندکمرب r رس> و رصد راتعا تان زا ندیا فاس

 هرکص ندا الخ صح لسا ردکمر ندااخ نالوا ترازو نيشن

 ندح افس یدلوا ئر ز ورد همسابع ءافاخلوا هک تاقا هاا

 هلبا هنسرپ هدقدلوا هفیلخ روصن» هللادبع رغهجوبا یشادنرف هرکص

 هر و صنم ین روم بوب ابا یداوا رارفر هدنرازو ر دص یا ج اقرب
 هد دلیا زارا یی هلی وب هنعفد دلاخ ملک لصاح برفت هدانژ

 تلغت هسر اف تالا دانءورکمرپ همذرش لواو داهادب دارکا "دغاط

 افطا یر داوو هتف ران كد ادش ظالع لوا رد هدنسا دوس

 رع یع ڭا ەر , دلاخ فج كى دارای راروش و رمش * هرچو

 و هم سپ ردطر وام « روس هب زا ر زوآ هستن لاو طونم
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 ندتفالخ برف بوردنو هدا یکا راح هلدار اع*رو ه رکشآیرود زم

 هه بر هرزوا یهاو د بواوا داسو مرخ بوداونا هدقدناوا دا»دا |[

 ناب اپ یرع ل دل اخ هدنخ رات حوا شعلزرب یدلیا دو ص هرازو

 ءادیشر یکمرب رفعج هک رونو تیاور یدلبا لافتنا هنرخا بورا |
 هد هم عرب یارعمواع تواواهرزوا اووم دارو راو کم هدننرازو |
 لوا هلاروب ره هدتسلم نودیآ حارا هماخریدیشر هکیدتعترا ||

 ۱۳ و بام مش e رو ی ج OEE لا و اک ؟کاد چد همای دا ات ۵

 یسکیا یلامم ازوج یدب اررک هنن د رک لرفعج ناقد رب و بوک ||

 هب هسا 2 یس هرم دیشرو یدنارازروتوا تود وک شان ند هماجر ۱

 تعاسرب یدیا ن ونیو هنسیاد هنی رادید تی ورو ن وتم هاد زیخد |
 ندنلاج ؟دعاطم كنسکناوب و رود ن دانگ كنهسابع ها رفع ||

 «زککیا هکنوح هکیدتناهرغع> یدبا نه هرونکتقاطهغاوا روع#۶ |[

 ی هساسع سد ردقو معّقاطو ريص هکعدا تفراقم ندنن ڪڪ ید

 م دمهو سانا هدم اج بواوا مرحه رک رب هک ات ہدیآ جیوزت اکس ||
 رکن رب ره وس هیقیا عامجا هلیارکیرپ رب هکنا طرمشب نکلزس هلوا ||
 كنف-ابع هرزوا روک ذه طرشسد زس هدیا عاتماندتلصو هرخآ |[
 دیشر هرکص قی دلو رورو ماک اش هلی وا دان هروب ز٥ ||

 لق ی رفهجبو دیا بوکتم یرایکمرب معالارخ | بواوا رفتم هرفعح ||
 ی ردنا یک ات یدلبا ن ادنزرد یی ای یردپ و لطف یشادنرفو |

 ,رزوآ بغل هکم ربلا كدیشر 2. ران بار رارل داوا ناور همدع راد

 درشر هکیدلوا تهاذاکورل,طعب راب دل با قالا هدننسل عودلوا :

 ندک دنیا ج ورت هرزوا باس طرش هرفهح یی هسا بع یسهریشمه
 تاصاومو رابدروک تاقوا هرزوا هطورشم تااح ندم هعنرب هرکص ||

 هس اع ۳ اقنا رلد دتا ی ط رد د وه ءم هدنن ایم رهوشو نر هک نط 8

 هرفعج ی دانا ںیعر هتتسودنک یشان ندنافوو ت. یرفعح ||

 فوخ #۶



 دم ۱ 6

 هکلاس هرو ورکم هار یدم هلوب سّتسد هنلاصو لرفع> هل ع>وون

 قل رط ندز و و و یدردنوک رخ هربا رع یس هذلاو ل ر٤ تواوا

 هب راحو ندي ر اوج ككىد ردنوک هرف.> ینا هکر دلایا لعن ین هلر>

 یلیعوا ی ہیک عج ره اتع ارز نس هردنرک بول د هنروص

 ندکلیا مادفا همهاون هیات یدیا ینداع كردنو 3 راحر هرفە>

 نووا هاکب هدص وص> ورکا هکندتنا هسا. ەدکد سوك عانتما

 تباک>شوب رسعفرندز وب وب و تااکش هد.شر مسادنرذ كاتا

 تالغوا رکااما ردا توعد هنتاصاوم كنلغوا نب هباتع کرا
 نات رج تلصاوء ؟هدعاق هدر تراوا تهن و لدکت هلا رقهچ

 نام ته ارت تواک هدوجو نهدالو هک ردوب لاع>ا بلعا هسردیآ

 ل احا ضرف لس یی ع مشادنرق هلوا فلخ ریخبواوا فرمشو
 هکیدد هرفعح اتع سد ê RE هل سلوا فاو «ممهاوب

 تک رحو نان هام هدننام هدنس> هکر دک رک حر دنوک ه. راج راکس

 لاسراوافو ها دعوراب ره خدرتعج ردنارود هر دا هدلن ریس و

 قب ینف ابتشا لاک كرفم> مات يدردبا اطات هب هبراجیپ دلبا
 رمصاح هرزوا دو ۾« لاو: هلک و برردو رخ هب هسا ع هدهد یدابا

 هسابع نسهلوا هدازا ن دلا دیق هلخاوا ل: هکیدا ع بولوا هدامآو
 لوا بوریک هن ولسا هب راج نینز در بودیا هتسارا نسودنگ ید

 هساا رفهج ی دلو لوصو هباطء نم ادو لوخد هرفهچ هک
 هدنساح دشر ر اب رهارب ز یدزم هدیا صید سرخرو هسابع

 سا ید هلوا هاکن مرک ندنفوخ لدیشر هساهدنا یدژررشد روک

 هرفع> هسا. هرکص ندک دتا رطب ءا صد مخ یي ند دیصق رفعج

 گز ۲ کوا تاغ ةر در مدو هم دخو رک هله هکندتا

 هلوه۶ن ۴ هکر اود ر کد نا لس من راج وب نسب هو
 cE e یی



Ri 
 كنسی هدک د.د نسا رهوآ تک كهاشداپ یینقو یزبخد ناکام 1

 بارش رس هدک دا عاعسا یژوسوب رععج یدرد هاء كناطاس ||

 نابرهءردام یا هکیدتبابوراو هنس هدلاو لا" ق بوحو ندنشا ||
 هسابع سد كدنآ هنارب یکیدنماد دنزرفو ندماصناکبارو تم هللا |

 هتنراظد یالعر هدنما شان ر یدرغرط ےکاتفوبولوا هلعاح ندرة ج ||

 نامز دعب ی دابا نییعذ دنع اضرا یت واخ مان هدر ودیا لیکو ۱

 ندنسارهو ےب بودیا زارنحا وید هوا نایعوراکشا ادابمناه؛زار لوا ||
 یدلبا لاسرا هپ هم رکم هکملاحتسالا يلع سانکیدنزرف هلیس هیاد |[

 ۱3 1۳۱ هادشر یار مر هک دلاخ نی ید یردپ كرو ||
 كءرحراب ره یہا طح ود مه هه ندرکق صو طهع>و طوندنآر :

 ؛مرح لها هلکعا ظء> بورونوک هلربیرلح اتفع بودبا قیلغت یب اویا ||
 كتاد نون اخ هدییز ندصوص»> وب یدردبا قیمطت هرز وا |!

 دو دلش ر نکا 5 اکش ہ دشر ندش کز كن اب تواوا نورو ۱

 هد اعر بودیا رطاخ هدر زا ېه هدیبز نوصت ردپ یا هي اڪ ||
 درکاوقو نينمولا ریما بور و باوج ی یدید نیسردیا يصء۶ ||
 هوانا رس هردیا داعتعا هر د عح و رس رول هكا یتماعتساو توادص ۱

 رهاط لعرب همسااساتو رداص تعهترب ندن هدزرکءمدخ دحاک 1

 هدا رهبولوا مدامدعا ن > هدنقح تكنسدشر ه؟دید را یعدلوا

 ندشكت هديب ز رد هم ول ۾ وج ی ید: د مروا-هرزوا دادسو قد ص

 یدیدنوسلروم داععا هنااوقا یکیدلبا دانسا هدمعحبودیا تیاکش
 بلسول یک هدي هب هدک داباهداب ز ری عو دش هی لید زلنا 2 هلو 4

AS, ۱درو د ہر ه ا  Eتئاب .صهرزوآ, 5  
EEهکندتا هدب زردد رب ند خو ت ا  

 ندعا_۔3 یکیدلیا باکترا نلعوا یدک نوا رد هل وب هکنوح |
۱ E ق ارو م دید سو ١ r eرا  



 د ۱ ۵

 یک ودلیا نارق هلبا هشابع بودیا ناویو دهع عف هدکدلبا لاوس
 باو هک دد یک دابا هداف تااحر ردا تلالد اکو اب یدلباله

 یرواوا لدع ده یربع ند دولوم دوحو هدرصوص> ول بور و

 ی دید رلدد ردنوک هب ۳ 3 سل هدک دد رد هد:ر یدولوهالاح ید د

 هدکددردب .مراو شک ورا هرسس ول و فقار هر ذص ون یر ۶ ندنس

 ملطء یه او هکر دوو هب راجرب چھ هدنسامس مرح كنیءولاریما

 ي و-م كب ۲. فرط تودنا ها یه هل یرفعح بودا راه طا

 بولا ف یص لوا ند رهراو هر هک دیشر بوردنوک بوتکم هب هر

 ه دو دراو دی ء٥ دش ر سد ی دلا دک ان هکم روت وک هنناج نع

 سافت یرول رم یم تودنا نمد رلم دا هاڪ عمو هب قوئوم

 هدننورد یتوادع كن هکمارب هدک دلا لصاح فوق و هتک كردبا

 ردعد یتایاوب بودا له هصقوب ساونوبا میکت یدلوارفتسم
 (مظن )

 ۶# دساسلا ةد اهلا ناو هللا نمال لقإلا#
 e هس ار ه قاق نا )بی STL ادا و

 e ےس ر هحوزو % فلاب دامن الو

 كتماس یکی دتا هرلنا لدیشر نوععح هلا هکد دتا هدو دنلوا لاوس
 یش ر ن درلاا قح لوا یک“ و بج وتنه ۳۳ ه- ص سض عل

 هلا وا دتع ی رال الح او تز عو لاہقاو تاود ط و یدایا روهط

 رابخ كتماوت لوا ندنوب هللاو رایداوا لولم بوناصوا ندرلنآ قلخ

 م اب | كهنع هللای هرز با اططا ن بل رم ۶ منع ولا ر هما باثح یا رکو

 كن عفر ق ور ۳ ت روح هکزاآ رل دتا هل | ط سا تف الخ

{3 



 کلر
 وفا رکو 4 |= تاحوت دوتا دعیرلکدر وک هدننامز

 كملخو ین , رلق دا واه دولا هليا تم ا ۷ ارد شر صوصخ اب | ا

 ماناو صاوخ هداب ر ند سود: و رلکدشا امدرمخواننودج هرلزا

 لک د هب مهول سا 1 دوم یددوآ ی راکدتنا لی تواواهرز روا هج ون هرانا 7

 هج وب ا ی ور و الا ت و دو تسو 4 هنسکرب لوا ندنول هکر

 یدلنا تخعدهرلنا مرح ال رازدیا هتک ادم و و e رک دا تعرو ۱ و

 رل ط٤د و یدلدا تع ع هکعا نابعو راکشآ سادا نی نرل وو ۰

 هرخالاب نکباراویرل هرشو تر ردقوبهدناب دیشر كنهکمارب هکر اش ءد |

 صخشر هک داوا هنآ تاریاو یس كنب رلذدلو !بوکتموضوفبهلب و |

 (مظن) . ردرلنوپ تاییا لوایدلبامفر هدیشر بوزا ههفررلوهحم |[
 ۶# دقملاو للا هيلا نمو 3 هضراین هللا نيم ال لو #

 9۴ <J اهکنش ام كم 1 اک_ اما دغ دق ید نا اذه##

 ۴# در هل سبا هرعا و # هرحا یلادود مه را ٭#

 99 د هلاالوالثماها سرة # ]۱ نام ىل اراداا نیدقو #

 ۶ "رالاو رینعلا اهب رو 4 اهواصح توقا ءلاوردلا ۴

 ج رعللاتغنا کلم # ث راو ها ین نو #

 % دلا رط) ام ادا الا *٭ هیاب را ۳ ه اب نلو +۶

o ۱ندنسهعقو و كن هکمارپ هلع یزد كد  

 ورم د دمالوا لوتهم روح یدیساک یدتنالاوسنددیشر ۱۵ > هر و

 هکر دیدرکب داد ها ل٥ 2 نا نوک مدمروکرو ورس یر هلم ار ورس« نوک رب

 هرابهر اپ یایدیلوا فقاو هنک و دی هن یس كن هارد ر ۲ جور مب » یا

 نوره هدنحرات یت ECE زو By کد هدنح ر ات یربط مدردنا

 هدنمرگ ی دی ن و ی ا تدوع بودیآ ے ج هلا هکمار دیشرلا

 3 شیلا ساو تم 2 نوک اقرهدنرمصق كني دایعنوعبواوب لو صو

 ۳ لک دد € ہد رب هیجان رانا تورک هب یک هدعد بودا

 و .TE ی اد
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 مش اهوبا یم د اخ هکیدیا تبس "هلیل هدمارملا م رحم ےس یدلبا
 توردنوک هلا ناطر ندرکسعیلاس نداج ییعع وہا هل ار ورم سم

 عوشبت نا بوریکو را رورس» مشاهوبا و رلیدلبا هطاحایر هج
 راد دنا هدا ل رهعوج e e | EE لوا یا غم راکزولاو تدبط

 تدشو ینع یدیا لوغسم هب رطو وهاو ترشعو ساع رعع>و

 هزاره اا لس ز توراتبح هرنط یرععح هلا تد_>و art وشحو

 ندنا یدلدا دهه هلراراډس دو بودا ساح یروب زه یدروتک

 لتقف بوددانام رو ۳۹۳ هدک دابا مالعا ین 8 بوراو هد.ر هرکص

 ادءام ندن ول هدنلتف تءهک و ی تا سا هكرفو> نی>حروع یدناوا

 ضارعابو دل وایط هلاطالا نعاهوخر درلش الا دارا هاش تاداور ها

 ند هکر دوب یس ر ندنس هک تناکح لره د تایل یدنلوا

 مەدلاو هدننوک یا دہع هکر دنا تااکح 3 اهلا نج رادع

 مدروک نوناخ هریقف شک یکسوپ یکسارپ هدا مدراو هن روضح
 یدانا لاوس ل رب ود نسمرولس یکودیا ےک كنوئاخو م هدلاو

 سد زدمس هدناو كاکمر رفعج هکر دا م در و باوح ولد مب

 یابند هر زع هداویا مدید هرکصندنا مدلیا تیحاصمو تلاکم

 هدهاشم هب ندنس هک راوطاو هب رع عاضو نوافو ح رحو نود

 ےب یر ند ره د بی عاضوا لغوا یا هکی دیا دابا

 ی داک دع ر نیلجشوب نکا هدراب> رفع وا هکر خش زکر س

 رونه ل و راددبا مروه رج سو هناورپ هرزوا مس هد راح ز و-رد

 مدهرونک هب رب نع > لانا بودی ا هل ماع« هرزوا قو تاک:رشهح غوا

 ییرب هک:هروارا قلوا كلل ام ابا هتسوپ ناب رق یکی هک ردوب اوت
 م ۷۲ ول هکر دبا هب اک "یوار,دبا یال ا هع“ وا جدی رب و رنس کلا
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 نابن رپا ندمهش> بورپ و لا تقر هدمکب دتبا شوک یزوسرکج
 مهرد زویشسب هب هذیعض لوا بول وا نازیر كشا تارطق تفص
 و انب رطهلھ جورب 2 و

 د هی ا لاا ۳ او هيلا نع لج اک 1 °
a عط2 مند' O 

 هک روهشلا م ملا و ی ملا رک ید 2 نرععح رشعء وا زا

 یاوشبب و مرګ باد ادءآرس هدنناواو مصعو هدننامز یدنکر وب نه
 فیت كالس هدیفع فناصت هدموج نف یدبا موق هقناط

 لح دم باک نالوا فورههو روهشم هلجزا ردشعا هدیشک هررعتو
 بک تااباصا هدروپزم نفو ردندنرابا لر و رم فولا باکو میز

 رو طسم هراکح و هدعماع ضع! ر دراو سس ےک تاح ارڪساو

 تالئاوا لولم ضعلر و) رە کرد اوا روظنم هر زوا یب د)وا

 ۱۱۰۰ تاب و ینیشاوا لخاد هنکاس یبصاوخ بولو هدنتمدخ
Eeاتع هلغلوا رداص ییانحر كس رب ندنعاآ لئاماو  

 ییافتخا قب رطورارذروب رم صعش دق دنارا نام فی راض حا نو
 اافخ طابثتساو ابابخ ج ارنهسا محم رمشعموبا نکا یدلبا رایتخا

aL۱۳۲ اوت رارضابواس نکج هدیاواهطا و  
 هکیدلبار ورو هل حو ریبدتو هراح هل وب نوګا مالو ا نايع هرمش « هوا
 هی رزوا بودیا عضو نوکنرمس رز نواهرب هدنشا نوخرپ تڈ طرب

 صخخش بو دیاو سج ین اک و فار طار وز ٠تال س,یدر وتو ا بوقیچ
 یدلبارو ص عا ل > لدیوروفوء يس هد: هوصخ یساروتک هلا لرو دزه
 هنن روط > یرشعموبا هرخالاب یدماوب بواو ناکماو هراح هله جور

 جد رب هولآ هدک دانا لاوس ین اک رود ره صخ تو دنا نوعد

 ا ف رءدو E اعا هر زوا ی دن 1 رط انام جا رسا
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 ت ت تست سست سس سر

 ,ندننوکس ببس كالم یدراو هنوکس نامزرفآو بواوا تو همو ریه
 هکمدلبا ا باع ضار هداع اک هکیدتا هدکړ اا لاوس

 صف هدک دید هلباناس هسا ا هره هرز ۳۹ تست رداکد هدایا لبا

 رګ رب ن دن اق هسلا ل بج و بولوا هرزوا لیج رپ ندنوالا روب زم
 رد شمل هطاحا یاب رد لوا هر لهر دا هک ردش )وا مذاو هدناناپیب

 هکر 3 ر ی کالم رداکد والعم یتندلوا لر هل وءءول دو> هدانرد

 . هنب مسعم وا سد زس هیلبا رخ هدافا بودیا رظن "داعا جد ر

 یدلوا ناب اغ یشرب یریغ ندنروص مکیدلیا نایب الوا ہن کیدا
 , دقدلوادیهااتو سوم ندکمروتک هلایروپ نم هلی رطوب ال« سد
 مدر و 0 هب هنسک ندا لع ء>ح E یاو ےے یش ندار'رف

 هدک در دتا ار هدرهش هد مدلب او و نوساک هس اه دل هره

 ینا دلوا تحت بواوا لصاح باق نانیمطا ید هروب رم صاهش
 کک دابا لوس ناو ۱ ید Ka . روص> تیهاشتداب ب بوفرح = ندر 7

 4+ س هل _.ح فطوربب دن 5 روا رم ی درب و رم <n هرزوا یوقو

 یدلبا کیر 11 هنحار سا او عراع ت ٹکار لرم «م واو نیس

 Li کیا ردفوج ی رب ہن . یع تایاصا یک كنو لرش ەوداو

 هک )0 ندناسارخ د الر 2 ی دابا تافو هد نګ ر ات

 نی فنح اهداتفالخ كن, راترمضح هنعیامن هللا یصر نافعن ناغع
 رذتطا حف یا یک س3

 ٭ دنا يدم نيدنملا حساقااوبا ل
 ٭ روهشلا ده زا ىريراوةلازارملا #۴

 ت ارا هدنتوور دقارع ۷ اسم ودلوم بول وا 3 د دن هاهد يما

 ی ۳۹ - فذکو یدا رهد ؟هردایورصء اک بواوا یش كه رط

 رددبعتمو رو هشم هف و داملا نيبو نودم یالک «دةباقد ل>و
 د س م ل ل ل س
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 || نایفس رلیضعب ردشعا ۳۳ هنن رزوارولوبا ند اعا كنيعقاش ماما

  ۱ثرح و ی طةسیرسیسیاطر درا شا2 لقنوید یدیا هرزوا یهذءیرود
  1ساهل اوناو ردنا تیکک هلی ماش هح یلادما رانو و سام

 || لوما رمد ناور داوا ف رشم هلیا یک كروب زم هی رسنا
 ملک را ره هدعوردو  ۰راض > باعا ثعاب هدد داوا راثت رهوک ت ودیا

 لصاحند هر هنر واكب زمسهرولیب هکردر د دسر اط > ویدرواوا :

 لاّوسوپ د ردعت فراع ردیتکرب كنتسلاح دیتا مساقلاولا ردشلوا

 لاسلواو نس هلو اتکاسنس ا و فراع هکیدتا رابدتا |[

 باک لوصا زج ۵ ذموش مزب هک دیار د دبنح یخ دو هلوا قطان نکس |
 ۱. درپه دنلا نوک رب ووا ور رد دم هل تدسو :

 کرلبدرویب نسیمروا 3 کرس دن هلا فرو لصدوب نس غاب |
 تقراقم بود وق ندلا قا هرط لول مدلوا لص و هکر هاکنا هک رطر

 عو هاد یطع س یر سا <ادرکردل ودنم ن دیر رم ط> د نح 0 ٣

 ابح ي۳9 ند 3 ظعو هقلخ توهیح هاا یدراردبامع اکب وب د هلبا

 دادعتساو قاقعسا هیون روهدمدنک ارب ز مدردیا با تولوا لوت م

 هیعیلاعت هللا لب صمرکالوسریس هک هعجربسب مدراباهظحالم |
 دیاوخراددابایهاویدرلیا طعو ههلخ مدروک هدمان+ ین راح سو

 0 یوم مدراو همس وڈ تان طة س یرمس یپ مو هوارادب

 تورا و دعماح اح یساربا سد یدید كدعوط یزرع زوسمرب 1 دش ر اک ۱

 هسا رددو طع و لردح داش مدلنا سول> نوا ظعو هعلح ۱

 هدا اوا یداوا رمطاح رشک عج بواوارسذنموبد یدلبا سولج 1

 یدلک 7 ل بو نیا الع ریو دهاح ملل ف OT مالعر و

 كلسو هيلع یلاعت هللایص مر ڪا لوسر ا جش یاو

 ردن یسانعم كنراقد روب ( هللاروش رخ هناف نءؤملا ةسارف اونا) |

 یا م ندر ؟فو لم ۳ ۳4 یدلبا لاو ۳ سوا د :

 مالغ ی داک یفو کل REDE بز همالس |
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 ت ت نر هه

 ید ول یدلک هم السا لاین هد کحدتشا یزوسو رول ره

 ند هنسنرپ یک غی داوا مهنمندناببالوا مدتشدا تدب جاقرب هکر دلو

 نوکر هکرلثمروب هددناوا لاوس هرو رم تابا ردعشهاتدا عافتا

 هکم دنا یہ هی راجرب نک ردیا رور ن دل مان سبط ارلا برد

 یزو رکج تاج او مدلی ع اء! بوروطیدردیاییخت هدنګا یار
 ) مد ( هک هدیارید

 8 للا لاح ىلرعهلا يدها تلقاذا #

 * بلا بطب ا رها الوا نیا وه #
 © یوهلا هق ردا قلا اذه تلق ناو #
 ۴ لانلا یر یووهلا ناب نا

 3۴ ةع تلف تبن دا ام تلف ناو #

 > اص كيارمس نکا هدلاح و ن مدلشاب هداب رثو هلان راتخایب سد

 مدلنا هب ۵ هرس یورو رم هد راح هکر دید هدیگب دید یدالوا تا

 رک ندا مدد نوساوا دازا لامن هلا هحواو مدلرا لوو دن

 بیج داورپ ندنآ مدتی ج ور هنیرب ندنب کا هاقناخ یب هیراج لوا
 هداب و ته یرلت لرد هک روناوا تاور یدک هر وهط

 الا ب ودا لاعتتا هبالالد را توچر راو> هد دارا ه دند راتیدب

 یدناوا و هدنرا و یطهس یر

 ٭ هللادبع نب رهوج نسلاوبا د اقلا چ

 ل دس هرمز لاو كرو صم ی رو ن الوا ه.ش را بحاص رو! ز»

 تودیارادرس روصم 51 ر هرکص نداوو نند خا واک یدیا
 ۳۹ت

 میکاپ کا اس سس تم ق ےس اش همسان من هم قم قم کو DADE HIS هام زا اه



 دادم
 لیلا زوبحوا یدلبا لاسرا هنب رضس رس ے٠ رادد هلیا را مشروم رک ع ||

 هرول ن هنس بو ندب رفا هد در ذ نوا كنباوالا میر کس

 نامه یدرونگ رسا در ق یره ده دن دکنا یر ا ینا

 هتفات لرو صنم ت رەھ ی-الو» تودنآ دوءص هردم هد عج لوا

 هم از ف هر وصم یک زعم هد هدب رفاو یدانآامد بود وقوا ۸. ۱

 لتح تودیا تم اقا هدرمصم ید ۳۹۵ سا درهات نودیآ ل اس زا

 یدردبآ روفو» یعسو رودقم لذد هروهج طب رو ط.ضو روما 9

 ندنتهوکح سصم ناویدیروب نم رهوج هد داکروصنم کز »سد |

 دناوعو ما| لذببواوا هرزوا ناسحا هقاخ دات هو> و یدلبا لرع 1
 هدر« هدنس د یی رک: كنس هدعقلایذ رب ناسکسزو.حوایدردبا |[

 یرول نحرهوج كروصنم ن مم خم رات باب رایدلیا تاحر هیاق لا زا
 هکیدیشخاروفاک هکر درشم لا نام هنوک و ن هجو كنسهردنوک هرصم |[

 هد رزواكنوو یار كتلود باب را هرک دلرا تافو NET کاح

 توا وا ردپ یاح نیش هکبرا یدیشخا ىلع نیدچا هکیدلنارارف |[

 ی هداز ی كني ردد هان هغدو زا ن برای ۰ ا ۳

 شویج رییدنو هلوا تف الخ رقم مافی اف هط ی نسطا ند حوا
 لیصحو لاوما و ض وفم هار كني دیشخا ل ومس رک اسعو
 هل وا فوقوم هنطبرو طبض كنارف نرفمج لضفلاوباریز و کارخ
 9تا والا ی داچا یدب ياز ویحوا تودنآ قانا هرزوا لاونموب

 نیم رحو تلحو ماش و ره ب وک هت ید .سخا لع نت دجا

 یسان ندلاوما تلف هدع:یدنوفوار هبطخ هن ءان لرون رم هد سا ||

 هدا ط هرکس هلغءااو تردق هکلرپ ویک کرک یی اظ وو هفولعلرکسع ||
 تعاجرب ندتن ابعا كس ءةناط رکسع راک ر خا رابدشود هلار ططاو

 چ رم هز دن ول ر e 0 رط ول هروص: نیر دهد دیه روا 1

 را؛دردن ۱ هه از كد هدر ساوند ۾ 1 هديا ماس هتد ی رەد ۱

 9 توام -ب تو یرصعد AAD >اهدو زل وال هاو ۵ عمر ڪک و ۱



orم  

 داور ھو هداتن او یدادانامرف هدمراو هر ے٥ هلا ناوارفرکشا هدناق

 نر هم رب داوا سو ًاندنص ال هک یداوا ال هدب دس ضرر

 رواون توک زاوا ندض معو رهوج هکیدید بوراو هنت داعرو ام

 لوا رهوجفافنا رراک هلوصح هلبلا كروب زم هدنیقب یھ رص و
 رکشل ینو رک ریه سد یداوا صال> بو)و توک ندضص ره

 قودنص زویک,اكم هرکهن دو داوا ما ۶ هلجروما نالوا مز ۷ تونلوا

 هدافر توقیح ندرهش رهوح هلا ولتا زواه» ندکی زو و هننرخ

 زال هد اه بوراو هرهوخنرک ره رو صنم یا رععو یدنوف هل مان

 هنءادو نوو عود ااف ندالع لواو یدردبا شرابس یروما نالوا

 ید روط تواوا هدینک نانع هدکدلکهالع تقراقم بوقبج

 هرکص ندکد ذا تی اص مارس نامزرب بوروط هدنکوا دناق رهوج
 رانا «  دیا مد دوت یره وج ب ونا ندنرلتا هکب دلبامها هث.دالوا

 حسرت وا ندن رلدا هللا تا و د ناکرا لح نامو بح وەر جد

 لا هد ندنس وتس د ل رعم رهوخوراب در وتک هنرب ییا دو

 ید رعم سد یدلوا هار مزاع بواواراوس هدعءب یدلیآلیش یتغارط
 كس ولم نالوا هدنر ز وا هدک دلبا لو هني م صو بودنا تدوع

 هقرب و ی ھر ېا fee ی ربع ندنعاخ یس هلج

 ندا هدنتفو ییاوالم هداف ره و> رول دا لوق نالوا ا

 ندصو عو جد فا یدردنوک بوزان ن نام رف هکعوا ین ملا بونا

 هل و۶ مد وم لوم یدلنا لدد نولاكب دز و نوا ی یار وب وهع

 یدلبا لابعتسا یره وج هرزوا هجو یییدلوا رومآ ه هدام وز دف

 هدو داوا لصاوهرمص«یربخ ی وصو لرهو> هلان Ll ير گه انيل و

 ر ردعو ھا !هرزوا یسااها رص لالما تبوشو د ها اا قلخ 12

 هصوص> ود نیس ا هللادبع نیل سمر فهجودا بوداقافتا هرزوا قوا
 یودلند نده م لاها جد لواراب دادا سیاعا !یتلوا ییا

E 7ھهےدارھوح یداوا هجوم هنفرطدنات راد نوح توژدنآ ها ھه یر  

 ےن o ےس ل ل ل سس
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Eات و  

 فا رس سا لو رتهنسلاوح هب رو مان ه>ور هدن رقهب ردنکسا

 رلیذایا تلاسر ءادا تولوا لصاو و ر٥ هلا رم صم "یلاهارععح ورا

 هرزوا هجو یرلکدلیا باط بودیا لوبق یتیراس۶)* ید رهوج
 بار طض ہرلد ر ے٥ هد ااو یدزنسوک نل اجسا بوزان همان دهع

 E رکاسع راس و راب روف کو راب درشخا بولوا ضراع دی دش

 ندوصبوراتبح هرم صم حب راخ ب رر داح بودیا ترشارم هلاتقو
 بوقلاق هلب رکسع هدق دلوا لصاو هرهوج ريخ و سدرابدلبا ع وجر
 هلا همان ده۶ نیس> رفع ولا هدانناوب ید رو هتي رزوارصم

 یرفءهوبا هی تاود نایعا تارف نیارب زو هدقدلوا لصاو هرسهم |!
 بوتقوآ هماندهع بودا عاقجارصم رک عا وتو یدلبا لافتا

 0 = هرزوا كل ر و میبد او دریک عاطفا یک یراکدتسا 1

 ناجحا قرطر 9 صور لز هدو ر زاوا موش ییندالوا ناوب و ۱

 ی یناروتلارب راک نخ فتا رم شب رسم

 رلرداوا هدامآ هلو ترحو لادحو كنج بودا لوبد هخاراد رس

 ی رار سجو رایدلدا لو رز بوراو هنفرط هریح هلیار صمرگتعاموع |
 تردا ہم هب رج بواک هع لوا ی د داق هوح ندقرطود راب دارا طظف>

 تآ هن ند رلب رس هه تولوا كنج راد هر ید ریسوک ما-د و ۱

 هل ماد نیدایصلا هينمرهوج هرکص ندا رلیداباریسا مدآفاو بولآ |

 رکسع یدال ط.ض ینو ص یراکدید هضاح هدناعلشلا هرم بوراو

 لها نکل رایداو قطع هرهوج بوک لب ناما لول, هی ندرص |
 a راو دا وا هرزوآ خاتون هدا ر بود طط یبراشا دیس رص ۱

 د> الف نب رغعح هک دروک یلاح وب هرح یدلوا نکع كمل ||

 یدعیا یدردیا تیپ رت نوا نوکرب سروصنم نیزعم هکب دید ||

 رکسع یدک هپ وڈراق بوروا هیوص یتسودنکهلبایاتا بونیوص | |
 ڪڪ 9

E 
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 هلادحو كنح راب رک ندوص الود کالو هدکدروک یلاحود

 ع هر عط نیرفاو ندرر اسو ندرل دينار درپ و لاا

 ر دنراوا رلیدش ود هرص ۰ بواوا مرهنم یفورسلا هيهب بود از راوخ

 مدا ۰ ره و> تولوا عج ھل . وا كني رفعحونا : ناشر و هداس

 هرهوج ردع> ول" ۱ سد رایدلت اار سما باطناما هنب رل اجبوردنوآ

E.یدلنااحرناما هن ان سهم لابعو لها توز اب همان نشم یھ  

 تهت هرمص+ یا رها بواک یل وسر لره وج هرکص ندن ام زرب

 لاها سد یدروتک همان ناما هش رالوا ظوفحو نوصم ندنراغو
 یداوا لوغشم هتسکوراک سکره بول حا راناک د بولوا نک اسرمص+

 فارشا ب واک مدا هرفعج وبا ن دف رط ره وح بد رق هماشخا

 نامرف ود زم هد هزملابقتسا هدنوک نالذ هلباا هاو نابعاو العو

 بوراو هئارف نیو زو هلبا مص+نایعا رفعجوبا هدروب زم موی نیکتیا
 هدراذدلوا قالم هرهوج بوراو هل مات هرج نوقیح ندر ماهم

 رکسع هل ادعام ندرتع> وداورول زهرو هکر اىد اا ادنرلشواح

 هنف رط عاص لر زو رفهجوبا سپ رانوسررط ههالس بولوا هدابپ
 لخاد هرصع هرکص ندق دلءالسیرهوح هلنا رکیسع هلج بوروط

 هر ۵داح ابد جد رهوح ب رف هد تّوورلب داش اب هد وا

 هبکوک بوادکج یرلاعو ین هنس و هڼاځرت چ هجکو ا بواواراوسها هلوفرب
 ال اع بو ن دنس انروا لرهش بواوا لخاد هر ص+ هی هنطذطو
 نالوا زا هل.یسا هرهاق الاحو یدلبا لوز هلع ۳ ات هعلق

 FPO gl نامه بودیا نیەت نیاح كنهعاق

 هد؛دراو هنی روض> لرهو>رمص۰یلاه حاصلا ی لع یدردتارف>
 سایق« یرب ص کل ششاوا رف> یساس | رصف کر

 تویعا ت اقت)ا را, ا ۱ ۳
 سس حس

 یل ام هلغاوا جراخ ند هب نن کا تا
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 نوک یدب ید باری وبدر د ماو عضو هدوک راب» تعاسرب یساسا

 هرس یس هقناط تبع نوکر ه بودیا ثماقا هد لوا یرادعم

 تین )هروص:ن رەھ یسلدنوا رهوح هدانا و یدنارارا هيج بورک

 ینایعاسو ر نالب یک هدلاتقو برح ماكنه بوزان همان ۳ یک
 هنر بودیا مقر ند هکسو د.ع> یب رامات كسا مع لاو یدردنوک

 یدیا نایسارع راعش هک ی هایس ساباو یدلبا عضو نع یسیدنفا

 هرا ول د یسبدنک نوکرهو یدردیکر لطاب هرا ط> و هما بودیا عفر

 ناوید هدنروضح اهةفراسو هاضقلا یصافو تارذ نارب زو بوقیح

 هس اثب كعم اج یرلکدد ره زا 1 اح الاح هرکص ندنا یدردا

 بتوشارا هماع هدد كنناصهر ر شک ارو خوا تودنا ع ورش ||

 ه ریصع ر وصنم ى رعم لصالاو یدانا نامرف هغلق هدنا یدعج

 اورنامرق هدر ص رب رسالت سرھ وحد روک مرگ و لی ترد رجاک ۰
 هژاشتسا داق ره وج ه دق دلوا لصاو هرصعروصنم ن"رعم یداوا

 هزسا رب یریتسع داسا نالوا هدنر ز وا ندناوناو تال بوقیح

 تويعا تدوع همه جدر هرکص ندلابفتسا نویمراقح نده 1

 یدلبا لوز هنارس نالوا هد هرهاق

 ۳۳ هک یناطاا روهشلا رعاشلا سوا ن بيد ماتوبا

 ۲ رد هم هزاولا بلک یدم الا سلنا ساقلا وبا
 سورد ند هب رق ماد مساج ندفشمدیارفیرد,تمام وبا هدنا قلخ

 لب دن هسوا سوردب هرکص یدیا ییارصتر ر وچ شم هلکعاد راطع

 رعش تعاضبو ظفل تس الس ماع وبا لص ال او رددوا میغزو |[

 هساچ باکو یدیا ره د دب روو یصع دج و هدیولسا نسحو 0
 ل صف ترازغ ییانهناو رابتخا نس> هکردیس هدروآ ےھارذ كروبرم ||

 ین اطوهحو تام ولعم ندر اهشاردبا تلالد هدتف رعم ناقناو ||
 ۵ و اب ی راعشا ادعام ندن اع طعءوداصق هكدا هددت سرب

 ° س د ط ةاح #۷
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 كرے ءیاهلخرد ورم نوا هزوجرا كب ترد نوا هدنس هظفاح
 لث ا هب هلی زج تالصو ر اوج بودیا مظنارغ دیاصق هدنعادم
 ندعهلادبع هدو داوا لصاو ههر ےب ید ان ادلب تح ایس ب واوا
 كم اغوا هلغلوأ هد هرمصب هدنامز لوا ردندارعش ریهاشم هک لذعلا
 ندنفوخ كلکداک هنن راک كندنک هدکدلک بوشودهملا ندنمودق

 یدلبا لاسرا دم امت وبا بوزا یایباو
 ۴# الل زرمت نينا نيم تنا #

 # لاذم هج وب اه انلکو س ٭#
 + لاص ول ايجار كنت تسل #

 ۷۷ لاونا ال اط و ا بسح نم #
 ۶# اره كل ه> ول قح ری

 # لالا لذو یوهاا لذ نيب #
 فاو هب هبصق هدفدوقوا ماعوبا ییهرول ره تایبا هک روئاوا تو

 بو زاب ی جواوب هیهقرور هظو یدلبا عوجر ندندصم بواوا
 یدابا ل اس را هرععل ادرع

 8 دزعاور و لا لود مظ فا #

 9 دراین یش ۷ نم صعداتناو #

 * نح لع ظبغ نم كباق تج رش 8
 ۶# دلا ق حو زا تاکرحاهذاک *

 9 رطخ لء وعهنم ال و تم روا 0

 ۴# دسالا ىلع فوخنم مد ريما اک #

 یر ره هک ر ددعا روهط هک ج وا ندیط هلق هکر د راشعد

 ی رب ظا هدر و اح” رک ردد ط ۶اخ ی رب رد مارس هدنسا دا و

 ردلر دع یه :عروودهز هکر :اطرصتندوا دیجدیرب ردشمال روک
 ما ها هک رود وا لفن ر دف اها روه ش۰ هدرعش هکر ددا غورا یم>وا

arse a e aS aaa: 



 هت ول ردا ENN تودنا ج دم یی دور هلا هراس ہد صو ۱

 (تد) هر ترا

 #ساداءاکدی فنحااح یف متاح > اسینورعمادقا #۶ ||
 هک روا وا حدم هنو ۲هز وب هکیدید هلی رطضارمعا یرب زو ك < 1

 فاذا شار | دعمرپ ماع وبا هنو ۱ وا هبسسا هب رع یالحا نمو ار ×

 ( یظدر) یدود وا یس ول هدعد ا

 HE هرو دنه هل او ال 8 ۱

 9۶ سا. ]او یر لا فاد ور ل ثم #

 #هر ول لق الا برم د هلل اف #
 ۶# سار ناو هوکشلا نم الام #

 هسودبا بلط هنره نینم وااربمان هکی دشا هیذغیاخ بوئودرب زو ||
 یسلوا ه دن ایح هرباد هرکص نذنوک قزد هنسکو هک كرویب اطعا ||

 یدابا رو وط یربا نا هدن راز وک ناب رکو ت دش ار ز ردعذتع ||

 لم هلد يح ۳ هدانز ندروب ره رادقم یحاص DE هلوعم ول !

 نهو 2 لصوم هدک دا راستا ن د لطم جد یہا لو ۱

 هدو دل ود لوصو هلص و۰ سد یدالوا اطعا هر وب زم اکیا تلط |[
 روا رم سو طاادمج نی لشهنودا یدلداتافو هدنرو رم نوک, قرق ۰
 E هدلصوم ن نالا یرو بودا اش هعقر “هور هن رزوا یرازم | |

 فب a2 ۱۳ فن ہہ د ر درو چ سهو فورع» هدرا قدنح هد: راح ۱

 تیاور ردندوم ءارع هکندیلصوا | نر 5 ىع نس اودا دل

 لا كت وا ندننع نړې نساحاوبا نردلا ی رس هکر دیا :

 ( من ( رد س٤د دم دلدا لاو

 ۱ ۶# توئرالو نیتطولا حو د هللا قس #

 ٩۶ اهر وبق الا ءادلا لص واا نم #
 9# 2 یعصاود ۳ اکو ا ع روو تل صو» هلا اورا ۱

 ردنوحگع و دل وا هدزا یر كماعودا هد , دی د رد دار ا ۳۳ ۱

 ِ شل 3



 یار

 یدر و باوج ويد
 ۱ 4 علا کلان فسوتک جاحد وا ول

 یس هدلاو كح ایج هکر د هدنب تک مان بهز]ا جو سه یدوعسم

 هدلکن ثر> بع ےک > ییقثلا دوعسءنب ةورع نی مامه ٽڏب دغ راق

 تواوا لخاد هنس هلاخ یره * نوا هدن> اكن تك كاملا

 بوق رم ڈطررب دراو نتادند بولا لالخرب هدیلا هغراف هکید روک
 وب دل دّقبج ندع لها ه رکصن دن وب بودیا قیلطت یب هغ راف

 تح ایبک و مرچ ن دنر اه ید راز ورک رب )0
 هکی داوا ضر اع ههشریاکس ندزوب هو ی دلک هروهظ
 5 الخ رسا ىع هک دنا هد دید ل درو قالط اکب

 رها لیعمک رد واردلکد ا ندیگرا مدروک تاکو دابا لا عتسا

 ردنآتلالد هکصرح هدار زدسیا لوا نەس هلواشعا ترشامه هرادع

 كنسهداب زد لو هوا شا اقماءط دیش هدکنادندندءاشخادوخا

 ردیدوم هیدمو هذ« تمل صخر نیل ال اتاک لی رد اتال د کک کا

 ناداوا ناب وب هکی دید هغ راف مدلیارایتشا نن ایت ندنس وا
 ندا اودع ر هدع انسالالخ هکلب ر :اکد هدبسل رب ك هو یکیا

 مدارا لاغتشا لالخ لامعتسا نوح اهلازایرلذآ یدیشااق ایاقب ضد

 هح اکن هااح كف لیهع یا ن فسو هغو اف هرکص ندا
 OR CPN دوم ج اعحندروب ره فس و تواوالخاد

 رلب دلبا هداشک هلاتغن هلغل وا دودسم سد اتم دفنم كج اج

 ردام ناب بورس وک تیر ہری لامعتسا یک ل افطا ریاش

 یدل واد ههر دابا دھن هیدن هکد نح ره بويا وااشک ی لالا ربعو

 هه لا د.1عناطبش هدانناو هکرونلوا لق راب دلاق هدنام ورفو زجاع

 تواوا لم هنتر وص كن هداک  ثرح نالوا باس جوز كن هغراف

 ندرمش دلو نالک هدوحو هدکدلنارافتسا ینل اوا را و ب واک
 ےس س
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 کنسرت
Em ۱بودا 2 د یعالعوا هایس ر هکد دا ه دک دانا ض رع 2  

 دوهع» لا ونم هني دن وکی علیا زس هديا هد وا هلن اق كن یتناه د ||

 كنا نزع بودی وا ع ذی یک هایسرب هدي وا بودیا لع هرزوا ١
 قب رغا بودیا م ذ ه دین الی هایسرب هرکص ندکدلبا هدولآ هل وخ |ا
 زس هدیاالط هنس ه ره ېچ د قیرادقم رو زس هر وتاب هتاف 2 ۱

 سب رلبا تعر اسم رش ل ابعتسا یک افطاراس« دنوک ید رد |]
 یدلبا لوبق یردام نانسب هدنراکدتنا لع هرژوا یهلعت كناطیش ||
 تسي ارج ا هیازرمسآتروفا باکتراوامد كەس تواوا رب ر توخ هکر ارد ||
 مارآ هکدکود ناو هک دا ر روح هله جور یدلوا دوه مم جالع 1

 ردکمردلوا مدآدیاذلذلا هد غا هکشع رب د یدنک ق > یدز ۰ هديا تح ارو ||

 اس و د اتم وهدنلاح لئاوا حاعح هکروتلوا تیاور |
 یدرلر دیا نایبص میلعت بواوآ بتکم ممم هدفناط ها یدلاو |
 اا هعانز ی حور نالوا یر زو كناو رھ یک كالا د,ع دعا |

 ناور نی كالا دبع مک ات ی دل وا یرب ندنرلیش اب ءوس بو دیا ||
 نقفاوم هتسودنکهد هچوک ب وتوو هدرالو و نا التخاكنن رکسع |[

 نیفاوا ماتم هدا ز ندصو هوب بوروک یتیرلتاطامدع بويا |

 هکب دتا عابنز نا « دکدلبا تب اکش هعاسز ن حور یریزو |

 رکارد راو هنس ر دمو طباضرپ هدنهان جاعح ن دز رلیش اب ءوس |ا
 مامزبو دنا مادا یا ہدنصوصخ رکسعطا رو ظ.ضنینمولارمما ۱

 ا هدهعهدلاح رههسرارر وب ص وَ اک یش وج دّعع و لح اا

 ج د لللادصع «دکدلیا ض ىع وید رد ررف» یسا وار د اق هکہک 1

 هجاصح یرکسعر وما بور وک بس ان یروب نح ص وصخ ||
 درئر ندرکسع هدااګراو لو ماكنه هرکصندنا یدلبا صح وقت ||

 ۱۳۳ ۱ تم اطا رجا بونم هلوارداف دکعا تفلاخم هر وب

 دایعنا بویعوق ھنن رب مدآ قافوج ییب اوت كعاب ز ک E نجا
 ےس تفل

 < یدراراب ل
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 كعاتز نا هرکصت د؟ دحوک بولاق رک ع نوکر قی> ی دززلبا

 هب رارروا حاج یدررب ماءط بو ونو بو.هزون زر رداح یباوت

 هح اج هدک در درسدرروط هزم هرکصندک دحوک نینعولاربما ببراو

 یکنراقبونیا هغاشآ هکف> اتص هرفط هزب و رایداب وسا زمسات ب ودیا منش

 رکیرلکدبد زس لوا هک دبد حادرایدیدیدبا لع یځد كروب وط

 كنک د کو رایدلغاب بوتوط ینعابتا كعابنزنبا یدلیاےماو یدک
 رهشد هد:ګا رکسع ولد ن وسا وا تريد ثع ر هرلب ربع ف وا اح

 بوروا هشدا یدیاهدرب بوی زویزونهیعانوا كعانز نیو رایدلپا
 ی كلما دع هدقداوا لصاو هعابنز نارا تڈ و رخو رلبدقاب

 نالوا نددادع رع راکتم دخ نوک یکنود بو دیا تماکش هناو ره

 ب وبلش اب هذق اب ی نم هیخ بوکود یز رام دآ نوکوب فو رح
 ندنءضو و كجاعح كاللادرع هدک دید یدلبا تسکش یزعط ع

 هناخانسک هل وهم ون نوت رلددرونک هنن روضح یدابآ سا براوا مت

 ہاکد ىحاصكەرجوب نرخ جاج هدک دلناتاتع وند ل دارا تک رح

 هجا وق نار ز نکیدلنازرمس هدک دید ی دا شيا ےک یرلشیاواب یدید

 یساصع كنون مول اربا ید نب رکیدروب نامرف ما رکسع طض ||
 یارحا توردا بد درا رادوم هرلبلبا یعاطا ب رانامرف ںولآ ہلا

 نوعا صوص و نی: ءو! ارمارکا هكدا هدول ت ول د مدلبانامرذ

 یخ درب بودیا لاعاپ یتموکح ضرع هسا رارروب بیدا ی رالوقوب
 یس هپ نالوا فلت ك عابنز نب حور نکا م هلوار داق هیارجا ییراناهرف
 فالخ هنسکیخدرب را هس رپ و ندهنی رخ یسایشا نالوا مباضراسو

 هن هبط كلاو رح نتكاللادمع باوجوبیدیدزهلوارداف هنراس> هنامرف
 ضو عت هس داوا ماض یب شرا دةم هنره ك عابنز ن حور بولک هد یدنسو

 ب اوا هدادرارو هدنم لوس ییدداوآ هلا ل داف جاعحو یدلبا

 یحاصطورو ط.ض نولوا راذک نیلص# ند هبط وب هدیماءادسا

RUF 
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 كعسو س وهن ل كحاعحو یدلوا ماعو صاخ مولعم یییدلوا

 هکیدنا راو ی هب ع روماو = لاوحا هلت وععو تسانسو ءامد

 ندابز هکر درلشعد ردلکد ع ومس یکیدتيا تّعیس ندهنسکر یخ
 تاططا ن رع نینم"و) رم»ا ه رسا س ءارح >او روما طا رو طرص ها

 ی لا نکا یدلبادصق تیل E هنع هللا ید

 ۵ہی ۱ هرون داب ز د جاو یدلبا یار ا بودا ژزواح نلد درد

 طساو یداواصدمو الهاك فا رمساو طارفایدلد ادا م كلبا

 AN هدند رد E كن رصه ردشایا انب ج ایج ی رھهس

 مداو هدایم 0 ۳ هلا هرس ها یردلوا ماع هرز ران لا ۵

 حاعح هکر دل وقنم یدنلوا هیعسل طساو نوڪک ودتیا طسوت بولوا
 2, 4 مس ول هرزوا یساصعم موکت ۲ ا aE نوکرب

 ندا يسد ول توزاوا و لا دیتسا هروبان هم ا كهاشدابرب تب

 هکیدتا مه یدیدر د« کم وا ءم کج هدا لا را هب ام ناتسره

 یسا وا لدم 3 ام E ناجح دا كه 3 دا 2 1 معد

 هدکددلدلب ندن یودلوا نیز و کادر

Aقلوا ببلک ی سا ته اشداد كح هدا تافو هددنسوب  

 نوا هنسکرب یرغ ندرس اذهلف ردوا طابنتسا هرزوا
 موابص ن هتک تاکودید لوا هللاو هکن دتا حاعح یدلیا مکحوید

 بودا تیصو ست ی ر سل هل سا بلک مه دلاو هدزلاح

 نایفس ی دع هدنوم ضر و یدلوا تایح هءددو میسر ظانم

 ( مظن ) یدردیارارکتو داشنا یینایاوب كنیکم

 ۷۶ اودهن> او ءادعالا فل> رو برا ۴

 3 رانا یک اس ۳ اما #*

 *# مهخو ءارع ىلع نوعلحا #
 ۴# رافع وةلا ےظءب مهنط ام 3

 روهظ هدنفوح هکد دبا ضرر یرلک دید هلکا ی رص كجاعحو
 PEE ام کج رک 7 و 27 ار رسا حر رج یا

 ٭ یدیشعا %

 نم نا م



 هک ۱

 یذاح بیبطرب نوعا كیا حالع هنطیم هکر ردیا لقت یدیشقیا
 لو نت چ ه> بوریک لب هنس هچراپ تار قذاح بببط لوارایدروک
 بوکح یتس هراب تا لوا هرکس ندک دیک یرادّقتعاسر یدردتنا

 هاه یح شعشبا رادروفرفاو هیدراپتشوک لوا هکیدروک هدقد راقیج
 .دنفا رطا هکیدرشعنا للوتسم تدور هب عرب هنید وجو تكحاعحیاعو

 نکدا هدقغاببویمروطبواوا لامالامنازوس شا هدرللافمو راقاجوا

 هليا تاعوب یرادّعم نوک شب نوا ید ردا تباکشندّغغوص هن
 هدطاو یدلناتاقو هدزشل نافط تاب رعه ع رات بولوا صا! ص

 رابدتفاوص هن رز وا ودیا رار هک اخ ییرازم بول وا نفد

 د یرمهلا راسد نسخا یا نب نسما دیع-وبا $ 0

 درد هدنب رک باڪکا "دفن رط ءادتفاو نیلسرلادیس نیس عانا

 یرصبلا نسطا دیعسوبا یرمصع دیحو كيوب هداج نالواربهر
 دحام دلاو یدیا ن دنا ص فلس راکو نيم ا:یارشا تاداس

 تباث ندب زرادر نامرف "هدنو نیع كالءراس نس وبا یراوکرزب
 ند ءوءتاهما هرب > یر خاد عسر دامو هنعیلاعت هللا یصر ءرامنالا

 یلاعت هللا یضر هاس ما لسو هيلع یلامت هللا لص مرکا بیبحهجوز

 نوګا تامدخ یادا هرمخیسهدلاو یدیایراتسرپ وه رنک كناهذع

 هللا یضر هس ما هک د لبا هب رک ز اغآ نسح هدق داوا بثاغ هدنافوا ضعب
 كلبااورا ییسح نادنراناتسد هوبطانیعع وشیرلت مّضح اه:ع یاعت

 كنیر هب نسح هکر ر دیا تباکح هنوک وب تباور باک |یدیایراداتعم

 ک ریش هلیا تعالب و ناب تب و دعو ن اب ز تحاصفوناساتقالط

 رمهاش هکالعلا ن ورعوبا ردندنراثآ *هلج مش لوا ینیدلوا راتفک
 مصخا ندیف دد ف سو ن جاج هلبایرمصبلا نس > هکنهرداردندارق

 ی9ن دنا ردشهالواناناع هدمهشچنآ میترو عصر
 ى

 شعار رد یدا نسحا ن نوع هدق دنا وا لا" م هاد ید[



 هک ۱و

 نِ او عاب فرشا یلاثاا رب رع دوجو لاهن كنيرضب ن
 كن هرسصب لا هدنروصیدبشلوا تبان هدا ملا *یداو نالوا ذالب

 بک رب بودیا لامکلا نیع تباسا تیقاع یدبا ییججاو نس>ا

 قیثز هصع بوش و د هر نکردیکهلباتش بولوا راوس هراتفر اص

 یدح ام دااو يبععا یدرشاوا هدیه رپ یرانی زا یی نالوا
 یرد هدعاسم ییاکح دعاسو دن هل و ییاور یوزاب هل دضاعم

 ع ارذلا لبعو ضيع هلت اغ یسوزاب هکردیا دیدشت هنوکوب هليا
 .هرژوالوق كنآ مدمروک هتک ع ابلالی وط ندد ریصملا نسح هدقاوا

 نسح ردشلوا سا وح نارمم ه درعس هک دیا شراترب یطرع كنياوق

 تاک نالوا شوهو شوک هطرف هیت یک راوهاش ھر

 ۱۰ 2ا هیفلشال ايشا اراف) هک ردندنراراعت رهاوخ

 هچودشا هب اکو كشیراع ندنی و قدص هیاح ینعی(تولاالا هيف
 یرپ ن دب رو, كش هب اش یرعغ ندنوم هدغاوا یهباشم هرزوا

 یمچوازوئوازوب نت مه ۸م ران هک روتلواتماورو مدمر وک نیشرب

 هربیهلا ن رع كاللا دبع یدیرب نالوا دیمایب ءافلخ نما هدنلاس

 هدک دانا ضل وفن قا رع تکل غ تم ؟ح هلمقاطا ناسارخهبیرا رغلا

 توعد یی ریس نب دج و ییشو ی ر هب نسح ندنیمدات فار
 بودیا ل اقم طا هدباوجو لاوس لو باطخ ضرعم بود:
 دیه یتامدقموت بودنا هاا هدجاتنالا ةنیب سایقو اناض بیکرت
 ت ا انع دن نم قلطم ضابث تاج ردو ةة لح دنر هکندلنا

 دایعناو تعاطا بوابق هقیاخ هن رزوا ید ابع ییا هلا یسهفیط)

 یرفاسمو دهع د اد هلتعاطو مع” و دک نو قوت یصالا واوا

 .ن دقح فرط بودنا ےک اح ب هتي الو و دی رب الاح ز دشانا د

 یینداوادهعتءودلهتملدب رب یدنب ردا ها کی هلبا ها نالوا هیودنک

 یدعاردمشعیا ممد ةمزالو ممهندرک ءرالو بو دباه ده عردی رها

 هک هد صوص و
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 هسا هن رکنا رودرکف داهنشیپ ونزریآر دید تب لصم ہد ےو۔ے <

 ه دب اه نیربس ںاو یش سد نس « ها ضیع "هیعبط ع وف وہ

 ا و OE نررشو برح تال اقم رنک

 ب ه دن د : لپ هه نیا یا هکی دتیا نسح یدیدرد
 ل هدنعاط 9 يروون هح لو ۵ رزو ی ۳

 ی ان 0 ندنآ ی بودی ۳0 در نآ ناشلا ۳

 ل ام وب هره نا ما ردق وب یتوقو تردق لرادعم
 . در دو هاح و

 لازال كاا كلام بانج گردی رو هلوا هتش رذو رورغم هنهاکتسد

 یس ن د ریصم می ر رسو ڭكلەوب تولوا روه أ٠ تلر هلل صا

 یادنکدت سو. یکو ره" ر ورود ندروص ةو رودو تءسوواضفو هلازا
 نیس هسا ۳ هدعطاقمو دسر ندنابحرفد كعسا بودا روو

 کس ۲ جوی ت یرمسع ندرمح لت هل وا هدنا هژا و> هکلاعا “همان ز ور

 ق> بانج هرم لا یازالوا ریعسو در واه شک تا و راواریکت س ل

 لارطارص دادعو نیسند یینکمو تردقو و توقو تنطا- وب هراشرع

 تل سا يدش نوعا ی اعاو ترا اقا تب جو ابوح

 دع اس بواوا طاسم های رزوا یداعو ید كنیلاعت هللا هلبا یوق

 قلاخ هلل اب اذا عو نایفطو یب هلکعا نالعرشو سقت تعیاتمرکا

 دبصءیف قواعحا هعاطال)كسردیا نایصعم تفلاخم هناکمو نوک

 ناوارو "نر اح در ره هر ناو ماعا هلا مانخا يکسه باوحوا

 رکا كنس یردابا ماعزاو ناس>ا هلبا اعضا هبیرصا رسحو
aaa aa Ea RE TTT rE 
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 ۳ سس سس

 هدنساسیلع ه> ردو لع فرط كتغ لب و تم" > یمن الا عید: مالک

 اون یرهک اورد ردشاوا عقاص. یا طح یا روا تربغو مقاو

 یدیشلوا تسدوبع دیقراتفرک هدقدنلوا ېس هدهداب مانناسیمندقارع

 مات هنع یلاعت هللا یطر باطلا نب رع بانج ا عینم قوراف تفالخ
 بایفرش واوا مد عراد رج اھم یرمصإ نس> م دقه هنس یکیا ندزلو

 ةهط هدب لاخنالوا مسو هيلع ىلا هللا یلص مدا یتب نام دو د رف مدقم

 لوا یسآر طقسم بویلبا مدقندشاب هغلوادوجو یاس هیصانهب هبط
 هم ر یدالو ندرآ هدفدلوا دوحو تبیحزارفارس یداوا مرک« عضوم

 كلر هور د ةع رها ید دلو | یهاذرایض هد هنکو دیاقوطمهأبا تیقر

 هدهرمصب هدننجرللهتسم کب هنسیمٍلدلوا یچیبطرج باصن غلاب نبنس

 ند ایم دینک تفهوب رطب روئدننام جوتفرپ حورنایشآسدغزابهاش

 هصعر هصف كل دعوی لوا یدلبا زاورپ هسدق ع زارف بودیاراذک

 هنشګب زور هکردشعلوا لیومت هلی وب هلب وط دیج تاور یلیحر
 تم اقیایح راعتسم هه اج بواو ارو تد یاوطدن مارح ایباشخا

 ةولصبوناوا لدغ هد ههه امو ص یسنریا یدلبارود ندنرلپمارک
 رب د و لوح هشودسس یش ناور ع هرکص ندادا نے ج

 ما ظء غماشمو مارک تاداس هدقدنلق ناهن اسآ ناکیاش جک هدک ام
 هکرلیدتبا مادقا هنرحرب هنس هزانج عیبشت ماوع و صاوخ هبط اقو

 درفر هدعما-و دم بوی وا هرمصء ماما لوا هرعب لا اعیج
 هنوک لوا نده السا ًادبم ی دعوا مصع :ولص تاقا هل-2.الاق
 تداور مدزراب رم دنلوا مصقو لر هدعءاح لرمصع ةولص دعلک

 راوکشوخ تب مش زاس منو بابحا تعیج زادنا هقرفت هکرونوا
 یني داوا شوداشود هلا تاذللا مداه هدناوخات نامهم تایح

 شوهب نامز رپ ردتنج ناسر هدارم هک هلرسساعا هضراع هدنیح
 هلغلوا ناشف ق ع هت راسخر یدربا تجر تارطو هدعب تواوا

 < تقافا



 ی

۱ 

 یاوئش و *یط وط هدق دل وب تقاط هراتفک "یر ررکشو تقافا

 هل ساون (م رکماق« و نویعو تا:ج نم ینو## دةل) یس هقطاب

 ی دل وا زادرپ همد هلپا حر بر ترفغء "یدن زاب وزاس همزهز

 هلی وب هدا ور اع هکی دید بولک هني ریس نبا هنسکرپ مدعم ن دننافو

 تودنا بشن یاوه نداوه جوا ببر الحر هک م دنا هدهاشء

 بو ديا طاقتلا نیسالعاو نکاویهداونس>ا لرصس» رب ر كنس

 لیس هکر در د یدیا ک رعلا مدع هدا ور ربل هک رس نا ی دلآ

 تاوخ ملاعو یرصب نسح هسا نراقم هفدص هعف و تاک:دروک وب

 یر تانج ) تشکاک سودرف هاکح مارآ مزاعو راد ندلابخ و

 نیدعنا رو ص نانز قوچ ند هءقاو وب ردوا ( راهنالا اهن نم

 مناذو عياش یربخ یافو كنسحو قباطم هعواو یره ك هعقاو

 هلفلوا نیرمش یاب هدنراشام یدلوا قدالخ هفاک مولع. ب واوا

 نوکزو نفساهو تاس ندا یدلوا رطاح هنسهزاذح ریس

 هللاامهج ر یدابا تافام راد ںودیاتافو ید ن ریس نا کھ

 نالوا بیطخ مساق راثآ ره *هماخناشذ تسد هد هضورراکی ادت
 نامدا ن رع نیشن اج یرصب نسح هکردشار وک هدراز هشف

 نیس هدید هلبس هدهاشمامهنع هللایضر ی رونلا یذنامع ترطحو

 ندعرد ها يس هعفاس هع> هل. اظذ هو م )کو نشور

 تاور ندنراترمضح بدنج,سابع یا یو موب ند هب گ بودیا
 ند هنیدم هرک حد دافع ن ناعع راکنا منه بانج لتعمو یدلبا

 ه> وتم میم ناسم یدل تماق رابتخ ا .د هر .هک بودا تاحر

 هدنا هرصب هليا نونو فلاو هل-یم نیس و هنک اس یطح ءان و

 درب ولخ 72 اشم هلج و ردلوقنم هل وب ندې اءهعسرد هرذص ؟هدابر

 هب ی رمصب نسح ی رک ذ "هلسلس كفپ رط باب راو هیف وص یک او
 ردو یس اکا ی راک و لسو ریس باداو ینه
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 ا هللادبت نی نس اديون | 9

 + یضاعاد فو ردا یوحآ ف ایساا ر

 فو ر٣ نب دمع وا بول وا ن هکاس هدد ا داد رول ز٣

 وک ید: او 9 یاورب کح را هل. رط تد تن ندر 1

 باک یدیا ناواو مصع ةاکبعاو نافدا فا ہد تورە ٥ كن رے

 4 یلع عم نيب وهاا نیب و ر وهش» هد وحش ن ۰9 هک یهدویس

 رب اس بولوا ریتعم العلا نیب نالا یا بودیا ح رش ردروتسدرپ

 اکبر هروب ناناوا کد ه دیاک وب ىا هجو ردررب ندحورش

 باکو نا لا نیب ولا ر ابا باکو مطعلاو لص واا ت افلا

 هر وص ةد ح رشو ةع البلاو رعشلا هعنص اکو و ۳

LSتءارق هرزوا 9 و 5 رها ن رکی ولا اد لا ظع نا  

 یانو دخا ندحارس ن رب وبا یوحو . دان ردا نف بودیآ

 رعشو ضاارفو هقذو تغلو وضو ترا ورک ناف ةو ردشعا

 ا ها نسل نالن یی اش 9 هدر دع نون یکقاوقو صضورعو

 هلس اع یدرا ردا )هد نا ین یکودل,د شا ره هدنامز بودا

 ۵ دن صه | داعتعا یدبا یحاص ه دیدنسد راوطاو فیفعودا هد هرم کاپ

 ا ه دی اب ل وا ۳0 یدیشلوا بهاذ هلا عا تمس هح ا

 تون <a ۵ عویسم ییداباروهظ هن-ذرب ردیاراعشا

 ید ربا كاوا هنسار یربع ن دیش ساک هلوص نددب ی

 یفرشم تاد الا یرش هرکص ییا ی-و۶ر دارهب کا كئب ردب

 دعس واو یدایا موسوم هليا هللادیع یروب رم دیعسوبا هدقداوا
 (مظن ) یدرولوا مد هلا تاسا وب ه دناقوا رک | قارس

 ٩۶ هار سا یک لا یکسا

 8۶ د رو: تاو ناما تبهذ #



 :ع ۴

 ¥ الم اک دغوادغوح رت #

 # دلت ام نوردی ال یا یف #
 هدنشاش 3 اه ها ح رفغلا وبا یناغا تحاص هلبار ول هرم دیعس وناو

 یکیاوب ج رغااولا هلغلوا یراچ هدام شلک هلوا ائداع هدنتسنالص
 ) مظا ( ردش۶هد هدزفح رو ر٠ قس

 * دص ل٥ تآرفال و اردص تسا €
 3 فاش کلا 21۶ ۷ و ر#

 # روس و وع لک هللا نسل ۴

 # فارس ن۰ یجج ضورع و #
 عادو هدنسکنا كسحر جم شقلا ۳ وج وا قارس ك. وا

 0 1 هللاهجر یدلبا ینادواح یاس مزرت و ی ام ٤

 9 د نب راففلا د,عنپ دج انب نسا یی ءوبا ۾

 4 زوهشاا ی وک ایسراقلا نابا نب ناهس ن
 یاننکعت هدن رکس زویکیا كنرعه جرات دلش مان اف ندم راد
 هلادادادخ دادعسآ "یرابتسد تودنا دوح و یارک مزد ندمدع

 "هلحارق وس هدانا تشه دادعا هدکدلبا مولع "یداسم لیصح

 تال صع هک هب و بودا رارُد هدناکملوا نامز هشت یدلبا ت« رع

 هردو دا واز تم و رم ظا یی هدیدا نونو بودا زانو هنیساو زا و

 لژ ام راساس 1 لاله لپ دص ی انکاو قارطا راذکو تشک

 هلودلا فیس ساحم بودیا تاقا طاس طس هدرانالا لیا راد

 یراح هرواعو هثح اہم ھت هدنرلنابم هلبا یبلتم تواوا لخاد هبینادج

 تاقا لاعء لحندنمرع طم بدا هنا> سرافل واهدعب ردّشلوا

 سد یدلبا رانا تشلک رابتخا رارکت هلیدص سراف راند بودیا

 هلو دلاد ص ء٤ سلحو یدلوا لصا و هزارهش لردبا فا رطاراذکو تشک

e "سس 
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 | سس سس سس سس سس سس

 ماماهلودلاد.صضعیدلوا ندسلع تاج هلج بولوالخ اد هب یلید ۱

 هي ويسكن هب رع لیلج نف و فارغا ن دنلض ع وب لر وب زم
 سل راب رهش تاغتلاد نه هدنع> تودیایازنعا هنعود)وا یساناد

 لغلق فول ام هتناسحاو ماما ر ذبیلیضفزابهش لوا یدابا لو ذبم ||
 هلودلادصعس  ید جات ع هزاو رب ید ر ندخس اجا هاکم ارآ

 او لضف ز رپ زور بودیا عورش هساعلو زالت ن دلع وپا

 وید میس هدنب كييلعوبا ن هدوګ هکب دل وا علاه هجر درب یساتعا ۱

 هلق وش وب « دیلعوا یدتلشاب هکعا تدوبع راهطا هنا ضف

 سانس و لوایاک  دع یکیا نالوا تم رز ریسا هل کو حا ضو 1

 یدلنا فاحا هنیرایءاس سالح توکح هری رحت هتشر هنمان كتفرعم ||
 یجاضدا باتک یلع وبا هکر ابا تب اور هنوک وب هدننافبطیطویس ماما ||

 نی کیا راصقتسا هدک دلبا ضرع ههل و دلا د ضع بودا ماعا ||

 ته قو لس لر_یلب هدباکوب تویعا ناسا نادنح

 ناسا طة ا الا مج ییئاسم نالوا رم والعم

 یب هلک رارکت لع وبا هدک دد ردينغلسم رایبک مزب بواوا جاتح ||
Eاهدوم هدکدر وک یووب نه باک هل ودلادضع ئ  

 هک شلبا لاد ںواک ه.صع حج ندگیدلپا تمعر هح اضدا ۱

 لث اسم وب هکردوب باغ نظ هکلب لکد لوا لصاو رم مز |
 ه انک ندنغب دلوا ضماع هرم لاک وید نم هدا مهذ ید جش

 توقیح هريس هليا هلو دلا د ضع يلع وبا نوک رک روناوا تیاکحر درل شابا

 (ادب زالا مولا ماق) هلو دلادّصء نکددیا راذکو تشک یزارمش نادم

 ییعوا ی دا لاوس ن دنیصات لدی ز نالوا 5 هدس وف

 ردکعدادب ز ینتسایرب دقت هکر دن ولم هلبا ردعم لعفر هدنناوح ||

 ردت عتما یر دقم لعو تودیا ضاع هلودلا دضع یدید

 له وب هکر دید تولوا رحاع هدنیا وح یلعوا یدید ی. وار ‘> ابا

 ۹6 ناناوا
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 سم تب تست سس سس سس تست ا ا

 هب اک اخ یاک باوج هدفداراو هی رم J د ارم باوح ناناوا

 تاغ هد کک دلبا فاح هب هل ودلادضع بوډا رپ رګ هلاقهرب

 یراتخح بویر وک هرول نم هل اء هح را ی دلا نا ۔ےھسا

 بصان هک ردوب یرایتحا ہل طرا نکلر داکد مول یکودنا 4

 هکر دیا هدنت اقبطیطویس ماما هلوا مدنملعف هلبس هی وفتالا تسمه

 لوا هجو بوید ردهباوج نالبرپ و هینادیءامدقم میم ےب هدیهاذبوب
 لیل عت تالبلعت یک كتوپ هکم ر دباریقف ب اک مج رتهردبا جج رت
 كنانتتسم هدب رع مالک نعي رد ررعم یتبدلوا ن دنا رق عوقولادعب

 لعورب هدب اس نتلع كننصن هرکصن دقدلوا قوه” و تف یبص)

 ه نوا عا یٰماع تویلوا عور نوح هدق دوا ردت صان

 رد ور هنل ها E2 دلوا یو كضارمعاو عازر واد یزرلوا

 ی ر دوت عتما هدتوو لوا ی دی-اوا ع ود یلتسم رکا 0:

 هلودلاد ت ء EE لک يل وا هار دع وب ید رولوا عاسم

 هلا هتک جافرب ند الع هدن اڅ لیلع وا رب هکر دا تااکح

 هر هشم لک تب و نکر ونلوا هرک اذم ن دبابره ب واوامج

 م ردیا كخر هرکی دلب وس رعش ل زس نت هکد دد لع وبا لک زا

 روس نکیشاپا ناعتناو قیفگابارس یواع نالوا رعس داوم ارز

 کر ند راصح 7۷ وا لع ایه ہد متعیبط ممسارا تبر هک وس

 هکر دید هدک دلبار اسسا ولد ی زکب دل وس رەش ال صا زمماب

 (مظن) ردرانوبتاییا لوا مملب
 ٭ اا نا یلوآبی لا تضخو ۶# اء ناک( 1 تیشااتبضخ 8

 4 اع الو تیسخ اییءالو # لخرعه ةفاع یضخا او 8



 دم ۱۷۲ %

 #3 اقع لبا تالا تصف ۴# اع*دادبییساا نكلو#

 ه دش اب هصدان ل اعف | هدح اضبا رول رم لیعولا هکر دی ور ۱

 ( یظن) ربا داهشنسا هلبا قد وكم اغوا

 # هم ومشو هم رع یع ص ناک نم #

 ۴ الو هم لز امالا ضو ر #

 ,EE س وخ هنعم ہط رول رم تا كب هلو دلادص ء هکر دون یبس

 هد ع هل رەش ماغولاالاو رد ءان هنکن دلنارارکت بودا د اشنا

 دگر ب هد سهم هکردبا نا فا و وم ردررهم ید دعلوا داهبتسا

 ےشراو هلح مان بویلق بوفیح ۵ وشهدلا» مع ||
N :رراح هدمافلوا دنسک فن حجوا مدروک تواوالخاد هر  

 ن دنرلګا مدلبا لاوس ندرلنوب ولد ردیماقم نک ورا اوا
 هدناکموب نامز هح یسرافل یلع وبا هکب دتیا بوری و باوج یر |

 یدنآو | عورش هەر E ندنآاو | رو زم ماه بوید رلیدنا رواګ :

 زاعسا ادعام ند 57 رددو كاع وا هند دی ده. لود ۱

 م دم روک ییررعش كنياع وبا الصا ی هکم دا ردراو هدير ادا

 ا ا ن هکیدتا مدلوا یقاو هتکیدلیوس شوا |

 یدایا داشاا تبب جوا هلبا نر >زاوآو قیفر توصرب سپ مدیا ||
 هغ ال وف ز ونه یت ذل كنت وص مدلوا راد ندلوخ هدنعاس لوا
 ا هدعرطاخ تبب وب نکا ندنانا یکیدلبا تیارقو یدیا |

 (تب) یدیییرخا |(
 ۷ دا نع نوط الرا ین سا ۱

 3 اوماسو املا اوو” تانط فیکس ۴
 ن دنفددلوا سعشلا نم رهظا ىق انمو لٌاضف كروب زم لصامماو

 مع هدنج رات ید شب ز ویجوا ر دلکد حاتح هنایو حرش ||
 یلاعزو هزادخس هللا هجر ی دادا نایح تشکلک ||

 ده لوبا



 نفخ
 و سد n xz سن i هی en 20ت

 ۶ الا لوالادح ک قاهن رس ۸۱ لەو و

 4 روهشلا یعاشلا ی کے ساون یب اب فورعلا %

 هادی ن حارجنالوا ناسارخ یو لوالادبعیدح رول نهرعاش

 روهس» هلبایم ما لس دنکا كندح رود رم هلغلوا یو لزریگح

 بولوا ندنرگس«كنا مه نالوا هیما یب لولم رخآ یناه یردیردشلو ۱

 هدزاوها س یدلبا له بوراو هزاوها هدعل یدبآن هک اس هاف مد

 تقوزار هرزوا لاحوب یدرب و هته دخ كراطع ,یسهدلاو بولکهدوجو
 هدنتم دخ كروب نمراطع باطن ةبلاو هما ساوا نوک ر بود ارو رھ

 تسایکو مهفو تباجو دثر ندنراوطاو عاضوا بوروک یساونوبا

 ردراویمالءاکذو دشر هدنم لغو ا بویاا هنت ینلاتروا هاک عباس رفت

 یچس هلو یَا عر اض هد هساسخ تعیص هلوعءوا کو کوک کا

 نسرواوا ناببلا حصة رعاشرب هدیی رق نامز هکر دوب ملو أم نسهدیا
 ساون وبا ی دید مب هديا هب رت بوروتوک هب هفوک ینس لک همن اب من
 ندنعهرو مسا کر هک اا ودیا لوق هدک دابا ع اعسا یشصو

 ه دک دارا ناب ف دد دلوا ےک كن دنک .هد قفاسا یدلنا لاوس

 شوکیزفاصوا لرم.وربندنامز هوب نوصعح هللا ساونوبا
 ه رک ین بول وا تلاط هلیاناح كب هغا وا هد ختم دخ یی هديا

 تاق دلم تق و مدیشلنا تا نع هکیک هب هفوک بودیارابد لر

 بود یدیشمالواروهظ ها رم دن تروص نیءلوانوهیم هنوکوب

 هدنرعص هنا اهن شنید وع كن هماساو لر یراطع تعدخ

 سو هروش نامز هت بودہک هر هوك هلا اا نسل یدلبا لر

 هد رعش ش مک ات یدلوا لخاد هداد۶ب هلبا همتا هنن هدعا تودیا

 یناعسآ نوک دروجال قاط هل یت ر هش نينط بواوا خلاب یابد "هجرد
 نادیم بول و | ندنسل وا "هفعط كنب داوم ر وب رم یدلباادصرپ

 هده“ سنج یعونره كن رعش نیما ؛ا زات هک و سم هدب رونه



 < اد
 كنن اوید بو دیا انتعا هنیرعشریشک عج ن د الضف رد زاتم ۱

 رد و ندحو نی لیععسا رلردابا توج لذ دنیا اتو بارا

 الصا یح اص تامولعم تراک هلبا بتک تلق یرغ ندساونوا 1

 هظفحم زارب دابا شیتهت نس هناخ هدک دابا تافو مدمروک هنسکرب |

 ۲ ندزف تراکت یرمع ند ءرح یار قلعم هتفلو وح هدنهآ

 هک شعا راززوب ےل نوء هکر درو ط ٥ دک ضصعب یدعلوب

S| !ساوتوبا هانا دایح كلا فد رعلو فصو یناش ودنک اندر  

 ی دز ۰ هديا نا هليا E دابا فیصوت هدنرەشوب ||
 # كل اه ناو كال اه یس لکال ۱ #
 ۷ قد رع نکا اهلا ی بس ودو #

 # تفشکت بيل ايندلا نما اذا #
 * قیدص با فو دع نع هل#

 باکت را ندنغب دلوا یلابا الو هتقْأ یرعاش عبط یاضتقم ساون وبا |
a ۱هتسداو هي یدز ات جر زا رکیبیان رد هر طق می هتسب اات  

 راحل لب ی را ها تی |
 (ےطن) ردشلیا شا ینط نسح و
 9 اناطانا نم تعطتسا امن کت ٭#
 98 اروفع ار خلاب كناف #

 Ea او وع هيلع تدرو نارص تس #

 ¥ رک اکلم اديس قاتو # :

 3۴ ام كينک ةءادل ضعت #

 ۳ ار ورساارانل هو ا ٿ تک 1۴

 ند هل حر دقوا تداهن هری : ریسه رات هک و هنسح راعشا ك ساون وبا

 ؟هدیصق نالوا هدنح دم نیما دج یر ندنراسهشا نال وا قث اف

 رد« د هما نیغلوا ماع وبا کا هط.ع هرارش کرد دیک 1

 6 لوا



yy 
 ی سو سس تا س —-_

 ( مظن) ردود یعلطم كن هدي و لوا

 هت مان الا كب تعنص امراداب 8#
 © مانسن ةشاشب كيف قب8

 ( مظن) ردد هدنوصو یا € ندنایباهحرب

 8 مادفا :أرحاهبف ءاجوه 9
 # اهن اکف هارو یطلا رذت #

 # ماما یهو نه دوب فص #

 3 ادع نعلب اس یا اداو #%

 # مارح لاحرا ىلع نهروهطف 8

 هر اکح ر هع رطاخ رم> تا هکردبا ناکلخنا یا باک یفاوم

 همت یدیاراو ددسک لد رم ایحا هکردوب یلص اح یدروکح

 رادرب> ند فس وم و عبط سوخر عاش یدباراربد دوم ندلالاج

 هد ر ےد ف وکر ھن ید هرزوآ ددر هر تولوا هک فی رطر

 ناکما هتک هل وا قاخ للصم هدا یدلک هزعرابز ه هک

 س هک ہک بوقلاق RS اع نکیعود مرح بورودوا هن هش وکر تبوباو ۱

 دنا توحا ی دروتک ۰ رک ذنرب ی راکت دخ هرکص ن دن اهزر

 شلبا لاتسرا هزر بویلباداشنا ینایباوب دکمدروک هک رظز

 ( یظن)

 # مان ال | نا اهنس اح ن دیا #

SE N1  

 * تبط» فر رشا .E تخاو#



> ۳ 

 ۵ 8 یادش دنع دشدا تالظق #۴

 و E ت 8۴

 نفلب ب یطل |

 تتار ۷ روص YS 1 ا ن 3ر ا لح ییلصا

 ولد س ا قناا نیلا رشا نن و اب هد3 دقیح هر ا

 شلنانیعهابب ز یقمداا ا ها واک د هس یدر ورح

 هدنرعش ی و نهم د وتمر د در شاک هدرا هش هب هل > ار یل ەن بر ءارز

 رف. r ۵ ہر دلی ےل کک م e a یبتمردراو

 وب OS 4 هلو ۳ هر زو مد ید ادب

 ناڪ“ هلا هجر ردشذنا تافو هددا ر وز 6 لو رب دن شدن 8 هط

 رب زولا یا ها یدزالا مهربان نوره ند نت نس اروا

 رد ص تعسوو ردو تدر بواوا یر رو ل هلودل ار «د لند هب ول لا ا

 بواوا بیداو ے صفر ءاش روک دم هلی مه و فطاو در ؟ و دوجو

 نالوا قافا روهشع لا وا اف رظو ازعش دصتم و اب داو الك ءاي
 ER 2 ؟یدایمور | منب ادا رددو دیم ندا رزو ا

e ۱ن دش اینا با سا تاوو ش اعم یکن اا  

 اختو )او و رهع نرو ور اا بولو وأ نوک رد

 هکر ول ولو a ت یدیشد وا هو یر اب شو هال هلی و | ۱

 E ۳۳ رطرب ا رد سو و ردر و وب ۳ ۳

 مرد ررو+ ۳ ° ,OR 2 هزوحرلپ انابرب یوژرآ

 یقلو» تو داشناو سنا تایی ات رڪ لاک هدقدٌما وب ربحار

 (مظن ) . رلباوزرآ 1
ferar 

XY 



 دم ۱۷۷

 9 مو رمجالاع ٌش دعا ادهو # هر زنش ۳ ع اب اب , نومالا #

Yk5 .ییماح 0 یا مه ط)اذیذلتو»  i#4  

 # هیلب ۳۹ قنا ولت ددو * د! ن هارم ترصدااد|#

 6هبخا لع انا قدصت ® رح سم نیهلا جرالا#

 یتسوزرآ تنفیفرو رایانابرب بولا ی مهردرب «دکدروک یلاحوب قیفر
 تودنا تقراقم ن دنزرپ رب هدم را لصاح یتیداع بورونک هتبرب

 هلبا لاسو هام لدبتو لاح بالتنا هرکصندنوب رد ک هفرطرپ یربره
 یالتعاو هبفاس بناءافنرا هنوک ندنوگ بولوا هداشک نخ كلم

 ندراکزوربولو ایر زو تتهلودلارعم ه دد ادب كردبا ھہااع بصانم

 یفی داوا دونشخ هدننامز بودی شوءارف یقتسو روج ییدروک
 0 ( ین ) رابا راعشا لیا تابا وب

 #* قرع لوطا لرو * یقاغل نامزلا قر #

 9 ىنا اعداحود 4 را ام ىنلاناف#
 # قىسلا بونذلا نم« # انا اع نص الذ #
 e و .e ےک +

 راذکو تشک وصلا هللادبعوبا هرکص نیاز یک
 ماعداوناس>ا هړوداو شاوار زو یب یل ھم تولک هدادهر ست ۱

 بو زا هبهعف رر یب یکیاوب نوا رک دن ېپ هني رید تب هلیدرما
 (مظن) رتوص هبیلهم

 * یسفن هت دفریز وا لفالا #
 # دس دف أم رک ذم ها اف

 ۷ شدع كنضالو هند رکدا #

 ۷ هر شاه عاب توم الا ¥

 (مظا) تودیا رک ذن یب هغباس عفو ه دکد روک یت ر وب زءربز و

{1% 



۱۷ ۸ 

 ۴ اورکد اولهسا اماذا مارک لا نا
 9۴ نشا لزل اف مهاب ناکنم *

 هلا یدص 9 ارط تو دیا ۳ وک یترک ئارد هرزوا یساصنهم

 تودنا رب رحت یی هک رک تدآوب هرب م3 وت هد هر و ی الا

 3 ا هلا لسا ى مهلاوما نومفس ن دلا لاسم #
 هک ءاشد نل فع اضن هللاو ةبح هام لنس لک یف لب انس عیس
 بسانم هناا هدا رر و مهردزویدب هر وب زم تو دنا ن ام رو

 هکر ودلوا ت اور رردنک ا نوا قعلوا مادا هدم لح ر

 هلود/ارعم یدیاراو ند زان مالغرب رارید را دمام نیک كن هلودلازر هم
 یدشطا ییدربه سلاح و مز سدنا نيدو الام هدأب ر هرونزهمالع

 ادرس 20 رج یرو ره مال هلودلا رعد اک مزال كاردنوک

 هنو داوا یب طرف هروب ره كن هلودلارعع یاهمرب زویدردنوک بو دیا

 هدناک وک نجل ی دارا ك ایکس اروص بو وا عم هنود ءان

 ندمزرو كنح تاوکا نالوا مر سا مدبش نی زاریلد نیلعوب

 ےظا ی ا-جاو تولوا بهاد دهد دلو! باوصات كنار وید رداکد

 ) م ظذ ( ی دابا

 هدوه قر و هلانحو ف ءا قر لفط ال

 هدو هود نا ه٥ یر ¥ از علادیش ۳ داکدو#

 * 0 دو "ول هعطزم واتس 3 هرصح دوءءاوطان %*

 هدو نو لعرلا عاض# ركع دن اق هول وج

 نل صەر بواب زوب رکسع ندیک بواک هروهظ یلهم یر عفاوا ین
 ه دن ال ولحم یلیصفت توا وا رشک نس = كنبلهم ی د) رو

 ساحو مربیامدن ر اسو ونت یص اف یسلح تیذیکو رد ر وطنم
 بواو اداوم هددریصا هدنر تا زو كتر ڪه ر دروک دمهدنجارت

KBR LARTER RESET ۳ AERIS. 

 زو جرا %



4 ۷۹ ۶ 

 € وآ نوا یدلوا ر زو هب هل و دلا رعء هدنع راز وعط زونوازویحوا

 هد: رات يکنایللازویح وا هرکص ندقداوا رارفرهدارازودسه هنس
 بواب روتک هدادغب یشعت یدلبا نانج رارلک مرع نکر درک هطساو

 ی اعاو هن |یحس هللا هچر یدالوا نفد

 هک سالا نب قحا نب ىلع ن نسحلا لء ول #

 هک یسوطاا نیداا ماوق تاللا ما ظن قمل لا #۴
 ہہ

OED CRETE.بعار نالوا یس ر ی  

 3 روک دم زا هلا بدنو یاروا ےل ص ن ودهز تلاطو لع* یهو

 یا وت هدنلصارد كلا ماطذنالوا روهُشم هدناه> هار رک دو

 لا ےطظع ن نارق و عن بواوا لعوا لس رب ل ندرلت اعھد سوط

 كس

 یدابا لاکو تور تسک نودنیا لاتعشا ره زمس هوو تیدح

 هد تەد باک بودا تایشنا هزاداش کک نالوا رز و هد بهمن

 ند هوان مولع ت د :ار> وتعارز لدب صم ھراع یا اعمر ه 3

 لاخ ن دکلبا هر داصم یی اظ هدسرهرو هرز و نکل یداوا

 ندواد نالوا یدلاو كنالسرا بلا 3 نود الا كولم نیغءالوا

 نامز هعن یدلوا هدنتمدخ كنا بودیارارق هدننا قو ےل نب لبا اک زم
 هنگ زد ازم م 3 بوم ارا ندناب نر ۷ تشک و رم 2>و رز ھر

 نیغاوا راک رب رابه و كياح poe 1 او | سرا و رارقر و جنا

 تودیاالعا یب رده 0 ۳۷/7 ؟ ندنوک قبح مه اخر كدواد

 ری الس را بلا لیعوا « هرکصندنوا ا ۱ م ارزیسا هد, ھا س باا

 یآرالصا بودیا :داخااباب یم اظن هکی دپ د بودیا نیت هاتمدخ

 ارز هلبا ل وبف یروما یکی دلبا ضرع بویعا تفا اح هنیریب دنو
 ید Ag 0 Ra و



 ۱ ۱۸۰ دز
 ڪچ سس

 ۱ توافات ناب دست و تكلم ریب دن ىج دلوا ی دلرار زو یماظذ

 رم تواوا قوم هلاعدا ندا هلا لا.داو تل دعاس بودیا

 کوک بولو مات نیم هد اناعرورکسع طب رو طبض هلبادادو لدع ||
 هنس ن وا هرزوا لاح وب یدلاص هلواو هل اع ته> شش یراهتثا :

 رخآ یرع كنالسرا بلا هرکص ندقداوا رارقرب هدنرازو دنسم

 || هنتخنو جات كني ااب ی دالوا سپ یدابارذک ندیناف ناعج بولوا
 | كالا ماظن هدق دلوا مقاو لادجو عازن هدرلنایم بواوا با اط
 ۱ هنب تالاا م اظ یدلبا رارق هدهاثکلم تنطاسو تک هلی ريب دن

 میج بواوب تک وشو نو هدانز ن دیک اوا بولوا رةسم هدنر ازو

 o2 ا ةه ف لود در ومآ
 بوراو هد ادد هک ردن و یداوا ترازو دنسه یام رف راک هنس

 هلمادوعف اریقوت هناش هدکدریک هز وضح كهللا ی دنقم هفیلخ
 نوساوا طار ندنس نامت هللا مار ن دنس نب نسح بودا مما ||

 امل صو الع اعاد یسلحم كکللا ماطن هكر ووا ٽاور یدلبا اعد وید
 عظعت دلا قوف هنس ارقف هيف وص نالک هنت ر از بولوا ولع هلرا
 ۱۳۳ ن ا یدزبا لود یناسکاو م اعنا ا

 (ob ویا هل دخ كنا ها نما لا لو اوا هکر دید |

 دادسقا رط یاعهر هنوک و ن دن ز ول دی و عن کد اد قاص

 دنم هرهب هدنتمدخ هک هللا تد وع دو رک هون کر هکندتنا بولوا

 بخ كن هننسک قح هلوا ب الک ییعط نران هسخحول نسهلوا

 م4 ید رھ یدر ورح تند 5 مقل تواد ه هادا ا تاقوا عرضا

 هداب ترش هراز نددحرممآ من داوا هدنتمدخ دیک لوا مدم هدا

 e هرش هدنسوقو ر دب ہک هریانط ب ولام هدق دلوا ت هدا زرلد ۱

 هداب یی ابرع ندبا ر ا ندنکو واو هل لفع هر کا ھے ؟ یواوا رل,لک |[

 هرژوا قالوا در اکییرپ ند ایرع هن هدش تط ی دراردپا هراب

4 E: 



f ۱۴ 

 نشد هو تواوا حابص راردبا هراب هراپ ب ودیا موعه هرول ره ریما

 جل هبدعفو ون رکعیدلک هع رطاخ یالک كنيفوصهدقداوارا درب

 فشکب اعا هنیهکردوب مغر ثعاب هی هبفوص هناطیدعبا شما

 ند س هکربتع س اقنا ی ولک تسار هب هنسکرب دننام اکوب ندنایعو

 هلاس ر بح اصو نیمرطا ماما هکر دیوه یدیدردقلوا بابقوذ

 سالحا هندسه یدنک تودیا مارکاهداز هدک د اک هراز یربش#

 لدب و رامتنپلاوما قرص هناتساد تارمو نوا تاریخ یدردا

 ردشلیا انیدجاسهو طابرو سراد» هدرپ هم بودیا راثیدو مهرد
 هد یطکس ماما نکل ردکللا ماظد ندیا انب هسردم ادتناو

 یتیدنلواانب هددءتمسرادم هدروناشدت لوا ندز!وادلو تم كاللا ماظن

 ردکللا م اظن هسردم یاب ادتبا نکیا حرص هد راوت بتک
 ههب> وب تع” ٥ دع نودا ضارعا ود رواوا معتس» هج كعد

 هذ ظو سرادم ناناوا انب امدقم هکر دوب مبل اغ نظ بولوا بهاذ
 كاللا م اظن نیغل وا هدنزرط هاعناخو هیکنرس سر ردنو نیبعلو

 هم ولع هبلط بودا بعد هق ولعو سردم هب هسردم ییدابا ائ

 وددرد راج كاتی د ردیاوا كسرادم "یی ندلجا یکیدلبا صربص#۶

 عامه" رو ص هولا و یریشق ماما تاللا ماظن هکر وتلوا تیاور رلبا هیج وت
 ند عا جدن درلب دن ب ودیا هب ون ثداحا عاعسا ندرابک ةعایلاثما

 مرولب یبیدلوا لها لرماوت ن بویلبا عاتساو ذخا تعاجر

 ندایسو هلع هللا یل ص مرک | لوسر ت رطح یعدنک هکر دو م د| سه نکا

 مو کشرپ هو رک لوا بوتان لاخدا هنس هلسل د هعاندیا تباور ثیدلحت
 شعار رتسوک ماتهاوتبغ_قدصودمتسا قلوا دو دعم ندندادع

 ند.ط ارا هنس دا رکنی هکرد رو طم ه دړک پس ماما تاع.ط

 یادت هنا یصررع ترمع> ردشمرپ و تاللا ماظن ادتا یب هص>

 جار ورڈ ع نالوا! ل صاح ن دیضا را هلک هما ظذ رم «ندننامز هنو



F%دم ۱ ۸۲  

 ررقم مس ر كلر و ندناوبد یس هدیعم هفولع ك کره بیناوامج

 مسلم نا رانالرا هدنرلتهوک د تح هدنتفو کالا ماطد ند یا ۱

 ارز رد,ساسنم كل رب ورب هوترادقم یهصح كکره هدقداوا ||
 باس هڏ وأ رو۴ تودیا ماها هدکع زرک هدقدلوا كن دن کرب

 سار ناک م رکص رابدلبایو رفت هدا > اد اط یب یضاراویدرووا

 ماها ت اعط هب یدلوا هرعسم تداع نا ینوناقو بودیا |[

 ماظ)هدننظاس هاتکلمرک روالوا تاور ند جوا سلا هلن دمع هدکنس

 عانوا بوهیحند دادن سد یدیشاوآندآ هکنک هج هد درب " ا

 یوار یدیشلیا عورش هعحر فس تا۵ رادتبوروق هیج د راک ||
 ٠ لوادر کا ےل كرو غر رو کردی |
 ۳۳ ۰ ۰ مدروک هدقدلواتد و هغاوا بودا تع ع دف |
 هدک دروک ااا ره كم ک هب و 2 ےب رروط هدخاب و ۲ :

 هسلا هدمکیدید هنتسواشاب نسب رروتوکر دراو تنم زو هکیدید |
 تدنسءدتناماو مدرکو را بواا بور و دعاکر هدننروص لاحم |[

 هرکص ندمالسو تبع سد مدیا رظن هنشا بوجا یشان

 هلا دی دش ءاکب و یدلنارظذ بوحا مدوق دنهاکاب رب زو یدعغاک

 تواوا مدان هک« درونک یدغاک دیدار لاک و یدلشا هفت

 نکردبا مول هک دنک ندک و کوید مدیا رظد داش بودنااذع> ی در |

 روتک اکب راو CRY 9 یدخاکوب ج یا بودا باطء اکب |[

 ۰ شاد بثاغ قوي هدنرب روب ز٥ صع مدعج هرشط یدلدا ماو د ۰

 مد رکو رحارارک سد مدم هلو یداوا مدروک هدیاو ج سج ینارطا ||

 تور و دعا یدعاک مدر ورود شالوا باغ دنسک راو یدغاک |

 مدروک یاسو هباعیا-1 هللا لص مرکا لوسر ترمض> مدلیا رظن

 ر>هدنرب یخ كنار دیک هبن هی هبعک هک هلیوس هنس>راو هکیدلیا یهااکب
 یلّیما بول وا هد دخ هدنناب یهاشد اد EEN صا 6ا ر ا

 ۹ اڪ



۱۴ 

 |KE N S هکر دیداکب کالا ماد !E ابا مالک

 بولد شعا هنسک كرا .هر ۳ EN فرما

 هروب  صذقش نوکر هکر.د یوار یدلیا ع وجر ندجح تع زرع
 قاب وش هم اح بورا هج ین رااو | هدنرانک كنهلجد مدلک تسار

 تنامارب قو متیملصم هلکنآ من: مدید مل دیک لکرتسا یتسرپ زورلپا
 الصا بواد یدملاق مص» یربغ مدلبا لاصما هلکنا كس یدپا

 ه مس هنس رکس ز ون ردال)ا ماظذ هکروناوا تاور یدلیا تاقتلا

 هام هنس ی رکو هدشلو د ی داس را بلا هتسنوا بواوا دات

 هنس شا ناسکس زویرد هدعد یداوارارقرب هدنرازو دنسء «دنتطاس
 تبرق هدنواهن بویابا هجو هناهفصا هلباهاشکلم یراب رهشهدنس

 یدلوادیهش یسهصک تبسیعنوا كکراب1|ناضمر رهش هدفداوا
 دعب هد هرون ن “هلل کرد هن وک وب ی داهش تیفیک یل امت هللاهجر

 نوا وا دان فرش تالحم یراق دنوف هلياالع ناناوب هدنسلحم راطقالا

 مالسا لها هدنسارغدنوا ھن هدننامز هنع یاعت هلا ی طررع ترم >

 نایعا نالوا دیهشو لاتفو برح نالوا مقاو هدننایم معدن طلبا

 مک هب ۸: لوا تداعس تاللا ماظ۱ هددلوا ی۳ هرک اذم لاحر

 0 بواد هلوا فرش هل رراوج فرش بواوا ق ر هرلنا

 هزار هدر وص تص هاکان یدالبا تم هک هدمرح توقف

 یر ترس رهخرهدنلاهدقدلوا یکرنوص لا ر٥ بواو ارهاظناوج

 ص الخ تودا رارف هدع) یدروا هس تمس هلعغلا ل سکاراو

 هرز وا یز ول بوش ال وط ہیک س ر انط نع اا ه ہک د لنادا رھ قاوا

 بوریدلاق یکدلا ما طظاو رل دلا هراپ هراپ بوشر ندندرا هدک دشود

 بور وتوک هناهفصا نس هزا اج یدابا حور ما تہ دنر اک درو نک هعایوا

 ماظد ین ردرومآ هجر ءاٹکل ہک رای داوا بها ذرایضمب راب دبا نفد
 ےس



RU 
 ندهد سد بويه هدیامادواهک ایا لتفاره اطتواوا هدنام رطاخ هک |

 كل باث ندنصاوخ هاشکلم هد هقرفرب وراشعد یدلباربدت هلوموب
 تولوا لب ریبن لا یدبشلو اړ زو هنر هرکص ن دکلمل ا ماظن هک مياذغلا وبا

 موعش هن رزوا یعابنا اکل ا ماد بویمک قوجو یدلواریزو هنب /
 لالا هع.وح رعا هلل و ردرلشا ن اب وند رلیدلنا هراد هر ات تودنا

 4 روهشملا دهارا حالا روصتم نت نیسحا ثیفموبا 3

 ے ا ل ا ل ل لا س :

E EUS a.ب-پ س :  n 

 هدعډ تواوا ند ه داب یراک دید ءاّضب ندسراف د البر و زم رب رع

 تہ هلرلب ریغو دینج ندرابک ج اشم بودیارفس هقارعو طساو
 لصاو یه و را رب تواوا هدر یا هدنوح  ع قلخ ردرلدنادا

 ن دنر زاتءو درفم كنابعو فشک باعصا نالوا تفءه> لرم ەر

 هدادا هر یرخا هقرف شالا مزج هنغب داوا راوکرارپ شرب
 ل اح ح رش ہد اک مان راوتالا ةوکشم یل ازغ ماما راب دابا تین

 هک ناک نالوا تلاع هفنم عرش ر هاطبو دبا لاق مط سا هدروصء ||

 ناسهتسح لعاح هنلاوقا ندیااض:قا لب و ان دننام اکاو قلاانا
 تدش و تح طرف ت الک هلوقم ون ورلبا هبحوتو لو ات بودا
 دو قم ی٣ نالوا دهن ندنرهاط بودا رودص یس ا نددحو

 هددینامد قیاقش ل الا هميم لها یلاعث هللاورلیاراذةهاویدر داکد |[
 كناوف قااانا كج الح ندنرلترمضح افو جش نوکرب هکردروطس ||

 رهاظ بور وباوج هرز وا میکح بولسا هدنراکدلیا لاّوس نهجو
 یخامعا و رارقا هتنالطا بودد لطابلاانا نوسلت بویعد یا انا

 | داع قراوخ ندروص:» هک روناواتیاور رلشلنا هیجوتوید نوسلیا
 ردا صرل الك فلاح هقیرش ع رش یرهاظ بودیا رو عطروما هج

 یرنکا كنالعنالوا هدنربصع بوشودوکو تفک هقلخ نایمهدقدلوا ||

 ۱ ندنسالعرابک لرم صع لواور دک رک قهلوا ل 5 بور و یو تد هثمد تحابا :

 ردیف اکب یلاح كرو صنم هدنراکدلبا لاوس ندیم رس نتسابعل وبا |[

 هک دالا



۱۵ 

 ی دارا فق وت ب ولد 2 دیا مک هل ر ن دن د. ولو دالا

 رارداوا رماح توو ءاه و راو ورع ولا یطاق تواوا سلدّمع

 هنهدتحانا یهاق هددداوا رداص تالک ضب بوروتک یروصتم

 1 ورد هر ۱ ا ید اة راس یدلبا اتوا تورو یوو

 مارح متا م بودا باط> هح ول هر اههخ ر وصم هدر راکدل٫ 1

 هژرا یی هب هرس لق نی اه ر دیا هيج ول و لبوأت نکا

 هلل لص هزل !لوسر تب مع میهدع مالسا لها مداعتعا روا وا ك الح

 یازک باصا هیش و ل يضل نب دشار ءافلخ بولوا و هباع یلامز

 د وجحوم هدیات نآد مه ن درس لها داعتعا بودا لب ھو متد

 توانام هکر دشدا رواه هول ن کاراو ٤ اهنصاو تاغلأت لوادتمو

 مکح هر تحابا ب ودیآ ی فوح ف دالا ےظع هلل "سس ردنا

 یی را ضط ما بويعا افصا ییزوس كروصنم اهةف یدیاربد كليا
 یجالحرپ زو سد رلیدلغاط بوقلاق ند اجو رلیدل,ا لکت بوژاب

 هکیدلکباوج هل هجووبندنف رط ههل نامز دعب یدر دنوک هب هفلخ ||
 قاال) هب و یوتف هنلتق ودیا قنافتا انعردق وهدنفح كم دار هکاوج

Eیا فا نو نس هديا لس ل 4  

 تو دیا ترمه جد لک د كس هس روا اله كدب رمه لوا راز

n ۰ 2 ۰ ۹ ۱ 

 هر ی ءوس یالح ر زو سد شالوا صا ویدرلنو سلبا لتف هدعب

 هل اروک دهترم رکا | هکن دد بو دیا شرامس ید a ہل تورو

 ا بودا و ی اب هد 9 دا مطد یاب 7 كرب * راو لاله

 ۳ کک نوت ا 5 ۳ خو ا را ۳ هتف |

 مک وب د هبا در ید وهع بو دیا داما هاب ز زوس هسرید م هدیفا

#۲ 



 ۱ هک ۱

 ز ویچ وا نامرف بجو هرب ی وس سد ی دلیا دیک او هشت

 یدبا ینوک یلاص يعجوا هر کلش دعا ید ى هنررب زونط

 بودبا ج ارخا نوا تسایس هلع یرلک دید قا طلا باب یروصنم

 ۱ یدااح كرد كم تواکورلدا دالح رلبدلوا عج دزفا رطا قاخ هماع

 ۱ كایاداب رفندنیسل لاک هبیدزب ارد نو دایقن الا بجاو نامرفروصنم

 لداعم زوق كيل ES لس ونک هکنابیب تو دنا با طخ هب یاب ءوس

 كزوس خم یاب ءوس هدک دید عديل واکس ردراو مھ صار رواوا

 5 وام E رونک هش ر قتسایس نامرف یاضعمرزب مولعم هح

 | مطق یس هع را فارطاه ادد داوا مات ترا د ی دیک
 هدقدلوا ل وک بوق اب N دسج رل دابا لو هدد توئلوا

 تناوررلیدصا هود وا اخ هد داد د نشانو رل دک ود هب هلحد

 هدو دن اط تودیا نابغط هدانز ندز) ات هلحد هنس لوا هک روالوا

 راب دد ی دلوا ندنرلک دابا الا لوک كش ییاهکا لروصم
 و ه وک ون ییهجوكنب )کرد جالح هروصم عا ییاعد هاو

 هج الح بورأو هش کد ج الحر نوکربرول 2 زکر د شنا

 ی دلاباراذتعا وبد مر ولاق ندعشلا هدکدلبا شرابس تیلصمر
 بولو! یار جالح هدکدید عملا ۵ د ٹو لدیاکسنب هلک سرو صنم

 ےہ ردو 3 ا 6د مکید روک هدکدلک بوراو هر ناناوا شسرابس

 هدقداوا روهشم هقراخ وب هدقلخ نابع سا انا قم هلج مداراو

 كجالح هکر دی بات کف لو هرایدلیا بیقلتورد حالحیروپ نم یش
 یاپلا لم اعل اوا نم رانا ماما هرکص) کک دانا ماعا یسهجرٹ

 هحالح هدننا نک نالوا یعس» هلع“! لماش ل ان وج د یا شنا

 هلو هلغمالوا قفاوم هک راوت باک م داون تاک صعب قاعتم

 ی دارو کک باش ی وا هات هنطلع عص ود ب ونلوا و

 اد

 ماما م



 ی ۱ اپ ¥

 ر ووا داععا منا و ندنا- هکر دیا هدنروک نم ب اک ر وبزم ماما

 ناوبودهع بودیا قاقتاهلپ رب رب هنسکرفن چوا هکر ایدابارکذ هقناطرب
 بودیآ بذج هنب رلبدنک هليا هعدخو هلبح ناخ بولاق هک رایدلیا
 ضرعتو دین هنطاسلب وګو تلودلیدبت هرکص ندک دابانوتوم

 هفرطرب یر رههرزوا قافتاوب هلوا ءاشداب هدنکلعرب یرب رهو رلدیلبا
 اکو عع هن ا بودا ت٤ رع هنوارطاءاہہ> |ییانح یدلباتع هرع

 لها یرلعفر ها یدلبا لبم هدادر جال> تویلبادص ییناح

 جالح نیفلوا مزاج هن راةهلوا نوتفم هنو ذو كار هکد كفارع

 ری دلم ےکح هنکح هدیا ادو ساب وناجح ءدلوب و تورلوا لا هنددا ره

 تا, نالوا نادر ران یدماوا رکذ هکرد وب ماما مک هص ال ح

 تب هیلح ر ول رم مالک هکرداکد ن نا هو هر ول ه اف عو ل او

 تق و كل رەئ چ وا ناثوا رک د ار زرداطاب مالکرب لطاع ندباوصو
 كجالح ہللا ییانح ےک ه> کا رد در یرلع اعجا مدع هددح او

 نکا ردرا > یراعاعجا ناکا ءانب هن رلذدلوا هدد>اورمهعیس هکر ا

 ضرعت الصا دیانک و فحارص همرو زمع جا یړپ ن دخ راونباوا
 مولعم يکيدلبا هک هولح یعوقو هصنم كروب نم ناکما هلکمالیا

 لیس يلع هني را هجر كعفهم لا هليا بانج هک,دلک مزال سد رداکد

 لاس هر ز وا یبیداوا قط انے راوت بک بولو ض دت لاجالا

 ناعلس ره اط وبا دام ندب انج هک هلوا ۳ هناوا ناب,یرلاعتا

 یراکدد هط.ارف هکر د یط» ر ك ما رهن ن, نسا دیعس نا

 كنروب رم هغ اطرد سر كن هثددنا تاالطو شاب دا سف فا

 ¿هذ نامر ردروکدم الصفم هدخت راوت بک یلاوح | لیصافت
 یان دیس وبا هديا نأس لاجالا س ین هه نالوا مزال

 یدردیا راه ظا دهزو تد اع هقلخ بولوا سوالب هدنیهاءادتبا

 ا رثا لوف هر> رب و ومار ند هن- < بون هلبا ی سک ید: کو



 هم ۸

 | نال وا هد سے لوا ن دن ز ول توصلو ظعو هتلخ نامز هڪ ى

 توعد هماما ر نادت لها بودنا ناس نیلاطم كاك |

 عاضوا ندفح تروص ینافج انالاربذغا ندیل صا ضرع یدردیا |
 عج ندلارعا هدنفارطا نی رم بودیا نوتة هر ودنک هبا رف

 یعابتا هک ددکرلب دانا تد ویع ندرک بز یی اتم قوط ریثک |ا
 لتف ی را اا تعباتم بودیا زارد یی یدعت تسد هدقدلوا هدا ز |

 ضرمت دذاک اوفارطاهرزوالاحو سا یدلماب هتراغو بهبودی

 رکسع هللانضتعم هقیلخ هدقداوا تب رق هئب راهیجات هرصب كردبا

 هزهفد كر وب دوا تودیا ر ادرس یک مان سابع هراعشب# |
 هطعارفهدفدلوا عقار نیفصلباغت هددنا یمنی ر هلیاهر تب یدردنوک |
 رلددلبارمسآ نس هج” بودا ناشو رب نس هلج هدنارب بودی هبلع |

 جاقر یعابعورلیدلبا لو هلج یرلالواریسا یدلداحا دیعسوبا
 هط هارو هرکص ندنو یدلبا قالطا هرکص ندکدلدا سح نوک |

 ۱3۳ ۲ اوو شب واو وول مو وهوم اش د الب ||
 هدنس هتسرب زویحوا هصعلا ردرو ط۵ هد لعدم نکا لات انابو

 لغوا هث رمدکدابالتق هدماجیرندنزراکدخ ییا دس وا |
 ق ادص» طا هاا هاش نە )یس ہار ا یداوا هطءارف سر رهاطوبا

 هاکلبا هشدب ینراغو یه هدعاق بودیا ادتقا هتیدلاو ةة رط هرزوا ||
 هر هرمصل كر دیازاب هر ۱ د ره ییعط لاکنحو زارد نیند كش د

 سب یدلیارارف یسیک بوناوا لتذ ی یک ند هدلب لها یدلبا موجه ||
 لارما ر امشیب هلتر افو بهذ بودیارارق هدهرصب نرک یدی نوا
 تدوع هند رګ نالوا یزرةمو نکسمهنب هرکصندک دارا عج لاقلاو

 بواوا سیئرهب هشدب تاالض مود لوارهاطونا لما اور الا
 بار> یدالر هه ہللا لساو ثرح ل الهاو لصاو ع رف قآل

 ۷ ناب ید ن وا ز ویح وا كن رعه مر: هرکه لکا دانا

 + جا
 ج جو .SFr E AS F7 E چ



6 ۴ 

 نکا هدنس اسا ماف هعح مسا سم هد هم رکم *ړکم نیس ج اعح

 یبا” حب اعح تواوارهاط هلا راش برک سعره اط وبا 4 ه2)ا ىلع

 همف ادم هلپا مدآرادقمرب هکمربما رب دلباتراغ ینیرالاوما بودیا لنق
  دنناکمیدو ءالارع>و را, دابا لتف نس هلج بو اکهدق داواهدند دص

 هیهدلر یراکدید رعه ند دالب نالوا هطعءا و عمو اش بودن ملو

 هدفدٌفیح مدارب هتسوا كنهبعک نوا ملق ندنرب یا رمورلیدردنوک

 كالهبوشو دیحدلوا هدو دو جدر یداوا لاله بوشودیعاشا

 یرلناناوا لتف ه دقت رم مر>ویدم هدباتأرج دہ هنک نیو

 میسع هدرا بودا هراپ هراب وي رشتد هو تکو رلیدرداوط دم مزز

 ییروا بوناکا نوکر نوا ه طم ارد هد همرکم هکم لصاخاو رلردلبا

 هرکص ندکدلب اربسا نساسنو نایمصو ۱2: یتلاجر بو دیا تراغو بد

 هرکه یدوسالارع> هکر واوا تباور راب دبا عوجر هثب رارقمو نکسع
 هد هدلبلوا هنس یکبا یمرکی بواوا كاله هو دیوقد دعجو اهر ونک
 هردو درعالو فیعءضر هدنراکدردنوک هپ ههر کم هک مرا رک: هر ک صن رق دروط

 لیصحت ناوتو بان هکاب بودیا لاصیا لاسو ح۶ رلپدابا لیمعت
 هرلددنک هد هیعالسا تاود هطهارف لصاطاو یداوا نیم نیکلیا

 تودنآ باکترا یا دلوا هدر ے۶ ر ج هرک صندرابدنکو هجاک

 رثد دل وا كال ام هپ هدلب هت ۳ راو هر صم« ندماثو زاخو فارع

 نالوا هطءارفق سار هکرد هنیر زوا كوب م راوت باعګا قاقنا

 كشر هدتفل .ط مرق ید لوا ل توه دنس هنس یک ازونو ارو حوار هاط وبا

 یش هکعروب رت مث رارید دنا راق ب واوا نی هٿ ر
 رمصقرو رم دیهسونآ راربد طدرغم ط د هطخ ی رافو طبل

 هلربذل یطهرف هلغل وا صه رب قلا محبفو رظالا هي رک هماق)
 هلا رادعم وب ندنلاوحا ییانحرلبدید هطعدا رد هند اما بوناوا بيات

 روناو هلاما هههم نا لاح نایب مالک مامز هرکصندن وب بوناوا اذ



 یو و
 ل سس.

 نهللادبعنالوا ی ي> اص هع دبل اسر دارن ندعهعمن ارک هلوا مولع«

 ندسرافلهاهدنا ار دنا ص بناکرب روھ نم هلتغالب ام
 ی“ كروص۰ هليا حاس ند هیسا مع ها ول هدعدیدبا یسوګبولوا

 یدیتلوا هدننمد ۳ یباک بولک همالسا هدیدن كلغ یسعنالوا

 هش نک ۱ یحاص هر 10 !صردق ول بواوا قرم هل ءال سا یرش

 قح ردرو ھه سم هرزو ا قلوا E عدد تولوا ےھت هلا ةدنزو ا

 جواویدا زی ی و سالا 5 طدو مد نا هکر دلو  ندظ>اح

ETتم یرلتنا دد ناک رالا یوق بواوا شوتمو ل٥ ع ی هد رعع رهن  

 ولدرد هراکشا داخل ار اعشندنراراوطاو عاضو هدحر هلا هودز

 هک دا شوک تاكو كظحاح راضی شورا دمت ا
 یسودنک بع در هدیددص دادعد ی رلدلوا م ء هلبا هو دنز طحاح

 ہد طح اح تولد س „اا قاحلا OE دم دور 9 بودیا سومار و

 ۱ نر mE ET ۶ عضاورابا قال | هراروب رم
 تفراقمندنرار ر هرکص ند هروا عو تمهکر ادق ہر بو اوا مہ دار

 تاوجوید ردہلاغ دناوع یک ردا لاوسند»42«نبا هل لخ هک لیا

 ولد رد غ هلع ع ه دن رک دلب ءاراس هدسا ىب 1> ند ءءء انور و

 4 وا روهشم هلک < د همان نور امه 2 احهک هن .هدو هاك س سەر وںاوح

 دوب نالوا ق > نکلر دن دننافیا اد لح د نا رداک

 e هجر هب رع ععع نا بواوا هرزوا یسراف ات رروا رم

 ییهبواع:ننایقسنالوا یک اح هسعب عقم نا هکروالوا تباور
 نیل وا ر و اڪ 8 راڪتم لح یسد كات ت یح بودا ال جد ۱

 یا رول ه3 و دل وا مزال كمر و مالس تورک دن د روص> - عدم نا

 دا و ا هکیاع م السلا ب ول و3 هنس هب اثم مدآرب لفتس»

 یرافر تواوا مدار بو دیا لاوس فس هدنسارا قلخ هدنباح

 ار چ ثسا واد روتاوا ےس هل هجود ن ت ارم هتیلنا لر نس aج وقر هلا

 بولوا ندنناسا هلج هسرواک الب هنره همدآ نایةهسنوکربو شعارلبا

 د ترکس ۶
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 مدلوا مدان هک وکس هدنفور محه نب قحزالوا تعالسردق و

 هرکلاحب واوا ےجار ندراتن هک توکس هراس لب مه نیا هنب هدکدید
 مع نا لصاطاو ردیا ار هتاود ردعاواناب ز یب نالوا بان«

 یسبع نکلبولوادتشم ی ظبغ كنابفس هسک دلبا قاخاتسک هلوقموب
 هللا ندنغد داوا رداق هکمر دشربا ررمعر هلغملوا هدنتمدخ كن لع نا

 یاضعا نکر روک كلزوک بودروتک هع روض > نس نوکر نوح
 هراحرب هنک الهو یدیارید نوساوا ضرف هعسقن للبا عطف دندن

 نزلا دبع یرداربییع نیس عهد ناو ی دیا قر هلص رف بویارا
 رو صنم هدقدلوا بلاطهتفال بودی حورخ هدنتفالخ كرو ص م لع

 بنک یلیصفت کە تت یدردنوک هند هلیا راعسب رکسع یلیسهویا
 هللا د. هدف داواندنف رط سموبا هلع لصاحر درو طم هد راوت

 بودا زاب ند هةل نا علسو یسعیرردارب یدلنا اهدخاتودیارارف

 ر وصتم سدراب دلا تعافش هدناب قّعلواوةع رج كهالادبع

 كردنوکب وزا همان ده هرب رکسزتسا هج بودیا لوو ی راتعافش
 مردارب ندشناسا لر وصنم همهدم نا نالوا یب اک یسبع هدکد ی د

 هدک دانا رها وید هلا دیک ات تباغ بوزاب هماندهءو نوا هللادبء
 ضرع نودا دب ود هات دهءرب هرزوا تدش هدا زیٌخد مهم نا

 لصاوهروصنم هماادهء سد !یداباج رد تاک هما او اقبال هتفالخ

 هدکدایا لاوس وید یدلبا رب ردت یکی دغاکوب بواک هض هدقدلوا
 یکاح هریصل روصخ زا رد دیدات ۳ رج مهد نی 2 f لع کی

 ناررفسد ید ردنوک نامرفوبد نسهدنا لت ىا نالوا
 زاجآ بواوا« دارآ هاتف كمف نا هدق داوا لصاو هئایقس
 هدر هدک راکم فق نا ن وکر هرزواىسەعدو تداع هایدوق

 یرلهاخ ات ہک لک دانا یرندنامز ردود میکی دید بو دیا تو عد هل

 حط ىع ااو ىلا یدلبا ما هد الح بواد 2 هزسو ؟اکس یروس

 ق زود د ص ووا رار دوار هنا روت و وا وط هللا شدا هد ود توانا
 , a E mmسس |
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 ۳ یداوامف و ۳ ۱

 ازت دى هب دک د د یدتک هل کر نک: ماب ازواح قارع عدم 1

 یال اک زاوا 0

 د روهشلا ےک ءانیس نب هلادبع نی نیس ییعوبا سیا # |
 تویلنا لقت هناراخت هدعد یدنا ن دلها هدنلصا هللادسع یدلاو

 ادب رق ییعولا یدیالءاع كن هب رفرب ه دنمان انیمرخ نداراخ یارق |[

 "ری یدلنا لق هراراڪ هلا یرااو رول بواوا دل وتم هد هر ول رم

 ءم ولع لیصح هدک دلبا ضارعاو ره وج قرف و ضاسو داوس |
 درس نامز هل دا داداد> یا تحت نا بو دنا لاغدشسا 1

 ما م طع Ê هدک دابا یل« کد نیش شان نوا ندنرع نیس بودا زا

 را Kk هاو لند هدا مول ٤و ھہب رع نونو ناعنا یناه ملا رهاب ۱

 هد ويى دلالي E ر اھ ھر و باس > و نیدلوصاب وا ۱

 هیار ان لبنان هللا د :عوب مکس دیر الواز :ہدتہکح رف لرسصع لوا |

 لذیم دما ارکاوژا رعاب بو و کد یو لو کا

 تا رگییوعاسا ر اک ندرود ز٥ ےک ییعوبا سد یدل | رودعم

 هب یع- و سدلیلفا هدو ید 0 نانا ی طه ن و تودنآ 1

 e را کل ها تر و ه راو ۱ لابی هج ردرپ بودیا لا a سا أ

 هل بودیا طط ۳۳ سازومر ؛لدابار اک رطاخن هارد کیان نالوا

۵ i E ا رب اوا ویدلبا REE 

 و هل دنا ه:سرد ل رسم ها لاح هور ا دهاز لرععسا ْه

 کح هدعب یدلیا شثوکو ییس ههقف نف لیصحت بویاوا یلاخ ||
 م واع 2 وبا هدک دارا تک نداراح هل دص هاتمز راوخ فا 1

 لاعت سا دط فک عین ہوا یدلوازانعو ا هدنوزدرکا ااا

 + بودیا #
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 هدوجو ځد سیا بودا لیصع هليا هعلا طءو لم نیت سملع بودیا

 ی دلبا دیقن هپ اضطره هل اعم بو دیا رودتم لذ هدنا كمروتک

 نیمدقت» كلها ر ول رم ع بولوا لدن ېب هدروب ر٥ سف هدندم لوا

 تراوریدلوا یناسلا لیلج م اما كبط لع نیک عات قبس ذب رخ ًاتمو
 یدبا هدنشاب قلا نوازونه هدک دارا لیکن ینونف یلعوا هک رونلوا

 ندنکىدلرا یرمص هب هدلاطءو لت یراهذ لم اک ہدنااغتشا تدم

 لیصحتاقوا "هوالع ید ییدهک تور ۳۹ .> ص نعارچ ادعام

 ند هعلاط یرادقم تعاسیکیا رب قحا هدکدلبا هلغ مون بویلیا |

 داوا زجاع ندنلحبودیا لاک سا هلسهر نا یدرو اوا خراف

 ق > باث > هرلص)اءاداده!یدردیا هج ول ۰ دا وضو دی دم

 ین اتفنا و لیهسا كروب زم هلم سم بو دیا هج وت هنیراترمط> هاش لج
 ا هدارطا یلیصف تص كیلعوبا هک رونآ !تیاوریدرلبازان

 |یکح واوا التم هضم یناماسلارمصت نب حوتهدناسا رخ هدقدلوا
 ربمآ تولک ی دابا توعد ین یلعوا دن راةدلوا رج اع ندنحالع

 هداز هب يلع وبا هدکداک تفاقا تودبا جالسع هننص سه لر رم

 هر هن اگاتک یلعوبا س: د ی دلبا مل :o تس |

 ید یعا لئد یک و هدسأت نايم ن د رھ م کرد د روک بورك

 نونع صرف رد هتیقد رب وام هلا باک ر امشب شءالوا عوعسم |

 ینلُ اسم بودیا هدی_ ٹک هی هعلا- طم تالس یر وب زم بتک بولی
 شنآ ه هن اخ اتک هداناوب قافتا ید ردیا جرد هپ هظفاح هظفحم

 نالوا هد: طو كنيلع وبا طف ند هر وب رم بک هدق دا بوشود

 دوب و یدلوا درفنءو زاتم هد هلهجووب ییعوبا نيفلاق یاب مولع
 :۲بواوا یلعوپا ی دابو ثع اب هقرمح هن اضاتک هک ردپ ورم
 ندلجاو رواوا مولعءیذخ أم كلتا ةي ات هسرم دود هقلخ نام هروبنرم
 یواعمیج یلعوا هکر داوقنءلاخ ا مية عا یلاعت هللاوهلوا شا

 گر
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 3 درا ا و رکا وا ,E داوا عراف ندلبص تبودنا لیکن

 تاور یدتبا لاقټثا هنرخآ یدلاو هدقدلوا ملا هدشاب کیا یرکب |

 ندارا یلعوا ه دو داوا لت یروما كنا اماس تلود هک روناوا

 كنوم» نبی لع هاشم زراوخ سب یدابا هج وب همزراوخ بوقبح

 هدنفو لوا ی دانا ثکم هدنا ت دن زار توآ وا لخاد هننساحم

 طة بویماوا ماد سا هردم صم ر نیفاوا هداسع یز یلعوبا
 هدعب یدردیا شاع هلکنا بوت وا نمد هقیظو ی رادعم تاشک

 سوطو 99 لر هدیا راذک و تشک بودیاتکرح ندمز راوخ

 ا او یدیا ی قعراوهیکءون سولاقیدا رم یدال ا هرلهدلبی 5

 یارطا دی ع وجر ندنتع ند هدنرک دابا ساح بواوطی ۳

 هول ودلاس س بودیا لا صدا هلو دیدلکهن اربه لرد ا تح ایسوریس

 ور کسع هرکصخدقداوا نکس هد رازو دنسمتدمرب یداوارب زو

 توئوط نسو دنکو رابدلنا لک ؟لمامبوصان شیوا پولی

 بوبر و اضر هلو دلا سعشراب دلبا سالا نلف ن د هل وداا سٹ
 یدلاا افتخا لعوباهدک دلی !قالطاند دن ةيفخو ست ما

 ی لعوا نیعلوا اله دنص ص جو هل ودلا نس س نامزدعد

 امدعم هدقداوا صالخ ندنض مع تویابا جالع یدردلوب بودارا

 هدنر از و تم دخ هنپ بودیا راذتعا ندنکم دانا لزع ندنرازو

 توال تاو و هل و دا سو هرکصت دن وب ی دابا م | ریعس|

 نیحعا لع ندنرازو ف یعوا هدو داوا هاشداب هلودلا جات لعوا

 وبا هل ودلا ءالعناهعصا هد قوا وا یدلبا هج ول هناهفصا ییعولا

 بودیا مارک هدک لک لب ءونا سا یدیا هدنط.ض كهب وک اک رفعج
 یردلنا ما رها هدنتمدخ بودا لودمم یه طادیّرم هدنفحو یدلا هننأ

 نیو عج نکل یدبا جارلا یوقتباغ لعوبا هکرونلواتیاور
 . لر رم ىد ناک را تولوا یراط فو هندوحو نٍدعاچ طاروا

 حج چ

 هدنداو ¥
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 ل سس سما تی

 یدردبا طاروا « دعاچ لوالاک كن بورا رمهرپ الیصا هدف داوا

 هدک دابا ناعتحا هرکنکس هدنوکرب تواوا زل میم دندص رم جاو سدا

 هلا هلودلا ءالع هد اناوب قانا یدلوا راد هحرد یساعما صعد

 ضراع ع رمص هدک دنا رقس ۳۹ بودن ام وا كا هجوت هفرطر

 كنساعما ہلغءوق سفرکمهردشب بودیا طاغ ےکح هدکد ابا ما
 هدنشزارب ندنلام یر ندنراراک:«دخ هداتناوت یداواهدان رجد قعص

 نیکعا فوخ ندتسالا باقء « دق دلو تف افا بو دا تنایخ
 سس ج د وب ی د وف نویفا رفاو هنحا ل راود یکیدلبا لایعتسا

 هد نکا یدلوادنسم بارم لالءحا هل (> و هه تواوا و

 زارهرزوا لاحو سم یدابا لر یع اج لوالاک بویعا ربهر و هیج
 هتسخ هددتههر بولواهرزوا توک یبا نم هتفهرب بودیارورهتقو

 یلعوا هزک دارا هحوت هر ا دره ندناه ءصا هلو دلاءالع هدعد یدرولوا

 تواوا الم هل و هی هدشرط ءانا یدلرا تک رح اعم بویلرآ
 توق جازم لالتخا بواوا فض تباغ «دقدلوا لصاو هنادمه

 ندرب دن تعط تولوا ندیرب دم تواوا سود أ ندودنک هدقد)

 ارت یه اعم بواد نلوا دنم دوس حالع دعا نم نیغلوا رح ع

 نالوا هدنأیو ی دابا هر ول هنب راهاک مج ودیا لسع سد یدلما

 یحاص ككل ام یودلنا عج EBT بودا قدصا دیا رهق لام

 مخرب هدنوک واو یدلیادازآ یب رالوقو ب ودیادر یرلناوا مولعه

 نفدهدنادمه بوبلیا لاحترا هیاق راد هرزوا لاحو بویلبا فب سش

 یت اف و بواوا عقاو هدنرفص كنس هنس شع ز ویجوا یتدالو یدناوا
 ءردشاواعفاو هد هع موب هدنناض هر كنس هنس زکس ییرکب زوینر د

 كنەەالسا 4ة سالف بواوایدمحو كم رهدویدب رة كنب مصعهداک ذو

 ءاهشاا اکر درنو نالواروھ شم ندشناصا 'هلچر د ساو شاپ و اددقم

 ت = ؟'
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 ناظقبنب یج هلاسرندنس هعیدب لداسرو نو اةاو تا راشالاو تاجو
 رو هشم ن دنرعشو رد راب رمغو ربط *هلاسرو لاسداو نامالس "هلاسرو
 (مظن) ردندناریذیاد ریمآتمکح تایاوبهکردهیحور هدیصقنالوا

 8: مفر الا لكلا نم كيلا تطبه #
 # عاتو ززم تاذ ءاقرو #

 ۶# فراع لةم لک نع ةو #۴

 #4 مقري او ترفس لا یهو *
 © انا ووا كیلا ه رک لب تلصو #
 %3 معش تاذ یهو كقارف تهرک #

 # تاصاو الق تغ)اامو نفنا #
 9۴ معلبلا ب ارا روا تقلا #

 ۴# یمطاب ادوهع تیسذ اهتطاو #

 ۷ منع ماهفاره الزام و #

 ( مظنر) روئلوا تبس هروب رم جد تاجا و
 9۴ مک دها»1ا تاتو تفطدع)#

 lall# کال نب فرط تریسو#

 ۶ راح فک اعصاوالارا چ

 ۴#مدان ن-اعراف وا نفد لء *

 (اضبا هلو) #4 هر موب لک كءاذغ لعجا#
 34 ماء ط طه ل ,ةاماعطرذ>او ۷

 i تعطاام كينم ظف> او *#
 © ماح رالاق قارب هالا ءام #

 هک یوغالایوصلا هبولاخ ندجا نب نیس اهللادبعوبا

 رد روهشم ماما رب د ودعم نادنس ها هب دا ن وند و هد ی مولع
e 

ss Ea rE REL n n EE E 

 + صا
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 بودیا رفس هد ادب نونو لیصح نکا ردندنادبه لس

 هب وطنودب رد نا داو وغو یداباذخا نددهاحم نا یءارف

 لقت هماش هدهب بویلیا لیصح ندرابکو لاجر یلاثما یراتبا و

 3 هس دا مولع تولطا عن ند الع راد لوا هدندعرب یدلبا

 هدقرل وا یراوسکب احد رم كنبب رع نادیم بولوا ژان هدنعوئره

 بوتوط نطو یراد لوا ا هلاما هءاح بوص تع ره مامز

 كبدارح لوا لیصت باب را یکروج ندفانکاوفار طا هدک دلبارارق

 فی-نالوا یحاص تبلح سی رابدلشاب تک وفا هنقوش یتاقالم
 یدلوا ندنصاوخ "هلج بواوا ندیرامزالعیساح كنا ده هلودلا

 ناب ورک هروض> كنلو دلا فیس نوک رهکر دلو دنه ندهد وااخ نا

 تویع د ساجا سد یدلنآ ما هغهرودوا پوند دم اه دهل در وام درزوآ

 یقین نادا نونف یانازهو بر e ندنس هءددعفا

 .رزوا غ ااهکر دوب نالواراتخهدننایم بدا نف باب راارب ز یذید مدلیا

 یا هیدن < نازوط رثاب تونید دعقا | هدک دانا اتوا قکلو ۱

 ساجا « هدکد لبا اضتقا قعاواحا ولد روت وا قااق هدااح ییبدلوا

 لافتا هل عس ندول دوعف هکر اشاباناس هنوک و رل,طءد یهجو ررد

 هپ هتسک نايل وا رداق هم ایف بواوا لتح یغعابا نوهگنا رد هنسانعم

 ثكسک وب مہ هت ردلافتا هراع ۷ لا حس ۵ساا ص راج رارد دووم

 هکر درو طس۵ هدیطوبس ت اق راربد هاریلح ءان هنعاعنرا در نالوا

 كح هدیا طح ند طاع یعاسا بولک ەھ ولاخنا یر ندملطباب را

 بودا س وک هتاب رع ق رس هکر د هنس يللا نب بت ورا و

 ت وبءهروت کلیات نالوا كم ول طمكنر هسن کنڈ ثلا زانو كنردق وب

 ت وا نف لیم" ه دیآ ج اقرب هسا نس کو ۱ اس ن دطاع

 باکر هدیدابع كهد ولاخ نایدیدنسر دعهلوا ن ۷ الاف تودنا



 < ۱۹۸ دو
o aEتست ناسا تم تن  

 ماما روب نح باک هک ردوب قحر د سبل ب اکیا ر دراو یریبک
 هدیاک لواربز ردلیلد ل دا هندی داوا ىح اص مان عالطا كروک ذم

 كيرع ويد ر دذ ول یش ن الو هدب رع مالک هک راو دت رخآ ندنلوا

 هددیب رع نفادعام ندیو و ر دشلا ناب ییایشایکیدلیا لاړع مسا

 هر و اح هت هلیا تم هدنسلحم هلودلا فی س ردراو یا فی ان هصن
 ند هلج ردراو e ےظنو بوخ راعشا ردڈلوا یر هتک انهو

 ( مظار زدر و طسم هدا هتي لنیلاعت هک تاب ۳

 # ادنسسلاحما ردص نكي مل اذا #۴
 3۶ سااحا هتردص ند ريخ الف #

 # الجار كتيأر ىلام لث اق کو *
 ۶# سراف كنا لا زا 3%

 IES ۹ هچرردشاا ت ام و هدر الملل فک نیک روج وا

 < ت ءان نب نابعلا | ھی ف ا مامالا نداچ لیععساو |

 كس رات روح دنع لاحد هلل یر هفینحوب مت ۱ م امهو مظعا ماما

 دهز بودا اروا دن ژراوکرزدلاو هدجالصو یوةنردداج لعوا

 یرام رح دلاو هک رونلوا تاور یدیا هدلاعلا لاع ۀجرد هدربهرپ و
 راسو شسکو نوتلا هدن ادب و مد هدکد لبا نانحرارلک مهرعندانف ناتسراخ
 ےب یچک و باغ هک كني رلب> اص ب واوا هریک تناما ندایش اهبنارک
 هدکدتساكانا لس بوروک ه یضاقییهروب نهتناماداج هلغلوا

 بولا ن دنلاكن هنسکنالواله | هتنامایک كنسب ویا لوبفیصاق

 مدع كض 5 یدید نوساوا هد حاج ك هن مایا لوق

 زکسرللا لوبق هکنوح بوبانا لیلا فدا طا لاعا هدک دروک ناو

 هل وا یرب یمذ كء راو ؟رزب ردپ هک ات تالا ضو بودبا نزو یراب
 هلوف ول یطات هدک دید عهدا لو :3 رکسردبا رها هرز وا زکیآر هدول

 بو دیا نرو ین هرول رم ء انوا مامه ماماتم دتءارب بول وا یضار

4 9 3 
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 بودیااقت>اداح هدۇداوا مامی ۳ هاج سد یدلبا عورش هنو

 یدفنروک دک داببالم ےک هنتمذ كن هنسک ی رم خر یی هزز وبر مءایشا یتاق

 ده ز یجداوا بول وا یصاف هي هرضب لهما یبجم داو ۹

 تاور یدیا هرزوا فقعد هدسان لاوما تو دیا م انها هدربهر و

 تواوایصات هفرمصت هن رب روت رم لیععا منکا ن ی هکرونوا

 ٠ اَ دن وک ی یدلیار ۷ توویح ند هرم صا ليج هکر اک

 نوا عی یلبعا هرمصب نایعار اس و ےئکا نب یے دیدج
 بو دیا اتنو اعد هلارکشت راهطا هدع ادو ءاتنا رایدتک یردنوک

 زغ اجو لام ندزکتععو دهز نوساوا یضار ندزرسقح ترضح

 یدبا نیما یخ درک رادالواهزان یل: لیعع*ا هدنراکدیدیسا نیماهدرکتفو

 هلناش و ممرماد لبەر ود زءیایارب زیدلب | صیرعت 3-۳ یگبوبد

 روناوا ل کد هداس هجرت هدانقرح ا هلن اءاشنا مکتیدیا مهتم

 HE یم "رک د یضفاررب هدر ءراوج هکر دیا لدن روزه لیععسا
 ییعما كن ر و بول وف ركب » وبا ییعما كنسا رب یدا 3 اویرطاف

 ۳ | لاله یار به د یر ل رطاقدحشآ رب , یدنشلنا سس

 ط هل و ۱ هک دد د ه 2 رک دانا لفن هر ۵ تحول ا مدح یید.دو

 هل وا سط اه یکی دلیا ییا رع ندا ؛۱ اله ی یضفار ددمر دنا

 یب دلوا قیعح لر وب رم نط هدنراک دابا صع بوراورایطعب
 هدنس هدععاایذ كنس هنسیټا شک زوی روک دم دا حج یداوارهاظ

 ۷ ءا هللا هجر حر یدلیا ت تاوو

 ٭ ب واراب فورعاا ینوکاا روباس یل یبا نیداج - اقا ۳3

 راعشاو رابجا ك رو ژل ام ۳ کال او نب رک: یر دول نم داج

 هر ار هو توا وا دو دوم نددا روا ل درا لیصد م 5 3 هاب اساو

 روهشم هلل هیوار نیفل وا ولم هلبار ادا راعشا یس هظفاح
 لاو وس لدن یع راعشاو عب و و بودرو- ک ہنسا همای وام یی



۱ #3 

 نوک رهکرونلوا تاو ریدیارولوا ذذاتمندنس هب تاناک > بو دا

 قس دت هند هیوأر ۰ لک درک دن زود 3 ر یدیاو داج

 رامشتندد.مالساو هباهاح ءآ روش هدنناوج داچب سا یدد لدلوا

 مغیدلوا زا هد یک ی لو هلا عدو تولوا هدمدان یرعش كل اش

 هدکظفحرا رکن دیلو هدکد ید مدنلوا بیل هلیاروب «بقل ندنهج
 هررطعح ررړاکد مولعم داج یدلبا لاوسودد ردراو رعش ردق هن

 نکلمرج اعندناب یی رادقم هلعلوا نورمب ندراعشدح راعشانالوا

 رعطع ہرے رزوژ هدقرح رهندهیلهاحراعشا هسر واوا یر صا رکا

 هنداشنا تورتسوک تیعر ناسا دلو سد یدید 2 هدنا داشنا

 ندعاعسا هدیلو یدلبا عورش هغموقوایرهدیصقداج هد دابا را

 نیبعت مدآ هغعاص دیاصق هن رزوا كداج بوقلاق هدکداک ل الم
 ند هیلهاجر اش ابو دیا لیمک*ییهدیصقرزوب هدر حره سد یدلبا

 ندنسهدهع كنس اوعد یداناداشتا هدیصق ز و ز وهط ك یکا

 راد رر و مهرد كي زوب هداج یدابارما هدنراک دید هدیلو نکیداک

 هدنباکنالوا یم هلیعسا صا وغلا ةرد كنبحاص یرب ر> تاماتم

 ۱۰ ر هکردلوقنم ند ز وب نمد اچ هک ردرو طم
 بودا صد هدتم ز الم یساح یک اقوا هدننوک یفالخ كناو رھ

 ندتهح مکددلیا هحګا سمو ل امها هدننزابز كماشسهنالوا یراردارپ

 تافودیرب سد یدلکد یلاخندافح هک دشودبولوا هدنام رطاخاکب

 هدر هنسرب لماک توشود هقوخ هدق داوا دقیلخ ماسه هنب رب بودی

 یلاوحابوراو هبا بح یکیدلیا هو فو هوا ملیت

 نما زاوا داب اب ه دقلخ ناسا الصا هکمدروک مدردیا سبک

 ° رام توراو ۵عماح هدقداوا ینوک هعوج مدح هرمط بواوا

 :هلاوح هک رزوا مس یا ندنعاتا یاب هوس هاگان مدلوا لوس

 نداکوکرلب دب د رمسا نالا رع نی فس وری ۱ نس قاق ب ولوا

 هک کم دید

 ر کت _
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 كفب دلوا رظّتم بودبا فوخ یرندنامزردقو هلباافتخا هکمدید
 عادو بوراو هلایعو لا اکب هکم دید هرلتوب سد دا غوا هب الب

 زلکد رداق رمخ ردیمراو نامرد هکمرب و تلهم نامز ردق كج هديا

 یکاح قاع هدتقو لو هککروب زهربما بوشود هنیرانا راچا/رلیدید
 بولآ یگالسمدرپ و مالسبوریک هنب روضح هدقدراو هیارسیدیا
 لصاونامرف مدلبارظذ یدرب و هيلا یدغاک نالکندنفرط هیلخ
 هودراوهر رب و نس هر و نواز ويش بوریدل و ید اج هدق داوا

 نس هر دن وک هزغ رط هلرط اخ نم اسارهو فوخ ېب بوریو
 تعاس لوا نامهرابدرب و هودرپ هلبا نو لا زویشب سد شلرویب ود
 هنسویق كنهقیلخ بوراو همد «دنوک یکیانوا مدرک هلو, بونب
 هکهدروک مدریکورحا هدق دلوا نادا مدلبا ناذیتسا بویلبا لور

 هدقدشاخات هر هيل سا ر دیلاع یارسر نرم شعم

 یدلیا توعد هاب وید لک یرب ید بوباا مالسدر مد رپ و مالس
 نین زا یکیا كدمروکر از وک هدتنا هکهدروک م دوا نع انا بوراو

 مدلبا نوع د نوڪ یتس هرکص ندلاوس یا احرروط هی ر اچ
 ییلتاف ی دلوا یدک تد رب هک رطاح مدیدرمخ یدید نسمرولس

 (مظن) یدابا داشنایب و اا مديد لرو یدید مده هل

 ۶# تیاخ اموب ح وبصااب اوعدو 9

 © قیربا اهلی ق هیف ۵
 هلبا دا شنا ی هدیصق م دید ر دندنس هدیص ل دنز ن یدع

 ( مظن) مدیدبودیاداشناهدنب یدید
 9۶ .صاا حو ق نول "داعلار کر #

 وا قیقتس اما | نول وب ع#

 ۷ الاادبع دنا كيف نوموا, و 1۷

 ۷۶ قوه وم کد نع يلاقلاو ه #
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 ٭ اه 5 لذ ءلاو رک ادا یر داتا #

 نل دص ما یم واب و دعا #

 ( ےظن ) یدک هرات وب هکنوج داشناتبون هرکص ندنوب سو

 # تءاعق اموب حوبصل ااوءدو 9
 # نیربا اهتم ق دف #

 ۶ ا نيمكراقع ىلع هتمدق #
 4 قووارا اهف الس نص كيد ٭

 ٭ اماداو اهج نم لو هرم %

 8K قودي نم اه مط زات جرم #

 3 بلاک میق اقف اهف وف افطو #

 9 ىفصلا اه ر رخ توو ۶

 ۶# باد ءام جازما ناک م#

 3۶ قورط ءالو نجآیرصال #

 لتحاح هدعد تولد داجاب تنسحا بور ولا برطحو قود هءاشه

 لب ۱ هنر هی دید ]هدا اور هت سا ها

e) ENKA ۳۲ دن فا كنس  

 ید هلج هسا مزال تام ردعتراب دلنا كل رادب لزبمریدلدا سما ۱

 ت دم رب تور و هژ ریه بول اق یدردنوک هد را هر راج هدک داروک

 رلیدلنا ناسحا د كب روب رارکم دود ءداوا هدتمد> تھر ۶

 یتافو ردهرشکی رداونو رابخا یک كيوب كداج یدید مدلیا عوجر
 رد هدنس هنس شا ییلازو

 < یرسقل غ ی ازرکن دسا ن دیری نب هنلادبع نیدلاخ دیر وبا
 یک اح قاع ندنورط كلاادہع کم اه ر د هہمآ ین 4 وام

 دڳ بولوا ¥



 ن دب ع یابط> یاغلب نالوا روهشم هنتع الب و تح اصف بولوا
 هیاطعو دوج ر وب نم دلاخو ی دیا هبناربصن یس هدلاو رددودعء

 یدیا یاد كءردنوک رورسم یرلنلک هلی دما ناس>ا بولوا فول
 هنر وضح ارعش نوکر هرز وا یس هک دق تداع هک روثاوا تباور

 ید رع اش رپ هدکدر و نادا هکلب اد اشن یب را هدهد بوریک

 یدلوا لخاد هسلګ هلباا مش نیکعاداشذاتدب یکی هدزفح روب نح

 مظل ر وب زم رعاش هدکدلبا ع ورش هطرع نس هدبصق یرب ره

 توکسبویم هديا تارح ہی دا ٹا ں کجا رافص سا جنب یکایکیدلبا

 تولبرپ و یر «راج دک دلبامامت تیر هدیصق یراراسسد ی دلا
 دار بودبا تاطخ هیجوت هروب زم دلاخ هدیرلد داف ن دل

 مظدتیب یکیا هدنحدهریما بودیا اعدر وب رم یدیدردنلدوصعمو
 ہااح سد یدید مده هدیاتآ رج هنداشنا هكیراترع رو ضح مد

 یی ییاو هدک دابا بلط یداشفا ب و سوک نفرنعاقسا

 ) مظد) ی دابا ص رع

 ۶# ینلشمف یتح د وج اب یل تعربت 8
 ۵ توات كح ىح یدطعاو *

 9 یدنلا واو یدنلاناویدنااتناف #

 6 بهذم كنعیدنالام یدنلا فیلخ #
 مال بههنیدرا د همر یدل,اراسغسا یتمداع توبدردن لدوصم دلاخ

 ندنراوض هلبا م افنا ,یرادقم ید هدکدلبا حابتحا ضرع وا
 هنس هادو یدبا, ماهتم هد تاند ریپ زم دلاخ یدردنوک داشل دا

 ( مظث ) .٠ یدابا ما ینابیاو قد زف هدکد ابا اش هسی زا

 ۷ ةبطم رهط نر دال #

 < را هم ید هد ۶ یداه دانا #
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 ۴# هما تناک نم سانلا مود فیکو #

 ٭ دےحاوب سال هللا ناب نی دن #

 4 دم ال بيلصلا ا هيف ب ىب #

 4۶ دجال ارانم صغب نم مدهد و#

 یربط یدلبا لزع نادقارع تموکح یدلاخ ما ته « رکص ندنوب

 ك دل اخ نوت اخرب نوکرب هکرلبا نابب هئوک وب نل رع بیس هدنخګ رات

 ن دمالسا لها نب هک دید هرکصندک دلیا اع د بوریک هنیروض>

 بولد یدلیا عینش لعفاکب هلیاروز كملاع نالف یسوحم كنس نکیا
 هم انهریخوب قافنا یدلب وس تالک ضعب هتواشات هدکدلبا رطن

 هک ن دیفقثلارع نی فسوب نالوا یکأح نع نوک یتدداوا لصاو
 ىدا شلک مدآ نوعا نیلصم ص4 ر دیس « دارع كجا

 ینتموکح قاع هفسوب هدقدلوا ماشخابوب ول یروب زملوسر ما شه

 یسپ دنک بولاق یلغوا هدن هنیرپ بولیزاب روشنم نوا صیوفت
 یس هبس اح كنع ااو ل دلاخ ب ولک هقارع لاعتسالا حانج يلع

 هدو دلوا لصاو ن امرف هس ول سا یدنلوا سراص كمر وك

 هلذغلا ىلع بورک هیهفوک هدا زم یعدینوا بوقیج نداعنص رانکبس
 بوروک نس هبس اح یدلبا سبح بودیاذخا ییرللءامو یدلاخ

 یدناوا لتف هدنتفالخ ديرب نیدیلو هدن مرګ كنس هنس تلای رک زوب

 تابا یسعلا بغشوبا نکیاهدنسح كعسوب دلاخ هکر ونلوا تباور

 ( مظن ) یدلیا حدم یدلاخ ردروکذم هدهساج هک هلا هبت 1
 © اتیموابح سانلارسخ نا
 3۶ لسالسلاق مه دنع فیقث رسا #

 « ادلاخ نجلا مترع نل ىرم هل #
 ۵ لق الا ةه ًأطو هومن ًاطواو #۵

 ها رد
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 ## هلع لكب اضاهن ناك د قل 9

 # لفاونلاریثک ارعغیهللا طعمو#

 6 هموقل تام رکا ا شی ن اکو #

 ت لطابو قح لک یهالایطءبو #

 9 معحآ اونهسالیرسعلا اونهست ناو 9

 ۴ لئاسلا هفورعم اونه سالو @

 یدینایا نییعت غلبم راد مر ه دلاخ ن وکر ه فسوب هکردلوقنم

 یدردیا هچکش ه دن وک یکی دیا میلسن بواوا رج اع ندنلیصح
 لوا هدک دردنوک هسبحم بودیا ظن ییهروب رم تابیا روک ذم رعاش
 هرعاش یدیشغماوا لسیصعت مهرد كب ش ۶ نوجا یطسق كتوک
 رژ ن بویلیا لوبق ی ها بغشوبا سپ یدردنوک نوجا هاچ
 . کی دلک هروک ندعدق هکاب مدیا داشنا هسدیما هرباح یروکذم

 نوعا لام لیصحت یرلیدنک هک لاح رد هانب هثیرکشن كنیرلناسحا

 هی یمه ارد بوید زر دبا یناکن وب نون نکیا هدنجز یک كوب
 بویلبادو هبغشوبا یدوه»ع اہم رارکم دلاخ هدکدردنوک هدلاخ
 یدلیا لوبق ییلس بغشوبا راحا نیکلیا مسق «دنباب یسلیا لوق

 نالوا عج بودروتک یدلاخ هدفداوا لصاو هقول م> ود سد

 یوخ ند رعکش هسحود لدلبا یر« هپ هزاج نون یمهارد

 میدلکهدیا قملوا لاله هليا باذع هدغاب دلاخ هدکدید نسیم زما

 یناهفصا جرفلاوبا یدرب و باوجویدردلهسا ندک یا كرت یطا
 هک لوا مولسهرایارکد هرزواقلوا ندناسذ نهاک قش یروبزم دلاخ
 :ودرکرود بیام یرب ره بول وا محطس "داز هلاخ نه اک قش
 خم رات بابر | یعطس تّیه رددودعم ندنولقوب خرچ بیارغو
 دس>راب و رسییلا> ندحرا وجواضعا هکر دراشلبا نایب هن وک ول

 یناسنا دوجو ءاثب ماع دو یدبا هدنس هنبس یص«رهج بولوا ام



 هک

 یدلکد ر د اق هدوعقو ماف نیغلو ارعمیدسج ندماظع دالوا
 هس ولج تيه تولوا تنم تفص خ وفنم قز هدک دلکهمضغ

 یاساا دوحو "وین هل ا لکه هورطقش یدیارریک هلکشرپ هاشم

 OS 2 هتن یدیاراو یزوکر و یادارب و یارب بواوا

 هدرا خا ند هي ارابخ ا بولوا یسالوطدب هدتناهک نف لراروب مرداد

 یرلند الو كعش هلبا عطس ردلوفنموروهشم بتارفو رداو هت

 ندنک كولم هدروب زم موی هکر دب وره یدیشاوا عقاو هددحاو موب
 ساقنا درحلا هنا ةن رط بع ةنهاک نالوا یمهحوز كنايهب نمورع

 رو رغ راد كرت كنهآ نیفلوا بيرق هغل وا م ات یت ای> هدودعم

 بودرونک یقیرب رهسپ یداوارادربخ ندنراتدالو كراروپ زم هدکدلبا
 فلخ هع رب هدتناهکو یدلیا راد هصح ندنناهد باعل یی رلئاهد

 یرعرام وط ه دک دلبا مات هلا هردانون یناهکرتفد بوبد رارولوا
 یدلوا ربع هنبزوشلا هدناهج یزب ره ندعطسو یشیدنلوایط

 لسعا لب اه هزلا و

 + یدیهارفلا مت نور ند جانب لیلا نجرلادبع وبا

 لیلخ نالوا ضورع مع عضاو بولوا یناشا لیلج ماما لوح لع

 ند هروب زم اود سپ یدابا عضو هرئاد شب نوا طبض یتماسقا
 أ هدابز ید نر شفخا هدعب بوناوا جازسا رک شیب نوا الوا
 لیلخ هک ردي وره یدلوارح تلا نوا ضورع لع ع وم لکا
 7۶ ریل تولوا ز ابن "هره> یاس ههبح هلهحو وب هددم کم کم

 تقبس دسحارب محه ےک هلوا قفوم هنعضو دیدج عرب هکیدابا
 هلج بواوا ادتفمو ساسالا عضاو یدنکهدرون رمنقو هلوا شمالیا
 ارح یس اع د سو رل هل وا یس هدافا "درام نیح هلاوت هدیداوون اب دا

 | یف و هنعصو صو ع ع ٥ دنل هو ند نکا :اک هوا احا

 ا

 6 یدلوا #



 فور

 منل-وروفو بواوا فصت» هلبا یوغنو ح الص روب رم ماما یداوا
 .ذمالت "هلجب لیس ن, رضنو یععصاو هپ وبس یدیا م رکو مضاونءو

 هدنب اک كهب ومیس هکردیا لفت اربس هی وبیس باک حراش ردندنس
 یتلعاف دوخاب لاس میکراب ره بولواندلیلخ هلج یتاباکح ماع
 هک ردندنم الک كالبلخ ر دلیلخ ی داع هسا د لاق نمسکلیاداب

 هنساجم كلاع ربغ رب هک مادام روا فقاو ہنسا طخ كناعم مدا

 چک هد هرصب لیلخ هکردب و ره ندلیع* نب مضن یذنلت هیمراو
 تمژالم هنس رد سا۶ یدنالکد ثالام همهرد کابواوا هداو را

 یدراردیا هاجولاملیصح هلیسس مولع یرلک دلیاذخا هسارلندیا

 بیبح ي نايلس نالوا زاوهاو یراف لاو هکرولوا تباور

 یدیشلبا نيت یشرادقمرب هلبلخ یدزالا هرفصیا ن بله! انا

 هديا مولع میل هنیدالوا بولک مک ات یدلبا توعد بوردنوک مدآ

 هدکدلا غیلبت ین ایل مافیب بولک هلیلخ هنسک نانلوا لاسرا سپ
 یدیاراو تاشح "هراب نانرب هدنو یدمزتسوآ زاوج تودناابا لیاخ

 كسکا هر اب نانو م وا هدنابح یک هک مادام بوّرتسو هبدنسک نلک

 اشنا یتاییاوب لیلخ یدید م هروتوک باوج هن لوسر هدک دید زاوا
 (مظن) یدلبا داشناو

 ٭ دهس ین هنع ینآ ناہلس غلبا #

 # لاماذ تسا یناربغ ینغ نو #
 ف ادحا یراال ینا یسفنپ اھٹ #

 @ لاح ىلع ی الو الره توء #

 + هصعن فءضلاال رد tg قزرا#

 ۷۶ لا لوح هو دل دن زالو #

 6 فرم لالا فال سنا ین رفعلاو #
 © لاال سا ین ىلا لاذلئمو #۶



> ۲ 

 عطف ىن ابعد كاللخ هدق دلوا لصاو هرایلس هروب ره تاسا سد

 ( مظن ) ی دلیا مظد قبب ب یکیاوب رارخت لیلخ یدلبا

 ۶# نماض یع قش نٍذلا نآ #

 3 ین اف وتب تح قز رلل #

 9۶ اغ البلق ال ام یتمرح #

 3ینامرح كلام ىف كداز *

 هلیفاعصا یی هار نالوا مدّهم یداوا لصاو هزایلس تایلاو هکنوج

 یدلبا ےظن ییب یکاوب رارکت لیلخ یدایاراذتعا بوردنوک
 ( من )

 3۶ ترکذ نا ناطبنلا کم داز و #

 3 یلس نم تءاج بتا اهم *#
 9۶ هدب نع ل زر نين ال #%

 هان >| ضرالا ید سحلا بک کلاف#

 ییاذم كنالعرکآ ردتیعلا باک هدنفل ىر ندنتاغل ات ؟هلج كلبلخ
 نیل ات روب زم هماقب نیعلا باک ناناوا تبسذ هلبل هکردوب
 بیت لئاوا هدک دلبا عورش هتفیلأت كروک ذم باک هکلب بویلوا
 هنه اغا رادیاپ ان رع هدک دلبا هيم نیعلا باک مان و ب ویلبا
 نیرمضا ن دنس هذمالت سپ یدلبا نارذگ ندناهج توبلبا اف و

 بیترت یدوب رم باک ی هبلط لث اما نالوا هدهاب لواو لیمش
 ۳۱ توصش را هرعکل لخ ندعهج و رایان لک هرزوا ماما

 رد دعتسم یع و5 و كلل هلوقم لوا ندماما یک لیلخ هسخود |

 الع ه دنس هليل كى باک هکردبا ۵ داب یا اما

Eتاللخ هماعتر وب ضب 6 ی وذا ب .طلا ورا رلیدلب  

 راددلنا مزج هنسلوا نبات كرابس نرضن نی كبل هکلب بوبلوا

 ليم ثیل یس ادعام ب واوا تالبلخ هه طقر ن دنلوا رلیضعب 2

۷ 
ET: 



> 
 قم وا لیلخ راثآ لییگنو اد یرخا "هفرف بواوا بهاذ هنسایا
 ثیایرول ناک لیلخ هکر دلوهنمند ر عملا ن اراب دلو ا تالاس هنکلیم

 كی زوب هلبلخ بواوانون# هداب ز هدکدلدا مامتابودیافیا ان نوا

 طنه> زورو بش بودباناجز رحیرو رم باکو یدلبا اطعامهرد
 لاح وب یدزلوا كفنم ندنرظذ نارب هلکلی ششوکو یس هتناقتاو

 هیر اح نینزاتر هدک دانا ظف> ییفصن بودنارویه تدم زار هرزوا

 ندا بواوا رور ندروب رم صوصخ ییارسهرح یوناب یدلا

 شارخ رب نن ورد هلباداسفا یاش هلوقغانا یداوا دصرم هماقتناذخا
 مسايا ماك قاذ م نالوا نرش هليا نینزا سوهم تیک بودیا

 نین زانرا د دننام زورو بش هکیدلىا هط حالم ینو ردا رکفت وید

 كایا 1 اتم هد اب ز نادق اب یب اک یکی دانا رود ندءهلاطم شوغآ

 یقارح | نیز ان دهس نالوا هلپا فاوم طخ هجندساف يزتوب دلو
 هدانز هدق را وا رادربخ ندهص ثيل سب رابا ماقتا ذخا هلکلیا

 بودبا تافو لیلخ هدتفو لوا یدلوا ناشب رپ تاغ بولوا مت

 تودیاالما ندنظ؛> نواف صد راحان نیفمالوایج دیس هس

 هدکد ارا اعدتساندنر هع یالعیسغلوا لب" هرژوا روب زمول سا

 لیکن یروب زره باتکه لبا د هجو دج رازه بودیاادنقا هروب نر« بولسا
 هو ؟ر هدلیلخیصع هکر درو طسم هدیطوی- تاقیط هثب و زلب دابا
 یازفارونبواوا عفان هدابز هنیع تلط هکیدیشابا بیکرت لک عونر

 هرکی لبا لاغتنا هنرخا رو رم لاک یدبا ناهج قاخ هرصا
 هنشان ك-ماا ن اک دب د دمر بویلاق هسوک فقاو هرو رم بیکرت
 ید اوا راتو كنت بوة ب نازحا باک دسشن ام رونم جسد ناهج

 وبدهلوا ییراو یس هدر كروب زم بیک ر انآ «دکدروک یلاحوب لیلخ
 قه“ سا رجا هعودو راب دم هلو هد نس نیش هدک دایا راسهتسا

 رد دوجوم یدلیا لاو یرلتلا یک دالدا لامعتسا هدک دلتا بیکرو

 ےس
> 
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 هدفدت 2 اوا رمصاح توا د لر وت 1 هروب رم تل آ سد را: درد

 لالد تا ه دوم ع١ تکرت ءارجا ن دنس هحار لر هدیا مش مش درب رب

 | ج رم راده ندنتءیط كغ رب رهو ی داون ءزح شا نوا بودیا

 | یروبزم بیکرت بودیا جار سا هلا ی د هک رد ندوح نس هوا

 | | راب داوا مغتنم لوالاک بودیا و سا یل هدکدلرا لیصع

 ەد دّلوا ق حط 2 لوب ی۳ لا و ره بکر نامز دوز

 بویعلوا  ۳2 زج رپ نیغل وا بک يه ند ءرج ج قلا نوا

 نادا کال لخ هکر وناواتاور یدناوب 4 اطعم هلصا هلج یسادعام

 مکید ر وک بواک هنن اب كني ر دپ نوکرب و راو لو 5 زیپ
 ۳ هرم ابا عیطت قدر بولد ن هلیعاع ۰ ناوعق تویمر وط

 نیکملک لالتخا هنلقع تولوا ضراع ن نونح ه٤ ردب هنتعاج ىس لګ

 ندنونجالصا رل.داک هکمروک للاخ قلخ هدکد ید شاشا ه انان ذه

 بود یدلوا تدایع ثعاب یی کر كنمو دم هدنرلکدمروکر ا

 بودی لوق نیر رذع لیاخ سد رایدطباراذتعا ندنراکدلک اجب

 ( ضد ( یدید نودا باطخ هنیدلوهدع)

 اکناذع لرقت ام هت تنکوا ۹ یتنرذع لوفاام 2 وا

 اکترذعف لهاج كناتلعو # ینتل ذمف اقم تلهج نکل

 (مطظن ) یدردیا داشنا تیپ یکیا وب انکا لیلخ ہک ر ونلوا لقت
 8 ییخآ اذ نا بک تناو# تنددق هب>الارادیلنولوش #۴

 3۴ تب رق تولعلا نیب زر کن ماد ؛اهب روو 1 یغلاموتاعو #

 روم د TA ات درد کروک ذم رعشن کر

 مع عن ب وديا تم ز الم ,نعسلح هرءک قجارب هکروناوا لس

 یی بطتظاغ بواوا م ھف ان تیاغ نکنیدردیا ششوکو یعسهضورع
 یذم هلوا دن. هص > ند روز« نف بوو ا حد یشرب الصا نیفلوا

¥ 
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 ( مظا ( مدید مل هديا مطمن قلب وش نوکر

 ج: .طذس) ام لا هزو احو # هع دق اث ما ادا

 ند کلا ب ويلو ارد اق هثیشرپ یس انعم لص اح لر ویز ۰ تد

 ردت د هلا عورش هشدا كءدداوارداو بودا لر ینا .دکدلک

 بودبا عبط ةن یی هتم یه دلوا رداق هلبا منب روب رم صعش سر
 ید: ا تاقت هزر بواک درب یدک تولاق ندسلح هدهد
 نطدن یدصق ےک دانا ند روک دم تاب هلعج ر دقو لب رح

 ی ليما سقم ینابز رھ یدید مدیا بارغتسا نادنب ایا
 مر ڪا لوسر هکر ديا لقن ند هغي يبا نیدجا هدنب اک ن الوا

 هل.سا درج ادا هرکصن از ناو ست مسو د.12 لاق هللالص

 راض. نکلرد و رع ندا ید لاو كل اخ نال وا یعسم

 لر ود ره صخش ارز رل دابا ضاع! هلا د جحا ن دهس رعسلاودا

 صع“ ر ؟.ا رد روهچ *دادرا ارو یکب دیا مد هم ندور غ یدچجا

 دم ندع هلبا هروسکع میو هوعصع ء اب یعسا كلر وکذ م
 ندنتفح مدع كصقن * دام نیفلوا لرفن ندا اع رک ایتیداوا
 رلبا مش رمعا هدنحرش بسللایفم یم“ ین الطب لر وک ذءضااّتءا

 هرزوا تبا هر حصا بواوا هدنس هام سار كار عه "حیران ی دلو تالل خ
 راوح هد هرصت هدنش هتش اان ونام رکتصادخاا وا ريع هنس شعب

 هکر و داوا تاور یادت ها هجر ی دابا لادتنا هلاءءم درا تچر

 تواوا لوغسم هنعبطقت تش رب « کدر هد _ س٣ نوکرب لیلخ

 هن رب لد سه نوتس هلهغلا لع نکنا قرفتسء هرکف یابرد

 لق زد ثل وا یتوع تیس بولو تسکش یز دک
 (مطن) شعا ردیا داشنا ابرنکا یت وب تالطخ' لیالخ هک ر وئلوا

 ۶# لاعالا ط اصآنوکیارخذد# دع اراخذلایلاترةنفااذاو #

 هک روه شا اع اشا از طا نایلس نی نی زر نر عن لبءد یعوب
o TR E TETER RIFAT AT emam 



 هم
 سس سس سس بس سس سوسیس سس سس

 لفن هد ادد هوز بول وا دو وک EY لا وه 1 E یاش

 كنب رم صع ب واوا نا باا عد عاڈو e نطو بودن

 ندنن اسا نیا وا قاسم هوعش "ی داو یعبط نکا یدیا یزاتع
 هماجلنی رب ره بوماوا نیما ییاهصا هارو ردقرتاسو |رماو افاخ

 تب وقع اذه عم یدیا یاد كابا ثولم هلیاوصه باکرج نط رع
 ےھارب اہک ر وناوا تباور ےک هتنیدرواوا صالخ هلقب رطرب بولو
 یرول ره هلت جاقرب لبعد ہر: دحدلبا حورخ هددادعد یدهدیا

 سد ید انارو رم هدنس هجرت كيهاربا یلییصف ی دیشناتا وه

 ندلبعد ب وریک هنیر وضح كب هفیلخ نومآسم مهاربا نوکر
 قوهح بودیا وع یم رج ےب ند نکمرک هکر دیدبودبا تیاکش

 كنسکن الت ءد نکیشلر وب همام هل فطا هباعر هتارق

 یلاخ ندا ضرف یعضرع هنیوعهماهسر هدیکبآ دا
 هدک دب د مس ES تورپ ویلا یعاقتنا هکمر دنا اجر نلوا

 © دلهاو یارعلاب هلکش ناردن # ی داباوعه هنوک هن نوم ا

 رکص د ےھارا هدک دید یدلبا وعه ی هلبا كوب بویوا ییناسا

 هکلب ردبا جا هلکنا ر دیراد_همر كنب وعه تاسا ناناوا

 گلد رد راو ره هج اشاب هه لا 4 اس ۱ 1تعاع.ندرا

 رولوا هلب وا نس رکچ ملا هن یع یا بوریو باوج نوءام سب

 ی د هد ےب ارز نس شاوا لاح هلبا مزب هد ههلواوعه
 یاساوب نالوا هدنعح یدنک كلبعد بوبد ردد یتاساوت

 ( متد ) به

 دم 7 سەللا ی دارو لهاح هط> نوم هد موس

 دع كتو رسو لاخا تلتو # مهد وس ی لا مولا ناف

 دهوالا ضط ا نهلوذه:اساو## ةلوخ لوط دا رک ذب اوداش

 هدفدلوا هغ ا هددادسغب نیما دح ی دا رف ندن اباوډ تالبعد

 + ندناسارخ



4% ۳ 
 سس و

 یدا دب بولک یعازطنا نیسان رهاطندنفرط نومآ ندناسارخ

 هنسا وا ررعم هن وهام تفالخ هدک دارا لق قیعا بودا هرم ےاح

 ىة اک نومأم هکروذوا تاور ردند هعارخی کر هاط هدلمعد ردبراشا

 و هن نو دبا یاوسر لبد ہ ناشل عادل دانا یایاو

 ثفالخ دهم هنف اب بد را رباک نع ارپ اک نی ردشابا قاخاتسک

 مهارا شعار د ی دلی هیاب وس هجا یب هتسپ :اشانراضکوب ن -کرآ

 یرح ندنس هد ا هدق دلوا قالم هلءعد ن نوک رب د هک ردا رب دملا ن

 هوعه هدزفح تقو ةةلخ رد-فو 3 لالاحو مدععو كابو

 ل دلم هيد # لهاح ةطخ نوما( ا یعوسا ۶۴ بودا تآر > ها

 هد دیق تاک, دید كنس نب قعسا ابا ان بوریو باوج هدکدید
 بودبا ش ودرب نیوان هناوآ بلتخ هود را تو وا

 یدیدمد اک تسار 42ر ردا باص: یداوا مری رید رگ

 كيا لت بعد نوء اء هد قور هکر درود ف هدا یک ض ٥ا

 نیکلبا افتخا هدقدلوا رادربخ ند هعفو لیعد سد ی دپ ڈا دارم
 یکیدلبا مط هدنوعه ید ھم ن ےھارا هداناو یدءرک هل لمن رطرب

 (مدن) . ردرانوب تاسالوایداوا لصاو هنوما:تایاحاقو

 # هله او قارعااب هاکش نارد ۴
 * قئام سلط | لک بل افهف 8

 3۶ قراذم بش و و و #

 9۶ دارا با .ثلا ناعیر سیمطل #

 دن وچ هلو د ۴ هر ااو #۴

 ىدا بغشاتاذللا لع تناک ٭

 ا اذ سیلو نوک: ینا ٭

 یس اف ن نع قس اف هو الملا ثرب #



30 

 3 قرا 0 دعا ن . نلیصتاف 3

 هدنز اس یک میهاربا هدقدوفوا یبهروک + ۳ هفیلخ نومأم س
 ر عء لوا هک قر اش هساوا تف الخ رقم هتس اش هدنناوخو

 یدرولک مزال قاوادهعیو DE ریهارا یدا ندنرلهدنزاس

 مدلیاوهع نمر ج العدو یدلدا هدنخرفاو تودنآ ظ> نادنس ھ٤ د

 ساد ید د نوسلک سارهو فوخ ف نوسلوا نما اا هدنف ره

 ن و٠ ع بوقیح ندلع ییدلنا اهرحا هدق دلوا لص او هژلعدرب> ول

 هدکدروک لبعد نومأم یدرو مالس تواک دن روصح لر هه لخ

 تلخ تابا سر ادم e3 هكدا درد تاد لها بو دیآ ےس

 ولد هلا 3 وا یکهدیصد نالوا ز دصء هلا یتاونع ۶ هو الن نم

 یعوصحو تونانا ناسحاو فا بودا امد ل.ءد هدک دارا رھا

 ہد صو 3 فو نومهم ۵ دک دلا 3 EA بود کالا یہاکد

 دیدند مزا كادا عاعسا ی ?NERE ردرمولعم ۶ اچ

 2 هيدا مانا تودیا ع ورش داتا ك هرول رمهدیص لقد

 یجد كئوم امار ز ید هدولوا میاد ترا رطاعت ندو سچ ا

 ناسحا هدک دابا ما ی ہد صو لہدد سد یدیا ررعم یی هب ل ا ها

 تدعءزار یدلدامعا هرزوا نابا ددرت a ساک تواوا رهطم هنادابی

 نده داوا ندیوم 3 سل E لج تودیا راو س هرزوا لاح و

 5 دچا ی لر ۴ ر هو عه ةو هل ا ی 0 < هنن هرکص

 ۵ دراو ِچ كال .2 د هد داد هلناراب جاقرب نوک ۸ هک ر دیا تاور دا

 rg سال دیعن حلا ص

 یدلوالزان هلحم رب داوا نوح وا سورخر ن دنماط کال عد هاکاز

 مد هلنار ا قاهاو ق د وط یس و رح تولد یدلک هدرع ابا رگ راکش

 1و 9 رح بوھبح لل س هاح لعد نامز دعب ك ذلبا تاک ودا

 ۳۳ س س م ا س ت ا ف رپ

 د صدقا ڑ٣



(lo 
 رلب دی د یدلوا لز ان هن رح كالاص ه دکدلبا نو تز صعم

 ززال لدمروک بودا ر کا هدک دانا بلط یس و رخ نادر ب ولک

 سد ل دلبا ت هص یودیا ترتشعو شیع لد هه اشخاو لد د

 و ۳ دف ند ز اغ هدفدلوا حاب ص نوک هک لوا

 ینایاوب بولک هقیچ لبعد هر یراق داوا مع هدنک وا دجسم
 ) ظا )  یدلبا داشنا

eRe: ۰۴ هف وضو لاص  

 * طف |! لالخ انه یمکلارس

 ۷ مهد و ےھت انب هيلع اوثمب #
 # طواس رخا و هد ان نيب نم #

 ڍڳ اونو دف مهد ا نوع زان #۴

 ۶ ام عاز تانک اوم ر هوا ناقاخ #

 9۴ ےھدانسا هلتءرتناف ہوش ھد #

 ۸ طناطا مهواففا تشه و#

 هکر دیادلاخ ندجارلب دابا طظء>توزابینهروک دم تاساق اد رکا

 هدابند یکدروک هکیدیدمردب هدک ابا ع وجر هن ۱۳

 بوت وط سو رخ تالیعد زایدراو بولو یشرب ج تن

 کالب هلو صالخ ندنناسل كراو هرکص ندعش سد رکیدلیا باک
 قواطرفاو توراو هرازاب ه دعب یردلبا دان ایبهرون ره تایبا تولد

 یقواطرف او هرزوایرمعاسب یدید ها راذتءا بوروتوک لب ءدبوآآ
 (مظن)  ردندنراعا *هلج تالبهد یدید مدلباراذتءا بودرونک

 * لج ر نه سأت ی ین ال

 # یکیف سار بیتا

 # اہک ون فک یرعش تیبا ۷
 , : ۷ اکعس ی د ادا یح اص ا #
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 98 ادحا قم الظبا ذخ ان ال #
 ۶# کشا ید یف یفرطویلق #

 هنعبطهدنرلق دوقو اهدنا ل دیش زا نوره هدنناوخ یهروک ذم تایا
 ت ا ن د هعءارخ هدک دلبا لاوس یل اف یدلیاظح بولک شوخ
 هذان وتءلخر و مهرد كب نوارل,دید ردکمالغر راربد لعد شالا

 ء اشا سد یدلدا ما ود نوسروتک بوراو بوردنوک مدآرب هلا

 كي هم اخرابدر وتک هدادغ بودیا لاصبا هلع د یی هر و ن

 هنع امسا كنير اعشا بوالوا رها هلبا د ومف ه دکد رک هت روض >

 ناسا یدلبا داشارادقم ر ندنراعشا ه دک دل رغس وک تیعر

 لاحو ده دیا ل اتنا دیش ر یدنلوا مها هاتمز الم هسا توتاوا

 یکیدلیا مظا هد: >دم ترب لها هدنلاعتنا لدیشر بودیا رو ره هرزوا
 لج كرش هکر دندنم الک بال د یدلباوعه یهدیصق

 ا بو دیا رارتخا بذک هئسکرب هکردوب یریندنتلبضف
 هک هلوارعاش رکم ردررفهیساوا مومذم هدنرظا كفاخ هساباارتجا

 رایخا عورف یب غوردردف هره ههقادصم(هیذکارعشلا نسح ا)

 ليد بوش د هللاو تئسحا ادعام ن دنغ ودناوا ناسا هسرلبا
 نداک یاغابنوک رر درا تاور ندلبعد)لرابادنک وس رقمیتاسعسا
 مدیا هدنسحم كنوره ن لهس نال واروهشم هليا لګ و اسما
 تو دیا ران عوج ا راک رحا مدلاق تونلکآ كرد تعحاصم

 هس اکر هکمدزوک ین آ یدلبا مما هنءادخوبد كروت کی م اءط راحات
 نادند هر و ریسک قاع دنهک هل وش را: درو کس ورخ ه> وقرب هدنگا

 یاضعاو یدروتک هنتسوا ثلا كن هساک بولا هرابنانرب ردا ر
 هرکص ندرگف رادههرب یدم هلو شا بودیا تیلو رب ر یسورخ

 بوررو باوج هدکدید كداین یتسأر كسور وب بورغاح یبیعشا
 یزس هدک دلبا راسفنسا ییهحو ولد دنا نوگن یدید م دنا هنا

 + تبغر



 دیک ۷

 كسورخ ك نیس شلها نم لوهعمان هنیدید مدلىا نطررمروس تبعر

 سی ر سر لوا هنتا یتشاب هکیدلاق هدنف مدیا توادع هناتا یتغأن
 نالوا بو طء ندسور> و رد هوا را ساوح مت تواوا اضعامیچ

 بارش ) بوناوا ل ثم برم هلی رزوکو رد أر یضوم كب وخ ءادص
 راسیر س ناوک او ردوعف ان نیک مجویعامدو رارب د (تیدلا نبهک

 قاسو حانحو سآریک نسیمزراتپ وردررفم ینندلوا مر ندنناوعسا

 ندقدلوالثا طفو عفانم ر د وب هد ار سد ردولریخ ندفرط راس
 تولاراهساا دنا هنابندکله ج وب در دلکد خاص ہلکا نسرکآ هرکص

 ےیل هل یر م لرا هللا و بودیا ع مالع یدد نیکرگ قل و

 هللا نس “الأ د ق ۵ ۳ تویعآ بر نا E مرول ی هدک دد

 EW ت رکج قرفزو یندالو کال عد یدیدمداناهلاوح راسلا مظع

 یراکدید ب طهدنګ راتیاا قرف زوبکىا هدنتایم قا رع هل زج ساو واوا 1

 تدومهدننامیزنح هليا لع د هکروناوا تاور یدلبا تافو هدهدلب

 هدک دلا تافو هد لدع د ew تا اوا مع وبا نیغلوا توخاو

 ) مطا ردیدا تایاو ردشلیا ۵. سه هردو > لندکنآی رګ

 *٭ تع وا دو واو اک ف دازدو ٭

 ۷ لدعدوتام مول بح یوم *

 ٭ لع ء اما نرال یو

 # لسم ن ره ءاعسل اک اشو ٭

 * هود دعس زاوه ال ىلع تدح #

 * لصوأاب ةمرو ىلا یره *

 هاہھد نع نوکسو هل زا هرسنک كنهذح وم ءاو دا ب۰ لاد ل.دد

 لءع در. ط هد رد, رو زهرعاشر ددنسانعف هنس هقات هدنلصا هلا

 هلنارانوکرب هکر دونم ندلعد راب دب د رد نسح یا تولوا ېم

 هاوخ بواکیح هف رطر هدک دلبا هءلغ م ون اکب لدا هد سار

XW} 
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 لاوس ۳ ندیابحا یدیاراو ا هد سا م دارا لم
1 

 ظخارب سم م انا و ی رلیدید رداءعد هدک دید ردیک وب تودنا |

 فە رب ی ؟ كلو E E ارابوناص مد نیل و ۱ |
 O AN لع نود د یدک س رل وسز وس :

 هب نان شعان بولوا عوروم RE هکمدروک نکردیکب ولیکج ۱

 بولک تق افا مدید لع د هلی اادص دنلب هنغالوق مدراو |
 یدک بولیکح هنلو بولاق یک نوا تیاصا والا |

 هک ورد یا u هللاړہع ندڅ ساواک مس را AR و

 یجاح لر وص رععج وبا نالوا هسا ہع اهل یارو ز ره عیبر ۱

 هبت مم لاک هدرومآ یتدداوارومأم واوا یعاسودح هدنتمدخ یدیا ||
 یس هب عو ر دق هدنن انروصنم زور زور نیفلوا هرزوا ماعهاو دهن |

 تويا تالد لء ءان ید شل وا ریکراح هدنعط قبح بواوا نورفا

 هدلاحرهبودیا ال ءا نیردق هلباداءضا هبرازو دسم هرکص ندان روع |

 روصنم نوکر هکر واوا تداور ید شابا راهطا نفی دلو ایات داغعا |ا

 کد د صر ندنس هدناط یرکسع ۰ نسعب ر یا بو دی باط> هب ر

 نيە بودیا العا رک گیس هلکلما مارس! هده دخ كدا

 تم دح هدرم روض مرب ه E نسو كداوا یحاص هنرو

 7 در کک سرب هد داوارود ند:ر اکر مهقتفاب 4 |

 هاج ردا م ادنهسا هد رآ هنارف ی اع بوروتک هک ا ب وموفق 4

 دوسح هلکلیا مادنعسا هدنتم دخ نغرازو نالوا یزاتع لزع+صانم
 e ندب ه 7 ال صا یر ر ردوو س) دل د).ا نار دا

 غ تحاحرب ندتب هک مرتسا یدوش لداااحر یسر نوا تاسف

 قحبانح بودنا اتواعد عیب ر هدک دیدزوبهدیااورهدبن 1 هک ان نسهدیا

 هدنرلاود یاس نو اا رود ندمانا دف اک قرام یرک هناس كا

 تاود هد از دہن سه مهد ندلومأم تاکو مدوصعم تامهد

 قر Eg هاح و روت ماو درب هلا 3 1 وط لعدنفا الا مهدتعفر و 3

 9 هک و ۱
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 د| تودیا مار ارارک ر وص ذم یدید رد دوب عولطمرب هدا هک ز وا
 هکن وج بودیا اع د عیب ر هدک دید ن کرک كلتا بلط تحاحر

 هکمردیا ز از سا ی دل وا یرالبم هک اور نیا رب تب رالو و

 یس هد ارط هنعمب ر یا روص:« یدیدر هدا ت.ع هلّصف نکاوق لوا

 هدا اطعا هک ر داکد یر نزنعسف هاحو لام تر كدلبا باط

 باہ سا لوا هکعدامردیشرپ طونهنطباورو طوب ره هدیایساهکلب زوی
 یدیدراوادوحو تآ مزادناونرپ ید تع هیلوا لصاح طداورو
 ر دششنا رادقا نع اقا تب بارسا یرس لاتقح بانج عیب ر

 لصاح ید تع نالوا ییسم راحات هسناواناسحا ی اما مدقء سو

 نالو | نکم یع انا بودیا لاوس روصنم هدک دید ردررفم قلوا

 ردگلیا ناسحاو مانا بورب و باوج عیب ر ی دید رد تب بیس
 ردررهع یسایا تەح هدقدنلوا ناسحاو ماعنا ندرکذ طار ز

 ۳ ادنا ور ریش ہری تا نو هلو لصاح تم ندو :رطلوا هگنوح

 روص:*سب یدیدرواو لصاح تج د ندزکفپ ر فرط نیغلوا
 o ه٤ رزوا ابا ترا کیدل او كنس مو: ]ا دعا بردا

 باوج ميبریدید رد اط هلهجوت هتبحم بوبل؛اباط یشزناس نکا

 بواو ارمیک هد رکنا یر خص ت تم د> هدرککی دی تبح دک ا

 یال یک ناک د وک «ا:ک ی ی ونذو مار ج نیغ! وار غص هد رکنا یک مرجو

 ۱ ردنا رع. هش نح احكام نح اح نالوا هدزکزاو

 (یظن )ردنراشا ۹۹ ؛ و كف دزرف ىدا مندا رع مەش یدیدردرر ھم

 ٩۴ اناب رع كن ین میش لء + ار كتاب یذلا عیفلا سیا #

 یالاا د:ع هنع هللا ید ماوعای رب زا ی ی ۳ هکروناوا تیاور
 قدزرف هددد)وایل ون سم هوا رعو راح بواو ا هتوال> هدنم اا

 ند هرمعب نوعا عازر لصف بودیا تعوصخ هلباراو یسهجوز

 هرج قدزرف هدنراک داک هپ هکر ابدابا ت٤ رع هپ ده کم و
a 

  RS RHA DIDET UIE THT RT pe re reneارت ات یر IRR A 15۳13۳ 7E ks ا ع و ا ا ر ا وص ا د وود ا اا اج ا وی د ا و ا ر ااصو یک ھت ی ر کک یا ا ار و اا



Ê 

 س یدلوالزان هنناب یسهجوز ك هالادءراون بوئوق ههالادبع نا
 هللادع هدنراک دابا تع افش هه الا دع نوعا یررفاسء یر ره

 تس جب اهرب ق دز رف هدک دابا ےک ا ل راول قح

 ۳ 8p ۰ ۰ ر لا ؛الوا رو ف :یددشهطامم ۳

 اورا هکرونلوا تناور یداوا لدم فرض هنس انعم ةعاقشلا لوبم

 ۵ "هلاخرفا بی عیب ر یا بودا با ط> هغد ر روصتم ۱

 یاسرف تح ار دک یرع هءاح ناس رک كمدآرکا یدیااب ز لزم هو

 زکغیدروپ بورو باوح میر 1 اح هلک رع ||
 ندزوب هارو ہى هدآ ددرد هلو هح ارو قود لا اتد هت ̀ نکلرد هدر

 رارقیاج ابذدرکا بورپ و باوجمیب ریداباراسفتسا ندنه>و بودد ||
 رو صم هدکدید ی درولکمزال قمالوا لا هتفالخ رد باج ئدبلوژ ۱

 رختآ یرع هکر وتاوا تیاور یدیدنسری د كج رک ی ب ودیا قید صن |ا
 هدنناب عیب ر هده دلوارهاطی الع كانا رەس ندرادیاپات ناه > بواوا

 ید ESS هب 4ل.1ق همون هب ورخا تداعس عیب ر یا هکددید یا

 داز نیکلیاشومارُو یاد بواوا هت رف هرهدتطاس زوردنح |

 ۳۳ او تاوو نر د دلن اریصعت هدننکرادت ترخآ

 یاو هة ءا هرکص ندیدنکی دهم لعوار مدیاهدنروضح كرو ص

 تاود نایءاریاسو یدیشابا اکناهیهداسورب هدننابنیخا و د هع لو هرزوا

 ۱7 1 اب داتا ورا یا هدنمد ماقاي رب مهبتارهردق لع
 توروط تب رو ههل بواک یدیشعلوا سراهسرومآ صءبهروص

 لک ور معواروصع»هدک دابا مارم ءادا هارب رهن نس>و ر.ع تدو>

 و كن ر داو ه دعب ی دلبا سزاو و هدودراو زند ۱

 ودار ییژردیا EN زمور دقو قتف رعمو

 ندنرلووخ برکج( اا ندید هم یم هلج هدکد لدا رظا هرل لو ارض اح ||

 ب واک ورلبا لاقع ن هش ا ترک ا ك هدنرب الصا

 ډک هکب دید
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 ناسا عد بیطخ لوا هللا كر اب نينه ومل اريما اب هک, دب د
 یاداو مالکرپ رفت هد رکن روصح ےک نانغا یر>و ن الا جو

 ینا ها میکید روتک من رر سنجر یعالب یاضتعمهدک دلبا ما نم

 یدلبا لنت نفس نادیم هنش اب كح اصف رامشب و كنسمه هل اب
 یدااو یک نینمولا ريما هک نوسلوا تغالب راح هما نیسحلدص

 ( من ) ردشعد یاش مک هلوا یردارب ۳1 یدهمو
 # ابهوانب حتی ناو داولا وه #
 ۴ اقل هل4ف هفیااکت لیع#

 # لهم نم ن أك ام ىلع هاق س وا #

 # اس خاص نمام دقام لثخ #

 دارو صنم مه بواوا نارمج ےن: اصد کل همش رلتلوا ہد لح نت

 تب اع ر یفرط كنید ھم هو بودبا حدم یحاص هرزوا یهود

 ن اسه-ا بودیا ست ن دنا وا ملاس ن د هلن اغ ل وا هلکلیا

 زوتوا هب یې رش بورغاچ هتابیب روصن» هداتناوبکر د میب ررابدلبا
 بولیربو مهرد كي زو وا هپ هبش سپ یدید رب و مهرد كب
 مر وصلو هکر ول وا لعنت یدلنا ع وجر مرخو داش ندا

 هکیدید هع ر هدودلوا ل خاد ه هرونم هشدم هرکص ندک دانا

 زا لنمو اب رقا ن :زمگیدمروک یب کرام هدلب وب یربن دنامز ییخ
 مرر وول هن -ک یک د و لف اع رب هزب ل دلبا شومارف یب را هناخ
 هدک دید نوسلبا نایب نیاعصا تالزانمرمگی دلبا لاو بورک سم هل
 نیبعل هیر ول رتمدخ بولوب هنسکر زدسان رع! بودی ص مہر
 هد ادم یاض هم تامر نبذل وا هنسکر دیشرو لاع تاغ یدلیا

 یدزایایدصت هبا وج هالو ضلوا ندزم اوا لاوس بو اب توف هفیقد
 ادا هلبارب رفت دوجاو رم نسحا هدق دناواراسهتسا ندلجگرب و

 یرا درک ورانغ ک یدردیا زات حا ند لم با نط او لزا بودیا ما ره

 رک ال SE ECER GID WEA SRC RK SRE TTR هو و



 کار

 نوجا یسار و لام رادقهرب بودیا ظح نیکملک شوخ هروصنهمیط
 7 ا هل. 2 ب۳ صع! ,E نکل ید. رھا ےس ر

 سپ یدلبا تعراسم هلاصبا هنیحاص بودیا رخ انی هرو زم
 كنيوما نایفس ییان هللادبع تن هکنأع هلبا رو صنم نوکرب هنرول رم
 نداهاواراسهتسا ندنف رط هفیاخ هدکدلناراذک ندنکوا یمهلاخ

 صوح ۱ «دنق> هکردرتیب لوا كن هکذ اع تیپ وب نینم وا رسا اب
 ( مظن) یدلباداشنا قب کیا وب بولد ردش٤د یرلتیب وب

 ۶# لرعتا یذلا ةكت اع تیبا #

 ۷۴ لکومداّو)ا هو ادلار د د #

 3۶ نناودودصلا نعال ییآ #

 ٩۶ لیمالدو دص) مم كيلا مس
 نکا لک أد كالا ی دصن هباوج اوا لبق تكفرعم 9

 كص وح | بولد کت 1۳: قلوا ی دن تنر هما هدرامخا 2

 هدک داک هش 2در و لر هدبا صل هنب رخا ندناوا نس هدیص

 ( ظن )
 * مهضعب و لوهتام لفت كاراو #

 ۷ لعف ال ام لوف تلا ق ذم #۵
 ۱۳۳۱ امد اک ازا نودیاباطخ هعیر
 بس منام صعب ردشمال رب و یخ د رخ هدک دید ۳ دانا

e 3فیعصل یو ص حب ۔ہ تعاسو نامه  

Eی دابا سما هلبا لب ب ول د نسک  

 تب ده« نین ولا ريما نوکرب هکر دیا تیاکح هللادبعتنپ هت اف
 هنتوا دو ۲ یسهراب یردرب تولک ع ر ل دیا ه دئن اب

 اه نطا س لوا ره هلا رسک اخو شل زاب طخ ضع! هلاروک

 یدنام هعفروب ج نینموااریمااب هکیدید شاب افا كننمولاریما

 رب
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 یدےاک ندهرمّنط بولا هنلا یبارعار ی دع“ م دهر وک ههفررب

 شعا راو مداری رار د میر ردیطخ كنبنم وا ريماوبو رغاجو
 یدلبارما ودر و اکا ی هعقر و نینمولارمما ےک هزبسوک اکد ینا

 هدکدیدزرسلءا یاب *لدرونک هرکی ر وضح بولا ندنلا هدکدید
 رر,طح 2 كح رولت ولا هنلا یی هعور لر هدا مسن یدهم

 حابص نود م هدیآ ناب هرس ییلصا ك ه«5ر ول ہد ءا ب وند

 نیفاوا سو اوه نکردیا راذکو تشک ینارطابونب هلبق رط راکش
 عو>ریاکب هدلاحوب لدشو د هفرطر یر ره .دواأق ند همروک یلوت

 ند رعرامدآ الصا مدروک هدسک هل وصو خاص بواوا یل وتسم
 مکیدلک اعدر هع رطاخ مدلاخ هدنامرد بویه هدیا هفداصم هب دور

 ه دا وا نودبا عاعسا ندردب هداو | مدیا شکشیا ندروصنم مردپ

 هللا لص مرک !لوسر هداوا نداهنع لاهن هللا هر سابع نیا یدح

 هد اشخاو ح ابص.هسوگرب ناخ هکر با تب او ر ن داو هیلع

 ندکاوا هل! لاح حدو مدهو قرعو قرح سلبا تعارف نام دول

 هللاب تعصتعا هللب الا ةوقالو ل ود الو هللاب و هللا حسب  رواوا نیما
 ٭ سطل ایعلاهللا ألا ةوفالو لوحال هللا یبس> هللا لپ تلکوتو
 هذرط لوا یدنروک هلهشرب هاکان هدیب دلتا لافتشا هب اع د و سد
 نویمر وط هدنکوایس روح یارعارب هکمد روک تودنا هج ول

 نسمر دنا لو ووا سم یارعا یا شلوا لوغسم هاب ا

 مدا ندعآ سا ی دید ا لوزن نامه رگیدلکافص مدرد

 ی هپ را هدلوا ی دانا ها هتوناخ وید هلنا نوا توکح ی هبراوش

 ى5 وتک دونر ج و زگ هلرا وص مدتسا وص رپ یدلشا یک کج

 یش رب ددل ن دلا هدهر ع هک دنا دن ذل ساج رب م دانا شوت

 بو 5 ی : همت ساب بودا هلع مون هرک ضل ا ما ی ا
 زا روک م 3 ا وا هرصت ق نامر 7 مد واوا هلتحار تاغو مدناب

 e وا و وا ترم صوت وسواس
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 قوناخ نکل شل وا لوفشم هکرادن بویابا ع ذ نویقرب ییارع
 ۱ شام بس هدامد را راد هکر 3 تودنا مول س هجووند ۵ ز و

 بو: رضوب هدینآ ی دنا راو رک ویو رب قح الو ۱ ساشا ثعا و

 هلا هن مولا دەر كل دارا هل اله یک ردالوا ك وکو یکتشودن کک

 کا هنوناخ بوپ د همکج ما شلشاب هسول ود ن  زلدا س وز 1

 ی" ےک بودبا قش ین راق بوإد ینویق و لروتک هبینارعاو مدرو

 ی n دوا مس 1 لوات تویلنا باکو مدوق تیر ا ۱ تفت

 نالوا نایک سیا  رلید روتک ییرد و هدکدیدر وتک هسااراو ۳

 بویر ھ٣ نیط و نالوا ج ورک هلا دأمر هدو بوزا هلن زب كح اما ا
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 کسر و ینوا ب A ب واک 7 NN هنا

 نکل شرک هود روا رع صا هدتلوا م دید رز و مهردز ويشد لب ۱

 ی دعا شا زا رادع.وب ی دیا كع د مهرد كر یللا مدار ۱

 نامرقعب رقد یایدررو مهرد كي یللا هروب زد تعاسوب

 دو ههم لب هکرونلوا تباور یدربو مهرد كر یللا هی یب عا هرزوا
 یحاص ناماس و رسید تولوا هدا ز یس هو دو لود لا رعآ هل بس

 لک هیدیعانوق نیو اریمابواوا ندحاح لزانم نا و یر

 یاعت هدا هجررد هد نګ رأت ع ناو یافو كەر یدلوا رو هشم

 دی نوا ندنز همالدوبا ¢ 1

 تاکی صد و فدا طا درو«تاکرب تابا مطان تااک- زداوت-اص

 زا ق رکارود زمرد دودءم ندیژ رام 6 رطنالوا ْ

 : سالا ین ؛ قیعد و ر وهط ن < لا شعشب هان رخ ١ كتاودا 1:

 تواوا ندنس امد "هلج EY رو هذمو حاقس هرز | هدتاود |

 رغع>جوباویدبا را روداکآ ودیا طح ندنس هکهصمتاناکحو رداوف ۱

۱ 

 یدیسهآتدلوا ساع 2 aa همالدواا هروصءم ۱

 هسته چ چ

 46 نارح #



 

 ۰ د شه ٩

Koro 

 || هزانج بور ونوا هری نب ذب هرو بواوارضاح هننفد هليا ل المو نزح |
 هد و نیم هر ۵۶.1ح ن ولک همالد وبا هداتناوب ی دیآ رط ثم هست ۱

 دا مداح هن هزاکموب همالداایتودبا تاطخ روصم هدود رووا

 كن هفیلخ ب وری و باوج همالدونا سپ یالبا تراشا هربق بوید
 هر هدا هرکرامتخا یر وصم هدکدد مدار صاحب رو یسکت

 نینم ولا ریما ا بودا اعد همال د وا هدکدرد مس دا هسا راو

 یددرانوُسر و هدمالفر حاقسهدک دید مردیازام یخدمالغرب نوا

 هدک دارپ و«دهب راجر سد ی دید مردا اجر دلار نک ر نیغ ا هت و

 ردق وبهدرلل ود الا مد رولوا دنگرک هدذق ره نفلوا 8 درهر

 هناخرب كج هديا ناکسا یراوب یدع مدل وا یبحاصلایعو له

 ران وسر ولا وار هعلخ هدکدد مردیا احر ییرامر و فرط

 مق رب ند زود وب تولوا یور یاس هه ح هی هدسک دابا یهاول

 كيلر رادسسقمر ن وا ی راشاعم راد م یغلوا م زال هب یک ه

 ضرا ههل هدکدید یدرواوا ماع ینشاک م روما ميج را هسر ۱

 فر

 ۱ کاج ایوب همالدوا نوکر هکر وتلواتباور ندطحاح یدر و لار

 | هراکش هلیا یزان نينم ولاریم ان بودا دا تسع یز اب ةه وطنم |

 | تم دخ هب یزان هلباتآ نینمولاریماانبودبا اعدرارکت همالدوبا سد

 | نان واراکش نیتمولا ریما تودا تند وعر طا هنن هم الد وبا

 هب هب راچ كال اجو تس> رب كلبا ح الساو بو دیا حط یدیص

 | ناماسورس یب لوا تالوق نب نینموذلآ ریمااب بودیازایئوضرهرارک

 لا هدند هعرغد وب هلن اسحا تدرب نیک رتسوک ز وا یس هل اغ یرادن

 1 | تمه تمذ كرادن یاس كرلن و الاح لا زا هجو زادن



> ۲۷ 

 ران ورب ورپ بی رج ز وی هدند هرماغ ضراو ببرج زو ند «رهاع
 یرلق در وب هر اع ض را هله بود امد همالد وا هد-کدید

 هدک دید هل وارب هل وهم la صاغ امار دکید رب ر وهم هکر دمولعم

 هلب وا هم الد وبا سد ی دید رد کعد نا وا تاب الصا هعلخ

 بب رج كی زویشب ندنرل ا رڪ دسا نب هرس ن, هرکصند_فدلوا

 مکیدلیا رھا بوریدلوک یب هفیلخ ہدک دید م هدیاكبلمت هرعاغ ضرا
 کشش ندا بودا زا هءفدوب ر هر و ند هسعاع ضرا یی هلج

 | هدک دید مر هديا اجر كلا لامن یرکتسوپ ۶ تسد لر امم هلنا

 هدکدید لوا هدکلاع یدنک نامهراو مایا لومف ی احروب هقیلخ

 ردقو ىزر هل ایع ال صا كش نکغدروس منم وب دمالد وبا

 ندنر وصح كن هعلخ هلا ناس> اردفو نادنخو داش بواد

 هی رپ ر وصنم بودیا تافو حاغس هکر وناوا لفن ی دقبچ
 هنروصح لر وص ن وعا هن رو تلود نایعا هدقدلوا همیلخ

 ) مظن ) یدلبا داشنا یتابیاوب بورکه لب هد همالدولا هدنراکد رک

 ۶ رح ناار الا تیسها #

 « الو اه ۳۹ نه مطتسد #

 ٭ یهلک ییها لی وو كيلع ییو#
 ۷۶ الب وط هوبطا یالوعو البو #

 © ريب ءاعسلا كل نیکتلف #

 ه البوع لاجزا كل نیکبن #
 چ دح ناا ت. ذا یدنلاتام#
 9 الردع بارلا ف کال هتل

 ٭ مهلک لدعب س الا تاس ینا ٭
 ال خت ااس نم مهسا ندجوف *

 ۴# تملا لدعب ت رخا ىت وةلا #۴

 البل. لاجرلا نمي زعلا ع دن #

 ر
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 الو هل دع» تیطعاام هللا ##

 نکل رابدلوا ناب رک هدنرلکدلیا حاقسا ی هروک ذم تابیا قلخ سو
 داشنا یت ایباوب یخدرب هکب دتیا هپ همالد وبا بولک هبضغ روصنم
 نوساوا مزال هع رزوا كل ابا حطو یکن اسا كس رولوا كج هديا

 حافس نینم وم اریمااب بودی اعد همالد وبا سپ یدلبا نی بويد
 نیکلیآ یقرفتسم هت اباپ یب ناسحا بو روتک تد هیداب ی ریقف نب
 یراشها راتفک نالوارداص ندعاب ز رابتخا ین هلبا فا و شنا الاح

 || مدلیا وذع یکم رج ب ولک تقر هروصنم هد-کدید كر ویبوفع
 هم الد وړا ی دید م هدا اور هلا نا هسا هن كتجاح همالد با اب

 كيبنوا هدنوم ضرم هنب رالوفوب حافس نین ولاریماب بودیا اعد
 نیا ضبق بولا یدیاراشلیا ناسحا بوب ددع یللا هلبا مهرد

 اک ک > اف اعقاو روصنم دک دید هلوا رداصیرایلع نامرف هچلست
 هءالدوبا هدکدتسا دهاش بوبد رول ےک یتغب دلوا یناسحا هل وقموب
 رديمواوم نلف هلج بو دیا تراشا دعا نالوا ۰ دم دخ ؛ماعم

 ی هروک ذ۰ ءایشا نینمولا ریما اب هریک هصن رب ندناایعآ هدکدید
 صار و صنم سراب دید دبا رض اح رب هدک دانا ناسا ۳ هرس

 ردا لسد یو ددع یللا هلی هرد كيدنوا هن همالدوبا مکیدلبا

 ی دیا شلبا جورخ لع ی هللا د هد ماش *یجاون هدانناوب نکل

 ږی ج رکسءروصنم نکا مز 3 كَ 7 دن وک رک هڼەؤد

 ده رفد رکسع كح هدیکهدس هءالد 1 هکیدتا سا ید لوغشسء

 یک یکدروک ېب هلااو همالد وا سد ر هديا یلرفس بودیا درق

 هل هل رکسع بو دیا یل رفس ی بو دیا فطا نین ملا ریما اب
 تدارسس هرگس# مسوع هکم ردنا فو موش ن ارز لەمردنوک
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 یادت رد لاف ان كنس رع مارب روص:» یدید هلوا مره:بودنا و

 بسانمو ۳ نینمولا ريمان هءالدونا یدید لوارمصاحنامهبووق 1
 هب رج ی زرخنع یدنک هلقماش مب هدرکسع ےطظع نیاجنوب هکر دلکد ۷

 ءولعمرولوا یمهدقهاش من تورو هدرکنع هارب زّربس هدرآ ا

 .دکدید مرولیب ملا هبرجت قوج تق و یقعأش یدنکی دلهردلکد ز
 صالخ ندررلا هلقب رطربال صار دمزال لک هرفسوب كتس هتیلاروصتم
 ز وقط نوا نب هلک هنآوب نینم ومل ا ریما اب هم الد وبا نیس نم هلوا ا

 ید_اوا مزه هليبمس متمأش مب :Pe مدنا ول هد رکسع 1

 ۱ 8 وسم ks د تولوا مز هزم ه درکسع وب کیدا مم رکا ۱

 بوتو وط و یروصن زم ه کک دید مر هدیکر دک رس صا نکسرد ۱

 یی مناح نب حود هک ز وناوا تا | وع ن دکهروتوک هرفس 1
 م ۷ هب رام هل اعم هلا یرگسه ناس ار < ا لاو هرتهب /

 دوا 4 هرفس هد دم الدویآ د < لود ةر ex عا صفا 4

 بواوا لب اوم رب یرب رکسع رو توس 1 ی دین هلن نية وا 3

 کنم دارم رب ندنف نس د ه دقدناوا ترشابم" شاخ رب و كح 1

 ی. ردنآ یی ی دلا باط ژرابم ی رک کک ځور تورک هنادیم امزآ |

 | «دن ذی یناسارخ در یس هلج نک رای دریک هادیم ر والد هت |
 | یدلبا مهاوي درک هنادیم هی همالد وبا متاح نحو ر بول 1

 هنسوشراو کالا رهز ی E ود ی بودیا عطا هءالد وبا س۶ ۱

 ب ا هاک هولح ٩ ريح یساجر هړکدید الا وه ندامعيج ا

 ك اسا و هم ال د وبا ی د د 3 كم رک هنا دم هناا رخ 1

 ) میعا ( ی دلبا داشنا

 © مدعی نآ حورب ذوعا ینا #

 + دساونب ییز لاتعلا یلا#
 ۶# ىكئروا تولا بح باهل انا #
 ۴# دحا رم توملا تحانا ثرا ملو



¥ ۲۲ ۶ 

 # هسلعا ءادعالا ىلاوندلا نا #۶
 6 دس+او حو را نیب ق رفا ۵

 كفي رحوبنس نوڪعح ناشلا میظع هللا بودیا نیم حور سد
 نادم درم هکنوچنیراوا صالخ ندلا م هکدم رک اديه

 هدکبدیدنیسرولا هوولع ردق وب نده طاس هبن نخ نوڪت نسلکد

 حوریدیمروآ نوجا كا مفدیینعسد كیاطا یەفولع هءالدوا

 هعالد وبا هدک دید نیس رمټ مفد نند تور هنادبم نوکوب نوعشنا

 مهاوا لالبهیکرانرک لوا ندنب عح مسرک هنادیمرک |نینمولاریما یا

 مس هدیا لکن و باک, م هل انوا لوا لاله یهفواع لک ردررقم

 | بورک هادیم نامه لک د یف و قا هرخسهوویطا> حور س یدبد

 بوربو ناچو شاب هدلوب وب دوخاب هلا لتقاب بودیا ریسااب یني رج
 مک دروک مال دوب دک دید لوایح هک, راشا داوی نریک هنادي مدقم
 كءولعمرممایا بولوا راحان لکد نک م صالخ یربغن دکمرک هنادیم

 رادتمرب ءهبقک ا ندارند یرا. رد نوکر ا كمر وکی هک نوساوا

 رل,درپ ویواطرب شارا د ههمغریدلبا مما حور هدک دید مرنسا ماعط
 ییفیو یدل لقنرادعمرب هنا بودیارپ هللا بارش ینس هرطءو بواا
 باک د كيرحت یدیاراو یشخر اس زر ؛د تل اب ودیا نابرع
 هب « رمنلا نیل وا ره ام هدبر و نود نو یدرک هنادیم بودیا

 بوکح هلو اف هسا ییاسارخ یدرسوک كلروالد یلیح بوروا

 یداوا بقر هنتصرف كن همالدوبا وید هديا ماع نشا ندزاچآ

 حاف همال د وا هدق دلو ری روکی ن اهنروا ندرابغناملاق ندیسا یاپ

 ردراو مزوس م هه ړاک سردار یدشلقاب هغی رح بویلبا حصد هنود

 نسمرولیب یب هءالدوب اسد یدید لهروک هلیوسفب رح هدک دیدم هد

 هکنوسلوا كمولعم یدعا هم الد وا « دک دید ملعب ضو ر> ی دید

 لزوک هن مردیسلا ف همال د وبا ىلا فا رد یدید رارید هال د وبا اکب



4.3 
 3 دلوا بغار همنادیمنب بت نکآنیسشعا فب رظ درم لوا نس
 مب ريخ همالدوب اه دک دد لدبشمر وکی لاح دو كرلنریک هنادیه مدقم
 ہک ردلکد لاتفو برحو لادجو كنج هلکن مدو صةمن دکسک هلحوب

 كعب ر ابنخایب هدکدروک یکتما عشو تعادههو لاب و لات كن

 لدسف هو رهم كتشوصخو توادق نژاوارکهولخه دل
 هنص رع نحصم رپ عفنا ندلادجو كنج بوناص ريخ اک هلغاوا

 هدک دی د نسرتسا كنيد هلهروک هلی وس فی رح سپ یدید مدلک
 لالکو ل الم ندلادح یر لدل اص هکم راکا هلب وا همالد وبا

 ندناسارخوقارع تکلعهمالدوبایدیدرد هلی وا یلب بودیا قیدصت
 ب اهنا نوعا تکلج عازن هکر دیلکد تقاجراو هدناف هن اکب و اک

 ها بارش م هرطهالاح زول هدیآما دوا ۳۳۲ ل سهل تودیا دوحو

 هلبازرچ راسو ل ر وچ هز اتو یب اک قواط هدا م هبکه بواوا ولع
 تس 9 ردار ن دس اک اش حک ۰ دنرظ) اهتشا تارا تولوارپ

 هباتفارظ ندهکاهم ةکلهءوب بودیا قافتا هاکنس هکر دوا نالوا

 هک دید ېه دیا لاعربودیا لوترنهنپ رانکرابی وچرپ هدب نقب وېل هقبچ
 ل یدا وا یار تولد ر داو ەم تاغ نغلوا یلک وکهدکفبر>

 ندیاکر سراخ یعع رس اص بسا بورس وک نتروصرارذ ههالد وبا

 د اشک ندتعم ناک هناجرب ندنس هتروا لرکسع یکیا هدک دنا اکا

 هبل هدیئاس ۳ د ص ی داوا ناهد ند هدد بولسا یکریت نالو

 یر۶ 9 دنع یبا هب ادیم سد ی دل وا دی دات هداوا بوشود

 هکنوچ ندیلاجوبرلب دلشاب هل ادجو كنج هلب رارپ یرب بوقبچ راروالد
 لو ر هلګ رب راب داوا ناهن ندرک سد هدید یناس ارح هلا هءدالوا

 یناسارخ بوروتک هیهنروا ییهلاوت نالوا هدنس هککههمالدوبا بودا
 هکب دید هر یناسارح همال دوبا هە رل,دلبا سون هدیهدان توبد هلا

 یا #



aهدانش هو دوح بول وا 4 ام لآ یا رولس سور  

 هسخاو تاخر اک س كسراو هتان كنا نس یدعش ردندرانلکر هرهد

 وری اع؛داب سحررب یلتخرشکولرکا شک هکت)ا بودی سالا

 ندکدلبا رهظء ه:ذاطلاوارود هح"بوداشوف بهذم غشرب هکنابم
 كن وب لص ااو نورد فک هنیسهر عهده زا نیاژابر هرکص

 لسیم هنتهدخ كحور یییناسارخ بویلبا هسرابا هن هلرازوس یک
 بولک _دئدرا كنب رکسء «رصن بوقلا ن دلح لوا سد یدردتنا
 همالداب اب حور هزکداک هب ر وضح كح ور همالدونا رد رک هنڪا

 صا لزم هءالد وړا هدکدید یدبا زکه دنق ب وحاأق ندن ادبم

 شمرویب وید هلا لقا نی رح مدباناب وپ هدلیصحت ییلصم رککیدلبا
 هدکعیا ادف هداوب وب یعاجو شاب یدنکو مد الوا رداقاکازکب دیا
 ف طات لاعا لکشم دک ع وجر اب اخو یدلوا یضار من

 ه زکمرک هلکغا ادعو هجن نوه ردتنا لیم هرس نب رح بودیا
 كن همالدوبا حور سپ یدید مدرونک هزکب ر وضح بودیاریس
 هدکدلبا ناسحا هپ یناسارخ ةداز عم یتام امنا ینیدلوا لفکتب

 تنابخ بو دیا تم دخ هلناجو ساب هدنلود كحور بولوا داش
 كس رکسع ناسارخ بورک , هنا دیه هدر یدابا|نیء هفالط هنسمال با

 ه>ور كل رود ۰ صه هکروناوا تداور یداءا نثیناهج ۶

 دما را كن رکسع ناش ارخ تولواند رهط باسا "هلج یتعباتء

 بویابا هج وت هچ یسدااو كنیدهم هکرونلواتباور یدلوا تعا

 ههالدوبا هدک دابا راذک ندا ینبیداوا ك همالدوبا هدش رط انا

 ی دلشاب هاعد هلباا دص دالب هدقدلواتب رو هل بوقیح هل ابعتیما

 ید رندر و با وج ود ردهءالدوبا هدک دلبا لاوس ورد هی

 نداش واعد س رایدروتک ¿ نبش ی همالدونا Gy نوساک نبه

 یربن دامن هبکو یر ربهذوب نارو د دسیا 9 ؛ دید ه رکص
 اس حا ناک ھه ایس تو رک رج هل ادعرا شبع هدنراناود ھام



 را

 رشک رکی تاج RFE ك هنطع و EZ ئزلک دلا | أ

 لس تسسیان نیغاو اینم عاش ماکنه هه لالا هدانا تح ا

 نیعم ه دتساخ رو تسشت تولوا یلوئسم فعضو ماره هعدوجو

 ندور طر هداوا بولوا نز هری ه دّعولاخ م دلوا جات هراک ددمو

 نحو درد متحارو افص هجنالوا هک دروک یتیزوب نیغلوا ناهوس
 هنلاح كني را هد یع دقو هک.ردیا ژانو احر الاحرد هدلوا لدم

 بو اوک هد e د را هدا ناس> او ماعدا هراجر نودیاتج نم

 بود, ]هدا اور جد یکحاح لوا هدلوهق ند ییاعد ز هللا ءاشنآ

 لها ه. الدوا هدع وجر نده سد یدابا دعو دو ۱09 راج را

 ۵ :, زاحم | رو رمدعو یدک هدادنب نوشود هاب كن هدیس هلي لا عو

 ندهب ر اج الص ابو دیار و مه تقوزار داناو یدا وا بةرتمو دص زام

 نالمرح نان رقم بودا مظا یتاساوت هدک دما روٌّوط ادصو ت

۱ 
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| 
۱ 
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| 
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 ۱ ( من ) یدلبا لاصبا هی« دع ی

 4 ۰ ديب مان هل اب یت دیس یهلبا# 1

 ۱ ۱ e هدنشر تناکنا 9 هلن اهدثرااهنآ #4 ۱

 4 هدیلو می ج رنا لبق تدعو #

 ۷ هدرصو ن راو چت و # 1

 ۷# هد دج یر خا( هل تفاح تفلح  اک## ۱ ۱

 هد عد نم یعارف دیه قیبف سال#

 1 * هدیدقلا لثم اهفاس ز وچ هاف ربع * 1 5

 # هدیصء نئرطتو> نم جدا اھ ھ جو ٭ أ
 ١ ٭ هوسا یر ء لثء ینا عم ةایحام #۴

 ۱ یدک یدال | صا هدو دلوا لصاو 4 ۰ درس هروکحذم تا

 بودا قر ۳ هرودز ور ز نا ها نیاز اده دا ا ]

 و ت هب راح 2. hog مداخرب |
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 هننول اخ قوز ° در وا ید ذنک ےکیدروک هدک د اک هلل رم ك دعالدوبا

 ندشب ولطم بوردنوک هپ همالدوبایب هی راج وب هدس بودیا ملت

 نوسنک هش وح ر نامه لدردوک هر احر العا هبت مه

 كەمال دودا یدک تولکح تون د هلا مالعا هدک دلک ر ابد روس واد

 ت وا وا نادنز هنغا ناهج ه دک دروک هلنس> هد نەي راح ییوناخ

 کچ ینرادت نویو کٹر ےس دن و یموق ولو فرخ
 نّرح یس هدلاو ميکیدروک تولک همالد لغ وا «داشاوب یدشود

 هلوعغ انا شاشاب هام هلبا یاهیاه هب رک نولکح هب هش وکر هل او

 غا رهمردام یا بواک هشابوب د هلوا یدزنسوک ز وب ثبیصم

 ناهج هنوئرف هدکدید كروب نابردن ثعاب هژوس رکح فب کوا

 ۵ اباب هک میلیا اله یعدنک بودا مام ده یروث مزوک یا

 هبراجرب بوردن وکز ه دیصق ه درب هدیکبا هب هدیسروخ هتفکق ج هلوا
 ردهدهطواو* الاحرلشابا ارا هب راجر هلا مداخیدعم هد رلئا عسا

 :رکاردررقمیسلبا هلءاعم هلکناوشراق هع زوک من بوک كانا یدعش

 یعذ وس بوروتک هنبرپ نفح ینالغو رک مدلیا هظ> الم هراچرب
 ردام یا همالد هدک دیدنیسردب| صالخ نددر» وب نی كسرانوط

 ناهح هنوت رة س یدید مسج هرس تكسردیایحا هن ره عاب ره

 ین بوراو هننا كنه راح نسالاح هکمدلبا کف ین وپ یرون مزوک یا
 او هدضب بودا مالوا کچو وا, نچ اتم توی درا ر

 هدک دید نع هل وا رد اق هب رقن یخدرب هلغلوا مارج هک اا هک ات هل

 ںویلبا مات یشیا ب وراو هاب كن هیراج هلیا «دلاو ريب دن همالد

 ندنمودق كن هر اج هءالد وبا دکنوح نامز دعب یدک بوقیح

 هنن ون اخودد هبراج یف بولک هثهناخ هلبا هل تولوا هاک آ
 تیم رک دب د رد هد هطواوش بورس هک | ع ښی دل وا هدک دنا لاو

$ 
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 تا ات ل سا ل ص خا

 ےکیدلبا د صو یدراو دا تورم هر :طوا ینیدلوا هد #۴ ۳۳

 1 تا هلفغلا لع ۾ 3 وج هد راج هلل اتهص توکح هشوخآ

 واد هلوا ےک وانا 0 وکر دریک یرګا كوي رح هجوقر
 ندنفا دفا دعضو هنا امس ی ول لا یبواک هنا نکا رظانم

 ںوروا هناد رم "لس ی دعس اکس خوب كح کالا بولواریکاد

 AH رسول ند هب راح ءال دونا هدک دید مرر دلب را فر

 شرامس هلی وب « دن راکد ردنوآ هز نس هسخوب هللا لراب كج روک

 ب واک هکرلید ردنوک یم اکس یا ریپ یا هب راج ی دی د رلب دابا
 رلیدردنوک هناوج هز ات ر هدنفاقوش یب هکاب نیس هل وا هدوزرآوب |ا

 دمالد وبا ه:؟ دید یدلنا او ییتحاح بولک هاب لوا ندنس یدعس

 ا رکم كال ىراس کنلخوا هاش وب مکيدلي |
 ندشاس رک ویدل و ی همالد غوا توّهبح هرمدط هلا لا رازه راحات

 هج وب ےہ كلدلبا ب اکت را ہکر دشا وا وب ,فاخ ان یا بوتوط ||
 اکب ہ دنس هی اثم هتم یر اکش يغيداوا دصرتمو قرم یر ندنامز |

 یدپ راج یکبار بوید لدناص یمرولاق هکناب یحایقوب و دلا مارح
 بورود که ن روط- كنید هم زالوا تقو هغلخ یس هکیدلن نیک و

 ك هفيلخ ن ویروس ب ود مربویلاصیکابب رک كنس ذعکد لک ن دکةح
 هر وک هلا لد وا همالدووا توداي هب ی دهمو یداک دنسوبق |ا

 رلیدیدر مسا ندا هکمریک هرکنروضح ییکراو یرلعازب رب | لا رلتلک |

 هدو دل وا نذا ب ا قوا. E ام هق رطرب هن نوسلک ِ

 باطخ یدهمراب درک ه نی روط> كنب دهم هلی یلغ وا ه.الدوبا |
 شا وا ناب رکب تسد هل کالغوا صا ردن هءالد وبا یا تودیا ||

 كن هثسطا ناو نهم ولاریما ا تودنااعد همالدوا یدید نیس |ا

 دما هم سابات , لور د هلک یا وب ندهدآرود ی نا کیدا اکی

 هله ههبا یدیدزمس هديا هلاژا جی دوجو بودی لت هکءردنااجر |

 4 لوا



(ro 
 .دکدید ی دلوا نحس ند ه هلتف م هروک هلا ناب یتمرج لوا

 هب هدذ> 1 یدهم هدک دانا نایب هر زوا یعووو ی هص همالدوبا

 « دن وب ن, همالدوبا ی دا وک هععشو د هرزوا یسهقرا بو ریو داشک
 ینیبخوش تواک لدیانامر مدلک هکمردلوک بودیا قله حس هرس

 نینولاریعااب ب ولک هرانفک همالد لوا هدک دید رات وابا لات

 قاطنثسا هدینب هرکرب كم رویب نامرف هاتف منب لب ز وس كماباب در
 همالدهدکد ید كسري د هن هروک هلیوس نیس زید ک اء او ید ه ءیدید لدا

 فی رح رب هدف اية وش هزوصاا م: اقللا هي رك مابا نينه ولا ریماا

 هل اعم بورمکه باوخ ه.اجرب هلم هدلاو ههگر ه هکرد هنسقرق نیا
 ه رک رپ نب یدعش م دالا تد اکش الصا یوبغجوک ہرکر نب نکردنا

 هدک دید م دلوا تګ” ندن هلتف هلغمراو هنا لنس هبراج كنو
 تولوک هلیا هدهد نکلک نهصم ید ندنلعد هب یدهم زوسوب

 نس هی هدکبلنالنف يکلغوا یدعش همالدابااب هک دپ د هندمالدوبا

 یی هب راج نوجا مرطاخ مب نکل نیسراوا رداق هنرصن هی هب راج
 العاندنا اکس هد هلبافموب كسردیا وع ییمرح بويا ڈغاب کو اغوا
 ناسح ارکم نیتعو!اریمااب تودیا اعد هءالد وا هدک دید مهر و هب راجر

 كسهشو هنیالاو مدیا ظفح هد نساع هلا را یی ه, راج کک «دیا

 هج رکا هعفد ول مک: د د هی همالد ی ده »سد ید د ماکد نیما ند نضر ها

 كسردیاتراسح ءةلخ ات کی ک ك نوب یخ درب نکلمدایاوفع یکنحابق

 نیدز انر هب همالد وب او یدابا هیات مک بولد مردیآ لق نس سسس هه مش

 یدقیحهلبارورس ند روض> لرد امد «.هفیاخ نیکمر و دی راج

 تیک هدساعر هلییمشعو ناربح هال د وا نوکر هکر ونلوا تداور

 ههالد یلغوا نکیا مرک امرک هروارازاب بوناوا ثح ندیابرهبودیا
 هک ردرکفب سشمول»ء افص ناراب یا ےیکی دد هسا باب زا بوک ھم ج

 یدوحو ناکرالا یوق ساسا كءراوکر'ر ردپ نالوا مایح دن فبام

EE ED .و ی  Eلس  eا ر م خر جسد م رخ تک هل  
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 دسا عقو یاغص مب ر دشاوا لام ندی ریپ و مره لیس موخه
 | ییرانایح نالواندب ناد:غوز "هلبتف نیغلوا هتساو هتنایح كل رلثا

 وا ید م# یی ۰ د مانا زار تۆدا هوا ی ل 6ر اک دنا بپسآ 0

 ۱ هت مدنشلیا هح الم رب دن ضب هلا هد ارج اڪ رود ھم لذب ۱

 لایا اأ مردنا دنب و 2 تودیا اهلا هتي رلود: اک رک راد وا ۱

 یساک هل وصح كصوصخوب هکمردیا زا ندرس الاح را زایا لویق
 موا هدعمالدوبا یس هل چ, كتعاج هدک دید مس هدناتنواعم هربقف هدا

 لوبق :حص) روعن كفش دلو یک كون تود اراق هتنژرسو ۱

 یاوافص ناراب یا همالدوبا رایدید نیس نیا لع هليا یر بودبا
 ن داخ هرکرب هله ر دلکد یک کعب دلکا لس هیضق افو نالخ ۱

 نکمولعم هدتفو لوا كدلب ومت ودنا راسفتسا یی هظحالم يکيدلبا

 ییدلیا ضرع ود قابرثو له اله مس یکیدیددهش هکرولوا
 ودیا تاطخ هیحوت هیدمال د ساګ تاكا هعفد و ر دلتا رهز

 دکندریو تاوح هلهحوود همالد رلبدیدرد هن رندن نالوا هدنّهح ردپ

 تعارف ن اج اچ راثکا هد نکیا ناوتاو فیءصط نیلج و مر دب

 س رید ماکد رداق هکر ت لغوا هسم دابا تن ردق هن رهبویلیا
 نم« هنوط م ۳3 ییعاباو لا بوذا تدوا هماکن هکمدروک تسانم فو

 هدیا لرت عاج هکان | هدا مطق یتیوضع نالوا عاب تلآ
 +همالدولا نانک هدنخ ۱۳ الذھ كعارت ناراتهدک دید

 ناراب همالد وبا رلیدید نیسررپ و باوج هب یدلوا مولعم رب دل هتشیا
 دناصتف كعارتو بوراو دن هات هلکرس ا هس رل اوا تجنزرکا

 لتها هدک دید ۸ هل وا یار ها فو لا مک انا كنالقوا |

 كننمالدوبا بول اق هم دقکب بوروک بسانمو لوق-م هلجج سلح |[
 هدکداک دن وہ نوت اخ یدلیا بات قد همالدولا سد رلتداک هنلرعم

 هلو فتا نار اب هناص.و كعاز 3 تو ست ع كم اغوا |



 ر
 "ماد هدک دید ردملو فم سردی کج ندزول دل ر ھ دلا مکح نس

 نیلس* تعاج یا هک درب و ت ۳ هله ووا ند هدر سد لات

 رکهرد ررعم ییا دل وا ل اس مدآ هک د ندنحارج یک كن وب

 E e ۱ ینراهم هدقا>ا رح كەم واعوا هلوا قداح حارج

 عطف یا یدنکو نیر هدنف والوا یک ردک رکر کد

 نالوارصاح ہدکد د هیلبا ارخا هددساباب نف ی اض تعم هدر تویلد

 یدلباهعالد راب دلوا قرفتم بودیا باوصتسا ناک هدنخ تءاج

 كنهمالدوبایدم هلک هنسا ناراب نوک حاقرب بواوا لح ن دریبدت
 هل اعم هدق دلوا هتسحولعبا هعف در هک ردول هدب , ندنرابخآ *هلج
 هيما رادقه نوا كلبا ح الع . خلک نوک ب ورو تک بطر نو

 یدلبا حالع بویلبا ددوآ نامززارب رو زم بیبط سیرلید- ای وس
 ناناوا ل وق « دق دا وا لص اح مات ءر ب ولک تقافا ندکل هتسخ

 حلیم هدب هکیدادا نیم همالدوبا هک د لیا بلط ندهمالدوبا یل م
 ر دلا م تاغ یدوهب نالو نکا مر واکس هکر دقو یسر ردبا افوهروب زم

 هړک داناراکتا هللا ی وعد لام یرا دهد وه عم علب ءندنا نسر د اکر زاب رپ

 مکح عهدا تداهش بوراو هلبا لغواک هليا راضحا هنسلح یضاف

 بدیط سد یدید مدیا لیصح هلا قد رطوب ی دوم علیم بوتلوا

 ند# نالوا یسدضاق هدوک یرو رم یدوهب بواوا یخار هرب دو

 یوعد a 4 هب روح لل ی ن رجرلادیع

 سد یدتسا دهاش ند بط یصاق هرک دابا راکنا ی دوها یدلدا

 یصاق ادابم همالدوبا نکا رلیدلک هیضاق ساخ هلبا لغوا همالدوبا
 هرم ولو هک راج هربا 4٩ زر تودیا قیاضن هدر داهش یدنفا

 هیات باو قوا ی یکاوب کرک یر نیک فاوشوی
 ) را ) یدردٌمسدا

 9 مهنع تیطءد ینوطع ساناا #
 © ثحاع مهد ىع او: ناو #



 ترا

 48 مهراب تش ی رب اوشن ناو#
 ۶# ئابلا كلت فيكم وق بل #

 فو> ندشناسا كنمالدوب یا یدلبا ت داهش ءادا بوک هدر

 ۱ ندنلامو دزک یدلدا ما ه دا تو د مدلیا لوسفیکنداهش نّکعا

 رداونو هبیعرابحا كن :مالدونارلب را ملسا یدوهعم علبم هینیط

 3 5 و یدتلوا اعتکا هلا 1 دوم وب نیغءالوا ت اهن 2 ترم هد رڪ ۱

 رد هلع ك هله لاد همالدرد ۵ دنر اتر سوا كن عه

 + یننخا هیفغلا لیذه)ا نرفز لی ذهلاوبا و ۳9

 مواع بواوا هنس هر راح هدلعو مع ندهیفنح .اهقف "لجا

 ك کشد رح لاح ر « دنلا> "یداىمو صا لئاواردندبلک دارفا هدد

 یعار هب هد نح وبا ماما هيض ص ةن رط حاهتناو كدولسەرک ص ی دیا

e Ko e E ۰ ھ : 
 د یھ لم کدابولوا بلاغ ا قیاقد عبط سادو یارو تلاطو 1

 | تدالو یدیا ناهعصا یلاو لیده یناکم الاوردپ ی داوا بهاد

 ها بولوا هدنح رات رشعو هدام ندر هل ردق ترعه ینداعتات
 الم هاکتھ ی م رعو اف 0 ۳ ادو هدنرطعلا نایعش سچو

 لیدعورد هلا ه]«42 ءارو اف حجو هم ءاز مصر دز یدا.د ینادواح

 یوفکر د ها هال یرخاو طح اد نوکسو هد مراد مدو ه ع

 مظ عا ماما هکرولوارپ رحم هک ا رفا عهرزواهجووب هدنباک مان تاک ۱

 رقولو مد وزارعا كرذز ه.ع هللا یضرهفینح و ماها ريح ماهو |۲

E1 ید رار وليف فو طعم هردو ز ليج ف = نابع دانو  

 زاید رهوکو د ردیلکاو لحاو یلصددو ع تكعء ےک 6 لب ف اتو

 || هدمظعا ماما ساج هک رداوقن» ند د بز نب نسحو یدرارواوا

 تولوار ابا تشم ی اشک هوانراطع ناعلسو یدنا هر زوال ||
 اے کک ےس |

 هک ا:



icad ‘= 

IE: 

 سصا> هدبطعا ماما سل هکشعا ردیارط«ء هلت ول ییعءاس ماش م

 دجاودزا هيل و یمام | تریطح هدکدشا لهأنو ج ورت رفز مدیا
 فافز ةه طخ رب قارشالا , الم لع هک. دتااحرو یدلبا توعد

 ید ماما را هدبا فرا-مو قباق> قاقحا ینامقسم شوک هلیساشفا

 ہرا صف تاک هد هہط ء انا بو لوس لود ۴1 وتسهو نیست

 نرفز یکی دتا هدهاشم وب هکر لیدتارر دو ی ال رن هرزوازرطو
 مالعا لع هدی->و لعو مارنحالا بحاو ماءار ندنید ها لیذها

 باره وا ور دما کآو زارعا "ہت و اشو لبو ریفوت راوازبسو
 دنب > هرزوا هجوو ییاهفصا معنوی یحاص هیلع *هیلج لطف

 یی هلفدص هیلح رف ز هدلعو تباور هکرولوا یناعم "یناوغ
 یدناهسیک نومو هيلع دة#مو ۾ قووم هدلضفو تناردو نک نه:

 یک صب :ون بودیا رثس هنناج همصب نوجا یردا رپ ثاری« بلط
 نوتفم هنن هتسوس ه رصب لها هدق دلق رفع ی رهش داوس

 د وعآ ییسعا راش>ا 2 ااو نطوت هدراد ل ها بول وا هت سالاد و

 مچ هزبرب یس ایدی بشق هباحز لابذآ ها تو
 نیک بور دیا مارآوزارق هد هرتمب دنکفنا ماراو

 توللوا هبح ول صلوقت ههش هیةو لوا هرصب یاضقورلیدلمامن»

 لاحرا ندانف راد نکا هد هے هدنلالخ كنس هنس هرکس ىلا رو

 ۶ ر اف ندراهنو لسیل "یراعع قرو یدابا لاقتنا هیاق ناتسرهشو
 هلبا مفر مجد انسا یدیشاوا ملا هرکسق رد یرعنیتس هدقدلوا

 یضاة فسوب وا نکیارضتح رفز هکرونلوا ةن ندمیکو ن, حلم

 ر عبط ۳ وص ود یزارمسا رهاوح | وا راص تانونکم ید رفز

 هدر حلب عامو راد ثارا رالوا رگ, ر وطنه ول هک دید تهدیاراوظا

 كسحوا وو مدسا هه هم هجو ز نالوا یافعو تعصع نچ ز
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 هدا کات هست کا و هك £ هنو مدلنا ا رها همهداژ ردارب یک*رد
1 

1 ۰ 1 
 نبح یدیا لاو فن رزوا هربصا لاها لیده یردد و ردراو فح

 ندروز هکر دونم ندک اص ےم اع وبا یردانا ت او هدندنالو

 قب رطریسیف هنب رات رمو > هفش> وبا هدلوفرپرحه هکیدیارد مدتسلا

 بها ف تاو 8 لع لدوم لو ۵ -/# ر داوا (E ا

 ا

 ردرلشلوا رد هدم ع ناما نکیالالهو ردصهد ال صد لذا دالکءدا

 ۱ دک نیعب اتلامالعادحا یدسالا ماشه نریبج نب دیعس دع وا
 ۱ ۳ دی زم و روهشع هللا لضف و لڪ روفو ن دنیبات تا

 0 یا رس عر دی رار عح رمبچ نی دیعس نال واروک ذ أ

 ا اغا كرلتوبو رع نی هللا دبعو سابع ن هللا دمع
 ذخا ندنتارضح نیعجا مهرلع یاعت هللا ناوضر مارک

 ن دیعس یراترضح ساغ نا هک رونوا تن اور رد راتابا

 ريح نا هدک دید هکنسلنا فرا لادن تودنآ مولع ةت ه دنس هرج

 تر اسح هعطع صا 1 كنوب ۳ دنکم ہا هدرکش رس روع >

 نیل رب ول aS مّطظع هللا سابع لآ س یدد ها و

 ۱ زوهلوا رم اح هدکنابرپ ه دک دلیا مولع لەن هکر دیلکد یس هحیاغع

 | گالاس هیاطخ کال سرکاو تواطلا وهف كس ردا تناصا اكا
 ۱ 1۳ 1 لق یدید ژر هدیاداشراو تلالد هتشسار هر كسزولوا

 9تا تورو لح ید روما تالکشف كةل زات رع > سام ء یا

 هلوع وب الصا ريج نیا نکراردبا رب رک یتباوج كلام ن ال وا

 مچ كنیرا مضح ساب نا هکنوج ی در زیا یدصت هروما
 هتل تنه كفا رج ياي داوا ضراع یک هنن ران ناه>

 7-2 چچ چت
 چ باوج
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 هدیریسغ لع بودیا ذخا ند امهنع هللا یر یابع نا هلیقب رط

 ذخا رابک هح لاا كرلنوب و ءالعلا نیورعوناو ورعن لاهنمو

 ریج نی دیعس هک روالوا لفن ند ر اسب نی لاله ردراشلبا م ولع
 یناشاا یظع نارق هدنرلق داوا لخ !د هپ همرکم "هبعک یرلرضح
 نیدیع- هکر دبا تیاور تالاادبع ن لیععاورل,دابا مخ هدتعکرر

 دوس هللآ د.۶ ہھکر یدردا تماما هر هدا مر رس ۳

۶ 

 هرزوا یئارف تبا نب دز ڪک رو بو دنا تءارف هرزوا یار
 هرزوا تارق كنسي مغرب ندم ارک باعکا هد رخا *هلیل ب ویقوا
 یلعا كنیمب ات هما هق الط لاسم هکردد و یهو یدرار دا تماما

 ںالح می تولوا اطعیلعا كح نلاس# بولوا باسا ا ید ہہ |

 3 جو ی ار یہ رق ناد ےم بواوا زا سواط هدعا ر> ۰

 هل كن هروک دم نونو رعم> ی دوس ىدا دهاح حاوی ھر ا

 تالئاضف نالوا راضفالا هام هن رلراس یرب ره تواوا زاتم هدنس

 نا هکروئلوا لقن یدیا فراعو ملاع لامکلا هجو یلع هنس هلج

 بواوا یب اک كل د وہ لب ههتع لک هنن ادہع هد اح ءا دنا ربج

 نا هر یدیشل وا یب اک كس رعش ۷۱ ی” وع وبا ی ۰ د روا هنا

 هد رمح 1 هدک دارا حور ہہوا كناو رم گ اللاد ء بودا

 یی ایا یدناوا لت نج رادع یکاتقو یدیا هلن هلا نج را دم٤

 یا سد راب دلوا ناشر و م رهن هدوضوم یرلک دب د جاج رد

 1 اس هد هم رک اه ج هدیانا لوا یدلارا و هنف ط هر. درج

 رب> نیا نیفلوا هنک سفن دبرب یدیا یرست)ا هلادبع نیدلاخ
 ه>اعح یر نبا هکدوح یدانا لاسرا هج ات نواوط هک باک

 a صوت نصب بنی ات هه و و رز صور متن سیو

31 



3 % 
OTOL ی RL rer anv oR ana r. hr RLS NE DESE OKADA Tata Da 

 م س س س س س را و س ت ی م سوسس تسسسس

 یار ءار هد داک هر ن دف وک نس ی ى ی تو دیا ب ر اطخ رلدرونک

 یدلبا قیدصت بود دیلب مج نا هدک دید یک دال ماما نسر نکیا |

EEEا مهیا طق نودا اب رف هدیلپ له هدر رکیدت ال ی  

 ودیا تاک اکا یتسوبو دبا یماق یی ءشالایسوم یاد هرب وبا |

(ZE “E. 

 هدنرلک دیدنسردیا یضاق یی ییارعا یک كوب هکر دیقوب ہنسک مھ

 ود هلا تفل ا رنج لر ج نا الرصا هیا- وه ینا یا هدعب ||

 ی“ __oA ر ی دید یا بودا قددصت را هدکدید یکدم اص

 نوجا قیر هتج اح بایرا بو دیا لاخ دا 7
 | ت ویال لاوس ود دلننالصا هرکص ندک درب و ۲ كي زواکس

 ٩ لس ی دب د ی وک یقادصا a E ک ربا ږګ ۲

 تن رزوا مر هکیدلوا ہد a نکیشعا EE TE رجس :

 جورخ ثعاب بو ړو باوج ريب نا هدک دید نیس هديا جورح
 براک هم وع حاعح هدک دد 5 لە كدوشا ندا نالوا هدر ده ع

 مق یرلکراب رم هک ردب و ص یدابادیهم بوک ی دلبايعا هدالح |ا

 دوو یدلبا تداهش "هلک ادا هرک .ها یرلنابل هرکم ندقدنوا ||

 مقاو هدنمظعملا نابعش ننس هنس یعشب نسقط كت ره حشرات |

 ردهاکت راز یزارونارپ مق بوتلو ند د هدط-او ح راخ یدا
 هک زوئاوا تاور ید هدزوفط قرف یرلف رش نس هدرلتداهش

 ريج نا هدک دابا رها هنلتف كننرات رطح رج نیا حاطرپ جاعح

 براد (هلوسروهدبعا دغ راو هل كيرم » .دحرهللاالاهلاالرادهشا)

 یلاطو برا ندب یدید ( ید ءب دحا لء هطعاسدال ےھللا) ہد

 یرلاعدرمت یدلیا زا ويد هلا طلا .دتسوا كنهنسک هرکص ندش

 e تک نا نوا تا مر
 هک )هو



 ۲ ج۳ %

 دن ام سهر تس ایس عب هرعص ندشداهش رج نا یداوا ل اله

 جا هح هکرونلوا لفن ندنرلترمض> لح نب دچا ی دملا تبا صا
 نا سان هم اع نالوا ه درا هجو هدک دابا لتف یربح ن

 هدقدناوا مطق یش اب هکروناوا تباور رمل ب دیا ج اتم هسناع لریبج

 نداسطا ییبس ج اڃ هدک دلبا نابرج نا هدا ز ند ی ات مدت

۱ 

 ۱ مدرادعءول نادنرب فلس وهن نانلوا لتقف ریخلک هتفو ون بو دنا و

 ه» د ترک بورب و باوج هدک دید رد یتمکح كنو یدلوا یراح

 مدقمر دعن ات هسقن هسلا مد یدیا هل ین هدق دناوا تو بلس

 نیغلوا لثاز ندنراهوخ لوا ندزعلوا لتف یسفن كرانانلوا لدو

 یربج نا لح اصح هکر وناوا تباور یدلبااضتقا تلق كني رلمد

 برات هدقدلوالصاو هنرلترمض>یرصت نسح یربخ یکیدلبا لتف
 هللا وه دهد ب ون د نیس ام حبق ل ذو جرسعرط یکیدلبا ڭەسافو ن

 یدیا را هساوا رشم ه د نلت لری بج نا یس هلج كضرا هحو ناک سرک

 لاخ دا هدهج نس هل-ج هدنس هلباق» كمرح وب ناشلا یظع هللا
 ه اکہ دو دلوا رت حا هک روناوا تیاور رلیدرو ويد یدردب

 ندی ابماد هدرام د یی داوا لثاز هشب هک بولک کا یلقع
 یدردیاتمادن راهظا بوید یدیا یعهم هن ےب كلبا لق ی ہبج
 بو دیاتح ارمسا رادقمرب هد طرح مانا جا هکرد ورع یجدوپ و
 یدرولوا رهاط یرلن رم ضح ردح ن دیعسهدنمانم اع كاا هاو

 هدنس هلباقء ك هرج هنیب هللاودعا بودا ذخا یتنابب رک كج اچو

 یدرولوا رادس ندباوخ نازراو ناسرت هک دلباهلج وید لدلبا لت

 هللا بوروک هداب "ور هرکص ندننوم جاچ رلیضم هکر وناوا تباور

 بورب و باوج هدکدلبا لاوس ندنلاحوید یدایناکس نالا طظ
 یدلنا لتقف هرکررب یب هد نس هلیاقم هم دابا ۷ مدآ ردقنره

 هرکش مپ ییهدنس لب ادم كم ج لوا هک لتف مج یدیمسالا



 ۱ و
 ات

 نوا ريج ن دعس هکرد روطسم هدب ونک باک یدلنا لق
 هرک رر ن وحا یسادعام تولوا تازا هلةملوا لت 9 شش
 ردل خاد هد ادهام ريب زا نب هللا دبع اذ ۵ عم تكنسهلوا لس
 هک ردملوا وب یهحو نکیا هدانز ن دنصب ان لصف ك هباککو

 هنطع قلخ هم اع هلف» ال وا دعو ریظن هدنتفو كرمبج نب دیس

 كلام سنا ندءارک "باص هدنرصع رپ را نا نکا رلب دیا جاتحم |

 توقف نیغلوا و هتسک هک ندرلب رغو مهنع هللا يضر رع ناو

 هلععا بده یزارش قحها وبا حد یدیشلاق یشناح هدقدلوا

 هکرلبا تیاکحهدناصخم "ظهر دناذاهش باک كاك نالوا ی مہ

 یدراثب وا جت ,طشاراب دنسا نیغ وار هامه دج ,طش"یزابرییجنیدیعس |

 ورع نب بهو يا نینرحنب بیساا نید,س دوا #
 ا مورنهنپ ناره ن ذاق نا 9

 ك 1 RR رابکر دیر ك هوس :اهدق نالوا هد ھن لم دو كع 3

 یل رش ثیدح یدیشابا عج ی دایدو دهزو هقفو ثب دح بووآ ۱
 ندنرلتر ص > ام: هش یضر هر ره او یرهز صاقویپآندعس ۱

 هللا یضر رع ن هللادبع هنگ ر هک روناوا تاور یا عاتسا ۱

 هللادبع ه دک دلبا لاو ند هلثسرپ بولک هتي راترضح امهنع

 هس رریو باوج هنو هلبا لاوس ندیبسلا نب دیعس ی هلئسوبراو

 بولک ب ودیا طیض ییاوج یکیدری و « دک دید هليا نایب هپ بولک
 كل رصع ,لع دوس هک یکدعد اکسرب رس لا ۰ دک لدا لفن هرج نا

 یدربو باوصا باو توخ هتدکلاوس هکنسم رمروک ردندنرزاتم

 هنباهکا رع یا ه د-ةحر وب زه دعس نوکربهنیو رایدروی وی د
 مسو هلع هفالص م رک | لوسر ترض ح ی دیعحرکا هک بدید

 ی راه هدا ۇر هد لرول ر دنعسو یدراردآ ظح یدراهسروک

 ه دن ام ناو مع لب كلا دم ع هکروناوا

 4 یدروک #

 تیاور 2 es زر یدیاراو ۱
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 دد هاو هدد دلوا رادپ سب ردیا لر هر ترد هبارح مکیدروک

 بوردنوک د بیس انب دیس ی هتسکرب دعب یدلوا مومعم بوشود هل
 یر دنا یب ی د الوا ترد .دکدلبا لاو ن دربعت كن ه.قاو

 ر وهظ سب یدلیآ ریبهتوب د زرواوا تفالخ دنه نیشن هکب را

 هفیاخ ماشهو دیر ون اها و دبلو ندندالوا كالم ادب بودا

 هن را هیت ندننارضح مهنع هللا یضر مارک بار وپ مدیمرایفلوا
 هللا لص مرک ١ لوسر جاوزاو یدلبا ثیداحا عاعسا بولوا یقالم

 رابخا راعشب ه دند رانا بولوا ل خاد هثب ژروض> لسو هیاع

 نکو داوا زصاو بویلبا اوس ندلوعکمو یره ز یدلباط رض

 یدیا بېس لا نب دیعس هدن راک دید یدیا مک یهبتف تباغ كن اع
 ییلاو مدلبا ےح قرف هکر داوقنم ندروب زم ديه راىدرب و تاوجوپ د

 رایدرویب ون د مدلبا رک هلی هليا ماما هدزاغ تفو شب هکر د هنس
 هک ردهنس یللا ندنراقداوا د اتعم هتواص ء ادا هدنبشدپ فم اٌمادو
 ج د و رلب در ويب ون د م دابا ر ظا منافق كن هنسک هدزاغالبصا

 رل ابا ادا ىح ص ه ولص هل اا تع ءوضو هنس یلل هکردی و يه

 TE ییکیا كا رلتو الخ هزو هللا مر رع ترضح یرلتدالو

 ل اهنا هد هرونم "هن دم هدنرب ناسفط كت ره ےر ات بول وا

 هک روهنلا مامالا یفوکاا شعالاب فوررعلا دا3

 رد ږ يلع دو هب ق ولوم هددناورو لضاف و اع هدرول رم ماما

 هب هو وک ه دعد تواوا ن د هی>ان یرلکدند دنواند هدنلصا یدلاو

 :دن لکدلک دب هفو سد یدبا لم اح دشعا یت وت اخ هدکد ابا لقت

 تولوا نراه هب یره ز هد ز اعح رو ره ماما یدلواداوتم شعا

 کل ی دیارل هر وک شرلتریضح هنع هها یضر كلام ن سناو



{3 
 ا

 سنا سا یدیشم الوا ردقمور ہہم كلیا ع عسا ثیدح ندرت"

 ایز رد هل هب رط لاسرا ثیداحا یراکدابا تباور ن دنرلذر
 ن هللادعو یدشابا عاعسا ندنیاوڪا كا یهروک ذم ثیداحا

 ردشلوا یالم هتیمیات رایک بویلبا تیاورثیدحرب طة ندافوا یب
 ثایف ن صفحو جاحعا نب هبعشو یروت نایفس ند :وکذم شعاو

 نی واتس میظع نارفو رردا تساوز رابک هحت نداطع هو

 هجو ردا ضرع هب ابرا هباءاوبا بویلیا تمارق ندینو
 م واع رشا هلبا ثیداحا لقت تودیا تدارق میلعت ه-ةلخ رالب
 یم ۶| كن لع نالوا هدنرصع شعا هکیدیارید هنیع نار دشا

 لر ول زم ماما یدیازاتع ند هلج هدنظهح هیون تیداحا بواوا

 لث ام هدانز هی هقیطاو حازم نیفلوا « د اش, یرراهط) برشی

 اما تب دح تاک ا نوک رب کرولا تباور ےک هت راءدیا

 شععا هرکص ندنامزربرابدلوا بق رم هن>ورخ ندنهرح كروب رم
 سمت هد جت رکا هدکدروک هدامآ و رضاح ی هءلط نوتیح هرس

 یدمسلواید.ف تک هلناهح "یو رور لیفت و ضو دا زید

 هليا شعا نوکر و یدید مدیا زا هیهرمشط نوجا میلعت هزمس
 حالصا ییرلنپ شععا هدق داوا یراچ راتفک صعب هدنن اب نوت اخ

 میگردد هوناخرو زد یا یدرونک هندنکرب هد ها نوح

 یرکا یراقاناو زولش یرلذدب ناهج ےڈج كني راترطح یدندا

 للثم هدناهج هکاب لکد هدرهشوبهککلیا ریقح بو دبا ظن هنغیداو

 سهلا بولوا رابتخا یب ش۶ا هدک دید ردردقاا لیلج مامارب زعلوب

 یزچدک مزبهسلا نس كدروتک ه> الصا یزءایمی-زب نوسابیاوسر
 دلشاب هناس و رک د هلی ی رانایلکهنب رطاخ ك راه ب ودیا دادعت
 دکناح تولک هشعا نوکرب کناح رع ندواد هکررلوا تباور یدید
 بور وباوج یددرسرروس هت هدنفح ناتکزاف دنا تودنا ادتوا

 لب هوا برو ورم یو
 ٩ | روا هل



 < و

 كاک هاحهدعب یدیدردس بل هسبغوب یتس دارکا تاهنسکندیا ادتق
 دسرولوا حد د هاش یک هه ار هدک دبد ردهنرکنأر ه دنف- قداوش

 مفا مامهو مےطعا ماما کرد و ع یدید رولو هلو-هم ین داهش

 هدنااع یم ص لشعا نوکر یرلتر > هند هللا یر هم تحول"

 ؛درلف را را ور سا را. دلکا نود هدا زندداتعم دح بولکهترابز

 نما هدک دید دالا من دص) تور و تلف هرمد تودنا رز دعا

 هدزک هلاخ هکاب بویلوا صوص هرکاک هز غرا ز طو نکل ارم.

 هنب هکر دب وص یدو و یدید ردررقهرکمر و تلقت هز هل هګ اوا

 هند ع كشعا تعاجر ند: اقدصاو ناوخا هد تضره ماا

 لالم ردننبعک ران وب هش ع۱ سی رابدروتوا هجهدان زهدننابم دنراکدلک

 هر هتس>و یدعااف هرز وا عا بولا هنعوتلوف نةددصب نیناک

 یدلوا فرطر تدارع نولصم هرکص “نیکه واغش یلاعت هللآ

 تناور یدزرنسوک لوب هناراب بوید رکیدروتکرامدق کی دلک فص سد

 یدروقوا فی رش ثیدح رایضءب هدا كشعا نوکر هکر ووا

 یرلدمضح مو بلع هلا يم مرکآ لوسر هک ردوب بط رومص+

 هسلب رانا یح ار باوخ بویابا كر یبا مایف هسک رهکرلش هر,
 کب دی د شا سد ر ديا ل وہ هنشوک كن هتک لوا نایط.>

 ک دلبا ر رل ما فیر سكنغ وداوا زوارش كء ل زوک بهش

 وبا طاو رداویکت ذوب كش۶عایدب د ردن دن ا لوپن تا طیش هم شرک
 ہے کالا ۶ ک ماشه هکر دبا لقت ر رض دد واءمولا رد ر امشب

 ىلع تر و یقانم هنع هلا یضر ناغع ترض> ںوردنوک دغاک

 دغاک سد یدلبا ما یتفیلأت اکر نمت نسو وا ءهنع ل ا

 یدیاراونویف ر هد هدفدلوا ملطء هو ءھم تولو لصاو ۵2۶۱

 شا هدف دلش کج ىدغاک نوو سد یدوق هن رها ىەءا

 .دهاشء یبا وج كنو هت شا بودر ا باطخ هيج ون هع را نروخک ن هبات



 هو

 كسرمروتک اوجرکا 2 ارز كروب رب رګ هان باوجرپ بودیا

 | ويد نم-رواوا بیس ا۳ ےن یدیشلیا نیع وید مردیا ات ی.

 كروب رپ رګ باوجرپ هل بو دیا تنواعم هلوسر هدصوصخوب
 یا هی دزاب باوج هنوکوب هماشه هلبمارباكننارا شعا هدنرلکدید
 دح و هع ۰ ناعع ترضح هک! هديا ضر نیدمولارمما

 لا ور E ابا مجج ی وا و ا ا "هم ام نالوا هدضرا

 هدنیمزیور هنع هللایمر لع ترضح هکنوسلواض فو هداف
 نامه روش را رربض 4 هرس شفا مع یساعم كفلخ نالو

 تاشحا لنداء تولواهرزوا دقت هرکلاوحایدنک نالوا مژالهرمس

 نما بواد ء ءالسلاو نس هدیا شش وک هل اض:تاسکا بود

 نارد هدنلاس یهشحت لإ كيرعه رات یتدالو كشسعا یدلباعح

 یایدیهدردام محد E نالوا ی مح یا ییرامء یسعا هو

 كنس هنس ییزکس E ردیارکد هدنکنس رلندیا ثکم
 یشعا نوکرب هکر دوقنم ندهمادق ن هدٌازرد هدنلوالا عیب ررهش
 ردنا تک رع ےل صم هن م هروک ردیک بولکح دفرطر هکمدروک

 یدربک ها ل رور شازاف بوراو هرباقم سد مدشود هنید راوی

 ب ہبہ یعاربط ندتسوا ن دمروطویدقبح هوا ۱ توناب رادعهر

 هر اس هللا هجر یدبرید ش فا كنت 1 ر هرم س# هاو یا

 OER ن هللادعن Ib ب هللادبع وب

 هااصد و متروک دم ماه ید لرع هدوداو هعمل یداه ۵ دعر

 كم دهم کر هکر دد وره یادنا یفوصو» هلنطفو کدو فو رعع

 ءا-نارلپ دابا هرواحت هلبا یریب زا هللا دبع ی بعصع هدنروضح

 ۷# هدهرواع $



 هم 4$

 هدن اهج هدکنا كن بودا باطخ هکب , ۶ ,بعصم هد هرواګ

 ني هڙ نيم اما هساک مزال هکلب ؛ ردقوب یبزمو ردق كن هنسک جھ

 قییرلت اش بودا صیقت برر > اہھنع هللا یر رو رکب وا

 نوهعح هللا بور و باوح ES نیسردیا ریقح

 هک یرد زترض > نالوا لدح كع هلی لکد كما رد یییهاما

 لپ هدنوظع ب وبا ريق هل ےب ینا نکن تسپ ندنبمام یاش
 نا هیو اعم هدنن ا تاکی رنش یضاف نوکرب هتیو يدید مودیآ رودقم

 ن ىلع بوبلوا یضار هع  هدنرلک دلی فصو هلبدا» )> بو ږیاداب
 ملح هنسک ن دیا هلناف هلیراترضح هنع هللایم ر بلاط ینا

 بس "هبلط هلن. كنبض اف نوکرب هکرونلوا تیاور یدید نلوا
 ندنعر> یضاق نامز دعب رلیدلو بقره هنجورخ بولک ثیدح

 ثلثء یو نا. اهد كنب رات رطح یدنوا هیلط هدک دلیا جو رخ

 باح یدیساوا هحار هلرغ وب هدرک رب مز, رکا ہدنراک ایا ماعشتسا
 بورو باوج یضاقسءرلیدید دانه ههبچ هعلخ نایم بود
 كديش یریغ هکلب بویلوا ثلثم یوب طف تلعخ ثعاب هراز

 نیفلو الاغ الا باسن یشریغ .دراک مزاهاردیفو + اقا هنس تار
 بصنم كرش هک رونلوا لن یدید زاوا تاعخ ثروء ثاثم یوب

 هرک دریک هنن روطح دهم نوکرب لوا ند زیا لویق ییاضق

 لوبق ییرب كننصخ حوا بلا بودب باطخ هپ یطاق هدیاخ
 رافتسا ی هرو ؟دم لاص# یعاف ه دک دید ی ور ابا

 سپ ی دب د ردیش هلو عن م هر وک رو ناپ نیدمول ارباب بودی
 اضر هب اضف هک ردوب یرب كنلصخ بودبا ع وریت هاي هفیلخ
 رکانیسکرکث ایا لوبف ینلوا تموکح دنسء ی امرف راک بو ریو
 هت. دخ قا هجاوخ بءدبا مولد لمت ه:دالوایسبهءا هراواوب

 بولوا هره هلع یسبشچ وا هس زل وا هدوب نی کرک یل وا یضار
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 ۵۳۳5۳ ۳ اس نت کاج

 كرا و رادعمرب كي رش یدید نیسکرک كم ما اط ۰ هرک ر

 هرکرب ین وها كل اصح و مدرو ۲ مدلیا هظح> الم نينمؤملا رممااب

 بت لوق ییتلصخ قلو ۱ ۵ رف هس ۵ هرزوا کب صا درد ماعط

 "در دع ارواو ند هناک ولم روک ان وک هر عطا یدلنا سها یدهم هدک دد

 هل زص هدو داوارضاح ماعط نارزدعد را هدرا - سافت

 ردو یعیداوا 5 داق ند aa ی "عطا کی دعروک ه دیر بورودوا هلا

 ندراغلوا هدتمدخ مام هرکص ندق دلوا ع رافندماهط یدلبا لوات

 تب صام هرکصندن وب یداوا ماغ ی شنا كنیدنفا نينو ارم ماا یس ضف هد

 هسی مطا تذل مق اولا ف یدیدرولوا بااطو دنک هياتم دخواضق

 یتلیمرادعم نانلوا سما نامرف E 0 4 واف

 لب ها یھب ق فارص هدقدلشاب هب هن 5 هداب دہن نول ز تودیا

 ما اعنا اوهدان یسردیا تلقلر A اه ی روصو بونا هیادءد

 نوعسم هداعد بولا هسرارر و هر ره نامهرد ها رادعمر هلا یل رط

 قفاص ی دغر اکداب ص واک هبصع یا هدک دید نم روا يلوا

 معد هدد هلاقم هب وند تاو ر> >رمیک كنوب بونا کد هکاب لکد

 هر د یرپ رح نالوا ئ | وم تام اقم یدید مال ر ف دد و رحا

 یب درو وه ك e 5 ہدناک نالوا ی عده هل عما یصاوغلا

 تبع هلاروب رم صص نوکرب یدیاراو یبح هیما
 كني رلت مضح هنع هللا ضر بلاط ییا نی ىلع كب رش هدندانا

 هد ند ید دیلع لجراممن یوما لک دارا Ak یف مو لئاص

 ترضح جھ بولک هبضغ كب رش سپ یدید یلع رد هسکبوخ |

 ییع ٩



۲۵۱ 

 بونلوا راص خا هم االک نالواراد هدد سان طسوا رطب ىلع

 یدلبا م وا او بولد ردیعاما نا هتد اش كعد لحرا م

 الصا تودیا توت رده وا مود یصع کاک رشات روب رم صڈ

 ی” ںانج هللا دعانا بو دیا با طخ هدعب ید یوس مالک ربه دنس هل

 انردقف) بودیارابخا ندننوڪب تاذودنکه دن رک نآرق هناش لج

 ملت ا .a اع نایلس دو ) باوا هنا دعا مدارا ص هاندحواتا)

 ىلع تروح نس ؟یشرهر وند اا نند هلو

 NEE اوهدنناذ یدنک لفح باذح هدنقح هند هللا یصر

 بول وا نطفتم هنطاغ كرش ه دکدید نیسبم زملوا یضار هزب مت
 قع هر و رم صو یدلبا مهف نقی داوا دراو ربغ یضارنعا
 كي رس هکر دی ور یدلیاالعا ردق تواوا فعاصتم هدئنورد

 وه مه ند دا دسو قح كس و دادو د چ ۳۳۳ e م ا

 فیس هدارجا یتیبم ع رش یاضتقم _تویمرتسوک اضر هو ارجا
 باوح ساحو تاوصلا رشک هدلناسء ن ۱ ا یدیا مراص

 هرکصندعوکز هد »د هسابادا رح تو ۳ ا ۰ دن زا

 بور وداوج هدکد یدزمسررو- هن هدنهج كنهن کل وا دین ات ً و

 شاوا قف وم هباوص ۰ دءب شلبا دارم كلیااطخ روبه صع
 بولواداوتم هداراد 0 نسناس فط ا ھه ۸ رات رول نه ماما ی دن د

 هدءداا ید كنس هنس ید س رجا زو و ی دس اوا یضاق هزا اوهاو هف و

 هدیشرلا نوره هک ردیو مع ی دابا ل اتتا هیرخآ هد هفوک هدنس

 ۳ ۲ ی یدیا ۰ د هرب> هدقداوا لصاو یربح لاتا کی ا

 ییزامن كروب زعماما هدلب لها ےکید روک ہدک د لک بویلیاہجوت هفلق

 هاوس هللا هجر یدلبا ع جر تویملبا فست راشاق
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 46 فن-الاب فورعلا یهمتلا بن نت سبق ن_كاصصلا رم وبا #۴
 ردسقن فنا نالوا راد هد هتسلا بوا وار اس لسش هليا مس ن

 هحرکا هاسو هلع هللا یلص مرکا لوسر و تا

 زارحا ی دلم صو قلوا لورم هلب رل_.دک فرش نکل یدیشعشنب ۱

 اید 11 سده یا وا E هدارک باكا فالس بودیا

 مرک ین ر وصح یس هلو ےگ ی E دیار ؟د هدنوراع) | باک دق ۱

 روعد هعالسا یدبشلک هل فن>ا هدنراکدلک دلسو هیلع هللا یلص
 دن زآوآورقم بولا تباجا هقح قيراط عابتا هدنرقدنلوا

 لوسر یزس ندیزوب دنپ و صن هنموق فحا هدب راکدلبا ع وحد ۱

 ندلناذر تویانا توعد دو الحا مراکم لسو هاع هلا یل مرگ ۳

 ريصعت هدل وق مدع نل صا یدیا راشهروب سما هللا ناتا ۱

 ةدنراق داوا ناسم بویلبا لوق یعالسا یس هلچ ه دکدیدنکیدلیا |
 روض- رار کن هرک ص نده السا ا ۱ رکا LAL +8 هل هلرمود هدقنحا ۲

 بولو ا رسم لاک هلسو ده لع ۳ یلص مر ۲۱ لوسر رونلا ضثاف |

 ئالد ىلع ءان یدیشاک هدنماا هنو هللا یط ر تاططتا ی رع تفالخ

 یدہس كنموقروکدذم فتحا یداوادودعم نده هرز ندا هرلج | ۱

 )> و اعو فورح+ هلا ءاه دو لصفوءاکذ و لعد بولوا یخو ۱
 ندمهنع یلاءت هللا یضر لیعو نامعو عترطحیدبافوصوم هلبا

: 
2 
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 ه رصد لهاو یرمصل ۲ نسح ترصح ندرابدنک بودا تاور رده =

 هدو ص تر هل ا هنع هللا یر 1 ترضح و رطب دلتا تاور

 یدیسمالوا راح هللا یر كنفرطالصا ۰ داج 43و نکا یدیا هلس

 كنت احوتهناسارخ هدنرلنامز اعمنع هللا یطر ناععورع ترضحو

 هدهب وام تعوکح صا هکر وناوا تاور یدیشاوا طاح 0

 اغا یدلک هنسلحم كل هب واعم فنحا نوکر ه دمانا یعودلوا ر

 نوح هللا فنحاا بو دیاباطخ .ad خؤ سا



+4 or # 

 هدر وتک هم رطاخ یو دنا رک دی یک نهال هر

 تاوح فتحا هدکد ید ر در رّفه یس ههریو بارطضاو ترارح رلق

 تد اک داکنا زب یاب ولو لوا ن رههح هلال هب واعهار بور +

 هدف ويس لواو ناهن هد نه هس ز هته ل دیا شابا تواد_عو

 رروط شاوا ناه هدنف الغ ن الا كدیا نا لتا قم هلکت

 رول .دامآو رماح هدر كسرلبا ت رش ابھ هب رح رار ک٢ نس رک |

 كن هب واعم رکم هدانناوت یدشک بوعااق ندنسلح هدعد بود

 سد شکا ردنا ع اعسا یی هر وام و ن د هدر س یتادنرد

 هد لڪ لوا نینم ول ارم ےس درک ی را بوق اف هي وام

 ردک ان درس هل وه ندیآ تراسح هداعداو ددهد هد زک ههحاوم

 هبضغ رک | کرد هسل رز لوا بوریوباوج هیواص«هدکدید
 ا E د وی ن دنس هلبق میم وئپ هساک

 هوم هکر دیو چندو 20 سو" و مچ هسننامرفو
 سان نابعا بودیا ناود هدکدكنا ده قو ک دن زب لع وا

 مالس هدي رپ هدع) بودیا لسو تبحم هیهب وا هما دتا بولک لولب كولب

 ف هرز 1 قلاس بولسا بولک هسوکرب هد اشاوب یداراررو

 هلا کنار ی دیک بش رکد هک ول وا کم ولعم نينه ومل ربما اب

 یدبارک هس هرو سرابس یتیلسهروءا بودی ادهع یلویدی زی رکو لغوا
 دیکر یصسم ند دیزب هشبا و ن هدکدلیا اضتفا بولک لع

 هدا اوب ی دید مد ردا سر اساکا ی روهج رومآ هني بویه هلو

 کات نوتا ملک فاریاب ندو م دا
 باط> هیحوا وز اهوا ەھ س 3 د یدیارر ول وا هدننا کتب ار واهه ت ءاصو

 ی دلوا رداص هکر هد م وصخ ول ن د زم تنګ ٩ رګاا اب تودیا
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 کالم یک قلخ راس رکا هکمدروک تورو ںاوح ی:حا هدک ړد

 هنب اةع كب اشلا مظع هللا ےس ردا ب ذک ب ودیاراتخا یغ ورد

 ردبز وص ره سا مرواوا رهطم هرکداتع رس مس راد وس قباطم

 هدک دیدمدلیا «طظحالءساذقب رط نوک هدا ونيل واررعم روذحرب

 علبه راو بودا و نیک شوخ هی هی واعم یالک و كفنحا

 امدعم هدو دوبح هرشط توافق ند ہا فنحا سد یدلبا اطعا

 صخخ یدک تسار هد وبق هصخن" ندیا هغلابم هد انو حد.
 لاهلاشلح ق> بانج هکر دةمحوموزرح هد رانا اب هقذحاروب نح

 رکنا دوو رب رس هد از ند دز ولعواو هب واعه هدننام قلخ

 تسد ن ابن اهج لاوماو قازرا هک هر احهن نکلر دسقوپ بیک زا
 شوخ ر اتفک یک ك نوب ه دنجا رسا نیفلوا نوزع هدنرفرصن

 ةغلابم کب دابا هدا امدتم نود ر درشلوا جات راحات هب ها

 فثحا هدسکدلنا راذتعا هليا قی رط و ن دقنحا نصوص > هدرا

 ن دعلوا یلز ود یکبا یک كنود تودیا دنپو جد هر ول رم صح”

 ی رازوسارب ز هللا یس ak وس تسار هكدا وا نکگ بودا ردح

 تالک كم: یدیدرا رولوا یاوسر هدقح روطح رلنلوا نیم هقاش

 رنس> قاالخا ققاقسا هاو ح دم كمدآ هک ردندن ما تیکح
 هدن اهجو ردن وه هنانتخا ندلاذ رو ماف بولوا فصتم هلا

 ید قلخ یلکشم هد اهنو یبضعم هدتباغ كن هی اس ضار
 ف رش هکر دندفنحا مالک یدولو ر دقلوا یحاص یدب ناساو

 نالوا بلو لقاعو زانا رودص تنایخ الصا ندرلنل وا ليدو

 ا و ايا غوردو بذکلحم یاش كن هسوک
 راذک هب قاب راد ن دام ناهح مو زا تراسح هلصفو تابع

 یبحاص تسحو بدا را هسیک ندا كلر ثاریم هنیرلثراو بودا
TSR ES U raa gora ager mem 

TEE: 



 راند و مه رد لڏ ةه رلثا وا یصسم هاسحاو ماعنا تولوا

 مالک كفذحا ید وو رد رل ماموق ثاریمر یلتلیضف یک كلبا

 هلا زا شبه كم دا كنا وک نوزفا ند دح کرا رها نیعص)

 ی و رم كم دآ یر اثک | كن هفیطا و حازم رادا تس یردق ب و دیا

 ینودلوا لوغشم لوا هسیک نالوا لوفشم هدانز هشربو رلبا انا
 نوکر هک رونلوا تیاور رولوا فو رعم هاکنا هسا هره یش

 هدسفاب یذو حدم كفلخ یکی دید هدشاب كغنحا هکر
 حدق هسرلبد نوسلبا اتو ح دم هد.ةح هسا سان نیغاوا ربار

 توری وباوج همی رح فثحاسل ردلکد هدعوعالص نوليا مذو
 ی رک دکح € اإ رک نال وا یبحاص تحات نس یدک

 و دید نیس شما در یملوا مدآ دناهج بودیاتحارنسا ند ره

 قلعتم ها سنو ماعط هد نمسلګ کردن د:ءالک كفن> | یخدو و

 ند هسوگ ن دیا فصو نجرفو نطب « دغا ارز كاع و- یعالک
 ماسه یردار كروهتعرعاشیراک ددهمراو د ردو ون مد ارب وغم“

 هرخالاب بواوا ع زن قلعتم هنا ه دننابم كموق یکیا هکردیا بقع ی

 مداه دنا یوق الو همت سد رابداوایضار هتید یوق تلو تعم

 الب وس همو بواک هقرح لع لوا دف رطروا سبق ن فذحااکان

 فن>ا سد رلد د د ززنسا تد یکیا هد دید گره هب ۱ هروک

 بیط»موق .دسک دریو باوج هلن المو نفر بوبد ماهر » لزوک 4
 لوق بودبا باتطخ هبحوت ه۰ وف فذحا هد رایداوا طا |
 نکل معا تغل اتو للعت السا ہ دکعر و هرس قید یکبا نانا وا

 فنحا سپ رلیهد لر وب یس هلج هدک دید عهیلبوس یشرپ هزم
 ها تیدرپ ه دنس هلباقم م درب ناشلا میظع هللا هکر د کم ولع»
 ردنا ےکح تیدو هه در سو هبلع هللا لص مرک ا لوسرو ردم

 م هم نیس رج یمن مت رخ e e تن تست ست
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 ع زنالب زکس ر دیا بلط هنره هلته ج نکغودلوا بااطزمس ن وکو
 نافرب هدند کف رط رس موما دے ل هکردوب ما نکا ۳ رول

 ۳ رس یا زکس رولوا بولطم هدرسب هدتقو لوا ءدق دلو
 هدهرس هدنفولوا سد ردکرت را هسلباتاط دید ییا زو نکن ونا

 هتیدر هلیارطاخ ببط موق ه دکد ید تالا هظحالم قبضت قجالوا

 ندسلح بو دیا اتو دج هی ال اهن هللا فنحا سد راب داوا یار

 1 لاوس ناد_هنحا ودر دن هک روناو لقد یدک بوقل ات

 || ناخ ناخ کردی ورح یدریو باوجوید ر دلذ هلی ربص هدن رکدلب
 : باوج ا را هنفد نکل ھا بودا يج ندنزح كقفنحا

 | رص نب نکل روو ضراع « اکب بضغنالواضراع هزم بوریو
 | هک روناوا لقت ندفنح او یدیارید ملیا ارجا یتساضتقم بودي

 ۱ نوکر هک دنرک وا تو دیا مد ندنااحوب ll نی نی اچ

 : یریندنرا د الوا نآ ردا تگ هلل 'و> ا تور ووا هدنساګ روب نه

 | ناسکربناشک بود ارینحرد ییناقهدک دلبالتق نلغوایشادنرف كسف

 || هدنرلک دليا نایب هرز وا یعوقو ییهصذ بوروتک هنروضح كسف
 || وتو موا قحا یدلیا عضو رییغت بویلک لاعفت الصا هسق

 ۱ تییابا تاکنرا ج ماھ هکیدید تولبار اصن هب ۵- صول د دان او

 ۳۰ 7 وف یدنک هلکلبا صقان ییز نادک ایرنا
 هنس هدااو كال وتفع هکی دلبا سها ه دعب نیس شلبا داش یکی رلنعشد

 هني یدن- « راه دیاد ازا بو زوج یني دب گات اق و را هرب و یتنید
 هک رونلوا تاوز یدلوا هد نملاع تو | لود هر هلن اوخا

 هع أ هلبا هنراح ه دم ابا یفیدلواز ارفارس هلتموکح نیقارع دابنز

 < راندا ا وبا د بودیا تیاعر هدانز
 0 هلاطا هد فج فنحا هح رک | رھا لهاو ی دردناظ>

 ها مافک هداب برم مادم راح نکل یدیا رازل وب بیعرپ کج هد

 دولا



۲۵۷ 
 مس

 هد و وب هدداب زر وصح بولو مول مرا نیا نخ وا هدول

 مدن ی هنسک یوسر و یس اف یک كن وب هکر ای دلبا هداوا هرزوا

 هکر دوبن الوا ق 3 ۱ ال ر داکد کمک نم نا كع دیا تحاصو

 لها هد داب ز کج راک رایو م هروب دارا ند رگ مش ساع

 هر اح موق یا هکید ربو باوج هنوک وب هنرتشت كنه رصب
 مال دن مزب یت افوا زور و بش یرب ندیللوا لخاد هسقارعز

 بولوا راوسو ی دنا ار یر: نوک رب بودیا فرص هنتمدخ
 هد او ره تادا هدقدلوا زگاک ر ھه نوحا راذک و تشک هفرط ر

 ید ردنا زارمحا نادعم ردنفوط هز ءاکر یناکر بویعا تو هفود

 هکید رولاقو رک هنو مدیا طا هاو ا مدفن همه اکتس هن

 یعودلوا نازو ےس هدنرلنوک زابو مردود یفیوب هداطخ هیج وت

 ET سد یر رداو Ny رونی ک كن ۱ هدناهح

 رد ی هنسک نالوا حور یادع ی .وص ںودیا زارحا

 لفن یدردیا مو د 4 وکو یال م وا توز د مدیا ح رط ندعس ج

 لع وا هني رب بودیا ل اقا هیاعب راد ن داف یایند دا ز هکر ونلوا

 لوبق هلببع یب هت راح یکی سالا هدقدلوایسیلاو نیقارع هلادع
 تعوادم ۰ ریس لو ل ۱/0 ۳ ن دان باش رکا تالا

 ی اردپ هر راح هدکد ید می | ل وق هلکیع وب یس کالاو هلبا

 رب وت هر هن ب ویلا ید 6دو اکب الصا بو و هااحودنک

 هلبا مع بک ول ى : رکردوب نالوا لومأم هددزرس رد ر 5" والعم یکیدلنا

 كرد بویلوایضار هلرقوب هللادیبع نکلیدیدزمس هروب لوبق
 هبود؟ ن دنتکهل لنت اع دی هک یدنارترب ند ه>ردلوایس هسر

 مولعء هدننیب قلخ منه ام زونه منب نکل هل وا یراط ناصقنرب
 اس سس

A: 



> _ 
ooo"یو یھ ویب ھو اج س  EEEیخ دما سم تاغ ەت  

 تت ست

ENقا سد نیس هن ا هدواا 1 ترس اعاد هر ا نیس  

 1۳1 نط كنره هدا د هددع۱ یک دار یراک دلا ما مدس نندهم

 گاو رو دندمسلحنارب نیس ن سردنا لر یی ال6 لوار 4 ملکدنیما

 هللا دد س یدید ماکدرداق کو ییهدا ی را ا ا

1 

2 3 

 ۾ ت

1 

۲ 

7 

۷ 
۸ 
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 هدکلاع هدناراو ع هر و هک اس كسرفسا یتتموکح كل هرتره ید |

 راردبا فصو قیارش كرب یرلک دید قرس هراح هدد و لوا

 هللا دمع رس یدد ها ضا و ناک ءوکح بو دنا ی یر رهمار

 | ند رهش ۲ ۵ هوا > كر هداب نالوا یلذعم كنه اح

 ۱ هدا وب رايد ؟ یردنوک بودیا میشت قلح هدقدلوا رد بوقیح ۰

 (ےظ: ) یدلبا ےظن یت اوہ سنایا نب سنا |
 ۱ ال در لو زا نا نوا

 1 98 قرساو نو اهقاذرجن .کو

 7 # هن دحو اعش راح اب رقص الو
 # قرس نیفارعاالام نم كط #

 # نعال نا یتغل ابایع هاو #

 9۴ قطن هب ویهلا ملا هد ات اسا ۴

 ۶# بذکم اما سانلا مج ناف #

 »۶ ق دصم اماو ى و هد ا٤ لوعی #
 9 اهن ولعب الو الاوقا نول وق #
 3۶ اوة لاوعفحاوت اه لیق ولو #

 یک یکیدلیا داعباو درطندن لک یی هثراح هللا دیس هکر ونلوا تاور

EEهدنسال بودا روصو هدنک رکو ےلغہد بویلکا یردق  

 نامز دعا رووا لفن یدلدا عدعت دنتسوا یراناوا نود ندفنحا

 ںویلبا عج هاب ارد نایعاهدقدلوا ردیک هی هب واعم هعاش هللادیبع

 سد یدیآ هلن هلبا قارع نامعآ هدفنا یدروتک هل هاش

 ی هنلاد ع
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 تو رک ا ر وصد كن هد و اتم هدو دلو" لصاو ۳ دش هللاد_ع

 ردو 8 ایعاهب ۰ 3۳۹ هدک دلنا ضرع ی راک لک هلس ها كق رعراکا

 سپ یدلیارماویدروتک هع روضح بودیا ترت هروک هنب راهبترمو
 هلج یقنحا بودی! ارت قارع واک اهر ذوا یا كنه واعم هللادیم-
 هکن وح یدروئوک هنروضح كن هب واعم بو وق هب هرکص ندنس

 كنس هلج تولوا لخ اد هپ روضح كنهب واءهرر رر قارع راکا

 دا ربا ب بوبلبا عرکت و میظعت هدکدروک حا هب وادم هدرا
 ت اهلا ن ابعاراسو یدابا ع دقت هنتسوا كنس لج بوبد لک

 نابیعا نامز دم یدلشاب هلاوس شن رطاخو لاح كهنحا بومبا

 هنس اش و ح دم بودیا رکشت ن دهللادسع نالوا یرلیلاو قارع

 یدلیا قطب الصا بو دیا توس هسیا فنحا رلبدلبا ع ورش

 نيس را وس ن وعل نسرصابااب ب و دبا تاقتلا هفزحا هب وادع سد
 فلاخم هنر ھلچج مسراب وس نب رکا میلب وس ہت فنحا ہدکدید
 دهاش تودیا باطخ هقازف ن ابعا هب ؤ اعم هدکد ب د مرابوس
 ج وا كراو مدلبا ل وردم ن دوأرع تموکح یهالادیسع زکبلوا

 رکسردبا را تخا یک ره بو دیا هرواشم هدرکتییامزمس د هن وک
 یهنسکزککیدلبا داره تولک هز روض > هني هرکص ن دنوک ج وا

 كن هبو ام رپ اکاو نایعا هدکدب د عهدبا یلاو هرس ل ربا ضرع
 لوا نوعا یضیدنگ قا رع تموکحنوقبح ندنروضح

 هنیرلپ رقم كنهبواعمندنتاا لا بویلیا بلط نوا یس ریغ هد یو
 ندقارع لها الصا هسلا فنحا رلب دلشاب هزات تودرا تعح أ رھ

 یدلوا هدنلاعیدنک بویلبا تالک قلعتع ڈی چ هثسک
 كنب واعم هرزوا قیاس بولسا قارعر اک  هرکص ندنوک حوا سد

 یدل: ا ےظہ بولا هثنأب قنحا هني دن واعءرلتذلوا لخاد هن روض>

 ی داوا رج هنگ رب دنو یر هرکص ندنح اضم رادعمر و

۱ 
1 
1 
1 
 أ

1 

1 
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 تویلنا 6 ] هتک رب یر ر ۵ هدک دلتا تاطح دقا رګ 0 .هاوید ||

 الصا تودنا وس <a | دنب ه داتاوب رای دلشاب هل ادح و هعزانم ۲

 ن وکن نس ره ااا بودن ناععلا هفنجا هر واعم سد یدزابوس

 رپ ند نکس لهارک | بورپ و باوج فنحا هدکدید نیسزاپ وس
 رکاو نکسدرمهل وب دكر لداعم ههللادصزکسردیادا رهكلب ایل او

 ءا زاكا : نکسردنا دا ره ك ایلاو ¿ ر ندتسید رع: کش لها ۱

 0 و ا اونا ا دا سه یک ک ره تولوا

 ENES هدننات سا 4 9 یدللااشو جده هدنع> هل دیسع

 شوک یتعالکوب كفنحا هی وام سپ یدلبا بلط تموکح « دنتح
 هت نکیلوا دیهاش تو دا باس هاا نالوا رخ اح هدک دلب

 مدلبا لاو ۵ بقا رع تب و دیا 0 داعا ےگ و تموکح یهللادیع

 یداوا مدان هني رلکدانا نلاو نیبعت ی رب ره كفازعادن د هدک لها

 اهن هل هللا دع هلا ھه و اعم بولوا ق رُهتم سلح راصح هکنوح أ

 یی همس اا باط> ههالادع هر واعد یا زاب دلام

RIA MEDAR NII KE REREAD ویا و دیو 00 هد . 

 هلز وس رب نس ی <دروک نیس شمالبا م6 ییردق بو دنا عياض 1

 هکبصنه رار ۲ هلا هح وت ey هن بو دبا لورعم ھا ندکم ڪه |

 لک دارا نط 3 ۷1 فصم هرزوا كد افتعاودنک یدلبا هد عا

 یدک تبالو ها هکلب بوی وا رداق ر الصا هند آرا هتسک ۱

 یک فنحا یدلا هناس ] نس یس رب * دق دناوا مر هنیرابآر

 كما ن سبب ا ی ردق م دآ كنهتسک |

 ن e کی دابا Tew اا ار سما |

 ور زورو بش 3 یدلب | رص> هعنحا ییناقلا وو بو اوا نادر 1

 ربا ی تعاصم فنحا یدلبا رارسا مرک ب ويه را ند ۳

 تعصم هم هنس ید شقلا تک ره +۵ بواوا هدنا.ح ك5 ۵ "ام

 1 KS هد وز
9 
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 هر اس هر هجر یدلبا لاعّتا هت رخ آ هک دلت جورخ هب يد وک لبا

 4 ع ارللا بصعم ن نیلا نره اط بیطااوبا #
 كن ءةيلخ نومأم ب وا وا ف ورعء هلیبقل نینییلاوذر وز« رهاط
 ه رکص اب ۱ زا موم هددادهن نیما دج یدبا یزال سهم

 دنا زاد ی رهاط ن وم ۴ هدک دابا ملخ ب

 لصاو هاد رخ ون یدردوک هدا دوب هلیارامسنب رکشا ندناسارخ

 ا ھاط ںو دار ادرس هرکسع رادقمر یاسع ن ىلع هداوا هرقدلوا

 تو وا ی الد هنر رب یرا رک ع كفرط يک هدک دردنوک هنعود

 یسع نلیع هلعلوا ندنف ط رهاط ه.اع هدودنلوا لادحو كنج

 ږج وت هدادخب ره اط هدعد یدل وا ناشیرب یرکسع بوناوا لق

 هرصاحت یادغب بودیا طیض هلج یدالب ن الوا هدنهارطا پورا
 ي تودیا كجا ینا هد رو ص کس ناسعط زوب هرخالا یدابا

 كل اجاوب یدردنوک هنود ۳ یردار « داسارخ رس و یدلبا

 ن ییعرهاط هک ر وذلوا تباور ردروطس هد راوت بنک یلیصعت
 هدادغب هرکص ن دکدلبا ناشی رب ی رکسع بواو رفظ هاسع

 هنیها یژردارپ رکا بور دنوک دصاق هنوم ام هدکدابا هج وت
 اک و ا هدک دانا ناد دسا وند 5 هلن مس ر ولو رفط

 ردفعلوا لتق یدارح هک دنلوا مهد هلیوا هلراخاوژومد ضب

 هدناسارخیرس-بوالوا لتف هززو| نامر فا ىزا ەدە دناواذخ ا
 یداوا ررقم هنب دنک تفالخ هدق داوا لصاو هنب روض لزوم.
 جارمو من ام الصا بولوا لقتس «دنتفالخ نومأم هکروناوا لەن
 یدادش هکید ردنوک نام رف هرهاط هد دادغب ندناسارخ هدقدل او

 یسودنکب ودیا میلست هلهسنب نسح یدالب نانلوا طب راسو
 رهاط سد هلوا هدنطا رو طط كفارطا لوا بودا هج ون هپ هدر

 یدلیا لست هلهس ن سج یدادغب هرز وا یج وم نام رف
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 ا نامززر سد یدلبا لاو هاسارخ یره اط نود نامزدم |!

 ۱9 ا كنم هنس ید زومکنا مرکص ندک دلبا تموکح « دناشآ رخ

 رد هدنس هسنس زوغط للا زوب یتدالو یدابا لاقتنا هدنس هرخ الا |(

 | ىغا هل وم ًامهدنماا یموکح هدناسا > ل ره اط هکر ووا تیاو ر ||
 | یا كن هفیلخ بویلبا جب و رخ ند هقلخ تعاطار هم مکد دلک ||

 اا تولوا ترطصم ندرب-> و ن وم ا یھ شا م د هہط> ٠

 کد داک رمخ رار ۲ هدننوک وک ییکیا کرم وب هدد یدشود هلا تا ۳ ۱

 ۱۳ ۱م نودیا ذخا یچ هدننفه کرمان یرهاط |
 || فالت> ا هدنسملوا بیعت هلبا نی یا وذ ارهاطرلیدلوپتیم هدنناوخ |!

 | نت لع رو نم هک راردبا نا هل وکو ل نهج ورلیضعب بوئاوا

 یهضخرب هلی نو .دنآ لوص هدنسان) ها هل ی
 || ردشعد ںودیا مات هیهصقوبا رعش ضعب میکتن یدلبا هراپ یکی |
 || نوم ام كلذ ىلع ءا # + سض یا )ع(

 ۱ E ا 2 هاا
 || بصعم ن نیسح یدلاو معا یل 0 رد راشللا ناس

 هدناسارخ ھه ذس هنس زوقط نایفط زو نکیا هددادغب یدنک | ]

 : تن ردد هدا دعب هرهاط تولوا رص اح هنس هزانح تیز او دامان تافم ۱

 نا هددادهب هکرونلوا لفن ندنرابخا "هلج لرهاط یدردنوک هما ۱

 بول وا بیر هر اس ی دیارولک ندریر هلبا قیاق نوک رب ١
 || رءاشیراکدید ینیصنسدقم ند رانک هنکد ایا كنهآ هجورخ ||
 مهدیاداشنا ردراو حد حاقرب رکس ر دیا ھا نینمولا ریما ابولک ||

 (ہطد) یدلا داندا یتایا وب « دک دلدا هدعا سم هدرهاطیدید

 ۶ نا نا هقارخ تع#  اا
 # قردنال فک تقرغال ن ۶

 هو



 هک
 دوس ی سو یاس وی یا سس ات دا ی ی

 @ داو اهو ن٠ نارحم و ۵

 # طم اهن نم رخاو 9

 6۱ه د اوعا لاد نم بعاو @

 # قرون ال فیک اهسم دوو #

 یارک بودیااطءا رانید كب خوا هر وب زء رع اشتراط سو
 ںودیااعد رعاش ہدک دب دز ر هدیا هدا ز ییهراج هدزب كسردبا هدا ز

 ع وجر تولد ردیا تیافک نب رااوقو:ناس» ارادقعو لوا عاد رک ةە طا

 ییدر وكنومآ«بک دلبا هرصاح یداد غد رهاطهکروالو ل ةن ی ءابا
 رام بوزان دغ اک هوما هدک دانا اضتقا لام توتا اقول وما

 ندنهح شادل وا ها رخ دنا كوم سد یدتسا هب رخو

 یرادفم تح اح ندا یراکدید ھه ولج ندا اځ هد دادغب

 ه دل اخ ی دغ اک رهاط «دکدلک ی دغ اک ود هلا ض رقتسا لام

 ت وم شوک هد امد دا امت نی نک لاش را و
 اخو دک دابا طط یدادذد رهاط هدعد یدمر و یر

 تاطخ هدلاخ رهاط سن راد روتک هتیروصح كرغاط نودیا ذحا

 یص فلا هدک دید عهدا كالم ع وهع دشا یس بو دیا

 تلا بولا ل وف ره اط نکل ىدلبا ض رعرفاو لام ن وح ا

 نفلوا نالا عد رعاش دلاخ هدکدید مر هديا ل السه نس

 نامرذ هدم ءدپ ضرعگب روض> ردراو ۳ جاقر نینوااربماا

 هدکدلبا رها هی دانا ب و دیا هدعاس هدره اط ی اش د ر ډک زس

 (مطن ین دلا دانا یتاباو دلا

 * ٠ رم قداص رفصلا نااوع ز ۵

 اف رودعلا داسر ر وهصع 8

 9 رج ابن نر وفصاا ےلکنف ¥

 # رطب يلد ضقن رفصلاو #



 توس
 ت ت 7

 # عل ىلإ ادهاب تنک ارق

 رفا ناف تنوش ناو @

 He دلم صد نیل رعصاا نواه و 2

 # ر وفصعلا تالذ تاذ اف ام رک #۶

 1 رم نج تودیا ES هدک دارا E اا رهاط سل ۱

 | یراکدید هناب نی ورع نیغلوا من بک ره اط هکر دلوقنم یداباوفع
 1 (مظر ر دشعد یو هدنف> رعاش ||

 ۱ غ هدحاو نیعو نییلا ذاب#

 ۶ هراز نیع و نبع ناصن#

 جر ج قوس کروشوا تا |
 صعب یدلکد اخ ندا نيکنر تای م ظا هدنفح راب رھ ت واوا

 1 یسهلج لر هش کیدل وس هد در ا هرغالت یروب رم هد

 ۱ یر و رم نوا عالطا هلاح توق ر ھاط سد راب دب دارد هورس ۱

 هرو رم رعاشود هلاوع# ن نب تلا تویلنا دص كلا ناعما ۱

 ۱ یدلبا مطب یناساوب TET یدابا ماربا

 ( مط )
 ۹ نج الا ی رتال ك_تأر #
 :Ee ال_لوالا یرال كع و ^

 ۷۶ نیسع درفب تبص ادا ام اذ #

 48 الفك یرخالا كنيعنم دف #
 3۴ تب رق نگ كنا تنفبادعف#

 هوا نر AA رهظ» ٭#

 ¦ یدلبا ضرع هرهاط تودیارب مت ه هةرورب نەر و زم تابا سد

 اک هبل وا هرعاش بوی هراپ ینەقرو هدد بودیا تءارق یتاما رهاط |[

 نوک ر ه کروناوا لفت یدلبا هيد ود نیس هدیاداشنا هنر یتا اوب

 رهاط#



 ه 1$

 نوم ا ی درک هل ر وضح كن ومأم نوعا لصم ر ره اط

 نینولارمم ا رهاط س یداوط هلش اب یزوک یک یکیدررک یرهاط

 بل اطع عج نوسلبا نادزخو روس« یزمس ا یاد قح بانح

 نکیشللا هح ون ءرزوا رکهاون د ا د تاود بولوا لصاح کب راءو

 نزح ببس هبهیرک نوم اء هدک دید دن بیس هپ هبرکو ن رح و
 هب رک ثءاب بورپ ولا بلق تقر یهاک ۵. دا هکلب رد کد راسکتا ۳

 موم بول وا 4 هلیاروک ذم تاوج رهاط نکل ید :رولوا

 یک دن رب د م د اخ نیسح كنوم أم هک روناوا تاور ی دل وا
 دیتا ول وا تام ندا هدنولخ كل هفلخ ا:اد هکر دارا و

 ك زول هروب زم ۳ ۹ ه ا ی دا یرارسا فاوو یصاخ

 رر اا ئز وک دو دروک یب هفیلخ ارک | هکیدید نورو مرد

 لدی هر ویا تاوح هلون رطر اک: بودا ل وسندندس هک هلوا o ب

 نوکر تولوا ده تم هکءرب ویلا باوخ مداخ هدک دلرا 25

 ءنکی روضح رهاط نینمواارممااب ه دکدروک طاش هد واخ كنومأم
 نیسرواوا ناب رک هکرواوا ءاک تولوا رهاظ نزح رانا هدّرمس هک اک

 م زال هتتسوا هن كنس كلب یببس ن وءأم یدید هلوا هن ید ااا
 نیکی ا رشات هد هرکی رال وق زک EAS نینمولا رممااب ه دک دی د
 ۵ نا ر یللصا كن نومأء سد یدید رانا ناشی هدب ز

 مر دی لو نس نس رلب وس هد هر ب وغ ڇ ندک غا ر ۳.

 و و هن رکاوو نینموذارمما ا بودیااعد م اد هه دک دی د

 یره اط نوم ۷ هک دید مدنبا ترا هراشوا یر ندرکرارسا

 هع رطا> تر افح و تاذ یکردکح كنا د مردارب کد روک

 هللا بوم وق هرهاط یخلخ اتکو و مرواوا نارک هکا ب ولک

 هرهاطیهخ وب رو رعمداخ سد یدید رد ررعء مک ندنع> نوکر

 یر زو كن وام بودن ن داب عع ل رهاط هدک دانا لاصدا

«۳ 



ENCES ASN ۲۲0 ۰ APEنشو تونس رس رج ۱۳۳۹  ISIE Rh oohسَ  

 كن هةل هلن EEN هلا 1۳۳و EE ندذجا

 نرال وا دباب و رد و کح هددعا ای ی تودنادامهب ندرظد

 هه اج ی دل وا کوب نینولارساا ی دلک هتیروضح كن وم ام |(
 ۳ ابا 7 بس رپ ی رکو ثاسارح یا م٥ هديا تحارعسا هدعاوخ ۱

 هرب هلذغا ین هک مردیا فوخ هلغمالوا یکاح ر هرزوا هاو د ||
 هکمردنوک هناسارخ نوم مه .ک دی: رهیاوارد د هتعف د هدک دلبا روه ||

 هدک دید ل هردنوک یرهاط دج ی سد یدد كدلباغ الم یوک نیس ۱
 لادا یاوعد تولوا ۳ ۳ نر ر اج رهاط نوه ۱

 ات ط ومأم هدک دیدم واوا نماض هنلاح ره لر هاط نب دج ای دید

 یکیدلیا داععا ندنمادخو یدلبا لاو هاسارخ نو دا ترعد |!

 يدندصة ت ادر رکا e همالغ بور وهدراکنم  خرب

 توراو هناسارخ رهاط س صد ۵ ره ز هسرولوا ۱

 سپ یدلیا عفر ند هبط یعا كنر مأم هک درب وم ظن هنلاوحا |

 حایص نیکتبا هبسعد رهز 2۹ ل ره اطرو رم مالع هک لوا

 یدنل و ته هدننارخ دماج دق دلوا

 4 یرصیلا لژردلا نایفس نیو رع نیوااط دوس اوب ۴
3 

 هلل یگ ر لس ترض> بواو E رول "ره

 و دن وا مطاح هرس ص دعقو تو دنا تک ها هسنع

 ادا ی وحن ٥ یریا یز اتم كني صع هداکذوءاهدو یارو
 تام التحا هدنمصو دس نکاردر وب نه دوس الاوبا ندیا مضو
 2 ا اا زکرلب داد راصد هلجزا تولوا لقا رتثک
 دعب بویلیا میسقت هفرحو لعقو مسا یدلک د هجو هلل مرک
 عضو ار وام هدنراکدلدا را هدوسالاوبا یاب" هرز وا مست و
 ۱ یسلاو نقارع هسا ند دان ز هکرلید اوا یهاد اکو راض د و یدلبا

3 Kol e 



 ف ف ف
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 نوکر سد یدیا یس هجاو كنب رالعوا لدا ز دوس الاونا نبا
 هلا مع ت رع ال اح تورك هر وصح ل دابز د وسالا وبا

 عوق هسر واوا رکن ذاردشل و اریغتم یرلن اس نیکنیا طاح

 یصار دانز نکل ی دید مب هدا عضو هطباضر نوجا برع ناسا
 ۱ بولک هداب رروص- هنر نوکرب نامزدءد یدعر و ندا تویلوا

 دا ز هدک دات وس طاع ب ود (ن ون روان اا یف ون ) بودیا اع د

 عطايصو ی وڪګ مع رو ص هدک دالدا ھا د هلبا كف ییهطداض

 هدکدلک هنس یاس دوسالاوبا نوکرب کردا لق رلضعب و یدلب

 نسحاام تبااب ) ب ویتسا كعد ر دازوک هت ناعسآ یسبر ندنلرق
 هلام« نایاب یا زق سو یدیدرد-وبث مرغجرق یا هدکدید (ماعساا

 هکاب زس هرړ و تاوج وید ر دموجت هک م دم روصوب د ردن بیو نج
 ی عا 3 اج اوا هرک دید رد" ۲ امس أ مدوصم

 یوګ هدهد تولد پا رک كعد (ءاعسلا نسحاام) تویلتوس طاغ

 مدااو هکر دیا تیاکح برل اوبا یلغوا ل د وسالاوبا یدلیا مضو
 لاوس هدوسالاوا یدلبا عضو ۳ ا بچ لعق ادا هډ ۷" لع

 بو و باوج هدنرلکدید لدابا ل يصح ن د هرت ی وګ مع بودیا
 یدابا نیما ےے ہے ريا یر ىلع ترص>ح یددودحو تان رعد

 ترضح دوءالاوا هکر لب دابا تااور هن وک وب رلیصء» و ی دی د

 را مانا الصا بودیا ےک یولع یودلبازعت ندهنج هللایص یی ع

 ن وا یبلخ بوردوک مدآ هدوسال وبا نوکریداز تح ید با

 بودآ ا هرک ددر هلوا فراع هنس انعم كناثلا مطع ناو

 دما £ و نوک رب دوسلا وبا نامز دعب ید وق زج

 ( ور« نکرمشلا م یر هقا ا) کرایا تیا د ف هع رکتیاو
eSق  



۲ 
 ۱تسس سس سس سس سست سس تست حس

 كقاخ ن« دکد لبا شوک نی با تبارق رورحم شف هلوسرسب |
 یوحرع تولد مدزلیا نطرولوا رحم هلاحو طح یک كنوب فاس

 تابسا هکر ا شابا قیفوت هله جووپ یتنیبتااوروبرایضءدیدابا عض
 هللاو هلوا بیس هنعضو كابر ن دوګ باونا یرب ره كن هروکذ»
 یرلکدلبا هيم سوح هرول نم ع رد هنسا:ءهءهدصق هدتخاوح ءا ىلە

 هبرع مالک بواسا هن ک ندیا ماکت هرزوا ی دعاوق ر ول زم ند
 ہدەرےا لدوسالاوا هک روناوا تاور رد ءات هتکیدلنادصق تغهاوم

 دوسالاوبا سدیدیاهرزوآتمذاهدوسالاوبااءادهکیدیار او یراوعح#هرب

 رکیدناص یع زک هناخ هدک دلبا لقت هلحم یریغرب بوتاص نس هلاخ

 هکرونلوا لقن شعار و باو>وید مدناص یع راوعحه هکلب هرادید |

 نا دین عین کب یا نهادی دما ویا وکر |
 تباغ هما نالوا ه دنشود «ادوسالاوبا مکید روک هللادیبع هدقدراو ۱
 سد شاوا كاج لاج یک نش اع هتس یف رطره نیغلوا هنھک |
 تالام صعد مدآدوسالاوبا هدک دید یکدفاصواند هبجویدوسالاابااب |

 سد یدیدرم ه دیا كرت راجانبویم هلوا رداه هتفراقم ندیش یییدلوا |

 هدرا هللا درع e دک دتک بولاق هدول تودا تحاصه رادقهر

 هدننعح روزه دو-الاوبا سو یدردنوک بوت ددعزوب هروب رم 1
 (مظن) یادلنا ےن یتاساو

 ۱ ¥ هن دمخ هسکتسا ملو یناک#

 ۱ ۴# صابو لب رل | ك يطع ءب كال خا غ
 9۶ ارکاش تنک نا سانلا قحا ناو #

 # رفاوضر لاو لاطعا نم رکشب #

 هسرولوا هلیوت کا ردزراجقلوا هل. !ءابو هلدا نون یاس صاننالوا هد

 تقفشو ف طعت هسرواوا هلبا ار رکاو ر دندنرصن هک ردرهاظیمانعم

 نالف) هالدا تعهشو ف طعت همدارب هنسکر ترعارب زرواواهنسانعم

 راب



 ( ےظن) ر دن دن ز اه "هلجچ

 < یاب هشيع)ا بلطامو #
 © ال دلا واد نا نکلو##

 © اروطو اروط اهّلء یع 9
 © .ام لیلف و ها * رم # ۳۹ ۳ 2 ۶ ۹

 نکیا هدلاحو هنب یدیشای تباصا ف هدوسالاوبا هکر وناوا تاور

 لو ما ذه مءیدیارروس یتغانا بوقیچ هر ازاب ه_غنب هک هر وک ی تیب صم

 یادت هنيا یدافا یوهب رلیطع» یداراو یرهب راحو یرالوف بولوا

 ترشابم هسفن هرکتب ےل اصم بویلبا ناسحاتاود و لامردقوب مس
 یک كن و بوأ وا ع زسه هدر کب ق وعن نکیشایا یس تکا

 هرلذدا ضازبعا ود رک با مادیخسا یزرکد رالوق هد هس زج روا

 یو دج هرمشط مب راراکتم دخزکس زای زم بوو_ و باوج
 یم صه ںوروټو ادق رک اردیا فوخ وید یدلکیدنقا هک دروک
 هدنرلف دلشاب هتعاضا بو دیا فلت یقزرو لام یسلبا شرابس هرلبا

 کیدا تباکح طایخ ن هغلخ شعاریدزل وا دیقم هسیک

 ترطح هد هرصب یرلترضح امهنع هللا یضر سابع نی هلل دبع
 راب دنا ع را < اح بول ۷ لام نا دق رط هنع هللا یط ر یک

 رلب دلبا تصن ید وسالا وبا هنب ار ه دن راک دتک هزاڅ س

 نيشن اج لد هیهآ وا دبهش هنع هللا یمر ىلع ترضح ر و زم
 ید لوا نم وکح دن۰ یاو رت امرف هد همصت ب واوا هلل دبع
 هرز وا كاما بولوا فورمع هليا لخ دوسالاوبا هک روتلوا تباور
 هص> ند زام ی دسنک هنس هغ اط نیک او ارغف رک | نیغاوا

 یکرلنا هدب لرد بک بودیا هجوب ناصقن هرلام كسابا زارفا
 قلاطاو رد اون هت ك دوسالاوباو یدنا رد رواک مزال یوا دف



4 ۳۱۷ ۰ 

 دل ریقفرپ رسا م اعط هنش وک کر ہک ر دوب ی رب ند 4 ر دراو

 51 اود یدنم دردوش كروتک دک د اک یاد م ||
 ههر د وسال اولا هدیک هرشط هکر دوو هرکصددک دانا لکارلیدرب و ماعط ||

 متحاح زکیدلیا ماعطا ی هلوا عاد زکةطاریقف هدکدید نیسر درک
 ول سد دوسالا وبا یدید ءهدک هماها نو راو نغلوا ماع

 ۱ ءوا نوڪ کا یسزب نیس نعروک يکلعا نس
 هنی رلوق تو د نیس هيم ر و تبذا در هرلنابس# هک وب هککد لبا |

 تداثکرلب دانا سد> ددحاص توروا هب یع وب ل هام یدلنا ها ۱

 ت ونا قرح هال كد وسالا و MEY زی ازادر او ا ها نوک

 نکا رد-کدءابتشا لحمرکغودلوا لح ءاعوو مع فرظ رس

 دوسالاوا e ف صتم هک اما ت واوا لیح هک راور دق وب ١

 نيام اماو ظفح یش نالوا هد نکا تورو باوج هقن رح
 نو کر هکر ونل وا ۳ شد زدر ره یی داوا ت ويعم یرط :

 ندتناوخا هدنو نکرد بک تولا بودر هنوتلا زوعط دوسالا وا |ا
 قسا هببویدرکی دلا هي ها یون هدقدا وا نود هکر تخمک |ا

 کا دز هدیانیمگ هلم هروک كدیا نیم ؟ روسالا واه دک دلناراست سا |[

 نیم عدرسالاوباسپ یدبد ٌرسکرک قاا هنوتلا ن ترد فرح ۱
 وب نیکلبا ظن هلزوکر ب نیسروذعم رس ه دصوصخ وناربز ل دانا ۱
 او دوسالاونا هشکرب هکروتوا تباور ی دید كل دروک یتفصن |

 ۳ رد ىدا توصرب۰ رد رطرب تم هراح هدق دلوا رادس

 ج ا رایان داد یل دا تو 1

 ملبو لکا یملام بریمروط نکیا هدیاوخ نب سپ رای دی دروب
 بوی فای شر ند لام هکر دکر کی شر اکب زمرب و لااکب ناویح نیلبا

aهیاباهدابز  eSبوروتوکهراژانینا  
 ن وکړ هکر وناوا تباو ر یجدوب و ی دلا الرترب هل يس اهو ید دابا مس

 < وب ا#



 هک ۲۷

 ۰ د.رح از ا یدتمراو هنر وضح لر هب و اسم دوس" وا

 بودا اهر ۱۱۳۰ سد یرداوا رداص هطرمطر راشخاینددوسا وا

 هن هناک ی” ی م: بو دا ف طانینم ول ارممااب دوسالاوبا هرکداوک

 هنا كە ۳۳ت .رکص نددوعالاویایدتک ںوھلاق بواد دال وس

 قەاکح ندا رود نددو-الاودا هب واهم ° ۔؟دک صامل و ۴و

 یانا صاباا تو رع نوکر ہد ها ی الا لعن هءصا.)ا ی هرک

 نی ردلبا با د سال ابا هر دایا ۵9 داصء هد سالا ونا هدقل لع

 لدل هدا تراک رهن نڪا اتسک یک کا د هدنروضح كن ءو رم

 هللا راد نی موم ا ربع ا بواک هنن روص» و و mm دوو! ه مک كيد

 یراناحولأم وا سم رها طس وا اود ر :SAE ى هو لوح لو دو

 یکكل ةا ۱ هدر ؟تاچو طظ وح- ےھت رت م: هدرک- اب : مس

 21 وک هلا د وب و هر وام هتک دز لر ؟ داد | و 9

 دوسالاودا یکروتوا تیاور یدالبا ناس>او منا رفاو هدوسالوبا
 لاعتنا هن رخ اهدفراح نوعاط هدنس هن ی ز,هط شکل ا كتر ع هد ەرە

 ندرود نح روعاطرلیضع» و یدیشلوا لصاو هونا ؟سییسیدلد |

 عا )4۵ a هللا و رلشءد 6 دارا ل هوا نددصمه ثا م كنم

 6 یرع الا شنق ر هللاد.ع یسوع یا ك صاع هدر وبا ج

 هلا 5 هلل لوسر ںا حصا ی هتالا یسوموا یدلاو درو مع

OERشور ادرف هد هرس دوش  
 هد هر كس یسو- وا هکرو-وا تور قددسلوا اص ما و ےگ هات

 یوا و / قیرق كن هتک ندنلها فثاط ر 7 اح

 عاضرا هر زوا اف بآ د هدو داو | را وه هدرا وا ۵ 79 سا لک

 دو دهدنرلکد روک دند لاو هن نامزد«: رلءد ردنوآ هل اذ ضد ن. کا

 « دک د روک ه لا هد رب یروب زم یدلاو سد ید رلشلنا ساما هدربیکباآ

 | ااغ هسایس هینک سو ی دابا عطو سس :نک هدر ووا
TREEتا اد ی جم هد  SOE AY TETRISمو ی  
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 .حواو سد یداوا یصاق 4 هرمصد ه دل الب لعوا كن هدر واو

 یسوعوا ید>ار زرا داوا یضاقهب ەر صل هرزوادح EET رفن

 یا وا اح هب هف وک هدر تو الح هنع هللا یضر نا تر وجح

 ریع بت ولوا یو a ل یعاش یرلکدید هءرلاو د رو دم ل ال. و

 ٩ رب و مک تر دشا o ل هدو - لرو یادم

 مت e بودا تا تن مار

 هاب لالد یوم یا ا اد

 4 ماند ها اترا لوتهبف و
 ۱ e ام نوء س انا نور ٭#

 ب الالب ىك ح دیصا تلتف #
 كنس ەود )رول هر ءا ڈ لبا لا د تواب نوکسو ےل ھم راص تد حديص

 هللا دبع ندلاځ نالو | یب ااو نی عوبزم رال: هک رون اوا تیاور ردیمءا
 ندو عت وک = روب نم دااح ےک انو یدنا اا كن رولا

 ینیرابلانو یدلاخ بولوا یناوققثلارعنی ف سوپ هن ر یدناوالزع
 نو موم هس اغ یالاوما یکیدسابا لصعح هدف ین تا دم

 رکاش لالو رو) * د) اخ سا ید-انا سدح بو دیا رم زرد

 هدأ ی ساغ ر, 5 د ر وط م ه زوم اع صا راب داوا ٤ل الههد- |

 لوس رو دا دوو یلداصو بودارا مگ هلا یس وهوا ىدلاو هدر ولا

 هک وح ید ردیاداب لڪ ك ال وا هلا لسو ها ع هللا لص خوا

 یدک لالک ها تاتزا ندنرخ اقن راذکا نور هدر كن هد رب ورا

 لب دص تاکشا ین هدرب وبا نفلوا رسّصاح هر لګ لوا هدد زرد

 كفاصوا نادلوا رکذ اضرف رد هدنرب یس هب كز هزرصسمر مو
 ۱ هتس> تقانع نانلوارکد ه دنتح رکی راوکزریدلا و بودیا باطخ

 # لر
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 بس و هیلس هللا یلص مرک ؛ لور هن را هیوا مال و )بی صتم هلت

 هلو ES یرلف داوا ا هد یا كن ر لب چ

 هقدزرف بواوا توج ندهالک ۰ هدر وا سدیدیآ واوار یف هبام

 لوا ندنوک لوا مدلا و نکرد تبار زود تود تاج

 هدک دید ی داوا مو او كلتا تماجیجدرب هرکصهنو ب وبا تما

 نینزاندوجویدیسل وا یراع هتءاجتءنص کد او رکا قدزرو

 تم ادب رک لح ییراب رطح سو هست هللا لص مرګ لوعر

 هلن اا نتفرعم هتم بولد یدرا زیا تراسحهنغل> ات ہک کما
 ناوفصندلاخ ناوفص وبا هکر ونآوا تیاو ریدلباتاکس ایه درب وپ

 هدنراتفک هدت>اصیاننا سد دی رولکیرمک هيه درب یبا نیا لالب یا
 ضصاعا ن دنت لر وب نه ل ال: تدم زار یدردبا ط.عو ن 1

 هنح الدم كحال الصا و ويرم م کیدروک هد-دیدابا توک بود

 ر احا سر یدلشاب هکلیا ن را ٹکا هک تک هکاب بوما دقت

 دا اځ ا بودا تاط>* ر وب نیک مزال كجا هل هننحاق

 هکطاذو نو كسراب و یک لملسو ء-فلخ هبسزلوار ظن هکر اتغآ

 ندم الک وب سب ی دی دنیحر اتفک طاع یک سات لماسا هسلماب
 دیارعا عن بودیا تمزالم همرصن ه٥ راحان بولوا را تم دل اخ

 هلرس هنک وک لالب ندد ھم هاکشد هک رودلوا تاور یدابا لغ شا

 فلات و یک یکی دن ر وک یس هم که كلال» ندقازوا هحآ دابار ۳۹

 باوحود ردرما سد يدر دا لاوسودر دیک ن اک هیبلح رام >

 داريا لث( عن لیلق نع فیص هب اه” ) هدنراک درو
 بويل وا ر ادب اب هجن ناس ن ال وا هدفیص م ابا ییعب ید ردبا

 مد سس یک كنا تلو ډ تکلالب هس ردیک ب وکم دلیاق نامز
 لاصد | هل الب ییعالکوب لرااخ رز زاع ضع قتحیدیارید ر دل و ا

 یس دنپ مس هدا اخ لناعم رم هکوکو تاود مر هاو « دنراکدلبا

 %4 $ کک 5 =



 س سس ہم
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 لثک ه زویکبا بویلبایعا بود لوا لازا ن دنلح هجم دفقوط
 رد هدنااس صلوا زول كره یتافو كب هدر وا راردلاح

 هک یمشلارارگ ید دبع نلیحارش ی ماع و ع وبا #
 هلی تاطوفحت هو و تامول»» ترک توا وا ند عنات را.؟روب رم
 م رکا لوس ر تاورف یعش نوک رب هک رونا وا تیاور یذیا فص
 نت هللا دبع نکددیارب رشد لفن هفاخ یلسو دلع هللا ی یص

 روک هت راسا توداراد ےک سکا امن هللا یصر

 هب هبنرهوب هنی هل نکیشمزوک ییااف و یکی دلبارکذز هد دروا

 لیسع هلاع الطا لر ورم تو دردشم اا وا لصاو زا

 هکی زا تاللاد-ء هکر ول وا لقت ن دیش هدرارپ الا مسیر یدلبا

 تب وا وا ل ۳ هب رعرانعشا یراتعرمط ۸و ذل وا ناو الو نیش

 *لاقتشا هبرع مالک تاو ریا نیغ ماظوطحم ندب رع مالک ت باور
 هدقدلوا هنسرب لماکبودیا لغو هنلعت روب زم مع «دنب سپرابدلبا
 یعصت هدر یدلاق یر قدلوا مطوفحت نمالاثعاو راعشا كيرع

 تمزالم هند باس نفاوالئام ھند لع رولز هدودلوایمانا

 یرصع ماد مدلبا ناداو طظفح یاسنا ع هدهنسر بو دیا

 هد هنسرپ نیهلوا هدناشلا مظء نآرف ثدارف قزا مارو رم هدک دو

 هکر دل و غنم ندییعش هنیو مدلنا مسر «ءهطفاح حوا ی رک ن اغرق
 | ندمع» مد مدلوا لحاد هنسلعت هدک لک ب ولوا یلاو هقارع حاحع

 رد هجن نع هناشا میع نأ رة ی مش یاهدم"یدلبا ناییدلبا لاوس
 سک هذعا مديد رردا EAN بودا 1 ندئ بور وتاوج هدک دد

 م:یساهنع كيهلچب هرز هل ره ع هدکد یدرد هن كعالطا دصاارف

  eې و ۳ 1 ۴
 مديد ع ییحاص لروب رم ندهد لیدر د هک ثنفر عمه هعف ةد مب ۱

 كلبا لح یینالکشمهدکدیدردهد هح ر دهن تا دنا هلا ص اتتاسنا هدعر

 ردەد ەس رهه لرودش هر رع راع شا هد دد مدید رد هتل اوهم ربذلدرب رن

 ¥ هدک دید $
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 ترفوس» مهيد ردولم ا برد ناوی د مه ظذاح “دب رج ہ دک دب د

 هنسره ۰ رود یی هضه> نادل الا تدب بو دیا 1 ء۴ الطا

 رهون یعاش ه دننام» موق بویلنا دو هرزواقلوا ےھرد كي یا

 هر شط ن دابو مدیا ندنسا رةف كم وق هدق لوا لخءاد هنسلح نیکاچا

 الا ا دبع هکردیا تیاکح یعشیدب د مدل وا ندنف رشا هدفدقبح
 ردنوک همور كل هلبقب رط تلاسر یب. هدنمانا یتف الخ ن اوما

 لاوس ن دنف هنرهاک ۰ ررگب دلبا تااسر یادا توراو سد یدیشم

 هلبق رط تل ار داعم درو باوصاب باوج نخ هلج میپ لب

 بوب رویا اص ت دم رب نکیارلشم الک « دیا ٹک قوجرلت راو
 ردېک بولب رپ و ندا سد مدلوا بلاط مدنک «ذارسعنیحیدوهباا

 لس هفناط برعرمشهدن 6 دید نسی دت کلم تدب لها نس .دعوداوا

 رلب در و اکب بو دیارب ش یجدههقررپ یدلب وس یش ر یتاهن مدید ما
 سد راب دید رپ و هدیه هر وب هدک دلنالاصدا هکها شد داپ یرادعاک

 كمر و یب هعقر لوا نکل مد ریو یردغوک هد کن دلک هکللادبع
 يلد بوئود هدکد لک هع رطاخ نکراقیح هرشط یدتک ندءرطاخ

 میس نیکفک نردمرطآد- یدیا رلشمر و یخ د هعقرر رفسلا خاج
 نوخا نیءفر كلما د-۶ سد مدرب و ی هی توپ د ماده هدنآ

 یرا,دلب وس ز وسر زر مدع ندر ەر و یدغاک و اک هدک دلبارظد
 زید هدب زلنا دلنا لاوس ونڈ نسعد کا تن لها ا هدک دد

 هجو خ بولود هدعب مدیا شمررو باوج وید ما ند نس هقناط ترظ
 توع د هن ان رارکت یب کالا دنع هدقدشاقا هبوق بودیا كنها
 رب رڪ هن« د هعفز وب هزودراو هب روض > ودا ع وجر سد یداطا

 هجا ی هعقر توپ دوقوا هدکدید ملعب یدید نیشم رولس ردشعلوا

 یک كيوب « دنسارا كرلنا ا مرا نوف لوا ی مدلبا رظن یدز و

 هب ها نو دنا هات داب هل هح و هن سل رف نځیاراو لماک دره

 مدبا وا ء6 ۲ ن دوخ دعاك لنز شازاویدرهذیا ت غاطا
a e س mre am mn 
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 م.دیف رد هغ هنبرلکدم روک یزنن ییالکوب كلتا مدیا نمروک |
 ]| یدید نینجمر واب یهجورل,دلبا رب رک نون یتوب تللادبع
 | هلن رطوبیتت بودیا دد هنخودلوا م دایک كنس هفعاب مدیفرمخ
 هک زوناوا تاور یدیدرلب دانا د ضو یلتف كنس هلکتا تباصقا

 ۱داوتوداقیدص هدقداواس 27 ههور تلم ی الک و تکل ادع

۱ 
۱ 
۱ 
| 
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 كج اج یعش نور هکر ونلوا تباور ی دید یدیا ل وا مداح
 هد هنشره ندلالا تیب ودیا لاوس جا هدک دریک هی روح

 (افسا فال طع 7 وا هد 0 ص |

 (یدندنیملا) ت ورو تاوح هرزو اطخو نل :دیمش دک دید

 هد یپهش هدک د دا( هناا ق واط 3 را رن:تودن اهداعا مالک اه

 وه: دکب وجا ومت دبا لا وس ج ا سد یدد ( ناف ۱ )هدنناوج

 ما شاتا ٹی هرکند زس یهش هدکدب د دلم وس طاغ بودبا نخ
 مدلیاحالصا یعاوج هرنب رک دلبا حالصا ی زکلاوسمس هکن وج

 ۱ مس دا ا مملکت هرزواباوص هحو نب هدرککیدلنا نل سام دقم

 یدلنااطعا «زاج نیک لک شوخ جاع یضوو كل دبعش سدیدید
 نوناخر هدناب كناعش هک اک اک ریه ی نوکر هکر ولو | لعن 0

 هر دصق فلات .دک دیدردرگفنق یعش یک نشد یداراو 8

 | رالوا یان مارک هک ردندتناک لدتبهشیدیدردوبو مسوک واخ

 هرزو وطب یرلتوا دعو صعد بواوا هرزوا تعرس یرل.دومو ا

 روا ت کشو رممسکنم لیا لاح هکد هکرزکب هب هبرمشم شکر هدلوا
EE ۱هناعد سسەدقدلوا ت  vwتدورلن وا ساب مالو  

 هدلوا هرزوا تعرس یراتوادع ب وا وا هرزوآ وطب تیاغیرل ګو
 هغلوا هزوکر ارکت بواوارس کنم ل ندا هکر دهد انس هنملافس هزوک
 ی يعش كالا د,عهک ز درو طعم هد هدا E صءدزسا هد كمت ,

 ك

 || :رروزم دی دابا شرابس هرزوا هوو, دکلی هحاوخ رالعوا
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 مت ندلقساو تن ؟نودیا ت داو قد ےادد ادع اا ناھ ےل
 ق ٩ نإ تنهرت تو دا: هغا نم دلا ک و لث انضف تشک تیغ زز وز

 ۶ اس یرلنیغر هبدا. لب ء لک واء دالوا اریز ملی ط), فا هدمچمذ

 ارز هلبامنم ندکلی عطف, مرج نیما لق هنیش رو ردود ندیسا
 ی ج 5 یاراعشا ےیل ەتورد هی ع هدبفم هدتتخرلتا
 هلا ر زد هداهخ ه کداک مزال یرایداتو ردممهو تءاه* ثعابو

 وک ر هکر دروط م هدراربالا میر یدیدر هیلوا رفح و ناه هک ۲

 یو كنیقارع رس سی دید ےل: .دنراک هلد او هل هرب ندیم

 ی ال. هدنساو - هدنرلکدید : کس رد ملیب ہت ند هلبا با نکب

 ی دیدرراب دف تای مالبص | «دنراکدب . تاع مال ات رصال مار
 یش ۳۳ د رد زو لرعاش یرلکدید ییادمهیُمءا هک روز وا تاور

 دا ة ویلا _ و .ةلپ وکر عش اهدهدتقو لوا یُمعایدمشایاجور

 هکمدر رک هد وواو هک و بوک ییهش ی ءا نوکر سد ییا

 ندنسدنق ره بوی وف هنج تن. ولع هليا هپ راو ی غب یب باک
 ودید مدااریعش  ادعمر بودی لیم هپ ه را هدنب رايد د لا ئل سربسا
 بودیا درب یعیرک أرد توالت سیا .فداص عد اورک یش سہ
 هرب ب و دیا فارم+ هن. رج یشعا هدکد ید نبع شا نا لاغنشا هه

 ریل وا صبح ین دیه هک رون وا تیاور یدریو رخ ندنلعوت
 سارا د ته ره هدردام مجرهدنرلکدلن را ةت !ندنلیس

 ییدلبا ت € NE ر هلرا یرد رب تولوا نکیاز وب زء

 كو الخ هنع هل یر ناک ۶ تر طح یر دالور درو ظ م هدفرافم

 اف هر هد وک هدندر .زوب تار لا- یربل اتنا بولوا هدنلاس چچ

 هکر دپوسنم همش هلا نیع نوکسو نیش حق یعش ر دشل و مقاو
 كنيمرادلا نیکان رکا, يعش ,هک رووا تب هر و:ط۱ ,ندنادمه

 (,یذغذ ) . شعا روا داشنا بو دبا را گی یی و
¥ 



۶ ۲۷۸ * 

 4 بضفغلا لاح ف مالل الاانا # اص را لاح ۱ لاحق مالحالا تسدا #۶

 1 :یزورلا مضاو نإ كر ابا نإ هل دمع نج را دبعوبا ی

 سنا نت كلامو یروب نایفس تولوا دهزو ع نی رصهلا مج ر وب رم
 ماعا قاط وم تاکو یدیاراشایا هقفت ندنرلترمض- امه نع هللا یر

SNبواوا هرزوا عاطتنا ندماخ هدناقوا رب کالا ناو  

 ده ز هدب ردح ام دلاو رل دیا ل ام هدا ز هنولخ ندنرلعر و تاغ

 hg ارت و اط یک كلف ب طو بولوا مد حمار « داوو ۱

 هدنها اذا ار نت ,لاوا تاور ےک هتن راب دبا مدق

 هر اتسود یل 5ا نوکر سد یدنآ هدنتم دخ یف سوف كد دن

 روتکرات لناط راک بودبا نما هکز ابم لدل وا یوم رات تولک
 یدهبح ۳ هک دزوتک راز تورا وهرزوا یک مما یجدلوا هدک دید

 شاول دروتک ران ی: اط اکس نالعوا يهد بودیا بضغ یس دنفا

 یدقیح یبنکا هداوا هدکدروتک رانرب رارکت لرامیدیدیمدملیا
 اولد ت وقیح یثکا هدبجوا تو روتک رات همود حوالصاطاو

 یتسءاتاط نالغوا یهب بولوا شارپ هدک دمروتک رانیاتاطوب هرزوا

 نیسرامب نوتا سو یدیدملعب كرابم هدک دید نیم زب ییسیشکا
 یتسهدق قوم کی دانا لکا ندنامروب امار هیامز وا ےب هدک دند

 ولام هدک دید هل دعب نوعا یدب دا ملعب ر دعم اح یسیفنقو ولح

 تلک راسم یس ددفا سپ ی دید م هدیا لکا هج دا اا

 یدلبا دازآ جنب تہ هدق دلوا ماطم هنن اهاو تند اب د و ن د

 لوا ههاد ع سپ یدلباداماد هیودنک بو دیا جو زت یب خدو
 یاد ع هکر دبا لون 3 اا يلع وا یدلوا دلوت» ندرنخد

 ردلضفا یمر نملاد,» ن رعهس>ودردلضفا یهنواعم ندکراملا

 م رکا لوسر تعدخ هللاو بوریو باوج هدن رلک دلبا لاوس وپ د
 ر ا غ نالوا لخاد هدفنا كنمب وام نکی هدلسو هيلع هللا ملص



# ۹ 
 ردن دنءالك كه الاد عو یدد ردلص» اندر نعلادبعی ۳ رک ك

 لءلد a اد در هرب رع نکا دبش نا ,لیصحت نوعا ان 2 ی هک

 ه داز یربکش اط شعار د یدلوا دش مه هتر >1 نب رط بولوا
 ه دو اع هفح یا یکراسلا نهللا دع هدم ولع) تام وض وم

 تولوا اونم هد لاس تز کس نوار وت کر ر ےک رو مکر د تودیارک ذ
 یکر و > باش ماکنه یاضتقیر هدنلاسو نس لا اواو لاح یداص

 هل. را ۳ داب تم کو ایرو كح تعحاو 5 توقا ۳ رط ره

 زورها عن یا ر قید وت هدا یدلکد لاح نیت 3 ورکا اموا

 هعرو ودهز هون رط تولوا بتا ندیهازم عیجج نیخلوا تادههار

 هبا هو رکرب ta دصاو ناوخایدبا رارکو ک ےس ومو راهد لصف

 برط و شپع ل د هم اشخا بوراو ه هګابرپ كردي راذکو تشک
 ۵د ر و زد عضوه ؛ تش لوا هلناراب ق افت او قداوا لوغسه دءهلو وهلو

 ساع سد لدر و نزود هر ا ےہ یک توار ورارف هرزوا كل رک

VALشح ر اهم هنارا تولا علا یک راس هدب تب ول را  

 ن دلع ه دک د لبا رو سم تدمزا ر ند مک هرزوا ل اج وب مدال

 ۹ دن زا و لت ردر هک هدروک مدل شاب هک رکه دنا كىەغا توله

 شلش اب هدان رف ب واک هشورتو شرح بوی روط اونشوخع و

 شهاو خر هدغو ردهزس راتو كی رګ هن بویلشغاپ قوشمهراناکب سپ

 بو٣ا تقفاوم اکب زاس نال وا هدعسد مدلیا زاغآ هتخاون بویلبا

 ندنرانوا هلب)مصم نایز هاکات بویلوا زاهد ندهدرپ کی دابا دنصق

 6 قلا نم رامو هللا رکذل ےھدولق عشنا اون ننال نأ ل1

 يدک دلبا نازوسسو فر یک اوهو اوه نمر بواواره اط یساد.م



 بز

 39 ی رپ ییز بوی هلو رب اکو واح

 تباور یدید میلو چین هلی مان هجون هدهز هقن رط تودبا كر

 هملاوحا تاک ربا .نب هللادبع هلبا مارک , هک قرصا وبا هک .ونلوا
 دکب دلی ارات نارمم * دوس یت نالوا ا تودنا زط

 ا لرسر ےک هداج ر ب, كم رک ب کا هرزوا كراب. ن

 تیاور يدنا رد م دل وب یر, ادء ار داچو هلع ها ل

 هروداو رد اص دیکر هدا کربلا یانوکر هک روناوا

 سطام عب رطرا ةا ندرو نم ص كرا نکا سید ید دچ

 ه کد رب و باوج تولد رد هلل دار وب ره ه رک ددر د هه ء؟ نالوا

 نا ن ردلیج ندم هک هی اک ٠ ,یوار ید هللاكجرب كرابلا نا

 ییایدب دمدلبا نی هنتفارظ بواوا ناریح هثبدا نسح وب تاکرابلا
 هاک ادا ه دنا تاکر لان هللادنعنن وکرب هک روناوا لذت ن دھو |

 یک رازوک مہک ھلبااعد ہناشاا ےظع هللا كر اہل ی اہ بولک هسول یعارب |
 ورد ام لا ل املا یا هدک دید هیلبادر ی ہر تا رارک بودا وری |

 ۱۳ هاب ناف اد هنهاگرد الطو روح تاج لا
 تیطخ یدل اقرا ن دن اتع .هلک لا بولیح [یزوک رو * را ضع |
 ٍِ یدردا كراع راملا ی هلل دغ هکر دروط ه هدنح رات ىدا د#د ||

 ضاع ر لضوو يعن نایفسو یروبن اتسع ره شور او ||

 یدیارد مدرایا ترا الصا یدر) هیلوارد لء ناو امسا! ن دو |[
 یتس هفت كنلابع ن در نالوا لصاخ بودیک هلراعت هناسارخو |ا
 هوفل شب ۱۶۱۰۱ رک د ندنناوخا یتسادعام هرکصخ دک تادا جارخا أ

 ن درام رفس هادی هني هتسر هک رونا وا تناور یدبا :ردنوک |ا
E ۱ل اسرا یس هر ص ۳ شأوا یعا هبلع نا مکیدتشا 1  

 هتنرازهدقدلو هاك ۱ :دنمودق تاک ,اما ایا 4.لع از دورط ه ی رسا 0

 ۱ نعودلوا ۾ دن امرطاخ بمب تاقتا هروب رم لار كل یدرا. |

 راه <



4% ۲۸۱ 

 رب رخ هر دنر هدک داک هل زم ب وکلا هياط نا سد یدلبا راهط

 ندنامز هجشوب لزز میکوب ینوعم یدردنوک هکرابلا نیا بودیا
 نکردیالرمتو نی هلکنآ بولوارهظم هزکناسحاو فطا هجا هعنور
 الصا «دقدراو هنبروضح هک لب لکد لوا نایاش هفطل لوا هعف دو
 ندزکفطایدناوا ےھذرکغوداوا هدنامرطاخ هب ندرککیدلیا تاقتا

 سد زوب هدیا راذتعا رک ات زوروش ها6 آ ندرگرحیرب 6 دوح رص

 هدناوح تواوا مولعم یوهم « دیدلوا لصاو هکر ابمیا دءهر

 (مظن) ی دلبالاسراهروبهبودنا رب ر یت اساوب
 8۶ نیک اسلا لاوماداط صب ۶# ازان هلادلا لع اجا#ف

 4 ندا بهذن لب * اهتاذلو بدل تلتحا 8
 3ام دعا اه ان ون ترصق#

 ۶ نين ام ءاود تانک #
 ۶# اهدرسیق كنااورنا #

 ۶ نربسناو زوع نا نع#
 ۶# اھ د رس كناباور نا #

 # نيط السلا ب اوبا دل بن
 # لطااذف ٽهرک ا تاون ! #

 8 نيطلا ىف لا راج لذ #

 بواواهاک !ندنتحاق هدقداوا لصاو هیهیلعنا هروک ذم تابا سد

 یدلبا زا ود لدیا ل رع نداصف بصم یو یدراو هەميلخ

 لرع نداضق هرخ الابیداوادیفم الص رابدروک هدب مارا کد نحره

 ییاضقلروب رم هللا دبع سورلبدلیا بصذ یب هریک یریغ دخ ری بودیا
 نس هرص بول وا ف اص هنس ها هدکدلبا س وک ییکیدلبا و

 لک راسلا ی هللادہع ناکلخ یا یا باک فاوم یدردنوک

 (ےظن) ر دیا دارب' قدب ج واوب ن دیرحش

{o 



3 Ss 

 ۵ هرج او E دو #

 3۴ یلعالب نوناح نیطاسالانیب *#

 # نیک الا لاوها نيدلاب حاتت
 ¥ هد صا هاش كس د د تربص##

 ۶# ریهاو شا ںاھک لب سااوا#

 تو هنراک راد ۵ د مس هللادہع نو وات تاو

 تیرلیدلنا عوجرندارف ےک اتفو ی هند رد کلا

 ناضمررب ناسکسزوپ كنرعه حرات هدقدلوا لصاو هر یرلکدید

 یلاعت هل هجر یدلبا لاعرا هباقب رازاک ندانف ناتسراخ هدنفب رش

 : ¥ مصتعلا ی لکوتلا ی عطا ی هل دمع سابعا وبا

 < لع ندم نرو“ نما ن دهلاندیشرا نوره نا
 چ ىع اھا ا تلطاادنعن سابعلا ن هاد عنا #۴

ERT,ندر ایک یلاشا رلناو بلعدو د مم ییدا  
 ینتشل وا نار ود هن کن و نارقاز ام هد ر و زه نو بودا زا

 عادا هلا هح رف ت د وج ب واوا ناسا عفو نابسلا ج رعاش

 كس اه ۳ ق اطال لء و یدیاز و دروم ەد نامە ءاسااو اعم

ENف اص و ۱ تولوا قەغ هدر ۳ تدا ب ارا ی! دلو ۱  

 ردععتمو دسو عم یسلوا یزا روا هب ك0 و3 0 دن اه شدو

 ءهدعام نیعلوا تف الخ نادناخ هتف ا سرت راک نعاراک

 نچ 9 نایخ مس 5 هلن ادا و ۳ اک هرزوا ی ناو لاءفاو تو 3

 ت ام وا هلا نت نجس "یر اوح ناش ! رب تب 6و

 قلا ناتسعط زوکبا ن کیا هدنل ام تک و قود و ترشعو

 # ماس و ناوید باک و رک سک ی اےس ور سر 5% كماودا عمر

 هک راک ۱



% ATF 

 قالت+ا ی٥ یبقاو رلیدلبا تعرب بودیا هقیلخ یر وب نم هللادبع

 دوخاب هللاب بلا J دوخاب هللا ف هلا دوخا هللاب ىحنرملا لاوقالا

 ندکدلبا رورح هک رب نوکرب هرزوا لاحوب سد را,دوق هللاب یضارا

 ناو رلپداک هربرپ بودیا ممگ یراصفاو ناوعا *لردتعم هنب هرکص
 یردتفم رارکنو راب دنع اط ییعابتا بودیا م وعه هننرزوا املا

 هدکدروک ییهدق و وب عملا نیا سب رلب دلی تم بودیا یالجا هناحم
 رارف هنس هلاخ كن رهوح رحاتر قورعم هلکع د صاصح نا

 ساومهدفدر دا وببور دا س سی رو زهر ددم یدلنااف:>ا تودنا

 هر زو ا نامر د سن و٠ یدارارما لت بو دیا ےلس همداخ

 كنل ريم هدکدردنو ڪڪ هلها ی هلی میلکر بوعوب ی ر وب زه
 یتدالو كر وب زم یلاعتو هنا هلا هج ررلیدلبا نفد هدنس هلا تم

 ه دنج وا ی رک, كتناہهش یس هنس یدی ق رقزویکی كیرڪھ جرات

 مقاو ه دنسیکبا كنیر الا میر قلا ناسنطز وکبا للتق بواوا

 بولا دخا یروکذع صا ہلا نا ردتعم هرکص ن دن ون یداوا

 باک ردرلنوت ین اصن لنعلا ناو یدلبا هرداصم ینا امرامشبب

 باک مش ا ناوخالا تاساحع ب اک مپ دلا باک ض ارلاو رها

 باک با دالا باک لول اراعشا باک تاق رسا ا باک دیصاا و حراوطا
 زوج را هیف باک ءانغل یف عما ا باک ءارعشلا تاقطباک رابخ الا یلح
 نالوا كتشاد داب کب رکا هکروناوا لقن ندر ءلا نیا ح وبصلا مذ یف

 كەنحا ی ساع راو ابا لاوئس وید ردنسحا یسغنف ندراعشا

 (مطن) یدبارید مدیا رر و ی ردب رعّشوب

 ةانننوتطلا لاذا ساناا مح“ دق#

 * افرف مهلود انیف ساناا قرفو ۵
 مس



f CALF 

 ھا یرد سا قداصو 3 ربع ناب یردق ب داکو #۶ ۱

 بن دم نی ىلع یب یکنا وب هدنس هبه لا ناو ||

 (ےظن) رد <د

 ۶ ساو باد الاو ملا قكيها 4۵ ٌهعیضع تیم نم كرد هل # |
۱ 
۱ E 

 #% ت دالا ةو 8 ا ردا عا و %3 هصتفالولالووا هبقام 3 ۱[

۱ 
۱ 8 

 3۶ رچادوع او كل سالا دم تدعدقو ® درول ا بارشا باطدق یییلخ # 1

 (ےظن) ردندنراعشا كازتعملا نبا تايبا وب

 * د_3 وت هر د ف هت وق اک 3 هجاحز صب ف اراقعااهف *

 # دفعتو لك ضب قاحمل # ةضف لاش ءال ااه لع ع وصب |

 ر ےک را اهدا حا نم تالدو Ee هست مارا 2 ینتفو# ۱

 رذح نمو فوح نموططا لتس: 3 تھ لبللا صف ءاح و #

 9 رالا ىلع یلاذا بعساو الذ 4# قير طلا نىدخ شرفاتمعف |

 ٩۴ رذظلا نم تدقدف ةمالقلا لم × انهضعب داك لاله ءوض حالا |

 ۷# ربا نع لأست الو اریخ نظف # هرک دا تلاع ناکام ناکو ×

 مک یدردیا معلا ی هللا دع هکر دروط م هراکح ول هدءماع صعب ۱

 رھ اا سه ییاوحا و لاعفا ك هنسک رقن تناز د ید | روش ۳

 نسل وا ر وهم ل ك ام و ر وک E مدد سا هرز وا یقالح

 هاو كا قلوا هر زوا ده ز دق رط ندن رعش ین ۵.۵ 4 ۱ وا

 9 1 3 ید كساون واورد هر ز وا دارا هسا ا وا ردشعل وا

 هرزو | قعروا مد ندع“ اب ل٫ قوشو ند نییس ناریلد ليم
 کاک تیکحولا و ر دد دنهورک را هراز ر ول نح نکلر دق و رعم

 4 مو الب> ه دنسهن ىلا نکلردزاسمد ندتعو ها فعض یرعش ۱

 نکلرلباروهط ندتعانق هدر ی راتفک مزا ندم وردة صم |[

 هک زی ناکل- یا صاف باک فلور دد وصوم هل صرع طرهروت م |
 اع ر یا دنا کھانا ناش نا |

 دم لرو رم



 < دو
 هلرا تعانف بول وا د اطعم هن رش لاح هد مالا من لر ول نح

 مزاح نا هر ا ڪڪ ؟هص الحر ول وا عد یس وا م

 یدروا وا هدنراوج کان هسیکرب هدنمان یسوط دیچ نب دید ن د اک
 وعش ی رول نم دیعس مزاح نا هدف دلوا مداو یس صءب هدنرلزا مه

 ذخا ندم زاح ناهدق دلوا لص و « دنعس روک دموع شف یدلا

 بودیا هلماعم هلم ا۶ا مر ؟ی اضاقفم رب هنب هپ نکنا رداق همافتنا

 ترور ب واوا لتح یلاوحا كمزاح یا نامز دءب یدوق زاجا
 لعن هر رخا بودا لر ی راوح دع هدک د ٌرسوک زوب هاو

 هدقداوا هاکآ دیعس ن دشلالءهرب لاح كم زاح نا سس ی دلبا

 تارب هم .زاول و تخر و تاسوبلم رادقمر و یهرد كی نوا هروب ر۶

 ی دانا رب رم دعقررپ هدن وعصموب ب وردت وک هپ راجو و مالعرب ۰

 لیلق مار کا توخا ی اضع. هدقد لوا عاطم هکلاح ءوس كنس

 3 ه3د_لوا نک م ویلا دعب ی دنلوا لاسرا یش رادقءرب هد هسا

 هءزاح 9 ءایشا هللا هرکذن سد رووا ےن هليا نکیز وما

 رب رخ ینایاو هدب اوج كنهرکدنو یدلبا در تویاتا لو هدقدراو

 (ےظا) یدلبا لاسرا هروب رم بودی
 #ذاىلهملا لذ ىب تلعفو #

 3۴ ر دلا یدنلاب قدزرُلارع

 9# نع ر اومالا تثعیف #۴

 ۶# رتولا و مقشاا برو الک ۵

 # لجر نه اینا سااال #
 5 ره دلا يلع اراع هتساا #۴

 بول وا ی ین ناف روبزم م هکر دیا ت نلالو هر ول ر٥ “اک س

 ی رص ند تودیا 4م 2 هب داما هدش داش

 عاشو "7 < دبا ناععونا سم هک كروب ره دی ی لس هل وا
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 هک رب رهاط قلیصد هد ۳۳ لسرو رهام هدر 3 معن ب وا وا

 ۱۳۳ د دوج نايزا الو اب نیلا
 ی الک میجج هسالوا را وید دیا تدوع ۰ نکعد-ق رقم تو راو

 سرو ا ولم ی دےکو یدبا رد ىدا رد 3 یشرب بواوا ق رفت

 ملا فاصتنا باک روز ید ردنا اعدا ہر زوا قلوا ندن دالوا
 ردراو یرءشناویدو لئاسر ناو دو توا وا قیا ات ربهدنعان برعلا نم

 < نب نسخا نب ىلع ن دا نب هللا دبع دوا ۶
 ٭ نسا نب ےھارا نب لی۔ءسا نب اط ابط مارا
 دک دن هللا یف )بل اط ییا ل ن نسطا لا %

 یه> و كنب راک دید ابطابط ءوهارب نالوا یدح روب زم فد رش
 ی هعارد هد کر لنا صا ود ر وتک هماح هتمالع نوکر هک ردو

 نیس وا لب هدر لحهبد ابقاس قو ہد-کد دع رونک

 هروب رم فد رش هدو داو ترهش ر ول نم مالک سد یدید ابطابط

 بواوا زا>ع یاش و دلوم كهالادمع هچرت بح اص یدلوا بغل
 راد و تردق ىد شالا نطوت هدنا تنودنا له هرمصم هدر

 هرفا و تلود هل لو یک الءاو راقع هدر هحصت بواوا یحاص
 فراولحو ید لاملا مظنعو لالا هف مه هلا هر اکنم تءعثحو

 ع داب كن اولح یح یدیا فا كمر ن وک هاعاو راک تودیا

 هامرهب هروب رم بوتوط مدآرهلت جا لد هماشخا ندحایص هقعرق
 نوک ره هذيك كنابعا یی اولحو ی دیشب ںی۔ہت ترحا نوا یکیا

 کاح تولوآ یداع كيمردنوك رر هدا نیکو هد هتفعه هنگ و

 هدر هل سد هللا اولح قط یا ن وکره هر ود اک نالوا رسم

 هروب زم فی رش نابعا ضب یدیابآد كمردنوک كروچ رب موتحو
 قو اا دب وا اولح هرس كس رم هر 03 تو دنا دس ح

 + لزوکە
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 نده یک یک ك ا بولوا قاخاتسک یسم ردنوک روج نکا لزوک هن
 هغ رش ر ود اک هدنراک دید رو:ناوا مهو نابسح ا عضو هل, وب هرس

 ردیا تراک عو داوا قام نی ریش هل اولح بوردنوگ ربخ
 هه شرب نو سب یددلنوسلبا راتخا نچ ر کم را

 ی هلءاعموت هلص ردت تودیا دسح هب یدنک كنابعا هدقدلوالصاو
 تولوا زاوس هد_ةداوا هاک | ندنراقداوا « دنددص كلبا منعو عقد

 نهدو هةم ندکمردن وک ككروچ نس مر بودیااعد یدراو هروفاک

 تعوکرب هکشب هلوا رمارب یشات ن دا واطتو مظاعت یلاعت هللاشاح
 لر تودنا تارشایم هتمدخو هلدب یدنک ن وکره ردراو ر 6 رف

 هرز و اشا کند رو یر یر هکنوح ر ردنوک هرس هل درصد

 رواوا مدان هعضو یکیدلیاروف اک هدک دی د ما هیمردن وک خدر

 لوا ارب ز كردنوک یروح هلا اولح هر ز وا داتعم هت لدا فطا
 هر زر وا 0 رو تاد هان فن رش دک دید ردنمشلوا فول أم کرو

 تاق و ر وفاک هکنوح یدلشاب هکم ردن وک یروج هللا 'ولح نوکره

 ره وج هر زوا یب دنا وا رک ذ امدقم بواوا لت لاوحا یدلب
 ه دنا ی دےلارا طرص ی صم ن وا زعم یس) دوا تولک دن ۳

 هرمص+ هلبس هبکوک بوعیج ند هیقب را هد عم هرکصادن ده رب
 هک رخ ید حرب اس ا روت نما هاو نانعا هو
 فن رش نوم وا نعط هنسلوا ی ولع ت ونا وا ق التخا «دنسز

 یاتنا ب واوا لتخاد هتروضح ربع هلا رم هم نایعا رو زم

 بت اوج رم سد ید لبا لاوس وند رده ېک نکتسا هدحاصوء

 ,دعب  هلوا لخاد هرهش هله ردلکد لع راي یرغجعت ید" بور و
 یع دادحاو انآ هاکایا درس یس هلج هس بودیا دفع ساجر
 ۱ وب د یا دفدل وا لخ اد هرهش زعم هدعل ی دید م هديا ناچ

 راح یس هلچ سد یدسلیا توهد یرسصمنا.ءا هلج بودپآ
۱ 
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 .دکدید یعدلاق هسیک لد لک ندزخنابعا ید زعم هدن رافدنوا
 لارعم سپ راب دید ید اوا راح ہر ز وا ی را مما یس هل ج ریخ ||

 هتشانودنا جارحا 9 دز. نع هعراو EY بو رواهد ھ3

 بو دیا راد نوا رداو هب ر زوا كمماخو ید د ردو مسا م: 4

a39بود هعاطو اویس هلا او 5 سان حج هدک دندرد و ېد  

 شاع رو وح یتشاک یدادو ٌهقالع تو وا هرزوا ها ماعم نم

 یدردیااصو نب راتحاح تودنا رودّهملد هدیابحا ترا رو یدردنا

 ییدالو یدیا یورع» هلا یوهو تالد تولوا بهذا نس>و

 قرف زویحوا بولوا هدناتلا ن بکس زویکیا كن رعه ع ر ات |!

 یدناوا نود هد هفارف یدلاتاذو هدرصعم هدیسحر تاس دسار ہر 4

 ملام صد راک ھن رشح در ندر: لها هک رونلوا ||

 دجا نب هللادبع بوراو یدعا كدلبا توف یزعراب ز مر هکنوچ |[

 فیرش هک رونلوا تیاور راید روب ولد هلبا تراز نی رق كن ابطابط |
 قلوب ب ودیا تراز درب نوکربیرب ندنرهدید ناسحا كروبزم |!
 (مظن) ىدلبا داشنا ||

 < سانا ع موها نفلخ و ه

 ی ادکیی كشیسد اوناکدف و# 0
 مدلبا شوک يکي راتفک ب وروک یروب زم فب رش هدنس هعقاو سد |

 یکیا بوراو هد سب ردقوب مرد هناف اکمو باوج الاح نکل ||
 لا زا هنه اک رد هتمطع تاج تّرع بانج ی وليف زان تعکر |[

 ٭ بانج
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 لانو فر حس ےل هجر 6 دیدر دنا 5 ود یک اعد ق تیا

 $ نیسلا ن ره اط ن هللا دب س اا اوبا 4
 % ا ر الا الا ناهام ن یز زر یک تعصع نا +

 دع یدبشعل وار ۷# ام 42۰ یس هجر E EN او

 تعاهش و تعاه"و قوص و٠ هليا م رک دی زم و م4 هروفو ر ه زر 3

 تولوا یدافعتعا او EN e كنومأم ید | فورعم هليا

 ءان ه- اعر یفوهح دل رهاط یدسلاو هل مس ید توس اوز وب

 هدناسارخ نکبا یسلاو رود ر_و و یدی- با ره ظم ہت اهلا دن ره

 یرخ یلالتعاو لالتخا كفارطا لو" ںودیا روهطیسهنتو تاکیاب

 نام 56 هناسارخ یهللادع هد داوا نومآهدمشوک

 یک کرک نه ارح ب و اف ندر وند را عم هک دانا

 جواز ويکب اک بجوعرب هللادبع سد هدیا ششوک هروفد طبض
 باسار بودبا جب و رخ ندروبد هدنوصا كس خالا مد ید هم

 یداک هرونا ثان ردا لح ا رح یطو 3 نناتتمط مع یدلو جو

 هر وب ادب لوا ندنهودق كهلل دع هنس لوا هکروناوا ت٬اور

 یل وخ د هرهش كهللادبع سد یدیشمال وا ل ز اب ناراب هرطو ر
 ندق وس بابرا هیالادبع هاک رذک نیفلوا لزان ناراب ممظع هدننوک

 د ا شدا یب یکاوب ارکشت ه رها مودو نع ب وفل اف هعانا زار

 ( ظا ( یدال

 * مهدامز ین س انا ط2 دو #

 # رر دااا تدح تح ادا قیح#

 # ام روانا هعاس ىف ناتنسعال#

 ٭ رطااو ره الاب اح رد ۵
 یامرف راک هدناسازخ کل هن ا و ا
 تناوریدارا لاقتنا هترخآ هدنخع ر اتزولواز وک اتوا وا تر ام انس
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 بولوا E هماشو هه ندعر امور نم هلل + 3 هکر وناو

 : درصد دنس رب تولوا لسخ اد هره ه دنس هنس رب نوا زور |

 || ل مما صاولتا بدآ ی ةا مساقل هار زو یدیشلوا کیم ۱

 «رلکدیدیوالد.ع ناناوب هد مع راد هک ردپ ۴ 6 و یه

 [| عطب هللادبع هکر اچ تمسه+ و رد وسنم هر و رم هللاد نواف
 ا ر دا لوا «درصم ادتنا نیعلوا رام هر + س

 1 اه فور اه هباشناو هش بواوا فب رظم تب د روک ده

AEE۱ ۱۳ 1 توما هه هر ول رم  

 ل ج لر وب رم تاب ییا 9 ردتنعا تاس زر بم هد داو وا ۱

 ات ( مط: ) و 0

 لا سم نر لاک
 9 یرحا كن وی الو ییمردش#

 ٩۶ نیعلاب لاسوتل یا ییلکت
 ۱ ٭ یر موق ال نا یار *

 | فامبشا مع نب فوع ندر هش تغ الب یارعش هکرونوا تباور |
 | رفس ام رز هست ت ولوا ندنس ام د تك رهاط یدناو ته الا بع

 ھا هک دح ھ ید الو عزم لد e هدرصح و ۱

 بت وه زس هک رع ۳9 رهاط ا تو تو دن و زرا ییاابعء ۱

 فوع هدک دانا لاعسا ۳ رهاط سد یدزم رو اضر هد راهم |

 رکیارید مداو ص الخ ن دل دق تز آل ید ن هرک صن هم 1
 هدهر ت دء زار نور که هز هد 2۱ رهاط نا هللأ رترع ۱

 بول اه هدنن اب كهالادبع ر اج ان هدک دلبا مار ا هد لوا هد يڪ |

 هراسا رح هلل دمع 1 هسصحید.تلوا ی > اص ءو مدیر و رو بش

 ه ص اسم بوا وا ییانععه ل رول زم ۱ نت فوت هک دارا هح ون

 ا رلد دارا تورو a رهچ هس ءراکد ۱ یر ردنا لزا دھرم هلیحاصم و |

¥ 



 ی ی

 سس سنج و ید.

 هدر مادصوزوساد منه س وخ یرفر هکب در و هللا دمع رک رب

 هو وع سد شات ؛داب رد و هر هلان ح توصهدنزا رول دنادورسر

 ها درصو زوسلد هیت هند" رح توص , E یکدلبا ۱ شوک بودا تا طخ

 دید: دش بوخ هی ار بمب لیدهآ رم هک ولاردز ودرکح

 2بال و ال E (ماخن

 * ح وت هفد سس لنصفو 8

 هکر هم تواوا " رس رس ا نالوا اكا 1 رقم نالاروک ءا ی ها

 ثعاب هگیداب 9و >> ون وب ۰ ۳ امصاحهدگنا اس نداد | ضصرع؛تسد

 له نیب رد سگ لآ و و ردە

 تولد رد کلات م زارف ارس لب قد دارو نو

 مع تدب اقرب 1 ب و هلل دع « دف دلش هاتو ح دم ل کوب

 هعاصتاو سا وح تواوا رد الاح ران تو دنا اعد فود یدیدهب

 ما زشت اس ءک نالو مول ەم هدزک نا یت تفخ اد هنتر کنلکروتف

 دیاوهت ی ۰ هدص وضخ ډ بودیآف طا ر ؟نسز ہا So زاعم ۰ دهد

 ید و مع ی ی وع زاحا ه ہک دا ر و3 5 علف هللا دص « دک دید

 ) مظا) ی دلتا ےظا یا وہ

 ¥ حورو هع ماع 6 نا
 اش به هو نه یونال ۳۰

 ۴# رو تا م | مط ءا

 :r طو ءو نبملا ی را لهف#

 A وهش < رب ییقر و ۴

 ح ون لا شوش اوذو تع ء8

 Ep ات قا ع #

 و ع و.دل لس زن

 × | ره ۳۹۳ اهاخ هو تعا و

  : rرج و ۵۰۱۰ جا وا نود 3۶

 ست

۱ 
۱ 

| 
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 ةه طاح تلخ رو كي الا ماجانالا #

 EE يد دام 2 4

 e رع ن پن ال قوا #

 # ےک دالا ا تیکت

 # سز راو ٠ درع د اع ولم ۶

 ۴# حرف داوفلاو با اناهق #

 ۷ یوناا سکع ناهللادع دوحیمه #

 %# محلط یهو قاوطاا یعع یی 3%

 ۴ هقب دص م ملا ید ىلا نام #۴

 < ح و رط کرم اب غلا مدعو #

 لها كف وع ب ويانا عاعسا هللادبع ی هر وک ذم ت ۲ سد

 ۳ داو ط ا22 اى هک هبولک تفر هدکدروک یفایتشا #9

 ح e ناذیتسا و ل او
 یل موب نکل ملک د ینمار هل هجوو هک کن دعا كنسن هنلاو لدلبا
 7 اس و هلتحارو هه بولد مهر دن وک هک اها نس ندابا زواج

 یدردنوک دنلها بوریو مهرد كب زو وا هرکص ندکداروک ییزاول

 همانا یرع تدم مدقع ن د زل والصاو هنلابعو لها رویم نکا
 ندقارع ما وبا هکر ونلوالقن یدلمالاقثا هنرخآ هدلوب نیکمرا
 هایش تادش هدک دلتا رقس هناسارخ تاج هلن دص هزلادبع

 رک تصویر 2۳ ےک ی 2

 ن وق سد ی دکح یو ے طع هد رال ول نیکطا 19 دا ضد

 ) ہطن) یدلہاداشنا ییایاو 5 هعضوم یراکدد

 ۷ تذغا دقو يص سوق ف لوق #
 دن د ولا 7

 ۷ ان مود نا ی ی نعساا مالطا ۵

 ,٭*دولا حق ۰ نکل و الک ت تلوو #
 42 13 ۹66 وکتور درس تیر مو بز هو ۳

2 a RON 

 هک س٠ وق
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 هله نيسو یرسک د وخان یع# كيو واو نوکسو فاقمعسموف

 فا: هدنرفسوت ییهساج ماع ییا هکر ونلوا تباور ر د هدلد رب هللا

 ندفصو دح یش كنیح اون لوا هدقداوا لص او هنادمه ارب ز یدلبا
 نیل وادى: ەرأل ول ندقرب ترک تولت وط هدر ول ص غوا جراح

 ثکم هدهروب نح دلب تدمزارپ راحان هدقدلوانامردهکتک هلقن رطرب

 تلو یسهناخ كەس ؟رندا-ور لەم یخ ووق ید اه ا

 ما: وباص د یدارا ویمهناخاکر ژامالام هلا ی 1 برع ت واود

 یکی دلبا رابتخا ب و دیا هدیشک هبهلاطء تالس ی یهروزم ی واود

 رالود بواوا لنازقا هدعب یدلب ا فبات یی هساج لر د ا ارت یر هش

 # نحاوصو فسول یداوع نها # بوراو هاسارخ هدقدلبح

 "ه دصو نالوار دصع هل اونع ۷# ه.اط لاونسلا ردا اب دعوانرمو

SRTهکر دیا هدنحرمهروب رم  

 وباو رسم دیعسوبا فراع هژن و مظدیقداق د ففاو هبهبیدا نون
 یک ارح ا رهاط ن هلا د۶ ه دن آسا رخ همك یا م ۲ لیمعلا

 FOE كمر و٥ درصد ههالاد.د یر ندارهشرلبدا ۳ ری لا

 هایم ه در رو رم یدردیا ضع لش. اونا هلبا دیعس وبا ادا

 كوهالادمص هسا ناسا همین اش ی ندناصفنویبع رکا نودا

 سل رمدییبحاص ب و دا داشااراب دنکاب بورودوک هني روح

 لاح دا هت لع كالا دع نولإ هنیرلناب ه دی یعاش دو خب یدراردبا

 ةر ب ول وا ۳ قبالرکا و یدرارر دتا داش اهن دیک بوذا

 ههالا دیع نلاح٭ دد بور و هتحاص ی هدیصو هوا ن-دیراتهک

 قلالهیلاعمعم نکلی دو ونک هدر هب ما وب , تود! ضر

 ۱ لک د یټ تس هپ هراج ےک هچ رک ا درو هنیحاص هتش نیڈماملوا
 / 3 ده ا دہع ب و د ر د لو ۳ ندرگف طا كەر دوك مورخ هدد 3أ

 ےس هم بر وا ۳۹ دارا رولا ناس> راد 2,٥ رار ها زر
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 هدول تب ودیا مع هه دمس تر اس یدال اض ع هاروب رھ :

 یدک ا رالا یسهدیس# کماع وا ه درلودل شاب هره ءااط ءو ہہم

ESL ۲6 کب هدک دک 8 اح ا هغ رات ءٍبط مل طم ن الوا  

 رناوح اف هدیص قدا ماع وبا a دو رط وب راب دابا ےض ہر ەد صو ۱

 یرلک ربا کر | __یسا هردص ندک دلتا 9 it نوک اقرب ی دنا رطتم

 نوکر هدعد یدلنا ظن تان ج اقرب اتع دلیل ا وبا 0 دو داوا یوا ء٥ ۱

 نایصسا نوه یی هدیه هدوداوا قالم هلا ونا هلا دس هلا

 رونل وا ےھف نوت یا | مهام لوهتال 1) هدرلنا سد یدیدگیدلب |

 (لاهامنام هال ل ) هدنناوحهدءاک ونارظب دید نیس ر اوان هرزواه>و ۱

 ناسهسا نبا وج كماتوبا اف ظیدردرسرماکازوسنوهل هدرازس یو ||
 لخاد هنسلح كهالا دبع نوکرب م ام وبا هرکصن دوب راد دلپ |

 ع و رش هدانا هدق دا واز و هضرع نس هدیصق تولو

 ۱ ۷ تاتو اهشاج ناسرخ نم یان لغلفو #

 ۶# برام رضو رارفنا ین اطا

 مرعشود ریها اب بو دیا نیس مهراب ارش نالوا رماح هدا |!

 E Oa هریتضق اق < ى اواو راف
 ککحدنا نا حا هرکل وقول ما ا هدک ا قوا یدرشخاوا

 كنا هلی دع ه دکدب د لر و اک وب ه دس هلداس» سوت یر

 0 دلبا دف و هد اکس هد هلاقم ون نکلزر ریو ید ار یش اک |
 ۱ ماع نس ه دیص ماع ولا سل ید: د را هدا فعاصم ی هزر اح |!

 ۱ هلج ار و نخ ها ددعراب دلبا ر انوا دس وا |

 مچ هد )رب یسنبا رک د لنت هلا سړک نیس هک ر دن ها ۱

 ۳ یو زاحص عر هالا دنع دوکو هک وتو لغ ی دار دز الا

 + ینوعص»
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e 
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 ندارهش بو رپ دوا هزاترب هنیرلناب هسول رفن جاقرب هک وب ینو ع
 ه ه-فریالاب هده الا دع سد شاز اب وي د رلب دتګ ب وج ؛رط

 بولوا شیک رشط هلیدصف حب رفت هو ر فن جاقرپ هک ردیلکد رئاج
 ر رګ ود هلوا یراکتم دخ دوخا لغوا كم رب هزات نالوا هدنرلناب

 ارز ردب وسام هنس هلیبو هع ا رخ هلدالو یوق و هلل دبع ید
 دج ېا ن الو یزرعع دزکع د ایا دولط یدزر نالوا ىد

 هروا نح ےل طو یدیا یسال وم كنيعا رط ا فلخ ن هلا دع يلط

 یدلبا نانا هرخا هدنس TA تواوا سلو ناتھ

 ا “+ رغد هدنم هن مكروب رمتایقرلا سقن هلی
 ۳ نامیطلا ےلط نامل ٭ اتهوتفد ا_,طعا هللا جر *

 ¢ ءےعہاا ییا E نیسطا هللا دہع یا ک هلن اد.ء ءاهمل وبا »۶

 هک رب رضا یوا بن هرههلا رک عا نیسان هللا بع
 نکل ر دن د ه داب یړاک دید ریک+ لسا هجر کا لر +! نه ۳۹

 نوئف راس 9 یوجت معرد دادغد ۳ تله و دلرم كن دن کج

 بت و درا نا ندا شد N ۷ و نداد ناد دا

 ع اسا ند ر اک اتما هءرز وباو الا دہ نب دج ی دج
 رونو بو دنا یل ندنراک یرصع هد ونف راس و توبادا

  0 aتا 9 .£٠ ©“ <
 ر ین یر ر» ا د ۵3 رود ءواعو رده ییساف+ بارع هع واتم

 تامولعم ترك ب واوا ر احو مءاج یا نالوا ر اضه#الا هلام
 نوکان ساطز ادنا نبط یراه نشا تیص هلا تاظوة# ترفو و

 یل ع تم اله راخز رګ لوا بلط اص ا نددالب ر ا طق هدقداوا

 ادعام ن دزد كبو دا یرص ریو سد ردت یول تن دحو

 را تولوا ا دزد ۵ د رھ نابعا  ajaنديلعد  eداش ر داکد

 وا جر رداع لو 2ے ناھ ح 8 د بو 7 > لکچ ه دنس ام بع
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 شن اب یک ن الوا قلعم هر ون شف نت هدگ دانا دام كط ا

 هنن رطاخ سپ یدراردیات ءار و نداع یکیدلیا رها یس هہلط بودا

 بودا رب رع ھه هلطز ت . هک دلبا رب رەت د توبا ےط ی an نالوا ا 0

 ھ٤ ہط ن لو واع لا یا لسم ایا و ی درادنا قلاب هل رط 2۶۱ ۱

 ۴۱ مرد با e أاسرب ن ندزور وش توینلک لالع | 1

1 ۱ 

 ند دیعفاش الع کر ووا تیاور هيم وا لوخشم هدشرپ ندفیلأتو ۱
 ¬ ۰ ٠

 هلا ض رع یس رد هه ۱-طد 2 رز كم ه ر ول رة = اچر ۳

۳ 
8 
۳ 

 2۵ دیعل وا ناهد دوو بوما قع هوا وب د ورم طور ا

]1 

 ةسردم تور و باوج س رار دلا احر 2 ۳ هب رووا بقدم

 ی دالو یدد م 2 وه نم هد ,RES نوا هیت

 میر یس هنا نوا زویتلا یل امت بول وا هد و ووا ویش | ۱

 ۳۳ | عقاو هدننوک ی کس كنيرح الا |

 تب دلا ںارع و E وا رعا تاک رد راو ا 1
۲ 
۱ 
۱ 

 نال ح رش ویبتلا ناود ح رمسویی- ید حاضرالا € رسو

 ح رشو ا روس تا ارعا باکو وصل ق تای الا تاک یا |

 تامام و انا بطال ح رو یدک رال لصعقلا |

 هد>وم هاب حق و فاک نوکس 3 نیع مع یرکع 7 هد 9 أ اا

Cm 0هدادعب هر وب رم هدلب وردت لس ر تن هدلب  

 ندالع ندا ےکر 3 هزار و 1 هدىرأن ہک هلحد هدر و

A mw 
۳ 
 ,دننامافم حرش ءاعہاا وبا مش ر دشلیا روهط را 8 کیٹ

 هل اسا زرد حد هدرب یرلق داوا ی لها هک ردنا هدیرک د د اهنع

 هل سع نوک انوک نیغلوا روبط رم ےکیدیا راو دنلب ٭ وکرپ ی
 ۱ ن و زوا ین ر وب هما ےظع مط یراکدہدا_ هو ی دبا لام ال

 | ید اس SE Sak > a e a فو تن قسم اوز

 جو
 هب ويح ر یر رب ره برآوا س ۲ .وو رب هی اش ه هنر ول نا ا

 ی

 4 ند هاا سم #۷



۷ 
 ٩ تم سس بس سس سن تست تست سس سس سد

 ںواک هد د ریس هو 3 1 هرک رب ه زد ھت یدا صد لامپ ندهد اتر

 تولسااهنع هب هوس 7 سد یدر دیا راک قف یکودتسا لاو روبط

 0 رو ہم هل ون ۰ هر ز وا یهاوخد بولک 9 ° 5 هرزو قیاس

 هدوا ی د روئوک تو اف ین الع ءار تودنآلو ر یعاشا ندهوک

 ی هلن ن ال وا یرلدن ییها سر هدو د او ځد یزو ر تو هش

 هد هلط > سر رب دادا تیاکش ن درهازاردنس د كنامنع هن اوغص

 اله تواب دیس" ددا تناضا هفت اضر هدک دلدا اعد لر هاون

 هدنابرطهدن رخ ا كنب رار الا عب ریرشز ماما یحا ص فاشک ی دلوا

 اهنع یعسا هک ید تابا قلخ سوور یاد ها هدخامز م السا ا هيلع

 ناسایهحو تواوا یداسو ترد هد: رط ره در وا نحر ط یہا

 یو ترمو> ۵ دوا ت و دنا قلح هدشار و ی داها شه ەت روب

 بی ییا هکندلوا در او یهلایحو هلبا قب رط وب همالسلا هيلع

 نالا ه دنف ارطا شش دقلا تس ی راهعفو زر و مدایا قاحربظ
 یر کیا لرا بودا سوا ام هرلتا ی“ ب ودنا ہد ل دشوحو

 دل اوت رلش وق لوا سم مدلنا ندنلت اضف "بلج تالنارمسا یب

 مالدا هہاع یسوم تره هد ور راد دااغوح هک دتک دلبا لسات و

 شوجو ورلد دنک هنفارطا زاعحو دج رلشوق لوا هدک دابا تافو
 کد هنامز لوش راد داشاب کا ضرمت ناس کا دیط

 هبیلاءدقحبانح ۰ د دلاخ سس رلد دليا تداکش ن داهنع هیاسبع

 جا ی ات هللاو

 ۹۶ یدادغ, | باشالا نا یو راد ان دج ان هللاد.ه د وو %

emey ری YS ERE ane aD DTT TTT IIIE TTT ۳ DENY 
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 . EE Aلرش تد دح و تودا اد ندیراضدا یان 1

  1ی ۶ اڃا وبا  aلفاسو ی اع ب ویا عاعساندرابکد :اماک و ك 0

 ٤ یدیشلباذطو رعد ندر ره وا د وم ن ت وہگ ړ 7

  ۱تر
 [| تودیا داو عت زا ةن هه ید ردنسودنکو یدیشل وا كلاس |

 | هليا ل اکو لض رددوب نکلر دراما لاکو لصف لیصح |
 هدنالو 1۷ تاسوبلم بوأوا ی :>اص ان5 و لکو هرکرا یص م ا

۱ a و راتسد ید د راص e I هل وا تالاماالیلق 

 | قحاصمقاصیرطره بولوا هزر «ربر هک دتک بویلوامقاو هل |

  ۱تویاوا ۵ د هلدیو 5 تاعر یک سومانو شعا رولو ا رویط رال دنوع ۱

  a EL ۳ا هج طب تعا

  ۱عور الزرا بتی اشا  Eهياط ج شا رروکن ۳

  | ۰سس تو هژ وا ۵ لر هات یرو نر هدک بلک هسرد لع ۳5 ۱

 : لس رنا نب ا نکا ی دنا رار ولود هدر كنءضاوم ن ارمک هماکنھ :

 || بو دیا موا ن وا صوصخوب رلبط» هروب نم هکردیا هدنراس |
 : | نکا یاما ك2ا ب ولوا ست كل ربصع وب ژل 9 زس ۱

{ONY 
 0 دنر ا0ک 7 سما جرم ج

 : ندراضصعا 2 ۳۳و NERO هد وشو فدا £ ر

 | تب دح و یسشو ی دناوا لع E 2 ا کوا 1
 ۱ ت ال وعم هللا و تو اوا یراع هوند ران قطمو یهو

 ۱ هک سا اف Er بوأو | یراه» هدو هلج كالو ۶*9۶ و
RYا تءارو یر ناف ادعام ن دنو و هلوا ش ءا  

 رول کردا هدنن افمطیطویس ماما یدال <a هل س هریشک

 دوو باح بودیاذخا ند یا اوج روصنعردا ییدا

 نور تا و

 هر حا ر [سدپ تو دیآ رب رګ هرذ؟ E AR یطح :

 + كزوب



 دیک ٩

ر جدر ؟فوقو هدلا دا یو و ی ك خم
 نا ۳ دک دید ردوو ی

 ادربخندر ی داو| بایقوذ من زسعر کا هدنباوح كروب نعال باشن

 مول ىب هر دبا رکاب مهد یعدوصةمودا مم بو وا
 لرزه كن هلهح و ار ر هرکی دیا روک امس هعینسا و ن -یط بودا

 هعل دن تااکو هب هس رع تار اتما ریه" هدنس انا یژهساطم و

 یک كنوسب 7 هل وارداق هد ارا یو ندالصف ینآ هک رولوا رداص

 یدب دردیطابنتسا هع دب تارت هلوقم وب مدوصقم ند درت هرارب

 بور او هني رازاب رلفاحکروت نح هکر د هدا عبط یطوبس ماما هنو

 بودا جار خا یفاروا صءب ندنه ےا دلتوا رط هدک دتسا قلا تاتکرب

 خاسن دسا ندو و شعا رولا هل اهب زوجواوید ر دما ان هست هدم

Ekیحاص تومر و جدر هدو دلا ههر نوح هءاا طم  

FAلأافع | لر روا للعود ا ىدشراقهنساراراب  

 لرهاهلادہع ر د رل و یت A روب نح سا درب دتوا بودا

 مص و لحن رم یاب و دنا حرش یی باک نالوا oa هلأ لج

 ضرعت الصا تب. كیا لو یحرش كنار ندنطس اواو ی دلا

 قفوم منا نکل بو دیا حرش ییسعل كنين> نیا و یا

 9 اوا ییاکرب ل عش ی د ر هنلج ح رش كر شب 0 یدمهژوا

 یر رجتامافع تواوایدر هنحالص تده كن رت ئالذک

 كن هره نبا ریز و هکروناوا لقن ر دابا رب رک ت اذخاؤم هرزوا
 یدلبا نا. اهزاج نونل ك یب هدکد لبا ح رش نس همد ء نالوا هد وګ
 ینساصو لا بودنا 9۳ هدنس» دی رخ یرول نم یناههصا داع

 دنس هه یلاغتشا همواعراس لو هرعش هرکصن دک دلبا دادعت

 (مظذ) رد ه دنفعص و ه٤ یب یاو ندنراهسا دلج ر د یداکد

 * اهب مافس ريغ نم ءارهص #

 ٭ هي اشا اھما تاک« فیک ٭

۱ 



 9 اهن اب هنر 39 *

 ٭ هیساک هر راع Er تب

 مطا هی رو یا EE ا یکیاوول و

 و یا هح وا ید و#

 ره ظرسال نیه>ولاودو رسب

 3۴ :هحورارساراریسا اب يج ا2 #
 8 ر ظنت تمدام نیعلاب اهععسدق ۶

 EE وک ا كنناطعریس هن-یدب یار وشو هددادغر

 ه درغایم هلیا باتشح نیا هک ر دبل یناهفصا داع یدلبا لاا

 مدیا هدفا دلا ! اتا را ۱ :يدناراوتدومو بم

 i E ور یرود نص ا E دک دک یی امتنا رمح

 هلن اسحا و قطا م دتا لاوس ون د ی دلبا هلءاعم هناکس ناشلا

 ناشلا یظح هللا بو یا لیاوس ر ارکب سپ د یدلیا ارج

 مدب د یمرلیا رمظم هناس>او فاما بودیا تجر هیافرظو ایدا
 یرروسکو روصو بو ديا لاوس را رکد ي دب دېب بور و باوح

 هلوارهطعء هفطا ول ےن ١ہ د ها ررولوا مارح کوا اب واو ۱

 و باد هح رکا هدرحا یادتا بور و 97 عرب دیژرولب

 رد اپ ی فا بولوا رم رهن و یر نک ا رول وا ره قم

 لعن هلهحو و نهاکح و هدنناعط طوس ماما یدیدزر ولو اراد هص >

 لاوس هدک داروک هد هنس تسه» داور هرکصت دنناق باشخ نیادک ردنا

 یک رو صڈ و مرج هدک دانید یدلیا هلمادم اکہ ناشلا یطع لل بونلوا
 19 ا اد مجان ر ارکن هدکدړ و باوخ وی د یدلبا ترفغم
 صضارعا نا دن ید هللا نکا مداوا لخاد یب هدودناوا لاوس ولد

 لب هدکدلتدیعدلبا ضار ءان دنیا ناک بخت رارکت یدیدیدلبا
 یدیدیدلنا ضارعا ندنس ےک عنا اوا لماع هل طر اسوندنب

 وب



 < Þن فس و ند ص ۳ ۰ بلا هللا دع د وبا ¥

 # کالا نرهاطاا نب رصتسلاندجم ن طفالا 4
 هک یدهلا ن املا نروصتاا ن رعلان رب رعلا نا

 ف ۱

 وام نالوا ۳و ۹ وا یاورام رد هدرصعء روک د٠ لوح ۳ ۱

 یریصمتواک هلقت رط هن لد اق رهوج امد ةر د رخآ كن وی دییع
 دضام سد یدیشلوارکذ یکی دسابا طض ن وحما رعم یسیدنفا

 یذلوا رمصم تکلع نیشن هکی زا هرکصن دئناف و لر اف يس هد رع

 *1 زردارب یا نانلوا لتق هرکصن دک اله ل یفاظ فسوب یدلاو |

 ی دلاو رف طلا لیستاروصتلا وا هک ر ونا وا تیاو رردیس رب
 هدنم ات فس وب و لتریح نو وا ی دالوا رغصا هدنتافو ك ظواح

 ۱ رفاظ هنب رب یدلاو نکل ی دیاراو یراردارب یکنا لو ند دنک

 س الجا یرفاظ هنبرب ن ایعا وارعا نیکیا تیصو نسعلوا بصن

 نان"

 لوغشم هنعاو وهل تاب ماكنه یاصتقمر هدرفاط سد رابدلنا

 یدلشاب هشونو شبع هللا یناغآ عا ساو یراوح تک بولوا
 نالوا هلودلا ړم هدهد نودنارو رم تدمزارب هر زوا لاحوب

 میدن هدنتنا یدیاراو یلسغوا نين زات مادر هدسنم ات مص كسا

 لبم هر ول نم لر هدیک ی د زهرا ندنناژ ورو بش ب ودیآ یس

 بودیا هماح لب دن ےکید رواوا هاک هکر داوا حاب هب هجردر یو

 ی دیار ولک هنس هر اس كس ا. ی” اا نوعا یا ءا تک ۶ ا

 نط عد ادا توا هکلنا مو رسا ات هصوصخ ول سد

 یدش ود هلا نوتارامهدسابف سد رایدلشاب هکمردشرباهد ساف شوک

 نضر د كردیا ط التخاو تبعك هليا رفاظ هرم مذ يلعوا نوکر هد

 هله رطرب نرریطع ررهاد وب و داوا ناتساد هد رللد تودنا لا

 کم دانا زدی قوت بوذیا هدا ال اخ زد طد نکم هدست
 تا سس سن بسی یی از سی تب یاس سو تی ی EY هداهنت بودیا توعد كر هيد هدیا تبع رب هجا هی یرفاان هکر



 و ¥

 كنبدلاو هدرمصن سب یدسابا میلعت ینلتق بوبد هلی مامت یتمص+ ||

 هلم كاع یاب یرفاظ هه رب بولوا لماع ےلیا یصصت ||
 یا بوبا لد ماد ژ راک:هدخ نالوا هدننا یناهد بودا توعد 1

 ياد سابع ہد_ڈداوا حابص سپ ی دلبا هاکآ نداهصق یسابع |
 تروصو یداک هد یمصق لرواط تولواراوس هر زوا عدو

 یقعشاو هب ه- میلح نک مرا یف رع ر وما صید تونی روک ۱

 هست هد-ک د تک هئل رب كس ابع رفاظ ی دید دیاربخ متسا |
 سارءرا,دیا مذهب ند هو مادخ كمك ین اهذوبد نوسلوارادرخ |
 یرګا دعک و هدهد رلید ردنوک ريخ هم رح وب درسا قعغلو یداک ۱

 ریبن ییارطا هدف دة.حرمخ ن د ورکا واد رد فوت هدول یدک

 هدن رلقدم ها و ییعیدلوا هردو هشت زطرب یدلوارلید روک هرا راتودنا

 لیتارمح یر ردارب هرکصن دنوب سابع سی رابد_لبا قیفح نم دع
 ید وا هح رف E هر رود رم تودنآ جارخا سود هلا ||

 هلا لاوس ندرصن كلغوا یتا زرولب هنزب هدرلنا هد کک دید زکی دابن ||

 شلبا لنفس نوعا مدد یت بها ن دناغواو ندنسددنک هدنرک دید ۱

 ,o ھا: کن , کیا لوا یدلنارما تو دردزکس |

 j راو لعوا ا واو رب هددش اب کیا دوخاب 2 شاب شس,درفراظ ||

 نوعیج هتنادیف كبار ہہو ید_لا هدع اح ود بورا > هرشط

 مدقدلوا ا یسهلجسب یدلبا توعد E یاس ورو! رح

 لتق یر ردارب ی زیدنذا هحهآ وب بودیا ب اطخ ہر روب رم سابع ||
 نیواوا یدالوا لرءدنفا لفطوب الاح بودیا لتف یرلنا هدنبرلشا#ا

 هدتسوا ا رم هلج تب دوبعو تعاطا ی دنلوا س الحا هت رب یسال

 ول رع,دد اتعطاو اء“ ند رعار قلخ نالوا هداد م هدک دید رد مزال

 تواک با 1 دوس لب یادص لوا هبیص هدنراک دلبا داد رفو |

 هعرح هب بول ووز اف قبل و دەب یدلدا لود هنتسوا تاس



> 
 ۱ موم ۱ ۲

 چ ازم ند ریطع م,عص ل وا نکل ید لزا وک هش اب یس هدلاو
۱ 

 تام وقط نرعزوشب ری را الت عام تار زا
 تو راو هنا مع یابع هرکصددن ول ید وا عقاو هم رح كنم
 ۳ دنا ak ع زا ی تواوا لوفشم هروهج روما میدن ناک اک |

 ماطم هل اح تعلو را هح نیا یاسور كر هرکه ددر یدلوا |

 | ند نکی ,دلبالتف رصد ىلع وا هلبا ی رعب دن سابع یرفاظ بولوا |

 ك زر ناص ندنرلمعتم كا مهانالواهدفا رطا ا ادرم>

 9 العا هرز وا یعوقو ىن دو بوزان هماتاک | یداراو سک رب راو د

“Ory” تا 

 لا هی تی نوعا قاا مافتنا ندرصتوسابع راب هلبا

 گر ع دیه | تواوارپ لکا هد زهد کد ساعات

 ها تونم شا ات" ]هدا دخ ند راروب نه یافتنا

 هر واش مولد زکسرد هب توو ؟یدغاک هرلنآ وا هدنن اهدفدلو ل ماو

 رکسعرفاو نا داع ەد ەد سودا قاشا هد و رج یس هلج هدنراکدلبا

 اط ینا كرف ۹ U ابا | هایس هلج نب ز دعاجو بو دیا عج

 بز رار اھ سد رب دلبا هح وت هرمص م یک ناور لیس نوجا

 :E ءا رها هد 5 ر) وا ت رق هرم هد ھا نا کسر فا

۱ aE. 

 ها وا قم هلا ص بو دا ح ورخ ندرصم حب وڏ ج وڏ دانجا

 لاش « مع ناکما هریبدن دعب نم هدکدروک یلا>وب س ابع رلپ داشاب

 نامرد ےس ا نک را ےن ا درک نیکع | مزح هنعل د 0

 هليا هسیکر فن جبار ن دعا ا یلغوا بواوا هد کر ادن

 یدلبار ارف فرا ماش بولا ردو ی کیدلی هر وت وک ندا

 ادتبا بوا وا لخاد هی هره اف رص هزمسلادجو كنج خاصندفرطوب ۱
 كح وکر هدنابهدک دایالتف مصن یرفاطو یدلبا لوز هناز«كسابع

 لاوس ی رب نالوا یس هز انج ك روا ظ بواوب ینا یدیاراو نالعوا

 لف هلی هكا و ی رف اط هدکد زم وک یناحت هد العوا سدراب دارا

 تست



dabê 
 || ین هز انج هلبا دابرفو هحوت بودیا جارخا ندناغ ن اوا اآ

 || كن اف خاص هدعبرلبدلبا نفد بوروتوک هنس هبرت بوب وق هوبات |
 0 یاع یسادنرفرف ل یاط یردلوا لوسم هروعآ ریید بولوا یبا ۱

 ترد ك ع هدقد)واهاک 0 اار هند رط ماش لرمصد هل

 نوعا یسلردوک تو دنا ا یلعواو یسابع تور دن وک دعاک ۱

 | ا سس یف انکاو فارطا هد رانا: سپ یدلبادعو لاف رفو |

 || ترشابم هلادفو ترح ندیفرط رلیدلرا هو داصم هسایع هل ءا

 یلعواورابدلبا لو یابع بواک بلاغ یفرطكنرف هرخالاب بودیا
 : هرم صد هلا م دآ هنر توپ وق همکار و رب تب و دنا شا یا رضا ۱

 || بودیا بلص هدهل ب وز باب یرصن بور و یل ام نااوا دعو ||
 || ۰دنلصا رو کص ذم ساب هکر ول وا لقت رلیدقاب ها یتبدسح

 || كرفاط هد دلك هرمص هلبس هدلاو نکبا یص بولوآ ند هیقب روا

 راللساا ی یلع نسخ اوا 3 ال وا دا دما یرازوهدننل ود ءادتبا

 | دیرش
TREC REE RFR RHEIN 

 ۱ ی نا وا دا وتم س اع رضا هلکد ردناوا یساہع هدوا یدلبا 1

 1 تہ هان ر ہرہےأ E 1 وا ید الوا ی نک کل را تتلو یعس+) ۱

 ۲[ ماش هلارکسع تودیارادرسیم ابع هدق داوا رز ور السل ن ید |ا

 : سایه ندنرطو ی د وفیلا هدناب یرصن تور دنوک ها رع هنفرط

 ضب هد رق سیان ا بولو ا هج وته روس
 ۱ كلود و لس> 3 رے هلن ارا

 1 ب 5 9 صعب رایت بو دیا دا یساعصو قود

 | یتس هی قل وا لئان هبصتهو ل ام عجب بو دیا لتق یرالسلا

 ر ول هکی دارا ملت ها ه>و ول عل رط تولوق هنعامد لر وزه ۱
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 هن -ودلو یداتمم ق امر اندا ی3 «اح ید دناباعاد يلع

 نوسانا لو « دقدلوا تحار تاوخ ق رفتس یرود نم رمه ءا

 نا.یسا یر ۳ ور س اع هدک دید ا ر ندنایمهلوب یک

 لفیر السلا نیا گن هرذاوخ ہءاح ہر ےن ه ددعوجر ند ره ب+دیا

 رکد تایقو بحاص یدلوا ثالام هبصنع و نام عیجج تورید2ا

 یس هلج نکعا و رای اوت سم جست ییاقو ناو,

 2 نیکلروک,ب یاس اا ۳1 توتاوا مص ۰ ر

Ekام دوم م هدا 2 کو قا س ی دابا اض 3ا يلد  

 صرح سب ی دیش وا رڪ ذ یسالتبا هعرص ضرر كراو

 هدک دایاتافو ه .ذس هنس شیلا زوی بویمهلوب تاقا ندرود
 تداو ۳ داوا سد N نشد NA هن ر دضاع جو فنا

 مارک باكا ب واوا ندتنالع ك هعیش ر و زم دضاع ر ودل وا |

 بساشاح «دنفح ین ارضح نیءجا ,ھیلع یلاعت هللا ناوضر

 هکر ونلوا لقن .یدردیا حام یتناف هس روکی تسرب بو دیا نعاو

 یدک لالتخاو فعض هترلتاود هلدنس هڪ د رب هدنءایار من ره

 نر دلا ح الص كالم یل اه هللا ءاس نا یلیصفت هبنرهضب ےک ھت

 یجب شعلا
 یدلوا ضرفنء یراثلود هبلکلا ه دکد ادا تاقو « دنمرح كنس هنس

 هدنراتلود ی ادت هروب رءهشاط هک روناواتباور ردندنابفافتابیا
 بقا ر ادقمرپ ن دباقلا اسم هیافلخ هدغاکر 2 ندر كن لع

 ند هرو ا بالا هدوداوا هول یسل يک فا | ےک كلبا ری رحم

 | رز ویا رولر ۳ دضاع س ر ول و ۱ رخ هو دو

 هب هور هره درول ر ۳ لاع هدن راک دلیا سام یا بعلت هلی

 0 رکصن دس هاچ اا ر رو ظ الا رادقم ر ندنباقل ان

 مح هلا رە ر» بدلی هب وتکم تاسواا تو دنا زنا قدا د.طاع

 1 دا آ هه. رخآ ند هرود رع دور اط قالا نامش س گ دابا

 r ح سو یو

۸ 



#1 
 اا دضاع و یدلوا مطنم هلکنا ی رلتل ود ءهل لس ب ول وا دضاع 1

 بوک ه دبع) لر و نه نيءلوا هدساسنعم عطاق هدب رع تل یا

 تباه ر ی دیاراو راعشآ هنس ان ء۵ كعد ۳ دا مط# لود

 مک رر وک هدنساؤر ههگرب هدن رخآ كلود دضاع هکر ووا |
EN EEهر هرم  o 

 یدض اع بواک بوهیچ برفعرب ندروزم دهم شعا راو
 ندد-واو و هدف دل وا راد ندناوخ دضاع سب یدلبا ر ادچز ۱

 || توعد هنبر و طح ید رند رار ءم نال وارو ھ شم هلا ریبعذ بواوا مل أتم

 | درو زد در٣٤ س رلبا رررقن رولر دعقاو هدک داک بودا

 رهو بدر ونب روک كا ت باص! هور کم رب هرس ندر نالوا یکاس |

 || دج یکب دروک هدنس هعقاو بورغاچ یرمص-*لاودضاع س رایا
 || ه دم نالذ بوديا نا هروب نم هلغلوا هدن طاخ یعسرو سا

 | وید روتک هع روض > كس واوب ییکره نکس هدنجیا بوراو
 نکا ہ دنگآ ںوراو ہر ود زم رسم ه دیلاو ه دک دابا نامر

 ۱ هنر وصح 9۵ تمام نْعل وب هو رب E E هق وص ء رود

 | ندن کی دلک تقو هل ندشالو هر ود رم صع دضاع ید رونک

 | دروب رم صتعش بودیا لاو رپ ر ندننوداوا هنیدوصتم ردکبلکو
 ر وب ره ےک د ر وک دضاع یس ی درو تاوج ۳ شاک

 كاکررمص ه هربندشب ورد هلوفهود رد هسی دنهدردر لات ا فرض

 نداعد ,ورویدلبا ناسحا هو صرا دقمر بوید ردراویلاعحا

 | دصس# ہن زود ره صف هدکدب د وا هدکلاع ee راو هعنوا

 گلم هرگصد: دم دن رب س یدل وا .دئلاح یدنک بولک هدوهم

 ندندنم یدضاع ب واوا یلوتسم هرم تک نی دلا حالص

 || 3 دضاع «دک دلبا اتفتسا ند مرصع یاهقف نوجا هل ازا و عفر
 یوتف هلبا رب وح ءاتن داق راس و دیاهع داف لااا و

 ۷ هدارلک رو #۷



ii. 

6 ۳۰۷ #۶ 

 ص وص> قوص نالوا ن رک اس هدر وا رم دعخسم هدن راکدری و

 ی يج اا لا هلج بو دیا هدا مو م ادقا هدا ز هد ز ول سح

 مالک لب وطت بو دیا بلس هلی نیرافا - لا ناو یدایا ناب
 کد د رو ام دهم ل دام كللد یعءاش ی دارا ماعم ییقح هلا

 E دناوا کد ه دیه یرحرو زم .قوصیداوا ر ۵ .ط یک كنار

 نسحلا ورا ن لع ن دەس ی قولان ردح تاکرلا و 9 هر ز وا

 3 وط لب ٥ دیو اتش دوو ر وا رم اع رد اشوطا هلل ادع یا

 هیعرمش ل اه تواوار و ھ ٹیم هل یوهنو دهزو روک دم هه وا یحاص

 ته و ی دلا ح .p We ازم ی دیا نارگس رک ه دنس ةطظاخا

 یر هرب یا یطح یداش ماما ۰ دو دا وا ل ۳ ه دهم

 سا ر دس ی ا سرده یر + J ره هيهسرده یک دلا انب هدنن رق

 ا N e رويشد ب ,روک تات “و | هژر ا افشا ۵ و اع

 ها حس هللا «جر یدلبا لاقتا

 هد 3 زع ند ربیع نسل یا ن نر لادم حرتلاودا 3%

 4 یرکرلا یزو د_م ۷ نوش ی ید اج کەلل دع ن هلل 3

 + زغفاطا ندل لامك یعللا ظعاولا یی هيقفلا یدادفلا

 ید ر9 و هدطعو تعا اص و ت حح ش روت رع ماما

 ناواوصع زات ید هدمولع ر تبع تواوآ ی د: و ك رسصعو

 داز هد راح ت ر د هلجر رد راو یاغیلات هد هدب دع نون یدبا

 هد ران زوو ب وا وا یرمس# یو هل مس ریس لا ع ف مسالا

 ثیداحا هددلج تردو بويا را فینصن رک می راترب هدنمان مظتم

 حمل ۰ زرط قراعم كس هرتق ناو ر ۴ ۷ ۲۱ مج ۳ ووم

 دح ین ی ]۳ ۳5 ا ور ۱ را و و دین اک رب ۲۳ نو هل جا رب الا موه5

 ند راع هزادنایددع كتك یکی دلبا رب رنو نورفا نداصحا و
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 هد 9 9 مو 0 اا كسسرا ر ج ٽرام وک تولوا ب ا کل

۳ 

 ر ون وا ت سد اور یکی دود ء اش ناو ها فا 2۰ هنشاب نوکر ه

 نیغلوا ےطء مارب راح 9 هحرد A ۵ صو!

 نوجمآ فی رم ثب دح تباک هکر ووا لس ردا ابا ندالویفلهع
NEدنوم توا مج هربرب یس هش ارت كمال  

 هلبا هش ارت لوا ناه قج هوا نا وا لع هرکص

 زوم ر یا ضط توم ر سد ید ربا تیصو يوا نسل

 هرکصت دک دارا و هسا تولصم هد رکد روت درب ی: رارما

 ردراو یس هقطا راعشا روت رم ماما یدااق هلص « دن زادة مر

 (ےطد) رذ ید هدنعح دادغب لعا ےک ینایب و ندلچ

 * ق ارسلاب ةیتف نم یریذع #
 ۶# ںاو الاب ے4ا ولو ۴

Saa E CLD E a LL a I 

 *سرغلا مالك نجلا نور #
 ٭ بعل الف بد رفلا لوف و #

 # ر تد نا ےھ زام ٭

 . ٭ ےھکب وت دنع مه ردع و #۴

  Kkت ربط ال یا درنعم %*

 ردر او یس هردان 2 هر هاوس انانل 9 رم هد ط ء وساعو

 تذسلها هد دا کود هدرصع روک ذم هک رول وا تیاور هلجزا

  > ۱۱۵ 22]: ۲ EE FONDبو و سوم وجوه و ۳
 ییناس ام نع دریا ید و ترصحو E ا | ا ته 0 لتا

 یایهدحا تب لوا INE هول رطرب یر ره ۵ نم و و 1

۱ ۱ 

 ا

ENعهاو حد لادح 2 دون اس نیم 9 هدک دلنا ل لصق هر رو  

 وج 52 ےک راب دروک تس اد یآروپندفر طیکیا ° ر>الاید.ٹلوا

 ا
۳ ۱ 



#4 
۱ ١ 

 ۔ ` ہ۲. کووم د >

 یسلح هلی | ۰ هرم و تعاج بت ول وا ا رکدن و ط نیس و Cal رک

 ند روب 2 بوق مکر ا دیا را .دارب نکا لام الام
 دف رد ۷ ۳ هس ر +اوا رد ۳ ۳ هو هدیا لوس ین لەو

 بو دیا رارق و لود هنرزوا كن وب سپ هلوا مزلم یرخا
 مج هنساح هد ان وک یظع و كن زوج نیا هدعب رلب دابا ق افتا

 ل وس ی )دوې عد ۵2 رم ندصش بول کر ندمر ل بوا «آ

 ۳ نوک یو واک رکن ريغ نم دکل

 ا و x و ما ۳۳ 3 کن ےک ۳

 لیصمع كل هدع هللا یطر ا ت روح A2 لها یه ارت

 روو کلن دەشە الع هدر 0 د صسصع نیل 1 رهاط یو

 كش شت ی ددا م زاح هویج هل وا ۳۹ دوم هر هو ۹ ت هنطااو

 نیغلوا لب ۳ یسلوا ل ماد هد هر و ۳ یا ی د ههو رصد مالک

 یدلنا لیص# یی رلت روح هنع هللا یصر رک و از تثس لها

 كنا ۹ ےگ هک لوش یلصفا كنيءاما یساذعم كروب رم مالک ارز

 ترضح سو هلوا هدساسو هیلع هلفا یلص مرک | لوس ر تح یزرق
 هللا ییص مر ۶۱ لوسر ا-هنع هللا یر ۲۹۹ یرخد رخ, وبا

 یرگب وبا ی را ری ن دم لک وب نوش هلغلوا ینوت اځ لاسو هلع

 و ترصح یدارم نوش دک ۳ رج هد ۵۰ س رلد دید رد) صف

 كدیماها یسانعم كمالک وب اب زار ر جر ییرلب ر > هنع هللا یر

 تصلنا یرمخد كادرکا لوسر هکرد هسیل لوخ ی ا
 نالوا ر هل: ه.ص وب لند رو ؟ دیو هه ٤د لوا ۵ 4

 یرربخد كس و هياء هللا لس مر ۲۱ لوسر ار زرد, ترظ>

 رد هدا ا لا ماه ترص ا4ع هللا یر هر هرظاو ت

 رک فرح غد تواو فیطا تب اغ یروکذم باوح قش یو رات دید
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 یرودصههب دب نکیا نس۶ هنب هل هساوا ر اص هرکصادلم و

 كش رد لر یاد وا ن اھا راو ارس هلا هجو ره دوخ

 لتناصهر رهش نیس وت ید ناسهط 5 ورنا ا ا تواوا

 یاعت و 7 اس ۹ ده حر رد اوا حق وهدنس وک هعج ییکیا ا

 نجرا دہء ی فس وب د وہ ندلا یخ یی ہاو روز ماما

 كم هل =i 1 اط هد هر رم هل بم 5 سالم ۵ . ور ک دیآ دار وب هی روس

 بولوا هدنس هن ناک ہزو شد یتدالو كروب رم یدیشاوآ یسردم ||

 ید-لوا نح هرآ ده حر هدرک ) ۳ هو 5 موز یا روبتلا

 رو 4 سم طظعا ویس هدارزب> د كل ش ر وج ناو E هللا هح ر

 بهذلا قنحرو ذمردياعز نب فسو ر:ظلاوتا نیا سعم

 تری وعت و ناش تا هلیارپ رعب نس> هدرمک كو ظعو واوا

 ندنارفاو ا هالصوو ع رد دراک جام نالوا ی اص ناکمو

= 0 1 ۶ ۰ : : 
 ینا مرگمو ز رعم ه تاب قلخ و اسو وام بول وا رب یردو

 خراب 0 وا ۳ هل _ سا ل ام الا 2م راوت ف نامزا تار

 یرورم € تاوو ES 5 دید فروه هلچب لر وب رم روهشء ِ

 ز وتلا رلیا تیاور وید ی دیا هدداج قرق م دروک هللا یوم طخ
 هک ردبا تاک وک ی لو تاقو هرعنمد هدنک اب ت رد ىألا

 فو ر دعا یسلوا هلو نکدا رارد ه دیلغ ز هلبا ف ات فذح

 توتلوا دن رب هدناب ل رو> نا 3 ال وآ ی دح ند و رط د هدلاو

 لینح هلیاتیعت هن دج بویلبا لص هچ مواعو هعونتم نونق

 یس اھا هر ول رم لد بو دنا ار هلص وم هد ید ا

 يدا ل زا EE هوا تویلنا الم د.سرد یا ۱

 < و



 ات

 هک ۳۱۱ +

 ینح لعرف ۷ ال وا گی را و توانا ون ۲ دی ره صدا ندلا لاجو

 حد و هو 1 ۳1 ماما رول ر٥ یدشذلوا ۵# را ڪا هدا وا 41 ها

 رواو تاح رالد هد ره هان رها يک تالک ب واوا هشنلضاف

 ر اعش داشناو ا اچ دارا هد_:طع و ا ی دا

 تدو> و 6د تد و ع تراک وب رمه و یدبا ی هتتم

 ی دنا ند رهد یادح و ]ص9 ترکو هک ۳

 + یا تبیططا 1 نح را دم رع دنوباو مسالا وبا $

 ۹6 نسا ىيا نب دجحارع یبا بیطلا نب هلل دبع دجش
aT yT TILT GT 

 EE نی | یر ۱ صهرر ۶,7 و ماه

 > نا د ا ر ,ET یوم كم اش ۳

 ت.اور بولوا ر گاو شر ماب رګ رک 5 اش هل عر وب نم ماما هکر دیا

 رب بافت ی دا ا د زا ی ءا هد داو و هل وا مءاج ی تدار دو

 مالک دز زو ع E اسااو لاحر ءاعما تولوا ۱ 5 ےب دح تاو

 یدیا فو رعم هل ز د_مص تعس و و OE تھ ایر هل وصاو

 هلا سدردو ءا ,واتواوا ہطاوو اعر داف هطا نخ وعارمخا هدیداور ھه

 نالو اد عام ندفن ا صضورو. oS !لصاوم,زل ر رک |لصف تص

 رملاق مهاب 5 دو ۷ و فم رعت ی اا یراثآو تا, 1۳

 8 ۱۳ هرز " +4 "ور ها ساک وا و مالعالاو ءا الا نم

 روعقرساا هل . مو لس و هبلع هرذ | لص ینا هن ور "لسمو مانل 3

 ی ۳ اعد ل وا هد ر و اع ك هدیه تبواوا داشنا را ره ےک

 یک دارا تا هر ۷۶ رو نم ءاما هبح د ن ظااح یتسلوا ںاھ سم

 ( ےظد) ردرلن و ناا ردا عن ندنطح لا و ول هدا و بودا لقت

TF ET ETE REFS FU ERS RONEN۳۳۳  



 هم ۳۱۲

 د و رضا TENCE رهاب #

e,۶ مس و رام لکل اف تا  

 ¥ اهاک راد ٹال ی رپ نماد ۰7

 ۶ ع نفلاو ىكشملا هاا نهاد #

 @ رک لوف یف هفزر نارخ نما #

 ۶ مججا هل دنع رینا ن اف ندا #

 ٭ دل. و كلا ی زمو یوس یام #

 # مفدا یرقف كيلا راقتف ال ابف #

 ۶ لح كب ابا ی رف یوس یلام #6
 ۴ ع رقا با اف داد ر نیلو ۴

 ٭ ساب فته و اوعدآ ی ذاا نو #

 2 منع كل رمع» نع كد ناک نا #

 E A A E اح#

 ۴ عس وا تهاوااو ل رحا للا # ۱

 r 9 ا رو نم ماما و 2 ۱

 ندسنلاح یح ام شکار هدسعب بودیا هرز وا ترورمط یلاح
 ۱۳۳۱ و ك هوا توعد هنق راوانادر ا |
 "د هرول نر 5ا هود یدلنا 9 رد هم هاما بودی الود ہم ینارکب ۱ 1

 ناکسز ویش توریک تاق وا ہال اح هاقرو لاب عارف هنج وا |
 وایە هل 4 ی دا لاقتنا را هد هدسر ۰

 ا و رولا

 یراق ol ۳3 | ند هضراع ضد هدف داوا حلا هنشاد ید ¿ن نوا

 ءا به مت و ەل نیس مع یل چم رد روطف هدیط ورس تاتفقیط ۱

Aرد” كن هب رق ر هدنن رو هعلام هکر دب وسا هله س هل اب  

 ا ااا فرم ندنرب میجكسا دنا تکو ک ی راکدید لیهس ||

 # درد #



1 ۱۳ 

 فااوم حد ھل ورلد دالا ےس هل الدو چ «» 3 8 روت یو

 لس ایی 3 د هریک 13 یا od ارت ۳ 4 ۳ 3 ه>وتعم و

 4 ةيسابعلا ةوع داب ع لاین اسارخا مس نر

 م الا مه ه ده ی دیا ناعع یعسآ امدقم كروز ەرل ك هد
 یعسا هر وب ره ااا د.۶ ی س ن هللا د. ن لع لار

 م امت رم تیل ص مزپ نیس هیلیا ريب یکم هکاد ام ارز هلیا لب دبن
 رلید د ید ےشعوف نجرلا دبع بودیا ب دت یعسا هکدید نمل وا

 || مان ناو ام ندنرل هیرق ورح ی د لاو كروب زم ړعا یاس هلل و

 ید دنیا شاعم هح و یو قاب هکصادک در وسا ره نالوا

 کت ج اقرب هنعد یاد ر دیا عب بورو وک راوط هب هدوک انایخاو

 یاام نالوا نیعم بو دبا ر رم هدک دارا هدهع رد یط.ضیخد

 یرو رم ندنف رط داب لماع N > ام ن کا م و هرا و د

 ید راو یس راج ل٥ احر هکر هک دلک شا نو راص>۱

 ندامرک انف واننا یدک توق ج هنف رط ناجا ردا بولا هننآ

 یسدع ی ردارب تالهعء ن سد ردا نالوا یدج كی £ فاد وا
 ںولاو هدننابلر وب رم نوک جاقرپ » دق دارغوا هنس هی رق تالفعم نب
 لوټ هرب ران وک میکب دروک ۰ ہ دنس هعدار هجا و ه دا او ی دنلک

 هور هتفر بوةبچ شاآ رب ندنلیلحا هاک ان شعار ر ووا نوا
 كشنآ لوا ناسمآو نیمز هم داوا مشت هفارطا تول وا رکجو |
 یسبع ییههفاو وپ ه3 دلوا ح ابصیو رول وا اینضرپ ندنس هلعش

 مالغ لداو یب ملوا لاح كن هیر اج ہ دک دابا هپ اکح هلم

UR 7ن وح وک ۳ دا ن وا ه لود ک دارا فا و ` داند  

9 E: 
 ر _هتح س سا



¥ ۱ 

 ۱ یدلو دلوتم سویا هدعب ی دابا تافو یدلاو هدق دلوا لصاو هن احایرد) ۱ ۱

 E یو سر | هلیس هدا هدک دابا عا عسا یافت لار ول رم لّع

 | بوا وا ل وغم هنس درو ی دلا هتناب بو روت ڪک یلس*وبا 8

 دشا هلا لعوا كناسع هرکصذ در دم رب
 ۱ ی دلشاب هک ک نو راو

 هيلا م هلرا اک دو دسر ه دن رفص تو وڏ بیج و بیم تب اغ ۱

۳ 

 ۱ یرلکدارا ط.ط تااسل ردایردار و لععم ند یسدع هدعب یدلو اناتملات ۱

 || یروب رم علم بولاق الات رادقمرپ هدنزر زوا ندنجارخ كرل هیرق |ا

 1 یلاوحا )روز ر ك نا درصا هدرلو لوا ر >اع ن 3 اداو لس 1 ا

 ١ مالعا و اهنا هبیرمشعاا هها دبع نب دااخ نال وا یس او نوار

 ر اء ہر اص>ا هب هفوک یسی ردا هللا یسیع دااخ س ی دلیا 1

 | هکرونا وا لفن ی دابا سرج هت ادنز هدکدلک را روب رم بور دنوک |
 ٤ ی هلعنال انا هدرا هب رقص ی سهر ا مد قمن د رگلو اذخ|یسیع ۱

O ETS۱ یی دل وا دجخا كتا ساع  

 | ندو بودیا می یی هلغ یکی دلبا عج ه دق داوا یولعم كس وبا |
E 4یاد رز تولکویدلبا هجو هەو تو هللا د یچلیه  

 ٤ نوکر ھو ا با هیاسع ی د وعم علم بوشاول هب هنا

E۳ اونع هداساوب ی درلنا دوت هل اوحا  

 || تعامجرب ندنسابعن كنیلع ند ماما ناناوا رکذ یعسا هد هجرت ||
 | هدنرلق دلوا قالم هس رداویسعوراب دریک هنادنز تولکهب هفوک

 | ی راتفرو راتفک كروب رم سی رایدلوا قداصم هلسعوبا هدنراتاب |
 | درد بودا سیب هدنراکدروک ییراوطاو عاضوا راسو ١

 || ماطء هنغو دل وا ال اح و تسج دره رپ هتسواش هماریعسا

 تودیا لیم هراثآ « رسم ورا نودا تو لرم هرود رم هدنراق دوا |[

 زار ون رم لردا تمح اص م تواوا لصاح تدومو تقلا ندنیفرط

 ِک داوا یمول-م كاس وبا یرلف دل وا ی دا توعد هم اما قلخ

 هک وب#
 سس



{r} 
 ۰ دن راک دارا را رو لد ادر سیر داو یسع همت رط هد اتا ۰

 ماعهاقاس رسل م لح درارود ر تور و هاب كناسمن م وبا

 هر اک 9 بوو > ند هق وک هیات هرکصن دن ده رب و ی دارا

 هدوداوا س رو یاف و كاع نو دم ماما داس و رلب دانا هحوت

 1 EER وٺ دلا و نکا و دیهارا یدلاو تماما

 كس ییرگب دیه ارا تاک ابفسد ی دل وا عا مهری دوا

 هراس وبا هد رلک دابا ےل توروتک مهرد کب زویکیاو نوتلا

 كيهاربانالوا ماما تدمرب ع وباسب راب دابا ادها هت رلتم دخ

 هد.د ی دل وا كام ندنتاب نار هدرضحو رفع تولوا هدّتمدح

 تشک هقانکا و فارطا رارکت نوا توعد هماما قلخ ابن هت

 ناسارخ و رلو داک هننروضح كعهارا بو دیا تعزء هرادک و

 اردک تو دیا با دشت هنوعديلح نالوا « دن ارطا

 بو دیا هبرجت یب یناهفصا وب نوا مسم وبا ھارا هدنرلک دید
 كن هلص مرو ماو رب دو ناد راک هله>و ره مدلفوب یتنطاب و رهاظ
 کم زدن وک هتم صم وب مداوب ھه کر رصتعو رد افك

 یدلبا ت وعد هث اب بسم ودا تون دزالو ه کر العا ندنوب

 ر دن وک بودا شرابس هروب زم نى روما كناسارخ و

 هرخالابو ی دلبا ترش ایم هتوعد تو راو هنا-ارخ هرایسه وبا

 هل ر وب رم ی دابا ماا بو رونک هدوجو ییحصهر ذم:.یک كی وب

 هدنرک اك راون یک بءاوا روهنءیروءا اسو چو رخ تیفیک

 هذبلخ نومأم ی دلروک بسانم یل وطت هد اقم وب هلغلوا رو ط سم
 )ھوا و رش دراو ر دنکسا یمظعا ولجا كکو لم هکب دبا رپ د

 هک طا لقت هرخآ بو دبا ماو ندنرب یتاود ړران وب اریزر دین اسار

 هدنروهظ ءادتبا سم هبا ی والّهن رد راشلوا ماعها هتس رک

 كن هب۰اقب و یدر دا توعد هتد اطا تماما رب د دءاه يب قلخ

arma era Saa ب۹ بجص+۰ص+ص+ج+ص+۰۰ج۰ب 



 رز

 ی توعد ۳ ۳۹ 09 انا ورم نالوا یرحآ

 ندیکی دارا تا عور هعهاربا در ماعه اودھ تا ءء1

 سی دلی لتف هدعب یدلدا ساخ بودن دخ | یروب نه هد دلو هاکا

 دح افسلا هللا دم یر د ار ماما هرکصت دق دنلوا ذخا مهار

 قلح تنه لا هر کص ددی ارا كلذ ج ءان ید الا تیصو

 ےل نیس وبا یادم ود) ا RE تن وعد هح اا, هللا دع

 تو تووا رم ص9 رو ر٥ 4 دی یاس هله جو ول ی3 صواو

 یره, ۳ هيلو ص ع سه هجو هروصاا لجو

 و خم رام و نت رع مک ی دیا یص# قاسو .:وط
 هلبالاح هکدویدیار ورامشدب راعشا هدنظغ» و یدیا نی ریشیراتفک
 راهطا ه کد رم وک زول هعظع تاحوتف ب ویلب هفیطا و تک

 نر راهطا هد ءا وا الام هل زاون و ثداوح و ید: با رور

 رد ونح عاج تواوا نفت « رب هددنس هنوناخو ید رطاز کو

 ووو تدم گرو رم یدناری د ردیا تیاتک نوح هرکر هدلب هم دا

 هدن لک دی د لد وا اب هللا هن هب هر ول ب وناوا لاوس ن دناشو

 یدید مداموق هني راب الصایمصعیح هاوا نوکوب بوریو ب او>
 یی -یدیا رد میننع سموبا کردیا هدنراربال عیریرمشخعز ماما
 لە ىرد روب رهروهشم * ضاقیرلکدید یل یا نیاهدک دلک ہو رع

 هد ع ییا تو ریو تاوج هدن راک دلا نعط هب طاق رل صعد ی

 ء ونع هللا یصز باس طلنا زی رع توضح هنع هلا یطر ح ارطان

 رع یلیسءوب ارس اا سپ en لیبع یی راد «.فداو ذا ۱

 هللا دع یا یب هد زما بورپ و تاوج هدنرکدید رک راتوط ی مارب هليا ||
 و دلو لابسد وا ی دادا کس ر دیا دع یواسم ه> ارا زد

 یدیشاوامواو هدنتفالح ر رعلادمت ن د ره دیس هنام تا ره 2 را

 راض ر ر لس زوفط ارت و یروهط ادتا هدر ارس ارح ٩

 < یرک



# ۳۱۷ 

 ۳ هدمانا لوا یدیسا وا مفاو هدو ص یا یجسب 9 را ۶,

 دف رط دج نب ن او ص نالوا هيءا ن لولام ر 4 ] هدناسا ر

 کا سم وبا بو ر دن وک ربخ هل. رم رصد سپ یدیا رابس نب رصد
 جو رخ راس هد اننا لوا ناورم نکل یدلبا مالدا ییلاو-ا

 تافتلا هنمالک كرصت نغل وا لوغشم هنعفد لحراوخ ندیا ۱

 یدیا راو یسهس ول رفتی طف هدناب هدتفو لوا سم ویا ئیلا
 زب رحم ین ابساوب سا را رکیهدک دینا اوج تدق کا

 (مظ ) یدلبا لاسرا هدم ن ناو رم بودنا

 # راز ضصردامرا ل اا یرا ٭

 * م ۳ را كشودو #

 ٭ یرون نی دن رب ر انلا نام#
 # مالک اهاوا برطا ناو #

 * موق الع اهدطب مل نيل #

 ۷# راهو ثثحاهدرو و وک ٭

 # ی رمش تیل چت ۳ م . وا *

 *٭ مانی ما فسیما طظاساا ۴

 ۷ امان مهني او اک ناف #

 *# ماھ ناحدعفاو وو لو #۴

 هنس وش راق بواوا «دابز کوش كملس هوبا لد باک ب اوج سو
 هنا« با هيلا رارف ندناسارخ هدو داوا یتفاط لرص» هغر وط

 ]سم وبا هرکصت دیو یدا.ا تافو هدنسا>اوت هوا نکر شیک ۱

 یرولزرم بوک هرزوا ینامرکاا میدج نر يع نالوا یک احروباشت
 سالا بنا نالوا سا٥ یب ءافلخ لوا هرکصددک دلبا لتف تودوط

 تکل# هیلکا اب بود وقفوا هبطخ منم انجح افسلا د نب هللا دبع

 ز رقم هس اءملا نب ت ولوا عاعدن.ییاود كن هيما ین ندناسارخ



$ ۳۱۸ + 

 هدو د] وا ره اط توعیج نداعتحا 3 مر هقوک هح 1۵ سس ۵ دوز یدلوا آ

 یس ك ه-ج دب نوا لنبرخ الا میر یس هنس یا زوئوازوب ۱

 ندی ریغو ندرکسع ناسارخو ی دنلوا تعب هلبا تفالخ « و نم |[

 وادرس هرکس لع 5 هللا سم یسک ل فر توئلوا عج 4 ۰

 هدب اه رح سا ی دار دنوک هل رزوا نا رھ 5 دزو رط حاعس تونا و :

e ۱یرهذ یرلک دید باز هد ایه لب را هللا لصوء توعرح هزبا  

 یراک دید یاشک هد 6 مع سا یداوا ۴ اد همالادع بوک

 دع كناورم هدقدلوا عد و نیهص ق ۷ هد رف 9 رو ٤

 هړک دشود هدرا لروبر« هرکس عهد هالا هک یدلبا دار ارو ره دن تو وا ۱

 هلال د.ع سد ی دارا 9 ارو ه رمص تورا ی رک هر و كناورم ۲

 مود هر وب ز٥ ی دردنوک رک ع هج درا كناورم ویلبا رار هدعاش ||
 كنس غا وذ یکیا زوتوا زوب بوشذی.دهب رق ی رلکدید ربص وب هدا ||

 هدحاقس ریدر وتک Aa lL یشا ب ویلا لف همتا لب ی رک

 یدردنوک میس وان: رس كروب رم نوعا كلر دزک هتک« ناسارخ |

 یدلوا لقت مهد تو الح حاقس تویلاق جاز مو عنام الص هرکصن دن وب

 لبنان N لا ف اعهاو ربد 1 ناسم وا حافس کا ولوا ۵ 3

 ریف ولو ظعبهدانز« ه رول رم ن دنه حج یییدلو ر طظ ررصخ تولو

 ) ےطظد ) یدردیا دو را یاب را ون ك احا نکا ه رژه وا و ید ردنا :

 اور >ذا ناو مع یبلولمه:-#ت رام نانکل او نا( تکردا # |(
E #3% 0  

RKت اودق ر دو ماسلا هام ع ق موعلاو  

Ee:هناوهب هاو یتا اپ ھر 5 یح  

 © رد _>۱ مهاد اھ Aa ود نه 6

 e AS یعر نمو

 ی ا



 دوو و سس و سا سس اس سو یی سس سس سم ٩۰ت و سو توس توت سس بسوی

 — حس تب

| 

6 ۴ 
 كج حافس هدنس هجا ی ذی رد حي ییلازونوا ز وب هک روتلو تاور

Smear 
 س کک

| 
 1 رقەح وا یردار هن ر هک دلتا تامو هدر یرلکدید رانا ند: رم

 ا اّضوو باسا هکتار نرایسم وبا هکصندت وب یدلوا هغیلخروصنم

 | هل بو | وا 3 E ته ا جا ره كل روصتم هد د ذل وا رداص

 وجاب بودی هروا مه هللا یر یعوص> و نکا یدلبا تع

 رب + هدتدل ی میت ۱ لک هلا دا یک ناش كو جا هر ا

 | نیسربد هن هال "صا وا ا اب هی ھو ی م نوکر هدعت یدا

 | ینبآ 4 E هللا الا دها | امه ف ن اک و ر ول رم« هدکدید ۱

 هاتف نااردیا تیا هک روص» هد ؟دلبا نراشا هاتو تودو »۱
1 

 | هدب ید لیا عصا یناتق كروب نم هلغ وا قفاوم هناا توند
 ۳ لاا هدنناب زی تو و رابوتکم رشم یناطاا هیسهوبا

 1 هلب وا هدنعا اط ی دنک هاا اسوي یداشاب هکلبا راکفا قرص |

 1 هدمور دالب ه دعا هانا ایحا یلودرپو هیلبا انفا 7 یلودرب مکید رروک

 ۱ هد هدلب یر کدید نادلا هيء هرهسا روصخم همانا لوا هنلوا لتف

 | هب رطاخ الصا ینیدلوارب لوا نج هلوا یلتق لع كلسعوبا یدیا
 لب یو مهو ی نیکعا ردات مور دالب ناه هننهذ بوی اروطخ
 ن یدنلیا تمر همش بدی لاتما یوم ]0
 هلءاعم هلفطا هر وب رم هدق داوا لخاد هن روطح ؛روصتم واک

 لساللاوأ یدتک هنهاک ےیخ بوقیج هد ی دلبا مارکا بودا
 هسا روص:ء ی دلشاب هک بولک هروصنم سوا هرزوا بولساو

 بولسا هاب نوکرب یدیا بقره هنتصرف ب روشود لان یروبزم
 سم ولا سڊ رابدید ز دلو غلم هتس دیآ هفیلخ هدکد اک هرزوا قیاس
 هد دلوآ هک ندنمودف كاسم وبا روصم یداوا ران هذا هدوق

 هدرفددق دف اق لا بودا ناهد هدهدررب ز یی ه هتک حالسرپ رادقعر

 هدنرب رسب وقح هدعب ی دلبا هیت وید دا لو یسموبا بولک
 سو سس و سس سس

mm Nسست  



Xt # 

 یدرک هنر وص> اروص ۰ تولوا ندا لسم ونا هدک دلنا رارو ۱

 عورش هب هه طا نا 2 را دعهرب توت سا واد ر هو

 وقع ودا راذتعا تسمولا سد یدلشاب هدا دەت ییرامرج تییلبا ||

 || هرعصدداافو لف لصااو یدو دنا زانو احر وا

 ۱ یاد ها مدد اما لات و نس رکا هک داوا ول یمالک ر 2 اروصنم ۱

 2 رلتلوا هد هد رب یار و هدف دقاق لا تود د نوسانا لق ی ح

 ۱ هتسلار وصتم راد در هوا جلف بولا هب روا یر و ره بوقیچ ١
 | سم .TIE ءاح واد ارد اوا نو اوا توو هرک اوو بوہھروط ۱

 : لقب رط و هد سا ییرک. كن ا یہ هنس یدب زودوا زول اوا ۱
 || ندکدلبا لتق یلیسوبا یکروناوا لقت یلاعت هللا هجر رلبدلبا لتف |
 هنر وصح روص ۰ هدزرلقدوق هفرطرب بول و دنا ل ولکر هرکص ۱

 E هر ول نم روصام سا ی دریک هل طح ن رە عج

 ۱ لر وب رم ره رکا نینم واارمما اب رق مو > هدک دید م ا دا نیس رد هن ٠

 | االق ناه ۳ ا وا اا اور نتا |
 رود هدکد زس وک یچلک بواد هللا كقد و روصنم سد یدید

 ینوک و نینمولاریم ا هدکد روک شعاوا د یرول ره بوحا یهلک 1

 قبل و دو صن سا یدید ےل دبا دع یس اد تبا ك رکتف الخ |
 (مطنر) ی دلتا داشاا |[
 # ی ونلا اهب رقتساو اهاصع تغلاف # ۱

E 0رف املا باب لا  # 
 || هلجدهلیا هاب ع? و هلی ر کو واو نوکسو یم كب هلم6م ءار هیمور |
 ا سن رفلا و د رد کسا ارد 0 بدر 5 HG تب 1

e OREاقا  

 ا ك ا هللاورا ر دیدلرا انه دقو لوا ینه روک ذم هیمور هدک دلت

 ربا



2 
 هک با f ا EES ثلا ن كالاادع اء! او ۳

 نم رطا ماماب ی و رعلا کی اا هایت بالا ید اشا #

 قق دعو اکو لوصاراظ و قفحو بیداو لماعو ل طافو اعر وب رم
 کب ان رڪګر هلا ت اظ وه ترک و تامواعء تروو بولو

 را تعسو ی دیا یس هرحاف ر رد ل رح ل وا ی واع
 لوا یهو سا ما اړو هن وحار راوت ےک دیآ ن ی رب هده_طاحا

 راسو مالکو عورفو لوصا ی دبا یس هرهاز موج كن اععآ
 هلا مست نسحو رب روت تد وج تواوا ناشاا لیاح ماما هد مولع

 كنالع ناج فطا یب دل وا قفوم كرلنوب ی دیا ناّبلاب هبلا راشم
 هد د->او ساح هکر وناوا تباور رد اكد ل وقنعو دوههم ندر
 هدنراکدلبا ےل عدو سد ردنقاروا رها ر درب ره كن هعوستم نونو

 نیشنلدریبم و نرش یادا بويا وا عقاو كل ربا هدنس هاکرب الصا

 یداسو ل اح ءادتآ یدیاراردنا م ام« قیفحو مار حاصفا هلا

 بودا هفقن ند د وبا ن الوا یرا راوک رٌربردب هدن رال اسو نس

 هریک مولع هد لاو ن اعز هلا تعط نسحو هڪ رق تدوج

 مدطو داقو نهد كرو ر یرادح اهدلاو هدوداوا ق9وم هتل

 لالدتسا هزوج هلوا یحاصناکم تءفرو ناشت االح بوروک ی . داعت

 هد افنصمو ناو. ۰ ميج تند هدرسل نامز مقاولا ف یدر ردا

 لاقتنا یرادلاوو یدلبا قیقدتو قیقح هدان ز ید بودیا قرصا
 4 هبلط ملعا ب واوا شا ردو هد اھا نشندنسم ةر هدک دانا

 هدنر هسردم یرلسرد نال وا نیعم هرز و رو رايد ابا ل اغدشا

 داتسا نالوا یسردم یه هسردم هرکصت دک دانا هدافآ هپ هبلط

 رص اح هم هدافا رپ ساع كنب ارفسالا یقاکس الا ےس اعلاوا

 هنیدم نالوا ءلاراد هدهد ی درا ردا لاغتشا هلوصا نو د بواوا

 ندنس ا۴ هروب زم هدلب هدن دهر تویابا تع رع هلحار قوس هد ادب

 0 رد کم هنس نردتودنآ زا رفس كنها هدعد رل دارا عاعساوذخا
 تست و ا تل

 5۳۳ ی بم و

a aa TOTES TST TAS TRT RINE TS 

E 



% ۳۲۲ 
 کک سحر حر حس

 ندبیهاذم هلبا اتفاو سد رد ب ودنا تروا هد هر وتم هندم و |[

 نیعرطا ماما كالذ ىلع ءاترلبدلبا الما هیوجا هی هل وسا نالوا عقاو |

 لئاوا لنیقوس نالسرا بلا هرکصن دنو رلي دساوار وکذم هلا [ 8
 یریزو كر و رم ناطاسهدنرکدلبا تد وع هر واشهد هدننن طاس |[
 ان ی هيم اظ هس ردم هد ر وب اشن نوجا ماما تاللا ماظن نالوا |

 هدنماا سد ی دابا صا وش هماما یسدر دو ظع و تولا

 هوس ضد ب ولوا ل ودم هلا ےلعتو سا ردتهاکورک دنو اغعو هاک ۱

 رمشتخ» یسادصو تیصكماما هفانک او فارطا رلبدلبا حو رش |[

 تع یعهنس هدافا سا لر و رم ماما هک او راک ندفرطره هدقدلو, |

 ٹو ید رلردیا میلعآ هپ هسک رفن زوب ترد ج وا موی ره بولبا |
 باوج هليا هجو هت هنن رالا وس كنهلاضقرف هرزوا ىد رط رظنو ||

 هعوفدم ربع هلوساهن را هفرخره و ههو تام د2«بو ریو باوصار

 مایفلا م وب ىلا حوا میک رب دانا نیم یس هدننم ند هلا ی دارب |[

 هر هنس ز ولوا هرز وا لاحو لصالا و ردر روم یسلوا ماودر و قاب

 تاقوا هلبا م ولع *هل_هنمو لاب خارق نسجارمو عقاد بيرق |
 دالب ناو یدراز دا ما. هریک دیو ظعو یرلذوک هعج ب ر

 یارتعا هنغودلوا الع سدر بودیآ فارع ندناضف رح كماما ||

 ییربقوتو میظعت كر وز یزاریش قحسا وبا هل جزا ی دراردیا |[
 ۱ ها دما هدیاظخ لح نونااذا هوك و ||

 قدح نفو رابا لعنرفعج وا ظفاح یتکیدید هالا ماما مويلا تنا |
 نالوا یبحاص ال والا هیاح تولنا عاسا ند هر ک تعاج ماه :

 ب اکر د رلن وب یتا ر دراو یراتزاجا ندناهفصالا معنوی ||
 5 لاتا باکو بهذلا هداردق بلطلا ةن اا |
 هیماظنآا ةدیعاو داشرالاوب رها صلو هقفلا لوصاقناهربلاو |[
 رده افغان بلطلا ةباهن ص ل ب اکو ردماقان لوقعلا كرادمو ||

 و ¥



+ ۲ $ 

 ی الاراتتخا ق قلا ت تم و هم امالا ق مالا تاتعو

 رو زر ماما هکر وناو لن فالذ ربعو ف الحلا ن نیدش رسما ةينغو
e:وديا ٽ ,اک هدن سه ءادتا نوح  rE 

 ندتاک ترحا نالوایدب 5 سد یدردیا شاعت هل یرح

 4 اتشاهبراجرب هووصوم هلا رخو ح الص هدک رانا عج علبه را دعمر

 هر زوا لاحوت تودیا ن دن دپ یسک هن نس هغد كنه راجو یدلبا

 رول زد حس هدودلوادلوتم نامز د»!بواوالماحندءاما هب راح نکیا

 ۳ ےک ود هانا عاضر !یعدلو نوداخریربع AT راح

 : ندلال> لام نالوا ید بسک | سج شام هو یدلبا هیش

ENIىص نکیا لوفشم هنطصهر هیراج  | 
 ین“ درک از یر ندناوسل دفناط نالوا هدنرراو> هدودلع

 رواوا لوغشم هعاضرابولا مضو هناهد نناتس نوعا نکس

 یربغ ندنس هدلاو ےکر روک بولط هنس هناخ حش نکیا هدلاحوب

 ندعاضرا ینوت اخ بوکح لا شاوالوغنمهعاضرا هی دلو نوت اخر

 بوروا قمراپ هنن اهدورلبا یع اشا ساب بولا هنیلایب یبصو رلیا منم
 یص هدک دابا هخلابم هد هفت ین هن کی رش نالوا لصاو هنسهدعء

 یعبط لغو من حشءدکه اکیمهدل اوراق یربش نالواهدنسهدعم

 رفاوویدر دکب یسلوا اله هسیا ند هلوا دساف هلباهاکیربش
 عقاو تزفر یهاکندماما هد هرظانءءاتنا هک رووا تیاکحرلبا باتع

 شعارارزوس واد ردیس هيف كنههضر لوا ب رس هروصق ول هخداوا

 د وا مش یدلاو كم اما هکردر ا هدیکبس ماما تاعیط

 رارروک یعالسلا هيلع ےھارا ترضح هدنس هعقاو هدشک رب ینوج

 م الساا هبلع میهاربا ترمضحهدک دتسا كمروس زود هنرلباک اخ سا

 توشالوط هب رادرا هده: رلبا معنه ندلعد وب ے٤ رکتو |يطمل نھ
 ت للل سس سس سس سس

 | هلهجو وب ی دنګ مش هب ی هعقاو وب و رار دیا لبق یی رفع
 س



> ۳۲ 

 ۱ تاقط سہ Ee هل وا فا کرو تعور هدیرعع هکر دیا رع

 هک تار و ٽڪور رب |S ند لعوا یکم اما هدرا هع 5 دیا

 | یھب واوا لم ش هضرا هج و اب رعو ارش ۷ هکر دروصتم 7

 یسهنسزوعط نوازرترد ید:وكماما هلوا قاب مایملا م ون یا ۱

 رخ اماما هک روناوا تیاور ردشلرا عق وهدننوک یعرکس نواكنرحم
 فو رعم هليا | وه لاد تعا ندن راهي رقرو اس هده داوا دتسح هدنرع

 || یس هنس رک شعرو ترد هد هر ول زم هبرق سد رایدابا لفن هپ هب رد را

 | هباعس هللا هجررلبدل رام رع ه انحر اراک هد دشو یر کد كثب رخ الا عر

 # نب ىلع نبكلملادبع ن بب رق ن تاهل اد دعس وبا

 کنی سفت دیع ی ورع نب حابر ن رهظم نب ععصا
 ۹ نی تالامک نعم نبتق نب < ن دع ی دعس لب ايعا

 وچ یعععالاب یو رع! انالہع > ن سو ۰ ندمسنرهعا#

NEEا هر هل هات نکیغوب هسوک رب ی مەھ 2 هلهاب هدنیسد  

 یععاردشعاواتبسد هب هروب ره هلءل وا وا لنت واح 5
 3 دم

 مارک نب رعسمونیداجو جاا نا یدیا بانج الاو ماما كارعو |
 | یردارب یس ررععصا بودا عاعسا ندمارک ءا یلاثما دل رلذو و

 مالس ن مس افلا هدیع واو نح ی ,یلیعوا كهالادع 0

 راید لبا عاعسا رای رعو یاب رالضلا ویا و یان ماحوباو
 هر س هه دلش را نو ره ب وا وا ند ٥ رصد لا ر ول زر 1

 ق وس 3 ل م رک ال وا تا ۳ بارا او

 هدرسع وبا ه دک داک هدا کر وا اهن یتا نع رع "هلحار

 تور و ےن اک تش را نوره سکتا لر وب ن هلبا

 ق“ صو .e دار ۱ نامش ۵ E ۵ لس سالح ۴ كن لج



 هم

 یلیضهل راد صح یکبا دل دج هت تو دوا مالدا ےس اود وبا

 كل امدق ءامدن نوک ۳ اهر رلب دارا مدہھو 51 5 A ۹ - سام

 هله ص اون أ ونا ه دن رک درد ر د زرع یسلک دا هاو تارازا

 و ۳۹ هد هسا ی ا نا u تلو ےک چ کا هدیبع وا

 PE هاش ا هثدلوا ناو 3 ت وبا 71 یح هقطا

 عارم هد ابز بويا وا را ی علما ز ز4 یافوح ندنه>

 یا ندا ر ۳ دیا ماعد نرو ن د رو! رد هدتوو تو دلوایرالد

 دک هضم رداوا هحصن هدم:یه هلنوک انوک تاب یک اونو لیلب

 یا یا خلسه د وسو ھدم ی زر رب .کدلیا لمن هب رطع» لەو

 م دلبا عایس ندیععصا هیبش نب ورع ی دید ر دلکد هه بش

 رلباقن وب در د راو هزوجرا كيب یا نوا هدمطع> هکب دیا رب د
 5 دەر ال دهن کر رع لد وع حج هکر دنا یلص ود ووهها

 هلوا هیدن کر عا ندنا ه دهم ل واهر ص دک دید اول یی

Eع سا ندنرلتر صح یجفاش ماما هکر دیا ن ايل  
 ر دیا را هل اردد نسحا ند تا ی ی رج مالک 2 هم دارا

 ی کا له ی رک دچاوبایدبا را رود واد زالوا هسک ر

 فوض ماکنه تودیک هب هره 4 0 رکص)ا ف امتنا لد ہشرا نو ھ

 لر وپ زه هبا نومام N راست نا یبوزنا جت هدیرب و

 توعد بو رذن وک مدآ نوح ی راک هد ادق تو وزرا ین

 راد ویدردووب عامرد کاج مدل وا ییعضو رجب ه دک دابا

 ۵ دو را وا سوبا اب زی رود رم ددل نو س ی دلبا

 یدیارردنرکهر ور م بودا .چ یی واک شء لاسم نالو عقاو هدساک

 یط وس مامایدیارلبا لاسح را هر دەل تودارب رګ یاوح هراوا

 هر اش نبدا وا فصتم هليا تئاند و لګ عصا هکردبا هدنامط

 ندیم یدراب "سلاح لقن بودیا مجج ینااک> نالوا بویشت
O TEDA maa aaramt » | 



> ۲ 
 ام سس سپس سس تر

 كعر نبلضف رزو رکا هلا هدریع وبا نوکر ده ڪڪ رولو الفن

 هدلیح تو دا تاط> اک )صف هدرح صف ءادیا توراو ترار

 هل ر مدد رد داحر تور و تاوخ a کن گارد راو كاك داح حاق

 € ۳ كل ه دلیح ا بودا ES هیحوت هر ۵ دع وبا

 كل صو هد ۳۷ و یدد 9د داح یللا a دعوا هدکددردداج

 یدعیا بو دبا صا ه هدیبعوبا یدیا را مر وتکت آرب هنیرظن
 ر لف رع تار عا ك ا وا قاطا هاب وصعر ره كياوشقا :

 هدیع وا هدک دید هلا نیبعت نورس وک هر ییعضاوم تودیآ دم هم رر

 قحجا مل وا راد ريخ ندناصا_ةءو اضعا كنآ هک اكد دیلعف نب

 جت یتا نال وا عقاو هدب رع مالک رم دل رب رحت هدیاک مار
 هروا ید د ردزشلیا رر رک تودنا طط هل وا ا ادا عاعسا

 بوقلاق هدنب هدکدید هلبا نا ہنس قالاق یم اب بودیا فیلکت اک
 نالفاک و ت وديا 9 هانا دن كسا سد و مد راو هات لا

 یعصوم كناممعد نالوا هدنسا ضعا مج زر رب ودار دنالذاک و 9

 بو دوا درس یراعشا نا وا هدنو> یوصعرب ره تب و رس وک

 EL لا تو دنا اطعااکد یا لو 0 ور ی ا

 مسنسا كلتا هد ګر یهدیعولا بولا قا ° د ی د ۵ وسا وا

 راض ءو یدد مدیا رراو چ دع وبا تول وا راوس هدو چ دد بسا

 هرزوا قلوا هدنسلح دیثرلا نوره ند رخآ قی رط یهاکحوب
 ندراعم و دادع] یفاصواواضعا كہا یا و ی دابا تاور

 نیسررد4 هنمالک كنیععصا ههد عواد شرا نوره هرو داوا عراف

 هدنسصعد و بو دا تد اصا هد ارم بع صع! e دو ودا ۵ دکدن ر

 ذسخا ندا هلج ین ا اک یکیدلنا تباصاو ید د ید ااا طخ

 ES مهليبیضاغلا ييدابا ا طخ لوا نکرد شہلا

 فی رڈ ثیدحو ع رکن آرق یععصا هکر ونلوا تیاور یدید یدلبا

e. نالا 



۳ 

 دوخاب ندناشلا یظع نآرق ناک بودا زارنحا تباق ن دن رمسفت
 لایعتسا هبانعم هل ىظةلوب بری را لبا لاوع ند هرو ثداحا

 هدع ر ب 5 نکل هدد یدردیا ناب ییسانعم كل عما تولد زر یا

 معما نې لعن ال وا یدج كر وب زءیدا ر 5رچ رد هام هن

 44> و هللا مرک یٰلع مامایروب ره هدک دارا هورس هد رپ ی راک دید

 ج ارخا ندکو شش یکیدلیا هفرس لرو رم رلیدروتک هتراتریضح
 دفرس كروز بواک س راب دروب وند كروتک دهاش تکی دلا

 م طو یدیرلب دل ت داهش هند دلی حارا ندک وب یش دارا

 صا ور د رلتوسایا مطق ندنب د ینیرلةمراپ هدکدلک مزال قعلوا

 ه دن رلک دی د نمسیم نیا ع طو یب دی اما نینم ولا ریما اب یدلبا

 روا هر وک ججا ین: روما راسو برشو لک كسلیا مطقم علی رکا
 هج > ص روب رم هدک دلک بواوا یلاو هی هرصب جاجح سپ ی دی د
 ند زس راب دوق ل٥ یمعا تودنا ردع اکب من داو را ا تواک

 کر اب کا كنس میاد هدکد ید رع هدیالب دنت یمن هکمردیا ایر
 هو .طو قااد یا هدن وک تود د لوا جوف لدلبا نیبعد هنسوف

 ودعد هن بو عاتعانق هلبا هب مهو رک | بود انوع ویدلبا نوید
 یدب د مردبا مط»یرب یی دوعیلا ندکلاكنیاع ترضح كسردیا

 فاف و ر د « نجوا یرکد زود كرم مرا ین دال و كنيمعع
 هکر دیا « دن رات یدادغب بطخ ر دشلبا روا نس هن زویکنا

 فق او هتافو ناس نکناردشاوا ربع هنس کس ناسکس یی

 ردیمعل لر وار ء هلی ا نوکسوار جو فاق ضط بب رق رپ د مدل وا
 بل اغ هنعسا ی یععا بواوا رکی وا ی هنکو مدام یا

 لر ون رم دو وا تسا دعا ناال وا یدح ر دل وا

 .دلصا یسنع اسا بولو | یب هریک فرا ص ذو یس هدیدع تافیلأت

 ر د ر وگ دم هدطوبس ناع.ط و



+ ۳ 
 ت ا و اس س ۸ ی تر ی تا و ی 0 سورس سس سس تست سس سس سس

 9 نب هنلاد.« ند یی ع نیدعصلا درع رج وبا

 هک ىع اهلا بلطلا دبع نب سالا #

 ردب رد ارب لد څیردپ كحافس نال وا هیسا,ع ی ءاغلح لواروب "رم
 نالوا یعس* هل ما دوهءلا رو ذش یزوا طب ح رعلا وبا طظاح

 یدیشلوا عج یس ب رغ حاقرب ہ دروکذم دعصلادبع کر دیا هدنناک
 حاوس بولوا داوتم هد درد زوب كنرعه حر: رو م هلج زا
 یعسمتلا لررعه یی نب د# یردارب نالوا یدل او كروصنء ۳

 ترد قرد هدننابم یرلندالو "حج راب سد یدیشاوا دا وتم هدنااس

 لاح هد دم تدء ھت هام یراتدالونامز تواوا توافد هنس

 طس وب دوا دهد هد هنناع ی رال اقتنا جرات تالدک هسد دلا

 دیع | دنعتودنا تاقو هد: رات قلا یر کز ویرون رم د ار زر غا

 یللا هدننابع یرلنافو رات سو یدلبا تافو هدشد نا کس ز ول

 تره حرا هیواع«نب دیزب هکر دوب هدیربو رواوا توات هنسزرهط |
 یللا ز وب هيا دعصاا دیع ی دیک دعح ه دق دا وا ما هب یللا

 عمر دانا رور هم رب روا ۰ دندیام ب وا وا هناور هح هدنګ رات ۱

 دب رپ ریز ر دربارپ یرلتبسد هقانم دبع لدعص ادیعهلیا دی راد |
 رج نایقسییآ نب هي وآعهند درب نکرد هله > وو: یاسا ۵د ۱.2 ۱

 قفا: دبء هللا دیزپ سد ف |: دبع EE هبه ند ب ,> نوا ۱

 «لرعصل اد. ۶ فالذکی ک یل دل وا و شب ندنراداهج | دنت |[

 هللادہع نا ی۶ نب رعصلا د.ع رد هل هب رطود تسل دا لع ۱

 هدک رود نه س: فا بم مساهنب E دد # سابعلا نُ

 یرهدز ردارب روډ رم هکر دوب هدي رپ ورد هتسباو هرفنشډ یلاسصتا |ا
 3: ی دهم ه دوا توس ربا هنمانا یرلتو ال روصو حاقد ۰

 هدناب> هدنماد | حق الخهدگنیداهكلذک بوس ربا هنتو الخ كروص* ۱

 رول رم توروک هدینتف الخ دیش را نوره هرک صد دن و بولا وا ۱

 6 دوع %
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 دصلادبع نوکر هکر وناوا لفن یدلبالاقتنا هترخآ.دتغالخدهع
 نینمولاریمااب یکی د د نکیا هدنساح ل دیش رلا نوره رو کذم

 كنبنم ولا رعماو بولوا رماح نیما ریما ه دنوب هکر دار وب
4 1 1 ۰۰ .|« 

 رفعج یبا ی ناولس هد ر ول زم ساج ار زر دشاوا مطاحیع
 كل روصتم و یدییع ا د.بس را ن وره ر وب ره میگی دا رضاح

 هددع ادبعو ردع كم اعاسروب زم ےک دیا سطح سابعیردارب
 کز د و هدرا و رول وا معتسه ر وب رم مالک هل دا وا یسک كسابع

 ںی ق اد د ندا روهط ادا نکی یص ر و ره رمدلا ردع

 ی دیا شماکود نشيد یک قلخ راس تولوا رارقر لد هلاقتت

 ب واوا هرایکب یرا شم د تلا روی زم هکروناوا لقن یخدوب و
 بواوا یع عا هدر رگ رجا و و یدیا ندا له هج

 هنا هس هللا هجر یدنشع و زوآ ندناهج هلبا لاح لوا

 ٭ نكللا دص نب نزاوه نب م ركلا دبع ساقلا وبا
 4 یروباشبنا یجفاشلا هبةفلاىربشقلا دمع نو حط

 نرهلا ام مانالا رم هو مالسالانب ز یحاصكن هرو چ شم لاسرروب رم

 العو الع تقیغ> و تایضف ی رهن عبنع و ته رو امت
 كني دهاحمو نه ز باعتا العف و الوق یدنلب مس كنياسم ةع

 ثیدحو رستو ھدف ر وک دم ر دی مشق ماما نالوا ی دنجرا

 ندب 4 یزاتعو د رغم كم ولع اچ زالو تا بداو لوصاو

 بواوا یبحاص یلوطدی هدی روش نفو یکنادرعو تعاادعام
 هدنرا هح اتر ود ادد: اصا ی دبازس» یرا ریذلدرببعن هدرک ذنو ظەو

 ردیا لاعتنا هن اسارخ بول وا ن د هیحان ن الوا یعسه هلرعسا و

 بودیا لاعتا یدناوز 9 یم رول زم جد و ید ندب رع دفن اط

(IF 



 ین

 و دز: هان اوتسا و 1 دانا لاغتشا هب هد رع مواع د هدعر

 ےک دلیا هظ> المینوب یدیا راو یس هی رقرب قوچیح ارخ كر وب نح
 ,راوکدم تفورعم بودا ششوک ه اح نف د ب وراو هر و ات ۱

 م رو اشن هلا تع رعو سد دا تباچ و ظفح یس هب رو هلتیس |

 كنیرلترمض قاق دلا یل وبا مش قاقآهناکی قافت ا هدسق دراو |
 قیر نیڈنلد خاصنو نی رس ت الک بولوا مضاح هتیرافب رش سام |
 بودبا عوجر ندن هقلابس تع نع بوا وا رثا تم هدک دلبا شوک |
 ییعوا مس هدنرک دابا تست هنیرات دارا نماد كر وزم مش

 دلکعا س رفت حال-صوزوف لاو حالفو دشر ران | هدر هم ا

 می رد هدنعح روب رم قیراداشراو تیرو لوبو هتراتمدخ |[
 قاس رع هنیرلتم دخ هللا هقداص تهه هدرازاراددلبا لو ذمو

 هنا فتشا هرهاطظ مولع هليا یر هيلع تراشا ب ودیا ماها :
 د سلحم كنس وطلا رکب أ نید_مم رکب ونا بودیا یس ||
 هکر وف نب رکب وبا داتسا هدعب رلردابا لیمک قیر هقف نف هلتمزالم |
 قحصعاوبا داتسا هرک صد دود یدلیاناقنا یلوصا ع بودا تمزالم ا

 زاررلب دبا ع ورش هع اعسا نیرلسرد بودیا ددرت هب ییارفسا |
 یلکو هلام” درج تودآباطخ هرون ن قحا وا هرکصن دما

e 2د و طض هلا تد اک ۳ أع وع هکاب ر دلک د  

 ردق هترهندداتسا هدنتمزالم تدم یربشق ماما هدک د دردمزال كلا ۱
 نع وخ تساک و ک یب ندنس هظقاح هفیحک هسد دلبا عاّتسا یش |
 قص اویا سہ رلبدلبا هداعاورپ رک: هیفبط ضرع هدداتساروض> ||
 یتلحم نانک بھ هد کد روک یناتقنو ظ1> تروق وب ندروب نح |[

 یتغتسم ن دلعاو سرد نس مریلا دعب و یدلبا مارک | بودیا عیفرت
 رل دروب ویدردیا تبافک كلبا هعااطمو عین یمافنصمطنیغلوا
 ركب وبا یضاقو ب ودیا هعلاسطم ت افاوم كل داتسا كل ذ یل ءانب

 % القا
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 تمدخ دانا و اذه مم رلید روک ندزوک هدینفیاأت كنيئالق ابا

 كجا خور E ها ی: )خد ییعوا محو یدارللکد تام

 نمد یزاش )ھە دو لری ک مج ندتاقلعتم و براقا هدنراک دادا دار

 هب هل نکا راو یرال اح تر ورم نفل وا هتساو هنرلتمش

TFدر ران یکبا نوا زوبر د راك اوا یراداماد تودیا قاشا و  

 رو ص ماها کصددک دار | لاعتا هرروحا قاق دا یلعوا 2 س

 عورش هه نصا و تل ۳ بودا ولس هدر و هد اع قالام

 دوحا مےکیرییکر سقت نالوا ی ەھ ل .سا رستا ۶ ریست ]ا رلیدل, ۱

 رب Ke یب را هد ۳۳۵ اس سخت

 مالسالا هج هلا تعاجر eh قدم قهیما نیس>

 ند داد ماشمو رادلک هدادغب ب واوا تع رع دن مارحا هندص#

 نيفبیش نیم رح بودیا هجون هزا هدعب بویلبا تب داحا حاتس
 هدنج رات ی دی ز ود وا زوت رد هدعب رلب دابا عاما هد دل ام

 ی دبا رلشلا ساخ دوو ل وعا ت» داحا الما لف را 4

 یزرخالا له. ناسا وا یدیا یراف رش بأد كلباابحا یرالد

Pa ۳ 53 او یا  OYرفع ا ع  

 * نا هسلخ ق سالبا طی» ر وا و براذل هرب ذك طوسب

 قرف ز ویترد روب ز۰ هک ر دیا بودیارکذ هدنخش ران یدادسه!بیط>و
 صسعاح هنگ یدلناتید> سا دع بولکهد ادغد ه د غرار کس

 بولوا ےہاع دعو هب قونو» رو رھ لدلبا اما یزرگ عو بواوا
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 6 روسا a دلوصاو ی دا قفوم هر رعت ف طاو ر. ۶ نس هدنطعو

 هدنخ رات ىسرافلارذافلا دبعو یدیا ییفاش هدعورف بواوا بهذلا

 یکداو كن مشق ماما ندی وارملا لصعلا نیدسم هيا دعونا

 (ےطن ) ر دیا تن بودا تباور ین
 # مکهج وبولخا تنک انقو هللا س #

 *كحاض سنالا هضورق ىوهلارةلر#

 ۴ ةرب رق نوبعلاو ان امز انقا #
 ¥ زهاوسنوهطاوامون تا و #۴

 یریشغلا مسالا وبا ماما هکردیا ىو ارغلا ظءاولا ىلع ند وبا
 ( یظ) ی دژردیا داشنا دپ يکيا وب اتکا

 وا اند هع.اس تیک وا #۴
 ۱ 3۴ هو دوتلار رک: فیک تدهشو #

 3 ع وهدلا نم نا تنفیا #

 ۴ اع ومد ثبدطا نمنآ تاعو#

uین دالو كن مشق ماما ردنادج نی نرفلاوذ  

 هل لو الا عبر رهش یس نس یت ا ناسفط ز وہح وا كت رده 2 را زا:

 هدن رخالا و د رھ یی هس سا نسخ ها زویت رد بول عسطاو

 لواو دلا يلع وا یرلعش رل دارا نانح را راک م رع هدر و اش

 مح رادہع رس ےن وہا یداو كر ول رم ماما یدنلوآ نفد هدنب رگ ییفد۰

 دن ژ دجام دلاو "هقب رط هدنسااشو مولع تولوا ر دقلا لیلح ماما

 م ولع لیصح هلت: ز الم ه:سرد كنمهرطا ماما یدیارل شابا اد_:وا

 لع ید وا یحاص هم ات تراهم هد هد دع نونو بویلبا

 دة هدنرلقد_ا وا لخاد هداد_۶ب هل دص مچ رەس هکر ونلوا

 یقتاوبا مشییح تواوا رمماح هرمشک تع اجرابدلنا ظعو ساع

 نسح هدنفح لر ود نمدادغد ءا عید ساحا مضاح هد ی زارمش

 ٭تداهش ۰



 اب ¥

 انایحاورلیدلءا قاق! هبراق دل وا لماا عدع بودیا تداهش

et,3 خ ویشساا چ نیکعا رک كن و طعع و ساع دعع هد هءاظا  

 هلا روا ر٥ هد هلک سمرا راد هدا _ه:ڪأ یدا .IR وا بو 1 : هلبا ی

 هع Î هو و رادف رط روا ر ر٠ حش بول + اع و عازر هدّتنش 0

 ندنیفرط بواوا یدومهلاتفو ت رح یرللدج و تع رد اا
 ماظن هرخ الاب ىد لوا هعطع ةف لا وا لورا هسوک هن

 هنن ایم كنیقیرف بولواراوس هليا رشک مج یر ندندالوا ك1ا

 یدیا هدناهفصا كاللا ماظنهدتفولوا یدلبانیک- د ی هتف بورک

 مارکاو زانعا تودروتک تا eR هدو داواراد رح ند هصو

 ماا را هس هللا سو ردنو ظعو هوا رخ ایر رعورایدتک
 هللا هجررلب دلبا لاعتنا هت ر خا هدد رات ترد نوا ز ویشپ بواوا

 لق ندیک س تاقط هد_نولع تاعوضومهداز یریکشاط هنا

 ۶ دتک بواو ۶ یدلو كت رشفاا ےساھاا ول ماما هد وور هک ر دیا

 ب و روک یب رل رین> العو ارت قح با ده هکر
 تانا ال ع و ل |= ی> هد + دقن تاک ن نکل كلغ وا

 توزا دف رطرب دوخاب هل اتءارو هنسوا لر هل رم بودا اة

 هرو داوا حایص سراب دارا نا واد را ب وا ودود هنا دەل

 ادص تم تواک ت ٠ يص هنیدل و هدکدر وتک هاب ر یاد ما هب

 ر دتا قلا نان اوا رک ذود هد۶ رک نارق ۳ تانآو ی دلود كق وا

 ۴ رو ادا افشا رودصاا ف ).افش ی نینموم موو ۱و دص فو

 ندهاتطع ماش € ءافشو ی ده اونم نی ذال وه لف # نیفش
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 حو فاقع یر شورد رحرارواول 2 یاعد هللا رمان هدرگدابا 1

 4 ن دلیوخ ن ماوعلا نیربب لا نر ةو ع هللا دبع وبا
 46 ی دالا یش ملا راک یصق نب یرعلا دیعن دما ۴

 ینا و رد رب ك ےوہس ايدو ڭا وا هد هر وم یا ار ر ول ص

 ن( واریشت هلا ن رب تشهب یراتمع- هنع هها یضر رب ز 0

 ها ل وسر دیفص ی هدلا و ب ول وا د ودوم د هرم 0 | :

 یس هدلاو سس هو عت ردیس هد کتب رز رضح و بلع هللا لص ۱

 یر دارپ كروب زمر دهنع هلا یر 9 دصاارکب یبا تاب اما
 ی هدو م یر او دار ب ولوا 7 ىر هد)او و

 ترضح نینم ولا ما نالوا یمهلاخ قیرش ثب دح ی دا یریغ |[
 تاهشنیاندن_سودنک بودیا عاما ندزاهنع هللا یضر هسشد اع ||

 تناندو ح الصو لع راب دابا ع اقساو نخاراک یل اثءا یرهزو 0
 ی دینتک هماش هدنماا تاللادبع ن دیلو یدیا فصتم هلا یوغنو ||

 یدیشغلوا مطقراجان نیکی تباصا یضرم هلک | هتباپ هدروب زءرفس 0
 تامصم هد دوع هی هل ده نیک ع ۳ و هد ره ییعوا هدانا وو

 3 اتصد اذه ان رفس ن اسل دل 3 توداراعشا ید رلکل هدز ||

 رلیدلوا هدنارح جد اه کم هرکصت دقدنلوا مطقیراباپ و راد روب

 EE داوا لق ربا ن ها دع ی ردار هک روتوا تاور

 یر دار نو منکر ی ةع وا هب او ص ن ئاللا دع هو رع

 7 اراجلف هد هنيزخ الا دیع ه دک دلدا اجر ناف كهالادبع أ
 عی ردالاو مہ دیا ربیع الاح نیغم الاف هدم رطاخ ین اشدو رد ء“راق
 ئاللا دبع س ین د مدیا ز ول مس رو وک نی ««رع هدک دید یدو علو ۱

 تور وت :؟ ی رلهاف هر یک دلی هزاصضحا رس نالوا هد هد نخ

 ۱۳۳ ی ی ی زار ی و ید تا

 ر ¢
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 بحاص هجا رب شا دک یز وی هد نجا راب دم با ضع هب هو لع |
 كاللا دبع سپ ی دید ر دیفیس كهالادوع مردارب وب هتشیا بوج |

 | لدیایکد روک یچیلف وب لوا ندنوب بوړپ و هب هو رع یر وب زم فیس

 ۱ ۱ یدید یدیشمالوا مقاو تب ور تقبس مخ دک د لیا لاوس وبد
 | بور وباوج هدک دلرارایفسا ند تورم تیفک بود هل دلیپهاب

 ( مین ( ردشعد هکمداب ندنلوق وب كئ هغرا

 9 ےھد وس نا رمع ےھیف بیع الو #
 * باک لا عرف رم لولف نهب #

 نکمرد_تارفح ہو ع یهاح 6 دید ه و عرب هد هرونم هنن دمو

 نیت دج دراهاح نالوا هد هدم ردیاوا تست هرو رم

 |" یمکیا یم رک, كترعه "جم رات یت دالو لرو رم ردش رش یا

 ۱ یدیاراو یس هیرقرپكروب زه هدرب بیرق هي هتیدم تولوا هدنل اس
 | نفد هدنا بویلیا تافو هدهروننم هب رد هدنس هنس چ وا نا قط

 كتایفس یفا ی من وادم هکرونلوا تیاور ( هفیطل هیاکح ) ردشعاوا
 ی هلا دعو اللا د_.ع هدمارح دھن وکرب هدنیانا یف ل

 ی د را ردپآ تیک ب واوا عج هو ع و بص یزرداوب ورمب زا
 هديا بلط وز رآو هینءاررب هلکزمس یرب ن دنا هدا اوب
 هکر د وب م ار تب اغ و مل امآ تباهن مش ریب زا نب هللادبع هدک دید
 ههماح هر زوا لال ةت سا بوآ وا لان هتتموکح نی رمشلا نیمر>

 هکر دود ےنماو تلطم هدع بواک هر اته ک هدیعصم یددردةاوا

 هشیاع هلبا نیس ا تن هنیکس بولوا زارفارس هلیتموکح نیقارع
 رهام ناب ناللادمه هد یدید مدیا عج هلا حاکن یی.لط تش

 دو هکردوب مداوف یوز راو مدار تبا منب بودیا مالک قوس
 ردفلوا تف الخ نیشن دز هلن ر كن هب واعه تولوا كالام هضرا

 عور هراتفک هدلوا هدک دے اک ههو رع مالک تبول س ی دید
 س چچ حسب



 6 مچ
 ۱ یا و زراو لم هر تنایشا نکعب دا وار اکیلط رس ن بو دنا

 | هد اد کد ول مد وعص* تناغو مدو صدم تب اھذ ےن د هل

 لصاوو لث ان هنابلاع ترم هدرخا بوریضک رع هر زوا ۳9
 ردع) وا دوددم لدن ه مز اس نا دا تاور دان مولع تولوا ۱

 || دار یرب ره ۳9 اوعار ورکو مایار ور هک روناوا تداوز یداا

 ۱۱ ن تللادس E )وا لعن رلبدا وا لصاوو اد هنن زدوصمو ||

 | قاخ نالوا هدنایح ال اح هک هسکک رب ءات هب هقباس هدف و ناوم 1

 ن وابا رطد هب هورعهسزتسا كمروک ىن ر ن دّتح لها هدا

 ی دا راد :

 < بلاطیبا نب ىلع ن نسخ ان ىلع نسلاوبا #
 ٩6 نیدباعلا نیزپ ف ورعلا مهتع یلاعت هللا يضر م

 3 د ودوم ند رم ا ا تواوا ندنسعب ا تاداسرود 74 ماما

 : 8 رات و تەھ یحرنیسح ماماورا ریدجدرغصا ىلع هرو رو :

 دةدلا ةطساو نيفل وا روح هندناعلا نیز طف ی رلبقع ||

1Ê۱۳۱ ۱ ره نما وا یارو ۷۱و تین هل  
8 2 

 هر کاپ حد كد رح دزب نالوا معدل ولمرخآ هو الرس یر هدلاو

 نالوا فورعم هلکع د صقان ك3 هيما ی a9 الس ر و زمور دن ربخآ

 هکرونا وا تاور ردمس دع كد رو هاش و هدااو لكدسلو ی درب 1

 | فسوب ن حاج نالوا نیسفارع ما ےک ییهاب سم نب هببتف
 یا اهب ج ك وام تاود هدراف رطاوا نکا یک اکناسارخ ندنفرط

 || هدک دانا لتقف توروتک هلا یاغوارپ هدنمان زوریف لدرح درب كردنا میت

 ۱ قدیم یر هدحاجیدردنوک هحاح نب رد یا كرو ص

 رح د سد یدردنوک هک )ا دع ندو ید و تون وعبلا هدا

 یرشجزماما یاشک ی >حاص یدلوا دل مه صوان دیر ند رول نم



CY 
IITA IIRLتا دا  

 < ھی تو اس س ےس هستم ۱

 هدف الخ هنء هللا یضر ۶ ترضح هکر دیا رکذ هدنرارالا میر

 ریا رذاو هدنراکدلکند رفس مگ مهنع ها یضر مارک دب احص

 یدیا راو یزد جوا اد رجد رب هدن رااو ی دنارلشهروتک
 هبنع هلا : یطر رع ت رضح هرکصذدقدناوا می ریسار اس ی

 بل اط یا نب یلع ہد ک دلبا ما هکلنا می ہدیرا ريق روب نح

 قاخ راب ردکوام تاثب رنو بودیا تاطج هیجوت ےک هللا یر

 قعاماوا ربعك یرلناش بویعلوا هدنفح رانوب هلءاعم نالوا هنب را رم
 راسفتسا نفر بواد هدیا هت ا رع ترضح هدکد ید ردکرک

 هب هح رد هنره بوناوا نيهڪو موق یر اهب لع تر طح هدک دارا

 هذخ>الموب سپ یدید نوسلا هسیک نالوا بلاط هسر ولوا خلا
 ترض > هدینحوا هدقدنلوا نیو وقتیراهد بوناوا ناس سا

 د یب ریو هنېسح یلعوا یرپ و هرع نب هللادبع یتیرب بولا ىلع
 ههالاد_.ع س مهنع هللا یر یدریو هش دصاا رکب یا یا

 نیز ندنلی رپ و هدیسح ماماو بواوا دلوتم لاس ند مخد نلی رپ و

 روهطمساق ندنس هی راج  رکب ییا ندم بواک هدوجو نیدباعلا

 لد رج درب ی را هد_لاو تال ضفلاره اب ضع رفت ج واول تویلبا

 لماک دره ماهارابدلوا یر هداز هلاخ كن رار رب نغلوا یرازبخد

 یرب ندشب رق لاجر هکردیا تیاکح هدنیاک نالوا یعسم هل يسا

 مدردیا تبعك بودیا تاج هلبا بہ سلا نی دیعس اب رک | هکردیا
 هدنب هدکدلبالاّوسندماب رقانالوا ندنق رطمد)اوم دب ءانا نوک ر

 هکمدروک «دیگیدل ا, ضرع هنب رو طح نیغوا وا ندیراوچ كمهدلاو
 مدل وا هدددص باوج بو دیا توس یدلوا تسب مردق « دن رطن

 ندکدنلکا زار یدلک باطلا نی رع ن هللادبص ن اس ن امزدم

 مدید ردیآ وب یع اب ندسلهادث تروص هدک دنک ب وفااف هرکص

 نب راس نیسبهزاب بر ایک تكکموق یدنک ها ن اس ناک بچ

{$ 
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 مدلیا ل اوسرارکت وید ردیک ایآ یس هدلاو یدید ردرع ی هللادبع |
 رنو هللا یصد قل دصاارکب یا ند ن ساق هدعب ی ددردهیراح

 ك راها هل هدا دنک نقلا هرک صن دک دناکارادقمرب هدنن ا تولک أ

 بولت یک ہنیارشا نالوا ندکموق مدید ردیکو بیګا بولر وک
 دردیک ابعیس هدلاو هدک دید رد دج ی معاف نیس ردا لاوس 1
 هکم در وکص ینا مدنلکا ید ز ار ید ر و باوجوید رد هیراج |
 یاب هنالهاشم هن هد کدنک هدلوا یدلک هقیح نی دیاعلا نیز |

 هبضغ هړک د ر وکی ع اللطا م دع هنایعاو فارشا مب مدیدر دیکوب
 ماما ردلکد قیال كاج ین ویرانلوا لس هکرد هل رو بولک |[
 مدید هلوا ےک یر)هدلاوانا یدیدردنیدناسلا نیژ یس شوک رک كح |

 هب راح را هدلاو ك وا نديون یگ ان هدکدرب و تاوح هدردندن زا رس ۱

 ی ر هدلاو هرلنو سد دانا یاعاو رارقا هندد دا وا ند راربس ۱

 ناصقن هد هدش هدن روص ودا واناصقن قمانوا لیصا ىف رط |
 ملس ییدورو كاوس تیسلای دیعس هک ودید ردر رقم یعالوا ۱

 یدلبا العا یعردقبودیا یقونو یظعت هغاش نانکر اذتعا بودیا |
 هی رک شیذاخما دالوا ندهیراج هنی د. لها امدقم هکر ونا وا تاور |

 روهظ لاس و مساف و نیدبالا نیز هک لدهئامز لوا یدیاررروک |ا
 قلخ هدنرلکدروک یتغودلوا یزاتع كن مصع هدعروو ٤ بودا |

 ی لاو نداد هلا نبر کر وناوا لغتراب تینا تمغر هبی را راس

 مقاو ك٤ ماعط بو روتوا هلبب هبهرفسرپ یتحرلب دیاربلا رشک هدنقح
 قلعا یزارظذ هتمردبا فوخ هدقددوالا وس ندنهح و شعالوا |

 ۱ مزال كلتا ق وقع هللا مد بولوا مقاو دی تقیس هیءمقل ندا |
 زونوا كيرعه جم رات یرلت دالو كند ااا ن زرا مر وب و دملک

 ٭ یعزکس و



4¥ 4 

 هدنناب امهنع هللایص ر ىلع ن, نسح یرایګ هدعیس بویلبا نانچ

 هنع یلاعت ها یصر یدنا وا فد

 4« سابملا نها دبع نب یلعد وبا ۶

 ۱ چ ی اھل ماه نم باطلا دبع نبا ۴
 ر دب لح لروص:» 9 حاعس نالوا فو ۱ و ھا ہک ءال رز لوح یو

 ث داتسع ترک بول وا یحاص ناش تاالح و ناس تغالب

 یوتیز جاق ز وشب كروب نه هک رونا ءا تیاور یدیا قور هللا
 ٤ تولبق زاغ تەکریشیکیا ه دنتلا لرش ره ن وکر ھ یدبا راو
 هل ها تانفالاوذ نیفلوا یز داثعم ة ولص تمکر ك « دنو ڪک
 | هرزوا اور یز وطا نب جب رفلاونا ظفاح ی دشعاوا بقال

 تعكر كيب موب رهب یرلترضح نیدیاملا نیز ناناوا رکذ امدقم
 یح اص لر و ڪڪ دم یول نیل وا ی رله رم داخ یل زاع

 هللا ديد نوکر هک رونل وا تباود رونل وا لقنقلوا نی دبهلانیز
 | يلع ه دو دن وا رسصاح هرهط هولص امهنع هللا ضر سا هلانبا

 ماه هن هس اسلا وبا انآ بو دیا لاوس یرلتر وخ منع هللا یضر
 یدلو رب هدرلقدرو ويد یدک هتعاج نوګا رهط یادا هکر دلوا

 هرک صد دنولص یادا لع ترمضح سپ راب دبد یدلک هپ این د

 فب شن ین ز۰ كس اع نسا هلیاراض > بوب د م هراو هد واود دین

 لدلبا عضو هنیسا هدسب رلب دلبا كیربت یدواوم م ودق بویلبا

 هیس هزب نکرروط نکبانج ساعنبا « دنرلک دلبا ل اوس وید

 روتک هنع هللا یر لع تضح سب یدی د ر دییعیال كليا

 هدس ابع نبا هدک دد ل هیلیا حسضو مسا رب بو دیا ام د ی دعا
 ةن راک ام۰ كرملع ترمضح بودا جارحا ندنمرح یدول 9

 WET هن دلا و هني ۰ دل ی دابا ا وا هناا ه دل ۰۱ یدر و



 سر
 || م دلبا عضو نسا وبا نس نکو یلع یتعسا کال مالا وباوب لآ |

 ۰ مع هکر ا ه رس ابا والا دتلح ےعن وا غ _هاحرلد در و

 نه تزلادم 2 هدودرا و هاا د ہعنوکر هدذمانا ۶ ییفالح روم

 ا ونار ز نیسکر ۲ كا لد ت 2 !تو دیا باطح

 ۱0 وز و بوم هنیلع ه هک دز هدیآ ممه هبنکو

 || د وبا مدل لب دین یمهینک نوجحا زکی رطاخ اما لکدنکم لی دہ
 ۱3۱۲ چ کر کف نولو
 || یاب ندنساوا هر ز وا توادعو صغب هت رار هلع هللا ضر

 || ءروب نم نیغا وا رصضتم ندعاعسا یی رابءارک هبنکو  یماس عسا
 ۱ ن دلو هکر رود مک درب» یدلءا ا فاك وب

 1 التسف هدب دش تره هغد کیا هند دبع ن لع دنه اا کالا

 رفعج ن ههادرع هکر ارد القل هنوکوب ن هجو كنسادتاید.ثلوا

 نوکر یدیا ه دنح اکن تے تلک لا ار ع بال یزبحد كيلاط ییا ن

 یس ادعام هر اوت فک دلدا لکا یر ادعم ر كحاقنر تاللا درع

 یو دبیناھد كکللادع هدقدلا هنس دیس ۰ دلوا یدر و هه ل

 ۱۱ تملا دمع یدتسا نیکسرب ندی ر اوح نالوا هدّتم دخ ماعم نیغلوا

 0 جد ككاو هامل ه دک دادا راسهتسا یھج و تود نیسرلن |

 ۱ هدک دد د مرمسا عا كاب ب ودنا حطو و ندا تفاصا نادند

 ۱۱ گازی دفع ییدرستسریا قیلطد ین هرول نح واک هبصع کالا دع

 نی ه دو داوا ههل هنر درلو یلیعوا ودنا لاتعتا هنرخا |ا

 ہد داوا ر ادر دراو ندهصو یدیشلا جوز نهال هللا دع

 ییران اش كلبا جو زت یتناهما كناهلخ بو دروتکه نب روض > یب یل ||

 ا ند رهش هروب نم هدنباوجییع ه دکدید ر دکار ع |[

 ۱ ی د ارن د ندنهح E2 دا وا ییرحر رونوک نیکتسا تک |

RISTE VERE RITE DRIEST TERRE IERIE TRINی ی  
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 ویا قاو

a E 



# ۲۱ 

 ی رول نح یدلبا صا ب وم ک هنشو ک لاو داما یا >

 هکر اردیا لقنهنوکوب هلیا لصهدانسا تس هد یاری ابا برا

 هنوکر اب بودیاب مع مد رک یهللا دف ن لع نوکرپ هکردی' یوار

 3e باذکا هللا دبع نب یل بویمروطید :مرپ هراشمر دنب هب هو درب
 تدسن هبذک یس ن دن ب وراو هتنا سپ ربا هشت پودیاادن وید

 هرلن وب ندعاب ز م بمب دتا مد د رار ددا ترو هع هه جدوا تودبا

 لاتا هع دالوا م ؛ ند رلنوب تادد هد . رق ناهز ہک اوا لصاو

 هدعب بول درا ن1 وا هدن ددص ماقتا ذخا هله حو و ءان اکا هدا

 هع د الوا مب ن درلتوب تلود ق.یقح هللا و نکیا هدا اځ و هني

 هللا دعنب ىلع هکر ونلوا تباور ی دابا رارمصا وب دردیا لاتا

 دبع ی ماشه هلبا روصتم و حاعس ی العوا اد لع وا نوک رب

 یر رس تونا ارکآ هروب ره ماسه سا یدیشعراو هام فا

 زوتوا هدک دلیا راسفتسا ندن دوصتم و مامو یدلا هاب «رزوا

 ماسه ی دید مرد احر یا ادا مداوا الم هنب د ج ردكس

 لر هد اعدو ر محل سل رد دانا مد ی دوهم علبه یدلبا صا

 با طخ هتسامدن نالوا هدنسلح ماشهندیدرا هدف داوا ر ہک بولاق

 تف الخ بو دیا طاخ ان ایحا نیفلوا لتحت یعامد كريد ود بودا

 كنیلع روب رم مالک ی دی دردبا یساوعد كلبا ل اتتا هشدال وا

 ردررغ۰ییجالوا هلب وب قیفح هللاو بون هد نذل وا لصاو هزعوس
 ید زتسوک یروصتم و حاف بود د رار ول وا «فیلخ راذوش تح

 تفالخ بوا وارءاظ یت دص كمالکوب ها مانا ر ورم مقاوا یف
 زارطادتا روصتمو حاناسو یداوا لافتنا هس املا ند هيما ی

 دوزا ۳ تد داغ ی یک هکر ونا و و | لفن رلب دل وا زرطم هلتفالخ

 قاخراس هدشن اب بولوا راو اب وک هد مرګ تیب قاوط ءاشا نیعلوا

 ۳ کیا ۲ «ط هد سه ود یدقو یدرون روک یک هدرا

BEETS TEREF REG EREBE mame TEN 
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 ساءع یردب « دهللا دع ب ولوا رار هدشودكهالا دع یدلاو ۱

 كلطما دنده ی د)او ۵ دسا-عبواوار ار هنشو دكنامعدع هللا یضز ۱

 رات هدو د)وا علا ا 3 E 7 رو ر«ییع یا رار ه:سود

 ۵ در و هر ونم هنب کم ندهد هدنلاس حدی نوا رول تابرعه

 E ی تن فود |
 ىلع وا ۰ دره هما فت تولوا كالا دع ی ىلع و ره 4 ۳ ۱

 دا و هد هرول ره "هی رف ر وصنء و حا هسو ی دز ر ولوا ه دنا هلبا :

 یدیارلشاا لقن هر هقوک هلیا مصع ءاضتفا هدف اتوا ها

 ¥ نب ناڪ نب هللادبعنب ةن ىلع نس اوبا

 4 یناسک کلا ف و رعلا یقوکلاءالولاب یدسالا زورمف #

 لالخ ۱ كم هععس ءآ رو زول رم 1

 و داوود تن نوک ودعا |
 هدانز ندما ۳۲ رام تان رع ءا ذا وا « قید تسد :

 هدنمانا دیشرلا نورھروا ر ھو رع دردقود # هنگ E هر اوررتا

 لوا و یدردا هس دا م ولع ملعد هر وا نم بواوا ۳ و كسا نر

 تان هل مال وایرادنفا دعا هب راعو تویلوا ۱ جد هدو أ

 دیشر ه دکدلبا اهناوضرع«دیش را نوره هلتس یکبار یااح ||

 مداخرب و ءاضس> هی راجرب هلیهز اول عیجو مه رد كيبنوا هروب رم |
 د اد تیطخ یدلا ناسح او اطعارکرار هلتالاو ||

 تر لدیشر ه رم را فال : > ك دږچ م هک ردا e : رات 1

 لمه ی دهم ن لو کر یدزللا هب دا مولع ملعد هرود سه کیدیا را و ا

 هک اوس ید ھم ا دا توعد - بر وضح یرول نه ۱

E) 1هدک دارا ناما عامر هر دا نس> ی ۵ بود نیس رب د  



rirهک  

 نادان یک كنس میک فرح ہدک دلبا شوک یم الک هنابدا یو

 هرلن) وا هدئیاب هدو) قزد وبا ٥ کک دالوا داول رل یناعدا فو

 هدک دید كلوب هسیکرب سانش نعم باطخ لباق نوجا ملعت

 لوح وره بو دبا نا قتفرعم و لصف كس اسكر رضع
 ی روا ر٥ هنسدلاو هفوک هدنرکدلنا ضرع واد زلوا ج العا ندنا

 هک اوس بودا باطح هر ون رم یدهم هدف داوا لحاد هس ر وصح

 یدید نينه ولارعا اب ال ۳ (ک هدک دید نیس رب د هب تك سانا صا

 مهرد كيب نوا ب ودیا نر رفاو نيست هب اوج لر ولرم یدهم
 ندشاسک هدرو زم جرات هت یدلبا شرابس ییلعا ا دبشربورپ و

 تماما هدیشرا نو ره ههکرب هکر دا روب زم هکر وئلوا تباور

 تعارف عنب نیکمک شوخ هنعبط م دب وجت و لیتر سپ مدیشلپا
 طاعر ندس نوع رد یدیسلکرو عو ع ون هک رعکندد و التو

 دعس ید ك اص ی رودص كناطخ یک كنا مک یدلوارداص

 ندع اسل ہدکو دنا كلا ت ءارق (نوعح ر ےھاءا) لص احیا

 داع رەب دا نس دبش ر هرکصن دزان یدشود هلوارداصنیحر ی هلع)

 یدیدر دیلناور كيک ندنمارق ةاورو یناس!كن هلبق ا
 لکل 3 ب و وا ece Peg bE eB ei دیش اوح هد

 مالک وب یلب م دید ر دندن اسا تاره هرز وا یساطتفم (:ومه ماع

 ی رود ص طاع اد_رءام ندو ند رسسالاو رد رب اح هل وا طاع

 نوکرب یناسک هلبا د- ماما هکر ونلوا لقن یدیدردلکد ح ومس ۸
 اش ا x سۇ دیارلشلوا عج هدا دیش )لا نو ره

 هدلبا نانا یک یکرک ب ولوا ریتم ۰ دساعرب هسوکر هدنیحاصو
 یددعاد# ماما 5 دک درد روا وا ناسا هب ۳1 RN أ مولع ۳ ای

RRL AAسن ده اعم تیره  



 < ۳و

 لث ادم سپ قوب زو- هک زایتما هد هیرع مولع راس دوست كس

 بواد نیسر ریو باوج هن مهر و ک مدنا لاوس هلتسمرپ ند هوة
 هدک داک مزال وهس روهه نیکعا وهس مت ولص دیار هکر و

 هس> ول ی ردا وهس دج” جدر هانا وهس هد هد راز

 دهد ج دربربخ بوریو ب اوج یناسک هد ک دپ د ی زایا
 تودو ارز هدکدید E ندنیدیدزلوا جاتحم |!

 ید رر E 5 اوا رعصا 6 , هک رد هر رام هد ئ هد اب

 د ماما ف E را صعا یدد مدارا ف ۹ م وا ر رسا

 نی رکب وا ین ین اسک رل ردیا تاور هر ز واقلوا یراج هدب ءارف هلیا

 ردبا تاور ا درلوربعو ر هنبع ولاو دف از هرجو ساع

 راردنا تاوررل د رمعو مالس ی حیا د. ع واو ءار ۱ 5و ةد قلا ۴

 ناسکسزود كررعه 2 رات هلبا دیش رلا نورهرو ص هک ر وناوا لق

 ید با لا نود سل ةرس هر هدلد 0 یر هدنز ودط ۱

 هلدااعه حر یدلبا تافو هدر هدو ا ید ن 1 یک دج ماماو ۱

 رو ی. ندا عا نا هدنت اول یط ویس ۳ اتو هب اس |!

 د ردنآ یر ور ساوا هدرلا هل ر : اریلد لیمو ال تیپ دن ترم هرزوج 1

 رم ی رودص ند ۳ چ ماما كن | و لس هلوعموب :

 ص۶ بوی وا ییصا هو تی رالع ضد نيل وا |!
 ج تآ ا ایر هللاو رد! ق ةَ سلوا سا ک ۳ ندیصعر ۱

 لع مس اوا یخضدراا فد رتشلا له
 4 مااا

 4 ندم 1" یس و۰ نت نیسادچا E بقانملا یذ#

 ن قد اتصال عج ن مطاكلا یسوم نب مهار +

 ىا ی نی دیاسلا نیز لع ی رق ابلا دوم هل

 4 هند هللا ید عا لسع#
 یدیا نیبلاط ف توا و ۱ یردار ف اکر ید رم س ر ود نی فریب 1

 % رع #



4¢ ۰ $ 

 ه.ش ته دم ب واوا ناثاا لیلچ ماما هدرهشو تداو مالک م

 ناود یردشوردراو ین ال اعم 0 لوصاو تاهنصت «رزوا

 مج ندم الك ههحو هللا مرک لع ترضح قلخو رد ریک

 ۳ فر م تاک دوام ۶ جسد هل. جا ء عالب)ا ے4ا بو اوا

 یالتخ ورد ردي ا كیض ر ق, رش یردارب هسخوپ اب هو
 ىلع مالک تای نا وا هدر ود ره ب اک رصد ورد رال

 بولوا ین الک كن ہک نیا عج هکلب بویلوا «-ذع هللا یطر

 یا هاو ردٌشاوا بهاذ هکلیا تسسن هپ نع ت رطح ییماح

GE REELم۸  SRL 

 یرداولو هی م قلعتم 4 وند ر اس و ت۶ و وک ۴ ؟ ر دراو

 فصتم هنارغک لضذروب رم باک ردیا اما سلاح یواحو معاج
 روک دم فب رش لصاماو ردلاد هنفیداوا یحاص هظاحا تولوا

 هللا تلخ ۱۳۱ کو لح ن دی راک ۲ قارع هما

 الضو ءاد_:عهو الع مج ص ب ولوا ندر هتم ل راذلوا قورعم

 لوا نام هضرار ا_ طقا یرا او تامل انو روه ثم هلغلوا

 تاور یزریرمت ءا رک زوبا تیطخ ردرا لو روک ذم هدس ان هثسلا

 یراک دید یلا_ لا تال نب یلع ن د جحا ن ىلع نسطا ها کردا
 ی دیار و ید هل ءط> در د نا نالوا ناو كد

 هب لاف ۰۵-4 د ھه تواوا ع ارو بلاط رای هب هر ول رم باک

 كايلاف ا یا راتبا اکی ہا ض رع نوا زوبح وا

 سوک هدعاس هه هلفلوا یس هق الف هداز هب هر وب نم عمن

 هنوتلا قر راح ان هد_فدلوا عقاو یت رور هل ماا رو رم ی ا

 (مظد) یدبشلیا ر رش یتایاوپ هپ هسا رهظو بودیا ی
ATاهم و امم یا  
 ۷ یل واھ دەر ,يدح و لاط دول #

#۲۳ ۶ 
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 # 4 و یا ط ن 6 امو #

 * نود نوهسلا یف ین دلخو ار #
 9۶ د صورا 2دا و فە ضا نکلو#

AAD. 

 ہے

 ٭* یو وش لھ تد هل عراغص##

 @ هربع ب أوس الما ۸ و تلعف #

 ۶# نزحد وفا ى وكم هلاقم #

 ۶# كلام ما ان تاجالا ج رخت دقو #

 ۱ ا نين نهد بر نم مارک ٭

 | بو دا انشا یضل م فرش ند_فا- یرو نم باک شد |
 | هدکد روک هروکذ ءتابیا هدکد لیا رظذ هنیر مط كردبا مبتن تقاروا |
 ۰ ۱ اک ن یکجا عیب یسات ن دحاتحاو تر وض تولو كاف کس اا

 | «دناتمزوخ هلیااف حق یلاف ردا لاصبا هب لاف بوب وق ید |

 | دی دم ت دم روک ذم نسل وبا ردا كن هدلب ی رلکدید هلاف
 ۱ علم وش كتقو لوا بودبا تماقا هد هصد 1

 : ورد زورد ی دانا ا هلا بواک هدادخب دعا ی اا 1

 ۱ ی دناوانود هدر هریوه زوصم عماج تودنا تاهو 6 لیلا روت رس

 | کناضدرم فبرش راردیا تبا ور ندروب نهرابریعو ی رویط |
 : هدد راب شد ىلا زویجوا 8 دالور د هریک قراعم و فرا طا ١

 بودا ك وو هدنلوالا ,e ره س ی 94 ءس یلازووا زویرد تواوا ۰

 هداز یعون هراس هللا هجر یدنلوا نقد هدرا را 5 ۳ هد دادو

 ف م س س هجر هللا رعد ا الوم هد یغور هدنعب اوب لد ١

a ۰ ۰» ۳ /۰  
 ته دادسعا هداژ یس ور یدنلوا 3 هراس نوا وا بس اتم

aEدا  



 ¥ یر #

 | ر هلل اهاورو تاق E تولنا لع هب رب نکا یک اح دانآ

 مالسلا م 4 هدیسر هله حو وب هلو سوکو هدیشک هتک

 مضو ب ولوا دراو لاه معا هنعی وت فی رمش مماج رب هد داد غب

 ساز هب هية عرب ۰-۱ نکا رونلوا یلاوح قرخ ن وعا ساسا

 روهط تیم رب مچ یندب و هزان نفك هدن دد ص قلو ا لة بونیاک

 تیهع رب و لءجح e رد هدقدسناوار ود نكن دنر ول رپ ه> وردا

 نایع فب رش تاذرب ردیا ن اهل ببشم راونا ه دنس اهس و ناناغ

 رد هديت اوخ هدنز اب وک شماغ ا قرلمد اف قرفت الصا هک رواوا

 هدنلش ب ویلوا ناکما هک: رګ و لقن ن دنر > طرفو تشهد لاک
 ر اغتسارار دبا اغتك أ هلتعالع عضو هلغلوا هد:كا كعءاجو اقا,

 هبب رعلا حش ندن د الوا هسنع هللا یضر ىلع ترضحهدقدنا,ا

 بح اص م العا ملام غلادو تعالب معصم بیطخ مالک ع ماماو

 یر دارب یضر فرش هبقيازا راب الا ران هه افلا تافل تا

 تاییق و ب واوا رها طظ یعیداوا رهاط ن یلع ینا فر مش

 هنس چوا زونوا زوب ترد هرز وا یییدلوا یواح ناکلخ نا نایعال

 لورا ندشف د نام بواوآ یس هبن ی هدیسر یرالاعتا هدنس

 ناب 1 دا وار اکثا راصعاو نیس یر ادم هنر تی

 ۶ او ام ىع رداقلا

  روهشملا بناكللاباوبلا نباب فورعلا لالهنب ىلج نسخ او #
 م ده ۹ نالوا فو »۶ هلا رب رگ نسحو تد 5 د وج> رول ۳۲ص

 ری

 ل ۳ هر وا مه هد اکو رب رع هدا رج اف نیم ددم ر دعاس الا

 مر ادا یطخ هکر وناوا تاور رارپد ردشما لک هسوک تراقمو
 رد د) هم ی عوار زو ندا لهن هز رط نالوادوهءءالاح ندفوک

 )۳ نو دنع ودلرا ۰ وو رم هلا نسح تد اه هد طح كر ول رم



CAA F% 

 حس لنهلج هلت ې یب داوا ی ده ٤و ع رخ لتنداو وب ادا

 سر باقب نیا هجرت اته نکل ور رقم یملوا یداتساو

 تف طا هءو درو قو رح ت ویلا حنا نرده یاد وهعم
 باک هنز 3 هرکصا دک تولوا لکا | نیکمرب او قوس را

 e تو هلره بوذا ما هرز وا یلاونم لرو رم هلج

 یس ت قنیرابع ب وبهار وک یس هر اه لر و ره هد هد ٩ رلب مارا

 تا تا یک در را زیپ روا ندهاخو رب دم هدا

 ع وع يس اوعاد كما هر ول رع ند ءار 28 هل نانا ىد

 بولوا نارق الا یب اس كار و۰ هبتک هل ج هکلب رءلکد لومو
 رایضء« رب ر دنا ف ارعو را وا هتک راشم مدع هد داو

 هلن يلع وب اندا لات هد و۰>4 مسرندبفوک زررط یطح ادب

 زکا ردیا تیور یتس وا نا هللا دبد وبا یرد رب هکلب بویلوپ
 كن هلع» ندا هک روناوا فن رد رهش او عدا تاور ناناوا رکذ امد

 یرکلا دعا وب نالوا ف امالا تحاص ید دج ز رط هد طخ

 ) مظذ) ی دلبا مذ ید و ۰ کد روک یسادن الا

 ۶ دادم ها را ۳ لء. نیا طخ #

 ا راهم تحصا ول ه>راوح ن دو #

 لر وب رعاریزراربد ه دن رسا لا ها ویلا نا ےہ ملا یا ص

 هزیس ر وب م هل غاوا مزالم هرس هوا باوب یدیا باو ید_اآو

 هززا د-ہعہا ینهس هد ESR كناوب ناو ردشعاوا تاسف

 روکذم هلناونع یدا ددا یراقلا دیعس نر للا نب دسا نیو

 یرکد زوینرد كار رات یافو كبونل نیاردرو شم بناک نالوا
 كل راترمضح لینح نب دجا ماما بواوا عقار هددادغب .دن اسیعچوا
 دنس هم لرو رم تب یکیاوو یدوا نف د هدن راوح

 (مطن) ۰ ا مظن

 هک رعد



 تم
 ی سود سو

 ۵ ال اس لدقف ناکام ژن #
 ٭ مان الا كالن صمإ تضوو #

 ۷# دن اک یو دلا تادوس لاذ لف #

 م مالخ الا تفشو كيلعافسا#

 کر ند اهم هد ملح هی دم هک ر دیا ناکلخ نا یصاق باک فاوم
 ندناسا یکیدابا هدی شک هعطد كل كس رخ اف صع)هدنُ هویوتکم

 ی دلبا لاوس دخ دی انعم کتنی ول

 #*ەر aks یس و باک #

 6 لالح نبا غ نع لاله نادي #
 یظا هلو هب اشم هنطخ باوب نیا یطخ كيوتکم - نیالک کا دا

 ارز زیسا كعدرد- ات ای هب ی اص راتفک هو صو هم الب

 هدعب یدلیار و ره هدنس هج ر مکه تردا اله نیا هدبماص

 د اشنا یت ابا و م لبا بلط یاب ا ةت ن درو رم هسیقق

 ( لند ) یدلیا
 اب یوح یذلا اکا كنم یا الو ٭

 © لال ناال رح د الق #

 ۶# لها لضفلا نم مد ر ىلع تففو

 1۶ ىلاخ هبحا) مر ققو #
 ۷# هم نهداو ید نی رق #۴

 ٭* لاو . ںی ال الطا لأساو#

 ۷ هظدهاتمه وقح هب ن هه و 9

 ۲ ی ال ط وع» ما نابل مو
 #4 هر و ط-تطخضو رلا تنوکباک 8

 ¥ لاله نا و .ع ل اله یا دب #
8 5 

 ) مضت رس هد نادن رم یطخ ی رع ادت 6و لا ۱ لس

EGRهه  meme nT BIRN aR AGAR DEHN REK:2۳۲2۵۳۲ ار  

 اس



 سو
 عض وی یب رعطخادتبا هکر د وب حصا لوق رک یدیا مالا ہیلع ||
 قل ندر الا لها هدهد رد هو ن ا نزد رانا لها نکا :

 هس هلو شارف هک ردا لهن ییعصا ی دا وا ریڈ هنن ایم ||

 4 دنرلک دابا لاوس وید نکیدلیا ن خا ند هر یطخ ||

 نادسع ر حر که هرمح ها رب د رپ و باوج ويد دل, ||

 نیا رلیدد طا تا ندرانا لها هدن رک دند ئ داوا لصاو ۱

 ته یناک هکر دیات اوز اقا نب منیه یک ۱

Eید یس رگ قانم دع نب سکس دع نب ه رها  

 معآ یت باک 0 ادا هدق درو ادا هرو کم نصب |
 ی دک لها هک دلک ت؛دیاع وجر ههر کمکم ه دعب یدال |[

 نذوک طظخا دلاو هب رخ ن نایفسوبارلب دلبا لعتو ذخا ندروب نم

 ند هردس نسا بور و باوج هدنراکدلبا لاوس وید یدایا ذخا |
 هه ول شاک ن هرس بودا لاوس ےسا سد یدید یدشایا دیس جا

 مدلدآذخ | تدهو رهن نمار ال وا ا 64 دائ اذا

 دیا س رگ دو را E روهط یض و ك د و ههم تب E دد ۱

 ET طخ ع و یرعر هدنءان دن هدام ریچ لها ابدعم |

 بوبا ملعد دسر هویدیا لصفتم ندنرپ < رپ یرافو رح میکیدیا |
 یطخادتارارضءب و یدیا ظ وفحم یک هه وتکم رارسا هدرانایم ||

 سا ردارلیضءب ورلد دیدیا مالساا هيلع مدا ترضحندیا عضو
 ۱۳ د هدي وا كه هوار دالا هیلج
 هدنس هلاسرنالوا اتو لما لاو الا ةفرءءىلا لت اس ولایطوتس

 زویح وا ندنرلت افو ی دلا مالسلا هبلع موا نتا تاک دبا هک ردیا
 ادناویدیاراش با حط دعب بودبار رگ هتسوا ا رلع رک مدقم هم

E Aعضو ی نع طخ و یدیا مال ]ا هبلع سدرد  

 صا ص زد رابنالها رلیطع؛ و یدیا مال سلا هيلع لیعع#ا ن دا

 € نب



4۳۰۱ #۶ 
 سس ی کیک

 اإ ی ریکش اط راب E Ta قا وا هرد عنب ساو هو ص نب

 سوت فا اک سک 1

| 

 | ندنرلتمصح | ام چدع هلا یر سا - نا هکردا هدنناع وطوم هداز ۱

 ؛ ل زا هراسا هلس دم ه- يک رفن جوا نا داس هل 5 رط هکر واوا ل

 | كطخ مک رده ی یسکلوا راب دلب' مضو یب یب رع طخ بواوا

 2 را یو مچ ےک كوو رح هکر دم سا یسک یا ی دلبا حط و ےد ز وص

 EL ا هک ردهاع ی ہبکچ وا یدابا ل ۳۹ لب نیک وبودیالص و

 یط نددا چ فین رع ط> هک رار د | لقت رل ٥د و یدلنا عضو

 ِ ر وه دا یرلعما لر روب رم ی دبا بیک رفت, لا ن دیش هلو

لیسا یدنک یت اک نفلو ۱ رد صعءهس نک یط>
 فر كن ر

 از هک ورح نالوا ا بو د اروا

 رلد دا وأ رسا ق داو ر تودباق واخا هر هروک ذم یورح ردعط ص

 بت و دنا تاور هرز وا قلوا یادم وام ءاسا تاک وب رل ضد و

 هروک دم هف : 5 و ۳ هاشخات و و هلع تش نت
۳ 

1 
FEا  aRکر شور ات  * 

 FE هک روهسلا عاسلا یو رهلآ لک 9

 اا تو دنا هح ا یا و هلبا تح اس یاب هزادنا رود رم

 ند رارب نالوا ن یسا روک تولد راو البج و اله س ارو ار

 هدنتح ابسو ریس و o RN ه-و بویلاقریرب مه

 رانا ین راون دورد لرلهاکیر ازو دس# و هاعاخو هک یکی دروک

 د الو هک ردد هد ۱ تاک فو یددا ید كل | راد ةە صح لند ط>ح

 ن ددو> اب . جه رد شل وا مقاو ك روگ بوراو یی رشک
 ۵ 2 رعد رره هدنو> لر ولع سد مدلیا هفداصءهب هداب رب لاح

 ی ارود و تجسم مارو سم هساا و | هغاایم

 ردشماوا دارا هدلجت لدم برض نیغل وا روه ثم هدفلخ نام
 ےس ج س =



ot 

 لاهطرع هسازکا هلی د ءا نا ح اورج هفالطا س عش ن رفعج ےک 3

 هدتد یکدا وب کد دااداسدا هد ینا دغم رب 3 E یک وص

 ( ظن ) ر دملا دارا
 هد ی لک تو هی دک ق روا ¥

 ۷ یورفالتح و ناعمقاعا ی ع ء

 9 لیتر دو ر چ نم ضزالا قبطدق 8
 * یورهلا ى الا لاذ طخ هاك #

 هز دال زا تب ول وا یورع» هل > ای ات درود ر ندد ول سد

 داع مت فرا سس نرفمج ر ول وا مول »۰ ید دلوا طح

 نسح د در و رع تن ن ال وا ر وهم هل | یه تازا

EEهو واز 7 2 هتک تیک تولو ۱ 0  Rr 

 درود رم تس یکاوبور دراو یر ا E یرانآ و
 ( مط ( ر تو و راو کک م

 ٭ اقع .اخرا یاب ہدش یھ ٭

 ٭ لحاعلا ر ورم اار شب یهو #
 9۶ الژاز اسود را ترظدا ادا و #

e٭ لئاز جن نم یخ ءال  

 یک یرکب ز وہا یتافو بولوا هدنسهنس ےہ واق رق ز وبشب یتدالو

 اوا فورعم هلکعد رج موآ ه درصم نها هد ع رات
 رس وبا هچر تحاصهکروئلوا لقثردشا وا عو و ه دءضوم

 بولو فصتم هلاّص و ع هنب هلا راذک و تذنک ردقود یورهلا

 نالرا یحاص بلح هلیببس رو ذ. طسء و یرپا فراع های اع
 یدل اف هرتنا تو دنا تره هرهاظ كلم یلغو ند اح الص تام

 هسردمرب هدماح رهاط بو دیا تار تاغ هدسطاوبا روب رم كالم

 ردن وو دم هد دیو ر « دنف رطربكيهس ,د.لو یسدنکو ی دہ دااخ

 صصص

 + فلم
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 ۱ - سس تس سگ یی س اخ

giyا  HEند راعها لاهن و روت 1  

 ی دبا لک د ىلع ن د هرکص بوت هل وا هد الما مدروک هعلح
 هدگدلک تسار هد وههمرمه ه داتحابس روت وک ر و لا

 تدبص و هل وای _یکربو یدیشلا ںاے ها ںی و ےک

 هح دا رل هدا قلعت هنج وا شا هک

 ىت ار الا بوک نب ردا یا تافلؤم

 كن هروک ذم هسردم و كلذ رقو هب ورهاا ىطلا باكو تارا وا

 مدروک تابیا شل وا .PF هلط > نسح هدراودد یس هناع “رد

 رب رګ هدقدلوق هب هرود ۰ هسردم نکردیک هرصع ی ر ند ال صف

 ( مظد) ی دا وا تیک هل وب یروت .| ند تس شا

 9۶ سان ال اعد نم هللا حر #

 . ارم نود را-:ههاولر #

 ۴# الف ضع دودطا و اواز #

 # ارج ممد ابزدعنیباافزا 8
 هدنس هسرده بودا تاقو هدنس هنسرنو] زوبشلا ر وک دم نسل اوبا

 هلر را هه ك هل ه٥ ءارواه یوره هزا_دحس هلا هج ر ید نا وا نفد

 ردبتدسا كرهش یراکدید« ره

 یناشنا دلجلا هیلب و لوالا دالا مت





 ان ___

 | ( ناكل نب ال تا الا تابفو هجرت نم لوالا دلا تسرهف)

 (فلالافرح) ( هتک

 ی دا آ زو ملا یزاریشلا فس ول لب لع ن ےھارا 0

 ه.دوأا هيمالسأا یاقل دلا ره ظا بلا رص نب ےھارا ۹

 ییداشاا

 | یماهلاهللادعنبیع نیدمنیرفج نب ید ملا نبمیهاربا ۱
 ۱ یمیقلا كسن نب نم: نیناهام نب ےھارا ٤
 ۱ ی وعلا هبوطةتب نقلا دقرع نيد نب مهار ٦

 یوعلا جباجزلا لهس نبیرسلا نبمهرا ۸

fفارخ نوبح نا نو ره نب ھارا کل اله ن یھ ربا ؟ . 

 | یباص)ا

o۱ یناورٌمااب فورعلا یریصطا مک نبیلع نهار  

 یزجلا ديالا هلل اد ع نبمیهارا نفسو نب ےھارا ۳۹

 ۱ هم رالا ةعالادحا یزو رلا ینابیشاا لبنح نیدجا

 ۱ هلا هجر یعفاشاا هدفا ع رس نیدجا ۹

| 
 یییارفسالا رچا ندم نار ۱" یا نا دچا ۳۳

roی درحو رسنا قهرسا هللادسع ن ىلع نب نسطا نبدجا  | 

 ییفاشلا هبةفلا

 ۱ نساا تحاص ق اسذلا ىلع نب بیعش ص ىع نیدجا ۳

 | ی رودقلاب فورملا ینا هیقفلا رفهج نی دج ب دجا ۷
 ی سس اب دی مس 7a aE اما REITERATE ید هوا و



 روهشلاربعلایر وب اسا ىلع ج یاد

 الا یداب الا دواد یبا نیدجا

 طاب قورعلا یدادغبلادجا نب تبا نبییع نیدجا

 نی دنا دک تعلذا یس وطاا دچا نرد نب دم نیدجا

 س ابعلا ی دارلا ستوب نن لیا نی دبع نیدجا

 یرسع اا ی وه

 فو رعلا ین الا یوا ا ناش نیدیز نب یح نبدجا

 وت

 یو الا یطرفاا تسح ب هب ر دف نیک

 یوغللا رعاشلا ىر ء1ا خونتلا هقلادبع نیدجا
 روم لا رهاشاا ا فورعلا نابطا نب نیس نیدجا
 یو e دش نب ارک ز نب سراف نب دجا
 ءانلا و رعلا یصرصاا ی رادلا دجم نیدجا

 روهسا

 یو ءاا وا" یو ادا ی هم یاس ۰ ندا

 ناز ۱ د

 رزولا ر وهشملا بناکاا یزانلا یيکيلساا قس وب 9

|1 

 تیدالایرو تنلا یا- ملا دجان

 ن دزا مات رعالا ىن اجرالا نیلا هدر 3

 يسا فو دلا یعهاهلا ید ھالا نی دیشرا نو رھ ن جا
 لک دا ی ق:  ۱34 ۱ یرلا سادنالا یا ھ تالا مود نت در یدجا

 a رجلا ن ۳
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 ٥ یعاقرلا نا فورعاا سا:ہلایبا ن لع نل ایا ندجا
 ٩ نرهزا  Naیرصالا ءالو اب يها

 نیدلا د ةلودلا دیاوع یغلاا

 هر وهار ناب ی و ره)ا یزورما میهار) ن-طاییا لک یھ” ا ۰ ۹٩

 ىوغللا یوععاا ییایمشلا راه ی روش ۹۱

EN ۹عدنلا نیا فو رعلا نم ی ناعءام 2 را ٩ 

 صو ۱

 یی اهعصالا للا ۳۹ نیدوگ ل اا فان ٍ دو سا ۹۵

 .ددلا قا هک وال
: - 

 یزرلا قحا نب ورع نیلم” نا نیلیعما ۹1

 فو رع)ایییعلا E 5م دن وس 8 و دا لب )ععسا ۹۸

 دم هاتع)ا یا

 یاقااطلا یابعاا نیدابعنسطاوبا نبلیمع ها ۵

 یادلا یمادنالا ت تبلتصلا ]وا ۳2 ع نب هیما 2

 را لاله نا ا نا شف نت سانا ۱9۳4

 دیفب فا بحاصیدهاا ن عا اهلای روصء" ی میس ۱۱۸+

 (۰ الا ف ری

 ورا نجرادبع نب ثرطا نب مس ۱۱

 ت> اص ىلا هللا دو e 2 در يا 1 ر هدف r اکب ۱۳

 ۳3 نم eR هدا لص هه لوز

 یورخلا یتر+اا ماش ۳ نا ترطح اس !نب نجرلا 3 و درب رز د وبا ۹

 هب یاب هعبساا اهل ا ۰ ۰ ۰

 یوصلا یرصلاینزالا نادع نیدمجش نبرکب ۰۵

 | بس ۵ يللا تا نار هل ۱۳۷



 (ءالا فرح )

 ا نوا ید قورعلا یرمصلا مهار نب نابو

 روهنلا
 ) ما فرح )

 روهشلا رعانلا قطتا نب هيط» نب ورح

 شا نو ره رب ز یکمرربلا دا نب ی نا ردع>

 روهشلا حلا يللا عندج نی رفعج
 روه داده الا یری راوقلا ز ازحلاد نل اند نی د نجل ا

 یبورلا بناکلا فورء٣لا هللا دع نب رهوج

 ) ءا فرح (

 یاطاارو هلا رعاشاا سوا نب بیدح
 ىلا مکا نب فسو نب حاج

 ی را راد نسخا یا ند رسا

 فورا ىوصهلا یناریسلا ناز رملا نب هللادبع نب نسخا
 : "ی ااا
 روهشلا ىو ا|ىسراةلا رافعلا دبع نب دجا نب نسا

 ىکا ساون یافورعلا لوالا دبع نبیناه نب نسما

 روهشلا رعاشاا

 رب زولا یلهلا یدزالا نوره ل دج نب نسخا

 نيدلا ماوق كللا ماطنب دالا قه“ ر لع نب سا

 وطلا

 روهشلا دال حب اللا روصتم ن نیلا

 روهشلا کلا ءانبس نب هلادبع ن نیسم ا
 ىوذالا ی ولا ه وا اخ ندج ا ن نیس

 تبا ن نامنلا ةة نح ېا مامالا نیداج
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 هیوا اب فورءلا ینوکلاروناس یلبل ینان داج
 (ءالن فرح )

Eیرمسعاا ع يللا ا ۲م دی رب ی هډ دع ن دا  

 ی دیهارتلا مت نی ورع ن دج ا نب لیلا
 ( لادلا قرح )

 روهشمل ار ءاشلا از ذنا نایلس نن زر ن ی لع ن ل .ءد

 ( ءارلا فرح )

 ةورف یبا نب هللا دبع نب سنوب نب میرا
 ) ءا ف رح (

 همالد ىنا نکملا نوجلا نیدنز

 (نیسلافر> ) نخ ا هیقغلا لي ذهلا نرفز
 نیءد الا مالعا دحا یدس الا ماسه نیربح کد_یعس

 یندسلا ىش رعلا بهو ىا ی نزح نی ببسلا نیدیعس
 فویعلا دسادلو نم له اک نب یوم نارهم نب نايل

 ( نيشلا فرح ) روهشلا م امالا یفوکلا شععالاب

 یمه ا كي رش یبا نب هللادبعنب كي سش
 ( داضلا فرح )

 فنحالا فو رءأا یہا مع نب سف نب ل افلا

 (ءاطلا فرح)
 نينييلا ىذب عاملا ىع احلا بعصعنب نیس ا نب رهاط

 (ءاظلا فرح )

 یرسهبلا یودلا نایقع نبورگ ی 1 ط

 ( نیءلا فرح )
 یرعش الا سف نب هللادبع یمومیبآ ن: مما

 یعسلا راک ی د رہع i خار 1 سهاع ۳۷۲

 مات میم بسم رب مر توس ترس دوو و هر حر تورو



 سوم ________________.... سس سس

 یزورلا محصاو نٍ كرابلا نب ههادبع

 یکساهلا مصتعلا نلکوتاا ن حملا نیهللادبع
 اتطاسط میها را نبنسطا 0 یدجا 1 هر ا دہع

 یعارطا نیسخا نب رهاط نبهللادمع

 ر رضلا یوعلا لدل هیقفلا ني لا هل دمع ینا نب هللادبع

 ىدادغلاباشحللا یاب فو را دجا نیدجا نب هللادبع

 ظواطا نفسوب نیدضاعلاب بقلملا هللادبع
 طو اخایدلا 5 هک بقللا لع سلا یا ن: رادع

 سادنالا یا لخادلا ههادبعد هغ یبا بیط| نب نچ رادع

 ةيس اعلا ةوعدااب ماقلا ىت اسارجللا اس نب زجرلا دع
 «ا.عا بقا نب وجلا هللاد د یا حشا نبكللا دبع

 نيمرحلا ماما فو رعلا نیدلا
 یدال یورعلا لال اادع ۳ تارک ن: کالا ادمع

 باطلا دع نب ساسعلا نب هللادبع نبلع نیدعصلا د.ع

 ۱ یعتاهلا

 د نو رو ط نا تلاا دبع نب نزاوه نا عرگلادبع

 یر ولاشدنلا یعفاشلا هبعهلا یرمشعلا

 یدعالایشرفلادابوخ نیماوملارمب لا نیةورع
 مهنع یل اعت هللایمر با اط یبا نب ىلع ن: نیس لا نبیلع

 نر داملا نیز فو عملا

 ی۶ اھلا مشاهن بلط]ا دیع نب سابعاا نهللادبع کلی

 یناسکلبففورعلایدسالا نانهنب هاد عن ةرج نر لبع
 یضترلا فب لار ملا نی.ادجا ییارهاطااناع

 رد وهشلا بت اکلا باوبلا ناب قو رعلا لاله ن لع

 روهذملا اسلا یو رهلا ىلع ركب یبا نب لع
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 %4 عرکلادہع یرزطا ندع ندع مرکلا یان لء نسل اوا

 هل صوم یراردارب و یردپ هدع) بولوآ هر رج یاش نمو داوم لروب رم
 بطال د ج | نهاد ,ءلضلاوبا هدا صوم سد یدیارلغابا لق
 اح هنس ر 3 سا ا نالوا ۱ س هنر كنا و یسوطلا

 ندفرط یبحاصلصوم هاکو لبا حرس هاکهدادغب 9 یوا

 تدوع هلصوم هنب هرکصتدیول رلردلنا عاعساو دا ندنسلاها

 هفیاصتو فیلأتو مولع هعلاطم هلبا اوزنا رایخا هدنرل هلاخ بودیا

 ظفح كن هیون ثیداحا روزم ی دیا ینافرعو لضف ع
 سس سس ..تچسپ

E 



 5 ت و ا اقای دف

3( 
 تو دنا a ف هرح ایه و ۳۳ ۳ ۸ راون تولوا ماما هد.تف رععو

 ندنرلت ام ات "هل رلب دی میخ ندنهداقوو ما رابخاو باسا كي رع

 نالوا مقاو اک هنس هنس کس یرکب زویتلا ندللاع ءادب یر
 نف رویم رات ر دیرلخش رات یم هلبعما لماک مءاج یمباقو
 م رکلا لع لس وا و ز دینا تشک ف لوا فلا: هد ګرا

 حردو مضط یروما یکیدانیا لامها بو دیا ےس ہادی ه:طاع كنقلوم

 لاودتعو دوو هدواخ نام الاح راد دابا لی هد دلج جوا لا

 زب زعتواوا هد داح رس یلصا رد حسد ناناواراصتخ او نالوا

 نیعج اه نع لاڏ هللا یطر مارک باعا هددلح لاو رد دوجولا

 م داون دزآ یربت الا نا م دنشمراو ھل 1 دنرخآ ی” خرس قلا

 كاملا نب زیزعلا تالاا نالوا یحاص بلح هلة رط ترفاسم

 كمداخ لرذط نیدلا باهش یشاوط نالوا یکب انا لرھاظلا

 مارکا ولوا د امعالا نم ۱۹۷ E را یا رولر» یدنا هدئناب

 مرک م دلو هد لالا لاع دحرد هدلاکو لصف ۰ دکدلبا زارحا

 تعژالم هنی راساح یدیا هدنباهذ دوخیرلعطاوت ترک و قالخا
 5 دلش تن دوهو ۰ کس تسااوم هدنرلش هل هوح سه مدلاو مدیا

 ه دع) یدیا رارروب هفلابم« داب یمارکاو تداعر كرفقو هلفاوا
 یرکرارک: تودیک هوندا یت دنس ید یر زویتاا

 م دارا د درو فدا هن رال هن ۰ دن راکدک ه.لح 5 درک س

 "هرز ج هنا ها هجر رایدابا ت افو « داصوم هدنس هنس زولوا
e 



E 
 مک رگ نا نکد ژربد ر۶ نا "ه رب رج سان ر ڪاهه رو لی

 هبعق رب ندا صوم لامعا هکندلوا ا هوز یداکد موا عه یجب داوا

 نکعااس ی قدروا رم "هدلب دکل رب / ۵۸ هاتر £ کی و و ندءلها

 هکر وهشلار داش !|یمورلا یا فورعملا ۴

 ه دساباا یرییع نسح ها هعلد ن وعصمو یزان هکر

 î رطو رهام E كل رعش "یداو رد زاب كار

 كل روب رم تب یاو ی دیا رهاظ یراتفک سس ه دوعشو حدم

 مظن) ردندنس هعیدب یناع»

 ۷ اون اسعا حادم ژرعا اذا و #
 ۴# هیاعه دارا دوو اد ل اطا و #۴

 ۴# قتسلأ دعا بفرد ول۴

 < هیاشر لاطا اش دورواا دنع ٭

 (ہظن) ردندنراتفک كروب رم تدب یکباوپ هدیاضخ مذو

 3۶ تعلخاو داوساا ورا مرح ادا ۴

 3 اااصخ 5 اسلا نط هتف

 ٭ هر اضطخ نا حشا نظر فکف #
 ۷ ا مش لاح وا اداوس ند ۷

 نوڪ ن س تو دنا موا رل_ہض ەر هرو! نم نوک ر کز و: اوا ثیاو

 اذه عم نسزلیا دارا هدد تاهیدشت ی 1 نا ا

 مال یور نا هد و ردالعا ندنا كراستک همر هدرعش كس

 یب رع هند د هلوعم رسما نا تودا با طح دیح ول هروب نم

 هروب زم عال هدک دید مالوا نجاع ند داربا یسلم كنآ ی هکردراو

a 9۹6 سبجرج لیقو جی رج نب سابعلان ى  

 كط 1 نادیم هد هی "یاب باد رو هس رڪ یادم دلوت رول رم



(% 
 ىدلبا داشناو دارا نتي وب ل زتعملا نا نالوا هدنفصو ل اله

 #3 رع نه هلوج هدافنادق × هضد نم قرورک هلا رظلا و ۷

 كعچ یراکدید نو رزآ هدک دید هلبا داريا ځد یی رب یمور نا
 (ےظن) یدلیا داشناو داری تب یکیاوب نالوا هدنفصو

 ¥ اک هد سعلاو# 8 اهن و رزا ناک #

 9 هيلع ا.د # * بهذ نە نها دم ۷

 یدنک هلغلوا « داز هقباخ دلا نا مکیدید یور نا سد

 هشت هپ هن اکولم "یناوا یکیدلک هدیا نلت یرظن اعاد ه دنرابارمس
 هبدشذ بولوا ظوة هدزیل ابخ هکک دمروک یت الآ یک كنا شایا
 هرطت هدابز یور نیا هکرونلوا لقن هدیاروطخ هزع رطاخ هدنلم
 ران وک هه بودیا ریطت ندیشرب هکیدرولوا ه اک نیفلوا الت

 نایلسن يلع نسخ اوبا ندوڪ هوا یدریقیج ةو ند ا

 یور نا ردیرب كناح نالوا فورعم هلل شەخا هک طلا نا
 یرعس هک دتسا كءرب و كنر هرو زم نجغلوا تشابم هدنران ایم ها

 یب هروکذم تاک ب ویلبوس رازوس رونلوا ریطت بولک ه-نسوبق
 اول فج ةسعاع ندنسس هناخ رانوک کن هدک دانا شوک وا
 یتاسکو هوا یدیارولاق تولوا یوه یک سوبح ەد

 یروب زم هدفدلوا یمولعم كنسور نا یییداوا شفخا ندا اقا

 هدفداوالصاو هوا هروک دم تابا سد یدلنا ےھ هلئاس | هنر

 ین هروک ذم ناسا نیکعا طح ندشاداوا یوعه كنمور نا

 كشفخایور نا یدردبا داربا هنیابحا هدنسلج ءاننا بودیاطظ فح

 یدلباوعم درب بولوا جام هدکدروک یتغدلوا لعفنم ندوعه

 یژو زه نوک ج اق رب یرب ندناسیحا كنيمور نا هکر ونلوا تاور
 تولوا الم هرمع) ها ۵ دکدر دا سنګ ؛ لاو >> ت وی٥ هروک

 یرو ر*سد رواوا یول دم ین دام ٤چ ندنس هداح یرندنوک ههر
 7 05 تست - سس سس



 ی ام
 مالع ه>ولا E تودیا ریزد هدشاب كما صالخ ند دطرو و

 ندنس هناخ یروب رم هلتفارظراو بودیا معلعت لافت ت اک هبیجت
 هنس هب اځ رو رم مالع سد رارردنوک ود روتک بودیا جارخا

 ردا راسه:سا ولد رد كعساو نسی هدکدلیا تاب قد توراو

 قیر یدردنوک رک نالف ردلا.فا ےس تورپ و باو هدمالع

 ییروص كمال ۶ بودا ب ا 2 یور نا دک دید ردا توعد

 هله جور الص ا بودیا لالدتسا ربخ ندنراتفرو راتفک راسو بوروک

 یضار هک هلته ج ینیدعلو ترامار حلاص هخلوا لاقتنا همش
 هکیدنفا راو ب ودیاباطخ همالغ هرکصندرکفترادقمر نکیشلوا
 ارز ردوو ۲ ع قاووح دو میخ ربط داش هلا مالس ند رب

 هکرونلوالقن هنو رلبادر یالغ بود ردیسکع كن اتقنال كمما
 بودبا تب ه درب رب نوک رپ هسوک هست رب ندنناوخا روم
 رشم نکل ررلباقوش راه طا داوا سصاح هساخلوا لرون رم

 ول ا سج بوع ص راسو بوخ یسایس نیعلوا مولعم

 باب قد روب زم مالع س راردیا لاسرا هوعد كروب رم یمالغرب
 بورک لول هلرا مالعو رافبچ هری تودنا لغت ندا هدک دابا

 هنسوشراه هرکصن دک دک مدف جاقر ردا تم ره هکنت هدوههملح

 یکیا وید نوسمریک هسٍک هنا نیکتک هرب رب یبحاص ر ولک ناکدر
 هد کدرک امرخ راد هنتلا كل رآ هوا شوقا بروم ن مدح
 ندنساوا هدنروص لوا لر هت هدک دروک یلاحوب ورنا شاکود

 هلته ج یییدلوا رغ ا كنامرخ و تودنا لالدتسا هپ ال لکش

 روغلا ىلع نیسکعیا جارهسا نطظفل هك یی رغ ال ندنءو
 ت ودیا هاک | ند هص یم الغ نالوا ه دے نان و بودیا رمطت
 هیابحا رغروکبسانم نادنح یامقیج هرشطنوکو ب نوساواروذع»
 رلبا ع وجر هنس هناخ هن بوید رلتوساوا هدنرافص هلا راعد ندزب

 ۷ رو زم



 فر
 هدنس هنسربیمرکب زویکبایت دالو ردراعش اب یتااکح یک كن و رول زم

 رد ه دنس هنس چ وا نا کس ز وکنا یافو عقاو هد دادغد

 ندنیا-ور یرصع هکژردبا تاور هنوکوت ییلا2#ا سس

 بودیا فوخ ندنناسا كروبزم هللادبع نإ مساقلا نيس اوبأ
 لیلا فیاطا لاعا ودرلبا اوج ماهس فده یب ادابم

 ضع! ج وز هلا رهزو ردبا توعد هنس هر اځ ےک ؛ بودا

 تواوا هاک | ندهصذ ورنا سد رریدتتآلوات هرو زم ندنالوک ۴

 هکفک نوقلاف هدکدلبا سح ییفیدلوا موس كفش یکیدایا لکا

 هرب زککو دردنوک ور نا هدک دید نسردیک هی هرن مساق ردیاتع رع
 هر دپ ید ٤ا جدا سد د ردیاراڪشا e ها :مزاعبوبد مر دیک

 بولد مروت؟ م ۳۳ هک ناب هک یک ک همهج ,دکدید هلبا مالس ندزب

 نکا رریدتبا جالعبورونکبببطو رولک هنس هناخ بوقیجندن لح
 یلاعت هللا هجر ردیا لاقتنا هترخآ بویلوا دنمدوس

 د ءامدنو ی ویلا ےش كناضف هافرظ * رمز 2«

 ____ ون مماقلوبایضاف وشو كنش كلارا مزب
 هرزوا هجووت برع باسا ناهکاراک هدنسا تابا رد ل
 مھفلا یا ن دج ن یلع مساقلاوبا هکر د راشاوا بسن نابنچ هل لس

 كلام نب دع نی دیز ن یناه یرباج نب میت نب ےھارا ن, دواد

 ہللا میت نب مهف نب ٹرالا ن ورع نیب رازن نر حرمس نب طبا مم نإ
 دعاضق ن فقالا ن نار ع ن ناوی ن بلغ هر و ی دسا ن
 ءامدو مک را نالوا مقاو ا ندیدادسحا جونا

 ر لوا هدنبان ک مان ره دلا + ین ىلاعد ر دندو لولم

 ها تربسع تودا ار | ,طا هل. ۱ ها وب ۰ ۳ حدم اره

 ےظنت ەر رک بد هروک ول ییارابع رونه رهاوح نالوا مدیرد

 ندانداوارمش رم اشمو اههفو اع ن ابعا ونت *یصاق هکر دیا



 < عر اکه دقالخا مانو ا ه د دو> و | سو و دود 2

 مک هه 1 ۲۱ ۳2 f رخ a دن ریش 2 نس>و عبط د اطاو

 داهآ هتک رب زو لادق او تداءسحرد رد داها كبو ماكن رورس

 ردیلاوحا هفشاک تغص كروب رم یلاقمی ال من لداء نیا بحاص
 تحرقاوا کناف هاتف تیحاوا كس اب ةصس ناف تدرا نا

 (تس) تراش ی ناف ٽر اوا ب هارهعردمی اف

 ۷ ںد ص سا ز oy كا رنانح ۷

 ۷ دنازوسا ودنهو دی وس مزرهرب رها )سه د#

 هب هلسا س رھ هلغلوأ لر اح هدف ول هدانا لماع An :و دصام تال

 کا كسروا مد لد هر یدیا , اا فا رطر صاح یدرولوا اد

 ۳ هرول زهد البو زاوهاو ہرا زاد ضاق نامز دهن یدیا مده

 6 داسا یساضف تدم هژرب یهلا یاض9 هرکص یدا یهابمو

 ایاسطع باوا ندماش لولم هد ._ةدنآوا لرع بولوا یه 2

 یتاربمو دیاومو هداشک هي یصاعو عیطعهو یصاقو ینادیور ین الصو
 كشنادج هلو دا فمس نالوا هدادآو اهم نوح رمهو لصد تا زا

 نکش قثور هدد 3 بقان ءو رخافمو خیادمو مک هندناچ فک

 ےک کال ا یراد اراشا روح نالوا راوهش یا رازا جاور

 نالوا محو برع لاما لاج خانمو ما لضافالاحر طحلواویدلبا
 بواوالوخد ةتقاب راب هناوع” ۳ تلود ساحو لصاو هلام تالف کرد

 عطاس م 2 هدنلود ناعا "۲ هک هاو دلا فیس هدقدلو لوث فرش

 یددورو 2 :دهصا یدیآ مط اف ن اهر هدو رکو دوج یاعدم تاجو

 هلا مازنحاو یقوتو ل بهتر تی>رتبودیآدع مانتع و جاهشا باھر

ISناجشوک زب واو لس نو درک هدالف دیا صف دیاروو  

 نالو ارو: سە اا نو هرکصن دقدلق ناسحسالملکا هک هردو



 یر تن
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 یضار هپ یضاق بوروتک هدوجوو ر وهظ هحاس یدوج هنر
 اضف بصنمرارکنو یدلبا ناس>او ماعنا ردو قح هوا

 یعاهثنسا هدادغد "دفالطا راد یقرط نوعا یسکلوا اهاو ررەم

 قلتم هارب لود نسمح r ی دل,ااجر توردنوک همان نعصتم

 میسوت ینازراو بناور "رادو ییرتو هداعا یصن» كنبضاق هلغلوا

 یرمیدن ی رتسه رشم كن هلو دلا رعم قافا روهتم صوصغایع

 بواوا بح هرزوا طارفاو تبعر هنر لاک هب ونت كنبملهمرپ زو

 یدردیازورب و روهط زورب زور یراتبانعو تفاطاع دی زم
 »۴ یدیا فراعو ید رطو ناد 2ک ×

SE a >۶# یدیا یر ام  

 ٭ یدیا یوستف ثعاب نابع #
 # ی دیایور یادغ كفلخ یزوس #

 ناوخ لحو ریکجا زمو حورکیس تیاغب هدنرمشع و شبع ماکنه

 هنکنو عضو هدیدن-د و یوک هلذب و یور هداشکو صانش ماقمو

 رادپآ ر اعشا |رفن اج یدش ام راهب میس یزوسو A کک

 رطاخ نام رو لک شح تنراصن ناور با نوح یربثءادراتفک و

 هد ناب ییاهک | "هلحا هلق افرلا 2 رابو امدنلا دناگر هلعلوا نارا

 یک یرت* میس نالوا یرط درو دی زو یدیشلوا ب اترهش

 مسا كشرو روح ترمع ه دز اجو نس>و ترک اتصو تواطا

 یدیاراو ین اوج هسنسرون مالغرب موسوم هلرع"ا مسن ناجو لد
ZC a Sm |حر  EO a KEMI IO 3 Ra iJ 1 AO | 
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 همش دذزهرد "یطاق مولعم دیصق دید هک یاف )ع (

 هسا قاصد این مالع یدبا و لدو نوتهم دم ال ع یوش ۹

 ین هدروناب تودیا هدا فا سا اسد هام لس دو

 تورمک ندّسلا ؟ مس هلغاوا هداه) e هطق هسا ازاو

 نتایح هندو دابرب کی رع لوصح كننضاق بوقیج ندننسوا
 هک فد رط رب ندن احا كا یضاق ید ردیآ ووا هصرع

 # عاش نینالازواجرسلک (ع) ا ب هچاوخ ییع كنسي داو
 ففاو هنر ص مو لخادم نا قر هگو ندرا ۱ نیک وا

 یضاف تیپ و و لاوس هرزوا لهاجت بولوا فراع هپ هیضق تروصو
 شعالاح فاشکتسا بوزا هب ونت لع

 سل ےہ ىق رعشلارارطضال ةعدم 4مال " لع له

 نالوا هدنناسم كثلع ز هسااف راحاب ارعش هدرارطما نیح نعد

 داره لصالح ا ییزرول هدبا ماعدا هع یک هدنسعاشا عسل نعال

 ییرواوا لغاد هم الغ هسک د وفن نالوا هدشن ایه كنضاف کوب

 نلوا نوت رواوایتعبال ملو من هکر ازاب هدنناناب هدنباوج یجدیضاق
 ۳ لوم نالوا یاهم وو سل ءامدن روب ن» * یعاقو
 دی زم هلص انا صاخ مزبو یبطا و الحا كنس هلج یک یلهم

 كلام لواو یدنا ی رقعو تفت ٠ ه دانز بولو صاصتخا

 یرو فور»» نا یربو هع ر نرکب ولا ی اف یرب ندنس هلج

 یدرارولوا عج هدنسلح کی یا هد هسته یدیا ی ونت یضاق
 یناتسدوخ لیذلالیوط "هناسفا هکماثذحاو فاك: ید یا مهر زو

 نرگرب ردناج ناهوسو رع "را ا ہسور ی یس هنکنو
 ابسا هناور لوا هلکعا ح رط نولدلوا ما مادم شبع هم کیه

 A داو تعالم ه شرف و ا ات ا د ه د

 هدامآرطبو برط اا ا ھمو ادهم شبع باسا هدزنرر ڪک

 4 دوع
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 نارکشمار یا ولو یانو كنج یاداو ۸ تحورس دوعو دا دوع

 مال مالاو بارد باو مرزا دنا هلواو هنر شع یار مس یاس هل
 حارتاساک ر واد هدقدلوا هدرک ف هرزوا موک مو و مومهو مال

 راقیسوم یاوهو 0 اور كىك حالم قادحا حادقا بواتو راشرس

 هد رس عااو نوح هدیورد یودس یو دهاشو ا ترارحو یو

 هراب هراب یک طا تعج ولد مزال هرس وا هو ه رکاب دبق هن

 بودا راةع راقع فرم یک لوص هتخشو ل ا ءاپ یک ماتبا لامو

 وید رد روز دهاش هاک شورخو داب رف هليا شو اشون یوهو یاه

 یرب ره كرانو و ید ز ردبا ح رط و د یدتیا لودع و زواج
 بواوا مر ک امرک مات رایدیا یحاص اض ةو زارد شیر

 شېجو دنج ندشبعو شون طارفا ه دک دریا هناباپ سنا صاح
 هاب زویلوتسم هر قلیصاقنوا شا ندنرلس اوح تک اع شیطو ت فخ

 بواوا یلعتسم هنیرلغامد “هنا عات لر هتخوس لوا بارش شذآ
 هلب رظن ماف درز مادم لافثم كب « دقدلوا شوخرس كوکموک

 خ ره یالعط لام ال ام هلبا یربکع كنر ین اوعرا بارشا

 ناشر ردیهس لوا بوانوص هدیراتسد س اط ررب ندرایءاا صااخ

 یدززریا رم ندیدروجال دویک خرج ییاربغ نیمز هک تسم هیس
 یراوباض>و ورف هارشساطییاض.ب "ہہ نالوا سا ط كز مه

 ید) ر دیاوشو تسش بوکود نوص تن رزوب هلیا مومه نوباص
 یر نیر هدنام سدو نارو باريس نیرلب ور یور دوخ نم اب
 هڪ یناولا مآ كنر هلا یراکدکو بوح اص هنرزوا
 بواب ناشفارز یک نالفط “عوج قاروا یدیا نانز ششوپ

 ر اپ وک اپ و ناشفا تسد ب ونقاط را هدالف یک اسن هنراذدرکو
 ےک



 فطر

 یضاف هکحابصاا لع یدرارولوا ناصقر بوبارعص بوه بوه
 شیب و سد نوا عاش تکرش حار لصف ت انفآ هش لدع
 هدک دارا راونا رع ۶ تی ملت امزو نمز 0 بواوارادوغ ندعفا

Eناهدو  ES ماسه رطح و نک لب ا هبل حرا ١ 

 هراوهر زسا تودنآ راشسدو هماع ر وکو نمادو EET لاسراو

 باک یبکو شودرپ هش اف یپک یی رط باب را هدناباکرو راوس
 هژرب رافوو نعمحرا ره نا و اوقرطاوقرط راداصءع یبکو له رد

 هد نع ا بوراو یر ره بودرآ راذک ند رازاب و ےه > وک

 ( تب یدردیا رارق
 1 دنن کیم ریثمو بارع رد هولح نک نادهاز

 3 تم رکید راک نآ دنوریم تولع نوح 3%

 یکیدشا داشداو ۱۳ هلو عرصو Se قنع قحر كنبخونت ی او

 ردندن اس !یکیدتا دارا هد یاب یاد ندراعثا

 راهد نم 3 دو ف کال تاد هدول شا ۰ ه حارو

 3 اج رع و ءام و دماح دن کسو ۹ اوه

 راس ابوا قسلل لام اذا اا ھار دلا ناک
 EEG ۰ مدرن هل ٠ ناس لانه اول عراد

 5 زدیا تن ک یطساولا ین وصلا رک نی نسا دم وبا
 دادعد مالسلاراد o دنګ راد هام سجو نرمشعو یدحا هه تمرت

 نوا حرف هد هزاورد نالوافورع۰ هک د رزبا با هد داماد مرا

 رفت ح وا ندرهش نیئاوخ هک ان مدیشلبا سولح هنن رزوا هفص ر

 2ا نوقبح هراذک و A لا راسنکو سول یاوه راک ہند

 کید تیا سواح بواک یک نامارخ ور 4 ۵ دیا راتور 5ا

 ا راها ا جد مب رلیدشا رارق تواب رد هناك كر دورص

 هغ ابز بولوا هدزرس ندمرطاخ نیسهز تب وب بودیا راک هورد

 + یراج ¥
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 هکردلوا یراج
 ۳ اح 4: کا و ۱ وه

 ر اح رع هنکل و هام و

 8( رکش ناهد *؟هتسل یر كراتنزاتلوا م دلنا توکس زا اد

 ارتا كن هيب نالوا روح ببار دقعلا هطساو وب بولنا راتفک

 هعوج یباحا و زاغآ و 13 كتي ویو دووم هدکرطاخ ةن

 نانا هدمریع نبا ی دلیا لاوس وید ر دیمر وط دم هدکریعص

 باوج وند ردوب قا نالوا مسن و دوجوم هدهرطاخ هفیفحو

 ییایز سورون وب هکیدید بولوا ررکم دنف یاشک كنت مدریو
 داف لالخ جاتو عطقمو علطم للحو يلح راک نی ریش هطاشمو

 رارفا هن هداك الحومو العم هسردیا ن نهو هتسارآ هلا هعاخو

 نکآ کد تالام هلام ورز مرفق در نک هکمدید هدنناوج نسردیآ

 لواسب مردیا راثن راعشب "دسوب هنناهدو بل ( كم ام یعسلا )

 تویقوا ماقلاب تابا نالوا رکذلا فا اس ناهد هه خوش

 ( مظن) . هکیدتیا نیبزت هلییکیاوب نیعلطم
 # دف یهو اهل ا اہ اذا ۵

 # را اطيع ارون تام #
 # ضا ضبالا ىف ةباهنلا اذهف #

 »۶ رارجالا ق ةءاهنلا اذه و #*

 (ع) یدلبا دارم هلبا عارصم وب یداشاا ههوظنم هرکص

 هقب طایدوصع» ند: کیدا ناعو دهع هلءرب * لاظیهیناف *
 یهذلا ج وص كنید وع سم نسخا وبا یدا ليس ن دزوډ

 ونت مسالا وبا هکر داوقنم ندا تڪ نالوا موسوم هلیعا

 نالوا هروص2۰ هب هروصقم تاناا یس یور كدیرد ن رکب وبا

 ( مظن) ر دوب یلوا هکه نس هدرصف
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 ٭ هنول ی کحاح یسأر یرت اما #
 #3 اج دلا لاب ذا تک حص :رغ #

 ۴# هدوسم ق صبا لعتشا و #

 ۷ اصلا لذح قف رانا لاعتسا لدم ۶

 هر ظا كناتاییاوت ورواوا هد هرم هد هدرءامز الاعو ردشاتوس هرب

 ( من ( ردند هدیصق یکیداب وس

 ۶# یهنلا یهن عطا مل ىهانتلا الول #
 »۴ ی دملا راج نم حاب یدم یا #

 + اف صدا ا ترصقا تنك نا #۴

 ۶# یی دلا ظالا هیدن اکاد ب #

 9 اضغلأ لها تلقم نا ةلةمو #

 ¥ | ةلار ج اهنافحا قو تضعا #۴

 ینو ۳ ند عا وور دونت هک ی يس هلک هد هدب ڈوب و

 ئ ۳۳۹۳ مرا فلات دنا ت اقبطیطویس ردیا حدم

 مو , هرزوا دس>و ول هدیخون هجرجان تند وج توقاب

 ۳ 2 E AF یون ساقلا وبا هکر دا مالک
 و یدیا ماعو صاخ "هلی مست و مایا ٤ ۳۳ هد ره عو اکا

 تحاصوقوا ظح اد هب ول اسم را یوهساو هدرع تاغ)

 سابق ن دو یظفح تیفیک ی دیا یلعم ح دف زنافو و طب

 راعشا هکرواوا م ولعم بوتاوا سا بتقآ ندنوب یراضسا ترکو
 راعشا طعف ادعام ندنسدحو نیر هرات و نییلهاح یا رعش

 ب واوا قشاددا هی وار نیش هلوغ هد سیصق زود ن دنینلاط
 مرک الوسر بانج ثرداحا تد اورو ید ا ظوفحهدنس دن احد دوم

 E و تاو> نداد ح یعرکد ٠ داسو هلع لات هللا لیص

 راسو صخور وباس روک دفو کو طداوو ر اوهاو ءمهب

 + روغ



 فخر
 یدلوا یم و هدید» تەو هدب لع ننس ےس هڪ نڏ هاش روغد

 هیبت کز ارفع ہد اک باک یوتکردراو یتاعل ومو تافنصمحافر و

 كنيخرڪ نسل اوبا یون مس نام ی أف هکر دشلوا اهو

 هد هدا نونوو دسر مواع هکر دیا لعن یرع#و ردیدناگکا

 فراعو ۲ أ هل صد و عو فقاو هان لرو مط رہا ف

 یراع 4 -ٌتهذم ل ه2 > وبا طعا ماماو اوس هارعش سو

 ینرک نسطاوبا هدکدتا رابثخا ترشابم هیاضق تیاوت یدیا
 نالوا ب تایعاو باہحا دام باد تودیا ترحا ھم ندزا

 یدلبا عطق یب و دړېع ا اس ندنا ین اہ اکمو تالس ۳۳

 توکار یک هل ی یون ۵ در :اهوا ینیدلوا لحاد هدا دغب مالساارادو

 عاطعاو ترعن 0 باس یدردبآ فاکتنساو بااتجا ند او الی

 یاشکتساو مال هتسا توتلوا لاوس ندتعلا لرو تشحو تاعو
 هنوکو ب تواوا راز هتک شت یاشکر هم خرک نسخ اوا هدفدناوا

 دانآتشحو هد "یدابعو لاح لئاوا هکندلبا راذتعا دون لذب

 هلا تولوا مسلج هدهودناو ااا س تاپ ار | هد ه _ةأفو رود

 ةا دزشوک ی دع نکا مدردا ترسا اھم سرم و تک روو

 لیکو هسکل خ اد همون هکیدلوا مكة هس نعشد هنس اشا هرطاخ

 هکوبااح شهرولوا لب هرانید کیا ق رھ نالوا ی جرح

 هیودنک هلا ثراو مولعمان يکيدتالاوما حابرتسا هلبقب رط ترام
 هنهحو كواعنا یکدشا س یدلوا وع یودلدا لا عا

 مدلنا ضار وا ندننرشاعءو تط)اعح نداحا ید داوا قحال م ع

 ۳4 | نالوا یدازآر طاح ٴهداز ه دن رات یدادغن تاپ

 ناخ هدنهارح ندطظافإا يوكو تاراىع ی 0 رابخاو

 ناغ هنس یندالو كاي وات هک رواوارو هظ هصخمرک هولج بواوارو طس

 یدیا لشکر زور ۹ هدنسکنا یرکب کس هاذ ناو نیعسو



 کت
 تا سس اس دستت سا ی عکاس سا تست تست تی

 بودیا رفس "هلحار دش ه رکص تولوا عفا و هد هرکاطنا هداب

 طاسا شرفو تح ایس یاصع ی اعلا هددادعر مالساا هندم ||

 تب اورو بودیا هفت هدننهذم ناب هينح وبا بویلنا تماقا | |

 :ماک ناسر هسقیاذ لاتعا هدیدنسد ان هدیقعو یدلوا زاحم هثید> ||
 نیتنا هنس یدیشعدبا رابنخا یضوق مع بهذم لوا بولوا ییاکدب

 یدیآ بلا مو هک هدنعداس كوالا عبرر هیامشلو نييە راو ۱

 یسنربا بواوا ل و زعم ندنابح بص: م هلا انو مک هد هرصا ||

 بونا ارسشا هیرت رب ه دعضوم مان دب رملا ع راش ینوک هبنشرام> ||

 یلیعواو یدلرب و قل هپرا هي ودنک یلاعا لصاح یدنلوا نفد |

 كن رب رهو زوالوا رک د هدع» فرح اعد AL یر دا كی 6

 نس۶ یلغواو رد رادو راس ابدالا نیب بواوا یرا-هشا ناوی در ||

 مساقغلاوبا مدلاو هکردیا لغت هدنفیلأ من هرکاذلا رابخا هدنارضاحم ||
 | بودیا لب ون ییدلوم یا هد تیر ید ك فو زول زە

 یاصتعم هکیدلنا ردکمو صنم ی یزرعهع هژبارتا را تشحو رخ ول

 مب لأم, ۱ لاسو هرزوآ دیموح تاسایق تالالدو نیمح» بهذم ۱

 لاګرا هيام راد نداق اع هدآاسوب یعل ردک EE او دیر ۰

 نسخ اوا یا هلا یداماد توزأ بوم. و هدادسهلو لاو 11 مسلیا :

 ۳ e نوکر یدلنا تنصو بور ورخ ندنوم ود 2

 ندزلوا زو:هیطرم بواوا فرم ندلادمعا * هداحچیار» ۵ هلی

 هرکصندک دنا رکفتو هعلاطم رفاو بولا هسنیلا یلیوص لوا لوا |

 سپ مدیا رض اح هدنناب هدو لوا نو یدلوا ن اب رک رابتخا یب
 یدلبا باکتسا بوذیا الما هروب زم یتنیصو بودیار اضحا ین اک ||

 دش هات وک دما ارور دش هاک شد وخ ندرم زاوح

 ریبعدز ر روذاک حوار هک راک 2 درک بلط یرببد

 بودیاد اهشا هتتصو نوعصم 1 هاو جاقرب هدنوک لوا نابهو

| 
¥ a ¢ 



 ر
 ا س ی ا ا ا تست سس تی

 ه دست یرگب ا لاو هکر داکد هاتشا و ددر لر هکىدىد

 معلاط محو تودنا فوسک هدنام هد عابح باتفآ اغلعلا 2

 77۹ داوا لخاد هنکملس هنیراپ م وق مرعزعفد هلکغالوفاو بورغ

 یب راو تشط بو ابا کی هلا دن دش ن رح هرکص ندناردکرک

 یدلبا عادویزب هلدامعقارف زوسو لسع لب وح لوا یدلباباط

 | یدل تاق و « دیرصع تقو كن وک ی کن دنا نسب لا نبع

 # ن ىلع نب نالا نر ىلع نسل اوبا م
 روه ثلا رعاشاا ىز رخابلا 0۹ 3

 تب رهدو ید.>و كن سه هد هد دا نوتقو هر رع مواعروب رم

 یف وصو» ها 2-۵ رو ت دوحو نهد ت وعص تولوا ی دف

 روس تب واوا یسعء ۹ رو زاوو قوا لح زاح هدرننو ےظذو یدبا

 لاح ءا لب با یدبا نرود ء ال صو مسو ۷ اردا ن اصخ هدتانکو

 هرزوا یهد» 3 ا هززا هجر ییذاش ماما هدنااسو ا ت ؟یدامو

 كامرا ماما بودیا لافتشا ههةف ناسلا لیلج نف

 سیر و كس روح ل 9 نالوا یرا د ام دلاو

 ه رول ر٥ نُ سا ی ادم ا صف ور ھ> ی اقوا ر جا

 قرو ۰ دقداوا ى قدس !ندنءاقساو اعت بودا باسدنا یخ داک

 ناوند ی E ع ورش هپ اشد او تباک نف ٴیداو ولد ا

 رەش نیک عا سش ؟ مرد و تولوا لوغشم هتءزالم و ددرت هئاسر

 با هه یرذو مظا تراهم سا یدیشلوا نارفازاتمه داشداو

 دي كنا یدلواروهشم و فور« هلبا ب اسانا هب دا نیفلوا

 رب رحن لیذر وهشءو موسوم هلیع-ا رمةلا ةيمد هناك مان رهدلا
 ی دلبا مج یر هجرت لر هتک راع ساب ندیطا تاک ا تو دیا

 هک ردیرون اشرنا یبلمثلا ليما نر ب تا ادعو ص موا
 قاف 1 ب واوا ییاما و سشر ثنشاوم یایز هد هدا نون

 د



 کد

 رد روک ذمو راد یکر اس لثم هدا دا هتساا یان و ر و هشم
 لها نساح ین رهدلا يتب نالوا ركذ یس>او ريكا كنتافاوم

 هغ اللارڪس و هالا هوو ادعام ن دنا و 5 دناکح مان اے

 یک بوسنعو فاو دبحولا ساوهو ب رطملا هذع باغ 9

 عقاو 6 لزوم هنسیللا زویجوا ییدالو زدراو یراوآو اا ہک

 لا هت هللا هجر ردرلتبا ل اهتنا ه درر ةط رک: ڑوترد بو اوا

 ىلع نسخا وبا تالدک یک یییداوا لیذ هب هیت ریصقلا همد سد

 یعسع هل یعسا هیدلا حاش و یاعا هللا هجر هاا دی ز نبا

 ۳ رد اما لب د علا هند نودا فلات تاک ر
 نب دلا فرش یوم كنه ەدلا حاش و هکردیا رکذ ه دنس ه دی رج

 تایاو و ابعا یاسمن هللا وردها نسا کت يلع نسلاوبا
 مظن ردندنرا هشا "هلج كنز رخاب

 ,# قلا كغادصا عسا وکشال یناو#
 3۴ موش كينحو ىف اهب راه #

 ۶#نآ ىل و كنمرغ#لا ر دل ىكب او #

 ٭ ےن وھو لعضلا عد فہکذ# ۱

 (مظن ) ردکرورم هدناباو هده صو درب واش ثدشو

 #انشلا رافصا هتصرق نم و
 ۶# اد وسح مع ن اکیا اددخ و

 تا هناکو  ءالاروط یر و *
 9 ادوهتناا و راسلا رح رات #

 یوه! یف كس اکر وسد تیمراذاو#

 + ادوفع قیفعلا نم كيلع ت داع #
 + امها مال نی دوعلا حا صاب *

 ٩ ادوع قرحوادوع ا رح #



 ےن ا ف9۰پ» 13)

 (مل و)
 ع € قلاف ا #

 3۴ اک دعا سه ء لیلا لغاحو +

 اهدو ییئدبعتسا ًاثرلا ةر وصب ۴
 3۲ یش ل نه ایدق و نتت #

 Ee یدبک ی وهلاران تف ۰و ارحاناورعال## |

 2 اولاد دف ۰ نیل ق = رانلاف #۴

 0 دز رخاب نالوا ی” هدلب  دنګ ران ی لب سک از وتردرو زم

 هرس هللاهجر رد-_هثلوا رده ید بوذوا لق 0 EEN ساع

 ہ: کک اس ءارو 4و: ھه همم ءاخو فلاو هدح وه ءا ا زرا

 یعرا ۰ رو یرف هجا میکرد هح ات رپ لد سدح او رویا دی .dl ارزو

 را اس مم گو ۳ ند EE ند هر ول رد ؟یحانو ر دل_ س٥

 وكن لقا روهط

 چ یلیدلاو رسسخ ن هوب ن يلع هل,دنا داع

 هطولم ن الوا تنطلس هک را نیشن دسم ندهد وب لا ر ون زء

 یدلاو رد,هنم هم لول ءیرل سذ "هلسلس كنهروب رم لولم ردلوا

 یشاعتنا بیضو شانعم ر اده بولو هنر ل انا رقف هو

 روی زم ی دروسنک هلکنآ بو دیا یاب نارا ی |
 یطسواو رد هلودلاداع 2 بحاصیرکا بواوا یلغوا جرا

 یرخصاو نسح هلودلا ن سر نالوا ی دلاو كنهلودلا رکو

 تطلسو تاود یرره ؛لژردارپ جواوب سد رد د-جا هلود] اعم
 وا لد هقاو و رەق ضصیصح د رار و زم زد اوا تایماک ها

 ثعاب كن هرو ز۰ *هقرف هل ودلا داع هکرو لوا لقث ر دروطسم

 نیفارع بواوا یراتت طاس و تیص رانا تبسو تاودو هاج دادز



 ی ات یا نت

 ۱ تارا

 فرصت تلکولمنالوالوا ندرل,ددک تولوا كلام هسراوو زاوهاو

 مت ضد جد ی دالب هه ادعام ن 5 ی رلک دتا

 ءادتیا نیسفلوا دوعسم قتلو د عااطو ت بکوکو ید ہا

 هدناود اس ب واوا قوم هر هنس ت ااف ھت ۵ دنروهط

 ه دنچ ورخ ء ادا رک رووا لفن یر ند هلج ی دیشلوا بس

 بلط هذولع ندرول ر« رکسع نالوا هد هدقدلوا كلام هژارمش

 ر دووبه دکتمدخ هل رءاجو ل ام یرب ن دنامز هو زب بودیا
 تللام هر هدلب مع رب يڪ كن وب الات لا دلنا شش وکو ی

 ر دوج ص یرلمروب ناسحا رادقهر و هر عر ره e رکن دلوا

 ی داوا كلام هرهش ےک هج رکا هساا هلودلا داع رابدلنا زا ود

 ر دو كح هدیااضرا یرکسع نیغمالوا دن رخو لام هد نک

 قرفتم بوعارب یروب نم رگسع هکیداوا بب رق تح یدو ایم
 نحاع ندرببدن بولوار * هدک دروک ی لاحوب هلود)ا ا زا هلو

 هدانناوب یدلاط هرکفت یاب رد بوتان هرزوا یس هقرا ندنلاویدلاق
 رخآرب بوقیح ن دخاروسر رامرب نا دنهعس كنه اځ یعودلو ۱

 و بوس ور سس و سو سس و أ
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 نادر ےکیدلیا صا هب همدخ هلودلا داع یدرک هخاروس

 رهدیا جارخا ن دنا ب ولو ی هیحو را هع هدفس بوروتک ||

 ےک راب د روک نک ر دیا سس لحم كرام ب ويح هففس س

 کاح هزارمش ام دقم رکم « دنرلفدجآ راو و3 كچ وکرب ه دفقس

 هجن ر ولع هلبالام شارب یدلوا یس هنینخ كن هسک نالوا
 ر اس رایدردنا هغاشا بودیا ج ارخا ن دنلح ب وناوب قودنص

 بواوا داش هلودلاراع یدقیح ن وتلا كم زو دفن ادعام ن داشا

 س یدلبا ناسحاو ماعا هدا ز ندنراکدتسا هرکسع ن دنوتلا

 جست تب تب توت ب تت  س  س تس

a ari FY۳۳ جم 5  ETTIأ  ۳ 5 ےک 2 رس ۳  

 امد هنن راناود مانا ینورفا روپ زم ب ولوار ورسم یس هلج

SSSمد  TELS RRR 
` aI F 
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 ساب هروما یرافداوا ر ومأم بو دیا تہه قا طن دش هکغا

(NF 

 ندراقود نص هلودلا داع هدم» را, دابا ق افا کیا یعس هلناحو
 كالا مطمن نس هعنرب نوعا یدنک ن د هفیطا هشقا نا ةر ح
 رو زم ر هش ام د قم ه دک دتسا ط اخ داتسا ر بویلنا دارم

 ضرع هروب زم یتغردلوا یسیزرد داتسارب كن هننک نالوا یک اح

 یروب رم بورد نوک مدآ سپ رابدلبا فب رتو فصو بودی
 دوصتم ندکلرونک بواوا هس وکر غاصو رب رب ران دروتا هنن روض>

 نالنوق تناما هدنب بوشود هفوخ ین ندمالیا ےھف ینکودیا ھن
 بولد ردرلشءرونکن وڪکنا الاغ ردرلشابا رع هب واتلود رازاعیلام

 هدک دی درلنوسروتک هزادنا هکمط وا یشاق هلو دلاداع نکیآ هدروصت وب

 هللاو كر هديا نیع بویاشاب هداب رد بوئاصرد كنکد هعلقیزرد

 جاعزا هل رم بو دیا فطر دد وب شر اد عام ند ةو دن ص یا نوا هد

 بجا «دکدروک ی لاحوب هلودلا داع یدلشاب هکعد مريب رپ نکمزوس
 رایدروتک یراقودنص بوراویدردنوک هلا مدآ هشت ربیروب زم بودیا
 زور كن هلودلا داع هرکصندنوب سد یدفبح یجطع لاوما ہدنګا

 ینلا نوا یدلوا رارقرب هدر طلس بولوا دبا رم تکو شو تلود زور

 هدقدلوا خلاب هیدییللا نس بواواتذطلس کیر ایامرذ راک هنس

 كروب زه یلاعت هللا هجر یدلبا تافو هدنخګ ر ات ج وا زوتوا زویچوا
 یردارب هجناطروا كنهلودلاداع یدیشمالافیدالوا هرکصن دیدنک

 ناهفصا ردبقلم هلا یعا هلو دلا نکر مک هیون نب نس ىلع وبا

 راب رهش یدیا یحاص لب دالب ج قارعراسو نادمهو یرو

 لضلاوبا د انسا بولوا تکوش دنلب ثمه ی اعر دا لیلج
 مک هت دک ما دیهسا ٠ د رازو نم دخ ی دیک نا

 تافو دبا ناو روناوا رکذ هدک دلک یس هجرت یلاعت هللا ءاشنا
دلا ردو ىب يلع حداوا ییعوا دنن را هدکد سا

 "هود ن رو ی



 تادحالاو لاو هر ل دالب نالوا ه دنورمص) تک تیر ره

 لاقتنا تواوا ی ر زو كن هلو دلا دب وم داع نی بحاص یدیشلیا

 ه نس هچرت ام دغم ےک هتن رد وار زو هب هلو دلار یردارب هدک دلا

 ۳ جوا یتافو ك هلرذلا نکریدنوارک
NATزرو زم رد هنس ترد قر 5 قلود تدم  

 ردوور#م هلا هلو دا رعم مک هیون نی دجا نیلا وبا یردار |!

 عاصو تولوا ع وطعم لا لوص ارز ارد ید عطا هر ول رد و

 9 م هکر ردا تا هر هو ؟ وب ولییدس یدبآ شم ی تسمه

 بواو"مدات هر هلودنادا ع یردارب هد لاسو نس تد دادح و لاح ی داس ||

 ل. رکسعرادقم ر یروب رم هلودلا داع سد یدیا هدتمدخ كنا
 نده حوت هلا اک رول رم سد یدردو هن تا

 نیکنک 2 دن اح ناتھ ںودیآ رارق هدفدلوا ه5 ۳ اص نامرک |[

 ہداب بودیا طیض یتامرک بولکزس لادج و كنج هلو دلا رحم ||

 بولوا یدلاو كن هلودلا قو هلو لا دب ومو هلودلا د-ضع رو نم |

 نددارکا هنسحاوت صعب كناعرکو یدلوا كل ام هن هرو رم |

 ۱۳۱ ۰ ام نامر کیم سرود وات لب لغت هناظا
 بو سیمای مدق هسک هی را هراد ےک هلبا طرش لوا یدیا رارربو /

 ینامرک كن هلودلا ردم دارک ا هعاط س هیلفا یدمت هراز وب رم
 بوردنوک هب هلودلا ز۰ ید راد هدنرافدلوا هاک | ندنکیدلیا طض
 طرشو تور و لام ی رلکدلکهر و هیحاسص نامرک ام دةم

 هدا یراماج وا هدر بویمازغوا دیک هن را هراد هرزوا دوم

 ها طعم لراروب رم هد هلو دلا رعم هدن رک دلدا بلط قاسمو دهع

 سد یردنلوا هدها_ وه هرزوار وک ذم ظر توژسوک ۵ زارع تره

 ف هلو دلا رعم رل صعد هرکصا دکدلرا روس نامز زار هرزوا لاحوب

 بوما ی هروکذ. و أا د بودا ارغآ هد صع

 < لاوما



#۶ 

 "دقناط هلا راعشساب رکسع هکر بودیا باوصتسا یار هدرول رم

 رر ود ر دارکا رکمرلیدلبا رافلبا هلرد-صق تراغ یدارک

 راش لوا هدامآو رطاح بواوا حالسرپ هلج هلل وا هاکآ ندر ع
 رلشمروط تواوا بذّتم هنمودق لرارول زم هددنن رد فاا ر ۽

 هل _۶ یرلفدلوا دصرم دارکا هلفغلا ىلع هلودلا زعم ندفرطوب

 كنها هلاتقو برح بودیا موه بالک دننام ندفرط ره هدنراکدلک

 هل فلوا كت لحو نیما وب ل داغ یرکسعو هلو دلا رم رایدلرا
 ةکلهم لوا ىلبلف لقا بولوا ریش هیعطو خت فاع یر
 هد هک رع+لوا كنهلودلارعمو راب داو صالخ هل جز ر رهند هکنه ء

 بودا تیاصا رلچز سحوم هنساضعا تاک نشانو توشو دىلا

 صالخ ند هطرو لوا هلت ز رازه هدعب یدلاق هدنن امم را هتک

 یوکتسم هدنس هنس تردزوټوا زو يجو ا وص و هدادغب لرو زمو یداوا

 ج رفلاوبا ماما یدیشاوا كل ام هدادغب هلوهس بواوا هدنتفالخ
 هک ر دیا هد اک نالوا یعسم هل عسا د وهلا روذش یزولا نا
 نودوا هلیس هقراندغاط نیل و اعف ت ءا «دنلاح ءادتنا هلو د) |

 راب رهشرب یرب ره بودا جورخ هلی راردارپ هدب یدیا ررونا
 تودناقرصت هتسرب رکی هقارع تکلع رو نم رلب داوا رادّقعلاع

 یدلنا تاقو داد ف ات کر ىلا لیلا زوبحوا كبر جرا

 ندلاظم بودیادازآ ن رالوق هدفدلوا سب رقینوم یلاعت هللا هجر

 هدلام راععدب نودنآ ملت هناهکا ينس هج ثالوما یکیدابا مج

 هلودلا رع لعوا هارب ه رکصادن افو ی دانا ق ۷۳۹۹ ها ره

 واو عو A + ءاب مف 2 یدلوا راب رهش رایت روص:.وبا
 ردیک هی وااخو هب و طفنو هي ودبس هلبا هنکاس ءاهو ءا نوکس و

EO EEA EON dC: OW HEFTE 

 هدنر ڪڪ الا ضا ره کلا ترا و به یی راقازراو لاوما

 «٩۰_۳۲ ا ل س س
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 ضارقنا كن هروکذم ولم و ر درهشاو یلوا یلوا تباور نکل

 (عظن) رد هرزوا هيا تیاوریلوقوب كرعاش هدنفحیراتلود
 ینا دق هب ول نب کالم ۴

 + کس عسا وج یف ن اکو #
 9 اواودو اور اورم_تعافا۶

 ۶# هکلم ىع ا نه نا ڪس 8

 ا 0 ا نب هللادبع ن لم نسذاوا هلودلا فیس ۶
 هل ءا مو تعاحصطرفومرکو دوج دي نمندنادچ نب لولم رو زم

 نالواروک ذم یاصواو حیادم هداغلبو ارڪش رنو ےن رتاهدو رو شم

 لولم هکر دیا هدزرب نجس ىلا هد روصنموبا ردنادج "هاو لا فس

 تح[ ءو ناز تحاصفو یور تحاص ےک نادج ىِ

 هلودلا فیس هدنران آسم ردرلفوصوم هلا لع تاحر دو تسد

 روب رم ردي زارفارس و ردملا لیلجو ىزا و دناب كس هلج
 نالوا مقاو هلبا برع تاصع بولوا مالالا د اسعو نامز رغ

 هدرت افد ن وطب یت اوزع نالوا هلبا مور لهاوروهشم ییباقو
 لاما "هل. دوج عل ط٬و دوفو دص ة١ یرادغ داعسرد ردرو طسم

 هک روتاوا لقت یدیا ارعش ٌهسیلحو ادا سومو ل اجر طحو
 افرظو الغو ابداو ارش نالوا مج «دنسوبف كروب رم هرکصا دافلخ

 بدا جد رلیدنکو E RI عج هدنسویف كات رپ ندکولم

 هدنز انو حدٌمو تبحو ليم هبوخ رش بواوا یوکشوخ رءاشو
 نوعا هلسم هبا مشو یدراردنا ثغر هدانز هراتفک ناناوا من

 | شن ییئروصو ییعما هنس هک تون دیک نونا صو ع قاروا

 هرعاش یزاکدید افس حرفلاوا نوکرب هک رونلوا لقن یدیشمردشا

 یاس وب ال اجرا هدکدلبا م اتا نوتلا نوا ند دوم بهذ

 یدلنا اکیا بو دا من



 دم ۳۵

 9۶ م رح یقربم الا دوم ن #۴

 * لاو د وعسلا نيب عذر # ّ

 ¥3 امرمن ادا هذه نم عدو

 ٭ مرکلارطاخینامدق رج #۴

 ۷# روصو هعسا تدع دعوا

  مدعلا نمةذوع انرهد ن
 یداوا نوتلا زوسیکبا یعومچ ب ودیا اطءا ید نوتلا نوا سب
 مالتسلاراد یل وسر كنملودلا فیس هک رد روطسم هدیدیع خراب

 فیس ب وشاوب هب یب اص ل اله نب میهارا « دکدلک هدادغب
 ی دتسا یش ر ادعمرب ن دنرا شا "۵ روپزم ه دنناسا كن هلودلا

 هل ام ی ات نرا نوک و نودلوا یاو

 ر د. ڪڪ بولوا م ۾ یصم ۰ :اهسبتمآ ناک ی دکچ

 بس ج اقرب مای هتل ا ب وا رعوا هب یباص ه دقدلوا

 تقولا لا هدرون نمراحان کذاب باحال او ماربا بویدز لوا هک دمر و

 (مظطن) یدرب و هروب رم بودیا مظن قبب جواوب
 ۴# هعاس هدولاق لتفخ تنک نا

 ۴ !دومعا هلودلا فیس تع ذف#

 ۷ ]لاین اک رش هل نا تعزو#

 ۴# ادعوا لو ین هندو #

 # اهسو غب فلاح یناوا ا8
 ۱# د هرم دار | اه ند مرد #

 فس TET WY الصم, هنن رول ز٥ لوسرناعز دعا

 بورو:ک نونلازویحوا هلا هزر عا تاس ا راح ندنفرطءاودلا

 اوبا فز هرهاکح ون هدنعش را ی ھنن یدل٫ ۳ هب یا

 ناس یلاومکر دیا اوبا روب زم ردا لعن هیاک>رب ندینسب



 فطر
 رک ل مدیشابآ مط تب جوا « دنع دجا ن فلخ نالوا

 ۳ دیا تو تابا صدا E 1 هروک ذم راسا م دوصعم ۱

A E BAندتفرط رسا ۳ فا هاکان نکیعوب مریخ  

 هلا هر صر نوا یس هراج ك هرو ڪڪ ذم تایا بولک هسک ر

 (مظن) ردرانوب تایالوا یدلبا لسا بوروتک نوتلازویحوا

 E دا زا
 ۱ Ee یقالسالا لع هدد وسا ی رب #

 +4 دحاو دهعطاق دجای فا ڊچ

 ۴ فالالا يلع ب ص هنکخا ڊپ
 # یرول مالعا ثاللال ال ییصا#

 3۶ اتم دات .ه ل ال ىذا لثم م

 سوق مب کت ااو ردند وعر اکو بو>راعشا توش ی مومن

 2 ۳ دام تراش هتکد ردرلنادا اا هدست ربط 0 هدنوصو حرف

 لالب 1۳ دف نالوا ص وص2 ڪول ھ توت راذک ۵ تام

 ) ظذ ) رددوذعم |

e:ق اس و  Eوعد و: ل  # 

e :اه  

 3۶ ضصقنو اش دل ب نب نه #

 .e افراط تونل ىدا ترشا دقو :

 2 ضرالا ییعیشاوطخاواکد وجا ىلع |[
 ۶# ری اب نامل ا سوک اهزرط) # ۱

 ۶ ضس تع رفصاقن رجا لع #

 ۹ لیذاک و



 »۶ ل: الغ ف تلبق ادوخ ل اب ذاک #
 * صحا نم رصاا صءل و %۴ ص د

 ن دم ور م ادنا ر واک ن ارنخد كن هلوداا ف_یس هک رولو ۱ لس

 نسح تاغ ت واوا 9 f ۱۰ د الوا ےک یدیا راو یس هیراحر

 هدان ز هب هروب ه هلود_لا فس سد ید یوصوم هل. الا و

 ۳ دن لکدر و ڪڪ یراوح و ع ودلوا یو هد الع

 كمرد شرا هورکمر عر دوخا و تور و رهز هکلب بودا دەس > و

 ی هرول ره هدفداوا هاکحا هلودلا فیس ن درلو دلوا هد دو

 (مطد) 7 طظ یا اون هر

 وشاف كيف نول !قتیفار #

 +¥ یقاششا نم تاحر ینءذ ت
 ف ىف دم ود هلا تارو #

 ۶# قالعالا سفنا اب ادع ك :

 © | ده نوکن نآ ترثتف #
 ¢ یناب دولا نم اب ىذا و #

 6 ره فوخ نم نوکر رعهنر #
 وا ةفوخ قا قلا نوک, و #

 :a 1 هلو دا! فس نوکر .MN هلله هک دوسلا تور

 هدا تاو یدیازاردیاداش و ضرع ین: را هدصف تواوا مج | مش

 ) مد یدلبا داش ینایاه برلک ییارعارمقفرب شومعالد

Eیا > ديه یلع ا  

 9۶ یل طاایهتآ و دارزا دز دف

 اب و د اللا رع هذ چد #

 4 بت ,هاا ی روا ف یر ما
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 # ا رسا دق ره داا ل د_.عو #

 9۶ ترهاا لدرع 9 3 ل كلا 3#

A ۳هللا ۲ ا هدک دارا شوک یی هروک دم ن اا هلودلا  

 هلا ارش کت هلودل ا ف .س یدلبا ازم 2ا نولا زویکنا هز ول رم بولد |

 یرس و یش اص وصح ردقو ٿ٫اهُڏ 2 رابخا یک كيو

 زویحواو رد هدنس هنس زویحوایتدالو ردروک دموروطسم هد هدا
 هدنفرافنایم تودیآلاعتا ندنض مه لول رم ع هد راتیاا یللا

 هک روناوا لعن یلاعد هلأ هجر یدنلوا نود ۵ لس هب رب یس هدااو

 ردو ی هیآ لا توردا عج یرابع ل اوو 4_.تسوا هدرلا رع

 قشحرول و ےکیدلیا تمصو هدانا دس ید شمر دشا ۳

 ر هدبآ و ههنلایراسخرو یاب ےس را شفنهراکرز شلاب هدن دط

 هکرونلوا تا هر زاددروتک هد رپ یف هرول ره تہصو هذ:لاك را نقو

 ند فرط یدسخا 3 وذاک یلح ٩ دنګ رات حوا رولوا زو.حوآ

 تک وش لود یا تالام هن اون نالوا ۵ دسقارطاو طساو لوا

 دالبو هماش دالب ثکاو هقشهد بولوا دیارتف هکد_دکیاودو
 "هدنهنامو رکا بودیا رارغ هعفد هع همورو یدلوا كالام هبهر رج

 ردراویس هب اطم دناصق كنيانتم

 ۹6 فورعلا ریدق نب ناعع نورعممشب وبا م
 د بکن ی ث را یب یوم هیوبسب #۴

 هدوحن نف ب ولوا هدنس هباثم یماسالا عضاو لوح عر وب زم ماما
 رابعا باک اعا طم هد رع نف ےکر دلا ل لج باک یکیدلبا فات

 هود رب شعاهوا فیلات لر دة طا فلا لوادوصم هدقدناوا
 EBL دیارذ بولوا حات هر ول ز٥ تاتک تاج لج هکرد رک

O A OE Saی ی  
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 ك لوب ناصو دن هد هد ارل دانا قرمصو جرح رد بشر

 هد هناخاک هکدو لامال امو ر رل 4, ال اہم سداقنرها وج 0

 هعفدرپ هکروذوا لن ندظحاچ ردلبلج رثارب یلاعو اهبنارک رل وب
 نالوا یر زو كتەقہلخ منع هدیگیدابا هح ول هدادعا ند هرسها

 مدلبا رکفث ود مسروتک هپ ده هل وغم انا هنا لا كاللا دبع ن دمع

 هدا دن س مروئوک یهب و دس تاتکه کمدروک بس ان قو سس

 ندو حلاص هذاا هی رلبارک اخ هدودراو هر زو سا هدلوصو

 ردهد وبس بانک شعاوا ارتشاندنس هکرتكنارف مدم هلوب یشر,العا

 ایز هت بودا ناس س اتاغ هدیکبدلرا ضرعیروب نه تاتکوید

 هدنش راون ضءب را:دروبب ینازرا هلوبق نسح بوید كدرونک هیده

 طحاج مک ز ردیالقن هرزوآقساوب و نوکرکید تیاور یب هیاک>وب
 لوا ندراّص>ا یر وب رم ب اک هدفدراو هن اح كازا نا

 بانک یزم هنا انک مرب تابز یا هدیکندلنااهن او صرعدث روص>

 هدکد ید كدلبا رابتخا ېپ هتعسنوب بودیا نظیبلاخ ندروب نه
 ناولو ا ک هد۰ رک هناضانک هکلب بخ تور و تاوج طثحاج

 دا مکیدروتک م م: نکا رد ررع» ینیدلوا دوحوم هد دوم حس

 بیذوم رګ نو رعو بواوا هلبس هلباقم كنباسکو یطخ كنارف
 ندرح نو رع و یدید رد هسنرب شلوا نراقم هنحالصا و
 یی هل ج فاصوا هاوتموز كيانک تابز نیا سد ردیدذک یدایع

 هدقداوا ۹۹ ندنعودل ۱ بانان ةر رکود لس هدناهح لیس

 تباق هدکدروتک یی هست طن>اج هدعد ید سوک تیغر هدانز

 ناهن هدنس هنا اټک نیک یک ناجزر> بولوا رومسم

 نالوا فور»» 2 رکان ناو یدلبا ذحا ا



 فا
 زا تو ا سس هد اا

 د اس

 ینیدناوارکذ

 نوکرب هکر دیا حاطنلا نیا یدلبا ذخا ندرلب مغو ندا طلا نا

 لو رک لک ھے هر وس هداننا وب م دا هوره ا لرج.ا نی ْط <

 ۰5 و مقر 5

 ,؟هتنرد زی وه
 ھم ا تک

"eالصةمراسو  

 نعاصوا ند_ذرعم لیصع یا لاک شوخ هدکدروک یهو وبس |

1 
 کک ا 1 |

 ۳ 1 ۱ 5 أ

 یدیاهسع) رب هلاڪ ار شکه لیا لا هک زكا ور غ ولا یدید هو

 هدننح هسوآرب یربغ نده رییس یبحرت هلو وب ندلیاخ نب محه
 هدک داکهدا ده ند هرم ھا وراس هک رونلوا تیاوریدبارردمدلیا سو

 یدیا یله» ثنیما دم یلغوا ل-,ثزا نوره هدمایا لوا یاس |
 4 4<2 4 هک

۱ 

 ۱ ورش 2 2 اندو E هلا ER بو]وا عجب هذ: ےل سد ۱ ۳ ۵24۶ ۵

 ۶ او ردرو ۳

 یکیدلیا لقن ین
 نانطار) 5 کا ود 9 لب رع ےک ردّت ن کک 0 دن اک دادا

 ندب رع هپ وییس هدکد لبا ل ّوسوبد نسردیاراتخا یعگمید اهاناوه
 بواو' رو۔ے2م

 فا ک یدد راک در اح بصنا رد یه وه اذاف نالوا ع وع“ 2

 راردیا راتخا بصن ه اکو مفر هاک هد رب هلوةموب برع كدلبا اطخ رب و رضا

 رارکت ا هسخو ردبم عود زا اذاف تجرخ) ه دمو |[ ۰۲ مک
 بودیا رابتخا فر هر وراس هلن هدکد ایا TOE همر هلو هو 2 ی

 تواوآ مقاو عازر هد هم سءول ه كرنا ٥ سد ىدا ا وا زی
fمالکحو رضحلها ےک رایدلبا ق نا دن رزوا كنوب هرخالا هلا مور ی  

 ۳ رب حد

 ںوناوا تعجام هنمالک كصااخ یودبر نایاوا هام هدنراتهک و 2 ر ا نالوا

 ید رب بو دی

 ی دیا ناف لح
2 

 هسلا نی.ادجخ 3 هدیا ذاا لاد وک كنا هسر دا ملکت هل وهع لوا

 یدیا رتسا یسابا مارزا تولوا تلا ههب ویس كن اک یداتسا

 یرابا مک: لا مقر یک هیوببس هدنراکدلب ق اتم سا ندرول

 صرع یر دا مح بواد رد طوار هل .ہصا ا یاتتسک 8

 هلا بویلیا تعواطء اکب هکلبوس هژد وا ماا ترع هد راكد ابا

لا مدر هرزوا تا وص ۵4.> و رکساوار لار وس ۱
 هب یرړګ ندّظعام ه

۱ 0 

 ردات

۱ 
۱ 
۱ 
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 سا۶ ےک رایدلبا هظ> ال» ینو رخآ راحان نی یدید 3 د رداق
 کر ندا بانرا هکلر هبات ےلکنالہصا تبرعزوب زە هدودوا دءع

 ملک < و وش هر واس تودنا اس یب راکلسم منو کی

 رد هدنمالک كنتو قع یدابا زوار هله > و هل هدساشک بو دا

 بواوا كد ۱۳۳ :e قح ه لب رع ه دقدنلءارا فرا ندب رعود

 e ۳ و ۱ ۱

 هدنراکدل با ضرع هب رعیپآ روبسب هب د ر دلطاب یالک كهي ورپس
 ساخ نوکر دعا ید د نردناتشا تداهش ها هو ول بودا لود

 .دب رع بواوا عج داب ء اطر اسو هیوببسو یناسک بونلوا دقع
 ده واس لکن هلا عور كروب ره مالک یرب ندیرلا هدق دا وا مصاح

 ی تویلنا داتسا هب ۳ ۳ قیتظعت هل.صا و بودیآ داف

 یدد رد ۰ ۲ 0 ۳ كن 1 قح بترع ۰ دکدید ر دکھا

 هب واس سد رثردلنا تاکساو مارا ی) واس تولوا ماع ت للصم

 زارمش هدک دالا ه> ون دن تا 3 الو توء+چ ند دادغب هلا ماوب

 هنرخآ هدسنخ راترب شعلازوب هد هب روی راکدید ا ضب ندن)هیرق

 ی هی اکحوب ناک-1خ نا یطاق باک فاوم یدلبا لاقتا
 ءیرط اتم هدشحا زا هدنللا نغم ماسهنا نکلردیا لفن هرزوا هجو ول

 هبا ناسک هکر دناتىاور هرزوا قاوا هدن ل یک هر یا کی هروک ذه

 هرآر وب رم یک رایدارا ف الا ۵ دوورو بص هکنوح هر وساس

 ءا ماما زکر و هفوک هال سر کی رب هکر زس بودا باطخ
 مکه وا نام ےک هدزکن ایم هدزککیدلیا عاز بو دیا فالتخارد هرصب

 اوج ۳ که هدک دید هدرا ناب یاوص حو بودا مت یقرطر

 هرکی روضح ردا تیافک یتداهش كرلب رع نالوا ه د نکو ہ3 بوریو

 نوسالوا مکح هلکنا هسراردیا ماکت ها ره دا لاوس بو روت ۲



 فطر

 نوک ب ئاخ یے نکل بواوا مزلم هبوبپس س رابدلبا تغفاوم
 تو عیح هدکدانا ماعداو اسا و ك نوا هرول رم بولد

 یدلبا ل اقشا هنرخآ هدلو و یدلبا هجوت هسراف دالب هلبا ردک و

 هدنصوص> 1 داهش رب رک نکل ا ااو هاڪ“ ریا هچحر

 هارو رم هد كدیا تداهش هنفرط ناکا تولوا قالتخا

 راب رع هد رایضءد و بوبد رابدر و هیطع راد مهرب توشر یارب
 نایعاو رباکاراسو هفیلخ بولوا یس هجاوخ هداز هغیلخ كندناسک

 بسام یاو هد رط لوا دل:ه>ح ییدلوا یا رنمو ردق ۰ دنرطعا

 ول وراي دابا ل هنود رایدلبا را خا ین یئاسکب ناچ ءان هنب راکدروک

 قح هکلب بولا کر یرول رم منکر راد رع هکرونلوا تاور جد

 9 ۱ هرادک هب ولس هدنر ک داد ۱ اتکا هلکعد رد هدو رطییا 7

 30 ED ۳ ۱ هبت سه وا هدیرلداهش زارو رم بودا ا

 صڈ یرلناسل ارز رانو ابا ظ: یرو؛ زم تیکرت هکک دا صا

 19 ٩ یدروک هید ردررعم یرللد دا مکن هلا عفر هاا تورم هراو

 زد دا تیافگ هدرادعموب یدلوا ما ا بوزو اشوک هم لک

 هدنخګ رات ترد نا ..هطزوب ینافو كهل و,سیزوج نب ظفاح رلبدید

 یظفل هی وبس ردیتیاور وید یدیا هدیکیا زونوا یتس بولوا عقاو
 ردکعد حاقتنا هحاریسانع» تولوابک ررا دعلوا تد ردا ند .سراو

 ۱ یالخا هدنهحو ك عود هاوآتیقلت هلا بکل وب وب زعمامان 50

 بلس یوا ندبا هاا هوا قلم هرزوگ زر  كەس ۳ صوت بونوا

 هم اس مام متارو هرم یچدهور کر تولد رد ءاشس ۳ کندلرا مایشتسا

 بل ءان هاچ و نح روت, هه درا بط هب وںوردرد ءا هغد داواداتعم

 ادتا كروب زم عایلاع» هللاورلءدلوابهاذ هن هلو ا بل هلاروک ذم
 ھ>ووا هد سال هد الا یف ماسه نا یببس ك افتشاهدوحن نف

 ندروا ر» تودنا ثمزالم هب هاسنداج هب ومس هکر دیارکذ هرزوا

 € ٹداحا ۴
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 الادحا یبا کا نء س ) نوکرب سہ یدردیا الما هب وین ثیداحا
 فب رش ثیدح (ءاد ردلاابا الا سل هلع ت ذخال تش ولو

 داج هدک دلدا طخءات ء!دردلا بالا سا هل ءور هدنساتناع ورش هب الما

 سال هلص ل دانا اطخو نل هب ويسا ب ودا ب اطخ هروب زم

 مولا دعب هللاو هب وبسس د یدیدردا ثنسا ارز وقوا ءادردلاابا

 تدسا ها طخو نطیب هلو ړعلوا جدر هکعهلوا هدنلط لع رب
 و رام ےب رلد معو شوا ب ود نس ه-ءاوا ر داق 1۹3

 یدلبا ع ورش هو ع لیصف بودا

FOIE. 
 ۷ یرصبلا قزالا ىم | نیص انا ¥

 د الا ےطع ك ۳ تواوا یر ند هعدس ءارق رول رم

 ترس فج هد و ید یلکا كسان هد هدا ن زا تان رع

 فالتخا هدنعسا رد هد هقط یمدرد ندهذع یلامت هللا یضر لع

 هد طوس تاغبط یسهلج ر دعوا رکد ل وقرب یارک توئاوا

 یس هب HR نالوا ج هکر دبا تاک فلّوم 1

 نده داوا یاش تا الج یل لو الا ه دنعسا هلوا

 هک ر دیا یمصا ر دیا رکذ ۳۳۶ یفادفلوا تراسج 4
 ا ا ک٣ یس هلج م دابا ل اوس هلم كب ن دال ولا ی ورع وا

 اا ددا ړع ورع وب | هک ردنا اهدیعولا ی دلبا نا هلبا نحو

 رب رحت یتا اک یکی دلبا ع اسا ندب رع ی اہ بولوا یلعا
 هکع ریا هنس بولوظ یس هناخ هلبا بنک یکیدلبا مچ بودیا
 قارحا ی هروب زه تک بودا كس هدهد یدینلوا برق

 مدو هدتصدلر | لی» هب هر ءمواع ےہ اور هني نامز دەل ید. ا

 ی دیار دا ت٤ا رھ ۷: قاب هدنس هانداح هب :اصاک

 مدلبا تمزالم هنس هدافا ساخ لورعوبا هنس نوا کردیا یمعصا

Xr$ 
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 یکیدلیادارپا نت كنيهالسا رعاشر 2 هد هب وڪګدعاوڌ داهتبعسا

 یس هلج هسبا م دلبا شوک روش ردن ره هکلد بویلوا یعوعس#

 قدزرفو یدیا ندنس هغیلب تالکكزارءش نالوا هدنرمصء تیلهاح

 (ےطن) ردشایا ےن قلو و كرو ر

 3۶ هحفاو ااوبا نلغا تلز ام #

 # راع ن ورع ابا تدثآ تح #
 رداف هراعشا ظا هکردبا رول رم روناواتداکح ندالعلان ورعوا

 مالع ه> ا> رلب عا یداراو ولع دہعر رهام هد رع نوو

 هش روضح ؛ نوعا ق ا! یداع ین ا فصو یرول زم

 هاواصوا وش كنس م دلوا لخاد هلع 1 > ی دانا توءد

 كتسزبسا 2 اراد هغ هلا عج هرب EC هءاراو كءالعر فورعء

 ی الاح نیکعاردم یرو رم مالع تودیآ رادتعا ی دد هرو

 هشم بوغلاق ندنروضح هدعب یدلنا توکس مديد ر داکد و

 كنساوا ردم روا رم مالع هج اچ رلناوا هدنن اب هرگصن دق دقیح

 تولواالاس هر ه.> نوهگیدلباب رد زد سس اد ردقو) صا

 هدعو دلوا هاک | ندربخوب سد راشعد ی دلتا امدا شرییدت

 نیک اضتفا كلا راد گر راحا بودیا فوخ ن دیرش ؛اروب رم

 تودنا ثکم هدنع یرادعم هنس نواو مددک توایکج دنفرط ن٤

 تعج أمه اکب هد هلکشم لئاسم بولوا ماما هد ایم یوو كرب لوا

 راذکو تشک یناوجو فارطا بوتبح هیارهص نوکرب یدراردیا

 ندلیهآو بحرن تواوا قالم هرعر EF ءرب مدرو ۲ نکردپا

 هدلوا هدددید یمک هديا د لا تراش ری>ر نس ه رکص

 مکه د زم یدعا سد ی دید مرولوا نون هلیوس بورتسوک تبغر

 هدعب بوید رلیداوا صالخقلخندنروشو رش بولواتوف حاجح
 (مظن) بویابا د اشدا یی وب

il) #6 
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 # لاقعلا لعک ۵ح ۶ ۳ ۳ ید ن 9 فا هلا هر کد اعر #

 ع ایسا یمالکو ۹ ردبا ور ولا یدلنا دانا هلا اف حف یی هجرف

 یوم كحاع م دم هل یمجولوا ر و رەسم ۳ دیو هدیکیدلبا

۱۰ ۰ ۰ 

 شوک یفیدلوا هلا ۳ حد كطفل هحر و هس ول هلواداش یعدنرمخ

 قلوا طاعو 0 ظل هلبااف مے یف هح رد ن ارز یعدمیدلیا

 یخ كتاب مهددیا نامز هت نیکعا راذک هع رطاخیاعحا

 رو نه سا مد: ترم ون رفط هلهحورب مدردیا مدت هد رع ٽالاہ سا

 بواوا لصاح ردص یاش هدمکیدلا شوک هلا 3 مجد ندب رع

 هر ۱ او ج ل هح, 5 مکیدتبا | ەدە بود یدلوا نچ عایق

 ردصلا حرمسلم نا 5 ندننوم كحاح عود)و رفط هنعودلوا

 هروک رپ هبهرد ر زور ر ڇا العلا نب و رعولا هکر وئلوا لعن یدابا

 هتان نوکلوا یدرول ا ن اعر ه دکلیهرد رو بو دا انشا
 یدردنا لا ۶سا یب هزوکو بودبا مایٌشسا یار لد هجا

 شدا ہدقدلوا لخاد ناضعر رهش ورعوبا هک روناوا تیاور
 زا اشنا لو هر ماو | ماع مایص رهش بودا لر یی برع راعشاو

 ورع وبا هکر دیا تیاور بېبح نب سنوب ی دیازسلا یب رع ےظن
 هداز ت رب aS هب رع راعشا هکیدنارید م دریا شوک ندالعلا ن

 (تد) ردون تش لوا مدلی

 # ترکت یذلا ناکامو ننگا
 ٭# ایلصااو تسااالا ن ثداو 1| ٠ ص 3

 ترد یلااز ود یت افو ا روت زم

 نابقس هکر درو طم هدیطویس تا۶, .طیلاعد هللاهجر رد هد س دنس

 یلسو هيلع هللا یلص مرک الوسر ترضح هدا ور !اعیکردبا هننبعنا

 تمارقوتماور هنوکرب یم رک نآرقیرب رهكارف هللا لوسراب یقه دبیر ما حک دی



0{ 
 e e e توس رس

 هدمبدید رکسرروس ضا هلءا رایتخا یت ءارق كيك ن دنراعا راردیا

واد ها توالت هرزوا یتءارف كاللا نا ور وبا
 رل درو 

 شا یانکل بوبح یر ص نو ره ناتو
 رو عشلا ملا ییرصب ظابافورما)

 اع نالوا فورعم اک عند ظحاح هاو فیتاصد بح اصروب رَ

 هدلا عا لطا بهدم ور بولوا ا لزبعم ر در وهم

 نالوا فورعم هلکبعد هبظحاح ند هلزنعم نیهلوا یصاخروط

 نالوا ىج اص هرفط رول رمو )ال وا یساوشس و ادع» كن هق رو

 فب رش دیس ردیذیلت كماظنلا ینبلا راس نب ےھارا نسا وبا
 یلظ>اج هدنن اب هیظحاح هقرف.ه دنرخآ كفقاوم حرش یناجرح

 ن ڪڪ بواوا ندراز ات كن (عصدو لر رول رم بت ودنآ د

ERDEا اعم نورد رو نو9 هدیشک هب هدا طم تالس ف  

 رلبا قیفح وید ر دشلیا ورت هبا هفیط) هغیلب تارابع ینرکا
 رایشب هدرول رد بات کردناویملا بانک ین صد نسحا رول ره

 تای نرو هد نیسو ناس تالذک و ردشایا عج رداونو بتارع

 بواوافوصوم هلبا نارکس لئاضف روب رم ےک هحرکا ردندنسهقناف

 د اد ح ی” ردقورعم هرزوا قلوا # رپ یرذطنمو د

 نوکر 5 ر د ر وطسم هدبتک صعب ردو داوا رو ریل ثعا

 ناذک عرضت هدکدلبا هفداصم هظحاح هداوب لاس لدنا مالغرب

 هوطخ جاترب هلبا نکلوق هد هساا تچز ردن ره بودا فا

 تناصا هناوص> ردراو ےدصم زار هدرب نی رب تودیا تعقام

 هدظحاح نیکعار ات نماد نماد یزاست لرباک تولد روس

بوشود DI ا تولد لعوا هننسوآ شان بودا تح ص
 ردیک 

 یظحاج هدکداک هنهاکشیپ كتناکد روصر ماع ندسنل قوج
] EES IGE TRIED NALA EFF RRFPETA GTFEIFREACSETS 

 ٭ هروصم#
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 یدنکورید هلا سایقاکا تویلبارظن هبیدنفاوب بورتسوآ هروصم

 ندنهضووب كمالغ ظحاج ردیک بولیکج هفرطرب بوری یکسوک
 یدوص2 ن دابا رارف یدن؟ بووک یب اا بواوا ری
 ندکمزسوک ۳ ت م الع ول ب واک E ا لروصم ود هلوا هن

 لج ییلصاریخ ب ودیا راکنا ر وصم هدک دابالاوس وید رد ىدا مه
 ایک رک یاوا رادرخ نس ندناصا كنو هلا ظداح هک دید

 هللاو بولو اراچ ان روصء نیک ماربا وید رداکد هدوه عضووب
 هبعقا جافرب اکب بولک مالسغوب نوک یکتود هک ردوب یتسار كزوس
 ندمروک ی ا طش هدن هدک دید هلدا ر وصد اکب ین اطیش بوریو

 ع هديا سابق ا هک ان روت؟ هوکر کر هه ء « دیار وصد دھن

 نو ساوا رو د. شمر و تجز هزس نوکول ثببخ م دیشعد
 کاکوداعب تولوا د ار دیا راذتعا ود

 هنلوډ بونود لر دیا موا هتسه وب دیدیا مزال هاکس تعواط ء هءالع

 لکوتم هکر دیا روب ز۰ هکردوب هدیرپ ندنرابخا هاج كظح اج ردیک
 هدتفو لوارلشاب ا فر رءد نب رلیضع» هدک دتسا همر هنب رادالوا هة لح

 هن روض > بودی توعد یب نیل وا هدر یراک دید یار نرم هفل>
 واد شعامدآ هروصاا هب رک هن یدروک یھ ۳ هکنوح یدنروتک

 مهرد كس نوا اکب یدادامها ودد ا اخو یدا طف>

 مداوا ق ۳ ریهارا ن د ه دودج هرس دیط ند: ساغ راددرو

 مدروک هدک دد ع هرونوک یس لک مروب هدنک ه داد مالسااراد

 بوریک هلی, هغی ق بودا تففاوم سد زاوا قیفر العا ن دنوب
 هن درا بوکح هدر یدلدایما هرکصندکدنکو زار تواوا هعرالا

 یدلبا رها هنس هیراخ نالوا زاوندوع سد رایداک را هب راج هدنزاس

 (ےظن) یدلباز اغآنس هل یکیاوپ

 TREE £ طقنب . باتعو ةعبطق موب لک #
 باضع نڪو انرهد ی 3



A 
  #۴اد ھد تص ص انا یرعش تبا 9۶

 # بابحالا اذک ما ىلملا اذ نود ۶*
 ی دابا سما هب هیراج ن الوا زاو روسبنط ۰ دکدلیا توکس « دعا
  ۱(مطد) یدلوازاسهد هلس ىکا و هدلوا

9۶ isn مھل یرا نا ام #اتسعش اهالاتجرا و # ۱ 

 # انوریصبف نومطو ن# ومرصبو نورع#: ك #
 هعطق و ف رسو رعه ردقوب هکر دتجسح یاج هقا شع ید اا

 [| كنابباوب هی روبنطسب را رلبا لمح بودباریص هد هنب و رارواوا التم
 ب ولا ف رح هبراج نالوازاو د وع « دکدلرا مانع ینیدورس |ا

 | یک ک ودید ردزردا هکلیا هن هدب ویلا رص هقا فو رعه قاشعا

 ردررداق هکابا هلد و هتیدآ هبراج ن الوا زاو روبنط ا 04

 | ی دابا ل اچ ېک یسهنیس روع#* قشاع بوروا تسد هیهدرپ
 روهظ بانفآ ندا یس رز هکمدروک یا هک ر دبا ظداح

 كهباق ب ودیا روهط نینزان * را همر ند ه درب ءارو یک ر دیا
 را ااو یادنا بوص یودنک توک هتیراسکاا 1 ۱

E دم مالعو ینزاترماد رر کب هب هي راح هدنحوا | 

 و ااو كاج دا رسکم تاویمزوط ۳

 | كا بودیا تکرح ن دنر یک یندروک یلاح و یدردیا
 ظذ ییا وب ه دک دروک ه دین وص ی هیراحو نم دزاو دننرانک

 (| (یظن) یدلنا داشناو

 ۶ | اعنول اصلا دعب * تفرغ ىتلا ثنا # ۱

 س وراو هاب ك هر راحو یدلنا هر وص تودنا تار ۵ دلوا ۵ سو :

۴ 

 دوبان بویهرتنوک شاپ درو رایدلاسط بولی راص هی |
 تاغ ه دک درو ۲ یلاح وب دو هک ردبا > اح رلیدلوا اد ات و 1

 وول 7 کچ ا ۱۱ 3



۹ 
 هراتا ه دینمالاو هلب وس هپ اک> رب رر و تیلست اکب ن دشا یکیدلبا

 ندب زبه رطاخ هکر دیا حاج یدید مرتآ هب وص بودیا قاا
 دب زب ند ۵ سیهآ یب ءال هکمدنا یدک یس هاکح كالا دع

 كّفلخ بودا ناويد ن و ڪڪر هدناا یفالخ تاک ا دبع نا

 كتاجاح باوا س ی دشا لا ع ورش هکم روک یطاصم

 رظنررپ ررراید روتک هنیروضح ب ودیا عج ییرالاصکرع
 كايتمولا ريما هکشازاب ی دج ل اطر عر ندا نکرد

 یب هی راج نالف نالوا ه دنراصاخ م رح هک ردوج ع ن دنرا طا

 رو رسم یب رالوقوب هلکەر دتا شوک یس هتسا ج وا بورا تح

 هدقدلوا فقاو هلاصطرع نوه دیر س ر ونلوا اجر قم روم

 وشراو ی دلنا ها هرب ل راتلوا ه دتهدخ م اقم بولوا شنارب

 لنههلخ هدرول رم ید و وسک شاب كنحاص ل اھ رع

 قعر د یک ینلدةبح هرشط نوعل» روک هنر یا

 توئوطنکل رانو س۰ رداوا ئا رح یدلبا سما بوردنوک یخد مد ار

 بوئوط یی رح سپ یدید راب وس 4 ع هروکر لنوس روت ؟ هیروض>
 كنو ب ودیا ب ا طخ ه ر وب زم دی زي راندروت ک هنیروضح كدیزپ

 ر ورم هدکدید كل دلىا تر ا سج هلکر ول هب هغاخاتسک ۴

 اکرم رک وُفع نیغلوا مد اعاو ق ولو هر کل لمس نینمژلا رسم

 نکاس یبضع كل دب زی شد ی دید م دابا ارم اّریحا هتحاسو یب کھ

 هرود رم ديدم هن هدئناب د بول:عاط ناوئد یدابا مما بولوا

 ی دلبا رھا هج ارخا یب ا ندنهرج ه دعا ب ولد رودوا

 ه دقدلوا رضاح هلع بولک ب وآآ هذاا ق:دوع هیراج سا
 هدروب زم هدک دید نو سارا هل وس كسزسا هن ره هب راح هنشا هفیاخ

 (تی) ۰ یدلیا یمن نیدورمس كتي و ند هبراج



 ت تر
 ۱ ل ده صحب الهم ےطاف # لاد_آلا اده ے٠ ہ طاوا #۴

 »ی لح E تعمزا دقتدک ناو#

 زاغا رس هلا روک ذم تب تور و نژود هتي زاس هد هب راج سذ

 هلی وس بودیا ب ا طخ هروپ رم صح" رارکت دیزپ هدعب ی دابا |
 4 ار هل لب ول ند هب راج « دقت رح ۵ دک دید نوسوفوا د یر

 (تسر) یدابا ز ان اوا زادرب

 < هل تا ا د قربلا قلا *

 * لوغشم كنع ىنا قرلا اهباا#

 هرکص ن دک درب ورا رذ بن واوا ر E هلرا روک دم تاب هد هبراح

 نوسلریا یخ د یشرب هلیوس بودا با ط> هروب رم دزی رارگت
 کر هب راح ل دیا نامرد نیمو( ا ریهاا ر ول رم صع“ هدک دید

 سما هب هپ راج دیزپ هدکدایا ز ان وید ن وس رپ و بات ب ارش ماج رب
 هر و صح ت ودیا زب رما هلا ما اک ی یرعا سر ی دلبا

 هد کالا ع ورش هشون بواا ییاج « درول زم سا ی دنوص
 ی دوق هر ی اح تورا و لا تااحرب هب ود کک نیدعا م ۳۳۹

 ی دابا جور ےس ب ودنا باترپ یعاشا ن درصق یسودنکو

 ا زادانو لهاح قحا هن ناک میجرت هدک دروک دی رب

 هرگ رح درب * ۱ ۳ ES هک یی هر راحز رها و سا
 ط شک

 هنس ودنک لاح رهد هرکص اند ود لادا لکد كح هردنوک

ENیدلنا سه ها لرد ه روز تولد ی دا ررععزر = هدیآ ن 0  

 ك دیا ےل هنلها كن ہہ ہیک نالوا لاله كاروتوک ی ھی راج وش
 یور كروب رم صح“ نسا هب بودیا عیب هسدغوب ییهارکاو
 توریدلاق ین هی راج هم دخ سد یدید دیا ق دصت نوجا

 نوحا ناراب عاعجا هدنآا دم ۵ £ در وک هیراخ + نکیارراقیح هری

 تسد یننابب رک ب وئراط یتسودنک سب راشایا رفح روف> قیعرب |
IER AREER LEF WEو  

(a 
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 (تس) بودا داتشنا تد وا و یدلنا صبلم ند همدخ

 9 که ملف شع تام نم#

 ¥ توم الد قسع ق رس ال $

 E هر ملسا بولا ھا كتو وڏ لوا توزوئوک ییسو دنک هدهز

 لسا یال 7 ہا شوک ی ھه 4 = وا رې هکنوح رد ظح> اح 8

 ماعدا یا وح دصو *راحرادعمر اک, و ىدا مهدی ییبردکب ولوا با

 داتسا نوڪر هکر ديا قاربس مداقا ۳1 یدلبا ناسحا و
 هدد لوا کد طف> اح مدا هدنسلح كرزو دریا ل ی لصلا وبا

 مامز “لاما هنفرط یدو حدق 5 ك ره یر لدا ب وصا

 یدلدا 5 رو E لح 5 دندن عفو ی و تایی ل ۱ لس بودا م رک

 ی دلنا نوکس نوین دین هلا در یروب زه صخم الصا داتسا

 ۳ 3 دکر ادا 2 اا عود ب ت وداق 3 دسا روا ر و حداق هدو)

 مزیت اه و رح بورود توگس ی بم

 تام مو بدر ه دنا يح فر ط هدررب یک كنوب اھ ا نگندمرورد ہد

 مسالا ابا ا بورپ و باوج سپ یدیاز رك رش بد لوبقلا فیس

 تودیآ نا یج هک« دمروک, قبال نیفلوا فر رحلهاحو قجاربوب

 ۳۲ الات هراو هدلوا هریلا ك اہ هروب E یتلزیمو ردو اظ حاح

 یرا آ كظحاح ار ژ هلوا ناسنا هد هیلبا لاک لبص# بودیارظذ
 هکر وناوا تاور یدیدرزیسوک تدا هلو 1 بودیا ےل ەق لقعالوا همدا

 تدشاماد یتفرطخاصسیدیشلوا الم هلق دنر عرخآظ> اج
 هسا انور ط لوصو بودا الط هلباروذاکو لدنص یاب ندا

 ےک دردبا هدنض رو یدازاا نخ > الرصا زا هییایا حطو هل! ضارةم

 هباب در د مسردیا لکا ی س در ابرب زر i نیغلوا دادطا رقم مدس ج

 رلبا ۳۹ ی e و لوات رب رک او مرواوا زده



 هنر
 دچا تولد عالم هد هلول رس.بع نوا شاط E اغمو راش لوا

 (ےظد) یدردیاداشدا یرلتدب وب تولد ردکشتلا ناسفط حوص

 ٭ عش تناو نوکن ناوجرتا #
 36 باشلا ماا تنك دق اک #

 ۹۶ نوت سال كه كن ذک دل ۷

 # باشلا نم دیدخاک سرد #
 هب وسام ا و هدابطالا تاقبط ابالا نوبعیحم* تس كرو نم

 هلیاروپ زم بیبط ظحاج هکردروطسم هلهجووب هدنس هچجرت بربط
 هدماعط ءانا سد زارولوا مچ هد نس هدام كنب رب ندارزو نوکر

 هر رب یا اکی“ بودنا را SN ان ول هدک داکدوس هرکصت دولاب

 هکر داکد یل اخ ب ودیا هضراعم هروب رم ظ> اج هدک دید ملیا مج
 هسا داضرک | هلو قفاوما هلوادا ضمان هنعط كل یعبط كم

 9 دانا کا کژردنا ضرذ هسداقفاومرکاو ردررقم یسلوا اود

 رول زر« بییطیددید ردیا بنر ترم ه سد شعانددحاو عون
 بودیالواتت هدندنسکبا یدعت نس نکل کد ردا هلدج هاکنسنب

 یدنک ظحاح هدک دید رولوا رهاط یئاهرب هدقداوا حابص لبا عج

 هرزوا دا رح ندا بویغا اغصا مالک كيببط ءاش هنساوعد
 ہد رواوآ اتم يلف هک لوا یلاعت هلنا هان هدک دانا لواتت

 بوید ر دس هلن رب دس اف س ایف قو اناسیحا ظح اج
 تاکح یرند دکمه ارب ید رانا ےل ه:سای دا ییدلنا ام دم

 سد یدیآ ا دلم یتموکح لمس کی د -صحر دیا تو دیآ

 نوڪر هرک صن دق دلوا زارفارس هلبا هرول ر٥ تموکح تدمر

 تدمرلشسهردنوک م 1 ۵ از تودنا لع ید ميگيد کر ب بخ

 ادابم دکمدلنا فوخ یدیسمرک نوا كم زول وا هک لب ۵ دعو <

 بودا عمط هسزولوا رادرم لم دوم لام رول ر٥ ریسه

aE IETS EEE ETE FE ESE SESE, 

 رب



 یروبزم نوستلا هکمدلبا هظحالم ینوب هدیا ذخا هلق رطرب

 مدوق هایش میم كس نوا وتلا كب زوتوا هرزوا قلوا لاععم

 هب هرب بوسنپ هب یک سپ ی دلک هدرش اب بو یمک قوج
 ندنعودلوا لیلع هلبا یصرح 43 بولوا هدناكنن> اج هد زمغیدقیج
 نیفاوا هریک فورعمو روهشمرب هکمدتنا ندلکوک مدلوا رادرمخ

 هليا تٍرعوب سپ م هلوا شمروک هرکرپ یراب لوا ندزلوا توف
 بوا ڪ هیراج رب هدمدلبا باب قد بوراو هسنسوبق كروب زم
 كني رل رض > ىدا مرف اسم یدید كسسا هن كنیلضءردن

 بوراو هیر اج سپ م دید مرا قلوا یر هللا یرارادید

 ج ولفم هکیدیاریدمدلبا شوک هدکد ابا مالعا هطئحاج یروب زءمالک
 كف رح رب شمررص یس هرهچ ندنضيهرقآ یرابلاس ندنزغا

 یدید ید زاسلو رد هتسخ راو رولوا لصاح هن ندکهروک یتتعلط

 مارباو حاطاوید نلوا هکدمریک هنب راروضح هللا ه دکدلک هیراج

 ه-ءفدو یدلدا ضرع یعاربا بوراو هب راج رازکت هد هکیدلبا

 هی ه صا نکر دک بوک هکر دمدآ رپ وب هک یدستیا هپ هبراج
 لوا ند زلوا توف نیکیا شوک یمگل هتسخ منب «دقدارغوا
 هدقدناوا دا هدةلخ نابم هرکصن دنتوف هک ات م هلوا شمروک هرکرب

 س: یدرب و نذا هدسعب بود هلوا ناسآ هکعد مدیشهروک ه دنب
 هد ءا بو دیادر یال س هلا لج در مدر و مالس هدک دریک هني روضح

 هجا زکبسن ءهلساس نکیدلبا رم« یزب هلا رکمودق هللا رعا

 یعودلوا PE هکمارب ه دان هرک درا لاوس ود ر ده ته

 فورعم هلراانههو دوج لوا كنس یلاعت هللا بو دیا اعد مدلبا ضرع

 یرلماا هکنوسلنا تجر رع هق رغ یکیدادحاو ءانآ نالوا روه ڈٹ مو
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 یرکا كقفلخح هدنرلاود نامز تواوا یرا ھا م کنه كناهجح دنهک

 ۱ (ع) رلبدبا لالا هفرمو لابلا حرم هدنرامرکو دوج لیلظلظ
 ۱ تك تن کمارب ۸ مانآ بولد * یدا نامز لوا نامز یدپآرلعدوارامد

 ۱ هدکدلبار رکن د یرمح ءاعد ۰ هموطنمو داب دا بودیار گد یینساع دا

 بودیا اعد ود نوسلوا دزه ر رکن رع تولوا a ه دن

 نمس هدنآ داشنا یس, ند کراعشا SN ندر اج هکمدید

 جاهتا نام ربع را لاو نیکعا شوک ن در E كرام ا

 قاپ یکاوب بوروک یتازرا هلوبف ريح یی ران سب هلوا مراذهفاو
 (مظذ) یدلیا دا تنا

 # الاطق ل اجر یو تعدق نیا #۴

 ۴ امدقلا تنك د لیسر ىلع تبسم #

 #* هفورص یقاترهدلا اذهنکلو #۴

 هکیدید هدمت دشلفاب هيو س: مدتقا اق بودیا عادو هدعب
 دد نسمرولی یعودلوا عقاب لملها هربب حولعع و لعوا یا

 تودیا ها نر ها نالوا هدا د كنسوش رار 5 عود ار د اس رح

 کلر لود رد ط 3 کردا یلهار لوا ارز هلا a را ۳م

 بولد هنلسو اساب هدک دید ردررف# ی اوا | اود هدرد ولرد ىکا شع

 مکس تویلوارادربخ دنیا قد دو یهو مدعرچ اب

 بجا ود یداو ۱ هاک | هدب ِط در ۳ دعا ردقوب هدن رسو

 تر مدر ردنوک ليلها ز وپ ١ هر ول ره نر رول و كر هدنا

 قنس بواوا عقاو ءدنناس یجب یللاز ویکی دا كىر جرات یتافو

 هر اس هللا ا

 هک یکم اربا كمرپ نب دلاخنب ی ن لضفسابعلاوبا #

 مجرد د ه دار ناس هل ۰ لاب اے ہم هکءار اطر ولرم

 اے حح
KF 
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 ۳۵ تح بواوا ا زاڵ تم لکا ت هه قرص هم رک و د وجو

 فو رع۰ 2 ۳ ۲ ن درفعج یردار ن دا تعبس یس هجر

 وا خاب | ن دروک ذع « دالرو تیات کح نق درو ب واوا

 ندرفعج دیشرا نوره هک روناوا تباور رداو_ةنم هرزوا

 هکیدلبا د اره هدب ی دیشلیا زارفارس هلئرازو "هبنر لصف
 یرفعح ی ردار هنن ر بو دیا لورعم ندتدخ لوا لیصف

 ردپ یا میگیدتا هيا نالوا یزردپ لروب رم سپ هدیا بصن
 یصوصخوب نس مسا كع الفن هرفهج یماخ نالوا هدلضم ردار

 نوره هکر ونلوا لف یدانارها وید هلام العا ب وزا هلص
 ب ودپا تاطخ ودر NEHE هکدلنا باط> هب ایح دشرا

 یر یرلادالو ل دیشر هلا ل ضف ار ز ی دیارید مردار ها صو و

 ع اضرا ی دیشرا نوره یسهدلاو تالصف نیفلوا براقتم هنیرب
 كنيم ومل ا ریما هد اح نامرف بجوم رب لصاطاو ی دبیشلیا
 یرلذوبامه دا سہ كلبا لهن هرّفعج كردارب یعاخ نالوا هدنس
 هد رولر م هدکدلبا لارا هلصف ب ودیا ر روا شاوا

 ند زپ هدنفیفح لوا هبل با له هردارب ن دن هکتلودو تصاعرب

 هک رولوا تاور یدید ردکننمولاریما نامرفو یهاردشمالوا لئاز
 لوا هد رو رم ی دش لا یلاو هن اسارخ یلضف دیشرا ن وره

 ی نوکرب« داناو ی دیشلوا ل وشم هل تهوکح كفارطاإ

 تحاص كن اسارخ نکیا سصاح هد لد شرا نوره

 یگ ن لصف هگددیاوت 4 وم یدلکدغاک ه هفیلخ ندندي لا

 راکشو دص اعاد تویلبا دیدن هلبا دابع حاصمو د الب تازا

 لیصحت نسف ی اوهو د نک بواوا ل وغشم هيا ةصو قوذو
 ا هب هات ورا رب 0: سا رد اا9
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 هداسیح یدید هلبا رر رګ یشرب نوجا كیا عنم ن دلاحوب یروبزم

 ےکیدابا رر هب رهط ه رکصتدک دلنا ترک بولا یدسعاک

 نوسمرا ندنس هپاج و طفح نس قح بانج مشوکر کج معب یا
 هدتموکح اودس تب واوا لوخسم هراکشو قود ثالاوحا گر

 بت ودیآ لر یعاضوا هلوعم وب 3 دیآ ثاربا ن اصن و نیس

 كلبا ششوکحو یس هی هدیدنسد لاوحا و « دج لاعفا

 یارصع لها هسرولوا لوسذشم هلآ هن ره مدا اریز نسکرک
 زر دیآ داو رکذ هک بول هلا راک یییدلوا لوتغسم ك وا

 مقر و رب رم یاساو هب ھے رو ن ا اپ توو مالا 9

 ) مطن ( ی دا

 الا یل قاراهت بصنا *
 3۶ بيل |ءاقل دقف ىلع ریصاو *

 3 ال _-.همییا لالا ادا یي>#

 < ونعلا هوحو دو تزغتساو 3۴

 ههرالا راهن لبالا اغاف
 * اکسات ےک ی 5 گن

 # بی یاب لیلا لیعتسی #
 Ee هرات سا لبللا هلع را 3#

 9۴ ررصح شدعو وها فتا 3%

 LG الا ةذلو #

 9 بقر ودع لک اھ! یس #

 کاب برق تاش اوره اتا و
 یدابانیسعت ید كدلبارب رخت بوخ هنردپ یا یداوا ما هکنوح
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 جی قاب ےک

 فطر
 هلیساصتعم هددداوا لصاو هلضف دعاکح هکر ونلوا لعل

 هدسم اد هبجلوا لوزعم ند هروکذم تموکح ب ویلا لع
 هک رونلوا لقت یدلبا ماعهاو دیقن هسان اص م بویلبا تمژالم
 لوا ب ووا ع هلا هدا ب رس یک رفعح ی ردار لصف

 هدهحردر یساش اتو با تج ان دروماةلرفھ
 شاع هباماضرد ۳۹ ردنا

 بیس هت ورم صقنو ض رع رسک یف ا-ص با ن الوا یناک دنزو

 تقو ° درگیدلبا لعو یشر هی کو 0 ۲۳۲ ۳ "دلج

 فل هروا ره ۳ دا EEE u الوا دو٤ وم مرورس نالوا هدنزاعشا

 یدبا ربدرد هدا ز هب رجب ندنرورس نالوا شا ن د :اوصو

 داوج و رک 4 هالا میدز لصد راض عا هکرونلوا تاکح

 هم وهذم تفص یرلکدید رکو هبت کا نکیدیا د اهن تال یخو
 ییاوت هدباوج لص هدگکح اد ندا رکسلوا فوصوم هلا

 سوح عبط تورو ند هرج ی هراع ردرمک هلا ےس ہک ی فص

 نکیدروک هحت ند هراع یدید ردشلوا نککعم هدمداسهن نیک

 یک مر لب هدااح لئاوا مک یدتا هدفدناوا لاوس رازکد یئ

 عو طقم بودا زره یدعشلوا لماع هاصق صعا كسراف دالر

 هدادخب یرول ره هدۆد ]وا راع ندعلسا و عج 1 یرم لام نالوا

 عیجج هدر دن رلبذانا تلط ل ۳ ییدانا مال تو دیا راضصحا

 دسشا لید هدیرزوا هرکصتدک دنا ملسد بودا كلما

 ل ام هدا سشاہم یدم هلوارداق هنا ص8 هله حور ی دلاق قا

 ر ردپ ه دلاحوت ی داکد یلاخ ن دج اعزا ه دهلط ی روکذم

 هدام رد هلا هرج ی هراع یدم هل ینکج هدا ریبدن هن بولاق

 رولوا ند هرا هسرواوا هراحاک ون هن نکل رابدپا هرزوا ترودک
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 هل تب رطرپ ب واوا ردکم رلاح لغوایا هکىدید اکب نوکرب بوند
 مال ل كر ب وراو هب هراع سَ )م هدرا لیصح یی ولطم لاق

 لاه ده ن الوا رعد تو دیا هدافاو مالعا یز گرور و هلا

 یدو روما ن اا ع هلا راوتر و هر لدا قاب رط صرو

 لنا ا ردب یا a دک دید ید زوالوا ادا فن هدک کارا لمس

 هب ی دم نکبا كمواعم یغوداوا لخت لکش هن زکام

 یسانعم ۲ لنهر دنوکرب+ هژوعم ول رکید ب و كیا تەح رم 6ا

 هکلد لکد كمرب و لا» ی یدبا ۲۳ ی تدنلاكارکا کشر ولی راو

 هلوا هک دمراو تلا بس و كیا مارا م دید ی در دیا ی هک و

 هلوص> نمندصمنیکعا اقا تجمع هتاف ىلا دت هلا هک ردلومأم

 هے برع ب واوا ر اچان یدیدرب هلو صالخ ند هطرو وب ب واک
 توراو هنس ورک كا هراع هلا ددرب رارهو م دوبح هرشط ادابفنا

 ر دص هکهدروک مدرک هنس هدقدلوا نذا م دانا ناذیتسا

 دل فسا كنناوبا شمروتوا هناریکتم ب ودیا اکنا ھالا هدنناوبا

 یدلدا مالس رکص)+ ردپ یدمبا در یگالس مدرپ و مالس بوروط

 م هروک نامز دعب بو دیا توکس م دایا ناب یب هصق ب وید
 بو دیا موا هک ردپ ندسلکوکو م دهرح هرشط ندا یدند

 با بو دیا لالذا نب مهو ییسفن یدنک مه هری مس هداف

 هردپ نده وید یدلوا لصاح یشرپ یریغ ندکود یز ور
 هدک داک هرع وا هدعن مدلنا لالە عهد بواب رکر ادر تویفراو هل

 ند_:هحو ولد ییصا دك مدروک رطاق یاکو جاهرب هدنکوا وق

 ۳ ك يلع ناتساوآ ااف زان عددنا ناو

 كن هراس ۶ وید نوسلوا ریعض ریدکت ثعاب م دریک هنناب كردپ سب
 یدوهعم غابم مدلبا توکس بویایا لون یشرب ندعاضوا يکيدلبا

 تهد هن هك 3د ]وا صالخ ندد بو دا ملس هل مرد ۱

 ¥ یروب رم
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 لیصحت یدوهعم لام نداباسغ هدعب رلیدربو هردپ ی ورم
 هدکد رک هب روصح توراو یدردنوک هب هرا۶ هلع هنن هدک دابا

 ىذا یک الس مدر و مال م دل وب هرزواژزرط یلوا هد بسا هم

 نوساوا دب "ره یر رع ردبا رلاعدو مالس ه رع روصح رک صا ردا

 ال اح یام ی را کد دانا ف طا 3 دز م هون اضم هر هد ران یک

 کودروتک ی اس د تولد رلدد ردنوک هب اکاخ بودا لیص

 كنس ن لب! بات ۳ یدلک هصع تواو شن رب مدلنا مالعا

 هردوک ه ةر بولا ندزب هخدلاق یس قا هک ییا رص تکاب

 بو قیچ ه رشط هدکدید نداروش لقب لاج هکش اب یک هجا راو
 یتسادعام تور واک یی را دعمر مدرونک < ردپ هد یدوهءعم ناله

 یوحو مرکو ب ند رو رم سد یدیحلبا فرم ه-:قراصء توا

 "هراع یدد یداوا نکعه هدمداهر نیک شوخ همعرط هدک دروک

 نالوا یعالو» كس رت م هج امهع یلاعت هللا یطرسا عن ارو ؟ دم

Çeیو درب بولوا ی ۱ ۴ روصام رفعح وبا ردندندالوا كن همر  

 هدننا كند هم Rt ی دیا فورعھ هل _عالب 2 مرکو

 ید یشعلوا مادخح»ا هد راتهدخ یل اع ےھت نیفلوا یمات برقن

 بوریک هنبروضح یجاح تلضف ن وک رب هکر ودنلوا تیاکح
 ع ون ندان هج دلاوت هلک رس بولک هسی رب هپ ويف هکیدلبا ضرع
 ولد نوسک ه رلصو یدد رسا كڳ مه رکن د روص> نیفاوا بس ہس ایه

 ا یا بولک هد £ ک سابا هنهک 4جو J < نسر بقا ندا

 لصف هرکصتد امز زار بورووا هدفدالوا تراشا و د روتوا
 كما ۳ ين هدر ول زه یردلبا لاوس ويد ردن كنح اح ند روم

 هد ەل تولد من لضو هدك دید یمرابا هد افاو مالعا یکل هنهک

 هدک دید رد هله و ه یل داوا كتب ءان عو هل ءرب ند هح تدالو

 هځر یر هلت دالو +ا رمعو وب ید ال و کی انج بودن اعد رونزرم

(i 
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 مو تولوا براق || ۴ ماو تواوا برق هش را ها جدزع
 تزف لصد س یددرد هلته یسلوا قتسم ن دنر مات مات !

 كدلاوت نامز نکا ردنکمینافتا هد لب رخ آ سا كعسار و راحراوح

 مکیدیاردیا بور وریخ م دااو ر وب زم هدکدید نیسرولټ ندنیب رق
 یلغوارب كدلاخ نب یبح هدزع راوج ههک لوا هدک دلک هیاسندنس ||
 امارحا هزکیمان مان لرمس سپ راشهوق لضف یتعسا بولک هپ اند ||
 راشلثا عضو لیضف ىمع#ا هد ءانب هزقراقحو روصق یدنک و ۱

 هرول زم ب ودیا مست ۰ دک دلبا شوک یمالکوپ لض سی یدید ||
 باوج وید م هد نشان شب زولوا « داوا یدید نیس هدیشاب جاق ۱

 ییددلوا تعار كراتفک بودیا قیدصت یرول زم لصف هدکدرب و ۱

 كدلاو اب هدعب ب ورد مع هدر وزه "رس هدنب ارز یداوا قفحم هدزک اب

 وانداعس لانو هر اس قح رو م هدک دید رد کرا اک ۱

 2۱۰ لر ناوتسلبا رادیاپو ىا لاو هام هصن یماتطلس ||

 ۱۳ عق ددرد اوا مزاع هناشوجخ *یداو بودا قاف ||

 هدک دید كدیا شمال مالعا نوت یکناح بولکهزب یربندنامز ردقوار ||
 بودی عن یب نداوخد هدسلاحم ارک و اما مس اد هد روب رم

 ۵: ان اهن یسوزرآ كمروس ز وہ هرکیابک اخ یکیدیا نامز ہن

 سپ یدید شا نوه هنامزوب قو یدیآ تباثو رقتسم هدمریوص
 مهرد رب هسنش اب یس هنس ره كنب رع هروب زم یدلدا رها لصف

 ا لمع ءدعب بولبریو مهرد كی سبز وتوا هرزوا قلوا
 امدفم یدار و راوهر بسار ها مهرد كس نوا نوعا یش اهم

 ند هکسار دیشرا نوراه هرزوا یو دناوا رکذ هدنس هجرت رفمح

 یراباب هلا لصف یشادنرق بودبا لتق یرفعح هدقدلوا نادرکور

 عیج بول ردنوک مدا هراروب نم رلیدیا هد هقر هدتفو لوا ےک یک
 رلیدالدا سدح هدنادنز یر ودن کت تویلیا ذخا نب راکلمام

 4و #



 :it هل ها
 ید هر دنوک هلو هنادنز ی د ۳۷/0 دمشر اچ هدانا و و

 رو سم بودا جارحا تدیادیز س یدتسا ضف تولک هداوا

 هکرررویب بوردنوک ربخ هل اکس نیمار هداوا رلددرونک هنا

 هسلاراو یرالام ردقن بویلب وس تسار هکمدیشایا يعا هرانا ن
 یاو ین تبویلبا ےک نیب
 شعا راو یر هرس هک لاوء ادع ام ندنر دانا فار -ءاو رارفا

 ناس یرب یت داوا کلام ك ۹5 لوا هکردلبا سها اکبو

 رلیدروس و ولد روا هانز ات ز وب کیا هرو زم الاو لزوکح هن هسردبا

 شاب لصف هدکدید نسرولس نس یتسیقا مذلبا مالعا یلاح عقاو

 01 مکدر و > امد نی تاوح هنوک ول توری دلاق

 هک ر دیرل تاود مولعم كنمواا راو 8 كلام هشش رب ی ربع

 رب یخ هدشن ایم جب ورخ ند اید كالم هکلیا لمح هنا هلان زات رب ن
 هدنسو ۵ ها ع هاب زاد فر بودیا رایتخایمتوم مسنوا

 "هدیجشر ندزب ه- یک ودیا تئایصی مطرد ھاز لاحت مزب هکتسزواب
 یک كنو ال اح دردیا لذب ناوارف لام هعلخ ويد نوسلوا رطاخ
 7 لر ی ریست ه دزب هد تنایص یررل ام هکر دلاعحا هل هده

 نامرف كسبارومآم هلا هنرهنیسرولبب نس یتسادعام ندنوب رب هدیا
 لرو رم یدلبا مها رور س ی دید روتک هنیرپ قبول ریما
 .الرصا رل اوا شام هه رض رایدااح هاب زات زوکیا هن رهظو هنسارو

 ده کحرلبدلرا هدا ۰ ساحر هد رص ۵ دش تویلیا توف هعود

 هدسک هت هرزوا لاح وب هدي رلیدلبا تد رو هةل یرول ره

 یدیاراو حارج داتسارب بب رق هلګوا رایدتک بوقیح بودیا كرت
 بواک رول رم راددروتک هکلیا جالع هلضف هدنادنز بولوپ یرول رم

 هدک دابا رظن هرب نالوا ح و رحم ند رم هنازات تالف
 رخ رلناوا هدنن اب یدید ردپ رثا كنا ردشلروا هنا زان لیلا ااغ



 تودیا د انع حارج رايد رو ڪڪ هيد ر دش روا هنازات زوم

 ردعلوا ىلا طوو دساراوو لوا هلب وب کرا ف هراز ان زویکیا

 ۱ هکر دو یچبالع كنوب E ه دوا نویلبا زارمصا هرزوا لوقو ود

 هدو تورو اب هرزوا ر صح او نیشحر هرزوا ۹ هورا ناب رع یس

 هدک دلنا شوک یالکو لصف ی دید مز کج بوە ج دکسکوک

 تسرسا قمروا یهجنز هزات هرز,أ حز داشسا یه بودا دا رف ۱

 لهساندنو جارج یدد هلا هراح یرمعرب ییلوهس بود ا فط

 ی داۋا ملسد هر و و« تواوا 5 احا لصو هدکدید نمل وا جالمع ۱

 هدد نوتنکحرفاو ندنتکوک تورو اب لصف هرزواص>رب هداوا ۱

 هدعب یدفیح هل لار ص> یرلبا شوروح هدک دکح ندیرلها

 مان ء رب ھن رهط كرو رم هال رگ نامر توراص رابه رہ بساتم

 هبا داش وډردر ا كنهناب زات ىلا وب ام دم حارج دک

 یدنآ كمر و باق توف ود م شمال وا حور قلقوح ه ریس تعا 1

 هکندیا مع زر لاو هوا ناعم اکب یوق لرکلق هدح"الع رک اد 1

 نص ەك ارج س یدید یدرونوا نظ قلوایرتاكن هاب زات ك ۱

 بولا ضر مرد كس نوا ندنابحا صع) لصف هدفدلوا ماس :

 ا ز ول رم لڪ یدلنا در توی لو هدک در دنوک هحارح

 ضارعتسا ىج د مهرد كيدنوا رارکت ورد شبا دع لیاف یب دا

 در بويا لوق هنب ه دک دردنوک مهرد كيب ییرکی هروب زم بودا
 ندا »ا هکلب مدیا تعدحنوگاترجا هرلذا ی مکیدياویدلبا

 هدستاود مان | رز هک هت ندعهلخ تولوا ید ضس دوور

 هب هیلب رب یک كنود ۷ اح رلددیا لاماا هوم هلی هراس یرکو فا

 E هب ص عودلوا رداو دد هدا عدد ىا ەد هلدا رلش ل واال مە

 نوتا تا یرکی لک د ےھرد كم یرکب الاو م دانا تعدخر

 + ندارقف



 رار 4 رووا لقت ی فا ےک دم درد تاک ندا

 لقت یم اک كحارج ب هرونک هل ضو یھ رد كم ییرکن

 نکیا النس هي هفقافو رقف كف رح وب هللاو کیدا ه دنراکدلبا
 ندنسمیج كمراکم رکو دارا هدرملودنامزمز یم رکو ا ےس یک كنو

 رلارثک هدنف> ېګی-ااو ل طف هک روناوآتساوریدید ردح راو رر
 یدیالکد رداق هذا تسدبآ هلبادراب ءام هدا تش مانار وب رهیح یددا

 نیفمالوا ناکما هیام نیس هدا هدر یرلقداوا سو هدنادنز

 هبا بولا نا یکلنوک یقیریا تسدبارقاب كمال لطف
 یدو رب 41-ا یف كنام ندنرارح كنطد زکات ی دردبا قاصا

 کالف یبا روا تسدبا هلکنا بورپ و هتسابان هدقدلوا یتریکتع
 چوا ناسهطزو ۰ دنادز یو بولوا هد: رات ق رفزوب یندالو

 ىلا دت هلل ءاشذا یس هجرت كاي یدلاو هل اڪ “هللا هجر رد هدنهرحم

 ر ونلوا رکذ هد ږغ

 + ىسخرسلا لهس ن لضذلا سابعلاوبا #

 46 نیتساب را یذب بقا #
 ه دیالرطساو مو نف بولوا ن دنسارزو كن هيل نومًامروب رم

 ج رف ونت یم ات ےک هتن ی دنا یءهرعم هلا تاذح و تراهم

 لن مچ ر وهلم تقع ه دناک نالوا موسوم ها هلال

 هفیلخ نومآم کردیا روب زر. ببط بودیا لن ندعوشینفب نا
 دنسم نیشن هکی را« ددادفب نیما دم مردارپ هکیدیا راړرویب
 ندلوا دهع لو ه-:.ودن.ک ین «رکصزدقداوا تفالخ

 هدادغد ندناسارخ ین وذ ره ط ر احا ۰ در ه رکدلبا حرط

 لصاو هدادفا کر ح ن دناسارخ لر هاط سا دش اتال ا سرا

 هرات مش ر وم رکشل ییاسیع نب ىلع ن دنفرط نیما دم هدقداوا

 قلث رکسنع هل رهاط زادنرد وک اف تخ ؤا 2 رقاط ت ودنا ر ا



4 
 ۱ ۱ تب و ی هدنآ تعواسعم هیاس رع 5 و هل-هلوا قلفو هر

 || هدناتارخ اذه ىلع ءاس یدبا رزم هروتک تقاط هنس لج ر

 هفولع تودیا زاغآ هتهافسو ی انک یس هقئاط یرکسع نالوا

 تاکس ای رزرو زم هد ر عاب رابدلشاب هلی بلط یی رلذبیعتو
 دل رهاط ی هلج هسا د ووم در ره ب ویعل وب یس كحهدا

 كرادتهن تولوا ِِ ور E PRE دننامم»

 IAS لا مل < ل a 0ا د م دم هل یھکج هروک

 مدر دیا رد هکابا رارُق هد راد :هاک ی دعوت E یرمع

 ۳۳ داف اراد رک تف ی اتهفس ی هن اخ می دلوا هو

 لهس ی لص ۰ دز و مدیا روا و نکا هاو نکع

 2 ۱ ضق نالوا رطان درک بسم هد هناخ یالاب کد اکب
 | لصاح هن ن دمروتوا بوق هلح ل وا « دک دید ردیسانم رکمرویب
 | یر هتابا ذخا قب بواک ب ءرق یوق رکسع یدعرواوا
 ۱۱۱ کم یدنیک هردو نالوا تسانم هکآب رد زرقم
 ۱ لوا یدیسان هللاو بودیا نيم مدد ر دقلوا ملست هي اضف

 ۲۳۱ وا هم الا رگسرهروس J ا ندرمصق

 ۱ عی شیب در بویلوا یلص ا ك:مالکو بل وب رم یدیدزکسرواوا لزان
 یک ايب رک بودیا ر ارف هلق رطرپ بو م دليا لڄ هنسلیا

 ۱ لصف مدیا ربد دل وا ی زوصتم كاا صلت د د

 رو E ed هل ۳ فسا

 n سد م 4 هل ان د بوتیح هرصو هلو

 هدهافس ه دان ز ن دیکلوا « دنرلقذاوا ه اکآ ن دی غیدیح هرمصق

 / زاها ها ران رانك هما موش و تورج هدمم>او ۰ تو دیاز 2

 ۱ زر هدا لاله هلت وعع دشا نس ب هریک ورا ا س ںودیا

 ود



 %00% اا

 هلصاو مدلوا لعق: ه دا ز ن دل احوب راد لشاب هّئشو دعو ود

 بتولاموو هعمروتوا هد ر روت هر هدلاح ودنک ی نادانو لهاح یا

 یک كلوب لدوصمم ن-ةمراّهبح هلع و یب هلبا را هدعو عورد هج

 یوا وا لضو م دید ر دیمکمردخا شوک ی زسان ر انک

 کفی داوا ۵ ھا ندرصوو هللاو بودا رارمےا ہرزوا ی اع دم

 ےضعو ظبغ ن دنزوسو كلا ی دیاریدنس ر دبا ل وز « دااح

 یعاضوا هلوقم و كقلخ رب رح قج ا هن ندنلکوک بواوا دتشم
 یزفاح هفت رطر هدلاح ییدع* ردروصتم ید و اخ وشنان

 مدیا ید یدبا لپ ندلوا ناطاس هيا ی د كسلبا ضالخ

 بواوا ناو ربب هدرپ یرلتوا شو تعافس هند ک هسدا لرکسع
 هغمروا شنا بوحا زاخراوم هتیراو د کر هناخ نت روا رپ 1

 تودیک نادلا مراتخا نان قترا ه دکد ررک یاحو راتدلش

Eیراب بلا نددکاب ا هل ه> و رخ مدلوا ی ن  

 ت هدنا ایک .هک راع عاللنآ هرکی )تابع یا نا

 ۵ 6و تب و وا ملا 0 65 ةا لصف م در د 1 هانا یآ زارد کو

 ب ودیا لر یب ه-طظحالموت بودا فطا ب وروس نر زوب هالا
 راهو را هل ج رلتدش وب ید روس لمحمء رص جد زار

 / زا یشیالرطاو ۹ دارد زم ءرواوا داشادو رور توآوا

 صالخ ندع هما هللا و هرکص ندناهژرب یا رظنتم د> رو تقو

 مکی دنروک یدر ندا رک فرط ارز یا بولک هد ره قد وا

 همادخ نالوا هدا ندمملا سا یدد رد هلکنا رھا خرپ

 رل,دروک هدیا ظف اء مدد یمراو هک روکا هزاز كوا
 قو هو دایک زۆ اک ندو طاوا ال صا رح ت و٥ هروک یشرب

ESEشارف همز دزو ط ف ارس نیعلدلوا ب ویمروط ۵اا  

 یعاشا ىع دن ک هکمدلنا تع رع ققرا ان یادي راو ۱



{o1 
llن دارفک را راکهدخ ° داخاوب س) مدیا الا کو ك  

 هسوک لنآ ر بودا دوت ید رلبدید ی درو  یلارفو

 رکسع هدید م دید رولوا رم هنت باغ ع هروک ب واک تلف

 ولد کز هز اغ 0 دنرلکدروک یهو یل OE 1 دفن اط

 هدقدشلقب هرکس هسوک ن الک سب رایدلبا فقوت ر ادقرپ

 رک شب تناسب ی لع دی هد

 د اوفو نابعا بوچا بوف هسر واوا یرلرما بودیا
 ی دارا صا ر ندا ی دبد ۲ ه دا ت وعدرر رر یداشحاو

 توعد ه)_.سرو مسا رر درب ییرادمان كل رکسعو رتب دأدا باب ف

 یعارطا كلام نب هللا دبء نب يلع ن دیا تعب ب واک ادتبا ی دلبا ||
 هرکص ندنو و رلیدلنا تع بولک ناک: ناک یس هلج هد یدا

 ب لک هن رخ نالوا دخا ن دزلام كن رک عو كناسع 1" يلع

Eمظع هللآ یدلوا مات متل صم عج بوایر و یزآ دوولع  

 تب ودنا عفد ف یطع ؟هیاد ر یک كنو ندرب ۰ دنعاسر ناشلا

 تو راد_هم ر ٥ د د ه دنرلکدید ر ویلک تو دنا تعرس یا

 ناسحاو حالصا هاوطد قفور یرااوحاراسو لاوماو تفالخ

 یرهاط ندناسا رخ نواف هکر ونلوا تاور دون و یدید یدلبا

 لهس يا لصف هو فتا ك ردنو ه.تسوا كاما درج هدادر

 ساوا لرهاط هدکد لک تعالوا ب ودار اتخا د وعسه تقور

 دع | ولر اکس ےکیدتبا جدو یدلبا میلست هروب زم بودیا دّمع
 ونک رک هسروط تو روح در كد هب ےس س نکا هکمدلرا

 ننګ رات یهجو هنیرزوا یسبع نب يلع كرهاط مقاولایق ی دبد
 دف تک ارج یا هی ماه 2 RM A هبلغ هرهاطن هللا د نی رهاط نی دم ثيل ی بوق

 هی



{$ 
 ره ظلآ روب زم ءاول رد هنسشب شالا لاک ےک لد هپ هیجتدیا

 ند ااصا *هلج کالضفو یدیا یرارا فا “هام ںواوا هدف رضا

 یب رع تدم بودیا جارخسا ینتدالو علاط یدنکه کر دوب هديب
 مرا نف باعا یف هیاکحوب سب ر دشلبا نییعن یتلتف لو

 2 وأم هرکص ندقدناوا لو لصف هکر ردبا تاور هن وکو ب

 ندندب ران و فح كکولفوا اب١ هنس ه دلاو كروب زه هغيلخ
 هدعیس هدلاو كل صد ۰ دکدردنوک رخو د یمراو یشرب قبال هزب
 ه دتنحا «دکناو ردق وب یشرب رونلوا فالطا فحت ی ربغ ندوب

 کد یو ایوب یه هل ره۰ ید نکالاح نل یشدلوا هن

 یعودنص یدلنا ما ن ومأء س ی در دنیک ق وديا

 رر حر ن دعا ریدحا هدا یدقیح هفحرب ن دنا رایدجا

 لبا یلک تالطف هرکص ن د هلعسب هاتوا ی دقبح یس هر اپ

 ےکیدلبا چ ارخا هله جو وب ییماط ل هس ن ل-ضف هکشلزا
 هناوا لتق هدننایه شثاو بآ هدعب بواوا رهف هسک ق زا

 یس هن یکی زویکیا هرکصن دةدلوار ھم هنس زک س قرقرو ر هعقاواا ی
 یاش ااا هکک درنکه ماچ بهدیس پلو چ اختو هد کیک یا لنناهش
 رلردارا لو یرو نم بورک هداج ۳ رفت : حاقرب هل. یا

 هوم. یربخ لق كل روب رم هکر وسناوا له هناصس هللا هچر

 ر ادقمرب یتیرالناق نروص ب ودیا ع زفو عرج هدقدلوا لصاو
 راب دلی اافتخا یس هلج بوو هسک ی دابا شیتفن
 هنس هدلاو هدا نومأم 5 ندنلتف لر وب رم هک رووا تاور

 بوکچ ملا «نغب دلوا لاله تاکولغوا اردام یا ب وراو هب هی رهت
 )ا ا بواب لعوا کودک قن مولا دعا و هلوا نور

 نی نموا رمان بولوا نا رک یس «دلاو كلضف « دک دید هہکچ

 یک كنس اکب هکیلوا نالانو ناب رک هضن نوعا لغوا ل وا
 س جد ی مد



 تر
 رس رس تست سس

 ر هلا هل ۱ یاه ی اه "هب ET ۰ دیا لغوا 9) 8 هوم

 بانر هپ هم اغ راوش و لصف ن وکر هک رداوقنم ی دابا

 زکیدکچ ندنلا قلخوب ب ءدیا تیاکش ندنماحزو موجه كناجاح
 لالمو رحت زاهظا ودر رموق هفلوا هدوسآ تعءاسرو نار رد

 (ےظن) تورو باوج همام دک دلا ||

 9 رس ال ی ها

 9۶ عادصلا لصح اذا ركتتالف#

 4 اه> قارس درد هکردوب یساضتعم كن هر کشد داوا دههفو

 1 دی ر یب هبت رهو نک-رتسا كال هدوسآ رکاو زس هدیا لګ
 ا تیاور یدید نوسلیا تلق هزس بولک هو ||
 اا ى ام هوم تولوا هتسخ هدد رب نکبا هدناسارخ اا

 بولک هتمالسو نوک تینهم نایعاوار کا « دق داو تک هدعب

 4 اندک لصف هدهد زاب دلب وس زوس رر بسا ۵۰افم یرب ره

 كلام هللا هد «دنلاحماقساو للع ےکیدتبا بود, باطخ هیجوت

 هرل ناو ببر و لد ع ےکر دراو 8 عن دا رپ هنیدابع هنب

 لهاذ ندناعذا وم ف د رد E هل لوا هک ردلک دقدال

 اوهو سفن یاضتغمر هدناح قسردننو تک ماکنه الثمر هلو

 درد یتیدلوا الو ر دیا هلازا یع ارجو بونذ نالوا باک را
 ن دلوع نس هدعب بودبا باوت تاشکا هلیالمحو ربص هاو

 وا ی ورش هرافغتساو هوت هلغاوا بس هه اہدناو طعت

 كو وید ردیا اجا یھ جو ههب یخ لاما راسو تاقدصت بودبا
 هلج سلحم تباععا هخیدلنا درس هفیطا "دعل ذد تاک هت یک

 مالک كروب ره هلناج شوک بود, س وارد تب رزوسیراکدلب 2 ۱

 رایدلبا ع اسا یماظلا یرد ||
۲ 

 < وبا وز
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EIDE ۳دلو دلا ن  + 

 ٭ یلیدلا هب و ی نسا يلع یی

 داع ت امدعم یس هجرت كن هلودلا نڪر ی دلاو كل روب رم

 ھه تصروالوا لون ی دشت روم ال جا هد ذس ءچرت هلودلا

 زاتع كن هیو لآ هلبار دق تلالجو ناش مظع هل ,دلا دضع

 كولم روتا یدروتک 4 :د صد "هژوح بواو ایزار وارسو

 نک د ی دلاو روزها ریز ی دیشمالوآ رمسیم هنب رپ ند هروب رم
 هل ودلا مع یس هداز معو كن هلودلا دا یربکا معو كن هلردل

  دالب نالوا ه دنرتو<> تحس كن هل ودلا نعم نیر ایت
 هر نج دالبو لصوم ادعام ندنکیدلیا طرضو عج یتسهلج
 ن دژراب رهشو كولم ب ولوا كلام ید هدالب ها لثاع هراناو

 هد دم السا 0 مو یدیشلیاماز دنس صا ید قی ا هت

 هرکص ند هشیلخ هد داد رباتمو ب ونلوا دان هل عسا تالم ادا

 بداولضاق روا ERN ه.طخییا

 ندنتعص نایعاو اما نیفلوا هرزوا تح هنلهاو هلع بولوا

 هن افرعو لصف ب ایکا سد ی دتا لدام هتل ایداو اع هداب ز

 دایحا * د راطم هلبارلتا هدرداوو لئاس ب واوا مدمهو سیلج
 هدفلخ نامی هپ داو (ع كروب زم یدلکدلاخ ند عا ناهدا

 یساحم رو رم اب داوارعشوالع ندقرطره ہ دة داوا روک ذم

 تودنا تعر < هام تاود باب بواوا قوشر اوس هرم هلیسوزرآ

 تفت | و تافینصت هه نونه هلسمان مان كروب هو یدزارواک

 دنا و 5 و هلب اک مان حا ضیا هدوګ زد كساعوبا هلچ زا ردشعلوا

 ىلع وبا ام د-. ینیدلوا زرطء هلبمان ك روب رم نبات مان هڪ
 یک ا۰ هدط كهب وکسم ناو یدیشفلوا رکذ هدنس هجرت یسرافلا
 مان لزا :م كند اح ر ول و نتصل ما الا ت زا ا ۽ لات مان

 ےس تس

E aa a وج ۰-۰ aa aaa 



 هر
 ك داو تعالب یارهشو ر دن وذع+ هلع-ا كرو رم هاچ یاک

 لروبر هه دنس هنس ترد یلل زویحوا هدزارش ی تیطا وا

 یکیدلبا ه دن. کک ے_عءظا كلس ب ولوا ی حا هلا

 ) میظدر) هک دنا هدتس هدیصق

 #غ اهالوم تثأر تح ترسو # ه_.ط اف كوالا تا ردقو #8

 ۴# اهاه و مھ ف اھ راب # د:>ارب مهد ان نهو #۶

 اهاشنهش ورم انف هود لا دد سر فب ع ایلنا #

 ٩۴ اه انرکد ه دل اما و # ةف رعم هدر ل ایم ایا

 كالس ادتیا گرو هرم هد ها رم كن هلودلا E هاه 0 صول و

 هل 4صو ناو تعش ۰ رکصتد وب ردە دیص ییدلبا هد که یظن

 ل وا سا و و ES ےطد یس هدص نالوا نونعم

 (مانز) ر دند هد بص

 3۶ ییاص> ناول ب ءس لو

 #9 ناعطاا ىلا راد اذهنعا#

 * ماعلا نس م دآ کو #

 9 نالا هفر وم کلعو#

 ۷۴ عاهثاا تبار اذا تلفف#

 0 کر 1۳ نعتولس#

 ۰ # قرط اندلاو اا ناو

 ۱ ٭ ینا ساناا هلام نم لا #

 هد عل ردشایام ظذ ید هدیص دختر هتسج هتسح هرکصت دن وب

 هر و ره هدصو ردشلا عادو ب ودنا من یس هواك 2 دص

 تا9رام ف دنا كرورء ارز ر دب ر اه ص جا كا

 یدلدارو مه هد س هج رب ےک هش ردشعلوا لو هدل و هرک صد دک دلانا

 (مظن) ردند هدرص لوا تاییاو و
9 (TEE TE 

 % ح ورا #



(I 

 # 6 اوس هب لح نا كع # یداّوف ىلع تعخدقو حورا 9
 ۷# اکارح هب قیطا ال الفت # البوطارکش یاج دوو #

 ٭ اک اوس الا اب یمن الف # ءا.طلا یلع یش نارذاحا #

 هثاکارذین هماقالا يلع نیم # اليحر هل مع هلل | لعل 8
 ۶# اک ۱ را قح هبرصبا ف < فرط ن ضهخ تەطتس این اواو

  leکارو ضلع ہما لاد # ینافک دوو Zنع رمصلافکو 0

 (مطن) ایف هلوذ نسحا امو

 ۴# اک الخ ام روز ساناا لکو # اقرا اذالنعض :-۱ نمو #

 ا اکاسنما هیفدجت لود و ہد # ءاو-ه یت هسریغانا ام و #

 نیکتف روصنموبا نالوا زارفارس هل-متموکح قشمد هکر ونلوا لفن
 هللا دم هکیدیا ا همانرب ه دنوعصع وب هب هلودلا دضع

 ندشتموجح یحاصرصم یاش دال, « دنرل لود "هی اس یلاعد

 هد تو او رکا مدلبا ءاتوک ند کل لوا یتحد بودا صب ۳۵

 ندنرلفرمص)تسدهدب سصع«رگصندن ون ها اررو-تنواعءهودا دما

 یولعم كن هلو دلا دضع ین وعصم كب وکم سد م هدیا ج ارخا

 بوللوا طل مطو ميکیدلبا رب ر یت ا اکو هدشاوج « دقدلوا

 كلذ كلد ر اصق راصذ ؛لرع كرغ نعفوا 3 دوا طرض

 رقف بات نڪ جرم اذهب ادهن كف تالف شح اف شخ اف

 دکلب تویلوا مولعم هل فَلوا طض طه هروکدم تاک هکمردپا
 نا وحر هن وکو ب نیغ وا حبات هب هجرتو مس رر رر ییطاعاا

 سل را صف كاذرشو تزع لر ء ی دابا رورخء یس كرغ ی دناوا

 ییفاعو تناهن كف رشو تارع لوا كالد ر اصق یراوا یدعا

 فوخ ی دعار ورفم یا شخ اف یالاح ءوسو تاد كل: یالذ

 ند نصب او یاهو شاه لوا هرز وا تاد بو دا
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 اد ون نس هکدروجمو ل ومأم نع ردتغآ هنسانعم لدا لع تلف

 هلم س تدس> ول دوخا هلا دن و حلوب ول نس ت وب تناده اد هد |

 نکا نا طا باک تاو r باللالا یلوا مولعه ||

 كن راض هر ندااع اا یاد هب هلودلا دضععک هح را |

 هنع لات هللا نطر ىلع ترم یه رو نم مالک هکر دون قاذم

 مالک I gis هلا یعد هد واعمو رلدلوا شحردوک هب هر وام بولوا ۱

 ردل وعنم كمردنوک (یردق يع یردو لع ( هدناوح ك, واره ۱

 مان رعشلا قداقد ن ره ماا قدادح طاوطولا ندلا دشر و |

 دیو ارم !یتالک وب رابط ءب بود دارای هروک ذم تالکهدنم هلاسر |

 ن د رهاط ن هلن لع هکردوب نالوا ی ا وا راد تن

 هدع) دب نف داو طم ی زاتفت ةهمالعو رلبا نایوید رد دا رودص ۱

 هط> ا ی هرو کک ذم ES كيش سانح

 هل یا وذع م هاو هک طعم توکا ت ٩ ریل 4 هتک E | داربا لاثم

 REN رک کک یاچ نس> یش ن Lk ركح

 E ت افوضوم هداز یرکشاطو ردیا لن هرزوا قلوا |

 كن اکاخ نیا یصاف هرکص ندک ایا لدن هرزوا قوا ىلع مالک ۱

 نیساور کردا ا ۱ هدنلبذ بودا رک دنت سد هنهلود]ادضع 0

 مالک ادا رک هوا ق فوت هل هحو ول ب ویلوا تلاش ه دننایم

 بسا دماعم هكا تولوا رداص اا ترضح رو و

 هوالط اذه عم هلوا شایاداربا هلودل دضع هل_غاوا قفاوم هلو
 تااک یک كوب هکردادام هاوک م اظنلا عمید ظ افلا نسحو مالک
 هلوارداص ندیانحالاو مامانالوا ناب و تعالب عینم طق هرب عل دب

 هناب ۳ یشنم هکد بوغ ره تاکو بوخ راتفک یک كنوب ارپ ز

 لاحملا دهه اا ے5 هللا ورايا م 2۰ قیقحوید ردلکد ریس

 ك وب نوا ) rS 5 نام یلاانع>ر

 + ندنرالوق 3
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 نالوا ی >ابص مص ءو ى دم 05 AA ۳۳ بولو اوا ندنرالوق

 هر ظ J رکشا هد رب رع مک هک رک ع .ندزوا ی ع رب رع

 ول, اعم تو وا ق ۷ هک رر رکسع کا بت وفیح ند ر ھم دنن

 باغ یرکسع كل ررعو بواد ین رط نیکتف هرکص ند هعطع

 رالرد ہ دکحدندا رارف تواوا لاع یا هرارف كنيکتف نیلوا

 هلع ین اب رک ند هطرو ل وا هلم رطرب نیهاوا دسنم هل

 كز رع یروب زب هليا د ودی سپ ید نواری ما بویلوپ ناکما
 ق الطا ن دندن بودیاو-هع یتمرح هدنراک درو تک هن روضح

 هراصذدن و ی دیش ت ازاح هنلامفا .وس هلبا ناسحاو ف طاو

 ه دنک رات یا شتثژ ویحوا ت ولوا ه دنا يح هريس ت ادم رو ره

 ردراویرامش تعالب راعشا هک كن هلو داا دضعو یدلنالاعتنا

 دارا ه دنرهدآ دیش یاد روص: هوا م ڪڪ یی اباو ٺ د هلج

 1 E تااکنرا یی. همومذم خام ون رو رم

 ی سمتشاک مرع و رورع راد ار هدب رو نامز بویاوبحالفو ز زوف

 (مظد) ردشانا رورس

 3۶ ط1ا الا حارلا.ترمٌش سیل #
 * رهسلا ینراوح ن.ءانعو #

 * ینهال ت املاس ت باغ #

 #*رولا فیعاصضت ىف تاعا #

 #*اهءلط» نم س اكلا تازربم #

 * رشلا قاف نم 3 م حأر ۱١ تایق س##

 # اه:کر ناو هل ودلا دضع #

 هر دما الغ ل المالا از۰ #

 یا ام ل یی هی رک تیاوب یت ایز ہدف دلو ارض: روب نم سپ
 قطا یسر یر ندشوالد هه اطاس نع تاله دام ىع



 فطر
 هدنخ رات يکناشع زوبحوا هلعرمص تاع ر وب زمو ردلوفنم یکیدمیا
 لقن هب هفوک هرکصندقدناوا نفد هدنارس بودیا تاقو هد دادغب

 كن ری مض> هنعیا.دهللایضربلاطق نب يع نینمولاریمابوشلوا

 یدب قرق یرع تدم یلاعا هليا هجر رد شع وا نفد هدندهشء ||

 زدن وستم هرو رم ی دصع ن انسراعب نالوا هدداددل ر د هتدس ۱

 تانصت ا او تالآ كروب رم یافشلاراد هکر وئوا لش |
 بواوا نو زذا ند «شیدنا رام“ و نوریب ندلفع سابق قراصمو ||
 ه دنس هنس نکس علا زویجوا یتسانب بویلبا ج رخ یظعلام راعشدپ |

 هس و هيلع یاد هللا لص مزح لودر هنیدم و رد شابا ماعا |ا

 ۱۱۱۰۱۳ تراغو رشح هددالب هک ادعام ندوب تودیا ات روس 1

 هنعلاد هللایضر بلاطیا نی یلع هد هفوکرویرءو رد راو یرمخ |
 ردشاب اند هشم ھنن رزوابودارامظا نی راف رشربق كنیرلترضح |
 هدرقو و رد اا ندصو وا زد د هدنا یحد ت و ۱

 كسههثلا دعشل هربغ» راع 6 بودا دا هح یخ ۱

 یرمق لح كماما ترضع ارز ردرلناوا بهاذ هنسلوا یرق ||
 هک ردوب لرد چ هردو یربف كماماو رانعد ر دلکد قورعم 1

 معا یادت هللاو را هلوا نوف دم هد هرامالاصق هد هفوک |

 یر یر را اععی دری یلعاد مساهلا دو ا 2

 هک تاماقلا بحاص ییارلا ۴
 هلی تغالبو تحاصف تیاهذو تنطفو ءاکح ذ تاغ رو نم ||
 كن رازونهس یرهدو یدحوا كنس هءا یرصع بواوا فورعم |
 تا رم ولعو ناش تاالح ه دشعالب نو ردیدنلب رو زا فارس |

 نادعروقوفت ببسو رخاواو لماوا نایشن- ناهرب لدا هن اکموعسو |
 هلبا یرارمماوزو هرو ل ماو تاما كب رع مالک ےکر دام اھ باک نالوا |
 5. قح هرونزم بانکی للا ردارک هیفدرپ لام ال اموزیربل ۱ ۱
 )سم ۰

 #مرف  ۱
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 هنس هدام ترازغو هنعالطا تركو هنلضف كح اص رانلوافراو

 تاتک لرو زم و رد ررعم یسایا مھ یی ردق بودیا لالد سا

 هنوکوا هللا دع یٰلعوا یلسو تعا e عضو یروک ذم

 نکرروتوا هدمار> ینب دس٥ نوکرب مرهک الاو ردپ هکردیا تباور
 روب رم یدک هقیج شو دب نانا لا ارفف محشرب سوب هنهک هاكات

 نایزتحاصفو ناب نسح ندنراتکو نانانرفس تراما ندنتفایق

 كی رع حش تعا ج نالوا رضاح سد یدبا ناباتو رهاط

 هدر کحدلبا م العسا ندنناونعو مانو راسا ن دشس دات

 مارح نب هدردپ نیکمر و باوجود رد دب زويا انو حورس مراد

 بودیا داشنا یب ماقد ی ر کس قرد نالوا فورءم هل بس
 سااح هروکذم هماقم سد یدلبا تدسذ هروکذم د ز وبا نتاکح
 هے ہا هدعد ىد شعسود هنا کاینک ره توتلوادات هدلفاو

 ناورش ونرصن وبا نیدلا فرش نالوا یرب زو كهالاب دشرتیم
 نیکعا طح بودی اناس “اٿ د اغ هدقدلوا لصاو هنشوک كنت اشاو

 ةماقم بودبا داشنا جد ۳۳ هار هرزوا دوه هم قس) هک ردب

 هدردپ نیغلوا دراو یرلنراشاو صا هنکلوا قاطاو مع هب هروک ذه

 دروب رم رزو یرب رحو یدلبا ماعا هد هماقع ىلا یرو زم باتک

 هراشا نمراش افر)لردشاباتراشاهنوک وب هدنس هبطخ تاماقم هثراشا

 عید لا ولت اه رق ولنا ,UE یمنا نا یا مے ی هتعاطو مکح

 ناکلخنیا یطاق بانک فاوم 7 میل صاا و أش اد كرد ل نا و
 هرزوا ب ولسا وب هدنس هر ك راول تک تداور و هکردبا

 تاماقءر هد هسورگ ۰ رها هیبت سا یا ىللازويتلا نکار درو طس

 یدیا 4)-.ط> یرب رح نالوا نلوم اپا رس هکمدروک یس هه

 نالوا یربزو ل دش رسم هدنرهط لرو رم باک فوم هی

 هنمأر هفدصن يلد رەلا نان نسل الع یا هودلاد.عنداالالج

«۳ 
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 [| طخ تیاوروب هکردفوب كش لبا ر رع هلا یلق یسئلوا فیت
 || ندلا لاج یضات ردصصا ندالوا تیاور نی_ةّلوا لقن ن دغلوم
 | ردمالس نی رهطم یعسا كروکذم دی ز وبا کردیا هدست اک رات
 || ندیرب رحو ردشلیا تبخک هلبایرب رح بواوایوح:یوغا-یرمهب
 [| ثراح یی هصق ؛یوار اماردا تباور ندنا بودا لاغتشاو دلت
  ۱دج |نیدج محفل اولا یاو ردیدنک ی دایع ند ریس هل. مایهنا

 هدلوا ب ودیا تاور ندر وب رم رهطم ییارعالا زییلم ینادنلا نا اا

 | یعاوبو تامافلاح ورش ضعب یف اذکردیا تیاور ندی رب رح یوم
 | ندنف رش لوقو كنيرانرضح اسو هيلع هلا ىلص مرکا لوسر
 رد هنسانعم بساک ثراح (مامه مکلکو ثراح مکلک ) ردشلاذخا

 || تراح هکردقوپ هسسیآ رب محه سی ر دکعد م امالا رثک م امھ
 ماها دن روما یدک تولوا بساک سکره ارز ےنلوا مامو

  ۱یاماقم ادتا یر رح هکر د روطسم « دعهاش صعب ردررعم یبلیا

 هګتاب هدکد لک هدادفا ند ہرا تودیافیل: هرزوا هماعمق رگ

 [| یرول زم تانک هدک داد ض رع هدادخد ءادا سد یدیشم روتک هل

  ۱اجر برعم هکلب رداکد كىلا كنو بوروک قوح هب یرب رح

 یبحاص بولوا نیت كن هسیک رب فورعم هلتغالب ندنسابدا
 هرول رم تاک سارا یاش ر قاروا نس هدک دتناتافو هد هربصل

 | تاتکریخ هدیرب رح راددید نسما تدا هکیدنک بولوپ رفط
 هرب زو ناود سد یدلبا اعداود ردءالک یدنک ےب دتعرب روب رم

 مزاسر دس یشنمرایدلنالاوس ند ند نالوا یس داو هدقداوارضاح

 هيا شنا نالوا هدن اماق» بونلوانیےیعت هدامرب هدک درۆ باوجود

 ناحءاوید هلباالماو داشنایصوصخوش هلبا هعضف ظاقلالد اعم
 یداکج هب هشوکرب بولا قو هقرو هنثسد هدلوا سپ رایدلبادصڈ

 ناناوا محا بویلوا عال یشرب هنب رطاخ هس دابا ر کف لاتا ردقنرهو

 3 ییهدام دز
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 ندساح هلباحو مرشرازه هددلوا نجام ندرب رګ یپ هدام
 یکیآ وب هدنهح یرب ن دنرافلا كرو رم یک ا را ۴ س بوقلاق

 * سرفلا ةعبر نم ال جش #
 * سوهاا نم هنوُشع فب #

 # ا ناشلاب هيفا هقطنا #
 "۷ سرطان ناوندلاطسو هامر ¥

 تودیا اعدا نسوا ندنس هلق سرلا ةع ر روک ذم یر رح

 ناشمردضد رم هنخیدلوا فاد یاو نس هيل هکدلبا رکفلاعا

 مک رد« دست كحوکر بد رگ هب هسصد هلا مچ نيشو مم ا

 "هدلب هدتنلصا یر رح ردفوصوم هلیا جو تدشو لس 2 ترک

 هب هرصا یر رح هرکصندنوپ ردا هند دلوا ند هروکحذم
 كناوید بودا مع چ د هماعم نوا هروب زم ناک دفدراو

 هدادهب هلبا ناب ییراذتعا كنسالتا هصحو یع ن دشاهم

 هدنن اک تافبطیطوبس ماما هکر دیا ریقف بانک جزم یدردنوک

 هکر دیا تباور هن وکو ب یب هیاکح وب هدنسا دالا ېچم كتو قابو
 هدکدلبا اشنا یب هیمارح نالوا هماسقم ییزکس قرف یرب رح
 سلع هدقدلوا لصاو هداد#د سا یدابا رفس هدادغب ند هرصل

 لضف بابرا ر وک ذم سلم ےک « دنفورب یدلبا لوخد هتاطلس

 ند هرم هب كنب ريرحیزکا یدیاولم هلبا بسح الاو باتکو بداو
 نکلو یدیاراشهروک نس ههاعم هدرس هشت نودا عاعسا نیودق

 لهم هروکذم "هءاقم ب ودیا دصق نادهانیلصف هرم كروپ رم
 نة بو دیآباط#> هرو رم یر درا ما هاکغا د| مه ع اطا هند دل وا

 روس ناب هسا زکیدلبا وب و ك هدنسيداو یننف كت اک

 یریرح هدکدید ې هیلبا ه رظانمو هث> ابم ندیداو لوا هليا لزم
ak Tae TR TT egera سس ae aT aa 
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 ندنس هلج هسداراو ین ره قلمتماکحوت بولا هننسد نیت ۱

 ردلکشم ثیاع ینابنا بولوا امدا یلبخیوعدوب یدید كدبا لاّوس ||
 یدید رواوا رکموعم هدتفولوا اروم نا هد رشت هدنراک دید

 ق ما رس هجا شش وک ی یخ هتفرعمو ناعنا یر ره سد ۱

 هلا هبوجا نسحا هتسهلج رلیدلبا ناه یروب رم ندعوت یتیدلوا |

 بودی نیس هنتفر عمو لضفروب نم سلح باب رانیکمرپ و باوج ۱
 ربزو یر > كرون زم س رایدلاق ناربح هنسا کحذو تناطف ||
 ین اماقم ب ودروتک هنساح «دقدلوا لصاو هتشوک كناورشون |
 قوا معص هماقم جاقرپ اکوب و یدلیا ناسا تباغ هدکدروک ||
 بوراو ریس یدنک نکل مسچو رسل یرب رح « دری د زدک رک ۱

 دنیرالاع روضح بودیا باتکرب هلا لابغارفو م هدیامجیع رطاخ ||
 هرزواقلوا همام قرقو یدلک هب هرصل ند دادب بود مب هرونک |!

 كروب زم رب زو بوراو هدادغب رارکت هدکدلبا فیل انیروب رهباتک |
 ناماقموت سب یدلبا ناسهتسا تباخ « دك دلنا ضرع هنن روض |

 رکذ اهداف ه دیو هدسح ضع! هدوډاوا رو هم هدعاب نابم

 نیکعیا دانعو ج ويد ر داکد كنس رول ر٥ تاک هرزوا ییندنلوا

 ییب رب رج كلش رب هرون رم « دکداک مزال قعلوا نا ا رارکت |ا

 یدلبارب رک و دیوسن هج بون اق نوک قرق رلیدلپا سرا |ا
 هدفدم هلوا فوم هکمرونک هریرب ی هصبصف ہلکی یا یلاعت هللا هاب ||

 هد هلق تدمو یدنک هپ هرمصب بوعیج هلباعحو مرشرازه
 ییسامدء ه دک داک هدادغد زارکت بو دیا دانا خد همام نوا |!

 لضاف ناورشون روکذم رب ز و یدلوا نیعتم قایض نیکعا تابا

 رودصاا نامز روتفو روتغلا نامز رودص بولوالیا> "یو لرد
 هب هقحالس رابخا یناهفصا داع ردراو نبطا خم راترب موسوم هلیمسا
 روک د هرب زوردبآ لمن ندرو نرم باتک رکا هدنح ران نالوا قلعتم

 < یاقتنا م
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 هد, طوس ت وط هئو رد ه دن راپ کا زونوا زوبشد لا ةت ا

 ندیرب رح نالوا ی وم ê کد ا کرد چک

 * ارضمتیشنام متيقلالو 3 ارش مبقو ىنعملااذ لهاا #

 ۴# ارغءاثش عارذ ىلا # ارههکایذلا ل 5#

 یر رح یدلب 9 اعم ایغس ندع ال هتي رب اریغم اثعش سد

 ین نیکو هللاو ه رکصددرکفن راد ةمرب ه دک دلبا شوک ینوب

 ناشی رپ یجاسص كنشاب عی ربغم ثعش قوج اریز كدلبا لزوک
 بغس هک رد راو هسک شکالوب ۵ عارط هزوت ندرفس ترنکو
 نالوا هتسان»مریعوو چآ هناا ههاقم ول ردلکد حانمو جایی ر راقم

 هب هست ز ود شغاوا تارق ندنب رکا ر دساسنءزتعم بس
 تام اهو یدید مدردنا رییغد یو مدیلوا شمالی طح عضو

 (ےظن) زد و یحاصفاشک تیب یاوب هدنحدم
 9 هناتسمو ما رعشمو ۶ هلاآو هللا حسقا #

  هناماعمرتا یک و نایرح یر رخ انا هک

 یناتساد ناقینصتو ناس> تافیلأت یرغ ندنت اماقم كنبرب رحو
 ردفان مان صاوا ماهوا ف صاوغلا هرد یرثد هلج ردراو

 یدنک هنی مب کک رد ا: ڪڪ مان بارعالا ٠ دس من و هدر و

 یکیدلبا دارا هدنن امام ردراو ىل داسر و ناود وزدنا حرش

 ندنراعثا نالوا هدنت امام ردراو یراتفک رامشدب یربغ ندنراعشا

 (مطن) ر دی اسآ ول یر.

 * هب مارغلا اذه ام لذاوعلا لاق *#

 ٭ اتندق هیدخ ىف رعثلا یر اما #
 # یلدنعاا نا ول هللاو تافف *

 ا اتام هن دشرا لمأت #



 3 هد درس یو ضراب ماقا نو 3

 3 یا ع رااو اهنعلحر فیکف #۴

 9۶ هرانح تدصقنم اخ هللا ی زج ۷

 ۶# ایلاولا یلاولا فضلا دصم اک ##

 ۶# یدروم مرکاو یرس ف فرس-اف #
 ۶# ا امالا ضراو یلاما قفحو #

 9۶ لقب ل بلهلانا فیض ساعولف #

 3 اا بلها لرا ع تل 9 0

 "| یس ےل هک دابا رکف لاعا هرزوا ید دنلوار کت یر رحو |

 ۳ هد هد دابتک صبح ردقو رعم هلل واال م هغل وب

 || یکلاقص جد رب بودیا دیدهت هروبزم یسلاو هرمصب هسعقدر
 ۰ aS تو هیشولد مر دیا تب وفع ےظعاکس كسرال وب

 ۱۱ ا هانوک نئسد ندنس هی تدم زا رب راحات د ذم درد سد ۱

 ۱ رو زم لاو نوکر یر رح هداتناو یدیشمازوا یلاعص هتک

 ٠ هدک دلبا ضرع هن روض ح تودنآ ےن هاب ةد صقر ه دنوح |[

 || یسعلوا اطعا هلیا كسر دیا باط هنره هراج بودیا ناسکسا تاغ
 || یرب رح هدکدلنا عهدو ارم راد هدنقح ر ول رد بود ردررقم ۱

 || جهنم« دیا ناس>ایلافص هنیاکب هکمردیا اجر یتوب ندرکمطا
 || بواوت یم اقص هاکب و هاک هني لوالاک-رلوا هزاح العا ندنوب هد

 رول زه بؤر و داشک هي هدنخ هرکز اشخا ی یلاو هدک دید ع هنلکا

 رادقر هدک دلبا مهف نسوا راحات بواوا الم هصوصخول
 نامز هدک درب و ندا ود لوا هدکلاع نسرولی نس هنب هلدا ناسحا

 ید لشاب هغلوت نس هيل ن ديا زور و ر وهط یرند ھن و سام

 یاانوا زوبشب تولوا هدنس هنس قلا قزد زوہنرد ییدالو كنربرح

 ناس هلا هجر ردشانا تاوو هد هرصت هدنس هنس

(ll 
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 رهام نب سواق نسا ویا اعلا شمال $
 4 یلیجا هاش نادرو ن داب ز نبر یکم شو ل

 ىل امد یدیا یردقالاو ربما كن اتسرطو لی>حدالب و ناح رج روا ره

 3 عاخ ی ہ9 و كياتک هکردبا هدنرخآ ىلا مسق كنس دل

 تموکح لطف 8 تر عماچ ناسحاو لدع ا هرعو

 نالوا لس تعسوو لع تزع تلف زر اعو ڪڪ لضْفو

 ت برود روک عام ییا ےک ھا
 تاساو ںودیا دارا ر اش EYE ندنربلو ےظد

 (ےظد) ۱ ردد هل ج لوا

 3۶ اربع رهدلا قورصد یذلل لف #

 3۶ رطخ هل نعالا رهدلا براح له #

 ۶ فیح هفوف ولعب را یرت اما #
 9۶ رردلا هرعقف یصقا رفتسا و #

 ۶# ان نام لا یدیا تبع نک ناف *#

 ۴# ررمص هس و ی داغ نم اسمو *

 # اهل دادعال موج ءاعساا نف #
 + رقلاو نکس الا فسکت سلو #

 خ رج مس یاضتقهرپ روپ رم هرزوا یتودلوا ی واح ینیع ځا ران
 تو رود ندنرادو راد نیةلوا بدا تفرح ت 2 نوو

 بودیا تماقا هدب اسا رخراد هيتس نوا تولوا روع4*ندنتلود

 هل.ا ر ظا هنب ر افسا كت بش تاطو رابص هثندش اراک زور

 ندیآ رود ندنورصد نو یک ٥ دهان یکیدروک ت اقوا

 داد ۳ بجا اص نالوا ی چیم ٍ تابضو ر زو كن هلودلا دوم

 (مظار یدلبام ۱یظا ییوهعم ث : مس تن : کاوب ه دنعح لرو زره

 * سوعم هم مسی همجنو # سوباق تاسباقلا ساف دف #
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 سوب هعسا رخ ایف نوکر # لجر یف ح الغلا یر ف_کو#
 ۰ دیاوج "هلباغم هدفدلوا لصاو هنشوک كسولاق روک ذم مظن

 ییاوو ید_سایا مظن ین اع” تعالب تابا ن انلوا رکد ًاهدقم

 رووا تلسل هر ول ره یجدتس

 3 بش د داولاق اهنعسحاف e] یت دوم ریس کد تارط> $

 #ا ولف نفلخ ىناضعا ناکف # ةبابص هيف والا ىلوضعال#

 نیغلوا ب وخ تیاغ ب ولوا «دسح تیاهن یطخ كروب رمو
 س واق طخ اذه) ۳ دروک داسع ن یحاص هک روناوا لفن

 ردع“ واط حانج هسح و ردم“ واق طخ ول نل ) سواط حاج ما

 (ےظن) سعا ردیا دانا یاب یکیاوب تاک هوا تولد

 ۴ هوهش باو لکن هط> ق

 Ea ءاوءالا ه دادم 13 یح *%

 # هر ر یف هرف نیسع لکلو #

 # ء اذق الا هبیغم ناک تح #

 كاب نام .هانمو ی ه ال« شش سالا ۳ هحارب روا ره کلم هلان و

 تواوا كلا ایاتو نشور 4. We E ولو صم یسک ارد آو

 هله حو رهنیذلواقوصوم هلا هد دند لیاصخو هددع لت او

 توق هل ۱ لئاضف ردقوب نک > ی دیا لاصخللا حودعو لاعء]ادو

 ۵ دم رس هد ,اعء مدو تاز بو وا دید ث یسایسنی+لوا بول غم هنس هد

 توطس نیکان رقیب وقع هنبضغ بودیا تازاح هلیمد ذقارا
 ینیدنلوا حما امدقم ادهلع ءان یدیا لک د نیما ھسیک ندنسأ و

 گاکولم نالوا هدنراوج هدیدم تده بواوارود ندو جات هرزوا
 هدنفرصت ترار کنان ایز دعب یدیشلا اعلا هنن رلتناتع هحاش

 هدنفح رکسعو نابعا ساب و تدش هثب هدقدلوا كالام هدالبنالوا

 هرخالاب یدیتمردتا ۳ یسوش ر حب ك RTE نکی ارب رفت

 < یدنک



 فنر

 بورونک یره> ونم روصنموبا ییغوا ندناتسریط ب ودیا جورخ
 راجان ۰ دنرکدید لوا راب رهش هرب هسنبلا ك دلبا ملخ یاب
 تعاطا تولوا ل ا هپ هلءاسم یرمغ ن دعا ارادم هرکسع

 لاعتا « رخآ ن دناداخ لوا ی رات کام ه دنروص یکیدلیا

 سوباق س یدلبا سولح هن رب ی مانا ءان هنغددلواررفم یسلتا

 و د ر واوا رجم ۳ فعل هو هدفدلوا راد ربخ ن دلاح ون

 جورخ ندیناحو یدلنا هجو هماطس اون هلیصاوخ ضم)

 « دنرتهدلوا رادرمخ ن دلم یعودلوا ام واقر کحسع ن دنا

 یس ابا بولا هثی رانا و رلددردلا ندنر بودیا جامزا یرهجونهلعوا

 تولک هر رپ رهح وم هلبا سوب اق س رابدروتک هرب یعوداوا
 تیاکش ندنسلوا ناد رکور ندم تودنک كني رکسعو رایدشلغا

 نیفلوا مزاج یییرلکج هیعا لوبف نس ودنک ر اکرخآ بودیا

 هشداوا اف .> و ی دلا ملسا هنلع وا یتنطلس یار احان

 هک داوا یر بودیاتبصو نسالا هلماعم هل_ةطل هدنفح یدنک

 ر4> وم سد ی درورارف هرزوا قلوا ی ور« «دعالق صءب
 ندوب ی دلا ناتسحاو ماعنا هر هرکسع ب ولوا را رهش هن را یتااب

 نوکر هکاب ب ویل وا نیما ندسوبأق هنن نابعا ندیا ح ورخ هرکص

 هرخالاب تودیا ررییدن ه2 هدنلتف لرو رم وید ه دیا ج ورخ هثب

 تاور یدولو ی دشاوا لتف هدتش هنس حب وا ز ورد روپ زم

 ن دباوناو هم“ ود هد هعلق یعود لوا سمح یرون رم هک روناوا

 ی دلوا ل اله نددر تدش نیفلوا اش ماکنه ۰ راكبا

iSهر یاس هلا )2  

 ۱ دلاخ ندعن رن نشانو یان 2 دلاخ نا دوس ؛ ری نيبصطل ان ورگ لس حاصییان هد :فرهالا 3

 # لث او فو ی هءالسن لالهن یعاصفک ر هطادسان )بد با ا

 5 ندنتعاطایرکسع هدک دتک هفرطرب بوقیح ن دناحرج یدنک

 اک
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 46 نینالیع سیف ن دعس نب یصعا نب كلام ن نعم ب
 ډک یه ابلا ناندعن دعم نب رازن نی رمضم #۴

 هدستفالخ ناو ی تاللا دع ن د هيما ی ءافلخ رو رم

 ارز ی دیا یکاح ناسارخ ن دنفرط ینفغثلا فسو نی جاسح

 ہلا یتموکح نیقارع عکره نیغلوا ف اضم هنیفارع ناسارخ

 س 1 ماحی رب ندنورط یدنک هراسارخ سر واوا زاروا رس

 یدیشانا کاح هاسارخ ندنفرطیرو رمنیغلوا نیقارعریما هدج اح

 بولوا نارماک هلا تموکح ناس ارخ هسنس جوا نوار و رم"

 عاف روب رم ریما ی دپا یک اح ل رهش ی راکدید یر لوا ن دنا
 ف ورعم هلنعاشو تماهش بولوا ار اع و دنقرعسو مزراوخ

 بولوا قلرمو ر دو ه دنا هیوا ی دیزب لسم ی دلاوو ىدا

 هر تلود رخاوا كکللادبع ن دیلو هبیلق هرکصتدنوب ی دیا مرح

 دساو سل ی دیشلنا ف ي هن ۳ رق هد تنس هنس سا ناسفط

 ك [یلس ی ردارب هنر ه دک دانا تاوو ه دنتس هنس ی ناسط

 هی ارجام صعب ر وک ذم نا يلس ىدلوا هةيلخ كاللا دبع نا

 یتوادسعو نیک هود نک كروب رم هد هدف یدیشاوا هد ګر ءاثب

 ندنفوخ كرو رم ه دقدلوا هسفیلخ سد ی دیا علطم دنخواوا

 ی دا ج ورح هکاا ج E دنندرک یعاطا ق وط راحات

 هبیتق هسلا لوا ندنول رابدابا تعاطا قلقوح هرورم قلخ نکآ

 احو سر هرزوا یب رع میت ین ہک ی ین اودعلا دوسا یبا نب عیکو
 هروب رم جد ميڪ و یدب لا لرع ند هروب رم تهدخ ی دیا

 هدانناوب یدا دصزتمو بقرتم هماقتا ذخا بولار عا ییصع

 ی دشکچ هضراع ب 8 هل « دقدلوا ر دیک هپ هناغرف هلق

 كل رود رم هلا ریذک مچ بو دیا ق n هسک هت ارس ه دعا

 چهنب رزوا رز



 دار

 ندسلها بودیا راغلا هبهناغرف هلفعلالعو رابدلءا ح ورخ هنیرزوآ

 ناسقط هعقووب رابدلبا لتق ی هسسیتق هلبا هسوکرفن نوا

 قرف كت ریه خب ران یتدالو روب "رم ی دلوا ه دنس ها یذ یتا
 مظا یت ایاوی رب رج ه دسنلتق ےل روبآر مو ر د ه دلاس ی ز وفط
 (مطخذ) ردا محاودو موا یرلن دا تراسج هعینش راک وا بودا

 ا لسم ناارغ الا لتف ىلع متمدن #
 ۷ مدنا هللا تی الاذا متناو#

 ۷ نینع یف هو رع ند مک دے ول ٭

 * غم مولا متیقال نل ناو #
 ٭ جروح یلایضفا ها لع
 6١ نهج کیلع یولبلاب قیطدو#

 ردیدج كس نب هبینق لب اس نی دعس هروک ذه هبفو
 هل چ فاصوا ب واوا رادعمالاورماو راوکرزب دیس روب ره د هو
 لصومو هنمرا یدنآ روس هش هلبا هد دنس قالخاو روک ذم هلا

 هل تموکح كدالب یلاثما هرب زجو ن ات “و ناتسربطو دنس و
 ارو یلاوثو رب نیفلوا فورعم هلبا سو د وج ب ولوا زارفارس
 كروب زم لدعلاندعصلادبع ےک هتن یدبا هداماو مضاح هنیجاتحو

 (یظن) ردبآ هدنس دن ص

 , % مت دحل تیبا عد (#

 ۴% مدع دل ه:فا رعفو

 ۶# یدان تئاوتاا تضع اک *#

 1۷ لسم نبدي نع هللا یر ۹

 ندا ابق راس هدننابم برع هفناط یس هلی هلهاب هکر و داوا لقت
 باتجا بودبا راع ندباسانا هپ هروک ذه "هلیمق نيةاوا لو اسو نود

 (مظن)  ردشعدرعاش مک هنن یدززدیا



 یر
 هلهاب نم سهلا تناکادا ٭*ےئاھ نم لصالا مقنی امو#

 رخالا لاقو )

 6 یلهاب اب باكال لسيف وا و *#

 بلا اذه موا نم باک لا یوع#
 هديا تانا هب هلهار یا هد ه دربع ولا را یضعل هک روناوا تداور

 اعدا یتساوا ند هلو لوا نکیالید ند هلها ىدا تولوا يعاد

 0 ی ذک كعععا ۰ دصوصح و ہد ع وا ه دنراک دید ز دیآ

 ب اوج ه دنراکدلبا ل اوس ن دنهجو ويد هجت ی دید ردلاتو
 ه هروب زم "هلبقرلزاوا ن دنس هلق هلهاب هدنق,قح ار ز تورو

 ند هروب زم لف ندکجرک كلك مزال كليا بانجا ندباسشا
 هدعمام ضع یدید رردیا تبسناکا ین: راودنک نوھ رلنااوا

 هللا لص مرکآ لوسر یدسنکلا سیقی ثعشا هکر د رو طم

 زع راهدمزب هللا لوسراد بودیا لاوس ن دنرلترضح سو هسیاع
 لسو هيلع هللا لص مرکحا لوسر ه دکدید ر دع واسم هلجج
 ید 4 هب كاتا هلهاب نم الجر تاتق واو ےن *% هک رلددروس

 ندس هلق هلها نساضرف رد هی واسم س وفن هلج ی

 ردکعدز ر هدیالتفنس هدزب هد هلباقم لوا كسابا لتف هسکو

 رتاس دب رع ن ایم كاس هلیبق هل هاب هدندشنیش تیدحوپ سا
 یارعارب نوکر پ هک رونلوا لقنو ر ؤنلوا مع یسلوا نود ندائابف
 ل اوس ود نس ند هلق یغنف هدقدلوا یالم دصتخ رب ۵ دلوت

 ارعا سب یدیدغدهلهاد بور و بآوج هدروب ره صختهدک دلبا
 صفت هدک دید نسشعا ند هلق نود 3 فیح بوبجآ هرود ر٥

 كم ولءء«هدعد ب ولد ع هر و ملا ه دا ز جد اکس ی دعا روب رم

 هلق هکلب ب ویاوا ندا هلرق هلها صلاخ نب هکنوسلوا
 رد هژریس> عو دلوا یر اک تمدح كزانآ عاسا هی ه رود رم

 وچ ٥ دکد ید دل
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 بوبا لیس یناپ و تسد 0 2 هدکدید

 م: روک ذم ص یدید نس ند > له انس هک هدژماکسیدعا

 هداب دیلاعت هللا نس یبا ر عا هدک د.د دابا یکحندن هغد لوا تنج لها

 هد نس هلبا ة١ ثنسابا ر اتفرک هی هیظع تیصم یا كن و

 هلهاب ارز ردک رک هسلیا ت ازاګ هلبا تنح « دیرخآ راد ه«هشالب

 ك رلنآ هسبا نس نکا هايس یالبر قلوا ندنس هلق
 تبیصع هدانز ن دنو ه دنا هح نس شعا یراکش دخ

 ی دید رولوا هج
 هک ی د_یشخالا هللا دبعن روفاک كمل اوبا

 یبحاصیص. ه دع! ی دیآ ی د: هع كي هسعل رب ندرع۰ لها رورم

 هل ج بو دا اتشا د شخ الا ي نب رج رکب ولا نالوا

 ب واوا قورعء هل و دشر روب رم سد یدیشلیا ندنس هم دخ

 یعاسو دح هد لام کک او ماا لنمدخ یغودلوا رومأم

 زوربو روهط ینافتلاو فطا كنمودحمزورب زور هد نعح نیغلوا
 نابعا كنااجر یلود ب وناوا مادا هدهیلع تامدخ كر هدیا
 یکب انا كني رالعوا یرو رم هدعب یدلوا ن دراه,لع دعه و

 زوکذم دنشخا هد س هنس تن رد زوو از وی وا س یدیشلیا

 « دیب رع یسانعم هکر وجونا مساساوبا ولعوا هني ر هدک دابا تافو

 ریبدت روذاک هدقدلوا ساج ھن رب سس ماشو سم تک رد دو

 هدایع ظْف> و دالب طی بواوا اط ءلیکو هدّمعولحراسوتاود
 هدنس هنسزوعط قرذ زوبحوا هدعد یدیشلوا ما دلدار دب نسح

 هدنناب یدااو بولب روتک هسدق یس هزانج هدکد لیا تافو روجوث |
 هن هدق داوا سلاح يلد نس اویا یردارب هنیرب س یدناوا نود

 یللا زوبجوا یدیا روهجج روما ربدم هد تاو دروب رم لوالاکروفاک
 ی ل الشتسا روقاک ه دکدلیا ت افو هد لع هدنس هنس
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 د ھز باسکاو حالفو رخ باب را رول زم یداوا كالام هماشو رسصم

 فک رادار و صو ر رکتو ےظعد ب واوا بغار هح ال صو 1

 تالوا ییودخ ب واوا داوسلا دیدش هدنیاف روبنم هکر ونلوا لقن ||
 یک هکر ونلوا تیاور یدسبشلیا اشا هنوتلا زکس نوا دیشخا |
 پولیربا ندناب هدداوا ه دنامررطاخ نادات نب هلودلا فیس |]
 یکاوب یدلبا ےظد هدبصق هت :دنعا دهروفاک و یدلکهربص» ۱

 یکیدلیا اشنا | دتا ا سا قرد زوبجوا تس :

 ) مظن) ردند ہد صو

 8 هربع ر اون ر واک دص اوو 3

 ۱ ایفا وسلا لس رح ادص نمو##

 »۴ هنامزنیع نادا انب تا 8

 3 ارقامو اهفلخ اضاس تلخ و#

 ی دلبا داشدا : ی“ هات a درصق ۵ لر هد ید قرف هرک صن دیول

 (مض) ردندهدیصق لوا تدب یکناود

 هل دحدم تءشاذا روفاک قالخاو3#

 ۾ بتکاو ىلع لث أشا !ناو#
 8 هءارو الها ناسنالا ر اذا #

 * برغش امف اروفاک ےعو #

 3 رکصتدک دلا مد هدیص دن هدنگادم لر ول رم لصاسطاو ۱

 مه هدنوعههرزوا ینیدلواروطسمهدنناوی دبولواهدنامرطاخ هداکا

 هند دز اتسا هلو دلاد.طع بوقیح ندرصم دعا یدلبا 9 راعشا

 E هجرت 7 لوم یعودشلوب ۵ د ژاریش بوراو ی دلا ه-جول

 نوکر ردیارایضعب هک رد روط م ہ دما ضب ردشاپا روص

 یدلبا اعد بولک هسیک رپ مدیا رضاح هدنسلحم كنیدیشخا روفاک

 وچ ظلت



 فطرت
 بودا ضرعت هروک ذموهس تعامج نالوا ضاح یدلبا ظلت

 رلبذلناتبیعذ فل رح ولد ردقوب یهحو ۳ و ہدہصا ماقم

 5 سا و یچھل دب بولاق هعابا دسکک رب ندتسار طایسوا هدانا وب

 (مطنر) یدلبا دا شا

 ¥ اندیسا یادلا ن نا ورعال #

 3 رهبواقب راب شهد نءصعوا #
 3 اه] الح لا هی یزید ۶

 #3رمصطابلوقلا نیب و بیدالا نیب##
 3۴ طاغ نم ماالا صفخ نكي ناف #
 3 رظنلا هلق نعال بصنلا عضوم ىف #

 ۴ ان دنیا اذه ىف تل است دمو #
 ۴# رشناا دیس نع ةروث ام لاغلاو #

  eیصذ الد ضصفح همانا ناب 3۴

 + ردکالب وفص هناقوا ناو ۰

 توی د لم هدم هرکصت دن)الهتسارد هربشک یراب <| كروفاكا

 هدار ص هوا رو هدک دانا ناسا ہک س ۵ بس یا یا ¢

 فا ەدماشورمص هو زانو هکم هن اس هليا هچر یدالوا نف

 یعودلوا ملا هسا ا اک بل یس س یدرونلوارکذ ۵ د ۷۳

 رد روطسم هدیناغرف ران

 + روهشلا رءاشلایعارطنا رع وع نب هرهاع نیا ۴

 یس ه-ةوشعمو ردب رب كب رع قاشع نالوا روهشهروبرهرعاش
 رداون دما هلا ه رع رو رم یدناص۶> تی لج تش هرع

 ئاللا دبع ارٹکاو رد هدنقح كنا یراعشا کا بواوا یناناک>و



XA 

 هدننح یرلترضح هسنع هللا یضر بلاط یبا ن, یلع مامه ماما
 نایدردبا صءبو تواد-ع هب لع ل1 تولوا یطرفم تصعل

 کالا دبع رشک نوکرب هکردپا رک ذ هدنسارعشلا تاّقط هبتق
 هرول ر٥ كالا دع « د ڪک اتا ىد کا ناو رح نا

 جش هلبوس تسار كسروس یبلاسط یبا ن ىلع بودیا با طخ
ISIS.هدک دد یکدرو هسک رب شلوا الم هوش هد از  

 ییتساریجدنب یدیانکسرب و دن آ ه رکش اب لرابم رک ۱ نیتمولارمما ا
 مدروک یلب هدک دليا نیعهنشابیدنکهدک لا دبعیدب دمدیآ ردیا ناس

 لارع درص هکهدروک مد ردبا راذکو سک یا a نوکر

 بوراو هن اا شلوا رظاتم هدیص بوروق ماد هل نکا ر نوح ا

 نس هدا ب را قیجرو هدن اا 1 كو هکی لنا A هر

 فالنوک وب راجان نيکغا ل اله ع وج ینب هلی ملابعولھا هدک دید
 یدید مدروق یادو هل س ه تما كما كرادت هلا قد رطوبت یی هدشن

 ندبش كکيدلدا دیص اکب مسرروتوا ه دنا بودیا تنو اهم اکس

 مدرولوا هنن لرو رم هد یدید هندسوآ شا مدیدنسبررب و هص>

 كدشدرکس بولار ڪم ند رسک رب هدک دشود یر ةماد هدا اول

 بودیا صالخ ندمادو ید راو هست زد بوک ین د لوا

 یعهچ مديد ك درب ویلاص نوڪ یدیص بوسات هدنب ی دلا دازآ

 نیکمرب و لا ب اد تقر راتخا ی نیغلوا هیاشم هنمشچ کان البل

 ) ےظن) یدلبا داشلا : یییکاوب هدعب بولد م درب ولاص

 ۴ )0 هیسحو نم موبلاكل ۶# ىن اف یعارت ال يلب هش #۴

 ¥ قلط تبيح ام یللبال تن اف # ۳ نماهتةلطا دفو لوقا#

 رد ررقم یسلوا د اشان قشاع هداز جد ندنب دایص در لواسد

 هنس هب راس كرب لا نب بعصم الا اد,ع هکرونلوا تداور یدید

 دیزب تثب هکناع نالوا ییارمسمر> یوناب هدک دلا داره کمک هفت



XA 
r ست تست 

  Nهزاس-و ع سطل هدک دم و 1 لمح هقا دروب هەو

Hh ۳3 رم تب لر Er 2 E: هدنو 

 ب EAN در و را دن 3 ی 7
 4 هب رک هرک هد داوا سوم تو ° دیا ۳۳ ند رەس یزو رد

 یدلشاب ه-هلوا كشا شاپ هلاژ هب راسخر لربلک بوری و داشک
 هیاهیاه هب رک ب ودیاتعیاتم چ را هكا هدر راح نالوا هدزفا رطا

 نوسلبالتق یربثک یلاءت هللا هدکدروک یلاح وب تالل ا دبع رلب دلشأب

 ررظ) ی رعش ول 0 نک دا ه دصض اه یزلاح و مر ا و ڪڪ

 (ظر ی دید شروتک
 3۴ هه رع نن م و غلا دارا ام ادا #

 3 اهنزب رد ےظد اه لع ناصح ٭

 *# هقاع یهلل ر الف هنهن #

 %3 اه طو اھا ڪم .e کف يک 3۷

 بنک ص! یدلبا هجو هلن رەس بودا تاکسا یرهروب ره ه لول

 هکر ونلوا تاور هرزوا ه> 9 ول قسحد هب هرع ادا لر كەد هب دا

 هدک دلناراذک ندنهاکشن ییاوس) هر یا هلنانویف رادقمر روز

 هلا هروگ ذه ناو تولوا رو كح وک رب رونه هدف واوا هرع

 رلددرد ها انویفر ندر کی هرع هروک ذم هقناطسد یدیا هلس

 رادرد وک کت یا نباوخ نالوا هدوشرا هکیدتا بواک هدلوا

 بودیآ عوجر ۲۳ ب نوسرپ و نویف رب هي یس هر. و هر هکر لدتاو

 رخ. < ی سس ها هدکدلک هلګ وب رارکت

 راتفگ كن هز نکا یدرب و نوسیقرب هپ هروب رم بوبد هرزوا شان
 هدود و هلو فن ۷ امز دک ی داوا نوتة هن را ورو

(1+ 



AT 
 هلا نوت اځ یرمعرب هرول رم ی حر د.قا كنويق هدو ناو :

 ز لمس ریقا کل و ن ا ندنس هدوانک بولک هدلوا راندردنوک ۱

 نوچ یب هجقا ريق كچ وک نالا ینو ندسنب یق رشک هدکدید ||
 هدنوساوا لصاو كغلس کس نسراب یا هدنوت اځ یدید یدمروت؟

 نویو یم هجا نیریسخ رثکی دید نوسلک هسرولک هلیدب كسی ||
 یدلناداشنا یو بولد ملا ن : بلد هسیک یرمض ندرق مگیدرب و ۰

 < اهع رع نعم لوط# زر عو 3 هع رع یقوف ید یدلک یصف # :

 ا ك هر ءییسوعقا ناو سا بودا ع وجر راحانس ۱

 اد و نوکرب ره هرع هک زو- لوا لنت رلد دردنوک هلا ه"رع رارکت یابم

 تُ نيا ما 8 ی ه>حور كدنلو ی هريش كر زعلا دمع

 با طخ هد ه رع نیئسلا ما سد مس a روص> كل رب نعلا دع ۱

 (مظن) ردك بودیا
 3۴ اهع رع نعم لوط# هزعو * هع رع قوف ند یذ لکیضد # ۱

 هرعه دک دیدردنبدهلوفع نرد یکی دلیاداعر دن دکر بخ ًانو ل طم كنس ںود :

 ردیا مت ؟امدیشایادعووید هريو هس ول ر هرول ره تور و باو ۱

 هس ول رب تودیآدهو زاحا هد.هدرد كسروس یهالانیسا ۳ ۱

ونلوا تاور یدد نوساوا هک ولعب یهاکرو 1
 ی ا هلم هکز

 ندروب زممالغ بولکبرعءاسن هک درولو اہک ید اراویالعراطعر ۱

 هدرع نالوا یس هبوبحكن هند دنفا نوکرب س د یدرارولا رطع2 هب ى“ هرو ||

 بویمرب ویساهب ویدلا طعرادتهرب هبیس هری ون درول ره مالغبواک
 ندنعودلوا هر هدرع هرول رم هسذ مالغیداباربخ نو لط«تدم درب

 هنناکد كمالغ هليا نوئاخحاقرب هروبنم نوکرب سد یدیالکد هک[

 هدهرعیدلدابلط سا لر طع ییددلاندهر ول همالعءدق دا رعوا

 یدوهعم تد كنس دند ا هدمالغ هدک دیدم ررب و هدنیفب هنلسوا ساب

 ) ےظن) يدلنا داشنا
 ات سس زرد سا تا ی

 × یضف#



 ار
 xX اه ٤ رع نعم لوط# هدروو *# هع رع ود ناد یذ لک یضق *#

 راب دید نسبهرولی ردیک كولجروب همالغ ناوسن نالوا هلیب هجا
 رع نون اخو هکنوساوا كمولعم ی دعا یدد هللاو ال هدمالع

 یدعا سد تودیا تاطح هرلنوت اځ هدمالع 5 دن رلکدید ردندنک

 دهاش هدرس ردقو حالا دعا نم م دلشفاب یمعخنالوا هدنتمذ

 یداربشک هدک دلالت قناکح تولک هند دوا هدوعت یدیدنکلوا

 اکس یک اتم میجج نالوا «دن اکد بودیا دازآ ن دسلام قس هد

 ررر نادر راد رر یدید ما شف
 دع هدانناو یدیشک هراز كرو ره رشک هدقدلوا هنس هعف درب

 هل هلو ا ضراع كرا دعمر هارد وأ هکرالول هساایعاسا لر علا

 نا لر ون نه رب ؟ س: یدبا رار د یدیلوا ی یراتعیط

 رورس هلو نوک همس بواوا 9 نرکا هکر دتنا هدک دلک

 نالوا هد زس هکمدرداز ۳ ندسه> تاذح یدیلوا ماع رک اغ صو

Eی هگهر ولی نکل هدیآ لفن کر یل  ERساب مساوا  

 ام د هوا ی دعا زس رواوا مو هلنهح رک ددا اف مس د_هلکا

 هد رک هراس لرد هد و بور و تیفاع هرس ی> بانج هک < هديا

 یکباوب رشک سا ید لشا هکلوک ر هلا دع هدکد ىد هدا م

 (مظد) یدلیا داشدا بس

 #3 اربع لس و ان دیس دوعاو ۹

 3۶ داوعل اب ناک یکشلا تل#

 دت دل ةد لبق ناک ول #
 1۶ یدالنو قراط نم نط صا *

 روا ر٠ راب ص ەل ندافرط نی هلو قجا تاغ شک هکر دلوتنم

 هک ر وناوا تاور ےک هتن یدیا رار دیا نس اش ۱۶ بوراو ہوا
 ار وب هه دیک هنر ندشابخ او اف رط هدقد) وآ هس هو در رول ره



N 
 TE T5 7 تن نزار بت ۲۹۹۲

 هدنرلکدید ا ڪن تودا لاوس ی رطاخو لاح تولک هغ داغ

 ندنراګا سد یدید عهززوا كلبا لامتنا هترخآنابهبوربو باوح
 ۱9۳/۳ ح oi حس سا ری ا ےہ ی هو نر

ame 
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 هدروبنم هدکدید ردراو نامز یلبخ هنلاقتنا كنس ید ریخ یس ر

 قلعتم هغ ایح لوط ےہ ہ دولخ نام یک ردار بودرق قالو

 هديا هلدتسا یر رکا تسروس یھللا لدلدا شوک ییزوسر

 كن را هر ندعاخ هللاو ه د رول رم « دک دادا ز تولد هد وس

 یروب رم مالکر ب۵ ؟سد را ربد نس هژوا لاحدنس لوا یداعتعا

 ب هک ردامز درب ارز ردزوسعالم هلعع رانعد که دک دانا شوک

 رول رم ریدر دال د اکو یل وا لت تواوایراط فءعض هی زوکوش

 هکر ولوا ل من ر درو طم هد هبدابتک بواوایرداونو رابخایککروب
 كنبراترمضح امهنع هللا يمر سابعنا هدنخش رات شب روی رول زم
 عج هدالصم نیکعا تافو هددحاو مول هلا همرکع نالوا یهالوم

 یدابا تاقوسانرعشا هلداسان هدفا نوکو اسد یدیاراشاوا
 هد تا رول رم ص ر دیر مفصا لربثک یظقل رشکو رلددید

 ریغصاولد نوسلوا قیاطم هنس اسم جا نیعلوا هماعلاریص

 هنر وصح كناو رھ ن رب زعلا دیه هکروتاوا لفن قح یدیشعلوا

 هک ان توط یغاشا راد همر یکشاب بودا ه#ب طا هرو زم هک دریک
 یدیارید نس هیلوا هدرزآ هلغعفوط هةقس

 + نكلامن سنانب كالام هللا دع وب | #۴
 هک یدل ا یعصالا ثرطان ورع نر ماع یا

 نالواد ودعم ن د هعبرا هما ب واوا هرعهلار اد ماما روب رم

 یا ناسقط كن رعه جرات یرلتدالو ردي رات طح كلام ماما
 سرد ه دنس هس زودط شع زوب ی رالاقتا بولوا عقاو كلا

 ی داو و رولوا شل وا رمه هنس ترد ن ا کس هرزوا تیاور وب
 غلاب هن سقط یرلفن رش نس « دنربلاقتنا نيح كروب زم ماما

 < یدشلوا



 ب | وصلا عا ا هللا و ر دیا تا ور ولد ی دساوا

 ی رهز 3 روا ر» م اما کارد و طس ه دمولملا و اعوضوم

 ةعیرو لسا نب دزو هورع نی ماشهو عقانو دعس نب یو
 عایسا وذخا ن درا هج ادعام ن درانو و نج)را دبع ییا نا

 ماما ند هلج ردرل اا زخا هرشک تعاج هدندنرلب دو بودا

 یا لزب زعلا دعو مساهوباو راد ن میهارپا ن دوو ییفاش

 یییعللا هساسمی هللا دعو ىم ت ىو یسع ت عمو مزاح

 واو سو یر اخ تءاج ناسنوا رکذوب و بهو نب هللا دبعو
 ه دقن رمش ع ملعت ر و زم ماماو 0 دبحاشم كنب ذمرتو دواد

 ت مشابم هفب رش ثیدحلقن هک رووا لشن تح ب
 دبی 2رست « دا بودا ءوضو كيد دنرذک دلدا داره

 هلبا تدیهو راقو هسلحم ردص هرکص ن دنراک دارا بطلا تاو

 هرژوا عااو ید)ردبا عورش هثبدح لفن ه دهد بودیا سولح

 هب رک یییدح لقت « دلاح یرلقدلوا هدب رط یانا دوخاب نکیا

 یراستخ وذهش ف_هض و نسربک هدنرارعرخآو یدرارروک
 ےک ر تک هفرطر تویلوا راوس ه د هرونمهیدم هلی ه دلااح

 هلل | یلص مزح لوسر میک یدیا زردیاو یدیا یرداتعم كف ناب
 هدر ن الوا ن وذدم ی زره طه دسح كن رادرضح سو هبسیلع

 ا هد-.هولعاا تاعوضوم مروک قبال ینلواراوس هبسا

 بسا ج اق ر هدنسوف كلام م اما ن وکر هک ردا فاش ماما

 هن روضح سد مد روڪ ىر هم رسا هجر هليا یف اسارخ
 یس هلچ هکیدتبا مدلبا لقتیس> كياود نالوا هدوږق هدمکیدریک
 نبر ن دنرل ګا ه دک دید نو سلوا هبدهاکس ندن مدلشع اب اکس

 )سو هبلع هللا لص مرکالوسر مديد رکسوفیلا نوعا زکسفنیدنک

 ندنانلا طظ هللا ندمصاب هلبسا یاپ یضرا یعوداوا یرا:مضح



 بام
 > ءادا دیشرلا نوره هکحرونلوا لقن ی دید مر دیا ب ا |[

 مکید ردنوکریخ هکلامماما هدنکىدلک هب هرونم ةثدم ا دک دارا

 یروپ نهباتکه کان نوسروتک ییاطوم تاتک ییدلنافبلأت هدد دح |[

 بغار هسنلعت مع كلام ماما سد یدید ل هديا عاتسا ندنفاوم |
 هےنفابا کات هسک ع ےس ول رار واک هرب یغیدلوا مع رلناوا ۱

 || هدسنب هللاو هدقدلوا لصاو هدیشرا نوره باوج وب یدیدزهراو
 || هدنا پوراو هنس هناخ كنفلوم الا ملیا عاخسا هدرب رپ یروبنم باک
 | هدامآ هژی لح عاعسسد یداک هنس هن اځ كلام بولد مر هدیا عد

 || لار هکوب ینوعص» یدلباتباور فب رش ثیدحر ماما هدقداوا |
 : ندلعلوا هبلدا منه یب لر ات تودنا صیص2 هب هسکل رب لک

 رردبا عا تنا را ریغ هنو ردپا غاغتنا هسعک يکيدابا صیصخت هن |
 ۱ تیدحباصصا هدکدلدا شوک یل رش تيد حو درا نوره سد ۱

 ۱ كکلام ماما یدلبا ادل وید راتوساوا رماح هساخ بواک هل |

 || رلیداوا عج هلک بوک هدنیدح باح ا نالوا رہ اح هثساجم

 || نئدح یدسلیا تباور فرش تیفحوت كلام ماما هرکصندنوب
 ۱ ملا عضاوتنم لاق) سو هزاع هللاییص یبلانع رع نیا نع عفان

 || ردص هدکدلبا شوک ا یشتیدحوب دیشرا نورهسد ( هللا هعفرب |
 || بوروتوا هليا مضاوت هدنفص ثیدح باھا توقلاق ند ساع

 ۱ یداوا مامن باتک هکنوچ یدلبا ع ورش هعاسا ییاطوم باتک
 ولا هدءاما یدردنوک راجرو تا ر و نوا رویش هماما نوره

 || یخدوبو یدردنوک و رک وید ردقوب یو زل اکب كرلء اسهب بولآ
 || ثیدح هزومأمو نیما مراغوانوسلکدیشراا نوره هکر وناوا تباور
 هدنیاوح هدم اما ی دردنوک رخ ا ماه | واد نوسل را ممد

 روهظ ندننادناخ كرلنا ع نوسلبا رب رع یلاعت هللا یتبنم وماریما

 ۱ هان اش رک او رولوا رب نع هدلع هسزردبا زا رعا هلع سد ردشابا

 سس کا ا
 ٭ مازنحا



 تیر
 ا رد ررعم یرل وا لباذ هسراردبآ لبلد تويا مارمحا

 بلاط هکلب ملو لعت بوراو هنغانا كن هد ع هکدو سلوا

 0 ندع هک ات ر دکرک كلا لمت بولک هثغاا كسلع راناوا

 شاب وسق> هدو داوا لصاو هدیشزا نوره باوجوب یدید ر هديا

 بواوا نضاح هل هلسات ر اس هد دج« كراو هی رالغوا بود
 "هد دس٣ لزرود رم بوردو کربخ رارکت کالام یدید دیا عاعسا

 ۳ ۹ یی رازوما كل هکر دکرک هلطرش لوا یروضح
 هرزوا روک ذم طرش سد رز هرونوا هدنا هسزارواوب رب یلاخ هدلحم

 كلام ماما هکروسنلوا لقن رلبدلوا سصاح هسرد نومآم هلبا نیما
 هدنمانا دیش را نورهو راشم لا ثکم هنس جوا هدننطب كني را هدلاو
 یشن كن رام اخو هنع هللا یر یدنلوا نفد هدعیقت بودنا تاقو

 دمانم 1اع هکر هکر دیا هل دبعوبایدیا (لیکولا مو هللاتس>)
 ور ووا مدن ی ران رضح سو هيلع هللا لص مرک الوسر هکمدروک

 هدنهاکشد كمرکا لوسر کالام ماما را ثاوا مچ هدنفارطا قلخ

 لس و هيلع هللا ىلص مرکا لوسر سد شلوا معاق هدمهدخ ماقم
 هضفندگسلوا هل راکرابم تسد یدیاراو كسم رفاو هدنراکوا

 نالوارمضاح هددشم*بول اهدلو یدیارررب و هکلاممامابول| هضبق

 ربت هلبوا ه دی دلوا راد ندباوخ ی دیا راردبا عی زوت هقلخ

 تقبنیتطا مواعرمش هقلخ بودیاعابنآ هتتسو يع رو رم هکمذانا

 کد اک مع نکیآ هد همرکم کم هکر دیا ییفاش ماما لوا ترابع
 هدکو دید ا 1 هل وس هاوا ريح مدروک هاو برغر هجا ون

 واد یدلبا ت اف و یلعا كضرا لها هک وب هکهدروک
 مدلب ءامضو ےرات هب اا سن یدیدرلىا اد ندمروط هسار

 لر وب ره ماما یدلوا رهاظ یعودلوا ی ۹ ہیک یتافو كاکلامماما

 هدر هجا یر هع یش بقیه ب ویلوا ت اهن ها رکس لٹ اضو



AN 
 زا ی سس سس سس سس سس

 لیوطت ردقنره هدنساتا ناتکوت نی_هلوا لمحت هغعلوا دارا
 هلا 5 ادم ول نیفمال وا رسام ناب یب اک ی رلناش هاب هد هسداوا

 ی دارو ڪک سان اتکا

  #۴هک لرالا ن دجا حفلا ىا ن كراءملا تاکرملا وبا

 قلا ا ندع ب بومومآبا
 $ یلبرالا یوتسلا ناب فورا ندا فرش <

 تژثکو فورعم هل مرکو دوج بواوار دولا لسیلج سار روز
 كن اب داو الضد ن الک هل را تب واوا فو صوم هل ءطاوت

 ف اد قلا دا نیرارطاح اکا رو دم لدن ۵ دنما رک او تاعر

 ی ا فراع هراس نونو ت ولوا لد اصلا ۳ یس د: کو یدنآ

 ط ..ص هلا 8 اعلعتم 8 ى هي وب تداحا لیلح 3 ند هل ح

 وك حرف هدأ نوو يک دا ماما هد رول ر٥ ف نیکعا طو> و ۱

 اراشا كر رع تواوا رهام هدنا ےہ و قاوقو ضورعو تغلو

  0را.> او  Eقلعتم هلاود 7 یدیارا ویمات عالطا

 رد ۳۳ ران 2 ت در افیلأت هجو ی دت ا ا هرروا

 فاوهر طا عج ی رات لب را هد دا> ترد یر د هل ج

 دخا ندروک ذم عرب ۵ ړس هدر لع عضاو وم كباکوب ۲ هک ردبا تاک |

 ى لا یرعش حرش ماتم ] ها هد د)> نوا و ا د| لدنو

 لصعاا ت ا ایف لک ات اانا ا ف 5 مان ماع یاو

 هداص هم كنرمشحز تب واوا ید یف اتر هد دل یک دا هد نما

 ردسشلبا ماکت هرزوا تانا یکیدلبا د اریا نوجا داهشسا
 ءش ندردا ولو ب دا هدسنفیااتر م وسوم هل« شالاوناو

 یا ڭا و دلو ناک اخ نبایضاق باک فاوم ردشلبا مج رثک

 س ردلب را ةدلب هرزوا و دلوا روطسهد دیهشنبا تافیط

 ۹ هدنرفص %



 تیر

 ی اخ ند دشو دما هير وضح روکذم سار هدنرفص

 دلبراو م دلبا تءارف رب هک “وڈ ند ر وب رم نی هک ر دبا نیفمالوا
 اع هد ۹ دانا ت هارق یس ودنک ن دا شم نالوا دراو

 وعم راتفکو بوح رەش لروب زمو مدردبا غ مسا بولوا

 ےک قلب یا وب ندنراهشا *ه4ل-ج ردراو یاوید نودم بولوا

 (یظن)  ردشلیا لیضفت هزوا هدرچ هیس یاب
 3 هرارغ 5 رع“ لنع دعال#

 3 هساحو ضال الا نسل اام#

 + هربغ نم هضعب لقب جم راف #

 < هسذن نم هلك لتش فیسااو #

 (اضیا هلو)
 ۷۶ يكبر تضقن تالبل هللا عر #
 + اهافسو ايلا اهابحو اراصق #

 * صال اه دعا هبا تلف امو ٭

 ۷۶ اها یبلق ل اق الا س الا نم #
 ن دادا ی اص ةوابم زدیم نالوا «دراوج کک
 لاله یرول رە صخعتر هدا وب نکرولک ےس ناخ بوع.> هکص

 قح بانج یدلبا هلاوح ريترسرجهخرب هنس هنیس هل دص كلبا
 یدجآ جز ےظء بواکتسار هنسوزاب رهخنیک جا ظفح یروب رم
 من سه هس وا بوکید ین هراب راب درونک یک لاح رد سد

 الد ن الوا یحاص لب را ی دراص مکح هارز نس وزاب بوروا
 نوحا راعشا ینس التا هپ هبب رغ ؛ءفاو یک كنو هنیدلا رفظء

 یوعصع تاغ یدلبا لاسرا بودی ر رم یایاو

 (مظا) ر دب وح



 فطر
 3 هن اوطس ی ذلا كلملا اهدا #
 %3 جرا تب ااف ند *٭

 3۴ اسهاب زن مک دوج ٹانآ #
 3۴ حو سامال و اړو مدار ال ۶

 ¥ ها ءتىلبامو كيلا وكشا ۴

 + می رانا ھڈیدح رکذ ءا نش ۴

 *ىدهاشو تداو اهبف لیل یھ *

 #3 ع رقلا و طلا تیعدا اميف #

 نوا زوبتلایسالتبا هیمعقاو وب هکر دوب معظ بالغ هکر دیا باک فوم
 رول زعمدبا لاس دریا لدوک هدتفو لوایو هلوا هد هنس زکس

 (ظن) مدیسانا مطلب یکاود ا اع هءدرب هکیدردرا

 3 قدح الف هیدب ضا ر ولا تاو اعیچح اس و 3%

 ¥ قدطاداوس یدلا داوس * ع ات ااو امارغ دون #

 ۱۳۲۲ ج راد و فرش ندارعش هک رونلوا ل
 هدک لڪ ڪ هد را ییزاوس+ اتردد ن لع نب یسع ن

 با یراکتمدخ یمس» هل سا لاک ندنمادخ نیدلا فرش روپ رم
 هکر رید هنوتلا لوش مولثم یدردنوک مولثءرب هروب رهرعاش تقولا لا
 هدنفارطاو قارع «دقاسرمصعر هديا عطس هچراپ كج وکر, ندنآ
 لوادتم هدسان نايم نوتلا شل وا عطذ یترطر یک كنو هددالب نالوا

 یک موم هداوا یدیارلربد هضارق هنن زا ه>راپ تكح و كص بواوا

 هرون رم رعاش توروتنک یمواثم لاک سد یدیایراجو ځار هدنالءاعم

 یدردنوک فوڈ تقواا ها هرس ت دوس تحاصویدرب و

 رعاش هدک دید رر هدنوک جد قاحرخ راو هدد کالا ب رخ بولا

 نوتلا ناناوا لاسرا هکیدلبا مهون هلب وا نکل بولا یولهرونرم
 شابا غطف یفرطرب نیکعا ممط راکتهدخ نرونک بولوا لماک

 چ هلو ا



 ۱ هر
 || بودیا رر رح یت ابیاوب نوهغلوا فقاو هلاح تّعةح سپ هلوا
 (یظن) ی دلبا لاسرا هنیدلا فر

 * ۾ نمور زولا یوم اات چبا ٭
 ٭ لاثمالا یرمضتاقحدوخ ایف #

 3۴ لاک دع ما ارد تلسرا #۴

ER e3 ل اله وه ۲ د.علا یو  

 3۴ هناالا ناصهتلا هل اع ام #

 # ل اج الا تالذک ل اكل | علب #
 ںودہا ھا ہقافتا نسح ہدق داوا لصاو هنیداا قرش ہروکذ مت ایا

 زویتلا نب هکر دیا بانک فاّوم ی دردنوک هرفاو راج هرعاش
 روک دم ندلا قرش هدمخندعبح ندلپ را هدنس هنس ا ی رک

 ك رازو "هر ه دراد لوا اف.تسا تمدخ یدا ناود یف وتس

 تودنا دوعص هرارزو هر رو زم ه دوا یدبا ه.اع لزهر ه دا

 كد هنلاسهتنا كنب دلا رهغظم ى ديا ةريسأا حود# هد هدننصنم لوا

 ه رکص ندشافو كروب زم ریما ب واوا ماودرپ ه دن رازو بصنم
 تمدخ ندا قرش ٠ دک دا لوحا لی را ۵ دم رص سم ماما

 بت واوا « دنا ی نک یک دیار س: یدلوال طعم ند هروکذم

 زوبتلا ی درونلکا هلا ی دش دءآ كب ا.حاو راوز ن د افرظو الع

 لر هدا التسا هوارطا لوا را درک دیراتات هد هن تورو زونوا

 هد ه-هلق نیدلا فرش « دنرلکدلبا تراغو بهذ یلب را ب واک
 ل اقا هلصو ۰ دعب ب ولوا لاس ن د هاب ل وا هليا قلخ نالوا

 تمعلو هرذاو تمرح ۵ درادد لوا لد هبیهاوا رخآ یرګو یدلبا

 ۰ اک نیفلوا كلام هب ه رش. ڪڪ بتک بودیا شیعت هلا هر اکتم

 هدنخشرات ی دیزوتوا زو ثلا كر هديا تبف هلبا اع ءاکو دلا طم
 اداو ع ج رع رولر | هحس هللا هجر ی دلا نانح رارلک مع



 ن دا ص یسع و ی ردپ ی دنا دن ورک ن ادناخرب ن الوا

 ملاعدو ذم نیدلا نص ی دیا رل شل وا « د افتسا بصنم هدلب را

 ندیس راف یتباتک مان كولملا حضن كنسلا رغ ماما بواوا لضافو
 باہ ڪک ۳ یلارع ماما ارز ی شبا نت هی رع ناس)

 نی دلا فرشویدیشابا فلا هرزوا یسراف ن از یروب رم

 سیف فسوب سش ھارا: تیپ کوب دنس هیت م كروک ذ
 (ےظد) ر دکنیابرا

 L Ull# ت رد وا تاک بلا اب ایا ٍدع

 4 اک ےز 2 كىا #

 36 صع“ روو زر مالسالا یک ی

 3 یک نیلقلا نیعاب هلع #

 ٭ دعب ىلع ےساقلا یہا ن نسا یلعوبا یضاقلا
 < یونتلا ے ن ےھاربا نب دواد مھفلا یہا نا

 ردا داو كنیخوت "صاف ندبا تفس ی رکد ام دةم روت

 باب یر وک قم هلا یردب ه دیره دلا دیس لاد ر وصء وا

 يلع وا هرکص ندک دلا مے د-هن یب دلاو شیدا رکد هد دحاو

 یلاهن كرش لواو یلاله كرت لوا روب زم هک ردیا هدنق> ر ولرم
 قان هشانم هدتنایحو لدع ده اش دالصفو دج كندلاو و

 دسارآ هلبا لئاضف *هیاح بولوا ما هنماشم ه رکص ندننافوو
 هد نفح كروب زم میک هتن ی دیا هستساربب هلبا ف ر اهروب زو
 (مطن) ردشلوا ناو سدلمو زربک تنه ج هوا ج اا هللادبعوبا

 3۴ خویش ےھو هاصعلا د ادا #

 3# E A ا تربخت #
 ۴# الا ه-ععصال ضرب ۸ نم و #

 می ونتلا ىطاقلا یدیس ةرطح #

 + كروب رم



 یر
 هدشاا كيل ج رفقا ب اتک ر دزدنراتآ و ت اقبل أت لح ل رود ر

 داوج الا ت العف نم د اسعسلا ب انکو هرضاحلا ناوشن باکو
 هد هرصا روب زهر درک ندا ود كن ردپ یراعشا ن او دو

 ی نب دم نی نیسح و یل وصلا رکب یباو م رالا س ااا وبا

 عاعسا و ذخا ندلاجر نالوا هد هقبط لوا و یوسنلا ناّعع نا

 كد هافو نيحو ى دلنا تعاقا ب ولک ه دادغد هدعب ر دشلبا

 یرابخا رعاشو بب دا رو رمر هش اما فد سس ثیدخ لقت
 ج وا زوئوا زو-یحوا عام" یادتا ین رش ثب دح بواوا

 هللادیع نب هتد بئاسلایپا یساضق دلقت یادتنا رد هد: رات

 ندسالق هلل حطم م اما هدع ردٌیم وکح لباب و رص ن دنفرط

 یامرفراک هد هفلتح ؛یچاون و دالر هت یربع ندناو مر م زرکییع

 هکر دندنراعشا "هلج تبب ییا وب ك رو رم ردشلوا تعوکح دنسم
 مخ هدف دقبح هب امد نوعا اقا ادم ضع هقدر

 هب اعد رول ره نکیا هد مرا ب ا ۶ہ درب هنابآ تش رز

 هدودلوا دوبانو لعحصم با ر انآ یک یکیدلبا ع ورش

 (مظن) ی دشانا مظن

 +¥ هر ام د نی قسلسنل انج رخ #
 #*اضرالا قینا ےغلا بدهداک دقو##

 3۶ اعسلا تفشکی وعد ادتنا الف #
 # اضفنا دق م اعلاوالا من ابق #

 ردپ وسم هروب نم هدناببا ویو
 3*یهذلا ر املا ىف هلال لف #

 *یهزلا لا خا كس تدسفا
 # هد لدخ رونو رامجلار ون #

 *بهلت فک كهج ولاسع#



 3 نکن 0 نی سهدلا سس تعج و

 ۶# بهذم نع امهسهد نع نسل #

 ¥ هرظر قرنا نیع تا اداو #۴

 3 یه كن ال یپهدا اهل عاعشلا لاق #

 ردنامز یخ بهذم راجن نانلوا رکذ هدنابا هکر دیا باتک فاو |

 یدروتک هع رطاخ E مدیا شاوا فقاو هب هب اک>رب هدلصو»ء ||

 یلاعت هللا یلص مرکا لور هنیدم یریثدراس هکردوب هیاکح لوا |
 لوا سد یدیشم رونکح را هایس لو رب بوک هلس و هیلع

 ۳ اما هد نوا داك یعوت لوا, كاز اج هدرصع |ا
 نجاع دنهدرد رج اٿ رابدم سو ڪڪ تیعر بویلوا بلاط |

 یدم هلو هراحرب هک هديا عیب ندزوب هن ییعاشم تولوا هدنامردو |

 ییراد نیک طعو هکعرب 9 جاور هعانم ول هرول رد رابصءد هداتاوب ۱

 نیس راددید رولوا E PE رولوا نامردر اکسرکا رد رداق

 تواوا فدرط صف" رب ن دراعش تععاعب صف یاراعش مراد

 یرو رهرعاش رجا سد ىدا افرط دزنا ز ةد ع ی راس

 ما رش مکن درون هدفدل و نلحم ك ردا شیفت ۱

 نیغوا هحوتم هحالص و دهز هش رط ت واوا هدیشک نماد |

 تواکسلوا ناوخ محبسلو یوکر اشغتسا ه لوس هشوکرب هل ریسه

 ناک هدکدلنا ما ضرء ب و ديا لس نس هصغرب هص

 رداک شم جالع کو هلتهح مکیدلبا لرت یرعش ن یدوت یراد

 د-کالوا مب ہرا رفد نر بو دیا زانو عرضترحا یدید
 هس رولاق تویلتاص رکا م داليا فرم« هرو رم راج یچ هنامرس

 هدک دید تالا ایحا نب ب ودیا فطا مرولوا جان هرچا راک

 ساو یدقیج هرشط ند دج” نیکععا جرت هرجبات نیکسم
 نالوا ی رامش ام دعم بو دیا حارخا ندنشود یدهز نیم

 + وب 6



(0% 
 مظذ یتیب یکیا ویو یدسنقاط ب ونیکی کل هتفلاو تفارظ ششوب

 (مطظد ( یدلبا رها ہرا نابع بودا

 ۶# دسته كساس ت درااذام #۴

 ۴# هبان ةولصال رس ناك دو #
 9۴ رسا باس هل ت دءق تح #

 هکل هتفلآ رارکت بودیا كرت ییحالصو دهز هنن یعراد نیکسم س

 رد س N . وس تابا هح هلزەح ننزانرب یراچ هایس و شاش

 تدعر هرا ها س ناوسن یافرظ هدوداو ۱ وا روهه ه دو نایم

 هايس هی رلشاب بولاراجخررب یر رهو رلیدلباتعراسم هرجات بودیآ

 بوناص هنساهب یا ینعاتم عج رو نا وا
 یتسامل هنن یمراد نیکسم یکتودلوا ماع ۽ نىل صم نويد اراک راو

 نسحایعوب یضافو یدلیاشودرب یدهز *دءاج بودیاجارخا

 بار صع! یس یکیاوب « دناضعر رهش مودق كد ربت یخوُتلا

 (مننذ) یدشلدا لاسرا

 ۴# هيهتشنام مايصلا اذىف تان ##
 ٩۴ هیقت ام هل الا ل افک و #

 3 شال اف لر مش لثم ساناایف تنا #
 # دف ردقلا دلیل لثم لب ره #

 هد دادغر مالسا ار اد هدنس هنس ترد ناسکسزویحوا یافو رو زم

 هن اس هللا هجر ر دشلوا مقاو

 < دع باطل ان مشاهندیزب دبعن دبع لب تئاسلانا

 + یعفاشلایالحلا ىش رقلا فا لا #

 هثب رل صح مس و هيلع یلاءت هنا یلص مرکا لوسر هدبسا رول زه



E RIST aات را ی ی  

 هللا یلص مرګ لوسر هدنایص عفاش یدح رواواقالم هددانم دع

 ی هدردب تئاس یدلاو كوواش ردوا قالم هاسو هلع یلاعت

| 
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 فرش هدعب بور, و نسادف هدقداوا مسا یدیایراد هیاوكع“اه
 همالس الدو ص 2ههکسنوجهرون نهرل ءا ی او ف ا ااا

 هدناوحهدک ددل دک همالسالواندزمر و کادو نوت ید اک

 ی رطوب نوجا كماعیا مورح ندادف یوم ندیا ريساو ذخا ب
 هدنسهنس یلازوب یت دالو كن ر لتر مط > یفاش ماما ید دمدلناراتخ |

 تشکل لک مزاع یراتر > ہدینح وبا یظعا ماما هد هرۆک داع هانا کرد

 سک هیاند هدننوک یتافو كمامه ماما رل بص عد یدیا را اوا نانج

 هروکذم تداور هکردبا هدنناقمط یوان:فورلادبع نکا راردبا تداور

 داوت:كنیعفاش ماماو اعایلاع» هلاو ردلکد تبان هدننا ےب رات نف ههلک

 یالتخا هدننام یسلوا نع دوخآنالعسعدوخا هع هدلبیوداوا

 | هکم هدنشابیکیا بولکهیاند هد هزغرکر دوب نالوا حتا نکا ردشٌملوا
 عقاو هدنس هنس تردزویگیا هدرمص یرالاقشاور دشٌعلوا ل ةن هه رک

 یرلف رش نس هنع هللایضر ردشعاوا نفد هدارفصهفارف تولوا
 تاور ESL دع نا هدنح رات یدادفب بیطخ ر دنرد يلا

 هکر نکیآ هلءاح هماما یرهدلاو كني رلتمصح یيفاش ماماهکردبا

 تودیازور و عولط یزنشم جنب ندنرادل اوت لګ مگیدروک هدنمانم مل اع

 ليم هپ ورغ هددراو هسص» سپ رد-ک بولیکچ یرغوط هرصم
 رسسود هپ هدلد رب یس هراب ره بولوا قرفتم نکردیا لوفا بویابا

 هدنرببعت هدک دابا صرع هب ور باععا هرهم یی هعذاو لوا س

 بواوا صوص ۶ هرم ەم لهایلع ادتنا تولک هدوحو دلورب ند نس

 هکر ب هکر دیا یچهاش ماما رلیدید رولوا منع هدالب راس هدهد
 مدروک یتیرلرمضح سو هبلع یلاعت هللا لص مک الوسر هد هعقاو

 نساد هلببق ین مالع یا بوروس ینازرا هبا طخ فد ست

 < ود

 ید
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 هغ ابرار: سد مدید مندزکموق رس هللالو سراب هدنرادرورپ ود

 هک رلاوهکاهدو هم ری د مدراوهنب را رلندروم ون دلک

 هک روالوا تاور رلیدرو۔ ون د (كيف هللا اب سذا) هدد بورود

 هدر دص یح یدا اربع تساع یرفدرم > ییفاشماما هدا ءاد تا

 هداع* س یدیعوب یراتردق هکهرب و ترجا هدنراکدرب و هیدجاوخ

 رباع (هم نکل ید ایا دقت .دنیی نو ےلعت ںواص ندزوک یرول ٥

 ه> اوخ هدا بودیاذخ ایی رق كهجاوخ ماما ءکدایا ےل ہت ہلاقطا
 ییبراسر دهل اطا هرزوا یکیدلباذخ اند هجا وخ ماما هک د نک هبهرملط

 روب زءےکیدروک هدقداوا فاو لاح وب بوک )ءم نوکرب یدردیا ےلعت

 كروز م «سدردرداق هلی ک یکرک یب راسر د بو دیا كل هفیلخ هلافطا

 قضا ! هل رحا .تلط خیز تولد العا جد ندنرجایمدخوب

 یناشلا می ظعن آر ق سب یداباریصغت هدنیلعت ودا تعارف ندکلیا

 ثیدحندالع تولوا لخاد هرم هرکصادک دانا ناقناو مح

 نددلاخ نی سهم ءادتاو یدلبا عورش هنذخا ل۶ اسمو

 ماما هد هرونم هنندم 0 دانا ون ۹ دیار تینا عورش هه عن

 بو دنا تع زرع هدک دنا غرو یشوک قبص كن رل رم طح ئالام

 طظع> یناطو» نکا هد همرکم هکم امدّهمو رل,داک هب هرونم هنیدم

 بواک هشرروطح كن رلتمضح كلام ماما سد یدیا راثلبا

 هر هسوک رب نب را ەدەامارلىداب اهدافا ¿ یرلفدلوا بلا 1 هثیدح عامس

 وک ذم تات ک یفاش ماما Ft 1 عاعسان ےس مربدوقوا ییاک

 بلعلا رهظ نع «د-فدلوا کب صا رد« ر طعح

 هدفدلوا وک. سرد هک رذا ییفاش ماما سد ی دید مزدا

 لالم ه رکصادیارق رادقهرب مدلبا ع ورش هشارق یروبرم باتک
 طح ند_ء ءارو نس> مدابا داره كانا مط وند نوسمر و

 هرکصن دک دابا تءارقیخد رادقمرب سد رابدید(یتفان دز) هدنراکدلبا

($ 
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 راردروب ولد مدلب رالیم 7 * هد هل. 15ت ۔ا٥یرول ر» با :ک هرزوا هجوول :
 هکدایا تاکح لوفرب ند کلام م اما یف أش ماما هک روٹ وا لفن

 هللا مھ جر ل نح ند جا ی ایا ارد كالام انداتسا لوف اذه ||
 راره یزس ارز ردہک ین اش ماما هکمدتبا هک ردپ هکر دیا |
 بور و او ل نجا س زکسردیااعد ے ع 3 ا ۱

 شیفاع كسانو یسعس كراهن e ھدوحور یفاش لعوا یا ۱

 هد لارا د وخا یرواوا یلخ كفاح هلع“ حس رد هدنس هاشم |[

 حاصیرداو رک یدد و اوا ضوع كرخآ یش

 هداتناوا یدیآ هح مراوکرزپ ردپ نوکرب هک ردیا ناخ دج انا ۱

 هدنرلک دابا فد رشد هنراب زو تدایع یراترمه> ییهاش ماما :

 بودیال بت نسون اشپو یدلیا لایعتسا بوبار که ندنرب مردپ |
 تعاسر بوکوچ رد هدنهاکشاب :یسدنکو یدلناشالحا هت رب

 ب ولاف یف اش ما ماه امآ هدر ی دابا ض رع هلکشم لئاسم :

 سد یدلیا ممیشارا دقمر هجا بوتو ط یباکر مردپ اکا ۱

 بارغتسا نولک هعردپ هدقدلوا لصاو هام نی ی ربخ وب ||

 هداوح هد ردپ هدکدید رد بس ریطعت یک كنود هل ناس ناک

 لد لوا هدتمدخ هداب دنا د بولو ی لوا اب و ۳ هاو

 هکردبا یدادغرلا هب وت ییا ی ظوەع ا عافتنا ےظع 1

 كنیعفاش م اما ه دمارح دحج مدروک یلرنح نب ذج ا ماما :

 ن نایفس هدنفرطوش لد سم هللا درع ابا اا یدیارروتوا هدنساح

 مدید كسابا ع ا٤سا بوراو ربا ٹیدح لون ن دمروط هع

 سلحو اما رد: کم هسرولوا ن امز هنره رلوا تو لوا هدناوج

 لبنح ن دجا الا مدموقوا باتکرب ندنراتر طح ییفاش ماما

 < هدسلکلوا دل

 ۲۳ت ی ام ری Ro ia جو

 | لصاطاو رلءدر وج ا ۳ دزر) هدرگیدلنا دام كجا عطف هش

 جه هکر دیا ینارفعززا د نب نیسس> یدید زمریک هلا ید رب

ae. 
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 مرکی ک ییفاش ماما و هک ردا ق ره یدبا مطاح ٥ دل ےلوا

 هدو دقرج ند لکھ یس ہیک د عر م د-هروک دگر داوجو

 یر وادا در دا ضرع هاکشم لئاس ضع مدشود هاب

 هماعا بوروتک هصقا هکر مالغ رب هدانناوب مدلک هلس كد هنسورق

 هدیعفراصع بوروہ رودعءیتوشیدلدامالس زس م دنفاویدر و

 هدودلا ندمال_ ۶ تسد ی هسک هدیاما ی دید راد وسابا یرسه

 یدلنالج عضو مو اخ تعاسوت هل !دعاب اب بوک هح ا را

 نالوا هدنلا ماما هدک دد ردق وب م دےکارب e ؟ يمزاولو نابهم

 هب ر هناشداعس دیلارفص راودنک توربو هتنلا كن رح ین هسک

 اب رضو ارش بواوا اید ماما روکذم ماما هلا و رلیدربک
 2ام ادا دمطاقو یدبا ی-ضافو ۲ ءع كضرا ه>و

 ولعو هنربس نسح و هندوحو یوئنو هنعروو دهزو هت)ادعو

 هدر و A ددع جوانوا هد رل قام ردرلشانا قاغا هن رد

 تاور ندلضافاو حاسم صعد ب ا:.کح فلوم نکودلک >

 لقتسم هدماما تقانم هدنسابلوالا تاغبط یوانم فؤزادعو ردیا

 بقا ددع رکی تو دا اب و درس هلبع“رو مس نالوا بت

 هجرت هبنح هتره هدنساننا بااتکوب سب راداناب ییسهلوا فیلأت
 نیفمالوا للاخ ند رب صفت هنب هسالوا لب وطن ی را هه رش

 یداروک بسا PA هل: ارادعم وب

 + بلاطیبا نب یلعنی دج ےساقلاوبا ٭
 4 هفرط ناب فورما هنع هللا یر %

 نواه یفرط ۳و هلوا 3 فلا وبا یه هک و د رول رم

 یز هدلاو ردینیم هنزاحاو تصحر ندسو هلع هلا یلص هانتلاسر

 رلشاوا:ب ات هش هلکعد هبغنخ انا نیغلواندنس هلی هی > یر

 ندنرلف داوا قوصوم ها. ادهزویوغ تركو فورعم هک تراز غی دا

 لذ» برمنع یراکاروآروز نی-ءلوا لد ی هدنوق تدش اد-ءام
 ند هل جردراو یره رغتااکجو هسکرا.خا هداب وب ویدبا روئلوا

a 
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 هليا مرک لع یر دحام دااو هکر دنا تاورولهت هدلماک درب ماما

 ردا وط تا یعسا « یدواد عردرب هءد رب یرلنرمو> ده>و

EASرداص یر هلع تراشا ولد ردک ؟ كاسک رادقموش  

 ندر نانلوا تراشا هلا تسدرب بولا ها یعرد درج هدّودلوا

 بوکح نس هلڪو نانلوا دا رح یف هل.ایرگ.د تسد تولوط

 هدتنسلحم كريب زا ب هللا دبع هپ اکح وب هکروناوا لقت ید راپ وق
 هزر هنیدوجو ند دس>و كشر هنوقو روز لرو ر٥ هك دنلوا لفن

 هنب رددودعم ند رهد ناروآ روز هده الا دبع ار ز یدرولوا ضراع

 ربخ مور کاله هدنمانا هنع هللایضر هپ و اعم هکر درو طسم هد دربه ل ماک
 هک هګدنلوا هلا مه ندورطر هلکوام نالوالواندرمسبوردنوک

 هلةب رطوب بودیا هلب ام هلبا یرروالد كرب لوا بوردنوک روالد
 هسرواوا یکنذا رکا الاردا یک هناد عو رک ضرع هزء رارب یرب

 ولد رلوسردلوک هیواعم ه دک دليا ناذپنسا ويد ل هردنوک هد هرس

 تباغ یرب یدردنوک صخخ*یکیا مور كلم نامز دعب یدری و نذا
 هب و اعم سل ىدا دما مس هد هدهب روز هدیرب بواوا دق زارد

 كن هسیکنالوا دق زارد مکیدتا ههنعهللایمر ص الا نورع
 هلکنا ردهزع هللا یر هد ابع ن دعس ن سڏ مدلول ب ونک

 او كنس هدلو یابدع تصعس نالواروا روز نکا ل هرودشاداب

 نکل ردراو هست یکیا دنمروز نینمولاریما ا و رعهدک دید زجاتح

 یرو دردن ی ده یرب ردلکد نذر هک کن دلبا تی هدیسکیا

 هرفاک هناا كثير ن دن اس۶ هي واعم یدید رد رعد نا ی هللا درع

 ناکه دعب یدید نوسلوا سنا رولوا ےک ره ر دمزال یس هبلع

 دوس ی سه راد رونک هنر وصح كن هب واع» ی رخ ی

 بولک رابدابا مالعا دوصتم ندنوعد بوردنوک مدا هب هدابعنب

 بودا جارخا قلب و ارس هدکد رم هنر وضح كن هو اعم

 + تامور ۴
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 نیک لک نوزوا تا هدکدک بولا هدلوا یدنا هن رزوا ك مور

 بودیا موا یسف هدصوصخ وب یدلوا ب والغم بولوا ل عح
 یدنک كدلبا قلخاتسک یک كنو نوعت هد هفیلخ روضخ

 ق هدنرکدید یدبمزلوا كسرو: ڪک یب رب ن دکل وا رس
 (ےظن) یدلبا د اشنا یاباو

 هنا س اناا مهب ايل تدرا #
 ۶# دوهش دوذولاو سبق لب وارمس #

 س

 # هزهو سبق باغ اواوهیالناو *
 % دوغ E دا لنوارس #%&

 + دبس نیناٍلا مو ا یناو#
e3 دوشم و دیس ا سا اام و  

 # ىصنمو ىلصا سالا عیجج دبو #
 ¥ دیدم لاجراولع | هب مسج و ۷

 یدتناتوعد بوردنوکمدآ هب هیفنطان دڅ هیواعم هرکصا دیو
 هرزوا شان رل دارا هدافا یهحو كاوعد هد_وداوا یاس تولک

 لسد بوروتوا هسرنسا هل بوس هروب رم ميکددتیا هلاجرت هده بود
 هریک زرد بوکچ هغشایب لوا دوخاب مب هریدلاق بوکچ نوسر واکب
 ر وک ذم زرط لوا م هروتوا نب هسرتسا رکا و ن وسرو تڪ

 رابتخا یغهروتوا ینور «دکدید نوسکح ینب ب واوا عاق هرزوا

 ید#یور یدردلاف ندنر بوک ند سد یب یو رد ن یدالبا
 ییور هدعا یدم هدا لی ریش ندنرب لکد قکرولوا هر یدروک هکح ۱

 ندننسدیدیموربور وواد# هدک دیدنوسروتوا لوا عهلوا عافنب

 ین يور د هدهد بویمهلوار داق هکب ر وهرس یدروک هکج

 مرش هدفدلوا بواغم هدسکیا یدنروتوا هرزوا یزید هدکدکچ

 هکروناوا لسفن رابدنک ب وایکچ بوةیج ندسلج هلبا ب اچو



 یراد هیار كنر دجام دااو هدینوک نیفص هجزلا تحاص |!

 هک مالسا لها اک ن یک رول 2 م درهم ندنول یدیا

 || هلج بوکح غبت هنیفلاح فرط هدشنوک ادتبا نیذااوا سضاح
 || یراترمض> منع یاس هللایضر ىلع یردپ یدابا فقوت ندلیا
 : لرکتشع یعو دلوا یرادرس كردب «د-فدلوا فذاو هل اح و

aددرت هدکدید نسردبا فقوت ن وک یراو تاکش  

 رایضعب ی دلدا هلج ه دانع لها فص بودن فرطرب قولو

 ۲| نالوابعصو دیدش هت بودیا ماقا هک لاهم نس كردپ هرون زم

 | هد ؟دد نم ردنوک یی سح هلا نسح كراردار ا هرارب

 E هسا ن ت واوا هد زس 11 یس هدید م راردا رب ه دنناوح

 | ی دید ربا هب اجو ظف> شیر « دید هلبا قسد سد م هدتنماقم

  : هلل | دبع ه دنرلق روا مار ا صحا ت ودنا تو ه روب رم زا لها

 || راذوسلیا تعیاکی بواک بوردنوک مدآ هپ هيغنلانيد موسا :لا نا |
 3 1 لاخدا هنتموکح تګ یدنکی سه دالو 2 هکما دامهدرلن آهدک دید

 راددندز ایا تعس زر ےب 0 ود ین رلنفالخ قلح دفاک تودیا

 ۱ یکدلیا ه دیر ن دزو هج ب واوا ه دنام رطاخ هراروب رم سد

 | تفالخ یتدالو كل هیهدلنا ند ردر و طس هد راوت بک

 ۲: ناب ارز درون نیم ها کسبه لس
 ۳ ِ هدد توایق نآهع ی 3 مع ی نانا نالوا هلم ياو نران

 | ا هللایصر نیسح ماما هعیش هنع لات هللا یضر ردشهاوا نفد

 ۲ دقتعم هتتماما كن دیفنطا ن دع هرک صن دنراتر صح هنع یلامت

 لاعشا دما ھوا ییعوا ت داما سا هدک دانا 9 و و رلبدلوا

 1 هدکناسب یدیای وار اه ورق تالج وب میدی

 د نامزو*



 ع ند تماما نیغمالوا یدالوا هدو داوات رو یلاغتنانامز

 نسنس یبحاص ااو بو دیا تدصو هساسعلا ی هلن اد, نا

 هلن ر همان د-هع یی هعيش ب ولدر دیار وهظ هدک دالوا كنش

 هد-داوا تب رو یاف و ۰ دکروک ذم 42 یدردنوکح هرول زم

 دمغاربا لغو ا نالوا فورعم هلک د م اما یماما نمضء
 روع نب ناو نالوا هسیمایب لولءرخآ میکاتقو یدلبا تبصو
 ییلتف كن دن هس دابا ساح تو تح فا اربا ماما

 سد یدلبا تبصو زج اتو یردارب یتماما ما هدک دا یخ

 یدلواتوالخ دنسمنیشا هکد e ادتا ندساسعلا ۳ دالوا

 ن دم هکرونلوا ل-ةن یدلبا تاقیس | زارک,یرک دام 9 کت

 تفت یگ اخ بودا تباصضخ هلرا > هنن را 4- ده

 ىلا ول م اما هک را رو بات 3 جزم یدیارارونقاط هنب راراسد

 جک هدنس هجر دچا وا هد :سادشا یدار مسق كنس هی

 هلع ون هللا ق بولوا لاخ ند هاو ردنا دارا هیاکحرب قاعتم

 نداهف نوک رب هک رونلوا تیاکح ی دنلوا رکذ نیغاوا یتیسانم
 عض و هنایع ی٤ اخ ہیک نالوا فورعم هلکعد صفح وبا
 هروب نم دج ا وبا هدکحدلبا هئطحت ی دجا وا نوعا یکیدابا
 0 داف ترد هد هو اط هجا ع اص یغاح هگیدتسا ب ور و باوح

 هک ر دیور ن د هددعت» قرط ارب زرد هرونام تنس یربردراو

 هرکص ن دنرات رطح مرکا لوسر ی دیا راردیا عضو هنیراسنیع
 لرد هزروص وو بودا حصو a رلزیک تالذک هدنن دشار یاتفلخ

 نیورع ن دزیمکح ه دنیفص "قو سب یدیا رس هرزوا لاح وب
 ندا ضحن ۰ J هکر دا دک دا ۳ دیس هے موز



 هب وام یفالخ هدا ىدا ۱ جارحا فاح ن دنةمراب بولد

 بوبد ی ؟یکیدلبا عضو هک راسا یمعاخ وش م دابا رب رعت هننرزوا

 ا ls دابا عضو هن راس سا یکاخ ۱

 || ندصاعلا نورع كما بت هني راسا یعاخ هدسان ا ىلا |آ

 نار هرکد ل> قح باج ۳ یک 5 لاو ت دام

 اه سوالا افن هللا فلکیال 9۴ هکرزوب هدزتسم ناقرفوهدنع رک |ا
 نالوا بجاو س زد اووا ند زا د تسد نیع تسد هکر دمولعم و

 E هقدصا را فیلکتو لی اوف )انشا لھ هک روو

 اهتسا هلباراسب بوناوا یهن ند اچتسا هلان هکر دوب یسبهچوا
 ندلوا هللا ءاعسا هدنشفن كعاخو رد ررةم یی داوا بدا یاضتقم
 ۱ فید رد ردمزال قعلوا دین دلحم نراقم سد ر داکد للاخ

 | یارآ تشکن هدسیسر اف مکدت ر دیتنیز كل اجر ماخ هکر دوب ||
 || یغو دلوا یلوا هنن ز ندراسد نیب سد ردلاد هانعموب یراکد د ||

 رلبا تاکسا نع > هلکلبا ماقم قیفح بود ردررقم

 چب اهش نب هلل ادع هللا دیبع نی س+نب دیش کب وبا
 4 ,ءرهرلا یسرهلا هرهز نب ثرطحا نب ها ع ا %

 كنبمدات ن الوا هد هرونم هپ دمو ندنرابک كنو دحو اهقو ر وب زم

 ءيا ڪک ی ذرا نادبلا هملاراذم هد تھا رش مواعو نونق تواواندزس الا

 || ند هاو ردشلوا یقالم ءرفن نوا ندمه:عیلاسعت هللا یضر مارک

 ناق و تالام ماما ردرلشم با تاورو دا ند رول ر٥ تعاجر

 هک ر درو طسم هداوصالا عماج ردند هاج لوا یرو نایفسو هنزیعنا
 || عورش هذشادمو شیاتس بوتاوا دا یرهز هدننان رانید نب ورع
 || هلا ناباش هاو حدم هبرموب هکردوک یرهز ورع هد-فدنلوا
 قلم هیاحهنع یلاعت هللا يصر رع نا ندمارک ب اا نب
 لا ندنرلد مط> ساع ا ۳ و یدهروک ف یرهز مدلوا

 < مدیا ۴



 ضارتعاوید رولوالک سم هله جون سب یدعرب اکا یرهز مدلبا
 لوا راثد ن ورع هدک ںاک هب هم رکم هک ی رهز س یدلبا

 طارفا هدنساو حدم لءلخوش كروتوكى ب نیفلوا دعدم هدنفو

 رابدرونوک هییرهز یروبزم یدید مب هروک یب هسول یراکدلیا
 یدلبا عوجر «ناریم هدوداوا ماشخا تونلکا هدنناب لد هماتخا

 یروب ره ود کیدل ےہ ییرهز تواوا عج هنس ییاععا

 صع“ ر الصا لث ام هب یش رق ود هللاو هدنراکدلبا قاط سا

 هدنراک دابا لاوسود یدبا مک ی اعا هداز یلز الع كغودلوا قالم

 یی هرکصندنایدید باهشنا بودیا هیانک ندب رهز «دنباوج
 هرکص ن دنا یدید باهش نیا هنب هدراکدتا لاوس وید لدروک
 لر هعهس ءاهدد یرهزیدی د با هش | هل رارکنراب دید لدروک ییک

 زب رعلادبع نب رع هکر وناوا تباور یدیشلیا ظفح بو دا عج لع
 نیءمالوا هک ها ن دب مش نا هب ےہ ام ا

 وید ندد لبا لع هلا لوف بودیا عابنا هنساونف كنا هکر دک رک

 یرهز نوکرب هک روئاوا لفن ید شم ردنوکر لنامرذ هفاک او فارطا
 فو را وا هدننأب كاش ه دکد لک هد سگ تکا د.ع نم ایه

 ی رهر ۰ دک دلبا لاوس ول د راعب> هدآوو هر یر هرس ھ كب هاب ده

 ماسه س یدر و ب اوج وید راد هدمرج دان لا وا هدک دید ماحب

 ه رزم ساک رز نوک ود یلعوب رکب ااا بودیا باطخ هیجوت هبیرهز
 یساک كنمولا رما راه اظ ی رهز a دک دید 4 دلا هد اسا

 قسا 9 رهط هل وهم ها نیشاوار رعد یسلوا ۵ ےن افتا لع

 ه2 دلوا هدنس هزاخ یر هک روناوا تاور یدید ر دکد دهیم

 هرس هعل اطه كبتک لوا زورو بش بو دیا مچج هنفارطا یتپرلباک
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 ینوناخ نوسکرب تح شعا یرافب رش باد كمر وک تافوا
 نوناخ ح وا 4 رزوا ۵ دم رطن ك زانا کوب ك هللاو ه روا ر ی

 1 ۳۹ اس ۱ هلا ب ET AN تودد رددشا جد 9

 باهش نب هللا دع یردپ كنبدج رویم هکر ونلوا لفن سا:
 ا هب یرهز سد ی دیشاوا رضاح هردب هلا ال سم ۰

 لالد نم نکو عن د ) هدناوج هدر لکدلبال یو < داوا ی طاحهر دب

 بعصعسم یدلاو یدیاراربد یدیا هدنفص ناک شه ییعد(بناطا

 هکللادبع یرهز یدیاندنزراداوهكنا هلغلواندتابحا لرب ز یا

 یرو زم كللا دع ی دیر نیفلوا ددم هما شه لغوا هدعا

 هدق دلوا ا 1ا هب د کیا س 73 یرله رش ۳ س یدیشایا تضاد ی گاو

 هنعیلاعت ۳ ید الام اه کا هدنس هنستزد یکی زوب

 تب ال کم نی * هز هلا ار هدعد ءاه ن وکس و هلی از ضط یر هرز

 ۳ لور ند ا نا رق هکر دب وسن هپ هنا

 یر هدلاو كن رل ن را رم > سو 1-۵ لاو هل يص مرڪڪ کسا

 را رهن رز ممد اسد هللا یصر م ار ڪڪ او ا

 زدند هلق ر وا

 ۷ دواد لامبو راس لبا یا ن ن نجرآ دبع ن دمع 73

 ¥ وکلا یراصد الا حالا نب حا ی لالب نا 3

 هدزس چرت نچجرا دبع ا كروب رم هدناوصالا مماج رثا نا

 رددواد رلیصءب و ردراسب یعسا كنالبل ییا یردپ لرو زم هکردبا

 نجرادیع ردش علوا یالتخا دشت یرغندنو هدنعالرونمود |

 س قلا ن لء ع ET را یدر ا ED رو کک

 هد هرصب رهن رایضع» ی دناوا لتق هدلیچو بوارا دلوتم هدقدلاق
 رد هدا را جوا تا ناس هدرل صع و رابدید ی دلوا قرع

 رول رم راد دید ا عو ډد ى ۳ هدیمشا نا ه هوو هدجاج

 4 یدلاو و
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 ۳ نافع ک ن راععو تلاط ىا ن, ىلع و ندرا د یدلاو

 ند هبادک رابک ىلا ثا لرلو و ےھنع یاس هللایضر فین> نا

 كللادعو دهاعح و یعش هدندروب ند بودا هبوب ثبدح عاعسا

 بوسا هب هوو ڪڪ رول نه ردرلثانا عا رشک قلخو ربع نا

 ۱ كنا نالوا فور < بک و ست د ر دندنسال وا هات ةط لنیعلار نالوا

 تر هلمهم ا یا بش م هڪک>اورد هل. ۱ هلم ڇم ۵ ںیسو لید

 ى دلو ج مص حالحورد لد ۱ اا ءا هدیرلن مو هل ر رف

 الود س ما 1 ی هربنالایا م لک یه زد هلا + 9 مال

 نط حالج هد هراس هراس A .ثیاح J وطم كئ رانف ( نسح

 || فلاح هنط.ض تالاجر ءا عسا هرهم ىمابا طض هلا مال دیدشز

 یرادعم ر دوش هجرت تحاصر د ررعم یتیداوا وهس نیغلوا

 قلوا ن دندناح هرس اع ءال هدب رادعم رب 9 ن ن رط هيما ی

 تعل رمان دسم یاری a دا ۵ د هفوک هنس € واز و نوا ه رزوا

 هدب رول ناب 3 دعا دا ۳ كامن یھ ۲ ر ا

 هلا یی نام اهو اک | هک رونلوا لس نیکغا دحا ندروب رم

 EEA هد ر هک ردیا رو دمر شکا را رب د ر د هعریش نا

 ند راه ی دانا لاوس لت تنصف :i ن دن نکیا ټن لک

 ود ردلاع ندا اط N ۱ رم و ول ایرج

 ا هللا 4جحر هه وا مع فا 0 و عام هلرا اق

 هک روناوا لسقن تح یدیا راو تدورب راد م رب هدننایه یرایرمع>
 رروک یسان اضم بواک هل دف وک ںیم OVERRAN م اا رول زم

 تروع رپ «دلول ن ۰کر درک ب وعاق نلد 9 ھەم دز گر سد یدبا

 رارکت هدکداا عا ةا یکیدایا مش وید نیبنازلا نیا اب هب هسیکرب

 دح کیا ٤ هک او یدلبا سه ۹ یدروم- کی یوئاخ بودیا عوحر ەر ەم

FREER ERTS GER EDS ASTRO LEN TOFA SR La. a5 RFA. . 
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 هروداوا لصاو هرات ےظعا م امار بخ و سد رلپ دااح

 ال وا سا <E هدر قلا هدنخح و یدنفایصاق 5 بد رع هن

 ن دبسلحم شاد ع وجر رارکت هرکصذدقدءلا نداضق لح

 شلاج دح هددصس ابن دفوب یهجو كعوجر هرکصندمایف
 هديا یراترمضح لس و اع یاعد هللا یلص مر کح | لوسر

 ءا رد. سع ها اا ردرلتانایهن ند دود تماقا هددجاسم

 نالوافذاق ردیغو دااحد> یکیا اعبار روناوا برم ادوعف هوا

 یکبا اسهاح ر واک مزال دح رب هسابا فذق هتعاج رب هساا ص

 یر ادا هکالب ب ویعلوا عج یتببام هجرید ت یعودلوا مزال دح

 هد -عب هلوا یرب ندنلا تالوا برمض هكا هناوا لر بوناوا برما
 دح تماقانکیغوب هسیک ردیایوعد اسداس هنلوا برض ینا دح

 هرزوا هج ووب هج رکا ب اک فلّوم یی هیاکح و ویدرد سالا
 هد هناخ راتاو نیش و هي افک ند هيهفف بک نکل رلدا له

 هفوک يل با نا ی دوا داريا نیفع وا لقنربا۶. هلهجو ضعب

 هپ هسسیکر خا رپ هسک رب هد نس ورق دیس نوک رب نکیا یسبضاق
 هد دلتا شوک ینو یصاف یدلنا ف ڏو ود نینارا یا ا

 ست یدد 4 روتک تولوط یل رح وش دنها دخ نالوا هد شاب

 ی دارا صا ۰ دنرلک درو:.ک هنگآ ل دیم ب وا وط ید رح

 هصق تب رع هدف داوا لصا و همامارمخ وب راب دا اح دح یکیا

 نالوا فو دةءالواشابا اط > هدر شد هد هلم مر یسضاق رب الو

 تافعندنغب دوا مزالدح هک دالای وعد بودا تءوص> تف

 رولک م زال دحرب هروب رم هج ريد فت یکیدلبا تموصخ اات شلب
 یکن دلک مزال دسح یا الات هد هسدلبا مش ههر ا ك رکحا

 هکان ر دک رک كار و هلصاف نکا یداب ن وکر پ هتیبام هچږیدقت
 اا الت :تفاقا هرس یار لوا یر ن دنلا تالوا ترا

 هود



 }ا
 س ی ِ»ِِِِِِِِِ»ِِ»ِِِ

 شات سد شابا ی ذو هذن دلاو SL ر دهن ها ول

 ردیلکد هسخ وب رد یم هدن اح ییدلاو كفوذَقم هک ردمزال قفلوا

 یرلفدل وا ه دنابح رد_مزال « ا تمعوصخ هسلا ه دن ایح ك ۱

 هب یصاقیصارمعاوب كماما لصاطاو ردکنا تعموصخ هحریدقت

 هدنوش بودا تباکش هپ هفوک لاو نبغلوا ر دکم ه دک دشرا

 هماک> انمیدتبا مزب هد رب هدیکیا رد راو باشرب رارید هغینح وا
 یرو رم هکمزتساندنس ردیااتفا هلبقالخ بودیا ه٤ طو هضراعم
 بوردلوکر بخ هماما یلاو هدک دید نس هدیا عنمو رجز ند صاود

 ود هلوا هدنوالخ فرط تودنا هضراعم هناکحا كنضاق در

 یندود شع تری غرا ی الو روت ی
 هنرخآ نکیا یماق هد هفوک هدنس هنس رکسقرق زوب پولوا هدنلاس

 یس هداز ردارب هنی رب روصتم سپ هنا“ هللا هجر یدلبا لاقتا
 ی دلتا ی ۳

 دمع هللا دبعوبا عرابل عرولامامالا رم
 + ییاسشلا دقرف ن نسل انا #

 ند هیرق مان اتسرح ندنرا هیرق ماش هدنلصا یدلاو كرو ذم ماما
 د# ماماسد یدیشلوا نکعم هدطءاو بولک هقارع هدعب بولوا

 یافشا همولعو ىس او وشن نکل بواوا دلوتم ه د-طساو
 کال ام و رعس» بو دبا لاعتشا هفت رد تدد>ح ادتا رد هد هووک

 هدسعب بودیا عام ندرابک یی ا كرانوب و یرولو لوفم نبا
 كني راترمطح ھے > ولآ ےظعا ماما نوخا فد رس هوو لعن

 ردرلشاوا ندا وتا "هل بودیا تمزالم هث راه رس ساع

 | لرون زه ماما ردرلشاب تباورو ذخاندفسوت وا ماما هرکصن داما

 هدنونف راسو ع رکن افرف مولع بویلوا تیاهت هنفراعهو لئاض9
 هدرب رفت یاثنا هکندیا ه د هحرد رب یررانفک تحاصف بواوارهار



 فطر

 لب هلن وا راندا شوک هدنراکدلنا ع ورش هپ هه ص9 ت کامل درس ۱

ÇÊناشلا ےاغع نار هکندنا رردیا |  | Eهلو شلوا لزاب هرزوایران  

 دسوکرپ ملعا ههالاباک هدا ز ند دج ماما هک ردلوقنم نددییعول ||
 ندنطع لدن دج ےکیدیار دا یرلتر صح ییهاشماماو مدهروک |[

 فاز ءا هقارعاندنتلیصفكرو رم بود مدلیاذخآ لڪ کول هودرب ||

 یحاص حور تەخ ن کا نیع یر ن رد دم ماماو شعا راردیاآ

 یکن طرف رب می دوبو م دمرو ۳ وب شلوا

 ماما هکر ولو | لع مدهروکهسعکرب یربع نددهع هاا س را عج ۱

 نکحور عزت هدکدروک هدنسا "ور رایضعب هرکصت دکدلبا لاقتنادڅ

 هدحور لست نیح هدناوج هدکدلبا لاوس ويد یدلوا مقاوهد یک هب

 نکا هدرکفن لوا مدردیآرکفت هص هاع لمر ندنلتاس بناکم

 رلشهروس وید یدلوا مربخ الصا شلیا جورخ ندمدبج جور

 هزس هک راشلیا لاوس ندنراترضح لبنح نی دسجا ماما رلرضعر
 كنسحن دج هدناوج یدلوالصاو ند هرن هعیفد لاسم ر رد وب

 رک لصالاباتکر دندننای اهل كد مامارلشهروس ون دندنراباتک
 ین اجرج ا ن ایلس وا ندماما راد ٹا تا الما هت رزوا ییاهعا ردطو سوم

 لصاهروب رم بات که کردیا هد هیاده حرش یادت ا رار دیا تاور راب ربغو
 هرکصذدنار د ءان هتفودلوا یننصد لوا كماما یس هی

 یتاداد زا باتکو یریبکلاعماج هدعب بودیا فیا : یریغصلا مهاج

 یرداو تولوا يلا كماما هد رک رسو زد را تابا فرنضا

 ماشهو مسرو هعاعتیا مک رلیدلبا تیاور تعاجرب ندد ماها

 هایمان اطومو راتاو تابناسدکحو تایقر و تابنوراهو ردندرانا
 هداز یریکش اط ردندتت اف ات لد ماما هد بتک نالوا روکذم
 هکر دنا طه اس چوو تک تارمستعم هدنمولع]ا اع وضوم

 رداونلا ريكا ریسلا تادابزلا طوسملا ريبكلا عم اجلا ريغصلا ممانجا

 €4 یلامال ۱ ۱
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 دك تانا زا تاتو راهلا تان اج ]ا تایفرلایامالا
 هکرد هنب رزوا كنون اه وقح الط ص او ردندنناغبا نهاد ماما یس لج

 ندنیمهاجو تادانزو طوسیمو رار دیا ریبعت وید لسا ن دطوسبم
 هریک ریسو ریغصلا عماجو طوسم رار دیا هب اک وید لوصالا ةياور

 تایناسیکو تاج اجرج ورداونو ررید هیاورا رو عثمو هیاوراارهاط
 ژردیاریبنوبد هیاورا ضب و هباورارهاظرمع ند ایرو تایوراهو
 ردش با عج هدناجرح یرلناد ماما هکر دائاس رادةمر تابناجر چ

 هلرعب رطلعن ندد ماما هک رب ۳ هر هل ما ناسک یت اب اسکو
 شلتید رد هدابرپ ت ا ناسک هدبنک یشاوخصب ردشایا مج
 ۱۱ نوراه یی ابوراهو ردن انلوا رک ذ امدقم یک ردلکد نا نکل

 هد هقر دج ماما یتایفرو ردشایا عج هسهک رب یعسه هلیعسا
 رب ۶# بح)ا مءاج یودزب م اللسالا قم عج نکدا یا

 ۱ مکن دردیا عفو ندد ماما فس وب وبا ماما هکر دیا هدنلئاواچرش

 | دمج ماما سد هدیا فلا باسنک رب هلبا یب رط تباور ند ودنک

 هب هنجو لا هدندنا هفش و وبا یتنیاورو بودیا فلت ییاتکوب
 تو دیا نا ےھسا یدال با ضرع هقسوت وا هدکداداماءا تودیادانسا

(Eهنا ڪا فول وبا هرکصت دکدنکد جم ماما ه لود یدایا  

 نکا شلیا طبض لزوک یروبرم بانک هللا دیعوبا مکیدتیا
 ربخو لیدی مدیا شمال با لفن هلب وا نی یرانآ سیا اطخ هدتیاور قلا
 هکلب مدیا اطخ ن هد هلئسم تلا لوا هدقدلوا لصاو هدم ماما

 فسو وا نکا مدلرارب رحت هرزوا کودلبا ظفحو دا ندنسودنک

 هدنحرش رغصاا ععاج هلهس» تلا لوا یدید شعونوا لقت

 ن دب ودعا دج ه دنوابس لداس تاور در ماماو رد ر وطسم

 بودیا رکذ هلرعسا سوپ وبا ماما بود رلبا تیاورن د هين > وبا هدلوا
 هلبس هبنک ارز هبلوایواسم هدچظعت ها ماما هک اب نلیادان هلیس هينک
 فسوب وبا دڅ ماما هدصوصخ وب و ردیا هدافا ےظعن یگاوارکذ



 رم
 یراترضح هفینح وبا مسظعا م اما مکیدار وماء ندنفرط
 دلتا دان نس هتک تودنا رکذ عسا كتیدنکه دننا هگدالوا رکذ

 هدداتنسا روص> ےک کدید كخاشم صع) ردن اک ول سا

 هری ەت هک ان رب هبا با طخ هلبا یلظفل انالوم هاب راربرپ هبلط
 دادا حرش ىف یناقنالا هرکذ اذک هیلوا یوام ذیلت هلا داتسا

 هکر دروطص ه دیوفک باتکو هدنابفو حس صوب نذالا باب ی

 كنب راترمصح كلام ماما هد هنده هدخناش ماکنه هعذدرپ دم ماما

 =ھ E بودا لاوس هدقدلوا راح هن راسرد ساع

 هدکدید نوسلبا هراحهب هس ول هدنکا لالا هلو وص هرو

 هرم ك اوت نالوا بنج صدق بو. هرو باوج كلام ماما

 یکیارب بویلیا لر یا وس هنپ دع ماما سپ یدید رداکدراجلوخد
 باوج هت رل هسلبا لاوس ندنس اب تال ام ماما هدک دانا هداعا هدد

 بودیا ےھت ادا هکر دوب باوج هللا هجر دم ماما یدید نسررپ و
 ید دهدنآلسع ہے ھا هرافبح ۰ طولا ف وصو هریک هر یس

 كنوش دم ماما هدک دید كدلبا ذخا ندهک یب هلئسموب كلام ماما

 ند هتم لها كلام ماما یدلبا ترشا هضرا بولد ندناها

 یتفزککودس: دج ماما یدید ےل ینا ی هکردقوب هسیکرب چ

 صخت و هماعارلزلوا هد ل سد یدک بوعیج تولد ردقوح

 هکنوح هدمامارلددید ردنسخا ند عندنا ا لمطعا ماما لث اس

 یدبآ تراشا هر در یدا لد یدید رلیاںذک نوڪ رد در

Nk 7یدالو لر ماما راد د هژوا ترانا هب هرون» هنیدم  

 دیش زا نوره یرالاعتاو رد هدر خرس شا زولوا زو ۰ دطساو

 نس سد رد هد زوفط LS زول هدر هدک دلنارفس هناتسا رح

 ثباور هد هرزوا قلوا زکسییلا ریض» رولوا تزد یللا یرلفب رش
 هد ةدناو | فیلکت اضق هد ماما هکرونلوا لفن لعایاعت لاو راے با

 6 لوق
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 سدح هدابز ندنوک یللا ءانب هنب رالوبق مدع تح بوی لوبد
 هرکصندندمر بو دیا یاق هب هفر دیشزا نوره هدءب رلدالوا

 بوروتوک هل هن اسارخ بودبا یتصاف هدنرلن ابرارکت یدسابا لزع
 | هدموادلا تاعوضوم هن اس ها هجر یدبایصاق كد هنت افو نیح

 لد ماما هکروناوا لفن ندمالس نب د رمعاونا هک رد روطسم

 فی رعو فصو هد ناب دیشرا نوره یمهقو لع و تحاصف

 یدلیارماوید رلزوسرونک هزعسلحخ یودیا تیغر هکمروک هدقدنلوا

 روب زه ادابم ه دکدروک یلاحوب یلامت هللا هجر فسوب وبا ماما سد
 یتافلا هبودنک بوناوا ت ګو ليم هدادز هدک داک هپ هفیلخ روضح

 بوروس كولس هللا فد اطل لا عا ندنف وخ قعاوا كرت

 هد رک رم سالح نی_هلوا الم هل ولا ساس نینولاریما اب

 نوساک هرک ر هله د-. لا نوره هدکدید رداکد لمم هخمر ول وا

 مزال قاق ۸ هديا تبعک راد_غعر بورونوآ ردق لیمحت ف هروک

 یدد نوسلیک تو ا ۳ ۳ هداوا هلا ت ترک > مدعم نس تکا

 هد ماما هرکصندک دلتا ماع ۳ كف رط و فس وب وا سد

 نکلرنسا كا عا ةا یمالک بوروک یس هفیلخ هکبدءا بوک
 عاضوا ضد صوص هرازا نس تربت ییافلخ سل بادا نس

 اکب نس نامه ردمزالثّدگ بوقل اف هنا هدنرلکدلبا ارجاینا ردراو

 ماما سد یدید هلا ماف بوما فقوت هدنس هدرعندقااهی لارغا

 دیشرا نور ھه بواک هيه ٤خ ساح هلی ف سوب ولا ماما بوغلاق دج
 بوأوا نونْعم هدکدروک اعلا نس>و ین راتفک توالجح درول زه

 سد یدرتسوک تءعر هیافصا ینماظالا یرد مالک ندلد و ناح

 یدلیا تکرح فسو وبا ماما یک یکبدلبا راذکهلملق تدمرب

 لصف همالک یکیدلبا ع ورش بودا تقفاوم ر اج ان هددم ماما

 | دو زم د-ڈرلا نوره س یدک ب وقل اق ندسلح ندمربو
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 فطرت
 ۱ هک فح رولو | هسوک نک شسوخ دز مکیدتیا 0 رک صد دک دتک

 ا ا وب سب شلواالبمهدرد یک كوش |
 احر ندقح تانج بر مأتم تیاخ هدقدلوا رادرب> ند هصق |
 یاف یاسد كرت دلو االام هدرد ىىدلىا داښسا اکب هکمردا |

 هلا دیشزلا نوره فسو وا نوکر 79 واوا له یدید نوسابا ۲

 یدلبااضتفالوبت هی ودنک نکردیا تب بوروتوا هد هناخرب اهشت ||
 ناکما هت. ڪک ر ند سالح بویلوا نامرد هلوبت « دئناب هقراخ ||

 نده لوا بولیراب یس هن شم هدک دلبا ربص راچان ندنفیدلوا
 هد-.شرا نو ره یس هعقو ول كس و وا ی دالا لاعتا هنرخآ ۱

 ندنه دلوا ضعراع تلاحرب ی ؟ لرا هرول هرم رکا ه دددنلوا لق |

 هکرونلوالقت یدید مدررپ و ندا هکلیا لوت هعهاد مدیاوا رادربخ |

 . سلتا طالتخا هلبا نیطالس یودیالوبق ییاضق فسوب وبا ماما ||

 هدنع> رول رم هدفس ول وبا ماما نرم یدنشانا ببە رھ ماما

 هدد ماما نیکی اعد وید نوساوا التبم هش یکیدلبا رسید یب |[
 یدولو یدیارلشلوا یصاق یرا دّعه یآ ی لا بت رد هد رارع عرخآ

 توقع نع د یور هدنعب دج مام e ۱ و :

 هدنرلدب رک 0 ام دم ےک هت یدیار د هةنح ینا نع

 یور بو دیا یط ب ر 3 كفسوب وبا ماما هرکصادقداوا

 نالوا مقاو رخآ مب کد ظراب دابا راصخفا هکعد 2 هفنح یا ن ۱
Eیاعت هللا امه جر رد دهاشم  

 € نسللایا ن دم هللا دیعوب | مامالا ام د حج

0 
 اک | عماج تواوا ی انه ماما كثيدح )عر وز ۳

 یدجامدلاو كنراخ ؛مام رک ردروطسم هدیکس تاقط ردیراخنالوا

 ندسن ان تالاممامابواوا ندیعروتمیالع مع هاریایلیععانالوا

 % مام



> ۱۱۵ ۱ 

 یتالم هک رابم ن ځل اصو دبز نب داج بودیا هپ ون ثیداحا عام"

 مند ی ردااو نکا لاس كل دنا دل دوک ز و نه م اما ی دیشاوا

 ه دنرالاسو نس تئادح یدیا راشلاق دی نیکا ناسنح تے
 تع رع "هلحار ق وس هراصمارتکا نوا هیون ثب داحا باط

 تشک نس هلج كنیدالب ق ارعو لابحو ن اسارخ ی دیارلشلبا |
 مالسلاراد ی دیا رلشلبا رفس هرصمو ماشو زا نودیا راذکو

 هدندنا ردو تاور كماما یلیها 3 راد لوا « دنراکداک ۰ داد

 هسنتفرعمو لصف ومو تازعولع بو روک یب درفت وزات
 مان ستفاا ءوذح یدیطا هللا دع وبا یدیا راشابا ف اڑتعا
 یراح ماما هکز ردبا تناور « دنګ رات ی داد تیطخو هدناتک

 ی ودق كروپزم ماما ثید> لع ب اکا  دنراکدلک هدادغب
 نف رش ٹیدح د دعزو سد رایدل باد صو كابا ناما ںو دا شوک

 هرخآ دانسا ییثتم ل د ااو بو دیا بلق نی دین اسا و نوت
 نوا بودبا دا سا هرخا نیم شداتسا كتم لوا و تقف

 مےلعت روا ر وا ی هبولقء تداحا دد_عزو لوا هب هسی فن

 سطاح هنسلخ كماما هک رایدلبا شرا س هلهح هوب بودا مسهو

 یرا ماما سد را هدیآ املا رر ررب یی هروکذم تد داحا تولوا

 راسو ناسارخو دادغب لها بودیا سلحت نوعا ثید> لقن
 هسک هدا ز ندک یمرکب هرزوا لیقنیدادفب بیطخ ندنفلخ دال

 طغفح بولکورابا ی رب ن د هې رفن نوا لوا هدفدلوامضاح
 ضرع هم اما بو دیا تءارق ینبرب كثیدح نوا یکیدلیا طیضو
 هدک دلبا ضرء ید رب ی دید مت هدشاوح یراٌت « دکدلیا

 هرژوا بولسا وب لصااو بور و باوج هللا یردا ال هداکحا

 درس ن اکی ناک, یب هب ولم ثیدح ددع نوا نالوا «دنظه>
 كخدا:ساو نام كود هدکدرو باوح ود ماع ےس هلچ هدک دارا



 لک ۱۱

 ۱ کین رار رب رانلوا فقاو هر هیضق نک تواوا 6 | ن تلف

 نکارلیدلشاب هنراشا بد ردرب ظذ یهدننف هسپک وب قعشا بودیارذظن
 رگ كماما نانکبارغتسا راضح راس نایاوا رادربخ ند هیضق

 ید یر لس رفن نوا لوا ه در رلیدلبا لج دن یصتو

 هي یراخت ناکی ن اکب ییدح نوا یکیدلیا طض هداوا بواک ورلپا
 لصاسشاو یدرب و تاوح ها گزدا هداکا هتک دانا ضرع ۴

وآکررب و دسکک رفت نوا لوا هرزوابولسا ون ِز
 یکداها طظهح یر رهب

 كس بودا هحوت هب هاي ندا ضرع ادتا هرکهذ دو راوا ما |[

 ضرع رر رر بود رد وش یداشسا كثیدح تاکودلنا لوت ادقتا | |

 تتسلو لاصلا هنلعییدانسا شوت دح نیم ددع نوا يودلنا ۱

 یدلبا ناو لفن بودیا ع اجرا هنعدق نم یداشسسا یدلیا

 تاوخهرژوا قیاس بواسا هداکا تودنآ هح ون هصعش کیا هدا ۱

 ۳ لر تی دع زو نانلوا زطرعاهرزوا طعو تو رب وا
 سا راض هدکدلبا نایو حک هلبا عاجرا هناصا ییدانساو |
 هش اکم وعو ناش ولع بولوا ناریح هتناهاو نوح كروت رم ۱

 هک یرات الا لیلح فلات لرو نم ماما رابدلبا قارتسعا |

 عچار هنس هلج كن هتس بکر دفورعم هدد الا ےک ||

 هنيا یلص هاشتلاسر ث.داحا هرکصذدیهلا تک بت واواقئاقو |

 ردب راه اےک یا كك نالوا اا دثب هژارمش هرلسو هلع ۰

 هک رد روط سم هدمولعلا تاعوضوم ردرلشلا قاقتا اع هود |

 هکردول هد بس دبع ھر اع ند هل ءاح تا.ّصد وب كنبراذهل میخ

 مخو ت ءارق بو دبا تبث هرزوا دارم هره هسک رب یروب زم باک
 یسلوادوحو هحاس رک هولح هرزوا هجو نس>ا یدوصقم هدک دارا

 هوا تءارق هدتبب رب هدنوءاط مابا هکردوب هدیرب و ردپ رو ررقم

 سا ی دید مت هنس هلج راب ایا صرع ی هر ولعم ٹثیداحا روا

Kal 
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 یرب رف ردبا ظوح ندنوعاط لها كس لوا ناغلا مظع هليا

 بودیا عاعس هسٍپک رفن كي شعب ندنفلوم یی یراح باک هک ردا

 ندنفاؤم یروب رم باتک یریغ ندنب ندلاجر ندیا عاع“ لوا ال اح
 ییاور وب هدنلوصالا مماج ربثالا نا رد شمالا هسي رب ردیا تاور

 ندیا تباور یبیراذ کک لاح اذه یلع ءانب ردیالیذت هوکوب

 هکر دا تباور یرب رد هو رديه هي یر رذ یر هلساس كګ اشم

 لوا ندناالا مدلی عضو ثیدحرب مههباتکوب م کیدیاردیایراخماما

 یاس ههبج هب یدزیا هاکرد تولقزاغ تع ؟ر کو بودا لاسنغا

 باتک ه3دلوا ن ۰ ته هد اب وک كابدحر و ملوا ز زاب هره>

 ماتا هد هن را یات 3 مکیدیاردیا هنب و مدایالاخدا هروب رم

 هدمواعلا تاعوضو» « مدلرا اا ندژشبدجح كم ز زوب یا تویلیا

 زویکیا كی یدب هلبناررکء عوج كنپ رام ین هکر درو طسم

 هدفد_ناوا جارخا یتاررکع هک ردا راضعإ ردثيدح شب شع

 نالوا هدزسم تا كالذک ر ول اق قاب فد رش ث.د> كس نرد

 یابفب رشتیدح كتر د هداوا هسالوافذح یتاررکم كثيداحا

 یی دردناسءطزوب كار عه رات یرلتدالو كني رام مامارلشءدرولات
 عقاو هرکصتد هعج هواص ینوک یعجوا نوا كنلاوش یس هس

 هدر حس ف یکا هدنفرع«بودیا ج ورخ نداراذت یرالاقتناو ردشاوا
 نت هنس یا ییاازویکما هدنرلکدتنا نک هد هب رد یرلکدید كر

 هرک صد درهط هولص هدد مو یاری ب واوا مقاو هدر طو دع "هلل

 یراخش هدا رع 2 را ساو نا ی دالوا نفد هد هروب رم "هی رف

 هدموا هلا تاعوضوم ردو هس یکیدید یداباتافو هدنا بولک هرم صم

 كنب راح ینیداوا كانرخ یم ا كن هر وب نم هب رق هک رد روطسم
 هلیاروک ذ۰ مسا یدیا موسوم هلبا سا ریغلوان دنا بواوا هدننوک یتوذ
 دنف مس لها ینوک یت افو كماما هکر واوا لفن هنوکوب ثعاب هب دعا



E: 
 ! راوس هلا اا هدن رلکدلنا تعراسم ولد هلوا رضاح هنر ۳3

 یورو ج ور ۰ gr تفت )ورک

 | هبرق ءان هے :عو داوا بانا بولوا یلاف یترجا كرا ر اچ ن انوا

 | ج ورخ نداراغ كني راخت ماما رايدلبا هیس كنترخ هب هروب زم |
 : هرزوا هج و ول « دمولعلا تاعوضومو یکبس تاقط صا كنا

 ماما يلهذلا O ن دجا ندلاخ نالوا ارام لاو ا زوطسم

 یزکحرات هلی رک کک مماج هک دلیاما لاسرا هلهجووبهپیرا ||
 ریسخوت سد ِ هدیآ عام یک یا لوا ندزرمس هک مس هزوتک ۱

 )ن مکیدتبا هنیهدآ نلک هلءابپ لدلاخ هدقداوا یمولعم كني راخت
 | عا = رکا م هروتک هس وف كفلخ بودیا یا دن قیر

 و راتو ابا عاعسا بوک هری هراس دوخا ەرە ءار ا یردوصهم ۱

 | زالو هسررید ردیا لعل بودی ساح دفع نوت هقلخو |ا
Eهدد > رو صح یتوک تمایق ا نوسلیامن» ند لغ دعع ب  

 || مک ىلع ندقلخ مدنک ناری هوا ناسا كلبا ناب رذع هداکب

 : مکید ردنوک رخ هلهحو و هساما داخ هدناور ر و یدید م ٥ دیا

 | تمارقیرالغوا ی راتبودیاتما رق یس ودنکی یک باک هتن هناخ |ا
 | اطر بوبابا عانتما هرزوا یتیدنلوا رکذ ام دقم یراش سب رهدیا
 ود نوسلءا دد ساحر اصوص نوعا مدالوا یراب هدک دمر و

 | ضیصخ هموقر یاس بویمزسوک ه دعاسم هداکا یدلنا زاسی ||
 || نیشلوا هدن امرطاخ دلاخ هدکدید لکدرد اق هعنع یرخآ بودیا
 || بلط یتسعلوا ج اعرا كسءاما ب ودیا تعحا یھ هب ارام ءا لع
 | ضارتعا هروما صعب قلعتم هتیهذمكماما هدلب ءا ه دک دليا
 | ند ارام بودیا راهظا نس هدیشوپ دیک  دروک ذمزیما رایدلبا
 اعد دن هد كموق نا الوا ین بیس م اما نر یک تل ۳

 هدس رق نامز نیک عا ترا صا هتاجا یده یاد ر ۰ دک دل ا

 یدنف ریس سودا دع ی داوا التم هتدصعو »رب ی رب ره

TEATS 



 یسای رفا نالوا ه دیش هرو كت رخ یرا# ماما هکردپا

 هرکص نددعهت ةولص هشکرب ندرل هک هدکدانا ل وزن هتان

 تقاضا دق مهللا ) ہکیدیا ردیا ہدنرلاعد بو دیازاسن و عرضن
 بولوا با جس یراعد سپ (كبلا نض قاف تبحراع ضرالا ىلع
 ن اج رازاک منع بودیا رادب اب اب ی اید لر ن دم یار
 ماع هک رب ہک ردیا یسپ واوطلا مدآ نب دحاولا دع رلیدلیا
 م دروک یب راترضح سو هیلع هللا لص م رکا ل وسر هدمها زم
 هلتداعس هدهضوم رب ی دنا راو تعاجر ندمارک باما هدنرم تاب

 مدر و مالس ب وراو هن رنا هدنپ هدلاح لوا یدیاراشمروپ فقوت
 م دیذردن ثعاب هزکفق وت هدلحم وب هللا ل و سرا رایدلا یم الس
 ج اقرب راب دروود مرظتم هب ی راخلا لنیععسا نب دم

 لوسر مدلبا هظ>الم ی داک ی رخ یتوم كنب راخ هرکص ندنوک

 جو دروک « داب ور یتیرلترمض> لسو هبل هللا لص مرکحا
 لودر هدا ور ہوکر هکر دیا یر رد رد راسخا لا

 ب ا طخ اک: م دروک یقیرات رح لسو هيلع هللا یلص م رکا

 | مدید مردیک هی یراخګ هللاوسراب هدنراک دید نسردیک هپ هرن بودیا
 ۳۹ ردیا ی زوراا دج۔آ ندی رادروب ورد هلام الس ند ر یدعا

 هللا ص مرګ لوسر مد ےےشمراو هب اوح هدا مام هلا ةو

 دي زابا ب ب وديا ب اطخ اکب مدرو ڪڪ ییرلت رضح مسو هيلع
 سا ر د یکاتک مع بودیا سس ! رد یب انک سعد اش لد هب رخت

 م دد زدن هر گی ات 2 ن هلل الوسراراىدروج و ود نسزابا ملعنو

Peiكنب راخ ماما لب و ردب را ليما نی د عماچ  

 هل-ةمال و ۱ نک ی اص هتسا ب 2 لوا تاهذ امو لب اض

 ی داروک بسانم افتکا ها دقموب

 .٠ ىازفلا د حا نيد ك نیدجن دم دماحوبا ل



RIF 
 دهز ههب رطو ف اسلا لیاح ماما ك هيلقنو ۵ _ءاعع م واع

 ماما رص لا دي رد رهدلا دحوا یناک ر الا سس *وم كن هدهاحو

  ۱هودق نيد و روح 2 اک نہ ےس هدامد ی داهو نیدحوم هئا

 دلا نیز .مالسالا حج ل باقا نیلماکلا ةوسا نیسلصاولا
 هدر 7 ىلا زور 5 چ هرس س د_ 3 یس وطاا الا

 یکس ماما ی دیاراشطا دوج و هتحاس فازا ه دسوط هداب

 را زاد یدلاو كماما هک ردبا ۰ دیتا هنط 0
 ب واوا رخآ یرع یدردبا مس ه دنناکحد بو دیا فوص

 دهز بایرایدجا ےش یردارب هلءاما هدددلوا یی رو ققو یافت

 ی دیار او یددص قوصر ندحالذو زوف بأ دکاو ح الصو
 | نس لث اواو ل اح "ی دابم نب هکی دتا بودیا تبص واڪا

 | م دانو فسأتم « دابز هکودلنا لولس هلع تقی رط هدلاسو
 هب هيلع هب رط لوا یراب مرا دالوا هکمزتسا نوعا تافام كرا

 | هر ڪڪ م ن دنب هکم ر دیا اج ر قوب ن دنس سپ را هدا كولس
 کودلیا رت هناریغفو نس ه ددا مولع ملت بوآ هکناب یع رالغوا

 یو ص هدکدلیا تافو بولد نسهد:ا فرم« هنیرلفافنا یر "یس
 ب ویلا یعس هن راء اھت ت دم رب ب ولا و اما

 ی دلتا ق اقنا هر روب ره هللا ځی ردن ياق " ی ن الوا ه دام ردپ

 هزرو ز۰ نوص هدفدلوا ماسع ب واوا ف رص م وڏ ص علب ن

 زس یس هلج كش نالق ند زک اباب هکنوساوا رکمولعم ےکیدتبا
 الام بوناوا فرد ۵ لکه فن  Eرەد راک مسبا نب یدلاقی

 م هدیا قرص و رسید هک ردق ون میشرب ع سو شد د وردرب ند دب رکنو

 هر هسر دم بوراو هکمدلبا هغ > اللم ۰ یبول یدو هرکلاح كل لس سد

 رتن رادم هک ات زس هلوا لخاد هل م ولع هلط بو رک

 هدک ددد زس هديا لاغتشا ههواع لیصح هلفلوا لصاح ندزوب لوا

 < كنو



INF 

 ۱ 7 درک هب هسز ده بواوا لدم اع هلیدنپ و هن كنيفوص

 یا رع م اما هکر وناوا لون راد لوا ره ظم هند اس را

 كاشلا طع هللا یلکزب هکن :دیارارروس هک دلبا لدن نب رانش ذکر ول

 نا E بودن ابن ؟ل كدا ا باطنوعایرع |ا

 بواوا هک ا صوریقذربیردپ ماما هکر وناواتیاکحیدلوانویما |
 هدنتم دخ كني بودیارود ییالع ساحو یدیار دیا شر هت هلیدببسک
 ند شیک دلر 1۹8 SSR هد هنيو تولوا

 ندمح هاکرد بودیا اکب هک دلبا افصا ین رامالک ید ردبا قاقنا
 لغوا لفافو ملاعرب HN بانج ےکیدپار د ازاہنو عرض
 یدلبا ناسم یساعد كروب زم ی” بانح سد 0 دیا 8۷ بجا

 ی ا ٥ دسوط و لیس اص ماكنه ماها هک ر واوا تاور

 تو دنا رقس هلاحرح هرکصا دکدلرا دیو هل رادعمرب ندناکذارادج

 یدلیارب رګ ین اعوعص* هک بودیا ذم ندیلیععهالامصت وبا ماما

 N هنلوب نکرولک ب ویلبا عوجر هسوط ارا : 5

e:مدت هرو واک هب یمن م ۳ امر "۳ ^ ا کش  

 یدال ۱٩ و ار رګ رداکد یشرا ترار هرکه داف درس ارز

 نوعا یی ى هلو لص كنا هکر دب اکر ر دنا كن هرب وط نگه دلا

 لوا هکیدتا بودا ها مديد مدکح رتبه ها بودا رفس

 سس هلغلا نالا ر ینا هےکتسردبا ام دا هما یک کش

 راب داب ا ےل تاکہ یش هر وط باک ودابا رها هدعب یدیدن# لاق

 لوا هب ییارح سار نوعا داشرا شب نالا ی ظع ها هکر دا ماما

 هرس چوا هدمع) دا وا لصاو ه سس وط سد ید ردتبا قط ییالک

 اضرف مدابا ناقناو طفح یش مکیدلیارب رحت میجج بودیا لاغتشا

 هلرس رب ندمرع اا هن هل هساا قرط عاطف یک رابانک جدر



I 

 هسرد كتممر 4 ماما ۷ هر ولاشاب هوا ی ارلک ناص

 غیلب یعس هدموهعم و قوطنم لیمو لیصص یدیلیا تنزالم

 راسو تمحو قطنعو لوصاو لدجو فالخو هد یح بوته
 (Lè هعوتسم نوو نیکلیا ماکحاو ناعنا یس لج ك ۵و تب او مولع

 فوسصوم هلا رظن تدشو لاتا تعرسو هع رق تدوحو

 تولوا یورعم هلعلوا ۵2۰ € ياعم صا اوفو .a :هدراکفا یاکشومو

 معلعر 3 یعودلوا 0ُ لحج هدیح احا ی سام و هصضراعم

 ىح یدیاراشلوانانیلاب هیلاراشم ماما هلءلوارابکو راغص سوس
 د 7 اشو یصاخ ذیلت كنیدنک یلارغ نیمرطا ماما هک روناوال

 نکا یدردبا رانعفا ااروص هلته یتینداوا یصاصختخالارها

 یحاص فنصاو فرات« دنرقنامز تب شب عبط یاهتفمر

 ندکع كشرو تربع ندننورد هنن ًاکمو تازي وع“ و ناشواع بولوا

 لد همهدیا نانج را رلکمرع نيمرطا ماما سد یدیا لکد نل اخ

 ۱۳۳۳۰ ۰ ۱ یدیارلمالوا كنم ندير المافن اش یلارغماما
 قالم رلیدلیا رفرس بود ندروباشیپ مار د صد الا ماطا ريزو

 لابقا می طنع توده هدنرل نحو ما ۲م ضد هدنرلو دلوا

 هد هدیدع سااح هلا الصو اع هدرب زو روصح | هح ولو

 یدلبا شو. هاو رک 1 ا بودیا مارا رس هاچ هدکد لدا هر طانعو تع

 ۵ دو ۱ هل ۳۴ تهج راح ھك تبص گلدار ۱ سد

 صا وش هروب رم یسا ر ل هما ظذ هشردم هد دازعد کالا اما

 هدنساواا یداچ- س هد ترد 9 ۱ زومرد ۳ یدلما

 نسم> كهاما یا نالوا تا هدرل ڪک دابا ع ور سل 9

 نش هفیط)تاراشاو هقیقدتاک نو نلضف لاک بودا شوک مالک

 دهر ده طظ بودن لو یا ردب هدا راد را ءار مم هدنرلکدروک

 د هعا ط داو هل



 ۱ هک
 تی

 بوقیچ نددادعب هد کس ناسکسزوتردو راددلنالولس هعاطناو
 ندج رة هدزوهط ناسکس رلبدلبا تعز همارطاتبب تراز

 هدغشمد هنیدم نوک حاقرب بورویب هجوت هماش «دنرلکدلبا لوغق
 تدمر تولک هسدقلا تاب توقیح ندقشمد ه دعب رادزل کا

 تهجكعماچ بودا ع وجر هقشهدرارگن هدعب رایدلیا تروا
 توناکا هرزوا عاطهناوفاکتعا هزسنوا هد هب واز نالوا هدنیسشب ر ۳

 ندا رلءدلو الجاد هرص» تودنا رفس.هلبش رط تحابس هدا

ENرایدناکا هد هب ردن کسا هد تدمر  E 

 شک امه بوراو هپ رغم د الب بوریک 4 هسیفس ند هی رد نکسا
 ید اراش لبا تم رع هت اال هی نیه شات نب فسوب ریما نالوایحاص
 بو وجر ندنع 2علوا نيکاک ی رخ یتوف كف وب ریما هدانناوب

 هشوک یلاخو هدردجاسو هاکراز لر هدیا راذکوتشکی دال: هت

 هلا لاغشا هرورد هفص) ر بودا هواش هدهاع هد راد وء اهن و

 نشود هليا ت اداء عاونا راو و لاب نداوسام كبر ی رللد ةأر

 ةقيرط بولوا دوجوم ره ثماع 2 ودوجو بطق كردباكانباتو
 هدعب رایداوا ناسا نکی ق ب و ص داجو نجر یاضر "هلصوم

 ناسا ای دزوینربک و طظعو سلحم دفع توراو داد ملا اف
 كعاایحایرالد هد ره هح بودیا قراعهرمشن هرزوا تعیقح ل ھا
 هناسارخ هدهد رابدلبا سب ردنو لن ی رامواعل ءابحا باتک هلیدصق

 س زدن هرس تدم هد هیماظن هسردم هدروا شد بودنا تدوع

 هدراراو ج بوروب تدوع هسوط نالوا یرایلصا نطو هدعب رایدایا

 ی راتاقواو راد دلا داخ اهاقناخر زو ګا دف وصو هسردمر نوا اھ ف

 هسااحو ناشلا میلنعنآرف توال بودیا عب زون هریخ فباظو
 تب وروس لاا لاداء راسو مولع دبلط سا رد:و تولق بارا

 رایدروک تاقوا هرزوا لاحوب لد هیجندیا لافتنا هقح تجر راوج
rame RAE LLL TS a aS. 
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 لس هرخالا یداج ىس هنس شد زود هدسوط یرللافتنا

 لبرترمضح هرسسدق ماما ردعقاو هدنشالا موب یتوکییدردنوا
 نوزفا ندسابق دح هح رکا یرلناتساد تافنصءو ناسح تاقا

 نالوا روطسم هدیربغو یکبس تاقبط نکا ردنوریب ندراع هزادناو

 روم باک ردمولعلا ءابحا نالوا قاغآ روهشم یرلنافل ومرهشا
 یخ درلبض هرو بودن اتراسح هنقارحارارضعب هدنروهطادتباهدب رغم

 ییددلوا الم هیدباب رر یس ڑپ رهلرلنارلددلا نطو دردقلاگدنتس

 كهزرلا نا ماما ند هلج لوا رد روطسم هدیکبس تاسغبط

 یدلروک بسا یرکذ هدماقموب نیغاوا هد رغ صفا یس هءفاو
 ادا مهزرحن نسل اوا حش ندنس ها برغم دالب هکروناوا لقت
 ردتعدب رب فلاح هتنس هدکدلبا هعااطم بوروک ییولعلا ء ایحا
 نیغلوا عاطم ج ۹ ۳ یسلاها دال, لوا توانا نعط ود

 بودیا عج هسا اراو یس سا مولعلا ءايحار دفتره ميکيدلبا صا

 تناعا بودیا هدافاصوص> و هد هرصع ناطا-و را هرونک هربر

 هد رار رخآ بولب ردنوک رلن امرف دفانکاو قارطا هدکدابا بلط

 لر ول ر٥ حش رلیدلیا راّع>ا هلج نودا عج هدب را هس نانلوت

 هری راک دابا هءلاطم ین احا براوا مجج تبرغ۰ ءالعو هدف هژ.مادقا

 قاشا ود ردن دید تام قعلوا قرح ردهلاع اس یس هح

 یسنریا نیفلوا عقاو هدسبمخا موب ساع دقع هکر دلوقنم رایدلبا
 ید راتدرب و رارق ها ییایحا مسن نانوا عجب یتوک دعج

 ان وک هکر روک هدنس هعقاو نسط وبا حس هدقدلوا یس هک هج

 ےکر روک هدانئاوب شعاررک هنا ندنسو و یییدلوا داتءم لدماح

 سو هلع هللا لص مرکا لوسرو شاواقرغتس» هرو یا كءءاج

 ماعاو راش هروب سواج هلباامعنع هللا یر رعورکب وپا یراترمض>
 سو او هللايلص مرک الور سد رروط شا هلا تسایحا ار

 9 هنی راتربضح لج



wa 

{o} 
IAEA TEPA”ی  

 بوکو جز دهدحا یدرتسوکی بوی د ردوب معص> دن نوا هدب رایرمضح
 ارو رظن هعاک هللالوسراب یدرب و ههرکالوسر اک كلر هنوروس
 رکاو ىلاعت هللاا ۷۳ دسبا فلاح هدرکتنس یک یکیدلپا معز رکا
 ندمعهخ هسا نکس یار هلوا لصاح ند زکتکرب لس

 اا DS کالوسر سد یدد كر وای ءاھتنا

 مامعابوروس هعلاطم هد ءڪكإ دكا ارس ولا هن رالا كرام ییا تک

 ترضح ۰ دعا بوروپ هک نسح ی اذه نا او هدنرطکدلبا

 یذلاو ما ۶ ب ودیا ےقصل هدرلنا ایدرپ و ههنع هللایضر ر کوا
 هللا یضرر ۴ ترو > هدعا بورود دو نسح هل هللالوسراق اك

 قلدصتو تداعش هدتییی> هدکدنرا دعا طم « درلن رلدرپ و دهدع

 لوسر ه دعبرایدرب و یباوج یکی درو لرکب وبا ت مض> ن وجا
 بوب وص سلا وبا میکریدلبا ما مسو هسیلع هللا یلص مرکا
 دب اک 7# اب ین د> ن وحا یکی دابا ارقا ۸ ماما

 تعامفش رکب وا ترموح هدودنلوا ب رض ط وس شا ب ونلوا

 هداهنجا اظن هرکفیرمش تنس یروب رم مالک هللا لوسراب بردی
 حش سب یدلبا ساغلا نی وفع هدا ازغماما هدک دید ردشلب وس ءان

 ف ارحام هنادکا هدودلوا حابص بواوا رادس ن داو نسل اوا

 یا كبروا( كد يارو یدلنا راسذغتساو هب وت بودیا لیمت
 سوسحت هدنرهظ طوسرتا لد هیجشدپا لاقتناو ی دلبا عفد هلجوک
 میظعت ب ویمرآ ندنرظن اسءاد هد یی ایحا باتکو ی دیان اناغو

 بواوا تباث هد غاب هپ اکحوب هک ردبا یکبسماما یدردیا لیمو
 تاور هنعنعءع ندنرایرمضح هرس سدق یلذاش نسخ اوبا محش
 "هلج و رد ےک تب اور شلوا لصاو ن درم اثم تاعن

 مان هص الد رح و طو طبس * دو اش هدف ن دنرلاه:صم

 (ےظن) رد ش٤ د هدنح ده هروب ز٥ بنکوردیرافبلأت
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 #3هصالخ هللا نسحاربخ بذ هلا بذه #۶ ||
 +¥ هصالخو ارجو و ط.سو و سا

 أ هنود هرول ره بتک بویلوا لاسندداهن دیداس> نعط هب اده عم

 با ھن كنيمرطا ماما حش ییلئاسم ہک۔اب دلبا یمرلقلات ےظع
 كدلرا هد مس ن ارس اصن كندحاو ساع “او بو دياذخاندنمالع الا

 لوصلاو هودا لوصاق قصتسلا ردراذوب انضم قا ورلد د :

 فیلأت ه دننایح كنيم لا م اما یذاتسا اضبا هقفلا لوصا ی ||
 یواتلا ناتکور لب درس راف ااو ةناد هاا هنا درو ردشالا

 يد درلاو مالکلا عف ماوعاا م اطاو تایفاللناین ذخ ان نیصصو |
 تفا مو نآ ا رهاوحو نود رالالوصاو ةقسالةلادصاةمو هتطابل

 لرلعا اءاغشو لدجملا معقلعما او لالصلا نم ذقن اوراونالا ةوكشمو |

 ةققحو مقتسا سا طعسقلا ور ظنلا كحو إعلارايء مر ليلعتلا كالام ىف

 جاهنمو نیکلاسل حارعمو ةيهلالا کلا و هلقعلا فراعمو نياوعلا ||

 داعو هدنلید یناععس مولعلا ت اعوضوم ىف اذک كلذ مغو نیفراعلا ||

 یننن) راردیا تاسا 2اا یل ییاو هل در هد رح بلک 3

 0 هدحق هعدص تراعع تلح ۱

 # هيدشنلا نع ام ل ارة ##

 3 اھ حرب لع هار دم دعا و +

 + هيف تلح فيك بباعلا نف #

 نیغ حقیار غ هکر دبا هد هره فرح ناک اخ نبا طاق بانک ف لوم

 هرزوا ناجر جو مزراوخ لها تذل رد تس کالا رغ هلءاازدیدشدو هع ||

 یراطعهدتسد هراطعو یراصقهدسا هراصد لها لدالبلواارب 3

 ك هب ر مان هل رع ندرل هب رة سوط هلا از فی رب ط هب و راربد

 ۳۳۹ یهشا ردروهس» یال>ح نکا رلغاوا یاد هنس وأ قدس



IVF 

 ۱ هکر دیالقن هنوک ول هدنناذنصم ضهب لازغ ماما هکر دیایدغصحالص

 | هلا ۳ فیذخ مسا ب نڪا راشابا تسد هل ارع یرایصعب

 | ماماو ناکساخ نیا نکل رد هی هب رق مان هلارع ن دنر هیرق سوط

 دیدسا ن در و ول رسا ناو هلوا بوسام هل ارغ هژدا از د دشت

 فام هد زاده ردبا لفن هرزوا قلوا یورعلا وه یسلوا هلا ۳

 ءافشسلا ظافلا نع ءاغا لب رم نع“ ماعاو م ولع)ا تاعوضوم

 طم هرزواقلوا هللا ۳ دی دو ییارع هدناتکنالوا موسوم هلعس |

 ساوا هليا از فیفخت هدنناببت كنب وون ماما هرکص ندکدلیاناب و

 ف ال قلوا هل ه.ش کت نکا ما درا نا هد بودا له

 كنينص هلئاموضوم س ردیا لقت ك ار دتسا ود رد ر وهشم

 مالك لص اح هسم الک یهتنا ( ءازلا دیدشن و نيغلا مع! ىلازذلا
 لبا دی دشت ك:ظ] یل ارغ یزنکا كالاج ر ء امسا حل هرهم

 هبلاطم هليا لقن یباور فیفخت كنيدفص رار ديا طبض یتسلوا
 هرس هجر ی رادور داع ٥ هاا ه رڪ ذب هاشناود رووا

 هد لح اپس ءانثا ب واوا ملاعو لضاف « داب ز روب زمرعاش هکر دیا
 وزرا ییلبعع كيلا رع م اس هد ماما ه دو دا رعوا هسوط

 ب ویلبا مظا ۵ ه-هطقو ولد ن وساوا تام الم "هلیس و بت وبابا

 (ےظن) ی دلیا هتشادرب هعاماروّص>

 * یزاناهج هنهک ناک م فک ی شوداردرخ#
 اخ اوه یادوسزو ن العش یاغوعزا دش

 ٭ یس رپ یمو ین ادیم ہک ماد بج اته؟ درخ٭
 9 ىلا رغ مع دهب یل ارغ مع دهد *

 هک لوا مول ەم نا اکر دن داز دیدشت لئالد 4)-ج هروکذم ده و



۸ 

 راحات نیک عا هرزوا راسصن>ا تاغ یم اما؟هجر تاک فارم ۴
 رات ناوتان مج رنم یت ا ا ر اک هک نيج هضا 5 رف وب

 تک راسو یک ت اھہط ب ودنا طاء هاو حرط دیلکلا ییصا

 یدلیا هجرت هلوکوب هلیقی رط باذتنا ندمربتعم
 € لعاب نما نیست رع نگاری
 ډک یا٣ ادلولایزارلال صالا یناتس ربطلایرکبلا یو ¥

 ۷ یک ىفاشلا دیفقلا تیططا نا فورعلا نیدلارّتعب #

 ماما ماما كنك 224 eK OO 9 ek رول ر٣

 8 سو نسل اواو لاح و ھ زد زار ر 5 و و

 لاسعتا دود تجر راوح بودا iL و 1 نر ی

 هدنامز یخ تودنا تع زرع هد اە” ندلا لاک هرکصا نراك دادا

 كنيابح دع بود اتدوع هب راذطو هت هدعب رایدلبا نا ندرلتا

 ناسا هن دلوع مولع رب اسو تج نف بودا تمعزالف د:سرد

 ۲ اط هب دعار 2 نوعا س ٩ رط ف یلیجدخس ورايدا ۱

 7 تم NG ھم تدم تودیک هل هدعءامآ

 هل سا لماش ہدمالک (ء كل نیمرطا ماما هدئدموو _

 ع مولع عاونا تودنآ ن ل اا و ليو ی اتک نالوا ی

 هلا لها مز راوخ س 3 :ریدراو همز راوخ هرکصن دک دا 3

 هدکدک یز هرطان مو تڪ هدلیا اعم ضعارا د هد [فتعاو ي ب۶ دو

 هليا اع هد هدنا بوراو هرهلا ءاروام هدعب رلیدا:اجارخا ندرهش ۱
 نالوایرایلصا نطو هدفدناواحارخا ندرس ءا هب هرطانمو هرواګ

 هرفاو تورت هد یر هک رونو لدن رلیدابا تدوع هي هدلب یرلکدیدیر
 یزقیکیا كروب رم یدیاراو قداح بب طرب یحاص هرثاکنم تاو
 بولوا هتسخرو نم بیبطسد یدیاراو لغو ییا هزکیاما بولوا

 تور و ه-ن رازعوا كماما ی رازق هدقداوا نّمیتم هدنن ا ىلا تنا

 + یسودنک



۹ 

 ه دکدلنا رارقلا راد مزعو رادیاب ات یاد لر یس ودنک

 تاود هلن رط وب بولوا یلوتسم هنک دمام میچ كييبط م اما

 || بودا لاعا ی هلهتنع لام س یدیا رلتاوا كالام هراس و

 لامر ادسةمرب هي یروغلا نی دلا ب اهش نالوا یحاص هن رغ
 | تماما ی دلا باهش هدف دراو یوسلعح ه دھر تور و

 یو هم لاھ نالوا هدرتهد تو دا لا هدب ریو ولو مارک ا

 a2 داوا دارم یور وانع كماما ی دارا ےل ف هه اقا هلا

 روب هداکا و یفارطا تواوا د تالا هدنرهشو تلف

 نالوا فورعم هلکعد ۰ اشمز راوخ بوراو هناسارخ یدبیشایآ

 ران رهش هکر واوا لنت یدیارلشباترفت هشکت ن دع ناطلس

 لاو دحار ه هب ېم یییدلوا لا كماما ه دا كروکذم
 نکع هدماما سد یدبا ژرولک هاب ز هنازیم تماما انایحا بویلوا

 رگ اباع ندضرار اطقا « دنرلکداباع ورش هسا زدن بودا

 هکلک بو دیا لاحر دش هلسیس ءزرآ فارغا ن دنرالک ناناپی
 یس اض دب ۰ دریک دیو ظعو كماما هک ردلوقنم راب داشاب

 بد كابا ظعو هلبا یسرافریبعت « اکو یب رعرب رقت هاک بولوا
 رلاکد یلاخندلوا حال لاحو دج و هدظعو ءاناو یدایرافب رم

 به اذم.بانرا هن را ظعو ساع هدناره "۸شب دمو شعا

 نس>ا هدك دلربا افلا نس هلصعم "هل وسا یرب ره تولوا عج

 امن ندفناوط راسو هیمارک نیکمر و تاوصات تاوج هلبا رب روت

 راددرک هنس لها ته د» بودا لر ین: رالطا تهادم هک

I ۸+كم اماو راب دابا تیقلت هلیتقل م ال سالا  

 روب رم ریس: ردرلثعام هدیا مامان نکل رم ہک ریش د ردرلن وب قیاصت

 نالوا هدءالک )هو ر دس اعر ل 3 ىر هح اف * روس رکاب

 نیما رالاباکو لوفعلا ةناهتو هبلاملابلاطملا ردرانوب یرافیأت

419 



 فطر

 ناسیغطلاو غیزا لها ىلع ن اهربلاو ن ابا باکو لصكاو ||
 دنداسعلا تلاطاا ق هندام هلا نح لاو ا تحاسلاو

 3۳ داهراو لاسلا ناویعو" نج الدلا تدهن ت اکو ||
 قلا ليصكو ةيراعلا لثاسلا ةبوجا و رارسالا فثاطاىلا ||
 هدتمكحو لوصعلا هدهتف لوصاو الذ ريغو ملالاو ةدب لاو ||
 ةمکسلا نوسبع حرشو انيس نال تاراشالا ح رش و صا

 a دودخ كنيرشعز ماما رل مد سا ءا“ حرش و تلذ ربعو ۱

 ریج ولا حرشو رار دیا تیاود یتسلوا یرلحرم هد هنلاصعم نالوا ||
 هناحو زاگالا ةبامنو یرعللدنزاطقس حرش و یارغال هقفلاق ||

 و نوناق 2 سیلک حرش 6 لمس طو ردراو یر ه دل یح تاذخام 1

 رد ربسلفا ی قانع یه ۳ م اما و رد راو راست هدتس | 9 ۱

 مو ,Ot ۵ دن اق.ط یکیس ماما ن ۹ ی لا سسلا هدزاعسلطو ۰

 موتکم رس اماو) ردوب یترابع ر دیا ین نسوا ین ات كماما ||
 لیصح اما ( هیلعا هنا لیق و هل هنا مصاف مولا هبطاعی ||

 هکر دیا رکد هدرا Ai سر نالوا ی همه هل عسا قرعلا لصف قحا 3

 نوع للا ءایض حش نالوا مرا رد لوصا ت نب

 ردات نی ناپلس ےساقلا وہا ہدمدلاو م دابا ذخا ن دنیسل ا ||
 كا ندا اوا نیمرطا ماما هدرلنا تودنا ذحا ند راصتالا

 هدداتسا تودیآذخا ند افشا قکساونا اا هدرلنا تب ودا ۱

 نا وبا ذنسلا مش هدرلنآ بودیا ذخا ندیلهاب نیس اوبا حش |

 راک TF هرّوخش بو دیا دا ل دي رعشالا لیععسا کی لک

 ندتیهذم كروب نم هدعب بودا ذم ندا ا ىلع ويا ند هلّرنع»
 تیاکح ردرلشابا RN ا لها تهذدم تب ودنا عوجر

 ۵ درس كسر لم هدمزراو> كماما نوکر نینع نن دلا فرش هک رونلوا

 ب واوا ل ام الام هلا لضافا سااتح یدشلوارضاح هدسرد

ENT: 



 فطر
 نیغلوا دیدش ات تاغ هدمزراوخ یدیا ل وځش» لعل ' ه دءاما

 ضل هدنس رقاب كن ها سرد ید ے۶ا راق ےطع هدنوک لوا

 2 نج ه دن رک دشود هنن درا نوعا كلنا دحأ و وکر قلخ

 ی دیص س ی دشود ها كن هر اک” رد ن دنووخ هد هراک#

 هدر ورک لوا رل ددم هریک و عا تودنا با ندراصضح رلتلوا هدندق

 وانماءالعا ندنو هلی ادا.صقوخندبناحر واتشتدشندفرطرب

 بوعهلاق هرکص ندءاعا یساردن ماما یدلیا تکرح ندنر بود

 هدق دلا هيلا ب ودا تج سم ب وروک یر و نڪ نکرد

 (مطنر) ی دابا مظن یتا باو یهیدب روکذم نیدلا فرش
 ۶# اووتشا اذا نیمعطا مارکلا یاب #

 *# فشاخ تو هسیغسم لک ف #
 # ترباطن سون اذا نیمصاعلا #

 ۶ یء ازا مشولو مراوصلا نر #

 3* مكلح نا ءاقرولا 3 نه#

 ۲# فال الم كلاو مرح #
 # اهذتح ینادت دقو كيلعتدفو #
 9 فن ا1ا اهن امت اهن وب #

 # تسال لاع یحامهناوا #
 ¥ فعاصتم لئاب كيتحار نم #

 3 اه وک ن امرا ن الس تءاح

 3 فطاخ یجانح نم م علی توااو#

 ۶ هل طيح تولا « اول م رف #

 # فج او باش یر ھازا #
 ظ> هدک دلا سوک ین هروک ذم تايب مام هک ردروطسم هدناعو طور
 یدلباماعناهرفاو زا بوياباتافتلا هرو کد. دلا فر شو یدلبا



۲ X% 

 راعشا و و ردراو هدب رراعشا ادعام ندنراع“ یب لضف كءاما و ۱

 (مظنر) ردندنزراشا هلج |

 + ك ار ن املا E رک او هد

 ۴# لاو و یدا ان اد لصاح و ی

 3 انرع لوط انش نم دفتسڏ او
 3۴ لاق و ل هد انج نا یوس #

 3۶ هاودو لاحر نم ا ۲ دو و هد

 ٩۶ اواواز و نیعرسم اعیچ اودابق *#
 + اهناف رش نلعد لابح نمک و ٭*

 3۴ لایح لابیطا و اولا رف ل اجر # ۱
 ۵ لمس رگ ه داره ماما م دنشلا و دیا 2 ا ص ء: 3

 یو ۰ رکص ن ده "لک دا و بت ویلا باع هر ه داد لها ۱

 (ےظن) رلیدلیا داشنا |[

 93 دیوتقت نح هيو ءزرا معلو 34 هب ناهنسد اح مادام ءرملا 34 ٠

 هکر دوب مطردیا رکذ ه دنربیکر یسقن ماها هکر دروطس» ا تاق ہط ۱

 یرهندهرع یادشا هوا شملنا دارا هدد لا ے.اع فسوت رافت :

 هدناوص> رار ندروما راب ره نتا هکر د« رک دیدم تد. |۷۲

 هت ص هو تد شو ثنحو الب هسا داد اع هاو لر ومد هیر عند هح بانج

 بودیآ لب وعد هار طح هیاس لح ی” بانج ناو رولواراتفرک 1

 هرزوا هوحو نس>اییولطم همتا تعحایم هنر ند هدب رفا درُف

 یدب یللا هککد هیکلک هتفو وب ندمرع یادتبا هب رګ وب رولوالصاح
 هکنداوا رعتسم هلن رزوا كنو ماف نیغلوا تبات هدغاب ارس رد هنس

 ۱۳ 1و غ ندنناسحاو لضف كسلا ی تاش ناسنا

 ر



۳ 

 مالک یکیدلبارکذ كم اما هکر دیا يکبس م اما ردکرک كلبا د اّتعاو
 لا طم ۵ءالک ون هادا شن : ینااوحا یندنک هسوکر رب بواواق قح

 ی مال تک PORTO و یسلو
 كز الص ص٣! یزار نداارْعک ماما هکردیار د د هدو

 هدکد ادا اهناوضرع هن روف > هاشهز راوخ دع ناطاس نل اص م

 هللا ىلا یصق تعفر ) شابالاسرا بو دیار رع هوکوب یس هرکذت
 اهتهنم ناو ر وش ٣لا تناو ىط ء1ا وه هلل اف اهٌبطعا ناق یلاعت
 یریکشاطیبح اصتاعوضوم هنی (مالسلاو روذع1اتناو منالاوهف
 دهاز و دیاعو ځاصو مع هیاورا قدوءو لوعلا قداص هکردیا هداز
 لخاد هناره ماما هکر 5۳ اردنا ب ودا تاکح م دل ند هسوک رب

 یس هلج هد سد اراو ےکر ھ ندایماو نیطالسو ایل صو الع هدوداو ۱

 0 را ز ندنل اها هدر, ود اب ماما هدانا وب رلیدلک هتراب ز كم اما

 هی رل.صضعا هدن اکدل, رالاوس ولد رد,مراو او هسا رب شم لک

 ماما سد رابدد ید اک لوا ردراو هسعک رب شاارتخا ییاوزا جک

 نوحن نکا بجاو هب هماع زءارنحاو ا ب واوا نیس امار
 یدمر و اوج الصار دارا لفت هيه سي هک لوا یالکو هدک د دیدلک

 تفایض هد هاب ر یر ند هدا لها نیغ! وا مف او تا هدنرانیاب سد
 هدرلفداوامجو یدلباتوعد ی هسک لوا هلا ماما بودا كرادن

 زدنهدردرندارهذزب هدلوا ۰ دک دلدا لا وس دبس كنغل هروب زم ماما

 فل ندنراب هر وژر رب و فرش هلعمراو هنرابژ هن كن هسک ز

 باو ول ماما هدنناو> هدک د. دزرداق هکمروک ربا ناص ھت دن اشهلک وا

 هدک دیدلباناب یلاح تقی ةح هله ردساوج هوو ص نعد بدا لها

 ماما هدنیاوج م اما ید د ردبحاو ندن رگنراز ساب هسوک لوا

 یدیدردیم ههش د لح اد اوا متا باو هلتهج مغیدلوا نیلسلا

 هدا مولع سار شعا هل رکی راذقفا هکر داوا مو ادم هسک لوا سد



 کلات
 1 نکسرولب هلبا هن ىح بانج 1 هروک كالا ناب یدعاردهللا دقرعم

 ی دید هلئاهر درعزوب ماما هدک دید
 و بت "دلارا ناهر هکیدشا ھن

 || الصا هنس هرادكناردشمرپ ورونرب هعاق ےب ناشاا ی ظع هللا ردوا

 || ندروب رم اص هدساح لوا ناه بواوار اتم ندمالکوب ماما |[
 1 هرکصت دقداوا ره طم هراحوتف هاو ۰ درک هول تودنا و

 || لوا هکر دبا هیاک- لفان یدلبا عورش هنفل لی یکربسفت بوقیج
 ۱ یدیآ یرانرمطح هرس سدد یرک نیدلا ےجت ج ع اص لحر

 یس هنس ترد قرد زویشت یرلدالو كماما عا ناعد هللاو یدد |[

 ی هنس یا ذ وتلا تولوا مد و ه دیر ه دید کرک لنت تر

 1 یاعتو هنا کس هل هچسر یدلیا نانج رارلکمرع هدناره هدر طعل ادیع 3

 هک نی رفعح ندمشن اان کوا یفالا#
 0 هکر و عسل ا ملکنلا یرص لاین القا اب فور علآ ساقلا

 || كنيراترمض> یرعشالانسطا وبا مشر دندنیلکته ر ایک رویزم ||
 || هد دادغب یدیاراشلیا دبات ی راکلسم بواوا تالاس هثب را هةبرط
 : تهاذه رد راو یر هر وچ تسد فاصت دهن هدمالک لع بولوا نکاس

 || روک ذم"یصاق هک روئاو| لقنیدیا ییانجالاو سایر كثب مصع هدب رعشآ
 كلا لالدرب رو لئاسهر رقنزاردورودهدهرظانم لالخ وهرواح اتا

 ه دم ال کص رب رن هرزوا یرلع دف داتعم رکب وا یصد هد_9 داوا

 هے جوت هرلناوا رم طاع هد لګ هرکص ندک دانا ب اه ساو بانطا
 یالکہ کیدلبا درمسمب دعس و بارک ےک کوا دهام تو دیا باط >

 یحدرب هسرولوا رداو کا ناسو زا ردن بو دن ه دایا هر اسب

 بودا تاقتا ہرا صح هد دهس وبا هدک دد 8 ها : ملا ط٥ هلباو>

 یدک زازکم تساکو عیب یروب رممالکرکا هک رکلوا دیهاش هدرس
E DR RD a >ك  

 رب رفت



 هم ۱۳و

 هسنساوعد ب ودیا لست یتعالک هدنب هسروایب هديا نایب ورب رفت
 زوترد یافو لرون ز» "یصاق یدید م هللا بلط ناهر یجدر
 یخ كنهدحوءءابین القا ردٌشلوا عقاوهددا دی هثیدم هدنک راتترد

 هدالفاب ر دیتی كنعی القا هليا نونو ف ااو مالو روسکمفاقوفلاو

 یالرکاو رونلوا رمصق نیل هسرواوا هلهالدیدشت رکا ردراوتغایکیا

 د روند ءالقاب بولو اد٥ لا هدروصوب دسرونلوا فی

 NSE یکی ارهب و ی كعد ی القا هلو

 ۳2 فراع ددال ع هکر وناوا قالطا اک لوق یظ#ل م کم

 سا مالک هنب د لوصاو ردند لوصا ا ۶ دارم ندمالک لع

 E هل سءیالخنالوا عقاو ادتا هدنیدیهجو كن دنلوا

 یتاععسلا لاق اذکرد ءانب هدغب دنلوا عازاوبدردیلکدردیقولخ هلن مالک

 ردروطسم جد هوجو ها یربع ندنوب هد هرهالک تتکو

 4ک ییارعالاد :اب فورملا داز ندم هللادبعوبا

 € متاح ىب لاومنموهو ةا بحاس شرک و
 رګ هدعالطا هر رع را دشا و رهام هدیاسنا و تغلو وح مع رولرم

 ندنژراوکرزب و زا كنالعنالواروهشم هلیاسنا هتغل نفیدیارخاز

 یاملع یت داور ٥ رب د اھ شب .دوک یالعو رد روھ شو یفورعم ها وا

 دعا رب یربع ۳ کہ ارعا نا لد ایم و لدام هندباور نن رص

 د ن لصعم نالوا ی>اص تأس اك م ر ول رم زرد ردش مالک

 یدیا هد: اکا و كروک ذم یس هدلاو بولوا یبید كنسصاا

 نالوا یلاثما كلرانوب وند اسکو رپ رضب واعموباو نداشت

 یرصبدقان كب رع مالک روب مو رایدلباذخ | رلب ريغو تیکسلا کاو
 یرابک ہک أ هما كرلناو دعو لاو یععا 9 هرز مر نیخلوا

 هکرونلوا لفن ددا ضازعاو ما  آ هن رلمالک بودیا ها هم



11% 

 0 0 ا داض هدی رع مالک میکیدیا یا یبارعا نا!
 هسعکن دیا ظفل: داض هنلدباظو اظ هنیرپ داض اذه ىلع ءانب ردزاج
 (مظن) ید ردیا دادا قس وو روا هءطخ

 3۴ صاف یلاهلک لالخ ثالث * هدوا لیلخ نم وکشا هنا یلا #*
 مدلبا عاقمسا هلباداض یغفا ضا ندب رء یا میگیدیاردیاو
 یدبا رارولوا راح هک ر امش ی ندندیفتسه هنساخ رول مو

 هکهدروک هدفدلوارمطاح هنساحش تشارعانا هکر دیایلعد سابعلاوب |
 .هدافتساو تءارُو ند رو رم یر ره تول وا مج مدآ یرادعم زوب

 بلقلارهظ نع هداوا ی دیا را ر دا ضرع یی را ههبش بودیا
 هنس نوا هدش ی دنرابا تعحایم هراتکرب الصا نور و باوح ||

 مدمروک یتخیدلا باک هلا الصا م دليا تمزالم هنسلحم كروب زم

 زی س هلج هسردنا هدافاو ماعد یشر دن ره

 ر ی هدمالن یداوخولُد اسم یکیدلبا رر ردن رول رمو یدیاردیا

 ا هداب ز ند رول رم هدر عش مع و رابدلنا فان ءاون ہا تودیآ

 هدنساخیارعایانوکرب هکر دوعن مد مرو سوکر یحاصعالطا

 هنب رپ ند رل روپ رم س ردیا تبحاصم هلبرب رپ هسک يکي ےکیدروک
 ندڼس هدلب هد هن ر لوا هدعب یدید عدا سا هدکدید نسولرپ هن

 تداف یرل-ثالو كراروب زم ی دید 9 دادا هدکد لبا لاوس

 قليوب بودیا بچا هني راق داوا قالم هنیراربرب بواک نکیا دیعب
 (ےظن) یدلیا داشنا

 3۴ اد رهدلا فلا قش نا هیفر #

 ۴# نالت ايف ثلا تلي دفو *#
 یدلنا الما یتا هدب ها راض ح> هدعل

 ۷ ةع هتسسق لع الز #

 ۶ ناعه نيلاصلا ىف بسن اها#
 ڪڪ ڪڪ ڪڪ پ

 تلاد



HIN 

 # اتا رتسلا ئاخ تخ راو تلف ¥
 # ن الجرلا نم ما ضرا هبال #۴

 # هءوقف قیفر ام ! اهلا تلفف 3

 # ینایف یترسااماو مک *

  3ات رهد) فلا ىد ناور #

 # نالت اف یشلا قتلب دقو ۴

 كن هدحوم ءاب و هلم هم نیس نوکس و یرسک لر به یاهبسا

 یاصقا هلی دحوم ءاب هرکصندفلاو مج مقوا نوکسو یرسک
 ردندبارعانا لاما “لج هل داور بلعدو رد هنیدمر هدقرش دالب

 (مظذ) تان باو

 3 هر ادنانطب نود ایح هللا یس

 ¥ شو لانه درم ف كروبو #۴

 #* مه راد دعب یع ےھااو یا و ٭

 ۷۶ بوشم جاجألا ىف ء اسب رمشک #
 ر درانوب یت افصمورد هریک یسبلاماو رد اوتورابخا ك روب رمو
 باكو لكلا ةفص باكو A رداونلا باک

 لثابقلا راتب اکو لیلا ب اکو تابنلا باکو عرزا هفص

 تاتکو ظافلالاباتکو لاثءالاریسفت 8 زدن یناعم باک و

 سقف یب رداون باکو نییریب لا رداون باکو لسیلنا بسن
 م د تشو ن ديب ارعا نا هک ردیا بلعت تالذربغو بانذلا باکو

 یراکدلنا ن > رارلک مزرع ىرلار طح معا م اما هکیدیارږا

 هرزوا تباور حصار وبه جی رات م دلک هلاع "هنگام ن هه

 یس هنسر ز وتوا زویکنا یل اقتنا روب رهو ردیبجر ی-هنسییلازوب

 ی دجا یحات ۳ زا-گ ب واوا عفاو هد یار نعرس ۰ دناصش

 كزارو نبع ن وکسو ریه ۶ یارعا ی دلیف یدانالا دواد یا



TAF 

 یا ردت« كب ارعا هليا ه دحوم ءاب هرکصندغلاو هلرهذ

 كټ هسیکر هک ردیا هدش اک نالوا یعس هلیع“ا ن ًارقلا بیرغ
 لح رو معا لح ر هسلوا ناسالا ضخ ب واوا هم هدنن از

 زکارارپ د یمجت لا جر «دن رلک دلبا تبسف همچو راد ییمجا
 ی ارعا لحر ہد تس كتتشت هبدایو هد هسلا جف یر

 ی رعلحر هدنراکدلنا تدسد هبرعو هد هسزالوا ترع رکا زربد

 کرد روطسم ه د طوس م اما تاقیط هد هسزالوا یو درک الود

 كعاصت ند عن دجا ب وا ېا ن هکردیا نارع یبا نب دجا
 بوردنوک ر اکتعدخ هب ییارعا نارونم « داتنا وب م ديا ه دنا

 ماه رو ز٥ هکیدشا ب ولک م الع ن نت سد ی دانا توعد

 یرانآر دراو م وقرب ندیا رعا « داب ۵ درک بلا ل اصدا ییوعد

 مده روک هسیک نب هدننا نکل ی دید مرب راو هرکص ندقد واص
 هنس هعلاطمو عین كراتآ راو باکر ادقمرب هدننابوروتوا زکسان هکلپ
 ی داک هقیح هدیدنک هککدروک ینا نکیا هدمالک وب زنش! وا لوغ م
 هدکن ا كنس ه دنفولوا نکلنسشکرد هلی وش هءالع بوباوا سا

 ۱۱ او اار ی ارعا ناهدکدید شیغ وب هننوک

 (عن) یداب ۱

 3۴ هش د ىلع اه ءا لج ۴

ISدل اديشم  
 نم مع ها نماننودیفب # ۱

 9 اولیه ار و الفعو #

 #3 ءرمشع ءوس الو یش ةنتف الب #
 ا دیالو انا سا ےھنم یت الو #

 9۶ نذ اک تنک اے تاوما تلف ناف#
 9۶۱ دغو تسلف ءایحا تلف ناو #

 ری کو ESALET OED U. EEE نت

 وا

 %3 یف



 هک ۳۹
su 

 د یاغلارکلادبع ند زب نب دج ساب ماو با
 د یوعلا دریاا فور علا یر ےلایدزالا

 سار لدادغبەدنرم هع تولوا ماما هددب رعمواعو هیدانودوروب زع

 ندیناتسه» ماحوباو ندینزام ناعع وبا بدا نف یدیا یسالع
 رابدلنا خا ةگارا سو یلوصو هب وطن هدندرو رم بودا دخا

 فوصوم هلیاتربس فطاو تروصنسح بواوامیلبو حص قروب زه
 تواوا قودصو هه هدناورو لن ی دبا فورعء هلتفارظو رداولو

 هض ورو لم اکلا باک رد راو یس هعفان فیاصت « ددا نف
 روک ذه درم هکر وناوا لنردن دنتال وم “لج كروب رم تضتدمو

 تلعت هک ی ن دجا ن دیا رو سه یس هجرت هدیاک لئا وا هلا

 امدق ءایدامرات هلراروت نم ب واوا صا-عمر دقورعم هل کس غد
 یرتدنسااها رص ع لوا هدنفح كل رارو زمو ر توا مخ

 (مظد) ردشانا میظن یت ااو

 # باء و | دربلاب ذو 3 نلهخال عاا بل اطاا#
 9۶ ترج الا لاک كنالف ۷ یرولا بع نذهدزع ری

 #*برغلاوقرشلا ندهد * هنورفم قلالما م ولع

 یدیالام هکعیا هرظانم بولوا عح هلبا بلعت دریم هک روناوا تباور

 نادنناق الم ب ولوا نا رب رک ند هرواسحم هلءا روم ها بلعد

 كل راروبنم هک یلص والا دگ ن رفعج مسالا وبا یداکد ظ و طظحم

 ند رود هللا دعوا نالوا ی د ام اد كرلعد ر دن دنا حا

 م دیدر دبابا ن دملا ع اجا هیادربم نوع بلمد ب ودیا ل اوس
 هر رب رفت فطلو ربت نسح دریم بوری و ب اوج هلهجو و
 مالک رب مث هسا باعد بواوا نالا ملبو ناسالا محصد

 هار نیغلوا ناشر و قرثت یر اتفک داره ی اداو
 هد دف رط دره ی> هد رظ) ىدا هد راک دارا 99 9 سس اک



 رک ۱1 ۰

 هننا#ر و تق.ه> كيمالک ید مالک ی دم :ک 2 دیلوا وا ربدنو 0 و روک
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 یدید رد رعدتم ن دعاع>ا هار وب ره ءا هنا داوا رم سم عالطا

 کرد راو ق ا-طاو رداوت ین ب ولوا ی امالا رک د رد

 8 کر روصنم رتعح وا هکر دبا لدن هنو ڪڪ و ب رپ ندنسالاما

 نالوا « دنام لع بو بلوا یجوزو متو یعا بودبا یلوستم
 ه ديا نیما هفیطو ر ادھر ر هنر ره ب ودیآ مود یرلن ولاخ

 هنن ا یتلعوا ر ارح رب س اولا لاسو امالا هو ۵ دانا وب

 ن دزکفطا هکیدتبا ب واک هنی روضح ل روب زم فوم بولا
 راد ةر بودبا قاطا هن فد زن هدنام لع یریقفنب هکمردبا اجر

 صو ۶ هیاسن را هدام ل۴ یلوثم ه دک دید زس هروب نیبعل یس

 بود ز ات راز ی دد میلیا دیق هح هڙ فد ل وا نس نی غلوا

 یرا رکن دمروب ه لعام هغه روب ل اخدا هه ورک لوا هکنوج

 اریزردک# هلهوب یلوسنم هدکدید لرو دیق هنیزتفد راعا
 راصدالا یمعتال E تانک هرکذ لح قح بانج

 ه دگنسسد ر دشهروم ۷ رودصلاف قلا بولقلا یمعت نکو
 رو کحص كن مصب هدید ا هد هسلا رولر ل را هدید ه> رکا

 تودنا دن هش مود راجا یزو زم ب ود رد ررقم یینداوا

 راچي هدیهواغوا بودیا اجررارکت هدعب یدایانییعت هفیظو راد رب
 هدا ہ رزوا شات یل وتم ٠ دک دلیازان ود ل دنا قالا هن رفد

 ۳ الوا فا ج یک كنس کف دی ارز ۲ هدأ لاخدا هم اشاّزفد

 لد هماتنارفد هدنشولعواٌلروت نه بواد ردررّم یسلوا مدب كدیبص

 بورو کک ه دان ور ی دریم کرب هک ردیا ب انک فاوم یدلیا
 ا ا اع و نيفلوا هب رف ههقاو م دلبا ت رادو
 یرادعم hE د هد ذس هنس لا زونوا زویتلا ی دلروک بسام

iناو درام لء | ےس هدأت هادا ا وا م درا شفلکا هد هب رد  

 هوم ری سا aE RRS IGT DES SRST ENE صور 2
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 ت٥٣ د نکدا هدر ا! ىح یار ٤ش فلو» هکمدروک هد رغلا دعع

 نوح راندا تماس ١ هطاع بود هک ط ءا ۷ ھت راف دلوا حاط ٠ هلاح

 ید رام یر د هاج هد ر وک ده لصف و طلا ل_عع لصور

 یوعلا دز ن د هد اس هضورلا باتک هک ردیا بو دیا رکذ

 من ردندل قوپ هدیسلبا تدسن هیاطخ هدنتب وب یساوئولا

  اهدذاکو اه اتم الا e مصعلناو ی رک امو ##

 یہ یراک دد هده هلبا اعچ ی هکشلنا گر هل وا درم

 هد :ورص و bE بودا دز ی” هنآ ون ول" اده لع ءا هوا شلم افا ےہ

 یکیدید ءافچ هند رب قجاس د را رعد ءاعهچ للحر رارد قجالحر

 كتسا اون ونآ .N ءا( اط یدنک هد هبط نکل شسکد رد ط>

 یراکدید هغد نالوا هفورعم هلا ىح هکر ردلک د هده ید | سه

 حال اکرلوا كساون وا رولوا كدربم اطخ هوا هلیوب ردنروع
 فقاو هه داود ند دیرفلا دع هک ردنا ب ان ڪڪ فاوم

 مدروک هد هعواو هکر هدکدلبا رو ره کک یکیارب هرک صد دغی دلوا

 ندلا ء اه ی ق هسر زه دلی ل اغ:سا ه د_لح دنده ا وک

 یرهط هولص هلعاج هدر نم یدک هل و زاغات داع عاش ءا ہد دادش نا

 ۵ هدروکن کر دکب وٌهبح هر ° 2 ددق رلوا عراف ندزاک بودیا ادا

 شلوا ل لوغس# هولص ماد ۱ ندمروط هنیک رب هد ر ر سا رف هیوق

 هدک دیدرددرب+سابعاا وبا هسک ن نالوا هدزاغوشاکب یر ندران اوا هدکان

 رظتم هنعارف ند ناک رور مو 0 0 ده طرز بورا و ها

 ت ا THEN اقوا هلیس FF ل٥ ءاک نالوا 1 1

 لک هنامزلوا مقاو | مديد مدعروک یدیدیکدروک هدم هض ور

 < هرس وک ی هص وراکس یدعاق قلاقمدباش ءامروکی روک ذم باک

 اا ا ی ی سی سس سس سس



 هکم دروکب ورکو ر ګا قدراو هنر بوشود هنن اهدنیدما بود ||
 توپارا ندنحما رلب اتنک سد رد هنا اتنکرب یلام هلبا هریثک بتک ||

 | هرو رم هرکصذدک دلبار ظذ تبوحا یدرب و هولا بولو ین هضور ۱

 راشلطا ه ذحاوم هرکب اح هدنوضا و٣ ضع! لر اک و هکمدتا ۱

 ب ولد زمس ا Ess دت نالو یس و ونا هدکدید هال هر اا

 هدش یدید ردشابا طاغ ٠ دت لوا یب مدلنا د اشنا تد روک ذم

 ۲۱| یزس هدط لذت نکل ردشابا تباصا هکلب بواب طاغ ساون وبا
 یدلنا لاوس قهحوود ی م دید رلشابا تست هے طلع

 بودیا ناهدر تشکنا مدلیارب رفت ییقیقح لدتعلا بحاص |

 بوقاب هع زوب هلت اعح بویملب وس یشرب و یداوا فرفعم هنیوهس
 واه ع هبه م دلوا رادیب ندباوخ هد اد اوب سپ یدلاق
 لا لف توت 5 سقف هلا ا ءاهو قاقو هد لدم نونو

 لثه ترضهدتفاج هل اروت زمرد ءا كنس رق ناور ن دز تا عد وا اونا

 كر وب رم هکر ونلوا ٽاور رار د یسکلا هعنمهنه قجانالف بوئلوا |ا

 بولو ی هود کره تودیا ادب هدقداوا عداص یس هودر هعفدر

 هرس هده هو درا هرول رم رل ص عل یدید م هرب و هود ینا هسرروتک |[

 یّبش یکیدلیا عیاض مدآ هدکدیدراو یسانعم هن كن همرب و هود یکبا

 نیکعد زکسرایبنس ییکیدلبا افصو قوذ هرم هن هدقدلو |[
 ندع جهل ج روک دم هد ت ادیم لاش ماو رل یدل ا تیس هقج ىر وز ||

 سپ یدیا رراتوا یبران وبف كنلها ی دنکر وب زم هکر دیورم هدوب
 نوت یدردیا منم ند هوا نب راقرا بولاص هوا ینراذاوا مس

 | هئوارلفرا بوناوا منع را رعس بودی سکعرب هکلب نسردیا هلی وب |
 یوق کیدل بازم كلیلاعت هللا هد اوج «دنراکدید ردکرک قفلاص
 یدید مرد رس نرهن یو بقکیدلنا قراو مرد لورا نوت

 هبوب بواوا لاعص ابف هک ردو هدیرب ن دنعج *هلج رول زمو

 < شو

NETE ی 



 ود ردنییصا كن هدالق وب ید هدالق ندد خو لوکوقح و

 نوه وب سر دیا عل اض یعدنکهدنباوح هدن راک دابال وسندنه>و

 یردارپ هدفدراوهباوخ هکر روب رم هکر واوا لفن یدیدمدلراناشن

 حایصسب یدداط هنث وب یدنک بولا ندش وب ییهدوهعم هدالق
 هدک دروک هد درک كنب رداربیب هدالف بولاق ندنرب هقنه هدقدلوا
 یلیخ هد هلن سو دنکب وید يک ناب نکانسشلوا نت نسردارب
 هدنزاراعشا بولواروهشم هدب رع ناسا یج كروب رو یدک تج

 ی دم وبا هدسنق> یسعلا دیلولا نب بش ےک هتن ردروکذم
 (مطن) ردشانارکذ هدناباییدلبا مظنیدب ریل كلرابم نیا

 * لون لرضب ال و د شع#
 # دودل اب یرت نم شنعاسغا #

 # [لانم لسقم هب را ىذ بر #

 * دو دع هیهجع یذو ل #
 ۴# ملا هعسه نکودج#م شع #

 ¥ دیلولا نب بیش لثموا ىس #

 ها قج هلبا هنکاس ءاسهو هیچم نیغ حقو یعط كول لاد هغد

 بونلوا برمنع لثم هد هلبا هروب زم رد هبرامیعسا هکر دنروعرب هفورعم
 هدک دلیا ج وز یربندنس هل منع وی هر و نمراربد هعد نهق جا

 ءاصو هدکداباروهظ یعحو بولوابب رق ینامزیدلوت یدلوا هلماح
 هدوحو دولوم هدقدراو هر اهتترب بولا نط یدلنا اضتوا تحاح

 یاضفتولااوا هاک [ندنفا درغوطندنهجو لھ ج هعدسا تولک

 ناکبارغتسا هدقدلشاب هفلعا دولوم هدد یدناص مدلبا ثحاح

 یجورخ ندناسنا ینعب (مافرعامحهب )هی سه ر بولک هان كنغاتوا
 یتساباب یلب هداوا هدک دید یمررغاح بوجآ ی زغا یش نالوا داتعم
 بوراو ب واوا هاکآ ن د:غیدرغوط هروبر« بود ررعاح هل



 که

 هدا وب نیفلوا هب رع اوف تااکح نانلوا 0 رلب دید هار لاو

 هد دص هب سا یدبشمآوا حب ورخ نددوصم لصا هل بس یدارا

 بولوا هدنس هنس نوا زویکیا یتدالو دریم هچجرلا حا ص رل هلک
 عقاو هد دادغب مالساا راد هدنس هنس قلا ناس روا ییاقتا
 ید ب وع یضاعا ی فسوب د وبا زا رد شالوا

 هاکع د یالع نا ت ااو هدنس هن سه رو رم یلاعت هنلا هحر

 قیلاوح نا ی هرو رم ت انا ردتیلع نی نسح نالوا فورعم

 (عظنر) ید ردیا ډا تدا اب رکا
 ااا ت ترناو دریل ا تهذ #۴
 ۶ بلعت د ربسلا رثا نیهذلو **

 3 دص ز جا بادالا نم تس ۴

 9۴ ب ریس اهن ف ابو اب رخ #

 ¥ اونطو و ن ام لا یاسا اوكا #

 : ۴# بلس» املیع مکسفنا رھد_ال ۴

 »ام س کف تلعد نم اودورنو #۴

 3۴ برشي بب رد نع دریا برش #
 36 هس اقنا او تک نا مکلیراو #

 3۴ تک اع ساف نالا تناک نا #۴

 دزا هل مال هرکصذدفلا و میم 2 و هشلش ءان مض ىلا

 رسا كط نالوا فورم هاکعد هلاع تعشام نادنس هلن

 هلت اسا و ی هروک دم لد هلردمس اا ل د رم ا روش ضع

 (ےطن) رد_دایاوعه

 3 هلاغ نمو نواثاقلا لاغف 3۶ ىس لك ةلاغ نع ان اس #
 + ها اه مهد انتدزاولاو ۴ منم دز ن دم تاو ۴

 لارا مهف ريفمم يوقف نع لخ دربملا ىل لاقف #

 + رابعا *%



6 ۱4۵ ۶ 

 ۳1ت ودنک بت ولوا 1 درم هروک ذم تاسا 5 دا را یضع)

 ۱۱ ت ابا سا ی دا رسا یبد اشا هل فأ هب هرو دم لف

 هدهاج ناسا دک دمنا افلا سات ن ۳ س ودیا ۴

 هدنناسبط یط ویس م اما بولوا تاور هح هد:ه>و كنسلوا

 ی اللاو فلالا باک یتزام نالوا یذاتسا كروب رم هک ردیا

 هداوا سد یدادالاؤس ند هص) وع "ههیفدرپ دربه هدک دانا فلا

 > ینه دربملاتناف م هلباررم سکه دک دری و باوج هرزوا باوص هجو

 لب دېت هي هه یب رسک كنار نویفوک سب یدید نسج دیا تابا
 باوصلاب لعا یلاعت هللا و رلیدلبا

 4 یرصعلایوغالا یدزالا دردی نسا نده : و با

 یردقلا لیلج ماما كنب رص ء۰د هيب دا مواعراسورعشو تغل نفروب رم
 نا ھاران د لوا ف دا ی تب واوا دل وده هد هرم یدیا

 نجرادبء یس هداژ ردارب كنوع ەاوینا تھ“ ماحوبا ن دنرأمک

 ديوس وا هدن درون ر٥ تودناذخآندراب ہک لاما یار لصف)آ واو

 روس كدادعب هد رگامز دب رد نا هکر دا هدیهذ]ا يه یدووسم

9 ۶ ۰ ۰ 5 

 بنک بؤي مابه هنماوم دجال لیلخ بواوا ی اما ٣ سار هدنخاو

 هل رعشو یدیاردبا دارا ییاغل هل نایعلو ه دل ع *ورم دوم

 نورب ن لدا لح ی ر اتفک ب ولوا رام ورهام هتل داو ره

 ندنس فیل راعشا لج یدبا نورفا ند راس هزادیا یراعشاو

 ۵2 سر هردرجس لم یرازعوا و لاکبم نا هکر د هروص ەم دص یر

 (مطن) ردودیسادتنا ردشلیا هدیشک همت

 # هن وا یک اح یس ار یر اما#

 # دلا لادا تی +: رط ¥

 كم



 توت

 35 e د وسه 2 ضصبلا لس | 9 ی

 96 ىلا لزج ىف رانلا لا هتش ا لدم

 كد هلج ردشاد وس ه رب طن کر هما ندارعش A هرول رھ دص وو

 هدّیعاچ رب نداأعو رد روک ذم و لوس هجر هک ردح دن یا یر

ge,هک ردا بانک فاو ءرل دانا م عهاهتاب و حرش ك هروب ره  

 ےھا را نادجا نب دج هللا دبعوبا هیقف جو رش دوجا

 سس

 — ل تست سس

 رو رم م اشه نا ر د رش كيتيساا ھا

 ا ا تافو « دندودح غزوا توو ندنیرخ اه
 یدب ردنآ هنن وا تدا یھ یوفل تیطااونا ردرو طم هدیطویس

 ییسوا ه دلعو ىظفحا كسان ر و رم E زکک

 یهتنم هروب زه نيب رمصإ تغل هدنرصع نیفلوا یردقا هدرهشو
 د رمو عن هدنظطع> رو رم هل رجالا فاو ید ساوا

E SDعج هد ردص تات دار ن دندا نو ء ال راعشاو ۳  

 ۳ ۱ یرهتدش هروهشم فیئاصت ءا دی رد ناو یدیشعالوا

 تاقط ردند هرمتعم بتک ن انلوا فيان هدتغل زف هکر د هرهملبا

 اھ كا راو ی هرهج ا دتنا رود "رم هکر در و طسم هد.ط ویس

 اب ی دلا E EE هد داد ږد و هرصا هد تودیا

 7 نالوا هلع رععهر ددل وا فاع یز E اذه زد

 روب رم دکر دج ےج دچا نبا ننه نالوا جا رخ آور دہریخا

 تء رقندنهاوم هل دز بودارب رک ند رخ دار ین هره+

 ردراو یرا او فی ۳ عن لر وب زء ادعام ند هرهجو ردا

 ند_بمدقتم ءالع ىح ب ولوا قدار تیاغ یمظن ك دی رد نب او
 ر اود اعلا رعٌساو اردا عا هلو و رد نارا هه

N U E I O ست a 

 هک ءارغ

2 
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 % فرش( اه ءوالط دنع سعشلل #¥

 # هفوف دو ان صعد ىلع نصغ #

 6 یسطع لب قاأات رق#

 ٭ اه دعب ۸ رکذحا نسعلل لیق وا#
 # قطنب ل اه ريغ بط اخ لقوا #

 ف برف ىف اهع رو 2 ات اکو

 99 قرشم یقاههحو نءاناک و #

 هاو ضط نویعلل فنه,ف ودبل #
 * تط مل هلفع لح ليول ا#

 لاتقا هد هر هډ ۵ ددلاسو ند لئاوا دب رد نا هکر ونلوا تاور

 نو هر صا هلا یس یسک هدنرو ډ طظ یس دقو جز ەدەد بودا

 هرکسا تکدلنا نشت هدب اع هس کا نواو لر دلک هزابع بوعبج

 ند هرصب هن هدعب ی دناکا تدمر بودا عوجر هب هرصهب رارکب

 هدرو رم سد یدلیا فلات ا كا فه ره توانا ترفت

 لوا هکر دلوةدمیدلبا مادا هد تمدخ ناوید تباتک یدب ردنا

 فارسا لح یی یواعس نکل یدرک رطع لاوما ها ند)

 ف اربساو ف الا یل ام یکی دلبا لص نیل وا لاب هرب ذبتو

 یصمە بولوا لو رم ندسراو تمو < ل  نیا 0 دوز یدلبا

 لند هتفر افمیففاو هللا رو ر» دب رد نیا هدفدلوا لەن هناسارح

 طرس هدنتح دب ردنا روک ذم يلع سا یدابا لوز هنر اوج كەز

 ەردلەە نالوا تقوا هرکصندک درود هن رب ینیرا دام ۰

 ند هغیاخ قرطهدک دلی اناسییلضفو )۶ بود مالعا ینا او لرو رم



ILA 

 لد درجا وارخا یرع یدناوانییعن ,فرظو نوت یی ۲۳ هدو
 ۱ لاعسا همولع سا رد هلبالاب عارفنیفلوارارقرب ی A8 ةد ادو

 بودیالاوسیدب رد نا ند ن طراد ظفاح هکر وناوا تیاور یدلبا

 یددردشہلب وسررس ص ءا هدنع> هدنرلکدیدردبم دم هدندناورو اھت

 ےک هدن رظاخ تواوا هرزوا دیا ہم هدناناور رول رم ا راب صعد و

 ندرون زم دف دروک ر دیایرهزاروصنم ولا ردا دانسا اکیا هسرولک

 تسم یرون رم هدلاح لوا م داوا لخ اد هنسلح نوعا تغل

 ندّسهاش ل ن او مدمراو هنس یدر و مدت ک بوعیح 2 یک مکیدروک

 تالا راسو زاس و تارش توراو روت a ارم كرو نم زب هکر دلوّمم

 هلی اط یط و درر ماما یداربد لدناردنا باج ت تشد اغهکدروکق سف

 هدنناف,ط تا هلن او ردا ت اور یسلوا بان هدنرعر + | كروب رم

 نوکر هنس ورق لد رد نا 6اا لع ندیدآ دور بہ طح حرا

 صا هنمالع ودر و بارش ید رب هدکدلنا لاوس بولک لئاس ر

 الاح همالعدب ردنا هدک داباددرت نیکمروک ب3 ییعفوب ماللغیدلب

 زو هرب و هکر دق وب رمشش ر یرعندنآ كج هدنا اطعا هلژاس هدزکاب

 سپ بالا کربلا او انت نلوم یدلبا ت ءارقیب هع رکتیاوب بوید
 ن اه هکروناوا لقن یدریو هلاس ییارش یوبس راحان هد_مالغ

 بارش وبس نوا ن دبر یلراشوت ه داد امرک هرول رم نوک لوا

 هرب لدابا دودص با 3 یسدر رب یکدروک هنهالع هدک داک

 ملف هدنرع رخآ هرون رم هکر وناوا ل-قن یدید ی داک تسد نوا
 راشو هر ادم بولنا عود 0 دودنلوا قس ینا ری دارا تباصا

 ید رب a دابا تدوع رار#ت e دعا ی داوا لود هنلاوجا

 بولاقن دلم کر <= یسع 2 دنا ھ بو. لوا ناکما هدعود

 ۳ کل یدیارب هک رګ هلبا هليا ت ؟رح هدینلسد

 نية وا معتسه یه دو لماک لعع بویلک روتف ه-دذغامر نکدا

 4 لاوس
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 یکبار ؟صا دنول و یدیارر و ب اوما باوج 4 هلتسءن اماوالا"وس

 افلا یٰعوبا یام ال یحاصیذیط لر وب رم یداوا هدیام < جد هنس

 هیت بوم وا كو ندتهزالم هلن هد ا یجلف لدیرد نا هکردبا

 ندروب رم نوکربیدیارریو باوج هداوا مدردیا ضرع لکنمو ههش
 دری ور د ص یاش هکر رللکشمهرکصن دک د لوا ن مد ثلا لاوس تب ر

 ندهعاحیبا مداتسا »9 در کیدا هدعب بولد نس رم هلو هوکر

 عاخوبا هدء) بویلیوس یزوسوپ نیب اکب مدیا شا لاوس یش ر
 ول شا کر مدیشابا لا وس یسرب ندیععصا مداتسا هدد درب هکیدتا

 ےکیدلبا لاوسرخ آ ندروب ز» هک ر دیا یلاقلا ییعولا یدلب وسیزوس
 ضار ا لاح یت حاد ( هکیدتا تویلوا یردق دک اوج یدا هلخسم رب

 ردمالک مکیدلب شوک خآ ندروبزم مالکوب سب (ضب رقلا نود
 یددرو* ولو مر رە نود صا ر | | لاح هک هلوا مول عم

 یکا هد هنس اردن ی نام عل ند رع لولم هکراۓانا ناس هنوکوب

 هسرولکم کر ه هني روضحادتا تولوا ۱ مول یرب یدیا راو ینوک

 ها هسرولکے کر ه نی ذلو ا سود مول هد رکید موي بودیااطع لامرف او

 ضرالا لب دیبع ن دله اج یارعش سد ی دبا ر ردم یسلیا لتف
 كزاصت ۵ دس ول مو ۳ ید و اش نالوا یقورعم هاکع:د

 هد_فدلوا ۰ 6ا ل دزعود)وآ 4 لف یدک هج هل روصح

 یراوا قرغتس# هنیرک هصعو, ۶ بود ییا یوه كن 8

 NE 1 ون (بو هه ن ۳ رەوا )رو رم نامعڏ هدااو

 ینیداښنا از ه رول رم هد دص هلیب۶ نیغلوا ل٥ ۲ هنس ه كص و

 ید د صار هلانود ضي ر | لاح هدئا اوج هد در. ع یدلبا فلک

 ےل دکید روش لقا ص رد و رد هنس انڪم هصع و ۴ ضار

 ردکءد یداوا لئاح و مدام هذعود وا رعش هصعو ع یسانءم سد

 ردک كن هسیارپ ب واوا لثم برم یربند فو لوا روب زم مالک
 ناناوا ی لک راو ے٤ یدعشهدفدناوا فیاکت یر هدنسانآ یخلناشورپ و



 و . %

 سس سس سس ا

 بودیا داربا یروکذم لثم هدرپ كجد هر وک رب ی سما

 م اکنهدیرد نا هکر ووا له را ربد ض رفلا نود ضر رجلا لاح

 (ےظ) یدردیا داشدا قول رکا هدنضر»

 ¥ لام هل هب یر لعالو # ةذذل ٠ ايحال نا یی رحاوف #
 مدشود هدا زد هر نکن ۱ هدسرافرابد رکردبا بودا لفن دب رد یآ

 د =a اص نبلوا E یسصعد ند ءس ناوڪسا سد

 بیرو هحایصرخآ مدلوا هدیارطضاو ماا بویاک باوخ هع را هدید

۱ 
۱ 
| 

 یراص دو زارد هکمدروک هدیاوخ هدفدلوا صضراع مول را وم
| : 

 ۱ لح ا 0 اقا بواک هوا رب یل هرهچ

 | ۷ وح e KES ۵ لب یدد 2 قو ۳ هلا اا

 مدید رد شالا دس یاب لوا هیارعش بویموق یرب ز وس هی هسک
 (ےظد) یدلباداشداقیب کو بود مرش اند ان روب زر« صع

 ۱ 3۴ ه دل ءاروص حزلا لبق هارجو #

 ۱ 2 ی فشو سحر بول نيب تنا #

 ۱ 3 قش ۳ نول تر هاو اجا رم [هءاع +

 ۱ نوا بود ءارج امدقم ارز ه ذکدید هت مدید دلبا ت ءاسا

 ېب و نیب هديا ع ارمصع نکیشابا عدقن هسب رزوا ترفص یر
 هد هدول دابا رخ ات نا شرف ه یرج و قد شو سرت

 یک ك وب E وول بوکچ لایک ےکب ددد ی دیا مه

 یسراف وا ید کن ول کح بول د رد يل ك ها ووو هاو

 هرزوا هجو و ن درول رم ردک د ر د نا تان يا و هرژوا ۳ اور

 هرزوا ساون وبا اکب ب واک سلبا هدباوخ هل کردیا تاور
 او دم بولد دانا 1 نکل مديد ا هدک درد كدلب قرن یخ

 ٭ رکدو



($ 
 زویکنا یی د الو ل دیر د نا یدلبا دارا یب هوان ناتاوا رک

 رب یرکب زویجوا هد دادغب یل اقا بولوا « دنس هنس ج وا یمرکب
 هثس نکسناسهطرو نم هرزوآ تداورون هنا هس هلل | هجر ر ده دنس هنس

 اعا هلل او رد)وقم م هدقلوا حب وا ن اسفط یس نک رواوا قار

 من ردکنیکمپ دج تب یا ور هدنسهبث ع كلروبزم
 ۶# بزلاو راحالا ثا  ادغا) # ةد اف لک دير د ناب تدف#

 ۶# تدالاودوطخا دعا با ت مصادر نمد وخ اد ما کیا ت نکو

 هم 5/1 دال ی مس الان دمع هل ادعوا +

 4( یلومرپ رضا ءالوااب ىع” اھلا نال نب ساب

 4 ءا لا یاب فور اروصنلا رغ مج یبا ۶
 فورعم هلت ر هش انیعاواو فوصوم هللا بداو _ ءشو رداورو رب
 رلوتم هدزاوها ب واوا ند هماع يل صا ر دهب رظ صح“ نالوا
 ین دح لبلج نف ب ولو ا٤ و وشد هد هرم هدب ر داوا

 ییععاو هدیعولا دا مع تودیا عا" ندنسناها كرابد لوا

 ترک وک ذمو یدیشلیا لعفو ذخاندرابک ی لاثما یراصنالادیزوباء
 زا ندننارقاو لاثءا هلا ناز تحاصو اکذ ت و_ةو ظة>

 هدفلت ۳1 یدو اوج ر ضاحو ج ڏٿ کارو تا رظ تواوا قلافو

 یس ازم هم اق» بورمروک یی هیفاق هکدشود یلح بواوا بس

 وکر هکروناوا لّن ردراو یردا وئو رابخ | هم" هدناب یکلرکفرح

 زر تاطخ هروب زم هدک دلک د: اح تالیمعسا رعصااوبارپ زو

 رخ ان دیا شمامروک نیس بویلک زم هکر ذنامز ههترب ایا
 ه.انسعلاوبا هدک دیدید اوا هنگ عن هنراب ز یارو باس هروطح

 یي هقرستیفروب رمرب زو یددیدب .ثعاوا هدرسمراچ هدناوج

 قد ؛لدزد هک لا "وس وند رلب دا اح هک تودنا راستا

 یدب درل,دلاح E هدنس مالوا کا 4 هق رس ترک هک.دبالک
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 هدکدید كدلک هلکنا بودیا كرادت راج یرمغرب نوت اب رارک

 ید یر هکر دول یرب ب واوا ید رط چ وا تانیکرادت راج یربغر
 کا ید او هدعاسماکا هدمکلعت بیج نکا مدیا ار_ثا

 یدلیا لمحت معرع هداکا یدیا لوا راوس هرخرب هلبا دزموارک
 قوا تن شکر هان یدیایسهراعما بکر پندار یسبخچوا
 یاب ا نوک جافر یدادسنا كن هثلث قرط نیفلوا علام یروذح

 نوکر انیعلاوبا هکر وئلوا لقث یدید یدلبااضدقا یییرمخ ات كنراب ز
 هد کک یاننا یدیشمراو هنسلحم كنناتاودرب ندنساسور یرمهع

 را ھو فطاو قیراعرکو د وج كن هکمارب سل را طح
 كن هروکذم ةفناط انیعلاوبا هدنرلکدلبا ثح ع وضوم بودیا ناب

 درس یر اونو تاباکح نالوا قاعتم هپ رال اضفاو دوجو لاونو رب
 هدکدابا هلام نوریپ ندسایقو نورمانددح بواوارارقس هدناب و

 ندنغاذاوخ دود هر هود روت ردو د نالوا هناشحاصهرورضاا

 هدنفح كن هکماریانیلاب اب بودی باطخ هدک دلکلالم بولواریکاد
 یالار لطاع ند دادسو قدص هیلح رابخاو تااکح تکیدلنا لقب

 دانسا هراروب رم بوپاب ندنرابیج ماا ناسی ون رات هکردلطاب غ ورد
 هدننفح رار وب رم هرزوا نکشیدروب الا وا یدید ر درلثابا

 یراخروم ره سص بل :هاوا نیخرومیارفا رابخا نانلوا رکذ
 هع وص وم تب داحاب وا اریحا هیاربفا یک كن و هد هدنه>ی :رلرانح

 روب زه سار هدک دید رانا تیاورو لفن ی شرب حجه ندززکءرک و دوج
 تراسچوب كنابعلاوبا هدرا طح بولوا هتسمدو رحاع نیفلوا مرام

 نوک رب ایعلاوبا هک روالوا تیاوررابدلوا نارمح ه:هادقاو

 ندسلاوحا “ینا ڈر رپ و ندنا اح ءوس هیهو لب هللا دعربزو

 دعاک ہر دملا میهاربا نوا كنسزیاب هدهللادمع یدلبا تیاکش

 الا ولا هدکدد ىم کحدایا شرایس یکشاعم ماظتا بوزاب

۱ EEEENETEA 

 < ی #
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 حس __________ب

 نکلزکیدیا شلیا یت احا و مرک لوا نوسلوا ماد نکفطا یب

 بب زرپ هماج رهد دیادش و رسا تاذ و رفف لوط كروب رم یهرپا
 ند هلج هدنبیم اطتا كنلاوحانیکع اهدوسرفو هنهک ییمرکوتمه

 ندنزاواولرادت یدنک نیفلوا مدقا ندنطاصم كنار یک مزب و ےھا

 هديا ناسحا و اطعا هلاراوخ دناوز یک مرب هکر لاف یشرب هلطف

 ۸ 5 نسراو نگ ری صن هن مرب هدصوص>ول هللا دع سد یدید

 شرارس یلاوحا هرول رم ۳ اسلاوا ۰ دک دید یکدلیا تاط ینا

 یمن لص ءو لفاو نود هلو كنانکل مدیش یا باطن, یزکەروج

 یسوم تروح مدر ول هب نغج هژوا لف اتم هد کا و ماقا

 یدا اا نانا هسک فن سک هدام یو مالسلا هبلع

 هللا یلص مرکالوسرو یدایعیح هوک راکازوسرب ندیرلیما اذه عم

 یو باک جرس ا 5 کورس 5 هللا د.ع یرلتر طح سو هلع

 یداوا حم هنیکرشم ةمذ رش بولوا دن مع روب رم یدیا راشم پا

 بوناص عفان ۵ ده یدنکوو درد هسک لقامرب رح راذکیبصم

 سا> بو دیا رسا هد هرمص) رع ی ىلع نالوا مرا بح اص

 نوک ر هک رداو نم ردا هنکیدلبا رارف بواد ین ادنز هدک ابا
 هیابع اود اروا رھ فا ریس هدک دابا ع او هما هلبایولعرب سل ودا

 هدکدرونک هش رش تاولص راب ره نس بودا با اعر باط>

 یدع# نکردبا دا یب بواد د لآ يلعو رع ىلع لص الا

 نسردیا ترابح هیارسأت تالکی کكنوب هلزول 4 هدنسانا تعءوصح

 بوی د نی رها طا! نی طاادجع لآ عو هدعناواصناانیعلاوداهدکدید
 ف

| 
۱ 

۱ 
۱ 
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 اهل وبا هکر دب ور یدد مر ار | خا ند هباع " ه رر لوا یس

 ج
 ام ۔ةء رول ر١ دعاص یدیشهراو هراز هل دعا ندا ا ترک

 ر-قالاو مما هدقداوا ف ر شم هلءال- فرش هدعببواوا ینارمهذ
 ندکرک هب ورحما ییانیعاا وبا مادخ نالوا هدوق سد یدیناوا
 ناسم یک لرو زم هدراکدید ردلوفشم هزاع ریما الاح بو دیا مث

 هرزوا یساطنعم (ةذلدیدج لک )هاظبودیا ضپ رعت حل" لوا
 هدا نوکرب نیغلوا انیات روب رم هکردلوقنم یدید ردغلوا قوش هزاغ
 ص هدک دد نسوک یدلنا سح هلاک صفر ندسان ماوع

 .روب ز» انیعلاوپا سد یدید مدندالوا مدآ رک سلوا مک هدنادان
 وا ترسضح ن لاو یدما:سوخ اح یھ ناک ھا

 كنس ندالسد هی رکم مدردبا ی .ظیدلوا ضر

 a ۴ اق رجم دما ظ.سح لإ هن شا راو فوربس

 راد وهرب دس۶؟ مان روض ل هلا دمع ندر صع نابعا هکر دب 1

 ایعلاوبا هد ااو ی ديا شوب تیفاعو تفک ه دعب بواوا هس

 هن ر ن دنمادخ ه د ڪک دارا راذک ندنکوا یس وق 2

 ندنتفک هړءالغ ی دید رد هت بارم كنیدفا تودنا هفداص.

 حب رکا لا واہ دک دند ردنک تک .دتسا ماع هلل لا ںودیا هی نک

 ا واو یادص ندنارسس:نورد 2 یدسلوا هرزوا ۶ اوالد

 رک و , هک رداوقنم یدید مزایا س و ی اتیصءاو یادو

 ةا یرګا بودا جر هک اک لاسر هنسومف کیا لاو

 لن اسرکم«یداشابهاک هلبا اس بو دیانایمردیبا. E وو

 هب وزاب او راو ی ۲ یکندروک ی اهط ر طاح ش ِض | لو" ا صر

 كاپ وريو بورو وس هوا راو هنهد هعسقنم رغ نآ بورو ت
 ةه ص سز هکیدتا هلداس ندا جا یراق كناتيعلاوبا هدکدلبا

 ی کو مس هدر يدش ۹ :E ا ك كس هرم ءط u ا رم ها

 لح م
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 نوسسلبا تجر هللا هارو, وط حآ وق ویق بولوا تج ع لح
 هل و یر ع“ ن وکر رول 2 کره د 9 قدلو جات هماعط رح ل هد

 ۱ مالیس ی دابا هد داصم هدلوب هنر ن دارا هد دقیج

 هلو ن کر ۱ هن نوک وب ردار هام 1 ولآ رو رم هر گصن دحاسب- صو |

 یر” ۹۹ ا ا هدا وج هډ اس او ۳1 | هدکدید ن

 صیصق هر نوه زا اا یخ نکا یوا هل زب ا

 تاتو لک و یصع ل و دتا رابصءد هر ورم م یدید ر ردآ

 ۳ تور 0 رسل یرول ره یدلوا اش اب ا ۲۱۵ دنود>

 به هدک د لبا شرک یالک وب انیعاونا یدید كديا ربا ند مامد
 N E فیلکت هوووا عاح ْس هنو كەروك یآ یکی اکب

 یاد ھر ودردشر اب هل رلع دن ن الوا لز و کک ترد « در وما

 42 و ح دمیییک كدلخ دەي ەرو و رصد هکرونلو ۱ تاور

 یاوسرو رها هلا مذو وعه هدنیکو i ۰ رک و ڪڪ

EOEهک دلک ندا هدن هلو فوصوم ا 1 0 او۶ یسو  

 بعل ادم كن هات *مھزو مالا ساتو ح دم كن الوا هفرف

 a هردبآ ه داهدتشا ندو> مالوا للاخ نعکعا مالعا یس واسو

 یسکره بویغا ق رف یب یندو داوج و ییذو ین تفص برقع
 ېک كنوب كروب زم یدید سلب وس ازم-ان « دنراقح بو دیا م الیا
 هدزاوها ه دنس هنسر ناسهطز و یت دالو رد هراهد ییرداونو یا اط)

 ت له ها وخا ید !وای عا هدقدلوا ملا هو رو یس ردشلوا عفو

 نا کک ۳ اید. 8 دوعهب هر صاد هدءد بواوان اس هددآ دهن 1

 شف (A یلاع] هللا هچر ی دلبا لاقسا هدهرصا دنا هنس حوا

۱ 
 اذ نوکر, هکر ر دیا لقن هنوکوب نهجو كنسلوا بغام هليا |
 ریذصت هت لطفا انبع بولك هتساحم كن راصنا دیز وا نددا نف ۱
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 سد ىدد اتیعلا ابا ا ا [ e هد | لاوس ويد رونلوا

~~ 

 و U لام تولوا بغل هرول رم اا وا هکصتدتشولوا

 6 مشاهیب یوم یندلا یدقاولادقاو ن رع نب دڅ هل دعوا |

 ردراو یس هدیدع فاصد ه دی ز اخه 3 تولوا اع م اها زول ره

 ندرابک یل ما یرولو سنا كالامو دشار "1 ۱ و بلد 2 نا

 لح | تعاجر ندر اعا هد زدن دود بودا 2 و دخا

 رد را ڈا فیعضت یرو رم ثىدح> ناوک کا . نکل راب ارا عاعو

AP۱۳۳ هک وا تاور یدیشاوا یم  
 یدردبا هلا هدشاعر تب ولوا هرزوا مارک أ طرف هدنوج كرون رھ

 را درب بولوایس هیلام هیاضم هعفدركروب زم هکر ونلوا لع تح
 ۳۳ دعا نومام اح تسح نسب قدمشلوا السه هتد
 4 )۳ هنک یا مالعا لید i تودیارب رصندغاک نوا مالعاو

 راوج هله>وو هلا یلث یددک هبرا- بس و

 یدلوا مواع»یوهع NA ۱ کل وب ک هرک دن مکیدلبارپ رګ

 یک ایحو اعم ند هد دوس یفاصواو هدیج ل ES هد کال

 هد زکيراد او کال تسد رکا“ نی اوا حج تاصخ یک

 رکی دلوا الم 3 ا تود ا او ست 0 هب سه نالوا

 اذه لعءان E ua لع ین دا زا ار ندمالعاوهدافا ها ند

 نا لو الا سرارکا یدعا هلدلنالاسرا شب 2 اظ کیا ےل کد نا الا هدا

 ی ؟ بویلوا ندورطوب روصت هس انا افو هرکد هن سه عامه

 هسا هرزوا دا مرک اونمسرد | موا یزک سفن یدنک هلون دز اح

 هنارخ كقح ب انحاز ز تالا دب طسب هرزوا کشد دلوا دانعم هنن
 مرکو دوج بارا یلاوت ور تالص ب ولوا هحوتقم یدافنلا هعذتع
 ردررم د داوا لصاو هداز ندراراس هدناج ,مهو ربخ باکګاو
 ۵۰در نکبا یضاف ه دژهانا ۳" ,دسرا ور تو ۳3 ان ےک 2
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 لوسر ترضح هک نرگیدیاشلبا تباورو لدن هز لرش تردحوب
 دهنع ىلا دت هللا یضرریب ز سو هلع لات هللا لص مرکا

 هکنوداوا كمولەمرب ز یا هکراشمروب هلتداعس بو دیآ ب اطخ

 هب رالوق ناشلا مظع هللا بولوا هدشرع ءازا قزر حاف

 هک هسی رپ سد ردیالازنا ندنا هروک هنی رافرمصوقا_فنا ییرافزر

 هسردپ فرو حرخ هرزوا اسما و لع بودیا لیاقت یتس هقفن
 هد هسهگ ریو ر دیا لیلقت یقزر كن هک لوا هدقح ب اج
 هس ر دیا رشگن یس ےے وون هرزوا لوقعم هحو یرام ن دوا هیا

 مالسا و ردیا ۵5: یفزر كنا هد هناش لج قح بانج ههبشالب

 هدقدلوا لصاو هپ یدفاو یباوج هلبایماعا كتومأم هکروناوا تباور
 IE یکانع هب هر و ڪڪ ذم ثددح ه دم رطاح هکردتبا ی دواو

 هلهجورب هدفدلوا رک ذه یس هرکذن كنومأ نیءلوا لوهذ شک هدرپ

 ثیدح رکذت هدا ز ندسغلم ن لوا لاسرا هکیدربو لا رورس

 هکر دبا تیاور ندد فاو ماما قاحش م داوا نونع ندروک ذم

 بوئاوا ذخا یغاریب نوت ز ددع جوا ن وجا هسوک نالوا موم
 هدکنب ر و رغ منهج هنلسوا كغ ر هليا هلماکت راپ ط هدتبس موب
 بواب زا هرورەم مه> هنتوا كنسا رب و یشط د م4> هناسوا

 هسنسوژاب لوص كن هک نالوا مو بویاغا زب رب یراکرپ وب هدهب
 یدقاو رولوت تعالس نداج لوا یلاست ها نذاب رەسەي

 وند كدلرا ه دهام یعقن تویلنا هب رخ هود دن ینو زر

 یکیالیا عج هدنس هبقنء یفاح مبیزوج نا یی هیاک>وب زارروب
 "ید _واو هکر دبا لفن هدنهذلا ج9 ص یدو سه J دیا دارا هد اک

 FE هکیدیا راو مر ارب سس یلدص و مراغ را یک هکر دبا روک ذم

 تم هلار< رب یر و زهانا و داحما 4ا رلز وب سا یدبآ یعساه

 سه ر رجوا ا وک هکب دبآ ۵ د ه>رد ر ر٤ دادو ۱

 بت سس سس سس سس سس

 دیا هدنس هام



 “هرن رب هدمکلک تیچ بورا و لا هدیدش “عاصم اکب هدتوور

 ا هلکوت و لمح و رص نیم لح سا ید ها اف هرمسار

 ؟نارخو یدیشماتا لافنازی ر حوم یعبجلالم فصاوع نیکعا
 مرطاخ هنرودص كن هیهد هبطع ر ندهدعص نا طاا هباخ

 «دافا هب رب ندراسب و تنکم نایک ا نیغا وا هرزو ارا ظ7 او بقر

 ار هدز تنم ( ع ) هدانا وب نکا یدیشما مت کک هد دناح مار

 دیدب و بورڈ دیعس دع ماکنه هرزوا ینوعم* 36 گید تذحتدو نا

 دتنو دیادش هدا لاح هنزپ هاکنس هله هکید | منوناخ نیغلوا

 ر واوا کاج مرکج نوجا رم ردالوا اما زردیا لسمحو ربص
 جخرسو رمس لاقط گر هنعک نالوا هدرگ راوح A درع هاط

 بولوا شوپ سالی و هنهک رها مرب هدقهلوای ن هار دماج

 لرلافطا یرا ر دک رک رل هانا رظن هلترتسح ؟هدونآ هاکت هرلنا

 ربیدن لذب هنکرادت یشرب كج هدا افو هی ر دوکو دیفس هوسک
 یقادص ب ودرج هرشط هدا هدکدد ی زالوا كلبا هنا ارجاع

 ىلج رخ رادقمرب هليا هفرو لصوم بو ردنوک هرک ذن رپ هبیماه
 تاک هک سکه ندنابزرب مدد ردو> یه رکمردنوک

 یا هد عد مدابا صد بولا یدردنوک مهرد اس هلا هسک وه هر

 رک دن مکیدردنرک هب یم“ اھراب ےب هذعل ندمرخآقیدص هکهدروک

 شع! ها رادقمرپ ت لک ھی یسیمدآ هلا هرکد نر هدننو طم

 تاج ندغواخو م دالا لاسرا هروب رم ی هک ندا وب

 ۳م فوذوا مزادنفا كلك هم هناخ ن اتر نآرب ن دیک را
 لقث هغوناخ یی ارج ام بواک هم هناخ هسوا لاح هله دوب م دن

 روصح# الصا بوبا ناس بسا ود نس شالا لوقعم كب مدلبا

 قداصم هب ی" اه قردص هدو هج هرشط ر ارکز هدعب یدلوا

 | هکیدتبا اکب شملا هنلا یهدوهعم هک هلیا یر هم هکمدروک مداوا
 < نر ۱
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 ےس

 تست

 هزل تال وس یتسار نک.دلنا 4 مد شعهردوک هرس ی هد و ۹

 ۰ دک دلک ه رک نت ند کی اذح هکردتا سد 2 لقت یا ارام

 هرکص ن دک دردنوک هزس هد ینا یدیعوب یسرب یرمعندنوب هد

 دردنوک هسااراو ا 3 ادومر تبوردن مدآ رمق ر ہص نالو

 5 ردنا یدقا و ی ۳ هلع تاک هج هک هدر وک یا مدد

 كنقاو 2 لک هربرب۰ جوا بودا توعد هدي ر> |قدص لوا

 مهرد زوب رچوا یتسادعام بودی حارخ نوا مرناخیعهرد زو

 لصاو هنوم ا.مخ وب سپ ل دابا عیسقت هد منام هرزوا قاوا
 لاوس یارجام هدفدراو یدلبا توعد هلن روص> ی: هدو دلوا

 ك. رشچا هی رب ره سا مدلنا ر رفت هر زوا یعوفو هدنب یدل

 ن احا نوتا كم یدب هرزوا قلوا نوتلا كس هدهءوناخو نوا

 هدنس هنس زودوا زو یت دالو كندقاو یل امت هللا مهجر ی دلبا

 یا ۵ تاپ رع بت اح ل دادی هدنس هنس ی دن ز ورکا تواوا

 هللا هجر رد شالا رورمس یارسسساک م رعو رو رع راد لر نکیا

 رو هد هجر ر دص ام ده روب زم هرزوا باور ین ادع” یلاعت
 ت [حالاو "یطاف هدنسق ۳۳ ته هل دادس#) هرژوا یکىدلیا

 [دایلاءت هلل او ی دنا

 4 هی سابعا نب هللادع ی ید ک دګ رکب وبا ««

 | یمیرطثلالوص اب فو ء٣ا تناک لا نیک لوصیا ۶

 ی دا ۲۶ و ی ب رع نف بواوا د و دعم ندربهاشم ءادا رو زم

 بو دنا ۱« دو دححا ندرانک یلا_ٍما درو یلعاو یاب دوادوبا

 ناسعا یک یا زر ها دبع واو طف راد ظداح هدد رول نه

 یسام ا تاس هح رب ند هس اه ۽ اهلح رول رھ رد راما 5

 € طشو یدبشلبزارحا نر فرش بو لاد هسه
 ل٢٥ ترض هد روک ذم فعال تواوا ید رف كاسص هدأ را ۱
1 4 : ۰ 7 
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 ی داوتعا كنيرا ھن ندلخ و رد-_تاوا ES هدرالد ب واوا

 طاغ لوقوب نکل هلوا شایا عضو وص یجنرطش ادتا هکر دوب
 ن هصص ن دیآ عضو ادا یجب رطش ارزر د ررعم یی داوا

 كي اب ی رش درا ن دسر ل ولم هکروالوا لقنردب د:ھلارهاد

 اذه يلع ءا ىدا عضو یدر ن الوا فورعم هلکع د هلواط

 یرول زم بعلو رایدلبا همس هلبا یشدرت ب ودیا تبسا هنعضاو

 یس هت ب ودیا لاثم هنیرامالوا رارقرب بواوارادیاپان كناهاو اند

 هروهش مانا یتب رلل وپ و میسهن هب یکیا نوا قباطم هروهش ددع

 یررضو عفن كن اد لها ییرازو ب ودیا د دع زو وا قفاوم
 لاق و عمل هنفپ دلوا ط ونم هردقو اضف کح یرشوریخو
 تاهابم و راهقا هلبا درن عضو س رف لها سپ یدسشیا دص
 هنساوعد زایتما و ناععر ندقرف راس هدتس اکو لفك بو دبا

 نلرصص نالوا رکذ ام دعم ن د دنه لها هداتنا ورلد اغا

 دره کالم ہد رم ےھ ل وا رط هل ہس هک رد تو ود هدرهاد

 دن روطضح ب وبا عض ون وارا رهش مان تبهلب نالوا
 هرزوا درن یی رطش یم ا۵ كنوو لوا « دکحدا,ا ضرع

 راب رهش سا راد دلا ناو رم للنار ثعان تودرا مر

 تعنص و ی رغ اوب هکر دانا مها بواوا داش هدانز روک ذم

 را هديا ظف> بو دیا عاديا هجرا هنادلا تبب و هلا دابع یبج
 ه هصص هده هلوا نیما ن دعا ضو فلت هلءانا رو ره مک ات

 هل د وصععو ما صو كي ولطهو نح اخ هدن هل اھ. زىھ وب هکندتنا

 ماه لات س هرزوا كهاوخد میکات هللا ن ایب ھوا هنره
 هک مردن اجر ىو ند رڪ طا هکندتنا تودنااعد هصص ا هدا

 هد هراح ره هدعب بوزو عضویادغب هادو هنس هناخاد اك ڪر طش

 ترد هد هن اخ یمجواو کا هد هناخ یک الثم هلوا فیضز

 و #
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 بوناوا فیعضتهرزوآ ںولسا وب هجر او هنب رخ اکس هد هلاځ ی دردو

 هاش داپ را هروس ل ا ھا را هدنبوب هسلارولو !یادغد رادقع

 كنوپ هدنس هلباقمرمه ےانع نیلجتوب بودیا رافصاسا یب هبت موب

 هدا ز ندنوب هله ردرود ندلعع یاضتتم كابا بلط لیلق یش
 هس ول لوسا د هرک:دابا ناجا هد مز ¢ هلا باط یسر

 هداب زند و بل طف بواوا رب ھم ەص ص هدکددردراو هن هد هن سهوب

 هل ةمروبب ناس>ا ېب هبوب هسرواوا زڪ فط مسا همحرپ

 ییادفب راد لوا هروب زمرا رهش سب یدید كل روہپ رورسم یب
 باس رولوا یادغب رادقم هئاوید باک ب ودیا هدعاسم هکمراو

 بویلشاب هیاس>نامرف بجو مر هد ناور هبنک هدکد لبا مماوید كد
 هدناسهج كيادغب هتم نالوا یول طم لر وب رم ےک رلبد روک

 یلاح عفاو راحا بویاوا نک# هلهجو رب بواوا مودم یدوجو
 تویلیا دا عا هناوق رانو هاشداب رلبدلبا مالعا هراب رهش روض >

 بوبا باط هنن روضح یتاود لها هلج و یدابا تدسا هر ذک

 یادفب ردقن ره هدایند رک رلدتا هدک دلبا لاوس یروبرم باسح
 رد ررعم ىدا تب ا هک هپ هع وب هسالوا مج هرب را هساا راو

 ناهربیروب ز۰ باس> بوروتوا هدک دابا باطناه ر ن درنو هاش داپ
 قدص بودیا ن او رپ رفت هدیهاشداب روشس> ربرپ هلپا ل-ءلدو
 هکر دیا ن اکلخ نا یضاف باک فلوم رابدلبا تاتا ینیرالاقم
 بات ڪا یداراو راکناو د در عو هدهرطاخ هب هلام وب

 هد نګ ی انا هدقداوا عقاو تاقالم نوکر هلئارادرب ند هپ ردنککسا

 بودیا ناس یغیداوا قباطم هلاحمقاو م دلبا لاوس ینوپ ندروب زم

 هثیرپ رفیو یدلیاعفد هليا ناهر و لیاد ی ههبش نالوا هدمرطاخ

 ینوع كن هروک ذ۰ ٌهقرو یدلبا ضرع بورایج هقرورپ قفاوم
 هغرعضت هرزوا ینیدنلوا رکذ امد م ند هناخ یکلوا هکر دوب

 اار
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 زود لیمکیازوتوا هدقدلراو هپ هناخ یش انوا بو الرا ع ورش

 ضرف حدف ر یرادس هم ول سد رواوا لصاح هبح ی 2 اک

 رولا یادغب زا دعد وب قکا مدارا هب رک ید رب دز ارام ۱ هدیا

 زردا فضا یدو هد هناخ ید نوا هدعب هلع 0

 ارد فب ہی هسو هدعا بولو! هس ور هد داوا لصاو هب ی رک |

 هب هر اح يعق و را a هد بودیا لون هدر

 7 یو بدرا کیا شکل زرپ ید كب یدب قرف زو هدزلوصو |
 ارز 1 هدیا ص رد E د دمت تدرارآ دعم وب و رواوا 1 ید ۱

 فیءضدیرادا هنر سپ رک در وص ا! ىا دغ هد "از ندوب رامسر |

OIرادعمول رولو ا یا ادع راب رد یمرکت كب ها هز است ا  

 ۲ هدانز ن دنوب هد رهسرپ 1 | هدا ضرف رهشرپ هد یادش ر ازا

 دب هناخ يمدرد للا بودیا فیعطت یرهش هدصن زالوا رانا ||
 ۳۳۳۳ ۱ با نوا ر دیش هاش را تاص مک دکدناک 1

Ek ۱ا  HPردقوب رهش هدادزندنوب  

 لاک هکر ددولعم هلا هسدنه یا رط یس هرود كضرا ار

 كب اعر رب هسلوان کم رکا اضرو هک هلقت رطوت را ف ك کک

 بورد اوطینام سب ر لوا هدعر بودیا عضو هنلحرب كضرا یتفرطرب ||
 هر نمکیدلرا عضو ادتبا اک كضرا یب رکید فرط

 E قالم هن رر یوا نکا گالبح بور وت ڪڪ

 رس ك ترد یرکب ل اک  هسلبا هحاسم یلیجلوا

 بووا و !یعطق وب رواو a رف كی رکس هسا ليم كب ترد
 یلاعت هللا ءاش نا ییفک كضرا هحاسمو ردلکد كش لح الصا

 لوص ۵2 سل رونلوا نا هرزوآ لصق ۵ لب رس هجرت ED) وَ ۲

 هن هقيل ننکم كناوص هدهد بوره ید وع سم هلکد لاو حا ۱ ِ

 هد طش بعل كرون رم هکر دیا تراکح هرزوا هحو وب یباوحد ادتا

  Na AR EL A A LS TCI ۳27 77وب سم 2

 ی و و تو تیمی تم
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 هاغام 5 یه | هدقدنلوا دا ا هدنروضح كص کم کل هناد قو هناکن

 تا ب واو نداس .EE هلچو یسروتک نسل بوزتسوک ت ہغر

 یا را او هاى دروام نالو از "و رهام هدروکذ»

 هرو رم نده < ید دوا یعدق عدن برازا یساتعا هب یدروام

 هدیل وا "هلهو نکا فرص هفرطاوا تمه بودا تناعا و میلعت

 هد ەد یداولرهاط یس هبلغ كدروام بورب و لا تشهد هي یلوص |

 تمه بودیا عج ینسودنک یلوص نیفلوا لصتم هدنران ایم بما

 | یدرو عفد هلن طرب هکیدلبا هبلغ سا>رب هب ی دروام ه دکدابا

 تیانو ررقم هدندنع كشتکم یترا ھم تنیلوص هدقداوا

 )و لدرو ءام داع) بودیا تغارفندةلرادفرط هبیدروام نیفلوا

 یدایا ن دنس امدن "دلج بودا تو سیم هي لوصو یدید

 هد: احیعاغتخا هدهرصد هدنح رات یت a > واین انو كل اوص

 را هجو هللا مر لع ترس رهارب ز رد وا فو
 هننتف لرو رم ماوعو صاوخ نیا ا ار ه دنوح

 هب هر صا برویح ند د ادعا هد 1 بول را حا هدر اک دارا ماو :

 ی اع: هر دج ۱ید!دالاق-ا هدلاح لو 0 سذ ءدشاباراتنسا ەد اتوا

 سس

FEY 5 ¥1 ِ  

 1 کیم ا EE وا یضرلا فی رشا هر
 ن | یسوم کیس 9 دی بفاث

 4 ن نی أ .CEN رع ی رفاد . < نقدا

 كرم ا سا سه ف رس ا U رو

 للان صف راسو ن رارفا ز اتم هد رع عو بدا نف بواوا یردار

 یر دحام دااو یدیا یحاص ناش ولعو تاز وع“ هدن) اکو

 کاخ یان اف رم بواوا یه و ۳۳ كءاداس هیلاط هد دادغر
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 هد ەل تولوا ه دان تمدح ت ده هد ی دنا یطب اضو

 لغوا تبا ةن بصنم « داس هنس نکسزویجوا هدنت ابح ل اج

 یارعشر وب زم فیرش یدیسشعلوا ضب وفن هپ هجا بحاص
 هلي وک رەش نکنا ۵ دشا قا نوا تولوا ی رعشا كن اقرس

 نآود هددلجتردو ردا تاور هدنس هج یلاعد ۳ راکدلداعو رس

 | یکیدلبا ظذ ه دنمح هلل اب ر داف هقیلخ تایاوب و رد راو یریبک
EEE ET(عانن )  

 ات اه نسوا را فطع
 هی ال ءاتلعلا هخود ى8

 ۴# توات ر اعلا موب اتابام #

 © ین رعم ىلاعملا نان الك اا #
 # نن ۳ لت بم يد الا الا 8

 © فو طم تناو اهنم لطاعابا#

 فیلات باکرب ریظنا مسعتم « دناشلا يطعن أرفق ياعم
 كس :دبحاص نالوا ملطم هر ول رم ب تک هک ردو ی> رد رلشاپا

 ردررعم یتلیا ۱۳۰ سا رس هما هاو هلی نفو وع اع

 الطف ضع ر دراو جد یرلفلاتر لعسم یگ رک نآرفتازاحو

 ب ودیا ر ادب اپ ان ی ایند رت روب رم فی مش هک ردیا تیاور و لقت
 روهش رورکو مابا ز وه e ن دکدلبا اش یارسنشلک مزع

 تولوا فرم هبارخییاولا دناب یارس نالوا هددادغب هليا ماوعاو

 یدعیشاوا ب ارغو موب نایشآ یراخاروس نالوا هدنراویدور د

 نده اکش رو رم ی ارس یر ن داب رغ یابدا هدا اوب

 بواوا یساو مور« كت داتهس بحاصر هلینامز ه دک دلبا راذک

 ی دلوانارب وو بارخ هلا یسدرک كنواقوب خرحو نودرهد الاح

 كن اضر فا رش نالوا ی>اص یار تسانم هماقه ه دک دروک

 6 و ِ



4€ ۵ $ 
 تن ت

 (ملنن)  یدلبا دشنانیکن هاب یاپاو
 * مهع ویر فع تەق و لاو اق

 9 یغل نَه تو ۳ تکف 0

 9 توخ دو مع تولت و @

 6 بلقلا تفلن لولطل | نع #

 تایی ب ودیا رظن هپ ارس هلبا دوسلآ تربع «اکنروبز» پیدا
 یت ایا بو دیا راذکه سگرب هشناد نکردیا د اشنا ف هروکذم

 هدک دید نسبم رولرپ د دکسیک ی ارسوب هی دا هدک دلبا شوک
 ی دءار و رم صع“ س یدید مما یغیدلوا كيک ربخ هداوا

 ف ابا اکو دانا 3 یا زن ی ارس و د ڪڪ ڏ وسا وا كم ولعء

 هدرصا ورا ةردیر رحرلبدلبا نت هقافتا نسح بوب دردکتیبح اص

 تیاوریدنلواداربا هدا ول هل هوا ندلسفو هد هباک> یتدلبارکذ

 نامز ب واوا ر۵ هنس زویچوا یھ رجلا هب رمش نی دیبع هکروناوا
Fpهو أعم یدشلو ای رنشم هل مالبسا فرش هدک دشرا  ETA 

 ه رول زه هب وأ ه١ سد یدیشلک دن روص> هعفد ر نکیا هفلخ

 كکبدروک نس هدیدن اه جرم رب شمروس رع نامز ردقوب « دایند

 هکیدتبا دبع یدید من هدیا عاشحا هلبا لون یشرب ندرهد بیا

 نیکعا تافو هسوکر هکم دروک نک ردبکب وک ند هلیبقرب نوکرپ
 هد عب دراو هنن رتا راسلوا لوغسءهنفدیرو ر ۰ب واوا مجج هلق لها

 نیا و یر م ك کر ھ راکرخآ بودیارک دن نسا نف كرا د اپا ناھ ج

 هلشابمزوک بور و لا بلق تفر هدیگی دانا رکفن یتساوا لاخر ز
 (ےظد) مدلباداشنارایتخایپ نیکلک هءدایئابباودل عاشویدلوط



 کاتر
 36 رورفم ء اعا نم كنا باقا #

 رک ذن مولا كنعهن لهورکداف *

 3 دا نم هيام بحملات دق#
 رضاع افالطا کال ت رج تح #

 3۶ اهلحاعا یرد امو یردن تساف#

 ¥ |ریخ أت هسیفام ما ل دشر ین دا #

 و نیضراو ارمخ هللا رد فتساف##

 3۶ ربس ایه تراد اذا یسملا امیبق #
 9۴ طتفم ءاسح الاف ءا اهلی و ۴

 3 ریصاعالا هوفعت سعرا وهاذا#
 هرعت سال هیلع بد رذلا یک ۴

 3 رورسم یا یف هش ارق وذو #

 هدکد لبا شوک یمکیدلبا داشنا ییهروک ده تابیا یرب ندنقلخ هلبق
 كمولعم یدعا مدید رخ نسبمرولی ردهک لیئاق لرءشوب هکیدتا ||

 نسوردیراشک كندسیک ريدا نفدالاح تابا وب هکنوسلوا |
 ادا هب رک بولک .هنتسوا نکیا ادب یرورم هک نیس رغ لوا |

 یقه بی رق كنيم هک ندا لاخدا هنیربق يرو ر دالاحو |

 ندرول زم هیواصم سپ یدید رد رورسم هلت رم ید" نکیا
 بولد نس شمروک یش بی قف ه دکدلرا سوک یهباکح وب |ا

 دا ن ربوع هکیدتنا هدک دانا لاوس ود یدیا ےک تبع هدتعل اا

 یدال و كن اضر کا رش ا تحاص ی دیا یر دلا

 یراتاتتسا ب واوا مقاو ۵ لی سس ۵ مین زوُنط یللازویجوا هد دادذا هلم 1

 فا رش هکر وناوا لن ایس هرذآ هجر رد هد هرس ىلا زوټرد

 لنسادن و نج قد رش یردارب ہ دننوک یل انا روب رم

 د نوا ۴

n 
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 تودک هر هوج 51 یوم وسد ت بود هروتک ت داط دکهروک یوا

 دج اوا بقا اود رهاط یرادلاو یدیشهالوارمضاح هننودو فا راغ

 تاور ج یاغتا تولوا هدنس هنس یدب زویحوا یتدالوكنسح ۱

 ا دن یر فا رش یرامرکهدلو هدنتافوردهدنح رات زو رد هرزوا

 (ےظن) هدنس هیت رهادروب رم هد رعم ءالعلاوباو یدیشباملتز
 ی افک ت اندا | تاق یدوا#

 ٭*یا تا ارینعو فسا لام ٭

 یدشاا من نس هنانط 5 ریصق نالوا هردصم هل اواع

 + صا نی دم ساق اوبا هلل هنلا یع جا *

 + هللا د ولا رف اطا ی د اعورع يا هللا ۹

 1 یبا نا هیلیبشا یض ات د ےداقلا وبا و
 ۹6 درگ ر داء سا رو نیما دب اولا

 N ہے وه ا ەد ن فاطع لو رگ ی ا

 ردندن دالوا EET Ê مذ نالوا هربح ل ولم رخ ا ړو زر

 هدسادنآ “هرب رج هدب رغم راد بولوا ن ةداوط وام رو ؟ زم دیو

 هدسلدنا رارول ۰ و رس تحاص كب هیادشا و هطرف

 مد د هک راردیا تاور 4 هوک ول 2 راتن و باب را یه ک كن . راروهط

 1 | ىع هل! شب رعهدنناب هرس ج4 اشهدلصایفا طع یعوا و

 هدنسحا ول هیلشا تواکهسادنا هر ر هدا بواوا ندشها هب رد

 هلیبقا رفاظ یرایسن "هلساسو یدیارل ایا نطوت هد هي رد مان نیمون
 رلبدیا مانکب ویلوایراناشوروهظ دهلک هلي همسان دج نالوا بعام
 بتا ره بواوا روک ذم رفاظنالوب روهظو نیت ادتبا ند راروب زم

 ںانحالاو ی هب هلا ب واو مات نیت در دا اش را هب هیعاس

 ۱ بوق یم . ن Cal كولن ° ی هلملخ راسو ااعر سا یدیساوا

 همطرف نالوا یو رم هل. ها لتعم هدانناوت یدیسل وا ریداج هدسات ۱
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 قلخ ب ولک هب هبلیشا قیسطا دوج نب ىلع ن یے یحاص

 بودیا فافنا هلج ن اعاورب اکا سب ید شابا قییضن
 ك1 اظوب مسبهررو ک هک رایدشباو راب دلک هتنا ل د یضاق
 ندزس الاح یدادشو مالآ یکیدکح ۱ رلنالس راسو مرب ندنلا

 لتف یروب زم هک اننکسهدیا ج ورخ هلس هلم زب هکزردبا اجر نوب

 رایدید ل هديا تنطاس ریرس بحاسص هتب رپ یس بو دیا
 هلمسان هم اعو رلیدلبا جو رخ بودیا تققاوم هناسیعا هد یا
 لقعبال تسمیروب نمو هدنرلکداک هنهاکدیخ كزابص بولواوا اوس

 رب سس ئالام ب یطاقو رابدانا لق تویمو و نامزو ناما هدنرلقدلوب

 روپ ره "یضاقهدعب رابدلواداقنمو عیطم هنمکحو مار هن رمابودیا
 هد سادنا هد یدروتک هنفرصت هضرق یدالب راسو هطرق

 ماسه یرخآ كت هبما یب لولم نالوا تنطلس دنس«یامرفراک

 ج تودیاالبتسا هر ول نم معاع نب روصتم هدنمانا ككل انا
 ندنافالم هم اشه قلخو ی د شما هنفرمصت تسد ینطاس روما

 یسرب ادعا ند هکسو د.طح هند مهد رول رم نبکعا 2

 بودیا روه نامز هد از ند هنس یمرکب هرزوا لاحوب یدیشمالاق
 دع یطا س یدلکدرادرم> ا نت خو یوم كماسه

 نیشن هکیرا بوروتک هنفربصت هضبق یدالب هجن بویابا حورخ
 حاب ر رول نم ماتشه هب ی اق رلیصعا ہ دقدلوا ت: طاس دنسه

 هدنرکدرب و رخ وید رد ر وئسمو یوزمم هد درب هدنس هعاق

 یدلنا راّضحا هرزوا قلوا ماه یروب نم توردنوک مدآ یناف

 یدلوا ه دیرازو مانع یدک بو دیا ملسد هر ون رم ینطاسو

 نالوایمسم هلم “| سورعاا ۵ طت مرح دوا طنداح 1 ههوو ون

 بیرغ ارپ هتخاس هدرصعو هکردبا ناب هلهجووب هدنباک
 ردلکد ع وعس* اعط یعوقو كبشیک كنو هداند هکنداوا رهاظ

 ٭ هصالخ #



 هرکص هد رک ندنناهو یلرکح ) ماس# هکرد وب ی 4 صال>

 نسوا ماسه كنودنک تودناروهظ ها رب مان یر صطافلح

 یرک٫ بودیا مجلس هروب رم قنطاس د ىع اق هدک دانا امدا

 ها توتقوا هبلعخ هنماز لرو رم هد لدا د الب ن امز ردق هنس

 هروب نم ینطاس دع یصاف لصاطاو یدلسک رلشاب تولکود را اق

 هد ت هدخ یترازو ل روب رم نامز ر دق هنس یم رکب بودیا لسد
 یدلوا ه اشداپ هنیرپ رارکت هدکدلبا تافو م ا شه هرکصن دقدلوا

 ط ضو تاودربپ دن تولوا فصتم هبا بداو ع روک ذم یضاق

 هد هدیدع دالب هرزوا لالقتسا هلهلوا یس همان تفرعم هدالب طارو

 یابند لر هدببررق هنس ھت للا زور د یدشلوا یراچ یمکح
 یادتا كروب رهیاعا هللا هچر یدلبارا قلا راد مر تودنارادیابات

 ییسلوا هدیرد یرکیزوسترد ۰ د رضا تولد رد هدتشس هنس

 یتبقل ادا رو ز۰ یدلوا سا اج د اع ورع وبا ییعوا هنیرپ
 اا لب دس ههللا كتم هدا بودا حو هلود)ا رعک

 تر ۵ نا هدلوا یدبا یور»م هلبابداو ءو تجاکو لء

 ترسا»م یدیشلیآ مصد الد دا هنتوروه تاڵە بودی عیسوت یداالب

 ادعام ندئانا دالوا نیفاوا لئامو ه:ساد هناو سد تطااحو ناز

 تافو هد نګ رات رر شما زویترد یدیشلوا یلغوا ددسء یرگب
 هدو هر کس "۹ هجر یدناوا نود هد هلدشسا هنده هدک دابا

 هاشداپ دم مساما وبا هللا ىلع دقعلا هجرتلا بحاص یلغوا هلیرپ
 تواوا ردعلا م ظع ند ولج هدنناب:یکولع سادنارول ز۰ د:**یدلوا

(1y 
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 ۱ یدیازات«ندنرصعوامراس هلباناکمو تلزم وسو ناش تاال |

 هلرارافگ تاطاو عبط تکازنو فورعم هلبا ممه فطاو مرک دوج
 الفضلاء لاحر لاحر طعم و لاما لبق یسومق نیغلویوصوم

 نایعانالوا عج هدنسوبف لروب نمک روناواتباوریدبا ارعش مسوفو

 هدنسویف كنور ندنکو لم رص لوا ال نیاید | لضاقاوافرظوارعش
 نالکبودیاوژرآ هليا حا دمو دیاصق ند هدیعب راد یدیشمالواعج
 هدانز ندناوم ام بودیاولع هلبار انیدومهرد نی رالامآ بیج كنار ەش

 س

 ی اص ناسحاو مرکردقوب یدیا ید كیارورس» هلبا ناسحا
 هثب نکیا غیرد یپ و لوذبم هدنقح هدنورو هدنیآ یلاونو رب بولوا
 فورعع هلکفید میهاربا نی رفعج نسطاوبا بویلوا لاس ندنەط
 (مطن) یدلنا من هدنقح رول رم رعد و ک نالوا

 داع لآ ین فو رهام ا ۶ ملهافورعمواندلا نعرءز

 دازالب تارا غ یرف ریغب 3۴ رهشا دشت افمضهب ۳

 تولوا هدنلاكنرف هر شرط رک ادا هدرصع لوا هکرواوا لفن

 هداز ۳ غ دار وب رم ا دتک یدال روا شوفرآ هت رفکلع

 ۱۱ یا وطاوام نالواندمالسا لهاهدنراوح نوا
 هلکنوت هدعب یدیا ررر و لاه راد مر هنسره لقب رط هطاصم

 مان هل ط اط بوکح رگسعهدنس جک زوسرد ب وبعآتعانف

 لوامدا بع ن دتگههچرلا تحاصیدنشلا ندمالرالها ی هند

 راس دالب نالوا هدف رمهل وه تواوا یرب 5 هل ج تادناوط

 سوفرا جام نالوانیعه دنسرم هدلوا یدیا هدا زندفارطا وام

 لوفشمهنساهصو قودیدنک هلا لاب عازف هەر تود لاسرا ه:فرط

 ااا لوئسم هب هلطاظسوفرا هکنوحت یدرولوا
 سد یدابازاب نە هط دید هدالد نالوا هدشسدرب ز لدتعمیدروتک

 لوبق ه دک د لبا لاضرا یا «نالوا نیعء هنس رهم ن دن رطدههدانا وب

 + بوبا با
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 هلب لامو هیده مویلادعب بوردنوک مدا ندنورطو یدل بادر بوملیا
 ےل هزب یز هعلق هرکصندع نامه زدگلوا ف هلباصم
 هدقدلوا لصاو ہر۵ رج ول نوسک هرخآ فرط یدنکب ویلبا

 بوریدتی جا رخ | ندنناب ها مفحتو برض یی نالکب واوا شن آر

 ت الآ بو دبا هجو هدسوا هبطرف هدفدلوا لصاو هشوفرا

 بایسا بودا ع وجر هپ هل ط !ط رارک: نو 2ا ليک ی هر صا

 ییولعء كمالسا ۳ رول هکنوح ی داشاب هک اهم یرعس

 رکولم هکر لیدتیا بولو عج الغعو الع راسو اهتفو حیاشم یدلوا
 تولوالوغُسم هب هب راګو هلت اقم هل رار رب بولوا حبات هاب راسفن یاوه

 تواوایلوتس# هتم سد الب هرەک ندنرلکدلما رب یداه> دا رف

 تودیا خا یه داب دن نالوا مال سا رعم یرندنامز هو

 هاهو لامها تویلروک هراح ۲ وا مولا دوا رکا رلیدلبا رفکااراد

 یساوا یوتس» هدهدالد رس ی هرفک كنرف سس هم هسرونلوا

 لج تولد ردُسک مزال كاروڪڪ کرا كيوب سا ردر ره 6-0

 یعوصحو و رلرد کهنساح كمه دان دج نب هلل ا دبع یض اق بوقلاق

 بواوا بهاد هفرط رب یرب ره هدنرلکدلبا هرواشم بودا ناسیمرد
 شکار هک رلیذاوا لا قفتع هد انڪم و ی هلج هرخالاب

 بولیزاب همان هتیفشات نی فوت نی بوقءب وبا نالوا ىح اص
 ی ذماع بول یا سا فا توعد هبدادما كءالعالها

 ناسا هداوا هدک دلرا صرع مررفم یریبد ی کدابا قاغا

 یتوعدو نی٥ یل اح عقاو هیات فسوب تعاس ناسه بو دیا
 یدناوا لاسرا لادعتسالا حاذج ىلع بولب زاب همانرب نع
 ب وح هصدیط لاحرد یدلوا لصاو هیهشابفس ول هما هکنوح

 هدامآو رماح رکسهرفن كب نوالماک یداباعج هری رب یتیرکسع
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 هد هدیناحو یدلبا هجوت هنفرط دغ ۶۶ بودناروبعیرګ هدقدلو

 ندنماس# دالب راسو ب ودیا عج ف نالوا دوحوم دععم

 قوچ قوچ هلیدصف داهج هدمالسا لها بویلبا شوک یربخوب
 لباد يعم تولک هدنیفشات فسوب هدعد رلبداوا قل * هدم بوک
 ینعاغجا هلیدصق لاتفو برح كمالسا لها هدفرطو را بدلوا عت
 انا رف تال یکیداک هدا دما ند شک ! مه كنیفشا فسوب و

 ادعام ندنالوا مطنمب واکندنسهرەك دال :راسهدکد لبا شوک شوفرا

 هعس ول بوعیح هرشط هلی ا رکس۶ كب قر یک ند 4 طط

 وهم بولوا لصاو هما ضل یدردنوک همانر نعصتم یدندهد

 كج هدیاروهط هرزوا راصتخا هب همانرهط فس وب هدقداوا مولعم

 هنن تودیارب رګ ود نسرروک نودا هدهاشم بیرغ یی هعقو

 هد_وداوا لصاو هشوفرا هان سد ید ردنوک هد یا نالک

 یدید شا هسیگ یبح اص تعزع یلیخ م دآوب بوشود هفوخ
 هنب رب یرب هدلګ مات هقالز ت و وه ندفرطیا لصالاو

 رو صنم فرط مالا لها هدقدلوا مقاو دف داصم بواوا قالم

 لګ هلسبهدآ ج اقرب شورا یدلوا مز همیرکسع كنرف بولوارفظهو

 من هنسادعام یدایا رارف ب واوا صالخ هلاجزرّره ند هکر ەم
 یس هنس زوةط شع زوترد هعقووب یدلوا خزود هار لعشم رابشذآ

 سا دنالها یب هنس لوا یدیشلوامقاو ینوک هعجج یعثوا كنناضمر
 د جرا بحاص هکروناوا لفنرلددلبا خم رات هلکعد هقالز ماعهدنرانایم
 استو هني زول ب ودیا تال هن اد رح ل: دنن وک كنج دم

li هدنماقء هنن ه یک دبا تب اصا مز هژی رب هک ی اوا 

 تحل صم سد یداوا ز اتم هلت.اهشو تعاص نیفلوا رارفرو

 هدد نودیک هندیالو فسوت ریما هرکصتدقداوا ماست داهج

 یقشاب فسود زار هد هد کا هدور یدلبا تدو هن دق ۰

 %# یرکسع #۷
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 نکل رلیداراص هکنرف عال ضعي هلا دعدم ب ولک هلا یرکسع

 هکرونلوا لقن رلبدلیا تدوع هن راز هنپ ب ويمروڪ شیارب
 هدک دروکیب را ها و غاب و اوه تفاطل كسادنا نیفشات فسوب

 راد ھه صح ندراهزا و راضشاو یخو یساوه كنب راد یدنک

 راد لوا راب ره بولوا هتسباد و لئام هسادنا دالب هلغءالوا
 هدیسا اح و ام دن یدیارلبا رارکت ںودیا داب هدنساخ یفاصوا

 هد_:ه> یدنک ند دهه تو دنا تقفاوم هرون ره هدصوصخ و

 لام ال ام لبا یضرغ ءلدتع یتبلق كر هدا لقن ازسان راتفک هت
 یدبآ رار دا لا یسارونک هربشیسل هصق كسادنا دالب بودبا

 لبا راد: ركشا بودیا ماقما یاس رعت هصوصخوب هرخالاب
 ف اکا مان یسادنا یاکرش هنن اوارف رکسع هدک داک هر هیس

 || یروب ز۰ بولک سپ یدلیا لاسرا هتسوا لدع»م بودیا رادرمس
 هراص> هرکصتداا-: و ترح مطع رادابا هرمصاحخ هد هیلشا

|| 

 | 4خا هلا یل ایعو لها یدسع*۸رابدادا تراغو بهت ب ولو رهط

 ندنوپرلپ دلیا لاسرا ه-فسوپ ریما هدشک اره بوی وڏ هییک بودیا
 ندنفرط یساب اب هد هبطرق هک یتلغوا م ان نومأم روب زم لوا
 را دابا لو هدن راک دلا لا بودا هرصاحګ ی همط رگ ىدا اح

 بودا دخا هدینآ یدیا اح هددولر یحد لعوار هدنمایضارو

 یره هجا هدنف> یرالغوا رو زم لد یدیاراش ابا لتف

 هرو دا وا لصاو هشک ارم هلبا دن دق د۶٤ لصال او رد راو

 هنسذخها ناکعا هژمایلابعو لها یرون ز٥ ےکیدلبا رها فس وب ریما

 یب رع هی ب والوا لقن هناعا سب رل هدا سبح هدنا بوروتوک
 رګ هد تاو د ماکنه رود م هکر وناوا لفن یدردشرا هماحا هدنادنز

 رکج ۰ دتایص م مابا ر هن ند ار ەش نالوا قرفتسم اتا

 مانا ل روب رم یاد رکب ونا ند هل ج رابدلبا مث را هدیصق زوس



 ۷ ریو سوی
ESET TTSق م ل و ل سی تو ی و و نر  

 یطاقمو كر اے هع هل رکو رم هڪ یاضهنا لود

۳ 
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 یدلبا AF ۱۱: ڪڪ مان ل والا ص 9 3 دوس م ظذ لیس

 ین: رابا ین و دےہعرب ی رارخد ل دی 0 تداور |

 ب واوا نو زو راز هلا رود درد رار و ره رلیدلک هن ادنز هکهروک

 شبع هتلکتا تورکا کالا هلبا ثرجا هنقاخ یس هعلقتاعا

۱ 
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 نالوایسسا هوس هدتنطاسو تلود مانا یر كن رفیح یدراردبآ

 یی رزق د یدرلسشپا كلنا هلرج | هتف كص
 بواوا لاح لاح یرکح و رک ش وب ساب هلبالاحوب

 (مطن) یدلبا مطا یناساوب

 ۷ ارومیه دایعالاب ؟ یضماعق *

 اروم ام تاغعالایف دیعلا ل ءاسف
 ۷ راح زامط الا یف كان یو ٭

 د ارب نکلع ال س اال ن ۰ رعد

 < وا ال وک نزرب 3%

 % اریساکم تاریسح نهراصبا ٭

 ۴ دیفاحمادق لاو نب طلا نٌآطب »۴
 ٭ اروفاکو اکسم اطا لاهناک #

 اک هرهاط بدلا یکشل الا حال

 %* اروط# س امنالا عمالا ساو *

 التم هرات نا كرهد ناکدق#
 # اروم ًامو اهنم رهدلا كلدرف #۴

 اک هبرسسا تلد ق لدع؛ تان نم

 زو برد ینافو تولوا ۵ فیزریب رسم نه زوب وا زوسرد یدالو كرو ره

 ر2س اوا د و ةا ۵ لس دوو E ا لا یب یہ گرم ا گرین

 راکهاکراد رهشر رول رم هکر دن دنول وب هد بیا رغ هاه هللا هجر

 نکا ٠
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 | ادوبد هنن زام بدر و دی دلتا و و

PR 3یر يلا ىدهملا تومنلات ت رهو نب اذ  

 ىتوعدلا تحاص كنسلع ی نموذل دہع ندیا روهط هلن ر۶* رول : ر٥

 ہھنع اعا هللایطر بااط یان لع نب نسح ردصش نالوا
 هدناصا ی دیار دا تدا س یاوعد هرزوا قلوا ند-نس هلساس

 نالوا ۳ ورم هلکعد سوساا ل ہح ل دب رعع دالب یا ھوا

 قرشم هلیدصق م ولع لیصح « دنباش م اکنه ب واوا ندلج

 یاثما لرلو و یو طرطو یارع ماما هدوار ۶ تودیآ رقس دنور ظ

 تده بودیا مارطا هلل اتا تراز 3 هدول بوى با تاقالم هرا ڪڪ

 لک دووار مولع هوا تا وا و یدیشلیا شوا هد دهرگ» ۳ ۳ هد دم

 ده ید وا لوغشم هلبا ل بصح ند لوصاو ید رم تبدح

 تژکو توکس و تعص ب ودیا داهنشیپ نب رلیداو قاراک ربهرب و

 بولوا نیح نماد نداد عاشو یدارهام هدکنا بولاق بذح

 تعاهشو تع اشو یدیفوب ییشرب ادعام ندنلوکک هلبا اصعر

 هد رغعو یب رع ناب ز ب ولوا وه اص تغالب و تحاصعو

 ها هراز ن لیسو هت ص توی توو هتفد هد هانا عسو

 بواب روسندزرب ند دراو اب رنک نیو ا مشابه هرکن»یهنو فورعم
 رروکافجو تبذا هن هدنب اب كلا دوجو ت ابا هلبا یا ررکت

 لها هرکص ن دندم رب اذه لع ءاب یدزازا لر یشکا-ثک هلةلخ

 € ارخان ق هدر 3 اک هدیرلف دلو ا ق ارب ن ۳ دا ا لر ول رم هک

 ۳ ۱, | ت ظاع هدا ز جد ہ دنا ںواک ہ مھم سد رایدلبا



 کفر
 ه دی رب ل دوش الو "لج رول مو رای دانا میارحا هدندرصء

 ۳۱۰ )تو یادتک فدا نفر 9 هکر دول

 ی دبا رلبا مالک طاخ بوکچ هنج هسر و یا اّهحا شطب و
 را وس هب سگ رب هدکدالک هب هير کا ند راف لص الاو

 هرزوا ییدق ب اد یب تشکل سها یدابا برفمر اد مزرع بولوا
 ن أر ةوالنوهضورفم ء ولص یادآ ب ویلا یهنو منم ندنآرکنم
 ندنرارهش هی رفا هرزوا لاحو یدیا ردیا ضیرح هن اشلا مظع
 ۳۳ نم ارخ دف دلوا لصاو هارهش مان يدهم
 یدلشاب هک انا مولع ےلعت هةل نوتدیا هاکت اح ی دیس

 رسک یی یھ الم ت الا راسو رخ یناوا ندیارو رم ندنرذکھرو
 ك هروب نم داب هدقدلوا زادنا هلواو هرهش یسادصو تبص بودیا

 بع ار هکم روک یرو زم زی رع زعلان ےہ نیر یردقالاو ریما
 یدلبا توعد بودا اھو ساخ دقع ه دنر وضح تولوا

 ظعوو حا صذ “روم تاک بولوا ر طاح هسا تموت نبا سد

 ندنظدو E تاک لرو نمراصح هلجج هدک دانا نا هن درس

 ا یے رابدلاق ن اريح هنيراتف ڪک تحاصق تولوا ۳

 هدکدلیاربخ ی اعد یاعدتسا بودیا هغلابم هدنرقولو میظعا

 2 ب ول اق ند: لع هلا راصضتفا هدیولک (كّدع رەزا كىل صا )

 اد یدسلابا لفت هپ هدلب یرلکدید هیاګ بویلکا هد هیدهم هدعد

 ندرهش یرول ره هد یا اقا هدک دابا ع ورش هرا رحا ف

 هپ رب هپ رو بودیازاغآ هرود یبهیاجم یارق رابدلبا جاعزا هلبجارخا
 هدک 6 هب رق نالوا یعسع هلا هلالم هدنساستنا تکر و لفن

 فداصم هب لع نب نمولا دبع نالوا یس هل اس لھ ح بلطم

 هژفلوا یعالطا هرفج لع كنرهوت نب دم هکروئلوا تیاوریدلوا

 هدب ره دالب یاصدا هکیدیا شما ط ابسا یو ن دروب م نف

 6 سوس



 [مالسلا و ةولصاا هيلع هاشتلاسر دالوا هدرپ یرلکدید سوس
 هف> قا رط قلخ بودا روهط هد رب هل:داف وش ن دس هتلی

 ل م دی ت) ۷ رذع ندعو یادم ك هسوک لواو دا توعد
 كل رو ر» صو هلوا هد. هصومرب ی مھ همسر

 او نكمتو راک تها تا هدنلا كن هسهکرب ن دنباسفا یسالدیس

 هلو | بک ن دنفورح (ن مو مد ب ع ) یم كنا هک هل وا

 توت یا سد هلوا هرکصقدنس فتس زویسب یروهط كن هعقو وب

 لرعا هکیدلوا عال هلبوا هستي رط اخ « دقدلوا علط» هپ هصق وب
 هلوا شالوا بی رف «د-یجورخ ن امزو بواوا ی دنکي >اص

 1 ہیک ی دلپا جا رسا ن“ او یس هیلح ندرەج اذه يلف ءا ۰

 هداشاو یدلکد یلاخ ندایا لاوس هدر یعندراو ره بوریدشارا

 نداب ناوح هزاترب مکیدروک تواوا ید اص » هنعوملا دع نوکرپ

 نالوار وطس» هدرف> «دکص دانا هک دک هرهح ر دا راذک

 ردنمواا دص هدلوا یدلما لاوس نک” هدقدلوب قداطع هفاصوا

 كنس یر دن امز دا وب ات هدک درب و ب اوج ول د

 قیبطاءرفج ررپ رب یخد یییراناشذ فی بوید م دیا هدکبلط
 قبقح ینکیدیاوب صه” نالوا ییولطم بولو قبر اطم نس هلجو
 هدشولآ دع یدید نسر دک هس ةرط هو نسن درب هن هدکدلبا

 توالنا لا" هوس زارکت یدید رد هس ورط قرش م٤ هو عد فک

 )لب صبوری و باو هدک دید ردن لدو صوم ندک.طارفس هفرش

 هل نا شو تابضد یدید مرعسا قاوب ناشو نیعن هلفرعمو

 هدا ز ندسکلط# لوا ه دغ ا بودیا تقفاوم اکب ن امهر د هدب

 هنيا كروب رم نعژواادبع هدکدید نسرواوا لا هرا هبه هج
 هروب زم « دن یعوت نا سز یداوا ن دنن اکا "هلج ب واوا مار

 یزرطوب بوده نایبو ری ره رپ رب رب یرارسا نالوا هدنرمص هناخلاهن
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 هدا كن رعوٹ نبا امدقم هکر وسنلوا لقن یدلبا هدافا ییساوا
 هب رغم لها ناسلو برع تغل روب زم یدیا راو هسیکرب مان هللادرع
 لماکر ی حاصر رقننس>و راتفکتحاصفو ملاعو هبقف بواوافراع
 یدیشغندیا مرح هب هیضقوب بولآ دنا تروتنبا نیلوا هسوک
 رب دن را هدلوصو هی رلب ولطم بودا هرواشم ها رول رم اعادو

 مویلادعد هکیدمشابا ملت یو هالا د.ع یریثد هلج ی دیا راشابا

 صا زج اع ن د4۶۳ ینیدارمو زلکا زوس ییدنک نس
 همام کان هلدارتس ندقلخ یکتفرعمو لطف بوب وق هتروص نادان

 هعفد هدجایت- اتقو بویلوا رادربخندکتفرعمو لضف كنس سان

 هزمتصم ب واوا یشرب هداع قراخ هلبا راهظا یکلاعو لطف
 هح و رسا هللادبع هدکدید ردراو یعطع لخد هدهر و تروص

 لها تموت کا هرکصندنوب ید رونک هنیرپ نب سها بوبد |
 ۳ دارا تخا ك روا روزو دمو ددص لا ندب رخ
 لد هداس بودنا زارتحا نداکذو تنطق باص او یدلیاندن اکا

 ندهورک لوا یصش رفن قتلا نا لوا رکذ نیغاوا لام هیایسغا
 هنم ول ادمع هدعد تولوا رقنیدب هلا هاد بع سد ید .راعنا

 ریدلوا رقن زوفط هلا یسودنک بولا هات هدرا هدقداوا نراقم

 خرما دره هدتفواوا راب دانا هح ود هش | ره توررک هلولو

 كوشات ن فسو»د ناساوا رکد هدنس هچرت ی۶د نالوایحاص

 هلبا مضاودو لدعو عروو )> روب زم یدیا ىلع نسطاوبا ییغوا

 لاعرب مان بیهو نی كالام هدنناب بولوا ردقاا میطظع كالمرب فور ء٥

 هدنکارع ترحوت نا هکروناوا لن یدیاراو یریصب مدن خاصو

 بودنا ع و هانم یه هرزوا یس هنیربد تڈ اڪ 4تن هدک دلک

 یییاوصانراتفکیدلشاب هت قرح هد هرومآ قلعتم هن طاس لردیک



 دیگ ۱۷۹ %

 هدنعامد لر وب ره تنهو ی كلام دک دانا لس وڪ ۲ نسل اوبا

 یعودلوا ۳ هی دوس ایکس ا لیدسو تلود رب یعل د نولوا دات

 هسرولاق هرزوالاح و فد رحوب هکروناوافوخ هکیدتیا بویلبا هدافا
 هکردو نالوا سا: هال اح هدا ع ورش هتصهر یسعنم ییفد
 ییاععایرو هو نو سا وا سا دەع تولک هک روضح هدلب مارع

 روک اک | بودیا ق اطننسا یب را دار رلوسلک مل هديا توعد هلبا

 رایدلوارضاح براک الع یدلبا مما نسخ اوبا یدیدزوب هديا ریب درب
 هدیرانا یدیااردیاتماقا هد دج بار خر لبا ییا کا تر موت نب د و
 بودا باطح ها۶ نسخ اوبا هدو دلوارضاح بولک رایدلب ا توعد

 یدوصد» ف دا ضرعت هر وما قلعتم هر کلا لاوس همدا وش

 با طخ هو نا یسضاف شکام ندنن ایم الع هدک دیدردن

 لداع را رهش نالوا دا ونهو عبط هدمه عرش یاصعم بو دیا

 ردن لصا كنازسان ر اتفک نالوا لقن ندنس هدنفح یرلتریضح

 هلج رازوس نالوا لفن هدنقح هاش داب تموت نت دم هدکدید
 نکل رو راو مرا زوس ھت ید | ی اخ ندناو ردش)وا رداص ندنب

 بوہلو الص كمالک كک,دید 3 داع هاشدار لماع هلع رسیاضنهم

 یک كنو درب دیکبا بو دبا متکی ح مالک دررةم ین داوا رص بذک
 روما هج بودیا رورغع یه اشداپ هلبا رکلی وس یعورفب عورد
 رک دم کد در کمواعم ی اق یا نکیدلوا یداو ثعان ۵ّس اکنرا رکنم

 توس روبهدنسا م نر زر مو بولا و رز les رھ ڈش والاح

 نس >ررن ررب یل اطم ھا ی 1 وا یرصود ج ا و

 هلا یزو ؟ کر اوا یحاص س ؟ | سھ هدک یا را ر رەت هر را رعد

 مهد ندنراوطاو عاضو ۱ روب هرم هساا راسص> ءاک دا ی داو ط

 م لسد رب ر ی کلر هلکروک ن دو تروص هلم رطوب ر دارا

 ةن اح رهاط تب واوار اتم نش دف رخزر» تالک هاشداب نکا زر ره ا قلا
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 كت سس

 فاو 4 هداوا ۷ ۳۹ عقاو بودا ت ۹ هدنراکدروک یتشدنادلا 1

 تراستن> نعلوا اور ف هدننأب هاشدار تشو ی تالا رام هدا

 ممه رب هت اځ اہک هرس هداب وب ےب مرا رهس ه ک,دتا بودا

 رسم ندردک هدنفاع هسااروالى روب یاررا هلو 3 رک اردراو

 یساوا شش رد یس هل اغ هد هحردمت يغودعلوا افصا ب واوا

 ن كلام ا نس رید 4 ل هر وک هل وس نسما وبا رد ررعم

 تودنا روهط ی ہی هدر كنو ها ماکد نیما ندع رح و بهو

 هر رب هلبا ییاهعا یو اه رولو | رسهیع» كااروک یرادت هر ۳

 صالخ ندنرش هلععوا نییعت هفیظو نوتلا رب هدنوک بودیا س

 " دن رخ هه هنعفد e و 2و رد هن القاع ۱۳۹ الم هدء اب ق

 لس هارو نسا وبا یدید عرب و هدناف هني هد رکش ی

 دنهدردرب هکر دیبا « ههگناش تواوا هد هضراع مافهیرب زو نکیشایا

 رٿ ًانم ن دنظعو هدقلخ نايم بور وت ڪڪ هزکساح یشب ورد

 ن امرف هسه> یروب ز۰ هتیر ناسحا الاح ن E تووأوا

 ندرة ی كنو ےک ییسود و تئطاس و رس هدا

 نالوا ز >أع هر فمه ول تووزوم-هلوا دا ندیرمس تودیا زارمحا

 ینا تموصخ هلا زاکماک راب در چش یک رس كس راد سد ورد

 لعمصعو ۳ a ردو یکیدلب اردااعح اهن

 اح بناطا ن ۰ نسل و ويا هدک دید ردم هه دش یاحیس اوا دو حولا

 لاع دن را ی ۳ توّطس نیغلوا ود رب باغ رکو

 تمه اوا تتر ندهبرج روفا هلفموبعقاولا بوليرو
 ندا هلساعا رس ءامد ندرو رم تولد ردلک د قال هرکاهاش

 ندیروص>ح كن اوا توت 1 دحج سد یدرب ٩ نا هدارصتا

 هد کام مر, م ویلا لوز هکیدتا دنیا هرکصا رو دعبح

 ۱ هاشدا: تیهو ,U ر هک هادام ار ز یدلوا راوش د و رسعء نع اقا

 کر دون نالوا بس انمردررفم یس هر د شر اررم طرب نوکر هز هتبااردهدشناب
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 رفس هفرطاوا هلکزمس رد راو مشادنرق ثرخارب هدنرهش تاجا
 هلوب بوبد ملالوا لماع هلت صل بولا نب رخ ءاعد كناو ۸ هديا

 هک ص عش نالوا یسادنرف ترخآ هدنراکدلک هب امغا لس دم راددریک

 بودیا لوزا هنلز بم یدیا هسیا رب ندا هةف زرید مهار نقخادبع

 ۱ ی ربع یفام بودی اري ردن هلج ارج ام نک هدشکارمو رای دش روک
 تراچو طنهح یرزس لح وب هکیدتا قلا دبع هدنراکدلیا ناي

 هدر كلنوک رب هلو نکل نکسزم هلوا لئان هک ا ط» ه دنو بويا
 نکس اتع رڪ هناخوا رکا ردراو لګ ر زرد لږه نيت هد ج یارو

 کس 4 ۶ ورش هر ؟:ےل ضد هذعد بولوایع ام 6: رڌ تقوی

 ۰ :ذکدلبا ا لع ترصوت ند یدیدرولوا ناسآ

 درفح هرزوآ یتودناوا رک ذ امد ءو ید ردتنا رارکت هعقد جاقرب
 هولا دص هد ڪک دابا یف ییغوداوا لع نانلوا تر اشا

 هد-ةدلوا لصاو یدنا ناج هفرط لوا هلی اسععا ب ودا عادو

 زارعا نواوا هاک ۲ ندنغودلوا هک رب ند الع كروب رم یسیلاها
 چافرب چک رطو راب د ردنوق دم رال زه هلی ایا بودی مارک او

 هدک دلبا لا وس یرروبز» نساوبای > اصشکا سح هرکضن دنوک

 یدندرد یالارب هل دما رلب دید زلبدنکب ولیکج بودی رفس
 هرکصتدنول یدید قدلوا صال نيك ۳ هللا س

ptقرح هدنرلفداوا رادرمخ ند_ناوصو كن روت ن دم لج  

 هداوا یدیا رارولپ تداعس "هیامرس ین اف الم بواک هنراب ز قوچ
 "ه.ءاد نالوا هدر بعم بوکح هراهنت ی رالد هداس لراوز نالک

 "لج یرلندیا تعافطا تو دنا لوق ید ردا ض رع یج ورخ

 فرذطاوا ید ردبا ضارعا ندرلندیا تلات بودیا ندنضا ۵43

 ندنعاطا هروب رم ياخ رلناوا فصتم هليا لارداو لعع كنسرلاها

 نکعودلوا هدنس عاد داسو یک كوب هل ر> و رس بو دیآ من



 ی و

 ند اج و لام r ا یراب هش هاکرد صور ھه

 هے صد وب یک یدیاررید لدباتغارفندا دوسوپ ر دررقم رک«:
 هدسیپکو بو دا تعارف ن دوا راداوه هروب رم تواوا لماع
 یدلبا جر هناهج تلود یکرب و ناج هدناو بویلبا رارصا
 ےکیدروک دست هدک دلبا روح تدمرب هرزوا لاحوب لص او
 نوکر هکلر دسر هراحرب بود ع ورش هسا اول ندلدو ناح رکا
 سس

 هدقدناوا بلط ندنفرط هاشداپ بواوا نادرک مر ندنسودنکق لخ ۱

 كعا نادرکور ندنرلهاشداب قلخ رس زا رد میلست لادن و درو

 راد لوا هد ا اوب یدشود هن رکف لیلا فداطا لاعا هدناب

 هداکشو نوا یر دالوا نکیا عج هدسو هد 2 هیس رک ی لاها

 هثب رطاخ یعودلوا قرزا یرازوکو رةشا بویاوا هاشم لابا
 هرکصندتعصنو ظعو بودا عج قلخ هدقدلوا حالو حاس

 توکس بوبمر و تاو > یدانا یاش ERO صاوب

 لس 1 1 ابا نام یاصا كن 9 هلا A ۳9 دا رل دانا

 ! ح نگودلوای 1 كرم اشدار - 3 هل ا بولر ج ۳ هد اف

 هدق دلو یک وه ردع لعاب چارج راد وهرب ےہ رھ هغر روا

 ب ودیا جارخا ند رع را هناخ یزب ا 9 ۶ الو

 ا ا در ل اخ ارا نوک راد نکس
 هات ردناروهط هدنزوب دول رک را دال وا مرج ل 3 زدن ا فرص

 هلوفم وب هلل | و a تکیدشا ۳ ه دن رک دید ز رللک د ر داق 2 5

 بولوا مار را هعتسر ها یک ك نوب رد ءلرمح ر ۳ 1 ندن ا

 اون هد هربت نعطو ۾ ب برمط راس اد سه عه زر ؟س رر وط برقا
 هلبااضر ا هي هرات هداوح هدرلنا هدک دن ا 2 ئالار زام مس و

 د ار لکد

 ؟ِ

 هرس یدعشاب ۳ ه دوز رلبدید (e هلهار

 سو و و و و ی و تر سیا و سس توس حس و او سس سو سم

 % نماد 3+

 هکمر ویلا یر دوتا ند رک دعا تن واوا ا سانار ھەس 4



 هک
TEST rr تا 

 یریاح 4-:افر ره هدکدید گیدردیا هرس ها نا مرد نماد

 ےک ہیک لوا انآ اما لدردیا یچس هلن اج و شاپ هدنلوب بودیا ادف

 نکا هم را ب وديا هباک ن دنسودنک دیگ هدنراکدید هل وا

 اعع هدکدید رد هسی نالوا رک اوشیپ و امهر هتیاده قیرطو
 نيم یا تواا قاسو دهع ندرارو ز٤ دجرابدید هعاطو

 هداما و راح یرکحالس ناه یدعا هکندا هرک صن دودلوا

 جارخا ن د رک هناخ یزمس ب ولک رلءالع لوا هدناولح سوم كلبا
 یدابامهاو د لد ارخاکب هدقدلوالةعد الو ته یرب ره بودیا

 یرلفدلوا تسم بودا لوزت هنس هناخ كفاخ تواکرلءالع سد

 | هد دحاو نآ هدکدادا ها هت رالتف رایدلیا یخ هدم هک ۱

Eتیصهرب هدوا یدلاق مالغ رب ط راب درو ند  

 هدک ار ءا شوک نیر > یادص كقلخ یدشم هي رشط نوعا

 هشکارع ب وشا لبج ندرالوب اه تولوا ا ند هصق

 هنکو در وہا ص ید ہک دلبا مالعا ههاشداب ۴1 ٩ یفو یدلک

 یيودبا یار كبهو ن كلام ه د-2ه,ه> ريد و ئاو تولوا مدان

 بقع رد "رمرب و هدناف قلنايس ؛وص هراح هن نکل ۱ یدلوا رهاط

 هدفرط ون رلیدردنوک ب ودیا عج ۳ هکندلنا صا

 حاسصاا لع هرکصادکدردتا لف یرلءالع دم ہ_ےھک لوا

 هلبج لها هرکصندنکو دابا قیقحت ینس هلک ر کسع هنی رارزوا هساا

 راهلوا برم هرکسع بولی زید هنفرطیکیبا كنلوب غاط یدابا مما
 لولب لولب رک ناناوا لاسرا ندنو ر ط ن کک م نامز دعا

 اک لبج لها نالوا هدننک «دن رلکدریک هنسارا كغاط کیا بولک

 یرگسع شا ام رلیدرد_ءا ان ساط یک ناراب هنن رزوا لرکسع

 لوا هلن رط رب رب در وک هدا یس لد هماشخا ن دحابص



IA 

 هدفداوا ررفم هدنراناب ییداوا لاح لاج هراذک ندک اناوه هطرو
۱ 

 هلبج لها رای ابا مالعا هنیحاص شکارع لاح مفاو بوأود
|| 

 ید ر بواوا س وياه هدقدلوا قمح هدنرلنا ینیداوا نکع رفط
۱ 

 | ا لخا دو کندو یدمردنوکر کسخ ۲
 توع د هنساهن یهللا دبع هدکدلیا قرفح یییراصالخاو تدوم ||
 . یدلک مسوم كج هدیا را هظا یکلضف ةعفدالاح هکیدتیا بودیا ||

 بذج هل رطوب ییواق كرل هسک نالوا یددرت هدرععاطا هک ||
 | نوکرب هزل  د.ء رول رم هکر لددلنا قانا هنرزوا كوب بود زو هديا ۱

 ریبعت و مصف ناسل بوق هب یسرک هرکس ریهص هولص ءاد ۱

 لزان ن د اعس الم یکیا هکمدروک.هدم.هءفاو ها و هلی علم

 یکورد هلا نآ قو تمکحو لع بودا لس عو یقڈ یکبا یھلفبولوا ۱

 ززو هجا بودا عورش هت صلو ظعو هدءب بوید رابدلبارپ
 | هرزوا یییدناوا کد هللا دبع هدفداوا حا بص س هوس اا

 هرکص)دسع رک نآرف توالت هلبا عرف ناب ز ب وعیح هپ یسرک
 ا م ىلج هلح یدایا لش ىس هيب رخ هبیمخاو

 | هروپ رمد سب رایدلوا ناریح هدنراکدروک یس هرهاب تایضفیک ||
 قد رف هسخوب زویغد !دعس هورک رانا رب ز٥ یا بودا باطخ
 هکیدتا هللا دبع هدک دد هلا ناب رد هح :ءاشو لاح زویء داعشا

 هکیکر هنس نيد لها هع جرس و نی دددحو نامز "یدهم ن

 | ندیداعس باص لوا مار هک ړکحو عیطم هکر رها تودنا عابا اکسس

 | لها مرج ال هیلبا دانعو تغلاخم اکس هکیک رهو ردررقم یساوا

 اکب یباععا هکیدتبا هد هدعب بوید ردة یسلوا ندنواشش ||

 صد و رک یراناوا ران س وجا هدنرلنابم کی هلبا صرع

 هجن ندر هسپک یراکدلبا مهف تغاسخ ها هلیح وب اد عادی

 4 دنمدرد
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 رپ دلبا دست یرلناوا هرزوا تعاطا ب وبابا لتقف یرا دنهدرد

 | ارق كنز رها ندام > ۱ نال وا هرزوا ت اا هرودنک چ ا اود

 سک نار ڪڪ كعضو وا هررود زره نیفعلوا لتقف ىنا قلعت و

 هدى رق نامزیکلع شکای بودا عج هنسأت د قلخ هدک دل, دام

 کسر واوا لصاو هیافغو تاود هجا بو دیا لانا «رازمس
 رو ر» هدفاسع۰ ون یدلبا بییط) ی رللق ہلکا ید ولد

 هکر دوا ی“ هصال > ردلبذلا لن وط تاغ ىلاوحا لیصاش

 بو دبا رادرمس ییعولا دع هي هس رف كي نوا ندنباڪڪا
 هداج هنن یدنکو یدردنوک هشکآ سه بوشود هلس هد ىهللا دبع

 تدمرب ب واك هلیا رکسع نم'وملا دبع سد یدابا رارق هدنماقم

 e ند هعاو نورد هرکصاد تص دارا ہرصا کار

 دع هدقدلوا شک هلاز لاتو شاآ ن د فرط ب ودیا موعه
 یدنلوا لتف هللا دع هدب رج ءاشا بولوا مزه نموا

 مجرب هلا نهو لا دمع طعف تولوا رم عش هم هط ینکآ ۳ ع

 لصاو هد ربح وب رلیداوب ت اج ن دک انلوه ُهطرو لوا لبلق
 ی دیا هرزوا كءا لامعتنا ب ولو ا رخآ یرع رو نم هد ةداوا

 لاصبا هزکیرلناوا باغ یععصو وب هکیدتا هرانلوا ضاح هدنناب

 حفر هلو دهن بواوا ندزکفرط لزم ترصن د راک تفاع هک ك دبا

 لابلارم کنم ندماز هنا الصا زمسرولوا لان هی هرشک لاوما بودیا

 یس نامهرد ( لاج لاجرانیب برخا) ارز رواوا هلی وا كاوا
 تبوبد رگیلوا هژزوا تموادم هلاشفو برح بویعوق نا
 زوک ندب رادناهج یاغوغ هد« یدلبا رلتتصو دما یکكوب
 رک: زویشد یا ةا كروب زم یدلبا رادیابات یاد كر ب ومو

 ردقوب ےک هحرکار و رمردنوفدم هدلبج ب واوا هدنس هنس ترد

 مضو یریبادن راسو تلود "طباوض بو دبا وخسج و وپ و كت
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 تاحونف هلج بوعوا مد هتعلور E هدننوک نکا ید

 r ياو ۳ نوما د.2 ر دشایاروھهظ هدنابا 9 نمولا لس ۔ع

 دو هد هب رقر یک هل یا ه رحاب ب واوا ب اک هلق 9 مان هبموآ

 ب واوا رک هزوکرپ ل الا طسوتم هدنايم یوق یدلاو یدیشلوا

 امدقم نکیاهدنسوزرا مولع لیصحیدردیا شبعت هلا هروب ۰ نعرص

 تع هرو رم قلخ هلج هرکص ندنلافتبا تموت نا یدیشااق

 زویشب یدیشلوا یلوتس» هیدتتسو ساف و ناسلتو ناره بودیا
 سادنادالب بوروتک هرمز هضش یار ەمى دن کیا قرف

 نیس مولا رداو یدشلوا تالام ا كن همه ر 5 | دالب و

 لصاو ه:نطاس و تاود قیعو صور < ب ولوا ب تعلم هل سا

 هرک صد دکد لبا ر وره هنس حوا زوتوا ن دنیالو تدم ید بشلوا

 ها هلا هجررلیدلدا لاقتنا هدنس هنس رکسییاا زویشب

 ٩ یاد نر قومتس نیکی بلطوا
 ۴ كبل رغط ى دلا ن ڪر بقللا رب

 )تم هکلام هقح الس نشاط ر دیلوا كن هعح الس كولم رول هم

 عرف یک هاراضب هدرهنلا ءاروام ی رلناکم لوا ندزاوا

 بولوا رامش روم موق رپ زوم ندره>و دح یدبآ هدر بی رق

 هذ رارزوا بوہاوا قعاطا زوج لخاد كتير ند طال

 یراع ن دهایک و بآ هدکداک رکسع یراقدلوا ر دا هنتمواقم
 ندادعا تسد هلکیا نص هرلئاتتکن ر بوایکح هبیرارب و ارعک

 هدکدک هرهناا ءاروام نیکتکسدو2ناطلس یدیاررولوت تمالس

 هلی رطرپ هزروب نم بولوب هکوشلا یوق یییرلسدر كروب زم موق
 لدي هدلبلا شاطا لا عا بور و راتلاسا هدا قلوب رفظ

 صعب تودنآ ذخاب رلیسر دک دنروتک هروضح یدلبا رود قم

 4 علق
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 وید ۽ 1 هدأ رندن هن هدب صا تناصصا هد ود یدردنوک ۵ نیا هبدعلد

 رھن ی ؟ هدکدلبا هرواشم هلبا یتنطاس ن ایعاو تاود ناکرا

 یخدرب هک ال هدیا عطق ییبرلتهراپ شاب هدیپکو مل هدیاقرغ هنو
 یرب ره بوبدر هبلوارداتیک یرک هنلاعا برح تالآرباسو هغمتا قوا

 رارق بو دیا قافلا هنبرزوا كنو راکرخآ ریدلبا ضرع ربدت رب

 یارطاو ر هروک هنورطناسا رخ ند نو عج راها یررو رم هکرلیدزب و

 یرروب زم س را هدیامضو حارخ هن رارزوا بودیا قد رف هي یجاونو
 رلیدلبا عضو جارخ بودیا قب رفت هپ یاو بوروتک هناسارخ
 نالوارمشابم هنءچ حارخ هرکصذدک دابا راذک هرزوا لاحوب تدر

 ند هعوضوم نوت اف تودنا زارد یی یدعد تسد هژروب زم لا

 یهبنرمو یرادقمر رل,دلشاب هکایاذخا قیرلپشاومو لاوما ادعام

 ندن کیده هديا لمګ ه دب راده مر یدلدا توکس بودیا مطه

 رلیدلبا هحوت هنفرط نامرک بولتا ۲ هک یرادعم هناخ كب

 هلودلا هاب نب سراوغلاوبا ند هملاد كولم یحاص نامرک هدنقواوا
 تورلا ل وا هدفداوا « اک !/خدنمودق ثن هرول رم "دقناط یا

 نيهن لع هرارون زر« بور دیک تعاخ هتیرانلوازاتعو سایر هدنرلنای
 كنوب ادخ تمکح یدلوا كح هدیا مادسعسا هدنتهدخ بودیا
 رو رم نیکغا لاعا سراوفلاوبا هدک دک نوک نوا هنب رزوا
 نانهتصا راتدلبا هح وب هناهمهصا بودا ی وح ن درد

 کیا مادیهسا توپ ویلا هد ان یرروب مهد هلو دلا ءالع نالوای> اض

 یزارول زه ند:درط دو نانطاث هدانناود نکل یدیشهزبسوک, عر

 هب راشراحا نیکاک دف اکو د د سم هدیاداهبا ندکنا بو دبا ترانو بھن

 هرکصندقداوا ل اله را هسیک هفت ندنیفرط ید شم تا اضتفا
 نالوا ه دن اسار خو را بدابا هجو هنفرط ناجا رذ | یسادعام

 رلبدتک هل بجر برق همزراوخ ب وچ وک ندنرالح هد هفرف
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 ت ودیا مر ia هدودلوا 6ا نكات لراروب زرد دو ناطلس

 یرو م موق بودبآ ت فار سفن یدنک هد ەر بوردنوکه ج رادرا

 هداښشاوب یدلبا وک و یعس لک هد هجا ناش رو قل ۳

 یلغوا هنب رب هدک داوا لاتا هنر ا|بواوارخ ایرع لدو نا ا

 هرکشل ا والا تسح یدلوا ت؛طلس نیشد تخت دوعس» ناطلس
 نوګا یس هک كهورک نالوا هدناجاب رذآ هدکد لکح هقیاضم
 هسکا هن اش كسب ندنارارف لوا سد هدک دابا توعد بوردنوک دعاک

 كئساباب ندراروب نم هدعبرلیداوا هد تمد خ لدوعسم ناطلس بولک

 دغاک هب ۵5 رد ره بود ارا قا ییرالګ كموق ییدلیا قد رف

 رلبدلوا مج بواک هتان یس هج هدکدلبا توعد بوردنوک

 ب واق اهنت رلرقو مس هدک دارا ره هدنه دوعسم ن اطاس هداناو
 یردارب و كءارفط هجزتلاتحاص ءھلک هزامزوب و رابداباداسف ہن

 هدرهنا ءاروام بویاوا هلس هلعوق ندیارادک هدفرط ناسارخ دواد
 ههوو هدنرناسیم هما هاشکلم یحاص ارا رلردیا هدنربءدق رفع

 ر ؟مج هد: > لوا a :ا دو ادو ك ار غط تواوا | ییظع

 اضتفا قلوا قم هني رلتعاجج نالوا هدناسارخ راجا نیعُماوا لدق

 را فیفا بوراو ب وديا نايتسا ند دو« سم EE هدک دلبا

 یلوسر نالک دوعسم ناطاس رل دردنوک لوسر هلبا هما ولد ما هلوا

 ا رلقلخ اتسک ی رکدلما كن هفناط نالوا هدناسارخو بودیا س+>

 واوا هچظع ءکر عم بوراو هنی رارزوآ بودیامج رک ع یظع ءان
 ۳۳ ا ا اوا نون زو تولدم قرط راو

 هدوءسم نا طا یزراوخو رلیدابا راذتعا ن دنر هقناس عارح

 ند را روب زم یرطاخ كن اطلس « دنرلکدابا هدهعرد یکمرب ودا

 اطلس یدلاو یدلباقالطا یلوسر یکیدلب' سرح بواوا _مطع

 توناوالازتا ند علو راب دابازابتیب رل . دیر ناذلوا سدح هدننوک دو
 سس تا



 ۱0/۹/0000 ال۰۰

 دنراکدلب ازاس اکل دوا PET :طورلدرونکه لبادبقو دغ

 هدراروب رم« سپ دک مدآ نوجا یسلک بولبری و نذا هد هرلنا
 لصاسلاو رایدلک هناسارخ بوقیح ندنرانطو هلبارکسع میظع
 را هکر هم هه" هد تب اونو هالو لدوعسم ناطاس لارو رم موق

 دف بولا ندنر الا هاوخان و ها و> یدالب ت ل ۾ هرخالا بوک

 یساوا یر هلا سوط "هدلر یرالقدلوا كالام ادناو رل هدزو- 2ک ریما

 زو-فط یبرکد زوئرد هب هرول رم *هدلر ردشعلوا و اات | هدئن ایه

 هدهروا اشا هدلم 15 نامز هرکصادنوت را ,دل ون س رسد هد رات

 هاب مه رو ڪڪ مو كىلر اط هجا ب> اص را:دلوا كلف

 هرود ره یهو سا هدننطاس نبغلوا یر ارورسو زاش# كس هلج

 یردارب رلب دلبادابقناو تعاطا هننکح كن( یس هلج بولوا ضوفم
 هدنرلزایم یکلاع هدقدلوا عساو یراتکلم بولا یجب دیدم هددواد

 یسحاودو 5 عطف هدنفر صد تسدلدوعسم ناطاسراب دل | مست

 هب یی هبطخ هددالب یراکدابا طض هدرها ءادتا یدینلاو

 هدودلوا دیا رب یرلت کو درب هدا یدیاراروقوا ةا دو۶ ناطلس

 تاود لر ود زم نو دیا راش جارخا ند همطخ یمان

 نوک دروجال خرحز ادا نطل وا کرک نواوا دام ینطاسو

 یو 5 هده وو ن دو ط هللا عاب ع اَلا دادغد ةه ةءلخ هدقدلوا

 یدیشاک هل :اسر یدروالا دن ىلع نسطاولایضاف نالوانلوم

 هد هدارع ززاس دادغد هدنسهنسیدب قرفزوسرد هرکصددن وب

 لع كار غط هچ ملا تحاص هک رونلوا تاور ىدا تالاع

 هج” بولوا تاقدصلا مث کو یدیا رواوا ع اص یسیجخو نیلا موب

 نااار ےمر هدا رو هیات ا تب لیدر ویدمشانا اند اءءودج تن

 هکهردیا ایح ندن [شلا ظ٥ هللا ےکیدیا ر دباو یدیا ی د اعم
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 سس سس سن سس سس سس سس

 ۱ ملا اس دوش رپ هدنناب نا هدمديا انب رادرب نویلا مسن یک

 فا رمش هدنننطاس مانا هکردو ول هد زا ندتمساح ؟هلچس كروب رمو

 هدنفولوا ید. انا لا اتنسرا هلک لبا هد ور کالم ۳۳ ما ی فا

 نلاسو هادا د رول رم فل رش سد ی دا تروع هرذاک یلم مور

 ج اح مکیدابا نادششا ند هزول ره ه تام هرگصتدک داب
 چپ تب و بو سس

PEE ِ 

 یی زامن هعج هدک درب ونذا دیلبا هعج هوالض ءادا هد هیليطنط سو

 | یدوقوا هنمان هللاضاب عاق نالوا دادغب هفیلخ یس هبطخ بوایق
 EE رو رم هک روتاوا لفن

 الام تودیا لیصعح مان لالا
۱ 

ot mme on eng aras e en. 

 توردنوک مدآ ههالا رهاب عات هغیلخ هرکصت دقدلوالوئسم هقارع
 هدصا ءادستا ی ابا سالا ییسهروس لورق هعداماد نسودنك |

 اضرهدعب نکلرل,دمرتسوک هدعاسء هنساجر كروب رم ےک هجرکا

 رلیدلنا دفع هرو زرد یزنخد كن هة اخ هدزبرمت ج راخ بور و

 بلاط هفافز بولوا لخاد هدادغب هد نس هنس شد یللازویشب |

 یدیشملوا لات هنس هبنه لوا کر 0 دص هدق داوا |

 هدنلافتا نیح ردشاوا مداو هدب ر هد هروب رم E رود رم ا

 هز س هللا هجر یدیشاوا ملا شک یس

| 

 دڳ نیلا هللاد,ع ییاد.هعلانب دع لصعاا وبا ¥

 هک دلا ناب فور عملا تتاکلا دج نا

 كن هلوداا نكر نالوا یدلاو كن هلودلا دضع ندهیو لآ ر وب ز٥

 دس دا نونو تب واو | ییات عالطا دمو و دف الف مواع ردب ر زو

 ا ندنع» دلوا ع راب و رهام ولی ل 0 هب رع مولع و

 ا اولا ارد شاو لر
 امدقم یربندنز هتف ایشرو ریو عابنا "هلج كروب زم یدیا رارید
 رد دانع ن تحاص دانهن لا ضد رب زو ندیا تعبس یس هجرت

 ۱ كن هجا بحاص ناس ۵ا . راهتشا هنا وع 9 لر وب ۰ ۳ یح |

 6 فرش
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 ماما ردیغیدلوا ندنبا ا "هلجج ب و دیازار>ا ین. فرش
 دي ادبعب ةباکلا تأدپ لاقب ناڪ ) هکر دیا هدنس هتي ىلا
 هن رزوا كنوباشداو تباکنف ناداتسا نس (دیم انا تمحو
 تناورم نالوا هیمایب كولمرخا روب رم نف هکر د راثلیا قافتا
 د.اتسا نالوا ۳۳۹ بحاص بول و | اد هلا دم ا دبع یناک

 داع ی بحاص هر وا لفن هل وا شلوا مخ هلبا ديلا نا

 دیہعلا نا هدک دلک بو دیا ع وجر ی دیش یک هدادفب ٥ ند ر ول

 هدنناوج بحاص ه دک دی د لدلوب هجن یدادغب بودیا را ةا

 هد دالب نايم لدادغب نعد یدید ( داملا نذاتسالاک دال لاف دادغب)

 یز اتتا و قوش نادسان راس كن رابانج یا جرو زاشما

  ۷یکی دل وا ف وصوم هلبا هرها تابضصو رون رە ردکع د ر

 ر اد ید ا رغام هدتلود روما طار و طی و تکلع ریدن کكلذک

 می ادم ریه" ب و دا هح ول هنس اا رول رم ا د هدیعت

 زرواو اره ظم هنناسحا هدا ز ندنرالوم ام بودیا ضرع دیاصقو

 ریز و هدنخ رال نکس یرکیزویجوا هب هلودلا نکر رو ز۰ یدبا

 روحوا یدیشلوا بایماک هلیاروب زم بص: كد هثنافو نيح بواوا

 لا وا يلعوا هرب « دکدلبا لاقتنا هد دادغب هدنخګ رابشعلا

 يلع یدیسسل واریز و ر 0 هلل نيتافكلاو ذ هک يلع

 راس تلالح تو | وا فوصوم هل | تلوضفیکیدلاو هدروکذ م

 تدمر ر دوو رععو رو ۲ ذم لا وا یحاص ن اکو یخ دو و

 دنرازو همسر  oهودا 9 ییو دح هر کصادفداوا رارقر و ن رم

 تنطاسنیشن هکیرا هلوملا دی و ییغوا هيرب بودیا لاقتنا هئرخآ

 یدیشلوا رارق رپ هد زس هبز تدعرب لوالاک هنب ر وب رم « دقداوا
 دیوم نیغلوا تدور هدنرلنایم لدامع ن تبحاص هلیار ول نم هدع)

 یتا شما ز ویحوا نیکغعا لد و ند رول زە ینیرطاخ كن هل ودلا
 گو تو و و سس دا
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 لق هرکص ندفدنلوا ذخایکلا« عج ب وناوا سدح ه دن رات

 نی يلع نایح وا یداوا رز و د اع ن تحاص مترو یدنلوا

 تو دنا لات بکر هدنعها ی ریز ولا بل ادم ی دیحو#لا ر

 عج ی جان اعم 2 ع ی تحاص هلا دیملا نیا هد روا نه ب 5

 بودنابلس ب رال ص واو لث :اضو نالوا روهشم هدنراتج نود

 جیابقو ی واسم هح هللا دادع و تصعاو رود ندناصذا همت رط

 دودعم ندکص نالوا فورعء هلتماشروپ رم باکردشابا دارا
 هلغاوا ناشر و لت یلاوحا هساا رووا كالام میکر ه بواوا

 نی یصوصخ وب ناکاخ با ضاق ب ۳۹

 شوک ندر هسې هب قودرمو بقعه هج بودیا هب رت مدنک ا
 تاغیلًتهصت هک ردروهشم لضاف رب روکذم نابحوبا ارب زریدمدلبا
 هّتتسا كدیحوو یدیا هدنابح هدندودحزوُرد ردراو یراناو

 نکا ر د رلشابا ضرمت راب ریغ هنو یتامعم هن ن دیاسنا ءال
 هلک غد دسیحوت هدقارع راد یدلاو لز وب زم هکرونلوا لن

 بو دیا تبس اذه ىلع ءانب یدردیا عر امرخ ع ود رب قورعم

 كروب زره رعاش یسصعد كنحارش یم ناوئد رلددید ید حول

 تو دیا لج هتفغلوا امرخ دوهعم یدیحوت نالوا ہد تد , وب

 (ءظن) ردا هح ول

 3 تاعشر ت نَه نقش زین #

 ۶ دبحوتلا نم ه یبحا هدف نه #

 دڳ نیدهخحرفلا یبا نر دلا نص ندم هللادبع و #
 هک لاد بع ند نب د.احن اجرلا یبا ن دلا سیفن#*
 < لقا ا هلاب فورعلا هللا دیه ندو نب عنا
 چ یناهفص الا بئاکحاا ن دا داع#

 تئادحو لاح ی دانم :ت ولوا ناهفصا یانو دلم روب ره

 < نس#



 هک

 قوس هليو وش مولع اپ اتا ۰ دادعد م ۸ ار اد هدنلاسو نس

 یه دم هد ۰ ءاز ےس رده ن دم روحت ب ودیا ث 8 : رع *هلح ار
| 

 هس رع مولع رانو بودا هقول نق لعد هر زوا یچفاش

 تیدح و هد سا ی دسیسایا ا یچس 3 هدا نونوو

 زا تما بصق زن اح هداشناو رعش بودیا لم یی هب دا مواعو
 رب زو « دفداوا ره اط ین ارو قوفت ن دننارفا و لاشما نیفاوا

 یدیساوا هدنتهدخ بودا با هانا هی هره کیک نيدلا نوع

 ماد سا هد دوح ضع! هدطساو و ه رمها ی ر وب ره ه داوا

 روز م رزو یدیشاوا ل الا هف يم هله جو ره نیکعا

 هلب سنا هل و قحاولو عباوت ه رکص ندک دلبا لافتنا هنرخآ
 ل وا هد دا هدنرلوداواه درد مس یس هلج لرلئالوا ف ورعء

 ناشر, یک نارو زبه رطاخ یل اوحا ءانب نھی دلوا ند همز

 یدیشمر و لا شد وش هرو زء لاح ترور تدم ةف بواوآ
 لدام كالم یکلام ف وشهد هدانا لوا بودیآ تعرع هقشمد هدعل

 یصام قلود 2 ی رده روت زم توناوب دیهش نیداا ر ون

 هارون رم *وطاق انایحاداس۶ نیفلوا یروز رهشلان د ن لال 6
 تلیّصو لداع ساتش ر دق یصاف یدلشاب هتمزالم هنیرو فح

 هداشناو تباک بودیاهبرتهنی داارون ناطلس«دقدلواملطم هننافرتو
 و روت ناکد ناکی ییفراعم و لا اضف راس و ینتفاذح و تراهم

 مادنهسا هدنتمدخناوبد ءاشنا یرو نم ناطلس هدک دابا نایب و
 موا مادا هد روزه تەد هکر دیا باک دا۴ یدلبا

 ماسناو عالطا هنس هلج كن ونقن ال وا ءاشنا م زاول «دقدلوا ررقم

 روما الصا لوا ندنوب نکل یدیا هدا ز ندتجاح ردق مب کدح کا
 ترمح اکب ہ د رھا لوا ہل: 4> یی دلوا م هوقوو روعش هب ۳

 ناسا تین م دلی عور هک وج یدیشمرو لا ش الو
rm 

 ۰۰و
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 ءاناکو مدلبا هدطاحا ییعاقد ° درب ۳ نامز ب ون روک

 بب رع ہو بواک ند ےس ه دهع یخشاک ف هرو زم تم د>

 ندلا حالص ئالم هد دانا تمدح وډ و یدلنا ع ارخارلىداو

 یدیشابا طالتخا و جارما بولوا هرزوا داد وو تب هد هلبا
 ۳ "رمو ر دو لداعزور زور هدنلاب ندلا روت نا طاس لصافاو

 رادذر ؛هفیلخ هل لاسر هءفدرب بولوا یرارم سا مرح نیغلوا دناب
 هرفاو تاود ر وب رم س یدیشایا ل ارا هزت مامآ نالوا

 كنيدلا رود تالمنکیا لا شوخ هدنتاود باس هلرا هراک تم تور+

 حل اص کاله یلغوا هن رپ ی دلبا لاسقتا هنرخآ بوریا هلااپ یرع
 فرط د داع نی-:اوا لاس دنا م الغ ید بواوا سلاح

 و بو ااالدحا الور هو هصتر ند زالوا هدنف الخ
 داع سد رلیدلوا هد رعد كن هنعورو عقد كد _عو رلب, دلا در رد مصت

 كمك هدادغب ب ودیا كارت یتکلمام عج هدفدلوا هاک آ نددصف
 هروب رد « دفدلوا لصاو هلص وم ب ویچ ن دعشمد هل دص*

 ه دلصوم نوڪ جاق رٻ ر اچان نیکعا تباصا دی دشض رب |
 كابا ذخا قشمد كنیدلا ح الص تا. هداشاوب ی دلبا ثکم
 هدادشب « دک دارا سو ییکیدلنا هح و ند صم هلبدصق

 باتش هتف رط نیدلا ح الص الم بو دیا عوجر ندنتیز
 ب رقت ل ردیا ضرع جم ادمو دی اصق ہدقداوا یئ الم یدلبا |

 ناکرا هل ب ونلوا مادا هدم لح یب اتک بودا

 ترفت تویلوا كنم نآرندئا نا طاس رو رم یدلوا ندتلود

 یدتیشلوا لاداعمو لام هت رازو هر ب ولوادیارتم نبعقو

 هرزوا لاحول دف هت بواوا ندشابعا هح الص تاودلصافاء ۱

 رخآ یرع كن دلا حالص ن اطا هرکصن دقدلوا ب اہ: اک

 | نيج نماد ندنیطالس تم دخ هدکدلبا راد اپات یابند كرت بولوا

 + تولوا

J. neu vere 
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 فیل س هعاوارخآ یرعو ی دابا تا رع هددس هن اخ ب واوا

 ندنراثآو ت اةيل ات ءهلجج كروب نم ى داوا لو_غدم هةنصأو
 ق ارع ہےلک هنس هس یکبا سک ز ویسی ندع ر اب زوسد یر

 عماج یلاوح | كن ارعش ن دیا روهط « دب رغمو مو رصد ماشو
 باک رد فلت مان یصعلا ةدیرج و رمصلا ةد رخ « دداج نوا
 كني ز رخاب هدلوا ںواوا لذ هنب رهدلا هنن ز كيلا هلا وا روب زم

 ب ولوا لذ هنس هتي كنيلامد هدلوا بواوا لذ هنيرصقلا ةيمد
 یزرخاب امدقء هنفیداوالیذ هرسنعرالا ب انک كم نا ہدلوا

 یاش قرب هد دلج ید هدیفیلأترب و ی دیشملوا 2 هدنس هچر
 حدقلا هد دلج يکيا نعصتم ییهقصدملا توب هدیربو ر دیخ رات مان
 روب رم ادعام ندرلنوب ور دی را مان یس دقلا مخ#! یف یسقلا

 *هلج كروب زمو رد راو یر انآ هح یاعتم هیاشناو رعشو ران
 تع نع هفرط ر شلوا راو هلضاو یصات نوکر هکر دن دنونا طلا

 یدید (س رغ)ا كاك الذ رم ) ه دو داوا قداصم نکنا هرزوا

 كم. الکی کاو یدید (دامعلاالعماد) هد هیاموب هدر ون ره ی صاف

 لصاح ییع هلی هدف دنآوا نلق ب واوا ی وتس بولوم یر ره

 هد: رات زوعط نواز ويشد یدالو رو رم دا۴ ر دنشوریتددلوا
 ا هجا د هندسه : ی دی ناس هط ز ویشا یا ت واوا

 یلاعنو هراس

 ٩ غازوا ف ناخرط نید- یصن وبا #
 هک روهدلا کلا یکعٍلا ىبارا لا 8

 مم نالوا یساوشدب و یدتقم كنس هغس الف هیمالسا تا ودروب زم

 بارام ندنرار هش ناس ؟رت ینا ٹن ءو دلو« رو نم ردیاراف مکح ینا

 مالساا راد ردا تحایس و ریس هدنلاح ل اوا رد هدلب یراکدبد

 تا ٠ نکا ب ولوا یراع دن راسو کو ۱ | هدکد لک هرا دور
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 بولنا ششوکوی س هل یی ره ن 8 ا نیغلوا مضاف هد هیب رع ۱

 الف مولع ه لود یدادا ناعاو لدم کت هد- 1 هدو نامز :

 سلول قرش: وا هداشا ون یدلبا رود-۶ ھم لادن دنا صح ۱

 = ی ات هدادن روهشم ےکح نالوا یقورعم هلن اونع

 هذا دلوا زاوآ دلب هلال وا ی ما ترام هدو طزم نف كروب رم

 و طرا ۱ 9 4 هرلنو هداوا رل داوا 2 هءلط هد ءا

 حرش یرو ر تاک هرزوآ ی رد څھ 1( رط الما تودیا مع یتقیا

 الما نحرش بودیاناقنا یطنم ندروب ز۰ هدیارافسد یدیاژردیا |

 نالين اوب هر هر وب ره دلو بود, کت هرا هدزع) یدلبا

AYREهدا دد دن ۳9 قط٥ نامز زارب  

 رهام ا 8 ا بو دیا ل لیمک* ن یس هاچ کل نی

 هحاضباو فشک یقباقدو بارم بواوا فقاو هنضرع كنيفاومو ||
 تاک تنوظنسرا هلم لص > E اراو هک روسااوا له عن لو ار او

 نددات سا ییات کوب هدن ر چ بواب ر وک ییاتک یمسم هل عسا سالا

 ل اوس ل داراقو سالا 54 رگ ود م دارا ت هارد ۵ هود ز ول

 هدنراک دید یم وطسرا هس ول زالغا یز هدا وب ب ودیا

 ندنس هذمالتریک | كلا مدیلوا شعرا هنتقو كلو ط سرا رکا هدباوج

 هلپ | مان 1 انا ف DN مواع رول رم لصاطاو شعءد مدرواوا

 دسبق) یتا لعم هدفداوا قاقا زا 2٤ هدروب ره نف بودیا ل يصح

 یدلما هح ول هر صم هدندرآ بودیآرقس دف هد ه لول یدلواراواربس

 هدو ل واو 1۰ دانا رارقو نک ه نک دادا ځوحر د هل هدعل

 هکر ونلوا لفن ىدا ە E A ن ہلوداا فیس قسمد

 كل روی « دک دنیا لوخد هنا كن هلودلا فیس ادتا یاراف

 سی ىدا لام الام هلبا ن افرع باا نیغلوا الصف مج یسلحم

 يارا



 ےل سام E یز ۰ د:ڈود نی غاوا داهن شدورد ی اراف

 هاودلافب س یدعروت وا هر رتوروطهرزوا عابا هذک دلک هتل بولوا

  هرود وا هب هر هد روا زم هدک دید ر ودوا بودا با طخ ه رول رم

 هلع ییدلبا انوا كفاةكساو تقال هدهلو دلا فرس یدد

 ندنرزوما كن الض نالوا هد-باحم ییاراف نامه هدکدید ر وئوا

 رود رم یدرونوا دن راک نک كن هلوداا فیس تولک تاونات

 نالوا هدتمدخ م امم نیکلک نارک هپ هلو دالا فیس یعضو و

 فقاو ہیک مکیدیا راو صوصخ ناسارب هدنرلنابم هلءادخ

 لوا ه ساک م زال كلا شرابس تح صم رب یناهن وید ن واوا
 روب ره ناسا هرزوایس هدف تداع هنب سد یدردبا ماکت لانا

 قاخاتس ۲ فدر = هحوق ول هکیدتا ب ودنا تا طخ هارو را

 باوح ردکرک 3 سلا لاّوس هل کم جاقرب ند رول رم م یدعش ی دابا

 یتیرادقم و نس هرا_ هیچ هرشط بوئوط ندنس اق هسازم هریو
 یدید هاا تراسج هفاخاتسک هلوقم ول در ب هریدلس

 كن هل و دلا فس نيو یراع هب ۱۳ | عیجج سالا یاراف و

 هلبا ناسا لوا هنن بو دیا مهف ییانعم ییدلبا ن امر هنمادخ

 هل ب ویلا رص رادقم رپ ر اکءاک ر اب رهش یا هی هل و دلا فیس
 رواوا فدگندو رهاط هداناناپ و تم دام روما عج ار زر كمر ود

 نخل هکندلب ۱ نطفت هرول رم مالک كروب رم هلودلا فیس هدکدند

 ار ندو ۳ یدید ۰ نسدهرولس یا سل ول نس ناک

 ییقو رو زره ه دکد ید راع و فقاو جد هاش شک

 نالواهدتسلج اراق ه ه دعا یدناو | دلت هدنر ظا كنەلودلا فیس

 تف اذح یر ره بو دیا عورش هی رواعو ه1 اکم هلبا الضد

 تاک ساو مارا هدیداو یکی دلبا ام دا ینافرع هلا ٿر اچ مو

 هناقن قد اف>و قد اقد هم ند هعوساتم نون هرکص نیک دلا



 ۳۷ گرد

| 
 رلب دلا ال ماو رب رج ی هروک دم ت ر رفت راص> ه دک ۳ عور

۱ 

 م رکدو میظحد هدک دروک لاکو لسصه ك رو رم هلو ذلا فیس ۱

 یرلنلوا هدسلح ن وعا كلبا صا صاخ تر یی امن بودیا

 هماعط ل واتت روت رم هدعب رابدلاخ بهشت هلبا یناراف ب ودا عفد

 هل اوزرآ و لپه م دع ه دکدلیا ر اسفتسا ن دسنس اهتشاو تبغر

 یس « دعامو تبغر هسنبهگ بان ب ارش رارک: بورپ و باوج
 نالوا حور یادغ رکیدراب یدلبا اغعتسا هدندنآ « دقدنلوا ر ابا
 ندنليء هع ایسا راس وهو یان یاونور انو او زاس یادص

 كز ەيراج هدنژاس N هدعءادص و تیعر ه دو دزلوا مالعتسا

 نالو از اتو دءآرس « دنسداو یربره « دقد وا ما هنالك

 یب رازاس ناکی ناکب ب ولوا رضاج هی یراب رهش روضح یراوج
 هلیس اضتعم قیس وم ن وناق هرر و رم یا راق هدنر لک دانا كب رڪ

 با طح هروت رم هلودلا فیس هدو داوا یاخ ند ەش ان ەو هذخاوم

 هدک درد هل وا رک همان تراهم هد هد و هک ردورهاظ بودیا |

 جارخا هسکرب ندشابلاح رد هرکصذدک دانا قیدصت بول د يلب
 هلج هدقدلشاهغلاح بور و نوزد یدراترج زاسر ندنجما بودیا

 نزو درخآرب هدعن یداوا ضراع یرارطضا * دزخ هراذاوا هد لح

 هل راثلوا هدو قح بوراو هباوخ یس هلج هدکدلباتخاون بور و
 ک1 هسوکر الصا یدک ب وقیح یاراف ندنساک نیعمراو هاوح

 دا او بیکرت ینارافادشا یزاسنالوایراعتم هلک ع دنوناقو یدل وا

 تسااګ بولوا انتو درفنم هدن اتوارکا رو نم ردلوفنم یکیدلیا

 فیت هدن اقوا ییبدلوا هدماش و یدیا هرزوا باتجا ندّقلخ
 هلودلا فیس ندلالا تاب ییشدعم راده بولوا لوغش# دن نصلو

 ِ بودیا غفتکا هلبا رادفموب بواو مهرد ترد زور رجب لیا یا
 ۱ تاقو ەدە نهد هد رات زوفط زولوا زوبح وا یدیشلا تعاق ۱
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 یژاش هللا ۵ هک رفن ترد ند نصاوخ هلود) فیس .دکد لبا

 لاعتا یادو هن کس هریآ هجر یدناوا اد ہدف ەد رهاط بولو

 یدیشاوا غلاب هن اسکس نس هدک دلبا

 هک رکاش نب یس وم نب د هللا دبع وبا #۶
 دّتعلا هطساو كن هقناط نالوا روک ذم هلت اونع یس وه وثب ر ول زم

 هجرلا بحاص هکروناوا لقت ر دیرب لردارپ ج وا نالوا یر هلسلس
 نوسنف لیکنو لئاوا مولع لیصحت نسحو دجحا یراردارب و د
 ندتور د الب نودیا رودقم قرصو تم لذ هدنناب لاهو

 مهرد لد و ر ایسا لاوما قرص هنراصحا کیا و 41

 بودا لیصح ع الطا هار ء كن هریک نونف هد اکلبا را

 حاص همارترا هم هد هضاب رمولعراسو موو هس د نهو قی-وم

 هلکملیا جارخا ۳۹ ندهوو هده ءالسا تاود ارارو رم یدیارلشلوا

 دارا ردضرا رک "هرود هام یر ند داوم یرلفداوا زا

 هنن راداک بودیا هح سم یصرا "هرود مک هچرکا ناتا ههدقتم

 چه رحلک هز ر ول رم هد هه السا تلود نکل ردرا نار ر

 هرحاوب و رداکد لوقنم یسلیا یدصنو دیقن هما وب كن یک رپ
 هل اوا م ولع كروب رم ارز ردشلوا هفیلخ نوع یدابو تعا

 هسدسکا وا هجر هب رع ین هد ەت بک لوا ج یتبعرو لب

 یس هرود كضرا * رک هد هجر ءاتنا یدبسعا تم قیص

 یوم هلغاوا ر تک هدام ج وا ره بولوآلیم ك ترد یمرکب
 هنا ر , لاسز هە ؟رب یض رف هک هلب وشر واو | حرف كب دن کیس

 باج بوریدٹاوط یتیمز رک هلی ببا لوا هد بودیادنب یتسر رپ
 نسر لوا هدکدرونک هلوا مسضوم نب , رخآ قرط كنسر ند رخآ

 نومآمراشاباقبفح و د رولوا لم كيب ترد ییرک, لماکر اس وا

 دالوا نوعا قذوا یاو هل اح ت تهشح هدفدلوا ماطء هس هالو
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 ضرع «رانوب یب هروکذم لسم بو درونک هنیروضح ی اسوم ||
 ش التصا تواوا توشلا عطف هلسهون لب هکر یدتبا هدک دانا ۱

 اا تودیآ با طخ هرانوب هةیلخ نوما س رابدید رد-قوب ههبشو
 هرژوا هب رط یکیدلبا رک د ا ا

 روناوب یمع داوم هش راکدلبا رک د هروک نس هر ایج هحراخ

 تباع ند هر واتس "یضارا 0 1 ىلا ۵ ول

 راتسیا روص فوقو لها هدنرلکدلبا بلط ماو یاضفرب راو
 هب قولو م و دعم هدنن اب نومآ« هدعد رلددلبا تاالد هپ هفوک تاطو

 | یارفک بوشوو هاب كرار و رم یر کتب , ندالّعءنالوا 0

 یا رک لا یو دالوا نامرُ 9 بح ومر هدرلنا ید ر دنوک هرانس

 هد_لحرب یسو» دالوا س راد داوا رظات هن رالع بوراو هراس

 رادقاق حر, هلحوا بولا عافترا كنياام۳ ب طق هلا تالآ ضعإ |[
 تمافدسا نمسءءاص هلوصوعاص هدو نویلعاناعس) ر د لواو ۱

 ناعسیر هدنرلکدتک رب رادتمرب رلددلوا هحوتم هل امس تهح هرزوا
 تاهب هداوا رل دارا دع د ناعسل ر رب هنحوانیعلوب تداهن ||

 هکساره هرزوا بولساوب لصاطاو بودیادءع ید نی رب هدودلو ||

 كبطق رارکت هک رابدلک هل رب بویلغا ید سنار, اکا هلو تراهن |ا
 مد د رلیداوت هداز هحردر ند_عاشرا یلوا را ییعاشرا

Eهد کیو یراناعر یراکدلنا دفع هش را یر  

 شخلازویحوا تالف تاجر د دد ء ید اکل ہم ثلث یکن هلا ل ٥یت اش ا

 a ب هصح هجردر سد ردمول عم ا هحرد

 هشکلا زویجوا نالوا تالف تاجرد ددع بم ثالث یکتا هلبالیم یتا

 یبرکی و ی دلوا لصاح لم كب ترد ییرکب هدنراکدلبا برم
 دالوا س رد ررق یییدلوا حرف كم نکس هسلا لیم كم نه

 بودیا نا ىلع تیغ هنومآ. بواک راندیک هليو یسوم
 هل ءاوا جارهسا ناسالوا رب رع هد ه-هدقتم تک ثانی رج | سا

 دک یباطم# دو
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 یجدرپ هد رخآ مضوم نوء ا۰٠ دنراکدلبا ر رفت ندد داوا قب اط
 هرژوا قباس ب ولسا بوراو هپ هقوک ه دک دلنا مها هثیرلذپا هح اتسم

 كنامدق هدنراکدلبا جارها قفاوم هل وا باسح هدهدنا رلبدلبالع
 نهربم هدا كنومأ» ینیدلوا قب اسطع ۰ معالا سةل یرب رج
 واسم ن اناوا دعو قیمحت هدنس هجر یوص یدلوا قفحو

 ٌزوُفط یللا زویکما یلامتنا دم هجا ب>اص ردون ضرا ۴
 هر اس نزا هجر رد ه دنس هزس

 د نب رع نيدو مساقلاوبا
 < ی رمطنح زا ییز راوللا رعنا #۶

 نالوا یر اوکرزب ماها كنا 3 تغاو وتو تیدحو ریسقت نو رولز
 ندرلب ريكو روصنعوبا یو د رد هءالع)ا هنلار اح فالو

 تاک كن رسد هدنس هرک دت مرتکب ندلا جات رد شابا ذخا

 بوت عام“ ندطلا ن يلع هد دادغب هدنګ رات ز زویسب یھب وبس

 بودا لفن ن ارق ند هم دعوا« د همرکم کم هد

 بويا ذخا ندنذاتسا یھب وبس ب اک یرسذخحز كنابح وبا
 فقاو هنیدا رم كم وبس ني-هلوا یدلقم یسرافو ینارمس هگلب

 هناا نعطو حدف یلصفم نالوا « د ی اروا ر«ودد رداکد

 نرواحم هل تمافا ت دهر هد همرکم کم رو زمرد شمر و باوج

 كروب رو ید,ثلواروهشم هل اونع هللاراج نیکءازارحا فرش
 ردشلوآیالتخا هدننمس نکا بولوا رغم یسلوا عوطم یتاارب

 دقداوا ت کش بوشود ندعط» نکبا لدوک ید رایضهب

 بود یددشوا عطق راجا نیک اضتفا ىنء طق بواوا نفع

 كفارطا لوا هدکدلبا رفس هءزراوخ هداتشتدش ماک.ه هدرابض هو

 رایدذبا تاور هرزوا لمسود ندندور تدش نیفلوا دی دش یس انش

 دفدلوا لخاد هدادغب یرشز هک ردروطسم هرزوگ را ص »او
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 ددب رمز رو د هد یاثنا یدشاواقالم هب 13 اعماد فو

 هر سرا هدایصماکنه هکندتا هدک دالا لا وس عطف ساس كنعالا

 نار ندعسر راتفرک عم هاکان مدیا لب هتسررب هاب بولوط

 مکندلنا د هنعانا توشیلت ندندرآ یدربک هخاروس ر بولوا

 EG یعابا گن هح رس هدبعلدراشرح هرمسط لر هکج ف هءسز ۱

 ۵ رال اود هللا تواوا E ه دک درو ڪڪ ییاحوب م هدااو یدلوا

 لیصح نامزدعب سی یداباامد دب وید نوسایاءعطقیکعانا كنس |
 الا بوشود ا هدانا لوا مدءسمراو هار هليسءزرآ مولع

rهدک داک مزال هوا عطقراحا تولوا دساو هددا یدلوا یک  

 ىلا هتلا هحاس ر وب رم ماما عا یل ادت هللاو یدید مدردسک

 ندلازنعا لها تبواوا هرزوا بص تداغو ید دادجع الا یلّربعم

 توراو هراز لتيرلت-ود CE یدردیا تاھا مو راعفا هل ساوا

 حرش هیشاح مو ص هد هد نک یدیارد کالا مالعاوید یدک

 دو ندلانعا روم هدنفانک هیشاح كنیدلا لكا هد از |
 یناشکر سفت هکروو الغلو عا یلاعت هللاورابا ل یتسأیا ع وجرو

 هلناونع نآرفلا قاخ ىذلا هللدسا یتس هبطخ ه دک دلبا فيا
 هرزوا لاح و یوا كياکوب رکا هر ول ره ه رابصعد هلع) ید یلدا د صز

 روا ا هدکدبد را رب ا ت FEN) تویلب ۳2 تععر هک هسرول او -

 هدشاب ها ر رعد لعح یدشایا نام لج یذلا هلل دلا بو درا

 وات هکر دنا ناکلاخ ا یطاق تاک فا وم زد ه:تازعم قاخ

 ریدصت هلناونع نآرةلا لزا ی ذلا هل دا نراك | كنس هسا

 یالصا كولو تولوا كەلخ حالا وب نکل مدرو یلدا

 هکر دیا 3 هدنفاش ا د یگ : لصاف هکر دبا روو جر رداکد

 )1: اس ۱۳ اصاأ رد ادتنا ۳ مد اا عاعسا ندرليض #ر

e 
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 نکل هلوا شلیا لزثا ن دنفوخ فلوم ۰ه دعب بواوا قلخ هنیرب

 هدرا هبطخ عیچ رو زم ارز رداکد هدنرب نا دسنج مالک وب
 راهظا هکلب ردلکد یاد ایا مک الصا بودیا حرصت یتبهذ

 ف اک نالوا هل طخ یدنک كن رمذزو رابا ر افا تودیا

 ىديغوبرثا ندربفتو لق 2 الصا مد روک یس هعس
 لضاف هڪردزاج بو کیا ےک ان رل بصدد ییا ی

 ب ولوا هس ن وار رك هرکصزدم, ات هست یکیدرو ک كنم
 هن هل ج نااب هکمردیاربقف راش٤د هلوا لوا ریس نا وا طشک

 ینو بلس وید رداکد فلم دا یتراسبع لزنا كناکلخ نا
 دشت ادعام ندف اشک كب ریز نح ال اکلوا میقتس»یسلنا

 راربالا عب رو هغالباا ساساو هغللاقباف هلجزا رد راو یت افیلأت
 راغصلا مشاصالاو راک می اصنلاو ةاورلا ىع اسا هیاثدمو

 روب باکو لا ی لصغلاو ضنارفا عى ضا راودشانلا ةلاضو

 بودیآعورشهدنس هرغ كناضهر یس هنس جوا نوازوبشپ هتفیلأت

 حرشو هةفلا ف لئاسلا س ورو وعلا ىف فا ولا و درغلاو وصل این

 (یظن) ر دسعد ید یا و ۵ لنس ۵ سه

x3 یل رردلا هدناهام ل اق و ¥ 

 3 نط“ نیط»*تنع نمطاست #

 ی رو ۳ وه تاعف#

 0۲ برسا ل ا هللا نا $ هد هروب 2 رود هدنفاشکریسانو

 (ییانا) رذیا داشنا ی جواوب



 فار
 ORR TIRISET سد سس سم ی ی

 ٭ اه>انح ضوء لادم یرب نما#

 ٭ لیلالا بلا لبللا ها ین #
 ۶# اه ره ق اهقورع طانء یرو #

 98 لا | م اظعلا كلت ىف 0

 * هب اط رو نع بان د.ءارفعا #۴

 3 ل والا نادر قدس تا

 اکی شچواو ه دیلح هن دم الضذ ضعإ هکر دا باک تم

 ق اوا نح روهس» یز هکیدتنا 6 دسو) تو دیا اا

 لوا هنب ورا هديا رب رګ هنب رازه حول یت ایا و هک ابا تیصو
 تیصو ییئاق هدکنوب هک: دتا بودیا داشنا یب یکنا ود لضاف

 (مظن)  رهدیا مسر هتسرازم كس ید یا وب هکشلیا

 یر انك ص نصا رو یلا#

 3 م رک لک دنع قح فییضالو #

 ۱ 3 اهداف یارفیف ییونذ ی 2

 ا ع 3#
 مر راوخ ه دنس هسنس ید شعلا زوست رد یندالوكنی رش

 یاعتا ت واوا هد هب رد نالوا .Pro تیم اد ندنر هيرو

 ؟هاحر> هدندوع ند هعرکم دم هدنش هنس رک زونوا زومسد

 ۱ لاعت هنلا هجر یدشلوا عقا و «دمزراوخ

 هک نیکتکس روصنم یا هلودلارمصان ندو میساتلاوب 3

 نالوا دارد 3 الح هوا تولوا هلودلا یبس ی ۳ ادا لر وب زر 5

 تنطاس نیشت هکن را 4 ند اوو 13 هللاب هجا اما

 ی دلاو تن تا بقا هلبا هللا نما و هژودلا ع هدوداو ۱

 “اوبا هدناناروصنم نحو ن دنا ناماس وام نیکتکیس

 هدننایم تنطلسنایعاو تاود ناکرا نوک هیاراسخ هلبا نیکتاب نا

 1 نعام
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 یدلاو یه وبا هدعب یدیشلوت مان نیت هلیاتماهش و تعا و

 ب و دیک هل هدنیکنکبس هدک دت ڪک بولوا هْرغ "یلاو هنیرپ
 تو دنا ت افو قا وا ندمکقوح ىد شوا هدا

 بص یتیرب هنیرپ هلفءالوا یس هسوک ر ولوا معاف هنیرپ ندنسابرقا
 هژ,هاسنا كن هلج ه دعو رابدشود ه التخا و عزت داب كجا

 میطع هنیرعا و مار هنمکحورایدلبا تعی بودیا بصن یتکتکیس
 هرکصتدقدلوا نک 2 بورپ و ماکحشا هت طاسرماهدلو رلیدلواداقتمو
 یداشان هنراه و تهن ید دالب یقارطا بودا زاغآ هداهج

 لبا دنه رکشا بو دیا حح نیر هسعلق هجت دنه لها سز
 زدلن افهو هبراعیدوم هل وطن ینا و حرش هد هجت هدنراتایم

 عیسوت کا٤ نالوا ٠ دنر ےن نک هک د:کک تواوا عقاو

 صالارخا یدیشاوا قیعو ضب رء قنطلس و تلود ب و دیا

 یره جام هداسنا ون یدنشلا تکرح لب دنده 4 دس وط

 رخآ یرع هدة رط ءاشا یدیشابا تع زع هپ هنزغ هدفداوا
 || یدابا لاعرا هر اب راد هدنس هنس ید اتکا و وی>وا تواوا

 ندالا فسا هکر واوا تداور یدناوا نفد توابروتک هب هنرعی ولت

 دالواو بودیا دهع لو یییمعسا ییغوا هدقدلوا سو ام ندشنایح لوا
 هروب رم بودیا مج یتنابعاو ناکرا ب ویلبا شرابس هروب رم یتاایعو
 لیععا هرکص ندنلاعتنا ی دلاو اذه يلع ءان یدیشهردتا تم

 یش ارخو لاومامیج كنيدلاو بولوا تطاس نیشذ هکیرا روکذم

 هدناسارخ دوم ناطاس یردارب هداتناوب یدلا هنفرصت صف

 یالرععسا یر دارب بو دنا ل اقا كنیدلاو یدبا هدب ندم
 هدفدلوا هاک آ ند_:بابا سولج هتخگ هد هل زغ بواوا دهع 3

 دااو توردنوک دغاکر هدنوعضهوت هزوک فطا هروب ز

 اب ہری دنلوب هد دیعب لس مزب ا ضع یسلیا دتلو یز



 و
 ات سس بس سس سس ویو سس سس سست تست سس

 هجنراو ه-فرط لوازب یدبا رادسر دنوک مدآ هفرطوب اضرف ب ولوا
 هکردوب نالوا بسانم یدعا ی دیار. یسلوا توف ل_نفصم
 هديا ےس دهد نکاسیم نت هارحو لا وها ن ك الوا e دام ردب هک سس

 لاو ا كقا رطا لوا تواوا تراما نیش كه 5 هنرع دن سس و

 ل هروک ینىروما را فرطو ب واوا هدناسارخ هدز س هلوا لوغشم

 رهظو نیمه هزعر ر هد رمغددلوا هرزوا هلا ص هو قاقنا هلک رسو

 هد رعاه رکاو رع“ را ه2 رلتکلم یمط د شا هسک بولوا

 بوشود فالنخا هسنیپ قاخ هسس رولوا تفلاخ بواواتدور
 یدیدرد رقم یر هلیا رود ن د زب راتدوک> دنسم بودیا ملخ یزب
 هل او دانع قب رط هدوداوا لصاو هل بمعسا بوم ود سد

 45 د یکبار لصاحللاو ی دلوا یار هل ودوب نیهلوا كلاس

 هلیاررکسع عظع دو ناطاس هرکص ند هبناکم هرزوا بولساوپ

 نوتاوا هما یدانا نص = هب هن رع هدک داک هدنسوا لر ود رم

 عیج ب وقیج هلبا ناما لیععسا هرخالاب هرکسندلاقو لد هست
 میلس هدوج ناطا-بورونک یی راح ا تم كسار خو لاوما
 هدن رلکدلک هرب رب هلا لهما E نا طاس سد یدلبا

 دو نا طاس هد_ودلوا مر ؟ هک رلیدلیا ۲ اعآ هنر و شع

 اکب بولوا ندکورط كنس رفظرکا ردارب بودیا با طخ هروب هرم
 هدک دید ی دا هن ن الوا هد ره هدیعح ےب ی دیا كابا هبلع

 هکیدتا بان بارش تیقک و لد هداس یاضتعم رب هداوج هدلوا

 ساح ب وردنو کک هب دعلقر یس هکیدیا هننرزوا كنو مک رع

 یش یرادقم تیافک ند همژال روما راو یراوحو مادخو مدیا

aهدف دزآ ییاوح و ن ن درول رم دو ن و س مدیا  

 نام رف هنک احو یدردو 0 هعاق ر بودا ت ازا هل. یدنک

 هدعاسم هش روما ن الوا هرزوا یهاوخد عیج لر وب رع ۾ دانا

 < بوز سوک ال



 فقر
 ےس اب دد ےک زی سیصد ت س ت و

 تکل ٤ل ج هرکص ندنوب هيءرد کج تجز الصا بورس وک

 هدناسارخ دالب صعب ب ورک هنفرصت هضف لدو ن اطلس

 یرکسع كنا طاس هعفد هت هکولم نالوا ندنساناش ناماس لآ
 دوج ناطلس ت وفو هبلغ ر اکر خآ ب واول عقاو هبراحت هدننارم
 هياکلاب كناتاناس هد زوفط ناسکح زویحوا هلةلوا ن دنفرط

 ر ردم تنطلس هدو ناطلس سد ی داوا م طعم ی رلالود

 هد داوا زادنا هل واو هل اص تهح راح ق ودو تک وش تولوا

 هدهجرتناونع هلبا تنطاس تعاخ ندنف رط هللاب ر داق دادغب 4عیلخ

 هرکص ندوب یدک همان یعصتم ییبعلت هژد الا ن دا تفس یرکد

 هرم هطبق هدنن انس هلو هس هدنس هنسحواناسط زوپجوا

 د الب ظف> و دادو ل دع رشن ر وک ذم ن ا( طا سو یدیشهروتک

 هبارع هنفرط دنه هرکرب هد هنس بولوا قورعم هلکلبا دابعو

 ل انقو برح هليا دنه * رنک هنس هسب یدیا یرلبآد كمك

 بودیارمهطا ن دکرش رج ی دالبو ع الف را كل ردیا
 لم یاو دحام و دب و یر اک هلل وا مالسالاراد

 یلاوح لوا هد همالسا تلود هلک هدوڅ ناطاس هک روناوا
 یدیشماش وا ععالو ملا ط دحوم دونح رک ب ۳1 لع ندنقافآ

 هح بودیا دوه لذ هدداه< صا دوج ناطاسهکر وناواتباور

 توردنوک همان هساقرط دادن 4عدد هدودلوا قفو» هحوتفو حد

 نالوا قلالضو رەك تلآ دنه لها و داد ست و درس یناحوتف
 "هرفک هکر دیا رکذ هدنددص ناب ییکیدلبایسک ینانءوس مع

 مو یاشاح هکردوب یرالطا داتعا هدنفح رو ر مصالدنه

 هللع و ضااو هوا یراح و ذفان یرما هدقفربهتو مکح راسو

 راس ن د « دید نکایا هئر از هلیدیما افش یرلناوا ال٠

 یشان نداوه لیدبتو تاضابر نالوامقاو هدنکرح ءا ب وا



(A 
 تاالض بولر ند هدرس»ابلاق لوا هدکحادلبا ماعساعفد

 هدعاسم هلی راحارم تکرح رکاو بواوا هدا ز ید یرلءلهارکو
 مرج یدنک ےس راز الو تذاوا ندنراکا هد یشان ند همالوا

 هدکد لیانفراقم نما جا حاوراو یدراردیا لج هنب زروصقو
 دسدا ردا دار ینلولح هل هن ره لوا بولک هنناب كروب رم 9

 یدمورزج اب ردو راز. ردیالولح اکآ هرزوا مهسا لها ب
 داقتعادساف هک یک كوب بودیا عز و دردآتدابع 3 هلا

 لر ول رم مص هر دک نالوا هد دنه دالب عج یدا راو رو

 هي ده رب هروک هنکلع ؛هلصوح یر ره بو دیا لحردش هتنراب ز

 یاقوا كروب رم مص س 3 ی دیارار دیا ترفت هکر ونک

 ی دیاراو ر كم I EES تولوا لاب هه ر3 كم نوا

 ىب رال فص و حاص ك هرفک نالک هنراب ز ید نمش رب زو.حواو

 رويشد و لجر د دعزوبحوا و بولوا هدامآ هنتمدخ كايا سارت

 ب واوا ه دٌتمدخ صقرو دورس هدنس وق كن هسک اس د دع

 هکرونلوا لقن ی دیا ن د هروک ذم فاقوا یز هفولع ك هلج وب
 هفاسع ییانار نيام كن هعل یی داوا مص ل وا ندم السا راد

 قک ر حلرکسع هلفلوالیلق تباغ یزوصو موقیرالوب نک بواوا
 اع هلا اک وام ات مرع ناطلس لصافاو یدیاراوشد

 | یدادا رقم هی هلق لوا تودنا ت اتا هک رفت كم ز ووا

 لاومآ باب ندنس هسیثآ هدنرکدانا حج هلا هریصاح نوک حوا |

 هدنش وک هدنراکدلبا سک ید وهعم مصو یدقیح هنو

 هةل حرب ره هدقدنلوا لاوس ندنیس رابدلو هقلح هدا ز ندزولوا

 هروک ذه هفشاط ب واوا ناشن هنشدنلوا تداسع هنس كس لماک

 هدان ز ندلیپ كيب زوتوا هْنص لوا نالوا بهاذ هلاع مدق
 | كماعم وب لصالاو یدبا راردبا اعدا یسعلوا شنسرپ و فدای
 ۳۳۲ ی سا

 ۹ یلص
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 او هل صف حک یوو ولا لب و هک یلیصفت

 ۱ بقانم دوج ناطلس هاب و یداروک بسانم نقلوا مخ بواوا

 حرش برکا هدد سونم خراب ینع بولوا مث کح یر. و

 نلافتا تولوا ۵ درس هذس رب شک زوحوا یدالور دنا ناب و

 هاه هللا هجر رد وا مقاو هد هن رغ هدنخن راتر یمرکی رویترد
 ی ظعا ماما ندناق نایفط كناکلخ نیایضات باک فوم هدمافموب
 ته دی كنب رلت ضح 4. هللا یض ر هقبن> وبا معنا م ابهو

 بوناوا هچرت هچرکآ شاوا رد اص هیاکح رب قاعت» هن رافرش
 قعل وا د ارا هد ها دا ل اناوا رب رحم منھ 0 اطا و فس ۳۳ هوا

 هلا دقت هند رو ل اطدا كن هعوصوم "هر اکحرب نکل یدبا نکگ

 یس وا یط 9 هک درک م رال قکلوا حورح نددوص ۰ لصا

 حو یره هدا طر او فیبر كنهروک ذم "هاکح یدلروک سان

 ردراو سس ها اسر لص قم تموح ره ی دنا

 « یناو رهنا اركر نیناعاا ج رفلا وبا ینعاقلا ۴
 تواوا رهاط یراسه» هدء وار اتو رعاشو بِ دأو هود رول رم

 د واد ینا ی رکب واو یوغلا مساغاوبا ید ٹو ا تان هد دا دغو

 رها هدن دروزه بودا تاور ندراب ڪڪ لا ءا دعاصک ګو

 یر ید راسو هب وطن ی دا عو تدبرع نف و رایدلبا تباور

 رع ی لج و ی رطو یره زا هد در ول رم بودی دعا ٣ ذا

 )ع باعکا هدا و یدیا راک ةع رد اک ضل و

 تودبآ هد ول ه رول ره یسهلج نیفاوا اخ تعاجرن دیداو

 رک دارا ل اذعسا ود( هدا هرواحمو 1 ادم ندهواع هل وهم هن
 هدن

 هسرواوا رک رها رکاردر رەھ یسلوامضاح ینگ كمواع عاونا

6۱۷۱۸ 
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 ف انک یکیدرم ا ادعا بوراو هب در 26 تار ۱ ا ه راکتمدخ

 هرک ادم Al هس زافرح ك و هر ره هر 15 نوسرو- ؟ بولا

 مالک هک ر دیا حور نا هب اکح ی وار یدید م هدبا هروا و
 ردررفم عا تاالد هنتفادحو تراهم هدم واع میج ر ول زره

 عا ك رمع۶ یف اا ا هالا اه نیح هکر د وا 9

 میس هج را وبا یضاف روک ذم ل ام 1

 تداهش هنساوا سان )ءا لرو زمود ر ونیر وک ب ولک یسعاوا
 رد راو نوع راتفک و بوح رعش رول ر٥ * یصافو ی دنا ردیا

 ) ےظن) ردند هلج لوا تاساوت

 اا ی ناکنل ل۴
 #3بدالا تأسا نهلیع یردنا #

NESهللا ىلع  e#۴  

 به وام ىل ضرت 1 كال ٭

 فاز نا ها ا ۵ %

 و كيلع دس و #
 مدر وک هل.طخ كنافامم 2 وبا هک ردبا یدیجلا هللا د. ول

 ف رشم هرس مار 1۱ هللا تان راو هام را هکشانارب رګ

 جرفلاب اب مدلیاشوک یی هسوکرب هدانم هدقبشت مانا مدشلوا
 هدا م دید هلوار 5 دن 7 و انآ یدر دیا ادن وید

 کد نی ن امه نالوا ر وکذم هلیس a E ا نا

 مدمریو باوج بوب و ز ۳ وید هلوا ه--وک رخآ رب ہکر دراج
 جرفلاا ا هدک دروک ینکیدهرپ و باوج هسک روک ذم صاع
 تاو هروب رم هکمدلنادص دهد د و یدلشاب هکلبا ادنود ییاعلا

 یا هم یمسا هدکن هسک رب یربغ ندنب هکردّراج هکمدتنا هغ مر و
 توس بوبد هل وا شایا ادناکا نیفلوا ج رفلا وبا یس هینکو

 * مدلبا #۴



۲۱۱ 
TIO UID a tn SES DRE. 7سس سس و ی ی  

 روکذءصنح هدکد هرب وباوج هسېکرپ هن هرکصندنامز رب مدلبا
 ی دلبا عو رش هب ادنوبد ین اور يالا ۱ رکز ناسا ح رهلاابا ا

 اب ز یداام م ده شو كشالصا هدناا ادن اکب روت زم هود ول

 بودیا عض ه دنعسا كع دلاو هجا بودا رکذ یم هینکو یما
 هژس هللا هل ج لوا هد یی هدا مغد دلوا بوس« نوا ریع هدا ز

 یک ارشا هد هدام ترد ول ا هسی رخآ رب یربغ ندنب یدلبا دا

 هک ور مدید نسرسا هن بوریو باوج هغب رح بوبد ردلاسع> هن
 هدنفرط قرش زسه کر رک هک دتا نیةمالو ان یب وا طم هدکدلباهاکز
 نالوا ول طم مب مدد من هد یدیدنس هلوا ندناورهت نالوا

 ه در وما ردوو یدید ردندناورهذ نالوا هد.شناح برع هم

 ناورهت هد هدب رغ فرطو م دلبا بورد شبا یمرولوا قاغنا
 روك ذم ج رُغلا وبا م دلوا هاک | ن دسنغب داوا لع رب یم هلعما
 سیالا سہل لا ب اکو ردراو یس عفان فیناصت هت هدیدا نف
 رد هدنس هنس حوا زوسح وا یت دالو رددن ایل بلج رول رم

 وادا مدا و هدناورهد « دنګ رات ناسفط ز وج وا ىل اتتا

 دز اس هنا هجر

 اجا اک چ ولا یهتلا یل ن ی رام وا #
 + ةمالعلا یوحصلا یرصیلا شد رق مت #

 یرببخو فقاوو یرمصب و دقان كن هدا نونفو هیبرع مولعرول زە

 نیغل وا یلعا نف یرداونو بئارع كتغاو برع ماناو رابخ!بواوا

 بواوا "راحنلبضف ردقود یدیالاسلا لاعیسهبنر هدهروب زەنونف
 نیغل وا هیاپ مک یس هی او ه دعبط ن زو نکا ب رع م الک ف اکشوم

 س هدع رک نارق توالت بویه هوا ردام هداثنا نوزوم تار

 هدنخ رات رکسن اسکسزوب یرود ز۰ دیش نورهردن دا رغیسلیا
 تعءارفندرول نم یسطهب ندننامبل :بودرونک هد ادر ند هرسها

 س



 ۱ ا

 ند هرس صد عیب ر ن لصو هک ردا لفن ر ع ویا یدابا

 هر رب دلوا لصاو هر وب ر«یدب ثم ردنوک مدآ نوا كروت,

 هنب ر وضح ه دودلوا ن ذا م دابا ناذسیتسا هکمریک هنر وص>

 هکهدروک مدیا ه اکآ ن دغر دلوا هرزوا ربتوربکت كرود زو مدرک |
 رادود ر دن« تسکود رب نوعا یس دک طعف هد ساگر دص |

 ی هژلتش اسد ب ولا یگالس مدرب و م لس شم روذوا کلا هنتسوا

 ۷ رطاخو لاحهدعب یدلا هاتسو كردم لوا بویلبا توعد هنا

 کا هدتنی دید هللا داشدا یترب ندراعشا بوبا ل و

 یدرتسوک طاش هدانز ید تویلبا طح م دابا د ادات سا

ERیدلنا ها هدوعق دام ۱ داوة کر  

 همالع یدب دربخ 9# نسم روا یو ب ورسوک ین هادی

 توعد نرو هد اهتسا ن دن رد ه دعوا نالوا هرصب 1

 یکاطلس واتداعس یلاعت هللا بودپا اعد هلضف س یدید كدابا

 كاع بودیا تیغر هفب رش ړع هکنوسلیا ماد هدب راکماکدنسم

 تافل کب ه دعب یدید ررروب رودقم لدن هدة طاو تءاعر

 وزرا هکمروک بواوا قاتشم هرکیانح هكدا ن امز هت بودا
 هد هرم هنعا لو هدرا اود "هیاس زرع دنا ییاعت هللا دم كل دردنا

 رایدلاءا لاوس هلم هر هر هدنب ی دلبا هاکهولج یل وصح ریح
 هروک هلب وس یدید ۸ هدا ضرع نکن روضح هسر واوا رکندا

 ا ا۴ هدنتسمم ناقرفو « دنع رک باک قح بانج مت

 نالوا مولع» ىلثم هسیا دیعو ودعو ش روج £ نیط ايلا سور

 هدنباوج هدنب یدید ردلکد فورعم هسیا نیطایش سور رولواهلثیش
 و وفا كرات یه هتک لع قد تاب مدیا

 لوف وب كسبقلا ی مار دشاوا دراو هرزوا برع مالک ب ولسا
 ) مظن) یک )با سو کم

 چ لنفي
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 ود لوع هدنرالاو> نکا ردرر ۶۰ ی کدمروک یو الما برع

 ه 6 داکهدیا ملکت هلکنا هدفب وخ ل اغا د بویابایهوت ی شر گر وف

 سور نالوادزاو هع رک ظن كلذک شاپ دارياهدتدب وب هد رعاشءاس

 لئاس بودیا ناس کسا یمالک لصف م دید ردن دا قوب هدنیطایش

 هکهدلنا ت ۶ رع تعاساوا نابه و E هدروک ذه

 هرزاج نالوا دراو یک كنو هديظع نآرق هدکدرب و لا لاب عارف

 زاجلا ات که درغلدرا و هب هرصت هدا بودا عج باک قاع

 عا هکروناوا تداور مد انا فلات ایک نالوا یک هل سا

 نعط ود ردیآ ره سن هلا یر یناشلا مع نارق هد بع وا

 باوج بودیا توکس رلبدردشربا هروب مرارضء) یربخوب یدردیا
 سلاح دهع ن وحا هدأ نونو مىلەن هدن وک هن ییءعاو یدمر و

 تنیعععا بولواراوس هن راج هدنوگلوا دمو بویلبا لوس وپدرابا

 راد رب یدرونوا هلناب بوک بوربو م الس یدلک هنسالح
 یدید ردیش هلرذم انآ نسرید هن هربخ دیس ابا اب ه رکصخ دیحاصم

 ردخ وبطء رج فراعتمیلکا رک هاون بور و باوج هدیعععا

 ارز كلدلبا تراسج هنر ق هلبا كيأر بن هدیبعوبا سب یدید
 یدید یدروب (ارمخ یسر قوف لجا) هدنع رکنآرق قح بانج

 نالوا رهاظ هدرا یسانعم هکلب رداکد ریست هل ار وب ییا

 هد رمح مزا هکن دیاوا كمولعم ید هدسع وا شب ی ددر دت

 ندلییفوب یس هلج كرککیدایا نعط وید ردیا رفت هلبا یار
 بوید زردبا ناس نسا عم كت اذل نالوا رهاظو نیب هد رغأب بواوا

 ٰقرو ۰ ی دام كن هدیس ع وبا لا یوا ی دنکب وقلاق ندشاب

 رب ره نسح یچععا هکر دوب نیت دز چت ندااگ هدریعو

 یدبا نیساد یاب 1 نرش یالک نیفاوا ق 9 وم ەراءە) د ت9اطا و



RE 
 ا دك اق یزنکا کلوقتییدابا رك نکا
 ةا هد ع وا یدردیا زارا ل تروص یتورفس ع ورد

 یرب رقنو ناشد رپ یراتفک ندنفیدلوا كالام هرب رقت نسح هچ رکا

 هلداور قولو روب ز رومایکیدلبا لفن نکا یدیا ن ابسجانو هرریب

 كب هدیعوب هکر و:اوا لقت یدیالیح هلیاوصو قدص دلحو نرم

 یز طو نعط هدنفح سکر ه بویلوت صالخریکو ریغص ندنناسا ||
 نی یسوه هسعفدرب راد دیا ن اسرت ندشنابژ لخ ةماعا نیفلوا ررقم
 رو رم یدیشاب" تع رع هسراف دالب هل دص یلالهاا نجرلادبع

 دیک او ت هنیرامالف « دقداوا هک آ ندنمودق كن ةدىبع ونا

 هدک دلک رد ی رووا فوخ ندنناس هدینعونا تویابا

 لاص هغلوا لصف تشر رس بولوا هرزوا ترمصب هک ردکرک

 هدماعط لالخ هدک دلک هد ع وبا سا یدید زس هانا قلخاتسکرب

 روب زه ییرادعمر هلنااصد نکرروسنک ارو یر كراکتهدخ

 نشا ییعع هدک دروک یاحو ناخ بحاص ی دود هعتماد

 ددعنوا هرب ل هءاج اکس هب > ملا نوعا تیلست هرول رم بودی |

 یس راو ه كح هکح ا ۵ دول هد هدیمعونا یدد م هرب و هداج 1

 هد زک ابروچ بویدآلعد كج هیلیا ثیوات ی هسماجزک ابروچ |
 هدا رح یو٥ ویا ی داباد-صق تراشا هکعد ر دقو عا

 2 ر وا لقنو یدابا توکس راحات ب ولوا ففاو |ا
 هدخ اب ندنووخ نا سل بت ۵ دعوا هانا دام كمرک ه ریس

 هترخآ یدیا رد هلوا هدنو فد رحوش هک هيلوا کالا رظن هرلنلوا

 ید هماج كرو زمو یدلوار طاح هک هنس هزانج هدکدلبالاقتنا
 یدافتعاو لوخدم یساو كتاب یایز بولوا كل ایانو لاسو

 هدا ماکحو یدیا مهتم هلبا ليم هجراوخ بهذم تولوا شوش

 بواوا مهتم هلنارباد ليم اریز ید زاوا هاکهولج یلو ہو لګ یتداهش
 ا ا

 < لە



 یک ۵

 لف ندیععصا یس ی دیار وهم ه-اکلبا تر اسج هعیش لعف
 لرون رم هکک دروک هاکان دریک دج هباهد.بعوب !نوکر کر وناوا
 هدر :مشربا لا هننسوا كنوتس نالوا هدرپ یکیداک هديا سواج اعاد

 (مانن) راشلبا رب رحم یت ود

 اما هلل اب لڏ ةديمع ابا # هنعیشو طوا ی بع هل الا لص

 هروب رم هدنب یدلیازایناکب وید هلیاوح ېپ وش ر دارب هدربعوباسپ
 تسکش یم ام هداننا وب م دلبا ع ورش هوڅ بوصاب هنس هقرا

 ددم مدید یدلاق یساط كطول هدک دید یکدلیا وحش ید لدتا

 دوغ كتيب ارپ ز هلبا م اّعها « دانز ندنرا راس هد هللا وفرح لوا

 تابثا لوا یروکذم تیب یدیدر ات اھ هلو ر> لوا یس هبق

 دد-ءزوب كروب زم روالوا تاور هرزوا قوا ندنفرط ساون وبا
 رشک: هلبا دادعت قیرلیم اساردراو یس هدیدنسد تاغیا: یرادقم

 یرصب نسح هدنحرات نوازوب یتدالو یدنلوا باتجا ندداوس
 ہیک ی رلکدلبا ۴ اب یا درو ندب افرادوب كنب رل رطح

 هدن راک دادا لاوس ندنندالو می رات هرو زه را بضءد ردشذوا مقاو

 لاوسوید رد هدتقو هن كادالو هی وز ههر یبا نیر کیا

 را راک مرع كثب ران رمضح هلع هللا یر باطخان رع 0

 موش هن هللاح ناسا هدل اس هدعب ب وید رد هک یراکدلبا نانج

 نام كعد نس شابا داوت هدنقو یک كنوب هکنس شعا هک
 و | عقر رخ هلوهک ن دن 47 ها یا رع ه دک دارا مون

 ۷ یدد یدلوا ثداحرش یک ك هن هل ياس ملک هدوجنو من بو

 مدلک هدوجو هدنس هک تا كن Ee ياه دث

 هللا هجر ی دید ر دیا وج كن هعیبر یا نر رع ماو جو
 ىل اع و هناهس
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 هک رطم نة ماز ن هللادبع نی هنر نی نم دیاولاوبا

 # هک ن سف نورع هعساو بلصلا نی كيرش نیا
 ینبپ سا نابشنلهذ نی ةرهنب ماهه نی لیحارش و 96

 ص۵ 2 77 سس ۳۳

 هم رک و دو> تماه سو تعاعس تولوا دو ۶ ندرهد ار رو

 ییهصا یدیا تاجاح ب ابرا "هلبف یس هناسآ نیفلوا فوصوم

 هلبدیعا ناسحا بولک هي هدناز نب نع» ییارعارب هک ردیا تیاکح
 نیفلوا لوهذ یس هزر اج كرو ز» یدلبا ظن هغیلب هدیصقرپ

 یسلبا عوحر هل كسا ارعا هدعب ی دیشالاف تویلرب و تدمر

 تعزع 9-۵رط ر تولوا راوش هہسا نعم وک رب ه دقدلوا تب و

 بولوط قنانع كننخر هدقدلوا فداصم هپ ییارعا نک ردبا ۱

 (ےظد) ۱ یدلنا داشدا ی یکیاون

 E نەما رخل كدامو #

 3 بها ذم لنعوقورع«سانلاقو##

 # هاا دام ملا تانس.یردتس ۴

 ۴ تناقطا بابالا دنع تشق اذا #

 بوری و هقاند دع شب هروب رم هدکدلبا شوک یروکذ م توب نعم سپ

 یدعا راو هدعبیدایالام الام ییدیعا بیح هلمهردو تابثو دازو
 لصاو هکع تانبیلاعت هللا ءاشنا لوا هدنظهح كاملاعت هللا ردار

 قجهلوارورسم هج هدنرلکدلبا شدتفت بوح آی هکه هدکعیدلوا |

 یدتک بولیکح هنس هل كل ردنا اعد هدب رع یدد رولوب رلرش

 بوسلوا یلاوو مکاح ہراد هست ,دنتاود هما ییب هدنار نا نم[

 تلود یدیاندنصاوخ كل هره نب رعندیزپ نالوا نیقارع ما

 روصنم رفعج وبا هدک دابا روهظ سابع لآ بواوا رخآ هبما نی

 یدبآ هله دنا هدرو زم هدک هلا هرس ص اخ یروگ ذم دیزب هدطساو

 دهن هدزسافتخا یدلبا افتخا ندم هدقدنلوالتق بو 3

 بلا 9

 هاد رسد |



 یک ۳۱

 یرلکدید هصغ> یبا نب ناو مم یربند هلج ردراویشذگر سبب
 میگیدردبا تودیا تراک یسدنک هدیاز نی نعم هکر کیا رعاش

 دیش هدانز «دنباب كمروتک هلا تب روصتم هدمانا کیدلبا افتخا

 یئکایقو تیهندنفوختمرب و هلایزاغوب راکر خ آ یدردیاماعشاو
 بوح ندداد_ُهب هکمدانا دصقو م دے هب هودر تودنا لب دېت

 نوب های مدقبح هرمط ندب رج باب هکنوح مدسیک هب هبدا

 كن هظء> نالوا هدومقو یدشود هعدرا ب رع هایسر شتا دغ

 ندنرظا كراروب زم هکنوح یدلوا دةم نیک د هوا رود ندننا

 ی: رالوپ كن هودو یدلوا طاسم هیوا یک «ایسیالب مداوا باغ

 مديد نسر سا هب ندن یدنوط سد بودرکوح ںوتوط مک

 دسعک ییدلبا ششوکو یچس هدکبلط یربندن امز هوپ كت هفیا+

 مالوا ییولطء كن هفیلخ یتح هک میک نب هدنب یدید نسبکدنس
 بود افوخ ندن انا منع هللا یدید نسېلکد «دنازی ند مدید

 هرب نع مدید ردراو معسان» ه هلا هدناز نی نع همن هلی ارتقا اک
 یدیدمرولس العا ندن-ییس ن هللاو EUG بو دیاراکنا مجھ

 هد۶اب لکد نک ع صالخ هلق رط رب ندد كروب رم هکعدروک

 هکر د رهوجرب وب بور اچ ندقیوق یدیا راو رهوج ٽو یذرب
 كناسحا یکیدابا دعو هب سمت نرو کف ب ولوطیب ر وص: »

 هغ اق ب ونوطرودعم ندن ینو رولوا لدا ءم هنفعا فم فامضا

 ىدلبا ر ظذ را دمر بولا هناس د یرهوج م دید هاو ا بدس هک هریک

 راو ماوسرب ندنس نکلرک د هرم تلکیدید یساهب لزوک هن هدعب
 نس بودیا لوبق یرهوجوب نس هیت وس تسار ٠ دنا ہکءادام
 م دید هلا لاوس ن امه 0 هلن وس هرزوا شاب یدید ملا دازآ

 تولواژادنا هلولو كمرکو دوج تیص ورندامز و هدسان نایم

 هروک هاشو مانوب ردٌشلیا ادصرپ یکالفا نوک دروجال ساطه

 فر
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 ین غصاب مدیدریخیدیدیعدلوا كمرب وهبهس؟رب یکلاممیجج هرکرابآ
 دس

 مدر و باو> هلرا ال هداکآ ی دید ها وا ردوا کابل ناجا ۱

 هرزوا بولسا وب لص ااو مدید ال هش ی دد یکدر و شلات

 هدک دید یکدلنا اطعا سرب هدکل و نوا كردبا لز هحرد هجرد

 شلپا ناسحا نە: صول هکمردیا نط ةا باج هکع دال

 هدا یدد شد قوح ته كکدرب و هروک هانوت م دید مالوا

 رفعج واهل مهفولع ج دڳ رعفرب ن هکنوسلوا كم ولعم یدعا

 مهردر ندرب رب یربع ۳ و درهردیمرکب هدنآ نک _ فرط روصنم

 رهوج ول مر دیا شبع بو دیا تعا داکنا توماوا مزواک همحر و

 ی دعا ر دنوتلا كم ۳۰ ی” [هب هرزوا كکيدلنا رب رب قا

 روه شەو اکس یکسفنو نوسلوا كنس لا مدلشعااکس هنب یشاطوب

 تم ڪک هکاوب هم الرب راو دا عار هکیدادحا و اا نالوا

 مدا یو دم وح E هدا دو نوسلوا كسعم لات هلا

 موا لود و هاب ارورعو بع هلکمر کواس درب بول یتکیدیاراو

 روح ه دنر ظذ نسردآ ناسحاو مرا" هب هب ره هوس د)وا هدنابح

 ناسحاو ماعدا هک داک ندکلا تولوا كتردوو نو )وا ردو فو

 تولد ها رخ اتو فوت الصا هد ههرو- هدو> و یره>رب تویلنا

 بونود بوغارب ن دلا یت رالوب كن هودو یدربو هما یرهوح
 دانا یاوسر ن: نوڪ 2> هللا هکمدخا ویلا دان رفندندرآ یدنک

 فطا ردلهس ما تین هت>اضفوب كسک ےئاب بواکود ماق
 نوساوا لالح i كردامریش اکس لا یرهوحوش لک بودیامرکو

 ند ۵ طرو لوا هلا راکدرورپ بت اسعو یفذمل ی 2 تولکح

 هد_علد)وا هداهن اب هب 3 ساک و تاود ,e هل تواوا صالح

 هل هب رطرب یدلوا مدروک هديا صعق ود م هدیا ن جا هرول رم

 ِ + نرخ #



> 
 سس یو و و ن

 تعاجر ند اسارخ لها ہرک صن دکدلنا افتخا نامز هج

 لباقم هروصتم هلبا ر ا عشب رکشل بویلبا حب ورخ هنتسوا كروصتم

 مبظع برح رب فورع» هلکعید هیعشاه موب هدنراایم هدنراقدلوا

 هلی بام ی زو هرزوا برع باد هدنازن نم هدنوکلوا یدیشلوا

 هک بودا مادقا هاوو بر> هدنهاکشدپ روصت+ تودارتس

 کا ندیآ موعه هنثحوا كن ه-هملخ هلکهرتسوک ر اکلروالد

 كشرو تربغ شخ نشاج هدربن ناد رع راس بوردنود ییزوب
 كن هفیلخ « دعب یداوا بس هنسازو كحراوخ گسع هلغملوا

 یس هدرب ندنزو هدک دید نسل نس روصنم هدکدلک هنن روضح

 لب اهر راکمک د.ع نکغدداوا هدننلط نيمو! ارعا ا بودا عذر

 یدلبا مارا بو دبا راقلزاوناد هروب زم روص:» سب یدیدما هدنازا
 ندنصاوخ "هلج بویلبارهظم هثناسحاو ماعنا تور دیک تعلخو

 یدرشملک هنب روض > كروصنم ند نوکر هکر وناوا تاور یدلبا
 كس هليو فا ناور نعم یا ه دکد روک یروب زه ر وصم

 رهاط یب تن مهرد كس زو هب هدیص یکیدلنا م حرز هدکیاقب

 (یخد) لدر و نوا تاپ وب
 3 ناش وب فرش( افرش ۴ هب ثدب ز ىذلا هدناز ن نەھ 3

 ثعاب هب هاچ هټره ل وا هکلب نین ومل ا ریما ا رخ نعم هدکدید

 ( ےظن) یدید ردپ راتیپ وب كن ہدیصف
 نجرلا ةفيلخ نود فرسااب # انلعم ةع“ اهلا موي تازام

 نانس و دنه لک مفو نم # «ءاثو تنکو هنزوح تعنخ

 یدید نەما تئسحا هدک دانا شوک ییهروک ذم تابا زو ضم سد

 رو صنم یدیش کەش روص> روصنم رو ر«نوکربهش هکرولوا لقنو

 اعد نو٥ ؛دک دید كراوا رب بویحوق نیا بودا با ط> هرو زم

 re eee een resaman rana iC DT U aE سه از ی



f} 
 ESSA OATES تم ی ی از ۳ و زر

 کک 7

 یدید مدلوا رب هدکتدو.عو تع اط كئس نینسولا رما ۱ بودا

 نسرداق هب رحو كنج بولوا ل ال احو كياح هني ابآ روصنم هد هر

 رد هني رزوا كني رانم“د منعاصتو تدالح نیمو اریما اب هدکدید ||
 كنس هدک ددرد راو ناش قن هنن هدنسامآ روصتم هدءب یدد

 ا ارا لقت یدند نوا ماا نزا: کللوق |[
 هدقدنلوا لفن هد ز ن نجر دہع نالوا یدهاز كن هرصب لها |

 یس هلج توموق تمدخر هر زع]ا بر ےک هضم یاو دا

 راتاو یقانم كنعم شابا لدب هنلوب كقولخت زج اعر يک یدنک ۱

 یسلاو ناتج” هدنرهارخآ روب رم هکر ووا تاور ردقوب تیاهذ
 نو اییادحا هيا صءب هدنس هناح هدنح رار ییلازو یدیشلوا |

 نی_هلوا فرو عنامو بحاح هدوبا هد ایاروس دریا را
 هدنرلفدلو تصرف بورک ورګا هلی رار ۳ هفرفر ندحراوخ |

 رارف بوتیچ « دعب رلبدلبا لتق بودیا موعه هننسوا كروب زم ||
 یزروب ر«بوشب ریادب زم نیدیزب یمهداز ردارب ندنزدراهدنراکدلپ

 را هرم را هیک هجن ندارهش هنلتف كروب رم و یدلبا لتق هلج ||
 ر دیس هد کلن هص> یا ت او تسحا كنس لح رل دد |[

 هص > بآن نا ورم نوکر هکر دا هدنسار هش تاةبط نما ن همها دع ||

 نوه هروب زە رە ەج سپ ید شک هنیروضح كنیکمرب رفعج ُ
 صا وید هلبا دا شدا یب هرم كکیدلیا مظن هد نح هدناز نب |

 ( ےظا ( ہدےلوا هدک دلبا

 6 الایع هترفح راز نا ىلا # نعل ملک سانا ناکو *

 سال یدردبا اکب ندهروط هسا رفهعح یدلنا عورش هدانا وند

 مه یریندرادالوا كنعم رفع ه دکدلیا م ات نس هدرصق روپ نم[

 یدیدربخ «داوایدابا لاوسوید یر بدرب و هزاجاکس نرجا هی |

 ےس م
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 یدرریو نوسنلا زور د هد روب زم هدکد ید یدرربو هز اج هنر هب
 ید بویلوا یضار هب هبت مهوب روب ز۰ هکمر دیا نظ نب رفهج یدید
 تلاکو ند فرط نعم اکسزپ یدعا هدب بوید یدررب و هدانز

 یدنکو ۸ هر و ناف یکبا كرادقم تکی دلبا نیهگ یدنک بودیا

 هروب زم یدلیارما بود ل هديا هداب ز ید هبنرملوارپ هدب درغاب
 هرکصند هبت مهوب روب زم هکر وناوا لقنرایدریو نودا زویتلا كب

 (یظن) ۵ د هرس در 6 هسروتک هد صور

 تک نم دوا لحر نا لوو +

 ۴# الاون الفلاو-لآ تهذدقو #

 دوخ هنویدراردیا ع اعسا نی رعذ هن بولد نسل د نس یل ئاق كنءالک

 یربندئا ره ناناوا ظن هد: ةح رول زمو یدراررب و «زاج
 ۵ د هاچ 4 ردیناسا وب كل دالا ے ڈالا ن ری ط ہں نیس >

 (مظن) رد رو طس

 * يذل الوقو نعم ىلع ألا #

 ۴ اهن سه اعد سهیداوغلا لتفس 3۴

 #3 هدوج تب راو فک عمق ۷

 3۴ اعزه رعلاو رملا منم ناکدقو *#

 3 هرفح لوا تنا نعري او #

 #اع دص نح تفص ایح ن اکواو#

XXبک هروم دس ءا ور ف س٠ ف  

 ٭ اہک رھ ہار لیساا دعب ناک اک #



 نت
 ۴ یضعفن ودوطا یض» نعمیضمالو##

 ۴# ام را مراکلا نتن رع e اه 3

 یس هر دار كلعم هدتشس هچ ر دابع نی بحاص امد ةو

 ی ل لت! رورم

 ٭ دواد ن دحج ن نالسرا بلا نب ہا کلم عدا وا

 کا لالص بل اقاةد ی قوس نی لاکیم نا #۴

 بوللوارک د ید داوایردارپ دروب زهدواد هد هجرت كلر غ طام دم

 كرم نالسرا بلا یدیشعاوا تر اشا الج ا هنلاوحا صعب

 جرد هغو هلفمالوا لمګ هغو ار ڪک ذ القت هدنس هجرت
 یدالوا روب رم هرکصندنلاقتنا كيلرفط هکر ونلوا تباور یدناوا
 دنس نیش كنروا دواد ن ن ایل یس هداز ردارب هن رب هلغمالوا
 هدام نالسرا بلا یردارب هللا نایلس سد یدیشلوا ینا طاس

 نالسرا بلا هلع ٠ رخالا تولوا هلناقم و هيرا هعفد هح
 کا لفن یدلنا لافتا هرو رم تنطاس هلغلوا ن دفرط
 تواوا یلوتسم هکلاع هرکصت دود لوا رارق رپ « دنتطاس روب رم

 هضبف كکبل رغطیع نیفلوا دیا نم یکوش و توطس هد تک
 تع رع هماش دالب ب وااص لا جد هدالب هل كل دمرمک هنن ریش"

 یوم ام یدل با تدوع هلیا ها ص؛بودیاهرمع اع یل ح نب دمو یدلبا
 هنالس را بلا ن دکارتا ولع هد هیءالسا تاود هکردیا هدنخرات

 ردشأیبا رویع ر وب رم ادتا ب ویلیار وبع یتارف رهن هسک هک
 مج رکسع هداب ز ن دک زویکیا هدا كروب زم روو

 یتوصج رهن هلیدصف تع زع هناتسکرت دالب رارک: یدبشلوا
 قشر هم نوک جافرب نوعا یرومع ل رک سع میچ تودیاراذگ

 فتو  ن دنرازغهکس* یعالف ی او لوا داسا و یدیشایا

 هشروصح لر و ارم هد ما E هان یهزراوخ
 ۱۳۳ ۱ CPO SA SEE هم

 را شمروتک
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 سما هن اوا تسایس ب ول رک هه*راچ ی ديا زاشمروت ڪڪ
 نیسردیا لاله نوحه هلت وقع هرم وب یب هد زوب رم یدلیا
 ساح ین اکو رہن هدنهاکشاپ بولک بضع نالسرا بلا هدکدید

 رت نکل ی دن | قوا رب هرو رم ب وروا 4 هضیف لا نابیه یا

 لوز هغش | ندان هل بضع سد ی دابا تباصا پو دیااطخ

 هد رول رم فسول ید شود هرزوا یزو بوصاب هتنماد هدک دنیا

 یدلبا حورح یناطاس بواک بوروا هرچخ لا هدک د وکی احوپ
 بوٹی را ندندرا یربند هي نازه م هدیک نوهیح هک: دارا دصقو

 رخآرب بوریدلافیناطلس سبد یدایادرخ شاب هلبعاقوط رداحرب

 یک الا م اد نیعلوا سون ندود: ڪک راب د ر وتوک ۾ هیج

 یوا دهع یو كهاسکلء ییعوا هنر بو دیا توعد هنا

 كنرسه خیر ات هعقو وب ی دلبا رادیاپاا یایند كرت بویلبا شرابس

 ہ_ےلک هرس وب هکروناوا لفن ی دلوا مفاو هبت سش ارزی

 ادا ب ویمر وت هل هلا یهاشکلم ىلعوا ن الرا بلا
 بحور هرکص فب ا 6ر د س ید- .تهروتک هرفس وب

 دنسم نیشن هکب زا هاسکلم هلیقافتا كنايعاو امها میچ تبصو |

 یرامیدق رقم بوک ندلح لوا هلبایرکسع بواوا یراب ره
 بودا لاتا هنرخآ كن السرا بلا رایدلک هناتسکر دالب نالوا

 هدک دلبا ع امسا رلبصهب ن دنرایع یتسولج كهانک!» یلغوا هنیرپ ۱
 كنهآ هل اف و برح ب ودیا موج رکسع هاب هلرس و ءد تنطلس

 هاشکلم تربص هدقداوا مقاو فاصم هدنب رق نادمه یدلپ
 ناشارپ یرکشا ب واوا م رهن فرط یع هل لوا هدندن اچ

 ندرکو تسد یروب ر» بوشود رک-ع هنیدرا یدلیا رارف هدقداوا
 هننحابقو مرح روم راب در ونک هنیروضح كهاشکام هدسب

 هدهعلق رب بویلغاب اکب یمناق چوآ ر ناک عرضت بودبا فاّیعا
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 هاشم نکد یدلشاب هزات ولد هلا سح داوا لا مر

 لس یتس هتیلا بویغیا تباجا نر رق تساجر كروم هلقیرط رب |
 جارخا هیر وطر وا# هلا بت اک یتورد ندمان روب زم هدک دید مردیا

 كنس هک مدا حژرح هلا آر یدنکأکس ی هکندتنا ت والا

 تحابق وب نوراقبح ندشاب نب ىرلساعلا و زاب كدلاجر كتاود |

 ماد هاتکلم هدک دیدرد و هدیردغاک هتشا یدلواتلس هنناکنزا

 یرادغاک نالوا هدنجنا جا بورپ و هذيلا ی هبروط بودیا تو هد یک لا
 هدفاحو نیداجاو یدلای هبروط کالا ماظذ هدک دید ها تءارف

 كکللا ماظن رییدت وب هکرونلوا لقن یدنا هنگ كشدآ نالوا |

 ۱۳۳ كوا ل تولوا دد ند هتنح ار ا

 كنارمک و ارعا نالوا هدخاب لهاسکلم ارز ید_یشلوا ثعا ||

 هلج نیکعا لاسرا را همان هنفرط ر وب زم ها ی یس هلج ||

 هب روط رک ا یدیا ظوفحم هدنعا كن هبروط لوا یراد عا کک

 یرلشاب بولوا هتم یس هلج یدیا هسفیچ هضاب رادعاک بوئلوا |ا
 یدیا ررعم یرالوا حب ندرک ن د اطا كهاکلم ندنفوخ

 هدقدلاق روتسم یتفابخ كنس دلج نیععا هندی راد عاک کالا ماطظنسد |ا

 صا ام ها رلیدلوا ماودر هدنتعاطا كهادكلم هالا عارف

 عارف هاشکام هرکصتدنوب رل دغو هلدایمب رک ك ایرو رهیدابا
 هرس دض.یداالب ہی بولو ایراب رهش دنسهنیشد هکن زا هالا

 ءافلخ و یدیشلیا عیسویکلا نالوا هدنفرمصت ت هلکءهروتک |

 هرصع لوا هدالب نالوا هدنفربصت رب ز رود رم هرکصت د هدم

 دالب یاصقا الوط ید-.ثعالوا فلام هسک نادکولم هلک |ا
 ۱۵ تاک دیس دلا تب ن د رغشاک نالوا ن ات ڪڪرن

 یس لج كدالب نالوا هدناموب هج راو هررخدالب ند هینیط:ط ف ||
 بصل ندنفرط یحهلاوو اح كنير ره بولوا هدنو مهت روا رم

 سو سس سس

 یدیشعوا «



۲۲ 

 ۱ زرد لداع كلم نیفلوا یحاص هنسح ترس ر وب ره ی دعوا

 | شمروتکر وص بودیا انب دجاسم و عماوج هددالب هت یدیا

 قفوم هریخ ولرد هحجا بو دیا انب راب رکو ران اخ هدرالوپ و یدیا
 انار نانلوا دبص نیغلوا لئادهدابز هراکشو دیو ی
 لخاد هباسح تو یدیشطا صا هفَعلوا طضو ظفح یددع

 یدینایاقدصت نوتلا كينوا هدقدلوا غلاب هد دع كيبنوا یرلنلوا
 روپنم راب رهش هکر دیا رکذ «دنخشرات یت ادمه كالا دبع نر دم
 نب ىلع «دسوط هدکد لبا تعرع هی هب ر اح هلیا سکت یردارب
 هلا تل !ماظغذیریزو هاشکلم سد رابدارغوا هنیدق مهاضرلا یوم

 ناطاس هرکصذدعرضتو اعد زاردو رود بودیا تراز یدفی
 ع رضتو امد هلمجو هتح بانج بويابا لاوس هكلملا ماظن

 ناشلا میظع هللا هكمدلبا اعد كللا م اظن هدكديد دكيا

 یدید هیابا بل اغ هني ردارب بو دیا رفظمو ر وصنم یرابرهش

 نیمل ہل انےلصا معنا مهالا ۶ هکلب مدلیااعد یک كنس ن, ناطاس
 هد رات ین ادمه هنپ یدید م دابا اعد وید + ةبع رال انعفئاو
 ءانا بولک ظعاورپ هب روضح كناطلس هعذدرب هکر دیا رکذ
 ندنرکسع یربند هرساکا هکیدلبا لقن ی هپ اک-وب هدندنپو حصن
 , دک دتسا وص یدک هثسوق نانسورپ نکردیک بولیکح اهو کب

 شون ی دروتک یب رش رکش یلزوب هکر رنج زق رپ ندورعا

 هدک دلال اوس وید زمسر دپا هج یب رشوپ بو دیا ظح تاغ هدک دليا
 یس هلادرب نیفاوارادبآ تا یتماق رکش نالوا « درگاتسوب مزب هدرف

 س یدیدرا_ةیچ تب رشیسولط هساکوبرا هسقیص هلال ا بوسک
 یرمهکه دکدنک هکمروتک هدررف ی دید ر ونک یجدرب راو نک

 یرلناتس وب ه درب رخآ هران وب ےکیدلبا تع زع هن وہ ن د لکو ک

 هنک-اس یر هغا یدنک یروب رم لحم بورپ و ناتسوب رب یرادقم

۰۱۹3 



IF 

 مکیدتا ی داک هقیح نا ڪڪ هب رک و ه داناو ه ھا لاخدا

 یدتک یتک رب ل نماتسوپ نیک یاریغت یبن ہ نمعح مزپ نم هاش داب ||

 ندشمافرب امدقماربز هدنباوج نق هدکد ید نسر دب یرسک یدید
 هدير ع كشماقرب ےسرآ ی دمت یدرولوا ناصاج تب ره هساکر

 ںالوا دانعم یورخ امدقم هسم دابا ششو کو یچس ردق هن

 هیهیضق یرسکی دید یدلوا لصاح قجلایر دقمیر نع كتب رس
 ونک یرحارارکت هن رو ه کد دروتک یچدرب راو تواوا فقاو

 ن دناتسو بودا ع وجر ن دنس هقاس تع زرع ی رسک «داتناو

 ناداشو روس« رو « دک دلبا تس هک یا هاب وک عبط تسد

 || هد :ەح كنارّهفزب رمهاشداپ هل دیطا توقیح هرشطرپ یس دیک

 یدید یدلک هنیرب یتکرب لرغاتسوب نیک عا عوچر ن دنراتین ںالو
 یدنوا حش یکی دنیا ها لم هدکدروکریا هناباپ یب هباک> وب ظعا و

 ر دقوب كش هدزما_لوا لماع هلکنوب رب و هدنرب لزوک رکتصصت

 || كغاب رب یربند هربساکا هکنس زیا لقت نون یب هاکحو هیاناعر نکل
 یشک مکیدتیا هدکد نسا قروق مقلاصر ندنیح اع عاب نک رگندنک وا

 رد رعرلع اب ریهاشداب هکمادام ارز کد رداه هکمر و قروقاکس

 کد رداف هکعا تنایخ بو راپ وق مقلاص رب ندنجا هیلا یقح
 هلباصم هلبا هیاک> ود ی اه شاه گناه دیس دید

 ۱ جرات هش هد هب اکح وب و رلیدلنا ناسڪسا تا هضراعم و

 یفارطا سو درا هاشکلم نوکرب 4 کک ر دروطسم هدینادمه

 || اغا هلبا ی اه ی اه "هیرکفب رح یل: وکرب مکی د روک نکرزک
 ا قرا «دکابا راسفتسا نس هب رک ثعاب نااهل
 هلل وا روهط ۰ ادتنا مدلکد ال ام ههرد رب یربع ند هح جاقرب

 هدنافهقا جاقرب ب وروتک هیودرا هک ان م دلا زوی راتب هلا راسا لوا
 تا قل تواا هلبار وز مالعرغ حوا نکررد زی م دیا

 و
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 هنا وا ب ولا هاب قی رو ره ناطاس ی دید راب دوق رسلخ و

 بودی ر ود یا كن و درا سا زوپ راق ملک وک هرمهمرپ و یدک
 یزوپ راق كردیا وهسج هدم یدیدروتک بولآ كسرولوب هد هرن ره
 ی دروتک ت واود « دنهاکشس كر کک ر ندنرللوف كاطاس

 یدیدمداوب هدنناب كن رللوقكب نالو هدک دیددا وب هد هر ناطاس

 یژود راق وب « دک دلک بو دی ان ام رف هن راضحا كروب ره زعم

 یدیدرلید روتک ب وا ود  راکتم دخ یدید یدروتک میکاکس
 روا زهره ۾ دک دارا رضا وددروت ک یک راکتمدخ تعاسو رت

 ند نکی دلیا مهف ینب دا یہ كن ااطاس بوقیچ هرشط
 الا ارف مر اب رمشو یدلکهث برجام نب راراک ھدخ

 مبوب میگی دتیا هبباتسور صحت ناطا ه دک دید م دمهلوب |
 یی رراکتددخ ندیارارق ب اوا ذخا یکزوپ اق كنسر دک ول درع

 تورو 2۶ یرلنا هکمادام مدل. ۶ا اکع هر وتل ؟ بول وب هز اه دلو ره

 مردیالتف یتس كسر ویلا صرکاو روساواه دنتمدخردکلوف هیایا ےل
 ندنروضح كن اطاسبوش یا ندا كروب "مریم هدیاتسور سد یدید

 نووناص هن ونا زویحوا ندیاتشور یسشنرورم هدقدراقبح هرمشط

 )قن ی داوا ص الخ ن د هطرو لوا هلستج زر اره بولآ

 روتر م ن اطلت هللا رهاب ی د تقم م اما د ادفب هقیلخ هکروتاوا

 فافز ه ننس هنس ناف از ورد ب و كیا جوارب نیز یخد

 ولع وار ك هل ن دناتطاس خد هاد هر وب رد هنسو هدنشل وا

 رلیدلیا نیبرت ی دادفب نوب وق رفع> لضفلا وبا یتعاث تولوا

 كنهفیلخ ب واوا نددالب نالوا هدنفمصت هلج كناطلس دادفبو

 بولوا لخاد هعؤد جوا ن اتطاس هدادغنو یدیشلاو ییعسا طوف

 هدقداوا لخاد هد هل ا۶ هص هدنګ را شب ناسکس ز ویت رد

 هدک دلبا لکا بوناوا تانک ند دیم رل نوفج لبد صق راکع |
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 رادیاپا یابد رت هلیبس تلع لوا سب یدلوا قرص یبا رم
 یلاعنو هزاهس ها هجر ی دانا

 _ 6 سادا عاف ءالولاب یمنلاریصنن یسوم نجرادبعوبا #
 ندنراترضح هع هللا یضر یراد میم بولوا ندنیعبات روب نم

 كسلدنا دالب بولوا عروو یت و عیصش و مرکو لقام ر دیا تباور
 تل ادمع هک ر ونلواتاور ردشالوا مرهنءالصا یرکسعو رداف

 كن هسیقب رف | و رصم ناو ره نی هلفا دبع یردارپ كن اومن
 هدنمأا یفالح فلللا دبع ن دیلو یس هداز ر دار یدیا یسلاو

 بوردنوک هي هی رفا یریصف نب یسوم بوردنوک دسغاک هروبزم
 یرو زم هدلوا یدلبا رها وید هليا شرابس اکا یتیروما كنیلاولوا
 هی هیش رفا هدنلاس یجزوقط ناسکس كنرعه می راتنامرف بجومر
 هرنناک مانسدتعلا ةوذج ىدبجلا هللا دیعوبا ظفاح یدلبالاسرا

 یدب شع هب رغم دالب و هی رفا دالب ریسصا نا یسوم هکر دیا
 فاک أ و فارطا هرکصندک دلک هلا رک بواوا یلاو هد رات

 زد هصقو و ی دیاراسشلا حورخ ن دتعاطا تسد ریز یلخ

 هدکدلبا لاسرا بودیا رادرس یهللا دبع یلغوا هدقدلوا رادربخ

 وکر دیا قید ص بش وبا ی دلک هلا رسا ا كيزو

 ردشمالوا ع وع مجهیدنأم یسانابس 4 رص نک یس وم هد هبعالسا

 یدالب رکا هد کدلک هپ هفت رفارصا نت یدو هکر ونلوا له

 یداوب هدطق مطع و بار ندنس دل تسد كنس هفناطرب ر

 تودیا مما هلا نيبلا تاذ حالصا و ةولصو م وص هل سب
 هی ار هلی رلناوبح ی دالب لها عیج ن وجا افشا ه دعب

 لاح وب سم راب د ريآ ن دنر انا ب رادالوا كناناوبح و یدراقبج
 ت ودنا داب رد لد هراهف فصن هلا میش و خارص و اکب هرز وا

 eS 1 دوداوا وسم هب دج (e ولدا هواص ارا هوا

 هک طخ دم

 ج
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 رابط د ی دلیاد اب یھ ا كلما دع ی دباو هد هبط>

 هدماقم و هدنراکدید نم- زما امد هننمولا ما ن وجت

 باوسج وی د زمو ا اعد هي ی رغ ن دلج وزع قح بانج

 ناراب هرزوا یرل_هاود بولوا لصاح یر دوص س یدربو
 نیک نودا !رعهرزوا رب رب هقناطیسوم هرکصن دن وب ی دلو زا

 یدلابا موجه هی رادالب بوبلبا عورش هک انا ریسا ینیکو لتق
 ندنرافدلوا ر جاع ندتمواقم هلبا ر وب رم بوروک یلاحوت رب رب لها
 یااط لاح كس هکمریک هع اطا تسد ۳ تولوا راذک جارخ

 ن قراط ندنرالوویدنک تویلدا لوف ین راجل هداسومرلیدلوا

 یدلبا اح هنبرزواهروک ذم هفتا ط بودیا او هیهجط یی رب ربدابز
 یدیاراشلواندنرک ع ںولک همالسا ور د قدص ره ندر ل ھاو
 توب وق رکسع لکھو سم كيب زوقط نوا هنن اب كقراط ند رانا

 هدندب رع هفناطنوجما میلعتیمالسا ضا رفرزاسو رکنآرق هژروب رم

 ع وحر هب هبقن رفا هلن رکسع راس یسیدنک تو وڏ مدآ رادقمرب

 عازل هد د الب ن دمور ٌهغاطو ر رب لها هلبا یسوم سو یدلبا
 ہرک صذ دک د لبا طف هلج ناک اوفا رطا بو 1اف ہوکر دا هاو

 ریس ردق ندن هفناط بره نالواهدکنا توردنوک دغاک هپ هجط
 هسادنادالب هلب رکسع لمهرزوا ىت واى كەر ر: ھ4 یمادعامو
 | کھ ںو دیا لانتما هنن ا هدقراط هدکدلنا هاو د نس هدا رع

 یرلک دی دارضح "هرب رج هدنرب کا دنا ند هنس بورتک هی یک هلا رکو

 لمحنالوافراعتء هلتست هروب زمالاح هدندناو یدلوازادنا رکنل هل

 كن رعه حجرات یدوعص هروکذم لبج كلروب رم یدلبادوعص هقر ط
 كيب یکبا نوا ندنیرکسع ررب هدشناب بواوا هدنیحر یا نا _تفط

 یدیاراو هسیک رفن با نوا ندب ره ُهفلاط هلباروآ كنج درم
 نمد ۳ ةراط + کک ردیا کد هدزسلدنا مچ رات لاگش نا
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 تو

 ءافلخ رل طح لسو هيلع هلل یلص مرک الوسر هدنسانور نکبا

 تولک سد یدیارار واکندابردیور کیدر وکه لیا مهنع هللا یضر هعبرا

 یروپ زم لسو هيلع هللا لص مرکا لوسر هدرلق اوا الم هقراط

 هنیدهع بودیا قفر هنیلسمو ب ورویپ ریشدن هليا سادنا حق
 دومص هروک ذم لبج قرانط هکرونلوا لقث یدلبا ما هلکلیا افو

 ES یاوخد هلناوهس هسادیادالب هيا سوم یسددنوا هدک دلی ا

 كج هلک رها دد دوا لصاو هیاسومدغاکیدیشمردنوک وتکم
 بودیا كشر هنسهلوا تبسناکا دلءلوا ندندی روب زم كحوتفو حف
 یدنک هدناورمق یهللادبع یلغوا نیغلوا مد ان هنکیدقک یدنک

 بودیامج یب زکسعو یدلبا شر اس اکایروماعیچ بوی وف هثیرپ
 باتش بوی ارارق هدرب رب یک ناور لیس هلیسوزرآكمشذی هسادنا حق

 یدلوا لصاو حدا دحر بویلواسسم لس ده نکسل یرلبا

 شدم قالوا سلدنا دالب طعم هدرصع لوا هک روسخلوا تباور

 هدمانا ییدلبالوزت هبیلا ووا قراطیدیاراربد قیر زل هن کلم هل طیلط

 تودبارفس هنئسوا كنا نیک اروهظ نشد ندف رطرب لرو رم كلم
 راهب دالن هدسادنا یدشلیا کڏ ن هسیل هدنهانر هدب هنر

 لور هلي رکسع ندلبج قرا ط سپ ر دب وسلم هروک ذم صج
 بودا مالعا هم رز هل. ارلدصات لععنسیلاح عفاو ریهدن * دک دلما

 یدلوالزانرکسرب دوهههربغ یک یناهکان یالب هرقسوا ندفرطوب

 درطوب هرزوا هلگ رایج ید هس وب را بدنا یکدکوک هکز زاب
 تولود ندنلوبهدفداوا لصاو هش رر بخود سد یدیدردمزالزرک اک

 هلی رکسع كةب رزل یدلبا باتش هفرطوب هلبا رکسع كب قرق
 تودیا مج نی رکسع « دقداوا یمولعم كفر اط یغیداوا بیرق

 بیغرت هداهج السا لها هرکصنداتتو دج هناسشلا میظع هلل
 هکنوساوا کم هلم جا هدعب «دلبا ضد رم هنداهش تودنا

 یو



N} 

 نکشسپ و ارد : :E ارز 0 2 هل رطر ندلجوب

 الاح و ردوو هراح هب یربع ندرارف و یک ده سچا زدند

 واک یپ راغاط ردرفاو ی هریخذو لس ه یحالس لر سر

 رک سرزکب هرلینب شش و د هناي ناوخ هد هرب زج وب هس اراز مسو یدناج
 رک راح یرغ ن دليا صیلخ ن دادعا تسد ی زکفزر هزکهاف

 د٤ رکسردیا لمڪو رص هتعسمو درد هد هلل تدمو ر دقوب

 نا رهاک کر ره بولوا لئان هدعرمس یافص ودغرا شبع هدیدم

 قرغتسم ه هوجویراوددو رد كنهرب نجوب هک ردرکمولعمو کسر ولو
 ریما رد هباهت 2 هدررصقکولم یرانکلد بوح نارمخد ییابود

 تر لرازا.مشرمس ندم السا لها ناروال د كالل ا دبع ی دیلو نينه وا
 هنیداذع و قولو هرکمدف تایهدشاخرپ و كنج بولوا هنشنلد هبر> و

 زس هلبانارمخ د لوا توردنوک یراّزمس هنهف كن هر رج وب ءاښ
 طع یدو “م ندعقو كننمواارماو یدلیا رایتخا یزرکع ۶

 ر د سلوا رره طن ندرك ثول كن هرب رج بولوا هللا هلکءالع

 یزمس هکنودلوا نکءوام هدوب و یدلشعا هزس هل یبانغو لاوما

 ن انا ن كدا تباجا اد تا هما مکیابا ت توعد

 هدزمس مردیا ششوک و یس هلغاج ءا هدریگلد)وا الم هل قد رز

 بولو رفظ ههرزل نب رکا تالب موعمه بودیا هنادرعیچ هلی هلع:
 یه - ززم مسرواوا لاله هدلوپ وب رک او لزوک هن مسردیا لاله
 هر جو اریز مس هدیا ماغها هدا ز هدنلتف ل روب زم بودیا شش وک و
 راسآ تیل ص هرکصندنا رد هلبا یسلوا لالهكنا ینالذخ كنلها

 برح هلبا تاک هصن یک كنوب ییال۔الھا قراطسد یدید رولوا
 ۳7 كنسر یس هلج هک نروکربا ها مالک ت ودیا ضب ر هلاتفو

 هکر سما کد بارم بودیا مطد یامآ نالوا فاا - کی ریبدنو



 هک ۲۳ %

 بواواراوس هلبا رکسع هلجج قراط هرکصندیوب رابدید ر دمشلوا
 هو دشت لور هلع مس اورپ ںواک هدلوایدانا هجوت هنئسوا كرز

 رایدلک هنادیم تواوا زاوس رک ندف رط کیا هدقدلوا حابص

 شنا را هللا ر هد رپ اید بودیا عضو هنبرزوا هبادیکیا ا كع

 كی یکیا نوا هدقراط ندفرط وب رایدلبا ببتر قیرافص بور و
 من هدیرانامو راتسد صاب هدنراشاب ب ولوا شوب هرز هلاروالدر ر

 تقراط رابدلبانادیم مع هلیاتبیهوپ قارزمو یا یب رع هدنرالو

 تروصوب هللاو هدکد روکی ب رزان رکسع نالوا هلی هروک ذم تأیه
 اذه ىلع ءانب ی دید ردنروص زمکیدروک هد هما تب مب هل تبع
 كر همکخا تب هدلحوب یدلوا یلوتسم سارهو بعر هرار ول رم

 هکر وناوا تیاور ل هديا ع ورس هی هصق هنی هدعب بودیا نایب یتاصا
 لوا ندر دن ڪس سا دهع ن انو ا نالوا مکح باا

 یوتسم هدالب بودیا رومط سرف لولم رابدیانکاس هدقرش د الب
 اا1 ا هدالب نالوا هدنلا كیاسح «دنراقدلوا
 ما ء انفاو مدآ یب كل الها هللاتقو برح كنانوب هقنا_ط رابدلشاب
 بولوا ےھا ند هلجج ادسعام ند رارضا ارب ز یدلکدراچ هدنرلناب
 یساوا قثاعو عنام ندمولع لاغتشا نالوا هقطان سفن ل اک ث عا

 نالوا هرو- هه رخ آ بودیا رت یی رلتکل# راحات سپ یدیاررقم
 سادنا "رب ارح هلک هرصع لواو رلیدتک توج وک ا "هر رح

 یدیا خاص هدادتعاو راتعاهرو بواوا یاب هدا ز هر نیفءالواروم*

 هر رج ادشا یدیاراو یر ا رهش یحاص تردوو تک وشرب

 مالسلا هلص حوت ی ثفاب ک یلدا ندا ترا عضو هب هرو دم

 هکر واوا لدن ی دیشکلوا دیس هژ.جسا تان اع نیخاوا

 عصر ف هرو 9 هدقدنلواریعت صرا هجو هرک صد دنافوط

 لا شو بونح یراداپ و هدقرمشم یربس ب ودیا ری وصت هدالکش

 < و#
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 | ضرف هرزوا قلوا ب رذء نور وقو دالب نالوا« دننیامیهکشو |
 | دنلد نالوا یسارجا سخا كرم ییرغ.لعا سپ یدیارل- ا

 هرزوا ید دناوارک داو دو دهن یدارا دیار هو و رب هلو تو ۱ 1٥

 هدنزاکداک هسادنا "هر لح تودنا ی قر دالر نانوب هش 5 ۱

 راسو منواو رابدنرونک زوص بودیا شع وکو یس هیر
 ودیا ان را رهشو رایدلبا اد را هلو عاب ںوکبدرا ج
۱ 
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 د الد راض ءا 9 را دلا هر هط عو گر لها هرو ګر تا

۱ 
Heilیضصرا هرو * كن اح هدک دروک یتع#و تو طا كن هرول  

 مک داو اروم مهل هج 91 بواوا دارم یرلتاذنو ساو ترح هکدتک

 ع ییرلکدایا هاک ندنوضعر یته> ر راه تودنا رشا هع ره

 "رب رجویدید شعاسواطعرم نالوآ هدناابند قب زو بیز با و |
 رلیدایا هنطلسااراد یی هلطیلط هدم نالوا «دنطءو كسادنا ۱

 یسایا دصق بو دیا تیغر هنی رلتالو ندا فیاوط هرکصذدو
 ی ناس ول 9 عایرادالب رلددلنا شدت یرانلوانونظمو له

 هل :عص وو ب ولو ف 1 اط نالوا یهل ا ےہ هش * عطا

 راددرپ ورا رق هنس و رس ےک هر هلا بر .دهفناطنالوا قوصوم

 رب ہصر نوح ابا هاوک یر رلعبط تسد كع رد نذر ۵ سل د سد

 هرزوارد> هدا ز ۰ اسب هد دلو ا برد تاغ س واوا ارد لەو

 یتلها هری زج ندنرواجت هروما راسو نددتطلاخم ت دب رال سن بولوا

 توادعو صع! رنا تولوا حارو ا هدنراهیط كدسلاسها

 ترفانعیلک هدنرلنابم بودیا ضا هراروب نم هدرب رب لها هد ۱
 نی هلوا دوحوم بل ط٠ عو ره a A نکل یدلوا لعاح

 و
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 د س رع ت ھهج كسادنا هرب > هکر وناوا تاور یدیارذواو رکا

 )۰ یدیا ق توت لالهر یحاص كد هرب زج نالوا 8 نماز سدأع

 نوردوت دعاک هتساتات یر ره ۵ دک لا شوک یعصو ارح د لو

 ی ۶ ندنرلدابع هدکد لک یر مات تکولم هرو كل ٠ .راب دادا اط

 2 تعوصح ی ور هسرد,|عفد ی ` » رلبرمع بودا زا >>

 ندیعلوال تواو ارو ا اع هتکد كلاب ها قلف ین بلک هللا ES هثنسوا

 هدک داناهدافا ۱۲ وضو هرخ الابیدت هر و تاوح هل رب

 تو دیا ص وفن اکب یصوصخ و ر دپ یا ده ڪڪ .د دنا یرح د

 E رعد دی هن نس ر بو دپ لاوس ردن زمخد الم لوا هدکل اعنس

 هک رک ی قلوا ےکح هاش داب نادیاس E دخانول اخ یب یرمحد هدک دید

 س+ کیدمرید مع ما رابتحا یاوآ یتوناخ كن هک ؟ برق ج

 همانا بد جو ۳ سا : ید كننرنح د 7

 ا E 0 سلا لوا ا تو ضب وفت

OTلصو تو دل | هد  

 مک یکا هدک وام ناه نکل رلیدلباج | رحا تو اتح نسوز

 و رب 2 0 نیغعلو

 یر دغعاک < ارروب ر«سد رلد ابا بلط هعلن وب 1 هرزوا یس مد

 كر یادش تودنا صرع 5 تن نق هدوداوا لصاو هن رد كل رحد

 ےکح كلم 2 بز یدلوار عم صالح ند هطرو هنب هنیرزو
 1 یار آ كسردبا ر امتخا + یر راستا یاهرد نماد ے_کلط ٠

 نادر ره مکیدتا زيد هدک دید ردررقم هالوا ه زوا تموصح

 مردیا لو.قیفآ هسردیا ماعا لوا سیغنقره مردی باط تب یارر

 + یرید##



۱ 
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 هد هر حوت رب هدک دلبا لاوس ود نیس ر ديا اط هب یردپ یدید

 زردی فیلکت هنیرب سد رد ررقم يحا نمشیداوا جا جم هبایسارب

 هلباوص لواو هرو ک یی ارد بوروتکوص ولتاط ندسادنا فرط
 کرد دیا فیاکت دا ھن رح ۱ و هیلرا وا ما نمرکد هدر ٥ ۰ رح

 بودیا عضو مسلط رب نوجا ظفح ندرپ رب لا یسادنا رب رچ
 کب رع سما یکیاوب سپ «دیا م-فد ی هلثاعوب ند دالب لسها
 هدیردپ یدید زردیا رابتخا ی رطاوا هسرربا هماحشا لوا یسغنف ره

 لاسرا هسیکح كلم یکیا لوا بودیا ریرح یباوج وب كنیرنخ د
 یدلیا معما ریساط عضو هدر و هباسآ فخ کد o ک دلرا

 بورد شرا دمامن | مدقم لع ےکح كلم نالوا مسأم» هابسا لصاطاو

 یدلرا اهح ییماعا ندرکید ك نالوا سسانه دنعصو نکل

 سد هیلاق مغان هعفان تحصهر یک ك نوب هلذلوا هاکآ روب زم کات
 یب وص كياسا هدفدلوا هاکآ ندنوک ینج هلوا مات ل_سلط
 هدف داوا 5 K١ د دص ول کلم نالوا 4 اص مسلط یدر ویلاص

 بات LR ی دا ه دننروا كنا ا یان یکىدلبا عضو ےںیاط

 یزنسخد سد یداوا كالسه برشود یغاشا نیک لسک ین اوتو
 سادنا وام لص ال او رلیدلبا جوز" هکلم نالوا بای تکا

 بودیا د صر یریثدکولم هکیدیا وب هدیرب ن دنایعلط "هلچ
 هسایدم هلتوب ا نه یھب یعسلط لواو یدیشاب عضو مسلطر
 عضو لو هنس وق تو دیا طظفح هد هناخ ناردماا نیصررب هد هل ط.لط

 هاشداب یریخآ رب هنر ب ولوا توف هاشداپ لواو یدیار اشابا

 درنسوا کالو لوا نوعا مامه او هغلابم هدندن ا صو ط ه> هدودلوا

 نیغاوا هاشداب ۳۳ اا ی رکی هرژوالاحوب یدارر+ایجد لفقر
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 بورق ققو یدالسا كرب رپو برع ه-ناط ب واو رقم
 لولم رول رم سا EAE اش داب یل رز رک دنا قلا اس هدف دلوا

 بوحآ ین هن اځ یراکدلنا رودقم لدن هددت ای صو طفح كن هیطام

 ن ۔ہعا صوص خول تولوا EE وک و د هلوازاون هدنګا اا

 ا رهش ین هلجت ی دلبا هراشتسا هلبا یاو د
 | لا كو چ یرها ا 0 وە كولم
 بودیا ادستقا هزکفالسا هکر دو نالوا مزال + کلب ر دلکد یسان م

 هسلا دن رحو لام: 2 و ی هديا عضو رس دافور

 عن ن بوبد ل دیا عجب هنیرخ میظعر ندزملاوما یدنکز
 هتسلا رلیدم هديا منع یروب  بویلوا هراح نکا رادروک هدا دنب و

 دنسوبف كروپ تد توهلاثسب یدلبارارصا وید زالوا هچدلچآ
 تودیا حفر رب رر نس هلج نیغلوا هدننانجاتفم کالذق رهو رلب لک

 شکلوا نییزت هلبارهاوج بوایزود ندشکو نوا رایدریک ورا
 دواد نب ناسعلس هناموب هک ش لزا هنی رانکو لیداوب هدام یظعر
 رمی لوا لردیاو سج قارطا هدءد ردیس هدام كمالسا امهیلع

 بو-ةبچ راموطرب ندا « دنر اکر لبا حد ییافق راب هلوپ ولات
 اک وات ا هداتفایف یرکسع بزع هدف رظرب
 هکشلزاب ادل اط عا وجا یراموط یدانارعا قدر سد
 هاا وا ت وانو 9 نالوا لقدم دارا یلطو 3 ےکرابر ۹

 یسلدنا ۶ هر رج بو اوآیلوت به هدالب و ۳ گیسعرب ی داىق ول هدتفولوا

 اد لوا صرع ق اود كرار وب ره کاتا ذا ندنلا نانو ہلکا

 بولوا مدا هتسشلا یکی دلا هدک دلوا ه ,EY یل رز سد
 رو مه هلو تدمر هرژوا لاح مه EN رو ینااوز كنتاود

 هادا كقراط هلا عر ر كس یا نوا ه کان هد داب

 ا هدلحوب یتاییو ح مش كن همکطا تیب یدلک یربخ ید |

 % نیکمرب ۴
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 هعیر TETER لون ۲ هد عور هرد ص9 لصا دن نیکمرا

 هر روالد نالوا هدانا توروک ییرگس ع گر وه زر: هدوداو | لر اعم

 ماع سیا كنوب نامه ردنوعلموب یر نه : رەئ كفو ود ول + دد

 كس یکرا نواهرامک د هدعن بولد یدرولوا زاسآ یھ ك هرب 0

 كم ۱ ید AS | هاکہاق قراط هد رکسع رب رب

 راد دلجا بور * ناب [a EE ةا ولر نالوا :o هاش

 رامزو ناما هر ول ر» 5 ۳ کر وا ن كه رز قراط س

 ی دیار سل موکه حب رر ۶ ر ib هراښاوت یدابا لتف تورا و

 ق رفتم ۰ درلو داوا . | تضا ندنشدلوا لال ھ لن رلکلم نکل

 ررپ رپ قراط هدعب یداوا رغتمو روصنم قراط بواوا ناش» رپ و
 یو ییا ااا توروتک هفرصت ٠ ضو یسل دا دالب

 ماع یھ لادن ہر رج هیلکلا سی یداک « د ر صڈ یا

 ینایلس ا هد درد ناخب EN یھ ےب رات ی دوه هرکصادخداوا

 هلناریسآ كس ز رونواو هب رخ ر اوشبو جی رلحانر هو ا ا

 هد رب تودیا تافو دباو هدول یدک هدیلو هدماش بول | هل قراط

 هدنح رات یدینا سوط هدقدلوا دفباح کالا ادع ن ناعلس یردارب ر

 فا بود کک هلس هد رصد 5 eb م یف دون ۱ رس دن 1

 هر حس هلا هجر یداب را تافو هد رطیاثنا ۰ رک صد دک دارا

 # نو* ام ن رص ن دج انب رھ ساقلا اوا ۷

Nرود ارعا ایز اخاف و ۱ ای رە  
 ت سس

 فوفوو ودنا ةشار قو تباک الصا بولو ازار اشا هر ول زره
 هنس هةل كروپ رم قاخو یدردیا ےظن ۵*,طا راسعشا نکیظوب
 اف ی لنا ی درا ۳ تو دیا ۹ دتیکنر راهش ت واک

 هدارهش نامه هک دج نی د ن انا ول ۱ نالوا تاسرهش هلن اونع

 | تو دنا بعز هضاقسا یب ریش ةاووا زمر د هی رب دن a زن ار ول "رم ر د هسعک رب دنلب یردق هباپ
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 تد٠. ھت بوراو هدادخد ر وک ذمرسصن ی دردیا 7 لا انیعا

 هد دارا هکر دیا هدنح رات یدادخب تیطخ ید شبا یر

 رابدلبا تیاور تعاجرب یب رعش بودیا تءارف ینا وید ندروب زم |
 ردنا 5k یس هع هڪ ب و دیا دارا هدنس هیت یرول زء ییاد

 ( مظن) رد د دلج لوا ید ارشاق تایاوا
 9 توس وا ای مصبا له یخ 3

 6 دبع ىلا ىش ىل وم نم مرکاب #
 3۴ ہل لاتو دعو ريغ نم اراز یا #

 9# دحولاب كلق قیلعت نع یالحا ۶

 # نيو یتیب لصول مج لاز اف #
 # دعسلاو ة دا ها كل الفاب رو دب #

 # رظان سحر ليفت ىلع اروطف #
 3 را هح ان صرضءا يلع اروطو #۴

 دمع ن هللا دبسعوبا هکردیا رکحذ هدنخ رات یدادفب تیطخ

 هددیعموب رب مدیا يص زونه ید ن هکر دیا بودیا تیاکح ینافکال
 هها دبع وبا و كکنل ن نیس ا وبا و یتاسشکالا هللا دمع ولا ےع

 قد راو هتنرابز لدجا ن رصن هللا كاملا نسل اوباو مقالا

 تعامج سد یدیا هدا حط ب وباب ییربخ ن دمروطر وب رم
 نب رطاخ و لاح بو دیا كي رم ند. ب وروآوا هن اب هرو دم

 امرخ رادقم رب نوعا كمردناواع ین 1 روب نم هداناوب را دروص
 نارولوا هیات نیغاوا ادب احد ظافر هدودروا یسا روق یارب

 تاتطخ هککنل لا روکذمصت رایدتکح بولاق تعا ج

 یخدلوا هدکدید زردیآ تاقالم هدو هن کدر هاکنساب ردارب بودا

 تولوا لاو سابا نالوا هدعنود هللا ء اش نا هدناود

 ز ههاج ضاب دیدج هي دیعر ول رم ارب ز یدید ه دک دنارک

 + ید کو »۷



۳۹ 
 سس سس سس سست تا سم

 هتک بوراو ذس هناخ كنا دجا وبا نارا هدعب یدوشپ ۴
 نارا یا ےکبدتیا ککنای نیسحا وبا ه دا ثا وب رایدلوا لرغشم

 نوعصم رب یزمعضو یکاوکوب بویءروط كن دجا نرصن ها
 تودیا تکرح هخدقم رب هک دوب نالوا بسانم سد ردر ,ةعیمسلیا

 ی دید ې هديا مظن تب یکیارب لوا ندلو ژادنا فرح هرب لوا
 (یظن) یدلبا مظا ینا ہا وہ بولا دغاکو ی هاو

 ٭ تح طرف ی.داوف قف رک
 ۴# با عاا لک ىلع هب فا #

 * ار وک ان رف هان +

 3 با شال نخ لا فعساا نم #۴

 9۵ ارصت تاطو ار دا تم ۵

 اف ییاهذ وا ی درط كل اذب دارا #
 # نیس ابا لارا نم لاف #

 ۷ یاس تحسلا اذا هل تلو #

 هدنناوج هدرصن ه دک دلا لاسرا هرمصن ین هروکذم تا با هدمد

 (مظن) یدابالاسرا بوریدزاب هنر هدعب بودیایظن ی وب
 9 ی دو ممه نی سا ابا نم @

 © باذع ظافاا نیعاف ۵
 ۷ نش رف ڪڪ هاو یا ۵

 # باشلا ناعیرک هل ندعو #

 ۴ سرا ی دنع هس ولج ت٤ #

 ۷ باللا كي ۽ هل تد 9

 © نیسحابا لا را ىم تلقد #
 © نامي تعساا اذا قبو ۷



(4. 
 # رخ هيف درفتا ناك ناف 8

 اا ىد ولا نڪ 8

 فعلا و ااد لا س اک رعاش نالوا یو ره رد لک دا نان ا

 رہن رول رم هکر دا ۷ هد اک نالوا موسوم ع7
 تلف دج ان

 3 تا ول د تاب 0 دو در دوک صف رب هداد ر نا نالوا ہرا

 (ےطن) را
 REA ناولام تا دعا 4 ۱

 ۴ انایام لود حرطم #۴ ۱

 3 نا 1 لإ فأر ۱ ۳ ۱
Eزی ترا  

 ۶# ازا_يلس رذع اه ژادعا #

 % و ا نا %

 هن هدب رط ردات رب هدروکحذم ناک کردیا ك اتک فالو.

 ۳۲ کس ر:ونلوا لع ی دنلوا دارا هد ل وب نیفعلوا هو دات رس |

 # ضر نا كال ناسا اذه #

 یدیا راو هسیکرپ یحاص هر کو اد هوا ا اهوا
 ورج ما نداههصا لها هن رو نم یدبا ارد نایگنلا ن لامس همان

 هر هروب ره اوا هتسلدو قغاع هب ه تعرب هروهش دلکع د

 لس راعع و لاوءا نالوا هدنکلع رز ندعو قشع « داب ۲

 ه دربصع لوا یی راکس و تح نودا كيلو همه نیس هما

 لاتسرا هب وز ول رد را رطاتر بوزان هرلب رد هرزوا یی داوا یراعم

 یدیش سود هلا ز بولو ع ورش هدا نيم هصقوت سد یدیشلبا
 5 اک ن درلو ناکسع دلا ل اسرا لر ول زد سکر ھو

 ارختسا ولد وک یزد یکوب رطاقرپ هنس هقوشعم هسعا نآ و

 ۳ هدارمو هلبارب هنن ندیاعفصا لا یدزردیا باتو

 ادر نوش نوتععو قش اع هب هینغم ی رر هداوا یدناراو

puana: 



> ۲:۱ $ 

 ۱ هدک دلنا شوک ییالک نالواراس وراد هد عاح ناضل داناو ۱

 ۱ 3 نرم ۵ ) "در دره دولح یسهلوعم تسود ه.اسیراع ندطوطخ

 ۱ نام ی وتاوا نا یا تا هدقدنلو ا لاسرا هتسود رب نیغلو

 لاسرا هنس هقوشعم تاک و یدلبا لیمح هرطاق نا بولا

 ددوس هدو شعم هلرا ی کا قلوا عاصم ك هده کیدل

 6آ ند هصد هدو داوا لصاو هن هروب رءرلب رد سد یدابالاسرا

 تودیآ رب رم همانا عرب ریما شو یداوا روصح# هداز تواوا

 تایا وب هدک دابا زابن تب جاق رب ن دنرب كن ارعش هکلیا حرد هنجا

 ES a كعوط د اعال

Ee:اا لصو 5 تعهر> و  Ee. 

 # .ةث اعلا تضف د_ةلف #
 #3 اک ادب ۳ حن ٭*

 ۶ ولاا ید_هد نم تيا 9

 ٭ اکسس اوس هتعیشع یاد #

Ee0 [( کک اع او كلف وک  

 * ے۔ہفلا ید_ھآ ىدلا لاذ #

 3۴۱ کح اکصا » ورع مال ۶

 * زا ڪڪ هشتم تشعیف #

 © اک ا ن#) نس رو ك ٍ#

 ۶ کا ۱ ی وها تسا و م

 ۱و



>) FF 

 ۴# طوا نا لسا ن ڪڪ ¥

 اے زف لع تسام م 8
 هکر دنا رعاش <رلکدید یدامل هکردروط م هدرون رم باتک هاب و

 ن درب كني رل رهش ن اجاب رذآ اهن و كت هدلبرب طخ هلتاغ
 یدیاراو مرتو ر ابص بسارب العا تباغ هدعلاو مدردیک بوعیح
 نالعواءزابر زاوس رخ ەد رو یکم کیدلزو دهلوي تویحندرهش

 هکمدروک هدک دابا تبح اصم رادقمرپ یدلوا قیفر اکب بولک هغ

 شوخ مدن رب انآ رعش و حورکبسو سانش نوع روب زم مالغ
 ا هل رو رم راو هغانوق بو دلا ظح هل_تاف تسک
 هغ انو هلا ر وب ۰ بن رق هماشخا قدلوا یلاخ ند هدا #و

 ا. را لب و ج ندیجاخ قدوف هلاخرب بوراو

 ساب باوج هلوتءوب ب ودیا فطا هل فر هروز« ی دید ردقوب
 هرکصندنام ز زار مدید ر ونک بولوب یشرپ ب و دیا وجی سج همرب و
 هد رب تو دن الكان 2 ی 2 رک یکبامدرو 3

 ردکاکب ین دااقزمس هرا بسا رخ 0 هراوج نالوا معيفر

 8 یکاخ مدريد ید ناول مب دا ك ب ول اق جان یدیاو بوریو

 هلع یدد کد ردات هي هیحرب هلل و مدي كلوب عاکب بودیا زا

 هسرواوا هب هج رهو هلباوجسج ین ارطا بو دیا فطا
 هرکصتدنامززارب بودیک هرشط مدد رب واو هپ را رادقعر نوساوا

 یدلوا هب 7 و مدع ودر رب HE ووختس> هکردتاو ید)لکح

 م دلوب هب را كم وایکبا هدناب كن هبسوگرب طقف م دم هلوب رفظ

 یاب یدالنا نبع هفالط ويد مر و I ه_.حر ند«هرد زول

 وید هراح هت لاق زوس قترا هرکصذدقالظ هکمدتا نکساعازمس

 یدروت تص ه را كل وار بوراو مدیاص یمهرد یی هب زن ی ای

 13 ]2 رف بونوتوا رپ ز زوج هدیپ منصا اتا كنا
 هک تب #



 هک(

 ۱ رکن راد ةر تودیا رظد هنراچ هدانا و م دلوا لود وک

 هسرولوا رکندا Cn یدلوا جال تب جاقرب دک رطاخ هر صذدک دلبا

 ۱ احا 9 م دید هلا دانا نامه لوععم ك یدد م هدا د کا

 (ےظن) ی ابا د اشنا

 # اکرعش باف یرعش یدیساب #
 ¥ اکرن موق ام ید كالو 8

 ٭ امداشنا ىف كيلا تطسنا دقو ۶

 3۶ اکرح زه ةرطق قيقا ىف وه #

 8 یتترریو تر رسو نس #
 تاک مما مد ہم نه یا تاعحو 8

 6 اهضتت نا ذح اح رکذا دیراو 8
 + اکر کشو تیبحام كحد مدع لا 0

 © نهه دشعلا كفاض ق انا #

 ۶ اکر همفا.ضق یراج لعجاف #
 و نککیدلنا كرش هرگیاسط یدنک ن ا یتیم نەر

 ردک٤د رس هدا كرس هنس هيرا لار کسا هدیمراچ هکمردیا احر

 هب دا هنیراسج و م دلوک هدهکیدلبا شوک یتاسیا هکر دیا روب زم
 رارکت هنیلا كنيجتاخو م دلبا راذستعا هعيدوق زاجبا بویمرب ویلا
 هسالع بو د رونک يب هپ را نالف هیقب و م درب و مهرد للا

 نی مصن هچزتلا بحاص ی دلبا امد بوصا هنیراج مدرپ و
 هدنس هنسز وقط نوا زوبحوا رد هي اهن یب یرداونو رابخا لدجا

 یلاعت هللا هجر یدلبا لانا

 .E یرصبلا ىوعلا ليم نبرضللا نسخا وا 3

 بواوا فراع هب رع میاتوو رعشو تیدحو هّةفو تاب رع نف رول رو
 | لدجا ل الخ ضو رد رو مضاو یدبا هلو قودص هدنناورو لک

n س س س س 



 نیا لوم اک سر دن هد هرصب ر دن دن تک ہلچل
 تورو توی سس توس چرم رپ _

 تک یدیشلماتعت رع هئاسا رد هدقدلوا الت. د ۳ ترو رمط

 کد هدنناک ییدلبا فلت هدتناس هرصل لها تلاش هدع وبا

 گاف ی رمطن اا بایسا تلقو شام دوما * کت هکر دنا
 هد داوا یدانو ثعاب هثسایا رفس هناسارخ توقیج ند هرمص)

 ند ہرے لها هدنو کک یو رخ ند رهش ها ید صو رفس

 دیره سب رلیدقیج هسنعیشت كروب رم الضخ و العرف كسب جوا
 ب ووی تو دنا هار ی ہرا E یرلڪسدد

 توا وارود ندرس هرصا اهایا مکیدتا تودیاراذتعاندنس کا

 رکل مدیا لکد ضار هلهحور هغغاب هنشذآ نکفارف و ره

 رها رکا یدربا ندرلمس راحات یتبشاعممعا (ةرو یضلا هللا لنام)

 یس تودنا تعانق اکا ا كالام هب هلا كل وار مول

 نالوا ےس هدافاسلح نیح هشوخ كروب رم هدکدید مد لیا لر

 راد ۳ تعا يەل ر ن دناهاو الع یحاص رادو تزدگ

 تودیا ارادت ینالوا هدرمعسو بت رم قصلوا مسب توق رادقم وب
 یربع بودیا لر ی رغ راد كن ¢ لوا لفعتم هرک هب رور روما

 هانا نا نوسلنا قحآ رکلوب لاف هللا هد رب كعد كمك ه را

 فق او هرگتدرعمو لصف یسل اها دالب گشدراو یل ایت

 ثردق هدان ز ند رک لوما ١ ب ودیا هفا اسم هد رکمارکا هدنرلفدلوا

 هدقدزاو هناسارخ را هدد یدید رکسرولوا لصاوو لات هراس و

 عارف بودیا تماقا هدوره تدم هج ںوریک هعطع لاوما ھئیدب
 هدناسا رخ دالب هدنافبطیطویس م اما یدلبا مولع رشا هلا لاب

 سعد هچرلا ی>اص نالوا یرا تنا ثعاب بودیاراهظاادتیا قنس

 اح ما کیا ه دوره هقباخ ن و ردبأ لفن یساوا

 رند هل ردشایاراذک ردا وئو ناباکح هت هدن لناسم نیغ وا

 ۳ ډک تام اعم



 صاوا ماهوا ق صاوهلا هرد یر رح یحاص تو ات اتفق

 نایب هلو رط وب تو دیا دارا هدنانک نالوا موسوم هلیعما

 ردي ,اکدید (زوع نمدادس) لب نیس محف یر ندناطلغ*هلج هک ر ایا
 هدشب ون رابخا مک هر داوا هلبا نیس مسک نالوا باوص

 نا سکس هل بمس تو یی هلک وب لمس نب رض هکردشلوا هراو
 لعن هرزوا هحو 9 يلصق كن هر اکح ول :دشلوالداب ههه رد کہ

 نکنا هدناسارخ :تفیلخ ن ومأع هکر دبا لمس ی رمضن هکر واوا
 مد ردی تعرالم هث راساح ن وا تبحاصم یراءاشخا ابزنکا

 هرعسود مد, مرام هل روطح هئن کر هرزوا ۱ ےدق باد د سا

 بودا را طخ هدکد :وک ی دهاح هفاخ یدبا راو سا هن هکر

 لب هنروطح هفشلخ يح كکنخ دهز كنس ول ردن مطن یا

 مذيعضو رپ نیما اریمااب هدک دیدنیسرولک هلسابا یکسا یک كلوب
 نوعا ت دور بسک ر احا سب دیدش تباغ هسبا یترار> كوره
 دهز و درا عرو هکنآ هن مر دیار ایتخا رلس ال یکسا او

 هد-عب توبد نیسردلا ار مسخ ی دید مهلوا شلیا ن دکشخ
 قلعم هیاسن ن ومأم هدنحاصم هاا ی دناوا عورش هتسحا صم
 ی دلیا ت تیاور یل رش ثیدح وب هد تودیا دارا تالک صد

 هلل یطر سا ره نکا نع یجشلا ٠ ,ع دااخ رع شه اتدح #

 جور :ادا) سو دبلع یلاعت هللا للص للا )وسر ۳ لاو افلا

 (زوع نم دادس و ناک الاخ و ل 5

 ودا OATES د ی اانا دارا هل. ا نیس محق غ ظفادا دس

 ی ۳۲ نعل .> ییا یوء اد × هدعا مدلیا وف :صا

 هللا و ۳ لوتر لا: لاق هدف لات ها یر تلاط يا نا

 ناکاهلاج و اهدا ةآ لا اجرا بورت اذا) اس و هبلع لات
 | مدلبا دارا هلنا نیس رتسک قطهادادس اد ( و دادس اھ ف
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 یدادسرمضن یاو یدروذوا بولاق یدیشانا اکنا نومآء هداننا وب

 ناب هما نیش مد ه دکدید دابا ظلت هليا نیس رک نوڪ

 ن ريخ یدید نیسردیا ی هدطح نب مدیدرداطخو نخ هدعافموب |

 زککیدلبا تیاور یی رش ثیدح نکا مایا تبسن هیاطخ یزمس
 عاعسا ندنا نبنعولا ریما رد هشییکرب یوک طاع و نا مےشھ

 دادس م دید زایدانا تعب اک ١ بودیا ظلت هرزوا هجو یراق دروب |

 هلیا نیس حف دادس هکمدتیا یدید ر دن قرف «دنتیب دادس هلبا |
 تويعا زواج یدح هدهارو ند مد ردایسلاو نیدااق دص

 ۱ یا داش هلبا نیس سك زز د ههلوا تلاطو كلاس دتساز هار ||
 هدعد را هدیادس یتشرب هلکنا فش ره و ردشاءهم یراد-عم تداوک ۱

 رابتعا یلب یدید یرار دیا رابتعا بواوا فراع هقرف وب برع |
 (مطن) ردشعد یجرع ےک هتن راردیا

 ¥ اوعاضا يف یاو ینوعاضا # ۱

 ۴ رغد دادسو هد رك موبل # ۰
 یدراو هرکو رادعهرب تەد د ) دز تداال نُ هلا مجد ( ا

 یدىد رد راوت هدکدرصت رز نداسشا 9 كالا یا ۵ دعا 1

 مزون ا صاح a ردراو مرکحرپ رب ه دو مع نینمولا رما ا

 هنلا مدد رده طا كب یددیرلوا كسر و هدلام رادقمر اکس م دید ۱

 ندنکیدلبا رب رهن نب نکل یداما رب رحت یشر بولا قو دغاک
 كسلبا ھاو د چ اص بارت هدغاکب ودا لاوس هدو مداکد 0

 یدیدزرید هب همش ناژلواراثت بارتاب مدید برا یدیدزردیاماکن هت
 هدنلوعفماب مدید دنط یدیدزرید هر كسلبا ما هر !نیطان مدن د بزنه

 بود العا جد زد هداف یکلوا هدنف و مديد نيط ٥ یدید زرد هت

 ندکدلما ادا ییا شع هولص هامرب هدعب یدید هنطو هبرتا مالغا

 یر هلا لڪ وراو تور و هل ر ننک لوس یدعاک هرکص

 هک داد



> 

 هنن روض > كالهس ی لّصف ر زو هل ال ع سد یدید روتوکه لطف

 رضن یا مکیدتیااکب هدسمب بودیا تمارق یدغاک هدزمیدراو
 هلوا هن ىلصا اآ شلیا ناسحا مهرد كيب یللا اکس نینع لا ریما
 هد نینمّولا ريما مدلبا نا هرزوا یعوقو ی هاک> هدکدید

 هم طا نیم ومل اریما نی ربخ « دکدید ككدلبا ترا > هفت هکليا
 ر وب رماری ز مدلبا هنطخت ییشه نالوا ثیدح "یوار هکلب مدلی
 رد هو طالغ ی رب هرهد یی ندعالطا ه ر٤, مالک ا
 ی دلبا تیاور هرزوا هجو یکیدلبا شوک ندر وب رم نینهولا ریما

 ناس> !مهرد كيزوتوا ندا ام ید نڪ هدلض هدعا مدید

 امده« دیدم دلو ا كالام هبهردكسناس ۳ هلم هس جات هک رب نیک یا

 نا هع ک ور ن هللا دبع تس ن ناسلوا را ذ نوعا داهشتسا

 ك لوا فو رءءو روهشم هلکعدد یجرعلا ی ومالا نافع یا

 (مطن) ردندن روش وب ال رعاش

 ٭ اوعاضا تف یا و ینوعاضا ۵

 ¥ رغد دادسو دهب رک مويا 8
 8۶ ا لا كرتعم دنع اص و #۴

 3۷ یرصلاهتتسا نەر دقو ##

 3 م وب لک مماوسعا ىف ررحا #
 # یرسفو یلطع هئایف #

 ۶ طرس و مهبق نکا ۸ یاک ۵

 ۷ هرع لا ىف سن كن ملو *

 ۰# اع د نا بیم كلاا یسع

 # یرگش فیک لعیف نیيس ٭

 ٭ یدو لها ءارکلا یرجاف #

 ۴ یرو رها ناذضلاب یرحاو #



X%دیک ۲ و راپ  
 ب۰
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 یر ندناطاءع*هلج هکردارکذ هدزلداوصاوغ)ا هردیرب رح هو

 باوصردب راک دید (كياس هلا حس ) هلا نیس هدنر اک دلبااعد هضد رم

 ےظع هللا عب رد هن ساند هقرفو هبهذا ردکعد 2 هلداص نوا

 رد اعد ود نوسعاط و نوسردک یس نالوا ه دنس ن زا

 هدتدا ع هدقدلوا ےک قزام لس نرضن هکر ونلوا تناک>
 هکر فورعم هلیس هینک ځاص وبا ن دنرلګا رلیداک تعاجرب
 هلبا داص هک لی هعد حس هل انيس هدک دید(كيام هللا ح۶ )بود ااعد

 ) مطن) یکدلب ۱ شوک یاو و كنسعا ید 22

 ٭ تدزا اهیف رمطل ام اذاو #

 # حصو اهبذ دايزالا لسفا #
 رد شاک هلوا لدن ندداص نیس ه دی رع مالک کوا ی د ی دید

 یدعا سا رضن هدک دد یکی راک دیدرقسو روصو طا مو طارم

 یدید ر ولڪڪ راع كعيد لاس هداکس شل وا 1

 هدنساج تارفلات ن «تطاولا رز و رایضع هکر دہی ر هب هناکح وب

 تو دنا اهدا ۳7 و اج یسلوا ل دب ند داص نیس هدر ره

 تودیا باطخ هرونرم یعدم روکح ذعرب زو هدک دابا رارصا

 نم من هو هتولخد ندع تانح ) هک ی هع رک نا و

 تءا و Et رم و هلبا داص رد ( ےھتارذو مھجاوزا و مهدابآ
 لڪ فد رح هدک دید یب ےس نعو هلدا نیس ه خوب نیس رددا

 یرپ رطا مالکح یهتنا یدم هلوا رداق هعالک ید رب تولوا

 یاهو رد راو یس هدیدن-د تان و هرردع ا

 هدو هدم ن دنرل ه داب نا ادعا رخ ه دنګ رات ترد ز ورکا

 فو س كن همخ* دا صو ىج كورضن ر دس تل وا مقاو

 لوکس و ع عفو همم نیش ص ایش و رد هللا ار و

 رد هلا مالو اب
N HEREM REE RENO 

 9 جار



 ۹ ۳ سس سس

 دم ۱9۳۳۳ تا

 1 . کد نوراشنا بهنلابحاص هال جان اساس دو مو راتکا تبهذلابحاص یال جانو لا جارمس و

 + باس ملا هلو لا ماما راس الا دعالا 4

 هی مس ن نامه ن بینا تم

 مم IE BE یس نالوا ی دعح

 رد اوا ماف O EN ےس س كىر ےھ شراب هرز وا لاووا

 یرلفدلوا هدر اح هدماما ۶ هسک ف ترد ندمارک باص ا

 بولوا ی الت زرو رم ك مابا کل بولوار وه و
 یر ندرلن ۱ ردثکلوا یالتحا EG تاور فن رس تیدج

 هد رها دکح ر دی رلدرض> هر هللا یضر کال ام تی شفا

 دوخاب 7 و هط یرالاعا جم راب رد ر GT ۱ رک ةباعک ندیاتافو

 هدنلاقتا رو رم سد رد-هلوا فالتخا هدننابم یسلوا ناسفط
 هءود ریه ه هربصا بولوا ه دشا حوا نوا دوح ارب نوا ماما

 ردراجیراعامساو تاور ندروبزم ءان سس . رلع ۲ بولک تودنآ رس

 ینا اا هلرا ہھګک راسا ت 2ا 7 ,OT ادعام ندیو و

 تاورو , لفن یراق ت یر داور فن رش تب دس نر

 لافتا هد 4 یرلءرم مد هع هللا یر قو ی هللادعو

 ۳39 |J“ )0 ا 9 اس هک لوق تودیآ ل ا رن هرس

 هسا باور كنیبص « دنشا س رح زاد زار 2۰ یو ۵ طناب ی دی

 E ترصح لصااو رد را هدتشاب تب دح ںاعکا

 بوسلوا 6 یک. ۱ كلتا تاور برد ي مارک باكا

 هول ومو رھ 0F ؟ هاو ماطع یاع نالوا ل ا3ا نعوفو

 كعاما ترض > سد ردالوا ندیفان هسا تام م ردررفم هدب رلقداوا

 ص اذه ر ولوا قمحمو تبان یرلشا ور ندا رک باتا

 کر دیا رکد هدنګ رات ېد دا. اذن تیط> تاک او تاعوضو !!یثاب ي ي

iver E EREK 
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 مرکا لوسر انوک هکرزوک « دتنس هعقاو هکر هفیتح وا ماما

 شعیاراجآ بوزاق ب ارونهدقرم كنیراترضح سو هیلعهللا یلص ||
 كنا ؤروپ هدک دلا لارا یپ هعقاووب هلبا ا و ا یا سد

 هتسایا مشن هملاع بودیا ر اهظا یلیعرب قدلوا قومسء یحاص
 راسو یوقتو ع روو دهز كماما ترض > ردیا عن ویدر دکرک

 ندسابق هزادناو نورفاندراعش دح یر هدیچ فاصواو لئاضف |
 هکلب مسعتم ن اب برا هجرت قح «دنلالخ ۲ عمو
 هرداونو هیاک> جار نائلوارپ رڪ هدنرل هبقنم ماقموب هلفلوا رذعت.

 یر ند هرهد لها هک رونلوا تیاور یدار وک بس هم قکلوارصف

 نوجا یرییک دلو بوریویلا نیز یکیا كن هسوکرپ هن غوا یکیا
 "دارا دوا حاکت و كحوک نوعا یرغص دلوو : لو

 یدلوا لخاد هنس هحوکنم ا یرب ره تونلوا وهس ه دفافز

 یراردپ « دنرا فدلوا ۰ اکآ ند هصق وب یصیلا بارخ دم

 لبا مظعا ماما سپ رایدم هلیب نی راکج هدیا هر اچ هن بولوا ریتم
 هتل یلکشعو ه در رای دانا توعد هوا ص یعاجر ندالع

 میکیدتا یروٹ نایفس « دنرلک دابا ضرع هی اا نالوا رضاح
 هصقریک كنوب هدنن امز یرلتر طح هتعهللایمر بلاط  یان رع
 هد هراز ون اځ بودا مک لاره هر ره ندبحوز هدف دلوا عفاو

 ندیاوجوب نیفرط «دکدریو باوسج وب د رلیدلیا ما هليا تدع
 یرپ ره ادعام ندنرلک دک را ظتناورمص تدمر اربزرلبدعا طظ >

 یادت هللا هجر هفینح وبا ماما رولک مزال قلا ناوت اخ كنیرد رب

 یریغ ندنوب قذوا هف ط یکیا مکی دتیا هدک دارا شوک ییاوح وب
 بردیا قیلطت ینیرانوتاخ نانلوا حاکن امدقم یرب ره ردراو ربیدنر

 بولوا یضاراکوب س رانو ابا حاکن یرلنوت اخ یر اکدلبا ئ طوال اح
 هکر شا هک رونلوا لقت رای دانا امد دعاما سلحت تاک هل

 چ هلون اش ۴
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 هحهک وب رکا شا هدانناوب سب رایدلبا هع و هعزانم هلو اخ
 تو دنا نوکس «دنوت اځ یدید لوا شو ن دت كس زا وس اک:

 هماما نیغلوا م دان هن.الک شا هدع» یدلوا یار هفالط

 تسعاتودردن اسآیس هراحكنوبماما هزک دارا مالعا نتحاح بواک

 هیسلنوب د رب وناذامدقمندرعخ عولط هک وب هنذْوم نالوا هدنراوج
 هدکدلبا عورش هناذآ م دقم ند رګ ع ولط هدندوم یدلبا

 كنس هله هلف دا بودیا نظیدسلوا ح ابص ینوتاخ كشعا
 ی امت هللا ن ؟ هد شا یدید م داوا ص ال ن دکل

 كلا صال_ء ند هطرووب ی ده کگاتژ هق نح وبا نوساوا یطار

 هک رونلوا تیاور یدلبا ناي یی هصق وید یدلبا یرببدنوب نوجا
 یرللو نکردیک بوابکچ هفرطر هلا لیلی با نام ظعا ماعا نوکرب

 رلماما یدرردیا هارو دورس ندمروط هکندارعوا هرلنوټ اخى الار

 نبا یدید نتشسحا ماما سپ رایدلبا توکس «دقدلوا بب رق
 ندیدآهش نس ل هد ڪڪ دانا شوک یتیسح ن دسعارا ید ی

 ندنهجو ماما ی دید ملتا لوبق یکنداهش جدر بودیا طاقسا
 نیسح هر هغه ارز ی یا یا ه دک دید ردن یٰلصا بودا لاوس

 ىل ی نا هدکدید مدليا نس نامر هن ماما یدید كدلىا

 مم بیس م: ماما ه دک دید یکدعد نینسحا هدنرکدلبا توکس

 یدید رد هثب رلکدلبا توکس کاپ هلوا هنن رادورس ؛لرلثا هکنآ هن

 مداتسا نوکر مه میکیدر دیا یلاعت هللا هجر ماما هکر ونلوا لقن
 مدلکدشابا عوحر ند هجا ذخا هددح "هدف ندنسلج لداجچ

 هنی یلاّوس لوا نسرلهسابالاّوسلکشمرب ندنس ناچ نوکرب هنب
 شوکنم یب هدنافو هدنب یدرلشهروب وید هلبا عاجرا هنبحاص
 2-4: میر نالوا حاسم اروصنم مدیشلبا طح بو دپا شوه
 رهط > راب ره نده دا ! «دزوا تزودک نوءلوا قاتم هس

 د سن
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 ند همنا ضرع هاما لمم وا رواوا توادع تعا هد هدا

 هد رو صذم هاگتس نوکرب هرزوا یقولأم نیت سب یدیا لکد اخ

 ییلتق كن هسعکرب هزار هکرولوا هاک نینهولارمما بودیا باطخ اکب

 یر ود زمانا هدروص و زنی هدینیلتف سس كروب زما ذه ممراردیا مما

 مکیدلبا ظفح ند د اتسا ه دن هدکدیدر دیم راج ه زا رپ كلبا لت

 هک زردیا لا وس ند نس هدر الوا ۸ کم دنا بودیالاعا نه داف

 هسسخوت ر دیم هرژوا نمم عرش یاضتعع یا كنیم ومل اربا

 ید درد هرزوا عرش یاضصعم مدید ردیم اتط عرش فالخ ||

 رد رقم یییدلوا لابو و مث اال صا هدکمروتک هشرپ قح سل ||

 ںواوا باج مدید ردکر کٹ لروۃک هنیار ںونلوا لاثتما ہرھا نامه
 رداکد "ر اجاکی یدا رم كروم یذلاق یردق همالک هراداجدر ||

 ماما ۾ واز >ا كيامرف کار نینعولا ریمااب ه دعب بور دد

 بودیاطإ ر یر زم ید ا كمروشود هب هطرو نب تولد رولوا و

 هکر و -لوا تاور ردروس ود مدع ارعوا هنس اد ا اق

 نکیدح ماها وب نینمولاریما اب هیهقیلخ رکیارمصاح ماما عد
Êمع نر كني ریرضح هع ا هل ١ دع |  
 بوت ایاز وک ییاشتسا هدبک ه رکن دنوک یکنار بودا تلا ||

 ندروب رع ماما یدیا رد نلوا "زا د3دلوا لصتم هع اتتتسا ح

 رکسع هک ردبا عز مس ز نیم وم اریما اب ه دک دلبا س شو ۲ یمالکو ّ

 ار ز هبلوا كلبا د ایقنا و تعاطا هرم ه دنس هدهع كنس هشاط ||

 نا ءا هغعالوا نادرکور ندتعاطا هد زکر روضح هدشعب نیح |
 نراس بودیا انسا هس رژ بسا نامز هیره هدعب بودیا ظالع ||

 شوک ییالک و ندعاما روصثم س یدید ربا رب و هکلبا لاطبا ۱

 مدآ كج هدبا ملا ی هقینحوبا نس می یا ناک هدنخ هدکدلیا |

 نی مسح یدید ردیا یاوسر یسالاو ها توکس نامه نیساکر

 # ندداب ز ¥



+ ۳ 

 aaa و

 ههل یدیشایا زف د هر رپ یتلام هسک ر هڪرو لوا لمت ند دان ز

 هلقب رط رب یتکیدلبا مضو هلحم هن ب و دیک ن دنرطاخ كروب زء لګ وا
 یتلکشموت ںولک همطعا ماما هدقد) اق هدنامر دو رحاع بویه هلو

 ند. TS ۲ هک رد کرک دگتیت) | ماما ی د لبا ضرع

 لع كکدلبا لوه ذ لوا هک ات سد نیس هلوالوغ شم هزاغ لده اص

 هلا :واص یب ههک لوا هرزوا ی رها كماما هدروب نم نيس هدیارکذت
 هدق ماوا لوغشم هلالص كد هلبل یر بویلبا تع رع هکیا ابحا
 لوا بورا و سد یدلناروطخ هن رطاخ Er عضو ییاام

 بواک هعاما هدق داوا حابص هدعب یدلبا جارخا یناام ندعضوم

 ندترمس جن دوب ناکا كعاما یدلناناس یلاحمقاو نودا کشت

 یاد هک ر لعاک رو رم ناطش ارز ےکیدتیا رلیدلبا راسفتسا

 هدود رد ر هم یسمرونک هنیرطاخ لاه تبواوا مدام هما ابحا

 نوعا ی ۱ ۳:۵ عا وب نس نکا تودنا تاطخ ہد اص لام

 ر.درو- وید لدا لرک كلبا ابحا بل هبش ب ویا ر یئالص
 یط ص ی د_ہشلوا هتسح فسوت وبا ماما هءفدرب هک روئلوا لقت

 یدلبا لاعتا یروب رم تولک ههطعا ماما رل هدد هدقذلوا دس٥

 رلپدید ردکر ک لوا عقاو فالخ بویلوا لما یدیشمر وربخوبد
 تدع رول ره هدن لکدید گیدهروس قادصت ناد راف هدنرو طح

 اس ران و هرم كنمدخلواسب ردشطا یمدخ هغي رم اع هدر دم

 هدهاج یيکدکچ لاحرهب نفنروک عالم 4 - یسایالاقسا ندمروک

 هاط هدد ریدروس هند ردکر ک هسرو ک یس هدنافو ربا كتهشمو

 ماما مقا وا ف شم الا لاس ھا ب واوا هدنابحر وب ےکیداوا

 راس هدکدایالاةتا تولوا لات هنانعو تاودنامز دما فس هب وبا

 ماما هک رونلوا لفن یدس> واک ر الطء زودی ادعام ن دیسایه

 وع هر اط دواد ن دنر هد مالا ت واوا ی تام 4 9 تسا و



+ ۲ ۵ ۱ 

 هدنفح فسوب وبا ماما بوروب ودنیسردیا لاغتشا هتعاطو تدا.ع

 | مانالا دعب مقاولا ف یدیا رلشهروب ويد نیسردیا ليم هیاد نس
 کر هةن وبا ماما هکروتاوا لفن یدلبا روهظ بولک یراکدید ۱

 هدرزدنوک رو زم یدیا راو یر هیاسمهرب ند دوس باما هد هقوک ۱

 لواو یدردیا لیصحت مهرد جاتر بولوا لوغشم هبسکور ک |
 هیهداب هدسرادععر و بولا یس دوخاب ج هلا یراد مر كمه ارد

 بودیا لوانت یماصط یکیدروتک بولک هنس هناخ سد یدبا رریو |
 هلی وب هدقداوا راد هوشت بویلبا شوت رغاس ۍکیا رب ه دندیارش |

 ۱ یدرولوا زادرپ هار

 3۶ وعاضصا 2 یاو ین وعاضا#

 ۴ رغد دادس و دهها زا م ول *

 ھوا ماما ترڪ > ی د رلوا یل ارو م ادم ۱

 بودا م بو هر هل ان هولص هرکص ند اهتنع هواص هدن راهراحم داوس |

 یک دا یراشیش اد كلا جا تورافیج ه> اس ی دهک |ا
 هلا یس ار هعم اس هیت هڪ راو هباو> دیشک ره روب رم سا ۱

 هک یکیا رپ هدانناوپ ی دیا لکد یلاخ ندم ریو هسغدغ د هماما |
 راسا ییلصا ی داوا لصاو هنش وک كماما یسادص لروب ره ۱

 بو دا و داصم ۵ رول ره راس رد هک یکبار هدکدلنا ۱

 ندادا یی ۵ ولصماما سد رای دید ردسوبک ال ارل اطا ۷ ااا

 مارکا ب وناوا لا ةت سارلیدراو هيهفوک *یلاو بولوا راوس ه رکص |
 هدقد:لوا سا 5# دیر ود5 ثعا هر کسع .ص ندرقولو /

 هک رد هک یکبارپ یدیاراو هسول دنم دردرب ندر راهی اس۵ مارب |
 یسعا وا ف الطا كرو ره رل شما دا تولک تسار هدا وب راع



{o 
 هنق الطا ك: هلچ هسدار او بس

 نک ردبا لوزا بول متداول ن

 یروب نم مام یدیشعشاب ںولک نیفلوا 9 هد روب رع صذخ*
 دملا یس هکصیلح توعا عب اض یس هله هدکرروک

 راغشفتساو هون هر وعقو ]وه ناک ر کشت « دلوا ه دنراقد روس

 یدلوا ند اھم "هلج كردبا تمزالم تاج كماءاو یدلبا

 یا كن باور نالوا هدنرلل اقتنا كنرلترضح یلاعت هللا هجر ماما

 اما روصتم رفع وا یسک یکم( ق ات هکر دون

 ىدا فلکناصق ٠ دک دنروتک بودا توعد هدادغا ند هووک

 نیع ويد نيسرديا لو هناا زوصنم هدک دالا لوق بودا اا ماما

 لوب۶ مدعو لوبد ند يورط بودی نر ويد مليا لوبق :دمامایدابا
 امامبر نالوا یحاص لر وص م « دودلواررکتء ناعا هدنا

 راک دارا نی كنب رلت مضح نیم وا ريما بو دا باطخ

 ت را فک نينموملا ريما ماما ه دک دید هک لبا لوق نيسه هم روک

 هدب ولک دلبا رارتصا ه داوف م دع تولد ردردقآ دندن هسع

 رارک وند مردیا سدح یس كسزافا ل وف ییاضق رکا ر وصنم

 روصت« س یدلوار | قر « دلو بق مدع ماما هنن ی دانا نیع

 هدا ضو فیلکت نوردنوآرب> ندسا# هد. بودیا نامرق هسا>

 مردی تر كسزرابا لوسق رکاءرکص ن دک دلا هفلابم هت

 سال راب دهر و اطر الصا نودنا اا نب ه دک دسادا ددسهد هد

 هدق - وا غاب هب هام طاوس اد دع بو سناوا تر طوسرتوا « وک

 ندا-عو جر یارانو بوم کک قوچوراہدنیا اکب میظع
 هیاهن ېب هني  هزاسن> رءدلبا ل اقتنا هن انج رازلک یار,

 لاس یرانلحر یدناوانفد هدنار مخ رباقم ب واوا عج قا>

 ما اب نضع یراسفب شن ت ولوا ه دسنسیللا زا شفت یه



4 ۲6۳ 

 یتد هصفدرب « دنرخآ ها نب تلود لوا ندنوب یدیشاوا

 ن ال وا یسل او هذ وک ی دیا راے شا وا البم هیج و ب رنا

 هدن راکدایا لوبق بو ديا فیلکت یساصق هف وک هرم نا
 نوک نوا وا برّ ط وس روا نوک ره بو دنا سء>

 یو مدع كم اما هدق دزاوا ترمص طوس ز ون ب ووا سد>

 سد ی دیشلیا قالطا ن دسح نی غلوا مورح هدا كروب زم

 ی ددارلشابا تر واح ا تودیک هب هد هک شاما

 هدرا هجرت یرلتضح لینح ن دجا مارا هک رونلوا سن

 هرکصن دقدناوا بر هدنسهلتس* نآ ف اخ هرزوا یییدنلوا رکذ

 برض ن وچ ا یکیدایال وق یی اضق كماما ترمضح راب رھ |
 لافتا ام وعم را یضصهدو ید رار دیا اکب بودبا د اط یراق اوا

 هدنم انا ر وصنم هکر ونلوا لن هن وکو ب یبس راردیا تباور یتیرللیا
 یا جو رح یولعلا نسخا و میهاربا هد هرصر

 هقینح ول ماما هلیا ےھاربار ول زم بو دیا : 2 هروصتمرل وز

 رایدید ر داکد ۳ دا نهار 2 لر ها دلار کاو

 ۴۳ هللاو ی دارب و رهزن کو رط روصنم اذه ِِ هان

 CE 9 هللا هجر مظعام اما ترضح هک رونلوا ل 8

 ف اوچا ٥ه دد ءو بو دنا ادا یچص هولص هلبا ءانع ء وضو هنس

 ۳۱۱ يا هتخناوباوخ لك ییرهدید هد ل ابل
5 E. O ۰ 8 د N 

 شا هام رهب نیعلوا یرلبآد كالا فد رس م>ررپ هدبش وزورو

 ی دپ » دعض و« ی رلکدلبا ل اقتناو ی دیا را ردا فو رش مخ

 بقاثم كم اما ت رمح هل اب و ید رلشابا فد رش مخ كم

 یدنلوا افتکا هلبا رادسه» ون نی الوا ن ااو ت اهن دن رانآو

eط یژک  eهلم ولعلا ت اعوضوم كن  



۲۵۱ 

 ٭ قر اط ن تلصلا نإ فب رطنب دیلولا ۴
 + یراشلاین اینا! كلامن رع ن ناه بس نا

 ل رلناوا ر وهشم هلتماهشو تعاحصس ن دجراوخ یاسور روب زم

 دیشرا نو ره نکیا قم هدندحاوت كناو روناخونیبصن ر ديرب

 م دفء هج راوخ بول وا نایغطو ین زاروا ۲۰ دنتفالخ

 داسف یاول ل ر وم رشک مج ن دابقشا «ورک نیفلوا اوشیپ و
 نوعا یفد رو رمدشرانویه سل یدیا راشلوامجج هساوتلا

 رادرس ی یناسشلا :دناز ند رم نب دز, دل اخوبا هراضروم رکشل

 كجراوغ ءایقشانالوا هدنناكدیاودااخوبا یدیشلن لاسرا بودا

 هلي د صو قل و رفط ند هليحو رک "وبرک بودپا باشتجا

 كن هکمارپ هفاط هدا وب ی دیا هدمرب و شوکرخ باوخ هروبزم
 ودردتصرو لح نیخلوا یر ها رب د توادع هروک ذم دلاخ وبا

 نالوا ه دنا كل دیلو هک رابدتاو رای لشاب هکلیا رع هدیشر ںورھ
 ن انلوا لاسرا نده طو نية! وا لیلو حج جراوخ رگ

 رد ررقم یر هلوا ناشد رپ بویه هرونک تفاط هنس هلج 2کسع
 تامر ىق رط ءاس هغی دلوا هلق مد هلد ارار و هرم دااخ و زکل

 ی

 شنا رپ د-یشرلا نوره «دنراکدی دروپ هديا ثکم هدو هب بودپ
 ره هل اشنا هکند ردنوک هاب ه دن وع ۶ وپ ه دلاخ وبا ت واوا

 ندنس كس ردنوک بودپا شرا مس ہوکر ه یتیم صموب ندزءادخ
 نین ولا رمعا سد یدیاررغ. یسمروکربا هماحا هاود قفورب لوا

 ی هلت اعم ها داو « کی ندنو + کب ایا مس تولک :.طع

 یکشاب كنس هدقدراو بولبردنوک هسوگیریغ هی رب نس ردیاریح أت
 ی وهف تواوا لص او«دلاخوا هما ردا ل ارا هفرطوب

 هلرا رول زم هدناضمر زوفط ناسعطزو هدو داوا یم ولعء

۰۳ 



> 

e ۶9 3 رد هر وهسع 0 کس  

 ن اوا ل اسرا ك رو رط هه لخ 0 3 و تب طتم هد هدا

 ك دسار هر ها رو زم ر احان و دا وا لصاو ه دلاخ وبا همان

 سس

 مکیدتا بودا مج ییب رکسع نالوا هدنناب هدکدرب و رارذ هب هبرا

 ردمبابا اد یک اجو ساب ه داول ول ن نيغ وا دی دش 2

Eتعقا م اکب تو دیا ششوکو و یس در  

 ی رکی راس ردراو یراهلج ر ادا كني رک -عحراوخونمس
 هد نکناکم بودا لمح هب هلج لوا هسا لاح هت بوک هزکتناب

 ی را رو زم هک هلوا ! ه دنا هاچ هدر هدب كلوا ر ارقر و تباث

 بت واو US نول صم هرکس ص ندنا لاا ھارا ندنرارب د فد ر

 دن اار رس کا ll ردررفم ی رللوا مز هزم

 نکش تقاط هدیلوا "هلسعو حر او رک « دن ریقدلوا لب اقم

 هب 4 لوا هسا وا د مشر هدرا شرت ےک هلی وش رای دلیا هلجر

 دااخوبا ی دیا ر رق۰ یسل ربا ن درب ب وم ه رو کس تقاط

 ند رلفدواص یی دو هاج بویلرا و مرم ندنرب هرکس

 ۱۱ را دن رک دانا هناعرت ج رب هر رو رم هرحص

 د افا بویعلوا موعه ن دحراوخ ف رط دعب نم ٥ ر ندنول

 r ء نام دیلو رل دلش ا ۵ یاوأ ن اسد رو قرفتم

EEی رو رم تب وتش ندندرا د دلاخ وا ی ۱ حط  

 یس رشه ه رعاشرب هد-نمان دمطاف دوخاب هغراف ل دیلو یدلبا لتق

 دما هدیصق کت یک ءار ن دنس ھت یم كنیر دار یدیا راو

 (یظن) ab ہد صد تایاو ندهلج ردشب + طز

 3 هن اک رو مسر یکاهن لس #۴

 6 فینم لابا قود ليج رع#

 + ت

 ل



+ ) ۴ 
 تست

 # اددوسو ابلم دعا رحب نضل #
 # فصح یارو م دعم ههو #۴

 #اةروم الام ر وب || رس ایف٭
 : #*فورطنبا ىلع نار مل كاك #

 باک فلوم اردا دارا لاثم هفراع لهاجت تغعالب ءا_اع لات تاب
 ہک ر دعا تالحم رب هدییصن یک ا ھن لت هک ر دوب ےظ هکر دنا

 یس هرشمه ك دلو هک رونلوا لق ر دشلوا ۰ دع ضوء لوا کرا
 بواوا سو هرز هدو دلوا را. ربخ ندنلتف كني ردارپ هعراف ن الوا

 ی هصوت ید روا هغ کسع ل دلاخوبا یس ودنک ر اتخا یی

 سس ودنک « دعا ی درد كلوا دوم « دد راک دل, مالعا هدلاخ وبا

 هلقار زم ساو ی دقیح هنس ور ان كن هروب ره ی واوا راو
 ا دانا ی اوسز یم هل تیک راو تویمنروک ید رب ب ء روا

 فو رعءهر رویاخیدن نون ود هدز تله هد ر ولرم هدک دابا حشود د

 رد هما هه ءاررس کو ءاط ےک فد رطردیعا رهذ

 ه4 زب ملا دبع ناطق نب لضفلا نب هللا ةبهمساقلاوبا ۶
 هک ىدادغملا ر وهشملا رعاشلا ناطلا نب اب فورعلا #

 لزه "یداو ىج وش عبط بولوا ند راعش تغالب یارعش روب زم
 زورد ردراو قلاطل ور داون هیت هدنسلوا نیفلوالام هياڪهو

 ل انتا هدرکس ن اط زویترد ب واوا دا وتء هدنخ ران زکس نوا

 رعاشقو رعم هاک عد صب صیحالرو زر. هاهس هللا هجر ر دشا

 صیب صبح هکر یرب ند هلج بوک راارجام هجن هدنرلنابم هلبا
 بوهیجندنسهلاخ كني لا دارطنب لع نسل اوبا نردلا فرش ری زو
 هدقدلوا طاره لرد اوعوع هر ول زم یس رول كپوکزبه دلوی نکر دیک

 تباغ رکم بلک یدیاشایادصق كلیامفد یلک هل غبت نالوا هدننایم
 ی دل وا لاله REE یچ وا كەس نفل ها نن
 ر ا سس تم سس اس - _ س



(U # 
 س ا

 ےظا تیپ ج افرپ * دک د ردشد هلت هلا ا اف رط ص۰ یب هصقوب

 بونوط هدک د لبا لستق ینلع وا ی ردارب كنیرب ن دبارعا ب ویلبا
 یلعف و ه دلوا ی دیا رلشمر ونک هنناب ل روب زم نوڪ ا صاصق
 ںوفار ین الوا ه دا هدق دلوا هاگ آ ندا ړاوا یردار ندا

 ا یبا هرزوا ییوهفم ل زوک كس رايج كزوب كس روکو

 هتناینا هلی رطنب ىن هد تاب , کیا لوا لصْفلا یا یدیشلیا م ظذ

  EE ۱ YEدا را رک + هفروز ی هرو ۱

 رب زو بوروس هليو رول یکیا رپ بوصآ ات وب كبلک یشیدرب
 كيلکی دغاک رلنلوا مضاح + دوو یدیشمرق و رگا ن دسوبق

 تولوا هدساخ ثعاب ه دنراکدانا صرع هرب زو ب ولا ق دنزاعو

 رد رانوب تابا لوا یدشود هنابز
 ۶# یا صب صیطا نادادع لهاا #

 ۶ دانا ىف یرطا هتیسکا هلع #
 9 هعحاتت یدبا یذلا ناطعا وه ##

 ¥ دل او شط لا فبعض یرح لع #

 # هب هي دی لام هدي ق سلو #
 # دوقلاق هنع ءاویب نکن ملو #

 # تتساح ام دمو نه هدو ندشا اف

 ۶ دعصلا دحاولا د: قلم الا مد #

 # دن نت و ءاتسأت سعال ل وفا #

| 

 # رر و یبیاصا ید ی دا #

 . # هیحاص روو ره فلغاہهالک ۶

 ¥ یداوادوهوعدانبح یا ازه#۴

 ك هسوگ رب ید کز ھك رب نگر د هتسادعف ءاوس لباب حق اون

 هدعح زود ن الو مدل ءاوب نالف مد هساوا ء واسو قاکم هنمد
 سس سس سس سست

 دیس د ¥



۲ 

 هدتفا رک قغلو هح کا تانک فا وم رک هما كلک یشد د

 کسا ف الوا نی_یهل رد ح دلتا عاعسا هل ه> وول نکل مدهروآ

 ه ج رل تحاص هک روناوا تناور رد روطسم هد هماج ربخا ٽاپ

 هل _ س ۵ ریس 1 اول عرب زو یس دیفک ناضمر رب صب صیح هلا

 ییاک اط عر هز ایم هدماعطلواش انا ی دیارل_هلوا تا

 تاکش هربزو نیغلوا رکلد ن دعضوو ر و زم سد ی دوق

 ید او( e هدر ه دیکنا تویهروط ك فی روب تودبآ

 ولد یدلبا ت دا هروک هب ید شا رب زو یدید رلوا لاح 3 ر ایا

 ل دعا عمو نوع یب اک عم هدکدابار ا تقتسا ن دنه > و

 تراشا هّتس و ل رعاش هدنوعه كيتون ن ن الوا زههلیف یدوصم

 (مانن) یدیدزسا قعفوط هزب هلکلیا دصق مو

 .دناوکش ڪک كنلماعلا نیداا ءاهب هک ردیا مقف ب اک مچ بم

 هفادونا نالوا ف ورعم هلم رکو دوج یر ندارعش هک رد روطسم

 مع هدنناوخ هدک كابا لا دوش ندنس هلو هرول رد یاد وبا هدک دلک

 رود ر وک ذم تا هس رطاخ كل د وا سل و دبد مدنس هلق

 (یاظن) نس هظحالم نیک عا

 9 اَلا ٠ ت ق رطا ےک #

 #4 تلض م راکلا لبس تکلس وا و#

 یح ردتسار ءالک یکیدید *ارعاش رعد هدناوح هدر و رم یدشود هيد

 هدک دید لدلک ها دهنالوا مع دق دات ەم لوا هد هن روضح كغاطاس

 هلا سا مهارد دما ببح كر ورم ب وشود ۸ ا فلد وبا

 اا هنوازو ینرروک دم وا قو



 هتسسس سس سکس سس

 ۱۳ زا اد زا زد نا یا یا دن رای ناو ین اب نا و اه ی ]۳ AION 22 27۳20 OND. LYRE III را ۲ ۲ ور وجود جو تست

 هک(
 تيىس 1 nane me ده سا سم جد

 ۱ هل صع ر E رل بواک هدس هنا نامعاو 1 کا هدو داوا

 یاعد ناک كيربت زا ا نا هدانناون نکبا یلام

 | حروو رورس هداز هد داس یسادا تلودو رع "ین و روا زور

 ندنصاوخ نالوا برف هثأب رب زو هدکدلبا صقر بودیا راهظا
 ه دکر ریتهاسانو_ادا یاوس ؛یلاعت هللا ی هجوقوشنیسدمرروک هدر
 نالوا راد هد هسماع هاوفا یدوص2. ندصقر ارب ز ردا وعش یر

 هکر ونلوالهن یدیدردراشا هن راس لد. (هنامزین درةلل صقرا )

 ءاضلا یصاق ل وا ند نا .دوعص هن رازو هبت ر یبیز ندلال الج

 هدصقر لتس نکس نوا زو یروب زه لصفلا یا هدمانا لوا یدیا

 توش ود هفلخ ناز هروب زم ه دیص سد یدنیشعاوعش لنا

 یروب رم ید سلوا لصاو دنش وک هدکنیضات هدقدلوا روهشم

 هرکص 1 تار تر لا هم دعو هلس را دعم رب ت ودروتک

 توناوا قالطا ند سدح هلن زات PE هدعد ی دلا ساخ

 یضافندط-اویارعش هکررالوا تبا ور ید شعلوا وفع عرج

 یا تولک هدادغب رعاش نالوا قور ء٥ دلک ع د ی داوسلا نا

 هدک دلبا هتشا درب هنب روضح بودیا حدم هلباهدیصقرپ ی زا نا

 یدیما هراجر وب رم os دتیشعاوا رخ تویلر و یسهزاج

 ند ه-.طع 2 ندن دمرپ تودنا و رم هر یطات سلاح هلا

 یدلوا فداصم لتذلا نا هدهار ءاننا نوكر هدقداوا سوب أم

 ۱ ۳ او ید هتیوزوا و عور بودیالقتیأر >ام

 روک ه دلوا ملب م ظذ اعر * دیصق ر هدنوعه رول زم

 سا نا سد ئ دید شعا 9 كعر و ا

 یدیاراو کک رراربد قلاب ن SNE كنضاف ۰ رکصادقدلربا

 ,لاسرا بو دیا مد یااوب نوا م العاو هداقا اکا نەصف

 (مظن ۱ یدلبا

$ 



ASE: 

 3۴ شاحا ذا ءاعهلا حما با اب #

 # مش وهف ردص#
 ¥ هاو رعشلا قاوق و #

 3۴ معتم نا

 3 ر دهم تاف اکا رذح اف ۴

 هک مط دوو رص قم کلام ۶

 ی رع اش ره یک زککیدک , بوک و د ود یدایا وه ی ین
 سد رسا كعد زس رول مس کصرمشدب نکیلا هیکودهدکدا اوه

 یلاح مق او بور وک هب ی دفا یا هدة داوا لصاو هع 2لا وبا
 هلا هرذاو را بود ا توعد یییداوسا ن ایساف هدکد ار ۲ ناب

 روکذم هک روناوا لقن ی دابا ر دصا حرعشنم بولا هلا نیرطاخ

 ه دک دلک هنسا كن هریبه نار زو یتوک ن اضمرر لا نبا
 نالوا ف ارشالا ییقن « د رصع لوا هد.شاب كل زو میکیوروک

 دام بولوا سبب یہا تورج ھی
 ها OA ET نا ریزو یس راو

 ہر حط هلی رت تح یدنفا ں٥ د اوج هدلوایدید كدا هدر

 لوا هدک دد ںی سرا شدا هز هری یتوک ناضهررارکت یدید مدیا

 ندنرارح ت دش نیفلوا هرزوا ت رارح تا اوه هد ج ,م

 کردیا هظحالم لح ر كج هديا تدور بسک نیکسک عا وتو بات

 مدا ع هلل دا ه دق دراو ی -اوا حال طه كنیدتفا هع رطاخ

 م داوا جم رتس» بو دیا تدورب بک اولد یفورپ بواوا لصاح
 داش ڪک هيه دذخ هرک هعفد راط > هدنرلک دابا شوک ی الکو

 یدوب و یداوالبجخ بولوا لمفن یل یدنفا بیقن یو
 ] وانت م اعط بو روت[ هد هرف هلنوت اخ نوکر ر روب رم هک ردلوفته
 لاما هثیرما ۰ داوا یدید هلبا فلک یکشاب هشوتاخ نکردبا



) # ۱ 

 ۱ یدرد هليا توالت یصال-خا *روس ه دعب ید>آ یتشاب بودی
 رادروع هدکدلیا راسهتسا ل دده حو هرکص ردک د رونکد نب رپ هدننآ

 *هرو-سو ررولوا رود ندنرلناب مارک هکنالم هدرافدحا یررلشاب

eل هرقس ادهیلبع ءان ردیارارو نیطاش ۵ دقبزلوا توالت  

 ییاعط هحاهتت هلکذس هرگکصددعف م دادا متد هلق رطوب ییماح

 o یرداونو فدا طایک كنو ا یدید مل هد لا

 ۱۳ 2 لات نا لی و مامه نا 3

 < یم: ملا مراد ی عشا ن ناهس ن د څن ل اھ عن. هیجان ی

 بلاغ یردپ ردقورعع رعاش نالوا بابر هش هلیبعل قدزرف رو رم

 هرو 4 د- ءاګو هرو هشم 3 ام بولوا لنکس اس ور كنموو ۹

 2 هن هفوک لها هدتفور را لف یرد هاچ ردح کک

 رلیدل وا قرفتم هن هیداب توفیح ندهفوک قلخرکا IE صا |[

 ارا لسو کی a بولوا یار كنمو هدا لوا ا

 رنو ید یسر تكنموو دا شی ۶-۵ 1 نالواقورعم دلک یار 1

 | نوجا ما.طا قلها ی نک بلاغ یر جک هل رر هداګر
 لارا كع قافحرب هد مرکع» هک دلبا را 90 تولز اغ وب دار ِ

 ۱ ان ۳۲ نر رک مه تولک نار ۹ دم اعم یدل |

 1 ھے ےس قدلوا جات ی ES ل اغ یدعش زر رپ تورو هنشاب ۱

 | هسددازاعوب هقانرپ لوار ا زوب هدیا شبعت هلبا كء یکیدردنوک دن |
 ماسعطا ییاها تودنا رفع هقار هدعب بود مر زاغو هفانر هدن |

 یا ك اغ ا تولوا ت.رفانم هدنرلتای- هفت طو سد یدلبا |

 یدلبا ء Ce هوار یا e ڪک ۵ دل دف ما را AA دلا رفع ا

 یدلبا رفع هقانحوا هدیه نیکی رفع هقان وا تلا هدا مس ۱

 توی روع هان کد _دع رول بلاع هد-فداوا نوک. یی درد سا ۷

 5 هان رادفم 8 9 0 ا كم” ہد ےک رلرا ا ا ۱

 حد
 اه

 ٭ رضاح %



 | او هدهد ی دازاعوب یسر تو وور جا هلفم اوا رضاح

> ۲-۵ $F 

 TIT To ا لک ر اک هب هقوک قاح هت تولو فا ۲

 كراعوب كد هتءای هک كدل ءا مضو رب رواوا راع ثعاب هراز هکر استا

 قید ابا رهع هوان زون بلاغ ز روده هوا صال هفت رطرپ تو اق هدا

 هقابرب اکس ی دع» ید ر ولوا 1 كابا رفع هوان زول ه مدس هدوآ

 منع هد رلکدید یدبلوایاوسر زد هلی كب و ۵- رب |

 بودا راد تعاود ىدىعوي هوای ددع ز ول راحه دن اب ر هدتفواو

 یدردتا ادنوید نوسل نایئسا هعا> تومازافو هقانزو چوا هدعب

 نیفلوا هدنماباقفالخ كن ری رضح هنعهللا یضرییعماما هصقوب

 نوعا لکا درحم را هقانوب هدنرلکدابا تفتساود ردبم راج یلکا

 ردءار> نیفعلوا رح نوجا تاهابمو ت خام ۰5: بویماوا مذ

 مول ردوو سب یدابا تبغر هسول هدنرکدلنا رکح هنتم رح هل د

 منتفم تدمرب رویطو شوحو هدقدنلوا هسنخادنا هب هفوک ساک

 ردشعلت وس راعشا هک هدنفح نیغاوا هروهتم هصقرپ ون رابملوا

 هرزوا میظمت هدایز هنیریق كيلاغ یردپ قد ز رف هک رونلوا تیاور
 هاما تحص ه_سابا هر اسا هنیریق كروب زم هکیک ره نیفلوا
 هدناءاک درجم ردن: هلج لوا یدیاررفم یسلیا نابیمرد نماد

 عاحو لاو هدنس دالب یدیز نی مک جا هک ی اکح یکیدلبا رکذ

 ییکیدتما ن د هرب ےب لها بولک هب هرب مرو زم هک لی
 ك.لاغ یدلاو كقد زرف لاس نهك زور هدانناوب یدیا رولا هدناب
 بانو یدروتک هقدزرف بولا ساطقافوا هناد حاترب ندنرزوایربق

 قدزرف هدک دیدم دهئذص هنب مق كلاع كرا وکرزب ردپكنسس رف

 بودیا ع ورش هما مه ضرع زوج یدلبا لاوس وید رد كذجاح
 دب زنی میم یدعش یدیاراهرغوارپ رونلوپ هع ربد همولوا هدا وراد

 یدلاق هدا ساط ا 9 ۱۳۹۱ هاب بت وراد 1f E م یرو ٠

(ij 
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 س

 | نیس ك.لغوا ی :زرف ۰ دک دید نیس هدیا صیاخت ندروب زم یلکوا ||
 ۱ منت یایاوب قدزرف هدکدید ر .بينخ هدن اوج هدلوا یدلبالااوم ۱

 0 ) مطن) یدلا لاسرا هک بویلبا |!

 0 ٭ یتج اح نوکن ال دیز نی میم ٭

 # اهباوح ىلع ایی الف رھ طب ٭
 2 اوا داخل یهف ۴

 9 هلارم عویام ما هریشل

 xX 2 تب مع ات تداعو یا #

 : ۶# اهدار اهبلع یاسلا را و ۴

 ٭ دحام كنا ماوقالا ع دوو #

 ۶ مماهش ت ترطااهاذاتیلو #*
 هوپ ردیسلتخارا عسا ارو ره هدق داوا لصاو هی هروک ذه تاس |

 هدشنما رک ع ی ابا رها نیفعلوا ھه ھبش بوید هلوا رر عج

 هه دز رو یس هلج هم راقداوت 1 یا توت رز سا ییاو

 ۳ دنیلغاح نامز هیحات ی هعصعصیدح رول رمو یدلنا لاسرا ||

 رد نیا صیاضت تودنا ۵ هدووم رفت زولوا تولوا ردذلا مع

 4 ظد) رد تو دنیا محل هر هصد وا ناکراضفاق دزر ٩ ےک ەت

 ۷# دا “و دنواا ایحاو ٭ ناددا لامن یذلایدحو #

 وا ف شف هل هالشا نو رسا دا ندنداد-ح ۱ كقد ز ز رو

 مهلع لات هللا ناوضر ردندءارک ت اعک ا لج جا خان ات

 ا ی ناهار هک ااا هل كفدزرف نیلا
 ۳1 ما وب شد یدردیا دانا س هي ٴہد۔صڈ ول ر وضح

 (ےظذ) اا ۳

 را نهد نايا وات الت ×

E RL Aa # 
TTT 

 نف



 | # تاعرصم ینا نتف *
 ح Xx ماتخناقالع ضخا تب و #

 ٭ دف نام را قلاغم ناک#

 ممیدسلوا ماما سد دليا رارقا هیانز ٥ دغا مب هکندتنا نایلس

 قد زرف یدسلک مزال كلبا دح تعاقا هکنرزوا كن هل هج

 2 و قح بانج ناعلس هدکدب درولک مزال ازش نب> کر نینعولارمماا

 (ةدلح 2 ار امهنع دحاو لک اودلجاف ینازلاو ةبنازلا ) هدنم رک

 ناقرف قح بانج نینم ومل ا ريماب یقدزرف یدید ءان هغی دروب
 | ءارعلاو) ردشلیاعفد هلباهع رکتیاوب ندنب یب هه بشوب هدنعطع
 الام نولوقب مهناو نويهإداو لک ىف مهنا رت لا نوواس لا هدب
 هدک دید مدار وس لعد نالوا رداص ندمدنکه دن سا (نولەقن

KSهل ما ساوا یبچحر تبسو یر  Eg EEهکر دو یس  

 یدیشمراو هقن رس < هدنمانایفالخ كنىدلاو تاللادمعی ماسه

 لوصو ددرکم رد نوحا مالتسا هکد نح 2 هدقاوط ءاشا نوکر

 هام ا کک هچارم تورونوا هلن رزوا رلرکسار هدوداوآ بسم

 رایدیا هد اب رو رم تعاجرپ ندماش نابعاو یدلوارظتتء
 نیسطا ن يلع نیدباعلانی ز هاکات هدانا «راب دروط هنفارطا هدرانا

 ندقرطرب یراترضح مهنع یلاعت هللا یضر بلاطات ید نا
 *هلباقم هکنوح را داوا لوغشم هغ رش تدب فاوط تودیا ر وهظ

 یرجزرسجازمو منام نی فلیچآ ندروغا رب نلخ رابدلک هرج
 بح دن راریرب هدنراکدروکم اشلهایب رغ سحاوپ رایدلبا مالتسا
 رلدلبا مارمحاو رقول هداز ند هداز هفلخ هب هسیکول قلخ ناک

 تراسج هراسغتسا ندء اٹھ یرندنراګا رخآ ںوید هلوا مک ابآ ۱



 هدمانه هدکد ید ردهک 9 دا وک ملت ھوا دنلخ یگ

 رز هتدنابهلا یک نیز نیسح ِ بودنا مالعا یلاح مو عقاو

 فراع لها وی درد زرا یرلبنلیا تبغر كماش ل ها مس
eهک رو ناوا"لقن .یدیدردعک تب ه دنب بودیا ارج  

 ك اتوب و سصاح ه دن اکم لوا قدزرف هد نانا وکتف کص وب

 یددید ردكم لعب هدنن کءاشه یدنا رظان هربا غتسا و تارغتسا

 7 توکح e ناییاش لئاش زاشحا ٤ هدک دارا سوک

 هکنوچ سارف ابا هدیماش درعسپ یدید هليا لاوس ندنب مرولی
 هدک دید نوسلوا رمولعم دن هلبا ناب بودنا فطا ردکمواخم

 ( ےظد ) یدستیا قدزرف

 ا هءاطو ,ایمطملا قرعتیذلا اده #

 ۷ مرطاو لاو فرد تيمااو #۴

 ۷ مهاک هل داسع رخ نا اذه #
 * ا رها طلا قلا قلا اذه ٭

 # هل اف لاف شرق هنآ ر اذا ٭
 # مرکلا یهش اذه مر اکم یلا ٭

 (عظن) ردندنا هدناباوب هکرد هدیصقرپ لس شب یرکیو
 ا دیک را طاف نا اھ #

 ٭ اوشح دق هه ءاسنا هدح#

 * ے_ہطع وام دد تفرش هرز | ×

 ۷ قلا هحوا قف هل لاذب یرج #
 ٭ هزباضب اذه نم تالوق سیلف ٭
 ٭ لاو ترکتآ نم فرعت برسعلا *

 قدزرف تواک هصع یدلبا شوک ییارغ "هدیص و ماسه هک <

 ند هصقوت یرلترضح نیدیالانب ز هکر وناوا تیاور یدابا سبح

 رخ



+ ۴ 

 ء دلنا لاا سرا مهرد كس کی نوا .فدز و هدودلو ر ادربح

 یدلبالاسرا هماما ن ںویلبادر هدقداوالصاو هقدزرهروک معلم

 حد هلل هیس> هکلب بویلوا ءراج م دوصم ندرعش ول بو
 مز نیدناعلا نیز هدک دردن رکرمخ وید ر دقلوا هدنتهدخ یرانث و

 یخ درب هدنراکدلما اعا شرب هیهسوکر هک ر دوب یعدق تٌأد لنرغادیلخ
 الاتتما فنی را صا « دنرلکدلنا لاسرا هروب زم ید زار لوق یا

 هرم نوکر تاللا دع نب دباو هکر ووا لقن یدلبا لوو هدقدزرف

 دص وب ردن هدک داک سوقان یادص هنشوک هدانا و ی دی فيج

 ه دنرگدید ر دسوقا یادص ر واک ن د هسنک یدلبا لاژوس ولد

 سن لالا یف قلخسب یدلدا رها هکحاا مده ی هسنک
 هدقداوا لصاو هصور كلمه ریخ وب رایدلبا ربارپ ا یه هرو زه

 هدف طاوا هکندناوآ ع امسا ی دلبا لاسرا همانرب هدنوعگدوپ

 توال د نسم نشد هکیرا لوا ندرس رکس شی مده یهسنکر

 اقا هرزوا یلاح بویلیا مده یب هسنک لوا زکفالساو اب [نالوا
 شلیا اطخ رس هوا بیص+ رانا رکا هدصوصخ و یدیا لات

 س زرواوا سلبا اط رلتا هسا هدزمس تباصا رکاو :کسرولوا

 باس دن ب اکا هددداوا ییولعم دیلو ینوعصم كن دات

 نیشولارما ا قدزرف ه دکدید مل هزاب اوج هن اک بودا

 راسمکحت ذا نایلسو دوادو) یدید كروي رب رحم ی هع رک تناوب
 نیدهاش مهمکط اکو مولا مغ هف تشفن ذا ثرطا یف
 نوازه ف دزرذ هب الا (العو اہکح اننآ الکو نايلس اهانرهغف
 ردشلبا لاتا مدعم نوک قرق ند رپ رج هد هرصد هد نګ رات

 هنعهللا یضر بلاطفن انب لغو یدیا بب رق هزوب نس هدنلامتنانیح

 هلا یرمصب نس> ق دزرف هکر وناوا لن ردنلواقالم هنیراترضح

 ۱ ب و دیا تانطخ هب یرصو سد ۰ دودلوا مج هد هزانجر



۲ 
 نوسمورایب را رید هن هدنراکدروک یب دلکنسیلخ یدع د.د -وبا یا
 هدک دیدراربد یدلوا عج سالا رمش هلا ساناا مح ۵د هزانح و

 ۱ ا بت کد زا سو درفنء هار دا نابم ۳ رح یرصا 9
1 

 ترخا هارداز نوعا نوک یک كنو نکل نیسلکد فرصوء هلیارم

 ) یرد a جلا قدزرو هدک دید دلنا راتضحاو دادعا هز رول,

 || مدنراغا ىل اقص « دم السا كردیا دیحوآ یناشلا مظع

 ۱ لاتا قدزرف هکر وئاوا لل ةن یدیدر دقو عیشرب یریغ ن
 ۱ E Ss :وروک دان ور یر ول رد ا ہا 0 ی

 ۱ هلا یرصل ز هنم عار تاس هدنرلڪ تس دلبا لاوس نک ر

 نالوا یدح لرو زمو یدد هیمالک تا رودص هد دعزاده ل ںیہ

 || هللا یلص مرتحم لوس ر "یان مان هد-تلهاج نامز نایفس نب د
 || لسیهس ماما ردیرب كص چ وا ناناوا هیمسد ملا سو هلع
 || مدقع ندلس و هباع هها لص مرکا لوسر هکر دیا هدنفنالا ضور

 || كقدزرف یرب كرانا ردشملوا هیعسا هسعک رفت چوا طقف لیا دع
 | نالوا مرکا لوسر دج مدیر و ردن افس ن دڅ نالوا ندندادحا |

 || ەعىرەدىرو ر دح الح ی هعحا ن دم یردارب كاطاا دع

 ره چ جواوب ردهسعک نالوافور ۳ هاکعدنارچ لند ندنسهلی# ۱

 ۱ الع صحا هدرلقداوا لخاد هنسلخ وام ضد یرلردپ لص مس 1

 1 رعد 7 یگ“ راریسا رج هد رهنامز ندرار ول ره تولوا نود اصم

 1 یرلنوت اخ زر وب 9 یدیا نالا وک : دینا رومط ناشلاع ۱

 قلوا رب یدلو هدنرکدلنا تدوع هتب راواهورفم نیهلوالماح
 ۳ یب رالعوا ناالک هد و29 ۰ اش هرس دما ابا ژارحا قورش

 ءاز نوکسو هل. را ہے كنارو ءا یظعل قدز رف رلیدلبا ریست

 لر و رم اع نکل ر دفا لر و رم 45 ۳ هدنرخآو لاد حو

 هکرذوب یگگا ردراشلبا EDE هدد هدو كنسلوا بقلء هىصا وب ۱

 4 رعاش

71۳۲ "zo: 
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 وا قلد ق دزرذ هلغاوا شمزوب ڪج ییزو دروبرم رعاش

 برعء دوخاب ررید هپ هپرک شه د هروشت هدب رع م الک قدزرف ارب ز
 یراکلب سود شارا مج هرب ر یسو هلرا «دزرپ یسسراف ب ولوا

 نوسکرب یرپ ن داف رظ هک رونوا له رارید هکر وج شعلوا شم
 هدک رو شاوا كياد كياد ندنجخز كچ نسهرهح كفدزرف

 هد_فدزرو ه دا دید ر دیس هو سک كيور بوک سارو ابا یا

 هدیکد ردام سکه دنرل عا هک ه لوا هليا لسان بو دیا رظن ناسا هدماوج

 | __ € قوکلا یدسع نب متیهلا نج زا دبع وبا م
 تاعکا نالوا قراعو فقاو هنمواعو رامشاو رابخا كيرع روب رم

 هدنشح یر ره بود | ضرەد هنسالا مو لوصا كار دن دناناور
 ندژ رظن ن .ءهج یکیدلبا تباورو لون بلاشو نواعم ہے

 نم هعلوالع هلیس « دعاق یطام یف لوا ندرو زمو یدیارود

 ندروب رمو ی ديا رونسو دیشو یب ويعو له -1كسانءایاو لوصا
 بلطخا دبع نر ساع نالوا سو هيلع هللا یلص مرح لوسر ع
 نوصسارح ندعوا لقت ارمسان تور صءب «دنفح هنع هللا یطر

 هل وقم و كروب رهرایضهد یدیشلوا نادنز ودن راتفرآ تدم هت
 كعار ود ن دن ,ذنن افلخ نیاوا ید انا ییازسانو ابن
 هع ون صم س 6َ رادعمر هدنع> هنع هلل | یطرسا مع تط > نوح ا

 هادرک ون ہلکا د انسا هروب رم سا ورو لهن ب و دیا ع ارمخا

 زف كروزءو هستغیفحت عا لا. هللاو را رد یا اراه ر شود
 ءافلخ ردراو یس ه دیدن تافنصتو هدیدع تاغیلأت هدتابب رع

 مدن هلج ادبش رانو رهو یداهو یدهمو ر وص» ند هساسع

 تباورو ةن روب :«یدیا یر هاك | هدنراساحم تولوا ندنصاوخ و

 هفت اط قلخ به یا ب ودیا ب اط - اکب ی ده» ن وکرب هکر دیا
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 تنش م "ولو 2 یک بولوا هرزوا یا ہد_زوح برع ||

 كنس ه دباب وہ رل ردا فصو هلرا مرکو e دییکو بودا

 هکمدد ءدیرلفدروس ودردن همت سه نالوا یک هج د هدیسر ه دکناب 1

 ر دق مغادلوا رداق دن سی نکیدنب لاوس هثلها م اغ یریخوب ||
 توابرپا ن.اابعو ل ءا هعفدرپ هکنوساوا - اود مولعم ع ایانا ||

 مدک كد هماتنحا ندحاص ن ۳ هدانا وب مدردنا هرس هو رطرب ٤

 م دداا و وح كل رع ار « دقدلوا تارد م اب دیجا 1

 ی ج مزب مدد مرعاس» یدیدنج ن E E ھی ٤

 بولا هدعب یدندیکهروک اردک كو وش لک د هناخ رفاسم ||
 اکب و ید وشد كدا بوبلءاریجنو یدابا نوا بوکجی . ةب رادقعر زا
 ۱ یک یو ىلا نم دشک تويوتا |

 هدک دروک ن یدلک هفیح هادو رادع, ارعا نالوا یس هجوڏ

 م دید 3 ام یدیدنیس .يک م ۳" ییهالس یدرپ و حالس ی 0

 نالفاب ب ورغاح ہی وت اخ هدعب یدید ادلک تفص لدلک س وخ :

 هب وا بوقلاق هدک دیدمدرب و یب هداوایددیکدرب و ماعط هکنابه» |
 شاپ یدنوصاکب توربتک توریداوط دوس هساک رو یدک هن ۱

 هکمردیا نط هدکدروک یکی دلبا شون هلبا اهتشا مب م دلبا شون |[

 یس هللاو یدید ها وا ج 7 كراق راش مامرو یشرب كج هی اکس

 درام هز ول راحو یدرک هور عا ل e بودا مد ست 9

 ۱۳ ا و د واط تو ||
 9 وب هدنرلنابمسد یدی دمهدیالکا هل E هر و هنا

 یدااح كنوکو دار هشنوت اخ هرخالاب ب ولوا یدامت” هرواح هرزوا ||

 دید نیس رلشدا هت یدفح هرشط بن ولا نعاص دنلا و |[

Eیدلزافم یف هان توتوط بود مرو ۲ قبال یتموف  

 هکدشب ی دلشاب هکغا باک بو دیا عج نودوا راد ریو ||
 تست سس رد سس سا

 هک رب #%
ETERS RRS ۱رز و ۳  
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 هد هن ولا> و یدبا هدکع ندفرطر هدودنگ تهوواکب ی: راد همر

 e س

 دیو ه).الاح و سد ی دنا ,د هزلا ك عطا ال هل را لکا« .دس لآ ور و

 تاغ و هود یدنک توراو ف رعا هدف دلوا a ہص ماه دنیا

Ex 
 س

 ندماهط نالو راسو ندنانک لواو ی: رو اکب توروتک وو توخ

 ندحابص هدنوکلوا سل ید للزب نت بورب و هدقزا راد_ةمر
 مدلبا لوزن هی هعخرپ هن هدفدلوا ېب رف ماشخا م دنک كد .ماشخا

 كبابح مم مدید مردابسم یدید نیسول نوناخ نالوا هد د_عح

 یی یرا دنا *ط رس هدعد بو دیاں حر یب بول .كافاعو هلال ا.>

ah ۲بوک > یادغب رادقمرب بودی ن ایءرد نماد نوڪکەر  

 دیشب توروتک و یدروتد تورعو هلفع و دوس و یدلیا نو
 یدو یر یرغ ندو الاخ نو داوا روذعم :EA عضو

 ۵ ارعا ن الوا ی A 4 ود ۰ رک صد دنامزرب 3 ااو د_دعا وید

 :e رد 1 نبرد شا هو FY 1 E هقبح
 مزبم دید متا ی E یدریومالس هک دروک یب

 | هنا كتنوناخ هدهد یدید یکدمروک یا کا لکد ها هرم مح

 E بؤر و او ه دون اخ هدک دتسا عاسط تورو
 ۱ ی مزال هن كمر و هرفاسء یگ اط عب ی دید مدر و هرفاسعیماعط

 و روک یلاحو یدلاع كنوک وبار هو اخ تولک هبضع ود

 نوکن هړکدر کک تو هی توقیح هرشط م دلنا هک)وکرابتخا ین

 | نیکعاماراویدنیرداناس ییهحو هناا مددرمخ یدیدنیس روا

 كن هجوف تودا ر رفت ھما یا دام عیهدروک ہک, نود هد

 | موم اتنا و هکر هد ا مدلیا ناب یانو ل كنون اخو ی رکو دو>

 كناو ردیس همشمه كذیارعا كغىدلوا نا مانخا ثذس لو
 لرد ھل هع معا ول سد یدید ر دم رمشمه م: هدیوت اخ

 رز دن ر3 هب هب اک>وب ی دید مدروآ ر ۱ 4 اباپ هديا هد ہےےھکلو
 حح س ےس

4} 

۹ 
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 یدیا راو قوا طر شعاوا نار «دنراکواو ی دیا رازب م اعط

 یشرب هل اسرود رم صع ه دک دید نوعا هللا بولکلٌاسرب هداناوب |
 كروب زم هل و اځ هلءانا ر و ره هدا ی دلدا را ا تویەرو :

 ںوتاخ ه دک دلبا قیاطد نن واخ نیو" مقاو ق اهش ه دنناس |

 یدلیاترشاعم هد هلا ےک لوا کو ہین بوراو ل رخاو

 هدنراکواو یدیارپ م اعط هلیس هحوق نوک رپ هن نواخ هدا ناو |

 نوا هللا بولک لث اسرب ءاکت یدیاراو قواط رپ شل وا نانرب ||
 ی دید ریو هلثاس ینواطوش لاف هنوناخ ر وب رم صحت « دک دید ||
 رخ دنک امد لئاس مکیدروک نکررب و هلئاس بولایغواط هدنوناخ |

 هلدلوا لوصهتنکن يا ود و هیانع یسانغ رد هسوک نالوا یا

 ینیداوا هدنحاکن تحالاح بوک یلاحوت سپ شلوا رارج ||

 كم ولعم هک -.دتنار ورد صخخش ه دک دانا لقت هنس هجو ||
 یب هسو وب مدیا ی صع ندا هزوب رد بولک امدقم هکن وساوا ||

 باھ وو تاع یب ضایف نیکی د ر رسهاخو بااخ ن دنس وق

 تم كفحو یدلبا ليدبت هانع ى٤ رهف مب رض > تنم ی ||

 یتلها و ین ر کک دابا ارت یتیرکش نکیا ق ردم هشناابیاا
 هک ردیا رک ذ هدنبهذلا ج ور یدوعس یدلنا نا حا اکب ||

 رب روب زم هکر دیا لن ندیاط "یناه نی رم روکذم یدعنرشیه ||
 رد ورا دم طرف هکر را ادا ند هیساع یافاح هکر دیا ۱

 بوقیح هلبا ىلع ن هللا دع نالوا یع لروصتمو حاقس نالوا

 فشک ی رق لر وب زم هد زمشیدراو هنی رق كکللا دیع ن ماشه ||

 تودیاروهط نوت نیعءااوا انف بلاق هد ر ی ادنا ز و:ه یدالوا

 دج لوا یدلیارما هاد سپ ی دیا شعروج قروب طف
 رلب دقاب هسا هدعد ب ودنا ترص هتان ز ات ن کر هب هد ص
 ل ا ل ا رو

rC e E۳ ( 

 هع ندنا #۳
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 .دق دناوا فشک ىرق كکللا دع ن نایلسه ءص ندنا

 یدعا وب یسر ار_عام ن دار چالا بلص ن اونها

 ردقن هدنن مسنق ادعام ندنا توئاوا قاردا هدرازاوٌهسا لوا ست

 ید لوا قارحا بونلوا فک یس هلجج هسیا راو هیءا یتبروبق
 هدودناوا فشک یر ۱ د.ع ی دلو تک ۵4 رعد هكا

 رل دچا نر ككلملا دبع هد یدعلوت یشرالصا رش کو لرلق

 كن هیواءعندیزب هرکصندنو یدناوب لوکر ندنرس ناوتهسا زمو

 ردن ره هد دالب ميج ه دعب یدلوب كوکر هدنحا یدحآ ین راک

 یدناوا فک بوناوا می یس هلج ه-داراو روق بوسنم «ررو ر

 كهالاد.ع یدت)وا قارحا هاچ هودا روهط هن ره ندنک و

 ماد راروب ز*«یهجو كن ایا ازمسان لمف یک كنو هپ هیمایب یانوم
 رد ءان هناها یراکدلبا هندسح كدا هلا نزن دی ز هدنرلتاود

 دغ راتیمکدآ یبرکی زوب یره لاس هکردوب یاجا كن هصق وب
 ىلع نرداعلانز ن دز یسطاورا « دانا كکللادءع ن ماسه

 تفالخیاوعد عع یاعت هلا یصر بااطیب نت لعن نیسان

 تواوا عداتر بک عج ندان راسو فارشا هروب رمو ید شاپ
 هدک دارا سوک کاللادبع نب ءاشه یرخوب یدیشلوا زادنا هلولو

 لاج تسالا حانج ىلع هب قلا رع نإ فسوإ نالوا نیقارعلا ريما

 نوکان خرچ ریکجوا یس هنتف شنا كروب زم بودیا مایپ لاسرا
 هپ راح هلبا دز روب زم هدلوا ه دک دلبا شرابس یتسلیا افطا ندلوا

 نکا تماصا ریدر هنس هه لدی ز هدشاحر و كنج ماتا یداا

 لبا هسوک هرب ندنصاوخ بوتیج ن د هکر مم لح هلجخز لوا
 رفتم کسع ق اب هدقرطون یدلبا افتخا نول,کح.> هفرطر

 روگآجارخا ندنس هه .ج لدب ز یرم«ناکیپ هدعد رلددلواناشد رب و

 یجوركلدی زیپک یکیدلباحارخا یناکیب حا رج سر رابدرونک جح ارجر
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 هریک درول رم یدلوا سدق اع رکحوا بودر ور, نبش ا

 ےشج نسو كن رق واد تعاسلوا ودد نوسلوا ا

 هنتسوا .تودیاراوبه هلباتارو سش - نوعا كعاناهنپ ندادعا

 هلغاوا  طاح هدننفد كرود رع تنیط دب حار ج رکم رلیدتفا وص

 هدودلوا ۳ اص بوک هلو ۱ سد یدرولس e ود دلوا یرف

 تولا نیکعا مالعا هةوا نالوا نیفار تریما یب هح ول بوراو

 بودیا جارخا یتیدسحو یدلوب یبربق دیز هلیایلالد كروب زم
 دروب رم ندنفرط ماسه سد یدلبالاسرا ها

 فس ود ها تک ناف رارک هود نیس هدا ناص ن ا رع فسح

 نق رط ماشھ ەن ۰ رکصادن دهرهدعد ی دانا بلص ے د > كروب زوم

 یتیندناوا تاص هدکدلک . 29 کلبا قارحا ید كرو رم

 رلیدروا ص هباوهن رک اځ ۰ هد ی داوا قار حا بولت رد اندا

 هد هقوک یدسح ادب ز هک ردوب ییاور كن هور ورب ند 7 اقن هاور "هلقنو

3 
 هدع) یدنلوا ماو كمرو ك ید وع لع هلا یرس ڭەح

 باج یر ندرلنروکح بول ب و صد نابرع شب

 ۱ ناسا رج دیر ق یخ ولعوا لدر ه دزمان لود كد رب ی دلو

 ن ان امر رخ فا دو ا ۰ رد هد وآ داو هدک دلا حورح

 هچرما تب حاص لا هللاو رل دلدا قارحانیدسج لدیز

 یلاقتنا بولوا هدنلاس یمزوتوازوب كره می رات یتدالو لعیه

 یادو 4 اس هللا هجر رد هد ع رات یازویکبا

 4 0 نطق ن دن نکا نبی دوا 3#
 4 یزورلا یدیسالای هلا ر | محسم ین ی ناععس رز

 ۱۳ الو كنیم ینتص نت کا تالوا برع کج و وب نم
 کد ودنا هذان مولع د دا ندرابک یرصعردبهذل یواش A هو

 یک رولز ٥ هتحروتاوا لع . TE ا روه- فب

 * دور ¥
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 عاعسا ند هدیع ک ن ع ندا E نت رااح

 باک ا نوکر یدردیا تءزالم هم نوحا هب و ثیداحا ۱

 هدا وب یدی ارال وا عج ب رکن وا تیدح ع اع«ندووب زم ٹیدح
 هللا یضر مارک باعکا رد ںودہا لال ءو هد ر ھظا نایغ۔ |

 تودیادادعت ر رب ر رب هل: رلبمات مان یراراوکرزپ هج ندرهنعیلامز

 ںواوا هتشکرب زل اح نکر دبا تس اجو تبع لبا راک یک را وپ امدقم

 كليا تسااج هلبا را هسوک یک لمس ید نیفلوا لدیم هباقش
 بودیا تردابم هاوج ند اعد فص مکا ی هدکد ید یدلک مزال

 هد رک هدشن -تداراو عاسم هفغلروت دلءاعم هرزو فاصنارکا

 هلب وس تورو تصح ر هر ا فک هد ایفس ی دیب میلی وس زوسرپ

 هن اج مارک ب اکا زر ءانج هکنوسلوا زا مول یبح هدکدید
 هدنعابا زکغیداو ن درمل ط اش هلج بولوا هرزوا تمز>م

 هني رلیانج ند ززال ء .ز یدعم ین اشی رپو لالع نالوا ضراع
 ارس ه دما ناصضعا نیهلوا دشا جدندا الم نالوا ضراع

 سوه دم نایفس هدک دیدزد رکرا قیاوا رک هب هن ند رک وک

 لولم مال عو توب# هلو لات هاوح جد رب نبفلوا هندهدو

 مانالادع» عقاولایف رلیدرویر کرک هسلوا هیر اص هل

 هد_فدلوا زادنا هلواو هلاع نهج راح یلیضف تیص لروبزء

 نونو رو زد یدبیساوا ن دنص وخ "هلج كب هةل ن وم أم

 د_ءام ندنعبداوا یفادحو تر اه هد هچج م ولعو .یعوتع

 هدا ز ت ا لواءو افلخ نیغلوا یو نهی دو تاوح راح

 ردندنراراوکر ر لناعم هدوتس ه هو نالواروهشم هلبا نیعلو بره

 هدنخم رات یکرازویکا هرکصد د داج نلیععسا یرو رم هقیلخ نوء أم

 صاف هب هرمصب ی هکر ونلوا لقت ی یض » هی رص دتب

 سس س س س ےک ےس س س س

 ۰ده

۰ 
۰ 



 1 نیفلوا فقاو نب ادا رم ىع هدنر لک دلبار ايتسا و 6 تک بورلبا

 ه دکملها كن رلترضح ی و هلع درا لص مرکا لودر مس مب

 || ن بعک یراکدلدایصاق هی هر صب كني رلترمضح هند یلاعت هللا یر ||

 تاکسا یرار وب رم هلرا رممآ جا هحا باوح ود ردو وا ندروس

 ۱ نومأء هعد در هک ردنآ بودا تداور روصس» 11 رع یدلدا ما راو

 رلیدلب | 9 اللص ف EW هدر oe =( نابم یدل دا رها هدناو ماش م اش

 1 هیاسیعلاوباو اکب ہ دکدابا شوک ےہ کا ی یک ی هصقوب

 ۱ كصوصحو رکا ۵۵ ۰ کتو دراو هن روص> ك .aa لح ا ١

 تودنا ب روس لاو تاب وس زر ؟سرولوب لتر هب هدافاو مالعا ییعق

 | هکر دا هاک>*یوار یدد كاج ر وسر قاعتم هرات ك هك راو 0:

 | هفیلخ لدروک هدریدراو هب روضح كنومأم هلبا انیعااونا یره” ||
 1 هکر بد هو ورک شک دص ع بودیا لاو سم لایک ندمروط ۰

 ۱ هدنراف ۳ لات زلد رتضح و اع لاء د هللا لص مرک الور

 : | نیسعک ن -نکیشلواعقاو دعت مه دنر هع هنع ی اعا هلل |یطر رکب وباو

 1 در ا 9 هاعیلاعت هللا یلص مر لوسر E یا

 ي هدیا ع رعت کا یرلودروس زی وح یا رار صح دك یاعت

 1 کر ۶ تودنآتراشا ااکب یکیکیدلبا شوک یالک و ا اعلا وا

  Eیک كنوپهد :> یراترس طح هنع یاد هللا ی هر  aهرارمسان رات 1

/ 

 ۱۱ | گردوب نالوا بسانم زرداق هک وسهن ا ندا تراس>

 رک درک یا هدانا و یدید , 1 هدیا توگس ہلکی 2 ۲ 0

 قدی هدر هدفدرووا هم 8

 و 3 ار | هادی نوکوب یصا ردن بودا باطخ هر ای ا هدد ۱

 ۱ قلف وا ثداح هدم ال سا نيت ول ارا اب د رک ۱ هدها. بم لالم«

 ی هم هدکدید يدلو اس ا 6 دید ردن ۶ و ی
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 شالا ادنرالالد نوعا یلولحت كناز هک رولوا تییصءهنهداب زندنوب
 از نومأم یدید ر دانز یلب یح هدک دیدردمانز هعتم نوما یدید

 | تشعو هللا ب ف هد کدد ف دلا مکح هل ۱ لبلد هت هن لوا

 || .دنس هروس نونو لا ےل ادق هدنک رک فار ا هلا هللا لوسر

 ےھناعاتک د٠ و RE DN هی لاو چ

 هک نوداعلا مه كلواف كلذ ء ارو شبا ن رد نیمولم ريغ م هذا

 | نومامە دیک ر دیم نیب کالم هعتم هجوز نون وم ارمان ی دروب
 | تولوا دلو روهظ ثعابو حاکن طارش مماجسب ی دید مخ

 1 ی دد رح رارکت نو. ام ه دک دد رده هحور نالوا ثزا هار

 زا زوم یرلنوب ب ویلوا لخاد « دیر كوش يکيا و هکنوج یه

 ۱ نینع و لارممااب ° رع بود رد ررفم یسلوا قم هرو داعش نالوا

 نالوا یراردپ هدرلنا بو دیا تباور ندنس> هلبا هلا دیعیرهز

 | نالوا یراوکرزپ دلاو هداوا بو دیا تاور ند هیفذطا ن دم

 ۱ رو نه ردا ت :اور ندنرلت رم طح هند یل ات هللا یر بلاطیبا نت لع

 1 ضع | لات ہیرا مے > r لع یا. هللا لص مرک الوعر هکر دا

e:دابا رءااک ۰  RE E۱ مالعا یگ  

 ۱ یرهر تودناتافتلا اکب هلن اتم اونا به دا

 لب هدک دد رد طو هدشداحا ی ےک ن ایم تید> ول هل دنا ور

 ند, لج رایدابا تاور تعاچ ر ندهید یالع نینعولارماا

 ۱ مدان و ن اس شبا یکی دانا نوفا هدک دید ر دکلام ماما یر

 | ادن رالالد رارکت هلعلا لء یدعا نا و ڪڪ راشفتسا ب واوا
 || هدلفاحو عماحم هدرلزس ورانو ابا عنم ن د:یلصموب قلخ بودی

 || قباق د یبح هک ر ونلوا تیاور یدید دبا ن ای و مالعا نع رحم
 لقن > یدبا یرمصب هداز كسان ب واوا یرمبخ هدتیاغ كروما
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 ۱ هعفد رب لو-ا دلاخ یا ن د | نالوا یرب ژو كاومأم هک رولوا

 1 ترعت ےک یھ اق مکیدروک ۰ رک دریک هان روصعح وام

 س ولج و ازب واز هرزو تحت هلا هفیلخ شات ن دن ط ہو

 یدتفا یصاق وا مات تودیا اعد هن وادا سن یدیشا

 تیج لو الاح یدیاراو تدومو تفلا عذطغع هدزغایء ام دعم هل
 صد هر ۰ دن و ئ ریش ب و دبا لبدو ربع قرلعد ۱

 ۱ 0 2اا ات ود هرزوا تواذعواا
 های نوما هدک درد هلبرویب لوذبه یراقطا ه> السا یمن ایم
 قلوا شوش و لع ی را 2 رلهاتداپ ی یا بودیا هحوت ۱

 هرزوا ت ءادعو توانم هد رار یر لص اوخ و امدن نالوا هاب

 مدنام رطاخ هرس لس تح نوا رب ا دام هکیدشود هد و وب دک دووک ۱

 9 ۴ صد هدن اب یمع دیو ح دو و ا ع روص>ح ب ولو

 اهصا £ 15 عود رد راو a دو توادع ۵ هدرگنا - مس ردبا

 رداص حو تا دہن یک هر ره ه رد مب ندنفرط كياادهمم

 یسد واسمو دا هلا تال دب قا هدرکب روص- دل رس تر دن هساوا

 هجو هدجن وما ی دد رد ررعم مک ا ۲

 سالو هر E سا ی دی د نيم ولا رمان لب بودا ردا اخ

 ٤ تویلو 2 هک نلداتع» EOE دعا ید د اوا

 || نا وا تروسک یکكنوپ هدزکنایم نکیا ناد ص اوخ صخا رزمس
 نالوا هروب ر٥ ننمول مماا هل و یے هدک دیدی دلتا اض وا ندنا/

 || هنعی دل ءا لار رم لوح الصا تواو را ةر و N لو مد :

 0 ی داوا E هریدن یک كنو ۳ وفولا ا ۵ داب ی ارو

 تعیعح دچا كل دلت وس یگوگا و ررمه مود اے یزوسو

aاس  
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 | تباور یدید ردک رک قئغص ههللا ندررسمسرولوا رز هسیآ
 | فوصوم هلبا ت ال اکو لث اضف عبچج مکاتب یی هکر ووا

 ندنارلد ت رمشاعم ن اباوا تیسڏ ه روب زم هدءلخ ن ایه واوا

 + دنګ راب ی داده ییا: ید اک د مهتم هلا تر ھلو یړع

 ه دتناب كن رلت سطح یل تج نی دجا ماما نوک رب ہک ردیارکذ

 ه دو دناوا اف هدید سان ل ءو ی رلکدلنا ی ه وب رم لفلخ

 هلتم يو رو هود نیلب يس یو رده هللا ناس دچ مایا

 یی هک روتاوا شنی دلبار اکنا ہلا راکنا دشا یسلوا هدولآ |
 ۱ ندب تل 2 سارا هفداصم كب < 3 ,هام هده ۵ ندالع هلة وا نیفتم

 ياا .رطانع دو هساوا ق الم هنالوا رهام ۰ ۳ < بودا ن

 ںاک ھجو “یاب ب ودیا هررام ن د-الک هدة داوا سود هي یو
 تم ی.دیا ررف- یسلیا ماكاو مازز نی هم ینبدلوا ال

 یی هدقداوا لار هستسنعم ر وبرد یر ر دنلاخر ناسارخ

 راک 7 دف داوآ کد عش ردات هبهرواعو تع هوا
 هثیدح هروب رم هایدصق كاا م اا هلی رب تنونق هنب نیءاوا

 وز کرم سیو سن هد تن
 تیاور _دقاصماوبا ءکم ابا طاع یو یناسا رخ صدق هدکدید

 7 رم > هک ردنا وز. ثراح فءدا تناور نادیراج هوا تودیا

 ت وک ی ٭ دک دید را ھارا مجر یب یطوار هذع هللا ینر غ
 .i هد تسلاما ی زا یا ی ااا راتفک در بوتا

 4 اوس دان رب ند. ادب نو حح رب ےکا یک یضاق هک ردپا

 ررپ د هن هد ےب نیس ردنا ع افسا هن ند-ءلخ بودا

 ۷/ یک سد یدید م دا شوک ی شر مجهیربع ندرمح هدک دد

 هد رح هدک دد ۳ ؛ وس نا راربد هه فاح : نو یوا 1 اک

 "رهن ا یک ا طاس هک راد مع کی دلا س سو ڪڪ ندول

۹3 
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 م دآ یھب بویلشاب هکلوک رایتخا ی یبګهدک دید رر, دردنوب أم بودی
 ی راکدلیا دانسا هزب كةلخ ےل دلیا سکعرب ن وجا یزهمه"

 یدادغب بیط> ی دید ردن درکید بناج ب واوا ن دقرط لوا

 (مظد) هک !نیبحم یضاق هغږلخ نوما نوکر هکر دیا هدنخ را

 هد ساب 8 طواب Mk ع یرب#

 نیمو ایمان بع سپ یدلبا لاو وید ردوک اب یلثاف كنت
 یا ی دا یدب درمح نومأم e دک دید ر دیاکر هرکتلود مولعم لا

 (یظن) یدید ردوب هدیرپ ندننابا لچ هکر دک

 ردکر ک كلبا نن هدنس یی ینان دجاروب رم بولوا لزوم اسب
 كنومأمر د هاچ ف تاناکح نانلوا داربا ه دنه> ید هدا وب یاد

 گلی TSF هلن هدلوا هدک دلیا لاوسوبد ر او درا

 ب اوج ود ر E مس لو یرعشوت ب ولنا دارا یتا ر

 هب وأعم هدر هک ردوا هدب 7 ك دن اباکح ت الوا تسانم هس ەر ۰

 وعلا هللا یضریلع ی نسح هدفدلوا هتس> نایقسییایا

 ا هی وا س ی دیاراشلک هن دایع درود رم یر رمض>

 یو بودا دامك ر اهطا و ی دروبوا تب ولام هدک دروک ینمو دق

 (مدعد ) ی دلبا داشنا

 * وحهد را نیتمانلل یدلع و#
 1 مضع ذال رهدلا تب زر یا

 ) مطن) رلددروس داشناسو

 6و
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 # اهرافطاترشدا ةنملا اذاو #

 # مفتنال ةع لك تبفلا #
 یذهلا دل اخ ندلب وخ بنو ذوا هدیسکیا كتابا نانلوا رک

 شا هد هنس ر هک ر دندنس هلب وط "هدتیصق ر كرعاش ی راک دید
 ےظن هدنل هر هدنراکدلبا ل اقا ن دنوعاط ی دالوا فن

 تباور هنوک وب هدي رب ندناناکح نالوادراو هرزوازرطوب هنب و ردشایا
 یردار كراتمضح هنع یاد هللا یصر يلع ترمّوح هکر ونلوا

 كهپ واعم هدماش بولت را ندان یر دار یلاطییا ن لبقع نالوا

 ل ر وب زم ا۴ر هب يلد ت رضح هيو ا١٤ سب ی د يشمراو هتنا

 ی دیشایار ودقم لذب بو رتسوک هغآ ابع ہدنہاب یریقوتو مارکا
 بودیا تشهب رازلکم یراترضح هنعلامآ لقا یر یلص هدم
 ب ودیا لاةثتسا لیغع ه دقدل وا لهتسم هبو اعم هدنفالخ سما

 ارس ات راتفک هن ر ولک ن ارک هرط اخ راب ره وید نوشک ن دغا

 ك هب واع. نوکر هداننا ون یه داخ ن دمردتا ع ایا

 هب وام نکبا یضاح هدابقع بولوا لام الام هلبا ماش نایعا یسلحم

 یا ادب تن # هدنفح ماش لها یا بودبا ب ا طخ هماش لها

 ردیه کم ولعم ر دیک تهل وا نالوا لزات یس ه روس ٩ بها

 ب و دیا تر اشا هلبفع سیرایدبد مخ هدنباوج هدرلنا هدکدید
 قح بانح ماش لها یا هدایقع هدک ددر دیسک كن هسکو

 ینیدرویپ  دسم نم لبح اھدبج یف بطلا لاج هنآ ماو $
 هب هب و اعم رل دید ريخ ماشلها هن ید د مسمر ول ردوک هدنوناخ

 ی ون اځ كهل وبا ی دید ر دیس هع كایلناودوب بودیا تراشا

 ی ان دبع نب سو دبع ن, هبءان برح تن لبمج ما نالوا

 هک رونلوا لوت هیق نام لا انهجر یدبایس ه كله واعم

 « دکدلنا هحول هه ۸_هیلخ ن وم 1. هدنګ رات سد نوا زویکبا



 وک وا داوصو همص»سپ ید هل ماابي ین
 شا 1 ا ا هد هواصر ۰

 یتا« ىلغوا كنولغوا كنواعوا كنواعو كنواغوا هرزواقلوادح |ا

 یتصاق نامز هحن ی < هکز وناوا لقت یدردیا هیاک- وید یدلبا باط
 نکا لالا هفتم هلا هرب کنم ثعض> و هرفاو تاود تولوا ءاضَمل

 ضم نک القا بودا لز ع نداضق ص: یروب نم هنیلخ لکوتم ||

 هقا رع هتب هرکصت دع یادا نواوا نوذأم هج هدا تاون یدیشلبا ||
 یدلیا لاقتنا هدنس هن حوا قرفزوکنا هدهاریات هدک دابا ع حر |[
 تیاکح دعس ی هللادنع نی نی اعا هللادیع وبا هن اعس هللا هجر ||

 یدبا راو تح و تدوم هد نغابم هلنا ےک ا نب ی یضاد ۳
 هدا ور هصک رب Re Se سد

 ه داتناوب م دیدبا لاوس ندان اش و لاح نوا لاعتالا دمد ۳ ۱
 تاوح ( كب هللا لءفام) هکمدتا توروک هدناو یرو رم اا :

 ترفغععو وع یکایصعو م رح قحب انح هح رکا تورو ۱

 د یکسشن سر و هدارئد راد بودیا ےب وت یفع ن ۰ک یدلما

 هدکدب د دلوا هدیللرو یک کرک تودیا طلخ هلع دوع ||

 :a داسععا هثی دحر یک شوک ندرب رض "هی واده ب را
 هللا یصر هرب ره ونا هدلوا ندلاص وبا هداوا ندشعا ر ویزرم هواهم ||

 ندنرابرمع> سو هلع ىلا ه1 هللا لصمرکالوسر هدلوا ندهنع یلاعت ||

 تباکح ن ندنرع باذنح هدم کا ل وسر ت رح ر دبا تب اور
 + را ة شاذ بذعا نا ییعسال یتا ۴# دکنس شمر ویردیا |ا

 مدا ومع یکمرج كنس نع یا هکن دوو ىا کت وند

 ی هباکح وب یریشقلا مس اقا وا شایوس تس ار مربمعیب |
 نوکسو « مه ےتف مشکا هکردشیا داربا هرزوآ هجو وب هدنس هلاسر ۱

 یا
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 رد هل.ا مع هدر ابو هلی كن هل ءانو فاک

 ٠ +#ظع ظعا ولا یزازا ذا ن یبح اتر کز وبا $

 اتوا 3 « دی رمسق هل ار بواو ندنرلراو کر كه رط لاحر

 ید اراز ۱و بم فی هدا تدهور تو دب الق دب ردن درامک اشم

 هو د كرو نیم رلب دلبا لاق لس 1 تودنآ و ما هر هلال هدعا

 نوعاداهزو هبرش نوا اتو ت طار هادی مع وج هکر دندنمالک
 تادحو ج د٠ قا ررزو مولد رم نوعا نراعو تسابس

Eرد دشا ندنوم توقو یدبا را رد ردب راکعدنو سال -  

 ردعا_طعنا ندولخ هلا توء تواوا عاط ها ندعح توق ارز

 هوک رب هک دوب ه دیرپ ن دنر تا اک "هلجو یدیارل روب وید
 كنا قح بانج ه-ابا تنابخ هناسلام ظع هللا ه دنت اهذورس
 هکر یذش رس تاک ل ډار د جدو و ردیآ كته هد واک نس هدرپ

 رد ننحا یخد ن دمالک لوا یس ا ءء١ ردیوخو نسح مالک

 ر دنسحا یاوٹ هدندلابعتسا ںواوا نسحا یل اے ھتسا ندنس ان«

 هکدردباو ردنسحا لیصحت یتساضر كح هلی مالک لوا هدندن | هل

 هل رلفراع و ن هتاا هل راد ره و شک هلءاوع « ,هاطظ كن هکر

 ی دیر اےک كن الا میظع ها دیک لوا هیلوا توقا
 ید ناک.نا مهللا) ردندتناوعد ؟هلج لر وب مو ردلکد ندنس ۰ صز

 لسع ترس مهللا # ییراحا دق كب یی نن ن اف نفاخا دو

 ىب تئسحا دقو جوحا يلا موب اه ىلا ااو اون ذ (تندلاق

 لع م ويلا كلذ ىف نهضقل الف نیلسلا ذباصءا اهره ظن لذا

 هدالب نوت , ؛و نم هكرونلوا ل ةن ( نيج-ارلا را اب نیللاسعلا سور

 زاغ نسا رو رم فو زید كب ثا و هرمز كغ رب ناد اغاز مش

 هد او یی « دکدید رسررود هل هدنهح كتي اه ت هدبآ
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 ام ایشتسا هن یربغ ندربنعو كسم یوب ندرلنا م هيد هن هدنفح لاهن
 كش هدکدلیا شوک الکوب روب نم فی رش سب یدیدروناوا
 هدروب نم فب رش هدب یدلبا رپ هلبا رد ییراشنرهوک ن اه د
 كلض ةبفاتترز نا ) هکر لبد روب یبح هدکدلک هنتراب ز كاهش ی سرا

 مدقزم.رکا نب (اروزح وا اراز لضةلا تالف كلضفلف ءلانرزوا
 .دزک-رکولطفیدنک زکسرروم فی رمذت هرب تولوا مرکب 0

 نوعا کفر ڈو ل صف قسرراو هرکنرابز زس رب رک ارکسرولوا شاک س

 یکبا مل هدیا ترابز یزمسرب رکو دیا تراز یار رک نی_ءاوا
 "لج كروب زمو ردیفرشو تایضف كزکبانح یتاعو بدس هدهدنروص
 ییدلبافوخند رو طورفف رک اینالغوا مدآدنمدر د هکر دندنل الگ

 یدرواوالخاد هنج ےب و یوخ ی یدیدیآ فوخ ندخزود ردو

 قلوا نونعو ظوفح ندکتلصخ جوا كنس رلنءّوم هکندرر وب هنيو

 هدنروص مو بابعفت ن دنس هسکو هکردوب یرب ردرلکرک
 هب ارا ١ هلوا ظوفحو نوصم ند_کررمم یراب

 كنسي همرب و هدو ر دک یراب كسرلوا شک ترسم
 تبا ءم بودیا تمذم هجردقت تکیدبا مالا یساشو حدم

 یک كنوب كروب نم هلو هلوا هدندیق نایب و راهظا نسو واسو

 یرللاعتنا ردقوب نا ابو تب اهن هشت آ هظعومو ياا تالک
 رد هدنش رات نکس للا زویکما هد روباشبت

 4 یرصبلا یوحصلایطساولا یناودعلا رمعل نب ىع ناییلسوبا #۶
 عصا لما هلک نکا بوناوا تیاور ہل مضو میم تف یظفارمعی

 لاد هللا یر مارک ب اڪڪا بولوا ن دنیا روب زم ردرهشاو

 هرب رهوباو سابع نب هللادبعو رع نب هللادبع ندننارمضح مهنع
 ىسود لا ةماعد ن هداتق ند روب زمو ردڈلوا ق الم هرلب مغو

 ند هرص» ءارق روب رم را ردبا ٽاور یو دداا دی وس نب قحاو

i 
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 رد ذدخا ندروب رم ینارف یعکا بای هللا دو رد دو دعه

 وو ٤ 1 نارق یدیڈ لوا, یاق هدو ره بودیا ل اهتنآ هناسارخ

 وع نف بولوا یرام و زا تم كن هب رص نونه ر اسو هتفا و
 باما ۳ اس روا روو 5ْ دشادا دحا نددوسال وبا نالوایضاو

 رلیضهب هج ا هکر ووا تیاور ردند هعیش یاىدق نالوا لثاق
 تم رد یرات رمطح ام ه نع یلاعد هللا ی عر نیس> و نسح ر :ک یی

 ردیا اعدا سلوا ن راس و هلع هللا لص م رکحا ل وسر

 ناسارخ جا سد یدبا هدناسا هدتفولوا یح رلدلرالعوبد

 ل رعب نب ی بوردنوک دغ اک هپ همس نب هبت نالوا یسیلاو
 هنن روح لج ا بواکن دناسارخ یحش س یدابا شراءسیتااسرا

 هماعیاع) هللا لص مرک الوسر تبرذ نس نبسح هلا نسحهدک دریک

 دارا لبلد ۳ رو ددان و نیس شعا ردا مز هرروا قلبا ندلسب

 لیاد رب ن د٤ رک صا رکا یه دک دید مردیا لتف یی-الاو هلبا

 صالسخ بو دیا تعذ مبرفت ند هدهعوب مسردیا د اربا
 هرنع رگتاره جمع بانج ی سد یدیدیی جاع هدک دید مءرولوا

 انیدهاحونو اتندهالک ت وقعیو یا هلاهوو ل هدننبم ن اقرفو

 روراهو یوم و فسول و توداو ناعلسو دواد هترد نو لمفنم

 ورو ذب الا سالاو یب١ یو اب رکزو نينسعما یز تالذکو
 هءاع مهارا ت رد “هاج مالا هه> ن یاللا هلع یساع

 م السلا امه لع مهارب هلبا یسع اذهعم ی دادا دع ندمالسلا

 لات هللا لص مرکا لوسر هلا نیسح و نسحرلنالوا ه دننایم

 جاچ ۰ دکدب در د نکا ندنالوا هدننایم كنرلت سضح سو هبلع
 تءارف و توال” هلبا ت ارمو تارک لوب هلن او بولوا مزام
 هکر دول ی یدد مدیا لهاذو لو ام ندا ٠و اذه مدينا
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 | ردد هک هبارغ هعب دن ت اط انسا یب ارساوب كاسح |[
 هرکص ن دن وب طبتئساام داو ےب رسا ام نس>اام هرد للف |
 تعدخ ی ایم بو دا لاسرا هاب كب هند هنن یروتزم جام ||

 ۵ تیط بس ماما ت اقط ی دردنوک بعاک وید هلبا مادنعسا ه داصض !

 ۳ دک دانا ای یه ی رکاب ظساو جاج هکر د و طس
 ه درلنا ی دانا لاوس واد ردب.راو ییعرب مه ا رهشوب ةا

 تبویغ روکح یت اصۃن و بیع الصا هراز رخ ب ہری و باوج ||
 نکیدو صةمرک انکل رداد: هداب رب نرم هلا لاکو نسح ایام |!

 1 لاوس ن دنا تود رونک گر یھ ھا قلوا عاطم هسع ۱

 هروب زم هسا راو ییع رروتسه س دزی را رطن مر کا ل دیا

 یارک ج ایج سب رلیدید ردررقم یساثا نایب نیغلوا نوشکم ||
 ملطم هتیعرب عه أكل رهش یکی با ا بودروتک هنیروضح |"

 ی دید رد ر ا١ ی یا م دلوا ملطمیلیب یی هدا دید یکدلوا

 هکر د وب ےک ۱ دا اب 5 اه بک هکر دۇب یر :

 د دکرک ل هساملوا نکاس اهن کے بویلوا نکسم هکهدالوا كنس |
 1 کس ا وو اب راک مت رضا اعج هدکدید ||
 ! شر تاو دباناس ی نالوا مزال هلل یدید یدلبا اضتوا ۱

 || هکهدلکمزال ه د اکی كل دلبا لاوس ییبع هکنوچ نس ردکمالیا مک
 || هن اسارخ یرو رم جب اعح هدکدید مدیا مالعا و هدافا لاح حقاو |"
 ۱ تمدخی روب زه ٥ ن هدف هدقدراو هناسا رح سد یدیشیاخب :

 || یددام تاره و و صو ر واست نکا ماد ضس ه داضو ||

 یدی قرقزو یتافو رویم یدینلوا عاحو ینصاق نی نکا كدالب ۰
 اس هللا هچررد هدنګ رات ۱

 .,  روظنم ی هللا دبع نیدایز ن ی ابرکز وبا ۾ ۱
 هک فو سا راندا ءارفلا ف ورعلا ىل الا ۶ ۱

۰ 
 م ہم س ے

۳ 

 6 روب ره
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 .ةوك احر و نم  ENNلیلح اما نالوا فورع. هلک ء د رو

 رود رز. ت دا دا نیا تک: وا یون ل ردناشاا

 هکددناردبا نانو شسابعلا وبا رد رو هپ دا! وا 3 ہر ایا ص >

 || دوب نهار, ز یدرواو ناد رپ و قرفتم تد رعنفیدیسلو ءارفرک

 1 تو دنا رودەم لدب ه دندرازش طر رو د_عاوو ط.ص اب دا نوف

 هو هلن رکش ید لا روقوم E الد دیس و یادم ده

 | | تور هنوکو ینااص دا هب ةلخ نوما تنارف تاور نف لادا

 هدادفر ند ءذوک هل وزرا لوحد هنسلح كنوم ام روب نع هکر ار دیا

 1 ندتهج یتددلوا یجلانشآ هل. مو“ ندنعاتنا هل نکل یدک

 رش وبا ندنصاوخ كنم نوک هد او ینیشاورتسبم
 | یداواسود هروب رم ه دومق نکرگب واک یرشلا سرشالای ةماع

 براو دار هم روک هک وو هک رذنا هنا رو ا

7 وین ا شمروتوا هد هشوکزب
 4 مابا لاوس یش ضد ندتفا زو تورا و 

 / 2 هدنا مدارا لاوس ندوڪ ods ردراخز رګ هدید و لوا هک مدروک

 رام او بط و موو هد لروپزم هلان و مدلوپ رادقلا | لح حش
 . غ

 | ندنغب داوا ربو رهام O EEE هلج كنهل و ادم نوع راسو تر

 | نالوا یفورعع هلناونع ءارف زمد هکمردیا نظ هل وا هدیعلداوا هک أ

 ۱ ك: دول سن یالید یب مدد سس هلوا لصفنا رهان صعثش

 مدلوا مالڪ یءدد وا هد رگ كر وب زم .رعدل ,الخاد هن روصح

 | یداد- ےب بیطخ رایدرون ہنسا یرابارما تعاساوا نامه

 هرگصدکد ابا لان صا هپ هفیط> نومآد ءارف هکر دیارکذ هد رات
 فیت ت اکر هززوا قلوا معاج یوح نف لوصا هرو زم نومْأم

 ويد نو او" هدازآو یرمندمن اومو لغاشم راسو یدانا ما هکلیا
 راسو راک.دخ تودنا ند د طوار صوص# هدر ۳ یدک
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 تودیا عورش هقیاأت هدءارف سد رابدلبا هدامآو ايهم هلج یتمزاوا

 یدپا ردیارب رح هدرلنا بو دیا رب رفت هرلبت اک هرزوا قی رط ال ما
 نالوا یعسع هلیعما دودلا باک هد هنس یا هرزوا بولساوب

 ۱۱۱ ۱ توعح هتباب نامهدعب یدلبا ماعا نعلا كاك
 رلیدلوا عج قلخ میظع هسنس الما سپ یدلبا ع ورش هنغِلأ
 ثّعا رام و دادعت یرلنلوا رص اح هب الما یماح هکر دا یوار

 ۱۳ ا ا اتق جالب یدلوا ر یطیض هدیکیدتسا
 داملا و رلبدیا هک رن وب کس مدلیادع

 اک یو رع ندناحصا هک رردیا لقن هوکو یتببم كنا
 ور هداننا و ىدا هدنتمدخ كالهس ن نسح ا یک

 فرط و هکیدلنالاسرا دغاکرب هدنوعصموب هيارذ ی داتسار وک ذم

 رلبالا 2 ضعب ندنانا متع نآرفاکب هاکیب و هاک نی رمما

 تور ۱۳ امار و ره دمو هدا نی

 ك د سد یدیا فب طا تم اخ را تەجا رھ ۱ هدت

 لح هدنیءءموب 7 ےکیدتا هنا عكا هدودلوا یول ءء كنار دینوعصم

 سلب امج تاکرب قلعتم هل مست ناشلا مفع زا رو ااا

 هد ه-ہلط بویلبا ےب ورخ ه رم هدنوکلوا ه ددد یدد ردکر 1:

 یدیا هسیک رب ن دنآرف لها ین دوم كد همم رادداوا رضاح

 یه اف هداو یدلما معاوید هل توالت یب هاف هروس هروب زم 2

 تیاره هرزوا بولا وب تویلبا عورش هثیرئسقت م دک د لنا نوار

 روب رم د.لطو یدردیار سفن ءارق نودا ت ءار نڏٴوم هک راک

 ۷  یفاعلا باک دم فرو كس لء اک پویا الما نیرمسغت
 بواوا یس هجاوخ كني رالع وا كنومأم ءارف هک روناوا تیاور یدلبا

 هدقدلوا ردیک بوسغلاق ءارفنوکرب یدردیا وحنف میلعت «رروب نم
 رایدلبا تعراسم هکءهرونوک جواب كنارف بوقلاق را هداز هقیلخ

 < و #

> 
0 

org meer. a 
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 هرخالاببودیا ع از هلب رپ یرب وندمرب روتوک ن قوب نیسرروتوک نسو

 بورون وک یرب كن هداز هفلخینکنرپ هکر لیدل با قانا هنیرزوا كنوب
 رل.داللا ون ی هجاوخ هرزوا بولساوب سب هرونوکیردار هدییر>آ

 هنیروض> ییارف «دنرلکدلبا مالعا هومأم بواکر ایضعب یرمخو
 سان را هداند کک شتا هدو داوا رضاح ۸تا تویلنا توعد

 دیک ندسان زعایربغ ندنینم'وملاریما بورپ و باوج ءارف ردیک
 هکنوسلوا كمولع« یدعا ن وءأم ی دید کد فقاو هنغیدلوا

 دهعلو هدقدلوا ردیک بودیامایق ندنر هکر د هسک لواسان زا
 هعزان» هدمرونوک نج واپ كن هسوک لوا رل هداز هفیلخ نالوا نیس

 هلوا یار هکمرولو ییکترب یرپ ره هرخالاب بودنا هاو

 یرروب-م نیسنمولا رمما اب بولوا اک آ ن د هصق ءارف هد کد ید
 یدنک لژرو زم نکل م دبشایادا مع كابا منم ن دشیاوب

 کیدمروک بسانم یکی منم یب همرکمرب هلوا ر داص ن دن رل تهبط

 هعقدر هکرونلوا تباور مک هتن م دلوا د یقم هلیعفد هن ندلجا

 منع هللا یضر سابع نا یرلت مط > |ھنع هللا یضر نیسحو نسح

 میشت سابع نبا هدنراقدلوا ر دیک بوقلاق یدیاراشاک هنترابژ
 یی راب اک ر «دنرل_قدلوا راوس هنن رار اتفر اص بسا بولنا

 یخدند را بلح هزات وب زکب انج یرب ندراضح ی دیا را شوط

 یییرلباکر بودیا هغلابم هلهجووپ هدنزرف وتو مظعت نکبا سا
 ساب نا ہد کک دیدرد غ مما زکایا تاکنرا نتج ز قرط

 لها هنن ینردق كالص» لها ناعذا ین لفاس و نادانلهاحیا

 یدیراوا كسلیاتوکس بولی یکلهج هدیب وب رول رانالوا لطف
 منم ندراکوب یراروب رم رکا ن وا سا یدیدرابدلبا بو وبد
 مدرواوا هدن ام رطاخ ب ودیا باتعو موا ممظع اکس كدبلوا شالا
 مسکلب بویلبا تسد یییرلتاذ فرش كرانا یرود-ص الهه وب
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 ولع ےکیدایا نط « دنرا-ةح ب ودیا راهظا ییراتبناسنا رهوج

 موزګ هد غاب یرلتاحع نیکعا تابا هلا ناهرب هدعاب ۳ :رلیاش

 نوتلا كيب هوب ره لرارو زم هد هلداهم وب یدعا یدلوا نفیتمهو

 مدلنا ناسحاو ماعنا نوا كيدنوا هد اكس نوجا كيدا نسحو
 لا ّمعا به ذم تولوا عر وتمو ندم ءارف هکر ونلوا لقن یدید

 لات داربا هدنفناصت ان یی ةف سالف مالک لدار هرزوا لرم

 هدا ز ید هدوع ندساسک ارد هک ردیا مص ن نس یک دن | ید

 زا وج هریص هنومرس هدر ون و حظعءت كروب ر نکا فراعو ماع

 هکیدردیا هد وه ضح رؤز و ید بج سما یبفامزسوک
 یراوا بب رق متفو كج هديا رادیاپان یابد لر بو وا رخآ مرچ

 مدءهلوا لصاو هث روغو تقبع كند ەاک ق یدلو هدندهردقوب

 كنوب رلبا رج ۰ اکو بصن ہ اکو مفر ءاک یر هلک ین دنوالخاد اریز

 بولوا هد هدوک یتدالو ؛لروب زم مده هلوا علط» هع-وهاک هزمجو
 لاضتش الا تركت هد رخآ شاع تاطو یدشانالاعتا هدا در هدعد

 مجچ هد هنسرب لماکو یدیا زلو' ګر یس هو هدوسآ هدننز-نارب تولوا

 یرادفم ناوک :قرق تورولو E ی هفوک هدنرخآ داوا ھام یکیدلنا

 یس یدردیا قد رشو جن هش راقاو لها تود اتم ه دنا

 ئیدی زو_یکیا هد ههرکم فكم یر رط هدقرلوا غلاب هچوا 7

 ینایزرلا هللادبعوتا یلاعژ بیل: ا ا رج هلن هم

 بواوآ غطقا دابز نالوا یدسااو كروب زم هک زدنا رکذ هدشاک

 هلیب هد هروهشس هعقو هلبا هسنع هللا یضر نیسح ماما ترضح

 یتطاق باتک فوم یدیشعلوا عطق « دکنج لوا تسد نیفلوا

 ءارف ارز ر داوخ دم هدسماب ملی تین هک ر دی ناکلخ نا

 نیکعا لاسفتنا هدنح رات ید زویکنا تولوار زهد هنرش ج وا شعل

 ق
 ٭ یندالو #
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 رات اا ال ر ڪڪ عفو رولوا هد ةتس ترد قرفزود ییدالو

 كارو هلا هروک د۰ هعف و سا رد ةا نن ها ی شعلا ترسخ

 ت ا یدااو نیغلوا هثس حوا نم یناص و

ieغیب ادد او لوا یدح  

 4 یو دا هالا رای ىع د وبا 3

 + یوغللا یوعلا یرقملا ید ر لا فو رعلا و

 ندنلاقتنا واوا ندا عصا «هلج كنالءلای و ,عوبا ندءارقرو رم

 ئاتسا تولوا نکاس هد رادع یدو ا قدس اح ا ر هرکص

 || نیخاوا یه كنب مج روصتم ندیزپ نالوا یلاخ تا دهم هدنر

 هدعد یدیخاوا باترهش هلن اونع ید زب بوذاوا تدسل هرود رم

 هدنتمدخ یعلعت كنومآم للغوا ب ودیا ناسا هدیشزا نور

 برع تا- )بولو یر كن اصف ءارف روب رم هد یدیثلوا
 2 دیایحاص دهار تراه ه دمولع ید ام لاماو ر داوو وشو

 نالوا یرمصاعم رانو! و ورع واو دجحا ن لسیلخ تیب رع نونف
 ىس هديذم تاه نصت و هفبطا تا اأن هت نویابا ذخا نورایک

 كنه -ةلخ هلبا ی اک هدنماا یفالخ دشرلا نورهر دراو

 1 وا یل كنيما د ق اسک یدرار دا سواج هدیر ؛ طح

 نوکرب یدیرب هکر ار دیا له رل ضد یہا اچ كنومآ. یدیرب

 یدیشمروتوا هتسوا ردنم لیلخ هدکدلک هنساګ لدا ن للغ

 یدیرپ هدقدلا هاا تودنا رب هنو طرب اردن ه دک دلک ی دیر سد

 یکی لیلخ یدید لدلبا قبض ی رکن اکم بو ۽ و تاق «زس

 بویر و تجحز هنیرار ی: را هسرونوا هل رپ بن ر دفتره قفا ومراد
 رداحوب هرانالوا هرزواتواد و صفا هن رب یر نکا ررایا قییضا

 ردتلع نيع هاب رلرب یرب یر دوجو صح بولوا كن هلبب ماف ی
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 یدیرب نوکر هدنمابا یفالخ كنومأم هک روناوا تباور یدید
 امرغ الاح مدلوا )م هاد را دععر تولک هنروصح كن هفلح

 ات رارود ه دی ابا دع“ اب یا ھح اکا تلط تبولک نوک ره

 ترد> یم هلا نناطلدختا هنن رال .فوب امم دسر لوا هکءردیا

 راد_ءعا واع هدکد انا زا ود رز و ص > ندنارطضاو

 ك وا طم إل ان هل ]وا رم هوناصم رادعمرب هر دا هدرلنوک ون بودا

 هلباریص نوک یکبارب ردلکد دوجوم هدزم هنن رخ لام یرادقم
 | یدیز سد یدد ا هدیا انعا هرزوا كهاوطدس یلاعت اأ

 بو یار بص امرع نکل مر دیاربص نی نينموملا را ا بودا اعد رارگت

 هلغوا ناشیرپ تاغ لاح رایدلبا بابک یب هلبا زوسنفاط مارب
 هدک دید م دلتا تیواتسحب هغلخا تک وب هد کسر روصح راحات

 هکمدانا شاخ ال یو هکیدتبا ه دعل توراو رو را دههر نوا

 بون ڪ هیوبق هد زكي داياز اغ آ هنرمشع هلبا ام دن رپ نیرا

 ۱ یعیدنلوا سرا س یساریایدید هلا مارباوب درو لاسرا درب ندامدن

 || لاسراهرک دنرب وهم هپ هفیلخ هلبا م داخ بولک ه وق یدیزپ هرزوا
 هکشازا یدلدا رظن توحا هدقدلوا لصاو هنومأم دعاک یدلبا

 دوخاب رکسررو, فرمشم هلبازکسلحم فرشاب ییادکوب شاک هی ويف
 || نوسمأم مدیا اج ر یزکمردنوک اکب یتیرب ن دع اببحاو نارا
 || همداخ بود ر دلکد قبال وخد هسلحم كنادکوب نکیا هدا اجور

 || نوسلبا ر ایتخا هسرفسا ییک نکل زلوا كلریک هرعروضح یدعش |

 || یبخو م داخ ی دید نوسلیا تیک هساکنا م هردنوک هرشط
 یرع ندرهاط ن هللا دع ندراک ءارما هدک دلبا مالعا هب ید

 هدک داباص رع هنومًامیرم- وب بولک م دان هدکد ید مسا 1 ۳ ۱
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 یرعش نیسنول اما اب ره- ط نب هللادبع یدید نیسوللیا تیک
 | هي ید رب نی ن وأم ه دک دید کسر دیا یکیدن و لیدع هی ادکرب ین

 راد ھهر ندرول ره نس كوا رسا كمك کا کد رد اق هتفلا

 اا ه-رواوا -؟فطا یدعا سد هلند.« یدید ۾ هدا ضلك هل اس

 ۱۰ دکدید ع هبلوا رود ندر کل کل هر و مهرد كيب نوا هروب م

 هللا دم« یدد لوا یصار هرادعءوب ر و ز۰ هکمر هديا نظن ومأ:

 ٍ هک دد هرب و مهرد ك یرکب بودا عم ید ےھرد كم نوا

 هلأ دع هرزوا تولسا ود لصاطاو تود ردایلق هدرادقءوب نومأم

 | نوا دک دردشرا هک زوب بودبا هدا زكيبرتوا كيبرتوا یمهرد
 1 نوعا تاب مس یه*رد كس زود هر رم تعاسوب نامه یدعا

 | هلیرب ندنماد- هللادع«دکدیدردنرک هلکمدآ بوزا هرک دن هکلیکو

 ]| هناکو ویدزس هديا ےل یمهر د كی ز وبهدنفو و نامه هروبزرم
 بو اوب وردنرک م دآ هبیدی زی ندنفرط هدنوع أ١ بوردنوک ۰6 ذن

 ل د = ورخ روت ره هدنوسآ یتلسمرادعء وب هدنلریم كهللا

 | كالا دءعتوراو بوی دم جورا ید رر هدک دیدنسلیاتغارق

 ہک رووا لقن یدلبا ضف بولا یمهردكي زود ماعلاب ندژرلمدآ

 یلوفو لر ءا نادیاسک هد ہل لدہشرلا نوره یدیزپ نوکر

 ( ےن ( یردلبا لاوس

 ۵ رمصضیلا ر 8 ابرخ یا١
 © هم رهلا نوکیال ۷ ارهءرمهاا نوکیال #

 هرزوا قالوا یربخ كنوک یظفل ارهم ب ورب و باوج یاسکح

 ع رم رد دص هکر رخا كالوا تاب سد رد»> و یسلرا تبوص

 | تد هبفاق ت وع هد للو ب وصتم یرخآ كننات تدب و تولوا

 یدب رپ هدک دید ررلوا فهم تنعهو بیع نالوایعس# هلی ایوقا

 مامت مالک ل دهب ن وک۷ ییکیا ارب زردملاس نداوقا بیع رعش وب
- ۳۳ 
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 هده توتلوا-ارا نوجا دیک اد ییاوا نوک بال هات نوک ب۷ بولوا |

 قحا 5 ر واوا عد یالک تالل هدنروص ورلیدلنا هد ع

 هی ےښمابا یفالح كندهم هکندر دیا لفت یر لد هلج یدنار دیا
8 

 ن“ هروب رم ی د4۶ ه دنر اک در وت ڪڪ هت ر وضح ك هول

 ۲ اوج 1

 ےس هها هح ر

 ٭ كمر نید)اخ نی ىع لضقلاودا

 مدت ندنو رديکم رب ءاہک نالوا ی ر زو د دسر ا نوره رو رگ

 کبد و لک یا هجر صد هلا رفعح ی _العوا كل رو ره |

۹ Nb ¥ 

 1 عود مم یرح ا تالواتب زدنعدرهم رها هرزوا یس هب رطفقاتسشسا

 || م زا یروپ نم ب وید ر دعوذ رم یرخآ هد كن تتوب یک یییداوا ||
 ا دت كت - تک هکردنا ن اک دخ نا یضاق ب اک فلومیدلبا |

 1 ارز رداکد بسام 4 فا ع ح ال طصا یسعد رد راو یوفا

 ۱ هل رجو مور ییرعا كس ور فرح يوا هدشاب ییا ڪارون رم ۴ أ

 اارو ےیر خ1 ك رک ید نر هدو دلوا عوف رم یرخ ا ك تدبر بولوا فال |ا

 || ردرکا وقول ر رعدیوقا تویدقمصا هع ا هدروص لوا ھه اوا 1

 ]| نداوفا عونا الج یقارصا ب ودیا ےہ یاوقا راض عب نکلا ||

 ! تو ور تاباکح و رداوت و راسخا هست ی دبرب هجا تحاص

 ]| یا دج و دیف بو دا دخا وید یدلی توس یاوعد یی هو رب

 || یدهیدیدمریمخ,یلپب بور و باوج یتدلوا یدید نی سبمریمهیب
 ۲ هدک دید رلیدلنا لاسرا و ثعد هتما هلوعع سس تودیا لاژرس رارکد

 || مدیا توعد بوراو دعوقر هکز کدو ی هکع هرب ر ننس هدنن

 | | ی دد زکید لبا سبح هن ادنز بوئوط یب یک ےغیداو' ریمغی ||
 ۱۳۳۳ < تة كرينا كاتا كندر ||

 س وع ه.دنلل لم رب ن الوا یدج ك هروب رم هفناط یدنعاوا



۹۷ 

 | هعساراهوت هد هوم دل هلا ی دالوا ب واو ۱ ن دتسفقاط |

 | هزتنار سو "دم د اطر وب : مو یدیا ه دتءهدخ كن هدکشنآ یعس ۱

 یعوا رداکد م وادم ىس :a تولک هءالسا تولوا ر دھلا طع

 ر زو دحافس س ابءااوı ا تولوا ندنرا.کح هسسابع تاود دلاخ

 دوج دل اخ هک ردیا ۲ د هد هل ورزی یدشلوا

 و یر فاسواو هدیج لاصخ را سو راب دیو یک رو مرکو

 کا اله ی. م همت ام )وا علاب هه رلوا یرب ندنرادالوا بولوا فقوصوم

 تس وا كخر لا همه نو رع ن دبر نالوا نق رع لاو

 هدف رط یا یدیشقمل لر هلنارکسءلوا هددلاخ هدک تابا لاسرا

 ن انسا رک ق دفناط ی.دیشعلوا لورت ۵ ھی رد رب ن هما كالکع

 شنا وا اص هتوا ب وا ن را ندراغاب كن راد ر ول | وص

 هد ول رلبدا ل و هشم هک ماعط توروتوا ه دوعا هدرادنک

 بوشکروا رار وداح ندسف رطرب كن | یک ےک دروک دلاخ

 دن «.طش هدک دروکح یلاحود سد رارواک ب واق ك واب ك واب

 رضاح تولوا راوس هتي راسا هلا نامرف هرکسع ربا یا بولک هتناب

 یو یے سک ہک د هل یدععار زرلنوساوا هداما

 ۳1 هلج ی دا ما ه.ط2 هدک دید رد ا ناشرپ بوصاب

 ن در ؟.ارلب دلوا ل وفم او ر اوس هلګا لع

 ود ن دز هد ود ون اا ی ه.ط2> نود ۱ ن اتو ماب

 ارد, رد نسته مرو یرایش> و نالک هد د دردن یلصا

 هن رزوا رک بع بوش روا ندنرال ع نره ےل وا رک س هګدرا
 راعر یک ینیددلوا راوس ؟سع مت و یف یدیا ررولکود بولک

 ی رمب دود ۱ را یدنروک . Çe شد هدعب ب واو رها

 اوکو صاج کپل ی دنا زارولوا لاله :زک نت هلج ئاتا
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 | ی هج لا بحاص رلیدلیا ناشیرپ بوزوب یرکسع نالک
 | نیفلوا یلص لا هلرج فاصواراسو تصایکو مهفو تسارفو لفع
 : ی دیشلیا شراپس هروبزم نن هیرق لدیشرلا دوره یلغوا یدهم
 1 هب ایم ه دفدلوا تف الخ نوشت هک را دیشرلا ن وره ۰ دعب

 نک و كريب دن نسح ك متا سواح هتف الخ دسم می ردپ یا

 اکس یک روما عیجچب ودنا رب زو هعدنک یس یدعا رد هل. اكتکرب و

 ۱ تلود هدرول رم ی درب و ه رول ره ییکاخ بمد محبا شرابس

 ۱ ۱ هیهر ول ره را دیش رز نوره تواوارپ زو 4ا هریاکتم نعمحو هرفاو

 1 روهج ر وا ء> رھ لد هيڪ دیا نادنزو دش ریسا بودا طع

 | هکردندنمالک كن اب ی دیا هدسنفرصآ ةضتف روما عیجج بواوا
 ۱ لوسر و توتکمو هبده ز دنا تل الد هلو كنحاص یس جوا

 | هکر دیار وب زمر دا لسقن ن دندلاو لص وما ےھارا ی قعسا

 | تاقو لاح ترور بوراو هتروح كنيم ی ایپ هعفدر
 | عقد یکنر ورض كنسالاح هکن دتیا یح م دلبا ت اکش ن دلام

 | تا الد هثشرپ یس نکلرادقوو یشرپ هد زما هبت رع كله دیا
 أ رصهر واوا لص اح ل دا كس را تک رح هن اد ر مدیا

 | ۰ داکن ی دریو هیده هب هفبلخ ب ولک مدآ هدنیش ندنفرط یسلاو

 ۱ ماریاو ح الا ن دلحا مک دابا ل وق مسا ی زسا كمربو هي ده

 رادلکد لاا ن كاتا صضرع هفت ولرودرب نوک ره تولوا هرزوا

 راش هرو ن وتلا كب جوا ا س مدیا ع اجسا

 هرود ز۰ یک هی راج كنس « دک دلک یسبمدآ رص لاو هني سد

 || ب ؛دیا لیصح ین | شع ا راو هیراج انتررپ ه دنالف بودیا مالعا

 هب هب راج بورا واکسراجان عهید مردیا لوبف نوحما هده كسرروتک

 ۷ درعم ¥
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 هک ردیا ممه اربا ی دید نیسردیا ترورض مفد هلع رط وب ردررقم
 ینآ نی دمک قوج مدلک هلزبم ب وقلاق ن دنسلج تن اب

 هلوقم وش هدنس ی دلک هةبچ هسی نالوا یلاط هیراج هکهدروک
 رقنمرب ندنوتلا كی زونوا هدکدیدنیسررپ و هیدن شماراو هی رار
 كيب م دالا لوبق یدید مب هری و نوتلا كيب نوا م دید زلوآ هکسکا
 لصاو هکبیرکب نونلا لصا ااو مدیا لوبق هنی یدریویخ دنوتلا
 ضصق ن د روب رم ین والا كی یمرکت بولوا ر ابتخا ی « دقراوا

 هی اپ هدن هدع» یدرب و ها بولا مدلا لست یبهراج بودیا
 مدرب و هنونلا كب ی رکب هدکدید درب و هب هت ینهبراج مدراو

 یک دایا شرا س وید همربو هکسکا نادك .زوتوا اکس را مدید

 یض ار هب هبنهوب هکلب« کرک یوتاب تو
 نیسهلصو> كن مدد مدلیالوبةراجان ويد ردبا تفارف مسزلوا

 سراف د الب الاح نوسلوا كنس لآ ییهبراج ی دعا هدعب بوید

 ې هب راجو هنیرد هرزوا كمرپ و هیده بولک مدآ ندنفرطیکأح

 هلا هم رب و هکسکا ندنوتلا كيب ىللا نفاصاما ج هديا بلط
 یلاط هب راح نامز دعد م درک ها رم بوتلاق یدیدردررهم یرلالا

 ندنولا كيب ىلا یدتسا یب هب ر اج ی دلک هقیح هک نالوا

 تولوارا,تخایپ هثب هدفدقبح هکیب زولوا هدلوا مديد مرب و هکسکا

 هیایح ه دسع مدربو ییهیراج ب ودباضبق ینوتلا كيب زوتوا
 هدبلوا هعفد مدېد مدرب و هوتل كيب زولوا هدک دید ددو, و هب هج مدراو
 تق ج ن وعهناب ی دم یکدلیا هبنت مک بودا بید أت یس

 تسد مرابتخا ن انع هد ہگیدروک ینونلا كيب زوتوا ی دید لدلبا
 لآ مديد م دع هلوار داق هتفلاش الصا ب ود ڪڪ ن دخ مصن

 اکب ن دنزوپ هک كنهبراچڕ هدک دید نوسلوا كنس هنب یهبراچ
 قبال كمروتک هکلمن رب ز هنپ ینآ یدمٹ لوا لصاح نونلاكيب یللا



 م دندیا نوناخ بولا هبا حاکن « دعب بودنا دازآیهب راج وید ر دلکد

 مدیشرک هنب روطح كنيكمرب یایع نوکر هکر دیا یجععا یدید
 م دید رخ ی دید نیسبمله اتم ییعصا یا بو دیا با طخ اک

 ند: رح ی دالیا را سپ مدید رخ هنب یدید یراو لهي راجا
 هب هب ر اجر لب دلا ج ۱ رخا هیراح نين زانرب ه دلاچو نسس>ح تا

 یعععا یآ هد اک تود مدرپ و دهداوش یس تو دیا با طح

 ود هلوا دی زم زة طا هدنب یدید نوسلوا كنس ین هی راج وش لآ
 هدک لبا رظن هما دناو تمايق ےب هی راج نکا مدلیا اعد نانکرکشد

 تودیارود ندرکتهدخ ء 4 م دنفایا هیابحش بویلشاب هپ رک
 « کابو ایر یرات ی دنا رکن رس دار كطلااطعا هيه سکر

 یک كنوب هکیدبحاص كم رج هننکیدیا رک كرب و هپ هتک
 یه دک د یونس ررپو هب هسیک رظنلا هب رکو هروسملا حبق
 ارس صا یدید مهر و نوا كيب اکس هن ر هبراحو یا یا

 هدسع» یدرب و ن وتلا كيب اکب بوردنوک مرح هن یب هب راج مدید
 مدي سعار Sw نوعا كعا تاهع یدردلبا با عاتي راحو

 هدشیدید م دوقیا دن نیک ا هملغ مهفشو نج ی هرکص

 ام دف یدیارگش رش دارم كمر و هيرا هارب هکنوح هدشناوج

 هع را هدیدو تخادرپ هل افص هکان زکیدیا رک قمرویپ رابخا
 هب راج مدیسلوا شرب وچ شمکچیعدنک بورب و الج هليا لک
 م دید ی دیا یرو رض یسلیا لیم ب واوا نوستفم« دک دروک یت
 هکلوک راتخا یب هدکدلبا شوک یمکعصم ر اتفکوب مب ی
 ید نوتلا كبد ب ودیا فع اضم یهیطع یدلبارعاو یدالشاب

 قفل وا اطعاو قافنا هدک دلبا ل اقا ابندهکر دیا یی رابدرب

 هکناذ و رل وب تیاهن بونکود هلقافنا نکیا هدلابقا ار زر دک رک

 نيح ارز ردکرک قوا قافنا هن هلوا نادرک ور ب و دیارابدا ابد
 سست

  eهد رادا ¢
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 ردز رقم یمل وب انف ب ویل اق یاب هنب هد هسعلوا اقا هد زاب دا

 بو لوا لاخ ن دقافا هسیک نالوا لقاع هد هدلاع یکتا سو

 دیش را ن وره هکرونلوا لدن ردکر ڪک كالبا سما و لخت
 ی در دکب ولیکج هفرطرب هلبا ی ب ولوا راوس نوکحرب
 نیفلوا ل اله مسا نینم ملا ریما ب ودیا اع د هسوک ر ه دانا وب
 ه دک دیدنمس هروب ناتسحا هپ ادرپ اکب هکمردبا ز ابن م دلاق هدا

 دشوک یدل هدکدابا ما وند رائوسرپ و مهرد رویش دیشرا نوره

 بسا ب ولت راو ه دو صوم لح سد ی دابا تراشا هل مج

 ص” ه دلوپ ردپ یا هباسبحت «دنراکدلنا ل ءزنن دنراتعرمسابص
 ل د شابا ن راشا هلعتج هش وک هدکدلدا بلط ناسحا روب هرم

 نینعولارمماب ی هدکدید یدبا هن لصا مدم هلوا فقاو هکی »ارم
 هنعیدلوا ناب اش قلا هرکناب ز يلق ی رادسقم وب هزکبانح

 رکن ےل ل راس ینا کردیشهن مهردزویش مدیشابادصق هیس

 زود نالوا قبال هدناسحا لح هتناب ز كناضلخ یک زس س هلا

 ردپ یا بودیا لاوس دیشزاا نوره رارکت یدیدردکزویشب كيب
 هسردبا بالط ريد یش هل ءةمول هسک نالوا م اهنا بلاط اب
 هروب رد هدنناوح یک هدک دید ردک رک كلرب و تاوج هل ۾ > ون اکآ

 یدید ردک ر ڪڪ كى إا هوش یسامهھب تو درانوسروپاا ناو

 تاب اک> نالوا لمت همرکو دوج یک كنو كاب هلا و

 هرزوا ښیدناوارکذ هدنس هجرت رفعج ردقوب تراهن هنیراسخاو
 لق یرفعج بو دیا تضغ هپ هکمآر هشناط دیشزا نو ه

 سح هدننادنز هسقر هلبا لصف للغوا یی اب هدکحدلبا
 3 فط ز و هرکصت دوداوا سوب تدم هه نند قدشاا

 هللا هجر یدلبق لطف لغوا نب ز ا هدکدلبا تافو هدنس هنس

 یدیشاوا غلاب هع نس هدناافتا نیح هاه“
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 # ندم ن ةريبه ن ىد نیدلا نوعرب زولارغظااوبا +
 اسان نسا ی دج ان نیسان دعس هره س ۱ ۳ 4

 ند هب رق نالوا یورعم هلکهد رقوا نب ندنرا هیرق قارعر وب نم

 لاغتخا هعولع لیصع بوا کج هدادقا هدب امس م 6ھ ب واوا

 ی دچا ماها هدهد بو دیا ۳ تسلاح هل: ۱ اداو اھو یدشایا

 هن وہ زن تیداحا عامسا یدیا هرزوا ېه دم كنب رلیرمضح لشح

 نالوا مزال هاش ناو ۹ تودنا لیصح یی هعوتم مولع راسو

 یدیشلوا رابعش تعالي تاک ہدعد بودا لد یتشاک یداوم

 ۳ تب اک هد بوتاوا مادا هدرومآ صعب هدد سا یادت

 ههللا صال ف -فم هعدلخ ۰ رک ص ل دنده رب بواو اهدا تمدح ناوید

 هنینومنم هنرازو هنر ن دت ERE كرو نر« ی دیشلوا ریزو

 تب اور نوب یر ند هلج ی د يشل وا یدابو ثعابروءا هج
 هلی رط تباث ن دنفرط قوس دوع۔مناطلس هددادغز هکر ردبا
 یا ما لرو زم راب ر هش هک مداح مان لالب دوعمص نالوا ۳۹3۳

 هدروک دم تءد یدبا هسگرپ ندب طاس نابعاو ن دتلود
 ندارتجا هعاق ەچ بودباز واجت نب دح هدقدنوا مادیتسا
 عاباو تویاشاب کا هلماعم هلا بدا ءوس هنقرط هع.لح ادعام

 یدنح ره نی غاوا نورفا ن دیابق هراد ی دساءم كاكاو

 جد ینایغط هکلب تویلوا دنمدوس ريدا را دن و نت هروب ره

 م العا هد وعسم ن اطلس ۳ اوا كروب رم نه وا سیف ه دابز

 ندلاماوخ نالوا یرب زو ك هبل سد ی دیسک مزال كلبا

 ندنفرط هةہلخ نوجگاهدافایلاوحاوب هرهق دص ن يلع مساقل وبا

 نکل ی ديس مردن و ڪڪ دغ اک هد وهل اطاس هدد د ےھت ر

 بویلک باوج هد هني رپ كراب وت کم نانلوا لاسرا ندنفرط ناطاس
 نیداا نوع هجرلا بحاص ه دانا وب یدیشمالواریذپ هتل الصا

 ناو



3 
 كن ال دووم هرورتاوا دیلع ییعد>ح ناوبد تاک هر هره یا

 اهنا هنفرط هفیلخ نکیدیا مزال یملو مالعا هدوهسمناطاسیلاو> |

 .دقرناوا لاسرا بوتکم هعود ءا هفر طاوا مدقا ندنوب هدکد انا

 رواوا لصاح هداف هند بازایدغاکر ا رکتیدععیدشم کیاو> الصا

 رارکت تویلوا با هلباوجوپ نیدلا نوع هدقدقح باوجود

 هدعاسم ندشفرط هفیلخ نیک ماربا وید .لوا ةد زاب همان هتل
 مالعایلاحعقاو بوزاب دغاکرب هناطلس نیدلا نوعسپ یدیشغملوا
 ییعضوو لدو ەد بواک بوتکم_دنفرط ناطلسیقعرد هدکدلبا
 ها مال نقم هفءلخ نی دعا شرابس یاد أ: بو دیا ح ایفتسا

 هد نوح بواوا داپ ه دنرطد یردق كنيدلا نوعو یدلوا داش

 هدنس هنس ترد قرف زویشب كردیا نوزفا هجو نس> زورب زور
 هدنن بم ینارفاولاثم هلترازو فر رشن بودیا توعد هن روض >
 دوه ص هنرازو دس۰ كرو زم ی د: ا زارقارسو زام ینیردق

 هلبا ن دلا نوع هدقداوار زو یدیا نردلا لالج یقا لوا ندا

 روش هلیارب:دنویأر بولو اضافو اع روک ذم رب زویدنلوا بیقلت
 لفحیسلحم ردندنداعس باكا نالواروهج دیدند یاودماناو

 راس بوناو ا تءارق فد رشثید> هدنروض> بواواالضف عج و الع
 ثیداحا عاعسا ن داع لاجر یدروناوا هرواګ و هث>ایم هدندنونف

 یزوجا ی ج رغلا وا ند راک اشم هدندودن؟ بودیا هوب

 قنصاو نیا اب هدهعوتم نوتوو رلیدلیا عاعم راراوک رّرب لات

 یترتخد یزولنا نی جرفلاوبا ردروطسم هدنابفو یسیماسا تولوا
 حور هنوف مان هنا دبع ي ىلع رف ن دنرالوف لروکذم ریزو

 ناما تأ مع هک ف وپ رغظلاوبا نیدلا سش ندعاقجاوب بودیا
 رب زو هکر درو طسعهدروب ر می راتیدلک هدوجو ردیف و.ثخم رات مات
 هرزوا یهدخ نر هدعها یادت هکدردبا هک روناو ال ء:یدلانوع



44 
 مرا ند هداحو ترور هدو ورب هکزدشاواو تعا ناموا صن

 ندکرادت ی هم و ت وق راذرک رم بولوا نوک رکید ۱ ا و نوح

 هرس سدو تر ۲ یقورعم دسوا ضعب هدا اوب م دیساوا "رحاع

 یورعم هلغخاوا تم احا لح ی واد 9 و كنيرل در طح

 بوراو هن راغب رش ربقو تاالد هپ هن اتسآ لوا یب نیخاوا ر وهشعو ||
 ںواوا ناور هنا لوا ناربخو ن اتقا هدکدلنا ترا شا هکأیا اعد

 هجو هدا ذب هب بوقلاق هدعب مدلنا زاب ںولیق ز امن هدفورعم مق |[
 تعک ریکلا هد ءدنوش م دروک دش هار خر هدهاریانثا هدمکیدلبا
 هت سحر هدنلسوا لرمصح هنهگرب هلمدروک مدرک یرجاوند م هلق هزاع

 لج رفع م دید رسا هن كلکوک بوروتوا هنجوا یشاب روت اب هسیک زا
 حافر بو ود نهریام روم هل امن ر ب وعبج هرشط یدلنا یاط ۱ ١

 لرے سه لاق هدعب تودنآ لا یب را دعم رپ مدرونک هوا اوا

 ید ر طرب كريصح مدت کص رپ ی وہق بوقاق یدید اسبق یتسویت
 ید ع قدرابرب مدزاق راد-همر یدیدزاق ی وش بوریدلات

 هد لصا رب ردقوپ مدیدر دول كنراو یدید نوسلوا كنس لآ
 تامز هه ی هلوا رود ن دعهادی رو لدا ژردارپ یک ند هفاصر

 تولد شابا لاتا هترخ آ رول رم هکمد)ا رخ هرکص یداو

 م انفك بودیا لسع یروب رم یدلبا حور عیاسد نکیا هدزوسوب
 یرا دقم زویشب هدا مدحآ بوا یعادرا بودا نود هلگرب و

 یکساربمدتسا كم یب هلج د بوق اتن دلو! سب یدقبج نوتل
 ارو زم ت وراو یدر ءا هد لک اک لک اکی ا هک ربقف رب یلعاق ۱

 هی هسوک نالوا موح سه علا هکمدروک ب ودار طنا مام دشن هن دا |[

 تالا وا ند هةاصر م دليا لاوسوب د نیسو ارب د ردماشم تااع

 مرداد رح مدد ییراو ل هع 1 ندکانر دا یدید میر 1

 ات اوم ااو هد ات 2 دب ب هوس فت ۳
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 نالوا مو سح رول ر٥ هکمدلنا قیفح هدکدید کد رادربخ لا

 هنماد كروب زم هعاع یر اولا بوب د حبا یکنماد ردیردار كن هسک

 مدلیا رپ رقن هلج ییارحام ید-ااق نارم هدک دروک یلاحوب مدوق

 یرداشاب هزانود نوساوا كنس لا نص هدقدلوا ه اک آ ند هصق

 هب هفالطاراد بوفیچ ندقباق هدعب مدید ملتا لوبق ین هب>ر هللا و

 هل مردن هدو یدو یینامانزرحم هک اط مدزابلامطرعرتوراو

 هدلتوب هک ردیا سقف تانک جرم یدید مدلوا لان هترازو هیتر

 ۱۹ او کن داک هر اکح رب بت وسذم هن[ ا م زیر ۵ < رط اخ

 ۸ گدردیا تودیا تاکح روب رم مد تیشمروگ «تناباکقا ع اح

 هدانا لوا مدیا یها س ا کرب مزالم هناطاس تمدخ ه«دلاحلث وا

 هکر م دلع تسد یدنلنا روهظ یرفس هفرطزب کت ات سام
 هراح هن بواوا .دنامردو رج اع هدرفس تا4۰ كرادت نیعمالوا

 هدرالګ نالوا تیاجا مضاوم هلبارطضاو ت ربح وب د م هيلدا

 هدصسم هارب نوکر هد اش اوب مدردیا ز ابن بولیق زا
 ولد ع هدیا اعدرب بولو زا هد هدن اکم وش یراب مداوا یداصم

 بولک هسک اتیانر هدانناوب م دروط هزاغن هدنس هش وکر بورکو را

 مدم هرب و باوج هرونرم هلفلوا هدزا غ یدید یراو هسک هاو

 ندخاروسر هد ك ه زوررپ ب ولا ص یلاخ ینلابروا سد

 بولیکج هلی بوی وق هګا را ددم رپ هوا بور افیج كالعوچرپ
 .دراقیح ندنلح یک وچ بوقلاق هرکصن دک دلا ما یزاغن یدتک

 رد هفدرب شلوا ترق هغلوا ربا هلا رهناندو مهارد هکهدروک

 یی را درب ل ول رم مادمو م داک هل زه تودنآ دج ك زو دو

 هدعد م رز اه هلرا مردن یت-ادعام بودبا قرص هرفس تام

 مدلرا د وعص هترازو هتر بوناوا ماد_نعسا هدراتهدخ تد« هھ

 هکهدروک نکردیک بولیکح هذرطرب هلبا ما ٹن او بکوک هداشاوب
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 ردیارح ها ندنک بوک بوروتوا هب هشوک ریروب رم لث اس
 هدح رات نالف NE اهن رای دروتک هغ اب یرول رم م دریا محا
 مک یم انع مدید یکدلوب یک هجا كکیدلبا عب ص هلدا تالهوچ

 ۰ وا ۳ د مر ن ارز مدلوب یدع ریما اب هللاو بوو
 | مسوس | هدقدلوا عياض اا مجد رب درب شی رد

 طظ

 مورخ ندنس هود ص كماخ ید رپ بواوا روه شم ه دات نايم

 یزارو هب E ند هدی روا در هان 6 رال یروذحقعلات

 لاح را کدر و کک اخ ا م باا مک بویچآ

 زکتلود مولعم ندن نک هسلوا رادرپسخ ند هسک نالآ یقلبم لو
 كغلبم لوا راب :روتک هیاربس یروب رم مدلیا ما یدید یدرواوا
 دیف نم املا انهجر مدلبا داش قب رطاخ هلکلتاناسح | یفعاصع

 || هدس رب ن وا دهللاسهال -ع* ندا e زو هجر بحاص

 یلعوا هدک الاف عم هدتنس هنس ىلا زویش تولوار زو

 هثب روک ذع نیدلا نوع یدسیشلوا هفیلخ هنیرب هللا مهاد نسم
 1۳ رک صد دقدلوارپ زو هرس ۶ه د هنس س 4 بولوارار درب هدنرازو دنس

 || یکیدلنا اب هد داد غب هدک دانا ل اةتنا هد رات شعازویشب
 ۰ هنا سهل هجر یدنلوا ن ور ه دنس هسردم

 < یبا ن دبعس ج رفلا یا نب یک تلاط وبا ع

  eاسلا هداب ز ییعزگ و هللا 7 همه مساعا 2 4

 د ىدادغبلا لصالا یطساولا *یشنلا بت اکلا #

 هک نیدلا ماوش تقلل ةافولا و رادلاو دا ولا #۶

  تباک تفرع+ بواوا ندلضافا ر و دص و لئاما ناسیعا رویم
 ا E وا راما ۰ دوراوم و مو اع یاب ناوا و سه كبر و هداشذا و

 1  یدیآ رعاش و تبناکح رهاط یلیصفو رهام هدرننو مطد تولو

 ۲ هدد تولوا ناوبد رطا ۵ د رالی E 4 9 رصد و طی و

 ا ا ۱

 ۷ هددارخب و



وفدتلوا م | ریه هدرلتم رخ ریخت هددادغر
 هطساو را کن هرکص ند

 ناسفط زویشب هدع» یدیشابا تعاقا هدنا مانا کت ںودیا تدوء

 AEA EE ناهد توئاوا ت وعد هدادغب ه دنس هنس یا

 هرکص) دةدنلوا نیک هدعیفردنسلوا تدم هلو نیءزو مادا
 نیک د هيدا لاغتنا بونلوا ماد سا هدنتمدخ تاعطاق. ناوید

 کردا ن اکلخ نا ساف باک فلّوم یدیشاوارا قرب هد ا
 دسعل نالوا ی ورعم هاکعد دب وس یا و ید ةهالک رات لس ¥

 ولعوا كنیز ولا نب ح رفل وبا محش هک ردیا ںودیا تیاکح اک
 نیط الس هل اسر ند دادسغ هعفد رب رةظملا وبا دلا يج حش
 ید شمل وا لارا هلداع کالم نالوا یناطاس رصم ندهس ويا تاود

 س وع هدنس دعا ل رک حلاص ال. ی ارب تالداع کالم هدانا لوا

 هدادغد ه رکص ند ڪڪ دابا تا اسر ءادا ر ولرم مش شد یدبا

 ی ج اقرب بو ارعوا هش ەد نکرولک بودا عوجر

 تمدن E ؛ سابع لصءا وان رکا لبصا حش یدین ایا

 هدنقشمد هدتفو ل وا ی دیار اضن نمو هدنرضع هک لیزالا

 ل الح ق درا, هنتراب ز كنیداا ىح ی. بنات هی

 تباکح یلاو> !نالوا مفاو « دم اسر ءاتنا ر وب رم حش هدنن>اصء

 E دنا هدواد رصات كلم نالوا ی حاصل, کیش دیا

 السا ندسبح هدف یمرف ادا تز یر دار ناب
 رهاظ ه دکدلبا شوک یمالک وب ندنهش نیدلا لیصا یدید هلیا

 شما لد هج کشدلءار وا« ن دتءالخ فرط یصوصخ وب

 هکر ذيج اح هنامرفو ندا رو»ا هلوغ. و جھ نیدلایحم حش یدید

 لوا «دزب ردا اضتفا نص رک ردسها رب وا تا شرادس

 ہما ےش یا نکا لدایا شرایس ب ولوا لماع هلبا اضتتم
 لک عد 2 AEE ندا لبص اک د ناس هد را هب مس



 1 مب هدیاب وب نکا رازبسا كيد كس زیا ےھد ییسانعم كزوس ناعمح

 ۱ ی دید م دید ءان اکا یز وس وب را دراو هب رع هیاکح رپ ه دع رطاخ ۱

  هروک هل وس كف هن اک نالوا هدک ر طاخ لوا ندلا شک مش سد

 ۱ اسورلا شابز نا هکر کتیا ندا ل-یصا هدکدرد رد E هلو هع

 | بودی لیصحت نوتنا كيبژوتوا هدا ره نکیا طساو لاوما رظان ||
 نوک رب ه دک لک قو هک هلبوش ی د شملنا ما رله رزوا كەر و 1

 || هداشاوب سپ یدیا راردیا ذخا یروب زء خادم بو علوا ریخت |
 || بيرق بلطت دم بواوارح اع ندا صع یلام نالوا هدهعردیار |[
 ۱ یصوصحوب بودن مچ هاب یییرامدآ نالوا هرزوا نے مع ەر ةد لوا 1

 | هد تم ذ كن ه دابز نا ه دنباوج ةدرلتا هدک دلبا مالعا هر روت هم ||

 | هرکی روضح ردشمامروک یتس هیساحم الاح بولاق قاب لام یلبخ |

 || قعاصم گالام نالوا زکیولطم رکسروک نس هسا بودنا توعد |ا

 هدکدردنوک م دا هر هدا ز نیل هدلوا سا را ددد یدرواوا لصاح :

 || بودیا باطخ هروب ز۰ سر نا ی داوارضاح هاج ب ولک ||
 ب لک ن وت یک ات نکیا راو لام ردو وب هد رگتمد الا ۱

 ۱ ,d دسسأح هدم كب مب هدا ز نی ۵ دک دید نیس نهر وک کە ساع 0

 7 نوصکت اردراو س ندنفرطر تسمه لخ هکمروک هدنفو یکی را

 ا نا اح الا نشر نا رازکف ی کد یروک اا
 نالوا ه دکتمد هلا ی دعا ی دیدریخ ه دک دید یم زاو كطخ ||

 ۱ هلو هم وب ی هداب ز نا هدک دیدنیسک رک تما ےل توروتک لام ۰

 1 نس یزوس ول کد هسک رو و مهرد هرس اودا تابعت هز زوس ۱

 ی د وعلا ك دلوع بواد تالب وس هر دو ی ربع دن ٣

 || یک كنو زکبانج هکراپدتا هیاس وا سیر نا رلناوا طاح هدسلج
 نکدار دادم هرکد سما نا عا عج ب واوا زارفا مد هدرااع ردص
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 ت ا ت هس

 تاو توتلت رس رازوسیک كنوب هد رکن روض ح هکر دیک دان ز یا

 ض3 بولا هلي ايشا عرج لز بوراو الاح « دیا هلءاعم هلبا
 هدابزنیا اا مول هرکب انج سیا جيه .دصوص خوب زکه سلبا
 راب اف ی دابا ها نشر نیا نب لوا ه د كنس وشراو كطساو

 هک ان ی دلک هنشاب هلکسا نوتاق هلو مدخو رلیدل راح

 نانلوب دووه بودا ام. ناز ننهدانزیا بوک وش اھ

 یدنروک قیاق رب ندنفرط دادغب ءاکان ه داناو ر هدا ذخا نسایشا

 كلک نوا مهم خیل قیاقوب « دک دروک یبا نلک سر نا
 ر واک هلبارب هن ېل هروک ن وساک مهدی فقوت راد_ةمرردک رک

 a هاط هدقدلوا بب , رق قاق ناکسد ىدىد مە کوشراق هدعد

 ین ر نیا بواوا بیرق هرانکر دی رامادخ هفیلخ راتلوا هدنکا
 دفیاخ هدب تووارپ هداوا راب درغاحوید توارپ ه دنرلک دروک

 ےکیدروک هدکدلبا رظن بولا رل درب و یطخ یرلکدروتک ندنفرط

 كش ا یعلخ هدقدراو لدردوک تاودر, هلا تعاخر هپ هدا ز نا

 ماس بوراو ن انان هروپ زم ب وروتوک ۰ دکتس ی اودو هرزوا
 نیس ه دیا ل اسرا هف رطوب ب وروک یتااحهم ه دعا نیس ه دیآ

 نام رف بجومرب سد شل واریرح وئد ل دانا رب زو دیک
 ندنراقلخ اتسک ییدابا امدقم برونوک ههدازنایتاود هلباتءاخ

 "رو ره وید هسچ لا رواو | هلن وا هدا ز یا هدک دانا راذتعا

 ی دتک ه دادن تواواراوس هسغداق هدد ب ودا س وخ ی رطاخ

 ادا هدکدلنا سواح هنر ازو ر دص تولوا لصاو « دادف سد

  دنیصنم ود ردلکد ر داف هک اک ندنسهدهع یاس ورا سیری
 لمت هش دلا ی محش یب هب اکحوب ن دلا لیصا ی دابا لزع

 قص هو ر نمس مب نالوم یا بودیا باطخ هذجش هرکصندکلیا
 د ردوب م دوصعم ند هلا ل اوس یدکی دابا یم هلامرو



 ۱۱ ۱ را 1 1ا هتب هد کیان, دو لوا ه دقدلواا
 مش ی 1و کت ءد شش ریس و د هیاع> ه دو دان هزوب زو ۱

 ۱ داتهبتسا تناغ همک دلدا شوک یالکو ندرو رم نیدلا یا |

 || یت هک هدوجو رلریلص تاکی دید لس وب م دآ یهب بودبا |
 || خاص تام هد و د تدم مةاوااق نکل یدید تاه هزار ع ||

 | حش رارکتو یداوا نا طا هرصم بواوا ص الخ ندسح ۱
 ل داع كل ٥ هداناوب سد یک ناک هاتلاسر هل داع تالم ی دلا ی۶

 دک دلک هرصع بولوا SEL اص کالم هش ر بونا وا سح

 || راک نا یعاف یدقیچ هساایقتسا كلل اص کالعر وب رم مش ||
 ۱ توعد هد ادفب نوحا ین رازو كنهداز ناهد اکو کردی |
 یل دژلوا ا ید هجرناوا ام دوم هصقوإ کا یسعلوا ١

 لوا شو دود لوا ت وعد نوعا ی ن اا ناوید هرزءا |

 | ی رک: زویشب یتدالو كن هدایز نیا هجرت بحاص اعایلاسعت هللاو ١
 و ا روا یلامتنا تولءا ه دنس هنس ىا

 ىلاعتو هراس هللا هجر ||

 ٭ نلقلا كریم نب شبح ن ی حوتفا اوا
 چ باع لوتعل مک ایدرو رھ لا نیدلا باھ شد

 ۱ ناکلخ یا یضاق باک فام ب وئلوا فالتخا « داسا رویم
 ردقلوا شدح ن یی هرزوا ییددناوا رک ذ هه تیاور هدشناب

 ۱ هرزوا قلوادج رک هو > حر ش یژاریش "هم االع نکا

 | یهقف لو ماو تکحلعروبزم معا یلاعت هللا و ردیا تباو |
 ۱ دت ندلبح نیدلا دح حش هد هضا رم هنیدم ن دالاعا ناجا رذآ ||

 تل زار ر ماما یحاص رنک ریست رو رم ندا رم ےش ر دبا

 ۱ نرخ م ولت درو .هس 4 رو ظبم ا ق ویا

 < و #
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 بولوا ید رق تنی رهد و ی دءحو كن صع هد ۵-.هسلو نونفو

 یدیافوصوم هلبارب رق فذطاو ریبعت نس> و قورعم هلبا اکذ طرف

 دا حاب هب قا ز نوا یس تولوا هدانز 3 دن داسو یلکو

 رد (لوتعما) یخ راب توتاوا لو ۵ لیزر ھے: نن ید EKE ز ویسد

 یرن دم 13۳۳۳ ےک یہا یر ۵ هب | عس ع رو رم حشو

 بواوا ن منی اصا "هلجج تنه هلیا را هسپک هصنرب کر دیا هیلکح
He۷ کر سا لدا وارود ندا هدرصحو روس  NaS 

 هلا نویق یروسر ه د زمکیدلک هپ هیرق ی رلکدید نوباف بوقیچ
 :لکوک انالوم یا بو دیا ز ابن ن دش ل دلک تسار هن ارت یکنارب
 ہو هدغناب مس هدک دید زسا لب بابک بولا یدرب ندرانورق وش

 ی هرول ره هارد تولد کلا نوور داکنا كراو ردراو مهرد نوا

 تول آ نویقرب هود نوا ناز کر بوراو سد یدلبا مست هر

 قیر ۳ کر ند زع درا هرکصن دن امزرب د تک ب ولسیکح ه زگل ون

 ینارکسشلا نکو یب تباغ لوا همهرد نوا نویق رکفیدلا و
 قداشا هدانعو جو ود زر SW . هدر یدد لللا یتکحوکرب توعار

 هفت رحنلد؟ بورول و ۲ ینو زس هر هدوداوا ا ند هصق محش

 هلن کر حش ل دک بوآآ یو, ه درب یدید مرریو قباوج
 بسطا ب رطاح روب زم یو هکک دروک هدر ی دلا 5 هک سلب وس

 مرب اه فِ رج ٭ رکصندک دابا تح اصع رادع»ر و

 نیسردبک هی هرن ندمریویمه> فی رح ېده هکسلک هرف رط

 لنعش هدک دکچ بوشیاب هناوق بوشرتی ندن درا كش هل.طعورد
 ناور ناقددلحم یعودپ وق وارفو یدلاف هدنلا كناکر بوپ وڈ واود

 ندنل | لود ب و” ود و وپ هدکدروک یاحو ن اکر یداشا هذاوا

 یو ناب ود .4l لا عاصر ج سد یدتک بواب کج هنا ورک توعارپ

 یرمع یلدمس ھهر a FO نیش هکک در وک هدکد لک زر تواآ J Eا
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 هدیاب و قورا الصا ندنس هجا ناق بوپ ود لوق بویلوا یشرب |

 معا یلاعت هللاو ر داوم هک تاناکح 0 كنوب ند روب رم مش

 هه دف اھ تولوا تهدلایقاشروب رم حج اهنهعد :

 اک هدودراو هءلح نبوأوأ مت هللا ه دمع داسف یدیا تالاس |[

 رایدر و ی ونو هثمد تحانا ءاثن هن داما حو هرم ءوس یلح

 مدلوا عج ۰ د_ہلح هلبا یدرورهس کر ىکا ندلا فس

 هاش داب هن اه > تولوا كلام هضرا هجو ن هلا هد > ا ص٠ ا

 هک مدروک هدا ور ماع م دبد رکسرید هلبا لیاد هن یدید رک مساوا ||
 كن هعقاو ول یدید مرد ءا کا مدلنا سون یدوص كنا رد عیج :

 هلاع تهج راح بولو ار اهتشاریک حو رک تیضف تص کر د راج یریدت ||

 عوجرندنعدقیام دم بولیا افصاالصا یعالک مدیدرد عوار دم ||

 هدیلح كروب رم م دلوب لقعلا لیلقو الا مثک یروب مو ید ||

 بولوا هدرتلود رهاظ تام لقوا ندلا حالص ناذعاس ىس هعقو ۱

 یدلعوب ه دیس ه ددا بودا سس هل صا ندلا حالص ردن

 هد رات یدب نا کس زویشب هرزوا ید دنلوارکذ امدعم هصق 4 ۱

 هدللافتشا منا هک ردیا ناک لخ نا یضاق باک ف لوم ردشلوا مقاو
 یلتح « ۳ مدروک یلح لها هدم که

 نا تا هدینعت بودا ا هب هددزو داملا یی تولو ' ق دو اا

 5 تواواهاد هنلواندنامآرکو فک ||

 9 ررلم هدو لرو رھ ساز زكا نکل یدررد یدلرا ر ومط ۵ داح

 وفعلا هلال أن هلاح ةع عا یلعت هللاو رد هاذ هنسلوا داقتعا

 ان فوت ناو ةرخ الاو اندلاو دلا ف دعادلا تافاعلاو هيف اسلاو |

 ۴ as بوح را شا كروب رعو داش را و یہا لها تهدم ع :

 هده وو لوصا ردرانول ی-دصعد نیشافنصو ر دراو نوع رم ۱

 هد رولا دلار و قارشالا ۳ و لک ابهو تاع واو تای

 هک ةي رذلا



۳۵ > 
 سس سس

 پس رد هرمظن هنرعطاا ةلاسر كن انسنا هک هسرخاا

 | " کیدزال ةرفص یا ن بله ندیرب د .

 هدزوا یني دوا رکذ هد قر- بلهم نالوا یدلاو كروب ز»
 بودیا ظفح ندجراوخ فن اط یی هرمصب ب ولوا ندیمان عما
 یلییصفت كخاخرپ و كنج یکیدلبا هدزاوها هلبا هروب زم دهناط

 بلهم هکر ونلوا لقت رد ر وک ذم و رو طسم هد هلص ذم ی راوت بتک
 یدک هرب زا لب هللا د٧ع هد ةکم ه دانا یقال-خ روپ رم

 هرواڈمروما هجن بو دیا تبعک یناسهن لبا روب زم هللا دبع سپ
 || هلبلهم كروب رم بولک ناوفص نب هللا دبع هسلحم هداتناوب یدلبا
 هسکو نينو! ارمان ههالادص هاش هنفیدلوا ییانشآ ت قبس هدنرانابم

 هیلبا منمن د دقت هرکیروما راس ب و دیا لوغشم یزمس هکر دیک

 ناوفص نا یدید ردیدبس كف ارع لها هدنااوج هللا دبع هنکدید
 | ندد رکی رعد وب تو دیا ل اقا هنن دلوا مک روم

 ردرلنا لب هللا دبع هدک دید روناوا e قلوا هرفص یان باهم

 نینمولا رم اب بودیاراسغتسا یتاوص نیا هدنلهم هعذدوب یدید ||

 نکس روب م العا هزب هد رانا ېک نکشیدروب ن ا هرانوپ یزپ
 ردشو رق دیس هدران وب هد اوج ۰ دمللا دع هدک دید یدیآ فا

 بو دیا ل اقتنا هنسل وا ےک لر وب زم هدبلهم سد ی ډی د

 هدک دیدر ونلوا ممف قا وا ن اوغص نب هللا دبه ن درکباوح

 دمت روب ز٥ بلهم ی دید ر دلوا یلب ب ودیا قب دصت هللا دبع
 ىسلاو نيف ارع جا ه درع رخآ بولوا احو ی او « دال,

 نا کس كره لاس بولوا یلاو هناسار> ندنفرط ر وب رم نکیا

 هدقدلوا ببر یلاشتا بولوا رخآ یرع هدسنس هنس ی هرکس

 بو دبا دهه یلو ی دیزب هج لا بحاص یلعوا هر
 دیزب س یدبشلبار ورس ی ارسنشلک مزد ن دروع رادوب

۳۰ 
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 یدتیشلوا لاو هن اسارخ هنر یردپ هدژشاب زوئوا هدنفو لوا

 ندناسارح تم وکح یرو نم كلما دع هلا یآ ر اه هد

 تیا ور یدیشلیا یلاو ی یلھاب بسم ن, هتف هی رپ بودیا لرع
 یسهحوکنم كجاعح بلهم تاب دنه یس هریشمهدلدیزپ هکروناوا
 او هتب رب ی دنک بوروک یتاحو دشر ك دیزپ ج اعحو یدیا
 ههراکمو دیادش یرو رم اعاد نیکعشود هنفوخ یسلو" نیقارع

 ,رکص ن دیدنک ن دعوت لهاو ی دبا «دندصف كما اغلا
 رپ ر هدکد لیا راسفتسا نمسا كن هسیک قج هلوا نیقا رع م اح
 ند دز رو م هطراکدرب و باوجود ردکرکه ساوا هسیکر هدنعشا

 هدشناب یسلوا بلهم نا بویم هلو هسک خاصهمهاوب یربغ
 ی دینابا یس مظع هننال ذخ و تنکن نيفلوا موسحو موز

 هاش هتسااروما نالوا ر دهن هفیح تش توبوا را راک نکل

 ءانب هند داوا ررقم ىلا روهط ب ودیا « اک « ولج یدوحو
 لص اطاو یدییشلوا لاو هشرپ هرکص ند وقف لح اج

 سدح ج ایج هدکدلبا ل رد ندناسارخ ی رو رم تاللا دع

 ن دنسح كچ ایج رویم هدعب ی داشاب هكا ہیک بودی

 قر هنع ارج ةة حص هدک دلبا زابت ن دكاملا دبع نإ دیلو ی ردارب

 و ا تیو 1 رکص ند درلو ہل ی د.یشعلوا ۰ دیسک وفع

 ناج رج « دلوا یدلبا یاو هتاسارخ یروب زم ه دکرلک هزايلس

 هنت وم كن اعلس ه دک دانا هج ون هق اره تو ږا ع ی اتسربطو
 یروب زر« ها طرا نب ی دع ه دف دراو هب هرصد نیغلوا ف داصم

 هت یدیشمردنوک هز رعآا دبع رع هلا د و دیق بوداذخا
 4 هرمصت بودا رار هدهد بوااق و دتساح لر وب نم ل

 نیشت هکب را یاللادیعی دیار ۾ ص ندر رعلادصن رعو یدلک

STER 
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 و ۳۱۵ $

 تولوا س ندر ڪڪ ند ےواطا رو رم دنر هدف داوا ی و

 ۳ دیس 2 ورح 4 مسادوس قلوا لالعتسایاوعد ز ارفا 8

 رکشل ىكلملا دبع ن داس٥ یردارب کالا دبع نب دی رب سپ
 بوراو هدکدلبا لاسرا هنعقد لروبر ب وديار ادرس هراع*روم

 س »د ۰ رکص ن دیو ردو ی اوحا لامجا رول رم یدلنالتف

 جاج هک ردیا بو دیا تیاور یععصا روسناوا رکذ «دینالیصفت
 كب زوب موب ره ی رو زء هدکدلیا سدح بودیا ذخا یدپ زر
 ج امج نوکر ب یب هروبزم هارد هک هلبوش ی دبش سک همهرد
 هلباذع دشا هروب رم ن وڪڪ وا هساوازجاع ن دیس هزفرط

 عج یم رد كي زوب نوکرب هن یعابا روب نمسد یدزردیا بیذعت
 بودیا ل اسرا هک ات یدیارلشموق هتناب ل دی رب هدسبحګ تودیا
 رعاش یرلکدید لطخا هداتناو هلوا صالخ ندباذع یکنوک لوا

 (مظن) هدکدلبا داشنا یتاباوب ت ولک

 ۴# 2 دع ناسارخ تداب دلاخابا #

 3: طع دعت ناورلا رطم الف #
 ۴ دو كل دهد 1 ورلا سصضخا الو#

 ¥ ة4! دعب كلل ارب رسل 9

 3 دوج دوح دءد داو الو #

 هناذع كنوک لوا بودیا اطعا هلطخ ایخلبم نالوا هدنناب درب

 لصاو هجاعحرب> وب هکرونلوالقن یدلبا يعصت ہک ابا ل محو ریص

 دوجود ردن یزورم یا بودرونک هنب روضحیروب زم هدقدلوا
 یدعا نیسزلیا ل رت یراثنو لاد هنب هلس نکا هدلاح وب هکمرکو

 رود ره هک روناوا لمن ی دابا ھے وډدران وسبا هھکش در

 سه اس
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 هد هل مر تالاا دبع ی ن ولس هدک دلبا ر ارف ن هنسح لحاعح

 هنپ را هچخ برع ر ادقهرب نکردیک ب ولبکچ هپ هلمر دیزب سب یدبا
 ةا د وس هکہحا ن د رلثوش هنن رازاکمم دح هدک دنا هدداصم

 هدک دروتک بولا د وسر اد فمر نلد را ر ول رم هدراکمد>خ یدد

 یزمس راز ون مالغعهدکدرب و مهرد ك هرارول رم هدعد یدلبا سون

 ییبرلنا ا در ۰ از درد تحاح هنهکلجا ناس>اردق وب رمل

 1 دانا اطوا مهرد كب ه رو رم هدمالع ۰ دن دید روت هل رب

 باها ندر هلا ص ایلانورع ی دیعس هکردبا یادم

 سدح یدب رب رب رعلا دن رع سم ی دیا راو توخا ه دننابم

 را هیهردشلوب هروب ر«بوبموق هنادنز یه سوک کب دلیا یما هدکدلبا
 نینولاریماب ب ولک هی زعلادبع نب رعروکذذمدیمس نوکربهداناوب
 بوزاو نيفلوا ه دساح ال احد راو ,ة> مهرد كس یللا ددر
 ی ەجا توراو هنا روت رم هسرواوا رگنذارک ا مگ هديا بلط یە

 شاون راو ری زعلا دسع ی رع هدکدید £ هات وس ت ودا بلط

 هليا دی ب بوراو هنادز هد رو رم سب ی درب و ن دا ه دیعس ولد

 رکیدلوب لوب هلتیفیک هن هلحم وب دیر ه دعبرلیدلبا تیج رادقمر
 دی رب شد یدلبا 5 ۳ لح فداطل يکيدليا هد دس ه دک دید

 هال رم ت وود ع هرب و هدنش یل اه هبترهلوا هرس هللاو ید

 دیعس یدلبا شرا ےس یمه رد كي ىلا بوردنوڪ مدآ
 ندناریا كدب رب هله جو رب یدید مليا لویف بودیا ابا هک دن - ره
 نادنف رط دیر ه د کت داك هلام ت وقل توبم هلوا صالخ

 یرب ن دارعش ه دباب وب و رایدلنا ےل نوروتک یک رد كڍ يلا

 (مظ) يدلبا مظن شب یکیاو
 ڪچ

(j 
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 ٭*ادحام سانلا نه اسوہ را م ¥

 ۶# دی زر ريع نجلا یف ار از ابح #
 # هزاحا هان ادا ورع ن دیعس #

 # دعا تل افلا نيسم #

 هک ردقافنا نیشن هکیرا هدبابوب رات نف ءاملع یارک هلج ابو
 مرکو دوح هناا هم هت هکمار نادناخ هد هيسابغ تلود

 روصتمو ر وص ع «ژروب زم هدرصع لوا ھو تحاع“ بواوا
 رادناخ مرکو اهم اات ه دن رص ع هیعا نب تلود كلذک هسا

 لاضفاو مرکو لاو رب ندیا رودص ندراروب زم بواوا باهم لآ

 امدقم هکر والوا لون ردشماكيارودص ندنرب ندنلاجر تاود لوا
 یلعوا ه دنلافتنا نیح باهم هرزوا یتیدلوا تراشا ال اجا

 بله م سب یدیش اا تبصو هنیدالوا یتسالوا سلاج هنیرپ دب زب
 كنیدنکو رخ یت وف كروبرم دیزپ هرکصندک دابا لاقتا

 هجا هدکللادع یدیشلا مالعا بوزان دکالا ر.ع ییفالعسا

 یاو هسن رب یردپ هن اسا رج یرو رم جا هدکدردنوک ن امر

 هلن رظرپ تولوا لانشیدنا ندتنایتو دشر لدی زی هدب یدیشلپا

 حاج هداناو یدشعسود ےن ا دوس كلبا لع ن دناسارح

 هدلوب هدکدلیا عوجر هنیقارعرارکت بوراو هنس هناتسا تا دبع

 ندموح نف هدرد وب هجا رلیضء» ی دنشاوا قداصو هرد ر

 توراو هروب رم هدکدرب ورخ وند ر دراو ضات رھی ھار رب ہاک آ

 نا دس لر لبق یج هلوا نیوارع "ی او رک ن دتنک هک

 ندلم«نایدیدرد هسعارب هدنمان دب رب هدیهار یدلبا قاطنسا
 یسا ره مهو هدنع رول رم ر دغ دمه) ول وکرل ص۰ ص اوب یرغ

 له رب ںوردنو کص رخ هدف رط لا دبع امماد ب واوا هدا ژ

 | كللا دن.« ی دلشاب هکلبا اهناو ض رء یی رع ندناسارخ



 س و چ بها تفت

{0 
 تور وا ضر هل رع ی رول ره ر احان 4 دک دروک ییمارباو لحاح ۱

 هدک دابا بلط هریک رب هت یاش هفلوا ناسارخ "لاو هنیر نکد ||
 كالا دبع سپ ی دلبا م العا ی ییهاب سم ی هبیتق ہدلوا

 .هجاصح هدخاب كلا ناسارخ لاو ی هبتق بودبا لرع یروزم |ا

 هکءردنوک یی ربخ لزع هد زر ةحارص جاعح نکا ید ردنوکنامرف |ا

 هفرطو ل دنک بودبا بئان ییضعقم كردارپ هکیرب نیک !فو- ||
 ل رط ود جاوح مالک هص ال یدردنوک دغاک وید نیس اک ۱

 تورو هلا یر دار یا هدنمار كللا دس.عو لصفمو ی دی رب

 هدسح تدمر رارو نم ید سبح نیءهرافیح تم ذ هدنزرزوا |

 « دعب رات دليا نيد رلمد ۲ هنلیصحم كلام نالوا« دیراتمذ بولاق ||

 هبلهل انیدیرب یردارنالوا هد هرصب بودا كرادن هراحر هصالخ |
 مر هدعضوم ن الف نوک ن الف بوردنوک دغاک ن د هدرپ سد |

 ب ود نيس هديا د د هو هرس احر اوهر تساردف وش نوعا

 بارشو م اعط بودیا تذایض هراناوا هرزوا ن ادنز هدفرطوب |

 كنيعشا رب دی رب هدنرلقداوا ل وغم هکمګا بو س یدنروتک

 ۱۳ بو اا لاف ضار جاس ت وک ال |
 دمع هد راقرو شانح هریک وشی ر ارت تست هرک دانا كنها هفیعیج

 ك یی د روک یل اقص ضا ہ دک داک هنن اب ںود ررکب هدن رپ

 « درانا هدک دید شاک د لوا ر بخ هنن رلشادلوت ب ونود

 هدي رار دارپ هدعب بودیک بوقیچ دیزرب هلقب رطوب سپ بویلوا دیقء ||

 هلحتیرلکدلیا شرابسرلناو رلیدریکهغباق رب ب ودیا رارف هلتیرط ررب ||
 كللا دبع ی ناولس نییهدنقو رلیدلوار اوس هرلتآ بوراو هلذداف |

 ندنژرارف كرلرو زم جام ندفرطوراب دنا ناج هنیطسلفوید |

 بوردنوک دعاک هر ر هما وند رل هتک دنف رط ناسارخ هدق دلوا هک |

 هک داوا رد رلث هحوت هو رط لوا تودیار ید ۱
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(۳۱۹ 

 یوا هرزوا ها.دناو ظفت رب هدیا ادب هدتف رب بودبا روهط ندف طر

 توردنوکز همان هفانکاو فارطاو یدلبا هشت مکګود د نیسکرک

 هدهنفرط دباو بودیا ششوکی یخ هدنبابیص فلو شبتفتلزروب زم
 تللا دع نب ناعلس هل را ردارب دی و جای هدعد یدلبا مالعا

 بوردنوک دعاک هدیلو ه دقدلوا هاکآ ندنکدلبا رارف هنفرط
 م دیشلبا سيح هدنرکدلبا تنایخ هنیاسم لالا تد لر وب رم

 راشمبا الا هکللا دبع نب نا يلس کی ردارب بو دیا رارف الاح
 لصاو هزاعلس هدرار وب -,۰ ر دورطوب ی دلبا م العا لاح مقاو ويد

 هنس هيا یر روب زم نایلس هدکد لبا ناس ب رلتشذکر س بولوا

 یدردتیا وفع ینیرامرج ند دلو ۍدلبا هسیا یدلبا هو یدل
 كن يلس مردارپ م داباوفع قیرلمرج كيلهم د الوا ہیلو سد

 ويد هليا هانوک یکتسد بوی تبذا هراروب زم یخدرب رانوسلوا هدنتا
 تغارف ندناداعمو تموصخ راحات هدلوا هدکدردنوک دغاک هحاصح

 زوقط بولاق هدننا كتا هللاح هافرو لاب عارف ديرب هدعب یدلبا

 هنایاسو یدرلوا كنم ندنایلسنارب بوروک نوک لبا دغرا شیعیآ

 ضع ا وب یدرردنوک « دیزب یفصا هسرولک هب دهر دقن ره

 کسرطا ذ انا نکس منو ڪا رکہدنک بولا ل زمو نوع دب رب یسامدن

 هدندبق یرادت هلاخ نوت بوکج تجز هدوهب دیار هدکدید
 یدیدردهدامآو رمصاح ملزم كج هدیا شیاسآر بلا دم ےب مرولوا

 هک دابا لاوس زارکت وید ر درضاح هلهجوت گلیم هروب رم سد
 كن « دلب لوا مسرواوا کاحو یلاو هتالو ررکا هدنباوج دیر
 هدتفو مفیدلوا لوزعم تولوا لرم یدنک مپ ىس هرامالا راد

 مریم هد هدننوک لزرع هل:ه> یتیندلوا رفع ماموا سح دوخ

 نکاس رامز هن هدنعا مسل بالر ادب هناخرب نوعا مدنک سد رد ساک

 کاحو لاو هنو رع هنس ی ک جاعح هکر وناوا لش یدد < هلوا
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 || یلافتتا هدنلاوش یعشب ن اسةط كتيره ران هرکصند_فداوا
 تب وديا لاو هنیقا 2 هب ۷ 3 ا یا 5 :E هد_ودلوا برق

 ل-هتنا بویلبا نیرعذ هنبرزوا حارخ لاوما یم یا لب دیو
 ۱ یا رب هرژوا ید دت صو لر وب رم کالا ضمع ی دلو a دک دابا

 ِ ن ق نرد هم ق وح ی دلرا بصا یاو هلاوما و تموکح ۱

 ۱ 1" نایلس هنر هدک دارا لامتا هد دىلو هدنس هرخ الا یداج یا |

 ۱ لوزرعم ن دنبفا رع تالو یدیرب سد یدلوا هول اللا لع 1

 || مولعم یدایایلاو یله)ا نب دیرب هججرنلا بحاص هنب رپ بودیا |"
 || « دنتلود هما شب ر د هرصب هلا هفوک داره ن دنقارع هک هلوا

 || رالاسهءس میکر ه بویاوا تلف:» ندنربیرب ییموکح كن هدلب يکياوب
 لرد نیفارع یاو 5ا هسرواوآ اح هر هداد یا وب هرزوا قاوا ۱

 1 یاو ها ی دا ز ه دنمانا هر وابعم ارترا هدنتموکح نیقارع و یدبا

 | هد هیسابع تلود هدهد رد راز قلا همه ی دنر یرخا تولوا :

 | او هسیکرب لقتسم هنیرب ره ب وابرپا قموکح كنه دلب یکیا وب |
 || دیر سپ یدایا فرمصتم فد هتسیکبا ی ہہوکرب محه بولوا ||
 || یقارع الاح میکیدلیا هظحالم ہدقدلوا یلاو هنیقارع بلملا نا |ا

 ۱ یر قلح و ردشماموق عاهتا لح الصا تودنآ بارخ 3 1

 هقلخرکا ردکرک هساد اجر تج نه سکه توس قوصومهلمرک 1

 دونسح ل دن ناولص مسردیا هام هدا صح بودا تح ص

 بودیا ولس هني رط جاج ه دخ رک ورولوا نادرکور بویلوا |ا
 یراب لکشم ه داوا مسردیا نادنزو دنب ربسا یرادن:هدرد یالار

 یضتحصم ل اوما عج ب ودیا تعاسنق هدالب تموکح درج ن ||
 یدک هجا دع ت نایاس تولد ۳ هد ۱ نیم هر ہیک رخآ ر ۱

 خاصوبد ردک رک قعلوا شراس هب هسو* رب رخ آر جا رخ لاملیصحتو ۱

 نیبعد هنت دخ جارح لاومآ مج ی همك مان نجولا دع نا ||

 < یدر دتبا ۴
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 یکیا نیفارع تص۶م مکیدروک هدقدراو هدیفا ره 8 دوا یدردتا

 لگ سم علوا عافتنا نادنح هدنروصیندداوا هدندب كن هسیک
 هدقدراو هناسارخ یدلوا لات هتموکح ناسارخ رارکت بودیا

 لاوما و نازخ راعشب هدیلا بو دیا حف ین اتسربطو ناجرج
 ن رع هنر هدکدلیا تافو الملا دبع ن نایلس هداسننا و یدرک

 تموکح ىد زي زعلا دبع نب رع سب یدلوا هفیلخ زی را دبع
 یاو یب یرازفلا هاطرا یب ید-ع هب رب بودبا لوزعء ندناسارخ
 دو بودا ذخا ید هدقدراو هراسارخروب حح یدع یدل:

 هدنتموکح ت دمه داوا یدردنوک هو رعلا دبع نر هلادن و

 بلطیمانغ نر کک ها هدناحوتف ءانا یلام یکیدابا لص ع
 سبد یدلبا سح ندنهح یيیدتا للعت بویر و دی رب هدک دابا

 ری زعاا دبع ن رع هدنح راترب زوب بولاق هدسدح هدیدم تدم رول

 دبع ی ديرب هنیرپ بودیا لاتا روب زمرک آ ديرب نیفلوا هتسخ
 نیکشود هفوخ وبد ردررم یسلبا لتق نب «دقدلوا هفیلخ كلا
 .دنوضم وب هریرغلا دع نرع و ی دلبارارف ندنسح كروب رم
 مدیلسیکع> هو تفافا ندکل هس ول كتسرکا هکددردوک دعاکر

 هکی رب بودیا لاقتا هکرد اج نکل مدزایا رارف ندکسب> هاو
 نب نفلوا .يظع ترو دک هدزغ ایم هلوا هفیلخ كللادع نب ديرب

 م دابا تراسسج هغلخ اتسک ول راحات سد ر د ررةم یملیا لتق

 بودیا ل نا ریزعا دبع نیرع نردمک قوج مقاواایف یدید
 رارو بلهم نی دیر و ی دلوا هفیلخ کاللاد ع ی دیر هی رب

 هاک ان دنغیدلوا هقیلخ هاش سا یدمشاک هب هرصد ه ضن رک دانا

 ۳1 هل ا دمت نیز او دّوم هک ییلماع نالوا هدهرصب هدفداوا

 هاطرا نب یدع ندا دخآ يسودخک_تولوا یاو هناسار هدنیابا

 یاب نينه ولا ما هرس و نا کو یدلیا سبح بو دیا ذخا یدیا

 ےس ب



 || ت دیزب سپ ی دلبا جو رخ هلع اوعد تفالخ بو دبا عضو
 یالادبع ن هلس* یردارب هدقدلوا هاک آ ند هصقو تاللا دبع
 هډ و یدردوک هنوود تر وب رم بت ودنا رادرمس هرا ع “رو٥ 2|

 ۱ ید رن هواه ٰلڪوا هدفدلوا 0 یدکی داکرکسع هننسوا

 0 1۳ نع ج هدا هدوک ی دلتا كنهآ هلاسعتسا یرکسع ۳

 تب ولوا قال هر رسم ALE یراکدید رقع هادام نوکسو

 || ك دیرب نیفسلوا بااغ فرط هام هدقدلوا مقاو نیفص قالت

 یندالو درو رم یدنلوا لتف یسیدنک بولوا ناشی رپ یرگس

 ها“ هللا هچر یدیشلواعاب هژوفط

 : و 2 : ِ ۹6 ینابیشلا هدناز نب دی رم نب دیزرپ دلاخ وبا

 ر دار كده دار ی نەم ن دیا برس یر سد اه دم ر و ره

 ردندرابک ها رها نالوا یوررعم هلتعاهسو كف ایس تواوا هداز

 ام دم تو دا لاو هناکارداو ترا رو ره دسر نوره

 | كنيجراخ مان ین اش فبرط یدیلو ن دارو مه یس هجرت

 | زوقط شعب زوب بوراو هدروب رم سپ یدیشمردنو کم هنعفد
 | امدقم یکیدلبا ناشی رپ یبرکسع ت ودیا لق یدیلو هدنس هنس

 1 نو ره هکر وناوا تاور ربا هما وار E 9 هد هرول رم دچر

 زا رادرتس هرا عشب رکا ید یز ر EE نیوشا

 | 8 نیسر ولوا E ر وص ۳ هللا

 EN و ءاردش 0 یر هه ۳ ست ا

 چ را مش

 ی و ره فیس ه داوا



{r % 
 هد اح دم روتر« درب رعاش مان یراصدا دیاو 5 لسم ند راعش

 چا هب هص ول هشت هدیصق ییدلبا هدر ڪک هہطذ شر

 (مطظنر) ردشعد بو دا

 ۴ هننس هللا لوس ر فیس ترک ا #

 | ۶# اماص نمو لص نم لوا ساب و #
 هکردیا هدندسف كشپرف هد اک مان بسنلا ةرهچ یاک ما شه

 كنبشرفلا هس نب دعس نب هفیذح نی سحاع نی جاحح هک هیدن هبنم
 تولوا ید بہ لمس یب «دنیلهاچ مصع رروب رم ردپ رالغوا
 هد هکر عم لوا بواوا رضاح هلبا نیکرش» »رے هورک هردپ هعقو
 ه).ایردپ هداوا بواوا یبغوارپ مانصاع كه و یدیارلشءلوالتف

 یدیا راو یر مان راقغلاوذ روب رم صاع ید یشعلوا لف هل
 هدکدلنا لتف یروب زم یراترضح هنع هللایضر بلاطیا ی ىلع

 كنبلک نکا ردکن.کتماور نانلوا رك د یدیشلا ىن رافغلاود

 مرک | لودر هب ىلع ترمضح رافعقلاوذ هکر دوب قیفح ذی رلب ربع

 هلوا شالوا لصاو هلی رط ابطعا ندنورط و هبلع هللا یلص

 هدنخ رات یربط رفعج ولا ناوصو ه دشرلا نوره كرولا رم فیس و

 ردیا لاصبا هي هوا مانلکوتلا نی رع یتیدانسا هل سلس بودیارکذ
 نیسح تذب همطاف یس «دلاو ردیاتباور ندنم هدلاو هدرع روب زم
 قلوا هدنرلتمهدخ یرلت مطح امهنع هللا ضر بلاطیا ی ىلع نب
 لڪن نالا نب نسا ن هنلاد.ع یدجراقفلاوذ هکر دیا هلس رقت

 بودیا جو رخ روب زم د س ی دیا هد ناب كبل اط یبا ن
 بودیا كنج و هبراسح هلیرکسع کړس اع روصنم رة وج وا
 ند هسعکرب ندراعت هفناط هدقدلوا موو موزګ هدننات یوم
 هدر و ز٥ رج" سد ی دیتا ضارفتسارا :دزونرد روع

 جو لآ ور و * حار ىراعفلاو ر دع نیخلوا هل هد هک هوا
 2 سس
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 ر ولوا لصاو اکس تالام هلی رطوب ردررقم یسمریو ینوتلا زوسرد
 نامز دعب سپ یدیشابا ظفح بولا یراقغلا وذ هدرجات هدکدید

 بلطلا دبع نر س الان هللاد,ء ن ىلع ن نایلس نیرفعج
 هدنناب ر ورم رحات راعفلا وذ هد داوا لاو هي هدم هلبا ن٤

 | نوتلازوبرد بولا جت تودروتکیرحات هدفدلوا هاک [ندنغیدلوا

 یروب نم فیس هدقدلوا ملح روص)می یدهم هدعل یدینعر و

 یردارب هدندنا بو دا لاتا هب یداه هدندیدهم بولا ندرغه>

 یدیشرلا نوره هکر دنا یععا ی دیش ل اتا هدبش را نوره

 یععایا توادنابآ طخاکب یداراو 2 هد اه مدروک هدسوط

 نينمولاربما اب رتسوک هدش یدید یمگ هرتسوک یراةغلاوذ اکس
 بوراو هد ید د كج یمحلق لک یدعا م ديد ردعطأ تاغ

 ې هراعو رکسنوامدروک بولنا ناب رع ندنفییبت نالوا هد ام

 هک رونلوا تیاور مهدی عورمش هنس هجر كدیزپ هنب سد یدیارا
 کر بودا تو لبه هداژ هدنرب ی” هداز ردار هدناژ کت 9

 | هەم نوکرب ینوتاخ سپ یدردیا عده هن رزوا یرالغوا

 جحر هنیرزوا كرالعوا یکهداز ردارپ ل د هیصن بودیا باستع
 هدناوج نعم هدکدید نیسردیاریتحت یکی را دالوا بودیا ع دقنو

 ۰ دوا هلتهج یی دلوا یضوا مر دار ےب دیرب ن وتاخ یا
 یدالوا TSO ۰ دنس هب اثم یردب كنا ی تولوا فح

 یک كنا هرخآ بولوا یرطاخقاءدو بلق طب ر صوصخم هدنفح

 0 تیابجو دشر نالوا هد درب نکا رد روصتءا قلوا ید هو الع

 هدا ےب اضرف كروب زم ردقوب هدمردالوامنب تعا سو لتعو
 ند هلج هدعا ندتهح> کا هنا ديه هني هلس هسلوا بارق هقالع

 ید عا نیساکد «اک آ ند هصقو نس نکا ردررقعیساوا جار

 کروز



 ی دنا ما بودد ع هر دل هداکس ہھک وب نامه ین رهو ردق رول رم

 بونقاط ی راتب زو ببز سی رلیدلبا توعد یب رادالو زهلجج

 بوردنوک مدآ هد هدير هد هل رایدلک هقیچ رربررب هلسابلهبامود ۶
 كوم ب ولوا ح السر رول رم تعاس نامه رابدابا توعد هدینا

 یا ه دک دروک هدف اقوي ی درب ندم ی دلک هفبح هنن روضح

 دیرب هدک دید لدلک بواوا حالس رپ ن وت ماکسنه ې هلی وب دیر
 هکع دلبا ه.لن> الم هدک دلبا توعد ب ولکراکتمدخ ند زکبانج

 تمصعر الاغ یر دو ص ةء ن د هلبا توعد ات هلبوب ینب
 بولوا ح ال رپ سد رازتسا كمردنوک ف رط ل وا نیک روهظ

 رسوا E فاواا یت مہ راو ه داماو ریضاخ

 ه-ج وت هف رط یراکدلبا رها نامه ن دمارعوا هلزبم یجدرپ

 یحالس هسسیا رابدرویب توعد نوجا تهل ص٥ یریغ رکاو مدیا
 یدد م راک هلو او وب هب اب اخ ود قو تب وعص الصا هدحارخا

 هدکدید گالوا هر: طظفح كاا ەد هللا لراو هنس هلج ن٣٣ سد

 تب زم ءور دق ل دیرب رلب دتک هنر وار ب وایعاط ن د.سلح

 نوته هە د٤ا 4 رادتعا هذعم نیغلوا نیءم هد « داو ا ینوداخ تنعم

 (مظن ) یدلبا داشنا یتایاوب بوید یدلوا
 ۷# اماصع تدوس ماصع سفن#

 ۷۶ ام اد الاو رکلا هلع و #

 غ یابه اکلم هل مص و #

 رود زم دی زب هتک رب هک رد ارلبضعد ر د ر وطیسم دعا ضع

 نب دی راب هلبادنلب یادص هدس رپ هکک دابا شوک هاک ان م دیا هدتاب
 نادیا هے ھص وش دی رب سپو ر دیا د اب رف ن دسم ررط وید دیم
 کروا نم بوراو « ےک دارا ها ودد لرو۔۔ کک ی هس ءک

 ب هددا ب ب اطخ هروب ږد دیزر سا د دونک منی یوض> ملی
 س س ا ےس س س ح ح سس سس



> ۳۲۰ ۴ 

 ب اوح o ۹۹ ددر دق ع ا کاتا د اردو ہی ص هاو

 هژ وار اوس ےکی د شرا هت اغرب مکسلتس دکنن و ترور تور و

 هب اهن بوئح رخ هدینساهبكنا بوناص ید یھ آ ےکیداک

 هدأت U رو ا عامرد هح لعو ریید دم رام وک ربا

 لاوس دی رب یدیدم دابا دار هلعساوت ءانب اکا یدلک قوت كل رهاش

 حس و ر و رم ۰ دک دید ر دمالک هل و ی الک ل رعاش تب ودنا

 (ینعن ( 6 دلبا داشدا

 هک یدئاو دوطاو دعا نم لق اذا #

 هدکدید نیسبمرولی ردهک دی رمنب دیرب بودیالاوسرارکد دی زب سد
 صا بولد ع: دي ره 5 دار هکنوسلوا كمولعم یدعا یدبد رمح

 یلاعدو هر اس هنا دچر رد هد رات سد نادا رول یافو

 3 ا ےطد هریک راعشا راتفک تعالي ءاردشس هس ده

 96 یراصف الا > نیدعس نب سجنخ نی ببم نبا و

 مارک ناکا صز هر 9 لوس نالوا ی د_ح لرو ره ماما

 جوا نوا ز وب یتدالو كعسو ولا ماما ردندمه نع یاس هللا یصر

 ا م اھ و مطعا ماما تواوا مفاو هد هد و ڪڪ هد ےس

 ذخا ندنرابک یر ےعراسو ندیرلررمض> یاعت هللا هجر هةينح وبا

 نکاس هددادغب هدر بودا هروب تداحا عافساو هیوا مولع

 نورهو یداهو ید ند 4 .سانع ئ واد ی دنا را_ہساوا

 مارک اهدا ز هروب زم م اما دبشر لا نوره و یدیشلوا یصاه هدیشرلا

 ماما نالواروکذم هل ناو:ع هاتوا یاف ادعا ی دردیا لی و

 هلا یراعتهزرط نفاد 9 لس را زارع هک رازدنا وردعس ول وا

 رس



> ۳۲۷ # 

 هده رات یدادغ» تیط> برو ا یز ساتن زانو

 نس ؛یداسم و لاح یادتلا هکیدردا فسو وبا ماما ردا رکذ

 هقف و ثیدح لع بلط هلب هقافو رةف و لاح ترورمض هدملاسو
 ماما قن بواک م دلاو نوکر هداشا وب مدیا یعاسو دح هدف رم

 کی هد رعد اهن دیسک هلنارود درفا نیت یرد) و هد كہطعا

 هل ازوا عانا یک هفینح وا هدا ع لعوا یا تودنا با طخ

 نکا بوروکربا هماجنا نیتلص»لوا نیسرمهدیا لی هراپ نانو
 یهجو هسروتوا هدا تولوا راک یدع“ شابا هدامآورمطاح

 یمروتوا « دوهب یک كنا نکیا لتحت كشاعم ما كنساما راو

 كرد قاەخوا توق ندرب ر نالوا مزالیدعشاکس ردلکد نضام

 كماما ترمضح تدمر هلکعد ردوا رشاسم ھت -لصم ر كج هديا

 لا وس ینب هفینج ولا ماما نوکر هدانناوپ م دلبا كرت نتمزالمیملج
 هد يانا شوک شوی راشمزوس یدلوا ۰ 5 هسا نوڪ تویلنا

 تعزع هفمالوا عطةن» هل مول یخدرپ بودی تعزالم هسلحم هن
 ه رک درو ڪڪ ۳ مدراو هن روضح كماما هن : نوکرب س مدلبا

 رايد د یدبا هن كل _هدام لدلنا لر ن ع ی مساح نوک جاقر

 یدلوا تمزالم رت ثعاب تعاطا همدلاو هدشاعء معا لیصحت

 هرص ریاکب ہدودلا یل اخ سلاح بولوا م ا٤ سرد سپ مدید
 هبا ارت یز رد تودنا قرض هکشاتم ینوش لا تورب و

 بول ەرە ی دید  هرو هاب هلا مالعا هدقداوت تان

 یخدر بودا قره .وشیم راشموق مهرد زود هنا مدروک

 هاب ه کصادک دلا رو ره هرس تدعرپ م داوا ثفنم ن دنراسلحم

 ه-تاعم یمهارد یرلفدروب ا طعا هکراب ره بور و ,هرد زود

 ندنداسفن رلب نک نیدعآ مالعا ی ء درر وکرب هاناب ودیا قرص

 ی یی یی یا قی ی ی ی یوی ی یو ی ندی تی ی نی و ف



 4 را

 ءامنا بولوا لوغ* سپ یدیارارربو ید غلبه رادقمرپ بولوا ریبخ
 هدناوررو رلءدایا رت طلا وب كد هیحهاوا ینغتسه ندنرلناسحاو
 تودنا لاتا یردپ نکیا لاس دنا مالغ زونه فسوب ولا ماما
 قلوا یر هدلاو ن دیا عنم ندلوارضاح هنسلحم كمطعا ماما
 ءهلیلس كتاور وه دنګ رات یدادغب بطخ مک هت ر ونلوا له

 لاقم طسد هلهجو وب ب ودیا لاصیا هغسو وبا م اما ید انسا
 نیکیا لا تنا مردپ نکیا ریغص زونه ن فسوپ وبا ماما هک ردبا
 ندنتمدخ كراصذ سد یدیشریو هکلدرکاش هراصرب ن مەدلاو

 مدنارلبا ع امسا نسرد تولک هنسلح كن هقین> وبا ماما بودیارارف
 هرا ضف بولا نکا ها اما عب یا بولک م «دلاو کد اح ره

 مدرولک هتل كاما دن بودا 1 ندتنا كرو رم رو

 نوکرپ هدقدلوا رطضم بویم هديا عنم ندنسلحم كماما یب م هدلاو

 ههاراک تولوا مدام هد وعت كن الغاوت تولک ههاما

 یکم: یس هيمو توق هک ردولبرب جاتحم هی هرحرپنیسردیا فو ام
 هدنوک هک هلوام درب و هراصدرب نیغلوا هتسباو ه_نغب رفیح كنز هربد

 ندمروتوا هدکناب كنس هدنوب هدا شبعت هاکنا بودیا تک هود

 هلکلبا راص یرو رم یراق قجا یا ماما هرک دید رولوالصاح هن

 هک هلوا عنام دنلیصح نو و هنلاح یدنکنی-رولس هدرعازو ه

 شعل هلیغاب یتسف اک | تفرعم یکیدلبا لص هدریسلح مار

 نیاوا هوتعم بواوارب نس جش یا م هدااو یدید ر ریدپ هدولاپ

 هک ردیا فسوب وبا ماما یدتک ب ولیکج بوید نیسربد هن ملت
 آر ب ویلوا ك الاض۲ و د2 اع كم ایا ه رکصن دن وب

 ۱۳ ۵اوا ااا وارو اهدا دمب هارو ره 5ا کم
 هماعط هلا هقیلخ نوکر هب مدرولاق هماعط هدنناب لدیش را نوره

 بودیا باطخاکی دیشرلا نوره رلیدروتک هدولاب هایم هدزهلدرووا
 ۱۳ تک سس سمت ستاد سس سم ۱

 ٭ یا #



(۹ 

 | نوک ره یو ارز ل. لو ل هرزوا هاوطد یربث هدولاب و توقعد یا

 | كماما هدک دید رد هدولاپ ع ونرب شعب هلغاب قتسفوب رازمروشب
 دیشرلا نوره مدابا هدنخ رابتخایب نیکعاروطخ هع رطاخ یمالک
 یتسارف كماما هدک دلبالاوس ندنه>و ویدیسردیا هدنخ نون

 هدعولع)ا تاعوضوم مدلدارپ رب هداک ییارحام بولد یدلباروهط

 هدنع> هد ز یون اخ .ھکر درش را نوره هکحرد رو طس

 هبا هال قالط هسرونلکا لد هح ابص ہد کلم ےب هه ب هروب زمرکا
 ب ولوا م دان هنن ییدتا هدعد ب ودیا نیع هد نوسلوا هعلطم

 ند اعام ظ عا مامارلرضعب هدانناوب یداواریصوبد حسابا راج هن

 ماما وید ر ولوپ لوا هس ر واوب هر اچ اکو ب رکار د راو هس وکر
 یاما بوردنوک مد آ دیشزا نوره سو رایدایا قوس نس وی وپا
 فسوپ وبا ماما هدک دابانآب یی یکیدلبا بودروتک هنیروضح
 ك هو دمر زوا یساضتقم (هلدحاس!اناو) هکر دوبیس هراح

 بولک هنر زک ایچ هلفمن اب هد دجسم هل وب نیفها_لوا یکلم
 تواوا داش دیشرلا نورهسد یدیدرکسرواواص ال ند هطروو

 هدنآ هلب وس هسداراو كتحاحر و یدلنا هاضعاا یضاف یروب رم

 هي هدام کا یک نکیانج ه دنن فسوت وبا ماما .دکدید يل هديا اور

 ردهتسواو هرکفط) رس قمعیچ ندنس هدهع الاح مدیشلبانیع

 مکیدلپا لیصتوب اکس هدا تا لوا یدردیا منم ندا یب مهدلاو
 ندنبیلول> یرکس هایغاسط ی دنک تان دنیطخ هل ییشپ تافرهم
 ی دوهب رب «دهراوح ه دیرو م دمتایا نیع وید ږدی اولح

 هدناوج م دلبا عنه یروب رم هدک دلبا كنت ید رط ب وبا فینارب

 هل ور زن ی د رککداک تواوا راوس هنس عج لن همیلخ نا

 ھا بودیا رص « دنب هدک دلبا | رهمسا ود م هع دو لہ دص

 هدک دید مد يش ايا نع ودد هرودس# ۰ دو ہک:دلک هل س دو

4+۳ 
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 ۱۳ 2 ۳/۳ / نت س

 یرگس یعادط نالوا صونع2 هر اوادشک ی دانا سها دیشرلا نوره

 ییهغګو رابدردنوک هنس هدلاو كا هلا مداخرب بو دار هلا اواح

 نداوب نکرواک دنس هناخ بولوا راوس فسود وبا ماما رلب در ضاح
 نوکرب د ڪس روناوا لع رلیدلنا م ده ییفینک كندوه» هدکدمک

 مسر, هده هدو ودا ماما ندنفرط هد ز یتوت اخ كن هفیلخ

 ا رارظع وارد وارڈ را ه-فح شموک هدرخ ه دنا هکیداک ماج

 كماج لوا بواواول«هلبا مهار د یا هک ید ماج میسربو بواوایلام
 ۱ هلا خرس راثید یا هک یدنا راو جد ماح هدرخ و ه دنس هبزوا

 هد اب هدقدلوا لصاو هقسوپ وبا ماما تولک هرده نس ید ار

 سوء هللا لص مر !لوسر یکی با یدیارضاح یر ندمتاسلح

 هواکرش هژواسل3 هده هل تدها م ۱ هکر اتهرزوس یرلترمض-

 یزپ رهاظ ساو فد رش تیدح وب یدعا سب (اهف
 ہل کس دا هصح تود شر رزرو راد هصح ند هب ده و

 هکر دصو ص2 هرصع لو ۱ ی رافدر وب ودر رک شم هد هده

 نیلورع ندنلسفتالوک ام بو دوا تی یذهفص هل وعء ول هرده هد

 هلی هلبا دیشراا نوره فسوب وبا م اما هکر ونلو' تیاور یدید هاوآ
 هدتودلوا قفوز قطع 0 دن اف رع سد ی دیسهرزاو هه رش -ِ

 هرکضندقدلف زاشغن تفکر کیا تودیا تماما فسو وا ماما

 یە (رفس م وق ان اف مکنولص او | هکم لھ ا) بو ریو مال س

 هدک دید ژ رف اس رازب ارب ز دنا ماما ی رگنولص رس هکم لها یا

 كد ےک ندا ماعد ن یف هل سمو ر یرب ند هم لها

 لد_یلوا اع هب لسه نس رکا فسو واسد یدید ر اعا د

 یبا وجوب كءاما دیشرلا نوره یدید دہرایا ےلکن هدنولص لال >
 هنن رب نصل دال نالوا هدد , هنر ز یکغاک هد ےس دادا شوک

EERE RETEST0  

 وڈ
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 هعددرب هکر وناوالقن یدیدیدیلوا رداص ندنب باوصاب باوجوش
 روب رم فسوب وبا ماما هدک دلبا تداهش هب هدامرب یرب ندایحا
 بولوا ماتم ندنوب نوب زم سد یدلنا لوبق بودیا در نتداس-هش
 ییکیدانا لومق ید ا هش بودا تب اکش ندماما هدیشرا نوره

 كروب زم دشرلا نوره هک لک فسوب وبا م اما سپ یدلیامالعا

 هدکدلبا لاوس وید ر د ثعاب هفعلوادر تویعلوا لوو یتداهش

 هدس:ءالت وب ريد لوق كن هدیلخ ن اعاد رود رم هد اوج ماما

 هلا تذاک رک او تویلوا ندنداهش لها هدا قداص کا

 ماما هل او یدیدمد_ابا لوبق ءانب هتفیدلوا دود ی نادابهش

 هفینح وبا عظعا,ماما بویلوا نانا و تیاهن هنلئاضف كروپزر
 دهند لوصا هرزوا یرلف رش بهذم كن رات > هللا هجر

 رشن هضرا راطقا هلکلیا لام ءالما بود ا عضو باک ادب
 هدمولع ر اسو برع ماناو تیدحو ریست عو ردنا ا مولع

 ردلوفنم قلوا هو ع یولع لقا بولوا یبح اص همان تراهم

 هللاهجر رد هدنس هنس ییا ناسکش ز وب یرالاقتا تولوا هدنګ را

 یرارمضح یخرک فورعء ندءارک ماش هک روناوا لفن هن اه

 هدنرلکد لا فان هنیراقدم هلوا رص اح ه_:- ژان یس هزانج كماما
 لا نیطالس طاالتخا ین اقوا تودبا ا طق ل وقر و زه رایضعب
 هدکد ید ردیارفتسا لح قوا فات بن و هنولص نکیشمروک
 لحاد مت اب وک هداور ۾ اا ۳۹3 و هک رایدروب یورعم حس

 رضاح ینا دلو بولیکچ یر هدرپ كنابز سصقرب هکمدروک مشلوا

 راسهتسا ی د رلددلبا ابهمو زی تاو یک یتاکعو راشاوا هدامآو

 | رلبدید مو هداما نوعا فس وب وا ماعا ه دنناوج هدكیدليا

 دید اوا یس هارا هر ههه فب هز هللا نا حس ن کن ایا
~~ 

 حوا نو از وب هرزوا یتیدنلوا رک ذ ۰ د هجرت ناونع ی را: دالو

۱ 



 دم ۳۲
 ات LD ی کن ۳۵۹۹9۹ ۳۳ص

 و کک هنر تو یا له جات هدنیاوج
 د 1 دن ن رلا دتبع نی فسول 2

 + یطرقلا یرملا مصاع نب ربلا دبع 3

 تواوایردقالاوماما هدراو ید سس تدح نو كی رغمدالب روت ره

 ر رملادبعنالوا یا ومتالیلح باک مات تاسینسا هدمآ رک باعا ءاعسا

 هدر دع تاقلأت قلعت» ه.ثداحا ت Es ۳ ندرو رم تاک

 هد داو صا هرزوالیصه ی ماتا بواوا ی مب هد كش تافینصاو

 ندنراو ؟رزب كنطافح ثیدح ۰ نو رو رم ماما لابو رد روطسء

 هدقرش ۵ لزل ۱ تولو | ریصاعم هن رخ را ا تیطح نالو ۱

 هدرلنوب تال ذک و ارسو زاتم كنس هر ۶۱ یرصع

 هبلعق م ینیداو تی زاثعو یزارفا رس طا ترعع داللب

 3 ادم نف هد دلج حوا یر ندنراتاغلأت هلجو رد روهج
 هیاکح جاق و ردیرلنبا ترا مان سا اجا سنا یف ساا ا هعه# ||

 رداون ینیدلوا یواح و عماج كياقن نیکنم باک لوا رانب
 هک رونلوا تباور یدناوادارا هدلجو نوح ا هن وغ ندنرات او |[

 د ڪڪ رر روک هدنراب ور یرلتر تح سو هيلع هللا یلصمرکا لوسر

 نک یا لوغشم هیاشاعوریس ینا فا طا بولو لخاد هتشهب عا ||
 هلو کیک یمقلاصامرخ و انآ بوروکامرخ ملاصرب فیطا هدنهرطر |

 رکا لوسر راددید ر دکھ ج ونا هدناوح هدنرلقدروس راسفتساود |[

 هلبا تنج كلهح وبا هدنرکدلءا شوک ی ناو جو سو هبلع هللا لص ۱

 اما لها هاکمارآ طقف یر تشهب هضور بویلوا یتسانمالصا ||

 موزع یرللوخد مدع هپ هراد ] وا كتالضو رفک باعصا نغلوا ||
 هلو جزو دلها تص تن قذع هک هوس دن وب نگیاموسحو

 یف ہڈم هلءالسا ی رش ل پ> فا ن همرکع جو رلبداوار ی٥ د
 تن ولوآ روز تس ئراتر طح و هلع هللا لص مرکالوسر هدقداوا ||

 امد ل
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 لقت رلیدلبا لبو أنو رییعت هلبار وبن یاب ور ی راک دروک ام دقم
 رادار الا وس وید روذلک تقو ردقن هعقاو ندوداصرةەج هکر ونلوا

 7 هکر رروک ه در اور مو هلع هللا یلص مرک لوسر ه-ناوج

 نر رج یرببعت كن هعقاو وب سب رالب یراق كرابم ب واک كپ وک
 رو مو رد, ا د هش نیسح ماما تر > كنوعلمما نشوطایذ

 ردشماروهظ هرکصلیب یللاندکدلروکا ورو سپ یدیا صربارم“
 یراتر طح مسو ه.لع هللا یلص مرک الوسرهکرونلوات :اوررلبدروب و

 هلک ان وکر کی ابا اب تودیالقن ههذع هللا یضررکیونا بوروک انو در

 قم یکیا بودیا تقبس یس نب هدا اوب مدراقیچ هناب درارب هلی
 هنع هللا یضر رکب وا ترضح « دنرلق درو وید مد یرابا همدق
 (نیعالا دلئو سفنالاهیهتشناماه ءف) ی زس ق > بانج هللا لوسراب

 مرولاق یرک هنس قم کلا ن هدقدروس توعد هنس ها عواض

 هدا ور اتهذع هللا یطر هشناع ترمصح هک روسالوا لقن یدید

 یب هعقاو سپ رشود بونی هنغاجوف رق د دع جوا هکر ار روک
 هد عقاو رکا هدکدلبا لقن هرکب وبا ترضح ی زر او کر ر ر دپ

 هکتاب كنس هسیک رفن جوا ن دنسولریخ كضرا لها هسیا هقداص
 )ءو هيلع هللا لص مرکا لوسر سب ید-ابا ریبعت وید روئاوا نفد
 كکيدروکوب هتشیا هن هللا یصر رک+ وبا تروح هدقدلوا نود

 هدرو زه باک هنب و رلیدید ردیسواریخ كنس هلډج بواوایرب كرار
 یدتیا هثوناخهدقدلوا ردیک هرفس یرب ندسارعا هکر درو ط ےک

 ۷ یریصنو یتایغل نینسل ا ی دع #۴

 ۷ راصف نوناف روهشلا یردو #

 بویاص هلبا رابآ یغییع مب بودیا لمحتوریص هرکصذدک دنک ن عب
 رک وک مت نجفلوا « ا یک ابا ارب ز هعد یداوا یآ یا یار

 (مذخ) یدتا هدناوج هد وتاخسب .دکعد یاص هلبارالس هکلب
۱ 
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 ۱  انقوشو كيلا اش اص رک ذ#
 ۱ ۶# راغص نهلا ك ات جرا و *

۱ 
۱ 
۱ 

 لبا دان بویلتا شو مارف یزقاتشاو وزرا نالوا اک مزپ ه دنس تعد
 ندننوناخیبارعاسم ردکع د ردراکجوک اربز هللا تجرم هک: رار قو
 بودیاتغارذن درةسنیکمر ولا باق تقر هدکدلدا شوک یالکو ب |

 لقن ود ردرعاش یرلکدید هے طح رو رم یار | رلرضعد یدک |ا

 و ساد رک هب هعرزن رسا هک رووا تاور رلد دلرا

Eدا رن ووا و ا  

 ی وضم ل ریما بولاق ع اص هدر ول نح ه دنراک دید رثا ضع

 لاله « رکص « دی ولوا قسم هنن رفاو نیک هدعاب قلوا

 یدلیا بس هیارعارب یارعار یدیدردعحار رارارهندعلوا

 و دعا وش راق ت ودنا توکس ی ارعا ن ال وا بش ر

 هد نس نیسرلبا ت وکس ن وع ات نم رلیضعا ی دایوس یسدب

 یس واسم و بیاعم كروب رم ميل یبارعا هدنرلکدید هک ساپا بس |

 ٤ هروک قد ال ه دیکلیا د انسا مهن نایلوا هدنس ودنکو ممل# |

 (یذخدر) یدید
 | * هتلانو ورع یا #۴

 | ۱ < بل اثلاو بولثلا ملا دق #

 | « ازلنا لاقف ارخ هل تلقف #
 ٭ ںذ اک هبح اص لع لک #

 نا هکر زروب یرادرم طحامهنع هللا یطر نبل نی ترض>

 نادلوا + کا ن دکف اتا لاو ه درمالا سقن كنس هنوکرب
 كس لوا و هکر دسرق هست وسر رح ها ° دکوح

 م دا هکر وناوا تاور هانا قنات شر اکب توی وس نگو ر

 بولک م السلا لع لیاربح هدک دابا طوبه هنصرا مالساا هبلع
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 ردن ۴ للا هءاع مدآ 5 دک دید نیس هديا لوف ی رب ن دن ر لا

 اح بودی ناب «دابارج ی دلبا ل اوت وید لاصخ لوا
 لوبق لع ماللا هلع مدا ت رصح سد یدید ردلععو یدو

 ىلع هکنوج هد هللا اح مالالا هبلع لارج هدک دید مدایا

 نوعت رلددیدز رنک ریخ ه درازا یدید دیک كراو رس یدلبا لوف

 ريخ ند هلا ابح هک دید زکس زیا تءاطا همها بودیا نایصع
 لععح هکیدنلوا 3 امرف هل وا هد هر ۳ نکل زرا ن ایصع 3

 نت یاللا دع لاق رلندید زوهلوا هل بورا ا هلا هد هر ره

 (ےطن ) ءاعهلا ین تابا نم دنا دع

 ۷# نگ هل ن اعع راد یف #۴

E۴ نود دلا نا 4 ناعع  

e28 ناوعگ اچ یټ کا  

 دا دیح او د مک نا نم سک ا ساناا و

 3+ ن ایچ 5 ابا هد اور یح #

 هکمر وک یناضور ل اله هدهرصد قلخ هعفد رب هک ردیا یاب ر
 هد هیلاک راس بوروک-یرب نفر « داناو یا رایج

 راعشسب نیکمرتسوک ك ردیا نیسیعت ینلح ب ودیا ت راشا ررب رب
 راد درو ین اضعر لاله هلبا یداشرا روب رم ےک

 هدنرلفدلوا عجب هکءروک یدیعلالهیلخ هن تولوا نی رقد سد

 روک ییاضعر لاله ام دقم هتک ی رلکدید ز اج ن دافرط

 رب وب روک هدیلاوش لالههرب لک بو دبا ق د یتسوق كن هک

 ست

 یدید مر_رتسوک یکعرنسوک ههل یاصهر هن الوصف کت هس حول

 یدیاوا لقن ن د سلاحا ذعهد ىس هلج كنانلوا ركذ هلك عو |
| 
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 هر ریس هرس "رک شعلازورچ وایدالو لرلاد۔ع نا هجرت تحاص

 و لسط> امد وم یراکدانا نانح را:رلک ۴ هدهنسر هلا

ETEیاعد هللا هجر  

 < کے ا نبد ج نب رع نر فسوپ بوح وبا
 ENS E نیا نا

 با دمع بو اوا منج « دمکح هلبا جا یسن "هلسلم كروب م
 ط [بخنب ۵ فلح زاد ردارب فس و نالوا ی داو كج ج

 یرع نب فسوب تاللا دبع نب ماشه ند هيما نب ء اقلخ هک ردیا

 لاو یروبزم ماشه ۰ دنع راتیم رکد زو ه رکص ندقراوا رارقرب

 رور یس هجر ۳ دوم م اه رک ر والوا تور ید ږد ارع

 و و رعد ندقارع یف یرسعلا هللا دیس نب اخ نُ د ۳1 ندا

 مدآ ندنفرطرع نی فسول ندنع داناو ید شما دارم كجا

 بودروتک هنیروض> تس دآ كفسوب ماشه سپ ی دیا
 شاوا رايا تعاطا هرع معا بو دیا زواج نیدح كدنفالن

 نالواناود بنام ایه ه دود رلتدلنا جارحا ندیاود هلا لیآدو

 ی درسوا کر روتک بوزان دع اک رب هتف ول بورغاح ها ۳

 هليا را اک انھن ماسه UE زا دعاک لاس سد

 هوا رع یس ه دف دلوا لصاو 8 ثخ وام هب هر و تحوکرب

 AE بواک دو ارع دلدواا ی تودا ےک ی رسول مدا ءا ی و

 ی دلیا ر رح وید نیس هدیا طبض بولآ بالو ن دنلا كنب رام او
 هاک ٤ هتک ما به ه دک دروتک ینعاک اا رک اس ۵ لو

 4 ندلوا #

n gS > 
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 هااسبونا هم بوب وق هنګا كبوت کم ېب هقرو لوا هلتءارظندلوا

 هرو رم یدعاکهداوا هدک دید نوسنکر و هتسمدآ كەس وب تور و

 ه-داواقالع هفسوب بوراو هنع روب زم سد یدردنوک هنع بورپ و
 هصع او ص نیولارمما هدرو زد ید د ېرې خر هب فسوب

 یدغاک وابوي .زادغاکرلیدنکه دو ودار رفت یب ارح امو د یدک

 یدعاک فسوب سد یدیدیدلبآ لاسراںوزا اس ناودد ب تاک

 بولا بو دیا بان هنر ییلعوا هدک دروک ییهق رو بوحآ

 ه3 دلوا یتنام كلاس ن اوبد بن : ک هکرونلوا لعل یدلک هفارع

 روما نشود بواوایاّمعات كروب نم هکر لرید ہےلط یا نی ریشب
 هسیک رب یحاصاک ذو تسارف روب رمرمشب یدردیا رب رعق ییهناوید

 شقت نادنهضو هل وقم و كم اه همدا كفس وب نغم وا

 ف هرص3 ول یساراو یسود ر هدنهان ضاع ندن لء ۳ قارهبوا

 ندنع هرس رکھا نوعا مالعا هروب زم هلبا ین رط هانکو مت

 مع هللا بویکح «دقدلوا لصاو یدابا لاسرا یناع بوتر
 رد راج "رک دانا مالعا هد هقراط ینوبو سه دا دچ هاا

 هفوک ن دتفرط دا اخ قر اط ی دلبا لاسرا ب وديا ر رګ وید

 هلو-فم وب « رکص ن دکدلبا لاسرا ې دغاکون سد یدیا یک اح

 قبل رط ر هفوخ ندنس ایا اشا وت کمر

 رے يتوب هلو ڪ مت هض اب اف "ت ولوا كلاس هب هلح

 ین ون لوا بو دا ع وجر ن دنس هقیاس تع رع 'رکلھا ے ؟ندلیا

 2 دءاک نلک ام 2م ض اع لس ی دابا تعارف او

 ۰دِن وب هذک دلک هد دغاک وب ی دبنلنا م العا هقراط ینو مم
 ن الوا رب رح اہ دم ل اح تشیقحرمخ قراط نکل یدلیا هدافا

 نیانا لا سرا ا نکل ر داکد هه بش لع ید داوا

 هلقب رطوب ن٣٣ ود دک ندنساوا ساف ؛لرم.وب درا دافو راب
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 نامهویدلبا داععا الصا هدغاکیتکیا تویدشاوا تالاس هئعفد

 هرکدلیا رب رشرپ ر ییارحام ول یدلک بولآ ناح هدفرط دلاخ تعاس

 هکر دوب ی ریبدن قراط یدید كدلیارببدت هن نس هصوصخوب دلاخ
 یس نیس هدیاهجوت هنس هناتسا نینمولاریمابوهلاق تعاسوپ نام
 هسا راو هد هدمع رب ره ه دننورد رکا نیکځیا با همکدروک

 نیسرولوا رارق , هدکبصن» بولک هب هلبارطاخ یافص ںواوا لم
 :کیدیا لوبق ینوب یدعا قراط یدایا لوق ییأروب دلاخ هدکدید
 مسن قلا لی هنسود توراو eA هناتسا كن هةل ی یرا

 رادقغ یلام كن هتسر دلاخ هدک دب د م هروتک ررقم هژمس بودپا

 رد هلا لو زود مر ولی یلب هدقراط یدیدنیسمرولب رد هک ا

 الاح هللاو مب هلوب ند هر یی هجا ل ويز وب ی دع“ نب دلاخ یدی
 ی دید کد كلام هبه-.> رب یع رع ند هلا كر نوا ل رز

 هبا ینزو ع هرب و نب هليا دشار نب دهس یب هما كوب قرق قر ط
 هد نکو بقر نالققایرانوسلبادادما هڪ لود یم رک دیا ولان نانا
 داخ یدیدرلنو ل رادادما هگرادقمرر یرپ رهلءدیاقب رفت هلاعراس

 نس هجا كع رال اعنالوا كلام ه.ش راد#هررب هدع* وکح د

 حر د_اکد < منم كاطا تم اید 2 كلود IR دن رثل

 قتل اوز كنم و اود نالوا « دن دی كل نعدنکو كس قراط

 یی رادقم رر لزملام نوعا قلوا هدتنح ارو روض > تودیا مه د

 زوبیضار هلناج كي هکلیاریس هباضق عدد بو دبا ن ادرک الر

 | یدلیوس رازوس هج یک کلوب د وید نوساوا یهارب ن دنس ناره
 ! هدکدلبا رارصا و د انع تف ويم هدنا یضار هلن رط رب یدلاخ نکس

 ۱ رد زغب رخآ هل کک مس تشک ور هکنوساوا رکمولعم یددا

 ۱ ن دن وک هحنرب سپ یدک هنیرب توت بودا ع ادو ود
1 
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 4 ساح تو دنا دحا ی رال اع هاچ و یدک اک فسرد ° گیم

 هک هک رانا ست
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 ن ا 5 دلاخ و ی داوا 4 اله هد یکسر ز قراط هدک لنا

 ند دلاخ هکللادبع ن ماش رووا لون یدقیح یس را كوب

 نالو'هدنک-اغر زو تواوآ هدن امرطاخروب رم هلفعلوا ل ةر وما هنر

 كا هرداص ءیلام بود لزرعیروب رم ءانب هتک ك نک الماو لاوما

 ر اتفک ےک ناد روب زمه ددفح ی دنکو ید_یندهود و

 بس هتکنو ل زع كروب نم عوج كروماوت بوتاوا لقت هدامسات

 هرزوا ینیدنلوا رک د هد هچ رت ناوسنع ماده س یدشلوا

 دغاک هرع نر فس وب ین اهن بودبا مکس ینا زعكروبزم
 بیج ومر ه دق داوا لصاو هروب رء توکم ی د شه ز دنوک

 بوقبچ ن دنه هلبا سه رفن زونوا ب ودیا ےک یرس-وب نامرف
 هی هف وک دجسم هلا هک بولکو ی دابا ترف هپ هف و ڪڪ
 تټس نلغوا نود که هري هدکدلبا ل وس قراط تواوا لزان

 هدفداوا توو یزاعحایص رلددد ردا وغم هتفاضص قلخ ت ودا

 تماما بولک یتراا هللا د. ن دان ز نالوا ی اقمعاق لفراط

 راما هتماماروط توک یروب "رم یراغدآ كتو هبک دکنا هال

 روبر م یدک هب ارج فس وب بولیکچ «دلواریدید نوک
 4 دف اولا تعقو ذا + سپیدی ار قلا نسح بواوا ناسالا ج صف
 بودیا ت ءارق یتی رل هروس 4 مقاو باذعپ لئاس لاس ل هلا
 د ب ب ولک یصاف هز وس هرکص ن دک دانا ادا یب زا حابص

 یا كريما هرکص ن دک دانا اع د ه ههبلخ تودنا اسو دو هود

 ج الص هدر وا رم سد رابدانا ناب ییعما هدک دارا لاوس ولد ردن

 رایدلوا مس ں واک راتلوا رادربخ هدعد بو دیا اعد هلا

 نابا نالوا لماع سراف هدب توردنوک مدآ هدل اش فود نو

 ناتو هب هد ینا ن لال نالوا يل ءاع هرصد و هدیاواا نا

 یس هلج بور دنوکح رامدآ هب هدرب یا ن هللا دع یکاح



 ا
 لاع ندر ره تودنآ سمح هدنرلکدلکو یدلنا لزرع ۵ دنرلتموکح

 یدلیارما مش راتو دابا کش و تساس ب ودیا باط ناوارف

~~ 

 رو ره نیفمالوا نذا ندتفالخ فرط هک.عا تسابس ہدلاخ اما

 : یدلاخ ن دف رط م اشه ددعد ت ولاق ه دنسل> كفسوت نت دھر

 | فسو نک اک نام رف ود نیس هردنوک هقرط وب هليا یایعو لها
 || كماشه تواک هة شءد هل ایلابعو لها هدک دابا قالطا یرول زم

 ندقدناوا سح رارکت هدعب ب ولوا هدنشمد كد هيرا هلناپ یر
 || یک دانا لتف بولا ها وب لا ن د روب رم فسوب هرکص
 | نیا نی لالب هکروناوا لسعن رونلوا رکذ اب رد یل این لقا ءاش نا.

 | ب واوا كج رو مهرد كمز از وا « دقدناوا تساتیس هپ هدر

 ٩ فتخا بودیارارف هماش هکصتدکدریو لیفک هصوصخ وب
 || هدقدقا نکردیا ناب قواط و یراکتهدخ هدنسافتخا یدلب

 || بوراو هکاح مالغ هرک دلیا برض یمالسع بولک هیضع لالب
 هد تو دنا ذخا سل یدلدا ر اسخا لک یییدلوا كنسدنوا

 | كییزویچوا نالوا بولطم هکدنچ ره هعفد وب رلبدروتک هفسوب
 رارکت ب ویئلوا افصا الصا یدروک هدیا دان رف وید مهر و یمهرد
 || ندبح بویلوا ماست هیاضق هداشتا وب رایدلیا سبح هن ادنز
 | یرع نیغاوا كلاس هللا فداطا لاعا هدا قلوا صالخ

 || تباور» لقن هوکوب رات نف باكا یتسلوا لاله بوریا ها
 || بودیارنفد یجادنز ییععاكر_وبحنالوا لاله هدنادنز هکراردیا

 || ود نوسالوا شد بوالوا جارخا هداوا ی درد ضرع هوس وب

 | ید رار دیا نفد بودیا جارخا ندنادز یراروب نم .دک دلدانام رو

 | بولوا نارا هليا یا دنزیراب۶ مط یاضخقم رب روب نم لالب سد
 هدعب هللا ضرع هفس و بودا دق هانوم رفد هژنمعما م: هروب زم

 || بولیکچ هدب؛لحرب بویمروط الصا «درارادد وب هلیاقالطایناهن

 ٭ م دیک و
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 جاقرب ن وکرب هدیجنادنز سب یدریو نوتلا رفاو هروب زم وید م هدېک

 ضرع هقسوت تو دا دو٠ دیاالب هتساا یرلعسا را ہد رم

 یکی ررا- وب هدکد روک ی الت هدانوم یاسا لالخ وپ یدلبا

 تولک هم یجمادزءدک دیده ضرعاکب بوروک + كيوبردلکد

 تویلواریدپ تروصربد زر یکی دلبا او و

 نام ةه شر والا یکناما د د > اس هلک- با ضرع هربها توعوب ینسالاح

 لاخدا هيات و هو 42مه> یروب رم تولد یدلک مزال كعا داپ

 ںامرف وید رانو سلبا ند هدڪڪدل٫ا ضرع ءةسوپ هدمد یدلبا

 لاله « ر ههکش رز ه سا هدر یا ن هللا دبع یردارب یدلبا

 اله ها هشآش بواوا هللا درع هسءةو بحاص رلیضءب یدلوا
 ردنانلوارکد ام دقم یا نکا رابدلبا تیاور هدیغلوا لالپ نالوا

 هد نس هجر صاع یدلاو ادم یس هجرت الاجا كروب زه لال:

 یب هسی رپ مان اص روب زه فسوب هکر ووا لقن یدیشایارو رم
 دکداروک یس هبساګ بواوا م اغ یتدم سد یدیشابا لماع هربر

 لوا ید ایا سوح هادز نیغمعیج مهرد كی ز ووا هدنرزوا
 هلباط ر وب رم نیفلوا سوبح هدنادنز هد هدر ها نب لالپ هدمان
 لک وم هشابس كرلسو ع هکیدتا م دیگ ءا ب واوا قالم

 با كروب زء اما رید لنز هلو لاس هنا تصذم نالوا

 < هدا ز هسدد لدنز دسعا رب نیفلوا یرومن تداغروکذم

 ب واک ی روس لاح رهد دوصع» ند هعدعموب رولوا شفا تولک

 * د دو ع رج ۽ انا رر کر ک ھليا تس ایس ر ادهم رب «داکس

 ردن صا ر 2 اقش ول د نیس هیعد لیزر هرول ره هلع تونفاص

 2 سم ماس هرکصذ دامزرب ی دابا دیک ایم هایش هداب ر تولد

 ۳۳ ار 1 كنها کا اف |. او تورتسوا ر 5 ج بن ۳

 نیک ۴ یا هس نسل بو دب چ ةن دیرطاخ ن 2 لر و زم
 ت ل ا س س اس



 گندم
 ا 0 ا ا ص

 سو ۲ یی ظل لدنز روپ ره صخ*یدلشاب داب رو ولد هللا - قلا لدنزاب

 رعکش هراز ویک ہےل:م دزد بواک هڪ هدا د هدکد ارا

 هلاصلال٫, سد یدک بوعارب هدقداواید رَ هغلوالال ھ نودا

 ردو و وریندح امص ولد هک د لیزر هر ول رم اکس کم دآ یھ

 هدکدید ك دليا لوق یمتعصت نون ىم ای دیک ًانوهینت

 م دشود اکل ك.تشس ها هد هدرد ول نور و یاد ها ح اص

 فس ود دک روناوا لع ید د ی د رولک هک رطاخ ند 4 یابد

E۸ عا | دوا هس هقن رط حاج |عح ہد وا رع تمو کک  

 لوز-میدردا ریعجش تسایس هول تولوا هرزوا تد هدروم اریکا

 ی دانا تع الم و قور "ال صا ت واوا هرزوا لاحوا اد ہوا

 هن اناپ هیما نب تاود تو دیا او هتاسارخ یر اس ن رصنو
 هر رلنلک ه رکص تولاق ۴ ا اب تیکه =X 3ک اسار رود نم هڪ را

 هدننابم رایس نرصن هلبا یناسارخ لسموباو یدیا راشمام تا لرع

 (یظر) ردذیلع وس هدرو> كروب نم

 اک دنما ق وفا دعو ناسارخ نحصصا ×

 # رایج رکا موشغ لک ع نم #
 * تیذعا اه رابخاافس و یا ۱ #۴

 ۴# راس یرصت اھل ارصذ راتخا ٭

 بولوا دو ه ار وز هک رول ره یس ون دکح رول و ۱ لع

 نی غلوا لی وطو الگو اب هر | ده عم ی دنا هد | ریفص

 هب كرو ز«نبغ وا نور ند هد قجورکو یدیشع“را هنعاشوق

 ٣ یو ندنربګ ورک *هلج ی در وئاوا فاو لف هلا قحو

 نگر دنا د ھ3 یر ول آر تب ولک داصف ۵ عو در هک راردبا ت» 5.

¥ a ك % 

/ 
. 
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 هکعد هلا قوخ هداص یسیدنک هدقداوا ضراع هشعر هنیدب

 هلب وس هدادعو بودیا باطخ هج اح نیغذوا منام ییانج ولع

 :دک در دسک ناونا بودرو:کح یزردو ی دید نوسلپا یوخ

 تم اغ هسردردحاتع هنعص هحراب ريج هءاح هزکیاټج ندوب رکا

 فو هپ هماج رکاو یدردیا ناسحاو ما هنا هب یزرد بودیا ظح
 ودیا ضع هسرد رولاق قا هد هل طو راد ههر اد عام ندنکیدلبا

 كماشهروب رم فس و هکر ووا تاور یدردیا داد اودرطندنروضح

 د یمرکب زو ماشه تواوا م اکب هلقا رء تموکح هدنندم ده

 ن, دیزب ک دلو یس هداز ردارب هنی رب هدک دانا لا ه داس هنس

 ندوارع تموعح یروب رم هدلوا سد یدیشلوا هقیلخ تالل دبع

 یروب زهدیلو هعفدرب هک روشوا لنو یدیشایاررقو اقبا بوی نا لزرع
 یکلبا بصن ىج اجلا نب دم نب كاللا دبع هرب بو دیا لز

Eنس ا دع کنم ۰ دنوعص* وب هسفس هل  

 یسرب ا عا ب

 بوردنوک لیلق یش هماشه بودیا تیاکش وید زعلوا نیا
 هدبیع روس ا رهاط لدا ل وغم هدالب رن هکیدیا نامز ۵ ۵

 هک رم هکر دکر ک سد ردثلیا ت دوع هناح یکلوا بولوا روم
 ب اک نفد داوا هدانز هم هنن دکلوا ی وص#  دالب

 ارخ یار ° انا قادس ہع ی دلاځرا

 هد غا كتلبیضفو ز اتما ن دءاکح رب اس كنس هک ات نیس هزنسوک

 ب ونک. سا
 هدنفر رب یک 3 دز و و دو ل اوما o دو داوا لصاو 4هفس وب

 اده س مالک ۴ 0 هو اک 1 ےل ب هلو | لی ك دوارع

 3 1 و »5 و ىا هروک اک بول ا نهتم

 برف هدشهد یدلبا =a ود ه دیل و" هر اتم | تورک هود ها لاو ءاو

 هس ول زول "ر م ی دلوا ید صه هب یطبت ن اس> هکر هدکداوا

 0 ۰ او ۱ ع ۵ ر ی س ۷ اح یہا نده ی كلاادبع هکر سا
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 رزو نالوا « ددتمدخ دلو هک ردو ربدی ی دعا ر دکر ک هسلنا

 ,دکدید نیس هديا مود یی هل غو تود لک ىش رادهمر هنابعاو

 ناس سد یدیدردقوب میشربناج هری و هراروب رم هدم االاحفسوب
 كن ع هرو اکسس زدراو مهردكب هرک كم ر ويس دوحوم هدغاب 2

 9 كزرو ره نس فسو ۰ دک دید نوسلوا لصاح لتلصم

 ن نامه نیس فقاوو فرام هدانز ندنب هتيرل تلزم و ردق هدنناب

 هللا قدرغتو می زون ندفرط مب یدو هد علب» هژرب نالوا مزال

 هنر, هاولتدیفورب مط ص مبوب د مش جو رسب هدروب زعسپ یدید
 یلاوماو ااده یکیدروتک توشلو هدیاو فسو ۰ رکصت کدرونک

 هدف نر هدنابعا راس تودنا ناسا هدک دانا ضرع

 لاح هداناو یداوا ر رقم هر ون ره قارء تموکح نیغعل و

 یزو م « دقدلوا ىل هالا تدوع هقارع فسوب نیسغاوا سوح

 نوروتوک ةقارع با دوق بولا همهرد كيزوب هرک لا
 قلا یرک زو دنلو هکروتلوا تاور یدانا كاله هد هعکشریز

 ی ديرب یم دازج هنر هدودلوا لت دن. هرخالا یداج
 ند وارع تەوکح قسو ب ولوا ههعیلخ تاللا دع ن دبلولا

 روصنم س ید نا یلاو یروهج نی روصنم هنیرب بودیالزع
 لها هدقدلوا ه اک آ ند هصق فوت هدکدلبا هحوت هفارع

 قاب لها بور هيا یز یدلبا رارف هب یحاون ضب هلبلابعو
 یدیشنادصقراتتسا ندقلخ هدد هلقب رطوب بواوا ناهنب هدنګا

 نوع یذحا «دفدلوا لّصاو ه دیلو ی ڈیز یربسخ روب م
 | یزو رم ندا اجر نايم هکدنح ره بولک هلع ید داوایدردنوک مدآ

 تورگ ی جا « دنرلفدم هلوب هل رطرپ رلیدلبا صعو شیت
 ۱۳۱ یر ی رم درد شی هرات
 5 اریز هدن راک دروتک هدر هلا د ۹ و توآ 1 اب )م یراربحدو

 4 سب> #
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 ۱ رخآ یر هادی رب دبس هجا یذ هروب نرم هنس یدیشابا دح

 هنر الدرب مه را سد ی داماد 4۶یلو یدیلوک مهار هدف دلوا

 ولمرخآ هدکدلبا رو ره یا ترد ندنتف الخ تدع بواوا هقیلح

 ندنتفالخ یعاربا بودیا ج و رخ دم نی ناو نالوا هیما یی
 ناو هلبا یهارا سد ی دوا هفیلخ هن رب بودیا علج

 نیفلوا ندنفرط ناور هبلعو توق ه دکدلبا هلن اقعو هر اچ |

 لیعوا کیا دیر نی داو ۰ داع بودیارارف هقشمد ےھارا

 یی یرسکلا هللا دع ن دااخ ی درب هسلتف رو زم یدیاراو

 هجرتلا تحاص هدکدلبا لتف یزاروب رم توراو « دلوا یدردنوک

 || یردپ بودیا جارخا نی_ءلوب سوم# «دنادنز ی رع نب فسوب

 || یبرک, زوی هصةوب یدانالتف یروب رم نوعا یکی دلا لنو یدلاخ

 بو دیا لتف قسوب هکروناوا لقن ر داوا مقأو ه دنس هنس یدپ

 بولقا بیا هنغالا ناص «دیراکدلبا ادج ن دندسج قا
 درود رمرلن و اخ صعب یدزرروس هدقنمد قاوسا نس هش ال

 كنمص دنم درد وب ن دنرفص تاغ هدقدلوا ف الم هنس هش ال

 ی دیا راو د را داال تو هکندنا 4 یمرح

  یداش نب بوبا نفسوب رفظملاوبا *
 ن ا طاس رمصان كلم ن الوا دم وہا تاود س اسا دی ع ر وب م

 كروزر دِ: اطلس كنء و ماشورصم راد هکردندلا حالم

 هل. لاد ص ندنیحاوت ن اغا رذ ا هدالصا یا نالوا یدچ

 هبحا نالوا یعس هلبع-ا نیود هلبا نونو ءاب نوکسو واورمکو

 هوکریش تردلادس او بوی نر ام ت هده بواوا ندنت اعا كنیدارکا
 ثکع «د دادغت ت دعرب ب ولک دادع هلا یدالو ا رقن کیا د دا

 نیک مربا هن ان اپ یرعكنیداش هدنراکد انا لاحشرا هش رک: هدعب بویلیآ

 اش هه هدر یدناوا فو هیت کت هدلب ات هتک

(ri; 
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 هدن کدک هقارع ندن ود رو ره رک رد روطسم هنگ راو صع:

 ندلا نابع ژن دوم نا ند عح الس لولم قارع ام

 روت نم سد یدیار مامان هللادبع ن زور هم ندلادهاگندنف ط د
 1 OEE اتنا نردلا e رل )وا EE E لروک "9# رد 1

AE 1 ۱ 2 ۱۹ ۰ : ك ۳ ۱ ۵  

 ۱3 ط توت ناب ا ید رو لی عا وا کلا مچ ۱
 هل هر 3 E ی:اعز یک تد رک 5 شکست 9 کد 1ا لا بیا

 یسانعم كرادزدو یدلیا را دزد هت رک یروزم نیفلوا یعاطعا
 بواوا گن اتش و ° دءسراق زد ار و 9 دنکعد یظف اک دوو

 لا هاب یهوکریش ندلاذنا یردارب تونا نیدلا ےجت لص او

 نو. هدانناوب ی اوا ل ودم هدطب رو طبض كت رکن بوراو
 اا ےب یر د امدتم هما یکنز لارا درهش كابا یک اش

SE.یدادعب هان یال ا س رھ بو دنا قافا دوع ٥ وار  

 نا رو مرمع تورم هروک تفصعر نکا راد ایا رص 31 ا - کا ع
e 9 IT E ۱ ٍ 

 ندلآ يع ها درک ~d رد تودنار ره یر نداادام ° درو دلوا

 تویلتا دغلام هدنر 3 ونو ما ر 9 یدلبا لاءعتسا یرو ر» بن

 نیا سس كرو رد لبا ی رکسع بودی ازاد رک نوح روبع ی هلحد

 هلا هریک ر ۰ دت رکن از و هلع یدلنا روقو» یچ.- هدروع

 یروب رم صع بواک صغ ۰ قداواربا د مالک ص عب « دنرانابم

 ندلا ےک هدف دلوا یول ءم ازور هد ده ما حتا ا یدلبا لند

 جارخا ندشرکت توردنوک م دا هتهوکر ش نیدلا دسا لبا بول

 رب نا هح وب هدسهباتسآ کنزندلاداع هدلصوع هدرلنا یدانادادیا

 تودیآمارک ا ءا ههنا س تم د > هدک دروک یرارزد ر«ندااداعسب

 هد سب یدلبا ندنی- دا لج تمرو تاعز " *ورپ هشرپ ره
 ی لء را درد هک لعب ییدل مع هدک دابا حج RN دلا داع

 RRS اه دی
 هم هرکص) دنو ۴



 هک ۳

 هلا ودنا هرص اع يسا هاف رفهج ندا دا ه رکصتدوب

 هد شاو یرون زما ئر نادنرازاکتفدخ»ه- هکر , ٥ دقرلوا ٹی

 هدف دلوا هک 1 نر د صو هل نداری نالوا یکاحقشمد یدلنالتو

 هدکدلدا كنت هنشاب كنبدلا م اھ تودا اک ییلعب

 نیشن هکر زا «داصوم هت ر هرکصذدنلتق یر د ندلا مت

 یی ردنا ی هت کنز ۍدلا داع ی یزاغ نداافیس نالواتنطاس

 كدب كیدلارمحم بوناوا لاسرا کسع هتیدادما توردنوک رلقالوا

 یینطاس ءادتا هارو هم یاد فیس ر ۹ یدادااه»ا ی ەد ن دنامتو ا

 هلغلوا هدندبق حالصا قتایم هلبا كولم نالوا هدنفارطا نیغلوا
 ندلاح مواو ندا ےک سد یده كوا رداف هکا دادما هند جت

 وا ولا هلیارهق ت دند کلع تن.دلاربحم هدف )وارا درک
 یب هعلق بوردو كص مدآ دلار نیک قبة سلا لیاذت

 هرکس هرب و ر رن اکب هد هلا ھول نکل م هدیا حد هلبا مزاستخا

 اد ست کس دل ا تولوا یضار هلوق ۵ و ندلا رګ هدک دید

 بودیا ےل یکیاعب هداوا بور و تعاعز ییرب ندءضاوم نالوا
 داع هک روتاوا لنت یدلاق « داتمدخ ن واوا ندنسا مها او ون رم

 نیو هدا دوم نیداا ر ب ییغوا هدق ,كلوا لتف یکنز نیدلا

 هدساصو» نره روت سپ رایدلبا.ع ابا هر یر رکا ھا
 یردپ هغسح ولو فارطاو هلصوم یزاغ نردلا فیس یردارپ
 ضرب د ال لوا هد داماو ماک 1 ن دنخودلزا نا
 هه و یلح ةنیعم ب وقااق هلبا رکسع نالوا ٠دا ب ويعا

 7۳ !لقن یدلوا ناسطلس هدالب لوا ودار ی هداب
 لتفنیفلوا هدا ز كم ہکدز ندا داع هو کک ریش نادل دشا

 | كروز م بولات ٠اب دوش نیدلاز ون ىلغوا . رکص نمق دنلو
 ىشسەد ندااروب )۰ ہر ص  دو ی دلوا د دنسا را “لج
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 مدن وبا ندلاره هدک درون هريس هصنف تولان دلا دل رج

 1 ۵ اک رمش ی ردار ۵ داوا بودا نم زالم در د لر وب زم

 كلم هجر یحاص ه رکص 21 دی ول یداوا ندنعابا یدلا رون

 ق اونا 2 راو جا 1 ه دیا عورشس E اوحا ک دنا حال ص

 ۳و ةا لد تد تن یدلاو فیس و یرم)احالص بالم هک رل,ذلنا

 هدد بواوا ت وته ه دنس E کا رووا )و حسل نکیا ازاد رد

 یردار دلا 2 هرزوا ید دنلوا 1 3 اه Ea نيد مک ق وح ا

 2 تنكر يدلا داع نوع ند کن هللا هوکزش

 كنیدلا حالص یبورخ ندتب رکن كراروب رم هکر دی وره ید وب و |
 اروکذم د هاومراروت رم نی فلوا قداصم هنس هک ییدالو

 زکسرکح ملا هن یی رپ ندنرلا هدنراکع دابا ریطت و ماست هلا
 عفاولاق یدد هوا هد: کصرحو له HS هدلب ول ريخ راو

 هتمزالم هنس هن اتسا كندلا روت كالم ندا مج لصاسا و |

 ب ویلوا دم ندکیدلاو ه دنید)ا حالص یلعوا هدک دانا ۶ هرش 1

 دسر هدنندلا حالص نیردلارون سا یدروناول هلس هد مرد ماعم ۱

 a دود تب و دنا مار تا هدروما ےن نیکعا سرعت تاو ۰

 لاعد هلا هاشنا رداد! لاسرا هر هم هل هلا هوکرتش یسک

 داهتحا هدداهصح روما نیدلا حالص و روئلوا رکذ هرزوا لیصع |[

 كنیدلا رون كلم یکتا دا هنشیپ یحالصو ربخ قرط راس بودیا |
 ۱۳ 2 کرونلوا تناور» ,یاییشهروک ندنا بوقیا زغت هدنفتاا

 هه یرلماسد د.طح رود رم هدر مراد هدنماا هسا |

E ۱ندنوسطاذ ج نداروهط هدب رخ راد ت واوا حطم  

0 

 ےل اراعس رو٥ کشا دن مان داق رهوح ندن الو كرو صام دو شه
 ۳ ی

 اتفیاس ییدلبا دا ن وا ,یسدنفا یرمصم ب ولک ن دی ره

۴ ES 3 



 دانش

 هس ورخ سپ ۶ د.ثعلوا رکذ الصفم هد ذس هجرت دناق رهوح
 هدنمناط بت ولو یحاکتع كنوب ہط ف ا ا تاد و رصد

 كد .a دیا ی هر صم لة یرضاخ نالوا یر ۹ كا هرو ٠

 نتفالخ ۰ شن رد ولس 3 یدیارا رور و هدنناب : یاطتاو ماطد كن راتلود

 ت واوا ناسور ندر وا ےھت یرلتا ءاود لاوحا هد کک

 ق ۵. طو > زارکن ه رو دلوا عطعنم ند هبط > دیکلاب جد یرلءاب

 ۵. وا ول 2 رات رف تاخکا یلیص و بمس تنسغوفوا ةا سايا

 م یر 9 اب یدازو یصعع ۷۷ طب ee مانا ا هک زر دا تور

 نابعا ه لوع) دالا هلودلا دع یروب ن٥ تودنادیلفت 4 هک

 ه سه راد تودنا ج ورح ۲۳ مان صاع 5 ماع رط ندتلود

 تودیا لد تووط ییاعوارب ۰ تورو یروا هدک دلبا السا

 کس یللا زونشب تودیارا رف رواشسد یدیشلوا رب زو هن رب امج
 هنس هناتسا كاکنز ی دوج ندا روت كلم هدماش ه دنګ رات

 ور ویلا ی ءاقتنا ند_نعصخو زا ینشذکرس نانا نوا ایا

 ن دلارون كللم هدک دنیا زاس یتساعاوا SY هبرازو د HR رار

 ۰ ول ٥ یھوک ره باش 51 دا دسا لا هک ك واب رب ند راس

 E كھوکریےڈ هدن دلا حالصو یدردنوآ هرصف توشوق

 م ۱ | کارواش یر بولو ا یس یا یک رع لات تس ردنوک

 بواوا كمرو: که ی د راس بمر راف FA EDÊ مص > نودیا اهلا

 یسلواناسو ۸ لقا هد بو ۳ ایه یرگسعلرهم هدر

 نیا لیصح عالطا هلاح تقیفح هلق رطو سب یدیشلتا شوک
 یم ص هو نیفلوایدامعا تباغ هنت اماو تعاصشلهوکرمش یدیا
 ییدلا ح الص کال یمب هداز ردار هده وآ رمش ید شرابس 6ا

 0 ف فیس زودط يا روش لا رواش تود ید. كنب رکا

 ۱ ۰ ابر »دا وا زصاو ہر ەد سد رب دلراهح وب هرم هه تب ود حن دع شهد



 0 دل
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 رد ص هش رواش یغلوا فر طر هدعدا ھ راسو بوناوا لنو ماعرف

 هکعاردغهتدلادسا هدقدلوال صاحیدا رم بود سولحهرازو

 یس اب تواکهدک درد وکربخ هنس هقناطكنرف ند هدر سد و یدلشاب

 هرم لاوحا یک یرک هدااو هسیا نیدلا دسا رلردلیا ہر صاح

 راق هت e روما طدرو ط.ص هدرا بودیا لیصح عالطا

 دءاش سم یدیشلوا ٠ اک ۱ ندنعوداوا دسعک راذک نیئصم

 هرم را کی تودنا مالعا هنیدلارون تام لا مقاو بودا تدوع

 هدرواش ندقفرطو رلد داوا ل وثم هرکقت هد دات یریدن قمراو

 ۱۱ ۱۶ لا دسا ندزالوا هرروا مط د ےک لا كرارو م

 ۹ ر هر فک اسنرف شد ید تا ی نفع نكح هک

GEE EEوش هرس رد ؟سردنآتسا  

 كنرف له رطو هکر دراح هدودلوا د اک ۱ ن ,ااروت فل ءهدماش |

EKE ۱٥ز نىس ھر الو راس هدلوعد تولوا للوتسم هرس  EE]ھارا  

 یهوآ ریش ندلادسا هراشدب ا ولد رولوا لوید هرکس

 ناب بوشر و a هدرا أا حرلصی دن هداز ردار و و ۱

 ندیادسا سد یدردنو aS ر ے4 a a هباب یی ا

 وبص و ی بابا هحوا هرس ه رس ورد بوم A 2 دماشس س هلرا 9 هدهو رش

AEE ۳رو  ELENع رب هه د رواە .ودأو  ELهر  

 ۵ 0 د 1 هد نداادساو رلردلیا قاشا هليا كن بوح

 مقاو هل ابعمو هر اع د.و د ےھت ه دنرلن ا. بو دنا موس

 ںدلا د ساو منت کد٤ كنرف بولی ربا ندنرر یر هرکصددقراوا

 نوک ون مع رات نف باحصانهحو كعوجرون يدلنا تدوع هءاش

۱ 

۱ 

 1 یخ فتن ام ءلکنرف رواش یدلناردعو رهن واد عرب « لامرادعم ۱

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
| 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 تیدل رون لء نکیا هدنرزو رسم یر سع:تنرف هکراردیا تیاور ,
 هدفدلوا هاک | ند نوا یاخ یر علف صعب رو رع نفرطوب
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 هدقدلوا رادربخ كنرف ند هصقو ید-,هردنوکر کس هنئسوا

 سس

 ماش نالوا ه دنا كنيدلا دساو بوبلاق یرللاسح هرارق دعب نم
 نیغلوا یرانط فوض ن د هلداقمو هراج هد هشرگدع

 ندلادسا بوبل» دا ۸ اضم « هرزو ۱ ابا تدوع هت راک 1« یر رھ

 ماش سآ ی دا زا | تدوع ه تن راتکلم كرفو هما-ش

 اپ ز یدلوا « دا ز ید یبط هرصم كنيدلا دسا هرکصفرک 6
 ا د داوا ماط» Ee aA روتفو یءصض كس رک رص

 ئر 09 ر تویهروط کا  لاحرهح نغلوا ففاو هدخن و

 هرکصا دند هرب حفاولا ق ی دیلکد نیا ندیرا ههزونک 5: یو تا ررر

 سراف ةن د صد إلا روك رقم بولا ندمالسا لها یر ص: كد و

 ند دهد وب یدایادح وب هرم صم هلرارام برک ۲ E ےلحارو

 یرلتقاط هرارقو رم هدنرلقدلوا هاک ۲ن دلا د سا هلا ن دلارو کال«

 نام روما صس هكا رةس هسفن تثنیدلا رون كل نكل بويل ۶
 هداوا تودیا دادا هتدلا دسا هلتا لامو ركع نغاوا قیاعو

 هدنوت ون هلّشاب و ناحب ولا هل ییادلا حالص هل رس هل وو ہو ی دنګ

 :درواش هدر ھء ندفرطو ی ثم لا نع رع هکایا ششوآ و یعس

 هجو هرمدم بوقیچ ندنز دالب هلما ريشک مج كني رکسع كنرف
 زای دارد هنفرط نیدلارو كم هاش هدفدلرا اک ۲ ندن رک

 نداادسا هدنس هات ترد نک نویس کم هتسا دادءا توردوآ

 ندم رطوب یدلوا لصاو هرصم نوهبیح نداش هلبا ر امشب شا

 تیک ندهتش ها رک بن ے طط كت دلا دیا رار ی ۶ كنرو

 < رللاحم هرا رو ه رو دل وا ءاک ندا قاتا هلا یر فو

 بوک ی دلا د| سرا: دنا ت دو هے راک ۴ او ا و
 ام دقء و راند شرک ها ر وډ ل ولوو هرم م جراح هل بارک ع

 ۰ ردا مود ناد روا ست a Sm a او ز ,و تولک هر و ره ر ها. 1

 | تست تست سس



$ ۳۵۲ > 
 ۳ رج

 || بویملبا افو هنب هدعو یکی دلبا ود مهرو لام ردق وش
 لبس و د: کک ۰اک لر و ره ۰ دین دلا درسا ی داش اب هللود

 هدرارق رب اتکاد ب واوا هرز وا دادو هل ۔س Eb كن و « اکو

 میعصل ناتو كروب نم ود ر دندناب# یلتف كنوپ هتساا نددس همالوا
 كندلادسا هلیایماتدح او هیک وک ن وکر, ھه رواش لص احل او یدلبا ||

 نداره هلبا نردلا حالص هدکدلبا E بولک هتراب ز |

 سد هرداجرب بوئوط بودیا موه هنتسوا كروز هسوک هنر ||
 هدنراف داوا ناشد رپ و قرفه هدن رکدروکیلاح و برلن وا هد رل دابا ||

E A ۱۲ ۹ وه شان گرو رم د شا نایک رط د ضاع یصع ۰  

 نشا بو دبا لو یرواش سد یدلک نامرق ود نیسهر دنوک زا

 هل بوتلو! .توعد ن دلا دنیا و دضاع ه دعد رابدردنوک

EEA ۰ندیو یدنلوا ء کت هلا ترازو تعلخ هدفدراو هنس هن  

 بودیآ بيق هلیا روص:م الع نفل كهوک رش ندلا دسا ہرکص ۱

 ۱ نیدلادسا هدعب یدئلوا ےل هنماعها تسدلروب زهروما قتفو

 ۱23 هرس هنس ترد شیلا زویشم نیکمربا هداپ یر تهوکریش
 هلترازو بصنم نیدلا حالص کال یسهداز ردار هن رب هدک دلو

 ۱ گتع هدکدلبا تافو نردلا دنا هکروتلواتناور یدلوا باک

 ۱ ی دا راوز هسع رادان ةه ن يسا رها دلارو تال هل هلت

 ۳ رسا نااط هرم ضد هر ندلا دا یوم ||
 یس هداز ردارب ادا ی ۵ ۳ ید دل ترضاص نالوا ۱

 3٩ ۱ :رزاسو ىد لما معلا هکلیارزو نیش عالم
 هنرازو راس هک ر اردیا تباور هنوک وب یتهجو كنسلب رابتخا یبساا |
 ا یراب>اص ناشو نیست هلتوف رك غ اما نالوا باط |

 رب ز رود رمدضاع بوروتک هنو ر مصار ریز چم تکل+ع«قدلوارپ رو ۱
 ۳ مد سو رایماش نیفم!اقفنود ز هدنس هل ۱



 + ۳۵و

 هدنسم لوا هلذهالوا کوش و توق یکیزرب اس و یرکسع
 تولیکح ه ماش فرجا کعاطا هزول ره اما راس هد_ود وا میفر

 ها ج ا هدفد)ام ہد رصد هلا لیلو عج هدر ون رم رز ر ڈک

 ماش لها هبلکلاب تو دیا مدر هدب رود رم هلا توس هلو ا ر دات

 یعر )صال رود ره بودا توهدییدلا حالص ءان هن هط العود

 هدروب زم سا راب دانا 94 ی دلاح الص یا تودنا رز زو ۳ عو

 | ما جو هدیاوا "ده و 0 دک دلتا لور هار كندنا ۲ مس ب ولک

Y1ا ز ول ره هلا ریددن نسح هدعب نکل یدیارلشلوا ج  

 سد رل.دلوا هرزوا تعاطاو قاها ی هاچ بولا ها یررطاخ

 اکا لدب قەت رح ییدابا عج لندلا لا ندا حالص

 هرزوا لالةتسا نیک جا نو ز هدنف مهد رب ز یدضاع هلغلوا نوزفا

 ندلا رون كلم یموکح كنيدلا حالص «داشاوب و یدیشاوا

 ندا رود ۵. > میرم ۰ د الب i نیغلوا هلا تیاس ل دو رط

 وبا ندلامع یردب ندعاش یردلا حالص هرکصادن ول ید ها

 ید ر یدک هب ر د بودر ونک e ینا ھل ەتو اب روا راس و

 یتس ناشلا مظ» هللا لعوا یا بويا لوبق هدک دلبا فیلکت

 اکس یب ہت موہ بودیارا بتخا نوا كفيداوا ییها نص موب
 یدنک ب ولد نیس یلال نس د.دصم ول یدعا یدلدا و

 هد رزوا طایعد وردد و هءودرا هدا اوو یدلوا هدنلاع

 صع یاکنرو خت وردن وا 3 ٠ر لا اس ن دلا رود هدک ابا موه

 ندر ەد هدنندلا حالص بور و هعر٤عر هل وا طا به هد رآ هءاو

 رهطظهو روسص۰ ڪن هلام مط ٥ بوراو ھلن رارزوا 4 و

eت  
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 || رلیدلنا تد وع هن رلعد۔و رەما مزه یر ؟کبع كنرق ب واوا

 اع ندلا حالص اد در رات نا سا رولت لصااو

 ۱ مدر ند ه-.طخ یان رو رم هد هروب زم 3 تواوا یو زو

 || طض ی ری ص» كن دلا حالص ه دک دادا ل اقتنا ه ددد توئاوا

 || هکر ردیا تاور هن و کک وب رات نف تاک ا نتیفک كنسملا
 0 كن هه رصم ر اید هر خرد هرکص ن دقدلوار زو ندل حالص

 دیض ام ہدف الخ قرطتولوا هرزوآ لالفتسا هدنطبرو طض

 JE اک | ندلارون کالم هدماش ند غر E و ن دیرازاداوه

 | ب هدیا عفر ند ه.طخ یتعان كل دضاع هني دلا ح الص هد_فدلوا
 رلد وتکم نیردای هد ۹ و ۱ ۵. طح هنهار ےس اہ ع ءاهاح

 تاود اخر ادوب هدنباوج هد دلا حال ص هد طوبیدلشاب هکءهردنوک
 || عفر ن د هلع ییا ےل دضاع نیسغلوا هرز وا ليم هنمط اف

 راد-ها ود ك هديا ر وهط هو طع هاتف رب هک ردلاعخا د رب روتاوا

 یا كر و ر هتبلا نو اوا تاج الصا نیدلا روت هک دلبا

 1 تواوا راحات لا حالص سد 9 مارا ولد یس ۵ دیا عفر

 یصوصحوب هد سود تویلنا a ے»3ر كد ه.لع> لر ورم

 : تو دیا حد هل ته رطب یکتا كروب زره ب ودنا هرواشم هلا اا

 : ب و تم 0 هک دن د أ هدیآ عورش هب هدسام- هبط

 ردهطع مار وب بورمتسوک زاوحالصا « دیگ و یدلوا یضار
 ياع رو 2 داا روا اد اده عءرابدید ر 1 بر وا ردح

 e O هر تودنا ۳ >ا

  Nیدیا راو هے سع یراق 1 را شلک سصءندمگ راد هدن | ۱

 1 عهدا ءادب ن ادا هب ه.طح هدک د رب یو التخا وب تل اما

 1 یطتس» ماما دا دعد هدا ت ود > هر ۵ ایلام ۱ وب رم صا

EEEات سس سس  

 + هللا راد
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 تل اع هسوک رب مج ن دل ه دفدوقوا هبطخ هثمان هللا اب

 یس هج ییا كم رحم سو رابدایا توکس یس هلج بويا
 هدنعءاوح عیج كّرصم ی دلیا ما نی دلا ح الص « دقداوا

 ه.طح هتعان هللا ماب یطتسم بودا عور ىع” لدضاعا طخ

 هد تمدنش ما 5 نوسلوا هرزوا لا یدیا هدسخ د.ضاع هداناورل.دوفوا

 یدرل_شاباممک ب ویا هک آ ند هصقو یر مه ندرلتلوا
 هدیک دلنا ل اتنا نیکمریا هن ا ا یر هل روب نم هداروشاع مو

 ابرقا ميج بودیا طض یتیارس ك رو نم نردلا حالص كالم
 یتوفارق ندا ءاهد ریما هنب لرژوا تودیا لق هربرخآ یینافلعتمو

 ب ودیا ج ارخا قیر هیراجو ی رالوق ی دابا نیەت ظفاح
 ۹ نیک و تو دا 2 نیک هدکنس ادعامو یدابا دازآ ید را دةر

 ءا ه> یداداقد رع نس هلج قن رطو ںویلشعاب هننایعاو ار

 دون, نوا روکنا یرروهط يادشا هدنرفم اک

 رادورد ا ا نوکیا یزاللود ت دم ی ولوا هد هتش

 ب واوا یراج یرانامرف لر روب زم هن نکس زویکیا هدرمصم
 هد هاا زويا ل زارو رم هک ر وتلوا لول ر دشاوا یراهاکت

 ند راعسدج و رور ندساو راد لاوماو هن رخ یراکدال =

 9 كي ز و ادعام ن دفع راس ورهاوج ب ولوا د و ره

 ۳ ةا ودیا ل افت ادام س لرد یک لاو

 | نوا مالعا ی هصقو هپ ه_یلخ هدة دلوا ءاک 1 ندلارون کال

 ۱ هدف ر] وا ک والعم لی ههلح ی مدح رج وب یدردنوک م 4 دور

 م ناتتسخ ووا ا ۳ ا یتس» د ادم ل

 رب رب ندکولم راس ° داب یردو كل _ دلارو ن واوا داش هدانز

 راما دلا 5 ال٠ ۰ ا با زو ۱۳ اما رک ۱ نبغلوا

 لارا رلزع ه ایس .ساسع ,یغمنل ما و رصو هرم ر انهو ید ھوا

oOس  
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 نب دلا ح الص هک ر ونوا تباور ی دنلوا راک انش مہ
 هروب ۰ نیدلا رو کال« ندءاش ه رکص ن دک دلدا ط.ط یرصع

 ى” هاف در ندعالو نالوا كرو ره۰بودیامج ی ره-عرصع

 هاف توقیح هل رکسع ندفرطو هدرب نیس هدا هج وت هنئسوا

 یعالق نالوا هنا كنرف نودا تاق الم هلکنس هدنسل وح هر وب رم

 ندسعالف لوا نیرلفرصن تسد بودیارودعم ل ذب هدریتشس
 حالص هدنسدمرکب كمرخ سد ی دردنوک دغاک ود مل هديا هاب وک

 نکو دابا هج وت هلع ناناوا رمانوهیح ندرمصم هلبارکسعهدنیدلا
 رضاح هلنا رکسع هد وشهد حراخ هدلوا یدابا مالعا«: دلار ون کالم

 سب ی دیا رظتنم هن ربخ یهج وت كر وزع ب واوا هدامآو
 ؛یلاوح بودیا هجون هل رکسع یک یکیدلک ربخوب ن دنیداا حالص

 نیدل حالص هدعب یدلوارظتم هنسک كنيدلاحالص بولک اک رک

 یزریگیدلنا هحوت هرکس ءامدقم هج کا بوک دغاک زا رکت ندنفرط

 یلاعحا داسقو هتف هدفارطا ضعب هرکص نکل دنیا رابخا

 قدلوالوفم هدالد طدرو طیص بنودنآتد ته رصعرا ر کد نیل وا

 هلدءالوا یلویقمكن دااروت یراذتعا لروب زم نکا شایاراذتءاوید

 هردم هلرخبع تواوا رکاد تب اغ ندنءضو وب كنملا ح الص

 ی دلبا تع رع ےہ ساب | جارحا ندرص» یر و رم توراو

 كنساتا تانتحا ندن اقالم هلا روت رم تودنآللعت لک دلا الصو

 بودیآ فب وغ یرو زم رایضعب هک رردب تیاکح هود وب یهجو

 ولد هردشر ا ررمطرپ هرس را هد کش دلواقالم هندلاروت

 نالوا هدنن ایمرصم هل قشمد رل بصدد هدتاوررو یدیارا تالار دع

 هدنفرصا كنیدلا ر ون تل. بوناوا ذخا ندگنرف تسد ع الق

 نالوا تسانم نءردتا تموکح هدرصم هلتحار اک هرکصتدقدلوا

 تنواعمو داد. هن رسل كن هرو رم دالب تودیا لاعت هک ردوب
TTR.ی اپ ست عاری کا  

 چ دیبا و
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 كنيدلارو هدرصم نیدلا حالص لصاطاو یدیارانعد نیس هیلیا
 تم رع هک هني رزوا هلبا رکسع تواوا هدنام طاخ هو د کج

 هل زروب رم بودیا ع-جج یتس اب رقا هدقدلوا ه اک | ندنکودلیا

 تع رع هکاک هزعسو نیدلا روت تام بودیا هرواشم یصوصخ وب

 تولو شسوماخ یس هلج هدگ دید م هديا هراح ۾ کو ودع“ شلیا

 یس هداز ردارپ كایدلاح الص هدو د لوا رداص دلکرب ندنسد رب الصا

 .نتسوا بوکح رکسع نیدلارون رکا بولک هراتفک ۶ نیدلاق

 هلب ار وب رم بو دیا عچ یر رکسع هدر هرس رول کک

 یس هل هنکدد زرغا رغوا هفرطوب بو دا هیراحخو هل: اقم

 زو ال وا هدا > هکع ادام بو دیبا تعففاوم در وب زه

 كنیدلا ح الص رل,دید زردیا یعس ه دلوب وب هلع اج و لامر رپ ره

 ب واک هیطع نيهلوارضاح «دساجوا ویا نیدلا م یردپ
 ابن روت ۲۰ ای هتک راد ی کای ناب ار

 هنیدلا حالص هدب بود كلوا سبا نکسرلب وس ن دعا باج
 كهاوخرمخ نازک ما .داز ندنب نس هد:ګا مو ول بودا ںاطخ

 كمولعم یدعا ی دید رب هدلوا هتک دید ردیمراو هست رواوا

 هلناج كب هرجا میجچ بواوا لوق نیدلا روت را رب هو ساوا
 مردبا ترشایه ی ادا هسردیا نامرف نلتق نسر ک ازز تعاطا

 تفلاخحم ںو دیا داتعا هک نس «هرکصادقداوا هل وب نت یدما

 یسدس وا د نم هلج مرب نردلا روت تل« نسرواوا هدسعادوس

 دلارو هکردراو ین اج ۳1 ندنس هقناط رکسع رد هلو و

 ءدن؟ داد می هي وار ه د.نهاکشلپ بونا ن دام دک دروک

 كال زد یدعع نکیشلیا یلاو رادوب ندنورط نس بواوا قلع

 هلبا د امرف تجاح هب هکلتا تکر> هتف, هلرک- د دک دلیا داره

 هسا یک هنیرب زردیک ب وقیچ رب هسرولک لوف یهنقره

3 



 کر
 هرلذلک هب هرواشم سا هدعب ت ودردکنا صا نوساا بصن یی

 ۳۱ 1 روا مالک وب ی لھ هدکدد دیک كقلاف
 مالعا توزاب هتیدلاروت تهی دصد» یس هه رللوا هداك واو ||

 هکیدتبا هدقدلاتاهت هلباندلا حالص خرا نیدلامسب رایدلبا |
 هدگنورد هدم یک كنو هک نيس شعا نادانو لهاح هن نس

 هرزو تع عو كنس نیدلارون نیسردپا افا یرارسا نالوار ۱ مهم
 و نتسهلحا بودن هارد مت لصءمیج هدفدلو ۱6 ندکعودلوا |

 هنفرط کلا هدرکسع هلج هدک دلک هلداناناب یب ی ط

 یرللیا می ۳۱۰ رم هد لدرکو تشد تولوط/یدنکعا ل

 مالعا توزا هروب ره یناهبیع رازوس و

 نوا تیدآنییرالوقوت بوردنوک دغاک هدنوعضء وب هدنسو راردیا

 نرکسرردنوک یرکاوق وره تحاح هن هکلی هحوت هلرکسعهفرطوب ||

 ا یاب مهراو ہزکب اک اخ بوق اط بیا هن درک لسد یدنکی ||

 ییولعء رعد همع لبا لاسرا اس ر دکر نامرف و

 ۱ ۱۱۱ مر ات توت ار اندرا طوب هدفکوا |
 هدک دید ولت ےک یتفح هاوا دن هرکصذدندءرب زرو لوا ہد رمل اع اک ۱

 هندلاروت تلم تو دیا ناسا اا كغ ردپ نیدلا حالص كا٠

 هثدلارون تالم عا رک یدانا لاسرا بوتکم هدنوعص نانلوازکذ |

 ضارعا ندهج و هنفرطرمص«یک ی یدید نیدلا مک هدقد'و' لصاو
 زومطش۶ ازویننردمک قوحیدلولوغشم هنلاوحایدنک ب ودیا
 کال«یلیعوا هنر هدک دانا لاقتنا بورا ها یرعلندلار ون هدنسهنس

 (خ رمو عفامهرک ص دن و یدلوا تطاس ناار ا هدقشعد اص

 راکءاکراب رهش هرزوا لالقتسا نیدلا حالص كالم نیفلوا فرطر ||

 هل مس هرفک كنرفو دلا الیئسا هک را 9 ماشو ربص«بو وا

 یاو عال نالوا «دنرادپ ن دمشدالب ودیا هراح هعفر «ھت

 % صیلخ ز



 ۳۹۹ و

 تاحوتف كندلا ح الص تاامو ی دلایا مالسا رفع بودا صیلت

 ندکنرف تسد یس دعما تب یرب ندنس هلیج ر اب او هلسیلح

 یس هرفک كنرف هک روتلوا لقت ر دیس جد بو دیا ص الخ
 مالسا لها بولوا یلوتسم هسدق هدد هن کا ناسفط زویرد

 هر ول رم "داب هنسر نا تعط یدیارلدلا دیتا نا

 قاعها نسح لند حالص كلم ٠ رکصن دق دلاق بکن وا تسد

 ههچج ی دب یرکب كدیجر یس هنس حبوا نا کس زو بشد هلبا
 بوللوا ذ-خا ندکنرف تسد ید ا جابص جارعم لیل ھک وک

 رسل ن دب ردم یا هکر د دسار غ "هلج یداوا مالسا لها رعم هنن

 ندیا تافو هد لالخ یس هنس یتلازونواز ويشد هکناجرت نا یحاص

 ندنس هعرکح تیا (مورا تلغ ا )هدر سو ردندالع |

 ز ون سدة ارتب هکی دیشلبا طایبتساو میا ها هل هب رطو

 مجد ۰ دعا توا اق ۴ ا ه را مور لها كد ھن هزس ج وا ۳ ۹

 ییدلیا نییعت عقاولاف هلوا مالسالهارقم رهدلارخآ یلا بوتلوا

 یداوا مالسالاراد توناوآ حد هدد ندلا حالص ناطاس هد رات

 قشم دنیداایکنز نی دل | ی ن اکا نا یحات تاک لوک

 شع زویشب نیدلا حالص ناطاس هکر دیآرک  هدنس هجرت

 روزم ندلا یی« دکد ابا محف یس هعاق بلح هدنس هنس ز وفط

 یریندنت ابا لج یدیشابا ما هاب هد صور نوا حف تيه

 (یظ» ) ند
 # ردصق :ایهشاا ةءلماا كفو #۴

 # بجر ىف س دلا ح وتش ریشیم هک

 ند .رن نۀج هناوا 2 ه دحر كس دق توتاوا لاوس ندر و ره

 یسهروس ۶# مورا تاغ لا ل كناجرت نا « دنرلکدید لدلبا ذخا

 لنبدلا حالص ن اطا هل و یدرو ب اوجوبد مدلبا ندنرمسفت



 هک ۳2۰ %

 رله رات لغتسم هدباب وب بويل و اناا و تیاهن هن را خاو تاحوتف
E Elصدها هیت رس رفاه  A۱۳۱  

 ردهدنس هنسزوفط ناسکس زویش» هدق_ هدیلاتنا ژوب رم ناطلس

 هزاعس هزلا هجر

 هک ناک هیاخ

 ج در د هداع 7 ت اک وب ۵د ك اشد رب هماح هکیدنآ ن اهر هک

 هب هجرت هب ںار ندس رع ناسا ی ردا وو تااکح نائاوا
 تباهد رابک ارت نالوا خاص هر ا تعا هدلګ و E E ل وشم

 ماد> نسح 1 ےس مالک دوه امس و ه.ط3 یرط نعل و نان و

 تا توت هد ه چرب و ه ڪڪ هوا ل 3 ما تاب را مواعم ىتنم

 ES ع رات ند تک یکیدابا ل اقن هکن اک اخ نا یات

 هولا طم ھت > هت ا هوس ویرشکحز راریالامب رو در «لماک و

 دا صد ندر خاو او یکیدایا الا ن اوم ن دنرپ 3 بوتلوا

 ندا متال ۹ ِ هدانز بون اوا رانا جد تاباکح ہک

 ناعوضوم کا هداز یرکش ٹن اطو یطوبس ت ا .la ط. کیس مانا تاعیط

 رطاروطنم هدهربتعم بک ها یلاثما كراتوب و یوفک با و یولعا

 دناوفو رداوت ہت ندرامحاو تاناکح نالوا رو لہو ر ا

 ةرخالاو والا ندجلا هی رولوامولعم هدعدنتیاذنا یعیدناو قا ا

 هک ےھارا نب د نب دجا باتک فا وم هجرت

 TT الا قمری ناکلخ نری
 و طه هد هن چ نا تن ا_ھہط ت ولوا ل و ا ر ول٥

 مل a ا را هاد ةا هرررت نرگس رولا هرزوا چی داوا

 هل 6 و ع لص هدننامش ن او هزع ردن اقا در> و یاروګ م رع

 نوعا تفرعمو لع بسک هرکص ندا هنا ی دلاو ب وديا ششوک

 [SSK ی ندلا لاک هداص و هدا تدمر یدلدا لاعتنا هل ص ود

¢ ik # 
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 O ۱ ۰ بلح یالضف تدم هت یدلبا لاح را هبلح هرکصتدک دلتا دلم
 1 1 | ۱ ۲ ٤

 یا هرع شهد هد دهر ب وراو هقشمد هرکصندکد لبا رود ییسلاحم ۱

 تبودنا ت۶ رع هب هرهامصم دود تودیآتمز الم هنساححالصلا ۱

 ۳ ا مک ۶۱۰ ۰ 4 ۰ | |

 یدلوا یضاق هیهلحم هرکصندنا بواوا یان كب راجح” نیدلا ردبیضاق
 تفقد هدس نوا تواوایضاق هماش هدنع ران زوُهط یللازویتلا ه دعا

 زوقط شم ازو تلا هرکص:دقدلوا تموکحدنس«یامرفراک هلندو

 تودنآرفس هرصمرارکت هدقدناوا لزرع نداد یاضف هد فخ

 زوتلارا رهن هدعب یدیشابا لاغتشا هليا یس رد هی رت هسردمتدمر

 یسهنسر ناسک سو ی دیشلو الو زدم ند نی ص نه ەنە دناسک سب واوا ماکب ۱

 هللا هجر یدلبا نانجرازرلکمرعنیکمربا هناا یرع هدعشمد هدنیجر

 یحاص ناش و نیعت هلا تایضق هدمولع راسو هیدا نونف هنا

 هلغلوا لاصا دومشو لاعفلا حودم هدننایم یرصع لها بولوا
 یراعشا ردنابعالا تك فو تب ادک یرانا مطعم زد ز کد9 فور»+

 3۶ قوتخااهنم لسر دانن 7 ر هد انا 8

 #فويسلال الط تحنامنکل * <o 39 هلا ده شو

 هلا ین رع فاکو هددشم م ال رسک ود ءاخ محف ىظفا ناکلخ و

 یخ اب ردیف كنب رر ندندادجا

 عبط كناکلخ نا ا هد هناکولم ترضح ةباوتیقفوم باس

 اخ ںید "هدمسر هد صاع رنا عمط هدننراظ نامز
 ۴ ن

 ۱۲۳۸۰ له ق
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 + ناک اخ نبال نایعالا تایفو هججرت نمیناشلا دل اتر هد #۴

 (نیءلاقرح ثی)  (دفیگ)
 یرزطارئالا ناب یورعلا نی د نب دهم مرکل ینا نب لی ع

 روهش ]ارعا ثلا یورلا نیاب فو ا 5
E ‘¥یونتلاعساملا وبا ی افلا یو رء)ادح  

 روهشلارعاس !ایزرخاملا لع نن و یا ی یلع ۱۷

 یلدا هرس سخ نب هب ول ک ىلع هلودلا دا ۹٩

 ینادطا دج انب هللادبع نب لع 91

 ۱ ek یورعلا ربنق ک ناعع 9 ورک ۸

 ةعءسلا ءارهلا e Da نب ور

 یرصبلا طظحاطافورعلا یتانکل بوی نب رگنل ور . ٩

 الا فر )

 كماربلا كمربنب دلاخ نب ىع نب لصف ٤

 نی٠ا را ىد بهللایسخ رسا ل هلا نب لصف . ۳

 یلیدلا هب وند هلو دلار مع بفللا ورسسمح او ٩

SN) 

 £ تاماقلا بحاص ی رب رحا ناعع نرد نی لع ت مساق

  ۷۱ییجا هاش .رھاط یان سواق

  GSR ۳ییهابل نیصلاو رع سم ےل اص یا

 فاک۔افرح) (
  ۷یدیشخالا هللادبع نب روفاک

 روهشاار ۱ ۶ ا خادوسالاهءجیانز حج رادع ندشک ۷۹

 ) ٣ و

 ىندملا ىج: مصالا ماع a ۱ نكلام نب ى لند | نب ثالام



 نیدلاقرمش یّفللا لرابملا زب دجحا جایا نب كرام ۰۸

 ییبالاقوتسلانیاب فورعلا
 ینونتامهلاییا بد نب ىلع مسالا ییا نب نس ۲

 یشرعلا عفاش س ناعع نب س الا نب س) ردا ی در 0٥

 هسد رالا ةعالادحا ىيفاشااىلطالا

 ةيفنخ ناب فورعلا هنع هللا يضر یلاطیان يء نبدح 4
 یرهزا یش ر قلا باهش ن هلا دبع ن هللا دبع نب ړم نب دم ۱ £

 ینوکلایراصنالا راب لیل یبا نب نج راادبع ند 2 ٩
 ىفاسشلا دقرذ ج سا نب د2 ۹

 ج راتاو خك ؛عمالا بحاص ثیملا لعق
 مالسالا ه> یعللا ییازرفا دجا نیدج نید# نب دم ۹

 بقللا یرکبلا ىلا نسطا نب نیسخا نب رع نب ده ۸
 ىف الا هیفهلا تیطخا نیا فورعلا یزارلا ندلا رعي

 روهشلا ملكنملا یرصیلا
 هالا تحاص ق وکلا ف ارعالا کان ف ورە! ادا درنیدم ۱۳۵

 فورعلا یرصبلایدز الایلاعلا رک الادمع نبدیزپ نر دم ۹

 یوعلا دربلاب

 یرصلایوخلل یدزالا درد لب نسخ ان ےک: 6

 ءانسملایاب فقورهلا رسان نب دالخ نب ےساقلا زید ۱

 ماه یبلوم نف دملا یدقاولادهاو نبر بدم ۹
 فورع)ا رخ ی ن٣ ااا هللا لس ۶ نا یک ش رج 104



 E نا

 دیولا رفاظلا نی دابعورع ىنا هلل اب دضتلا ی د
 ىح هللا 2

 یعرهلا یدهلاب توعلا تصوت ی هللا دع 1 دج

 كبارغط نیدلا نكر بقلم لا قاقد نإ ن ويس نب لیئاکیم
 | فورعلا باک ااد ج ن نیل ا هللادمءییا میمعلان د

 ديلان اب
 نیدلا سه ن داد هل ج رفلا یا دلا ی ص ی رع

 ۱ یاهفصالا بناکلا ن هبدل | چ تعللا

 ۱ دو ھ1ا مہ کلا یرنلا ییارالا م زا نی ناخرط نب دم

 فعلا یزراوالا رگ ورم در رگ ی دو

 نیکتکبس روصعم یا هلودلا مان ن د دو

 یاورهنلا تی ی اعم

Eیوم یرصبلا شب رگ مت ۶ الولاب یه ى انب  

Iی ا بشاارط م نب ٥ ةداز ن هدناز  

 ةلودلا لالع بقللا دم نب نالسرا تارا نب هاشک.لم

 سا دنا 2 اف ی میل ۳

 2 نو-الا فرح )

 ن ئ د

 یزرا ملنابفورملایرصماانوما.نرصننیدجا ن رمصف ۷
 روهشلا رع ا

 یرصنلا یوصلا لانوس یا ۳

Eتحاص نابزرلا ی ناد تد ۴ ش را  

 5 ا لا

E SS : 



 ار ما مس س س سس سوسیس سس ا ا

 )و اولا ی رح (

OY ۱یراشلا 3 امتسیلا قراط ن ی شش ید طظ نب داو  

 (ءاهلا قرح)

 ناطعلان : اا یورعلا ناطقلا ۰ نب لصفلا ی "هللا هه ۹

 ید داد زوهشلارعاسلا ۶
 ىلا لاقع نب فیجان نب هعصعص نب بلاغ ن مامه 2۶

 وکلا یدع ۳ مه ۳۷

 (ءایا فرح )
 ی یزورلآناعء"نینطق نب دم نب مکا نیک

 یرعلاید ملا فورعلاظءاولا یزارا داعم نیا 6٥

 یرصباا ی وعلا یطساولا ین اود علا رم! نب یحش _ 1
 فورعلا یلصالا روظن۰ نب هللا دبع نب دا ز نب یک

 ینوکلا یلیدلا ء ارفلاب

 یوغللا یوصلا یودلا ةريغلا نب كرابلا نب ى ۴

 كەر ن دا اخنب ی ۳۹۹

 ین ابیساا هریبهنب دم نب هریبه نی یی. ۲
 نیدلا ماوش تعللا ےس اعلا یبا ن لوس ح رفلایانب ی

 نیدلا باهشب بقللا كريم نب شبح نب: یو ا ۰

 یلحلوتلا کد یدرورهساا

 یدزالا ه رفعص یا ن بلهلا ی دی ۳ 9

 ی اسسلا هدنازن دی زم ن ديرب ۲ ٠

 د هنشا مامالا سینخ نب بیع> نب میهاربا ن ؛ بود 1

 یراصن ۱ فس وب وبا

 یطرلا یرُملادح ن ملاد.« ن فو ۲ ۱
 سس سس یی



 ی مک انب دم نب رع نب فسوب . ۳۳
 | حالصرسانا تاب بعللا یداش نت بوبا ن فسو ٥

 2 صلازادلا تاق یدل ۰

 مه ن 1 رد ی )۳۹
a ۰ی رالا یکمرلا ناکلخ نب  
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