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 ناقرعلا لها ةو دف

 نالوم ن اقیا بابر | یادنقمو
 یی اسلاهرس سدق یباطا نج را دبع

 هدیشک هروطس تالسهرزوا هب رد ناز كنيراترمضح

 سنالا تاع )نیم ییابقتا مظاعاو ءابلوا راک !بقانمینیدلبق
 خوتف ) كنفیلا ضيف ليلج فيلات مان ( س دقلا تارضح نم
 عبط كنس هفیطا هجرت مان ( نیده اشلا بولق حیورنل نيدهاعلا

 ناطعلسلا 9 ناطاسلا نر ناطاسلایهلل |لظ لیلظ لظ یلیثعو

 هدنرلنانقادعس نامز كنم راترضح ناخد اد ۔ءیزاغلا

 تفرعم کال ان دمحم دیس هد هرهاعلا ةع ابطلاراد

 یی ر یسهنس شعب زویکیا كی لتر اظنو
 رب دپ ماتنخ ه دنلناوا یرخالا

 یدلوا
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 ۷ غەرب زیدلبقیرب ره نخر دږشروخ دج رک #

 ٭ رایدتبا نادز رو قرغ ییرغوقرشكيل #
 ٭ مامندرطاخ حوا بوب وہ یرمغشهن فرح ٭

 ار, دتبا ناقرع بالرطصا ییعحک یرللد ٭
 ٭ هنشات مع رلیدروا زوج نوا دوصتم"دیمک #

 ٭ رلبدتیا ناب رق ه دقح لاصو هار نی راناج #

 < بوک ندیسرکر وسرعیعت جک یحراهسزوک #

 ٭ راب دنیا ناجنی ران لد نی رازوک هدلوپ وب نوج۴
 ۴# ییغرا رسا فقاو یک اطا رهرهساوا#

 3 رابدتیا نابهکنميکنوچ یرانوپ هدنیدکلم #
 3 كرت ول ندنهکر د در ےل وا مدیا راو #

 # راب دتا ناسحا وج یتامارک وشا هغمزاب #

 3 كلوب وب ےک ییمال ندرزبا زوب همرا #

 ۶# رلیدتنا ناسآ كيلردقوحیلاکشا ےک هحرک #

 ٩ ماعالا جرات ل

 ماستخ نیکشمیکقرودصلک ماسه باک وشا هللا دمح

 ماکداش نخر رلندیا ریس رواوا ناجیوبلکوکندن آ مدرهرولآ
 ماشمرابارپندنآ لها سدق هک ردنا قت ولط سا رس

 ماع ګرا هدنباسح تره هک ددمبوریا ندنلاضفو نوع كمح

 مات یدلوا هدنجیایبآ بجر سپ یدیایدب یرکی زوپ زوقط
 مارکلا هلا ىلعو م انالا رخ دج ان ديس ىلع هللا لصو

 مالسالا لها عا ىلعو ماظعلا هب اكا و

 مابقلا موب ىلا مهعبت نمو

¢f 
 م



 كماظع € اشەو مارک هللا لها هکس دوا تارضح نم سذالا تاق

 ةودق هکر د هدنناببیرهبنسهلسلسو هيلع بقانم ےهرارسایلاعت هلنا سدق |

 مرک لوا هک ردلوا یراو دما یدتاردقم هلا رسد ییماتخاو رسم هژبا ربخ |

 ماظنو ردیرادوجزپ دوجو كرانآ تمکح ندلاع داصاو ردراشلوا یھانتما |

 هلکعا هبل هنب راد سهو هلکمکه را كنيرلبحم هدئناس یاوحاو تاماعمو ۱

 ییالکو دودعم ندندادع یدابع یلاعتو هنا قح یک ف هک باحا كس

(1 

 یدیا ا عج اجلا نجرلا لرع ج یا الوم اصلا هوساو ارقفلا ۱

 ییماللادریهشلا ىلع نی ناعع نی دو زادقم یی ریقحو راسک اخ رقف وب

 كني رازک دتفرعمو تب رطو كني راشنوکد تقیقحلوارادرک هرطدو راو هرذ

 نوع بودنآتوق دارعسا ندیراتانعراح و تردق دادعتسا ندنرلتمه راوتا

 ییماسقا كنسهجرت هلناسل یرت كلانا تداعس باک لوا بویلبا یراد *یراب

 ۱ لحا رھ یطو لزانععطق هدئهار بلط دیدات هژىاافعص قدص مدق هک ور

 هپ ول طم هبعک بوصاب هناج نیریو هسقن نر رب هليا هوطخ یکیاوردراشعا
 رارسا یرلناح و یهلا قالخا دروم یرالدوردراشهرا هدوصم "دبیطو

 یامعتفاو قالخا كرانآ ردب رادوهش فشک ماقم كرنا ضرع ندمدآ نب
5 
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 ندتنامارکو رارسا رنو هسخوت هلضفو هغطاب هیلنابوسحم ندنباسح

 هنسکش ره یک اق كلبا لح ینرادرک زونکو یراتفک زومرو كلی وس زوس
 ردلکدیسهقیطو كرطاخهیسو ناهدهتسب ره لاثمتاودو لرماقو ناب ز

 96 مظن #

 رب دتبا نام انس كرت ےک ردرلهش وارلن وپ #
 ۷۴ رایدتیانامرفهدنب نیلهارسفاو كال موت # ۱
 6# قحرادیدردی رادید رانو عکردو قح #

 رلیدتیا ناهنب هدلاع نی رازوا ندبس لوا#۴
 1 * بولوا بع دوهشیارد صاوعیرب ره *

 ۴# رایدتیا ناج لو! حح بوموپ زوک نداوسام #

 ٭ یوک دنن ام یلاع یکیا هدلا رب بودانیوا #
 *# رایدتنا نادیممرع نیدنعتتیهنودآ رصصا#

 * نو ظفح هدنراطاب قحرارسا چک ٭
 ٭ رلیدنیا نارو هلج نیموسر تروص رهاظ ٭



 ین
 نیسرتروا نی رازغآ نوهن رشوب نوچ یدتیاردشوب رانآ مدت نیسزدیا |

 یدچآ ب را زغآ «لرافرظلوا بوملاق نوناخ لوا نوجا نوسروط اپ مدتبا
 هلبحا یرازغآ میکنوج ر دشلهوب یرازغآ هکردشوب نوجا كنآ یدتباو

 رردنوکی نوف کا یلاعتق> هلوا جو هلو شلاققجا هکر ولوا یکزغآ لوش
 هدنتفو تحاح رریدشرپا ندهنسذرب بسانم هب ودنک دن نتوقف كنهنسدرهو

 هلوارهاظ ینیدلواسوب ینراق كنا نوج رد هلع توق یخد كذورظوت سد
 قح لاسا یف یدتیا یفرصتوب نوناخلوا سپ ردیلوط هلا بوبحو هلغ
 | قح نوناخ لواو یدلوط رافرط لوا هکیدردنوکیادغب ردق لوا لات
 دع هجاوخ چ اهرس لاحت هللا سد دیلس 9 یدیا ندنراهبلو كنيلامت
 | هرس یلاعت هللاسدق كنيرلیربضح یدنقرعسلا هللادیع هجاوخ هکعساق

 هل یمانا مدلانوناص هپ راجرپ هدنشا یدی یدتبا ردیلغوا كنلغوا یلغوا |
 || یرادقم لب یدیو یدیا هنیرزوا فشک ندنوارص لاعو یدیاهیلس یدا
 کر تاقوا رنک | مدمروک نیشیدلوا یراط تلفغ اکا سفنر یدلوا هل

 یدیا طبتم هلیا طابترالاک اکب و یدردیالج هنونج قلخ یدیا هنیرزوا
 اکیربرب سیا تیحاصم هکد یک یه هد هرشطو ید زا رس ندنب یتلاحو ۱

 هنر زوا ه دهاح اع ادو یدرلبا تیاکح ردشمک تالک هنو یدراب وس

 مدرروص ندنآ تقو یتیدراو هب وح وا ممسنی دیادا سه كسب یهنسربیدنا

 قحتاواو یدر و وا هثب هدلاح لوا اذه عم یدررب و تاوخ لصفمررب

 هشک ای رپ هت یب نیسرولیپ میکلهاوبد مب یدنفا یاه هکیدرید بودیا رذع
 حاکناکسمدتنا ید لوبق بودیا عرضت مدتسیا كیادازآ نوکرب نیسرد
 هب اچ ندن م دتا هفروشود هبا شب هلا ناسحا و فطا یدتا مرهدیا

 ندنپ تب لوا سفنرب و هللایف ردراو مح لاک اکسینب یدتیا نیسرشود
 مرحانوینجااکبنس هد رح لوا نیس هدیادازآییب نس نابه ردلکد عطعنم

 هعرگان هدنیحلوا مح ےن نیسم دیا حاکنهعفد قب نسنامزهنرهو نیسرولوا

 هداب زهکمدروک یدلکندماچ نوکر مرشود بوک ندعح تولوا سلوا

 نوکوپ یدتبا مدا مادقا ویدرب و باوج یدلوا لاح هناکس مدتنا راغآ
 هکم دمروک سفنرب مدتیارظذ هک هجن رهو یدیاراو تیعج میظع هدماج
 نوا یدید مرلعا کا م درو ڪڪ تلفع رسا یس هلج هلوارضاح هل هح

 باک ةنملاو یلاعت هللادمح اهرس یلامت هلا سدق یدتبا تافو هدنشاترد

 + ناڪ ول
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 هد ره کلوش نس نوسلیا هدنز هکر دو رروط هدنرزو!یشاب كنا هب راج لوا
 رفتسلالو هدشدب : اهل الحرون لا تانداطا موعلال یذلا ناه“ )ر دشلبا

 | لومهلاراصب هسدق تاج“ تفطخ لب هدیأت الا هنافصروهظا تاثاکلا
 مقا و لج اکب ہدفاوط هرکصن دنا (لوععلا بابلا هلاهب ت اعقت تذخاوآ

 رد الا دبع یا راب دتنا اکب هدنرخآ هکم دتشا ب اطخرب هدمطاو یدلوا

 هک روئوا ندنعفن رام د معلوا مزالم هدیحوتودب رفنو وق یدب رج رهاظ
 زی هری دشریا«زع رق فرش هدکلا كنسیرانا هکر رایدرد راو رع رالوق صاخ مزب
 | كشاب كنس هکردل اح هن ن وکو ماب ناوج یا ی دتا هي راج لوا ه اک ان
 رودیهراد ا هکن الت لک هناعس| نانعو رلبدروا دیحرب ندروت هدنر زوا

 یس هلجو ردشااق هرمخ هدنس ندنر اماقم یدنکی زوکنابلوا عیجو زردیا

 یدنک هب راج لوا هدعب ردزراو ذیما هنلثم كنار دشلرپ واکس هک هنس لوش
 + اهرس یلاعت هللا س دق ةبن اهفصا اما ل مدمر وکی نآ ی در
 !هدن رزواربنم وحش نوکر یرالشعد یر ندئ اما لر داعلا درع 2

 هلج ىد زب یسیدنکویدازوح یدععرب كنسهماعویداواعقاو قارغتسا

 هنغادا منم ین دیقاطو ین: راتسد بو دیاتقفاوم هتشرلنلوا سضاح هدنا

 یدتیاتسار نس هماعیدابارخآیزوسو یدلکهنلاحوربک حش نوجرلبدنآ

 هباصعرب مدلبا هلی وارو هنب هني رابحاصیر دیقاطویزاراتسدیدتبا اکب و
 هنزوما مدر واکاریو اکب یا یدتنا مش یدلکدرهاط یحاص هکیدلاخ قاب

 ندربنم حش نوج مدلاقناربحنب یدلوا بئاغ هباصعلوا لاا یف یدنآ
 نعسادنرف رقرب مزبرلب دنا ی ب را دم اع سلح لها نوح ی دتا اکب ی دنیا

 ق مدوق همزومآ قآ ن ی دنا نس هباصع ج دلوا هدن اهفصا رد راو

 هک اهرسسدق هشراف ما یدلانس هباصع بود ازوا ندناهفصا

 نان ناکن ابلک هدتقورب ی شعزب ن لع نی دلا بیج جش

 نوت اخ رادربخ یدرواک هم هن اخ عنب تقو«تقو ی دشلک هزارمش نوت اخرب

 جاقربهدمهناخو یدرولبب یلاحلوا نوناخلوا و یدیاراو ینلراط ملا مب ویدیا
 هسر و هنس یکه ب راویا دغب ندناب وبحیلامتقحهدتقور رک ایدیاراورافرظ

 | هروط اپ مک انمدنروا ینرارعاویدیآ سوب رافرط لو اوم داراب ود هرافرظلوا
 ی دتا اکب راو هنسن هدنګا لرلنا هکندناصنوتاخلوا لد هنتفو تحاح

 ۳ وق ندنک هدنشارلفرط و نوه ی دزسوک زوب ینلراط لا اکس نوچ |
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 س دق دن يم هاا + را ها تفل ع هدکشیارب محه كنس هک هرون

 نوناخر هکر دشابا تب اور ن دنر خم اشم هدهد ماما مش رات ٭ اهرس لاعت ها

 ن دنا هدقوغصو « دیسا ی دلبا يضاقا هدرب رب لب زوئوا هدنسح او سهم

 دن رصم دا رحا ۴ یدحاوصنو یدب ماعط هن دنا لیزوتواوب و یدک

 هکر دشروتکهدنیح اب را ضور باک یعفاب ماماهنب چ اھرس س دق یرخا
 ناربحو هلاو م دروک نوت اخر ه دنسح اء«سصمیدتا یر ند دن اطوت

 زدنوک هنو رروتوا هک هن یدیا شمروطز اب و شبق هنب رزوا ئانا یکتا

 هدنفارط رلنابعدورلنالبب ویدیغوبیرب كبهدیاهانپ رب ندروم وند ثنوکو
 هدنخش راتیعفاد ماما هنب هک اهس هللا سد ةبمز راوخ أ معا هیدما رزک

 ندلسب یمرکب هکمد روک نوتاخ رب هدمز راوخ هکر دشابا لقن ندنرب کكنالع
 جش هک اهرس سدق هشدح هب راج چ ی دګاو یدو: هنس مه هدابز

 نددادفبرک هعفدلوا هکر دشمرویب هرس سدق ینالیکلارداقلادع نیدلا ی

 محشمدر دیک اهنت هد ناوج ماکنهو مدنیا ته نعهح هنیرزوادی رت مدق
 نیسردیک هدنف هکءدروصیدیا ناوجیدلوایداک هغان ٤ رداسنیدع

 یدتبا هنی رژوادپ رج مدق نمدتنا نیسی ار هنبحاصمیدتنا هبهکم مدتنا

 هیسدح "هیراجرب هدنضعب كمانا كلدتک هل  هنب ززوا دیرجت مدق یخدنب
 یدردبار ظن همزوپ ربت ریو یدروطهدموکوا ےب و ملعب مقر یداوارهاظ

 هتجز ې نوکوب ی دنیا دم مدتبا ناوج یا نیسن دنقیدتبا اکب سر
 هدهاشم هلی وشاکب مدیا هدشیح دالب تعاسوب ی دتا نوجتمدتنا لدی وق

 ی هنسن لوش اکسو ی دلبا ىلج هک لک وک كنس یلاعت قح هکیدلوا مقاو
 یتسهکمدلیدیدمرو باطع یک كنآ ندمرلکدلیب هک: رمغ كنس هکی درون اطع

 ر اطفا هاکزس هک ب و مهد رک کت زس نوکو ب ن یدتبا يهپ هلکاو م هروک
 نوچ كدر دکزبهدنفرطرب «یدردیک لوا هدنفرطر كن هردیدلواناورو مر هديا
 | لوا هلیاربسو هلبا هکرسهقفوب قلا هدنرزوایدنیآ ق بطر نداوه"یدلوا هک

 یدزبباههذون یااکی رک ه قنیضمرک او یتمرک یذلاهللد وا یدتا هیراح

 دعا یدنیا وص قب ربا جوا هرکصن دنایدنیا هقفوب یکیاهرعرب 3 هک وب

 دیگ لوا سویدزمزکب هب وص نالوا هدنزوی رب هکیدیاوصرپ هدنوالحو تذل
 عقاو ىلج هدقاوط هب یدع حش ادا هبهکمنوج یدنکب ولب ربا ندزب هنر
 كدروک هاک انیدتنا تافو رلیدتنا رلبضصعد هک هلد وش یدشود دوم هکندلوا

 9 لوا



۳3 
 | هلوهجمذآ را 2 مدلوا بوح حهوربندیلدیلک نت ریدلب وسیرغوط
 | یدرواقرب رون رپ هکمدروکن کر دیا فاوطردیا نونلاوذ هنپ ۹ اهس سدق
 | یفرآ بوبلبا مات یهاوط مدلاق هدبعت یدشربا هن اعسآ نانعیسایض كنآ
 تزهسهک وادردر هعالوق هاک ان مدردیا کف یرون لواو مدرب وهنب راوبد كن هبعک

 هني راتسا هبعک هیر اجرب م در وک بوراو هج درا زاوآ لوا یدشریا یزاوآ
 ٭ یردن تنایپبحنم # ییبحاب یردن تنا ٭ رعس# ریدینوب شعاب
 قاض# تح بطا تک دق * یرسب ناحویب # عمدلاو مسا لوحتو #

 یدتیا سد م دلوا ناب رک ندندرد كلا بوراو هفرطرب * یردص نامتکلاب

 | كيمو باکس هی راج یا مدتبا # یترفغالا ىل كبح *؟یالومویدیسویهلا
 یتعب نیسرید یل كيح هکیقح میکیدوس سن, عی * نیسهید تلی حم *
 یادخ یدتیا یروس یس لوا هکنسرولببهن نیسرید قح كکیدوسیتبنس
 ییالاعت قح یخ د رانا روس یرلنا یلاعت قح هکردراو یرللوق كنالاعت
 ! هللایتأب فوسف * ی دی د هکیک دنا ینم لک كن الاعت قح رار وس

 ردلکد قیاس هث رزوا یی رانا ی كفح ۴ هنوبح و مهبح موش ۱

 (رعش ل یدنبا نیسهتسخ ےکر کھ مرب روک فی و فیعض هدابز نس مدتیااکآ
 ى رابلل ن اکنم اذک ٭ هادهاو دق همتسلواطن ٭ میقس ایتلاف هللا بحت
 ۶ رلنوس نح رشود هدرد ینازوا 4 هجرت هارب تح هرکذب مه ٭ ابحت
 هککداک | + نارمحیتاجو لد یرک ذ رولو *یساود كنا رولوادرد لوا ھت

 نونلاوذ هنی 4 اهرنسلا ما هللا سدق هلوه عی راج ا* یسالهلوا ببصذ ا
 نیعصو هبراح هدیعتمرباکب هکر دیا تیاکح هرس یل ات هللا سدق یرصعم

 فیعطر,مدراو هردلوأرد ۵ دیار ریدر رابدتنا مدروصربخ ندنلاحرلبدتا

 عاوج مدر و مالس اک | ی دشلیارنا اکاینلرسوح وا هک هکمدروک سجا

 | تشاب ی دتیا نیسر ول وا یمه دننکسم یر اصن هیر اج یا م دتا یدربو
 ام دتا نیسم رروڪڪ یرع ندالاعلو هراس قح هدناهح ییاردلاق

0 
۰ 

 نا هکل وا ع ارا نادن یدتا نيسه نمکح تشح ون دقل اهنت جھ

 اکب یرادید قوش ور دشلبا رپ هلیوش نب یبح فیارشو یم>ینیانل
 مدتنا مرلوب نوعا یرغكنآ ی یضومرب محههدلکوکهکر دشلوا طاس» هلب وا

 | یایدشنا رتسوک ی وب یرغوطاکب وراتر وقندقلراطوب شب مرب روک یکح یس
 رافناخ تیالولس بویلبالربکراد یعرو و قی رط دهزو قذآ ی اوفتدرماوج
 هني رلنزاځ باون هن نیس هروک با هن هدنا هکنسهشی رب بوت هدف رط

۹ 
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 ۴ ابا مب ویدیارا واح بغ كنا هلرپ یاعنو هنا ق>یدر یاصهدنشابترد

 هکیدرید نوا منبو یدشعاراتخا نب ندرلنشو ریا هتمدخ كلا ندومأح
 رولک ند روغوا رب هگوا م هکنفو ره خر, دود بویهزوک یک هدسوگ + نالق
 مب ر دیک ند روغوا رپ ردبک هرشط هکنفو رهو روف هنس هد هرشط څڅ
 لوش مرلب هکیدرید مدنشیاندنا ردپا شش هنب وزموق هنسنیاب ج دکوا
 هکر دوبلاح را قایداش هلکناو ریدمروس ییلامنومناصبس نح نیهکییهسوکا
 هفراب هدهنسنرغ ردرطان اکا یژوک كناو ردیدوهشمكنا یاعاو هناهسقح
 یبرزتنوا بع رردیا نیساوغد تبحم هجرامد رو و ردوا باغنیملا
 ىدا رل راب وس نوا هن یزوسوب سا رد هداب زندراب رم عب یبرف كنیم
 نیس راب وس نس هکر دلوا زوس مدشیا نیسریدب نس هغ زوسوپ منب لعوا یا
 7 هدیاکلا او میبخ م! رولک ناکا هللاو یدتنا هرکصندنا
 | ردشم ها لوغشم ندمبیبح یب باکلا هافرکره هللاو هیلبا تمدخاکب
 هدنکوا تاب هک داننا لوش ردا حث ترضخ هب وردتمالوا باج اکو
 یدید ردشمک هدنا خوژهکیدلب وسیندا لرهش رب بولک هدب صر قشم روتوا
 ا مسا یدشن اک ورکه کنسبءمسا یدشیاهلآ یتسد نوناځرپ هکر داوا یسدیعاد |
 دا نیسو دن نسهکنسبهودیشا من مب یا یدشیا بوردنودهید طاف یی زوب
 یدشهفاطو اع یدنا هلک ی را هکردلوا ی جاع كناو كم نجاح كن |
 یی داف هرونکی ی را كنوئاخ وپ هکع هدیآ تبصواک او م مردنوک اکا ہحتاف
 ریناویدوقوا یی حاف هکمدلب ومدو5 وا هلع یس یدلشا هفموقوا

 ,باکلاذحافیا یدنیا م دوو درد وکو ید ردنوک یاو یدلبا ادا تروص
 حش نیس هبدوق ىنا ههر وک نیسهرونک یقرا كتزوع وب بنس ەراو ەر هش نالق
 تصرذردقلوش قیام كنامز یکیدلک یرا كن ندنامز یکی دردنوک ی هح افر دیا
 هک اهرس سدقا دوس راج 2۶ ی دیلوا رسم كعب عطق یی هذا سلوا هکیدلکد
 ساطاکا راقجلغوا هکمدروک هی راجهایسرپ ردیا هرم سدقی رص ن واود
 كن هيراج لوا نب ردبا نونلاوُریدمرروک ی هللا ن, هعبدنزو هکیدراربدو ژرروا
 ادلب ندننب نس مدتبا نی یدرغاج بوبدنونلا ود یااکب مدراو هجدرآ
 «رلشحالغوا وب م دشا انشا هل ربیرردب رکنلكنا ناجكنراتسودكایدتنا
 ید مروروکی هللان هکنسشمرید نس هکر ريد مدیا ارد هنیدیاردن ییدید |

 + یرضوط
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 لب رب هکرارید یدیا ندرلنوئاخ هلاص اهنع یلاعت هللا یطر یدیا یس هع

 ما سان میجویدعارومبرایدقبح هیاتسسا ناخ یدلو| قلقاروق هدنالبک
 هتک وا كنس اخد ما رابدتابلطاعد نوحاروعابرابدلک هنسومق لدمحم

 قوج بسوصنس مدروا هکر وبس نعد بوراجنب ادنوادخ یدنتایدعرج
 ینبزغآ ل رلکشم اب وک هک هلهج و رپ یدلشاب هغعاب روعاب هکید-ک نامز
 ریذطاوبا دیعسوبا حش هک اهرمس یناعت هللا سدق هیورح كيب # رایدجآ
 یدیاراو نزهرب رب هدنآ رارید كسب لدیا هدو ممر دیا اهرس یلاعت هللا سدق

 رلمد ره یدتبا هلی وس كدتبا مدلک هلن دیعسوبایا یدنیا یدلک رم مزب
 اکب نیعلاهفرطرب نب هکعرید ردا زوتوا هموقهزب سفنریزپ هکر ردیااعد
 ۱ بس فنر ەد یدع “ود قافتا زونه ممراوی دوخا ا هکعروک اتو

 ربطاوبا دیعس وبا حش ٭ اهرس یلاعت هللا سدق بعکر خد ل یدموقاک: |
 اما یدیا قشاع هنوف ی 10 یرق كسک هکر دشعد هرنس لامد هللا سدق

 قولحم رک راد تالک لوا ردبا لوا هکناک وب هکر ایدتنا قاقناراربب عیج

 هاکان لوق لوا نوکر ردع“ ود ید شداراکا هلو ارم سم كا وس هنن رزوا

 دن رزوا كن الغوا لوا زو یدشیاب هنجوا كنیکی ی دلو قیر كعك
 كنس قلاحو عالتیم کاو عا مدنفای هکیءرک و اکس یدتاو یدرغاح

 زوس لوش یدتیا دیعس وبا مش نیسردیا عمط اکب هکم درچوا هکیرزوا
 ردٌیعد لواو لوا سکو هدزو> قولخحر هک ردلکدهب واردشعد لوا

 قشع# دن دوسدمانرایس ششوک # دن مدروآ ردنزاباریشع (رمش)
 قشع # دنیسهیا ناتش ندرک ناو یک# دی دین هن رک یا رد

 دید دیا تشز ۴# دنس اندی اب دی دنسب هکسب # یر ناناپات هکیهاوخ ار
 متسنادن مدرک یتسون ٭ دنق دیر اکنا دروخ دیب دره # بوخ دی راکنا
 ۵ تالب مد ها علر هقشع ( هجرت ) دنک د درکرت ك نت 9

 ردقوباکا قشع ردرک درب # دنم دوس مدتا ششوک قوح یدالوا # دی

 | نیس هلوپنااپ هککسزتسا هقش ع دجسم یا لوا مسدازالوا كم ویا ۴ راک |ا
 زرهز ٭ لغلکا بوخ هلتشزرھهںواوارا ٭ دنسد لک تبا دنسلان رهتح را |

 | ید كھکج ےک 6 ییمالمدنیا عانسوت مدلب # دنق هلبا نط بویلبا شون |
 || نردذا ىب حش هع اهرس یلاعت هلا سدق ثلا تذب همطاف و دک رواوا لو |

 | تش همط اف هسفنب رالس هت کردیا هدناحوتف هرس یل اعت هللا سدقیپ رعلا
 ا درو كنانو یدنا هداز ندشد ناسفط نسكناو مدتیانیمدخ تیم

 نوا هسروک ینا کره م دردیا مرش ندنکلکزانو ندنکلهزات كنلاج هغعاب
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 نیدلام عیج هکل وا منا درلیدلنا 2 ون اکب هصک نو د د اتسا یا یدشا |

 (الیچ یفزرابو البفک لاب لنک م ھللا)مدج اقاکیندالاعتیادخو مداکزاو
 ی دتا نیسرلعا ن وک م دتا ی داغا داوا م دقاب هي شم نا بونود

 ردلکد یضار ندنب یدلبا توعداک اب هک ەسىن لوش یلاعت قح ا وک |

 كلام مپ یدعم یدیلوا دازآ هفح هل ام ےب هکندشُارما اکب یلاعت یادخ نعب

 یضار ندنب «رحالوایلاعتق> هکر رک هل وش یدلوا یخ دم هدنلدازا تنآ
 مدتنا هق دص هلل اصل اح ى امعیج هک لوا دهاش نس ی دلوا

 بوتلاق ده دعا هر زوا كنهلج شعا واوا هن تکرب كن هفحب حیا مد

 بوه> یرو,لءاویدیک سالدهراهراپو یدرایح نی راهماجرخ اف کهدننک |

 | تىره( رەش )ىدياندننلعاوبىدر و قلصالخ اکسیلاعت ىح مدتیایدتک|

 لانایتح # هيدي نیب تازال ی اوس وهو هقحو # دیلع هنمتیکبو هيلا هنم
 بلط ییهفعنرکر دقنوقدقبح«ربشط رک صن دنا × هبدلتوجراب و یظتحاو

 كنهغحن ن و یدتیاتافو هوب شەن دتباتع نعهیهبعک ی دل وب لدتبا
 نزاوا كح ورح رپ  دردیا فاوط هک هدنفواوا قدراو دیکم یس هحاوخ
 لواطت # قس ایندلاق هللا بح.( رعش) هک هدرید ندرکج یل راب لدتشیا

 ما هف# هافسذا نجهم هاوراف# ساکب هع نم هاقس # هاد هاودف دیعسا
 ۴# لا اتو یعدانم تالذزک هاوس ا ونڪ دی رب سولف # هباااعو ها

 یرسیا یدتا یدروک نتنوج مدراو هنکوا كن ۱۴ هاربتح هبح بها
 ۳ هلا ال یا اکس نوسنیا تجر هللا نایت نم كيبل مدت
 شلوا یک لاير لواو می هفحن نب ی دلوا عق او قم هلک | هرکصندقدلک |

 لدروک هدنافهن هرکصندک دنیا رایتخا لاهنت ندقلخ هفحیا مدتبا یدیا
 ندنربغ كنيدنکو یداشغاب سنا اکب هل رق هبودنک یلاعت یادخ یدسا

 یاعد هللا سدق یدشا یدلیا تافو هالو قتم نیا مدیا یدر و تشبحو ۱

 | مب هدتنجو ردلکد شخروک رازوک هکندتااطعردقلوا ندراتمارک کا هرس ۱

 یدلباعدرپ یلزکر دشاک لب هلت كجاوخ ندیادازآ نس م دنیا ردعاس مه
 تافوی !بولک یس هج اوخ مکنوچ یدتیا میلسا ناجبوشودوشرق هیهبع و

 ملس ید لوا مدلبا كی رح ینا بوراو یدشود هب رزوا یداوب شعپا
 امهرس یاتهللا سدق كدلبا نفد بو دیا نیفکنو ریهجت شلبا حور |

 | كننالبک دال دبع نیدلا ی۶ ٭ اهرس یل اسم هللا س دق هما |

 + ىس هو
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 هلدتیا تمهت وید ردیا تب ههسوک ین آب یدلشابهغاغاو ی دلهراپ یئدوع
 ل اح هکم د ر وص ندنسپ دنک شع ویرت | مه ن دنا هکیدلوا مولعمو
 یخ ا نبطاخ # (رعش ) یدتا هل رپ هتسکش ناب زو هتسخرطاخ ردیم هلی وب
 هللایصخو # دعب دعب هنم یب رق * یناسل ییع یظعو ناکف # ینانجنم

 تبنح ۱۶ تفخو * یناعد ی ذلل الم اعوطتیعدال تربح | # یافطصاو

 یتساهب تل هیراج مدتیا هنبح اص كن هیراجهرکصن دنا ینامالاب بط ا عقوذف*امدق
 رداقهنساهب كلا هدنقنسهارةفاویدتبا بورغأح مهرب وجد هدا ز لب ندنب

 ےک ا تەلیارار درب لب لبن نس مش نیسې ٹک شب ورد نسنیسراوا

 هد ےب نوڪ هللا لوا مدنک ویلعا ویلعا هدعت م هروتک یساهب كنآن ۱

 نوزواو یدیاقوب هنسنندنساهب كن  Eاب حرفه اهتو
 ییهراکشا م نسرولس" نسمراک دروربیا هکمدربدو مدلکدرداقهخعوب مزوک

 قدینو ء3 2 سیا هلن وس رىب مدتیا دامعا هک صف كنسن وی ورک و

 یکرب ,لمالغ تردمدروکب وچآ ی وبقر دن درام یدتیاردوکم دتنایدلنا

 رکو رجا مدنبانیسبمررپ ونذا هکمربکو را داتسایا یدتیا میس هیت هل و ||
 هدوګ وا ۳ یییثمنیدجا یدتا تی نس مدتنایدرکو رحم نوح

 كناوتلبا هنک وا كني مسروتوک هردب شد یدتا بورغاحاکب فتاهرب هکمدروک

 | ردرا ورتیاذع هلبا هفحت مزب هلا نوناص یی هفحت مات هليا شوخ هلکنوب سفن
 رکش روس هنکیدو و یمعت و اکب لاعلى ادخ م دتشا یو نوح

 حاص نوج م دلوا رظتنم هصو م دروتوا هک لوا ردیا یرس مدتبا
 ناتسراع م دشلبا هن اتسراع بوشیاب هنلا كناو مدقیح هرسط بولق یب زام

 رمک ورا ۷ یدتنا بوروکی مگنوچ یدرونفاب هلوصو عاصی .حاص

 اوبر لر هههدنناب د یلاعتیادخ سردی  eزر

 | تبرق # لاونمولخ سیل لابیانماهنا هک رعش 9۴ یدتیا بورغاحاکی
 یدلوط ها سایر زوک یدروکی ز هفت نوح ۴ لاح لک ین تیلعو تبقرت م

 كدلناروهشم هدنگا كقلخ نب یدتنا تواک هت احاشم هليا یل اعت یادخو|ا

 ملعا م دا ا هج قرویلعای اص یازهفحص تعاس زمغیدروتوا

 ہا كس نوا مدیا قو هلن او ید اهلی« هجفا كیبشب مدرونک ی ککیدید

 عیج ,چرک | ی دتا هلبا ه داف یرادقم یساهب مدا قوب هللاو مدتاهلیا هذاق

 ردن هصق م دا رددازآ هلل اصلاخ هفص هکمرغالوفنیس هریو اکب یابند
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 یس هیرک ندنزاغوب یدتشا نی ز وس كنبحاص ناتسر ای نوچ یدلبادش
 ۷# نکلوتفنج ام سانلارمشعم( رعش)یدلشاب هغموقوا یتایباوبهدعب یدلکود
 هبحیف یدهج ریغ#ابن ذتآ مو یدی مالغا + یس اص یلقو ةنارکسانا
 ۷ یجارب نم هب اب نع یبا تسل # بیبح بح هنوتتم انا ٭ یاضتفاو
 نم یی عام* یالص عز یذلایداسفو# یداسق معزیذلا یالصف#

 یدقان ینب ی الک كلا ۶# حانج نم هسغلل ه اضترا و ## یلاولایلومبحا

 رب وبیرس یا یدتیا یدروک یتشامزوک لب نوجیدرشود هي هیرکو متو
 هلیتفرعم قحینآ رکا نیسردیا یروتوا ندککیدتشا نفصو تن هکر دەی رک
 هرو دنک نوح یدلوا دوهب تعاسر هدعبرواوا هجن لاح نیس هیلکآ

 یدتتا نیسرولیپ ندنیب مدتیا یرسیا كيبلیدتیاهیراجیا یدتبابولک
 نررکذ تبح هکمردیشایدتنامدلوالهاجزکر ه مدلیبیآ هکوربندنامز لوا
 یتر)هبطعو یدر دایب رام هزب هک هسک لوا یدتیا نیسروس یهک نیسرلبا
 سبح میک هدنوب نس مدتا ردیبح هرالئاسو بب رق هرالکوک یدلیا تنم هزبا
 یدروا هقهشرهدعبیدلبامدرا هنی رب یرپ رادساح یرسیایدتبا یدلبا
 بسانههلاحهرکصتدنا یدلوا عطعنم ین اح ندندوحو هکمدلبا نظهلب وش

 یدرب و یلاصر و یلاص ینوب مدتبا هنبحاص ناتسراع یدوقوا تدجاقر هني
 كلکوک منب هک وام هدیک هدنفیرمس یا یدتنا تیکراو كسربدهدنق مدتنا
 مر هدکد سرولوا یض ار مکلامرکا ردشایا واع ب هنکلاع یضهبردسبح

 بورک هناتسراع یسدحاوخ هاکات ردکر لقاع ندنب وب هللاویدتا مرلباریصالاو

 هیهبراجوب ندکع ےظ هناکب مدتبا یدتبا یظعت یفوج بورپ ومالساکب ویداک
 یلقعردقوجیبس یدتبا لدتبا سوبحم ینوبهکر دن یبسر دکر وا كلی یظعت
 رایازیرکققوجو زرکفقوجزموق هغموب وا یزبو :مویوارمجاریردشتک
 مھ رد كب مرکب بور و یلام عبج ین وبو ردو عاضب مام عنب هکر دوب لاحو
 ندنخب داوا هل ءاک هدنتعنص مدیا هدنافرب اب هکمدرونلذبما مرب رود بولآ نوتاص
 اکو تجزو هکر دنامز ردقهن مدتیارد هر رطعیدتاردن یعنصمدتایروتوا

 هل وببولآدوع هنراک یدتنایدلوا هنیسادن | مدتیاردلی رب یدتیاردش هر
 دعب تردکال و  ادهع رهدلا تضقنال محو # ( رعش) هكر ديا غن
 ٭ ادهاوولساوذلا فکف ۴ ادجو بلقلاو یحاوح تالم # ادووفصاا
 (بوقلاقهرکصن دنا# ادبع سالان تكرارا ٭ هاوس لوم ىل سیا نمایف

 یندوع ٩
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 کر دلوا یهو نو ګا صب رعف هپ ولقببط ۍرادب سمو نوما شیبلتو س
 ید ن سرولوا سو ید هنس نالوا هدرغاب لوا شوخ نم رللک وک مو اوج

 یرس ءيت 3 هوا سوخ را هنس نالوا هدز GLU كيود سوخ یزکن رالکوک

E,لواویدباید رک اش کنی طقس یر هکب دا نونا ¥  

 یدردنوک هنعر کد ینالغوا لوا اعم یایل های عمید را و ییغوارب كو اخ

 ریل ایا 5 وکر یخ هب ی رسم عءیداوا قرعبوشود هیوص
 رلیدراو بوقلاق سب ميلهراو هنسانا تا ےک اترکواک هل نکقلاقیدتبا یرس
 یدلیوسزوس DESH هکلیوسزوس ن درب ص باب یر حش
 هب وص كلعوا یدتایرسرد دارم ندرب زفن م داتسایایدتب نوناخلوا

 یادخ سر دب یدتیا ن وناخ لب ی دتیا یعولعوا تب یدتیا شل وا قرع
 یدتا نوتاخ یدلشاب هزوس نداضر وریکیرس مشردشع هعباینوب یلاعت
 رایدشرپا هنغامریاوص لوا اترلیدتک هلکنا بوقلاق زرکولک هاب هلع و نکعااق

 یدرغاجوبد دڅ لوغوا هداروب رایدتبا ردشلوا قرغ هدنق غوا هکیدروص
 | هنس هراخ بوش هنلا كنلغوایدلاط هب وص نوتاخلوا یدید انا یا كیا

 |یدتنا دنحر دن وي یدتا تودیآ تافتلا هدینح حش یرس جش یدنلبا

 تداعر هسدا ی دتا بجا و مع کنره هنر ز وا كنا ی اسهدیادخ نواخو

 | هنداحرب مه تبسن اک یر کح کی هسوک یک كن [سیردیهدیا
 || راکنا مرحال رابدتبا مالعایتتوف كنلغوا اکا نوحرا هبا مالعااکآ ہک لوا

 5 اهرس هللا س دد هفت ؛ 9 یدیدردش مها ینو یلاعتیادخیدتابویلنا |

 عارطض و قلق ب یدک موخنوا هکر یدیا هرسس دق یطفس یرس
 مدق جهر شط بول ینزامن حابص نوج مدلاق مو رع ندد هتک لب وڈ ی داوا

 رخآیبغی فا يه ترن دات اوبدلو نیکسن مارطضا هک هدرپره

 نوحمالوا رج زمو مدیا فوخ بوروک ییالتالهاهکم دارعوا هناتسز اغ

 مدرک هنا ناتسراع نوح مدتا قوم بوروک ییالت | لها هکمدارعواهیرا: سا ۱

 هک اب و هزات هدانزمدرو کھر راحرب هاکان یدلوا حرشنمم "تسویدلجا ماکرک

 ی رظنم ابیز یدشربا اوف شسوخرب ن دنا هم اتم س کز دما شا

 ید روک ینب نوچ هدنچما دنب یغانا یکیاویلا یکیایدیاراو یلاج کیو کو |
 هنیحاص ن اتسر ا؟یدوق وا رعش هجن ر و یدلیا شابولطو وط نب رزوک |
 یبهجاوخ ويد هک هحالصا شلوا هزا و دردهب راحرب یدتبا ردیکوب مدتنا |

۱ 



> 

 یدشمر ونو بولوا هجوتم هبیاعتو هناصس قح هدنما هناخ دم ما یس هدلاو
 یا دج یا هکیدرغاح ی دلشاب هغلوا رهاظ یراونا كنس هکر دق ءاکان
 لوا بونیا هغاشا شر د ه دیو نیسردیابلطنس هدناهکبهنسن لوا لغوا

 ندتقو لوا هکىدرږد ج هدعل و یدشودهنعااكنس هدلاویدرو ؟یراونا

 هک یلاصت هللااهجر یناتکلارکب وبا تنهمطاف ۶۴ مدلب یتردقكمهدلاوورپ |
 یدبآ« دنساخ كلا 1 هطاف ی دیارلن وسزوس ند بح نونعم هدنقورب

 هطف هر لددرب وناجیخد یشک جوا هلک نا و یدرب و ناح نویمروتک تقاط

 هکر دشعد هنع یلاسعت هللاهجر قاامعس راوبا مش ٭ ی اصن هللااهجر
 یسهبعادیترابزكنآ هلک وک مدتشا ین نااحتروعر ندر هخاصهدهیرق 3 صعب عا

 هبروعلواویدشعودترهش ندنا هک هتما ارک لوش مل وا عل طعم ان یدشود

 هکراب دنا تناکح لدشربا هر ب رقیخدلوا نوناخلوا نوحیدیا رریدهض

 كنا بولا نوئاص حدق یکناربیدیارافصلاب ودوسندنا هک ردزاو نوير كلا

 لفن ن دکنوبف كس لوش 5۹ د لدتا درب و مالساک او قدراو هنکوا

 ادعا و ق دغاصهحدقلوای درونک ینوبق زو هروک یی. هنسل یرلکدتا

 ر ویدیا را و رغویقرب مو یدشا قدروص ندنسهصو كن آ یدیا دوس هللا

 یتویقوب یدتیا یدیا یشک خاصرب مرا ےب یدلوا ینوکم ارب دیا موقرقفرب
 یا عت قحوردراو تص خر هکمهغا ناب رق هزب اریز قوب مدتبا م هديا ناب رق
 مدت هعرایدلکنامه مر جوز هدنوک لوا قافتارولب یز ج ايتا هنویق وب مرب
 هک هل رغو هدربرب اما هل رغ وب ینویق و قااقزرومأم هلکعیا مارکا هن امهمز

 ین وق لوا راروشلغا ار ز رانوسمر وک غی دل رغ وب كنا زیرا جاغ وا
 نویقربهکمد ر وک هاک ان هیلبا ناب رق ه دند را راؤب د هکندتک بولآ هرشط

 نوبق لوارکم مدتبای ی دشود ورګا بویارص هني رزوا یراوبد كنهناخ
 هد رزوب یتسب ردكوبق لوا مرا مدروک مدّمح هرشطردشج افندجوز
 هلرکی یخ د هزب ی اعت یادخ هک دیاش یدتبا مدلیوس اکا ییهصقو مدلاق

 یدتیا هرکص ندنا یروتوا ندزمکیدتبا مارکا هنامهمهوا شهری و ضوعر
 یرالکوک كارانا ن وچ راتوا ۰ دنلکوک كر دب ره نویقوب یتسردب لغوایا
 رولوا رمغتم ید كنور هل وا رمغتهرک اوردشوخ یدوسید كنو هلوا شسوخ ||

 یدتیا هنع یلاعت هللا هچ ر ییفان ماما هکر کبهلیا شوخ یزرکب رااکوک سد
 |یدلب وس ماع نکلوزدب را و یسیدنک دانه ندرادی رج یکیدیدنوناخلوا

 هرس



 i مهرذقا وک ابو ا شحوا ام )نوع یدتاویدرات«رمشطندنک وا
 هک اهر سەللا سدق هیعدربلا همطاف هل ندمرلکدید لوا مدلنا هب ون مدنا

 كعاشم یدیا ندنافراع راب وسروس هلبا عاش رايد یدیا زولوا هدلسدرا

 تودیآ تب اک ن دّوخ نر لس و هيلع هللا للص كل وسر اکا ید

 لوا تعاسررایدشا لا وسرد (ینرک دنع سیل نا ) هکندنیدحوب یمیدروبب
 رک ذ دوهشتنارکذ لا نا)یدتبا سارلیدشاب وسزازوس لبا هسوگ ندیا لاوس
 ناکمالنیح تالهرک د بیو هرک دیفدلرکد غرف هللرک د م اود عم تالروک ذلا
 هدهاشم ییکیدتا رک د یتسروکذم هدنفو كکیدتا رک دنس نع ( نامژالو

 هلوا ینافهدنرک ذ كن رک د كنسسد نکیا نراقم هک: رک ذماودتنسنیسهیلبا

 ىلع م ۱ 9 قوپ ناکمونامز هدنآهک هدنامزرب هلواقاب یکدشبارک د نس كناو
 رفاو ی دیا ندند الوا ر اک 14 اهرسیاعت هلن سدقهب ورضط دج اهخنوژ
 ناخ كو رضخ دچا و ی دانا هعقن هرآ روو یس هلج ی دیا راو یلاع

 ی دشهروک اهشرس لا هللا س دق ىضەح ونا و دیزیاب یدنالاح هیرزوآ

 ینژزوس لكرابروع ۵ دنامزره هکر دید صقفحونایدشکار الا وسنددیزباو

 مدروک ی ییع 9 یس هخوز كم و رضخ دچا مک داكا مدراتود

 5 1 هسران دهدنف ھن حاوی هر عمكئدنک یلاعرو ناک یخ هکعذلبس

 سا RR ماد هگیک ره هکر دشمد هرس هللا سد دب 1
 ۱ ORE ھ یک یمش یل ما نون اخ كېورضخ دج هک دکر ک

 هلفطل ع اونا لځ یلامزو هزاصس قح هکر دشمد ىلع ما هنللاح یک یلاح

 وارد هنپ رزوا كرانا سر رايد ا لوق ی دلا توعد هنبانجیدنکه ل راکلوپا و
 روسیرلناارب ز هردنود هدف رط یدنک ها الب یرلنا مک ان یدک درالب ولرد

 ر د ڪک راسا ن دمکح قار اوخ قلوا توف تحاسرب هکردشعد هيو
 اتو دخ تا هکم دلک ی دشا بولک کا یک نو اسب ن دالها ۳

 !تمدخ هیالاعت قح ن وه "یدتآ ملیاب اط ں رفت د هبیلاعت قح رس تر و

 هل !دىع وا ج ؟هدلاودم ما ناسە عا بلط برنا هلیس هطساو كعا

 هللا دع وا لیغوا ی ییا ندناتاقتاداع اھ رس یلاعد هللا سدق فیفخنب

 ینادهاح و ت افشاکم كناو ی دک هج ندنل ویا رد بولو سادلوپ هل دخ

 یاملء ایحا هدیربحا مع كي اضهر ۵ دوره هللادبع ونا چ هکر ریدردقوخت ۱

 یدیا رولبق ز امن بومح هنیرزوا ماط هشریا هنس هکر دق مکان یدیاردیا ا

 کر
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 اک | ندماقمرپ ج یدیا هی روباشین ۀمطافتروع لوا مدروک تروعرب و رارب
 هکیدروص هنونلاوذیرب ندخشاشمیدیابلوا نابعاک اربخ لوا هکمدمرب و ربخ

 نیطافاکا ردراو نوت اخر هدهگم یدتا كدروک ولوا هداب زییک ندهفناطوب

 ۱ لواور ولکبعاکب هکراب وسروسندنم# كنب راانعم ع رکن أرقراریدەیروب اشد

 أ لکب ملکتیو نادیم لک یف یطنههاف لاب ىلع هنم هللا نکن ل نم)) هکر دشعد ۱
 | هنم ءایطا هعلاو قدصلانع الا هسرخا لاب ىلع هنم هللا ناك نمو نأسلا |

 هانا لع ەن رزواكعا هدهاشم ی یلاعت قح هک د ید (صالخالاوا

 ققح هلوا هني رزوا هدهاشع 2اک نک رهو راب وسهلا ناسا رهو رروډ هدنادیهره

 هتب و رواوا هني رزواصالخاو هت رزواایح ندةح مادو راب ازمساد ینایلاعت
 ءاعد هب ر وعدي هجاوما هیلع برضترح ىف مولا قتلاو قداصلا )هکر دشعد |

 هدا ردرب نوک ی بها یوقتو قدص عب هال او صالخ ا هبر لتسب قیرغلا
 صال ندننرورابااعد یک قی رغ هیال اذ بررکو د ینا یجوم كنابرد لوا هکر د
 لع لع نو فراعوهف ةدهاشملا ىلع لع نم) هكردشيد هني ورتسا هاو

 هدهاشم یی یاعتو هزاهس قح هسیکر عي ( صلخحما وهف هانا هللا ةدهاشم ||

 هدهاشم ین لاعتوهناکسقحهسیکرب و ردفرام هسیکل وا هسذی| لع هنیرزوا
 یدا  اهرس سدقهزوت ز  ردصاخت هریک لوا هسابق لع هنیرزوا كع
 شبق یف نوکر کر دش دردشقیا تمدخ هب یرونوهدینجو رج وبارد همط اف
 مهروتک هن م دتیا مرب ی دتا نیسدمرب هنسن جه مدتبا مدراو هبیرون یدیا
 ندلوک ی دیا راشاب دوا هدنکوا مدرونک بوراو سا دوسو كما یدتا

 یدیارونابوب یسارقیدرونقود دوسهک هنیرب هنره كنيلایدیا شاوا ارقا
 (فیظ) مهیفدح امثال وا رذقاام ب راب) مدتاهلب 3 وک مد روک ینا نوح

 | سرد يق وب ینغویرب « دنجما «لرانوب شریک بچ هن لرایلو براب نع
 ه دار وب هکیدشیان اکب تروعرب م دریا هر رب مدنک بوقیچ ندا كلا
 هنکوا ریما نب بوید نیس ثمل نسیدیاراوناتفق هیت رب عی هزمر رب
 یدلوا رض اح « دنک وا ریما بولک ن دمدرا بودیشا ینا یرون یدتلنا

 ربعا ر دن دنرا بل و كنیلاعت و هناس نح وب هک زکمتجیا ینوب ی دتبا
 هراقربهک ان رلبابلط ناتفقهععوب رب ندنایعص> هکعهدیاهراحهز نب ید

 هکن کی رب وبلاص شوب ی دنیا هنس هلی هعغوب ل وا ی دلوا رهاظ هیراج

 كريما بوشیا هيا مب یرون سد م دلوب یران اتق هلا هوب لوا

 + ندنکوا *%

۱ 



 تر
 صقل ی دتبا تافو دیشزا نو راه نینُموملا ما هکم دزوک شازاب هدنا

 هرس لاعت هللاسدق شا تافو نوک لوا دیشزا ن وراه راب دشبا
 ةعبارو ردن دیزولوا كماش ءاسن هلکاهرس هللا س دق هیقشم د نیک |

 هیماش هعبار هکردشعد یراوطا یبا ن دچار دی د اتسا كن هیم اش

 اکب ی دیاروق وا ء رک ن أرق مدر او هب هیقشم د هيکح هکی دتا

 هک رزوا كنس یر اولا یا ن دچا عب كرا كنس هعد ار یا هکر دتیا

 || لوبق یس هصن ی دار د هلبوا م دستا شعارتسا نماد نوناخرب |
 كتاو اکس رکم هيلا لوغشم هنروع یکی ییلک وک ند ادحخ هلا لععر رد

 یدتبا ردششیامدتبا (ملس بلا هنا قا نمالا)ردشم شا ایریا
 ج۵ یربغ ندنا هدکاکوکو نیس هربا هي یلاعتیادخ هکر دلوا یر فت كتاو |
 || لبا ندنرتا كزوس لواو مدح هرمشط ندنوکوا تا ر دیا هعبار هیلو ا هنسن ||
 | ی ندرانرا مغی دشا وب هطوب و مدردنک كردیا روصتو رکفت نعد كر هديا |
 || هک اهرس یلاعت هللا سدق ناسح ما ل مدردنا مرش وید زل هديا نظ تسم ||

 || راض و یدراو هننراب ز تانآ رول ایشن یدیا ندند اهز كناها هف وک

 مدراواکا هدتفور هکر اا یرون نایفسیدتسا هغانوناخ آهک داشعد

 || ەن رااغوا كع رک | مدتنا مدمروک هندن یربغ ندرمصح هنهکرب هدنس هن اخو |

 | مب لوا ندنوپ نایفس یا یدتناراردیا تبار یکلاح كنس هلیزا بوتکم
 || لوش ما بلط اند زکره ن, ك دیا ,ظعاندنکی دعس هدمزوکو هدلکوک
 لوش ملبا لاوس هت ر دف سصتمو ردرداقو ردکل ام هیاند کند هلاک

 || ندم رزوا مب هکم نمسا نب هللا و ن ابفس یار دلکد رداف اک | دکن دنشک

 لوا لوغشم هبیرمسغ ن دالاعت یادخ هدنفو ل وا نب هک هصک تقورب

 | ءاس 96 یلاعت هللااهجر هپ روبان هبطاخ ل یدلغا ندزوس لوا نایقس ||
 یی اطسب دیزب وا یدیا ندنرا واوا كنرافر او ندنز هعدق كن اسارح ||

 || رواج هدهکهردشهروص راهن ندنآیرصمنونلاوذو یدشعبا زانن اک |

Eی دیا ر دیا تعج ارح هب هکم ورک ی دزدیک هس دولا تد ان ایحاو  

 نونلاوذ نوکر ب ردشوک ندارند هدنخوا زویکیا لیرعه هدنلو هرع هداهکم

 | لرکی ندنا ج هداند ی دتا همطافردراو ناصتنو تاذم هدکعا لوبق | . "
 هدمرع هکر دشعد دیزب وبا هیمروک تاس هداتروا هکر دوو قوص قرواواو |
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 | هلبا نون ارا یهارواواافش كنز لهآ هک **هنشاب زوکه لک هح ون لیق د دم
 هتحاطورب هرکصن دنا#٤یهار كلها تعاطر دو *تالصو موصو دج ||

 هل هګنابرلن وت اخ و ی دلعا ټو دیا غارت هلن ایا وبو ی دتیا تعج ارم
 یدتبا یلطاعدبولک اک ! ضایع ن ل ض ی دلور نوح هکر ارپ د یدیا رارلغا

 هکر نا هتسارب هدکننام كنس هليا یلاعتیادخ مه لیضف یا ىدا |

 یدشو د دو بوروا هةهشرب لیضف هلوا تب اجا بیس مملیا امدرکا
 ردبا ی دخ هب هزا وه ردندزاوهااب ند هرصب 4 اهرس هللا سدق هیدرک 9

 غانا مدراو هيو وا مدیا هدنتم دخ كنهناوعش هکر هکر دشعد یدی

Ê ,رد هربقمیرب وخ وا ردلکدیرب وخ واهروب هک هیدرکیاقلاقیدتباو یدیدی  
 هتک كن آی دتا یدشریا هناکس ن دننیهگ تکرب كن هن اوهشرلپ دتیااک |

 ن د ابند لهاو مد مع نوا ق زرو مدغ دیا تسود یابند وربن دیلهرا
 جش ن دران و یدعر وکو وا ه دم رظد ن دنته> عمط هک ج

 كنیربس نب دم  اهرس سدقن رستن هصفح # مدءاصراوخ نبر
 یدیا یسا تاما رکو تاناویدیا یکیشادنرف ہ دعروو دهز ردشادنرق رق

 یعارح یدلفزاغو یدتلام بودیآ نشور عارح هام هوا هکر کارد

 هہماش همیار یدلوانشور هن یسهناح رخ هحاصو ید وس هدّتفور

 یراوطا یا ندجاردس هحوز كني راوطاییا ندجنا هاهرسسدق
 یدبارلبا هبلغ تسحو قشع اک | هاک ی دا فاتخم یلاوح | كن هکر دشعد

 یکی دتباهبلغ تبحمو فوخ یدیارلبا هبلغ تب و فوخ هاکو سنا هاکو
 بیصدیلق ۵ اوسلامو 3۴ سیخ هل دءد سال تلن> ( رعش)هکندرید هدتقو

 سنا هاگو# بیغیالیدا وذ نع نکلو ۴ یص “و یرصب نع باغ بب> #۴
 ۷# ۴ رو داوملا كتلعح دلو (رعش) هگیدربد هدلاح لواتودنا هملع

 |بیبحو # سناوم سالڪ قم مسج اف # یسولح دازا نل یعس> تح او
 یدا زو (رعش ) ی دبا ربد هدنتفو فوخ هکم دتشاو# سنا داّوفل فلق

 3۴ ى اة اغا رانا نقرا * یفاسلوطاما یکبا دارللا# یغلبمءاراال لیلق
 تسل (تس) هکر دشعد یراوطا یا ن دج او یفاحنیاوكنیناجرنیاف

 تیجوژ تاک ےن نی #*ناوخ الا بحكرحا انا ۶# حاوزالابح كيحا
 هکندربد یدیارروشب ماعط هک دتفولوشو ردن توخا هکلب ر دلکد بک

 ر د شمس هل یم سا لب را ولا ن دج ۱ الاردشم همس ماعطوب هک یدرسیا

 ۱ | هکر کبردلاقنکلوب یدتایدیا رروط نکلرب هدنکوا كنا نوکرب مکردراشعد
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 صخر هروک لوغش٥ هرع نب هکمراب | مرش ندیلاعز قحن کرد دع دلوا

 ینآندیلاعتق>یدتا مهدیااعدهنمراو دک هکنوح مرهدیک دید تنا اک |

 هر شرا هنماعهرلنالوا دونشخ ندودنک شو هلوادونشخ ندنسوک هلبا بلطا

 هرمصب عاهرس سدق هیرسصبلا م یھ دینا مانی هدنکایرلتسود نسو
 تم دخ اک او شا تبع هلبا كناو یدیا هدننامز كنهعبار یدیاندنلها
 راد وس نر زوس تبع و ی دیا شلواهدنابح تدمر هرک صن د هعد ارویدبا شنا

 تیکه دسلترب هکر ربدویدیارواوادونهب هسنشبا نب رازوس تبحویدیا
 لوا یدرب ونأج بواوا لاح یس هرهزیدلوا مطاحیدیارلراب وس نی رازوس
 یتیآوب مک تمدیکجتجز هدنماطكناو مدع غ نوعا قزر زکر هرکر دشعد
 هللا سدق ههلآ و ةناح ر ۶ نودعوت امو مکفزر ءاعسلایو ) هکمدتشا
 نیشاب لس ق رق ردشُعا تک هلکنآو ردندننارقا لا هب ودع ةعدار (اهرس

 یدم وب وا وحم وا ده و یدع م اعط ز دنوکزر رهو یدمردلاقاکب ندکوک

 مرمر دشربا ر رص جی دتیا نیسرر دش رارر ص هدان ز هک فن رای دتا کا

 رفع هیدصک یتماعط كزدنوکو مدلاص هز ودنوک نیسوخ وا هک
 هلبا هيو دع هداعمو یدیا ن دنلها هرصب هرس یاعت هللا سدق ةدیاعلا

 یف هی دتبا اکآهسوگرب یدلوایعا هکی دلغار دل وش یدیا شا تب
 ردکر کشم هداز ید قلو ا بوعکندیلاعتیادخ یدتا كاز سز وکر دلکشم

 قاوا یعایلکوک بویعیا ےھف ین دار ک٥ درهاوآلبلاعلو هراس قحو

 رروتواهد هی ایدیا ندم ک اهرسهللا سدقهناوعش 2۶ ردکر لکشم جد

 داعیدیاروقوا رلهنساو یدیارابا ظعو هلراهمع شوخو زاوا بوخ ی دیا

 تادهتحا نم تناک )یدیارارواوارضاح هنسلح كلا یرللها لک وکو رادهازو

 یجداغاو ییلعاو یب دبا فوخ هناوعش نعي (تایکبل تایک ابلا تافباخا

 لرازوک ندکغی دلغاقوح هک زر هدا فوخرلیدتا اکایدیا ندر ه دهتح

 منهج ر دولک وس کن قلوا روک ن دقلیعا قوحهد اند ی دتا هلوا

 مور ندنساقل كب وبح هکز وکړ هکر دشع دو هسیاندقلواروک ندنب اذع
 ردقلوا هکر ارد ر دلکد وبا قلوارس هپ رکهلواقاتشم هنب ر ادید كن آو هلوا
 بولک هدو وا اکا هک رب یدلاق ندناداسع و زامن هکندلنا هماع اکاهصغ

 9۶تیر نشت ةحاينلانا# هیجاش تنك اما كعوم دیرذا (رعش)یدتبا
a(دچو) انيع ط1ا لعد نم بوذلا اغ اف 3۶ هساد رهدلا موصو یوقو  
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 زکلارولوا ناک دلحم هجنرب هناوا تراشا هتیرافب رشءاعسا درح ءلرانالوا

 مهح اورا یلاعت هللا حور هللا لها نال وا یرارازم هدیارمسقاو هد هنوق
 ییراټ رق لنسهیچب یلاعتو هناهس قح ناه ردزواجم نداصحا “راد

 هیابادنمرهب ندنراتناحور یراتلاط هلج بودیا «دا ز تب رار ونو

 ٭ لاحرلا بتا رع لا تالصا ول تأفراعلا ءاسنلا رک ذ ف 2

 لاجر تاقبط « دنباب یعچوا شب كناحوتف هرس هللا سدق تاحوتف بح اص
 لآ لاجر ےسا ندلاجر وبشا هکر ید ہرکصذدکد تبارک دیضعب ندهالاناجر

 رد لاغلاجر نکلو رداسنهکلب یصعب رداکد لاجر یسعیج کیدا رک ذ

 رایدتباردسفن قرقیدتیاردجاق لادباهکرلیدتیالاؤس هنضعب ندهفناط وب
 دبع شو ردراو جد نوت اخ دنرلجما یدتبا نیسزعد ردرا قرق نوعت
 تافراع ءاسو تادناع "هوس ر دیح اص اسم تافط هک یاس اچ زا

 ح رشو ردشمزاب لاوحا قوح ندرانآو ردشلبا عج بکر هقشب هدنرکد
 لاجرلا ىلع ءاسنلا تلصع ارك ذ نك ءاستلا ناکولو مهضعب لاق ) ردنعا
 مکیدید (هجرت) لالهال ۳۳ رک دتلالو ۴ بيع سعشلا مسالثدنألا الو

 هردب ردلکد تالرکذم#راو كش هم دناضف هنس وا لاجر##نیناوخ هسرولو| یک

 یلا من هلل! سدق هیودع هعب ار و۶ راعمه هس زعرا ندکلتنوم # رخ

 یدیارروص لاسع ن دن | یروث نایفس ی دیا ندنلها هرصب 4 اهرس
 یدراواک | نایفس نوکر یدیاررتسوک ت عر هنساعدكنآ ویدیا رراو اک او
 نایقس ی دلغآ هعبار (فمالسلا تالتساینا مهللا) یدتبا بوریدلاق نیلاو
 یدتسا هت یدتیا نایقس «ادنلغآ یت نط یدتناردن ندلغآ نس هک دروص

 هعبارنیسهدولا هليا كنا نسو رولوا هلی كا كرنا تمالسن دابن د ەكتىسم رب

 هحوتم هب لاعت یح یسهرغ كتفرعمرولوا یس هرغر تكنهتسدره هکر دشعد

 لا رشغتماق ق دص تلق نم هللا رفغتسا) هکر دشمید لو نیو ردقلوا
 رکن كلرالوا هلیسو هتب رفت كت یاعتقح هکیدروص ندنآ نوکرب نایقس
 نیکیدغدیا تسود یتیرمغ ن دنا هدټرخ آو هداندهدنب هکردلوا یدتاردن

 نسرکآ هاد وس نالب ۍدتا هارت-او یدتبا هدنکواكنا نایفس نوکرب هل
 ل دیا ریا ظح ندنابحوب نع ید زالو اراوکشوخ یناکدنزاکس دیو نوح
 نیک هکلب ردلکد نوعا عیدلوا نیک مع هکردشعد هنیو

 مدد انوا

 یایاندنلها سدقل | تير هج اهرس ىلاعت هللا سدق هدیعتلا بابل 9 ردنوحا

 لوا ٩



 ۱ هدندرآ كغاطروکذ مو ردندنرلکب روهشم هجر بلع كهاشداپ نامع هکلا

 ,بولارب هدنناهزناحروا نا ال ردب وسماک النا یراکدید لبا دوعروط
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 یدیاردیا نتهدخ هسهنی دشاوا دب رمو یدشهروتک تدارا اک آتو دنا تعارف

 قد یدشقیا تبحهنیراتم دخ باب ولکیکم تی دیراترضح ناخروا ناطلس

 كالم یدکی لوبق یدلش غایب رتهدخ اب هلبسېح اونو ارق عی لوک هنيا هکر ید
 بوبدردلکد ییها كناو ردق و ییاتحااک ا كراش وردر دکر ک هراهاش داب لامو

 بودیا تیاعر سفن كهاشداپ ك دبا مارباهدانز هاش داپ یعالارخآ شایارذع

 | نوساوا یقلندواو یسلوح اراش ورد یسی رب ن دکح هپ د کوشراق لوش
 کراشمروی راشهر وص وب د مسن دنرا دی مه كيک هتیرلت سطح ابا شع د

 ی اهن هللا س دقزب ه دنن رط اقول اونا دیسو زت ه دنا دی ره سالا ناب

 دڅو یلج دج ایرالغوا یګز اب هد لوبيلک ید یربندراروهشمو ل هرس

 |ردیبحاصنیقشاعلاراوناررید ناجیب هی یلجدج ا دک هللا امه جر ر دلج
 مانو ولسو لصد ب>اص ید ی سب NRE هب دیشناک ىلج دوا

 | ردمولع» ندننافلوم ی اضف و تامارک راروتاب هدیلوییلکر درا دیک شا

 رد اططا لصف كناساکرتر دوت ندناس دوخ هر دم باتک

 یرب ندرروهشم هدمورو جر د اک ه نی رزوا تعک لاک ك ظعاو م باب راوآ

 ردراو یرزوس فورءمو روهشم هرس یلاحت هللا سدق رد هرما سنوپ
 زومرو رددب رفت راوطاو دیجوت را رسارسارسو رد اوط لومعم یسهلج

 یسهقراهکر رد دست ك ه صا قدپاطیسادنکردتراشاوا

 E یرکاربزک رهو ی دروتک نودوا هش رال هجت هلی

 کا رز ج اغا یر کارب هدنګ | كارلو دواوب ا سنتا شعا 0

 هدر زوا كن وص هم کوج یر |S هدوبف ول ات

 لواو # راردیاتراب زر درو هشمروتأب هدنب رقلرب یییدشراق هنب وص هیرقص
 روتاهدیالو نرترد هک :رمس س دق یرلترمضح لو شاکب یجاحیرب ند هلج
 ردهاکتراب زر دنراعیلاعیرارزوا ایلاحیدیایس اتاما + تنالو بحاصر

 توس 6ا هد زا ز 2 هجج رکا فدا 13 ف اطعم فو رعمو روهشم

 جار =| النسا Sl اب رک ارل اوا عت حح هدنرزوآ کرم اوا |

 لاج تیک یب دچک اما رازرک راذعلا مع هدنعالتوا تحانا بودیا

 | روهشم هدرادد ره رک | لصالاوردشعس را هرتاون یکی دیا ا هفناط وب و |



 فرا
 ے ینا هد هس هبق یراترمطح ےھارا 2 مدلاو ی دتنامدلنا شیتفت

 میظعر نکیآ لوغشم هداشرا هلبرافب سش نذا نکا هدنابح یرل:یضح

 جش E د شعالوا سسنم راشلوا لوغشم هنود و رهرلشعم “وده ڪو

 جش قآ ءدنف و لوا شل عا تع: رع بو دپا دص تر از ییرلت د رموح

 نامارق رد هدنن رق كبيلکسا هکشعا نک اس هد هیرق مان تالوا یرلد سطح

 هد وب راش شوط ن ل دن اق وب یاب مدلاو نیع الوا ك ارم ك دعوا

 هدنتروص یرانرمض> جش قا | هکرارر وکرولوا یر هءقاو قافتا هدلزممررب
 هه روم رب ها ات هدنشاب ورک ه.حرب شاد کوا هدنس اقرا رولک هسک رب

 نوعا ضبق عقد خد هرانوب بور وتوا هدنرز وا كم رک ر ونت رپ شعروا
 هدلزبم نامه جد یراترمض> مدلاو سد راب دا ےلعت ود هلا هل و ۱ دنس

 روتنو رلید ر دقاب دوا هنګا بو ریدزاق روتنرب هپ هدد دجا هحاوخیرلمداخ
 قرع بوروتوا هني رزوآیدشلوا تراشا هک هله>و لوا ه هرکصن دقدلوا ما

 یداوا مخیرالاع طسب هنی بولوا عفد طبق لوا تعاس نامه رایدکود
 ا نم هک زاید روپ راب دنا ضرع یب هءقاو بور او هش روضح هدعب

 شمزق یرلشپ و رد « رکصن دنا زکیردتیا هرلشب ور دو زکیعیا كرت ق داع
 یوتسمویدراررحا بور و وص قسد قسد ب وړ هیورو هدنرزوا رون
 ناسکس زو كنرعه یرلآافو یدزاردیا لصأح هبفصتو یدرارکودرلقرع

 ج د یر رق یدلوا مد او هدنس رک هبنش هس هدنلاص زوک هدنسل دی

 ندنرک د كنم اشم مور فد رش باکو دوصقم هللاهجر رد هد هب رصف
 هر ابعنو ردزواهمندناس ید دعارلن ونالاو ردکعد نوسلوا یاخ هیلکلا

 فن يع ال اع اهن ردلکدرمسم ات :امز ف قلو رغط ماع اول اوهام لع

 OES هنالو او ةمار کلا تبحاص ت ه رکصتدقدلوا

 الغم رولوا رافد دل ست هسالوا عورش ا ام لاجا ]رانا درع

 هللا هجر اشاب قشاع نارفعلاو هجا هلع هدشامز یزاغ ناخراندناعع لا

 فراعم نامهردندنلک كوا شع ردن درا قع كلها قدرط ول ركشا روهط

 هدفوقو هلاوحا كن كع ارظنردذورعم هلکعد یا ویداشاب قشاعهکه ش رلدمان
 دنب و ل ردقوب یربظن نآ هدکولسر اوطا هکر داکر لوا لصاحخ اوز دیفاک

 هتج رق هسور رد د هرس هللا شد یرلترمط> انا یلکیک یرب رانا هدنام وا

 هی وازو هب رتهدنرزوا كلا یرلترمع> ناخ روا ن اطلس رونا نکا یعاط شش ک

 دوعروط شعار دا تیح اصم هلیا رلکیک هدغ اط ردشمردتنا انب مماجو
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 نر عسا ناغهراابند ندنسن شد و ردیا چت رن > مداوا رم ندعاج

 ! یلکو کر ب عاطلس م دتا ی دیدر دراو كن ن دلا اوحارب اس و ند هعواو

 ا ا یدتا صاتولخ سا ردقوی مهنسد مه هلک هرق یزوک و

 تاودرابدید الص هنیز امن حابص نوح مدروکهعقاو زوب تود هد ههک لوا
 ليصقتلا لع هدمرطاخ یس هل ج مدلبا تراشا هنا واكعراةعقاو بولآ قو

 | معج ابقوا تبا هن ےسروط هزاغ هکیدیا بلاع نایسنهلپ وش هدنب اذهعم م دلوب

 | هولخ سپ ردندتاک رپ كش هل ج روض حو ظفحوب هکمدلبیدیازلک هی رطاخ
 | هکمهاش ج یدیاتارب “هليل هک هک ی جدی ناک مدتاتموادم هیابحاو

 محر ادبع ییذواولیصموروتأب هد هب رق مان نوکسکعبات هه رررد هزچ یدآ

 ۱ صم حشو ر درحاص همان ت دحو روت اب ه دیحاص راصح هر هکییلخ

 رابدیا هدنولخ هلج روتا هدنیلکسا ردفورعم هلکعد لغوا راطع هکنب دلا

 | جال وب قانجرب هدنتقوقلشوقنوکر هاکب امارایدیاروم ام هلتضا ر هلججرل وب
 .مدرگا ی وصومدیارببیالوب لوا بوتودممتیدیاررپووصیتسدرپ وكار و

 زوم هلکنوب ردتسنا ویحنامهكم ر اس کن هکیدذک هرطاخوب هاگوک نوکرب

 |هدانز نوکلوا یدتک بولا مدیا لوق كج ونک ماعط جش مداخ رولوا

 یرضح حشمدلوارداق هپ هعقاویسادنرا یدنزاقمکه هروب مدلوابرطصم

 كنس یدتااکب یمادیرابرلشعا بضع هعداخ بودیا شدتفنندمداخ یلاح

 | نس كيببط كنس نیس ه دیا لع هلل اطعیش ء اوغا هکر دکرک هکن قال وضف
 لرلنار دوب یس اضتقم كی رشم كنس ی راب یکتعیط كنسو یرلزوک

 هککی ګد ناسکسرلیدرب و جالوب قانجرب هلکا یکانوک لوا سو ردلوا |

 | هرط اخوب مس لفتسم هسلوا و الب برج نم رپ هکی دلواوب هرط اخ
 یدک مدار ندنعش هرکصتدماشخا یدلوا ریسیم مدلبا عفد هکر دتنره

 یدلناتوعدبولا هننابیم مرادون ناخن نرو و جب یس

 هکدا 'رداکد هدنول ن دلا سع“ یدتاو یدرب و والت برج یدنرب هی

ERمقا اربا حش یدربو روتسد 6 د ولد هلا تعارف ندنولخ هدعت مس ماع  

 مک ویدیارونللوقزدنوک امدقم یرلشد ورد نروتش ؟تیدارا هکندیاوت قلرط

 | هلبارونت یدیارابوق هنولخ هدا یدلوارسپم حة هکک د اکا یدیارریدتاایحا

 | همت میهاربا مجرب محو ردشعا تادحا میهاربا م e ی هده اڪ

 | نیبس كرون ث ادجا یاعت هللا هس ن دنرات ض> یلح هزرا فا ج |

(AV 



{u} 
 ا اا ی داع هر ومل فی رزم لوا نیل جون توقف

 یلاش ند رال یہج رکذ باک وب دوضم رد زواج ندد یشەجایع ینامارک

 1 شه هات نیک طساونجکی ها ضقو هک اند دقم وا

 ها له تييبلصلا هاب ىلع یم و رلا ین نخب نزلا نب دلا نب ج نا

 اا ىلع 5 مھ ار دنا ىلا لد دعب الد ن رو دعد ارق با

 مو هب قلعش نع الو مهب اون الو هاصق اوسل نیدلا ءاهع نه نيجاتعلا

 لما فقول اذهل ىل وتلا نوكنو اننامز ىف لودغلا هروص ىف نون ارح ۱

 دل هنعا هلعف هيف فقالا طیش لعام دعب هلدب نخ ميهیلع نيف وق ولا |

 ٠ هللا نع دق نیس فار ص لب ےھارپ جش ۾ نی-چآ سانلاو تا اللاو

 !هدنیاب ا توغ یراتض انالوم هد هنوف یلع لص ګرد دلولایتسا وبس 36 هرس

 ,یراص انالوههنس هسرد ءنواخ هدناوخ هدر رمص- هرس هللا س دق رد ثا

 | ی یدیا بهذلا یعفاش ردشلوا س رده ءرکصن دک ذ تیا تافو بوقب
 اكن هس رد هکیدیاوب بنت ه رلتخار و ندهس ردم ز دیحاص كراولک 1

 وا بهدلا نخ هلجج ندءتتتدو سزدم هکشعا لوا ط ریس ی

 رخ آراشاوا هش رزوا خالص بودا تغار و ندهسزده بوزوگ ینول سا

 رله ا نآرف عاعسا هکشتا هءاظرد 2 لو شاک اهات وح الفرو نمالا

  تّوشدش یراکرو ب وا ادب ینا ندنولنورد را اغاز ےک توصرپان

 ند ادنک بولکهفهزپ ن دنراطا یک. اج هتتسار او 3 سعا رارلعا

 نیدلا عهد ا ی شیو د یس معاد تک ر شکارر درک

 o دوو لوا رلزن شا نیا رکذ لرلنا ردن ران سڪ > نی دلا سیا هکموکب

 مدار a یسکا رلاوغشم هداشرا هدر ازا كب یرلترمظح نیدلاسدنقآ |

 وکیوم جد ق ] یقاق " راشمراو هی ان ودیا اوس e دا

 5 ۱ 2 ران راتسهتسا ند هدندب ص اما ۹4 فار طا قیالخ

 هکر دی دبا می ترمطحرایدلغاط قیالخ میکنوخ ردیا ینراترضح

 ید روص ند اوج | ىب بولود سا ردقوب مک نرو گو کر مه

 ۱ مدلک هموا نامرد یدلوا اد دردر هدعورد مدیا ی ردم هل رة و مش

 نیغلوارقف لاک ه دنب ردیا مب ها ار چاپ دیدراو ن اتو د) تم ید

 هک ندعا



 یر
 سم اشاپ دجا یلغوا نی دلا یلو یز اغ دج ناطلسرمالارخآ
 یدردنوک هل ربخوید یم ردقم یعق لر اصح ن دعشق ا یلاعتهللاهجر

 یضاق هناخ دیزب ابن ناخ ماس ن اطلس هللا هلس یدنفا هاش یلغ وا اشاپ لاک
 |هدنرلکدروکح هضاب اشن الا قی رطب یناخع لآ ے راوتر دشلوا رکسع

 م "راد بطق ناخ دج ناطاس نامز نارق بح اص هکر اشم زاب هلیوش
 یدیا رظان هن امسا "هنس هل رس * دید هکنیراترمضح نی دلا سعسقا نامزو

 یداهح رک اع ع نوحا دادما هبارع شکر فظ شدح هلیااع د دا دما

 لو انالوبواوا رضاح هدنرزوا راصحیدیشقک هلبب هیازغ لوا بوریدلاق
 مص و نعلوا حف هعاق یدتاراسفتسا بوردنوک ی باشاپ دجسا یلغوا نیدلا

 ندنژرابررد ظفل كرارمساناک لوا ی دتنا رابعا وید ردیمراو قملوب رفظ
 صور دع)ط هداوحه یلطم رداتیاعت قح هکدلوا رداصبا وص تا وجو

 كنابند ردقفح ر دق و یردقر دق هشدرب ل داسفنوک م اع مانا ظن هنعاص

 یرابتعا ر دق هن شرح راصح وب هدنحصا نکیارادقم ی هلی وب یسیلک

 | جوت نیدهاحم سوفن كيب هجنوب ن دنیقب باحاو نيد بایرااکآ هک هلوا
 دعو هل زع رز هک كا نیل داهتحا تشاو هدا رص نماد ید راكبا مات

 هنضفخ كنیدحاح تا تلالض تبار توتیدیادوصعم نر اک كمانصا
 همس ود هبلط ماد مارح دیص ید راهدیا ماها هنعفر كءالسا مالعاو

 ههانتفالخ اش داپتراشب رپ تر اشالوا هیعرک رادتفا هی ر اکشلواو

 یناشو یدردنوک هتلاسر رارکن یلوسر روک ذم بویلک تعانق قلوب لوصو
 | بلاق بواوا لداتهنامزرب هد هبقا مع یاب دیراتمدخ مش یدتیا بلط باوعج

 | نیشاب بولوط زردندرار د قبطلکلوا بولواقرع قرغ یس هرهج كرابمو
 هراصح ن درب نالف هلته ق دص هدق داص ص نی راب یدتیا بوریدلاق

 كروس هلیا ناذا یادص بولوا متف رغظ باب هليا ادخ نذا هلو شیروب

 | حایص راب زاغ بولوب روهط حاجت محبصرشابت ندع وط نوک هلوط یا
 تاداش ازغراز هرس هلبا داهح رشم نآ راهلیق هدا راصح نی زام

 | رابدرویب هک هلهجونره لصاطاو رهقی هدنعا ران یرادرک دی رافک بولوا
 ةدلب) یدلو روهظ.دنسیدب لیلازوب نکس كنرعه نیبم حو و یدلوا هلب وا

 یب راکریتمر ق هنع یلامذ هللا یصر كنن راص ا بوبا ترم طح وردی ازات(

 ی دشعد تمالع هک هلهج و رهو ی دلبا نیبعت یرات رضح مج شقا |



 ۱ قلد
 ]| فو ماعطزرواوا لوفشم هتمد نړ مھ یندرلنوبرباتاغتازکرهیراترنهح |

 كولب كل ولب هزی ره ور روتک نیش | ی ادفبو ترغوب هلباهنکن بوشزپ
 م ارپ یباحورارکو دیس | رادعمرپ ید هنب الک تان ولی وک و رار دیا ع و

 نا فیلکت هفاعطبویلوا تفتلم هنا > ن دلا سمس قآ هثبیراترمضخ
 یراترمضح غش رکوچ هننالماعط نابکود هب الک لوا فلکت یب یخ د لوا
 رروتک هنس هرس یدنک و رد دل دلا ما قز هکلکو ر هس وک یاهرابتخا فاا

 ردشاوا یسیلفم هابس اماوردیلغوا یش ادنرق كنج قآ موح ره یلجاشاپ |
 هلی وش هرس هللا س دق ن دنرراترضح مح را دبع حش یلغوا وا رصم

 اف هتسح هد هنر دا یلج نايل غوا كن اشاب لیلخ هکر بد م دتشیا

 یلج نایاسیبغواو ی دیا ريزو هناخ دمش ن د اره ن اطاس اشاب لیلخ
 | حث قا یدیا یسضاق هنر دا اشاپ میه ارا یلغوا ربو ی دیا رکسعیضاق
 یدلبا توعد یش م وح ص اشاپ لیلخید:ا وب هد هر دا ځد یرل ر بضخ

 | بوریک ورحا نوج یدراو بولآهلرب ی یرلترضح جش ر دیا یلغوا وارصم
 هلن سابق هج العیرا بط كه اش داپ هدنفارطا كلج ناهلس هکىد روک

 جالع هض ره هت هکب د روض ن درلبیبط یرلترمضح جش رولکودراناوه

 ر دکر ک یجالع ما سرس اکوپ هکی د رو هض رع نالفراپ د تبا نس ردپا
 یجالع ید دا صبت نیفالخزب ر دلکد لوایح كتوبرپ دا
 ندنتارجوپ كاش نب رەب نلغواولزنصمراب دنگ ب ونجا ب وپد زکر ونس
 ی دلبا شبتفت نیل اوحا هن ی د راو هنن ا كض ی هن ارز مداوا مریم |

 ی هو دا ن الف نالف بودر ونک و تاؤ د نامه ی یضح ج” سا

 ] تص زا تعاس نامه ی يابا حالعرلپ در وتنک یدروی وپدرانوسروتک |
 هل اله یب یشکوب ̂ دیا ہےعط یدتا اکب قی عج هرشط یدل وا ره الا

 ىج در دقوی زوس ج ۰ دنس ونعمو یروص تبابط كنه یدیا رایدتبا
 ماو هض  نالف نب بولت وس اک ارلت وا « درر ی رلکدير وب هکر لرب د
 یزاع ناخ دارم نب دمع ناظاسو ہ دن > یدیا توو نامل یدیارزرد |

 شقا كش و د هنیرز وا نوجا یع كز هبنططسق لاحت هللاجر
 ید الا ا زف مهر دپ مها دقیرلنیضح اشاپ هجاوخو قیننآو
 |مظع هلرب كنفتو ب وط هدن رز وا لر اصح راهن و لیل نوک ترود لا
 ی در دنا لر اصح بولک مدراهلیارلبک ن دکنرفو یدلوا كنج

 هک رخآ



۳ 
 روشیریا هنعیلاعت هللا یط ر هقیدصلا ركب وبا ندد وملا ربما ت رطح یسن

 نی دلا سش قاب ریهشلا دج خرد هلبیرت وب یرافن رش بس تبسف
 دیش یش ن, یسوم ن هیده نب دمخ ندم نب ىلع ی اع نب هزج نب
 هکر دلوقنم هلی وش یدرو رهسلا نیدلا ب اهش حب ره شلارع صفح وبا

 یدیاراو ٰلعوا تازا هع ىل ات هلل | یضر كس دصر د وا ترضح

 ان الوم هلن ارصذ مهنع یاعت هللا یط ررفعح و دمو هللادبع و هللارصن
 دمی كنب قیفش هللادعو ردسالعادح كاتمور ندلالالح ۱

 ردرفعج هکیاغو ایم دردردیسالعادج كنيدرورهس نیدلا بیج جش دو
 ات هل وب یرا هقن رش ءاعسا ساتر ی دلوا دیهش ه دنلارافک یدنک درج

 | ددسن هلنادبع نخ ن هللا دبع نیدرورههس بیم اونا نیدلا ءایض جش
 نب نح رل ا دبع نب هللادبع نب دم نب مساق نب رمصن نی معاع ن نسخن
 e ےھلع هللا نا اوضر قددصلا رکب ییابییکلا هللاد ع ندم ی ساقا

 جد یلعوا رب لهالادبع یس اتا ی د رورھس بیجلاوبا نیدلا ءایضزحشو |
 خش قاو ردییعوا كأ ی در وره-ارغ ضحوا حشولدآ دج یدیاراوا

 لوغشم هيه ره ظ مولع لیصح هدلئاواروشیریا هرانوب یبسذ لب راتر طح
 هن اخ دمع ن دیزپ اب ناطاش ندناعلا ردشلوا سردم هدفامع بماوا |

 م هکرایدشیا لشنهلب وش هرسهللا سدق ی دنفا لع ماما نالوا رکسع یضاق |
 قاویدیاروشاوب هلنیدلا سعی آ اًنادو ی دیایدب رح كماریب یجاح مابا

Eیجاحو یدیاردیا بیغرت همارب یچیاح تو دیا مهف نيلم هن رطكنیدلا  

 | لوا یدیاردیاهزوب رد هلیاراناو بوسنم هي ودنک اناحا نوا شفنرمنیکم ارببا
 رد و ىدرولبوا ی E ri | كنفالبا ن زعش نامز لو ایدزولفانا ندادتفاهرلنآ «دلا نامش يا ندنسس
 | ندلا سعى ا ئدشاو ارش انماهک)اغ ئارا یس هزاوا هرسیاعت هللا سدق

 لواتهراو هلحو یداواهحوتم هب رعراند تودیا لر ی هسردم لو ےدح

 هک لوا قافتا یدندیا دارم تع رع هنر ط ناخ نیدلا نزح شبا هلظاق ندار
 ا لرز وردراو رګ رو هدش و یدک هکر دروڪڪەد هعواو

 بو و ت ولوا دیننه ند هعداو ن ابههدنلا مارب جاع ٥ دنرهش» رعنا ۱

 بوش و هث اب كن رلد سطح ع م ایارو دم و یدلک هضم هو کا

 كماربب یب اح هد اننا لوا ق افتار لش وا هج وتم هنتمدخ م اریب یا

 ماریب یجاح ز رولک هنیرزوا یج هما نوا شعارا و یسیچ فا قاجیو |
me agت 5  



 هک

 راب دتبا قرت هتیئاح ور ج وا ندنبناسفن ض.ضح رالاط دخ یب هلیتبحاصم
 مه ربغ و یک یو رنا م ارب یباحویودنرالرفظمو ینامارق نردلا عام
 هرشیلاعت هللا سدق دج جش هکر دلوقنم هرمسیلاعتهللا سدقندسانانالوم
 نک ره د.ج میشی دنلامغی هسیدنلامب یک ر دندنراک كخلاشم نی رخ اتما

 هدعتمد رااد هنر ت ترضح هم لیدتنا لفن هلب وش ن دناهنو یدعلامغر

 تعیرط لیمکد هدنتدخ كنيرب ن دنرازب نع كةیرط لوا هدهیدیزیا هاقناخ
 هب لبن درا لعهجاوخ هدعبردتمالع كنال وپ یهدنسهد كير اجاتور دشا |

 یرب ن دنرازب زع هبنیز ءارتف فو صوم هلی اونو فورعم هلح الص ردشمراو
 هدزم رب مزب یدتنا هریفحو بوش و د تسانم نوکر « دّبح اصم ءان

 دماخ ر ۳" یدیاراو شیور در لرد هدد قسوم شعبا تعارف ندقلیهامس

 یدتبا هکر دعومس هلب وشندنا یدیا شلو قوج هدنتمدخ كنب راترضح
 الرو نوا جش ن وکر بیدیا یه تع ارز هکیربن دن راشی و رد قیامت
 نو رخ ویکوا الرت کب دک انوا حش یقاقتا یدک الت نوچ یدنکو

 شب رد لوایدلبا شبتفنر هد دیسانقرمالرمزپ شب ورد لوا نو دیک هرمنط
 ی د رسوکو در اک ا هش تخ یال زت یدنکن دنسایح

 لولم نوت من اطاسیدتیا شب ورد لوا یداوا لولم كج دیار ظن هیالر جش

 ندزدهاک یف وب بک ی دبا قوب یتیدکوازمابند حجه هکیدروب وا
 مان لصف ل وص هدلصا هرس هللاس دق یورقنا مارب باح ل ی دلوا |
 رد هدنخا هرد هدنرزوا كنب وص قحر دب رق هنیرهش هرفنا هکر دند هبرذ ||

 تبح فرش لدماح حش ہرکص ر دشا تلتشر e تم بلتاوا |

 .دننامزو ر دشاب | تقی لّمکن و تشرط لیصح هل راتمدخ ت داعسو |
 ی دنا یسا هر ونغم و هنایعتاما رکردشلوا ماص4 صاخ عج سو ءانا * ءدقا

 هنأ ر دش هر دش را هتالو هورذ یی ه- و قوح یدیارتو« ت اغ بعص ||

 یولومندلا ح الص و ی و رقنا ساجا ابو نیدلا ر دپ هل زد و نیدلاردب
 || هناسدق یک یوتوربلا ۰ ددرعو بوذصلا قب قاو هفیلخ نيدلا مصمو ۱

E 1 ۱هرکصاما یدیدر دن دنباوصا ءو ج قوددرک ای م  

 للاست ش دف هج ن نیدلا سس قآ ل ید تا تک هل ءار: یجماح ۱

 اب اهش میش و ز دقشم د یداوموردنهن قایل و رددجت یدآ 6 هرسا
 اندلا ب اتهش ی تارات ورد دالا كن درو رهسا ندلا

 ۷ یبسن ۲



۳ 

 اوا یناحرک ناتردرک ذ هارهح رط اوحو ردنرابع ندّعاه اک ۲ ماودلوا هک هک
 برشا یوسومر دتمالم هقب رطردقوپ سابلنییعت ردملکت هنب رزواهعیرا
 مامتها تاغ دن رلیدا ره اط یدیا بلاغ هلل ایف بضخ« دنولتعیطیدیا

 یدیا رزالوا یضار هن اهاکنویدیازرقی ایقهیهسوک ینغورهف یدیا هنیرزوا

 دراویدیازعا لوبق هیوازوتهج یدیا ندنیلکوتمو یدیا لها تفرعممامن
 نامه دسرواکه۵"یدیا ردیاد ر یضءبو لوق یضعب كنانادهوحوتفنالوا

 یی دب ن وا زوب زوَفط كره ی دیاریدعدرب و ق الط جو | هیابند ید اردبکه لیوا

 هداسو رپ ردن وف دم هدنب رق شوعلا دچ ه دنب رققشمد یدلیآتافو هدنلب
 دع هداز ینوص ه دنر هدنرلکدتا تعج ا ممەپ رعراد ردرلش لوا تدم لب ۱

 هلب و ه دنفح کكزاجرلا دبعو ردرلشم وق ی هرس اعت هللا سدق نجرا

 كنا ن, شعب یدیارید (نجرلا دبع رحم ف تهنانا * ردکیندنب هکرایدرویپ
 زوب زوم كنرعه ر دندنب رق رسک یل اب نچ را دع حشو مناربح هدنسابرد

 ملکس و راق وب ن دن هلع ربما ت رطح هدهسور بواواتوف هدنزوعطنوا

 یسوم نردماح حش ۴ هرس هللا سدق ردش موا نفد هدرپ فورعم هلکعد
 یرلکربتم ربق ور دندنرهش هیرصیق هرس یلاعت هللا س دق یرصبّلا |

 ردن دن راک ك اشم ن یخ اتمر دابلوا جرپ یک دادغب هکر دهدیارسقآ
 ندنابیدخ ین امارکو ی دشلوا نيعتم  دننامزردینظاب و یرهاظ مولع م ماج

 یدیاراناصكماهلب دقرآ كرابمر دشل وا قوح هداسورپ هدائاوا ردزواج
 ۱ س” لرد شعار شوبقنیکما اکرتقدالخ شع اريد رانومصرانموس

 راک او العهو دقوندنهارکع جرموندنهاظعیلاوخ كمور هکیرانفلادجش نر دلا
 ه درهاظیدیا فتعم هلهح ورههناضف كاو یدشمروتکت داراهرلنا نکا
 ناطاسی دیا یی وا امار دّسلا ن دیلعد را لع هجا وخ مش ییقب رط

 ترضحردشلوتد رتندنحور هرس هللا سدق كنيماطب) دی پا نیفراعلا

 مردلب ن رزامع لار 1 3 وام دیآ تحاصع مالسل وهولصلا دلعهلرار

 | كج ديا انب یریبکع ماج هد هس و رپ ن ارةغلاو هجا هلع ناخدیزپاب
 دش ی دلبا س | یعالوا طظعا وە ا ن دنرلزرصح دیچ 0" ۱

 !لالجاهدانزهپ ودنک كقبالخ یدلیاظعو هدناهعفد اقرب الاتما هتیرارعا

 تعجام هی ارسقا بوقیج ند هس ورب نیمه بو روک نیل ابق ! و
 فرشو ی دل وا هنبرزوا داش را وتبحاصم هل تعا ارقف هدناو یدتنا
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 كرز رع نالوب راهتشا هدرهرمصع بروو هدره رادو هدزهزاکزور رادقمرپ

 ناب یراناو رابخا نشی ريا هتک ندنرلهینس تامارکو ندنراهیلع تاغاقم

 یرغلانوج*نب لع جش لامالارسېمو لاوحالا لک نيعلاوهو میلبا
 هک ردشل زاب هلی وب یس *هلسلس ر دبنسح دیس € هرس یلاعت هللا سدق

 نیرکب یبا نب لیعم | نب فس وي نب رکب یبا نب نوي” نت ىلع مڃ”
 دبع نب فس وب نب صن ن, یجب نٻ ن الس نب نويح ن٫ هلل | ءاطع
 سب ردا نب دم ن لال نب برع نب روکسد نب قو رزاف نب نتلبنیدیا
 مسهبلع یل اعت هللاناوضر بلاط یبا نب ىلع نب نسح نب هللادبع نب
 حس ةقبرطلا ذخا)رد شمل وا نايب هلي | بدنرت وب یقیرط هل لسو
 دج ا سابعلا نا نیفراعلا بطق نعى رغم ا ىسادنال انو ء۶ ن: ىلع فد رش لا

 وهویناورةلا لذاش اا فولخی دج | نع دخاوهو یسنوتلایساسا ادم نب

 باهولا دبع نع ابو یناورلا بوعا نی لع بیدالا جا نع الوا ذخا
 هلن اد.ع دمع یا نع ذخا وه و ىتاردسلا یسوم ا نع دخاوهویدنهاا

 ءالوهو یسیقلا ینوکلافلح ن فسو بوقءب یا نعذخاوهو یزورلا

 یییشالا ىب رغلا نیدموبا نيسح نإ بیعش رببکلا حشا نع تذخا شل
 یدیاهبتفو ماعیدیابهذلا یکامیب رم ی ىلع و( مهرارسا هللا سدق

 یهاشداپساف یدادجا یدشلوا یضاقهدساف لوا ندرعا عورش هتفب رط
 كرتیهاحو لامعیج بوش ربا هبهلاهبذجیدیاندنلسن كناطاسسد ردا

 تبحاصم هلا هک قوج ندنخاشم برذم بولوا هدنیلط خماشمویدلبا
 ه رس ىل امد هللا س دق ن د دم ندجا س اعلا وبا یی رطر دشعا

 ج ن دلا ور دشاکهم اش بونب هی یکه رکصندقدلوا نود ردشجاذخا
 هماش هس و ر دشعا تحاصم هليا یطعلا دع ج ه دهه یشهکم بودیا

 |*سس یلاعت هلل | س دق ین الکلار د اقلا دبع خش بو دیا تەجا م

 رداقلادبع وب # ردشعا تیحاصء لبا ی دم ص رداقلا دیعرح ندنعیرط

 3 لرد رد د هرمظن هب هس اه دیصق ر دضر اف نا لنامزیدفصاا
 كن ددصقلواو ردشهزا هلبا یا مالسلاو هولصلا هلع كتلاسر ترضح

 یرمشهمدیصق لوا تراولعمحشو ر دشموق نیل باهذال نیما تالسیندآ |
 خشو ر دشللا ناب نعفانم « دهلاسرلوا كنیدفص رداقلادبع شو ردراو
 تولخو تارعر د هتیرزوا تمدخو تضان رو تکه رطكنیرغ-لبع
 ,هللاوحاءادتا ردع وا هنب رز وا سفن "و دهاع هدلاوحا عیج رداکد قل رط

 4 هلرهج ۱
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 دول ل ر لوا راشم ښو کج رلش ظا س اوا ی رلهولعم رام در روگ ۳

 بوم لعاب

 | نکرک تامآ ندهطرو ویب رانروف * نکرک تامارگو فنگ اکب مش یا

 کرک ت الابخ و باوخ چا نیزوک کوک# لق دبا ر ادیب یب یه ات لحوق
  iزکر ک تارک هگی اط مدید هلفطل * یتجاتو هةر درو ع و هداج |

 نکرک تاضان رو ر دلد نزهر به * تارعو تولخ هسوسوو هلخ رکف

 | زکرک تامه یغوریارتب و تل رع * راوخ مهلواوق یبهدکگشبا یک ك س

 کرک تانج هلاروخ اکب ہا ضرع * لم اک دش ره الا مر اذید قشاع نی

 کرک تناواردو ك [ لس ناود مدلک هک رکو ا نیا د شوق عهحر وهرب

 زکر ک ت اکشم اک ١ هش ڑزک هال * اد هسزواوا تمه كنیم ال رک
 هدنزوفط ژ وب ر کس كترعهر دسشعا تافو هدنشا شعلا ان الو ترضح
 | یلاعت هللا سدق یزارشلا ظفاطا دغ نییدلا سعت 9 «رسیاغت هللا سدق
 ؛یناعمویب .ه ةرارسا هعت یازدرارسالا ناجرتو بیغلاناسل چ هرس
 1 مولفم ےک هخنرک | ردٌشمرتسوک هدنشانلزاحو هدننوسک تروص ین هقیغدت

 | ناتن دنر كە اطوبهدفوصت ور د شقو ط لا یت دارا ر رپ هک ردلکد |
 مد و ۵ رزوا ی رم كب هقناطوت یا رر اما ر دی شا تسرد

 | ندنرازب رع ناک اوخ لدل زدم دعو د قافتا وب هو ول ےن ردوا

 | ینک رکاردقوب ناوید بوبحم ندظفاح ناؤبد مش هکر دشمروب یسیرپ|
 اها هک ردروه شم هد هخرد لوا یراعشا كنا مکنوج هس رولوا قوص |

 | تنا لرعو ی دای فورصم ن دنا لف نانع م رجال ردقوب یبایتحا
 | فوصن ی رطبوزا رل حرم د صعب ندرادد ىلا وو راک زورلامها هنضعب

 || ردتلاسو قشع ناتج رب تب رپ ره لصاخا و ردراشابا رلقیقح هتیرزوا
 ۲ ۱ ندنس هوشو هنفشآ نابلاع ل وقع ندنسهع رخ هکر دتفرع»قوذ هاکمز رب و

 : ا همز طیسب ظافلالارداونک اضف تدصردهّتس رف ناسداراکفا

 ۱ ردشا وط هنیرپ خرخ طاسب لاثمالا دراوشک نئاطلو تعنو ردثل وا

 || یاعت هللا سدد یماج انالوم ردهدنسکیا ناسفط ز وید كرش یراتافو

 ۱ كناورام ءابس تۆدا مخ یب رالبخ رکحد تحاشم لاج .ر هدارو هرس

 ۷ اس

وا هبعاد هروح ور ةقام اراشا عورش هنسهفب ر واتم ۱
 کر ەكىدشودەلب 
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 فر ترازه ۴# را ردرب فر هبعک زا لاک € تدب ۴# ردشل زاب تیوب

 | هرس لاعتهللا سدق یب رغلاب روهشلا نر ریش دمع انالوم 9۳ یتفر هنا درم

 نجرا دبع نر دلارون خش یخد لوا هکر دب دی مه كنس ليما جش
 بوراو هب رفمرابد ه دن راتحایس ضعب هک راردیاو ردندنباحصا كنینارفسا

 هبي رغلا ني دلایبحم جش راوک رزب مث یبسد هک كنیرپ ن دخ اشم
 هليا یدنجت لاک جش ر دشوکه فرخ ندنا هرس یلاصعت هللاس دقروشی ربا
 [ یاس هک هدنقو لوا هکر اربد ردشفیا تبهگ هلی كناو یدیارصاعم
 عادولا# نیا هویشوزانو نیاوریاو تسنیا رک ا مشچ ٩6 تبب ۴# ردشید
 اھ کند بو دیشا ینا ان الوم# نیدو لمع یا قارُعلا یوعنو دهز یا
 یل یرغ ندیزاحم یانعم ہک هیلیوس رعش رب نوبصن ردواوا ه داب ز مش
 || یسب دنک بودیا تبحگ یاع دتسا ند الوم بوش ریاربخرب هش هیلوا
 شا تقفاومهدتمدخ لوا ید ان الومو شمزتسوک مایق هکمروشد ماعط
 ناساهکر دتسرد س ردنیع مش چ هک عد بوبقوا یجلطملوا مش هدانا لوا
 هکر دنکم سد ر دبجاحو راو ردنآذ هک هلوارببعت ندیدق نیعهلکناهدخاشم
 بورتسوکعضاون انالوم ترضح ردناذ باج هک هلوا تراشا هتافصهلکنا
 || شعوق هنیعب را نی راشی و رد یسبس لیععسا محش هدتقو رپ شل یا قاصنا
 شاتف ضرع بویدیلزغو یخدانالوم شی بلط جد یینالوم ترضح

 ۱ وج چ < لرخ ال بهر
 میلشذکت اذنایپ زا تافص هلجج زا * منش ذک تارذز مدیدوت رهم ام

 ملشذک تاوعس عبس زا هعف او رد * مدیشک تضادر كيرات تولخ رد
 منشذک تالایخو باوخ ی زا هناد ره # تسلابخو تسب اوخ همه اهننا هکمدید

 | مئشذکتامارک و فشکم سزامنوچ* یی وک هچ تامارکو فشکز ا نختماماب
 | منش ذکت اغآ لج زا بلطر د ام * دنتبرط تافآ همه تقیقح اهنیا
 مش ذکت اکشمو بکوکو یبرفمزا * راوناقرمشمدوب هکیرون یپزا ام
 ٩۴ یشذکتالاک هلجج نی زک شابشوخ# تسدناوت تالاکهلجرک | شی ا
 ریقف وب یدلبا ناسعسا بولوا سوخ قو یدنشیا یلرغوب حش نوح
 نب دلا سرما ترضح هد هبنبطنطسف «دنامز لوا هک رقحو
 زرطووب م د رولوا « دنفب رش تم دخ كنرمس یلاعت هللا سدق یراخلا

 ب دا یکجا ضرع هشيرلبابک اخ نکل مدیا شعد لزغرب هرزوا

 + مدرروک #
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 راهج راهح ناز # روتسدار یلو لهج نیم“ فرح ۴# رو بام ار دلج

 واوا هدانز هرس یلاعت هللا سدق یدنح لا جش )روم ملاع نکر
 نوجما سبلتو رتس هکی درزتس وک فلکت « دباب لواو یاغتشا هرعشو یدیاآ

 تروصو هیوا بولغم هننطابیره اط هک هلوا نوحا كلا هکلب هلوا

 فاکت نا هک رعش 9 ردشع د یسیدنکم کت هیلاق ندنب اعر تیدوبع

 || ى: رلفلکبو 9 هجرت ل تسنمیا ریج اب ینیلک # نمر عش رد نم یاه
 هره دهاحتو هراتضاب رو ماو دلا لع # اکب رد ارباب ینیلک لب هدمرعش
 كرلىدرۇئ هرس یاعت هللا سدق هلنادیع هحاوخ ترضح یدیآ لوغشم

 هدشاش هک هدندم لوا رلتآ هکندریدمدلاو منبرلبدلوا هدشاشررلن | تدم هصن
 هکماعطر هک هلواهن هکک دید بودیا ساقلاندنآهرکر ید رع یتا ناویخرابدلوا
 بوخ هد اغ یدیا راو مرغصرب مب زس هيب هلوا تا هدنآ

 || ترضح نم" و

 | تازب زس هبل رغ وب یزکی رفص زس هکهاک ره یدتیا ندنزوپ هفیطل حش
 || بویلباباترت ماعط ندا مدلزاغوب یرفصنی نسلوافقاورانآیدنم زرب

 || نالوا هدزب ربتو لوش رلبدپ ندنآ لوا نوا مرطاخ مپ مدروتک هنی راروضح
 | یک ر کید یدیا شمروکراکزور هدنآهکی دیار او هناضتواخرپهدناهک هدب واز

 | هکب رخ ندرب ص>ر برای دروکب وراو ی هرج لوا هرکصن دننافو كنآ ی دیاراوهدنا |
 ۰ هنسل یرمع ندشاطر ,ینیدوق هتل یاب و یدیاراتاب یدا رروتوا هدنرزوآ

 || کردشعد هرس یلاعت هللا سدق یفاوخ نیدلا نیز حش ترضح رلیدالوب
 || تالد هی رطوبمب مدشريا هنن كنآ هدنامز کیدا مولع لیصحت هدزیربت
 مب هدرکصوصخ كرس مدتان رک هتسن نفدارامزب یدتباو یدلبا

 | ن هریو ناوجات هلیوس ی دتا رادا روطخ ر هغ دغد یضعب هع رطاخ

 هکفدلب یدلوا حق دنااکب مدرک هه رطوب هک درمآرخاوا اما مدل: وس جه

 . ا لوا هک رازید شعا رسم لیص « دنناب لا هکشمراو داشرا هبترع هدنآ

 زا نعد یکی دتیا نایغوطوص هکیدیاراو ریرب ی دشلوا هک ه دیارس هک هدتقو

 || تفو قحشاطوصنوح یدیاردبا قلبارخ قوح هدرلواهدمابا یل دشاط

 | درب لوا یم هچ> عنب هکی درویبرلیدید اک | یب هصق لوا ی دلوا بیرق
 || تیوص ےک ان یداوا نک اس هدنا بوراو رایدروق هدنا نیس هیح نکیروق |
 || كرم یرانافو یدالوا قلب ارخ مه « درب لواو ید قو قج هشاط ||

 || دنحوآ یزبفو رد ه دزیربت یربق و هرس یلاعت هللا س دق هدنجوا زوینکس|
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 أن دن رشم بو قشع كناو ی در دیا راذعفا هلکنآو ر د مشل وپ هدمانا

 یسا لاحو دجوو عام “ورد رهاظ ندنت اک ےکتن یدیاراو یسہنشاج ماع
 هبلبا رظف هلی هنسنرپ هسهکر ه هدتم ابق هکر دشعد نب دلا ماظن جش ی دیا

 ورسحو ردرمسلوا هلیس هیس زوم دلورسح نعي كهللا روب مر ب

 ارقفمدآ م نب یدیلواهنردیدآ رلکب عدآ به ردشودهمرطاخهدنق ور دکر دشعد| |
 ینهشنرضح ییانعمو و یدرهدیاتوعدهلک آی هدرشح هکندنالوایدا

 هامون هدیا بلط دارب نوا كنس هماصتقورب یدرویی مدتیا ضرع |
 هکب دلوا فوشکم هلب وش اکب ی دتبا مش نوکرب هککد اکا یدلوا بقارع
 زویدب یر هدنس هک عج یتافو را هید یسرل هساک دن اکس هدنمایخ

 نفد هدنجوایغادا لنعشو ردلب ترد شع یرع تدمو رد هدنشب یمرکد ||

 نب نسح نیدللا مش یسنو یقل هرس سدق یولهد نسح ۶# ردشلوا
 قالخاو ی دیا ی دی محو یباک كابلوا نردلا ماظن جش ردپ رصسلا ءالع
 قالخا مراکمهکر دشعد یبحاص دنه خرات ی دیا فصتم هبا هص ره

 تعانق موو هد هيفوص شسورولععتمافتساو هدسااح تفارظو تفاطاو

 شوخ هدیروص بابساو هددرفتودی رجندیوبندقیالعوهده بک ًاپداقتعاو
 بدّوموسلح نی ریشهلیوشو مریردبروکزا یک كن هدکمک شوخ بولوا
 مدرلوب هدنسلاح كن هوك چه حار می دلوبهدنن سلاح آهک دی بذ ھمو
 هدزمشیام هلتسحرماو ورسخربما رال هنردبایحاصروک ذم حیران هن و
 زس نت دک كرلنا نب هو منی ےب رانا هت هکیدلوا داحاو تبحموتدوم
 هطبار هدنرانیام ل داتسا یکیا ل وا هلبا مطساو مو كد رول هلوا

 | بوراو هنب  هناخ كنيرب یرب هسکی دش! وب ماکعتسا هلبوش دادو تبحم
 |هنیدلا ماظن مش كنسح ریما هکر دیا تب اکح لوا هنيو ی درولک
 سلاح یس هک ریتم سافنا كش هکاب وش یدیاراو ی د اعا لاک
 دن اوقلا 4 ارف یندآ كنآو ردشلبا عج هدلج هصنر ی دنمشیا
 یروتسد كتدارا بایرا تاب وتکم لوا ه درادد وب هدراک زور و و ردشموق

 یر هی ژنو یرلن اود ددعتم یربغ ن دنآ وردشل وا یجج مع ینعب

 هعقاو دص # سربمو رزماس نیغ کل د مراد (تایعاب ر)ردراو یتا ونشمو

 نیمرکآمرکایا # مع یسرب رکا م وش هدنمرش # سرور نم ایب نیکرد
 | تشهولفرح كي *رونار لاعحابص لج وت فرح كلي (رکید)سربمور زما

 + اردلج



 ی

 دقبافح فشکن دنزوپ تقیفحامارد هناسفا ةروصلابسحیژنک ا كراب وشم
 هکر درلشعد هیفوص هک هدنناب كنانعم لوش هدلحر رد هناهب هفراعم ناس و

 دن لیلد هنبدوجو یلاعن و هنا قح كني اقاتشم حلاججو كنبرابلاط لاصو
 د رعش ل هکر روب هلی وشردیدوهش كلآ هني یناهرهنیدوهشو ردیدوجو كن
 نک یسک ٭ دب دوت رد ناشي وخ هزادنارک ٭ دیالک دش ناز هوانار هدنهورپ

 * نقاب وت رحارت دیاشب ۳ دزک هراب هدوهب یاهقرو ۴# دنکهراظنوتردوت

 لقع ( رعش ) هکربد هد انعم ون ید « درر و # نافات یردرهزا دياب ن انع

 رکون قیفون # كيرا یوموح یهر هاکناو # كيران یو کو "ئاب هلی
 یاب رک ۴ دزورفرص) وتردزا لمع ۴ دیاشک یکلقعب هدعع نا # دی امهر هن

 هکعاضارعا ندیلاعنو هزاصس نحیاوسأمیخد هدرب ر وا دزوسبدهنورد

 یروئوا ندلابقا هنهجوت كنساربک بانجو صورحو بیغرت هرض> لواو
 تسیاهراحنینحر هب زا کرز#تسیاهراوخن مات بد مت

 نارد دهج##تسارتنادرپ هکتسرنازاهیور 3*تسارت نادندبها ورز رک
 كتس همان ر دنکسا 3 یوشارادخو قس رن دوخ #* ی وش اراف و هک 7

 لواو هدنسکنا ن اسفط زویشب كرعه ردن رخآكنبراب اک هکبخ رات

 ک هرس هللا س دق "یولهد وسخ ی دبا نا یشعلا یر هدتفو

 ر دن دنک انا ْب یجاون هکر دندنرلکب نیجال *هلببق یسانا ردنیدلا نیع ی
 كاابلوا نیدلا م اظن حش هرکصن دکدبا تافو یبحح هاش ءارابم ناطلس

 ردراشدیا ت ذ اع یر هدهاحو یرلتضا رو ردراشبا تمزالم هنتم دخ

 نیدلا ما ظذ حش ییش كن دنکهکر ردو یدنوطرهد موصلیب قرق هکر ږد
 نر تلاسر ترضح هرک شب و ی دابا ےج هلبقب رط ضرایط هلا

 ل رمضخ هلت ر اشا كنيدلاماظد ر تب یدروک هدباوخیلسوهیلع یلاعد

 كيرعا هکشعا سالا ییا ندناور دشعشرا هنگ مالسااو هالصلا هيلع

 مالسلاو هالصلا هیلعرضخ هیوق هن نغا بویلبا ناسحا اک | یئراب ٤لر ابم

 ندلا ماظد مش اک هتینکش ورسخ یدلا یدعس ودول هکشم روپ

 یزرغا یدنک نیدلاماط) مش شبا تراکح لاح تروصو شاک هننرموح

 زوفط ناسفط بولوا رهاظیتکرب كن هک لب وش شرب هنرغا لورمسخ یاب

 زویشب مراعشا ےن هخشمزا 4 هدننافنصم ضع و یدلبا نب بک

 ینلنا اوج هلبا یدعس مش هکر بدو ردکر هداز ندکسژ رول ترد تک ندکیپ



 هک ۷

 ( ےظن)ردشعد مک رد دهاش هیانعم وب یرازوس كنا و # لیط ردونفوب
 ردنآ دونشن نه و نم سک رجال # وا همه نم بعصدشو اهمه نمتروص#

 منم هکتفک دیا | دشپ وکب نوج»#تسیک ن ادنی وکن مانرد مه نزن تح
 تسخ تسدددرب * ابرمک طغر یاپدرشفس قشع(مظن )هکر ید خد ەد لح رپ و

 ورددهکن هکناز *# تسار وخر د یدو دقنب اراعسو ام ۶ امزارام حس
 لوا ند رلتوو ردقوح هدنرامشا لنارا زوس ك دل ووو ۷ امو ۳ تّچر

 یناقاخ ینعی هلوا برش مامن ندنسبفاص برمشم "لرلیفوص هدنا هکر ولکوضت
 یدادغب هک هد هدیصقیب رعلوش یدیا هدنامز یفالخ كهللارونب "یضتسم
 كبره هللاب یضتسم ردشع ارکذیخد یهالا یضتسم ر دشا حدم

 مےکح كنن اق اخ یتعب ی د كن ا و ی دلیا تافو ه دنشب ناسءطزویشد

 ر دشمن سکسزو ینایاددعو ردرا و E اوج هرس هسار ہد صو لاننانس

 حوبصلا ( مظد )ردو یل طم یکاوا ردٌشمو علطم حوا هيەد صو لواو

 نار ب اوخ یتشورزا یراک د۴رابدماک راٌشلاراّتلا + راک دماک حوبصلا

 دنکیم ال ح وص تفوب امر اکر ج رح#راهب دا وخ ید سوخزا راب #

 عجز هدیصد نأ (ےطن) ۴ ید هدنرخا ك هدیصو ۴ راثت هدید نال

 # درب وار درک هکر دزا *ر اعشا بئارغ زا تسا نم ات # تارعبس

 + هرتس لات هللا س دق یعاظ جد چ ر اک زا دنکفار ساقلا ی رماو

 ند هج اما ید را ویس هرهل م اغ ندهیعدر نارطصم ندرهاط مولع

 ( رش )ر دید ےکتیدشمردنود فرط یلاعتقحنزوبو یدشہکچ لا
eرسوم دناوخ مولع یاهتعهن كياكبا ۷ موگیاهء.هدزا تسههحره  

 مدید ادخرد ی ور ار هبه * سش قق رو قابار نوج ## متسح قروره
 ۱ یومنو ا “اود هرخآ ندلوا یسهیامنا رکر ع # مدیدارت هیشرا 2A ناو -د

 | تدنس دنلعاوهو صرح یک ار عشراس زکر ھ رد ٹمروک هلی اوزناو تارعو هلا

 د راشه اط ر هلکنار اک زور نیطالس هکلب ردشماعاتمزالمهیاندبابزا

 اهمه ٭وتردزا مقر سکر دب#و ترب زا یناوج دھعب نوج (رھش )رد شد عکس
 ۳# رد ماکو ت هکر درب هکنوج ۷ یدأ د یموت مساوخ ی نم ۴ یداتسرف مردار

 هلکع.د حک جنب هکیرلبونشم شع شاپ لوش# ریکم تسد تعین دیسرت هجناز
 ردشنوا عقاو هلبساع دتسا راکزور نیطالس یرنک | كارلنا ر دشلوبراهتشا

 لواوهلاق هدراک زور هفصص هلس هطساو نی رش مظذ كنا یرادآ هک هذیمالوش

 ٭ كرابوننم و

 ی س ی س



o ¥هک  

 هدنرکس نوا زوییدب كتر عمه هد: تلا نوا كلاوش یدلوا یدّمنعمو دی یع
 ۱ هللا ی طر اراطرهعح نب هل دعرد هدناره حرصمیرق و یدنکنداند

 دم هرس هدا سدق یناهءصا یدحوا 2 رد هر طن دند نک هنع یاس

 هرسلاعت هللا سدق نفت م رک نیدلادح وا هراز وب کر دشٌملوا عاتسا وش

 تیاغر درا و ی رعش ن ا وید ر دینیم اکا ییسن ی دحوا هکتن ردندناعصا

 راوینا وشهو لمتشم قراعمو قیاقح ردراویاعیجرتوهد2 و ذعو تفاطل
 ر دشایامج فی اطا قوج « دناولدآ ج ماج هدنب ولسا ییانس مش هی دح
 ۱ یشان# دید ی ح لاس تصش ی دح وا (یوش) تایاوت ردندب وشم لواو

 یز ابی نیکهدید نکزاب  تسین یز احجام ر اتفکرس * دید یخ كيت یور
 یاپ سرب * شکرو هدیدراو كافات * منکر مسی تالف نوجاهلاس د«تسدن
 ۴ مرازاب ن ایهرد نور زا * ما هتشاد هلزرهب زا نوح * ما هتشاد هلح

 تولخت یسک درادن هر# نم تولس لاج دنیدن سک # مرابا تسینولخ نور دزو
 ¦ رس د رڪ اهروس ۴# تسا هتس وب تسو دب نمل د ات »< نم

 ن بت ون هس هم ار هدص كن انس محو +5 تسا 4سال

 وک رد ا شعلازو ین اباد دعو ر دشت وس باوح
 سس

 تخ ز دشناوت نوح # را درادنام دنوی ریس (مظن) ردناسا وشا یعذعم

 ر اکر د دهد یمن نت یک ناو  رهش هبهرد ِتسیکبابام راک #راد روخربا
 مش ورخر د د۴ راز مایا تسدن یعرجم ۴ زار عوک هک اب تسبن ییدمه #

 |یامتا كج ماج و #ر امزم نآ توصب عام سرد  قوشع+ نآ تبصز|
 هتف ر دص تفه ۴# لاف مفر کر ےراتز نوج ) مظن)ر دشعد هدنحرات

 ۴# رورس نیا مانب مدرکد قع ۴# رفنوبامه همان نیا هکنم ۶ لاسهسو یسودوب

 ہغا مھ یربق ٭ شر دقلا لب مدرک نخ ٭ شردپ دش ماع یلاسب نوچ
 تاف یهو کت زونوا زودی تیره هکر دشلزا ه دنرزوا ییراتورد هدزب رن

 9 هرس یلاعت هللاس دق یناقامطا اقا لیدب نیدلالضفا 9۴ وید ىدا
 یدشلو ترهش م ات ل رعشو یدیا یدرک اش لرعاش یکیلف رانو هجرکا

 كنآ ر عش هکیدیاراوید یروطرب هدنسارو لرعشروطكنا هکر ید هلو شاما ||

 ار دشعد هرس یادت هللا س دق یولوم ترم طح میکتن یدیا زسرولب هدنن
 !نوقربغ رک د نفایم تسه × وزا فال غز هک ات نمرب د شاب هجرعش (تبب)

 مکدد هن مش ( هجر ) ارش | مک ب راو ی ربغ# لطف فال هلکنا مروا
 آسا



 ابو

 * دندادمدآ دار رنک ا انام#دنداد لاعرا ارقنوج هةناسرد(یانر)یدلب وس

 (هجرت)دنداد کینو هدعوسکب شیب ین ۴داتفا زور ناکرارقوهدعاقناز
 یدلوا یراز و ها بیصن هقاشح * یدلوا یرارق كلاع هک هدنوکلوش

 # ی دلوا یرادم لشياوق هدع و ل وا د# هکر دنعم اودرکودردرک
 یررمقیدتک نداشدهدنرکس ناسکسزویتلا كن ره ه دنرکس لن ه دععلا هد

 لعواو هدتشمد هبل اصرد هدنس او یرق كذب رع نی دلا بح محش

 سدقیتبسح ریما ۴# هرس سدقرد ه دننابكنا یربق یخ د كنيدلا رسک
 ندنسحاوت هزغوب زکر دندوب نک هدلصا ردن سلا ن نیس> یدآ هک هرس

 لپ وش هدزومزا ریشکی باک كناو یدیا مع هدینطاب ویرهاظمولع رد هپ رقر
 هدنگاقلخو ردیدب سم كنابرک ز نیدلا ءاهب جش هطسا و ی رانا هکردنم

 یتبسحرمما اا هکم دلو شلزا هلب وش هد تک ضعباما ر داوا روه شم جد

 عش ی سانا یدنک ید لوا ردیدبرم كههلا وبا نیدلانکر حش یرلترضح

 ڭكنناتلومءا رکزنیدلاءاھب جش یساتا ودنکی ښدلوا ردیدی ك تىدلاردص

 یضعبر درا و یت افنصمق وج كناو مهرارسا یلاعت هللا سدق ردیدبس

 حاورالا ةهزن ر وثم یضعءب و یک نیرفاسلاداز باکو زومرا رمشک موظنم

 فیطل تیاغب ر دراو یراعشا ناوپدو یک میقتسم طارصو حاورالاحورو

 زار نشلک و ردشمزاب باوجاکا یرتسبچ دوم نهشهک هموظنم تالاّوسو
 هک رد ردکن [یتدرالا؟وس موظنلوا ردهنب رزوارالاوس لوا یسانب كنباک
 یدلک وهآرب هنک وا ی دشنعج ه راکش نوکر هکیدیا لوایبس كنس وئ

 نیسرروا یقوا اکب نبسح ی دتناو یدابا رظذاکاوهآهروا هلقوا هکیدتسا
 نوجا كنو ردشغارا نوعا تیدوبعو تفرعم یس یا نو ناهس قح

 | اش ندنناهن كنبسحربما یشنآ بلط سپ یدلوا بی اغ نامهو لک د
 |بولوا شادل وپ هرلبقلاوج تالوب رب یدلک زاو ندرابراک عیجو یدروا
 | یدلوا هک نوحو یدتنا تفایض هتعاج لوا ندلا نکر حش یدنکهناتلوم

 || یلعوا مب یدتیا هکیدروک هدوخم وا لسو هبلع یا هل لص لاسر ترضح

 نیدلا نكر جش ىس ادنراب هلبا ل وغشم هتش رطو راقبح ندنحا كتعاجوب

 سپ رایدتبا تراش هب یتبسح ریما ردوکدیس « دکحا ك زس دتا لنا
 یدشریا هب هبل اغ تام اقمات یدلبا تسرت ںودیا جارخا نددشناطاوا ینآ

 هاره لها عیچ یدلک هزاره ی در و تزاحا هکعا تعحارح هراسارخ سد

 ٭ دیم و



vr 
 ناطاس و ی داق مرع هرسهرد ن دمور ج ترضح ی دلا تاقو یدلا |

 ج ییاویدلوا ی دودو ید سه »۷ ناطلس یدشود تاقاالمهلبارصم

 روناوطیراماکنهو ی دیارزک«دزارازاب فلکت ی هني جش اما یدلبارصمخویشلا
 هننالغوا یجتمشب رب یرظن ی دیار ندنرازاب ریسه حش نوکرب یدیا
 لاوس ن دیعتمسی و یدریو مالس بوراو ورلبا یدلوا یس هتفشآ بونقود
 بودیاتراشا هن رال كنالغوا حشر دملعوا یدتیا ر دکیک نالغواوب هکیدتیا
 تحاصم هلا یی ووتم كا ددو بایک كنوب رد.ملکد ط ید

 ۱ هليا ی سید نسی رد بک رک اردو رمتعنصو زرار قفزت یدتیا یعیعمشبءلوا

 ها ترد یدتاردیا راک ر ادق نوکره هکیدروص هنب حشرلوب كا هودا

 نیس هما حد رب یشیا وب هکنیا ع هرو هچازکس ن وکره هکیدرویب جش
 | كن لابلا غ راف و یدیا ررونوا هدنن کد كن | بوراو نوکره هلیاصصامحش
 !یرسخو رابع دم ی دیارلغا روق وا رایعشا بو دیا رظن هش زو

 هلی هاب و ز دنوک ینالغوا لوا هکیدلبا لاوس ندزانارایدردشری هناطلس |
 هدناک د هاکنا ی دتا کت ولا رایدتبا یم رفکب ولا هسقوب ی ردنک بولآ
 جش هکیدزاب بوبلیا بلط تب ود ړق ناطلسسپ قوب رلیدتیایرولواتولخ
 هدا ز یجدرانید شب هفیظو نوکرههنی راهفیلخو هنیرلمداخیارعنیدلارعت
 ی دتبا ناطاس یدشود تاقالم لبا ن اطلس حش هکنوکی سی ربرلن وسنیا

 شود رکن رظن هن الغوا رپ هدنن اک د یععمشیرپ هکیدنلوا عامسا هلی وش |

 یرمسبلوا هسرابد "رکا یدناف نیت نوعا یبرخ كش هنسنیرجربا
 هدعب ززم هديا کحاک اردک کق لوا داقنماکا زب یدتب مشرانوس لبا ههاقناخ
 هکندزابهتسا صالاتالم تماشرصم ناطلس یدلبامّرعهماش ند رصم حش

 کالم رل دتا لاتسا نوح رلهدیا لابقتسا هلیارهشرباک او هل اشمو امل مج

 یدشود اکا یرذغا كش نوحویدیاراو ییغوا لاج بحاصر كنارمالا
 و دنمدق لنعش شاب ید رسد یدوق هدنهدق كنآ شاد رابتخایی

 راکنارب ن دنا هنلکوک كفشهد لها ی دا تقفاوم هنلغوا ید مالا كالم

 كناو ی دندیا ماقم هدقشمد ج نوح یدغوب یرالاع هعطناما یدلک

 كنسانا ت دمر ی دلک ندناتل وم نیدلا رک غوا ی دک یا یتلاهنیںزوا
 ا یکج هدیا ت او ب ولوا رهاط هضر اعر مش ه دور یدروخرگ هدنتمدح|

 یاب روب و یدلبا عادو ب وروی راتبص و ی درغق هلاک | قلغوا هدنوک

 مو



 فنر
 | یبرکیرایدوخ بقل نردلاربککاو یدلواولغواړندنرق كنبقارء حش ویدا
 هنیرب یآ یداوا بب رفتأفو هش نوح یدلوا هدهد كىش لسشد

 یتافتل نالوا اک كدخشرابرمضنوح ید شاو ا هج رر اوج كة حو ید ابا هفیلخ
 هکر لب دردشربا هتقو هاشداپ یدنرد هدنرادوجویرارمطد بحراب دا دهام
 كش رده لارلناوج لاج بح اص قبح اصعب ورک هلیارهش كلا یئافوارمکا

 كنیفیرش نیمرح یدلبب ینآ ین ارع حش نوجر دق وب قامحفسا كنا هنتفالخ
 چ ۍدنک نا مورهرکصن دنرابز یدلیا تعز ع هنئرابزافرش یل اع هل امه داز
 صوصف تعاججرب ی دلوبرتیرتندنآ بوشری هنن لنپ ونق نیدلاردص
 نوح یدزاب ی اعمل هدنساننا یع امسا كب او یدتنا ع امسا یدیا راروقوا

 ]| یدروب نيس تۇديا دنسل کا حس ید روتک هئ رظد نوش یدلباماغ

 یدیا یدقنعمو ی دیر كنیفارع حش هنا ورپ ن دلا نیعم ندمور ءارا

 || یدیارولگ هنتمزالم كنه نوکر هو ىدا هامناخربهدنافوت نوجا قارع جش
 ماو یدرونک نوا غابمرپ هجم هلو یدلک هدتمدخ كش نوکر
 | حش زم رس وک تافتلا و زمرود یارب مه اک حش ی دشيا هلرب كلدنمزاہن

 یس لاوقو ر دنوک هسیکن یسر هی لب نوت یزربما یا یدشیاو یدلوک
 اریظن ېب هدنوص نسح و ی دیار دیلدهدلاج نیسح لاوقوب و ردشرا هزب

 ارایدیا یرادا وه ك ۰ دتغو روصحءرلدیا راثفرک اکا تعاجرو یدیا

 | یدردنوک هسوهبلط كنآ لا اف یدروک نی رطاخ نلمناکاتعش مما نوح
 رلیدروت؟ یبسح لاوق هرکصن دق داواعفد ی هچامبو دیااغوخ یرلفش اع ۱
 رلیدرا و نیب نوچرایدشیا لابقتسا اک | هلارباکاراسوریما یرلیرضح نج
 !بودروئکتب رمسهرکصن دنای دصاهنب رذبویدرب و ماللساکا تولکورلدا رج

 | هنهامناخ ته بوق ندناو ید ریو تب رش هلیلا ی دئنک با یناراب اکآ
 |کدلیوسرازغ هدنقو لوا حش ترضحو ریدتبا عامو تیعصورابدنک
 | تس زاسهج رک دناد هکفشعیرطزاس  مظن ۶۴ ردو یر ندهلج لواو

 یک دلب هدعشع ب رط زاس (هجرت ) تسزابو كيردنا تا هنوا هجنز رک

 کی دل نیعهریم نوکر دکر ری د*رمصانعولالف ردیصافر یسهجنز ےک *رسردن
 هدنارافالغوا ناکوحرب هدنلا لنعش هگیدروکیدارغوا هفرطنادم
 ند رط لوا نس ی دتیا جش هل وا ن دفرط قنقر یدشیا هشریمارروط
 نیءفربغا نوخ یدک بولوا هناور نامشربما یدتا تزاشااکی ندلوب لوا |

 + نیدلا و
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 ر دیبحاص تاعلباک ر نوب هرس یاعت هللا سدق ین ارعلاب رهتشلا
 نارق ظوح هدنس رغص ردت دنسح اوت نادبه ردروهشم یرعش ناوبدو

 كنآ نادبهلها میج هک هلی وش ی دیاروق وا س وخ تباغو یدبا شنا

 هکر رب د هلی وش ی دلوا لوغشم هلعلیصح هدعب راب دیا هتفشآ هثب ز اوآ
 لوغشم هر هد اقا ه دنصءد كس هسردم ن اده کیا هدنشاب ی دی نوا

 لاج بح اصر هلکراناو رابدارغوا هنادمهتعاجربندرار دنلفنوکرب یدبا
 یدروک ینالغوا لوانوح یدیا بل اغاک |قشعبرمثدو یدیاراو نالغوا

 ندن ادمه نوح یدیا هلکراتارلندیا ه دن ادمهرلنا هکمادامیدلوا راتفرک اکا
 یادش ود هنر درا ی دلوا تق اط یب یدک نوک جاق رورلب دتا رفس

 | هناتس دنه ب واوا شادلوب هلکراتاو یدرکه نکنز رانا یدشربا هرانانوح

 یدشرا هتک كلان ركز ن دلا ءاهب ۵ دن ال وم رهش و ی دشود

 اکا یدک نوکنوا ن دنس هلجو یدی وق هنواخ ینآ حش نوج هکر اربد
 نیتسخ ( ےظن ) یدلب وس یرغو ی دلوایلوتسم لاحرو یدربادجورپ
 ٭ هجرت 9۴ دندرک م او قاس تسم مشحز ٭ دن درک ماجر دنا هک اب

 زاوآ یناو#ماورلب دتیان دنز وک یناسیآ *ماجرپ هل هدابرایدنوص میک را وش
 هم رط ورلب دروک یا «اقناخ لها نوح ی دیارلغاو یذیا روقوا هل دنلب

 هیهبقا ره ههللا رک ذا هللا رک ذهدنواخ یسهقب رطارلزا ریز رایدلب فلاح وحش

 راددردشرا هنععس كش ندنزوب راکنا لاح لوا یدلکدیربع ن دلاغتشا

 یدک نوک حاقرب نوچ ردقوپ عنماکارد ءرس منم ن درلنوپ هکی دروس جش
 لوا هکر دتشا یدیاران اردک ندنم رط تانارخ قاقتایرب ن دیرلد رقم لّعش

 ییاحتروص بولک هنک و ا كش زروقوا هلباهنافحو كنح لها تان ارخ یلرع
 ادتشا هن هکب دنا لاوس محشر نکضش ن ام رف قاب ی دیا یدتنامالعا |

 سان ناشی وخ رس دن درک دوخوج ۶ مظن ل هکیدشرب هی وب نوچ هلیوس |
 ٭ شافنرارس ردرلیدنک نوح نلبق * هجرت و دندرک ماندبارحارقارع

 بوقلاقی دل واماقیشیا كل هکیدروبب حش 4۶ ماندب ق شعر هدیا نوعا هت |
 نیسرابا یهدنانارخ یناحانمیارع یدتاو یدلک هنسومق قتولخ كيقارع

 از اہم شی د وق هدنم دق لش نیشاب بوقیح هر شط یدید قح ۳

 ندنت یدنکو یدعوق هنولخ یا د ر ویدردلاق ندقارط یشا كنا هللا

 روع هلح اکناکا برق ی دنک هدعب یندزدنک اک | تو هور
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 ٩ دبات لاع هلجج قلخ لبم ( تدب )ردن یز ایزدو ردیک قشاع هکر رال و ||
 | دنااترد اکس یلبم كل اع عیج ( هجرت ) # تسبن یوس هنرکو ندنس اشرک

 | هللا تولسا ون هاک ن وسا وا هکر کی لاح لوا نو دیا مه رک ۴ هاش یا
 یدنلوا رادتفا رادقم و راص خات ھجورد شا: ا حرم مامی هدیصق لوا

 ردشلوا دیهش هدنلا ر افک هدنسيدي ىركب زویتلا كب رعه جش ترضحو
 رد هدووباسدن یر ربقویدیا ترو دی رکیزوب هدتقولوا یرلکر ابم نسو
 یدعسلا هللا دبع ی صد نیدلا ف رمش» جش ل ین اعث هللا هجر

 سدق كفيفخ هلا دعوبا خش یدیا ند هیفوص لضافا 4 هرس سدق
 ندب اداو یدیاراویس هرهپ ماع هدمولع یدیآندنر رو ا یس هع هرس

 | هو ردشابا تشک یه اور ررفس قوج یدیاراو یپصنرفاو
 ین لوا ءارلناو ردشمریک هنس هاب ننانموسو ردشقک هر فس هداسهرک

 كنيدلا باهش شور دشعم ربا هیدسوک قوح ندرابک خامو ردشیص
 تیب هک ردرلشع دور دشاق نیرفس اب ردهلبهدکرب هلکناو ر نیس هنر

 ردشمردشلواوص هقن الخ ءردشع | قلافس هدیدمتدم هدمماش رادو هدندقملا

 :م السلاو ةالصلا هيلع رضخو ردشمرا همالسلاو ةالصلا هلع رطخ ےک

 یفارضاو تاداس اک | تقورپ ردشلیا بارس ندنلاضفاو ماعن | لالز یلآ |

 | یاسر ترمض> فیش وا یدلوا عقاو عش یو س ما قەلب ربندنرباکا
 نوچ ر دنا باتع هيو دنک هکب در وک هد و وا سو هبلع یلاعت هللا لص

 A یرب ن دم اشم ی دلیا راذتعا ب واک هنکوا نیش یدناوا ۱

 هکن الم یت یر ومق لرایس | هکب در وک هلی وش هددع او هکر یدیا

دار دوب هکید رز وص رار واوا لز اب ه] راقبط ن درو
 ۱ یز ارش یدهسرلپ 

 ۱ | یدلوایوصم كتل اعتو هراس قح ترطح هکن دی د تدر هکر دنوا

 رو ره #راشوهرطد ر د ریس ناتخر د رپ ( تب ) ردوب تد لواو

 قحرسمفد۷#قاریبره هراس وه رظذ (دچر) راک درک تفرعم تس رو د

 ا و دنکند دعق اولوا کن وح زب رک لوا یل طم رردآ
 هک دروکهرپ و تر اشب اک | هک دلکهنس وقىس هی واز كنب دوس خش هد

 یدرو قالوفنوچرلیا همزم زهلبا یدنک ی دنک شفا غ ارج جش ترضح ||
 ر د هدير ن اسقط زوپتلا كز ره یرات افوروقوا وب وب نیمه هکیدتشا
 ۲ شام نا نیدل رعت جش ل رد روهشم هاکیراب زر د هدزارمش یراکرتربق |

 گر هتشلا *
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 هک

 یسبب رح كناو ی دلبا لج هنحور لراطع نیدلا دب رف یرون روصنم
 هدنناکد قل راطع توکرب هکندنا لوا باس هنس هر ول کا هک ربد یدلوا

 هللاش هعفد هح و ی دلک هع.دح شد ور درب ی دیا لوغشم هپ هلماعم

 هت نس هجاوخ یا ی دتا شو ورد ی د ال وا تلم هش ورد ی دید
 مبنس یدتیا شب ورد یک كو دلوا نس ی دا ر اطع ردکرک كساوا

 یعانحر ندحاغا و ېب یدتا نیسم رول هل وا یک معي دل وا

 لالا رمغتمراطع یدرب وناج یدید هللا نامه یدوق هنتلا كنشاب یدیاراو

 لالج انالوم ردراشعدو یدتنا عورش همرطو و یدتغاط یناکد بولوا
 را طع هدتقو یرلقدا رغوا هرواسن بودیا ترعه ندخل ب نور نیدلا

 ۲ ردن دنتامل وم كنندنک هک همان رارسا باکو ردراشیعسربا هتک هدنکلربم
 هدنسب دنک ناک لوا االوم ترضح ان اد شمرب و ةتترضح انالوم

 هم تدب ۴# روی هکشو یدیاردیا ادتقااکاهدقیاقحو فراعمنایب و یدرانوط
 هدعضومرب وا سون سد ول ی سر *# انالومتشک راطعدرک ۱

 یان یہ زاام # وا مشحود ییانسو دوب حورراطع ٭ تب هکرروب ید
 هک دیحاوم قاوداو قد افحو دیح و رارسا ردو لواو ۷# مدمآ راطعو :

 <۵ ند هقن اط وبر دش! وا جر دنم هدننابل رغو تا وشم كرا طع جش
 نيقاتشملا نیبلاطلا نع هناعس یلاعت هللا ءار ج )زالوا هبسالوپ هدننالک كنس رب

 هدشکرد یوریا تب ردوب یربندنسهفب رش سافناو( ءار اریخ
 | ندش یرکب «دیصق و و * هدمآ راتفرک مسلطناب قلخ * هدمارازابب

 | هلیوش هدنحرشكتب ولور دشلبا حرشبوخ ین یضءبندیلاهاورد هاب ر
 : تاتیعتو اکارددوحو رهاظروت تالاج كنس هک هسک لوش ییعب هکرلشعد

 ۱ یعسلط روصو ت اعد و 8 اطر ر دشک هرازاب بوت روا شب امن ر وصو :

 | هنيا تمر آوهفلتخم ت انیعتار دشالتروا هنب زوب كنيفخم مک لوا هک الا

 | تبارس هنشوپور هلبج روصو رهاظم وب یوترپ كلاک اب لاج لوا دوخاب
 | قشاعیطعب ردراش وا راتفرک هت ت نحو هقشعیالب لیا هطساو یکیدنیا
 ا ي وت # تسعاوتنوربب و نعم ی و(تدب) یروص ق شاع یضءب و یون
 ق * ےسار قاب و نسنس یم رس (هجرت ) تسلط لاعهمهو حک
 ۱۳۹۹ اک و ت ےک ےک  ح حأ شش شسشسىس. اب ۱ رانعسودخارپا ندقوشعم هب رامهو یدنک قاش عو 3۶ مسلط لاعو نسنس
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 وج من تمرک # سوهب ادو ند هدرکوت راکرد # سن مد موعحه
 لیدرکوت ر جرد * سیو یرادنمیارب زا همه یدرس * سک همشاب مرکنب
 رادید دنکد کس ه دیدرو * یسوهدراس هکشم راذکنر رد ۴# یسک دیآرک
 # درکرب دشامیوکز ون ؛ره>نوح * یسفندنام هکشمراذکنرسرد#یسک
 دیا لشخاب ردزک #د سهدباننانح یش اعهرردنا۴#د رکءهدولآ یبا ب راهنز
 نوخو درکب ل دز لد یو#وش نود قي رشدنجرک | لع یا۴ درس خ زو دراو

 یا هوش نورب,نابز بیآرد مشچ یی #وش نوکر کیدراکن هدرپرد * وش نوخ
 تفرعمناهح حایس* لج درج لقعار یا دوس ۴ لر ءس دةم حو رار قشع
 ردراو یسه-ار هدیصفر تكزاو#+ لک یاپ رس تسد تغتسدزا* لد عل

 قوح ردشموقدآ ءابلوالازونکو ءابنالازومراکا هکه دان ز نددب ناسکسز وب
 ]رد و لوا كن هدیصق لواردشابا حرد هدنا ق باقدو فداطلو قیاقحو فرا عم
 کات ٭ راک روشناوکیتیا برط * راتفر شوخ ناقشاعیابلط(تبب)
 # غراغآمویدهاشناهحرد#*راج رد نیههسک زا ی ات# اردک هرنیه هراخزا
 سس نیز#* تسودنعادوامتسدسدس لی ز # راشهامو هعرح حدقرد

 ید ییاک ج وایرمغ ند ةفیفطا ةقيدح كناو * راب هفلحو ام شوک
 تاما و ورد رصتخ اما رد هنیرزوا ینزو هقیدح یس هلج هکر دراو
 * دننژ هدرشاهزار نتشیوخ # دنلب هدیرپ زاورمب یا  مظن 7۴ ردندران
 ر دوتا زونه تسئروص تسد ر د هتشر * زوج و زوج ال یوس دی ژاب
 | ةي دلوا مات كن هةیدح # ییلکت كاك شفن تخت # ینا سدح دنب
 رلبضع وردشب رکیز ويشد ندر ر دراشم ا مظفر اب دنکم کت 2 رات

 راطع نیدلادب روح ¥ عا هللاو راع د ردو نيمه ییحرا ینافو كلرلنا

 ردیدیرع كنيدادغب نیدلا دحج جش + هرس یلاعت هللا سدق یر وبا سین
 دحمامانوک رب هکر دش ٤د ه دنس هج اید ردپ وسنم هرانا ءابلوالا هرکدن باک

 یهزی دتباردیهرمخم دتنارلغا ینا هکمدروک م دیا هدنکوالد ادغد نیدلا :
 هک هدنسهیاشم مالسلا مهیلع ابدنآ رایدیا هدنما وب هکرالاس فسا یهزراسفتسا

 كنسادنوا دخ هکمد شید هچکن ود یدتبا سپ(لینارسا یب ءادناک تم |
 هک هلبا ندنرابج هر ظذ كموقو اب هلبا ندموق وب یب ر دلکد هلتلع كش
 رانا هکر دش ءدرایض هوو هلوا ناسم رکھ لوا هکمراغاردق وب ہةاط جد جمر ۱
 هرکصن دلس یللا زو هک ردروک ذم ناتنت ا دلا لالح انالوم ردیسد وا ۱

 4 روصنم#
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 | ندلالجو هاجباب را یدیا ضرعم ندطالتخا لا اید لهاو یدیا عطةنمو
 بوت کز کا حشه دیک هننراب زو تمزالم کا هکندشود هیعادوت هنسا رب

 RYE یضعب ندهلج لوا یدلوا لع اطل قوح هکندزاب

 دون اط راح نقی 7 هدد د نکیل و تسنمدخ شیپرد حورو یهعار

 هج سردنمهنالک اهو دسفا هن رڌ اولحداذا كوالا نا درا دن : نادهعنتوقو

 روس >رعیرابدرا دناربش هب بات هج هقان هدزرشودراد نارابحاکرابتفاط

Fesتحاح دندز یصتحم هطخ ن رد ناشیا نءهح "هدرپارسهکراب ره  

 دن درب نالوغهناخ تب رغب تفاع تخر ار یو زم فعض نا نا

 | هک کرزپ نونکا ندرس س ایلاورضخ ناهارمهب ار تعانق تعاضبو
 هشوک نا لدهشوک هک تسا هدرک انندو ند لرز نآ ایربنکلا لصفملا ود

 ی ازسهن هدنب نیا رمقحمسح هک د نکن بارخریوخ سر اس دقفتنارهتفرک
 تفصیدینش هکس) (تش )ردندننانک كرلناو (تسا یدنوادخ و رگ مّمح

 ۷# لذش و صرح ی شیب ل د همهان * نیب یان كلمابپ و ربخ##نیجو مور
 رب زب كلمو هنتسد# مدقر زب خرچ و هن یاپ # نیک وربک ی ب نیب ناجهمهان
 اضباو) نب زنیز یکلفبساو هنوج * تسدریز یکنلم ناکوهنرز # نیکن
 ارا سه نا #ر ازهرازهوردناناسکرک* تسد راد ره لاش مناهج نا(اهنم

 همهزو# همه دنرذکد یهالارخ ۶# راقتمدنز یمهارنب رعنآ وب احدنز یمه

 کور کرشن ۴ نازا هخ رک ناهح قلخ هاب ( رکد)رادرهنادنامزاب

 (تابعاب ) دنهر یریع وتنوجنانخه 3۶ ی یهرب یر هک زنانحنوت# دنهرب

 هدرپ سب زا تقیقح تسپجات * نوخ همه اهن اجو تشک بآ همه اهلد
 ودره زا وتر ناهج ود وتزا * نود ن ودرک و درد رخ تلعاب یا# نورد
 # میس تدیعاو تسموعز تی # میهزورو بش نازا یدوخ ماه * نورب

  مجد دود و یدش هیاس نوح # من دشاب تای قآ تازا هیاماب

 فاکرب # قشع دما هام تلم ولم درب ¥ قشعدماهایسرسریرس ۵ سو

 هارد ا قشعدمآ RE ۵4 هیااب ۴ ی 2ھ ڌمآ هالک لک لاک

 ؛نانج شع هربقشاع # دیارکذدوخرانودب هک دیا * دیاسرف ناج شع

 و تاذ هدش تسبن یا # دیان شدن تشهبزاوخ زود رک # دیا ی
 نافش اعوح هند رم * تسر رانزو نکن ارپ وهعموصیو *تسھ درب رد

 هنزوس نم یا # تاسمرس درک و درکر فک د درک # تسدرد یک نونک ||
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 هللا هجر رد هدنا مهیربقویدننک ندایندهددرجرح هدنسلدب زوتوازوب نکس

 دنا وبا ی دآو یینک  هحور یلاعت هللا سدق یونزغ ییانس مکح #
 ردع ءاتبا هلیس انا كن الال ىلع نیدلا یصر جش رلن وب ردم دا ن دود
 هدنرباک نوحآداهشنسا یب راز وس ور دندنرل رعاشولوا كندیفوص هت اط
 هلدیح وتو تره باب راو دنر ڈش باب كن قبة ا ةقبدح باکو ردراشهروتک
 هجاوخو ردعطاس ن اهرب و عطاق لیلد هنل هدکعانابب نیدیجاومقاوذا
 نراطاس هکب دیا لوا یبس كنس هبولو ر دن دنرا د رح كن ادمه فسو

 نرخ نوکیا حق یضعب ندرافکر اید هدنلصف شوق نیکتکبس دو |
 هیلبا ضرع بوراو هکب دنک بوید هدیصرهدنح دمكزا ییانسویدش مچ
 یدشمت>ندفیلکتدح هکر دیاراو بوذحرب«دنا هکیدارغوا هنسوق نلکرب
 یدرجا نیفلاب بارش لصتم هکیدشلوا روهشم هلکمجا نرغب كبارشو
 دوج انی دق ر دلوط هکیدرب د هنسبقاس كن دنکه کیدرب کا هدلحلوُسییانس

 ردع السا هاشداپ ورد زاغدرمدو ج یدتبا قاس معا هنکل روک كنیکتکبس
 رنک ندا طض یرانالواهدنتموکخ تحت ردیشوخان هدا زد رمی دتا
 | لوش ید حدقرب ردلوط ی دتبا هنب بوجبا حدةرب سپ هنوط ید تکلعرب
 فبطاو لضاف درم ییانس یدتیا یاس هنکاروک كغج ییانس رع اش
 هکید ر ولوا لوغشم هشیا رب یدیالوا عبط فیطالوارکا یدتیا ردعبط

 | حه ر دشم اب « دغاکرب ززوس فازکج اقرب ی دیه اراب هم كنيدنک
 رغتم یدتشیا ینانوج ییانس ر رانا قلخ نوت آکر ملب ورم اراب هنشیا
 ندنکلتستلفغهلیا یهیبف كنهسوک نا نیفطا:بارشلواو یدلوا لا
 نیدلالالح انالوم یدلوا لوغشم هکو لس بوصاب هقب رطوب نیغاباو یاب
 | مکح هجاوخ هک ردروک ذم هدنرازوس كن هرس لاعت هللا سدق یورزا
 زوس رب هح ی دشلوا بب رهت وم عد یدیارضتح که دتفولوش ییانس ||

 کرلبدتنا افصا بوتلبا نب زغا كنآ نغالوقرلنالوا رضاح یدرولب وس
 نتسرد ٭ تان كاز متفک ھاز متشک زاب ٭ تبب ۴# یدروقوا یتیب وہا
 هکنوح# رردقوب ندمگیدید مدلک زاو د هجرت ۶ نس یتعمردو ینعم
 قوب هک زوب هدنوادخ مدروا یزوس بوف # زوس هدانمو تعم ه دزوس

 هکر دلاح بچ یدتتا بودبشا ینآ زی رع رب # ز وس ه دانعمو تعم هدزوس |[
 ی وزبم انس حش اًمادو ردلوغشم هزوس هنس هدتوو ییدلکزاو ندروس

 هم عطقنەو ۴



 نادنو ی دیاد ةه هنس دن ر ط «ارلنآو ی دنشعا تو یدیشهروک هدروما

 هکردراشهروب هنیویدیارانو دهنیرزوا تی رط لوا ینژودنک هگیدرولوامهق
 مدراروص ندرابوذح مدیارارغوا هک ه رره هکیدر دیا هرس س دق دیس ٹرک
 هدنوپ رلب دما م لوژ همور ر نوچ مدرریدشرپا هنتم دخ كرنا یغدشکو

 هکم داکا ییآ مدراو نکا بلا مکنوج ردراو بودجرب ولدآ یاجانالوم

 رهیدشا هلبلد یوریدلوا کمي دشهروکه دزب ریتهدلیصحن اوآ ۱

 ی درکچ اک وب یرب شود هپ هق رفت ی مدیا یشکرب مدرقلاف هکحابص

 صالخ ند هلجج هکیدلبابولفم هنسنرپ ېپ مدملاقحابصر اکی لوا یرب و
 مدردیشا هک راب رهمدّمشاندنبم دخ دیس هرک هت یزوس و هکر لید روی حداوا

 هکتفو لوا یزو سلوا هک.دلوا مول«میدیاردیقآ نی راشان زوکویدرواوارښتف

 دیس هدنصفت كنت اسر بودیا رب د ان هد ابز ز اکا ی دئنمروس هر رع لوا

 هدن اره یهش هدن ز وفطش 2 ز و دب ترش هکر دشم و ونک ران ر د روح

 نکاس هدنراوح یلاعت هللا هجر لنت ولخ نی لاره نالوم هدیدیدیح هاقناح

 مب و یدّمج هرشظ قرویلغا ندنتولخ نالوم ترضح هاکر عسر o مشیا

 ترمّطح هک هلی وس نوح هللا یدشابودیا دا رفیدلوا هجوم هغولخ

 ررر دلی هکر دل شعلاو ( دیرولالبح نمهیلا برقان فو )دروب ی یخ

 نونع نا ول یدیار طاح هدنازب زغرب ندرهقبأت را مری رود بوم “راز ونش

 هسدب هنسل هکر دقن رهویدیارراو هنیراهناخ "ارامد مه هکر ددیاکح رهالاءاروام

 ییهنسا یدیارب ريد بودی عینشد یکد یی ەسن چه یدیارارروص قنیعیج هر شط

 ن داخ ر ھو یدتلنا هني هراحب £: هداز ریماوب نوکو مدي هنسڏ م ھردراو

 هد ازربما ۵ رک ص دک د ب , دجتدا رح در ا ههدویدروتک م اعط ناوارو هننک وا كئ

 رداف یخدرا دیه ندنسوفروق ےک 3هنا بد یدکح ف ودی ځد هب هناوبد

 ردق وپ ف اط هکوب ید کردلوا كسررو دلو! ی داو یدب دیه دلوا

 نیل یدتایکدی كج دنسز مه هکراددروص ی دفع هرشط هزاولد نوخ

 هدنزوتواروب نکس كرش رول یب هب ماعط ےک ندنسوقروق ی اما ناوارق

 هکب دلوا مولعم هلی وش ی دروا جز صخر هتقو هاشداپ هدن اره غم اج
 هتف ر ءم كنا هلوا یس هر لغَعم هدنس هیکن كني مطح دیس كصخس لوا

 دنق رعسو مب سب رایدتیا رنع وید نوک ندرهش بودیا نیمهوت قلوا
 كبر یش و یدتیا نطوت هدنآویدلک هماج درج رخ بونود ندناویدنک هنناج
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 یدیا قوپ عنام بواوا لصاح هدنایدوصقم كناوهو سفن باخایدیارای
 رلغشا زوس ندنفراعم كنا ور اشلوا عج هدناتعاج هجت ندعطلها سد

 تافلاح هفننایهتشءیآ و راشعا فرصت هدفراعم لواندنزوناوهو سهلو

 نواهن «دتنسو تعب رسو هنسا داو تح اا بويلىا هم دهم ەشارعا ندا وه

 یدیالاپ ندرلمهن هلجج وب كابات هام دننام یمدخ دیسو راشمشود هنسداوب

 مدروک رب ن دنراشب و رد كنآ ر دیا هرمس یلاعت هللا س دقیماج نالوم نی

 رک ذ ماود هدناو یدیاررونک هنیرب نیر هفیطو تعاطو ی دیاربب نشوررب
 هنتمدخ کن هرکی کیانب یدتیا مدروص یدیسلاح ندنایدیا راو یهاکآو
 هدنرلتم دخ نوک اقرب هکر اب ره ,ںۓلب هرکرب و هدنار ههرکرب مر درود توشرپا

 ییجک كرانوب هک هلوا هدنگا كرلنوب راوهکشالو ورک نود هکىد راد مدلوا

 یراتمدخ دیس هک هدتقو لوا هکر دشمروس یطعب ندرازب زع رلبا ررضاکس

 [یدیاریوس هک دنس اننا یفراعم م دتبا تاقالم هلکنا ی دیا هد دنقرعس
 قلدص هکراب رهو یدیاردیا لفن قوح هنع یلاعت هللا یضرندربکا قیدص

 ندنر زوک یکراوهشرد یرهرطق كاشاب یزوک و یدیارلبا تقریدیاریدربکا

 | رد د رکب وبا ماقم یدعم دیس تمدخ هکید راد رادیرع ی دیا رولک ود
 | یمرکنالوا هدنناذ كنآرب رل ردیا شعر هنتبحک كنآ هکیضعب ندرازبرعو
 هدراکناولوبق هکیضعب ندنرلهدرمماج درحدرخ رد شم همزوکهددسچک

 || .دولوا عقا و هپ هس اطوب هکراتمارک ضعب ندرلنا یدیالاخ ندبصعت بل اغ
 لبث ند رفاسم دع** صءبرد راو داسنعا هنمالک كنآ هک زر عر رلیدتا لقن

 مالنلا هينك اسیلعهسوط سدمو دهشم ن دماج هس دقم "هبرت دکیدلبا

 ۱« دنفرط د رج درخ نکر دیک هلو رابد شا تع نع هبا هک

 ادبه شعر هکو کب وقلاق ندنزوپ رپ هکب دنقود قلنشو روب هني را زاوک
 | لوا هکراشمروکر اشیا هدرجرخ هک لوا ردقلنشور هنوب هکر اشل اق

 یراثاوراشلک هب هبکن نوچرد هدننناج یس هیکن كنيرلتم دخ دیس قانشور
 هکن د هلخ لوا هکردرونرب لوا هکر اشیا هدهاش هلب وش راشعا دصق هنرا ز

 هکمرب رود بوبلکا هلی وش ندراشب ورد صعب و رروا قوب هدنایرارونم دق رح

 تمدخوعا یناعتهلاوردببس هتیعج مات كیا هجوتهنب رارونم دق مه كارنا |
 تعدخ هک ردراشهرویبهداشر|لالط ی اعنهلادم هللا دیمعنبدلارصانیمودخ
 | او هرس س دد یترضچ نیدلا ء اهب هجاوخ كرزب هجاوخ مس افدیس

 هک هدرویبا م
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 تساب ےکح كندز # قلطم تسه كمل و تسسه ۴# تسان درخ زا

 شهنر # رداد مان كيلو تسنوا ۴# دراد ماوق قم هکینسه ۴ قحارح

 تفکدوخ»# شاد شوخوت نايم نی رد تسدن سک # ساقن هتف تس د وخ |

 هکنیفب داب سپ *#دید دوخودومن دوخ هکی ور ناو * دینشوادوخو تقیقح
 ر دن دننابعابر ید كلرلنو و # هللا یوس قیقح دوحوم ۴ هللاو تست
 ۴ وک لزم ی ورم هار GF رع ٭ وک ل درخآ مع لدرد دحوا (یار)

 نوح # وک لصاحیشاد هلحودو هاب *یدرکی انو یب نود یایندرد

 ٭ یاد قسم تساسوخ نا رایشه یا 6#یادح قسه تسانوتیسبن
 || رارسا>یاذتحت تسرب تبز یسر هک امح * یزوریسرپ قح تب هکنازرک
 نوخات # لامو تعشح نتخاب رد نی  لا؟وسب لح دوشن تعقیقح

 یاروز مئاذ ٭ لاح لاق زا تهار دنهدننکر ه * لاس هح لدو ه دید نکن

 تلع * تس ددم مایح بآ فا همٌنجزو *# تس دح ز نوری فرح

 لا دیس ریما تسدحا دحوا كنناکراذکب تلع *# فرح دمآ دحواب دحاژ

 هبلیدرا نیدلاردص 3 هدلئاوا دک هرم هللا لاحت س دق یزیرت ساق

 || لیعنیدلار دصحش رکیضندنآ ینشم تسوک دارا هرس لاقت هل نفدق
 یلاعت هللا س دةر دند ناه | ننام رکن ردلادحو مش هکر دشربا هک كنيم
 | اک |نیتدارا تبسف كعساق دیسردیا هرسلاعت هللا سدق یا انالوم هش
 | تبع نیدلاردص خش هدنا هکمدروکه لبا یطخ كنضعب ندرانلوا دقم |

 || ترضح هکر دشلوا عاغسا هلی وشو لکد یل درا نیدلار دص حش یدیاروکذم
 . BE ىلع ن دلاردص جش ه رس هللا س دق نیدلا ر دص ج

 || لوق لدبس تمدخراکزورلها هللا و شابا تدارا راه ظااکآو شمرونکب
 || لشکر دراءش انا ود یریدنا شل اقرا ییا ندناورد هقرف یکیاهدنراکناو

 || رهاظ ندنا نادجوو قوذرانآو نافرعو فشکراوناو ردرارساو قیاقح
 || رلنا رراتود بوسنم اکا: راب دنک کر دتعاچج لوش ید یربو ردرهآب و

 | ن واهن هتنس ع رسو تحابا وردرلجراخ ن دنس هشر ناعاو نیدیزنک |
 برشمهدنتمدخدسرک هلوالوا یئاشنم كنوب هکلتگو ردرااخ اد هدنس هرباد

 | ضارعاویدشغود هنفرط ادم یرظن هدنروما میجو ی دیا بااغ دیحوت
 || هک هجساضتعم یناذ تیمرکو ید شا یط هیلکااب طاسب ضاّعاو
 فرص هپ هیکن هسلوا دراو هنرهندروذنو تاحوتف یدیا راو هدنسب دنک



 هک ۳

 | (یروص)ادیقلا سلا مصبلب نوني اعي اع ىونعلا قلا لالا ةربصپلا
 | کر دقالطا یر ر دراو یرابتعا یکیاكنلاک اب لاجج كن یلاعتو هن اس قحو
 " | هدهااقانف لطم لاجو فراعو یهیه ثیح نم رداد لاج تغیفح

 هد هيس رهاظم دیقم لاججییعی لوار د دیقع یخدرب و رولیب هديا ه ده اشم
 هسرروک نسحرکا فراعس رواوا لصاح ن دنیکحل زین هد هبناحور اب

 تافراعو ردشقب|لوزت هپ هینوک لزانهکه لب قحلاجج یاجج لواو روک هلب وش |
 هی و اه مک ات هیعا رظذ هناب وخ هکر دکر ک هیلوا رظن یکكنو هکهدنربغ
 هدقشع هکر در او راهسیک ندفب رط لها ی دنا هنیو هيل اق هدنربح

 هدن د دص یر م دع كلاس نوح هکر درا دیقم هلبایزروصو ره اظم]ا
 بو دیا هذ اعتسا ن دنارا کا صوب میکتت هشود هیاعحا ضرعمو هلوا
 لیلا دب باجلا نمو ق رعتلا دعب رکتلا نم هاب ذ وعن هک راب دروب
 فوصوم هلنسح تفص تبسف هکلاسیک كنوب قلعت كنتکرح تبحوب و

 لادیقمفشکودوهشاکا واکدنره زا زواج ندبس>یرهاظتروص نالوا

 بواوا مطقنم ندنروصرب ېح لیمو قلعت لوا رکاو هسرولوا ید شعری و
A E ESهدشک اشک اع ادو هیلغب هق الع ید هلن ر وص رب شلوا  

 تفاو هنتفو هتنامرح ندب اب حف یلبمو قلعت هنر وص كن آ سد هل اق

 كلذرشنم نیطاصلارباسو لجو زعىلاعت هللا انذاعا رولوابس هنالذخو

 | نام رک نی دلا دح وا حشو یل ازغ دجا خش ہتعاجج ضعب ن درب اکا
 لاج هک مهر ارسا للاصت ها سدق یک یقارع نر دلارخف شو
 | کلب نظ نسح ردرلشمرتس وکل اغتشا هنس هعلاطم یسحو یروص رهاظم
 لاج كنيلاعزو هنا“ قح هدرهاظم لوا رانا هکر دلوا دافتعا قدص

 ]| ضعب رک او ردراشمالوا دیقم هلبا یسحروصو ردراشعبا هدهاسشم نم طم
 اراب وعح هکردلوا دوصةم ندنا هسی دلوا عقاو راکنا تدسث هرلنا نداربک

 ضیضح یدباو را هبا سابق هنی رالاح رانا ب رللاحور هی روتسد ینآ
 تمدخومهرارساب (عایلاعت هللاو رلهبلاق هدتعیط نیلفاسلفساو هدنالذخ

 حابسصم باکردراو یرامظن فیطا یریغو یونثم كنیدلا دحوا حش
 * مادام تسه تسد شدنجات (یونثم )ردشمروتک ه دنرخآ كحاورالا

 دوخ تس سد #*هیام هتفا تس د ز هیاس نوح ٭ ماک ان تسکر هراس

 نداهن شیلسه # تسید وخوا دوجو هکی رج #هیاس لصا ر دنا

 زا
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 وشا هد انعموب و یدلوا یراج ندنناب ز كش مدآ منب هکرتب ترخافمو
 قرس لب * هتسک ىل لارکذ یی ءاسام < تدب ار دشعد ی د رع

 3 ى هلیا تدسم كسک | هيل وا تم اس 6# هب ت ی

 نافاس دق ن دلا ب اهش مش ٭ رده اکب كلک هکلکوکتیلو
 هدف 1 كين دل | باهش حڅ هکر زکب ی دلیا نی هنقلخ كنآ هرس

 هتعفح دوهشک دلادحوا و مش هک “هوا ید لوا یدای ندکعدع دم

 هدهاشم هدنادیعهروص قلطم لاچو یدیار دیالسوت هليا یروصرهاظء

 هرس هللاسدق یزب ربت نب دلا س جم حش هک دیک ےہ کتن را ږد ی دیا رلبا

 مدرو هددنکاوص 1 !یدتباكس ه دشدا هر هکددروص ن دنب دلا دح وار تك

 هدک و نوه E ج نابح هدک اوو رکاآ یدشا ندلاسع ند

 ۳ دلب وس نا هرس سدد كنيم ور نیدلا لالج انالومو نیسزمروک
 وب و ی دیالوا شم شا کشاکیدتنایدیا زاب ده اش ندلا دحوا حث

 من مرکن :یناز (یعایر )راب تلال دەرانەموب ندنیدلادحوا جش حد یعابر

 نا »۴ تروص ردرنا تسا یعمز هک ارب ز# تروصر درس
 ۱ تسنروص ماع

 تروص ب هن مسلا (هجر) تروصردر دد ناوت نعم #3 روصردام

 | شلنوف هدنروص ماعوب ٭* ظح ندنااج ر ظن زا ےک هدلاع ٭ ظح ندناناج
 UR روک ذمه دخ راوت ضعب و #ظح ندناالاهکردیشک هز سن وبا نعم

 ی دیا ردیا لاح یتنهاربب ارلب و یدیالوا مر رک هراس نیدلا دحوا جش

 كر هعیلخ ی دلک هد ادغد ن نوح ی دیاروق هتي را هندس رانا یسهنسو

 || عدنبم دوخلوایدتیا بو دیشایزوسوب یدیاراویلغوارب لاج بحاص
 نوح ع هديا لتف ینا هیلبا تکرح رب هژوّمم ول ه روی ےب ر |S شعارفاکو

 رب اره تسلهس (یایر) یدتشا تولس هلت "مارک حش یدلوا مرک عاعم

 | یرذاکدک "دمآوت * ندوب رس یب تسود دارم یایرد # ن دوب ر خرس

 | کس ه دکلوپ € هجرت 9« ندوب رفاکتساور یب وتوج یزاغ *#یشکبآر
 || دخت لوا موا رفاک#ر دنابسکی ناجویبسر ات هدکناپ #ردناسآ ناهج كرت

 ییشان ۳۷ ك هد لح رد اسحا ول وا هلی اره < ہراقک سرم ردت | ساب

 ےھر ارسا یا هاب سرق ارک ضعب یدلوا دن ره توبق هنغابا كش

 ل ادو هر اه ىح هکر دا اوا لم اک هدنناب لها دحولو ق ق هک یدشآ

 یک یکی دتیا ه ده اشم هلب زوک تربصب « دیناخو ر ره اظ م ینقلطم لاج

 نوده اشب) هیلبا هدهاشم هلیوا هار جب یخ ده دبس و یوک ره ا ظم



 فنر
 ۱ داوا كني رهبا نیدلا بطة حش یخدلوا ردب دیره كنبساجتسنید]ا نکر

 یدیا ولوا هدا ز ےھرارسا یاعت هللا سدق كنید رورهس بیحلا وہا مش

 هدن احوتف بانک حشو یدیا شم“ ربا نبع كن رع ندلایحم حشو

 ندلا دحوا جش کرد ر د شلت ت اکح ن دنا ید هدنلناسر ضعب و

 3 وا كل دیا هدرفس مدرابا تراک همش هدقلنا و> هک دید یامرکلا

 هکک دشربا هرب رب نوح یدرلبا تجز ین راقو ی دشمرووا هدنحما یزاعرب
 مکان هر و تزاجا اکب هکمدشاتساوخرد ندمهش یدیا راوناتسراعب هدنا

 تزاجا یدروکی عارطضا منبنوح هلوا عفان هکمروتک ورادرب ندنا بوراو
 غانا رامز المو شمروتوا هدنیعا هیخرب صر هکم د روک مدراو ی دری و

 یب نوج ی دیا زب ی ل واورلښخاب عرب هدنکوا كناو راشمرود هنیرزوا

 كتجاح بوشیاب همولاویداک همان بولان دنپیدروک دنیا رلمزالم لوا
 یدرب واکب و یدروتکورادرب لاخ اف مدلیوس اکا ینلاح كش ی دب د ردن

 حش هکم دنیا فوخ یدقبج قرهنود هلی یعمش م داخو یدقج هرمذط هلو
 هنکوا نعش یدودورک م درو دنا اکاوید نودهدیح E بوروکی ا

 م دلی وس هخیش یازتحاو مارک | یکیدتیا لصنع لواومدوق ی وراد م دراو
 م دک سا مدروک یکبا رطضا كنس نوچ دنزرذیا یدتیا بودیا مست حش
 هکصاس لوا هکمدلبافوخ دراو هدنا میکنوج مدرب «تزاجااکس مرجال

 ی دنک نیس هوا هدنم سش نسو هيم رس وک ت افتلا اکسردب ربما كرب لوا

 مکنوج م دروتوا هدیرب كناو مدرکهنت روص كنو م دلوا درع ندیلکیه

 روکذم هدهیلابقا لاسرو كلدروکهکهلهجولوا مدلیا مارکا اکس لداکنس

 هدانم هلفاق هکنوک لوا هکردشعدهللاهجر ةلودلا ءالع ندلا نکر حش زکرد

 یدیا هدنا د یسیرب ندنرا دب رح كنید رو رهس نیدلا باهش حش یدیا
 تالک ندعوترهمدرونوا تعاسر یدیا یکایک قامدراو هننراب ز ت

 ج هرس س دق ندلا باهش ج هک شعسلازب هکم دروص ندنا یدک

 ردیمکچرک شم هموق هکلکهتابو شعاریدع دم هی ینامرک نی دلا دحوا
 هد هک و اا هدنتمدخ كش هدعچ لوا نوى: یدتارد لوا

 لوا کز کغیارک ذ شدآ كتآ هدفأب ےب هکیدرویب یدلبا رک ذ یندلادحوا مش
 یزوسوب رلبدتنا هنعش هکمدیا رطاح هدم دخ لعشیسادنزااما ردعدّسم

 کب اما ی دید ع دم مجش هکو لک د نره شع دو شعشا ندلا دحوا مش

 + وب و
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 | نیسردبک هدنقو یدکچ بوشباب ندنلا لوص یدشریا هش نوچ یدلبا
 ؛یرلن اقو ی دلاق هدنلا كناکرت بوق ن دنکلب یلا كفش ناه یدید

 | یا میش ی دجاق بوغارب قلا كش بو دیا فوخ ناو ید_قآ
 ماما ی دیا قو هنس یرمع ن دلی دنه رب هدناا ی دش ربا ه ار اب بولآ

 یشیا و هکر انآ ر در هسیک نمار هنو وان وب ردراشبا زمارپ هن ردا ییفان

 كش رولوا ثعاب هرلشیا یک كنو هکلتع لوا ردلتع همارب هنو رارلشیا

 أ هللا دحوفتاوعسلا توکلمق نمی زا هملظل!ماسجالا لیعمارح)) ردندتنالک
 ( ناب رع ناوک الا سب الم نم تناو هرک ذاو ن الم هیطعتپ نناو هزامس
 | اهانغل تبصو # یا ءاعرح اهاک ایه تعلخ (رعش ) ردندنراعشا كناو
 د ةر هلالطا تّفع عبر را اهفاشف را دلا وخت تتفلنو # قوش عدقلا

 ¥ اللا ىلا لیسال نا ی دصلا ع>ر ۴# اهباوح درف هل اسم تەق و

 هدنخ رات كنيءفادماما *اقرأام هب اکو یوطنام یاب قلات قر اهناکو
  راتود ند اقتعا نیم دقتم ءامکحو راو للخ هدنس هدیفع كنا هکردروک ذم
 | رایضهبرایدرب و یوق هاف رال ی دراو هلع نوح روا ای وبد

 رای بلصو لتقرلپ دنا ریضب و راب دغوب بودی سبح ینآ ی دتا
 یدیا داتعم هتضار نوحرلیدتا رحم هدنسانروا لتفعاوئارلبدتا رابضهب وا

 4 روت وایرعیدلوا لالهاترلدمرب وماعطسدیدتا رابتخا ینمل والتق هلعلحا

 عقاو هنداحوب هدن سیدی ناسکسزویشب كرر دش عربا هزکسزوتواابو هپ تلا
 هیق دنزو دالا ینا رلیضعب رلیدیا فلتخحم هدنناش كنا لها بلحو یدلوا

 هرکصن دنلتق هک ردو یدتبا داقتعا هنتاماقمو تاعارک ضعبو یدلباتسن

 نیدلا سهش مش هکر دقفاوم اک مالکوب ویدلوا رهاظدهاوش هننامارک کا
 اوت ندلا تاهش چ هدعشم د رهش هک ردتمروس هرس س دق یزپربت

 !بولک هلماک ق دص نوح هاوارفاک لوا کاش اح مدیا یدیارا رد رف اک هر اکشآ
 ۱ حضا وتم قو هرادنهزابن قداصیب یدلوالءاک هدتمدخ كنيدلا سم جش

 لقع یدیا بل اغ هنلمعیملع كتيدلا باهش ل وا مرابا ریک ق هراریکتماما

 ملاع ی دبشلوا فیعضردبالح تالفع هکغام دک احو لوا با اغ هلع ہک ر دکر کا
 ملاعو رابدلوا قم بویلیا لوزن دنا سپ رلب دا لصاح قوذ هفناطرندح اورا

 | لضفرکمرروناص ینابر اع ینا هکر دخ اورا ماع نامه اماراب دلیوسزوسندینابر
 |ندحاورا اع بوصاب هنرعد لد جراب و هبذحرب ننه بیوش ای

 مش هک هرس هللا سدق ینامرکلادماح نردلادحوا 2 9+ ەکجەيىناب ر ماع |
 کک س رے ل ل ل بب  .پا ت.
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 هأب وشو ردشلوا رابدتیا ردیمشلوا نذا هکردش ريا یتراشب وب هرس دتا
 لا این وولک ندنناب رانا یدیا راو یراشادنرقهدقرش كن هکر لددتا کد
 ی هلع بلط مدلواددزتم هدلاح لثاوا هکر دشعد لوا هنيو راب دلوا بث اغ

 نوالح رم لوا هکیمهتدابعهسخ وب ردلاکو لضف بجو م لوا هکعالوا لوغشم
 هنویدلبقرارق4 اکب ہدیارطضاوشک اشکو و ردلاقلاولیةلا نع تمالسو

 یب وب مدرونک هلیس هعل ا طم كنآزودنوکو هک هکیدیاراو اک رب باوخ
 مدلکد شهروک نکره هکقرورب مدرو که دنجما بوجآ ینا «دقارارق
 اب لواو ما ی شقشبا ندهسیکن کره هکشلزا تب تب هد
 اع راف *ابض لیلا رومالالکو #!ضرعم كمومه نع نك( تابيا )ردوب
 هقاوعیف كل *بعتم ما برو #* اضفلاقاض اع رو # قیضلا عزا

 یلکب ندکمومه ( هجرت) اضرعتم نکن نکف# ءاشب ام لعفب هللا # اضر
 يضم هج | رولیف ۴# هیاض تا صدوفن هلج روما # ضارعا هلا

 دخت هدنک وص رواوا # هیاضف نوح قاراط هلب رهف ریو # عساو نط!

 هللا لعفب ب ویق وا ٭ هب اضر ؛لدوصتم و دصق نراة م # لرما لکشم

 مدوقوا یناببا وب نوچ # هیاطع توطزوک بودیا لسد كزوا ## ییاشیام
 ی دلوا نک اس عارطضا ترارح تدشو رایدروا وص هعشنآ هک اب وک

 ر دشم زا هدخش رات هکیسانب كنب اک ن انا ة ام یعفا ماما ترضحو
 د هيجاک هنسللا زوی دب كرم و ردشموق هنیرزوا لاس باسح
 مولعمر دشلوا ید نامز رادقم هن هرکصن دنآ ور دشا نا ناب ی داوح

 یدرورهسلا نیدلا باهش حش ۶# هب انعغو هنع یل اعت هللا یضر ردلکد
 ن ابن اشم تمکح ر دشدح نب یبح یدآ هرس یلاعت هللا س دق لوتقلا
 راو یسهقبارتافیلأتو هةبالتافینصت هدنرب رهو یدیارصتم هدنايقارشاو
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 | تد قشم د هکر ردیا تباکح ر دراشعا تبسن هیاییس ین آر لیضب یدیا
 رابدتا تعاججلوا رلیدارغوا هنوبق یر وس رب بوقبج هرشط هلتع اجر
 نوا اک | یدبا ناعرترب یحاص نویقورلبدنوط نویقرردکرک نویقرب هر

 زکنوط نیک رک ید یدتیا بورپ و هقیاضم هانآناکرلوارایدربو هغ
 نکیدنک تولا یو صف یدتا هناعکا ج

 رانا مهدی دون یو ن

 قاریا رانا ات یدلیا لد شوخ هل تالکیناکرتیرلترمضح حشو رایدنک یرلبا

 داب رف بوشود هنبدرآ لعش ید ناکرت یدتک هجنرادرا ید شرا بدتک

 ٭ یدلبا ل
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 |یرهد كب ات یادخ هک هغو د بب رغ وب ی دتیا یی هلکبرغ

 : یدلوا هداز جد ےھت ررواو هسلید هب رهو هساوا هدرب هنره هک ردراو

 | ی دا ع هتسا ق ۷ سادر 0 5 دیا بلط تاخاومن دن ول مدا هلک وک

 یدلوایاغ لالا یف ندن ویلاعت هللا ءاش نا ردکر ک مسلکهنی هک هابا لب. ۳

 ندعع تراخاوم هلغو یدلکی 7 ہیک ید کال اوش ی دتک هدنق هکم دیبا

 یاعت هللا س دق نوا یعذاب هللادبع ماما ال امهنعیاعت هللا یصر ی دلغب
 نم ایف ابلا دعسا نب هللا دبع ن دلا فیفع تاد اعسلاو اوه چ هرس
 ن دنرابک حیاشم كن امز هنعیضرو هللاامهفرش نیس رشلا نیمرلا لیزن
 یربند هلج لوا ردراو یئافنصم یدیا لاع هدینظابو یرهاظمولعو یدیا

 ضور باکو ناما تداوح دف سم ین ناطظتبلا هرمع و نانطا ه أ حیات

 مظعلا نأرق لئاضفیف میظنلارر د باکو نیطاصلا تباکحی نیحاد را

 | تیاکحلوا و ردشءد رارعش بوخو رذراو یرافینصت ىج دیرمغ ندرلزوب

 هدنضءت كماش دالب هکر ی دشا یزراو > ندلا ءالع ر حش هکر دشا

 | سوق كیولخو مدیا شمروتوا قن اب وا هرکصندنز امن وسناب دع ولخ

 هل هلن ه دسغولخ م د روکح یشک یکیا م دیا شفکرب ندیرچا
 هلرعرب یربراپ دشلب وس زوس هل تع اسرپ وراپ دریک ن درب هن هکع دمت
 است اک اورلب دنیا زک ذ یی هسیکرب نددماش ادلنا رک ذ نیل اوحا كنارقف
 مز رایدتا هدعب ینکیدیا ندرپ هن یدیلب رک اردیکوپارلبدتباورایدلیا

 رلیدتا رکسرولیبندن ینا مدت ردش ربا هپ ۳1 ییا هلا دمعك شا دلو یر ۱

 راّسا ق ابف زاغنهکم دناصراب دتکاکب ندا رح بوتلاتو ردلکد ین

ot.ماش ی دا رو و ام هک ردشعد هنب ورد دنکب ةبح هرشط  

 وسناب هدنسکنا قرف روید كيرعه هدننآ بجر هد اصول كت رالح اس

 ندرهش هنورلبدربکن درب هن ه که دلټب راب درکو رحم ا رب یکیا هرکصخدنزاس
 میت | مدلباسنا هلکراتا رلیدتنا ایران مالس اکب نوح رابداک

 هدعل رثبا یلاوس ندلاحون کی EE س هللاناسرلبدشا زر اک ن ندنق

 ا دلکی روتوا ندنوپ رلپدتیا مدوق هن راکوایدیاراویکغا هپ رایروف هراپ ر
 [یرمالس زردا تبصو اکتسک کیلک ایت ۰۸ 0 د دلک نوعا ه سا د مدتنا

 مدنبااکسنوساواتراشب هکنداک ارایدشا و ناس هود راهب یاب هللادع

 نا بنام ام دو و ام دیار نکسرولیپ ندنیآ |

XA 



 شر
 | گر دشعد ید یشکرپ م دلک د شفاط غاب یک كنا کر هو مدیب ن دنا | هیت

 | نوئاصهنس نوجا لها هکم دراو هرازاپ هدنیپاموسنأ هلماشخ |هدنیآ ناضمر

 بولآ هنب زو اوهو یدکج هنکوا ینبو یدروک یب ناصر مش ہاک ان لآ
 ی در دنیا هرپ ینب نیس هویدنا هریهنبیب هکمرلید م دشباو م دلغا قوج ید ۴

 هکر زکبهلب وشردیا قفا ماها لدم سا نساهانیس هدیاج رفت هکم دنسا یدتاو ||
 |یدیا كا هعلاطم نیب اج کناوعس توکامیدامندنگدید حرفت نا

 هل هزپ لررطاخ هکم دید هنا ر خش نوکرب هکر دشعد یضعب ن د راطاص
 ٹراشا هنشاب كثیدنکو هلی فوخ ردغاص ساب و هکمادام یدتیا نوسلوا

 ر دکعدع» دن ابخ ى هکما دام هکردلوایدا صك هکهدناصن یدلبا

 | غاطرب ۾ دلیلی ل وش م دل ه دنوک یکیدشا ت او الا م د٤ ییدا صو

 یدلبا ت افو ندنا و ی دلوا هتسکش یشابو یدش و د نکرک ندنکنآ

 هلل |! س دق یمزر اونا نیدلا ءالع مش 3 هرس یل اما هللا س دق

 یزرا وخ نیدلا ءالع جش رد یعفاب ماما یدیاواوا 6 هرس ی است
 یدموق هربنیسولهب لږ شب نواو ی دسلبقزام هلتسدپآربنوک کیا نوا
 نشخ هج ینرجرپ یدیا هب ماعطمکنوچ یدزرز ماعط هکیدرگرانوک هنو
 .هرکصندندشقوح الا ی دین ی دیا راوتا رادقمربهدانمدلع وید ارن اا

 [| هروئوا ندنارکنم یکیدز وک رالیب هجن هکر ندید ی دبی نوا تقفاوم

 ج هکر دیا یجفات ماما هثب ویدیا راشمروبب هل وا اک | هکرلیا مح رابتخا یب
 رطد نوخمدشعوط هشوکرب هدنضهد كني راحاس مور هک دا ندلا ءالع

 مدراو هسا رب ندنرلب وک لرلنا لسم نوعا یزام ما رب ی دش ربا یارب

 كنس وق غولخو رولبةزا غ هدغولخ ےن هکمدروک درب م دلک ورک نوح

 ندنف هکم دتیا ېن یدیا قوب یرا كنغاا ممه هدنرزوا موق یهدنکوا

 نوجا هکمدراو هرکفن یدلغاهلیا یر از هرکصندنار دشمر ب کورعا
 هلبارکفنوحا مب نالفیا یدتیا بو یا تافتلا اکبردینوک ماریب هک هرونک هل

 روتک هسا را ووض ه دکنارکا نکلوردهدبیع نیس را: نس هک هنسنلوا

 قاقوجومدروک ه درک یسا لوس یکدا هدنک وا كغ ربا مروتک قب راهکم هد او

 ید ودهکوایمءایویدناوا ینهدرک مدنلبا هنک و بورونک ی رانا مدروکی م !عداب

 ندنا نو یدږبواکب ندنګا م داب لواو یداک هنبرزوا قاباو یب یدتیاو
 یروضح كماع طلوااکبو ید م داب یکیا ابورپ رکم ی دج, لو او مد.
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 مدتبا یدرب و هگا شل اکب هیمر و یعهنسن نالوا هدنسان مزمرب ویلاص
 دوب دوخاب هلکردشتک ن دملا هکلوااب مهیا هلماعم هلبا رهعقا و
 ها رو م دلا نوناص یدشعد سس کن ره ه دیک دلوپ لنيلاعت قح

 هگشودورب و هژاج رب نیسهلج مدلا اولح یجدردق لواو یدلک هداز

 مراوطلوا عنب هکم دروک مدلکب رق هنسهپواز كخحش نوچ مدتیا تع زع
 نوح رزکباکا هکلب هلوا لکد مراوط مب وب مدتبایرک رروط هدنسوبف هیواز
 یراوطوب مدیا یدیاهدنرزوا نان مراشاهوردمرآ اوط منب مدروک بوراو هننأ

 لوا مد تبا یرک دیهاقووا هنیات مهیا یهو از هلی اییارععا هیدسیک رب
 : كج رک نسا طظفح یا نوعا مب ید ردشربا کر هلتمالس هکه سوک |

 بوروک ناول ح جش نوچ مدلبا ضرع مدشهروتک هک ا و مدرک دنیروضح

 یدشا مدرو هی واح یدشاک هدا زرادقمرب مد تا رد هو ی دتا

 یراق ورود م هدیا هداز ها ید یدلکد لخاد هدطرش وب

 ی“ اهب نسر اتص هكنرهو همنا لیحل و تاصو تلبا هرازاب یکرلشاک

 یکرلشافو مدراو هرازاب سا ردهدلا لوص نااسو ردهدلا عاص مبا رد

 | مدلوا خر اف نوج م دلا ینیرل اهب ماتو مدناص هیاسهپ هداب ز مات
 یزلما هکر اب دیا هد لب کنسرو اصرلیدلک تولکود ندرعو ر ررحاتز

 یدرولوا هدندع هرس یلاعت هللا سدق ناب ر حش ۶# راب دلبا دازآ
 ی دیا ه درګ لحاس ه درب بن رو هندع صف رب هکر دشعد یر ندرابخا

 لحاسههک یدشمناغا وکو یدشلوا هک هکندالوارداق هکع ک هردع

 هاک ان ۵یلیا نیماعط ماشسحا هکندیا قول ی ER چو ی دلاو هدر ۱

 | ج ورايدلغابنسو ق مشیدیسیا یدتبا یدلک هقیچ نار جش هکیدروک
 یدتاےش نیس هرب وهسل رهاکب هکمّرتسلآ : ر|نیماعطماشخا رد ےس

 هسب رهن,ایب وک هسو ره الا زجساو رسا نیماعطماشخاندنپ ہک کو روک قوب
 | قانجرب هکمدروک هاک ان ر دق وہ متر وق ن دنوب یدیساب مدتبا ج روشب |
 ینو یدتیا رکی جدعان دسیا مدتبا قوي ییااما یداوارضاح ەد ره

 |نمسغاد یدیسابم دتا ےیچتاص خاب نر هکنپس هناص ر عهسو ره رمسغاهکنکیروک
 مدراو عملا تش دنا رک روم ولاا هنب رانک اب رد یعادرب وب ی دتا مر ۰

 سد یدکود عاب هن رزوا هسا ره ندناو یدلاندلا یعادرب مدروتکوص



 وب ۵4 و

 ۱ دلوا هلس هاکنا اوت نوک لواو یدروک هد ذس هبا هدنوک لوا مه د یر و

 | هلب ربرب یدشم روک هکلوا یرب رهو راپ دشاوبهلپ ربرب ص یکی لوا نوچ
 هدنافرع هدننوک هفرع لوا یدتایسب ریدلوا عازر هدنزاتروارلیدشلب وس

 ی دتآ یرب لواو ی دحا دنا هق الط هنب رزوا ی دص كمالک لواو یدیا

 تموصخسد یدجما دنا هقالطیمد لوایدبآ هدنس هزاح ودنک نوک لوا

 رلیدلب وس ینارج ام نېک هدر اترواو راب دلک هنکوا كجرفم حش كردیا
 یالط هشوناخ زکیرب هو ردشایوس یرغوط یندزکیکیا یدتبا جش
 هکم دروص ندجرفم حش نب هکر دیا ٹن اکح یرب نادر اکا یدلوا عقاو
 ثئاح رانا هجن سور دحزاتسم س الو! ثناح هل رخا قدص كنیر ره
 رضاحتعاچر ندالعمدروصین وب ن هک هدسلحملواو رارولوا شمالوا

 زوس رب یٹکرهزکیلب وسزوس هد هاتسموپ هکی دی تراش هنس لج شرب دا
 | رهاظاکی یب اوج كن هداننالوا ی دملی وس یفاکو ین اش مه اما یدلیوس
 مدتبا ن هلیوس نس ی اوج كن هلتسوب ی دلیا تراشا اکب حش یدلوا|
 ردنسانعم تردق هفلو اروصمهلتروصرب ییناحور ناو هوا ق هلتالو ور
 ,درلنروص د دعتم ینزودنک ه دراتهح فاذحم هدو رب هکر درداقهلوا نکغم

 هدنافرعهلیا یضعب ندراتروص لوا هک دیک لوا سل هسرابد هنر ههتسوک |
 ردشهروک هدنسهلخودنک هلروصضءبهک لواو ردشمروکت سار ردشهروک
 هکیدروب حرفم حش زالوا تناح هدنتی ع كنب ر حهوردشمروک تساریدلوا
 .سابحلا وبا مش دو هبانعفنو هنع هللا ضرر د کخ ؟هدید كنس محک باو>
 کر دشید یر ندزرجانردمضومرهدرصهروهنمد هرسسدقیروهعدلا

 | ثوج یدیا هدن رزوا نا مساخ عج هکیدیاراو مراوطرب مب مدیا هدرفس
 | بلط هکر دقنره ی دنلقیواد مر اوط لوا مدشراف هقیالخو مدربک هرصم|
 هتکوا كني روهنمد سابعلاوبا مجشرلدتیا یضعب ندناراب مدلی ربخ مدنیا
 مالس بوراو هنکوا مدرلکا ینآ لوا ندنوب یخدنب و هیلبا اعدرپ هک د یاش راو
 ردشلک راقنوقهزب یدتنانکلو یدعروا قالو هعزوسمدلب وس یلاحو مدرب و
 هرمْشط ی دنا رکذ جد اوخ ی ربعو ردکر ک تا ردق مه و نوار دف و و

 رلشب ور دوب م هیلک هنکوا كنوب کره جد هللاو مدتبا همودنکو م دقج
 هدهسیگ رب مدنک هی رزواتینوب س رازاب هنسن یریغ ندنجیاوح یدنک
 یتسمدتبا بوتوط ینا سد یدلکابج هموکوا هاکان یدیاراو مسن رادقمرب
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 كن هناخ شرف هکىد روڪ یدحآیندیاک ی دلوب هلی وا هسو دلعاب هما

 نوین ی دیسساب ی دتا بوراو هب ىلع مش س شمراپ وق یب زره
 مارحو نیس هلوایشکو بار ن“ هک هلوااور یدتا ل دزاق شرف كن هناخ

 اکب ندمانا یدیس یا یدتیا نیس هديا تفایض هرلشیورد هدنرزوارل رح رم

 كنه" ص” لوا یدتک بویق یا ی دقلاق محشر دشک د ثاربم لوا
 یز رح رح هعفدرب.هکدلک هنیرطاخ یدلبا لمأتقوحیدرولیب یتنافشاکم
 هل مادقا مانتو یدلبا بلطیداتسا نیلشاینایدیشةا ت مرم شرف بوراپوق
 توئاص یک سهره هل رس هکن دنا ارعا رک ای دا راسفتسا ندنا

 | نیدلاباهش شرک م دنق و لوا مدوق بویشود هنب رب تا ی ممم دجسم |
 هنا! ی دیا شاک هقشم دهر تلاسر هرسلاص: هللا سدقیدرورهس
 ناتگزامن ردیشکر لوا هکرلشعد مهراو هتنرابز كندرک لع حش هکردشعد

 راوس حز روروک ین هتسلا هکشعد مه ربا فشک یی رتروع هدن اقوارنک او
 هکنروک ىلع عش نوج شعب | ءغاشا شل وا بی رق هزم كنا نوج شلوا |

 یزپ شياو هکشمهروب جش شعا فشکن ربتروعیدلکنیقب مش ترض ج
 [| لواو یدرب و مالس بولک نیقب سی نکینامهمكنسزب نوک و یزمروتکز او ندنس
 لحشیدتا شر او ماعطرفاو هنر لب ویدلکلاج یکياهک انیدیارروتوا

 مزبهکنرکوق هک وا ٣# ردکتفاض كنس نوکوب هکهالا حسب یدتبا هنعشو ر دزنا

 عماجهداناوا یدرک یلع حش ید دواوا یییدرک یی عو یدین دماعط لوا جش
  ۱یداک هعشم درهش یدراریدتوقاد اک !هکب وذحرهاکان یدیا رولوا هدندعسم

 هرهش دعب نمویدلوا دار هک بوقیح ندعشمد جش ی دریک هرهشهدنتو لوا
 ح رفع محش و ا کا هدرهش توف اویدتا تافوهکک داک | ات یدلک )

 | رکو ردقلا لیلج هدا زردنددموق ریصم دیعص + هرس یلاعت هللا سد ||
 یآییلا هکندشربا ةن یوق اکا یدیا لوق یشحرب یدبا ناشلا|ا |
 رلددروا ر دقن ره ردشلوا هرا و د هکر لردناص ی دما وصو یدع ماعط ۱

 دو دبق هترلید روک بولک میکنوچ رلیدتیا دنب و دیق اک او ید هداق و ||
 : هرشط ن دنادنز رلیدلک هکمروک نوح رلیدب وقهنادنز هدربر لواو هدر ری

 بودیا ناب رپ یشوق جنر رلید تیا ه دهاشم ندنآ یرلتم ارکم نوچ رایداوپ ||
 | لات هللا نذا نک حوا ی دتنا هراشوق شلوا نا رپ لوا رلیدروتک هنکوا |
 | دروک هدنافرع ه دننو ڪڪ هد رع یا یسب ر ندناوصا رایدلشاب دنچوا ۱
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 باریسبوغاب روع هدنکوص یدتیا یدنش ید فر ط نیا هللا دبع وبا جش
 تولوبەرابر لدروک « هاکانهعابرومخلءزسنوساوا تراشب یدتاردکر کز که سلوا

 یدعانا رابولک هزعرزو امزباتیدقلاق ی یراقوب ویدلواره اظ ندورطر

 لسعو قدلا تسدپآو لدحا یداوا ناور رالیس ندزم هرباد هکر دقلوش

 مو ددنح مدا 3 نوح ق دلوا ناور هرلوب و ٤ درونوکو لدتا

 > هرس یل امد هللا س دق هل و٥ ء یناکر نایلس چ $ قدلوهرتا ¿ ندرومعل

 یدیا رفلاق ز | ندنرب یدرکابع هنهک نیکرح دننک | یدیا رووا هدقشهد

 زامنویدیارنوطحروا هدن اضرهکر رید ردرلعروتواوردرلشُع | كلدنم ابن ۱

 یعفا ماما ی دیارربوربخ ندراناویدیاراویالطا هتابیغم اما یدیازالق
 ن دنلبف سیلتو لاحرتس یلعفوب كنا هکر دلغح ر دیا هرسیلامت هللا سدق
 بوق هتسلو ه رعاو هيمروڪ هک هکندرلب زام هدنافوالوشو لو

 قوح ن د هفناط و یلثم كوو هلوا نمر دنیا هغاشا ن دنز اغو وزیکیح
 ندُرلب مغو ندناهرمحشو ندیلصوم نابلا ببضق ےکتنردش + لو اهدهاشم

 یدتناتافو هدندرودنوازوسدی كره ٠ رس هللا سد نایلسےش ا

 عاونا ندناو یدیا ندنناحم ی القع + هرس هللا سدق یدرک ی حج ۶۶ |
 یدعتعهویدیرعكنا هلج قشمد ل هارد ثل وارهاظ تاداع قرا وخ و تامارک

 زاردیا دابقنا هنکح ك ناو یدرابا مکحیکر دیا ےکح دموک رکا حہراناورایدیا |
 عاع“و توعدرب نوګارلش ورد یدساهنرب ن دنرولوا قشمدنوکر یدیا :

 یرلثپ وردرو عشمو یدرونک ر لاو قو یدلما توعد بدتر صح لوا هلا بدتر
 || شکوه هدناو یدرک هر هناخ لو ا یدرک ىلع مچ رابدلوا عج ن ا

 || دنکواهلىتمظءو تلالح یضعب ندرهاظ ءالغ یدیارلب وسزا یزوسو

ا هیهنخ بحاص یدروک نرل اترک
 قار هضوح هلج یرر ؟شوت ی دت
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 نوک اترایدتیا ع سور لبد عا تب رش راشو ورد و ی دنآهضوح یس هج |
 یدرک ىلع حشری دتکتب ونودو راند ماعط هرکصذدنا ك د ههلوارخ | |

 یدراهبچ یس هلج راق بح ندضوح یر للاقرکشلوایدتیادنحاص هناخ

 هدتب ی دبا لکدش مع را یتّزجرب ن درلنا مه یدیا تسرد یکی کلوا ||

 ھما ےب و هلدیلک هعرزوا یب ومشو قیح هرشطنس ی دتا ه: a رحاص هراخ |[

 هلا یلع جش هل وب ن وکی کیا ی دابا هلب و" ه هرکضن دنوکخ وا الا هلک

 1 |یتسوبق كن هاخ ی دلک هنس هلاخ مست یو واو ی دشولوب
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 العم مظعم ناخ بوخرب الاجر وا یاب سانا نذاو تراشارب ار
 ن دز کت هراکبیوها ##دن بحاصیپ زا دورنوح 4 تدب 9 تشک ناور

 كى رخالا یداچهدنفرف روزو دی در ھیدهلاعبتا نم ىلع مالسلاو + رسا

 ندنسومهدابآزورفهدنا رهیرقویدتاتاقو هدنس هک هبنشکپ دنر یزکر و

 چ لات ا س دق یا یابد ها دو لرد هر
 یار فر اعم و یهلا مولع ردندنرب اکا كن هبفوصو ن دنزواوا كخاشم
 تالک میش هدئق ورب هکب دا نالو زلب دنا اکا ی دنلجآ یروشق

 نوح شع وا هنناه د لعش ندناعآ د وعر ن درون هکمدروکی دیا ردیا

 یدتا بولوك جش یدلوا مسطعم د وع لوا یداوا شوماخ مش

 ندناعآ یتعی م دلوا شوماخ ن, ی دل وا مطقنم دوع لوا هکلبیدلبلوا
 یدلوا عطقنم دادما لوا ن نوح ی دیا یهلاد ادم: تر وصرون دوعلوا

 تافو هدسنوت ه دنزومط ن اسفطزویتلا كتى یدلوا سوماخ ید لوا |

 د هرس هللا سدق یسلدنالا ف رطلا ناب فورا هلادبعوبا 9۶ یدتا
 ف اوط هرک لا هکیدشیا د رو « دزدنکو ههکرب رهو یدیا رواح هدهکم

 ر دشت ندایند هدنسیدیز ويدي كنرع یدیا هرکی دی فاوطیدی اردا
 ییواتن دلحا یی دل وا ص الخاو د اقتعا هدتاغ اکا یهاشداپ كنهکمو

 ۱ ندننا کا كس رغم یرکب ده وبا محشر دیا یف اب ا ماما یدروتوک هدنزومآ

 ان دلا مج حش یدتک ندابن د نوح هنس یل اعل هلل ا س دو یصعب

 دمع وا حش ی دتا اکب بو و دز اجا نم رقفلا تام ی دنا ین اهفصا
 ۰ رک یدتا تفرع و از م السلاو هولصا ]ا هلع لتلاس ر ترمّع>

 | تودشای یدتا هننادبعوبا جش ىداک هکعاعاد دو هلا فرط! !هللادبعوبا

 | تودات رومغداماروشب ریا تدش هدانز هرسردقوب وصهدلزممنالف هکمرب رود

 )درا هل رم ل وا نوح كل دیا هست ر دزب ر.دک رک نک هسا و وص

 یل زم موصو یدلوا یسا هدابز اوه قدنوقیدیا قویوص هداوب یک یکیدید
 || وص لوا هکیدلند یس رپ یدیاراووص رهن رج هلمرو یدتنا دبلغ هدابز

 ۱ یزاغ و ۵ نامه نیسر ولوا كس رعا رکا هما یدتا همخوبا میش هجا ۱
 هل دکح گیتس هدانزندیساو ناف" رس وص نوح هر ادا لبا شا هلکنا

 | هکیدروص دمحم وبا حشز و هر وت وا « دنا تعاسرب هکفدلوب هب اسرپ خو
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 اک اومدن ه رس نم نآ دا كن ها و ترمط> هکردبماور ھ اش
 نسهلوا سضاح هدک وک وا كنسوملوا هلکنسهشبمه هک هسوگرب هکتیا دسیا
 هل یطخ تنضعب ندناسارخ رب اک | نیسمردیا رفس هدنسلط كا کره
 ارش یل اهن هللا اهداز فد رش مرح هداج وا زویدپ كيرعه ر دراشلو

 نی دلا مت جش مرح شه دنق و ل واو مدلوا ف رشم هلیترابز تداعس

 ب د ر وص ن دنب نوڪر م دش ریا هنتمدخ كن آ ی دیا یتا ھفصا

 قارعلا یف رمشع ی ن وعبرا یتما ءالدب)هک ر دیمشمش ربا اکس تیدح وب
 یس هج هکر ولک ل کشم 5ب اماردشعمس را مدتیا(ماشلاف نورشعو ناو |

 هللا لصتلاسر ت رضح هکید روب شرا هلوا هدقارعو ماشنابه هفناطوب

 ندقارع ی یو قرش قصنردشعا ےہ کا یلاع عیج لسو هيلع

 ناسارخیراسكناو قارع سدردشانید رغ ف صن ندماشو قرش ف صن
 كناو ماشو ر دلخاد هدقارع ق رس دالبرت اس و ن اتسکرتو ناتسدنهو

 هکر دشمزاب ندا لفن یەصوورداخاد هدماشیک برغمورصم دالب یربمع

 هبیماح یابح نیدل | طة هح | وخ هکندش و د هع رطاخ مب هدنفولوا

 هجاوخ هکیدرویب نیزرسکعیا ل اوس نب میلبا ل اوس ن دنلاح كر وباسین
 هجاوخ ر دندهنیک یکیا نوا نالوا « دقارع لوا ی نیدلا بطق

 رداضفلاوبا یتبنک ٭ هرس هللا سدق یروباسین یماج یابح نیدلا بطق
 هلبا طا لاوحاو یرهاط م ولع ر ددلولا یرولاسدنوردلصالا ییاح

 نیدلا يص خو هی هلو دلا ءالع نیدلا نكر جش یدیا فوصومو فورع» ||
 هب یب زک رد یدلاف رش ر حشو هب لب د را ندلار دص حشو هب درا

 ]یرار اوط كنیدنک هنفرط ارعص ن وکر ردشعا ج هر هرک یدب و ردش ع را

 یوق یس هیعاد یتر اب ز كهللا تبب اکا نداروا 2 ندنسپ روس
 تروص ا* ی دزاب هنا این هءةروت بولوا هناور ندارالوا ناءهو یداوا

 عارم فرذطب ¥ حاهتاو حابترا تشوقناط از ور ید 4 نوتکع

 یرظن لکرب#یرذکهر مدش ناتسوب ودا + یعایر هک + داتفایرزک ||

 ردوتوامبا نهراسخر * اداب تمرشتفک هنعطب رادلد # ی رهبزا مدنکف
 دب دج دنګو تخاننوریبهلعم اوعدنالءاک نیک زا ہلا تریغهاکانیرکن لک
 یسوح دی بانک  عرصم چا نمم لد ندرکردقحلا ت تانذحن ۳

 طاهر ین هو ك شاکی
 ارد
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 نو اځ ج راب دروص همج میش لا نیفلت هب ه دز هد ره هنس رکا

 | ید ی یط یکی دروشپ كرانوتاخ هو ماملآنوناخ مه یدتبا نیسبهرولآ
 | هدربصع راد رک هلوا من هکندیا شعد اکا هد دالب یش كم وش ېب

 لولب رپ هلو یدقیح بو دیا بلطیطق نیس هدیا تاقالم با بطق

 رایدتبا سبحو رایداغاب ینا سو ر دس وساجرایدتباو راب دنوطین رلیمارح
 راکشناغ وط ی دا دگر ز وا مب رد رب هکمدر وک ءاکانهکر دیا تراک

 كنس هک هللادبع یا و راق وب رود ی دتباو یدزوج یب ویکرمیا هنیرزوا
 مدانو م دلکا یم ولطم جه مدشریاهرمصم راد بودیک سر مب كب ولطم

 ندارتف شاک یس سع سابعلاوپا مش ہکرایدید نوکر پ ہککد اک اات رد ہدنق
 یدناتوداک !مزوکم نوح م هرو مالس اکا مارو کو لک رایدتیا تعاججرب

 دکیدرب وناشدر جد لواو ید آ یعدنب ےب بولک هک ردربب لوشلوا مداکا
 هکک د هن امز لوا ان مدنود م زالنئضصو تمدخ كن 1سا رایدلب را رض اح

 هوپ ی دلوا هجوثم هب هکم یدتب تافو یجش كنا میکنوچ یدتکن دابند
 |یدارغوا هنبربق كنيل داش نسطاوبا حش ی كبس سابعلاوپا جش

 كفي رش مرحنوجرووا هدناوراو هبهکمی دباو یدلب وسزوس هاکنآهدربق
 ,(لهارشو دابربخ یا تعدق) یدشا فتاه ر هکندتشا ی دشربا هنفرط

 | اردیسوارش كءاوقا یوق و ردیسولربسخ كل دالب هک هی هدلب رب دلک نع
 یدک ند اب 9 یر زو ید كرها یدلوا رواە د هکم ښا

 هد هکمه دره ظ ینا راب نفد هدرپ بی رقهنبربق كضابع نا لیضف ینا و
 || رلشهروک هدر قارا ن دنافرع ه د ه مشط ن دهکم هدناقوا یییدلوا رواج

 | هدنن اب نط اب ب ایرا یتیعی ر دعجار هنط اب ءالع كلب ین آ نطابلا بساما

 هکر دشعد یضعب ن دهالا ءایا وا یدیا مولعم یییدرا و ه دژرب یریغ كا
 || كنيدلا جم جش مدلوا هج وتم هی هکم ب ونو دن تر ابز سو ديل ع هللا ییصكاوسر
 | ترا زو ی دمراو هیدش رش هنندمندهمرکعهکم زکر ھه هکمدشود هئ رک

 م دردلاق یراق وب عش اپ هاک ان مدلیا ضارتعا اک | نطابلا بسم ید
 !یدرغاحوی دما اکب ردک هنا هئیدع هدنزوناوق نیدلا مج حش هکمدروک ۱

 ۱ ۱ ضاّربعا هرس هدا ر قالخی دشا اک ایہاکک ا صعبنوترب یدتاتالک هلع و

 راکنای دنیارسرمنکو زکیدخک هنتر از لسو هبلع هللا یلص تالوسریکرردیا
 هکتا کا هلا عرملم رک | قمحم ار دعرہشماب ردلکد راځ زدیکبا ندیا
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 ید دیعس جش ی دارغواهدیعس جش ی دتا تع نع هنتر اب ز كنضعب

 یدنو دورک بواواناچسپ دیعس ج رابدتکرادقمرب نوچ یدتیا تعفاوم|
 حافر ی داک ورکو یدتیاتد از بودیک هنی رز وا تع نع دج ا حشو

 یدلباتعزع تراب ز نامه بوقیچ هل اهصایخد .دیعس جش هرکصددنوک
 هدیعس حشدچ | مجشرلبدتب | تاقالم هأ. « ربزب یدلکدنکواهدلویدج | مش

 ندتتفاوم هلکرلنا ن وک لوا ۲ 6 دکرز وا كنس كنارقف یتا
 دم عیشردقوب ق قح كن هسک ج هدمرز وا مب یدتادبعس ر ج كدنود ۱

 زرریدتا دوعقزب اکو ودی داد ته قانا !قلاقیدتا

 هديا د اقا یزب میکر ه ی دتا دا جش زز هلیقر داق هکعر و عل

 | ی دل وار اتفرک هلبمالک كني رب یرب رهولو!یکبا لوا سب زرابا التبم ینازب
 | یدلاقهدنرپ د ةبلوا لصاوهتجر راوج بولوا مروتوک یتعپ دعقمدج جش
 هنیراوج كالاعت نحان یدرسکب وقف یس هدوکی دلواالتبم دیعس حشو
 یسک یل اوحا كنارقفر دیا هرس یل اعت هلل |س دق یعفاب م اما ی دشلوا

 یلاوخا كرنا رل هلواربار هلی رب یرب لاوحا باتصصا نوچ ردکرزبت ندرابلق
 رلباتیارس هفیعض یلاح كنب وقرا هيل وا ربا 1y هئب رب یزب
 | هقیفح  لعاهقاو رهاظلا وهاذه)لکدقوسهزابا رٹ ان قیاس هکر ولوا هاکو

 3 هرس ىل اهن هل س دق یناهفصالادجن هما دغ نیذلا لا ی لالا
 یفانمو ردشل و ازواج هد هکم رالس قوح ردیدرک اش تنبسح سابعلاوپا

 نوق هتتسخ یاب هکر دشعد یسب رب ندنع ءالع رد راع یب قامارکو قاس

 ۱ ناشی ربیروت واندماا مرطاخ مدلبایحو مدشریا هي هرکه نوح مدنک هچج

 ؟ نس هلمق هنیرزوا كنا ی رطاخ هک هلوا هب م دتا هنیدلا جت حش یدیا

 الاغا فیس هي د هک اب بول وا علطم هنل اح كماب اب هد نکن افش اکم ضعب
 ابرزوا كنیرب رس شمل وب ص الخ ندقلەتسخ هدشوایدتنا بودیارظن

 هسیکولتفص لوشوول هبلحلوشو شموق هنفارطا ییراباکو رونتود اوسم
 نوکر یدبا لک د شمروک ین ا زکرهو ی دریو یر: اشن تسار وبدرد
 نداسهقف رابکی دبش میچ هرشط هل هلیس هزاسنح كنرب ندهللا ءایلوا
 ی دلوک نیدلا مجت مش ی درونوا هنر زوا قرد کلا نوعا نعلت هسچک رب

 هرکصندنآ یدتارحز اکا یدروص نیدس كنس هدنخیسی رب ندنرادرکاش

 |بعت مه ی دشا رق بخاص ی داشان ر هنیفلت نمللوا میکنوج یدنیا

 ۹6 هکر
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 نس هشیا وب ید یس ا ی دتیا ب وقع هليا بلط ر ومغپ نوجا رانا سو
 اع دو یدلیفزامن بوقعب سد ردش۶لوا مما لکن واکس یدتیا حش نيس قیلا
 اد | ناب ناف شک یدغا رومغد تواوارهاظ تباجارتا رولا لع ی دلبا

 كن هسوکرب هدلئاوا رهوح ی 4 هرس هللا سدق هوج حس یودب صو

 سااحتو یدیار دیاش ریو شبلا هدنرازاب ندع یدلوا دازایدیا یسهدنب
 نوج یدیا یاو یدیارا و یعالخاو داقنعامانو یدیا رولوارضاح هیارعف
 یلاقتناندایندعب یدشربا یتافو ر دنوفدم ه دندع ةکک دادحدعرت یک می
 لوا ی دتاردک EE Ee هرکصذدنس رلیدتنا اکآ ارقفیدنلوا مهف

 یا عج ار ارفف ه دلحمرب هک « دنوک ییج وا ٺ دغ اتو هک سوک

 رک دو نآرقبولوا مج ار ةف یدلوا نوک ی عج >وانوح هنوق هنشاب نا تولک

 2 هکرابدرو هاک اتراددروت وا رظنم هنس هدعو لعشو رلیداو | عراف

 ن دنزولوا كنس هشاط ارفف یدنوق هدر ب رق هرلناو یدنبا هغاشا سوق

 هرکصندنام ز رب هن وق هنش اب ب واک لزمقنق شو ۳2 رابدناذمایسد رب ره
 ندنلکوک كنا نکره یتعمو و یدنو هنشاب لرهاوج بودیازاورپ سوفلوا

 هنس هیوا ز كش هکر اب دلکهثن ا ل رهو ج ارفف سد ۍدنا لک د شم

 تیحالص هشیا وب هدنب ی دتبا و یدلغا رهوجرا ه دبا ب صن هنیریبوتلبا
 مى و مزمل: یبادا كن ارقفو قب رط رقفو مع هسوک یا یر ازار نی ردقوب
 ر ول رلدشا معالماعم رد هلکرلنا مب ور د راو قوقح ك رامد « دذ

 ر د دب الام مکن رهل اع:قح ر دقوب هراح هصالخ ندنویردرحا ینامسآ

 تو راوهرازاب هک رکن رب و تاهم ردقلوا یدما یدشا ردیا دساتو ملعت اکس

 كنیشکر ه بوراو هرازاب س, مهدیا ح ارخا ن دم ذ نق وقح كرانال سش
 یدنود م زال قبح هلا ارعف و ی داک هش یواز دعب یدتا ادا قعح

 ندتنالاعو ل اتو كناویدلوا رهوج یکی دای نعد (ا ارهوح دساکراصذ) ۱

 هللا ل ضف تالذنانلا رکل هللا ناهسف) ردراوراهیضق قوحرک ذلالبوط

 هک دیعس شو دعطا نب دجا ۶ ےظعلا لصفلاو ذ هللا و ءاش نم هبت وي

 ماما 9 اه رس یلاعت هللا س دق تسا یسع ونا یو تک

 هللاب فر اع رببک مش یرب ی دیا راو جش یکیا هدند الب نیر دیا ییفاب
 |یب اضکا كنيرپ رهو دیعس حش ید یریو دعا نریسجا مس[

 |ن درازیرع شمک هلبا ییاحعا دچا حش نوکرب یدیاراو یر د رک اشو



%1 ¥ 

 | كی ندنزوپ نانا یدنلبا هتفابض ینآ صخعشرب نوکرب یدیا یسا ءرهاظ
 تیراتن کا ی دتا ج یدروتک ماعط ول هپ شرب هنک وا

 ٠ دنامرب تلنیبساحم

 ب ئدیا رواک هنکر حرمطلوا هسنازوا نیل هماعطول دهبشهک هسباراورمطر
 أ وبابا ر افغتسا یبح اصماعط ردیا تکرح یک كنا کر دراو رمط شہلا هدملا

 ندجشاشم یرب ندنیطالسهکر دشم ربا هلب وشاکب ردیا یفان ماما یدلیدرذع
 تا شخلرغو ه دنصعد یدروتک ماءط هنکوالعشو یدلبا نا ایر

 یا یدتنا بودیا هتسب نایم جش ی دیا راو تاراد رح هدنضعب ویدیاراو
 هکماعطره ب وید م رکیراد ج نه دم اعطوب نوڪ واشد ورد

 هکماهطرهو ی دوق هن کوا راشی ورد ی دیا راو تا شل زغوب « دنا
 نودیانیبعت هنرکشل كهاشداپ ویدلبا غارایدیاراو تا شلوا رادممهدنا
 | لوا یدیاضاح هدنا ناطلس (تیبخل ثینطاوبلطال بیطلا) یدربد
 ۱ نینمولارماهد رغم هکب ومعي كالم مکر ردیا تیاکحیدتارافغتسا ن دناهما
 ۱ هب وتو یدلوا نايس ندناو یدلبالتف یتشادنرفیرتوا ندقله اشداپ یدیا|

 ۱ رالاح كج وک هدنتطاب و یدتیاربث ان اکا ماع هب وت لوا هکه لهجو رب یداق
 هک دلوا یلاط هنکشرب یدروک نی  هعقاو ت دارا باب راو ی داواره اظ

 | یش رابدرب و ناشد هنع هللا یضر ی دموبا حشاکا هیلبا میلسناکا ی سیدنک
 | رک قتودنیفیرب وب لرعالاواوایدنباو یدتیا لویق خد حش یدل با توعد
 نوک لواو ردر هشرهدبرغم نانسردشلر روس كم ه ناسم تاک مر باک اناما

 یمالس منبیدنباهنیرایممبا كی وقعبیدلکهناسلت نوجتیدیا هد هیاجم حش
 رده دلا كنس م ساب با مش اقش كنس کر کبیدو رکی ردشراهزکبحاص

 بولکیرا ہد با كر وعل ىدتساتاف وهدناسل هنعىلاعت هللا یطر نیدموب مش واز

 | دلو او ید توعد یسابعلوبجش بوق رایدید ینتبصو کش هب وتعب
 بوقعب هدنوک یییدلوا عج یدلوا روم دغلوا عج هب وقع ندقح ترضح

 | رابدقص ینزاغوب ید كنسي رب ورلب دلرغوب یسوروا سورخ رپ ی درود
 هکی دلبا تراشا همداخ جش رلبدروتک هنکوا كنعشو راب دروشب وربآ وریاو
 سد یدلشب هکع نیرب لو اور در اد رع هکر وتوکردلاف ینر كيو
 ی دلبا ماست هش هبلکااب یو دنک و ی دلرمصا هنلغوا یکلم بوقعب

 شیاشک هلتیوت نسح كسابعلاوبا میشو «دنناکرب ین كنیدموبا عیشو
 جاتح هر ومغل قیالخ هد هنسر یداوا مدق تبان هدتالو دن هو یدلوب

 | لیفزانیدتیا خم هبوقعپرایدقبج هیارصص هلب ومعي سابلاوبا مش رلیدلوا

 رانا سو
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 هک ه سوک ره هکنسبم رون اص كسید یل نک م هانا ضا وع ن دبل رم مهلا
 یتفاب ماغاردن تلد دب وب رولوا جاتخهثشرب هسوک لوا هلوا كنا لاعتیادخ

 هديا بلط اع د ندنا هسوکرب نوج مری رود بودیشا ندخماشم ضعب ردپا |
 میجج هلی مصتخم هلکوب و نوسلوانوحا كنس هللا نعد كل هلن ناک هکیدرید

 یتابولطم عیججالوا كرا هسیکرب یلاعت نح نوچ هک اریز ردیعماج كنابولطم
 كنیلاعت یادخ هسوک لوا هکرولوا كندسوک لوش ل اعت یادخ اما ربو
 (م) هللا ناک هل ناک نم)یدروب سو هبلع هل یلصلوسر ترضح مکت هژوا
 دیالو ناک نا ادحا قلطتانم قمل اعم یرالانا) هکر دشید نسطاوبا مش
 حد ندنافول قحا وا هلعحرب قعر (ائش دج ل هتشذف نا ءاوهلا ءابهلاکف

 اوه ل وش كسلبا رظذ هس اضتقم تب رشب هک هلیوش رک از زمروک نر

 نيس زیلو هنسنر ینآكسلبا شیت سارو روک ی ک ق بقر رابع یهدنزو
 نوسلوا كلحرف هنغد داوا لصاح كتحاح كظح نداغد هکر دشعد هو

 دنب ونيس هبلواندراب وع ےک ات هلا ظح هککیدتبا تاجانم هلکب ونح هکاب
 هرایجوک هلباربارب هلغارمط ینآ هیلوا ب دا ترد « دنا هکر تفره هکردشعد

 ندنسفنیعد فاصتا نوعا یسفنوقاصن | هدنسفن تمرح هژولوآ تجر
 یرلکدتناهجوت هبمکرابم هکم رد هدندرد لیلا زوبتلا ترعهیراتافو قم اداد
 یدنلوا نفدبودیا تاقو هدنا یدیاول زوط یوص هکددربا هیا هکرب هدّتفو

 نیساب ےش 3 ی داوا ولتط یی وص تان ارگ لوا هدنناکرب ی دوجو رانا
 باسصاو تبالو بابرا هرس یلاعت هللا سدق دوسالا مالا ییرغلا|

 هللا س دق یو ون مامایدیا شعروا ییا قل ماحاما یدیا ندنءارک

 درت ندتمدخو تبع بوراو هتترا ز كلآی دیا ندنرادرح هلج كنآ هرس
 هلکنآهسنیا تراشا یکن ره یدیا هدسن یاقم تدارا اکا و ردا بلط
 دنب رلیحاص یرلباک نالوا راعتسم دکن ا ی دتا اک | نوکرب یدر دیا لع

 هنب راد نوجیدلبالوبق یتزوس هليا تراب ز یکاهاوتیکراوهکب رابد بوریو
 یناعت هللا سدق نیساب خش یدتا تافو بولوا هتسخیدروک قلها بوشریا

 ناسکسویدتاتافو هدنیآ لوالا عیب ر هدنزکشس ناسکس زویتلا كرش هرس
 شع زویتلا كره یا عت هللا هجر یوون ندا ی ماماو یدروس رع لس

 یسرلاسابعلاوپا ج 3 یدتک نایند هدندرد یرکب كني بچر هدنسبتلا
 تامارکو هیلاع تاماقم ر دیدرک اش كنیلذ اش نسا وبا رش هللا س دق
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 | كن هرج نيمو اما ند هش رش "هنیدم هکردشید یس ص سا بعلاوا

 ۱ یدلوا سادلو هلع هکر هم و م دلا دص هنیراب ز هنعیلاعت هللا یضر

 ترض >یدبا شلع ىس وق كنس هبق یرازم كن لدشریا هرب لوا نوح
 بورکو رجا یدلجآ هدنناکرب قیناحور سو هیلع ینامت هللا لص كتلاسر
 ردندلادبا ینکون مدت هعسادل وب رباامدیشکرب ه دنن رو كن هضور لدروک

 راند اکا یان یادخ هکیدلنا اعد مشادل ویر دباس م ۰ دتفو وب اعدو

 تیفاصع ندا ذع ترخاو ند نسالب اندو مدلبا اعد نب و هلق یزور

 بولک صدر كادشرپا هری بی رق هپ هنیدم بونود ن درب لوا نوج مدتسا

 كنبلږاش نسل اوبا خشو ك دربک هی هنیدم نوج یدرپ ورايد رب هعادلوب
 هککد لوب تعاسر هبهلا سدسخ یا یدتبا هوسادلوب یدنقوط هزز یرظن

 ۱ وانوعت دتا فرص هرانیدر یاور ول وا ناعسم اعدهدتعاس لوا
 | ی دتسا نفع ترخآو اند ندبل اعت یادخ دل وا یک سابعلا

۱ 

 ار رز سس ست

 و ی

 هدلاح اد یرنسعد لواوی دروب لوبق یساعد ا لا یادخو

 | هکر ابخا ءالعو هرهشو هغاناداآ بولود هلةلوا هدن ابا و هلعاطنا اکب

 بفصو ودردراو لور هدنشاب عاطو اکب وی دشود د درت هدنسانروا كاک

 |م دتا هم دنک مدشرا هدنا هدنتفو ماشخامدتیادصةهکعاتراب زینارلیدتا
 ندو را 8 دا مدن اب هدنسومف كراع لوا کړاو هتناب كنا هلبا دفک |

 |هکر در اورلمد ېه هن ن دک  هدنب كنس سر دب ان ادخ راب هک رایوس
 ل دتنا رسم اک | يکقلخو نیس هدیا رسم اکآ یکفلخ کر رسا ن دنس

 نیس «دیاوخدب یکهلخ هکمرساندنسن یتسردب ورایدلوایضاراک | ندنسو

 یف شو هکنشیا سفن یا مدتیا هعادنک هیلق اره یربغ ندنس اکب ات
 ۱ |مالس نوراو دن کوا لا یدلوا حاسص نوح رلدا فاّرعان دارد

 ردن لاح یدیساب مدتیا م دلوا ولطب وط ن دف وخو تبیه كناو مدرب و
 هل وح یعب ن د اضرو سا درب مردیآ ت: اکش هی یلاعت قح ی دتا

 ]| رن مدتبا ندرابتخاو ربب دنرح نیسردبا تباکشنس هک لب وش نداضرو

 || نوت و ردناضرو میلست درب م هدنا كنا یدع“و مرولب یرایتخاورمب دن

 یادخ یت شو الحكنآ هکمردیا فوخ یدشانیس ردا تیاکش ندنا نس
 اادخ را هک ارد ههکوب هکمدنشایدّیسیا مدتی هلبا لوغشم ندیلامت

 رسم هرلنآ یټ الخ هک رسا ندنس هکر دراهرایشک عن ندکرا هدنن كنس

 | دنزرف یا ی دتبا ب ودیا مسن مش رل, دلوا یض ار اکا ن دنسو نیس هديا

 )مهلا



 کار

 ی دقیچ ند هراغمرپ مدروک ن واخر هاکان یدلوالصاح ببصن ندشیاوب
 یا شوخ هنر هکیدیاربدو یدیایرون شنوک یرون كلاب وکولزوب بوخ هدنباغ
 !ناننکس سوره د هنا ضرع لع هیالاهتقحو دە مافطیداوایآ
 هد هراغمرب هکر دشعد لوا هني و رونازان هلا لع هي یلاعت قح یداوا جان وک
 هکهاکره زا ریداکب هکم دتشا مرولوا « دن رک اشاکس نب نک یھلا مدنا مدیا
 عددنا نیس هیدروک هسوک شلرپو تکا !نمی هیلع معتم هدا ز ندکدنک
 ماعنا هادا هکرذو / ميروکهسجک شلری و د یرع ندمدنکی هلا

 | ماعنا هیاسنارک ارا دتیا هکمدتشا لدتا ماعن اهيا هاو ل دتا ماعنا هيا عو لدتا
 ادیارلباادقا دیک نسیدیا هلو اا لع رکا دار لوب یلوپیرغوط نسهلوا
 هک رزواكنس ندنن ی هلج كنوب و دیازالوا نیما نسیدیاهساواارمارک او

 مدشکود ناکم هد هراغم هلویآ یدیاراو مسادلوبرپ هکر دشعدهننو ردتمعت

 | ینکرب ولتیه اک انرواوا زب نی راب لدتبلدرابا بلطلوصو هل قحو
 ءایلوا ینکل وا هککدلس الا دبع یدشا نیسیک نس سا یدربک ورا |
 ال وش رواوا هست کال اح كنس ی دار دن كلاح كل دا ر دن دهالا

 رولوا دام ڪاکب هرکصندنرا و رولوا مثفاکب نيران رد هکیلاح كندسمک|
 زب نیس نعاط هصاخ هپ یل اعت یادخ نوجت سفنیاحالفهنوردتالوهنوب و"

 حف هزب ےک انك درس وکر افغتسالدلبا بوت راب دردنوک نوت هزب ینآهککدلب

 هدوح وا لسو هیلع یلاعت هللا لص لوسر هکر دشهد هنيو یدلوا رها
 .( سفن لک یف هللاددم ظح سندلا نم كباب رهط لعاب ) ید تیا مدروک
 دان كنیلاعت قحنیس هلوادنم هرهبات ندکر ح یکی را هماج هلی ا لاپ لعاب عب
 اع یادخ یدتنا ر دیمنقعاب مب هل لوس رابمدتایب ه لیست ره هژیددمو

 "تفرعم تعلخو دیحوت تعلخو تبع تعلخ ردشمردیک تعلخ شو اکس

 ره هشدیا تسود یی یلاعل ق> دکیکر ه مالسا تعلخو ناعا تعلخو

 هنسذرب مج هدنرظن هیلکا یلاعتیادخ هکیکر هور وا وا ناسآ اکا هتسن ||

 كيرش اڪا یب هنس ج۵ هل هلتینادحو یب یلاعت یادخ میکرو زملاق ||
 رهوند هنساره رواوا نعا هروتکن اعا هي اعل یادخ هکیک رهو همروتک |

  هسرولوا یضاص رک او زالوا یصاع هیات یخ هلوا فصتم هلمالسا هکیک |
 ندنو ردیا نسل اوبا جش رولوا لو هیلنا را د تعا ن وح راباراذ تعا

 جش یدرکاشكنیلذاش جش کیدید(رهطف ك بانو )كنيلاعت ح مدلبا مهف ||



SHE: 

 | رابدتبازربقف نوڪر یدنلوا لتق هاش داپ هدتعاس نامهرلپاراهننیک |
 | نوچ ردکرک رک هسی تا ردینوکرا زاب نوک نالفیدتا ردیاوزرا تا کوک

 | نوح ی دتیا تاراغ یی هلف اق نی رط ع اطق هکی داکربخیدلوا نوک لوا
 یدروتکر فص رب نوجا جی سیر ندفیرط عاطق ی دن تعاسر

 یلاح هلی وش یتشاامازکیروشب بویلزاغوب یرفصوب ی دنیا هیارقف جش
 مچی دروتک یاد غب وبرپ بولک دیر هرکصندنا زکب وق هنیرزوا

 شہ دعب رابدتیاهسیدید هنره عش زکی روش كمن بودکوایلوب یدنیا
 | باط هپ هرفس یرلنا رایدیا هدنا تعاجرب نداهعف یدید رکبیب هیارقف

 | ارفف نوج رز مارح اهقف هک کی زس ی دبا بارق محشرلیدکر لدتا
 | یدتاو یدلک بورک هنکوا كش صر هاکان رلیدلوا ع راف ندکع

 بولآبودیا تراغ رلیمارح مدیا شعاردن هیار هو هکیدیاراوم راھ ج یا
۱ 

 ۱ جش مرولیب ی دبا نیسبهرولبب كسر روک یتشاب رکا یدتبا ےش را شک

 | هرکصندنا ر دیشاب كم رفص معب وت ی دتیا رایدروتکینشاب لرغص یدروب
 ۱ مدیشعاردن هبارفف یادغب كوبر جیا ی دتتا بواک د صغر

 | لوا اهقف نوح یدشریا هیارفذ یردن كنارفذ ىدا ج را ثل اراتمارح

 أ ترضح رایدلوا ناشد هن رلکدعا تةفاوم هبارعِف رلیدتیا هدهاشعیاح
 ا ی رفلا نسج اوباش م یدتکن دابند هدنرب یللازوبتلا كن رعھ لرجج جش
 | ردينسح فیش ردهللادبعی لعیدا دهر لاعر هللا سدة ىل ذاشلا

 ردرلشعمربا هتمدخ كناهدرب لوا تعاج قوحو یدیانکاس هد هیردنکسا

 | هدتحایس هک ردشعد لوا ردندنس امظع كحاثمو ندنراک كهللا ءايلوا

 ۱ رلیدتار ود لد هصص هدم هراد رایحرب و مد هدنرزوا هتشسلرب هکر مدیا

 ن دمرطاخ یدلوا حابص نوچ مدلوب سنایکیسنا كن هک لوا نکره
 هبه اح ور یدلوا لاح هنن ریاکب ندنماقء سنا كت لاعت قح هکیدکو

 | دوج مداکد شمروکی کن هکعدروکر لکاکک قافوح م دنا هب ه ردرب نعد

 | ناقفخمدخ ندقروق هک هلبوشرلبدکر وا ندرب یس هلجج رلیدتشا یزاوآ غالب
 هبا رایجترب هک نود هک دیک لوش قا هکلږداکب هکمد:شا یدلوا رهاط | |

 كدقزوف ند غب دحوا كراکاککو ب هکندلواهن نوک اکس كل دیا شمت وط سنا
 | هنیو نیس هلکسفن یدک نوک وب دیا هلبا مزب هجک نو د نسنکلو

 | اک هکیدذکم هعرطاخ م دیش واجبا نوک ناسکس هرکرب هکر د_ثعدلوا

 6 ندشیاوپ و
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 أ یدیشمهروتوا هوس كم هلفاخ نوکرب ی دیاندمن رظ عاطف هدنلاح لئاوا

 :لوش یاینیعب ٭ نیع كيلع نیعلابحاصا # هکر ید فتاهرب هک, دتسشا
 رازوک سرد هدکرز وا كنس سد زوکرب رد هد هلفاق لزوک كس هک هسوک

 لابقا هبیلاصتقح بودبا تغارف نددشیالواو یدتنارنا هدانزاک ازوسوب |

 تعزالم دنع كن ملا نیاو ی دلواناهشپ بولبق هبوتو یدلبا
 ات داعسیایسو ت دارا قدضو یدلوارون»یلکوکو هر کاب یسفن ی دتنا

 هکر رید ی دلک هروهظ تاداع قراوخ ن دناو یدلیا روهظ هدنرزوا كنا
 ۱ یک ضرب 9 یدفیخ هرسط هند ضو كمروتکنودوا ندارعع نوڪر

 یکم نکر رش وید نودواهدنحا ؛ارلیداو ضعب یدتکب ولا هل یدیاراو

 یک س هکیدروک  دلکوب هبکم ع هک ی درونکی دوا میکنوج یدلهزاپ نالسزا

 نیسشا هراپ یک م یدتیا بونود اکی ندنالسرایبزوب شل هراپ نالسرا
 ,اکقرا كنسالا مزْنلکوب ینو نوجا قح یتزع كدوبەم هدلکوب هیک ینودوا

 ¦ بورۆس قالسراویدتلک وپ هنساقرا كناللسرا بودیا عج یزلنودوا لوا سد
 هد قی دغا یروب یدشا تولآیدوا ندنساقرا ی دروتنکة ثنا ر ھش

 نوا قلآنوتاصرایدتبا بلطرطع ندناییب لها نوکرپ تیکراو كشرلبد
 یدتاراطع یدشلب وس زو هدناب و هلکناو یدراو هراط عرب تودنکهرازایآ
 رطع ج هدکناکد كنم ی دتا ثیغلاوبا ردقوت رظعمجه هدم اکد مب

 | یدراطء ی دلوا قو ی دناراو هدنن اک د هکر طعرهلاط ای ردر لوا

 ی درغاجینا حش ی دتیا تی اکش ندنا بوراو هننکوا مطشالا نبا نیش كنا |

 یکیا یدتیاو یدلیوس زوس قوج اکا یرتوا ندننکیدتیا تمارکراهظاو|
 بولیقارادم ثیغلاوباهکر دقنرهلوا خاربا ندمبگ مب زالواهدفالغرب مق

 راب دنیا یدراو هنکوا هکنجشرههلوا عفتنم هلببصح كنات هکیدتیا بلط
 لدها یلع بک مش هککداکا اتر دقوب كجایتجا هشت وہ اکس

 ثیفلاوپا ی دلبا لوبقینا جش ی دتبا نیساقلاتبعصو یدشریاهننبحک |
 ۱ م دشود هیاد رد هکم دنا هرطقر نوک مدشرپا هنگ كا هکنوح هکر دشعد

 بودی تطغی داواربخ اکا مکنوج یدلبالستق ییم داخ كنا نی هاش داب

 هلتظفاح منب یتعی (عرنزا كراو بابشملا نع لزناانا هسارطاو یلاح) ىدا
 !یبحاص نکا مدلکزاو ندنک او مدتاتعارف ندکلی-زوک ردراو مدیا ه |

KN} 

۱ 



 یار
 | هله یا هللا یضر تاحوتف بح اص هک ل وا ردییرق ةيضقوبو (ءاشیام یف
 | یریج رادقهرب یدلداتیاکح ندنزودنک صع یرهوجر هکر دشلبا کذ

 | راک لبن یدیشلوا مقاو تبانخ اکاو ی دتلبا هنوروف نویعاكمروشب كما
 || یشکرب ی داوا باغ ن دب دنکی د رک هیوص نوګا كعا لس ی دراو
 لی قلا یدلآ نوت اخره دنا یدراو هدا دغب هکر روک نی زودنکی یکرروکهدنشود

 یدلوایراقجتالغ وا ن دناوی دتیا تبحاص موهن اک دنر هلا نون اخیرادقم |
 ییدعف و لوا هنلهایدروک هدرصم نیز ودنک ی درک هب وص هنب هرکصندنا
 | نددادغب هلپ هبا یراقجتالغوا نوتاخلوای دک یا چاقرپ نوچ یدلیوس
 | یرهوج رلیدتیا تاقالم هلی رب رب نوچ یدروصیس هناخ كنب رهوجی- اک
 ردقن هکرلپ دروص ن دنون اخ لوا ی دلی بور وکی ی رافجم الغواو یتوتاخ
 | ج # ف هلا ین ر دلیپ یتلا ی دیا یدن دیا نوتاخیشکوب یتسهکر دن امز
 | توکرب یسبع :محش ر دیا ی دفان ماها رس یلامژ هللا سدق نع راٹهیسبع

 | ت روغ م هلک اکس هرکصن دقدوب وا قلخ یدشااک اوی دارغوا هپ هشح افرب

 یدلک هنن انكناهرکصن دقدوب وا قلخ یدلبق نی رم ییزودنک و یدلوا مرح ||
 الا كنروعلوا یدک ب وجو ی دلیقزامن تعگر کیا هدنسهنامخ كناو
 ۱ ندرانبوردین مش یدلکزاو ندرلشیا یکیدتیاو یدلباهبوتو یدلواربغتم

 دیس نکیدیا «دیضع نما حط نوک دی دتناو یدرب و هفلنوت اخ هنیرب|
 || مارب كروعلوا یدید نوسلوارسخا عب نک الا نوتاصغامو ردجااوب
 ندرابشپ ور د ینا رلیدتبایدت نرل بدرب وربخ اکا یدیاراو یح اصم
 دریم ر دقوب یرلع اب وی دابا هدیصع یتماعط نوک دمهوی دریو هنیرب ۱

 هک کیدو زک دیا هتهشینوبیدتباو یدردنوکر جخ هشبش یکیان دنزویازهتسا
 نوح نکی لبا هدینصع نوب شون یا كب هد صع هکک دئشاو ق دلواداش |

 بولا نیهشبش یکیالوا یشکر و داک جک یدتب یدلکینک یکیدردنوک ك ربما
 هب رزوا كهدیص ءو یدروس کیت بولا یترب را هشېش لوا مش نوخیداک
 هی ما هطیدتا هیشکن روشک یناویدلما هل وا ځد ییهشدشرب لواو ی دکود
 قرمشوخ ن دنا زکر هکر دغا فطار هک ,دروک یدین دنا یشک لو نوح

 ی دریما یدلیا تیاکحییدصق بولک هنکو ا ریما سب ی دلکدشع څا
 6 هرس سیل لیچ ثبغلوب بش یدتب بوت بولک نیرو ض > نعش
 یدیایحاص هقراش تامارکو هق داصسافناو هبنسلاوح او هيلع تاماق

 + یئاوا و
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 هللا یضركن هننکس نا خویسلامحش یدتا نوعا قدص كنهبصلوا سد

 درلبفوص ین وکه عج هکیدیا لوا یس هفیظو كن یدیاراویدب رم یو قرب هنع
 تویلت ءاعج + هرک حد دقدل قی زا گو یدیاررشودبوتلب اهعماح شب را هداج”

 هن , راک هلحدبویا + ل هرب رب یرا هدا هدر ندراهعج ی دیار روتک هه امناح

 هکندروک ید هس بولاطنوحیدلا طبورکه ی وص نوحالسعوی دراو

 بخت ردرصملئو رابدتا ردرپ هنو هک هدروصر درب ی رغرب ردلکد هلج درب لوا

 دناو ۳ دشرپا هنناک دیګ ويقرب هاک ان یدرک هرهش بوعیح ندوصویدتا

 یدیا شا تروعرمس هلکنا هک ی دخوب هنسن یرمغندر مر هدنرزوا و یدروط
 ق ا ردیخوق هسکو له داب هلتسارف ناک دب> اص ی دعو ناتو یربع

 یدتلبا هسهناخ بوتو د شوخ ینآرواس بوخ یعنصلو هک دروک یدلماهیرضت

 یدیزرفجوا ندناویدسا حاکذیدرب واکا بودیاحاکن یدیاراویرمخدر و

 یدناط هیوصو یدلکهنراک لیتنوکرب یدک هنیرزواكنوپ لیییدیویداوا
 ندلس یدیمک ردرپ لوانامهرددادغب *هلحد هکندروک بوراقیح هرنطنیشاب

 ىدلوبەجمل وا هسا دوق هج ىزا دماج ویدیا شس  م رک هیوص هدنا لوا ل نوح

 هسا دلعب دن ید نب راهداش» «ا رلیفوص ست روک یدلک ههاةناخ بوک

 هره یضعب ندتعاج هکلو ارت رابدسا یضعب ندہاعکایدیارروطهلروا |

 یدروتک ههافناخهرکصت دک دا دایزامن ویدتلما دعس یرهداعسر درشت

 نوا رلن امهم ی دتا ییب لها ی دلک هنس هن اخ هل چ كر دیا بو
 رابدس ییلایدرونک یرانامهمیدشب قاب نقر لنام همز ک: درو: كمر وشب قلاب |

 و یدلب وسنشذکر سویدراو هنن کوا, كنەنيكس نبا شه رکصندنا

Eندرصعءر او یکی دنزرف هکیدرو ع یدابا ضر  

 اش یاس جش یدة > تسار یکىدیدیدروتکب وراو مگنوجروتک هدادغب

 A دیاهدرکف هن نو کت لک درک هیهل> د هدادتنا نعي نوک لوا هکندروص ندنا

 ناک هک دیا تنا وپهدمرطاخ نو توت ee هدکر طاخو

 هیعقاو وب یدتیا جش ی دیاراو عازر و هع دعدرب و # هنس فلا هرادعم

 كکدامتعاو تکناعاو هاو ینضی جت و ردتجراکس ندیلاعدق قح

 تسسذ هنر هدب صعب هک کا ردرذام لات ق حک هما لوش ردي دک کو |

 تیس هنسصعت و هاتوک هنیادهمم هرس وک نوزو 'ماغو هیاناطسل یامز

 رداقلا هللاو) ررتسوک هاتوک ینامزنوزوا هک رد هل وب لاحیخدهدننامز ضیقو
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 زول ربیرک د كنیدنکه کر روک هدنس +ءقاو هک لوا نامهو یدلوا رک و نفت
 باهش خ وبلا حش هرکصندنا رابا قش یراکوک بودیکوراقوب هدننروص
 حس یدشربا مک کا نشد ئ د) وامز ی كنىدرورهس ندا

 هللا س دف كذب رغم نیدم وہا خش هرس هللا س دق ین اردس یس وم

 | هدنحرش هبات * دبضق یناغرفنیدلادیعس ےش ر دن دنباعک | ه رس یلاعژ
 ن دیق ارعلا یربشلا دم هو ادبع نی ذحط ربتعم حش هکر دشهزوئک
 نیدلادامعمحش اشا هتل شقلازوبتلا لر رعه هرم اع هللا سدق

 تباورهرسیناعتهللاسدق ندد رور چ سنرد ل' باهش خو ثنا حش ند مش

 نکردیافاوط یهللا تدب مدیا هل هلمدلاو ه دنسا را ارج ی دتا هکندلنا

 تراب ز بو دیا اط رٹ ندنا قلخوردیا ناوط قسد یب رغم حشر هکمدروک

 ۱ ۱ رددلعوا كنیدرورهس نیدلا باهش مش و هکرلیدتا فارع اکا نب زرولبق

 ۱ اا كا اادو ی دتاریخ ءاعد اکب و ي دپ وا یمشاب و یدید ابح رم اکب
 1 مهار یشیخدهدب E یتاک ر ىساعد كلا هکمدر رولدیما ودر رول ور هدعددنک تاک رب

 | نوچ زد یس وم ڈک وب رلردشیا ر دیکوب هکمدروص یخدنب س هل وا

 : نب هکر لیدربو رخ اکا مدراو هنکوا كمدلاو بقا وا غ ر أف ندقاوط

  هداز ندربخ لوا مدلاو یدلبا اعد رخاکبو مدشزپا هنیرابز كناسوم ج

 | هبفانعو رک ذ كناس وحش رانا وا مطاح ه دنا ہرک صن دنا ی داوا رورسم

 أ هکر دراود روزورو بشرهدکریدید فول یرب ن د هلج لوارلبدتیا عورش

 كحدلا و هاکان ی دیا شوماخ هلب وش م دلا ورلپا ن ارق منخ هرک ك شی
 | هدنسارژردیا لقت ندنا هک هتسنلوایدشا بودیا ممقیرب ندنرابکب اعصا

 1 |یدیاراور اکنا ے4ا یف « دعرطاخ و م دشعشلا یز وسوپ ل وان نو

 ۱ رجم دروکب ورودهدندرآ مدلوب هدقاوط نب ین ی سوم ےش جک ر مک داکا

 | هثیرزوا هدوهعمتداعو یدلشاب توال 7ن دوا كن ەتافوىدپ وا یدو سالا

 مهد فرم فرح هک هلتوالتر یدردیاتوالت ب وب روب رارروی هدفاوط اخ
 هکیدک ن دنسوش راق یس وق كهللا تدب « دف اوط یکلوا نوح م دردبا
 ی دعب امامت یمح رب لک د٥ د زر دعد | تزد هرب لوا ند دوسالارج

 عیججیرلترضح م دلاو مادردبش | فرح فرح یخ ل وا ن هک لب وش
 تدعدلا و ه رکصندنازلب دلیا لوبق قکردید ورلبدتنا ی دصت هلبا ادصا

 ۱۳م 6 واوا حقاو هالا ءابل وا صعب هک ردن دنلپیق نامز طسب وب هک راد دروص |

 ٭ سد #
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 هل کتام ی دج ید لوا هم iY د ج دلوا هسا ردا ن ساعبلا وا

 یخ دل وا ها اريك نيدلا مج 3 ج دلوا هن صف لیعاعما ر ج یجدلوا

 یسدلر هدر ھه ا دن ول سد هب ید ادغب ندلادح نعت هرفقوب

 (زعا هللاو)رولوا لصتم سو هبع یل اعن هللا یلص هیافط صمد مش ترض>
 یتعشكنیدن دک كند اغرف دنعس ر حش ین یرکذ نیقلت هلت تبسن كرتفاماو

 ا ارد ددر ورهس نجلا باهش خوب ج دكار دنديلع نی دلا نجت ز جش

 ن دلار ءدجا کف ین دكناردندیدرور هس ںی و اش یس ع دكا 1

 دکن و دناک رک مسافلاوب ا و ج ید كن ندحاسن رکب وا جد كنا

 ندیرادور لعوا ج د کا ن د اک ییعوبا خد كنا ندان رغم ناععوبا

 ۱ هکر ید ه رکصن دنا یهرارسا هللا س دق ند دینح هب اطلا دس جد كنا

1 

 ر دموم ذم ىع ود ن دش یا ینتیسد یرک دنیقلتو نتسن تد ارا هق رخ

 تسکگ لوا اد هل طرش تزاجانکل راریدر د دوه قلو ا قوح نتبس تیک اما

 رورهسندلا EE رقفو مکتنر دکرک قلوا لوق كش كکیدتا
 هرکصد دک دنا تقر اعم ن دک و تمدخ هرس یلاعت هللا سدق كنيد

 نیلسرل ادبسمولعثراو ندلاویلاردص اشو ات دیسو نالوم ترضح

 فرش كن هرس ىلاعت هللا س دق یونقلا قحا ندم نیقفحا ناطاسو

 ندنتطاب و رهاط باداو ل صد سابتفا و ن دنیاده و داشراو ندننبعص

 نیلجاهنب و یدلوا مةتنمو یدلوبتس رتندنفقحوهدتفور طو تعب رش مولعو
 یریغوهسفن یلاعت هللارون ندیدادغلا نارکسلا نر دمت یاب ر محش ترضح
 || تمدخ رانا هکهحرکا یدلبا عافتناو یدتیا لصاحراتب رت ندبه را

 ن دنرلءرک رانا ر دلکد رسم یم 2۳ ندارم و قوقح كن راسحو

 نسحا یی هارابدرویب لت هتیدا ڈرا كنه با لوبق نسح
 | یلاعت هللا سدق نیدلانیجت ےش هک ردشعد ہداتکک لوا هنو( ءارملا
 | 2 رلکاپو كرل اص هکیفص نیدلاسعس ی اما كز ارش هکمدتشا هرمس
 قرغتسم هلتاد ابع ع اوناوتو الت و رک ذ یتاقوا و در ندنرباکا

 ||« دنس هعقاو نوکر ىديا شم الا ركذ نيقلت ندەسي هسک ن کل یدناروممو

 هنیزودنکر اب هریو رتیج ندنرغآ بولواروصمروئرب یرکذ كنيدنک هکر روک
 ردبیطلا ملکلا دعصد ديلا هکن | رقصن اربزر دلکد مختمالعوب یدتا

 ردن دنغیدالوا رکذ نیفلت ندحاشم ناصنویرگمررب و ناز نفالخكنوب

 بوراوهنی رپ ندنرادیرح هرس لات هللا سدق كنيلش ناهپ زور م عش سو
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 ۰ ید بودبا لمنه هب رع ترابعنوجا ہدیاف متو ےمعت ااو ردشایا جرد |

 | یرعغ ندنوبو (ءارطاربح نیبلاطلا نعیلاعت هللاهارج )رد یا عصر هلن اف
 هلان اوضر كن هعب را ها یک داع) اىلادابعلا ےشانف ردراو یراذدنصتیخد

 هقد رط وب و هنا د ابد لئاس ه دنن اس یها دم نيعجا مهبلع اس

 ماکح | مجد" هک ر دفاعتم هتفت رط تادا و هنناحهم لرلتل وا تالاس

 9 داکر لو نطاور دلکد رسم سراد !تیهج هارلول نی ۵ کدام زی

 لرز دب رم هکر دشعا د اربا ه دنا ر دیدبال لدی ضو بلاطرهقدیفم هدا ز

 یبچوارک ذنوقلت کیا دقرخیر د هلق طو دانا هاشم

EEGننآ ر دندارا هقرخ یر ر دیکنا  

 | قوج ین ار دکربت هفرخ یعکباور داک د اور قمل ا ندنررغ كش ر
 1۱ دنناس ب دارا ٠ هف رخ لند: کور داو ریمل انوعا لر ن نا

 ۱ م دیک ن دیزاریش شغزب نب ىلع نی دلا بیج محشیپ ه3 رخ ن کردشید

 ]| ندب درورهس نیدلا باهشخویشلا مش ىد ل وا هرس یلاعت هللا سدق |

 دمحوبا یمانا ید لوا یدک ندنیدلا هیجویضاق یسبعیجد لوا یدیک

 لواهدکمردیک هقرخیرللا كني زاید کندب از حرف ید لوا ندهبوع ۱

 1 یخدلوا یدک هقرخ ندیرونددوسا دجادڅ واامایدپا كرا مالا كنو

 س ابعلا وبا د لوا ند دنخ مس اعلاوبا ی د لوا ندير وند دا

 عو ردح وبا ید لوا ندي زارمش فیفخ هللادبعولا د لوا ندیدنواهن

 خویشلا حشو مهنع یل ات هللایضر ن ددینج یخ د لوا ن دی دادغب
 مس اقلاوبا نتن هقرخ هرس یلاعت هللا سذقندیدرورهس نیدلاباهش
 ee د هب افطصم ترضح ن ددینجردشعا تابنا لدهدینح
 یدادغب نیدلادحم رج اماولکد هلبا هقرخ ردشلبا تبسن هل به سو هبلع
 ثي دج یتسن كن هقرخ هد هرربلا هفحف ب اكه رس یلاغت هلا سدق

 داریا لصتم لسو هيلع ىل اعن هللا لص كل د هلوسر ترضح نعنعم هلڪکک |

 ین هقرخ اس و هبلع هللا لص نط صمت رطح هکر دشمروس ور دشا

 هدانز نب لیکو هبپ مصب نسحرلناو هنعهللا یضر یدردیک هبیلعنینم ول اربما
 نور جد لوا هبیروجرهن بوقعب وبا ځدلوا هدیز نب دحاولادبعلبکو
 | د لوا هناضمر ےساقلاوبا ی د لوا هب ربط وقعد ونا ځد لوا هي هړکمناعع

 4 سابعلاوا $
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 ولنا یاعتقحورلب دم هروکد لامحهاکب راناومدلق یمزاغو م دنکه نکوا

 رذ ام تویلنا هپ وت ہدملا ےنبیعدم لوا هرک صن دنا ی دتا مند ننن رن

 لر رخ ش هکم دنشاندنیدلازدص حش مش د دشع د لوا هو یدلوا

 یدتا ی دشو د تاق الم قافنا مالسااو ءالصاا هيلع هلرمضخ ترضح

 لد هنعاتحا ناز ندنندالو لوا نج را تاولص هيلع نوح نار ع ن سوم
 یدمهدیاریص هپ هلسءجوا ندرلنا مدشعا ايهم هلتسم ك ندرلنلوا عقاواکا

 هکردشمروج لسو هيلع هللا لص تلاسر ترضح هک لوا ردنراشا هیانعموب |

 مشا دنرقیدیالوا هن نعپ (امه ابنا نم ضقب تح تکسیسوم یخاتیا) |
 تیاکح هز ندنژ هصق كولنا قحترضح معکات یدپا ہدیا توکس یسوء

 | قیاةح یلاعت هللا هجریک ضرافلا نا كنيدنح نیدلا دی وم و ید دبا |

 هکتدب یباو ردند هلج لواو رد را ویرارعش فءطل رع هدنناس فراعمو |

 ع رح را ¥ تب ۶ ردشمروتک هدنن اه باک قارع نیدلارْعت مش ۱

 ,# اهلکاشتلاکشا كنبجحال *راهناو جاوما ثداوفلانا * مدقف ناکام
 اب رد وب هرزوا م دق ر دن اک اک + هجرت ۶ راتسا یهو اهبف لکشت نع
 ۱ بولو ا نیب تعدو > لب وعگ هل لاک شا قلوارکرک#راهناوج اومااک اردنداوح

 E € تبب 9۶ ردکر انا ید تیب وب و×راتسا هلی عفر |

 || دوجوم هد ایشاوق ٭ هجرت ۶۶ یوسلاب یعس مهولآف هنا یوس *# .دحو

 | هان ؟دیصق هکرزنکب هل وشو مهو یندا رب ودریغ نکلو * چنا ردلوا |
 كفنا اخ ٭ مظن ر دندنا تیب یکیاوپ و ردشلب وسب اوج هی هیضر اف
 ل اصفن  هنع علت # د وم لکب هاوها تل ازامو * ذبح لکب ین اضرپ |

 ره رر دی رهم نیلبا ۹6 هجرت دبرقو دعب ناکماالب یلاصو 6 بجاوو
 یلاصفنا »لاری ال ناجر ههرزوا یساوهدبالرر وا صقر# لاج ضرعندهرد
 1 دیعس محم ۶ لاح ق ورکر هكيلهدعب و برق لاغح گر ردیح او قلص ور دعم

 || ردنا دجووقوذباعکاراکاو نافرع باب را لک ٩6 هرسسدق یناغرغلا نی دلا
 هکر د شما نایب طوب محو طوبضم یک كل اسم تقیقح لع هسوک مه
 ۱ یسراف ترابعالواردرلشعا هكنس هحاسد یجرشكن ه.ضراف نان هدیصقرلنا

 هرس س دو هنراترضح یو ندلا ردص جش یرلذعش بوبا حرش هلأ

 ردشهزا هنس ضعب هدبالوا بو دیا ناس کسا هدابزاک | رعشو ردرلش ایا ضرع
 ههدنس هج اپی د كنیسراف حرش لوا ل او لربلا هجو یلع هنیعب ینادیعس جو
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 ددجت نیلا ف لصاخ او نیعلا ی علا نم) هکیدریو باوج حش ردن لصاح
 كلک هنيعندملع دا ره نعپ (نیمکطا ةره اط نیفرطلا نيب ةعماج هز

 ییعو ی مکح تبسن لواردک عادی دی هعءاجتدسن لوا « دنیفرطو
 ح ٭ هرس یلاعت هلا س دق یدنلبا نی دلا دی وم حش ڑ۴ ردرهاظ هلا

 ییتطابو یرهاظ مولع ر دن دنرادیرمو ندنرادرک اش كنب ونق نی دلاردص
 | ضوصف یافنصمضءهب كذب رع نب |عي تاک رزپ جش و ر دەم اج
 كنیراحرش راس كصوصفور دشلبا حرش یک م وحلا مقاوم و کد
 كناو ردف و هدتکراس 0 را هک قوح هد اورد حرس قاب ین

 هرس س دق نی دلار دص حش ترضح هکر دشعد رول وا مولعم یلاکندنا
 دراورب اکا د انا لوا یدلباحرش هکنروتوا ندنب نس هبطخ كص وصف

 هدب ی دلیابولفم یمط اب و یرهاظ ےب یرثا كن آو ی دلوا دراو یبغ
 ه دنحرش كنس هبطخ یتومضم كب اک م امنو یدتبا فرصت بیج ه دنب
 ترض ح ید نب یدتیا یدلکان دنب ییاضعموب نوجو یدردتبامهفاکب

 || ج مش س هبطخ هیلبا ح رشاکب یصوصف باک هکی دیا م دنسا ن دیش
 یداوا مولعهاکیمامت باک نوعصعهکیدتناقرصتر هدنن ه دانا لو او یدلبا

 || میصن ماغ ن دن | مب هکم دلیپ و م دلوار و رسم هلتب اکح وب یخ دنب سد
 هدنروضح كرنا س ز اب ح رشاک ا دکب درویب اکب ہرکصن دنار دکرکه ساوا
 هکر دشعد لوا هو م دابا حرش یهمطخ( ه محال ال اتماوهردلالالحا)

 روهظ ت وق ه دنط اوم عیج ہرک ص دکدتا تقر اقم ندهند وب ه داک

 هل زم حب صختسرب م دیا هددادټد ه دنلح ین ا کل ان یا دل وا

 | تداهش هنساوعدلوا ندنو ع ی دهم هکیدنا لوا یساوح د ی دیا شغوق

 | نس هکمر « دیا تداهش ه دنوکوا كنلاعت قح هکم دشا نب یدتبا بلط

 هدحالمو یدلباقانعهدو توادع هلع نیسرلب وس نالن و نی اكد یدهم

 خش ی دلیق تلال د هكا اذبا اکب ب و دیا عج یتعاجرپ ند هیریصنو
 ک | هلتمه تیعجو م دنخص هتتدناحور كن رع نر دل ا یبح جش كرز
 كنیغیدلوا هلبایلارب ءیدلوارمطاح حش ترطضح هکعدروک م دلواهحوتم

 یدیساب م دیا مع هروا هرب یدتباو شنود غانا یکیا هلیلاروقلا یکیا
 ۱ لواو م دراو هد نوا ن سد یدتنکب ونود سد ردکنسن ردو <

 هک هنکو او
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 رز وس قوح ۵ لیءیس وا كنآ هلک و م در وک یس تّرضح هد هعق او

 هدیز هرلنا منایب مب مدلی وسزوس حاقرب« دیهلآ ءاعما ماکحاوراثا یدک
 ی داشاب هغمر وا قرب ندتش اشب یزوب كر ابم هک هلیوش ی دلک شوخ
 | یدیا ر دبا ۵ د اع ۱ یصعب ن در زوس لواو یدلاص یشاب كرامو

 کر دراو تردعاواهدنس طی می دیساب مدیا ن یدیاریدخ "جو

 ۱ (یربعلو )رلبالصاحراهدسن یک كنو هک سرزد شری هر ریو بو دی تدیرتیدآ

 | ک اهرکصتدنا ردیشال راب رف كنس كسا نانا نسرک ایح مرگ مب ىع

 مدیا هلی بلطیدتیاردشل ات د مج احر عب مدتیاو مدپ وا یتلاو م دراو بب رق
 قلوا ق ةع هليا یدبا ماد دوهش تیفب ڪ هب یت ذ ل نلواعف واکس
 یذلایناذلا لح ا دوش نمهل الصاحناک املوص> تالذب نع | تنکو ) مرنسا
 لصاحاکا هکیدیا لو اندنآ مدا مغ مب نی (لمکلل هنو در ةتسمالوهدعب ا باال

 | اکب ر دقوب رفتسمرسنا هک ځد ر دقوب باج ۰ دعب هکیناذ دوهشنال وا |
 لوایدت او یدلیا لوبف یلاوس عنب هلون یدتیا مش ترض ح هلوا لصاخ د |

 28 یدلوا لوتقم نالوا لوتعمویدتبا تافو ندیاتافو م دلو ه دنزو مدیا
 هدهد یصاصتخا لع هلل دا ید ساب )م لتا یدل وار سم ن ەمود هسا رب

 نوجما ےغیدلوا صع نب هلی تلیضفوب یحی (تیع و یت كنا عا تلیضل

 رازوس یرعندنوبو نیسردیاتناماوایحا نسیسردب هک ر .لیبن ههللادج
 لع هلثلاو مدنابوند هعقاولواه دعب ر داکد یسانمیساشفا هکمدلب و

 صاصتخاابهرسسدق ۵ دنسانروآیمور نيدلا لاللح نالوم هاکرلن وب كلذ

 یدیا شمرونوا هدنرزوا هدا جه دنردض كل هفص ن دلاردص شوی دیارل شوا
 انالومیدتیاو یدمرونو|یدابا فیلکتاک انیس هداج“ حش ی درک و رای ولوم ۱

 هک دروب جش مرونوا هني رزوایس ه داج »كيش هک هری و باوج هن هدنمابق
 ي دمروتواانالوم تروح م هروئوایهدنس هش وکر رونو نس ه دنس هشوکر

 نەدا “رد هراب د هرب هيم هراهفهروئوا نس هداج لوش هکر درو ج

 تیصوهرانایبرزافویدتا تافو نر ډکو ا نږرلناا الوم یدنا هغ اريا توروتوک
 هک درو هامهرس سدق ن دنی دلار دص جش یونق نر دل فرش حش کل ید یدلبا 5

 هدانرواوب وزرهدیکه دنق!دلک _ دنق نعي (نیملایلا ل طا امو نیا یل ا نیا نم)
 ۲ ا

+7 

۱ 



۳ ¥ 

 نوتا هناشرع ءارققلا ماسعس مهنعو سن وت هنیدعحارح ینانکلا سچ

 !هرزوا بیترت هغ رش ءاع"ا نانلوا رکذوب نیعچچا مهرارسا یلاعتهللا س دة

 ! تعج اراک | ندیا داره یب را دیلع بقانم ردیلقن كس دقلا حور “لاسر
 یونقلا قضا نب دمع نیدلاردصرحبش و# مل هلکهی هرکذن هججرت هنی نوسنیا

 یلقعو یتطاب و یرهاظ هدمولععیجج ردیلاعلاوبایتبنک 6 هرس هللا سد
 لاوس هدنسانروا یسوط ندلاریصن هجاوخ هلکنا یدیا عماجنوسلوا یبقتو
 لا هدشیدح یزارمشلا هم الع نیدلا بطة انالوم ردشلوا عقاو راباوحو

 یدبا شموقوا ن دنآ بو زا هلبا طخ یدنک ی وصالا عماجباکردیدرک اش
 نیدلاسکت انالومو یدنانیدلا دوم ندهشاطوب و یدردیارامفا هلکناو

 مهرارتسا هللا س دق یناغرف نیدلادعس رعشو یقارع نیدلا رف حشو یکیا
 هدنلبکگو ردراشلوا هدننیب ترجرانآ هسوک قوج ندرباک | یربغ كرانوبو
 اوسندنآوردرلشغا ت بعص قوج هی یوج نیدلا دعس شر دراشل وب شرورپ
 ندب رغم دالب هنعهللایضر یب رعلاندم حد ییعبكرزب حشو ردراشهروص
 هشدالو كني دلا ر دص مج هدیدهاشسم صوهبءدتفو یراقدلوا هحوتم همور

 هرکصندنتفرافموهدنرع تدمو هنناماقمو هنلاوح ا تابلو هنیدا دعتسا همولعو

 م ولعم هلفشک هسیا قح هلوا عقاو هن ره اک ا١ رکصن دخزر و هدخزرب

 ایج دو هنت ام اقمو ةن ده اشمو هنل اوحا كني را هیهلا دالوا هکلیر دشعا

 ||« دنراخزرپ هقرافلا دعب و كد هنی ز رع رخآ هنب رزوا رانا و نوح رانا
 هب هیئوق نوجر درلنعا هدهاشیروماقحهلوا عقاو هرکصندن راخزرب و
 حش هلح اکن دفع یتسانا هرکصد دنتافو كنساتاو ن دنت دالو كا ئدشرا

 | تب ر هدنتبحو تمدخ كلعش ترضح نیدزاردصشویدلایپ رع نا

 |« دنس هلتسم دوجو ت دحو ین دوصعم كخش ردیداعن كی مالکی دلوب
 نیزسکیا عن یت اقیقحت كن آ هلوا نب اطم هعرشو لةع هک هلهجورب
 رسفن ردراو یت افنصم جد رلنو و ر دلکد سسم كعا مهف یب اک
 تاععن باکو ثب دح حرش و لوکف و صوصن و بیغلا جت افم و هح اف
 هکه زسا مر هردن جرد هدنا رنک كنس هسدق تادراو هکک ی هلا

 هکنوسلبا هعلاطعییاکلوانوسراو هلوبع طاها هنلاک ك ن١ دقب رطو
 ه دیاک لواردشمزاب ه دانزه دنا ن دنت ال ز انمو تافش اکم و قاوذاو لاوحا

 ]وز وارب هدنسب دی نوا كنبآ ل اوش  دنح وا یللا زوببتلا كبره هکربد

 1 هددعداو
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 دهاجلا نیا حص موق دج هللا دبع وبا مهنعو هیلیشا نم نيه“ رف
 وا ن اقيسلا ن اوخالا مهمو یترالا نارعنا یس و۵ نارع وا مهمو

 هللا دبع وپا مهنمو نییلیش الا زارخا سابعلا ویاو طابخلا در هللادبع
 ی هللا دع دم وا مهنمو زاكثلا ن ۰ رح ییعوا مهنمو د روهج ن

 ےشلا وات یرورولا داتسالا هللادبع ۳ وا مهمو یناطلا یرلادجم

 یعابلا هللادبع درج وا مهنو چ “اروریملابالا هل ےشلاناکو نیدمانا

 هللادرع مهنمو ناطقلا هللا دبع دم وبا مهنمو ةغاب نصح نم زاکشلا

 نی دم هللا دبع وبا مهنم و یو ایخا نودعج ن اارکرز دم نبا
 یاردسلا نارع وا یسوع مهنمو لالا ج لادنالا نم ی دنرلا یرسا

 مهنو یییابقلا فواح دېش وبا مهمو ل ادنالا نه ناک ن الت داوحا نم

 یا وب ہو یس ۷ هللادبءییا ۾ جت ید با سل فی رط 9

 فیفکلا عيب ربا بحاص طافلقلاب فرع راذعلا قلاما ميهاربا نب هللادنع

 حاصلا قداصلا عطعتلا را اسلا فر ایلا مجسا مهمو هربعو ۱

 مو نیکلاو تاراسالا لها نه ییاهنص)ا رکب یا 5 یک وا نسلا

 ی اطسلا ن هللا دعوا Ei هبلیشا لها ن ھ هحان ی سالا وبا

 هندع یونعلا ن اویا مهسو ارق نفسوب مو هعاب لهانم یعالا

 اادادلا رع لع لص مهلا مهنمو دعیسلا یفراعااو ه هونَملا لها نم ه دنر

 ندم یا باکا ن مهم راج یطرقلا قعسا وا محو هیلشا هندع

 ۱ دندع تايعنلا یسوم نبا عمهنموسافهنیدع یودهذلا هللادىع وا مه 9

 EEE یک نیس طل اوبا مهنموساف

 ر e یربابلا ن , هللا دبعوبا مهنمو هيل بشاب ی حالا

 دع یتیسخا نسخا نب یع ا رکز وبا مه :مو یطرقب ءالبلا لها م اما

 ۳ طسعلا هللا دوا مینو اسلا دوسالا م داتا دع مهسو هب اب

 یسوم دمو ةيايبشا 4 هتیدک ردنم ی دچنا سابعلاوبا هو هیلسشا + هتیدع

 هللادبع دج وبا جالا ےھنمو زارا س ابعلاوبا مهنمو ساف ةنيدع ملا
 هللادبع ولا مهنمو ربقلارادب نک اسلا یلہانلا د هللادبعوبا مهمو قناجربلا

 ن هللادبع دم وا مهنمو لیکو وا یسنوتلا نوی مهنمو طب ارملا ن
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 | هفیاطرب رانلوا ن درهاظ لهاو ن داهقفاصوصخر دشلبا نعطر هصنرب و
 تظفاحرک اردرلشلیا نعط اکا هکرلنا هکر دلوا ف اصنار دراشافقوت
 عا ندهالسلا هیلعرمضخ ترض ح رانا الاو اهبفهسیا نوعا عرش رهاط

 ردندنخلاشمهلج كنيرع نبا مالسلا هبلعرضخ ترضح ارزر د رالکد
 ندا 2م هکردل وا بدا قب زط س ر دشلوا عج هع د هحن هلکناو

 ره اظ ن درانا ردرلفو رعم هلن افرع عو راف وصوم هلی اوقنو حرو هکر ان وش
 هنس لواکاورل هيا لست هکر دوب الوا هسالوالقن هنسنرب فلاخم هعرش

 دو این اٹ هتیلوا نشو رو مچ یعوقو ندرانا ات رایاد لوبق ینتبسن ك:
 یو أت هدشناب نطابلهاهسزعلوا ليو ان رک را هی ارا لب و أت رپ اک | ةڪعلا
 هلند ر د ه درکس تا اح ن درلنا یرودص كن هنسنو ال ائرا هس در دراو
 ه دنقو لوا ارز ردذخاّوم رمغ هلکنآ هللا دنعو ردحابم هکر کس لوش عب

 مدع نکحباراو لم اردقوب نطوس هرانا سبراز ال وا فاکمرانا
 (ءالبلا ع اونا عیجچ نم ءاضقلا ءوسو نال ذنا نم هللا ذوعن) رولک ندهیفوت

 ندندالب سل دن قد الو هضع یاصت هللا یضر كش ترضح
 همش ود ه دنسب دی نوا كن اضمر « دنشعلا زویشب كت رعه هد هس ص

 هدنزکس زوتوا زویتلا لیرعه یرلت افو ر د شمل وا عقاو اک

 | ردشلوا عقاو هدقشم د هدنسهجک هعج هدنسیکیا یعرکب كرخ الا عبر
 یدعس و ردشل وا نقد هدنکنا یعاط نويساق هدنس هرشط كفشمد و

 ناطلس نارق بحاص ندناععلاو ردروهشم هلکعد هبط ا عضوم لوا

 كچیدیا عقب ودیا عزن ندسک ارچ دبی رع خلفا ناخد نب دیزیابنب میلس
 تبح اصم كش ترضحو ر دشا دابنب تراعو عمأجو برت هنیرزواكنا
 |هعلاطم قسهفب یشبتک ردزواجم ندقملوادادعت راک اشم یکیدتا

 باکو هسدقلاحور لاسر اصوصخرواوا لصاح فوقو هنلاججا كجديا
 ؟ ربت یی را هفی رس ءاعسا اما ( اذهب ملکت ناانل نوکیام) هنلوارظن هیهب رد

 لوا وهو هن | هیلبا دارا هلیر هسعء اج تر ابع و مدیا رک ذ
 اضاما و انحش مهنمو یبرعلا رفعج وبا یلاعت هللا قي رط یف هتیقلنم

 ناك یودعلا اص مهنمو نيدمابا به یسبقلا یفوکلا فل نب فسوب
 یباهنصلا یحوبا مهنو یفرشلادج هللادبعوبا مهنمو افراع ىلاعتهللاب

 | لع فررمشلاب ةبرق لیربش نم ن اک لیربشلا فسوب ج اجلا وبا مهنمو
 4 نيس رف و
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 یرواوا بقاعم هلکنا هدتماقر دشعد قلطم دوحو هب الاعت نح هکب رع

 رلنا یکاک مرنسا یکمروتکه غاب ز اعطق یرزوس هلوقموب نب هکیدرویب قوبا
 یدنلب وس میکنوج اما ردلکداور كلی وسزوس لکشمارپ ز یدیابل؛ وس د|
 هدنفحز ولوا مه هیعضود ههبش هننطاب راشی وردانردکرک كلی ات راحات
 هکر دشم هلید ندزوس وب ېب رع نیدلا یجم هکمرولس ن را هیلوا داقتعا ین

 نابب یبینا جارعع مک اتر دشعد قلطهدوج و هلبق تباث تدح و هدنک

 یني ("یش هععنکی لو هللا ناک ) هکردلوا یرب ردیکیا جارعم ریز هل هديا
 ردناسا كعامهف ییانعم وب ی دیغو یر هلکناو یدیا راو اعد هنلا

 یسرش كنوب و رد هلب وا ید یدعس یتعی (ناک اک نآالا) هکردلوا یعکیا
 هدابز هنسن جه ء دقح تدحو تاقول تاک هکیدلید لوا ردکر لکشما

 هيا: عمو قشرب نوچ شع“ ود هني رطاخ قاطم دوجو هیلبا تابنا نیکیدعا
 شا وا لغاغرولک ناصقن هکندةشرب ل واو شاک شوخ اک | ی دیا تسار

 ن دنا یاعت قح قجلوا شاوا تدنادحو تابثا یدصق كن نوح سد
 هدفح لاکر دشا داهتجا ند هلق لها هکیکره اریز هلوا شعاوع
 ندناجت لها ر دة لاکیدا رم كن نوح هدفا مب ردنعااطخیرکا

 || ن درفکن هکرزکب هلی وشو ردرسسبلوا ندناجردلهاندیا تباصاو ردرسلوا
 | هنرکو رد هغلابم هد ربذنت هرارصاق نیا مهف نب رازوس كش یدوصقم |

 || لو هللاو ) رداکد نکم قل وا عج ه درب رب قلقبدصو برق و تیالو هلرفک

 ندراوکرزب ءافرعورابک خویشدیقمقیفوو و(قیقلا ةمزاهدو قیفوتل
 یدیارلناحرشهرلناویدردوقوا هنا دک | ن مالک كس رعنا ن دلا یحیضع)

 یدلیاعنم ندکعا هعلاطم هن راب اک ك عش باع ارادوا ولا تافو هک اتقو

 | کردشل دشیاو زسزمهدیا مهف یتسیناعم كنناسلکوییدا رس تا یدتیاو
 ر دیا نعط هي برع نیا نیدلا ېڅ مالسلا دبع نب نی دل رع هیقق جش
 اکر هکم رلید ی دتا ییاععا ىع نوکر کا سد رده دیز هکندربدو یدیا

 كن !نس هکرلب دب د سد ی دتا تراش | هبییرع نبا اک | نیس هتسوک یبطق
 ترمضح لصاطاو مرلقاص یعرشرهاط یدتیا نیسر دیا نعط ه دنوح

 حش ن دنقبقح ءالعو تفیرط خویش ه دنفح هنع ىل اعت هللا یضر كش ||
 لرلنوب و یک اطعنی دلاجات حشو ین اهفصا نردلامجت جش و یکی ریرح

 ہک نافرع و دجحم بارا یرمغ ر درلشلوا لئأاقر د یصح الو دعب ال هکسک
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 | نیسفاب بوپ وقبلآ یرادقم ینوق ی دنکوی دیا راتاص ینودوا و ی دیا

 اعد ن دیش هکتقوره یدلوا هدنرهش هخدلوا هدنابحو یدیاردیا هق دص
 ندلهاشداپ هک زک هليا ن دایح یناعد سالا هکیدرید یدیا راردبا ساغلا

 نکر حد مدنی هلک م دیسل وا الم هلکنآ نب هک ر دلو یدک هدهز

 هنااکو هنغاوا وا لتهش هرس ىل ان هللا س دق هل و دلا ءالعندلا ۱

 هک هلی وش ر دشم تس وک فارعا هد رب قوج « دنسشاوح تاحوتف
 فوراعلا اهباولولااهیاو برقلااهباو قيدصلا اهيا) ردش مزاب هدنباطخ
 اما ردد وج وم« دنرانک تاحوتف هلیطخ كن ابلاحرا هیشاحو و ( یناقا

 هثطتر دشید قلط دوجو هقح ترضح هکهدانعهوب هب یب رعلا نیا زهش
 قوج یی رزوس كس یکیاوب هکیضعب ندرصع"یلاها ردشیاریفکت هکلب
 كني ر هلاسر ی دیشغوط صالخاو دافقتعا ید هنسیکیا یدیشعا عشن
 ردقوب فالخ هدنسانروا رانو هد دیحوت تیقح هکر رلشهزاب « دنسدصهب

 هکر دعجا ر هیانعم لوا یریفکتو هبط یش ترمضح كني دلا نکر مش

 نالوا یدارم دا مهن ندنالک خش ترضح نیا نکر جش
 هکر دپ رابتعا یس طرشب یرب رداو رابتعا ج وا هد دوجو اریز ردلکد هیانعم
 طرشد ال یجچوا ردماعدوجو هکرد یال طرشب یعباو رددیقم دوحو

 | رس یادت هلن س دق جش هک لوا ردقلطء دوجو یس طرسبال هکرد هوش
 نردلا نکر مش رد هروک هربخایانعم ردشعدقلطم دوجو هقج تاد

 اذه عم شمرتسوک هغلابم هدتیفنوراکنا كناو شا لج هماع دوجو یآ
 ضب مکن ردشابآ تراشا هر هربخآیانعم هتفالطا اذ دوحو یسیدنک

 هتهارو هد وجو بوح وب ناعالایلع هند ا) هکر دشهروب هدنلباسر

 ( د وجو ها دیقم الب هل نوک ال اقلطموا ادو دح ادعم ن وکی نا نع

 | فوقوم هتنادیعم یدوجو كناهکهبلوا قلطمو هبلوادودحمو دم نوح

 هلبر چه ن دموعو ن ددیقت هکرول وا قاطمرپ یال طرشب راحان هل وا
 دح یفرولوا یطرش كبر وهط ه دبنا ره كنآ تانیعتو دویقو زا سل وا ديةم

 هلو دلا ءالع نیدلا نکر حش هکعازن لوشو زا وا یطرش كندوجو هناذ

 ردٌشعاوارک ذ لوا ندنوب ه دنسانروا یساک قازرلا دبع نیدلالاک جش هللا

 هد هيلابقا ثل اسرو ازم لاب إعا هلنا و نکمینال وا ن داق وب ید لوا

 نیدلا یخ جش هکیدروص شو وردرب هدنسلح كنیدلانکر شکر دروک ذم

 ۹ هکیب رع
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 ریا یاب رق هللا دعوباو ی هللاو ید هدنلا كن هب مصقو لر

 ۳ : نیم یرلتس ود كن الاعت ىج هکیدلک زاوا ند هبرصق ل وا

 | هليو نوهع> هللا لوا ملو ىلع راهنسا كاپ انو ل وہ نب هرکصف دنراک دی
 یدلوا درح توئصو یدشود هرب بوبارڪ ٣ند آلا كهالادمعوا مزالوا

 هرس یلاعت هللاسدق ج یدلبا فرصت هدزب لاح ی ندنروص لوا و

 لفاع ندنس هظعوم كەي ی رمصقلوا رس هکمدتنا هسابعلاوپاجش هکردشعد

 ندرس هکر لفرظقوجیداکدیب دتا مهوترسیدوصةملنارسشلوا
 | ندنآ هکلب ردرلثلوا لح هراک ان هن و ردرلشء هنسد ندنارا هسک رکن ۱

 عضوم هنتفرعم كنيلاعت قح نکن رالکو ڪک هکندیا هیشت همس دوصقم

 نکیدتیا یهن یلاهت قحو زس هدیا عضوم هرایغا آهک رکرکه رکصندقدلوا
 ه دنو کوا کات لات قح هکر دتاشااک | یتیدن ص كىاو زنس هو و رب هدنآ ۰ هراهنس |

 هکندتنا ت ودیا فاصلا سابعلاوبا مش سا کرک قمل وا هتسکش هلی وش

 اط من هکر زوتکه دناحوتف هب و دنا لفاخرب زکندروسنس هکندنآ

 | دنا ناب ی ی یدآ یدیشلوا ی هاشدان د ناست ین را

 | یدک نرخ دنا راربد یسنوت هللا دبع وبا اکا هکندنا راو 9

 ندعضوملوانوک ری دیا لوغشم هزدابع هدلعضومرب هلی د رج كناسسوا

 6 ای دارعوا کا هل وب هلبا یمشحو لبخ ناعب 1 ی یدراو هناسات

 یدرب و مالساکا بوکج جن كتنآ ردیسنوت هللادبعوبا یشکوبرید تا
 هلبا زماج رکیدبکو  زحشل | اها هکندروص یددیاراوز هماجرخاف هدننک او
 کكتس هکردتنا : ی نوهتیدتسا یبح یدلوک س ردبعاور قایگزام

 و ا ۳1 بلک ل وش كالاح كنس ندکءالهاحو ندکفالعمع

 ردشل وا ث ولم هلتسا جو نوخ هغاا ندشابو ردشیب هی وط بشود
 یجدكنس وند نوسعت ربا اک!ندلوب لواهاک اندک رریدلاقنیفانا قوا ولعآلوس

 هکنسرروص ندنا رسو ردرفاو هدکنب وندابع ملاظمو ر دشا وط هلما رخ كاراق |
 یدنیاندننآ بوبلغا ی سد قوپهسقوپ ردیماور هدنحما كن هم اجوب زامن|
 یداواهدنناب كش نوکحوا نوجىدتياتەزالمە نویلبا ازییتطلسو||

 نودوایرونیدلوا مات ى ابا كلنا ى دتا تروتیک یارو ےشنوکی چو ا

 بوروتک نودوا هلیس هقرا بولا ییاعهلر ایم تالم ت اص ا

 راروش هلغا بورو هدلاح وب فام رکص) دتطاسرل د رمو ید ارتاص هدرازاب'

 ےس وم

 . سس

 Yan د

 ےن ا ل ا ل ا



 هل

 | نوبزب اریز هری و یخد ناجرپ نوجا یضوع هکردلکد مزال دلا نوناص
 نوعا یضوعو قدلا نواص یتاح ك هس وکر ا لدتا هد ها ثم ند زعدنک

 ناسکسزویشب كز هکرروتکهدناحوتف دنیو ل دمر و ضوع ناج مه
 هن رزو | هفسالق یه ذم هکبدیا رضاح یرب ندالع هدرمسلجمزب هدنستلا

 هن اد اع قراوخو ی دردیارانالسم هکه لب وش یدزعبا توت تابثاو یدرروب ||
 یدیا لصف شیقاقافتا یدراباراکنا مالسلاوةالصلا مهبلع هپ ابنا تازو
 یه ارا کز رید ماوع یدتیا ینسلف لوا یدرانب دوا هدنما لقنهدسلحتو |

 یب هلباق ماسجادوا هکارپ ز ردلاح ویدا رایدناهدوا یمالس )و ټال صلا هيلع

 ندد وا نانلوا رک ذهدنارقیدتباو رک ك علب و ای نوب سی ردع,طلاب قرح |
 | ندقمنآ هدوا مالسلاو هالصلا هيلع یمارو ردیدوا یضع دوره دا رح

 | دارم ن دنخیدغ اب ینآ دواو ردقلوا عقاو هنیرزوا كنآ بضغ لوا د ای ||
 | ردبفودلوا نکاسیضغ كنآ نوح |یتیدلوابااغاکا هلرب لیلدو ت مهار
 هیهارپا زب یلاع ح یدتبا حش یداوا خراف ندنمالک یتسلف لوانوج
 مب و نیسرد هن مس رزتسوکاکس قت دص تنک,دید لدتا مالسودرب یدوا

 یدنکر دکعا عفر یراکناهعالسااو هالصاا هيلع مهاربا "هرم مدوصم

 |ی دي مش ردلکد رادوا وب یدتا رکنم لوا رداکد كعا راهطا ار

 | رد دوآیدتآ ردیمدوا كکيديدرد رحم طلاب لوا نامهدوا یک هدام و

 كنیدنکویدوق تدمر ویدکود هننمادلرکنمیرادوا بوریدلاق یلقنم سا
 یدپ وق هلغنمیدوا لوا ورکی دقاب نس هماج كناو ید راق ندفرطره هللا

 یدنیا جش سویدقاب یدتلبابیرق هدوا ین نوچروتکی ولا یدتیاهرکو
 یرما كنیلاعتو هاجس نح یی ددا و یتیدداب ل د وا هکی داوا نشور
 | دناحوتف هني و یدروتکن ایا بویابا فار عارکنمرداکد هل عبط درج رد هلی
 | یدتباکبهدرمصم هدنحوازویبتلا كرعهیرب رح سابعلاوبا حش هکیدروتک

 یرمغص دنزرف هللا دع حس نعپ لواو قدراو هرازاپ هلباینابرق هللادبع مش
 راردیا لوبن اک | هکلرد هفرطرب ند هشرش هی صقیدشلاهب رصقر نوجا

 رطاخ قدروتواهریب رب وید ےل هب هنسنرب رایدشلوب هلمزپ تعاچیرپ ندای مص

 فرط رض اح زو هلا نیس هربش رکش نوه الوا عناق هکیدنود رارق اکا

 لوار دشما اوف هنا لا یهو ردیکب هی رصق لوارایدتبا یدغوب
 | لهللادبعوبا رابدلوا هدنکارپ تعاجبو دی هکنوچرابدبوق ای هر

 ×« لدنك
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 | ھبسکی نوک هبنشکی نامه ندنرانوک هتفه ن وعن هکم دروص ن دار دیدم

 :هلاعقاخ نوک هبنشکی یلاعتیادخ هکندتهج لوا یدنبا لدتبا صبصخت
 هدر هراک مزا لوا هدنوک لاو سایداوا ع راق هدنن وک هعجو یدلبا ادتسا

 هبنش نوج مدلیاراکرب نوجا مسفن ظ>ودنک و مدلوا هدنراک كآیتدش یدیا
 لوا مداوالوغشم هعسهل یسکهدناو مدلبا نوحما م دنک ییآ یدلواینوک

 | مک نامز بطق هدکنآمز كنس هکمدتا لاوس ندنایرتوا ندنتوق كنوک لا

 | می دروتوا لوا هنب میکنوچ یدنکب ودیا عادواکب سد مدیانب یدتبایدیا
 ۱ شم روک ینا هد هکم هکمدروک بیرغ د مهرب یدتنا یرب ندعاعګا مداک هرب
 یدشاک ندر هنو ی ها ےک لوا یدرلب وس زوس هدفاوط هلکرس مدیا لکد

 هکر دشم روتک ه دناحوتف هنب و رابدتیا بعنراناوارضاح مدلبوسیب هصق

 ردراوهدنافهدان ز ندناهشالخهک رةڭ هاش داپ ناللفرلبدتباهز یربندخاشم
 |قەراو هدنا رد هتسح رد راو یبسن هل د افتعاو صالخا م اغ جد هز سو

 یشاب كنآ یش یدتب!لاصتسایسانا كنوتاخ لوا یدراو هدنا حش ردکرک

 ۱ نکب دیا كرادت لوا ندرفک لر متیدارد هدعزرن هکندروک یدروتک هنحوا

 .نیلماک تبد رکبلا نوناص هثب یدتبا ےل هدیا كلرادت هت یدتیا هسیک لوا |
 بوحآ نب زوکرخد لواو یدلوا نکاسیلاح لعشکجناجوع زت رایدرونک
 تو !تالدردرا و هع:5 درب هدنو نکلو همرباقیدا اکا حش ی درب و مالس هفحش

 "ندنآ ییسزردق و٥ راح هبی رمعندلدرغودو رک تسد یھت ه رک صن دقدلوالزان 1

 ضبق ناجربهک رکعزرتک ب ونو درابا بلط نقحندزپلوا یدمشل دلی صالخا
 نسو ردراو شیاسآ قوج ندنس هتلخ نیس هل وا هدنابح رکا نس هیلبا
 مزقر م: زالوا هنسیربغ ندردقلا میظع كادف كنسو نسردقلا مظع

 ترضح هدعل مهدیا ادقاکس 3ا ہدمنا ےب 5 دیسواکوس كعززق هکز دراو

 تاکراکدرورپ دصبعا ضصرق ناجرب یدتباو یدردنود هتوملا كالم نی زوب مش
 ندیلاعت قح نب کیل دب كنوب هلبا ضبق یت اج كءریق منب نیس زك هنن
 یکاهتسخ كا ید راو ناب كن ربق حش هرکصن دنا مریرودب ولا نوتاص وبا

 هن ریق هاش داپ نس هکارب ز هلشغاب اکب یکح ور دنزرف یا ی دتباو یدیغوبا
 رد هدکمکح كنس ماج مب مردی یایدشا رخودنیس يلوا ماقم اف هدتعفنما

 | ی دلوا ملت بشود یرخود لاخاق هلا ضف ناجح یدتا هنولا |
۰ x 

 یضد رم ناج بوریو هنسارپ هکر د هلی وش هدزمابمز ردپا ییرعلا نیا رعشسد

(1% ۳ 
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 1 ل الخا رغ نمنوکی وناکامن اکو) مدلوا بکار هرح هی رزوا تربصب و

 | قو)ردشهرونک دید انی اکح ندنلاحیدنک دناحوتفهب و(لالثخاو

 ار دشعلوا لیصفت هدیاک ةعدقم(هرخ |یلاالصفمو ال هب ءاجا نو هلوس رب و هللا |

 هک روب هدک وکو تاک . سدق یوئوق ن دلاردص زر ےش هناوار اکا

 عاطم هنلاح ا ر ی دیا راو یرظنر ص وص۶ كع مر

 یدررپ وربخندنلاوحا یون دویورخا 3آ یدرلب ها رظارب اکآ هسادقلوا

 .هدنفور زدیا هرس هللا سدق رج هکر د رو ذم هدنبابیم درود قرد د كناح وتو

 ماماو مدرولق زاغ هلتعاج رلبدروگراک زوررب ندمرزوا م: "درلیدلا ند یا

 یدعوب مروعش ج کامن و مدررونک هنیرب یک یرکی اع !عیج دز اغومدیا
 مروش هک دای وسوپ هنو هيد ذس ذر ندسوسح م اع هنو هنلح كلا هنو هتعاج هن |

 هدمدنک نب رلب درب وربخ اکب یرالوا رداص ن دنب هرکصذدتق افا ی داراو

 ندا هکیدیا یک مان کرج دلل مقاو هدنامز لوا ندنب ےکنر ههکمداب ||

 .هدناقوا لوا نب یلاعت قح کمد ب لک درادربخ ن دنا لواو رواوارداص

 E هگیدیا ا هلا لیش a نکا ی هلء اعملوا هل طش گو ط ظ وع

 یدیم هراویر وعش هلاح لوا كن هکعرا:اما یدیازارر ونک هب ودنک هدنراتف 9 ۱

 ید ا رلبدلب وس هیهرس ان هللا سدق دبنج یاحرلوا قوب هدشوب
 كنآ هك هللا لوش دج ىتعي ( بنذ ناسا هيلع رجم  یذلا هد )

 خش ترضح هکر درو ۲ مه دناح وتد نب ویدلمک یراج ه :اسا هنرزوا ||

 یار الو هارااذ مک ٭ هارا لویناربنماب ٭ تدب ی دیا شهروب سس وہ

 | دو مرب روک ینآن رک هجو مرهروک ینآ نیو رروک نب هکه سوک لوشیا
 نکرولب نکند روک, یسلوایدتا یدیا ینو ندنباخصا زهروک یب

 4 رالوامرحینارب نمان (تدی) ید ههددملا لیدس یلیعرونید هج زهروک ینا

ETینارالوا نع هارااذع *  #IAYNرروک مرح نب هک هی نوشی ا  

 ماناوناسح |ینآ ن: رک هجو مزعر وک یی دیاد خا ین انیروتواندعر

 ik هکر دشمروتکه دناحوتف هن ورمروکی ص هود: ؟لوا ی مدرک ی دیا

 ارد هیهسوک ورلبا فاوطهکمدروک صر ر مدر دیا فاوط ٠ کد دنزامن

 ,e بورك هنسارا كنشک یکبا و یدیاز ؟ادچا زم هسی اک اویدنر جا

 مالساکا بوروط :هدنشابلولر دحءر, :شاوادسصم هکمداب ید اار

 دجا هکم دلبیدکت تاب "رمار ولو شادلومکناو ىلا یاس مدرب 1

 کرد
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 هبتب دأتو مالسلا هيلع رمضخوانا تبعك هنعىلاعت هللا یضرلاق) مالسلاو

 كلذرمغو خويشلا تالاقل ميلسألا اهافش اهبناصوا هتبصو ی هنعتذخاو
 هارو ضرال'ىطورعلا لع ىش هتأر دياوعلا ةقرخ نم ءایشا لث هنمتبأرو
 م دتا تبح اصم هليا مالسلاو ةالصلا هيلعرمطخ نب عب (ءاوهلاف لصد
 یدتناتصو هد ههجاوم هک هدتیصو لوش ندنآ یو مدنرکوا بدا ندناو

 قراوخ ندنا ید مدلیا ذخا میلست هروما یریغ كناو هخوبش تال اقم
 هدهاشم ضرایطو مدروک رروب هدن رزوا رګ مدروک هنس ج وا ندناداع |

 هلرلنعاط ندیا نعط هدنعح لش تر طح و مد روکرولیق زاغ هداوهومدتا

 ل وش یأشنم كننمط *!رلنعاطلواو ردہک ا صو صف ییاک یبابسا ےظعا
 یناعم لوشأ ور دعالطا مدع هتنالطصا كلاب وردیصعتو دیلقت هکرزکبا
 هکفراعمو قباقح ر دق لواور دشابج رد هدننافنصمرکر دیضوع كمي هحو
 هدیاکرب جر دشلواحردنم هدناحوتفو هدصوصق هک اصوص> وا

 نالوم ر دٌنمالوا رهاط ندنس ةن ماا دش اطو ور دلکدربسسم قعلوت
۱ 

 ۱ ند اسراب صن وا نی دلا ن اهر هج اوخ ریفو ر دیا هرس سد ی اج :

 هک هدرب رهو ر داک وک تاتکوتفوپ ردناح صو صف هک.د روب هرس سدقیدنٌشهن |
 هکر دشع دنیفراعلاءاربکلا ضعب لاق .دیاطذتا لصف باک یراوکرزیدلاو را ||
 صوصفیدنلا ییدلا دوم حش رد هرس سد مش ترصح ندنا دا

 ءاسرا, در هحاوخ یعد رم دلاو هکید رد هکر رج وع هل و هرس سدق

 | تباور هرس س دق ن دی ونق نیدااردص حش یش لندنک هدنح رن

 هللا یضر ندنبدلایح ےش یعش كنیدنکنیدلاردص حش هکندتنا بودی

eن اتفو ی دتا ج ف رخ دکب دلتا تیاور  

 ملوا تاو ه رڪ ا دتا تع رع er م داوا لص او همورراتد |

 || یکیدتبا دقت ینرو دص ندنبو نوعا ےب هعرزوا مب یلاعتو هناحصس حات |
 ۱ هده ام < دمرعرخآ ییلیص اھت تای هر دوحو ةنطا و هر رهاط 3 اوحأ

 | هب یاعتقح هليا هلاک هبقا محو هلداع دوهشو هلمانروطحسد هجر دتا

 د دهرع رخآ انطاب وا ره اظ ید رسوکاکب یاعد یح سد مدتنا هحوت

 1 در 5 قعسا لدلاو و یح قتسعبج كالاوحا نالوا یراح ن

 یکنابلجتو یکناماقمو یکفاوذو یکم ولعو یکلاوځاو کتب ك نسو یی |
 سد |نیقب یو یدرتسوک کب یکط وظح E NE اعر قحو یکن افش کدو

1 
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 عدم مالک ور درلنعا معرظحل میظعرلندی ملظلور رانا ےظعُا

 قوح رک ذلا لی وط ن دناور درلشم هلتفص ینا هلام !ةم مولعوردرل أيا
 فیطاكناو ردش ذلوارک هلپ وب دیعفاب ماما خیرات ردرل ٹل لقن تامارک
 حاشمر دق وج یتافنصمو ردرا و یرابخا بیو ردانو یراسعشا ب رغو

 ه دپاک لوار دشلیا عج باکرب و هباکحرپ « هنقانمكنایرندنرابک لدادغب
 ترضح ورد هدا زن دزویشب یتافنصءهرمس هللا س دق لنعش هکر دشعد
 ۰ دناور دشهژاب ییتافنصم ۷۳ رهف هاوس الا كنضءد ن راجا ۳ بن

 یربغضءب و ردراد هفوصت یک اردشک ایندآ تیاکهداب ز ند الا زویکیا
 فینصت یراباک وب عنب هکر دشمرویپ هد هلاسر هبطخ ورد هدنف
 رایت ص تی ضب هکلب ردلک د فیل او فینصت یکراذنصهراسمدا مم ندکغا

 بیرق یدلوا دراو مما ضعب اکب ندیلاءتو هناهسقح هکیدیا لوا یس

 م در دیا ل وغشم هلکعی نایب یرلهنسا ضعب ی دک هرب ددبوک ی تب هکیدیا |
 ندقرطلاعتو هنا س نح هد هغشاکماب هدوخ وا هکر دلوا یبسكنسبضهب و
 باهش عشرلنا هکر اشد هکر دروک ذم ہدیعفاب ماما ۸ راتمدلوا روم هلکنآ

 هرب یر یدلوا مقاو عام او تاقالعقافتا «رمسهللا س۵قهلیا یدرو_رهسنیدل
 اکآ هدعب ی داوا عقاو م الک نکره هدنرلنییام رلیدتبا تقر اقم بودیا رظن

 همدق یلا هیرق نم ولع لجر)یدتنارلیدروصندنلاح كني دلا باهش حش
 ندنیدلا باهش عشوولم هلتتس لد هنشابندنغابا هکر دیشکرب یتعب(ةنسلا نما

 كنيدلا ی حشو ردیسا رد قیاعطا رح وه یدتنا رادروص ینااح تا

 رو روشرب هبنالبکر دال دبعنیدلا بح جش لبا هطساورب بسا یس هقرخ

 هللا یضرلاق)روشراهمالسلاو ءالصاا هیلعرمضخ هد هلع اور ید قبس

 علاج ن هللادبعنب ىلع زسا یبا دپ نم ٌهفورع؛ا ةقرطنا هذه تسال هنعا سا
 كي نم عمال ان ااه داو هراتسویدحا ےس لصولا جراخ یلعل بهزاد

 يلو عما انااهبنسبلاهاایذلا عضوا فو مالسلاو .الصلا هیلع رضا
 نسح یا یی هفورعم هفرخو نب ییعی(ناصقتالو هدا زربغ نم ةروصلا کا

 هدعض وم ن الف ه دلصوم جراخ م دیک ن دنلا عاج نب هللا درع تب ىلع

 هک هدعضوم لوشو یدیکن دنلا رض خ ید عماج نبا هدنرب زوببتلا كبره
 تروص نامهو یدر دیک هدر لوا اکب ید لوا ی در دیک ینآ اکارضخ
 هالصاا هلع روشی راهرضخ هطساو ی جد یتسدر و یدردیک هنیرزوا



 || قوحو م دابا تم اقا هدنا نوکحوا هکساضتعم ییصورلب دتنا نفد ینآ

 | نقاط هکعا كار دا یئآكلومع هکی دنلوا هدهاشم بیو بیرغ لاوحا
 راب دننه نتراب زكا هلتعاج رن دراولوا نیدلا ناهر جش روک ذمه دنقو رپ ردقوب
 شفوقززوتنب رزواوشاوا مجقاریط ه دا ز د دنفارطا كنربق هکرپ دروک
 | لذلا بارتاهلع# مهروبق ىح قشعلا لها نیا تب# یدقوا قو
 ۲ راسکاخ روتهرگازناقم ۴# یک یدنک هش هت ل ھا روت( هج ی راقملا نيب

 هل رلنم اد نا اہم و را در وس یزز وتوینارطلواهرکصن دیاگ ه كلن

 | كره هنع هللا یضر ضافلانیارلیدتباكاپ یتفارطا كنربق میکارا,دیشاط
 | نب مارا ال« یدلباتافو هدن سکا كنیلوالا یداجهدنسکدازوتوازوبتلا ||

 هرخاختام عمو هرهاظنانار دهها وبا نینک چ هرس س دق یربعطارمصاعم

 | دبع مح یدیا سالفاو علقوب ودوج و ناو یلکوح یه دم یدیایحاص
 aS (تس ) هکر دشعدهحورسدق ینالیکر دالا

 را میها a نما قآ دیس هاو ادا 3

 : 3 E ا ردٌشسکود ء ےک 5 نیما ما هچر 7 درحا ۱

 |یدتباو ید رک اورګا یسیرب ندنرارک اش نوکر نیفارطا كهجلوارود |
 هکندقوا یو ردت هم یدتا یدلک سوخ دان ز اکب هکمدتشا تد یکی

 ۳ تلقف ۴ هلالزو ههنن فرسیع *افرس ٠ رع تقفنا هلئاقو (نیتب) |

 ۱ بن ےن : یا (هجر  هلاصو و« ۵ تی رگ ر تلغس# ینا موللا نع یک ا

 ۳ # ندنلالز كبلاصو ن دنس یه قو را اردنا تا

 ۰ ی ؛ وه وا لوا هدنآلوغشم or مو اکب » رد سا کاکا سد تا

 ۱ ردیهافم لس هنو ر دکماّقم كنس هر وا یدشا مهارت 8 ااصو ورڪ ۱

 سس

 ۱ یتیدلوا یر ی دلوا ف رد يلج ا كيه ارا ج مکنوج هکر ربد هل ر وش

 ۱ |یجز هاذه عم ی داوا یه 3 ةا) ید یدلک هری ۱

 | زوبتلا كنرع به ی دشلوا ہجر راوج برف نعو یددا راو یط رم هوا
 | سی ماده لند ىع چد دیک

 | قوح ندرهاظء عفو ءالعور دیس هو دق كرانلوا لنا هدوجو تدحو |

 کا 2 4. تت تا تیم نخ 7 رها هسک ۱
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 ای الحا امضا اب | موی لا انمزاهب یحور تر فظن ءا یبا تعیضدقف |
 وڈ مانا یس شلوا عډ اضاغیرد * مر دق ه دکنا شعوب اراکن ( هجرت )
 مدتیا نب * مالحاڻاغضا نوکوبشارونب روک# مدتنا لصاحرال بهکبدوصم
 ىدا ن واخر هک هبودع ٌهعلار مهار ی دتاردماقمواوا و یدیسیا

 كه وة ارگ لب لتح ین ذیخرالو كران نمافوخ كىدبعام كرعو )كر دشعد ||
 ن دکمهج مدا تدابعاکسن نوڪعح كن زع كنس نەي( كىفەبو مر كلا

 نوا مارک كکچرک هج و هکلب ن دبا تبغر هکتج ید ندوق رود |
 ماد یکی دتا بلط نب ما موب و نوجا تبحم اکس جد م دلبا ت دابع |
 توذیاما زا هرکصندن سد ردلکد مکیدتناف رص ه دناوب کن یر عو ر دلکد |
 هدم رھ مب یدتاو 13 دلتا عادو تور و مالس اکب و یدلوا نادنح

 ه دعب لوا دنجوآ یاب كمربق عبن روک واو لیقیمز اتو لوا مضاح هلتعاج
 هکمدتشا ی دل وا لوغشم هن اح انهو هيد طا ہرکصذ دا تکز او هک د الب |

 هن نعب (مورت اه رگ 9 کب دردم دهر وک اخ اما ی دیا راب وس دسر ۱
 نود ءامد نه کو هر ظن كنمیدلالاط دقو مورا (تد)یدشانیسرلید

 ردیرلمد #مززوکی دلوا هرمخ ندقلعا نا بشزور (هجر ) تلط یام ما
 یدشلوا هق شور هداشکن ادنش هدعب * مشجرونیا ی هلاخ لک ت با نش را
 نیدلا ن اهرب عش هنیورلیدتنا لصاح یندا صورلب درب و یندوصقم هک مداب |
 ندهللاءابلوا « دنتقو ل افشا كر افلا ناهکردشع د یربعج مهار ||
 ندهلجلواومدرکا یصعبو مدرلکا یی ضءبورلیدا وا راح هربیشک ت عاج راا
 ندنس هزانح لنا هدم رگ یک ویدلوا ی ساکب هک آ هکندنازب 0 اوشیرب ۱

 هدنرزوا یسهز انج كنارلش وق لشیو قا م دشمروک هزانج قرعظع او

 ترضحو یدیارلڈلوا عجب هکمروت وکی ناهس قوحو یدیا رار دیا اوربا
 قزامت كن آو ی دیا شل وارضاحهدنایسد مج ورسو هيلع هللا ییصكتلاسر 1
 هقن اطدقن اطندنحو سا او م ماع نج را هولصءالواوءادناحاورا ورلب رای

 هل هفاطره نو راب دلبقینامن بویلبا ادتقا هرسططوا هرکص ندنرب یرب |
 ؛ادهیخلوا رخآ نون و یدلوارمخ ات ف د كنآ هلرب بوس وب م دلیق زاغ |[
 هدنفح كوراندتبارایضعبرابدلب وس زوسرپهدب اب لوا هسوکر هو یدلا |

Elیدتانیساوعد دنلب ماعم هدنشکر  TTنم  
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 یذلا اذ نم ٩ تبب ۴ یدوقوا ینتپ وب كئیرب رح هیلبا تق ر اف» یعور

 یراو هبیچگ دليا تء اسا هجرت طقف سالا مو ءاسام

 ناعم او نیمز هکی دتشا#هدهدره « دیاناسحا هک هلوا ےک یخ دج دمل اع

 رى نینجا ال ی ما

 دم ه6 هجرت ل طبه لب اربج هیلع ی ذلا یداهلا دم 4 تب 2
 ۶# هدم رخ توو ی دیازنا ل ارج هک ۴ هسک یک لار دن ره

 ریعج کر دش د هرعسیلاعت هللا سدق یربعج میهاربا نیدلا ناهر مش

 ینزوس داد هلی انف و ه دن هلمدنک و م دیا هد-> اس ه دنسحا وت

 یدوقو !ییبوب بوک ېڪ فط اخ قرب هسوکر ه اک ان م درلبوس

 * یتروص كيف ىلبح ملام نفت مل و د۴ابناف ف نکن ملام تو ھت ف (تب)

 نیسزعیا نیل ص ع انف ینافنی داوا لدوحو نسنیسلکد یشاعاکب (دجر)

 مدنود ین بولآ ر حص هدرا رد م سفن لوا هکمدلب فاح ندمرپ و هدا وب

 نیدلا فرش مشادنرق سفنوب یدتیار دشعنرپا ندناقاکسسفنوب مدتناو

 لوا ندنوب مدتبا ر د ه دن لوا یدعسیدتا ر دن دثس ښا كضرافلا نا

 نعل لوا ایاحو رولک ن دندن اج رص م یدعشو م در دیشیا ن دزاج نست

 موارضاح ه دنتفو ىلاقتنا كنار دشماوا را اکب و ردرمضتحت ضراثلا نا

 رے بولدەلب وب مر هكرک کن ندنایدعضوزیق ی زا كو
 هحوتم هور

 م در وا وب نس وف كص لو او م دلو | هج وتم ی د ن ی دل وا

 توم فرمشم حشو م دشريا هضراذلا نبا حش ان مر دیک چبعع كوف لوا

 مالسلا كيلعو یدتبا هناكرب و هلا ةجروكيلع مالسلا م دتا یدیاشلوا

 ندنس هرز یرلبلو كنیلاءد قحن س هک اکسنوساواتراشب وروتوا مهار

 ن ديل عن و هناعسقح ترمضح ت راشد وب هکمرولب یدیساب مدتنا نیس

 هکمراب د امار دشل وا یر اح هنیرزوآ كن از كنس
 بان لی یتتهح كن

 نکلو)هکن دییهاربا ماقمرساکب و ر دجهارا عدا متباریز هلوپ نانتمطا ماکوک

 0 اقا هکمدتساند یلاعتیادحخ یدتاردراو بیصتردشعد(یلفنامطیل

 نس دال لدلوارمصاح نسو راهلوارضاح تعاجر ن دهللاءابلوا ه دقو

 اکا نوج ی دلوا لئم اکا تنج هکم دروکهرکصن دنا نیس رواوا ندرلنا

 یدنوط زوب هغلواریغتم ینرو یدلشاب هخلعا عزغعومآ ی دتا یدلنارذد

 تیآردقام# دنع با قیر «ناکنا (تاسا )یدوقوا بویلشاهراتولو
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 مظن ٭ دیصق یقخ كسلحو یدیارک زوس ندمولع عاوناو یدیاررولوا
 هلب مچ ناسا هنب رزوا كنا میش ترمضحو یدیارولوا هن رزو' تبب ربندکو لس

  2باحصارکم یدیازقپ جوک کیا مهف نآهکیدر
 هدنننلوا هکیدیاردیسادنرا هکبدرواو'هاکویدیاردبا مهفهسیک نالواندقوذ
 یدیارلب وس كلرقیقد ن دیکلوا ییعملسرعریور دشلو ا رهاظید ییعمرباکب
 !یتسیناعمكنوبو هبلرزا ین « دیصقوت هکر دکر که یهبفوص هکر درد ارتکاو
 دیس مش کر دشد نیدلا شع جش هنیو هیلبا حرش هیهسوک نیلبا مهف
 یدیا شا فرص هني رز وا یب دروب كس ترضحیتمشماغ یا
 لواو هل رعابنائو یدلبا ح رش هلبایسراف ینآ الوا یدیاردیا ملعت اکاو
 هللا س دق یعفاب مامار دن دنتاکرب یسامنا كني دلاردص حش رمش هلج
 هدنفصو كنبارش تبع ضورافلانباغعش یدیدك کوک هن یدتیا هرسلاعت

 هلرلنوب و یتفیاطالص و ووشو تبع و ولس فر اعم هک ٥
 هد هذ وص مش اشهبتک دکند هیقیهح مواعو تاح الطصا یر دامس ینیرع

 فصو ېب ارش هد هروهشم تببو هکر دن دنفیاطا “هل لوا وردف ورعم
 فا وه ےھکلواھنما او رشامو# اهباو رکس کردا لعالانه(مظن) نیل

 ( هجرت ) مهسالو ببصناهف هل سالو#هرع عاضنم كبيلف هسفن ىلع
 عير دد# مادهیابخی ارخو تسمه كيلو#رم و رح هحرک اندک لعاب ارش
 هننو# ماحرفانرود هعرحر یدعوص هک اخوب#فلتیداواهداوهمرعهبام

 هده = صعب یدرو رهسنیدل باهش حس 4 دروهشمی دتا یيقاتماما ۱
 نا ید مطان حش سد یدلوا مقاو ضب هدر یکیدشودو رک ضد یل

 | سالا كمر وويقوا هنسن صعب ندنآ یردلا ب اه غ جش یدلک اک !ضوراغلا
 رارتسا یصسهدرصق هخلک تر وباتیدوقو اه د صر اکا خد مطا حش ی دتا

 كل#حرفلاب سل د ءو رشد! لوق# هففولالها نکا !ءاله (ےظن )یدلبا
 ج سد #*ج وع نم كيفام ىلع مت رک ذ#دعف كيلع ام علخاف هراشبا |
 مه>اورا یلا-د هللا سدق تفو خویش نالوارضاح « دننابو ندلا ۳9 ۱
 ی دضراهلا نرا محثهدنفورب یدعبح هفرحزوح رود هری روح نو با و سس جت ها ۱ ا 00 ها هراز

 4 یور



 فنر ۱
 لجرلا اذهو ضخ ربط فوج یف مهحاورا و مهداسحا مهاکف با

 ندتنج ر د هدا رلشوقلشپ یرل>ور درادبهشییسردپ نمر( رعاب مهنا |

 رد رلنلوا دیهش ن دیقران ویرار دیا نارط و ن ارس « دماقم یرلک داد

 راش وق لشو هلبا یراح ور و یرادسح یس هلج كئي رل دیهش تبح اما
 هدوحو تلزر ن د مدیا ندرلنا دن رعان ردندرلنا ینکوب و رد هدنکا

 | رارر وا یلیس اکب ہ دزارا زاب ی دعم و رلیدلیا ح رط ندنعا رانا نب یدلک

 ۱ ینراعمنوبع ر دراو ی اود لضراف نیاو راردبا بددآ:یرتوآ ندتاز لواو

 زودی هک ر د هیات ه دیصق یرب ن دن دیاصق ولجو لسم یاطا نونفو

 هدنسارا انعو الضفیرمغ اراناوهدنگا هیفوص حاشمهداز ید ردت یللا |

 || رکذ یلاوحا لولس و ریس مامت هد « دیصق لوا قيقا لع و ردروهشم

 || كنيدنک ن د هبنیقب فراعمو ن د هینید م ولع قیاقح هرکص ن دقدنلوا

 || لاعب هل | حور ن دنراقو ذ كع اشم ناعم ر اک اوءایلوا نالماکو ندنفود

 Pe وس « دنا مظن قیارو قیاف یک كنار دنیا عجج ےھحاورا

 یروسم كنهسیک جھ ندالهاربعو لصفوردشمال وا رسم سد هیدس۶ رب

 | هف فطالکنع رەش ار دلکدرمسم قلو ایرود قم ارشد ع ونک ا هکلب

 ۱ نکاو نم منع: ءاف طلا نکلو رك رهاب نس> هنمیعملک ی #* فشاک طفلا

 0 | ییهمانهدصن اوج کر هم روسهرسیلاعد هللا سدق حش #ر هاوحنویغلا

 | رایدرویپ مدروکه دو وا لسو هیلع ین هللا یلص لوسر مديد ماع
 | حاول اک | هللا لوسرا) مدتنا لدوقدا هن هک هدیصر عاب نعي (كتديصق تیم

 | یدتاړسو هلع هللا یلصهلل لوسر سا مدر و دانان احاورو )نالا
 | یدیدر و وللا یظن ین دا هکلب قوپ عی( كولسلا مظناهعسلب ال)

 | نعش ترضح هکر ار دبا تیاکحندنبا ص كناوهدریو یدا لوااکایدنب

 : هبدحر انایحا اکا هکلب یدلک د هني رزوا رعش *هدعاق یسدعد یی هدیصهلوا

 ۱|یدیا د ولوا با ن دنساوح هداب ز ید نوک ن وا اب هتفهرب ی دروشرا

 | داس قح هکلوایلابق رقاب تیبزوتوا یدردیاالمایدرولک هودنک نوج
 | یدیا ردیا تعارف هرکصن دنایدیا شا ف ه دنا تیغ لوا اک | یاهو

 ۱ ۳ هد نکات فا نجس ځد هد ت دوع جد تلاحر یک كاان

 | یدیا تق و خویشلا عجشر دندنباحصا هرس س 8 كنب ونق نیدلاردص شوک
 : فا عدبلط و اعد: ىلع كدبدلا ردص حش ییعب ز مش م هکر دشعد
 ےل سس

 سل ی
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 | تمر غ لوا وردندهللا ءالوا رپ لوا هکم دلی ردشعشربا قو تک
 بو رو وا هکواردلاحرسو لاوحا سیلت راهظا یدامع كنا ندتسدیآ

 نعلوت «اربه و تیفر جهرداکدی “وم 3 و هدنف هکم هدف ی یدیساب مدتنا

 مدرو ؟ییهکم مدانار طظن رد هدککوا هکم هدشنایدتنا بودیا تراشا هلبلا||

 اک ۱۲ت یدلواتناغ ندمرظن عنب هکمو مدلواهج ومه هکمبویق یربب لواس

 تا هک یدللکهروهظ هجدرا یربرب یرارنا كن و یدلح آاکبیرلومت 7
 م دلوا میم هد داورپ هکک د کا مدیا ردیآ تحایس ه دیراعاطو ه دنرلیداو

 هدش رس مرح هز e یدیالوب کالو کنوا هرەكم ندیداو لواو

 رو اج ینرب میظع رب هکنک بولک هی وباکب و مدرولوا سضاح هلا تعاج
 ید ساب ) هکیدریدبوکوج هنیرزوا یزید یک هودو یدرولوا سادلوپ
 یدک هنیرزواكنو لس شد نواو مدع اکا : نکره نو ی ییعب (ترا

 ةره الا یلالاعت رعاب ) هکندشريا هعالوق یزاوا تالاقب مش لوا هاک انا

 اکا هلر مات لیت لوا اع هغاذولک هرصم رعیا عی ( یتافو رضخا

 عالس م دریو مالساک | شلوا برق هنومیعل ردرمضتحم هکم در وکم دراو

 ی دتباو وید هلبا میفکنو رمهج هلکنو هکندرب و راد جاقر و یدلآ

 وق یمولات هدعضوم نالف هدهفارق نالفورپ و رانیدر رب هنب رللاج كعوبان

 | رظتنم یدتباو ردهدعضوم لوا یربق تضراغلا نیا جش یدع هکر ردو
 كنیلاعت قحهدعد لبق یعزاغ هلکناو هنا هغاشاه ہیک ر ندغعاط هکلوا

 قنوانو مدسالع هلتبص و كنایدلنا تاو لوا نوح لوا رظسم هن ها

 هلتعرمس یک سوق بیا ەعاشا ىش کرب ندغاط هکمدروکم دوق هدرب یکیدید لوا

 | هکیدیا صخع رب لوا هکم دلس هر وک مدمروک ینغیدنوقود هرب یعاناو

 هنسهسک او یدیا راردیا نل هرعسم هلکنا قلخو یدیا رزک ه دایب ه درارازاپ
 مدراو یرلبا | هلبق نی زامن هکلکیرلبا رع یایدتیا س ی دیا ارروا یلیس
 ندزامن نوح رارولبق زامن هلمز ,راشوققاو لشو هدنسانروا لوک هلرب هکمدروک

 هعاشا 9۳ راجو لوا شوق, ,هقلتنا یظعلشب رپ مدروک قدلوا عراف

 یدشرف هراشوق راس بودوب یتوباتلوایدنوقهدنناب تلا كتوباتو یدنیا
 ندلاح لوا نرابدلوابئاغ ندزع رظناترابدحواكرهدیا بس یسهلجو

 فوج یف ءادهشلا حاورا نا) کیک دشا رعا یدتیاهسیک لوامدننابحجت

aءادهشاما و ق ویسلا ءادهش مه ت ءاشثیح هانی ست  | 

 ٭ حنا و
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46-۵ 
 کا یر ظر لّعش نوح یدراو هنکو الش بولان وا ندوح وا لر هردو

 ناسهس ردشمالاق تم دخ یربغ ندنا هکیع دعد اکس یدتا یدنقوط||

 زویتلا كره یداواررقم هنیرزوایم دخ هنب بو دارا فغتسا ن دیش |
 9 هرسیاعت هللا سدق فی رط نب قاوبا 9یدشاتافو هدنسنکبانوا
 هدناحوتف هرس لات هللا سد ردندنخماش» كنب رعلا نیا نیدلا بح حش
 هکر ار دیا تیاکح ندناو ردندنرواوا هدابز لوا كخاشم هکم دروکنب ردنا

 4 es یدشا ردندهالاءابلوا یسهلج ررلک اب زکوانوش یدشنا

 دہع> ےب هکر دلوااب ر دلکد ر ندلاح یکارلنا ارز یدتا قصحااب ااا

 دیلب وسریخ هدم> ےب کلب وشرکآ راراب روسیربغ كناأ و رارلد وس كلباورخ |
 هتک لوا کوش رکا اتم قو سا دوی
 | ی دزلتفص هاکنآ ی یدررزلتفص هلتعص لواو یدیسالوا لع هنفصلوا

 [| ه لب وس شارپ هدمقح ےب هلی وشرک او ردندایلوا هدمنب ےن صخختلوا سد

 ملطمینآهلاحمنب لا عت یادخ هکر دیحاص فشکو تسارف لوا
 ا ضراقلا نا ۴ ر دن دالا ءابلوا جد دیک واس راد خایق

 | دعسی و ردرعیدار دص > ولا عینک وک هرس یلاعت هللا س دق یرصلا

 كز يلح یس هعضرمع لسو هبلعیاعت هللا یلص هل لوسر هکر دندنس هلیش

 | لربصء ءانک سانا یدیا دتساو داولا یرصمو لصالا یوجردیس هل

 | تحایس ی دتنامانا هکر دشعد دمع نیدلا لاک یدس غوا یدیاندنرباکا
 ۱[ «درابداو نالوا هدنب رقرصمو مدتسا تزاجا نادمانا هدتلوا م دی رجتو

 كسکا قیرا زکر هدنوک نوح كا ت اعر هن رطاخ كماناومدرز ؟هدرلغاطو

 | دنع هح قب رط زانو هد حا سو دب نىدا تاتو ما نوخمدرولکمنا

 یدلوا حق هاف < هاکر نده رط واما مدلوا هت رزوا تکرح هیلکلاب

Aboهسردم د تیر و هکمدتشا نوکر  | 

 : هرزوا عورشم هجو اما زولآ تسدیآ هکمد روک ی دیاراو لاقب رس ر هدنسوش

 یدر و جسم هنشاب هرکص یدوت نیراانا « رکص یدوب نرالوقلوا لکد |

 هدعالسا راند هدتسول هکندربب ول رد مدا هلا کوکی دول ن زو « هرکص

 یجدهنیرزوآ عرمش تار تو لوه دنا یساهعد لرلنا سده دنس ورق هسردم

 | كنس زالوا 2ک هدرصم اکس رعیایدتنابوقأت اکی رب لوا نمهلا تس دیآ

 رک هدادصق هرب لوا رد کرک هساوا هد هکمو هدزاح فروشی ربا كلا
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 ڳا هکمد روک م دلوا رط اخ هتسکش هدا زو مالا یعادرب هکم دراو یجدنب یدنا

 | بوروداوطیمتادرب و مدا بولا ندوص لوا شم ود هنس هکر وصولتطرب
 لوامدلناتب راکح هرانا ی هصقرلندحا ندوص لوا مدروتک هنکوا كنار اب

 ندهیهلا تانا هیضق لوا هکمدلب نیت هنرایدل وب وص هنراهلاوص مک اباد دراوهرب

 نب لع نس اوبا 9 یدتیاتافوهدنزوقطناسقطزویشب تره شعبا تام
 دنچ را تاماقمو دنلبلاو> | هرس سدق عابصلا نا فور دل ای دیعصلاذیج
 یسانا ردشلوا رهاط ت تاداعقراوخدحب و تامارک قوحندنایدیایحاص

 یغیدراو هنسلخ هیفوص كنا هلو ایا ود ید یلغوا هکیدزویدیدیایباب وب

 مهو ویدرولققلیجا و و یدیارولکرغآ هتسانا کیدا تیعر هب راقد رطو

 ىجدققوشماوب یر هد اح ارلمد معیدروک بولک ی سانا نوکربیدیآردبا

 یدیاراو كنررب هدنرب رهویدیاراوراراغطقوجهدناکدویدلبابضغ شمک

 یدیوق هنا كارافطرب بولآ یرا هماج میججیدروک ی تبضغ كنس انا نوح
 لرلم درو ل دتیا هنیک دروک ی دتیا بولوا هداز یخدیضخ كنسانا
 ادب تار سهل نسو یدیشفسا تر رب ره دل عياض ی راهماج
 و ره ی دراقبج ندرغوارب نیس هج بوقوص هراغطلوا نلا نسل اوبا
 ن ارح ی دروک خوب یساتا نوج شلوا « دکنر یکیدتسا یحاص هماج

 روذعم ن دنتعنصقلیجا- وب و یدوق دنکولس هیفوص قد رط یناو یدلاق

 حول قدا كنسیرب ن دنراد یه هکمادام هکی دیا لوا یت داع كناو ی دنوط
 ضصخشرپ نوکرب ی دزهرب و لوب هنلبعګ ولتداعس ی دیسمروک ه دظ وقح
 | میدن ی دک هنکوا نیشاب تعاسرپ جش یدتیا بلط تبعک ن دنا
 ماربا صع لوا نیس هزتسوک مایقاک ا HELA تمدخ جه هد رغ اراب

 یی افلح هتشپ ر راو نوکرهیدسا حش ی دید ر دقوپ هراحو یدلبا

 ۱ ا دو د دمو ید ین راز ونک شخ اقیضح

 یدقارب ن ذنلا ی درح شماق هلکنا هک ه نسنلوا یدلبا تجز ىلا هرکص

 شلواعاق تما بق هکی دروک هد هصعقاو ذکر ب ی دلبا لر نبعص ارقفو
 رشودهشنآیسبضعبو رک هلتمالسیسبضعب رک ندطارصقئالخو
 هکبدروک ۰ کان ی دلاق بهم بویلوب هشلاب کا هکندتنا تلط هنر

 رولک ندنرزوا شنا هتشیرب ندنرا هش یثبماقریصح لوا
 | قرافروق یدلو تاج بوقیح نیش ید هننرزوآ كنان زودنک

  eهردو و ¥
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 ی دقیح ن د لیس هورح 2 هرکصن دنا یک ینیدلوا شور یس هک

 || هوک و اردو نانایب و نيمز مدروک مدراوراو هحخععرایدتنا اکو تعاج لوا
 هنویح براب هکند رد ید رانا هکعدارهو رولب ر و د هدنتلا یغابا کا ارو |

 | رلیدیا ه دنزامن حابصزونه رانا سد لدشرپا هنارح هدنحا نامز زارو تایح |
 ندابند هدنرب ناسکس زوشپ كره ی دیا نک اس « دنارح ه ويح شو

 انت کا اف ولاوپا جش € هرس یلاعت هللاس دق ریکاج ےش ب لا ددیضدیک

 روض > فیلکت اکاوردشمردنوک اک البا لا به ىلع مش س هياط بودیا

 | ندالاعت قح نب هکر دشعدو ر دشمعد نوسشلوب بولک ی عب ر دشمعیا |
 یدلشغاناکب یئآ ی لاعتیادخ هیلبا ندم دیره لج ےب یرکاج هکمدلید |
 ن درابدر وک یار هدرب تالنوکرب ندنرلارهکیارع هدلصا رک اج شوا

 ةد داند هدنناسط ز ویشب كيرعه و ئ داوا نطوتم هدارماسیدیا

 هرس ف قحا دهاش نم)هکر دشعد ل وار د هدنا ج د یر یدلوا هدنا

 | لا وحا هساب | هدهاشم نح ه دنرس هسیکرب ینعی (هبلق نعنوکلا طقس

 نوکرب هکردیا تیلکح یرب ن دناخصا و ر دیک شود ندناکوک كنا نوک
 || یدتبا بودیا تراثاهنب رب یدرک ندنوکوا كنا  هرقب یروسرب مدیاهلکنآ |
 || یدلب وس نیرلتءالع یی هل وشو هل وشهي وغازوب كکرارپ رد هلماحهرفب وب
 ارد ندنا نالف نالف وردرمسلوار ذن هز و ردکر ک هغوطنوک نالفو
 ۱ رد هلماحهب وغازوب ید درب و یدشا تویلبا تراشاجد هرعیرب وردکرک

 کرج ابلکر ور دکر کل هپ ندنانالفنالفو ر دکر ک هسغوطهدنفونالفو

 هبهب واز رجا بلکرب و یدلوا هلی وا هسیدید هنره حش هللاوردراو یپضنندنآ
 | نب دج ها دبعوب میش یدنکب وروتوکی س هراپ رپ كنوغازوب لوا بولک
 ۱ نیفر اعلا م اما دڳ هرس یل ات هلل اس دق ۳ اهلا یر مهار

 ىديا ه ره ابلا تام ارکلاو ةرخاقلا لا وحالا خاص نیکلاسلالیل دو
 || نعد (كرحا یقاوع ییععلطا و لرسنعقطن نم مل اعلا) هکر دشعد لوا

 | لوا علطم هک عا بقاوعو هیلبوش ن دک رس كنس هکر دلوا ماع
 مدم هل ول وص درب رب ج2 مد اص وص م دیا هداسضنوکرب هکر دشعد هو

 م دتکو ید هریک هیلاویق رب لآن ون اص وص هلکت | هکن دعو هنس هغو

 مدنیاهنسب رب ن دران ارارکچ وص شعسوا رام هنیرزوا هکمدلونویقرب
 هنابب بولا یعادزو یدغوق بوروا نب یوق زغج وصرادقمر هغادرب وش
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  # ۱راسالالفت  اهرسا تاب فیک ورع ماا ولس ۴ قف دنت یو ھال ارا قو 7

 قلطف هلع نونعوهالو ۷ هحار لتفلاولوتعموهالف ۴ قوموهو هود

 أ رولیق * ناریح ل د هلک رک ذ بواوا اناج را هک هسرارق هجرت
 رلالب ن دعسوا مرا بوروط # ناغفایک ین ندرکح بونا لد هعصا

 تنجو چ یاراسا# نآرهردنیاقلانع ندملا مدرح بوقیج *مدرهرریدغا

 نالانو رجاع اب وقیراتفرک نب و نوت ۴ هلج رس هدقدلوا صالخ ×
 دازآ بویلبا تنم هن  تحار سفنرب مل وا هک راروق تب بودیا لتق هن#

 ی دتشیا ن دلاوق یت اییاوبیدتارابضعب و * ناج یا بشزوز رردیا
 كنيلوالا ی داجج هدن رکسشزویشب كیرعه یدک ن دابند هتیرزواكتاو

 سبق نر ةویح ۴# هنع یلاعت هللا یر ه دنن وک هبنشیکب هدنسیکیا یمرکی
 هقداص س افنا و هقر اج تام ارک 9 هرس یل است هللا سدق ینارطا

 لواوب دیا یسا هیماس یفانموهیلاع تاماقمو هرهاب راوناو هرخاف لاوحاو |

 مرولب یک یر د کر دشعد قیرق نسخ اوبا جش هکر دیر كنلښکترڊ

 .یرک فورعم زا ردیاراب رد هک هلب وش رل ر دیا فرمصت هدنراربق هکن دخلاشم
 یلاسعت هللا سدق ینارح ةوبح حشو یی لیقع حش ورداقلا دبع شو
 لدنهیانر د نوح م دن هب ارد ك دنع هکر دش عد یر ندا ص مهرارسا

 یدنص یکو یدلوا ب وم میظع و یدقیچ لي فل ا م دشرپا هنسایروا أ

 مدرک ق وچ یدقارب هپ هرپ زجر نب جوممدلاقهدنرزوایس هراپ هتخترپ نب ۸
 ترد هدنا هکمدشربا هدهسرب هدنا هاکانیدیاراوهبارخقوحمدمروکه سک
 وید رلبدروص یلاحورابدلا یعالس م دریو م الس یدیاراشمروتوا هسوک

 نسح كرلناهتح ترضحو مد روتوا هدنوکوا ارنا یتسبقاب كنوک مدرب و
 | ماسحا نوح م دلبا ه دهاشم مظع سما ن دنرللابقا ل اکو ندنراهجوت
 | مالس هرانارایدروکب هراباتعاج لو!یدرکو رجا ینارح ةویح محشیدشری
 هدزاش ك د هریحولط رابدلف هلتعاج ینیزامنوسنب ی دک و رایاو یدربو

 تیم بپیح اب )یدتیاهدنرخ او یدلشب هلاجانم ةویح جش مد تشاو راد دروط |]
 نیجاللازرحاب و نیدرفتلا سینااب ونیدباءلانیع ةرقاب و نيفرا هلا رورسا و
 هدفا هب تسنآ نماب و نیتیدصاا بولق هبلاتنح نماو نیمطقنلارهظابو
 || هکمدروک یدلغا ی اقهرکصندنا (نیعش اطنادمهتفکع هيلع و نبا
 یدرد نوا كيایدلوا نشور ناکلوا هک هلب وش یدلشا هغلوا ره اظراونا

 ‡ یەک ٩6
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 یکشابیلعاب هکب داکزا وا رب هالو م دکح كج هکقاب یکشاب یدتیا مرا
 ندمراک یدنکم در وکه دنرب ن دنرل هر زج طبر یعدنک مدردلاق یعس ابربدلاق

 بوریو مالس اک !مدروک یی یشک لوا مدنک هجت رجرب بوقلاق مدلوا ناربح
 | مدیا هلبوا م دتیا توط مسریدهرهاکس هکیدر ودنااکب مدلیوس ییهصقو
 كنهسیک لواوبهک لب ادنویروس هدنزوب رب نب وقاطهمزاغ وب یمهقرخ یدتنا
 | هننزاغ و یس هف رخ سا هيلا ض اّمعا هی الات قح هک ر دس اک

 | كناعسآ کو ق ینآ لع یا هکر دلکزوارب ندعناه عو روسی ةکمدلیدومد روک

 | دونشخندنا ی اءتیادخو رایدلوا ناب رکو رایدتباقلیراز نون | یرلکلم
 كعاط یعدنک مدنکهعدنک 4 وج مدلوا دونه؛مدتشا یزاوآ لوان وحیداوا

 هیکر ب هه دتفو رهو م دلب یمکی دلک بو دیک هن لاو مدلوب هدنوکوا
 هسرونک دغ اک وید نوس رب و یزاد ب ویلا بلط ذیوعت رب نددجا دیس
 .هدنقورب ی دیا رازاب وزابزمسکیه ب ولا یدغاک هسل وا بکن مرک |

 و

 "ی دل وا بآ اف ه دپ دمت دمو یدزاب و زاب زیکر ع ن وجا صخر,
 نوا مب عش یایدتیاو ن دنزوپ ناما یدروتکو رکی دغاکهرکصندنا
 |6 اهنیو ردشلزاب دغاک و دنزرف یا یدتایدلبار ظن هدغاک لوا نوجزا اع درا
 توروئواهدرب رب و رابدتک هیارڪڪ هک یا ن دننادکا كلا نوکر یدرب و

 كدجاا دیس ه دنا ت دمو اکس هکندروص ندنرب یسب ر ریدلیا تناکح

 م دیس یایدتبآ هد كسرابد هنره نسیدتبا ردشلوا لصاح هن ندنتمزالم
 یسی روا هلوا لزا ندنامهآتعاسنیمهیسهمان مغلدازآ ندخزود هکیرلید
 نکیا هدزوسویرلنوپهدلاحوپ ردد لضفو ردقوحیمرک كنالاعت قحیدتا

 هنس شلژاب هدنیه | كنا هرابدلا ینایدننا هغاشا قرو قارب ندنامسآهاکان

 اکا یرولوا بویمرب ورب ج ندنرللاحو رل دلک هنکو الد حا دسر: دمر وک

 ند هد ج "نوچ یدتا هدج» هيادخ یدلبار طعن اک ادجادیس نوچرلبدرپ و
 اندلاق رانلانم ییاهکاقتع یارا ی زلا هلن دی ا) یدتساو ۹ دردلاقنیشاب

 |هدایند غا دازآ ن دمهج كعاحصا هک ههللا نوش دج نعي رخ الالبق

 تر دق یدتیا ر دقآ قرو وب یدیس یارابدتیا یدزتسوکل وا ندنرخآ کی
 | نکیاراویلاغتشا لاک ةت دابع كىا هکر درلشع دوردشلزانهلبارون ون رمز هلی هرق یا

 |یلق ماهلبل نجاذا 4 تب # ردندنرازاعشالوایدیاربدررعش فیطاهنب
 ۴ینالاو مهلا رطع باح“ وغو * قوطلا ماجا ماناک ونا # رکندا
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 یباغار انبارب یدروا هنبد كنیرپ و ی دلوا ناور هم چ نی مشرب یدروا
 رو ن رش رانبارب یلاعت هللانذاب نوکر جاتا یا یدتنا هجاغا لوا یدتب

 نیدچادبس ۴ یدیاکرکی لوا ژرانیا نالوا هدایندو سرت رانیا نوکر و
 هنس لاوحاو هیلع تاماقم 9 هرس یلاعت هللا س دق یافرلا نسا ینا

 نوعا لاو یدلیقراهظا عن قراوخقوجیاعتیح هدنلاكنآ یدیایسا
 نکلو یدلوارهاظ قوج رهنس بیام ن داو یدلبا بیلقت ینابعا

 | | هلا ران الیب و راررکهرادوا یسبضعب یدیاراویس؛درو یدیج هدنګا لنباعصا
 ن دنراخ اص كنم اعصاو ن درلنالوا فو ردم كنهشرلنوب و راردیا هبع الم
 كمظ اک یسوم ماما دجا دیس ترضحو ناطیشلا نم هللاب ذوعن ردلکد

 هدهطساو شب قبس كنسهقرخو ا4 یلاعت هللا یطر ردندنراوکرزب دالوا ||
 ۳ دیس یب هقرخ دجا دیس ترضح هک ردوب لیصفت ر وش را هي لش

 مش ی ج د لوا ن دماک لضاللا وبا جش خد لوا یدیک ندیراق ىلع ||

 [| جد لوا ندب راب دور یعوبا ع ید لوا ندن اکرت مالع لعوا

 ترضحو مهرس اعد هلا س دو ندیلش ید لوا ندیم لع ر ج

 ر دن دلع نسخا وا حاطب هکر دیا نک اس هده ديف مادجا دا

 | یش ادن رق زق كدب ترضح ىلع نسطا واو ردندناز انم كن نعد
 |۰ دنوک وا كنا م دشمروتوا هدنسوق یتولخ كلا نوکرب هکردشعد ردیلغوا

ak) ۱دنوک وا هکمد رو کح مدتا رظن نوح مدتشیا نی زاوا ] 

 هلیرب رب تع اسررفاورب مریر ود بویمروک ینآ نره هکرروتوا هسوکر
 ۱ بوقیحندهنزور نالوآهدنراو دیتولخ كاهش صلوا سد رابدٌشلب وس

 | مک ص خو توراوهنوک وا كش س ٍیدنکب وک نداوهیکف طاخ قر

 | لوا ی دتبا م دروک مدا یکدروک یلآ ن ن ی دتا 0 یووشت

 ۱ هرم كنعد را لاحر ردبا ظفح اکیا ییلع.خرح اعا قح هکر دهسعکرب رب

 ی دیسان م دتا زب یسب دنک ام ار دشلوا روه هکر دوکو | ی دتا
 رده دنر ن دنرا هرب زج طبع رګ هسک لوا یدتیا ردن سدس هتلر

 یکشاک هکب دیک ندنرطاخ یدضغابرومغی زدنوکو هک نوک وا هدر لوا
 هلیببس ضاربعاوب ی دتا ر افغتسا هرکصخدنا ی دیغابهررب رو هر ومع وب

 ی دیا یکد رداب یتغل ر وعهم اک | یدیسا مدتا نی یدردشلوا روعهم

 مدت انیسمرایا ىدا عهدیا مالعانب كسررویبرکامدنبا مدلیامرشقوب

 )اا



 سم تست ست سس سمت سس سس }1%
 | لوالوخد هرقف ماقم كلا یدرب و لرهدبز هکلوا 'كدتیا ضرفرار هدلام
 | رولوالصفا مرج ال رولوا هدا ز قیس هروق كناسد رد« دان ز ندنرب و زآ

 ینا كعدهلل ال هل الهرک تب شعت هکر دراو یدورو هیانعموب كب وین ثیدح
 محشر دروم مات هدنناج كبارا ردا هنتین هککن هسک ر بان هدنناجش كنهسوک نيد
 نکلو مدیا شعادهرک اب شک رک دو ی کارد شنید لا عس راوبا

 | رمصاح هدنرزوا مرا نوکر ات مدیا شم هقیا نیعتهتندآ ك نفسك
 هک هدنقو لواو یدیا راو قجنالغوا فشک بحاصرب هلتعاج:لواو مدلوا

 ۱ نیسراغآ نوڪ واب ,دشنا یدلغآ هاکان هس ب هکندوص هماعط نیلا یالغوا

 حمر زوک هدناذع هدنحا كنا ییاناوخردیا هدهاشم یمهج هدشیا ی دتبا

 هرک كن شک هکنسرولیب نس ادنوادخ هکمدتنا ندمطاب ی دتنا مس را وا

 ندندوا منهج ی یسانا لنجتالغوا و یا مرب رود توبد هللاالا هلال هلک

 2 هدمطا یانو ن نوح یدتنا حش مدلبا ن نیست نوکعلو | صالخ

 مهح هکر وک ی انا یدتبا یدزتسوک تشاشب و یدلوک قجنالغوا لوا
 اخ لوایدلوا لوغشم هکع ماعطسدهلدج لا یدلو صالخ ندندوا

 كف الغوا لوایدانسا تک كنب وبن ثیدح هدناب وپ ردیاب رااوبا شهلا
 اھنت ہدغاحابس ضعب ہک ردشعدعب رااوبا حش هني یدلوا مولعم اکب هلبا شک

 یدبا لدھک هدع رق عنب یدرولک سوقرب یدروشد ربا توت مدردیک

 (سودقاب سودقا) د هحابص هکمدتشیا هکر یدیاردب تاک الباب وا
 بوبد (قازراناعو)یدروا هنب رر نیرلتانفیدلواحابص نوخ یدید

 + هرس یلاعت هللا سدق یراکهلامت یماشلارفاسمن یدع ) یدتیازاورپ
 هدا ز قلخ هننابكْنآ ردشنیاتبکک هلا ساید داج حشو هلبا یم ىلع 3
 بولوا عطقنم ن دّملخ ردندنعباوت لصوم هک هدهیراکه لبج -رایدلوا مت
 رابدلوا دّهتعمو دیرهاک | هلج ید رح كلراددلواو یدتا اش هیوازرب هدآ
 تارا: ار ه درادد لوا یرق و یادقک نداند هطنسا لی یللا زویشب لررعه

 ک رد روک ذمه دیعفاد ماما ات ردرهاظ یتانآو تام ارک كنآو ردند هکربتم

 | یسهبعادقلوا عطتنم ن دقیالخ هدنب لارحص هتسیرب كنپ رادیسع كن
 |ندقلخ « دارحص وب هکمرلید حش یا ی دشا هب یدع مش لوا یدشود

 هج رولواتوق اک: و م دیک تا هکندیالوا وصرپ هدنو هکیدیالو اه لوا حطم

 | هند كنيرب اوا ےظع یا هذرپ لوا یدقلاق حش یدیلواهتسد |

۷ 
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 8 ثقو یرلکدرب و رخ وند زانو راز ندنرااکس راجع ام قس

 ۱ ر دعا ن اما یس یاعت ند یدشبا مش هبونا دیساب م دا ب نم

 دص م دا هربغ مدشیا تاالد هب یلاعتقح نس ن, هنرکو ردٹمانص و
 رلت واو راج اغا لواو نس هراو یرک هعضوم نوا هکر دلوا ییعالع ِ

 جد ندرلزآ یدراوبونود یرک هعضوملوا هللادیعوباراهیلب وسزوس هلکنس

 کا یناو یدلک جش هنب بودیا رکش * دهم هب یلاعت قح یدتشیا تالک
 نوکیلا كعفدپ مو هسفنل راشخا یدلا هنندجحا) یدشا حث یدلب وس

 راسیتخا نوحما یسیدنک یتسدک ههللا لوشدج نعد (ناوک الا نم تالثم

 ك رجه یرلن اذو یدغنآ بورونک هنوکرب ندناوکا تالثم كنس نسو یدلبا
 هکر دهنعد تاحوتف بحاص هنب هرس. هللا س دق ردهدنسكازووازویشب

 | زر دوخاب د دلیدزب مدرروواههلیشاهدنب كسابملا وبا منیش نوکر
 هقدصلوا صهربندشع اجب زو دیا هقدص هنسنرب هب هيك هکیدلبد

 ردیلوا كع هرلنالوا یبارق عی هنوب رقا یی هف دص یدشا هنی هتسیا كا
 یتعب یدید هللالا لصعتم هنمالک كلتا لوا یروف نامه سابعلاوبا 2
 | تدوغوص یمرغب ےب یا سد ردیلوا كیا هقدص هرلنالوا یی رق هالا

 هلیوش تح مدتشيا ندهللا الا مد شيلا یزوس لوان هدنلاح لوا هللاو

 ا هلبوا نب هکندتهج لوش یدلوا لزانهلب وب هدنآرق هیضق لوا هکمدلبالابخ
 رلنالوآ رضاحهدناو یدابابا رسا هلن وا ینا میلقو مدلوا قسم کیا ناب

 الها ییرامتمم كهللا هکر دلکد قد ال سد واب دل هلب وا كل ذک یا
 ااغ دنا وا قلخ نوجا رانا رات عن لواو ده و یربغ ندهللا |
 ردرانا نالوا دوصة» نیمه ندراتمعن س) رارب هلیمکح تبعتیرلتم*" لوا ۱
 )تب سالا وبا 46 هرس ىل اعت هللا س دق یا املا فیفکلا عيب رلاوبا #

 اے آوا ینک یارک !الخم یدتا هنیاحا نوک و ردندنرا درع كف رعلا |
 | زوفط هسدیا هفدص راد رپ یسی رب ندرانا هسلوا یراثیدروا ور

 ۱ یراشدر و دابا هو دصیراسد ز وفط عد یسارب هساواص یر او

 یراشید زوقط هک هست لوا راب دتا ردکر اضاخ یسیفنق كرنا ا

 هکن دبس لوارایدتیار دسلضاف لوا نوچ یدتبا جش ربا هقدص
 یحور كهلتساما ردپ وخز ککیدید ید جش ردشعیا قدصت كر هدانز ۱
 ۱ نیسکناز هکر دلوا یدتاردن هله ح ور رابدتبا یدلاقروتسم هرسوکیدن#

  eeهدلار <
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 ۳ نی دمولا ر ج نوکر ب هلبا رظن هسفنو كسیا ندرلنآ یچدنس یدابا

 هني رایکو رابدتنا بسا یعش تعاج ر ندنررفاک كرف نکیاردیک هدنراک

 ا تعاجرب شل وارسا ندرلنا سم هدنآ هکددزوکرایدتلنا

 | ندنرب یکهسیارلبدتادهمج ردقنرهر هدیک کر لبدجآ ن کلیرارذاک یدلیارارق

 ك ۶ رولدب یک هکیدلک نیس هر ا ی درسآر اب یوق هک دوجو ا یدغرړد

 رد هلوببس ناسم زمغب دنوط ی دع وب ابل اغرابدشلب وس هیر ربر دقوب
 بوق چ ندیک مکان رلیدرپ و تزاجا هش را بدید هلواندنطاببابرا دیک فاز

 هراح نوح میم ربو یلاص یرانالس عیچ ان مزیچ ج ی دتیا حش هدرک ۱

 || لواو ی دلوا هناور یک لالا یقرلیدریو یلاص ییسعیجب راح انرلیدمروک
 هدیاروهظقح هکناخ ینمی ( یش هعم قیر قطارهظاذا ) هکر دشعد

 ههجو یوس بلعال و شیخ اوو و هل
 رناسه كلکوک ید ) اه رع نع بجتهجوت ههجو ۔ یا لاق هدحا ۳

 هني ورولوابوعک ندنربع كسیاردیاهحوتینآ هیههحو یف ر دراو 3

 هتب رح جی رص ردراو هبش ندسفن هک« دنرزوا كن هس یک لوش هکردشعد
 هناف * هروطیف لطاملا اورکتت ال ( رعش )ردندنراعشا كناو یدالوا لصاو

 0 كار عه 3۶ هاا قح قو یح ۷ هرادقء جز هطعاو هناروهط 2

 فی رعلا یا سابعلاوبا ال هنعیلاعت هللایصر یدتاتافو هدنناسفط زویشپ

 لاعرددجت ندجا یدا + هرس ی اعت هللا او دنالا ییاهنصلا

 ° دنااور عیج یدیا ی داف ه دنءا رو « وجو یدبا فر اع ه دمولع یدیا ۱

 فوخ .A :لکوک ندنآ كتف 2و هاشداپ رایدلوا عج قوح هننادكناراءلاطو را دی

 ۱ نیدعموب ههاشداب را دتارلیض ەد یدلوا توف هل وپ یداناب ۳

 | «دنسلدب زووآ زویشب كره ۍراتوف هرکص) دق دشول وب رلیدتیا رلب طعب
 | کرلبا لقن ن دیلارغ هللادبع وبا ینعش كنیدنک ت احوتف بحاص یداوا |
 | ۰ دارک و مدقیچ هرشط ن دنوکوا كفیرع نیا منش نوکرپ یدتیا لوا
 ۱ نالو 1 هکنوط یا دکیدربد کر م دشربا هزوا هو هحاغاره مدیاردیا رس

 | یدزسوک زوب تربحرپ ندلاح لوا اکب و عفاد یررمض ن الفو جا هتلعاا
 ندنو یس رب هکندزوس مح ۰ 2 م دلی وس 6ا یهصق مدود هنکوا نامش

 راعخالا کلن تام ںیح مقالا راضلاكنم ناکنا) كدعاتس ر یروتوا

 هکی رک ذ عفانور اض ی دنک ه دنق یدلوا هجن نە (ةعفانو ةراضاهنا
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 ثسپ یاب وب هدنسېضعب كې رغمرابد نیدموپا جش نوکرب مهدمکحلواو
 (تعطاو تە یننا كنکشالمدهشاو كدهشاینا مهللا ) یدتناو یددلبا
 لو سرب کما هاش یکی راکلمو مراتوط دهاش ییس ن, هاا نعل

 ج یدتپا رابدر وص نیبس كمالکو ندنآ يادا م دانا تعاطو من

 دە ( ها یو لک + هقر ىلع هذه یدو) یدتلهددادغب نوک و ردافلادع

 هکرابدرب ورمخ و رلدلک نددادغب یْصعب ندنیاعا لرداذلا دبع جش نامزاا

 نیدموبا ج هکهاکره یدلب وس یالک لوا هدتفو نامه رداهلادبع م ی

 زاالایدلرب وند هرسییعد (الیلقالا لعلانم مئتواامو) هنشیا ییاوت

 ر دنک د م رب جد لوا ووو یاد قح ید ىلع زاوب هکیدلرپ و

 ماودلا لیعزب سپ ) دعتریا ید هنغوج كل لواو ردتراع هدرا مز هکلبا
 | قع انص هدیب رغم نیدم وبا رم مزب هکر دشعد هدن احوتف هني و زرالهاج
 هني رزوا یکیدتیا حق كالا ىح یدلباسولج هلا یلاءد قو یدلبالرت

 ید رط بچ هدسولح لوا هلبا اعد هللاو یدر ونوا هن رزوا لکون عل

 رداقلا دبع مام ىديازعا در یدیلک ک | هک هنسنرپ چ یدیا شوط

 ییهنس نرب وفرش هیودننکر داقلادبع ماما هکیدراو ردقوب اما یکی بجا

 |نیسلکد لثاق هتعانص نوین نیدم ابا ا رایدخیا اکا سد یدرایص هدرهاظ
 هيا مزع هتیرزوا تماقاو هسنوق هسلک قونق رپ هرس ناف یدتیا
 ید نوکحوا رایدتبا رولوا مزال هرکی ر زوا رس یبفایضكنا نامز ردقن
 بوراو ززمروت وا هدنناب وزرلشیا ره لب دتبا رسران هرکصن دنوکحوا

 یاعتو ارام زرع ر دز زکیلبا فاصنا مک ! هللا یدتا غ كده دک

 یدیالدلبا تمأقاتنەغالوا هدانا و قدلوا قو هدننرضح زب یراقونق

 هنبرلاوف یع رک قلخ لوش یلاعتقح یتسردب یدلوا نيعتم تفایض سٍ
 كز ر یدتبا حش من رلب دیار دیک د یوا یسیدنک هفاصتاهلکنآ یدّنسوک

 ( نو دعت اع هنس فااک موب لک )ر دیک یبدروبپ یس دنک یرانوک
 ثكنال اه قح سا ر دییکز کلب كم نالوا دودعم ل سم نوک ره یک!

 هسک تدم بولوا متم ل یب ك پچو ا هدنناب كن رب نار د هجر لنوک یراتفابض

 رولوا هجوتم هر رزوا مزب نکضاژعا سس تقو لوا كسلسبا شباو
 جد ندزعفایض هدنناب لتیاعت نحوردیکر ک اندو زرهدیاتافوزپ و یدیا

 ن اسسا یباوج لوا هسوک ندا ضارتعا لوا سر رولاق هنسن هلضف |

 × یدلبا



 LL زاوا مو رک راوشدهنسدرپ جه هز کد بسهلیوس 6ا هرکص

(o 
 ردشهرونک ندر هت یراتسدوب هکر وص ندهحاوخنالفزاو نیسر دنا نعت

 فلاح ل دیا هد بک لس نک ی دنیا هجاوخیدروص بوراو هریک لوا
 راتسدبوخرپ سیا راقیح هرشط هلتمالسرک | هکم دلنارذن یدلواراک زور

 | یکی کیدتسا لکوک رلیا بلط هددادغب هکر دیا ی لا یدو تب هیده مش
 هدنزوب ناکد نالفیراتس دوب نوکوب مراو هنمالس كش هکمدمل وب راتسدرب
 هرکصتدنا م درو تڪ بولا نوتاص رد هبال دش راتس دو متا م دروک

 ن رهش] هصو هلوعم وب ورلدراص هان اب رم یرات سدو یدتا ج

 هک هرسن لاسد ها س دو ی رغلا نردموا شو ردشاوا عفاو قوح

 ندح اشهو ر دن دنر کا كن هشناطوت ر دن اب ز دسح نت بیعش یدآ

 یرپ ن د هلج لوا رد رلشل و تس رت ه دشنهگو ه دنتم دح یا اک >م

 قوحقآ هدشن اع:صهو هرس اعد هلا سدر دت رعلا نبنيدلا یھ ج

 جش ہک ردراو یسبضعب و رار اوط تس هر د الا دمع ی خوش رک

 قرشمرداعلا دبع یی لواو ردح برفموب راراوط تبسن هتیدموبا
 هکر دروکذم هدصوص تاک امهد انفو امهر سلات هللا سدق رد حش

 | ندک دردشربا هنیدمولایزعالس مز رلبدتنا هنیرب ن د اشم یسضعب كالادبا

 نمی دلوازب و ردراوز خبر مز نیسکلام نس هک هماقم لوااذهعمرولوا لکشء
 ندنسب ر كهالاءاباوا هکر دروکذم هدناحوتدو ردوو كنغر كنس هماقع

 ۱ هدم“ ود ه_نعالا هلع یسلبا هگن دیدیرب ند هش اطوب یدتا هکم ددشدا

 ا كلاحردماما ه دلکوتو هددیحو هک لبا نردموب مش هکمدروص ندنام دروک

 ۱ هناخعهنعک نوش م ردياا لا هني رطاخ تاک چن ۳ ۳ هلکنا مب یدتاردن

 || رح ردپا ل دتبا لوبت نوصت هکر رروص ندنا هبایا لوبت هنگاابرد هکر زکب
 ندصعتلوا مهر لنوسیا ترا هلکنارک نوح ا كعارادرعیطبح |

 | هدناحوتف هنیرد هلیوش هناکو کک كلا اقم مب یغرولوا هسوک كراهاج

 | یدیارارر وس هنیدموبا مش نيرالا هلتهج نیو كربت قلخ هکر در وک ذم
 | یدتیا نیسهرولوب رب ندنا هدکسفن جه کر ابدروص ندنهشیدیازرپ واو
 ۱ اذهعم هیلباحارخا ندنب رعح یتا هکیمرول وب را هدنسقفن مه دوسالارع

 غدوسالارعخ نابهیندنبرایدبا قوی رابدتبزپ وا ایلواو لر نان



(1.4% 

 1 شاسر هدنماوصاکا هکیمرواوا یرالوق كقح ترضح بیا ه ,دک
 ۱ یدلوا رهاظیشکربویدلوا یش یکاوصیدشمالوا مامنهرطاخوب زونه هديا

 | دنحا وص اکا هکردراو یرلنرا كاالاعتق > د وسلا وبا یا لب یدتأو

 شنوا هدشوا مدتنحورخندنا مدیایشکرب ندنبرگننب من رانا
 ید نوش بنوانوحردک رک هسلوامقا و هنداحنال هدناهرکص ندنوک

 دوعسلاوبا مش هکر د روکذ م هدصوص ی دلوا عقاو هع هنداح لوا

 کچا فرصت هدنتکلع اکب یلاعتنحهکر ذلس شدوا هکیدتیا هن راد سه

 فرمصت نوک هکیدروصندنآ نوکرب دیاق نبا مزا ن, اما یدری و تزاجا
 همانا ف رصت هسرابد ها م دوق هیالاعلیح یقرصتنم یدتا نیسرعا

 هدنناتسروک فل نح دجا ماها کر دشع د هل و دلا ء الع نردلازکر جش

 ی دبا نیعم یکیدیا ه دنا لوه دنا تلخ هک هنب رازه كنولوارپ مدشیا هجون
 | هل وپ مدلوا هج وتم هنيرزوا ل رادرم لوا امار دلکدهدړنا لوا هکمدلب نیش نو

 نوچ مدلک د شمش نیکو دیاراو رازم هدنا زکرهنب هکیدراو دږنک با رخربا
 | لک نیس ر دیک هدناق هکیدشریا ت راش ارب هکمدروک مد نددبنک لوا یجد |

 شوخ متقوعب هدناو م د ربک هدبن ڪ لوا بونودورمک ريد هلا تراب ز ین

 36دی ل ید ككلودرپ نڪ مب یخدشم هکر لب وس اکب جور كنا یدلوا |
 ۱ هشربااکس ےکنرھ ندالاینو هراهسقح ترض>ح یدتسا دارد هح نس

 د معنی دارو مش یب هصق وب مداک هر هش نوح هديا هلو |مدتنا نیس هیلبا لوق

 اوي م دنیا ر دیک نالواهددنک لوا هکتسېمرولبب محههکیدرویب هدیدهناج زا |

 اکا ندقح هکدرهی دیاراویس هقب رط بج كاوژرید دو اا وبااکای دبا |
 | یدربک سابل فلکه و یدزجسا هنسن نده یک و یدیازغیا دریدیا روشربا ۱
 هدنشاب كن آ هکیدر وک یدلکاکا هسک نوکرب یدیارب ماعط ولفلکتو |

 دنا هکر اتسدرپ ردفارسا هنو یدتبا هلبلکوکراو دنیادر رک دهرانید زی کیا |
 دوعلا وبا هراصهنشابیئآ شب وردر رواوا نکی كعب ناتن هشی ورد زویکیا |

 ندمدنک ى اتتد ِ ناالف یا یردتا یدلوا فقاو هنس هرطاخ لا

 هب هرفس نوگآ راشو ور د تاص لا كس رابد نس رک !مدمراص هاب[

 یدناص هدراز ابیراتسد لوا بوراو ی د هسیک لوا هلبا حب رخ ||
 ورا دیک لوا یدلوایقو یز غ ید:کبانوح یدزود هرفسولهلکو
 ږیدتیادوعسلا وبا ید عن هدنشاب كشتى راتس د لوا هکردر وک ید ۲
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 یریغرب لکد لوا نالیقز ام دنا هکب دروک ی دابا ر ظن اکا هبقف رابدقلاق هتفگر
 لوا هکدروک ید هسک یربظرب هدتهک ر یمچوا یدتیا ن ردشک

 ید رو دسوکر رام هرانآ ید هدتعکر یدردولکد یرلکدروک

 ردشهرووا ه دنرب هکرد هسوک ی کلو! لوا یدروک هبقف رایدرب و مالسنوچ
 رفف لوا ق وبناشن ندرلنا مه یدبا شمروک هدنعا زاف هکیشک جوا لواو

 دلکنس یسیقنق ن دیشکتر د لوا هبقفیا یدتباو یداوک بویلبارظن اکا
 ضعب هکم دشا یناثم كن هیضق وب ر دیا یعذ اب هللادبع مش یدلبق اه

 یداراو ی :راکنا ماع اکا تال صوم یضاقیدلوا رداصندنالا بنصق هژیا هفق

 یدتبا هلیلکوکرولکن د وشر اف هدنسپ رب كنب راز لصوم هکیدروک نوکرب
 دروکرب ی در وک «اکأن هلا تسابساکو ات ل رک كعلیا هک اح بوتوط نو

 ه دن روص یارعارب ی دراو یرابا رادقمرب نوح ی دتاروهط هدنروص

 نوچ ی دنر وکه دننر وص كنب رپ نداهعفیدراو "لربب رق نوچ یدنباروهظ
 تس ایس بوتابا هکاح ین الا ببضق قنق یض اق یا ی دشربا هب یض اق

 یدتیار داقلادبع عش ی دلوادب مه بویلیا هپ وت ندنراکنایاق نیسردیا
 هشرهڅ رک دعد هلی وا ی دتا یلکزاغن نابلا یبضق رلیدتبا هدنو کک لوا

 دياقلا ناب ف ورمل اینا والا د ۶ ردهددوم«هدنسورق هبعک ی رس کا
 تاحوتف ردندناعكا ل رداقلادبع نيدلا ىبح جش د هرس ی اعا هللا س دق

 هکیدرد مه یدیاربد هرمضطادپ رعماکارداقلادبع حش هکر دروکذم هدوکم

 هکر دتعاجر ن ود ره ر دیا ت ًاحوتف بحاصر دندنبدرفم دیاقلا نده

 | نلوسر مزب و ردندرلنا مالسلاو ةالصلا هیاعرضخو ردح راشندبطق هراد

 | لوا ند زار دنوک هلت ورن یتعب لوا ن دننتعب یخ د سو هيلع یلات هللا لص
 هرضح مزوپ و م دوق هعدرا یهنسن ره هکر دشعد دیافنیایدیاندرانآ

 كيگ وب هکیدلک تریغاکب مدروکن اشن قابار هدنوکوا كمزوب هاکان مدنود |[
 ردق وپ قباس ندنب هسیک مه هکیدیا هل وش مداتعاارب ز رردیناشذیغا ||

 لس و هیلع یل اعت هللا لصر دبن اشذ یم دق تکی ری مغ كنس و راب دتا

 ه< هرس یل اعت هللا س دق لیشلا نی د وعسل اوبا ۴# ی دلوب نوکس مرطاش
 هدناحوتفر دن دشاخکا لر د املا دبع ندلا یخ جش جدران وب

 هکند دوعسلا وبا ج هک دنشا نو دق قود رک ذی

 ندمرط اخ م درک ندنر اک ك دادغب*هل جد هکیدلبا لفن یدیا تقو ماما |



(1% 
 اا و د هکندشا ليم هلبوش یدلبا ین هناكوك كر داقلادبع جش یلاعتو
 هرکصن دنا ی دا زوج بوئوطین سو هلع یاعد هللا یلص هللالوسر

 روم ولتیهو جروقر هد یدلوا رغال و لرش ¢ یک روفصع لوش

 عش رانلوا رضاحی داوا یتخحم ندنب هلج لوا« رکصندنآیدوب بواازوا

 راددروص نابفك كنباعكاو لسو هیلع هللا لص هدهللا لوسر تیورنداه

 تروص ی رآه ره طم ح اورا هکر دشا دان هلن وقرب یر نا یلا عت یح یدتا

 كحاورا یل اهن نح هک هرلنوشو ر واوا لکشنم هلن ايعا تفص و هل داسحا

 زرروکی رانا ر دشمرب و نتوقف قبور هدنرلتفص نایعاو هدنراتروص داسجا |
 كنكىدوبو كنغي دلوا لر ۶ و كنکب دتیا لبم لر داقلادہع مش هدعب

 قاط اک | لرشب هكدا هلتفص رب لجن یکلوا یدتنا رابدر وص ن دبس

 یدیا ی داوا برق هکعشود جش نوعکنا هلا یوا کم یدیا قوب

 تفص يلت یو یدیماو د ینآ مسو ها لا زص شا لوسررک ||

 | لج ییچوا یدلوا لر بوب ی را جش ن دنهج لوا یدیا هللالج
 هوب هها لمف كاذ * یدیاروبوبازوا ج*ندنهج لوایدی هللاج تفص
 ىلاعت هللاسدق ىلصوم نالا ببضق # میظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشد نم

 [ مس لاعت هللاس دقیبرعلا نیدلایبحم ۳3 شردهللاد,ع وبا یتینک هرس

 | تروص رانا هککد روک زب نضعب ند هقناطوب هکر روب هدنلئاسر ضب

 تروص لو او رولوا لکشمو دم هاب رزو |یرلترنامسج تروصیرلدناح ور

 روص كران لوا هکر روناصرانلوا رضاح رارروک لاوح اهدنرزوا كرد سج
 یدلشیا هیوش هکک د روک ییهسیک نالفک زریدراءارذک هدنرزوا یسهبنام هج
 هدنغوح كن هقناطو هرک هجن ینو زور داریم ن دلهوون هسوک ل واک و لاح
 نابلا بیضقرکی صومه ادبع وبا و كدر وک هتیاععو لدلبا هدهاشما
 هکنس هيا ر اکا اک وب هک ر دک رک و ی دیا هلي ود یل اح ر دف ورعم هلکعد|

 هنیروغ كا هلتتوفلقعو ردقوح ردولوا هدلاع دارفا یرارمسا كنالاعد ىح

 ید هرس یل اصن هللا س دق یعف اب هلل ادبع حش ر دلکد رمسبم كل ربا

 یدیا رازهروک غی دلبقزاغن كنب رب نداره هکیدر ورخ اک, یر ندلعلها
 ب وب راکنا هبقف رب ی دشمروتوا هلیوش لواورلبدتبا عورش هزاغ نوکر
 ٍ :هزام هلکراناب وةلاق یّدلواسم لبق زام هلتعاجروط هکیدتا کا

 ۳3 نوح ی دیا ه دنا كب ارکنم ی یدلبف ریل وا تهكر و یدلغالا

 9 هتک
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 دعاطو اهم راپ دتا نا رلنا مہ لیا ل دب هثب رب كن هد رم لوا یصذضشو هکمدلوا
 قحزار فی رفع كبش ین یدوف ی ؛رلناویدٌقیح م ربط ڈس

 كسر لد سای دلجآ هن ۔یک یک اوا ل دش ربا هنس وب دادب لدی کک

 مة بس ی داوا حاص نوح نادر یهلحآ یدلوا لدلکهنسومق

 یدلوا ی لوس تدیههع ؛ رزوآعب مدرووآ هند ؟وا كىش نوعا قموفوا سرد

 هک هنس لوش هکمدرب ودنا اکاوقوادنزرُفیا ید اش مدالوارداقەغموقوا

 یک ی لواو ی دیا دو اهنرهش لوا یدتا هیلبا ناب مدٌشمروک هك |

 توویح هرشط هکلوا و ی دیا ی رر هم كل رلا ن دب ا هلان لواورلیدیالادبا

 لوا ی دیا مالسلاو هولصاا هبلعرضخ ی دشهروتک هدنزوموا یس“ ر

 تداهش کا هک صع“ لوا و راهرو ک نهار صاح میک ات یدراتبخ هرم نّط یھ

 | هتیملوایئآ هکمدیارومأم یدیااسرزپ هد هینیططس مدلیا لعاب اک

 ردیسٍ رب كرلنایدم“و یداوا نالسهدلا مب رلیدروتک ینا سپ علما لدب
 ل ارسا یا یدتاویدب ,رویهداوهمدآ عبافر ربهاک انیدیارلب وسزوس محش نوکرب

 | سابملا وبایدتبا یدبا هنوپ رل دنیا یدلک هنناکموریکو هلکد ید مالکروط

 حافر بو ۳۹ لیحل یدارغو |« ه مسلح : مالسلا و هالصاا هلع وخ

 ا ر دیا تناکح ی داخ كيش رکیدتشا ۷۳ مداب وسو مدر ا واک ندنا مدو

 یروتوا ن درلنامهم یدلوا یبر وہ كنهش ن ولا ل زق رانید یللا زویکیا |
 | نعش نی نسکتسانداو مدزلک | ینآ ن, ہکیدلک ابقیج صح“ ر نوکر |

 | نوتلا رادعمر و ی دنیا تاک ق وح کش یدرونواو ود

 ۱ تو لاین یدکی حش سپ ردنو جا زک ج روب از سوپ یدتباو یدراقبج
 ۱ دیک ردق E دردو قرصو یدتاو ر دشلوا هرهسٍکم غیدلا

 جرو كرلنا مکار ر هدنوک یل عن قح هللا ء وا هکر د هتشزفر یدا

 نر زا بیک هرس یاعت د هزلاس دق وطب نباش مش راپا ادا

 | تب وسز وین ء دنس هی ا, یکلوا كربنم م دیا رض اح هدنسلح لر د اعلا دبع

 ه رپ هغاشا واوا شوماخ تعاسر یدلبام لک حط وسا

 هکمدلت ا۰ دهاشم ن سد ی د روتوا هد هیاب 2. iE هدعد

 | ندقرتسا لشد و ن دسدنس و یدلوا « داش ؟یرادعم دریا زوک لوا "یاب

 ۱ هل اهکا مس و هلع ی اعد هللا یلص ل وسرورلید هشو د كشود رل هتشرف

 ۱ اقا قحورا در و وا ؛دیزوا ك نعچا دم ةانوضر |

ET 
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 |: دوخ وا درب هس وک اکب یییرب ن دبیغ لاجر هکمدلید ندالاعتقح
 راویفکرب ۰ رتن اب یربق كياو مر هديا تراز ی یلینح دج اماما هکمدروک

 هراکش این مدنا وا نوح ر دندیع لاحر لوا ۾ رلود هل وش ه۶ رطاخ

 .هدنراب زمدلوب هدیایب ینکل وا مدراو هکعیا تراد زیدجماماهنیدیماكمروک

 ناور هج درا حدن یدنک بوقیج لوا ندنب یشک لوا م دلا هل
 هرب ر یرادقم مدار یراک یا كن هلجد ی دشريا هب هلحد نوح مدلوا

 مدنایدرودملیوسکا ان مدرب و دنا اک اید رود یدک هنوا ی ل جد یدلک
 هکندشودهک رطاخ (نیکرشلا نماناامو السها_هنحر) 4 دار دن كه دم

 هر دافلادع مجد ییآ مع هراو مدتنا هع دنک مدنودوریک هکردبهذلا نح لوا

 ندنحا ییارس م دروط هدنسویف ییارسو مدراو هنسهسردم كنا عهیلیوس
 نح ندالوا یرععندنا ۳ لده رغم ندورشهیدتناویدتا زاوارب

 نح ندراک حا شمالاو ر دشعتو د هلب وا هددقو لوا ردقوب لو بهذلا
 هرس یلاعت هل ا سدق ناکحاوخ *هلاس هکلب ردقوح را ہیک بهذلا
 | هش رزوایهذم باطقالا بطق بیغلا لاجر هک رارید ور دبهذلا نح هلج

 یداهتحا ید كن دننکوردیا تیاعر هپ هعبرا به ذم اعاد لواو رولوا
 | روئوپ زا ندنهج لوا هدیغلا لاحر لو بهذا قنح صلاخ سِر ر دراو

 | هتفدخ كشر دبا تب اکح یرب ندنردب ی كنعش (قیفوتلا و هلاو)
 | یدقیجەرشط ندنسهزاخ حش هکر مدیا قنا وا راهجکر ٹکا و مدیا لوغشم
 ینا هج وتم هنس وق هس ر دمو ىدعا تافتلا مدتلبا هنکوایعل ریاوص

 هک هلی وش مدلوا هزاور مصبعع یخ دنب ی دنک بوقیچ ی دلجا وق

 یدشربا هنسوهق دادغب نوچ زب لوا یمکیدتک لب منب هکیدیالوامنظ من
 1 یدنلغب وقوریک مد شود هنیدرا هني ج دید تک ب وقبح جد ن دنا یدالج اورق

 یدرک هطاب ر زب ردرب هن مدل نب هک دشرباهرهشرب هاک ان یدتک لوب زجر و
 ن وئسرپ ن رابد ری و مالس اک | بولک و رلبا راب دشمر وتوا هیک لا « دن
 لوا « دنامززا روک ی زاوا هلائرب ن دنتناجرب كط ابر لوا مدلوا ناهنپ هدندرا

 هاج ن الک یزا وا هلانلوا و یدربک ورحما یشکربهاکان یدلوا نک اس هلان
 | ید صرب و هد رم صخر هدنزوماو یدلک بوقبج هدعدیدلوا هحوتم
 یدرون وا هنکوا كاهش و شعازوا یراقس و ن ان رع یاب ی درک و رحما
 یدلا ن دنرالرق كنعادوطو كنشاب و یدلبا میلعت نیر هلک تداهش جش
 ]| رومأم نب ی دتبا هب یشک لا ل واو ی د وق دمج یندآو یدردیک هیقاطو

 4 هکمدلوا
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 هکر درو ڪڪ یدلک هکمروک ییلغوا.نز هریب لوا « رکصن دن وک ۳ اقر

 كش بول اق ن دناندقازس وخ واو ندکع زا رب یکما
 یرلکوک سوق ه دنرزو | هکد دروڪص قطر هدنا یدلک هنک وا

 سوق ن رس( یدیسا ) یدتیا هش نز هربب ی دیا شک فا ا کاو

 یدوقهتی رزوا رانا ونعسا لوا یا شر نیکعاهب اوا دو نیسرپ نٍ رلتا

 زکب روطیعی( ممر یھوماظءعلا یبحت ینلایلاعت هللا نذاب یوق) یدتیاو
 بولوا ی رپ د راش وق لواردارید ی رلکک شع روح هک هلن ذا كهللا لوش
 لدنزرف كنس هکتق و لوش ی دا هنژ هرب لوامشس سل ی دلشاب هکمت وا

 NE یدآ هکن رپ ن دح اشم نوسان هساارابد هن ره هل وا هب و جدا

 رظنلا هي رکرو ی دلرابر اوید هاک ان مدیا « دم ولخ هکر هکر دیاتیاکح

 اکس هکم دلک مسلبا نس نیسوک مد تأ یدلک اقیح صو

 || دیا میلعد یب هبقا مح هسلجیدتیا ر دن تلکلیا كنس م دنیا م دیا تالار
 || بروتوا هنیر زوا كني رهجواءاصفرقو(سکنم هسأرو ءاصفر قلا سلحو)
 هاب كرداقلا دع ج یدلوا حایص ۵ نوح ر دومر دش بد د هتنراق ییرلعلبوا

TE gEیدنوط یافت نو ع  

 كجرک ی عي (بوذکوهو كقدص رعاب ) یدتیا نیرسکعد یزوس لوانب

 | نیس هیعیا لوبق زوسرپ چه ن دن ادعب نمور دیت الب ل وا اما ل دلی وس
 سلج حس نوکرب یداواهنیرزواقیرط لوایسولح كش لوا لب قرق

 || یراقوب نزوپ مجشراب دعا طرامد رم صءبیدلشب هغ رومع؛یدیا شی

 || هی رزوا ساحر و ل لاا یف نیسردیعاط نسمر دبا عجن یدتیاویدلبا

 | هک ردیاتناکحیسیرب ندنرادم رم نعشیدلشب هغیعل هنس هرشط بوما

 یدمزسوک تاغ یک مه زار یان قوم
 هیدعج هلشب وشن هداززپ هعج رهبیامدتبا همودنک یدمر و مالسو |
 مامت هرطاخ وب ز ونه ن د:غیدلوا ماحدزا یتاق هدنرزوا كش لدروشپ را

 هجوتم هش هکمرب و مالسرام هد رمو یدقاب اکب كرهدیامست حش نیدلوا
 لاح لوا مدتی هم دنک رایدلوا لئاح همانروا منب هزذعش هک وش رایدلوا
 لدتسا نس ینو ی دا بو دیا ت افتلا اکب حش ی درا رک ن دلاحوب

 ضارعاندنب ییلکوک رانا یسرلیدرک اردلان من j درامد رع یکیک دم ||

 تدم رب ردیا تباکح یرب ن دحناشم مر رو دنوداکب مسرایدرک او مر ريدا
 ا
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 [لخ ن دفرطره مدلق زاغ نوچ نیمی اب یدتیاو یدوق نیم
 ندناورلدید نیدلایحم شاب تو وا یعاناو یلاوراب دلوک ود هع رزوا

 محو نیک ردی تیاکحیرب ندخشاشمیدیاراشماموقوا هلبعلوب یب زکر ھ لوا
 یس رب ند دادغبرپ اکا ل دا ه دنس هسردم كر د الا دبع حش یه یلع

 هلع هللا لص هللا لوسر دج لاق ی دیسا ) یدتباو یدلک هنکوا كش
 دج مدس بیایدتیانعی (یلز میلا كنوعد انااهو بلک یعد نم سو |

 نوسانا تباجا هسنلوا توعد هسیکر یدتا سو هيلع هللا لص هلن لوسر

 نامزربمهراو هسرولواتزاجارکا هکیدروب حش مدلباتوعد هل زم نس نب هدشا

 ویدیدلوا تزاجا مرولک بور دلاق نیشاب و یدلبا هبقا مع بوک |هغاشا نیشاب
 لوص نو یدنوطنیسوکنزوا عاصیبه لع جش و یدلواراوس هراو یدروب

 میج كد ادغب قدرا و هنس ومد یی ارس كص” لواات م دنو دیتسوکن زوا

 رلتبعت عاونا هدنرزواو رایدکچ طام و رابدیا هدنانابعاو یساملعو یغماشم
 هغاشا كط اممو راب درو ک یڻک یکی شلتروا یزغاد رس یظعر و
 الصلا ید ایدی توغد بحاص هک صم لوا هرکصن دنارابدوقهدنحوا

 لهاو) ی دی ندراماعط لوا هسیک ججهو یدیا شا هغاشا نیشاب حشو
 ]هک بوک ن دیه كش عب (هتببهنمریطلا مهس ور ىلع ناک سلجا
 | تکرح هسیک زکره ی دیاشغوق شوق «دنرزوایرلشاب كنلها سلحم
 یدبسلوا هپ یبهیع شو اکب حج“ سپ ی دیا زای وس زوس و یدیازعا
 بوروتک یدیارغاهدان زیدبسلواق دقلاق یدلیاتراشاوید ر وتک هکوا

 | كص لوا قدحآ ین زغال دیس یدروبب قدوق هنکوا كش
 | جولفمو مودکو مروتوکو ی دیا شٌعوطزوسزوک ندنسانا هکیدیای دنزرف
 ]| قجالغوا لوا ايف اعم هه ان ذاب غ ی دتبااک میش یدیا
 نرلمدرم محش ی دل اف لعرب مج بوقااف هلتیف اعو تبع لالا یف

 وا مش نو ی دهب مه ندرلماعط لواو یدنکب وقیج ندنجما یسهبلغ
 رداقلادع رهشیدتبا مدلب وساکا ییهصقلواو مدراو هنکوا كيولبقدیعس
 كرداقلا دبع جد ن زەرب رب (یلاعت هللا نذابیتومل ا یو صرإلاو هک الا یربب)

 اکس ینلکوک كلوا ی دتیاو یدروتک هجس هلرب ینلغوا و یدلک هنکوا
 مدلبا ید, قتمذ كن ندمقح ی دنک ن مدروک قلعتم ه داز

 ٩ حاقرب و

TT 
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 عهد ندشیآ هکنسمرداق مه یدتیا مدنآ هب وص یس هلکنو

 || ق>بوئودسب هرب ویرک اکب یا هک هلید ن دیلاعق نج سر یدتیا مرداق
 | هکرابدلبدندیلاعت قح هدنررمقهسوک كب شب ندهللاءایلوا مدلیدندیلاعت |
 كالام قح هک ردقلوا مدابالاوسسب هبلیالویق هدنقح كن یل اوس مب
 هد دادغب زوسوب نوح یدابا هقلاصم اکب هلبلا لواو یدرب و اکا یرک لا
 رای دلوا عج هیقوصو دادغد € اش ندنناهکا هلداچ ج یدلواروهشم

 || كش رل هديا هبلاطم ینقیقح كزوس یکیدید لوا ند رداقلا دبع حش ان
 : یدالوارداق هک وسزوس دسوک مه ندبه لنعشامارلب دلکه نسهسردم

 || لوا مکان زکیدیا رابتخا یشک یکیا ندخناشم ی.تباو یدالشاب هزوس ےش

 || فسوب بوقعی وبا ڈرنا هلوارهاظ ندنناب ز كلرلنآ قیقح زوس مکیدید
 نجرلا دہع دج وبا حشو ئا هددا دغر نوک لوا هک هییناد مها بوبا ن

 || قافتا مهرس یلاعت هللا سدق یدیا ےةم هد دادغب هکیدرکلا بیعش نب
 : كراناات درب و تله م ید در دعج رز رابدتا تعاچ لوا س: رابدتا

 || لوا نفح ماوي ان نکیهمقلاق ندزکب رارپ هکیدروب شلوار هاظه ندنابز

 || كن هسردم هاک ان رلددقارب هن راکوا نیرلشاب یخدرلناو یدک |هنیکوا یتشاب و
 || نوچ رولک كر ویا مات فسوب حش راد روک یدلکز اوآ ندنس هرشط
 ۱ ید رد هدهاشماکب یداج جش یاعزو هراس قح یدتا یو رهک هی ردم

 || نالوا رضاح هدناوراو هنس هسردم كرد الا دعزت فسوب یا یدتیاو

 زونه ور دقداص هدزوس ییدید رداعلا دع ےشک هلد وس هاشم

 یرجا بوروک نجراادبع مش یدیا شم هی مات یتیزوس فسوپ مش
 ندردالا درع ج ی دید ېچ د لوا یک یکیدید كفسوب حشو یدرک

 ۱ دکب دراو راب د وق بال ندلا یخ هرس هکن دیا هن دس هکربدروص

 || نوالا ریغتمرب قانا كالا مداک هدادوغب قوک هعج ر هدنضعب كعرلتح اس

 رداقلا دبع اب كلع مالسلا ىدتبا اكب مدارغوا هبهتسخ ن دلا فح

 سولج یناردتیا س ولج یب یدتیا مدراو هنن لک هما تب یدتیا مدل نیمالس
 || یداوافاص یکنرو یدلوا بوخ روصو ی دلوا هزات یدسح مدردتا

 م السا نيد ن یدتبا قوب مدتیا نیسم رول نب یدتیا م دقروق ندناو
 ) نیدلا یجتنا )یدلباهدنز هلکنسیبیاعت قحمدیایک كکیدروکی بلوا

 [ | هنک وا ع ااو ی دلک هکوا ےب یشکرب مدراو هعم اج ده ب وق یا
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 | داره هداشکرب یو دنک صع لوا یدتروا هنیززوا یاب كش لوا ینلدنم

 یدیلکهتسدرب هجس هل راو ارپ هدنراک ك غامرباو یتام ریاوصرب ی دلوب
 تسدیآهدعب ید]وا لوغشم هتحاح یاضق:یدوقاصا هح اغالوا یدیا راو

 كْا یتایدنماب و یتنیفس مش ی دری و مالس بولیقزامن تمکر یکیاویدلا
 تسدیآ یساضعاو یدروکهدسلحی ودنک صح“ لوا یدروتوک ندنشا

 راپ وس زوس ه دنرزوا ربنم جش و شل وا عفد یس اضاقتو شا ن دنیوص
 یدمطهیه یکے یھ ب واوا شوماخ صع لوا س شم ا هغاشازکر هابوک
 مچ د الب هرکصخدتدمرپ ید الوپ « دیدنک بویلبا بلط یتس هتسد دیلکو
 راب دی روب لوپ اکی ن د دادغب نوک ترد نوا یدلیا رفس تم زع هتفرط
 تسدبآ هکی دقلاق یدیا راو یغامربا وص لوبب رب هدنآ هکر ایدنوق هیارحص رب
 یجاغا لواو یدیا شلآ تسدبآ نوک لوا هکرزکی هیارعص لوا یدروک هلآ
 بو ود ی رک هداد غب نوچ رروط شلصآ هدنآ یس هتسد دیلک یدلوب
 یدتیا بوتود ینع الوق حش هيا وس ییهصق لوا ات یدزاو هنیکوا كش
 ندآهقف میش نوک رب هد هیدسچک ینوبزبهدنايح زب هکءادام یلاعلا ابا
 كل داج حش جش نرضح رلب دنک هتنرابز ناتسر وک هلتعاجرب ندارقفو

 بون ود هدعب ی دلوا مرک اوه هلی وش ی دروط قوج هدنوکوا یربق
 ندرلنآ یدلوا رهاط هدنزوب هلرابم یرزار ار ورسو تعهلو یدتک

 ید هن یبس ءرکفیدرود ولکدوب هدنکوا یرق كداج جش هکرابدروص

 هن دچ سم هعچ هلی اهگاو هلبا داجج حش ه دننوک هعجج هدنقو رب یدتبا
 هب وص یب تودازوا نیلا داج ج ك دشربا هنشا یرپ وک نوح كدردیک

 لفینساو مدیا شیک هرب ندکو بن و یدیاقوغوص تباغ اوهو ی دتا
 یراف و یعلا وید نوسعالصا رارح لوا یدیا راو رازج حاق رب هدا

 هجنزدراو مدفیص یبهجو مدقبجندوصربدتکب وبق ینیرلنآ مدریدلاق
 مب یباحا مدشريا هرلنآ نوج یدیا شعار ان قوغوص هداد ز اکب مدتک

 نوا ناعما ینآ نی یدتیاو یدلبا عنم یراتآرایدلب وس زوس ه دعاب
 نوک وب یدلیارداقلا دیعرحش سد زغربد ندنرب هکمدروک غاطرب ینآ مدنهبا

 ن دنوقاب ہد ابو شوک هلح رب عسحرع هلبا رهاوج مدروک هدنربق ینآ
 ]|| د لع ىلا عاص اما نيلعن نوتلا هدنغاداو رلکز هل ندنوتلا هدنلاو جاترب
 1 هکردلوا وب یدتاردنو هکمدید یدبا لکد عیطم دن امرفو یدیا شلاق

 % هلکنوب و



 22 نی سه ی ا ا دوشاب تب أسآیدروط رز یاب لصخعم لوا بواکخشیدیاروکهسیک |
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 رابه دنلا كذعش هلوا لئاز مع هکی دل وا بیرق را ردیا حبس هل دودقت
 : هنواخیآ ةر هدعد ی دلاق هنب رزوا رارق [فعیدرب و اکب یدیاراو هنا

 | لوا نڌ زد ن هكدا وا رهاط زمارب مه نطاب و رهاظاکی هللاو ید وو

 هکمدعریا هنیرب مه ند هفشاکمو هدهانمو ماقمو لاح ید هبمد لوا اکب

 ع

 زوتوا هکیدر وربخ ندر هنسن صعب اکب و هیلی وس اکب یا لوا ند زمرا
 هقرخ ندنب كن هطقن نبا همکیدیک هقرخ ندنان و یدلوا عقاو هرکصندلبب

 دبع حش کر دشد یرب ندالع یدلوا لیب شب یرکب ینیبام كنیکیدیک
 | تاکرب ند هفسالف مولع هعحلبو و مدیا ناوج ز ونه مدراو هنکوا لرداقلا

 سب )نالفا یدتیانیدهروص نیداو نیدقیا رظن هعاک مب حش یدیاراو
 وب ناک و راور دشاداوب مارب هن كب اکوب كنس یتعب ( اذه كب اک قیفرا
 یخدرب و عوق هد هناخیباک ل واو مقلاق ندنوکوا كش هکمالبا دصق نب
 | هحاسم هدقموب یاک لوا مسفن منب و ندنسوقروق تش م مرونوک هل هدنک
 ؛یدشعود مبحاکا مب و مدشلب هنس ضعب ندب اک لوا هکاربز یدلبا
 !یدلاق تردق هغمقلاف هد یدلیارظناکب حش مدنسا قملاق هلتنوب نوح

 دلج دا یجاک ن وجرب و اکب یکباک ی دتیا سپیکراشقیدنب یی هسهگر لوش
 مدرب وهنلاكعش یدبا لکد شلزا فرحربهدناهکشلوا عا هکمروک یتقاروا

 هکمدروکی درب واکب و ردنآرق لئاضف باک وب یدتباو یدردنو د ییراقرو كنآ
 هاکنابزیکدنب هبوتیدتبا سپ شازابدلطخ نسسر ردن ؟رقلئاضف باک
 وراقوب روطیدتنا م دتا هب وت مدنا هیوا هدکلکوک هکس هنسن لوش نس هیلی وس

 ندمرطاخ مدنی ظفحندباک ل وا میکنرهو مدقلاق وراقوب لش مما قلاق
 لس صسرولدا یلاعل اوبا نوکر ردشمالکه ع رطاخ د هنامز وب زکر هویدنک
 ہک هلی وش یداوا عقاو اضاقن یظعاکا هدنساننا سلحیدیاساح هدنتسلحم
 رظن اکن دنعش هلت رطهژاهتسا یدلوا تقاطی وید اق لاج هکعا تکرح

 رو هظشاب رب یک یاب مدآهدهاپ لواویدنیا هغاشا ندربنقاارب مش یدلبا
 هک هلهجووب ویدلوارهاظ هنیسروزوما یکيا هلشاب لوایدنیا یخدهاپرب یدنبا
 لوا یت روص كش ات ی درولوا « دانز تروص لواو یدزببا هب اپ هی اپ مش
 | زوس هلمالکر بیک یعالکولبازاو رب یکی زاوا كنهشو یدلوا رهاطتر وص رب یک |
 ج یززخندنکب دید لاتو ها یدو یر غ ند لوا قو و یوم
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 | نس یس رخ نس كرانلوا روهشم هدقارع عد (قارعلاب نیروهشلارخآ

 | كمراک من هکردشعدلوا ۹6 هرس هللا سد یتفبیص ورعوبا می 3%

 مروبو میشم ود هنیر زوا م اقرا ہدنقیرسص دهکرب هکی دیا لوا یبادب

 یدیاریدیسی رر دیک ب وجوا نیجرکو کش ب هداوه هکعدروک م دشا هنامسآ
 ید یربو (مولعم ر دقبالا هل زب امو ئش لک ن ازخ هدنع نم ناعس)

 ناس )یدیاربد سد یرب و(یده م هقلخ یش لکی طعا نمناصس)یدیارید |
 هيلع ىلاعت بلا ىلص ادم مهبلع لضفو هقلخ ىلع > ءان الا ثعب نم

 یرب و (هلوسراو هللناک الالطاب ایندلا ین ناک ام لک )هک, درید دیر و( )سو

 لیزر ا یطعب رک بر کی ریا اوموق کالوم نع ةلفغلا له ) هکیدریدیخد
 مدنشپا یت اک لواو مدوک یرانا نب نوچ (میظعلا بون ذلارفغی و
 اکر هکیلبا ملست رتشرپ یک دنک هکم دلیادهع هلبایلاعت قح م دلوا دوعا

 رپ راک ان مردیک هدنق هکم دراب و مدا وا ناورو هټسوک لوب هب یاعت قح

 ناععاد ليلعمالسلایدتباو یدلک اقیح هکوا هلیاراقوو تدیهرادید بوخ
 یس ن زکر هو دلی یدآم ب هکنبسپک نس هکمدر ودنآ اک اومدلآنمالس
 بان یدتبا م دیا « دنوکوا رداقلادبع مرضخ ن یدتیا م زاب و مرمروک

 تفهوردشلوا لوبتمو ردشعس با هبدج هیهد معر,دنفب رمص یک نودسابعلا

 دهع هبا یلاعت قح ردشاک ادنوید ی دبع كب ابحم اکا هدنبرزوا نامسآ |
 سپ روتکه کوا ناو راو اکب ن دنا هیلبا میلست هخحشرپ یب و دنکړ کر دشا
 تقولااذه ىف نیدقاولا ةلبقو نيفراعلادبس) رداملا دبع نامعا ىدا اکب
 یودنک هک الا مدلوب یعدنک نب (هتمرح میظعتو هتمدخةمزالع كيلعف
 ینا كد هلسیدب و یداوابئاعمالسلاو هالصلا هبلع مطخ و مدروک هددادغب

 هل هالوم هبذح نع ابحره)یدتا مدراو هنکواكرداقلادرع حشو مدمروک

 ینآیمالوم هک هه سوک لوشابحرم ینعب ( را نمربشکه ل عججوریطلا ةنسااب
 ناقعیا ی دابا عج رربخ قوج نوهکتآو هلبادراشوق یدکچ هی ودنک
 هلوا هطقن نب غلا دبع ی دآ کرب و دی رمرب اکس یل اعت قح هک هوا بت
 هنس هکحثالم هاکنا یلاعت قحو لوا لعا ندایلوا قوح یس هبترم كنآ

 یکلوباو ینلشوخ ك هکدردیک هیقاترب هعّساب مپ هرکصندنا هدیا ترخافم
 || ی دل وا فشک اکب توکلم یدشربا هلکوک ندع امدو یدشربا هعامد مب

 || ع اواو هلتاغل فالتخا هی یلاعتو هناهس قحرلناوا هدلماعو ماع هکم دتشیا

 هه سی دن هلج
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 ۱ یکلام كسردیکل یی وب رکا یدتیا داج جش رد راو منعاضب راتید زوییدب و

 . ل داج حش بولوا نیکغ هدابز رجان نیسرولوا لوتقم نسو زاردپا تارا
 یدیداکا 1 صد بوشاوب هرداهلادبع حش خو یدتکب وقبح ندنکوا

 نیو نیسرواک هلتونعو نیسرسرلکتمالس تیکراو یدتیا رداقلا دبع عش |
 ی دشا رازاب هرانید كس نع امو ی دلبارغس هماش صس ل وا فک

 هن رزوا قاطرب یرابیدكبلواویدرمک هیالخ نوعا تحاحیاض نوکرب

 یدتبا هبلعوح وا اکاویدلک هنا رم توتونوا یاو یدتک ب وقیحو یدوف

 لهاو رلبدتا تاراغ یب هلف اق رلبمارح شکا هد هل اقر هکندروک هد وخحوا

 . تالاحلوایدلبا لتف بوروا برضرب صخرب یتداک اورایدلبا لتق ی هلفاق |
 هدهاشم هدندوحو نا كب رض لواوراوناق هکیدروک هدش وب یدنابوا ندنتږیه

 یزرانید لوا بوئود هل یداک هیرطاخ رانید كب یییدنونوا لواو یدتبا
 ی هداج جش لوا بع یدتیا هی و دنک ی دتیا تعج ارمهدادځیو یدو بوراو
 ,تساریزوستنا هک لاو یهرداقلا دع حش هسق ور دربکامحش لوا هکعءراو

 آهک امر داقلدیعْعشلو|یدننا یدروک دراز داجرحشاکانردشلوا
 کک كس رکرابتش تا تر و ن دلا رخ وا ی دب ویو یزو
 رم هیهنسن لوا نلت كکلامو یدک هلباوخ وا یدشملوا ردقم هدعلقنادوا

0 

 هکبنآ یدتبا رداقلا دع خش یدراو هنکوا كرداقلادبع محشسب یدلوا
 یدینوا نوهع>دوبعم تزع ردشیا تساوخ رد هرکی دب نوایدید داج
 مر رود بو دیاتسا و خر دهجراو ههرکش باتهرکی دینوا و هرکی دی نواورکا
 یدرورهس نیدلا باهش خش یدلوایک یکی دید داخ حش تلاح كنسات
 دین هدنفلواو مدیا لوفسم همالک ع نکنا هدقلیا اوج یکردشعد هرس نچ

 | كرداقلا دبع حش مع نوکرب یدردیاعنم ن دنا یب معو م دليا ظفح ب اک |
 كدر حرب هکلوا رضاح یدتیا اکب معو مدراو هلی دن و ی دراو هنت راز
 كن لوا رظتنمو رب و ربش ندیلاعت یا دخ یلکوک تن هکذرب راو هني روضح
 یلغوا مشا دنرقوبشا یدیساب یدتبا مع قدروتوا بوراونوچهنب را دید یتاکر
 رع یا جش زا مرید هليا تعارف ندا هکر دهنره ردلوغشم همالک ع رع

 | یدوق هنس ینا كرابم یباک نالفو ناک تالف مدتیا لدلیا ظفح راباک هجن |
 ولع ندنب د مواع یمیس نکل یدلق طفلرپ هدمظفح ندراباک لوا هللاو
 تنارعاب) یدتیااکب ردقطان ندتمکح ةکنامزرب مدقلاق ندنوکوا كنآیدلبا

 و



{4t 
 س وات

 5 تاکرد ن هکر دلیب قر هدنزوب رپ رکممررود بو یمس |
 | دبع جش و گی دب ر دیک هدادغب ی دتا هنعاج ر ندژیاگاو مدهروک هدنآ ین آ

 | هک ریدورلبا ۳ رت نما دبع هکر کید و یکی راو هک وا كرداقلا
 الوالخادال ) مدمروک ى ۷ ۰ دنردف تاب تاکرد ن هکر دلم قرق

 هد_قو نامه رد افلا دبع جش هد رشط هو ه دیرحا هن نع ( اجر كس

 هن ایا كج را دیع هطوب و گیر او هج وسفط ید با هنب اکا

 ب وریدنود یرلنآ ردشهردنوک اک: نوعا ثلاس ر ردک رک نک هست ول

 ردافلا دغ هک: کید رس هراو هنک وا كنج ا دع نوح ز کن دک هلو

 یر ال تاک ر دلا یف وه نمو تاک ردلا یف ثنا ) هک ردو رانا مالس هرم ۵

oناو ع دخلا وه نم یر ال : رطل ا نوھ نمو *  
 ثحرخ نا هراما » یارک تیح نما باب زم جب رخ و لخدا ا

 | اض) ةعلخ یهو تل تجر ید لع یالفلا تفولا ین ةينالقلا دماغ تالا
 ا وهو كلج رخ قدي ىلع كل ةيتالفاةلبللا ف ىتالقلا في رشللا جورخةرامابو

E. |فلارشع ا: ا ةرامابوتفلا  

 ۱ صالخالا هروس اهرارظ ءاصخ ةر یھ و ةنالولا دعلخ یاد هلل لو

 Tr FATES «كیارد ۰ نسعد (تحرخیدب لغ

 ۱ که زدم هک وش یخدزهروک نالوا |

 ةنفاعم یرس ندنلصا دارفا لءط تروح هدا ثم خال طصا خدش

 | نب نس ندنییح لوا مرقحو عرق بورس بعد ناو

 | تعلخ ن الف هدنقو ن الف لوش نوک س تعالع+ا هاو نیس رمروک

 اضر ثعلخ لوا هکب دقخ نعلخ لوا نوکنس را مب هکر دیو دّقح

 4 ردیحورح كم :رمشن الف نومیگنس هد ده نالفیخد جعالعرپ ردیتهلخت

 | خد ومالعرور ردیف یر إ رشت لوا هکیدق> فب رشد لوا هللا ےب ر
 تعلخ لوا هکی دار دیک ت ها اکین .دنروص > كىلو كب کا اا ۱

 هصعلا ردع لا ب وردص الخا هروس یژارطکرد

 ردنود بوشا وب ها تن اد.ع ر ع در و یزا دی رع كر داقلا درع

 نجرا دبع مش لیدر دشريا هنج را دبع مش ین هنلاسر راد دانا دع محشو هرلب د

 فرصتلا یحاصو تقولا ناطاس وهور داعلادىع سا قدص یدتنا

 | دروک نیفارضاح ماش اه "واف یدتنای-طک هنکوا دل داچ شرج ۳ دو

 هک زودی



 تلطر
 ىب ردشلوا ردقم اکس هکندهنسا لوش ےلیا ر اذتعا اکس هکم دلک غاضمر

 یدتک بونود سد هلکنس ردع ایجا رخآ وب هکیلبا عادو اکس ه دما

 ی دوس را ید هناضمر ر و یدنک ندایند هدنرخ الا عبر كتهنس یعکیا
 ه دنسهژراعم نش نبه يلع محو ی دیا رب وس ز وس «دسلحم مش نوکرب

 لوا مسبا یدتا هسلع لها ج یدلا و وا ینآ ی دیا شم روتوا

 رظن اکاو یدروط هلبدا هدنوکوا كنینبه ىلع شو یدنیاهغاشا ندربتموآ

 و هہلع هلل الص ى ترضح یّدسا جش یدناب واىلع حشى دیاردیا

 هن مدشمروط هلبدا نوکلنآن ی دتبا عش مدروکی دنا یکدروک ه دوخت وا
 لوشرلبدروص ندیلعرحش هرکص) دنا هلتمز الماکسی دتایدلنا تبصو هلیا

 ىلع جش مدروط هلب وانو کتا ن یدیا شرو جش ہک ن دنسانعم كندنسذ
 قبه ىلع 2 ید روک هدقلقنا وا لوا مد روک هدیاوخ ن هک هنسڏ لوا

 ردن دت ام ارک لج كناو یدیا ندخناشم جی اطب هرس یلاعت هللا س دق

 یدک بونود نالسرا كچی دیا رکذ ینا یدلوا هجوتم نالسرا هیهسیکرا
 هکر دککس یروس هدتغل قب هدرب قوج یب رب نعپ هدناقیمضرا هسک رو"
 عفدنم رلککس یروس یلاعت هتل نذاب یدلبا رکذ ینآ رآرید هب هت هد هکم|
 1 هرس یلاعت هللا س دق یعوسفطلا نحر دع د وا 2 یدلوا

 | ءابلوالا نیبانا)یدتیا بوقیح هربنم ردندنعباوت دادغب هک هدحوسعط نوکرب
 ےک انروط لوش هدنحا ءایلوا نب نعي( اقنع مهاوطا روبطلا س یر کلاک |

 نب ىلع نسل اوبا جش ردقرتوزوا ند نس هلجج یب وب دنا راشوق |

 رداګر هد .حاون لوا که دننچ هدو یدیاندنی اه لر داقلا دبع حش کد جحا

 یدرافیح ندنشاب نقل دو یدلأق ن دنر یدبا ساک هنساحم لد ما|

 ی دلوا شوم ا نح رادع جش مرانوطسروک هلکنسیکوق ی یرتاو 1

 مرع روك یاخ ندهللا ةبانع هدندوجو كنا نجوا لیقرب یدتیا هنیاجحاو
 بوعیح ۲ لوان یدتا نسلباوا ج دیک یتفلد هکیدروس اک او 1

 | هنسهجوز و یدلوا هحوتم اکب ندّنح هدسب م٥ هدب عوجریرک مرب رود

 ندتنح هد ینزاوا كنا یسهعحوز می دیکر ونک ی هماج دیطاذیا د ۷

 یدتسااک | نج رادع جشس یدلوشراق هطوبینا هل هلړا هءاجو یدتشیا

 ۱ 1 رکد كردافلا دبع نب یدتنا ردافلا دبع ج یدتا روک لش كنس |



 عش ندارا لوارلیدتبا تغارف یدرویب یدلوایوتسم ثییه یخداکا
 ساحو هقبج حش رلمد یاس و اشم هلچع هکندروک یدلک هطار كرداماا

 عش نر یدروآوا هدنجا اشم ید لوا یا نیر ینوإ لخت وید هی
 ]| هنسن رب یخ دهان وقوا نآ رقو ی دلی وس زوس جب۵ ی دغا هربنءو ی دقبج
 || لوتسم ثلاخ یوو یدشود دجو مطع هنکا زلم د ره اما یدعد قوا
 رحه ید یرفمو یدعد هنسن مش یدتیا ندنلکوک هف دص جش ی دلوا
 ید توئود اک | نزو رد اعلا دع مش ردندن دج و وب یدموقوا دانو

 اہ دملا مب وردشاک هدنوپ ندسدة1ا تیپ هدم دآرب یسب رپ نددهزدب هرم اذهاب
 هب هفدص جش رد هدنفافنوق لا رلنالوا صاح نوک و ردسلک هب ول

 | ندن لوا هلک دادغب هدعدآر ندسدعلا تب 7# هکندروک ندنلکوک

 | ؛ذهان یدتبا بواوا هچوتماکا هني عش ردراو یجایتحا هب هنحشو ردیا هبون
 | ینآ هکر دلوا یبایتحا اکب كناو هبي روپ هداوه درب هکرلپا هب وت ندنآ
 | باهولا دبع نيدلا فیس حش #3 میلبا تلالد هننبحم لاالهنوهناصسقح
 | نیرلبآ هکر دشءدلوا ردیلغوا كرداقلادبع رنو هرس یلاعت هللا سدقآ
 أ رک | یدیارواک هنکواكم دلاو لوا ندزالوا یکم هک الا یدزالوا یار ج

 | یدیارولک هدنروص سوخان هلوا شلوار دعم تدشو یناماریرپ هدنا هلی وش
 زوبشب كره یدیارولکهدنروص بوبحم:اشلواردقهراکلباو ترک او
 ن نوش اینم هدنرخآ كنب وک دعج و ریس كن ارخ الا یداج ه دنا

 یدرک یوا ناوج تروص بوخ رپ یدرلشمر ووا ہں ےک هلتعاج رپ

 [ هدنب و ملباتبنهذاکس هکمدلک محر هامن هللا وا ك ياع مال ]| )یدنیاو
 | ندکلیا راس رم هدنیآ بحرلوا ردشهألوا ردقع تدشو قاب ار مه

 | رظنلا هبرکرب یدلوا بجر حلس ینوک هبنشکینوخرادمروک هنس یریغ
 | اکس هک هد کاهش ره ش ن هلا وا كيلع م السلا ید ویدلک هقبج صخشم |
 هل داحو لتفو هدزا> قلرفو هد داهغب قلخ هانفوتوم هدش ملا تم رز

 هسادید مکن هدربهنره یدلک ییآ نابعش نوح ردشلوا و دقم ه دناس ارخ
 لناضمر هدننوک هبنشود یدلوا هثسخ نوک اقرب هدناضمر خش یدلوامقاو
 ىلع جش ر ابدبا سضاح « دنوکوا كنآ ثعامج رپ ندخلاشم هدنزوقط یمرکب
 . | صخ رب یربغ كنسیا وب و یک یدرورهس نی دلا بیج حشو تيه
 ا رهشن هللا یلواب كلعمالسلا یدتاو یدرک ی رګا هلباراقوو نسح ما

۲ E) 



 [ ی دلوا لش یا تن هسیک ندیا دص هغعءررا ییا یدلیا داب رف مداخ وید :

KON 
 هنیکلم مور نوح ا. تلاسر ینآ هقیلخ یدلوابلاغ هنناارقاو یدزتسوک لب

 مارا ینس هل یدلبا هرظ انم هلب رللاع ین ارصن اک ۱ مور تالمو یدردنوک
 یزنخد یور بوخرب كکلم یدنوروک و وا هدنرظن تاکلمیدلبا ماخاو

 هک هلطرش لوش یدتنا كلم یدلید ندکلمیئآ یداوانوتفم اکا یدیاراو
 اضسناهدءب یدربو اکاییرتخد سی یدلیا لوبق نیس هوا ینارصن
 4بیس كنا یدشربا نخ ودتک ےک هره هکیدلید یدتیا داب نہالک كوع

 فاقوا ها.هارک | یب دیهش ندلا رون مدراو هعشمد نوح ن اماو یدشریا

 ثوغ هک زوس لوشو یداوا دجوتم ایند اکب و یدتبا بصن هنیرزوا ییلوت
 سل هدنطا ر یدنکر داقلادع نوکر یدلواتسار یدنشءد هدرتح ےب

 رلبدیا رضاح هی بی رقهبیلا ندخباشم ة.اعو یدیا ردیا تالک بودیا |
 یرلیف دعس و اشو و طب نامی شو یدیا قیهلع شی رپ ند هلج لوا
 حشو ىلصوم ن ابلا بیضقورک اج شو ید رور هس بيجا وبا شو
 ردافلادع مش یدیارا زاک اشم رکن یرع ندرل:وب یدیا دوعسلاوبا

 یع حش( هما ىو لک هو ر لعەذه ى دق )ىدتباهدمالک ی اننا یداب وسزوس

 یدوق هني رزوا كونيوب بوّوط ینکر اب مدق كش و بوعیج هربنم تبه || |
 حش راب دنازوا یرلیا نی رانوی ےاشم راسو یدرک هنتلآ یکت تشوا ۱۱

 لک ةر یلعهدذهیدق) رداقلادبع جش نوجهکر دشعد یولیق .یسوب |
 هللا لوسر یدلبا لج هنیلق لنآ یلاتو هاش قحترضح یدیدآ(هللالو

 ایلیا هدنززوا نلا تان هفناطب دین رقم مکن لامسو هیلع یلاعت ها لصا
 اهل را دسح یرلب رد رلددیا نستا هد هک دنر كن رخ ًاتمو نیم دمت

 لاجرو هکالمو یدردیک تعلخرب هرداقلادبع حش هل راحور یراشمکوا |

 هدنزوب رو یدیاراشلخب راقص هداوهو یدیاراشلا هینروا ییسلحت تا ب بغل |
 ندم هک ر دش عد راض ءب و یک ی شو هک الا یدلاق لور, ۱

 ` س.

 ید ادد هد كص ج 3 ی داوا بوعکندنلاح یدعا عضاوت نی را

 حس

 تسخ هکیدلب وس زوس و هفدص بت نوک رپ + هحور لاحد هللا سدو!

 راید ردشربا هیهغیلخ یزوس لوا ی دلک مزال تعا هدخاوم اک | عملا
 اهاهشساو رلددحآ تشان مکنوچ راهدیاریذعداک | A اے حا هکیدروب |

 تب هوس

 أ

 |یدتیا هدهانم یلاحلوا هدا > نوح یدز و مش تدیه هنیرزوآ لر زو ۱



on} 

 او فرامم اکاو ی دی یا رد رب ندا ثم "هلج كرداقلا درع رخس ا
 نزداف)ا دع ر حش ی یدباشلوا یسهودق راک اشو یدیاشاجآ ی وب ۱

 هدنعک هلب دا 2 هدننبهگ لداج ج و هدنماکنهینلنا <|

| 

 1 كيمو یدتاد اج نش یدک هرم نط بولاق نکنارروتوا

 ]| رولوارومأم هتسلاو رگه سلوا هدنرزوا ی وب كنابلوا عیچج هدننامز هکر دراو |
 ءالوا جر دبوس یزوسر  هبلاو هلکعد( )ا لو لک فر لعهنهییدق)

 || ادا زد دبنب یرک زوبشد لنرعه د اج جج ول هب وخ نیو وبا

 هدادغت ه هدنلط رع هک ردشعد یسب رب ندنرللاع ماشمان هل ادع ید اتا

 yine هند اع هد دادغب همماظ) یدیا میفر ع: توو لوا اوس او مدراو

 ی دا راوزب نعره دداد_ غب هدتفولواو ادیاردیا تراب زیراخاصو لدار

rیکدتسیاو رواوا ره اط « دتفو یکی دتسیا در دنوغ  

 ی دبا ناوح زونه لءاو رداهلا دبع ر حشوا اےس ناو ی ندوات هدو

 انا قمروص هاتر نا یدتاهطو افسنا لدتکه تراز ۳

 ]یو ایا قمی لمس U م دتیا ن زیپ وا ید وا

 | تو مریراو هنوکوا نی مروص هنسنرپ ندنآ هک هللاذ ٥ یدتنا رداَلا دبع

 قدا وپ هدنرب ینا دریک هنب رزوا كنآ بوراو میکنوج مرواواررظتنم هنناکرب
 | هباقس نا هلیشح سد ررولوا هدنب دسکک دروک قدلوا رظانم نهار

 كلا لب هکتسبمرروص هل مر ندنب اقسنیا یا اکس یاو. ی داو
 یشنآرفک هکهرب روک ردوب جد یاوجوردو هلام لوا مراتب یتبا

 بم ندنب هشادبع یا یدتیاو یدابا رطن اکب «دعب رر وا هنابز ندنس |[

E 

 زدوب هدسا و ردو هلتسم لو هلی وس ی هکنسردبا نا ن اس داو نیس راروص

 ۳۳ هر ها قر خ هکراو هکیغالوق یکیا | اسد نس هلا

 زهیودسنک یناو یدقاب هر د اعلا دع حش هرکصن دیآ لدتا ثال رسبدا

 قلوسرو یادخ رداقلا دبع یا ی دتباو یدنوط مرکمو یدروتک بیرق
 هددادفب هکمرب روک نس ابوک لدا تب اعر هک هلبدا وب لاو

 هکم رب روک و( هللا لو لک هفر لع هذه یدق) هکنسردو نیم درهم ۲

 ردرا شل تس یی راتوبب نوا مارک او لالحا.اکس یسایلوا كتقو لوا ۱

 . || مکنرهو لدمروک ینا کره دعب نمو یداوا باغ هدا تعا رابه سب |
 1 |لاغتشا همولع لیصحت اقس ناو یدلوا عقاو یدیدتبس هرد ةلادبع جش ۱

 لب



N} :تنا  
 (دمارک قافالا خویش نم هربغل هنامارکروهظره ظب ما هنا قات الاب م ولف مو
 هکم دابادهع هلبا لات نحو م دروتواهدجرب رب لی رپ نوا هکر دشعدلواو
 قرق هرکرب ههیهرحا اکبات ميمماو هج وف هل هسرغاو هکیهردیاکب ا
 یارو مازاد و یدلک ینکر هرکصندنوک قرقو مدع مه ن نوک

 | غلا تراخ ةئ ھا رزوار ما ےسف کیدا و کز
 هسیکر ندمطا هکهدنشا مرگود ندد هع کب .دخا هلبا اعف ق ح هللاو مدیا
 هللا دجر ییودج دیعس وبا ےک هاکان (عول ا عوللا) راو هلا دالبژاوآ

 لق كەلم دشاردهنو رداقلادہعیدسایدئشوایز اوآلواویدارغوااکب

 رد رارقرپ ه دنس ه دهاشم pies جور افاو ردس ار طضاو

 م ر قیج هرشط مدتنا هلا ( 3 وک مدنقک نیدنک یدنکو لک هرمهناخمرب یدتا

 روط یدتبا یدربک یر مالسلاو ةولصلاهیلع رش سابملاوباهاکا
 شمروط هدنسوبف كنسهاخ دیعسوپا هکمدزوک مدراو راوهنوکوا دهس وپا
 | هولصلا هلعرمطخ یدنایمرع معد, اکس رداقلا دعیا یدتارب وک ی

 لوش و یدربک هنس هاخ بولآ نب س ی دیا كرک كعد ییغد مالسلاو
 هرکصف دنآ مدیوط ان یدیوق هچ زغآ هتل همقل یامط ییدتبارضاس
 رداشا ادیعدیم وبا شل ا)مدلوا مزالم هتک كنو یذردک هقرخ اعب

 كرانملا دعت یا شادي ن مه هقرطا سال لی هل دبع ن, اص یا نی ۱

 فسو ی دن لع ن ایا شل دن ھ اس | وهو یو لعن |

 داب نموهو یضوططلا خرفلاییا و دی نم اهسل وه و یراکهاا . سرلا |

 رکبییا شادن هوهو یھ” ار رعلا د غن دحاولادع لضفلا ی شا

 هدتقو رب هکر دشعد ز تر هب و (مهرارسا یلاعت هللا س دق ىلبشلا

 یدتیا مدیا لکد شمروک ینآنزک ره هکنداک صرب اکب مدیا هدّتحایس

 3 اع هک هلطرش لوش ی دتا مرسی م دتیا نیسدعر دا تیک

 ا هن سا یدنک لس رب روتوا هدنوب دهلک ن یدتا مه مدتنا نیس هيا

 بوعلاق سا یدروتوا هدغاب تب تعاسر مدیارروتوا هدر لو انام نب ویدا
 یرک سا یدتک دلی رب یدیدنیس هيځیک ندارو 7 یدک

 هکر لیدروب اک مرضح ی یدتا و یدزونک دوسو لقا هسه یدلک

 سد رک راو هد ادغب قلا یدتا لدی یتکندروتک لوا می ر م اعط هلکنس

 رانو رانوب هرس یلاعت هللا سدق ساید داج حش م درک بوراو هدادغل هل
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 یدیا شک د ث اریم ن دماباب هکی در وتک رانید ناسکس بوقلاقو یدلعا
 | هغا تقف هدنتلا مغلوق منب نقرقو ی دوق نوچ ا مشا دنرف فرق
 | هنیرزوا قدص هدلا وحا عیجاکب و ی درو تز احا هرفس و ی دک د

 یادخ لغوا یاراو یروب یدتیاوی در دن وکی و ی دتیا دهع هغل وا
 مرس ويمر وکی کی زوی كنس د هتمابق و مدتی عاطهناندنس نوچ ای اعد
 ءادک ن دنادمه نوچ م داوا هج وتم ه دادغب هی هلغاف نر جرپ یتدنب سب
 ءاک انی دیا ضرهناکب یرب جهورایدنود ی ہلذاقو یدلک قيجوانا شقا
 ثاکج هنسز مچ یخ د كنسریقف یا ی دباو ید ارغوا اکب یربن دران
 هدنتلا مغتل و3 م دتنا ر د ه دناو یدتا ردراو مراد ق رق م دتبا ر دیهراو

 | بوی وق ی مر یا ازهتسا هکی دتبا نظ هلیوش ی دیا شم کید هدم اتفق
 | باوج هلب وا یخداک ایدروص هلب وب د لوا ی دلکیخدیرب و ی دک

 | راب دراو هنکوا كره هل یسیکیاویدتک بوي وف ی ید لوا م دری و 2 ۰ و تی
 | ك هلف اق ه دنر زوا هتشپ ریدتبا بلط ین راب دیداکا نی رلک دتخا ندنو
 | زاید قرف م دتا ر در او كز هچکلیب ی دتیا س, یدرردپا تمد نیرالام
 | رايدر ېپ اف یدرورب رب نکد هعاتعف هدنسلا متلوف مدیا رد بیدا

 | ادت فارعا هلی وپ هکیدلوا ه کس یدنب ریدرافیچبولوب مدشهد هکاو
 | مزە دیا تنایخ ردشمرو دهع هلغلب رفطو قدصهدلاوحامیججاکب مان ممتاز

 |: ند هع كمراکدروزپنب هکر دل هجوپ یدتراویدلغا یزنهم كرانا س
 |هدقب رط عطقرلبدتبا یراشادلوب سد یدلیا هوت هدملا مب و مدلیا تنایخ ||

 | هیون هدلا مب یس هاچ لوا رمرتهم د هب وت یدعم دیا نم رم مزب نسا
 | ران دباهپ وتهدلا نبل اورلب د ر ووریکی دیرش لاند هلف اق هک اواو راب دا
 یدشرا هدادغب دنزکس ناسکس زویرود كبره جش ترضحو یدیا رانا
 أ هثیدحو هقق هدعب هنارد تعارف لوا یدلوآ لوغشم همولع لص # هلدج ماتو
 ید ښا لغش هدنکو ا راول وا نال وا نیعتمهدن امز لوا هب هی دا مرلعو
 كيرعهیدل وب ری ن دنسلاها لمصع و یداوبلاع هک اروا هدیامززاو

 یناماقعو لاوح او ینامارکر ھاظ كراو ی دباغ عو سلح ۰ دنرب مرکب زوی:
 هر ارک هاو )هکر ید هلی وب هرمس ی اعت هللا سدق ه دیعف اب میرات ی دبا یلاع
 صا نع هجراعف هنع یلاصن هللا يضر ر داقلا دبع حس تامارکیتمب
 | راو نم تب رقوا توتاوتهت اهارکنا مع الا مالعا نم تکر دا نمینربخا دقو

 + مواعمو و



 سن ۹ساطس ه

 < از

rae 

 | هلو لوغشم هلع ه دناو عهراو ه دادغب هکر و تزاحاو هلباهدنشا كنیلاعت |[
 | مدرپ و ود ی دروص نیبس كن هیع ادو ندب مه دا تر اب ز یرلطاصو |[

۵ ¥ 

 ه دیر زوا قاط هناشو هیلبا هناش هننساحم هکب دلبد یدیا زدیا ءوضو دی دج

 ںویار کف ندقاط هناش ہر و هنلا کشی هلاش هکب دبا قوب هسوکو یدیا
 ٭ هح و ر هللا س دق یعموصلا هللا دبع وبا جش 9 یدک لا كش
 | یاوحا یل اع یدیا ن دنرلسابر كئپ را دهازو ن دنا ؤاوا كن اشمنالبک
 ۱ بادتسیدیا شم “را هنیراولوا ناش مو یدیاراو یت امارکر هاظو
 "ر: یروتوا ندنا یلامت و ناهس قن ی دانا ی ضغ ٥ ت2ق و رب یدیا هوع دلا
 هكند هره لوا ندنعوقو ی دلبا هوا اعتق یدطند ےک هبرهو یدلنا ماقتا

 هدنورعس هنیدص ترا تعاجیر ندنباوصا لا یدلوا عقا و یدری و ربخ

 لوا راب دقیح هکغا ترات یراناراوانآ تعاجیربهدنیقدنقرعس یدیاراش مک |
 رانا حش تم دخ هکر لب دروک رای دشرغ اج ههللا دبع وبا حش ررج ات

 راب ر اوس یا كلوا ارا (هللا انبر,سودقحوب)کرلب دشمروط « دنراما
 یتآ هکر دل وار داق یرپ جه ورلب داغ اد راراوس عج ندّرضجما مزپ

 هریرب یشک یکباو زاب دش و د هر هرد سض عب و هراغ اد یسصعت هل هود

 رلد دتا یلطهدن رلګا یتشهدعب راددلبروقندن ر لرلای داوا رداق کک

 عش زکر ھراب دتا ییا دک ا ایش راب داب وس ی هصقراب دو هنالیک نوچ راب دل وب |
 هللا سدق یار داقلادبع نردلا یی ج یدلوا باغ ن د زما مزب ۱
 ۱ EE وبا ن دنفرطاتا رد نسخ ی ولعرد دو ا بک هرس

 || هکر دن ءد یعموصل هلن دبعیبا تن تمطاف رام ا ةمار نا مای سان اور دیس هربت
 ناضعرلالههرکر یدعا دوس هدناضمرزکر هیدغوطردافلادبع غوا نوچ ۱

 ردامل دبع نوکوب ی دتیا رلب دروصن دنسان یدلوا مولعمنیفلوا میعموب
 ی رلت دالو شعا ناڪ م ر ن وکلوا هکی داوا م ولعم رحآ ی دما دوس |

 | هکر دشع د رد هد شّلازویشب یرلافو رد هدنرب شهر ودود كر
 ۱ قادر ون خم م دقیح هیار هک نوحا تارح ٥ دننوک هفرع م دیا لرک

 | رداقلا دبعاب یدتیااکب بونود مدنوطبوشیان هنغ ور وق كز وکوارب نوا
 هلکن وب و ك -ٌعلوا قلخ نوصکن وب نعي (ترماا ذهب الو تع)خاذهل ام)

 یرلیج اح و م دی هنماطزعارسو م دنودورکو م دابا فوخ دعوا مما
 یحی هکمدعاوم دراو هنکوا كم انایدیارلشهروط ه دنافراع هکم در وک

 تا
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 | یواب ی دبا شازاب رشک غلبم ه دنجما كن هکیدیار او یتارب رب كص رپ
 یدلنا ضرع نفی دلیفیواب نتار و یدلک هنکواك دا ماظن حث یدل

 اولح ینوب راو یدتنابورپ و هک اراک مش یدلیق رارطضاو رب راهظاو
 هبحاولح صح“ لوا سپ ریو هراش و رد نوع حور نرملادب رف حش بولا ||

 توراص هدعاک اولح رادعمر یچاولحنوحیدتسا اولح ئالار توراو

 ینیدلقیوابلوا هکیدروک ی دابا رظن هدغاک نوجیدرپ وهنلا لصخعْشاوا
 | یدبا راو یر انیدزوپ هدیشکر هکر دییرق هیدصقلوش تب اکحوبور دتار
 یدل وپ یجیدشربا ققو هبلاطم نوج یدبا شلاتحرب هصوصخ لواو|/
 قوج یی ولتطومریپ ن یدتناساّملااع دو یدراوهنکوا كلاج نان مش

 نوتاص اولحیشک لوا ملبااعدات لآ نوت اص اولح لطررب نوجگا مب مروس |
 یدغ اک یدتبا حش ی دروتک هنکوا لنعش بو ر اص هدغ اک بولا
 ید تبا محش سدر دبتج كنب دنک هکب در وک ی دجآ ی دغاک نوچ جا
 نیسکیا صح لوارب و هک راقجنالغوا رکو رونوک ییاولح و لآ ی کنج
 تراغ هطوب راب رغ وا یرج ارب ن دن اتلوم هکر ارپ د ی دتک بو روتکی خد
 هنترضح نیدلا ر دص جش رلبدلا نس هپ امرس یتعب ینا ام سارو راب دتا
 یدیا هداعس بح اص مه ردیلع وا كنارکز ن دلا ءاهب ین هک دراو

 ساتلا همان شرابسرپ هنی دلا ماظن ى مه مرلبا تعزع هیله د یدتا

 ر دص مش« هک هنیلا ٹر اجت هبامرسان هتسوک تافتلا اکا رحم هک دتا

 یدشریا هی له د ن وچ یدز اب هعقر بو رویب لو ذبم نيساعلا كنا نیدلا
 ی دتباو ی درغ اج یداخ حش ی دری و هب دلا ماظن ج ی هعقرو

 رب نع وب روشدرپا هکح وتف هره لد هغ ولشوق ندح اص ل “وا نیر ا

 ی دابا ر ضاح یرحات لوا یسا دنراب مد اخ هلبا علست اک | قدوق « دنلوب

 هکتت كیب یا نوا لد هغولش وق ی دلبا ملت اکا یدلک هکحوتفرهو

 هاش دم نب دلا ءالع نازماس ه دنق ورب یدنکب وروتوک ی دلک هباسح
 هدنریارپ كحشردللقرب یدردنوکر ذب همش رّرمم رب ولمهلبا رهاوجو رز یبلخ

 (تشماب ادهلا حشلااهبا) یدتا ی دلک هنکوا كش ی دیا شعر وط

 دومععم لکو رب ید حش یدتکب ونو دردنلق (كرشوخاهنتاما)یدتبا جش
 ین | هروټ وکی ر بم هکیدلب در دنلق نوج كرش وخاهنناکس هکب دیا لوا

 | دقورب یدلوا جاتح هک مدرءاکا حش مداخیدیا لمحت یتوق هکهروتوک

 9 دیدم



XON} 
 نیدلاءاھب حش  داہعلاب فور وهو داشرلا ءاوس یلادشر لا هللاو) میل هدیا

 یدیا شع ا لیکنو لص نیوی رهاظمولع 6 هرس هللا سدق یناتلوم ءان رکز

 ن دج ورلیدتا مرع دهد هرکصتدک دتا هد اعتسا ندرلنا هریک رفت اش

 كنيد ر ورهس ن دلا ب اهش تن تولک هدادغ ۵ دنرلکدشا تعحای

 / هلج یلرممو لاکوو یدلواد صو ید).الوژ ندنهاهناه هرس هللا سدق

 || هلا امهجر كنس ریما و كایقارع نیدلا رفح یدلوب ند هناتسآ لوا
 || ردصییغوا هداشرا دنسم هرکصن دکدتیالقن نی دلا ءاهب حشو ر دیش

 ۱ كنسکبا ۵ دز ومرلا 7 زا اکیا هللا سدقیسحرمعاو ی درونوا ندلا

 | لصاو 6 ابلوا بطقو ملقا تفه جش ( مظن )ر دشع د هلی وب ه دنحد»

 عم رک اب ناح# ندو ع رشءاهد تلم رّععه ۴ ارك عدن ترصح

 ۱ ۴# ناتسو دیه هدش یو الا تتح # ناب هف درب وادوحو زا 3 نیس و قدص

 || قسه تخر# عقاب شلوبفزا تداعسنیا#متفات دب زاو كينزایور هک نم

 : ماع ۀزاوادنلب نا  نایشآز شیامهیزاوڕپ درک 8# نابمزا درب نورب نوح
 ۱ تا هن# قح لوممنآو تلودو ن دردص هاکردصر اقا رے ءرو رهان

 1 حس فورع1!یواهدیدلاخ نیدلا ماظز حش ۶ قبط كي شدوجناوخر |

 ۱ مولع ر ۵ دی را روهه اده اشم د هرس یاعد هللا سدق اوا ماطن

 : ایحا لد هح اص هدیلهد مماج هکر ۵ رکصندنلیمگت 9 لیصح كن هشد

 ناب ۸۱)یدوقوایتآوب یدعیح هب هرانم ن دوم ه دنتفو رھ“ نوح یدابآ

 || یدلوا لالا ریغتم یدتشا نوج (هللارک ذل مهب ولق مشخت نا اونا نیذلل
 اداز ی یدلوا ح اص نوح یدلشب هغل وا رهاظراوا اک ان دفرط رهو

 | او یدروا زوبهنلوص> یمز الم كجکر کش نیدلادی رف حش هل>اریبو
 نوا ی مت رابلاط اک | مش تم دخ ی دشرپا هلاک برضو یدلوا دی رہ

 هَبطو هنیلعت كاعد لط هدنایدتا تمجارمهب یلهدنوج یدرب و تزاجا
 یسکناو یوله اد | و رسحو نسحو ی داوا لوغسم هسر کان دارا لها

 نت دلا بطو هجاوخ ى هدرخ ن دلا دیرذ محشر دی دب ص كن ا ید

 || لوا ندیرصس نسح نیدلا نیهمهج اوخ یخ د لوا رد ٹیک ندیک اکرایتخب
 || لوان دن دنز فی رش هجاوخ ید لوا ن دن و راه ناغع هچاوخ ید |[

 هکراربد یلاعت هللا مهجر ن دیئشج دودوم نیدلا بطق مالسالا جش حد



{ox % 
 | لةنەتسن ضعب قلعتم هس وفن لاوحا نیعجا مهیلع یل اعت هللا ناوضر

 اتنامزق نکلر دلك د یف اض هنیرابرقت هللا دنعو هن راما ووا رولوا ||

 رشکن اربز رد راج هساند یدلغوح تض ابر فب رو تش رط ریخت

 زر وتلبا رلتروع هنیرلت ولخرلدلوا ررب و لا هن العاو هتروع نوما دیر
 مش نالف لر ررتسوک تیغر هترهش عق اومو رارروتک ثادحا هنیرلساحو
 تج یرلتصخ ر رارید یع دلوا ر داص هل وش ن دز رع نالو و یعدعا

 بد (مهنموهف موفب هبشت نم) رار دیا كسم هنلاوحارکش باب راورارونیدیا |
 رز وخ و قسف ردقوب ین اسفن ظح « دنوب اریزرازعا هبشت هتي نع باعا

 ییاوهو لیمو ین انغو صقرو رارع ظفح نتدرحراررپ و باوج وید ردیقصاب
 مهف یاس طقارشو رازابردن عام“ ررلک !تلاحو قشعو افصو عام

 ك رک قتلوا للاخ ن درا درعاو ن دنادحاو ندماوع ساح« دعاس ر راق
 كنار را عام" (اهظقبا نم ىاعت هللا نعل همان هنتفلا ) رد هنتف هدسلحرانا ارز
 یب ژروشودحور دمزال چ اق ن دکغ دیا تداعردکر که دنز ی ولقو هد مغ یسوفن

 یاداردتصخر كیا هلبارهج یرک ذو ردبحاو كلبارس هك دلوا نکم
 رک لا هلعوشخو ع وضخ بونقص ندش رخت نطظاقلا لرك ك خا هنب رزوا

 لواهیلبا ع ولطرک ذ تقیقحو بولوا یلوتسم هبلقرک ذ ترارح هککد اک اات

 لصاخاو ردلک ددیعب هسلوارداص هسرغروما ضەب بو دیکر ا تخ اندناتقو

 دو تباجا وعد رک ی چاق ن دنر( عنا عتاوماومنا)
 امار دلکداور قمراو هرارب نالوا ترهشو تع دب رداک دراج قمراو هت وعد
 هد 2 9 هد رغامز هکاصوصخ ردم زال قجاق ل دنزبح اصم نیطالس و

 هدر ره نددبح ورا رساوزالواكع نیماعطلنیشکر هر دکر ک طابتحالاک

 ر نر ط ار زالوا كعدردشعد هل وش جیاشم بوجا زوس

 هللار دیمانا اوزاو تلرعردس امز عاطعناو تاتحا بک كس ود هزوک و

 نزاو نهم رد شاک و رابع دمر دراشخا افتحا شرلتسود

 ندی لصاح نیقب ررونکک یبحاص نیقلتو لیکن نیدمرا هداشرا راردیا
 تم نت د اعا) زردادلا قلخ هل وشم رادرکو هل و ذکم راتفک

 نوح (نعملا لع ةروصلا اوراتخ او ابن دلل این دلا اوکرت موق مه موقلا اذه

 تعجامعهنس هرک دنلننعم لها هنبردلکد ییعدمرلیعد«هدهرک دنور هد وص دم

 هک میل هدیا



٩ ۵۸۱ 

 توعد هتختیدیزیاب ناطلس بوروتکن ربخینافو ل دمع ناطلس بولک
 | نشا رای رصب كناشاپ دم هلو هد نوک زوعط زوتوا و رابدلبا

 ۱ ندمرطاخ مب هیضوب ردیایلج رتعج موح ص ری دروتکب نربخیرلکدسک
 || تاسلک هلبا لغوا كناشاپ دج لوتعم نوکر هدلوبناتسا قافتا ی دیشمک
 ناطلس هک هدنوکل وا یدیاراو دصردنادصرپ هدنشاب كمانا یدتنا نکردیا

 جاقرپ ل دصردن ادصلوا بویلرد رایدروک هنفرطیوطانا هل! قیاقید
 یدربو هشل وردر ندیراشب و رداوو جش ن وے حالصا یا شاکر ر« هنفرح

 ی داک هع رطاخ ص9 نامشردیایلحرفعج یدو هدنشاب هد هرداحلوا

 هکم نوحما نوعاط عفر موح مع دیزپ اب ن اطلس هنيرلتر ص > ىلج روا زم |

 كيب رچ وا هنشپ ورد قرق وید ران ویا اع د بوراو هلبا ارقف هد هغ رش
 هد هيرب نکردیکهداوپ رایدردنوک هج بورب و ها هکر هن رادنکو ها
 كنوعاط ه دل وبن اتسارالس هجن هرکصن دتع رع جورا ااا رایدتبا تافو
 كنبرات رطح یبح دیس ( دهم ) ی دلوا عطقنم هکلب ی دوا یتروس
 ردسور نانس ج یر ندرلنشیرا هنرهش ردروصربغ یابناو یساقلخ

 یر و رریدیی وک ن انس محشالاح هپ هي رق لواراروتا هدي رقربهدنب رق لویناتسا
 اان الوویتولخلاکشی وردو یتولخ فسوت انالومو ردتتولخ لوسرابا سد

 کرانا اما رد مهرس یلاعت هللا س دقینایتزرا دج رب و یناوریش فسوپ
 رار دیا دع ن دنب رسصاق ۍرلنوب و رار دیا نعط هي هتولخ قد رط هدزغ امز

 || ر دبر بضع بیس راکنا یا شم یی رطو ر دلکدیاخ ندبصعت ردیداءووس
 || ردشاواعقاو عهرس یا عتهللا سدق نداشم تلبا غنیب رب یزب هجرک |

 ۱ هدصوصحو هرللوا شیوردو ر دنصتم یتمکح درب یفدلوا كرنا

 || دضفرب فل اح هتعی رش هدرلنا میککم ر دلک د تسرد كیا دیلقت هرلن
 || لماحم هنب نکاو ر داو ر ع سشلا بح هسردیا نطو راکنا تقول وا هروک
 ES هسی رب دیا ئ ن دلك وک بت ویلبا رکف ے_ےکک

 ||هلوا هنر زوا هدهاحم و تضانرو هک هلت دابعو ت اع اط یتاقوا

 || لیمو نواهت ه دنروما صعب ابو هلو ارهاطهنسذ ضب عرش فااعندنارکا

 سیلت ابو هلو! یرسسرپ هکرد تس ر د هيل وا دیعب ر دت یشپ هسذلکا اسید
 | ىلاوحا كرلناردق و هلبا زجر هسلوا هکر دقت و هلوا نوجا لاوحا

 ن دی اکا میکتتر دلک د تس ار ض ارع او راکنا نکیا رونلوا ہ دهاشم



ON: ¥ 
 هکیبلج مس اق لغ وا نب دلا ل اج هعفد رب رع > ول م د شود هراتم دخ

 | مواع ه دنتم دخ كرلنا رفح و ه دندو لوا ردرلش لوا یسیضاق لوبن اتسا

 ةدننان رانا نران ر ضط > هفیلخیلح نکیایسردم هیناع مدیاهدنلغشیرهاظ

 هدنزارزوا یدیاراشهشلوب بولک ندبیس یغیدلوا یراتبنسن تبارق هکمدروک
 ولك یراترضح هفیلخ یلج یتح م دیا هدهاشم قوا بلاغ هبذج رانا

 نبر وضح ی دنک تاچ ینیرارتاق یبلچ مس اق مد انسا موح رم قوا
 یباتم دتوط ندنراباکر بوراوهلخ اتسکرایدرد یّحش ترضح یدرونک
 رکسعیضاق هن اخ لس ناطاس ندنامع لآ هکیرارمضحیلج رفهج هداز
 ن دی زا ناطلس هک هدنام روا رلیدتا هکمدتا عاعساهلب وش ندرلناردش ]وا

 یدشغدیا تخ یب هیساما رهش ی دیا كب هدمور یزاغ ناخد ناطلس
 هجا كم حوا هعدلاو نوکرب یدیاهدنتمدخ كدي زباب ناطلس كب یبات مدلاو

 نوسلنا جرخ هنسهرفس «لراشب ورد تلباهب هفیلخ ىلج ی هګ اوبراو بور و
 ةهلوصح هکر ددیما نوسلوا لوغشم نوصکناردراو مدا عرب بودی فطلو
 رانا شعا عید هن هسربدر دبن کدا رھ عاطلس شعا مدلاو هلوا لوصوم

 مفا یلچ شمروتک هنیرپ یم دخ مدلاو رارولبب یدارح بودیا هجوت
 هر و نب اوح كهاشداپ كحدیاراسهتسا یب یهاشداب ده یرلدرض>

 موا هم دارم بودی توعدیم دلاو یسادنراب راش ءدیدیا شوخ هسی دنیرادارم
 لناش ادم لبعوا النمل نامرق یزادارمردآوص وهلو صح هللاءاشنا یدلوا

 هک ررتوک دص ردنا دصرب « دنشاب اش ااغ راد اوراشع در دک اله

 لوخد هسیک ردشمزح هرادراف و حش هنفارطاوردعا د یب ناعسآیاضقعیج

 ران وسیاص نوک جوا زوتوا ی دل وب رفظ ن درپ رراشب ورد هلهزم ه دیا
 یاله كناشاب دمع ن دوا نوک قرقو رلددد هلک یر یمطع هن داحرب

 م دلاو یربخوب میکا تو ر دیا یلج رفعج روڪ ذء ی درا یربخ
 بولک ترج ن دایح هنس هرهج ل دیزباپ ن ا طاس شتلیا هدیزیاب ناطلس
 اما یلکد ن درانلوا یضار هننک اله ببس یب كن هسک نب هللاو هکر لشمروس

 بودیا رع همانا یب لصتم بو دیا تبسن هچج نا طاس مشادنرق ملاظوب

 ج و شابا نیسبعت مامیقینر د هصق ب نکل رونی دیا دارم متن اها
 لوا ب رر دب ویلبا نیسبعتیعدنو یمربعط هعفد هنر خد نیدلا

 قالوا قوا نوک ج وازوتوا مقاولا رلشءد هلوا هنداح هن یمظع دثداح

 ۹6 بولکوخ

 تاب ۷...



o ۷ 

 | عقاو هدنسکیازوب زوقط كنرعهیراتافو رلبدنکب وساکا بودروتک نلاوج
 , كنراعاشاپ دهد هیساما یراربقو ردح رات هنب راض ق ضق ظفلردشلوا
 مش ر دنوفدماشاپ دم هدننا رب و یلغوا كناشاپ دهد شنای رپ رد هدننهک
 رد د یدآ 6 هرسیامت هلا سدق هنیلخ ىلع رمهشلا ینامارقلا یلح
 رت ندنناع» هرس-یاعت هللا سدق ردندنلسن ییارم مقا ندا لالح انالوم
 یتولخ نیدلاءالع هدنامارق بودیا هلغ لولس یادوس هنبلق نکروقوا

 | هدشنب كنا بوْشلو هي هفیلخ مان هللادبع ندنسافلخ هرمسیل اعت هللا س دق
 | حد نیدلا ءالع جش هدانا لوا هکر لیدرویب هلب وش راشلما تولخ رادقمرب
 تم دخ شع ها هرقر و شر اصر ارفو شیک ا رق ی دلک هن امارق

 تدارا ضرعو مدلوا فرم هلب راقب رش لاج هدهاشمبوراو هنیرلفب رش
 ءهربو اکس هساراو لافص ندب ول توشلاب هنب را هبج یکه دننسوامدلبا

 دجبل وا لصاوناک ا ردراو لاحرب هدکلشب ورد ماطلس م دتا ی دید
 و اتش نصب | وت مزب ی دما یدتا ی راترضح مش مزلیا لوبق ینا ن

 .یدتیا ت اف و ید هفیلخ هللادبع ورلب دتبا ت اف و ب ویعاک | نیسرولوا
 ن دنس هقاط هک ارت یلغوارهاط وب م دراو هنلغوا رهاط ندر تولخ هدناقوت

 هدا ز یراکشو یدیاربد صبح « درب كحصد صید قح ی دیا یاو یدیا

 هدعب ی دنوط هنتمدخ قاربط ساطیب سد یدیا ولتوف نطااما یدروس

 قدروت وا هنولخ ه دنجما بوزاقربرب لی دلبا را تولخ هلبارا هسیک هکر
 ندي وڪ بويا لمح مراشادلوب یدنوطهعوحو هتضاب ر مظعیزب
 ی دابا بضع هرات وب ی دلک هداز رهاط مدع نیرلب دب ب وروتک م اعط

DEسا  

 مرلشادلوب یدید دیکراو دنس جد اکب یدردیک نیس هلج بودیآ رجزو
 رهاط قح مدلوا هنیرزوا متض ابرو رک نی رلب دک یس هلجج بولیعاط
 قافتا ن وسلوال وق شا شلوا وللوا ندتضابر یلج هکر اشعد هب هداز

 | یهعقاو ب ولکه داز رهاط یدشود یسهعقاو لاح فشک اک هداننالوا

 ی دتا تافو یجدرلنا بویهلک او یدرنس وک ن زو تفطالمو یدلکد
 هدنامز لوا هکندش و د یسوژرا هرس هلل سد بت هکوک مب سد

 هپ یربب النم ندنسافلخ كرلنا ه در لواو مدراو هناګ زرارابدیا هدنایح
 هلو هرکصادن وک یکیا م دلبا مزع هناوربش بوک ی الست هلکرانامدشلوت
 النمو م داک هزاجتزرا هنب بونود ی دلکی ربخ یتافو كني راترمضح ایحدیس
 ا د ارّقف بولک همور هلب راهش رش تژاجاو م دلوا هدنتمدخ كنیرلتر صح یری



۷ 

 هلباضرعهزب لک كس ر روک هعداو هن دیکو ب لوا نک اس هد هرج لوشراو
 نح النمر د النمران وبرلشغا هنیراشیورد بو دو شلبا ما وید
 رب ی دلک لوا مدروتوا هد ہرجپ لوا ےک اتقور دیا هرس یلاعت هللاسدق
 هلبراتزاجا هرکصن دق دلوا «دنراتم دخ لیپ یکیا نوا سد كل دتک
 یباحورابداوا نکاس هدنرهش هرقنا تدمر و رلیدتیا تعجارح همور
 رلبدلیا تمزالمهنب رابز یرارونعدق ص هرس لاعت هللا سدق كن راز رمطح مارب
 هد هب رمصیقورلبدلیق تبحاصمرادقمر د هلبراترمضح نردلا س۶“ قاو
 ندی دنشنقب رطءافلخ هدر هرکصو «رس-هللا سدق هلوهارا جش هدلئاوا
 قارط هد هفیرش هکمو یدیا دقتعم مامتهنقی رط راناورلیدتبا تبع هما

 هن رل قب رطو راب دلبا تبع هرسیلاتهللا سدق هلبا یصع!ادبع جش ندتیز |
 ه دلم ضب ی ادآ ضعب راقب رط لوا هدکع تدیرت هرلبلاطویدیاردیادنسد

 دنب رژوا رفس تکرح انک ا رد راشلبا ےح هعف د حواو یدراردیا تباعر
 | رفح وپ ردشلواهدررپ هعنوهدتبالوموروهدالبا نیدیاوهدنامارقیدیاژرولوا
 ندمهر تالو رادعمرب و مدروک هد هنوق هدنامز یی دوقوا یبیناهفصایرلنا

 ر دفورعم هلکعد یعشراکنخ کھ لبا نردلایبحم حش بولوا هد_پیاکسا
 نیش كناخ دج ناطاس نب دیزياب ندناهعلآ یعی هرس لات هللا سدق
 رلیدتا مد هل توق تالش ورد تقاعیدشود تفلاحم ےضعهنب رانرو ایدیا
 یدیا فرشم ه دان ز هرط اوخو ر دم ولعمیر هص3 هدا لهارادلوا

 کل ات هلا هجر ندکب نسح نالوا یسجناشن كکب هاشنهش هدنامارف
 ببحالتمیدسا هکم دتا عاعسا هلن وش ربح وب یدیا هنرعک ندتعو خاص
 ت رّمعرب نکبا هدنحازام م دلرف هل هلتعاج ینزاغنماشخا هلی رات طح
 م د)واروصحب بواکےھو 6 دتکه نفرطر كقص ٹو دنر كم هرس

 رادروتکم اعط قجلوا غ راف ن دزامن مدملیب نیغیداوا هیت برقع لوا
 ی دیاراو یئیوشت كب رفع لوا ه دمرط اخ م دن وص هل هنس هرفس لّعش

 هاب دح ٭ ندوسالااواتقا«یدلکاکی ندزب راع: لوا رلیدتا اکب بونود
 ن دک وکم دنوص همامط میکنوج كلدتبا لتق ینا هد زان بودیا لع
 كنوب و هلیاههش مهاش ردلالح یدتیا ٭ الالح ناکنا هللا مب #مدتبا
 كغيدت ان كنا هيك جه هکر رد ىدا لقنرل هیضق هجن ید یلاشا
 وراطر قعلوا فعط تداغ هدنرلتو مضر ر دشعر وک نیکیدنکب وسو

 ٭ نااوح
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 ر دیشادنرف وا و | كنينشور اال و هر دندنسافلخ ك اب دیس د ران وب

 هلسغا وا قلعتم یرظن هی هسک ق وج ی دیا هسوک ی لاغ یس هبذج
 ج

 یدیارارروتک یک هزانج قیالخندساح ىديارروشود هلك دزوسر هتغالوقابو
 یدالوا یس اش هدنراشب ورد هرکص ندران کس كتلاخ لوا راما

 مالسالا حش هدم و ر *یلاوم « درا هرکص هکب رعانالوم ه دنرلک داک هیهسورپ

 ان الوو ی دیا سردم هدنسهسر كم هج ولف ه د هسور «دنام روا ی دشلوا

 قافنا ی دیا هنب رزوا راکنا یظعبودیا عاعسایلاوحاو و ییعاعس لكنیلع

 | كيرعانالود ی یع ج انالوم راش لوا عج هدر رب هلیا یلعانالوم هدنوعد هجکرپ

 سوهبب ب ور وا هرعنرب برع انالوم نامه شا وس زوسرپ بولیک| هنغالوق
 تسد ندیلعانالوم شاک هنب رابدنک ه رکصن د دیدم تدم شمش ود بولوا

 هبنبط نط جم اف یلع انالوم هکر ید شاو! لدبم هرارقاراکنالوا بودیاهپوت
 ؛ندناویدبابراونایعاوناکرا لاک هژویناتسا هدننامزیزاغ ناخد نا طاس

 !ندتطلس ضر درا شمر وک دارا هنیراتمدخ هسیکقوحندساناسو

 شعوا دار ینا رشد هراند یرعر ارلتا ندنفرطهاشداپ بونلوا فوخ

 رد هدن آید ی راربق راشعا تاف و هدنس هدنرال كنامارق نکردیکب وقیج

 نوجا نن یرلنآ نیراشیو رد هفیلخ نیدلا جب ان حش هکر دروهشم هلب وشو
 یاد هللاس دق ینامرقلا یتولا یرمعلا بدبح انالوم ٩ رلشعا لوغشم

 هللا یضر هب اطنا ی رع نینمولاربما ندانا یرلیسن تدسنهکر رد ٩ هرس
 دبنع ی اعت هّلایصر هقب دصلا رکی وبا نین لا ما ن دانا و هنع ی اعت
 ر دند هبصق فورم هلکعد یوک هزروا هرنش رقم دکنم هاو دا
 دیس ندمورر دشلوا هدنتم دخ هز هللاس دق |سح دیس ل یا نوا

 هراس ورد ءادتا شنا روقوا ریش دناعع هدنراقدراو دنی رانرمضح ای

 هک ه زج باح یرولب یرتسوک یعالوم هدنوکرب اکب رکش هکشعا بوشلوت
 تیالوردندنراثی ورد مدق شیپ هرس یلاعت هللا سدق كن رانرمض> ایح دیس
 كجان الوم نامه روتا هدراه>هرق هدولنوشر وق هدنخاهسیرعناک هدمور

 ااا فعضمام هبیبح انالوم هک هلی وش شمروا هابط مکحرب هنیزوب

 تخاوت هبنبح ان الوم بوروتک بول وا ی ول ٤م كش هصق حالا

 ر دیک كدافتعا هبضق مه شد النهزهرباق رواوا ولتریغرشزورد ردشلبا
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 | دنزرف كن ایضدیس ےک هحرک ار دیم اقم عاق هکلب ر دیسهفلخ كن ای دیس

 | بولا نیجان ندنشاب كهللا رك ربپ ب ودیا نیس اوعد قلماقم عاق یطسوتم
 | ندن زو كل دنهزابنو كلو ورد نکا یدتیااذاقوج بورتسوکحرطو ین |

 ]| بویمک نامزقوج سد رلیدید هعاطواعممرلبدتنا یکنرهیدیایرلهدازربب |
 هدتاغ ی دلوا هثیرژ وا تبب رو تقیرط ءابحا هللارکشربب رلیدلوا توخرانا
 یورارهدد ۶ یدیادنیرزوا رقف لاو هنیکسوابح بحاصو قامو بدم
 انبار دندنسافلخ کای دبس جدران وب € هرس هللا سدق یتشورب مهشلا
 هدهسورب هدنلاع قا هتخوس ر دراشموق یتشور نب راصلحت نیغ وا ندنلبا

 لکیر یار دخ یلغوا یعفلاور دشهروک هلکل مایا رخ بولو | نک اسرات دم هت

  رلقلهدی روش دح یب بودبا قلع ماع هپ وبحتریر روتوا ه ده اخزارفروهشم
 | د یزو دنکو ی درلپوسوج اب کا ېدیا بلاغ یس یعیبط مظنردشلبا |
 | بولو ایٹمی احس نوع و ریکتسد یاب ر قف و رمالا تبقاعیدشعا وه
 | بوراو هنیرلترمّطح ایحدبس هد وکاب بودیک همرادد نوا عشقی رطا

 | یدیا یهالمیژزوس هدلوا را,درونوا هرلتولخو هراتضا رورلبدروتکت دارا
 || رکا یدنو د هتقیق>ر اوه یز اج لواو یدلوا ییهلارسمارس هرکص
 ی دلیا تبح اکنسح نوزوا ازرمو یدروآوا هدحاغا هرقو ع درب و هک |

 ] ید یه رد كنازرم بوقب هکنواش قوم یواش تنارسوأأ
 | هه امن اخ ینیدبا ینوناخ كنازرعم هاش ن ایهح هژنرمت هدننامزازربع بوقمو
 ميظع هد راب د لوا ی دلوا نڪ اس ج ده دنا ر ادعه ر راد درونک

 | ب دنشقن هک هللا + اب اب ی دلوارغاسصا و راک ا عج رمو یدلو ترهش
 هریسفنر جه هلب رزوا قیافدو قیاقح هرخآیا هلوا نم هنر قو ردندنزولوا
 رعت تعالب وظافلا تحاصفرکاردشمزا قیاقدو رمسفت ندا تعحا یا
 هک دلوقتندراتاردفاوطلویقءهکر دشا حرس یزار نشلکو رش
 یرگههدومدتبا ت د ابع بوراو هرم « د ده دنرلدوم ص رم هکر اش مرو
 ۰ا )ی دیا شآواولوا دا ز هدد هکر لدروس ومدلو شعسود هل اعرپ ران ہر وق

 کتری تافو هدنسکبا ناسقط زوی رکس یره (تسارمآ تسابر

 رظنزا ۴ ییشور شنادونید باتفآ 4 مظن 9۴ ردش هد بودیا طن مچ ےش
 تسبچ # شف بشید باوخ ر د شم دید 3 توف دیدرک لجا ماش
 چ هرس لات هللا س دق یتولخ !لیع ان ال وم « توم توماتمکو نخ راث |

 ˆ رانو
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 عیفش ییایح دبس ید نیدلاءاھب دیس ر ایتخا یب ن امہ سا یراخ كاکیراکنا
 هکر ريد یدلوا دي ره بورونک تدارا هنیدلاردص حش بولک بونیدیا
 عاب كاب دیس یلغوا لرب هنیدلا ءاهبدیس ندلاردص جت ت رطح
 نب ندنماوب لنهش هکر دلومنم ن دایح دبس ر دیارما هدهاحت و د توط
 مدنوط توط یغامشب كکاابیدلبارمااکب هرکصندللی ررخآم دیا بہرق وک اله
 هنساتروا ام دبس هلبا هداژرب یدتسا تافو ندلاردص مش ترضح هک اتفو

 ساتتولیقهحوت و یدی مدق سدیهدازربب هکندتهح لوایدشود تفلاحماعون /

 رایدتبا ترش هی وکأب ن دخام ای دیس یحالارخآ یدیا هدایز هیابح دیس
 | كنابصدیس ور دی ردنب كنالیکردرهشرپ بیرق هيا رد ندناوریش تبالووک ابا
 ی دلوا رشثنم ه دالب قارطا یسادصو تبصو ی دريا هلاک ی روهط هدا

 فارطاو یدلوا مجبحو دی یم هنا یرا دم كب نوا هکر رد هلب وشیح
 || من هکلاع ف ارطا هلطارف | هکر رد ی در دنوکر  هفیلخ هليا رلتزاجا هدالب

 یرازاحلریب ره هکشعاریدهدسلحتاعادایحدیسو یدلاق ن داب دیس كع الخ
 كرم لواهکر دربهدرورپ اماردتسردهساوا قوحیرازاحرولوا یسهدرورپور ولوا ح

 رازاحماماردلواداشرا لهاو نیت بحاصهدتقیهحردیاروهطهرکصندنناف و

 هایم دیسکراب رهردنوص*رکوا یتقبرطباداو نوه" ورافغتساو هپ وت
 ردهدننابح كل مرع مب هکن کیدیا اعد هکب لبلخ هکیدریدر هسنیا اعدهلبارع لوط
 لاقتنا د یګدیسند ہک یازوقط هرکصذ کد تیاتافو كی لبلخ عقاولا ف
 یدر وتو بولوا یلاعن قح ترضح هج وتم ی آی لا هدنز رخآ هکر دیدیا

 یدتیا هما هلک یربک ادنزرف نوکرب رخآیدمچاوصو یدع ماعطزکرهو
 نادربشب و دیا رافلکت بولوا رورسم جدران مسا نادربش ربع رطاخ ||

 راب درونک هنک وا دیس یم اعط نوح رابدتتا عج ییامگاو رابدروشد ||

 ماعطانرلیدلشب هقر اعم و رابدلا ن ادندرش ل واقشاقرب تود هللا مسی

 رما هلکر ایدید هلل دا بویقهرب رخآیدرروط هدنرللا قشاقلوا هجو! رخ ا
 رخایدنل وافیلکت رکو نوعا نکن جی دتیا تو ديا تال دنم ز ابن

 كوم هغح رب لییهن رب نابعل یدتازکدعاراطفاندنا جد قشاقرب
 | مسنلادغ هلا و هل برج و فلکم یک كن وب نر دشعا ادغ هلس هح ار أ

 هللا سدق ردرلنعا تافو هدنزوقطا هدنرکس شعلازوب نکس كتر دیمب
 + هرس یلاعن هللا سدد یتولخ هللارکشرمم ر دهدوک ابیرلکربتمربقهرمسیلاعد
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 | ندنهج و شا یک ل ھا رار پد ماسح انالوم هنیرل ایی و رارب د هدازریپ
 | یرلق دلو ندنس هبصق شک هدهورتبالوریدیماس> نصا كنبرلب دننک
 | ریبعت و یدبا برشع قشاع ردرروهشم هلا كعد للغوا ولشک ندلجا

 ردراو یرازوس قوحندنابهلایدیا روس ی اه و ی دیا ر ظذ یب هدنامانم
 تیعجر هدنسهب واز اشاپ بوقءد هدنسهیداوس كيهبساما یرربق ردروهذم

 یرادلوم € هرمس یلاعت هللا سدق یتولبنا یناورپشلا ع دیس ۴# ردةاخ
 كج امش رب د نیدلا ءاهب دیس هنب لابابر دخت كنا ورش هکر دخاعش

 ن ارقا نوک رب ی دیا لاج بحاص تاغ اب دیسو یدیا ندنرارادلام |
 نیدلارع یجاج جش هک هدازریپ نکردیا یزابناکوج هلب راناوجونیاثعاو
 ردیدیرح مهوردیسوکب وک كنينولخ نیدلاردص حشو ردیلغوا كذتولخ
 نحو لاج لنابحم دیسیدیاردیایزاب ناکوجرانوبهکز ارغو هیارا لوایلوب
 هات نح هکلهدیا اعدرنکی لک ردیا هنباختا یهدننابوروک دا لاکو

 لا هديا سیم كلدنم هرهب ندتقی رطوب هلاج بحاص ناوجو وب یلاعاو
 دواوا لا اریفتم بوروک هعق و رب ابجد بس نامه چیک لواراردیااعدبوربدلاق
 رولوایمد> مزالمو رروتک تدارا بولک هنیرضح نیدلاردص میش ذآ

 هلنسحو لاجج وب ییغوا هکر اک شوخ هیضق وب هنیدلا ءاهب دیس یراہاپ اما |
 یری دلا ردص شه هریک هرلنواخو هلوا ه دنهجچ راش وردزدنوکو هک |

 كنيدلاردسع مش هکلب زالوادیفم ردیاعنم ینایح دیس ہک نره رلداراکدا

 دیس یدبآیماکنه اتش هه رب هکر شود هلب وش یتاقنا ردیادص هنک اله

 | نمراو « دجسم هاف ینیزامن وسناب پونادلا هرونت یافص و تیمرک ايحت

 شا اف ندلع یرلقبآ یکیا هسروکر اید یل اق بودیا كرادت نامز ددد |
 ژردیاریب دنولکدنرهرلبا قاطنتقاط هک شلوا ادب ید عج ورب و
 ن دنرز وا ماطنیدلا ر دص مش هک یچچوا اب یعکیا رولوا هدا ز ید

 بوپدوراووب روطلغوآ نیسروتاب هن هیات درس زیا هع اشا ن د هجاب بولک

 درا و بولوا فقاو هپ ر اجرب «رهاوب رولوب یلک ته م دنامهر وشباب هنلا
 ر دیا هيا یے دیس رر وک هل, وب یلاحبولک نیدلا ءاهب ررپ وربخ هنیدلاءاهب

 بولک ندماطنکیا « داشکردو هارهکر دهن بدسرونک عرمشنم كەش تكنسو

 |یتیماقاالرابم ردراخرپ ار هکر داوا بدس ردیا یبحیدیس هنیا هغاشا ندهجاب

 | كنسر دیا ی دیس ردراوراخ هڪت هدهار ردیا نیدلاءاهب ردا تحارح

 راکنا ٩
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 یاو چ هرس ی اعت هللا fh یو ساما سابلارب ردهدن رق دومک د نک

 بوتوط ینا هدک دشا لوزن همور ر ویترم یدیا النع نیعتم نکاس هدهبساما

 نکم راحان هدرب لوا شما ناسي هسا ضصعب 6 زر شمردنوک هناورش

 هنیدلا ردصرس هرکصندراکزور هنر شعاردیا سرد ةلط بودیا

 شا نا دھار ووا راکت زا یوا هاتف دک تورو تداز
 هنیرازط اخ انا نیت وا یا ی دلار دکر و کک ولوم هراب دک اما
 کا نوا بودیا تعجارع هنیرایلصا نطو یهالارخآ شعارولک تّرفر
 ه دناسارخ هدعب راشلوا هتیرزوا تضاب رو ه دهاحم یوق یر ادعم لب

 | لوا رانا تبن هکشک هن اسارخ بودیشدا ییراترمضح قند نزا جش
 رابدروک یو هلع هلا لص تلاسر ترضح هدنژ هدقاو هل

 نیدلاردص رب حابصلا ىلع نیمهراو هنیدلاردصهثب سابلاالنم هک رر وب

 راس ودر کیا نکررونوا لب ناکا ن دلاردص رولوا هحوتم هنر لترّصح

 نوح زر دبا لاب اف س|یرادعمراهن فصذ رکن دهن لامعتسا روملک سابلا التم

 كنسشکرب سالا التم زدنا و روا ییا كنیدلا ر دص حش بولک

 ریشنم هر هک هدکیب لسو دیلع هللا یلص یت 1واتلاسر ترمّوح یدشسه

 اد وهم دم ه دنتمدخ هن كني دل ردص رم هر کن دیا ردلکد

 جر لص هننرابلصا نطو هنب هلی راتزاجا مالا رخآ پودیا راه دهاحو
 ۱ هداشرا هدرادلوا تحت دیا مولعم یتافو كندلا ردص محراب دلک نوحا

 / ردشلوا مقاو ه دنراغاب ی دنک هد ه .س اما یراتاقو راب دلوا لوغشم

 یا رب فو نک روب ییرلندب لاتسح هد هر شا کر دراز 7

 راشعوط نیس هت یراب د ولت ی دنکود نوستوبهلب زللا مک ب وحوک

 | رد ه اک رازر ده دنرب فو رعد هلا كعدهیداوس تكندسامآ یرلکرترا |

 | سایلرییردیراماقمماقكسابلاربب € هر هلاسدق یتولخ یا رکز حک |
 : كنز دب عو ف اعصا ك الا رد دشا ضم یراتسرط كحدیا تافو

 ود رولوا a بیک داشرا تراشاو رلبدشا تولخ تولوا ۳ یرلهدق شب

 ندرلنوب رب دتا تعس ن بودا ق واعتا هیات رک ز مش یس هج راد داوا هحوتم

 هدهنساما یرربق ید ا لک تورو هدهاحشیوف ردیومزاتآ قوج ید

 3 هرسیلاعد هللا سد ىلج نج راد ء چ ردهدنناب یز راجا

 ۱ ,رانوب ندیدبس اوا راول یزق كس الا ریب و ردیاب تیر چ
eا  
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 | اج انالوم یس هلسلس دهاز میهارب مکه چرکا یدیارافیچ هتیراترضح
 هلرانوب نیر کد لنهئواخ عیاشم بوی داریا هرس یلاعت هللا سدو
 دح ند هغ رس * اس لوا ج دهر قحر فوول نکل ردرلنعاراصتفاهنب رزوا

 (نوهشلا بای رازکذ دنع دول اورا ضیفم هل )مدلیاداریا رادعرب 6 لاجالا لبس لع لدهیجلک هزغامز ندمرلکدتیا مولعم بوشیرباهراهتشا
 یا رسم للاعت هللا سدق یناوریشلا یوابلخا نیدلاردص مش
 ا ارد شرب کشم هوابخ نراه هکر دلت ندا ۵ یباخور دیس ةغبلخ لذنولخ نیدلا رع یباح ی دیا ردیا یل هو ج
 كن,ذلارع ییاح هدنبرق كنیرب رب رد هیره یکیا «دنوریش یکشههواسیخ
 هدنرزوایرارهرد هدر بب رق هنس هزا ورد ییعریم رد هدخاع*جاوتیرق
 ندنغاربب زر ونا هدنس هیاسرازراو ردر وهم ن او ىج ردراویجباعازانارب
 مر یا یش كن دلاررعیعیاحوراز ولو افشو تقافاراز بچ بولان دنج اغ ابو
 د او ردیولخ دم جا یش كراو رد تولخ رج ربب یحش نا وردنولخ
 ھارا ولس هلا دعس ءاعسا هک ریدر دینالبک دهاز هاربا جس كنیتولخ
 زار سا هلا سدقردیزب رب ن دلا لاج ی لاوردشعاروهظورندینالیک
 هرس لانعت هند سدق فاح نیدلا مصم نو زوا ن د هب دنبشعت هزعا
 نر هظو ردراشمزا هليا بیئروب هدخناشم "هلساس هرس یراترضح
 ولدرد هي نول رع رب یباسننا كنننولخ نیدلا فیس ی كنت ولخ
 ندرهد لضاقا هکساولح دج یباحانالوم هکردلوعم هلی وش رل مزا
 كنب وایخ نردلا ردص 8 یدیا ردیا نیسرد صوصاو صوصتو یدیا
 هدنسلحم كنیدلاردص رخشنوکرب یدیاتدنرادیرح قوش لسهاو لوہعم
 شمهوذخ وا یل و « رش "هل, اهماورپ ین « دنا دحو ه رعاع“ ا
 از یو الد نسح نیک # ز,والد نسح ید هرع وسه راسل 1 تاب 3
 رب ىح وب نوکس رادّعهرب ییمرک.كنییاولح ان الوم ** تسارآ نم قسع
 دامت یحاو یربتمبق كنیدلاردص عحش ید تافو هرکصندنوت حواو بولوا هتسخندلاهسا بوراوهناکمییاولحانالوم نیمه رواواهراپهراپ بوو د هسزارواوا كه و یلاص نیا یس ابا رک اہک ردلکدرادربخ نیمه یدلوا اع ندنس اب کر ون اص ج الغوارریدلاقوراقوب ندنشاب بولآ هنیرزوا ىلا یکیا یسابابییجت الغوا رب ردب ہک راش هروب ىرلترضح نردلا ردص
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 هجارف هج هدرخ نسک درکح هدیورراد اماردمزوا لزق
 ررید هموزوآ

ح هصم لوا دلدتادأب ربخاکا نوج
 EY 4 هلی فف و تعاس ر هکد رغا

 مزپ هسکنود روذعم ی دبا بورب و اکاو یدروتکز و» قبطر, و ی درک

 ینزانماشخا هدننأ رانا یخد هرکرپ زالوا شعثک هدر رلغاب
 یرانآ مدلبف

 قوب یروعش هنیزو دنک چه ا وک هکم دلوب قزفتسمو بولغ» هوش

 هاک ی دیا رروط هک ٥ دمارق یدیا
روق هنيرزوا ىلا لوص 2 ع اص

 هاکو ید

 كیرعه یرلنافو یدروق هٌ رزوا یلا.ع اص ینیلا لوص
 شّلا زویرکس

 یراربق ی دلوا عقاو دنس هک هبنشود هدننوا كه دعقلا یو هدنسکیآ

 مولع + هرس ىلا هللا سدق ینولخ نیدلاریهظ انالوم 9 ر د دناروپ |

یبانیدلا نی زانالوم یدیا عءاجیپ طا ویرهاط
 هکر دشهروب یداب اترکب 

 كنبتولخ نیدلا فیس جش مدمروک یک یکنیدلارهظ هدنتلا تلف ساط

 فیس حشو ردشلوا «دننولخو هد لا لی شدنواو یدیایدی

 را ولخ یربقور دمك ن دانو ۰ دنچوا ناسکس زویدب كتر ڪه نیدلا

 كنينولخ دمع حش نیدلا فیس حشو ردهدنشاب یسی رپ وک هاکرزاک ہ دنرازم ۱

کهاک ره دع ج هکر ریدر دیدیرم
ارولوا لوذشم هرک ذ هدمزراوخ ه

 یدی

 یدیا صاعم هلکنآرایکب دوج ناول هپ و یدیا ر دیکر ع“ رذ ترد یزاوآ

وا یدیاهعبس یراق ندا ارمهط شو یدیآ ردیا تک هلکناو
 هکر دش بد ن

ع یلاعنهللا یلص تلاسر ترضح هکر مدنک ندداتسوا مات نار نوح
 هیل

 ندنشوا قوا ن دنب یآرق نیدلاربهظ هکیدتنا م دروک هد هعقاو یلسو

 ی دیا رروتوا هنیعب را هک هدنقو ره هکر رد مدوقرا ندرلنآ لد هنیرخآ

 هرکرب ه دنوآ ن وارهه لا وص شمانأق هل ایا دغر یدیا ردیاراطفا هرک ترد

 نوح ی دیا رذیک هکرانو هاکرزاک هکهاکر ه رد و
 ندنسی رپ وک ہاک رزاک

 | کس رايا مرش ندهللا ءابلوا هکر دیا ریدو یدیا رابا كلاب تیفیآ یدیا رک

ه عوق هرز وا یزوب دارلنآ یع 1 هلرب نیلعد
 ندابتد هدنزوب زکس كيرع

 صب رد «دیراوج كني ر اش یدنک هدنرازمرلبنولخ یریقوردشمک

لي وشر درلشل وا ۱ دناره راد هکندرباک |
 | اشم ناناوارکذوب هکر دع ومس ه

لکدرایتولخ نالواروهشم هدمور تکلعو هدناورش راد انامزف هینولخ
 رد

 هب ینانعسلاذلو لا ءاللعنیدلا نكر حش یر هبلع “هل لس كرانالوا رک و |

یر هلسلس ردراروه شم ۰ دزمابز هکر اثآو راقبج
 | ی الک ده از مهارا 



>. 
 ۱ ندنغاب اذه عمیدرلبا رضاح راماعطبوع م نوح ا رانا و یدیالوایلأاخ

 || هکتقورههکیدباهلیوش هدرللوا یدنب|نوکرب یدیا لیلق یشیصاحندنتعارزو
 هکمرولس یدیارولوا مولعماکب یدیارءاوا هجوتمهنارو ندرهش عاج ر زب رع

 یراک داک هکمدردیا بدتر م اعط بسانم «رانازرولک تق ون ورد هسک جام
 قربا ی دلوا ن آرف منخ ددم هکر با هنیراکوا فقوت یہ تقو

 ی دروتکیشب یتعب شوج ن اغور ج اقرب یسیرب ن دزاکر نالوا هدنراک ||
 ب ولا یشوج ناغوررب ید ردندلامیدنک هکندرب ودنآ هد یندنااکن و

 مد سهراب كنا و مدلی هر اپ کیا یخد ی راپ لاو مدلباهراپ یکی
 هنهجو هبناجوب كرازب رع ورب ن دنق و لوا یدلوا روتسم ندنب یتعم لوا
 مرشود هشب وشت مزا: ن, راکجهلکتقو هویداوا زالو! لصاح فوقو
 یتیرلترضح هلبا تعاججرب نوکربردیا هرس یلاعت هللا سدق یماج انالوم
 ]| ینابزپ یدکی دنکو یدبوق هغایزب یدیا قو مزوا قدراو هراز
 ملاص ج اقرب یرب ندتعاج لوا دی ن دمزوا هجری دلیدو قدنالوط
 ردشم همرب وتزاجا هکمروتوک ان الوم ی دتا اکا یسب رب یدرونوک مزوا

 كلوب رب هکیدشلوا مقاوندنضعب كنقوءالع هکیدنباتیاکح ییدصق لاو"
 اکربت ندنسهرفس كنا یر ندتعاج لوا یدیارلشلوا نابهماکا ہیک

 یوه)نوبکت یدتیا هم داخ یدروتوک یی هرس مداخنوح یدروتوک هنسنرپا
 | نالف ید مدالوا رضاح هرکنم حه ن یدتبا مداخ دی رکنا نعا
 ]| یتکیدروتوک لواات تلباهنوک وال. آ یی هرتسیدروتوک هاز تزاجا ییهسیک |

 هب هرفسیرک لز لواات یدتلدا هنکوانا ییهرفس مداح هعارب هب هرفس

 هرکصندکد تیارپ رفتیب هصقوب ین لوا عبیدلک ان الوههرکصن دنآیدقارب
 ماعطنوجیدروتک ماءطنوحا مز ویدلک هقیح دی زب وا نیدلا لالحانالوم

 یدتبا بوروط «دنکرا وبق نکراقیج هرشط  دتسیا تزاجاهکنک یدنب
 هکمروتوک و هک تزاجا لوا رب و تز اجا هکمرنک هغاب هکه یهسیکر ه
 تزاجا هدنلواهحرک اردشمهغاوبا ردنا ماع لوا هکیناو رد هل هنس هلج

 یرگ هیهرفس ییهلز لواو یدیدبا لالح هدنرخآ هک,دیا رداف یدیاشعرب و
 رب دن ود یدشود ینرا ز كارلنا قافنا هلتعاج رب ید هرکرب یدییموق
 هدان الوم ترضح رک | هکشمک ندنرطاخ كن رب ندتعاج لوا «دتقو

 عون رر یسک درکچ شیک ہر و شعشک را دةم اکب اکربت هسیاراو تمارک

 96 لزق
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 دهاز دوج نییدلا لالج نالو مدمر ناجزا دنتنک همه # تئالموأ

 نیدلا ماظبانالوم هد رهاط مولغ ج درلو ۷6 هرمسیاعت هللا س دق ياغ رم ۱

 ندعي رطوب هلربدس تنس تعب امو تو رشسزرو ر دید رک اش كنب وره

 یدشمزسوک عیلب دهج هدیوقنو عر وردا وب بییصن ما غو ظح هلل اک

 فق ورکم هکیرب ن دن الآ تلحق کار كنا کز ر دا تیاکخ

 ن دتعارز لوا قحشلوا فقاو هرحا لوا شبا لامعتسا هدتعارز ساو

 قدصت هرافکسم و هب ارقف هکتمروب توا ف رمت یا لس اس[

 یدعالوق یدردیوک 5 اهعمسر هیده نوا هرصرب یلم تاره راسلنا

 درک هسلوا لولم مس رويا 3L یو هنن رک ای دشا هرص لماح

 نس هکندروم زکددیا تعسف هر وا هد هسز دم و هزرعف ندّرکن درک اش 1

 هک هلطرش لوشاماریو اکا هسردیا لوق ےک ره تلا هیذسر دم هل دنک
 یدتلیا هیدسردم ینوتلا هسوگ لوا سا ردشلک ندرب هت نوا و نیس هتد

 ه دنرکس سعی زوب ی دب كرش یرلتافو ی دعا ل وق ینآ هسهک ےش

 زی زعلا هرس یاست هلا سدقرد هدنار هباغ ع یراق ورد هدنبآ ها ید

 یب یر مولع هرس ی لات هللا سد ینارو دیر وبانیدلا لالحا الوم ۴

مام هس ها و تلس تعلامم و تعد سس تاع رو یدشعا لبصاح
 ا

 رانا لسم هرکصندک دتباادا یتاعاط فئاظو یناقوارنکا یدشعنربا هیملاع

 ردق هسنیا عوجر هدمه اکا مکر ه ی د رک « دکمرب و یروک یبا |

 | هدکمربو یر وک یرما لواو یدیارذبا ماعا هدصوصخ لوا هجعسوو |

 طعاوم یدیا ردیا عوجر هسفنپ هسکرک تعا عوخر وکره ندایند ءا |
 | مظع هنسوفن لرلمجسیدرواوای راجندشنا ر كنا هکر وسرهندنشاصتو

 | «دنرارطاضو ی دیار لذا هرکه جن یزوسلوا ےک هجرکآ یدردیا رثا

 یبب قول یر مک ەچ رکا رها طلا بسك لرلنوب هدتعبرطو یدزرانود

 [ تسح هل وا عقاو لکشمرپ اکب هکهاکره هکر دشعد یدیآ یسبواانابش

 ۱ مفدیلکشم لوا هطسا و ۵ قاناحو ر لسو دلع ی اعت هللا یلص لاسر

 )۳ ترضح یدتا و ی دتسا قارطرب ندنناکانوکرب هکر اربد یدردیا

 1 الوم و هرط یکتساحانایحا دیزیاب هکید رویب اس و هیلع یلاعت هللا یلص
 یدیآ دعتعم ه دز هه رط كناو ردعسرا هنگ كنتولخ نیدلاریهط

 ندناج هم یس ەئ اخ هکید رواوا زا ی دنیمالوالخاد هنت دارا تنس هجرکآ |

7۳۳3 
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 کارا رابدلیالیم هنن اجیره هجاوخ ترضح ر هوا عج
 دخ لاوحاو مدیا ناوجنب مشی ربا ی نیز االوماا

 جن هیانعموب اسراپ د هجاوخو مدتک هده شم م دلکد هاکآ ندي ولوم |

 "حامصو ی دشرپا هداینات هجاوخ ترصح نوح هک راد یدیارارداراهطا

 هارلنا رک هلی وش ه داوا فص بولیق هلستعاج هلبا انالوم تم دخ ینزا 4
 یدلوا خراف نداروا انالوم ن وچ ی دشهرونوا هي هيفا میدیا یرآ هعپرط
 |ئدروص یندا [تویلیا هقناعمو ی باک هنکوا لر هحاوخ بولت ندنرب

 | دن یشقنامیارم )هكر شمرو انالو«نیدلا وب aE هجاوخترضحب
 ۱ عرب یفقن هک ع هدما * E هجاوخ هلع سوبر نوحا مر ی

 || او رلیدتنا هتس هناح یرلنا ان الوم تم دخو زو هلبا شه ء هکک دکن یو

 1 !یدیشعا تعزع هج یر ن دنباعصا كن هحاوخ ر لدتا تی نوک واا ۱

 | هتنح كر ر وبا نیدلآ نیز اال وم هک رلشغا تبص و هلب وش کا هحاوخ ا

a)تاماقم كتفيمح و كتعم رط پای رانا ن دهی رش شزرو  | 

 | نيدل ا نيعف محش ر سقم مل اع جش هک ه دیاک ل وش ر دش ربا هنس هيل ا

 !حورانالوم هکشهزاب ردشعافیلصت هدنحرش كنزا اره زار مشیزارمشدینح

 داصواویدیاندنیهاشم ال ضفو علما هکیدل رکب یا مرا اوان دلا 1

 هرداساراوکر زيو یدی ف و رعم هلبا هد: .ج قالخاو فوصوم هلن هغي

 افتشا هسردهدقیبعماج لی هم" یدیاراو ,E یدشعا تمد ِ

 جاقر,ندننافو كيا یدلبا تافو هدنناسکس زود كيرعه یدیا شمس وک

 ردرا و ین احر د كن الع هکی دتنا مدروگ هدب اوح ینآ هرکصندکدک نوک

 ۱ انوا اب انا هلکرلنا و هن را هحردلوا ی عد ناحرد هجو

me ars. 

۱ 

۱ 

 أ

 فک ن هحردلوا هک هجردرب رکم ردقوب توام

 ۱ ترضح یدتا رد ردا هالا عدو لج نح يسيعتف ندالع نالواءدناچ

 مدلیا سس مدنا وا نوح مدرب یا نو یدامبات رکی وبا ندا نیز اتالوم

 20و یلبا فی رصن هتک . شمروک هدناسارخ ينآ
 كلمو رد هدنراهن فصن كسیجخ موب هدنبآ مرح هدنرب نابسقط زوب یدی
 یدحا هنس مظن 9 هکشع د هلپ وب هدننافو قد رات ارنا ن زوز نیا دام

 فر نرب دلخیوس رم یهاوترضح داب ج حور هک ۷ هبنشتب زا

  3%المو ٤

Si 
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 هکندلاوحافالتخا هرلنایدیارروتوا هسراوهنکوا|یدق رم رانا هکهاک ره
 هدنکوصو یدیارروطهدنوکو الدق مم لوا ندنیشهاکو ن دقار ا هاک ت ةو رکن

 كنرضح لوا یس هلج هکیدرب و باوج رلبدتنا لاّوس یدرزوتوا هکفقوتیب

 ضعب و یدلوا هنب رزوا قی رطوب لییزوتواهکه رک ص ندنایدیا هل تراشاو را
 ردشلنانآرق نخر کك ب هلق رطوب ردشلوا مولعم ةر هکلواردراش عد ناکا
 ی یوضر س دعه دهشم هکن دلوا تراشا ن دنتناحور كلش ترن

 یدلول راشزاونو تعلخو یدراو ه دنا سد هبلغب مارحا نوحا تراز

 سصنویا حش ههکرب یدلیا تعزع هسناوفط كسوط تازازم ندرب لواو
 اسو هیلعیلاعت هللا لص ییلاسر ترضخ هدیاوخ هدنکربتم ارم كحارس

 هساکشی ورد نایرعرب هکوکوا كنسهدس هوط رهش نر هکرلیدر وج یدروک

 یدرک هسوطحابصنوح هانا ه دج” نکاو لبق تمرح وهلا ےظعتاکاردکرک

 || لاعت هللا لص تلاسر ترضح هکیدروک ی دیا بوذح هکبسوط دوج انا

 || یدروکی الوم نوجو رولکهنب رزوا ت فص یکیدید كني رات رطح لسو هبلع
 هنکوا كاا ¥ وم یدکح هز دع شأن بوع ار هرزوآر ینزودنکح

 || ن د دم یتغادا ه رکصن دتع اسر یدروط هنیرزوا قانا نامزرب یدراو
 7 ان یک لو بدان یا هکندربد هپ ودنکو یدقلاق هش رزوایعانابورفرح

 یراترضح لسو هیلع یلاعت هللا لص ربمغیپ هک نود هکنسبمنیا یظعت
 ۱ تاتش اک او ی دانا تاقالم هاکنا هدنرزوایس هر كحارسرصتوبا مش

 || مالس اکا ان الومسد راروناتوا ن دنا یراهتشرف كن امهآاو یدر و كناشن
 تنسیسایلوا كرا دور هکن روت یدتسا ی دلا نمالس یدلوا یدربو

 || ندنصاوخ هدلس ره هرکصا دنا انالوم تمدخ هک رر دو ردرظتتم هکمود

 |یدررروتک بوزان یئزوس كناو یدیارردنوک ه-تمزالم ك دو اب اب یر
 ا اوم تمدح أما یدنا لکدهیرزوا قد رطل ةع بایرارازوسلوا ےک هچرکا

 تمدخ ی درول نیک دیا هن دوصم ن دئاو ی دردیا ممه سام زا

 هک هدنراک دنک هح یکهرکص هح ور للانعت هلا س دق اسراپ دج هجاوخ ||

 | لوا کراس ون یدیاراشمراو هتنراب ز یرهطم دق ره كنانالود تم دخ
 ی دشریا هورح كل دن که هک لبا نیدلاءا هحاوخ رز دحاوخ کہ رک |

 رلبدشا لیم هشناج یوضر سدقم دهشم ضب راب داوا هقرف یا هلفاق
 هدرواشت هکر دلواررقم هنر زوا كلا رابدلنال بیم هت اره نتاج ر اضع و



 هک هد

 أَأترضحیدیاروشبرازآهرکص ندلمأتقاقوچ هنب رطاخ رب ريغ هکیدردبا
 | یناروبدی زبون نیدلالالج انالومودعس اد انالو مو یرغشاک نیدلادعسانالوم
 ]| یدباررولوارمضاح هنسلح كنار لبدیا دوج ومه دتقولوا هکت درز رع یرمغاراناو
 هدعاعس سلحم و هد ظر و ءاثئا یدیا راردبا ناسعتسا هنشاطلو فراعمو

 میج یر كناو ی دیار روا را هج قوچو یدیاروشرا میظع دجواکا
 بلاغ هنسوفن ل وش یرلمد مه هدناقوا صعب یدیاردیتیارس هنلهاسلحم ||

 هاک هاک ز٤ اجصا مزب ی دب | ن وک رپ یدرروک ہدنراتروص كنافص نالو
 كشك یارو زردیا تدوع كررت هنیاما رارة يج ەر ىشط ندتاس اتر وص

 راتبا وازوک ترد رار ولک هموکوا مب هکتقو ره ی دتیاو یدلبارکذ ییدآ
 هکندنرط اخ كن هسیک ر ه دننبحک هکید رول وا قوج و رارون روک هدنتروص
 یدزراب یرغ ندهسیک لوا هکیدردیا راهظا هلهجورب ینایدرک هنسنرب

 |یلاص هدنزب یرکب كنيلوالا یداج هدنجوا شعلا زو زکس كر عه یراتافو
 دعدوب لک دودق لک | جش ۹ ےظن ۴ ردراشید هدنراتافو مش راترد هدننوک
 ناسا # شغزکدج نردلاسعم هجاوخ ٭ نومهر ینعع ار تروص لها
 ةطخزادز هجح *مدقسدق تحاس رداح تخاس ۴# نوکلبت قاددش و

 * نود ځ ر جزا سرب شختراتلاس* دوب سردق هباپ نو درک خ رج##نوربناکما
 كانیرغ ره دی زی وبا هیقف ه دنسلاوح كن اره عماج دجسم یراربق و
 یدکی وا نیل بزن الوم 3ار دبی رق هکر بتم زق هرس هللا س دق
 كنيو ره نیدلا م اظن انال وم ٠ دی رهاظ م ولع 46 ه سس یلاعت هللاسدق
 العب اونا هلیس هطسا و تنس تعداتم و تعد یش د ایقنااما ردیدرک اش

 سم یسهیلاع تاماقمو لاوحا كلتالو بایزاو یدشلوا حوتفم اک !یتطاب
 [كنيقمانلادجا مالسالاحش یسرو یدیایسب وا لوا هدتفیفحو یدشلوا

 | یمزالم هتسهسدعم هب رب كنا و ردشلوت ندٌتاحور هرسیلا عد هللا سدق

 4رادهاحم و هتاضا ر تدمر ان الوم ترضح کر رب د هلب وش ی دشا قوح

 اک ۱هرتسیلاعت هللاس دق دجا مالسالا حش هرکصندک درتسوک لاغتشا
 هدزرم هلخافش مزب ساود كک درد كنس یلاعتح هکیدتنا بولوا رهاظ

 هب رت رانا نددابیات قایی یک | یرادقم لی یدی االومرضح ردشموق
 مدقرب هدنفو هلو یدیارولوا لوغشم هنآرق ةوالنو یدیارراو هنسهسدقم

 | هرکصندنآ ی دشرپ هنفیرشدق ره كلرنا هدلب یجدی ات یدیادراو كرورلا
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 م اوق كلاس و كلراترمما ٩6 هعطق ل ردشعده دنګ ران یت افو و یت دالو
 یسودصءه لاس ۱۴ دو مه دا هاشلثم بلط قد رطرد هک ۴# نیدوتلم

 روهشرب شاقرافمبش # دوب مع دیعزاغآو ءزور سب ۷# شدالپمراهچو
 كنيدلا ماوقربما یعب ٭ دوب مدقم بش ی اضءاضتقارب*# تسيب ودصشه

 هدننطس كزاضمر هدندرد زوتوا زودی كترعهیتدالو هرس یلاعت هللا سدق
 ردشاوا لوا نوک شب ندنسبمرکب ز وب نکس كبره ینافور دشلوا عقاو

 هک هرس یلاصت هللا سدق یاجلا یوسوکلا دمع نیدلا سعسهجاوخ
 دالوا هرس ىل اعت هللاس دق كايقمانلا یمایلادجا مالالا حش ترمضح
 لوا نامه رب د هکبس هقرخ لعشترض>و ردن دنراوکرزب دافحاو رابک
 ر دشعثربا اکا هرس یلاعت هللاس دق ندربناونا دیعسوبا مش هک ردهقرخ

 ندنککوک كلمو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ترضح «دنساشو

 ر دش وا بنص هنس ه داوناخ كارلنا هدنګا دالوا هلج رددوجوم هلصورپ

 هدیرهح رک د و ه د ماشو محص دارواو یدیا عماج هدینطاد و یرهاظ مولع

 نردلا ءاهب شو ی دیا رر وب هرزوآ یس هقیرط نیدلا نیز جش ترضح
 لئاوا یدیارا و یئداراو یداقتعا مانتو یدیا نعرا عوح هننهک لر

 یدشلوابئاق ندسحرانوک هیت هک لب وش یدیاشعسربا هیذح اک| هیات

 ج ندتقو جیاشم هدنحا هر ذحلوا هکید روس یدیآ وی وا توفزامندناو

 هندصق .جالصا و تسرت ےب یک رع نی دلا ءاسهب جش و نی دلا نیز
 مسکو کم ب نیدلا نی زمخش ترضح مدالوا عیلسا هنیرب جھ نبامارایدنروکاکب
 هش رلج الح هک هلی وشیدناکزاواریاکب ندنا ی دلبا لعر و یدروتوا هنیرزوا
 ردششږااکب هکر دزاوا لوارهجررک ذوب وراردیا ادج ند هپ ییکهدرکج
 هحاوخ هرسسدق قمانلا دجا مالسالا شش نرتصحهرکضندنا ك ىدروښو

 كرابم و ی دیار وهظ اکبر دندنراوکرزدالوا كآ هک هدنتروص مراکلاوبا

 م دروص ندنتق و زانو م دلک هلقع ماع ورک لال ایف یدروفوا اکب سفن
 دوتعم هتنافنضم كب رع نيدلا ىح مش م داوا لوغشمهن اوف یاضقو

 هدنرزواربنم یزوس لواو یدیا ردپا رب رت قفاوماکایدیحوت "هسهو یدیا
 راکنا اکا كن هسی چ هکیدررویب ناب هلپ وش « دنر وضح ره اظ ءالع

 رارسا كخیاشم تالکو كنة وبن ثیداحاو كنارقو یدزالوا لا هکعیا
 | نصف یناعم ردملوااکا هلهجوتیزجرب قدیامهفرت  دیام هدنفناضحو



 هم
 ۱ ۱ ماوق ربما هکر دشهر وب حش نت یضحر دشل وا عقاو ت ابتاکءهدرانابمو

 یدیامیقم هدفا وخ هک هدتقو لوش هحو ر یلاعت هللا سدق ینا سندا

 نی زاز کره تیب 9۶ ی دشمزاب یب وب هدنلوا بو ز اب بوتکمر هریقفوپ
 یدلیااضتقا هلی وشتقو # دوبنیعرو تسبنرکا نیغ # دوب نیش تست
 ۶ د وب نیش نیع شیپ د نیغ تیب 9 ی دازاب ری وب هدنباوج كن
 ردبیع قیفر باج هدنوک وا تربصب نيعینعب # دو نبر ےب تسهرکانز

 وق روق هیلوا ناف هکیکرهر دب اف وخ هلوا ابی دوج و كنيزرکا

 تبش کید هللاذوعت هشود هیاعح هلپس طساو تب رشب هکردلوا
 تاذقالطالا یعتدحو#دوب نیزماوقاب دوب رک # قالطالا ىلع تدحو

 هدننعضنایلتهکت دحو هدهاشم لوشورولو هدنسبلجت كت یهثیح نم
 یسهدهاشم قالطالا لع ت دحووپ کا * رددیفم هلمسدناعم كنافص لوا

 یسهدهاشمكندحووب و رولواهلیماوق ی رش هایطا هداموب تقولوا هلوا ما
 هدهاش«تدحو نالوا هدننص تنافصمیج فراع هکر ولوا مات هلکنا

 هدهدهاشموب ورولوا ری دپ تنیز تدحو تفرعموب تقو لوا هلو !شلوا ظوفح

 || ماوق هیبن «دماهبا نعضو ماوقه « دانروارولاق نیز هنرولب روتوک تینا
 ]| نیعبببح دوهشرد # تسلع هجرک | یموم برشم (رکید ) ردمولعم
 | تبرش هس اکر اکب مالسلا و ةولصلا هيلع یس وم هک ردشع د لوا * دوب

 برسم ول هجرک | هکر دهیش اکا ی دک هروهط ندنا مغلایوک تب وب یدربو

 مک ره ردب اج سو هيلع هلل |یلص هدهلل بببح5 ده اشم امار د دنلب

 كتيدنک هلو بیصناب لسو هبلع هللا یبص ل دذ شوم هللا باح هک هسرلبد

 رس م دعرد#یهاوخ مدقنعا یداو (نکند) ردکر ک ك يا یعس هدنسانف

 1 ی دشربا هنعا ی داو نوحمالسلاو هولصاا هلع یسوم 2۴ دول نع ضر

 نکایداو هکماقههنس انعم مدق هسرادد کر ه یدلوا صالخ ندراع عج

 را ب اج تفرعع ندنار (رکند) درک كمرنسوک یس هدعلق وب هشرباردیسک

 ۳۳2 کر یی رط3 دو یسو توکس رد فشک#
 تایر تلیضفو هکیدنلوا هیشاکا یدرولب تایضف یون و # یدرلب وس

 ]| هلوقم وب «سس یلاعت هللاس دق نب دلانز حش نریهحوردنعصتم یا

 || بلطد اضتخاوروراشغا دارا هدانز ن دت یمرکب هلبخرش یسناعمینابا

 | كنیدلا ماوق ریما یناتسهف انالوء و ی دنا ؤا زاصتقا هرادقموب بودیا

 ۹ یتدالو

۱ 

۱ 
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  N PIKEاکا ید رقح مالسلاوالصلاهیلع شءارضخ ترضح هکم دلب

 !ب دا تیاغ ی دل وا مسم یلک ء اش « دن امز زا هللا ن ذاب م دشا تمزالم

 !یدیارلبوس سا یاس رزوا مس اعاد نا >او یدیا ها هنیرزوا

 شاب لزق ندنتیالو هکنو یدیار دیالاحتسن هلک نآر ف ملعت هراقجنالغواو
 هب هسور تك دیا راداسف ےظع ۰ دندی الو لوطاناب ودیا حب و رخ یس هشاط

 رانا تبق اعراب دلشب هر ارف زادتفا لها ی دل وا وکر وا هد از وید رولک

 رانا زیاک هدن وې و ر دقوب فوخ هپ هس ورپ ن درلنا اعطق هکر ابد رویب
 یدلوا یک ی راک دید مه ی دلک رارق هنفاخ رنک | كب هسورپ هلم الک وب |

 كررعه رب دشا تاوو ۰ دنا یراصح هسورب هد هنس لوا یخدرلب دنکو

 هکرابدتناتبص و ءانناکایدیاژ ربدلغوا درمقحو هدنسد دب نوا زوب زوفط

 هني مرجال نیس ه دیا نفد ه درب كربب رقرب نیس هیج كوپ هنس قانعا ی

1 

 ه دنر اوج یدج م لع ساق نالوا بوسام هزم دج « دنا ر اضح

 ا اخت هللا س دق م دلا ن و د هدننان ا كنپیلج ناعع م وح رح مدلاو

 انو رق ریاض ع الطا و تاداع قراوخ كراناربقح وب زیزملا
 نوسلوا ىل اخ ن دنراابج رڪ ذ اکو نابه نکل ےل طم هنل اوحا

 مل ه دنا عورش هجر رک ت ور کی دنلواراتخا ناکا هرادعمو ولد

 هک هرس لات 4 هللا سدق ینامس نیدلماقرم ۷# (ریصاو قفومرمخ هزا)

 علی رق لواو یار ذاکر ش نشف ارت نام وام تا
 لواو یدبا ه دنس هدهع كْنآ یرفد یصیصخو هبج وتو یبرخو عج
 و یدشربا هب ذجر اکا هاگات یدبا ر ازا و رروک

 !فقو هرانایسم نا یدن کرک بد یاداو الوغشم هنکولس كازا قب رطو

 | هسکرکیدنالق رها ا تباک اکا بوروتکدغاک اکا مہ کنشکره شنا رشا

r Eیدرزاب هن رزوا دغاک لوایدآ و نزا  

 یدناراشموتکدغاک هن رزوآ بترا هن یدنارازوک ب ارت هدنسارارللاطلوا

 یسوم دکر دشمر وس یدرابوس یراعم قوح هدا یدبا 9

 وددت ۳ وکم ب وب ردشمو و تن رس هساکراکب اسو هیلعیلاعت هللا یلص

 | هثناملرغ ضعب كنسمور ن دلا لالحانالوم و ردراو یرعش قوح كناو

 ترع هدناوردشا فیئصد 5 باکو ولدا نیناجمانونجو ردشلیوسباوج |

 یدیا مصاعم هلباناخ ن دلا نیز حش ترضح ر دشعا جرد را زوس |
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  #۴هک تابا هذه

 | اواشیهفراعا ٭الع هلبناوقشاص تابان نم ٭ یبحاب لقع ناز قشع یئافو
 هح یرمغ ن دناموظنموب ۴# الماکا هلالا لاها تاقاذم #یاهعفارا

 ند رخآ نی رطرپ كنس هلسلس ځا شم هدرانآ هنب هکردراو یخد یرامظن

 فورعلا قطصءرقفلا نعرد و برت لاجا ردراشعا تراشا هتسماسا ||

 نیدلا نیز محل نع (ز ) ىس دقلا فیطللا دبع حشلا نع (ع)یافوب

 فسوب محل نع (ی) یسیربشلا نج را دبع عسلا نع ( ع) ین املا

 (ن)یناهفصالادو حشا نع(م) یریشعلا نسح حشلا نع (ح)یمجلا
 یدرو رهسلا رع نردلاباهش حشا نع (ع)یزبطن نیدلارون لا نع

 ینالبکلا رداقلا دبع عجشلا نع (ع) یدرورهسلا بيج یبا حشلا نع (ن)
 رکد یا سا نع( ا)یکینشلا حشلا نع (س) سادلادج اے شلا نع (۱)

 ]| هلا لصد ینلانع (م) قیدصلا رکب ینآربک الارحسلا نع(۱)اراوهن

 بن مع لا ةزاشا(۱)دیهوآ ابا ىلا ةراش | اهیفو ناس هل نع()لسو هيلع

 رصحود> هقراعههلوقموب هدحش ترضح لصاطاو ( ةخزرلا هبلک الا

 ىلع لذ لیلقلا نا) ردقابلوالاخ ندنرا هلی رکذ باکو دوصمردقوب
 | لاعتهلا سدق یوسورپ ةفیلخ معبر ۶۴ ریدغلا نع ىت ةرطةلاو ریثکاا

 | هریفحوب نوکرپ ر دن د هبصق مان كني وکه ديالو یلوط انا هدلصا 9 هرس

 || ندنسایفخا ك هقناطوب زندرللوق ولکنپ وک هکیدتباهلتروص هفبطایسیدنک
 یک ره یدیا ماع یاعناهبقفو یتغیدیا ندنداوجو ندندابعو ندنسایقتاو
 هنو یسک هنادهعم یدرریو نهعاضم فاء طا هسروتک هن نر ندنزو هي ده

 هدهایوف یداوا ند نیاکوتم هرکصشعا ندنیبساک هدلوا یدیاراویلام

 یدوسلوا بناتندیراتمدخ هفیلخ جاح حش ندینبزقی رطهدادتایدیایها
 یززوک كلرمقحوب ق افتا یدیارونلوا مهف قل وا یسب وان دنراب رمذماما

 ید مب هدنامزرپ ران دا نوکرب ی دشل و دادتما ه دیدم ۵ دمو یدا نکا

 هو رخا ی دالوا د_فم مدا هکحالع رهی دنا تجز مژزوک هلی وش

 تسیارلیدقلوا ویا كيرازوک لغوا هکیدتبا اکب مدارغا هناوجرب نکردیک
 اقشیلاعت هللا نذا قوا قبتذوعم ه دت هکر یغهدنرخآ کیا كن « دکوم نئس

 زوک هلبا هلی وا د رزسیدلوااهش مدتنالع هلی رلتراشا «لرلنآ سد نسلو

 روهشم هکراب دروس م دروص وید ر دو ناوج لوا هناځ اتسکریفح یدید

 کردی
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 ادب ی E نا ف هموطلا جم ا

 اوا ونطقناومهرنا ل٥ م دو۴ ےھتعب رطلرنالفهادهلایه۴#ن اا

 ٍطخو*اونطشناواوناداذا قلا بناجو# الجر نکن یل او رکذلا ل عت

 قوق روا ةس دعلا اساسا نا عا * هکر اشهز اب هنب لا

 نیعجا مهیلع یلاعت هللا ناوضر تاداسلا ءاعسا ىلا هیفزمرلاو مظل اذه

 ايش یلوالا ۰ دفن ر را قمظناّکر عقلا تتاکلااهبق مطن یرحا دهن رط

 نت رحولافب .طالارو طلا اذهلع ظا قیصر

 < هذه یهو 9 مهنمو هذ موش هبشت نغ )كح ای ار یخ دیاوزمملیصقتلا
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 | یدباررونوا هنحار امشا هسلح یدیاروقوا هل م> ین هلم! .دهیرمج هالضیب 3

 کاوش اعا و دردلک دراج یه ا ذمطاخ یضعب رص ءءالغ ن دیس و
 ۱ ندسنسل اهالور هک ي مض+نب اشاپ نانس موخ س اما ی دیارایشعا

 | فراعمیکریدیا شمرونک هقداصتدارا هه یدیاندنسلا وه لراک ورو
 نکی مبان همطظعا ماما رانا هکر دشهزا باوج هلب وب هنضارنعا ڭ نیلا و ههدنس همان

 هثح اسا ۵ اج نون نکیآبهذم نٹ حرانا هعدروقوا هار هج ی هلم سنو
 || یکاوپ ہک اکتلاحرب هدرهاظ لع هلّنوفتضار اکا هکر دئسرد ەھ یدرروتوا

 ر وا شلوا دهن لوا هداث اسم وب سا هل رقد اه ءا هک: دیا هلن و ق هد هلم

 |مظعاماما هلقالتخ ارد قوب الر اوا سبا 6 یدنک هسا طم ی دا هتحا

 ۱ ۰ فلاح اکا ه د هل ذم هڪ هقشنح دعا هکنسم زهر وک رازق ن دننھ ذم

 تسر د ل هنلوب لوق ف ضر هد ی بک تنس رب ندرلنا رار دیا

 | هد هبهقف بشکرولوا قوچ ف الثخا هدلث اسم یک ك بوب اصوصخ رووا
 ءا عو هلواراو لوق یسداکا هدكیفنح بهذعک رهلکددیعت رول | وب هل لا وفا :

 لماکرب هدنطا و هدرهاظ با هل شع دیابه ذم ید وا ند همقذحعا

 E نعطاکا مکر ھر واکج اغ وغ هن هد تقلا عر دقو لزب رعا

 و مخ رەس 0 ردیدتا الص یدنک ردا نظءوساک ام کر هوردندنتل هجو

 هليو | یوم اش دقت بول تر نیک رک هب هب یک ندهیلاطنا ۱

 | نه الخ بول نوناصندکنرف كب ميهاربا یکی نامرقهرکصرابدلو !ریساهسودر

 ردراو یرلهاناخو یرلعماج هدناو یدیا راشلوا نکاس هدلومالسا راب دا |
Edردهاکنرابژر د هد و "وا لب راعهءاج ید ی راکربتم ر „9  | 

 | ردیراګ رات (هب رهجر ىلا ) ردهدنسمف !ناسقطزوب ر کس لی ره یرات ی ۱

 | رظن بیپ وا یررانا لر ام نکر ر وټوا هدب ارحم نوک هعجج تا
 | هشی رب ددمردق هتقو رخآ ندرظذلوا هکرددیما م دلوا مته هلپ رات افشا

 یراهشا قلغمو غاب و موظنم یکرتویسر اف و ق رع كش ترضحو

 كنب ابر | یرا هلسلس ه دینولسا فطالا دبع ع یرلخمتش اکربن ر دقوح

 هجا: وب میل هدا دارا یرلننب ی راک دتبا تراشا هنب رهف رش ء اما
 هب بینا هب درورهسلا ةيس د لا ةلسلسلا هذه) هک راشم زا

 یو ةيكلا و ملسلا لضفا هبیلع وبا ةسبلولا بوس

 ٭ نور
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 باک رب فب رش طخ كرایدنک هرس یلاعت هللا س دق یونقلاافو جش #
 یردصلا دجا ن قطصرعفلا هتک هک راشمزاب هلب وش م دروک ه دنرهظ

 ردندنسافلخ كنسدقم فیطالادبع ج ج درلنوافو وعدل |یونملا

 هرکصیدیاراشمز ون دهفیلخ نیدلا منصییاما رلعابد هد هبردا قع رطالوا

 عماج ردرلثلوا ه دننم دخلن رلت مضح ف.طالا دع ج هلت ر اشا كرلنا

 ت عورش ېک هنرهو یدیاراو یسایلعدب هدنونفزکاو یدیانطابورهاط مولع
 1 دهن رز وا تاماعمو لوصویدیارر دیا صا یر ەد راهس رس وک 1

 اضم دیهدکعا ق افوا عضوردناف رع بایرا سمو نایلاعلوبقمر دشلعب
 | یدی باغ لالحواب مک هدنرارهاظیدیا یسا نیکو هدیکسور اقویدرتسوک

 یدیاراردیا راتعازا هیاند لهاویدیاهنیرزوا لاججو طاسدنا لاک یراتبع اما
 ERE دن رار خاو یدیار را وس هنر زوا هنکنو ېکح هسلب وس مک هنرهو

 || را هنسو 3ک هلي وشیدارار قبح تقوم هی هرمدطرایداوا هنی رزو | ع اط ةناو
 یدنار زج هتلوا مارا ومالعار دونیدلوا فو رابد:کرهساک نایعاو

 || نیفیرطیلک عارف ندلاعلاوحاو یدیارارولوا حرشنم قوذ لها ًارقفو"
 را دنک و ی دنازردنا ادا ه دنتقو رخ آیی هضورفمو راغ یدنا راشعوط

 راشلثا ناوس ن دیرلف دّرح مک زاغ هلا کاور روھ شم یدارابا تاما ۱

 دنس ریقحوب اما زواوا هلی وب یز امن رله اکی ک مزب کراشمرویپ ہ دنباوج |
 زا عاتسا هلی وش ن دن رلترضح هرس سدق یراخ ما دجا نالوا رغداعس |

 ةماص یاوحو كافو ےش تربضح هکر لب در وب « دن رل ل نوکرب هکمرتا |

 | هلیوش ن درلنا جګ باوجراراق اص ییرلب دنک ر د هر وک هنمهفكسأن

 صا مکتف ولرهزب ه دنیرپ رظتنم هنر اشازب ر د راشه ر وب هکر د رعوع-ه

 ۾ ڪر درون هرس س دق ریما ترضح زره دیا لاتتمارولوا تراشاو

 یی دعو ت وافتدح هرذ هدناق وا ل واو یرالاح تم اقتسا رد و باوج

 | یر ن دن رلباوج تفاطا ب ام تغالب رانا ور دلبلد هتک كب اوجوب
 ۲ ارھاط تام هدف نوعرف ی رع ندلا ی ین اطلس نوکر هکر دوب

 | شمروس شوخ زرع لوا شعاراشعدزکسرروس هن زس شعاریداره طعو

 هنی نوکرب یدیاهناوب نم" وم یکیاردیا تداهشهلب وب ید هد زم مزب یکشاک |
 هلو غدو نوسد دی لطابلا اند رلشع رک سرر وه دنک دید قے اا ار و راشکا ۱

 رلپعقاش نکلرابدیا بهذلا قنح ےک هجرک ار دق وب تباه منش کلا عم اوج
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 | كلب ناقو لوا یدتبا خییش هنب یدید مرب روط بویم هسیلبا اعد یآ 1

 | تشک لوا دن ردق ول هنس یرمغ ندکمروک مضاح يح رواوا ین دصق

 ۱ رد ہس ادا هر وصضح یدتا حس رولک كمردرب سد هم اصعا ىدا

 || ی اف موح رع یسبضاف هس ورب هرکرب رواوا ه داز یخ د كساب یرتبه

 | ی رار > مع یدید غا طلس نکسررومهن هد هښزج * دارا هلبا هیربج هداز

 «رعاوا هکردلوا نفح ربج داقم ربجو قةحربج ر دم یکیاربج یدتا
٠ ho REهفح ینیروما عج  | 

 هسلارا و هن ميج بويعا دانا فرد هيو دنک مه تو دنا

 اغ لئسال ) بود راو مدارا مب رد راتخم لعاف رلشتا هسرلید اید

 یه : بواوا عبات هسفنیاوه هکر دول دل ةمر«جامار دع1وارظان هنيا (لعش

 هيد ردلوا هسادزاب هب هداوااکب ردزاو هن هدم اب سد هدرآ jE هسا ص2 هوم

 | یاعت هللا لص هللا لوسر ثرسصح هک دروب ید یدیاراشم دردرفکوب

 | ناص قو هدانز ید یسکیا ردراو بوتکمیکیا هکب دیا هنب ! لسو هیلع
 هن ن دزرمل۶ مزبراب دکج لا ندلعبه كجمدیشبا ینوب باصصا سژالوا

 هب ِډ ۱ قول هکندروس لسو هیلعیلاعت هللا لص لوسر ترضح رب دید رولوا |

 |« دیشکر كمهج لها یرو كتنح لها یرید دراو ثعالع يکنا ر داکد

 | بودیا یعس هوا هلل وایدعا زدن دنوا یک لوا هسنل ه تمالع قره

 | كاعن هلل الص لوسر ترضح ر دگر کك مرو “هلوا “وک و تمالع

 ۳۳ ی رو لها هل عرس لس و هيلع

 و ی اسو ے.اع اعد هللا لص ل وسر ترمّضح نیس هدر دکوح

 ۱ 39 هسراب دتبا هلهج و ه زب زعیک نیهجا مهیلعیلامت هل ناوضر

 | نکا لی وب رانا سد ییرلیدید ر دراو هن ه دزی“ مزب رلنا جه هلبا هج هلی وا
 یعافزر هدیک هج درا كرلنا هکر دلو ا نشودهزب نامه ز وال وا هنز

 نانس حلوا هعلولخ یتو کی دروب بوخ تا ماطاسهللاو یدتا هداز

 یو٥ االوم ل رول وس قوج هلی ینوسعم انالومو هلم وح یم اشاب
 یدیاریدردقوپ هراح یربعندعع وا لسو هلع یلاعن هللا یلص هلوسر ترصح

 | تن یرخ الا یداج هدندرد ناسفط زو کس ننرعه محش ترضخ

 ]| دد هدنراوج كاش هدنتلاهق لوا هنب یراک ر تف ربقوراب دتنانافو ههل



 نم

 یدکج ریتم رفاو ق دلوا هلبب هدنزانوسناب وماشخاو یدنکیاو یدلوا
 رادرپ و لاس دیاعرپ هریتی>وب هل رالا ارام یدنکو قدنوص هل هب هرفسرب
 یلغوا هداز هجاوخ هدنوش رابدتبا هلتبسانم هدسلحمو مدپوا نی رللا رارکت

 رب لسبب یدی یرکب یالغوا كنرفرب هکم دروک هد هعقاو ی دتیا یدلک

 ن دننامز یشولب م دلا شبتفت نب رلنس هکرایدرویپ شا سوبحت هد هعلق
 یب ر هیس دق تاک هکب رب ندنرشپ ورد شعا شوال یدب یرکییر |
 یلعوا یرانف انالوم نالوا رکسع یضاق نوکر هکشمزاب هلی وب ردشلبا مج

 ج یدتانیدص قمل وا هدف رش تهد كنیرابر طح جش ىلج ىلع

 كروب هلهج و هد ادت ا بلاط هکر لب دروپب هل بوش یراتسضح
 عیجج هدادتا ییعب روا وا هلن وا یولس ج د هداهتا هسلا ردیا نیدص9

 هسیا ر دیا یاع یمه بودیا رابتخا یاذ پوک ن دسومانو راعو ندقبالع

 ردلوب ق٤ وط جد ق رجشاوپ هدادتاال او رروب یکی کوا ید هدتاهن
 ر دلکد مزال كا داقتعا هنتمارک و هش الو لنعش هدکعا یلق طب رو

 ردیکح یعب رشو ردشلوب یح بوی روب «ةح قبرط یک لوش نيمه
 هللا لص لوسر ترضح هکرابدروبپ هنپ و رليدروپ ویدزتب كیا داقتعا وید
 هبن وا هلب لاضعا عیجج یدیا را هساوا ول اب هفرط رب سو هيلع ی ۳1

 | هساوا هل وا یدیار خا بو ږ دود نب وب كرابم رکاب یدیاراردیارظن بوود
 قوط بولوا هجو تم هلماتهجوت هسدارانوطیب هن ی شک هکشعاوب دارم ندنوب
 یبلج یل ءانالوم روک ذمو هلب هر دنود هیودنک یتیولطممیک ات شا رک

 هلب وش ی دلیا بلط تزاجا «رمهرپ ندناناوبح ه دنولخ م انا یرلت رض ح
 رد ۲7 ۳ ۸ مدع تاناویحو مدمماوص یایتلا هکرابدرومآ

 نوکر یو مدل وبهدنوط ن رلک دنیا حالوشالامدانوب هدف جم دیا عارخا
 مزم هيد (هللاالا هلال ) هکرولوا تقو رپ اکب ید هننشترضح ه- ار |
 تور او ها كه اش داب رب کر ولک وش هع رطاخ تقو مکیدتا دصق |
 | عهد( هللا" هلا ® هه مرناوا هکعدردق و هاش اپ یربع ندس

 ۱ یانهاکوبیدتای رای رض حشر درر ةد وخ یکیدیا ق مب هل ی ربع ند هالا
 | رک كعا هلخ>الم یعلرمط ا كهللا شک نراو هیار و زرد ن اح

 اعد ردینک بار یخدلوا مزه هيد جد یرکذ یاذعم یدتا یشکل وا ده

 ۱ سس یناعتهلا سدق نیدلاجات جش یدتیا یرلترضح خش مزمهلیدیجد |
 هرات

 سس سا

 مس
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 ا ناز دیا تبحاصم لکرلنا یرلثربضح سابا انالوم فورمو |
 هد رات یرلقدلوا هد هنوقیس دقم فیطالا دبع جش هکراردپا لفت یلاعت

 | هر تعم بک هل هبلط ش۶اراو هقیلخ یرمب یسوکی وک كمالسالا شہ درب درک ا

 ۱ ترض شا زروقوا لوطءهدننا لرلنا هفیلخ نی دل جان مهش شعار كبار رفت

 بولا مدحس هر یبدلا با ن رارا رەد هنوف كىش

 بوروط هدنرانهدخرا دشهرب ورش يا هب ون وتو تب انا ورا دعا تراز یش بواک |

 یرب بوب دزکیوق هز نیدلا جا النه جش ترضح قهلواولقل هرید رکا هنپ
 ند هنوق لش itn لوف یخ درانا لش اق ساما ند هفبلخا

 هب .داج* یرلنا كه دیا تافو خج بولک همطیب هب هسورپ هفیلخ نیدلا جات
 كنيرلترمطح ف.طالا دع جش هک شب اشک هح ااف یمن

 ۱ نوناص نف ارطا نش رق ردن دن رآ هج اوخ م یدیا ندنراح دق

 هکر دل ونه ند هد د یاتسو ی دابا ا هراح باو رسو هاقناخ بولا

 تسج قوج رخآ ق دسلق یواب ئ دلا جات حش نوڪ رپ یدتا

 هد حا نامروار هد رب نالوا یرلفالب اب هد_غ اطابلاح ب و دیا وج وا

 ۱ هرکصراب دل وا هنر زوا تضابر میظعر اد فر هدرپ لوا قدلو

 اش را هرج صهب بودیا تبحم هم هدرپ لوا یویطسق متسر هجاوخ |
 هکر داوقنم هلب وش ن ندهد د یش انج یداخلعش و ردروم» مر راد

 یژرمف شعد مد مامط اچ نوا زو « هرلد ورد نالوا هدنولح یر

 شعب ز وب زکس کیرعهرد هدنتلآ بقرب دن كس دقملا فب طانادبعر
RN۱ خیرا (عیفررسب امت هلا كسدق)ردشا ت ٹانوه ددنار  

 ستت <

 هأب وش « دیرلح دم » ر ناس هللا سدق اشا.دچ هداز ندلالو ردش نوبسود

 ۱ مضور ءاهب ۶# یدلا جان حش زارس دا نزخ نیما ( مظف )هکر درانه

 لا س-ق ینومطسهلا فخ یییاحرح * هرخ ا یلا# نردلاجات ج راوناآ

 كادي تافو و یک طرفی ن هللا دبع ىدا 6# هرس یادت |
 وه دعضاوت و قلخو یدبا یها تثرععو لعو رلیدرو وتوا رلنآ هبهد اعم | ۱

 ی دیا نااسحاو فططا عبنم یدیا دی رد ه دعیاقو ردو د حو هدننامز

 "ی دیا میسب هد بلح میسج هد هاب یدیاناسحهوج و لت امو

 . نس رع وب یدبآ الضفو ارفف فصوی دبا العر کا ا هدنراک زور

 | سسبم كب وا نی رالالرابم بوراو هلی مدلاو مو> رہ هکم دشمریا هغواب

 4 یداوا
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 لاغتشالا هنطا لوخ ددعب هين نوکی و هيف ءانغلاو هللا ةدهاشع مهلا قرغتسم
 یویندلا رعلا اذهف دان الادبا ىلا هتفرعمدپ زمو تب ورو ىلاعت هللا ةدهاشع

 تاجرد دی نع فاو یورخالا رمعلاونافرء!اتاحرد یلاع لا لوصولاب قبال

 قف نم نکل قطا ت اذ هنكىلا دحا لصيإال تالذ عمو ن ايعلاو فشكلا
 نکعو هيلع عالطالاتاجرد فرعي وهیلا هنم هرس هفلخ هللا ناک هللا
 رعلادفنل ىب رتامکل ادادم رعلاناکو الق یاب هلوق یف ةراشالا نوکب نا

 هقیقطا تاب رالیصح ىلا هيهاذتلارمغلا فراع۸' ىلا ییرتالک دفنت نا لبق
 ةفورصم دف وصلا نم صوصاتا باب را ةمهف اهلها نم انلعج ةنلا ق

 ةعباتلل لبوتكملا قفوي نا هلاك قلا مزك ن موحراو ةبربسلا ةعباتلاىلا
 نی٣4 اوه هنا هاوس ام "یشب دعلعب الو خزرین هقوعیال ناو ةثلثلا بتارملا ف

 اذكو ةبيطلا تاقوالاین اصوصخ هنامدىف یناشال نا هنء س٣ا مث نانلا
 نیعججا هبحکو هلآ ىلعو اسو هیلعیلات هللا لصد هما اسوانخناشاوعدب
 دج نب ركب وبا یناولا مرکلایاریفلا ةزاجالا هذه هررح نیلاعلا بر هللدجماو
 ین هلاعا نسم اوره خو لاح یلاعت هللا صاف اونا نیز وع دملا د نا
 نينا هنس مارا مرح لئاوایف تاق الا نع تنیص ةاره دالب اون ض٥

 ةتس>ح نه راک داب (یعار ) ردندنزاجا ع یجد یایروودتفاتو نشلنو

 تسرذک رد هنامز # یرامسزانم مسب و هعیط) یکی ۴# ی را دکنرک

 ۱ دو aT < یراذگن تسدز تصرف هکشاب شوهد # ناراب ی ز لحاو

 ۱ رلشهروسیکر اشهردنوک همور بوزان همانتزاجا ه رانا جش ترمطح هک درا

 ۱ هکمدروکه دنس همان ال ر انارة وب قدنا هنرزوا مور بقا نکو شک شعب
 ۱ اورا صإ هواره تشل زب نعرما موحرل | نی مح رادع ےشلا) شمزاب هلی وش

 | هدنشب زونوا زو زکس كت رعههیزاغ ناخ د نب دارم ن اطلس دزمشلاد
 راشلبانیبءت هرجدم نوا هدلب و ها شد ی وب هرانآ ندنداوز نوغبز رم
 بودیاهدبز یخ ها جوا هلبا یهاش داپ مک> هدنجواقرقز هر زکس هنی ك نرجو
 لاّوس هدنلوبق یهاش داپ ةرادا هرابدننکم دروکۍ رامکح لوا مقح راشمر و
 هرم لواو لدتبارصح ههدح اودي ی دهان <یدانا E رو باوح رلثعا

 یان هللا هجر رد هدنوش ز س هن یراربق ق دنود یتزرغا كفن هلا |[
 ندنافوانمهدلصا € هرس یلاعت هللا سدق ینامارلا ميهاربا نردلا جان حش ام

 رو هشم هداسور و شعرارب دهیقف یش هنب اب ابر دن دنس هپ رقرابجروچ ||

 ت ۴
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 | ق دجو هربغ نع ضرعاو یلاعت هللءایلوا ةقیرط رثا نم دعب اما هاده
 لها هیلع |! كراتلا ةدارالا ف قداصلا زعالا دلولا ةربسو هکولس ىن هیعس
 لد هل | هتنث ىع ورازب عربمالانب محرلادبع نيدلا مان انالوم ةداعلا

 یچءرفاسو هاوحاع ضرعاو هللاالاهلاالرک ذ نقلتو هللا ىلا باتو هءلعناک
 قدصب دایقنالاو ےل الا نسح نم هدارالاطرمهب ایفاو هناسارطاراددلایلا

 دایآ شب وردب نیعط ةنلاءارقفلاعع تاواخ یتخاو داقتعالا ةككو ةدارالا
 مات نم عم“ دقودادولاو برقلا لها ىلع یلاعت هللا محل تاحوتف نطتحاو

 بابرایدتقمخ ویشلا حسا یدهلا مالعا باک فرا! او فراوعلا باک |[
 زبزعلا هرس هللا سدق ید روره سلا نیدلا و لاو قلا ب اهش هقیقلا
 هللا حور یوونلا نیدلاو للا ى مامالا لاا هج ىلا نيعب رالا ععساذکو
 اذکو فق رمشلا سدقلا یناهتنک یا اصولا ینم مس اذکو دحور یلاعت

 لها داسف نع هللا اهناص ةارهب هتفا یذلا داشرالا جهن باک یت عم“

 هللادابع داشرا ةبلها هنم تسرغو هدالب ىلادوعلا نع مزعنيحو داالا
 ةيحلا لطفا هنلع یلاعت ها للص هللا لوسر ةَ رط نیا مهئادهاو هللا ىلا

 ىلا هلصتنا ةقرخلا سالن و رک ذلا ندو بوق نامه تنراو ااو |

 ایصوم ٌءةن ر طلا لولسو دصق نأ سو هيلع یلاعت هللا لص هللا لوسر"

 هارنم هولا ق سا و هقب رطلا باب را نينازة تاعا رهو هعد ملا ةمزالع
 نه ع ارفلا دعب نم قتلا ةثلثلا تاقوالا تااعارع اموع رح ابو كلذل الها

 رک دب اهفیصو ةرخ الا ءاشعلا دعب ورصءلادعب و حصلا ةالص د اروا
 |اذاو ن اعفاولا ربعیو اهلعال فص اگناو تم املا ةبق اراا لعيو هل الا هلا ال
 اذه ةبئاحور ىلا هج رف هرمغ تاعق ووا هن اعقاو نم یش هبلع لکشنسا

 لفتت سفلا لالو رممعتلا كاذف هج وتلا قدص دعب هیلا قلب اف ربقفلا
 عع او نء اهم بم قلا بتکلا نع لقن نا هل تز جنا اذکو رمیغتلاو هیف ركةتلاب
 هولصلا هباع نط صا هعب اتم ةمزالمو هللا ةاع ارع هتتصوو سا احا ف
 ةنطابلاو ةرهاظا ةعراقللاو فو صا عم هذهفارسوانطاب وارهاظمالسلاو
 هاوساع ضرحو هللا لا الا تفتلب ال نا یهف هب رنملا بالا مو ةمولعم

 نوکن

me. 
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 یدشیااکب نوگرب مدیارابا تاقالم هلکنا انایحایدلوا مدارا نسخ اک |مب و

 ید“ ردشمروک ی نی ران ر طح یدنف ره هللا دیمع هجاوخ هک لودنوککس

 تودرکسرد ه دقا وظ هدشوا یدشا مرولس مدتانیسلمزولس كسروک 3

 فاوطلا دوا م داوا لوُعسم هذاوط یدتیرابا فاوط مدروگ مدراو هدنآ

 هدرا ںودیآ ماع یسدنب ی دتا مامترلنا نیدع) ما یقاوطن مديد مسلوب

 مالس کنوخ مدروط هزامنی هد شمروط هزامن هدوهارب | ما قم مدروک بوراو
 هج اوخ یدشیا مد ا5 هب یطء ل ادب ع مش بولو دمدمروکر اند هجا وخ م دريو

 كی روک ی مدتیا تراب زی هج اوځ بوراوهدنق رم" هنر نامزد عب نی مرو اب
 هیدکم هنب ےکنوچ مدلوا سوما ناهه ن یگدروک هود دوم النم یدتیا |
 كح روک ی ب راشاوا عجب هاب قبالخو شابا روهظ یطعلا دبع مج مدلک

 هلاع یز هجاوخ ق دنا ص اکس ف هحاوخرب دو النم یدتاو یداغا ||

 ندمور یلاوم هکن هالا س دق نی وخا انالوم مداتساراسک اضربشح وہی دتاص

 بورک هب یکندروط مدلبا یخ تع رع هکتقو لوا یدتیا هکمدتشیا یدپا |[
 لوا یطء٣لادیع حشو قدلوا روا هدناو هل دش ربا هبکم مدقم یا ترد |

 | هک رب مدمراو هنیراتمدخ بولوا باهعاکب یراتژکی دیا مارا حش تقو
 شطع هدا ر اک: مدون هدلوا فص قسد یداوا هطقتسچ هدمرح

 كعا ضرب شد وردرب دزد روگ ینآ م دزوا روضح هطا روا !یدلبا هلت ۱

 | یدر و هيلا یغانجو یدک اکب یرغط بو-ندرلفصلوا شعروا قی دزوا ||
 | زوکیعا یف وسم ی در دنوک هربس طعما دبع خش رد وص مزمز یدنباو

 | یدلوا بیس هدا را هرلنا مب و م دجما ره را وا ندا ره بولآ ن دیش

 هدراهشا لح هدنلاک یتاداع قراوخو یتامارک هلرلنآ هد هکمرابد لصاطاو

 | ریهذلا توفر رم حر ا دبع حش  رداکد تجاحهراثکا هلیآ نایرد ||
 ِ رای تاب اسمك نيف اخ ندلا نب زوج یتسدرلنوب 4 هرس سدة یوزر أب

 | كفش ترضح هدفاخ ققب رط ردندسنس هبصق مان نوفر رم كمور

 | ترض> ر دشت هم ور هتببولک هلیئراجا كرنا و ردشعا لیمکت هدنتمدخ

 | ىلع نمینلا هل دما میخ را نجحراا هللا حسب )کر زاب هلپ وپ هدنراتزاجا مش
 | برقا مهناقوا فرصو هاوساع ضارعالاو هيلا خاطقنالاب هدابع صعب
 أ دم هلئاب لغتشا نم لک !یلحمالسلاوهالصااو هللا الا هلاالرک ذةمزالع ديلا
 | عابناو هتقب رط كولسب نياق هبحصو هل آ ىلعو هافطص هو هبییحو هلوسر

(VF 
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 هل وش ندنسارةف صعب لح هل > الص كن هینیز فقب رطرلشهردنوک بوزاب
 "لب افم و ناوخا تنو اعمو نوا عفن بلج و رض عف درلب دتیا هکمدتشا

 ادع حش رد روه ثم: دعی رط وب دکیآ اوحا هچوت لوش نوا ناودع

 مش ردناک هروهظ ورپ ن دنبطللا دبع جش هکر دیس هقب رط لزب علا
 لفیطللا دبع جش هک هقح باکو ردقوب هدنس هشت رط یناخ نیدلا ن زا

 بهاو ةف هذهف ) هک رازاب هلی وب هدنسهجاپیدر دندننامّوم رو هشم

 ةداصسلا لها قد رط اهبلع بدرلا بت ارم او تاماقلا نايب ىف بهاول ا

 | دالوالانم نيقداصلا ضب تاساملالا ةباجا هداهشلاو تیغلانیب فاول ا

 | عب راو ةمدقملعاهتترو دادولا لها هبلا لصوا ام ىهتنم ىلا هللا مهغلب
 | ةف گول ةيةيكر هللا لها قد رط ناف ةمدقملا) بنا زه تسو تاماقماا

 | راونالاب هنعربعو لاعفالادیحوت لو اوهو سفنلاماقم لوالا ماةملا) هللاا
 | لاعفالا دیحوت رخ آ هرخآو جورلا ماةم ىناثلا ماقلا ) توسانلاو كللاو

 | وهو بلقلا ماعم ثلاثلا مال ) توکللاب هنعربعو تافصلادیحوت لواو
 ۱ دیحوت وهو سسلا ماعم عبارلا ماعما ( تورلا هنعربعو تاةصلا دبحوت

 ۱ تلقلاقرنمح ورا قتعیلوالادراف (تنارلااماو) توهاللارمعو تاذلا

 | دادضالا روهط ءلالا هبترلاو ) برلا بانج ىلا مادلارمسلا ةيناثلا هبتراو

 | هسماخا بنر لاو ) دوهشلا رح ىف قارغتسالا ةعبارلا هاو ) دوجولا ىف
 | لاصولا لاک رصنل اب قفحملا ةس داسلا :زاو) لامکلا ییافص یا
 كللوالا عيب ر هدنستا ییلازوب زكس كن رعه ٠ دیراص> هسورب یرناثو
 | یرلکربتمربق ردشلو عقاو هدنتقو سمس بو رغ هدننوکه بنشحمب هدنسهرغ
 | نوک وا كن هب واز نالوا بوسنم هرلن ایلاح «دنسبقرش فرط كن هسورپ
 حش € هرس هللا سدق یطحلا دبع جش * لرب و رازی رد ه دنا هبقر
 | ددعرح جش رد هذا یکلامودلولا یب رغم ردندنباحصا كيف اوخ نیدلانیز
 | کب دس دوج النم یدتا تافو هدهفرمشم هکم ردبحاص هبنایع تامارک

 یوق شم هب رغآ یتساح كرابم رونهو ردشَیا زواج ن دنشا یعرکی زوب
 لا دیبع هج اوخ و ی اولا نیدلا نیز میش رد هسی رام ناک رالا
 ردشعا تب مهرارسا یلاعت هللاسدق هلبا راونا مساقرباو یدتقرعسلا

 هد هکمیرطعلا درع ج یدیا مدراو هج هدنامزریدتا هکر دلوقنم ندنآ

 ۹4 دنشکا تل رع ن دعبالخو یدبا هنن رزوا هدهاعو تضاب ر یوق مد روک

 ۳ )مو
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 | رلشعا تعرع هجرغس ن دفاخ ف اخ نیدلا نیز مش مک دخیرات لوا ۱
 یعش ترعح یرلنر وح یسد قم ف.طالاد.عهدنر د6 ده ر ر سدو |

 ی یرذطالادع جت هدامز لوارراشهوونک و )ها توت لا ۱

 هلا و جش ترضح شعا نیٹد هداعسو شیب رازاحم ندزيزملا دبع میش ۱

 لر یر اب وراک هلجو رلشهتسوا هود اص تدارا ماع كدا تحاصم ||

 هدا ا زسا راو یرهدلاو ر هذن سقافنا راشع ادص ا تودنآ

 هلن ءاشنا نکلواهدنتمدخ رک هدلا وهکر لشمروس خش تر م,طحرا کا تخ

 تقوسد هلو لوصوم هژوص> هسلاهبره I22 هدتمحا ی تقونجرلا

 هر اس ارخ هلا ا تروح بودیا تره ندقن رش سدو ه دتعجا ر

 راتضابرو راتولخ هجوم یر هقن رش تر اشا دواک

 ڭكنىمال ا یچمان دج!مالشالا جش بو ردک هءاح هل راش رش دن ها هدد و رلشعا

 راثروت وا هند را «دنرزوا و۳9۳۶ ۳ را یا هللا س دق

 ا صالا ا شعارردیا مالعا هش ترضح هلیا هلسا رح ب رللاحو

 ن راتزاجا م جج ترصح كم دیا مالعا هش نربضح بولکرصت تدا | ۱

 ےل
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 | رهطظم هتیهولا ید هلیبس یروهظ هدنس كن هیهلا تافص نیس هلآنس
 نادکنیفولخعو ن دکنیعت و ن دکرصح نسهولأم نسو هلببس كفپ دلوا
 ندلانیز حش ر دیجدبا تداهشیلاسدو هاه ىح همکیدیدمب و یرتوآ

 هدنیهکبا كل اوش هدنزکس زوتوا زوب زکس كيرعه هرسیات هللا س دق
 ن دناورلب دا نفدهدنیلام هب رفیا الوا ی دابا تاق و هدنس هک ننشکر

 لقن هنیراوح كناره هاکدیع ند دابا شو وردو رابدلب الفن هدانا شور د

 رومعم هلب وشو رد را شعاب یلاع تراع هدنرزوایربتم رازم الاحو رایدتیا
 هلا سدقیاج ان الوم ررولیقیزامن هعجج هدنا هکر دشلوا نیشن مدرحو
 كنف اخ نیدلا نیز ترضح نامه بویعٍاداریا یبهشیز "هلسلس هرس یلاعت
 یل لس لوا اکریت رمقحو ریقفول مرجال راشمروب راصتقاهنب رزوآ ییجرکذ
 یکیدندیا مولعم ندرزب رع نشی را هراه:شآ بولوا بعشنم ند هن رس

 ىس دقملا فبطالادبع مش و۶ م دليادارب اراصتخالا هجو ىلع ني رادقمرب
 هل دنرت ول یرلف رس مس 2 تزاجا ضد دڳ هحور ىلاعت هللا سد

 ىس دعما غا نوع نب دج ا نب نجرادبع ن فیطالادبع ر دشلزا

 هدف کی لیحررهشهدنس تا ناسکسزوسدب لی رعهیرلتدالویراصن الا

 | یرللاحرا همور ن دقشهدر ده دتفو یتیدنوقوار  ناذاهدنسدصک عج

 دىلا یذ هدهروکذ م هنسردلواعقاو هدنبآلاوش هدنرب یللازوی زکس كرم ےھ

 | كنيالب ندلالالح اتالوم O وشیرابدنکراشاک هب هبنوقهدنبآ
 ۱ وق نیدل ار دص حش ٠ هرکص مدروک ن ابرعییدنک مدتیا تراب زیتسهیرت

 |كتيرار ونهدف رم نعد ندندرا لاش یب ندعماد مدلبا تر از نراتضح
 کی ندنقندندرا كن آ ر دشاناچ ه دنمسر غاطوا ندجآ كبشم یرزوا

 هن رزواندنب مدتناتراب زننترمضح یزپ ریتنیدلا سعم هدعب رابدکح یب
 زو رکس کب ارش ےکاتقو مدلبقزاغن هنب ارزو | جدن ید تبا سالا قطف زام

 | : رفسهدنتسوا سرو هرهظمدتنآتع نعهیهسورندهنوقهدنبآبح رهدنشد

 | ردر) رظتتماکتف رعملها هکر رد اکب هکمدروک هدنحا مون :هدننوک یکلوا

 هب هسو رپ هدنابمش لوا میکنوچ مدمر وک نیلْاق كتوصوب نکل هلیا تعرس
 هلتعاجرب ندا ع نت رخآ ندنلوا یربخ رشعكاروکذ منابعش مدلک
 لث اقرب ن دببغ هکمدتشبا ه دنس هک لوا لمس ولج مد روتوا هنولخ
 تس یکاو و ر دلکد روصتم هداسند هک ر دنیعج ر ندننج وب ردیا

 التر هلسلس هني رزوا بنر هل فرح لوا کن هلکره ہک ردک راثآ

 چ تراشا و
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 مر دود بوش ربا هنشاب كنالفو كنالف هکرب دورابادعرپ رپیدیا شر هنشاب

 حابص نوح رس وک لاهتشا هر برش هککد وق هنشاب كزاچخرپ ین یدع

 هرچخ برشو رد هدناارح ینا لدتشا لدتک ویئسا ینا هلبرب ندش اهصایدلوا |

 ادروک درک هب هناخ لواو رد هد هناخ نالفرلدتاق دراو هرب لوا رداوغشم

 ن قیحهرش طنسیدتیااکب مشا دلوي هدنشاب ده .قاطو شعم ودتولوات تيم

 ییوبقو لا ن ڊنشا یب هبقاط م دقرج هرشط نب سد مهروک ی هقاطا[

 نخ کرک یدرو و ها یی هیقاطو ی دلک بویلغب هنرزوا كنا

 ندیدنک هیلکلاب زدنوکو هجیکم ب - وا هکندشریادراورپ هنیدلانیز " ج هدنناح

 OEE ندتیغلوا نوح یدلوا مقاو تابع

 دجا شب ور د نوکرب یدرلب وسزآ یزوسو یدلوا بلاغ قلش وماخ اکا ||
 شلواروک میلو هنج هکک دروک هدربرب ملل دگر نول دنفرعم

 شب ورد هیلوا عطقنم الصاو هش ربا هګ درایریرب یرهنج هک لوا
 ی دنف سدج اش وردو مدمروک هدرپرب مه ییانعمو یدتاهدناوج دچا

 یر زوس كن هيف وصو یدیا ن دنس افلخو ن دنر دب سعشهروک شيا كنا
 هنسهعلاطم لصوصدو یدردب نایب بوبحمینآ هدنرزواربنمو یدیشمر

 هکم دروک هلیطخ كيا ر دیا لامتهللاهجر یاجاالومیدیالوغشم هتسردو ۱

 سو هلعیلاعت هللا لص تلاسر ترضح هکیدشمزاب هدنرخا كص وصف |

 هدنولخ هددابا شیورد هرکصن دقدرویپ تراشاهتسرد كمكلا صوصفاکب |

 نوعرفق لوعتام هللا لوسرا هکم دروص م دروک یت رض ح لوا هل کمدی

 ی دتا لسو هیلع لات هللا لص هللا لوسر نورد مدت نوعرف عي |

 ارهاط تام) ی ڪڪ یکیدید یب رع نیدنایع حش نعي * بتک اک لق #

 هللا لوسرا مدنتا هدعب یدید یدتباتافو :er هاط ی (ارهطعو
 هللا لوسر نی سرد هن هدنس السه دوج و نعل % دوج ولا ف لوقتام *

 قو دف عدفلا ق دوجولا لوقا هارت اما ( دا سو هیلع یلاعت هللا لص ۱

 || هدعدق دوجوهکنسمرمروک ی رع نیدلا یح جش ینعب (تداح تداخا ۱

 سو هملعیلاعت هللالص هلل !لوسر ٩ هرکصن دنا رد ردنداح هدنداحو ردعدق

 هبهلالاتافصا اروهظب هلا تنا هولأم تناو هلا تنا ) یدتیایراترمضح

 أ وهو تنیعلخو كنیعتو لرصط ٠ ااعتناو مهر اال كت رهظنو كيف ا

 | نيسق ولت نڪي نیسهول ًمنسو نيس هلا نسیعب ( دیه شن لوقا املیع
۳ 
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 ةقيملا لها ناسلییع هیلاراشل! ىتاذلا قیفا دبحوتلا عماول هلرهظ

 | هلا نم ءاجر ىلعىناو هداب لاو قرتلاف دعب هدادعتسا هوقلوهو عجلا عم

 | حد (اماما نيقتلل هلعج و اماود ءاقب هاقیی و امامت هيلا ةنم هذخأب نا یلاعت

 | هسنا وبق تاحوتفو هبنیغ تادراو حد هنولخ نردلا نی ز حش ےک اتقو |
 ۱ ینا هغولخ دوهعممب و م دلنا هرایعسا هب اعد هللانب هتددلوا نیسم

 | هنسن لوش ی دلبا تنم هدنولخلوا اگ یاعتهللا ردنوک ی دی لواهکم دود

 ۱ یدحایب راومق راتبه وم اکا یلاعتقح سد ۶ دابا تنم هل لضف هک هلا
 نام اسقم تاجرد ی دلبا هدانز ید هد هک ییدرد ن دناصو یدنک

 | یدلوان اعم ندنا دورفن دو3 جد ل د هدیحوت ندتفیعح ماتم هدنناقرت

 ۱ كن هعس مانا لوا هدعب لوا ندزعا ماع یی هعیس مانا هدوج دوهشماعم

 |هدتالد تعیفحلها کدتاروهط اکایر هع یادی وح لح وت هدنماعا ||

 | ندندادعتساهوق ن دلا نیز شم لواو رونلواتراشا اک ا وید عملا مج
 | كمافملوا ىنا هکندیلاعت هللا مردی احر نیو ردهداب ز رو هدر زوتهیرونوا

 | کردشروپ لواوهیلباماما هرایفتعو هلیقیاب هلیعادءاةب یاو هریدشربا هنمامت
 ا اوخبیادیتمزام نجرا دبع نیدلارون جش هکیزاجالوش

 هرصم بتاج ندناسار > ه  د دی دم تنش یدلاق هد داد هدمکندتا ۱

 ۱ هنس هناخنولخ یدیشنک نداند مس ترضحو یدلوامقاو تدواعم

 ۱ هکد وجواب فرحجاقر هکر کم فو توافن جه م دلو ی همان تزاجا دنا مدرک

 یکندلصا لوا هکمزلب یدیا قچآی سوبقو یدیا لک د طوبضم هناتولخ لوا
 یدیا شمزاب هدنایم همان تزاجا عب هکی دیم یس ه د وسم كن همان تز اجا

 مسا تدواعمن دنا تولوا توق ۳ تزاجا + 'هکب .a هلتالو رون هسق ول

 تدم كلا ریدقترهب یدبا شموق هدنا بوزان نوا مب اا یف اشد کرک

 ءا تم ارک ضع ردشمل وا رکذ هلهحوو هک هدنولخرب یساس هدب دم
 |« ادغبو مد با تع: رع ن درصم نوح هکردشم روس لو هنیو

 یدن!شعربو اکہ نجرا دیع لباد عش کھ یف اط لوش م دشا

 ریپ هککد کا یدیا هلن یدنا شعشربا هنشاب یخد كراکا هج ندخت اشمو
 هب , وشیدتباباط ن دئب یب هیفاطاوای دشود تاقالم یافته هلی

 | لوا هکمدروک هددعق او مدرب و اک ار دیس اضتقم كلشیور دو رةف هک
 |كرلنا زولوا لوشو زلبا د برف نعت ربا هت اغتسا هدموکو ا مب هیقاط |



 :اسهمامنا قم هعبسلا ماالا ماقا لبق عا دوهشیف ةقرفتلادویق هنم تلحاو ۱

{oy 
 ان دقاق  دلطاب كم ع وجر هقح ینعب مدقوا(لطابلاف یداقل نمربخ
 , هللاوب رضنالو)كنیلات قح نوچوهلبااک وب سد نسادتقازپ رعیاردیلربخ
 !مالسل او مدلبا وح ةيلكلاب یلاشل وا م دش و د م رظن هنکیدید (لاثمالا

 هدا ز ه دننامز هرس ی لاعت هللا سدق یر لا نج رادع نردلارون حش

 نیعت مهد اشراو تسرت هد رصم راد و ی دیا یس هلبق لرابلاطو ی دیا ولوا

 كنیرب ن دنګ اشهراد لوا هدنت دارا لباوا یدیا نکع» هدبتخ وش ماتمو

 هک دشءداک ا نکل یدیارردپ ووا مامتهدننا كخشلوا یشاامایدیایدییح|

 راظتنا کا رول وا مامت ه دنا كني رب كنخم اشم مچ كن صم كنس
 هرصم ن اروک فس وب نی دلا لاج جش هککدهلامز لو | ات ی دابا

 ی دلوا م اغ یم ص٥  دکسک ندنو ڪک یمرکب ہدنتیعص كب آ ی دلک

 |ندنارون حش ارپ ز ی دزاب وید ردارپ هدننز اجا یدربو نزاحا د اشرا اک او |

 یر رد هفرط یکیا یاسا كنيدلا ل اج حشو ی دیا ولشا نعل ر رب ۱

 ! یسیکیاوب وهب یناهفصا دوجش نیدلا منم محشیرب و هی یربشع*نیدلا ماسح
 | مهح اورا هللا سدقراب دیا یدب مع كنب زطذ دمصلادبع نیدلارون جش
 2 ترمنع> هرس یلاەت هللا س دق قاطلارکب وبا نیدلا نی ز جش

 هلب وب یناقلاهرلنا هدنت اب وتککم ضعب زی نعلا هرس یلاعت هللا سدقاسراپ دج |
 ةوفص ر ودصاا ءاغش رو هما ذالم عفارلا لمعلاو عف الا لعلاوذ)ر دشم زا
 فیفا هانممهان ةع دبلا لبا اضاحماق ةنسلا مالعا عف ار ءافرعلاو ءالعلا
 نیفیلا قد رطلپع هر اس ها لا عادلا همد رطااودعب رشلاتالاسم كلاس

 ندلواو یدیاعءاجیطاب و یرهاظ مولع (نیدلاو لا نیز انالومو اندلیس
 تنس تعباتمو تعد رش “ د اج یدیشاوب تماقتسا قوت لد هرخا

 هدتقی رطو ردیسالعا هدابز كنامارک هدنن اب یراقفح كن هفئاطوپ که نی رزوا
 نجرلادبع نیدلارون و رد هی یرصم نجرلادبع نیدلارون ج قبسن ||
 هرکصن دک ردشربا هنس هبن ره داشراو لیمکنو ن دنکیدشبا تبیرت لاک اکا |

 تاحوتفلاو ذبیغلا تادراولا لوقو ةولطنا حس ال) هکی دزا هل, وشهدننزاجا
 یلاصت هللا نم مابا طعبس یهو ةدوهعلایتولخ هتیلخاو ىلاعت هللا ترا |[

 | ةف هدنعنم بهاولا باوبا هيلع هللا ةف هلضفب نما ىلع اهبف
 دیحوتلا هعیفحماقمیلا ت اماقملا تاجر دف تابق لا ىف دادزاو ةعبارلا
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 ك هفشاکمماقم مدق نوح ےکک د اک ارلبا راهطارا هر اد دي دج هن هل تفص

 | فراعم نالوا هدطسوو ه دادب لوا یدساییب نیلا قح مدوق هندباهن

 | یدقبج ن دنف الغ نیقيلانیع یس هر نیقبلاقحو ی دکو د ین راک ج
 | رود تبسن هتعپ شو ردمزاج داقتعا قب اطم هعقاو هک درج ع مزی زع ےب یا
 | هنطسو كن هفشاکم م اقم نیما نيعو هنا وا كن هفش اکم ماقم نیقبلا عو

 هکنیفیلاقح تقیقحورت و د تدسن هنیاهن كن هفش اکم ماقم نیقیلاقحو
 | ندنکیدید نیل كبتأب تح كب ردبعاو )تا یاعت حر دنرابعنددرحنیقب
 | هشب ریا هی اراو مکر هوزود قلعت هنطق كن هقشاکم ماقم تاحرد ورتوا

 ۱ | لزانم شلتی د هک لواو رول وا قدا طم هعق او هوجولا عیج نم هسررد هنره

 ۱ | یعثاسکس لواهکلب ؛ ردلکد هوا رددحون یرخنآ كنام تی هدئب رامسلا

 |لوا" هک ردشد وع یرحنآ تازه ام تام امر دشعهو د هم اقم

 | ر دب دوع هل اح تبادب رد هلبس هعق كوا و هکن دنت مج تبالو لدبع|
 |هرمس س دق ن د دینج هدل اح ینب دل واراد انکم هلقح ه دنابل نوش

 ع وجرلا )یدتبا ردهن ییاهن ماو یعی(یمالااذه ةباہنام) هکراردروص
 | هد ادب هلدیحوتماقم زب زع یا ردکیا عوجر هلوا دنبی (ةادبلاىلا
 |هلاوف ق وج ینا اثما كرلبع اب روب هدنمانا ع امس اص وصخ هدنطسوو

 | (یعانر ۴ ردوبیزېلرابغاب ر لوارد مشل اقرت دمهد راقوذ لو او مرب رود بور و

 |ءاررد#*ییون تسه نهر نهرب ر درو ین ول تسهقمر کا منم هت ن همنا

 | هجر)یبوت تسه یتو ناجا رھ هکنازر و #ناج هن دنام نع نت هن تع

 1 نیس نسب رو« را دوحو روطا ۴# نیس نسب مريدن هک لیکد ن نن

 نيس نس نرک او ناحرکا هقاشعا#یدلوا وع ناج هن یدلاق ن 7 هن هدکل و

 یوهانمانا (رعش)مدش هد دیحوتبونب روکر فک اتو لولح ه دماّةملواو

 | ن هدشنا اذا دشزلا یهسدو# اربع یس ارم اف سال * اا ی وها نمو

 ها ان اترف قرف ن لک اعض اواکر شنکر شا تبث داد ناور
 ندنب مقش اعاکا هکلوا (هجرت) هرخآیلا # انا ینادنو یرک ذنا٭هرک ذاالو

 یدتناوهسبوبات#نیدزحو هر ی هازبهدندب ریال انرمع هدنحاتآرمردق واک

 یدروآلب هرزوا حطاو رمش # هبلبا قد رفت هدزمانروا مکره افلا لهاا

 | توج هرکصندنا#اناا نع رعاحبوک آمرید##مادنردق و :اکایثآم نکا 3۶ت

 قلا اعوجرا) یدباصح طالع رانامدوقهس اهن لدیح وت ماقء یدو

 ٭رخ
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 هل نکا و تبدر دا تهر امو) ز٥ دیا لت وات یراتبا یلاغما كتو و مرشد رب

 نس هدتفو كد دنا یعارب وط هنس ز زوا شا رق نیک ر شم داب یدل ( یر

 هللا لیص هللالوسر هکر اهل و ر هدیاادنه»قیاوب ی دتا هللا نا نکل و دعا

 ید كنا و ردل | ےب یلا كنآ هکرید ھس ر دنوک هتکام رب تب رقمرپ ہ اشداپ
 هدننزاجا كنا هسردنوک دکتیا داشرا دموفرب یتیدی عرب ید محو ردد مب
 (نیااظلا لع هللا دنعل الا )رداوا نامه ضر غزدمل نبیلاكناهکر زاب هلی وب ثب |

 یلاثما كناو ندننآ (اودعهوذخاف ودع مکاناطیُسلا نا )قل والفاغ ندا

 كيا كس هلیبا (نطابلا و رها ظلاو رخالاو لوالاوه)كلنا ضارعا ندرلتنآ |

 الضفدوحولا فج ایتحالا هلسلس هبلا ی هتنیا لزالالوالاوه) كمنديامولعمو |

 | هراا ی رهاظااوهو هلکرعالا عجرب هبلا هنا یدبالا رخ الاوهو رخآ یش نع
 | نطابلا وهو هناذل هتل هنافص نع ة ره اظلا هل اعفا بنسب ء ره اظلا
 | هللا لص ىا ندح قو هفرعت ال وراصدالا هک ردن ال هنادقا

 لاقو هناذ هفرعم یف یا یج هللا تاذغ سانلالک لاق هنا سو هيلع یاس

 | لوا لوا ی (هللاتاذ ین اورکفتالو هلا ءال اورکفت سو هیلع یل اعز هللا لص
 هک داق ه دناقوب رواوا یهتنء اکا قیقحص یس هسلس جا تحا هددوجو ردیلزا
 ردعجاراک آ مهاعیج که لکنوش زدن دیارخآ لوا جد هلوا رخآ دوج ومرب

 ندیارو دص ندتافص نالوا تبا هناذللوش هدنسهرهاظراناردرهاظلو ایا
 یر زانا اردا قآررمضب هدنناذ ردبل رک نعد ردنطاناوا ید هلیسس هیلاعفا

 هکب دشربا هتفگ لسو هيلع یلاعت هللا لص ن دین قیمحم لواالا رب یتاذ

 هکب در وب ج دو ر درلّقجا هدکلب یتاذ كنيل اعتقح سان عج ی دا
 اهنشاب زوس و رکن کیا رکف هدنناذ رک هلبا رکف ن دنرلتعت كنیلاعت قحا
 تنوع کیش "یعار ه دنط س و لی هفش کم م اتمنوح *۱ دلکا

 ° دنن ر وصا ردرب قح ترصح هکی دیا لوا تفرعم لواو ۹4۹ دلو لصاح

 هل تفص كلن دیا وغ نعي قلیح امو تالتبثمو قلج اوه هکب دن ر وک
 | راطنهب قبضیمکو عبسو یی هره | د ېک قولختو ر دفصتم|

 هکبض هرو هر عن ههتهاقتساو تعسو زهرا در درشل واره ظ مهم طل هك صعد ۱

 یالدشمو هکر دندنفارحاو ندنعاراط كن هر اد یرللأت هک ردیرآ رهظع رهق

 | قاج اومو رولیق وح ییضعب هلیتفص كاليحامو ر ديا تابنایتضعب هلیتفص
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 | یهلا نرالا ىلع هاو ردیف کز هب هد ضارتعا اکا ناطشو
 ان اطیشالو اهییذکت سفنال نکمیال ثیحم القنو الع عفاولا قب اطن
 ۱ نیو هتهازو هتنا دحووقطخادوجو بوجو لع باقلا نط: واهکیکشد

 | وهف هننادحوب نم وب ۸ نمو قیفحرفاکوهف هدوج و بوجوب نوي
 ملاظ وهف نکملاهب صام عرج نم هته ازبب نموپ مل نمونیقح رشم
 زا رغ ىثلا عضو ظااو هس دق لامكب قملیالام هلا بني هال قیقح
 نیم اظلا ىلع هللا ةنعلالا هلوقب هباک مکحتیف یلاعت هللا مهنعاتالذلو هعضوم
 أا که یرزوا فرا ملوش هل دج ا ینعب ( نولهاطا هب هغفصراع یلاعتو هنا
 ناطیشو كا بیذکت ینا سةن ہک هلتبثبحرب الغلو القع ردقباطم هصقاو
 هنیدوجو بوجو كح رولوا نتمصملکوکو ر دلکدنک« كلبا كيکشنینآ
 | بروك اعا هنیدوجو بوجو كج میکره هنکلکاپ ید هنتینادحویخد
 أ میکرهوردیتبقح درشم هیمروتک ناما هنتینادحومیکر هو ردینقحرفاک
 || ناما هنس دقتو هنهزمت ندلاوحاو فاصوا میج نالوا صع هنانکع كمح

 اک یبهنسن نایلوا یال هنس دق لاک كقح ارز ر دیقیفح لاظ هبمروتک
 | کردیرووا ندنوب و ردقموق هدنعضوم ریغیبشرهلطو رولوا شا تبسذ

 1 ندنکیدتنافصو رالهاج ردیلاعو ردهم قح با جا نیل اطلا ىلع

 || كنبشک مدلیا هسعلاطم یبوتکم تبون یکیا نوچ ٭ ریلاب لصف #۴
  قوشکم هدمابةملو اهک هتست لو اهکیدلک هع رطاخیدزق و طمزوک هنسعابر

 لا دل اواهکر دشلوا رو رسم هلکنا وید مدلوا علطم هتتعیفحو ر دشل وا
 || نکاوی دلک شوخاکا م اقلواو یدشود هماقل وا فیعضوب نوک حاقر
 | یدک ندنطسوو ندشیادب نوح کهفشاکم ماقم نعي یدک ندماقلوا
 یدلوا سعسلا نمرهظا یطلغ كنآ یدشریا هیهغشاکمم ام تیاهنو
 | سددقو ییخدم كکش هدنآ هکیدلوارهاظ نیهبرپ هدنبطق كماقم لواو

 رد شرا هنیرخآ لرعوردغظوم هلتعاط كتاقوا هکمریدیشازب زع یا
 دبتکم یرافجت الغوا هک هلفب رطرب ه نیادب كن هفشاکم ماعم هک هلوا غی رد
 هنیلبف یرک هلفراعم یک فرخ جاقرب ررادلآ هلبا موزوا جاقرب ويد نوسراو

 هديا لب وات نوجما تیآهیاشنم دودعم جاق یتنانی تابآ رکا تأرقو
 ۳4 «ارسالا کد نب عب (مکلشمرشبانا امنآلق) ردنباوب مک تبآ مکن

 مرش اب ۳"
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 نکر یش هک ر دی اوج بوتکم وب زب هدنبم ل الضردوخ ام زب هی رزوا
 یفمهرذ هللالف (یدردنوک هناشاکبوزاب هني درا كنآ هلو دلا ءالع نب دلا

 هکر دراشعد هلقافتا نیب هارناک دنورو نیدناکرزب(ةب الا نوبعلی مهضوخ |
 لا هع قدصو دل یطهکرولوب سوک لوا قلرادروخرب لدتا مما

 رددوصةم هن تاهرتو تاماطوب رددوعفم یعایکداول نوح هژوایراندو راعش

 .ردشل دیاتیاور هرسسدق ندیتنارفسا نجرادبعنیدلارون حش هکلوا اما |
 || یدلک ندنناب ز یعموب زکره مدلوا فرشم هلی فرش لب یکیازوتوا |
 هک هدهجر درباتیدیارروب منم ندنس هعلاطمینافینصن كنب رع نیا لصتمهکلب |

 هبلط ضعب یلاعتهللا ےھجر كن دلاردباالومو كکح نی دلارو انالوم توج |
 یی هنهسف لوا بوراو هدنا هليا هک شمشیا نیکیدتبا سرد صوضف نوجا |
 مرعآ دنزرف هکه نسنلوا یخدو یدلیا یلکعنمو یدل هراپ و ی دلا ن دن رالا |
 هننرضح قیهگلاروئ هءلق نيعرقاو قف وتلا دنع هللا دما مظعا نارق بح اص

 مراربب ندفراعمو داقتعاوبنب هکر د لکه لب وندنناب ز ل رابم شغل وا هلاوح |
 شعد هکعدشریا حدس وب مدرلبا اش یناحوتف باک ه دقو شوخ ر زب رع یا

 ییابشا هک سیکل وش مردیا حبس قعر (اه عوهو ایشالارهظانم ناعس) |
 قلا نم یکسال هلا )نا ةکمدزا ر دینبع كا شا لوا هک و بلاح ید لبا راهظا ۱
 هحاسنالرحسلادوجو نیع شلال طف لوقیهنادحا نم تععسول محسلااهیا |
 ناشهلا اذه هللالابس نا لقاعا ع وسي فیکف هيلع بضغت لب هتبلا

 فکننسب قتلا ةرعولا ةطرولا هذه نم وجتل اح وصن هب وت هللا ىلا بن

 نم ىلع مالسلاو نوین امكشلاو نوبنانويلا و نویعبطلاو نوي ره دلا اهن
 کند هک جات قسرکا هکلوا هک ا جسم یا عل (یدهلاعبآ

 لوا هتلا ر دینبع كفش دوحو یالضف یلنعش کرد تیک لوا تسرد
 نیس هديا بضغهبهسوک لوا هک اب نیسزا هحاسم هدصوصخ
 هلحوصن هب وت هدیا تدسن هی یلاعت قح ینا ذهرک هلقاعر دز اج هجن سد
 نوب زهد ندنا هکند هطرو لکشمو نیسالتروق مکحا هلا هوت هفح

 یدهلا عبتانم ىلع مالسلاو *رار دیاراع نوین امکشو نویعیمطو نوینانویو
 نوج شل زا وید ر دلکد هنیرز وا عقتسم مون ناشرپ هد هورع هکلوش اما

 نوسلوا رکن وسلوا هنیرزوا قطنم ناهرب ڈک ک لوا عقاو قباطعمالک
 | هلوا قباطم هرعالا سفنو هل وا لصاح نانمطا هد هلتسرب هسفن نوچ و
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 رازکنر د لوا ییارب نر یس ردب یتعی (اھلثاقنم ععسا یتحدیآ ررکا
 |یت ایز یدنک لوا یدروب مرب دیش | ندنلت اف كن ا ان هکمر هديا

 | نیعتمرکاو یدتشا ندنا (هللا نا یئآ )هک دلوب یسوم هرج” هدانعموب

 یذلا وهو) هد دج نآرقویدیا رولوب روهظ هک هدنروص یکیا یدیالوا
 | نا یصزیریمغبو ی دیا رواوا ق د اص هجت (هلا ضرالا ینو ہلا ءاعسلاق

 هکی رب ند زس عد( هللا یلع طبها هلبح ېکدح الدوا )هک هدشیدح كلسوویلع | |
 هدل اعو یدیارولک تسار هجن رسود هننرزوا كهللا هسرب و یلاص نسا

 ءلرکل با رکفهدانموب رخآ یدیا رولوا برقا هجن ند دیرولا لبح هرانلوا
 نعي (ةفلث ثلاث هللانااولاقنیذلارفکدل) اریز ردرفک هثلت ثلاث هلنآرف صن
 ةف عبارو ر دیس وا كجوا هللا رلب دتیا هکرانوش ی دلوا رف اک قیتحت

 جوا نعي (مهعبار وهالا دل یو نم نوکیام)) ر د دیحوتو نامی فرص
 لث ثلارکااریز ر دهللا ىسجند ر د كلا الا ز ال وا كمشليوس زار یشک
 ٠ هکردلوا هثلن مباراما یدیارواوایرب ندراناو یدیا رولوانیعتم یدیا هسلوا

 دوحو كنسدعم تاذیدنک جم( هسسوهاا کو كاذ نمد الو)

 ] س داسو عب را سعاخ و هثلث عب ارو نیننا ثل انو دح او ینات هلیسین اقح

 ادب رغ كن هلو رمسراعم ر دیس هلجو ردیقفحم لدناتحوب نعي رد ەس
 | هللا مرڪ لع نینمولارما مک ن یسعلوا ادج قع سلبا زم

 || فیعضوب و( ةلبازعال یش لکریغو هنراقءال یش لک عموه )هکر دشمروبب هه جو
 nt a ie TAREE هجاوخ هک هدندلوا

 | داکن) هدندادعتسا كنا هکیدیا هلتس و هکر دعلع قحرلدزوا ن رهط یضعب

 أ راغلاخهکیدلیااکا یلک داغ او یدلوب قسانعم ران هسس# لولو یضیاهتیز
 | رحم ویدیسالوا علطم نایع هیانعهوب رک Yair رود لوا هلی زوس
 مو یدزابا ررکمیناب وب یدیسالوب یباطمو قفاوم اک |ینلوق لرب اک |
 ۱ ناسهدنریعو هدنلوا كصوصف حرشمکت ید زای وسرالملد قوح هل . رزوا

 را هدیا رب رقن همسر هلو ا اک ذو موهف(باحکا هکر دن اد ققحات ردشعهود

 قدصبال ناهیلعناه لا ق دصب م نمو)مدلبا زارنحاندلالماولب وطن
 ید هلیصفت هکر دناسآ هنیرزوا هسیک نایقبا قیدصت یلاجا ییعی(لیصفتلا
 اناو) هديا سیم تبادههنفرط ی اجیدنکهزم هلج یلاعت ق ح هی قیدصت

 | تیادهزساب و نب یتعی(نیعل او قفولا هلاو نیبملالضیفوایدهییعلاناوا
 ۴ هنب رزوا
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 دنناوخ شجوم #وټ یوم دنز رب وج نهک ی اب رد ۴ تسارآ شقنناکتسا
 ۴# رد ادب مکن هرزوا دوحو حول (هجرت)# تس ان رد تقیقحردو
 ۴# دمءاص فلاح هحاوماوب ینا رد # ردارآ شقن تروص تنا رظن نشور
 یدیارلباناییانعم و جد لوا هددیح وتو ۴# دن ردوب دن قیاس حاوما

 هدزاربش هدنفولواویدلوا فک ینیعموب هرکصخدنیعب راهناکب هکیدریدو
 نیدلاءایض هشویدیلب هروتکه یانروا هلکنآ ییانعم وب هکی دیغوب هسوک جه
 نوح یدشربا هرب ول صو صدا مدیا هدنرمح ی یدغعوب عمو هدا ولا

 رددوحوم هدّقی رط عمو هکمدلنارکش و م دلوب ییاتعم لوا مدلبا هعلاطم

 نیدلا رون ان الوم نیلجلا هنیور دراشلوب ین او رد راش مشا کوب زول واو |
 كشغزپ نیدلاریهظ حشو كنيل ناهب زور نیدلاردص حشو كيه وقرا |
 كنسحنیدلاءاضرک كنیدلایطقو كنیدلا ران حشو كن دلا لیصاان الومو|

 | مدراوهن راتبهگ د كتعاج هڪت ندراولواو مدشربادنب رله دی رالوغوا
 ی دعس ی داکد فل اخ هنب رب یر حه و راب دیا قفتم « دانعموب یس هلج |

 || همامو مزودنک اذهعم زالوا كالو بق یفالخ كن هلیزوس كن ةسيكر |
 | لا رون مالسالا حش اشوان الوم ات یدعوط رارقزکره ماکوک هجا ۱
 یدمالوب هئوط رارق کا لکوک کد شرحرب هرکصن دنت او كنیزمطن نی دلاو |

 لیلقهدنیاهنو مدروتوا هثولخ یدیغوب قار ومعم هک داردکرپ یآیدی|
 یدلو نانیطاو یدنوطرارق اکا لکوکو ی دلوا حف یتعموبا مدلبا ماعط ۱

 (یکسفنا اوکرت الف)هکیدپ د اعت یادخ مک ردقنره (كلذ لعهنلدحاو) ۱

 اما نع (تدخ كب ر ةن اماو ) یدروم نکل نکا حدمیرکبدنک عی

 راوکرزپ خش هددادغب نوح هرکصندنا کی رب وربخ ندعف یکیدرو زکبر
 || فاصنا مدشزيا هتک هرسشدق كدننارفسا نجرا دبع نیدلا رو جش

 ردششاتامات«لی وابو عاق وزىمە عیلاعتقحاکب هکیدرروس ویدیاردیا

 جلو لوتعم قی رط هک هکنوخاراتهلو درج مرزو دب وعش را هماقمالعا ند نوو
 حشو زالوا كعا لر ردشعلوا هدهاشم هکیانعموب ر دلکد هرزوا مقتسه

 كي اهاقم عتجو ردو یزوس ةلج هرتس سدو ید كنيراصنا ها دی

 | نیدلا باهش خشو ر دشم “را هفرص دیخ وت هد هجر د یعجوا یرخآ
 قدح ماما مکتن ردشمر وب عرضت هدعضوم هکت ه دن زوس كنید زورهس

 ینا ) هکر دشلکهدنحرش یمالک هنع لات هللایطز كقداصرفعج



 بد
 ٭ رهاظوهرخآوه لوا وه # را اکتم رغ وهف هن دوحوم الو همنانربغال

 | لاعنو نا ق هاوارمسبم هبنرعوب هک هکر هسب#ر کتب لو لک نطاب وه
 | فد ڪڪ و رر اتروق ن دلوقع دیقو رابا د رح ن دنانیعت بنا ین آ
 قاس و رول اق «دل الح تجالا ورر دشريا هب هطاحا ل وا هل د وهش

 اس فشک ةقبقحلا ) هکر دشملک هدنمالک كنیلع نین-ولا رعمارتوک

 نزسنزاشا ردیفشک فح لالج ناحصس تقیقح ىي( ةراشارغ نمل الجل ا
 نیع هلاق «دتقو یکیدتنا لج قلطءل اج ییقعا یسح تراشارکا ارز

 ناص)رواوا با سفن دوهشو ل الجو نيع لاجو رواوا ادیب نيعت
 كنانعموب هد هورع هکفث ع رههکر داوا فاصزاو (هدحو وهالا هفرعبال نم
 ر داکد هنیرزوا ناهرب ید رطو میقتسم ےھت یرللبلد كنا شلروین هدنیفن

 رش رخو مكب ین آر رولبب تالوقعم هکر دنعشنا د لوش هکر دندتهجوپ
 ند یو ره نیدلا مان انالوم مالسالا حش شارو هکیفصو كن هتسکش

 لاح کن اجرترمضخ ردناکرت هر ایر سطخ وب هکب دروس مدروص

 ع راف ن دن تایعرشو تایلضف هدنل اوا قلن اوج نوحو زوکب روص

 ییقح ب۵ ندنراذسم مالک لوصاو دقفلوصاو ندراثحت لواویدیا شلوا
 | 5 هکر هنسن لواو تب یهلاعو تالوقعم هک. دناوآ روصت ی دلوا معف
 | جد تدعرب ردیآ صالخ ندرددروبور رب دشرا هنفرعءیب یشک ر دفوقوم

 ۱ دنا هکندشرپاهربرب یراضحسا ید كن آیدلوا تمهضرص هنلبصح لا

 ره اظ باجحاو بارطضاو تشحوردق لوا ن دناو لغ تروص هرکی

 | ن دلقعروط قف زعم كيولطم هکیدل وا م ولعمو ی دلاق رارق هکب دلوا
 | صالخ ن دهبشت همارجا روص هکر دقن ره ه دمولع لوا اریز ردالعا
 | كاف وصتم هک ك دهتفو ل وشات ردشعود هیبشت هحاو را امار دراشلوب

 ]| كد قح ق فوتو ی دناوا رابتخا بعص كنب ابرا هده احتو تضانرو
 | ها سدق كني طف دمصلا دبع نب دلارون ان الوم ازوسوب لدواو ی دلوا
 یداوا لصاح .دیحوتیانعم نیمه ندنن هو یدشربا هنگ هرس یاد

 هرکصن ناو یدیا رونکب میظعییفشک كنا دمه فسوب رحشو یصوصفو
 اند لا رون انالوم ریز مدربا هننبعص كنبشبک ن دلا سعتانالوم

 7 |یعایدو ور دقون « دتفرعم قیرط لثع كنه د رصع و هکم دشمشلا

 ۱ | نکن آ تروص نآ # تسادنب قسه ذرب هک نره (ییعاب ر )ردکتآ

 ۹6 تسا

۹ 
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 | ارنوب هللاصتار د اعسارکت لح هک هتب دحا ترضح و هاسدقروت نوح

 ! هليا هبهلا تافصوامما تایل ی درولوا تربصب هکر ولوارونم هلن وشلوقع
 !رلیکاوادکس هنسن لواور واوا وحم هدقح تافص یتاغَض كراناورولوا داش

 دولوا کرم هلباقر وتیسهقطان سفن كم3 یکباره را ر روکرانوب یدیازرولب
 هلکنایراب اص تربصب و ررولوا قلم هلبا هبهلا قالخایرابسا لقع نکل
 روذعم هدنننا ر هل جو رولوالاح ندرلنا قلواقاخ دب سد رارواوا قف

 كماقموب و رد حور بنر هبنر«یعچوا (یهنم نوکنناوجرنو) رکی قود
 عجو د وهشوردراش “را هر ه ده اش ماعم بوک ندنافص لمم لها

 ت اهصو امسا ترا بچو ردرامک ید ن دیفخو رد رلشل وب تندحا

 فکیلوا) یلاوحا كرلن | ه دتیدحا ترضحو ردراشالروق ندنانیعت ةرنکو

 | قلخ نیا قحا قح "نبا قلخ هفاطو ورد (دبهش یش لکی لع هنا كب رب
 نوحاقاطءناب وعگوردک الهتساهدناذتبدحا نیع عا ندنوب و رارروک

 انو امسا یی تاماقهو (مهبر ءاقل نه هبرخق مونا ال ) یدروبب
 ندماودلا لع ءاعلاما ردراشلوا صالخ ندکش هلسسنینعتر دقن رهرانلاق

 اردرارصأق ند (مارکالاولالطاوذكيرهجو قبب و ناف اهیلع نم لک )یانعمو ۱

 و لکو) هنیدوهش كنقبقخوب وردزاجاتحهن هفت (طیش ئش لک هالاو)
 هدنرمضح و و ررر و رفظیرمغ ند ریخا ةغناطەنسان ء4( هھجوالا كلاه|
 |قح هجو ه دنانیعتم عیج ور دن ایع نطابلا وره اظااو رخالاو لوالاوهإ

 (هللا هجو مه اولوتاعاف) هزمت هدننانیعن كناو هدنام-اهوجووردب رادوهشم

 فعضیب زا #* تسوربیموب ديشروخزرک )تیب ردشلوا قفح رانا
 نگود مو ۴ هدید توو هدنا قول هکنوح هک هجرت تسوا بزا هن دوخ ۱

 |یاعتو هن اس قح هکرول وا مولعم ندهطاح اوب ایلاح # هدیشروخیایض
 یددع ییدحاكناو ر د هلبنیعتیدنک يعن كناو ردهزمم ندنانیعت عیج
 تسدحا (مظن )یدید هرس هللا سدق ییانس مجد ےکتتالوا یا اکاات ردلکد
 3 مهفو دناد لقع هکبندح انآ ۴لو ذو زازا نو تسد ء۴٥ لوزع مو زارامسو

 ٭ اک ازش رک دغ هکر ذدحتار ه هجرت ۶ یهو دسانش سح هکندصناو

 | كمهووسح دنا قوب یسایق كمهفولفع# اک | رمشریادح هکر ددصرب
 یتیعنمریغ نیعتمر درانیعتم هلج ےھوو س>و ےھفو لقعاریز *۴هدناق وب یسانش
 دحاووه رخ لوا نوکیف نیعت# یا هدیقبنارک هل (رعش)لزیلوا طیح



> 
 مدلوب قباطم هعدقتعم هدنآ ینح یکیامدلیاهعلاطم نوج یب هو رع باک
 یک ج هلودلاءالع حس ترهح ی دسالابقا ما هلو هرکصننآ

 | هکی جت ره ندخناشیدتیاوک ادم: ینیسهقب رط هددیحون كنب رعنیدل
 | قی رطوب مدلوبهدهوررعک هنسنلوا یدیا هنیرزوا ینعموب مدنشیاو مدروک
 1 هر راتمدخ هک د یاش مدتیا زاد هنسنرب هدیاب وب هکندزرتسوک هفلابم رداکد هب رزوا

 لدفن یزوس وب درج راب دید ی دعس را هزتسوک كعګ او هيم ود قفاوم
 هرفڪص و هلطخت و عينشتو شمل واراهظا كجا ےظع هلبا كجا

 | لوا زک ره منب ی دنوروک بیرغ ندنزوب كلشیور د شارد شرا
 | ردلکد قی ال كلا ربفکت هلیاربخدرحر دشهامود متبحاصم هلبا ترضح
 ee دن دقیق مدزاب هک هنس لوا هکنوسلب نیش

۱ 
۱ 

 هکه نسف ره هک ردلکد هدیشوپ (میلع لع یذ لک قوفو))ر دلکد ندنزوب
 | یرانتعا هدنن اب قت اط وب هیل وا یتبم هشیرزوا ینوناق تنسو باک
 1 را یا وب یساش كن انعم و و راتود نیفرط تعباتمرلنو اریزردقوب

ET PPD REEاقا نھ برم یف مهنا الا دیهش یش لک یلع هنا كبرب فکب لوا قطا  | 
 یکلوا ردرابنررح هنب رزوا هن مھ جوا مد محو ( طح یش لکب هناالا مهب ر
 | رانوپ ردباج با او ساو > عابتاوابند لها هفناطوب و ردسفن بت ره هیتر
 ۱ ۱ رد ر دیم الک كد هن ًارقرزلک | ینتافصو قح نوح ردرار ام هوح

 ۳ رفک هللادنعنم ناک نا ینیارا لق) یدرویب یلاعتیادخنوجماراناو

 | شانروق هروتکن اما هسک رپ ن درلنوب رک | (دیعبقاقش وه نم لضا نم
 | لوا ییهاكماقموب و ردب )قبر هبت رعیمکیارولوپ صالخندمنهجو رولوا

 ]| هکر دراش ء دريا اکاو ردشلوا ناص ومع «اراناو ر درلڈ ہک ن دەبن ره یکلوا
 تافرصتو ل اعفا هک هلیاتانآ ل وش هلرکفتو راردیا ل الدتسا هلقح تانآ

 ۱ لروشب ربا هتتفرعم كمح ءاعسا و تافص هدسفناو قافا رهاظمر دبهلا

 كلاعفا ءاعسا و تافصور دي زرا كن افصلاعفا هک رلنو عشرا هجن

 ندنسهظلاح اوه هللع نيع یتمکحو تردقو ع كح سد ردب ریداص

 قافاوب و« دیناسفا سفنا نیعیمالکو یصب و ععس كفحو رلرروک ,افص
 | مه ی یح) ژرولوا فسم هتقیقحو هلآرقو ردیاهدهاشم هدیناهج
 | دولوا لاح طاع هدنلالدتسا «لرلزوب و ررولوا ناهرب لها هفئاطوب و (قا

 ۷ نوح #



۰۷ 
 قازرادبع نیدلا لاک حش یوشعمو قشاعو قشعرولوارب  باخخوب
 ! كنب ظر دمصلا دع نیدلار و ر ج 4 هرس یابعت هللا شد یساکلا

 ردراو یت افنصم قوحو ی دیا عم اج یی یتط اب و یرهاظ مولعردیدیرج
 مکا ص وصخ حرشو دیو وص تاحالطصا تب اکو تالبو ًاربسفت

 ندلا نکد ح ن دلت انر یرمع رلنوب و یک نیریاسلا لزانم حرشو

 هدقلوا لئاف هدوحو ت دحو ٥ دیرابروا و ی دیا رص اعم هلا هلودلا ءالع

 ردرلشهزابراب وتکم هراز «دانعم لوا و رذشلوا مقاو تافلاحتو تاثحابم
 شادلوپ هلی قازرلادبع نیدلا لاک بش هدنلو هیناطلس یناتسبس لابقارما
 هدانعم لوا كل اک حش بودیا راسفتسا ییانعم لوا ندنهش یدیا شلوا

 كنس هکشمروص ندلابقاریما ید لاک یش سپ یدیا شاوپ ینسولغ مام
 كلو شد د رلزوس كبر ع.نیدلا جب یبح ع حش هلودلا ءالع شیعی كش

 | رولیناش 1 مظع دص یا هکشعد هدنناوج ا افا ربما ر دن يداعتعا

 ' طاغ هدنکب دید قلطم دوجو هب یلاعتو هنا قح ااف راش
 لب رد رع ندا ی 2 هکشعد د لاک عش رکب یزوسوبو ردشلیا

 Fes يز وس رکن ندیوب ردزوس وب صا كنفراعم عیج دوخ

 زدهنب رزوآبهذمون هاو ءایلواو ءاساهلجو ردیار اکنا کا لش ننس

 للام عیجب ةکشمزاب م دنناوج و ےش شابا ضرع دننجش یزوسوب لابقاربما
 ر دشملب وس زوس ن هیات هدرلندو هدراتلم عیج یي ه دلو

 ردکر کقوح ندهدیفعوب هب رهدو ةیعطتهذم نیسهدیا حق ماغنوجو

 ی رب وب نوچ شزاب را هنس قوچ ء دنلاطباو نن لرزوسوبو|
 باوجاکآیجدرخشو ردشم زایوتکمهب هلو دل ءالعنیدلا نکدزجش شعرا

 لقت بونلوا هجرت هلترابع يکرت د بوتکم یکیاور دشمردنوک بو زاد
 | قفوتودی تدادما فاز رادضنینلالاک حش بوتکم ¥ هجر یدنوا

 هني راونا نطابو رهظا ر هاط ن دتندحا ترضح قیقخم جوان

 هی رظلا باب را ةودقغ رمشلا عاضوا ظفاح مالسالا حش مظعا یانالوم
 مالسالا ثوغ نیدلاو قلا ءالع لاما راتسا موم لال لا تاقدارس يقم
 [هدنجرادمهلل قالخاب اوقلختیرتتاحردو نوسلوا یلاوتمهنب رزوا ك نىل سلاو
 نانی ار خاک مساره عوقت زا دعب نوسلوا یلاعتم

 |نکلردلکدشعار ارکذ مات میظعل یب ۳ للارض نگه شوید ۰
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 ف یفراهماما یراذهش یدنکر ار دیا ثیاوریخدیسکبا لوا دش

 باھ یعش یدنک عد لوا ندی زارش شغزب نب یلع ندلا الاولی  4

 تب لوا خب ید مهرارسا یاد هللا سدق ن دنفنصم كاك نيفراغلا
 بر نو لح یرالکشمو « هدکعا ا

petir ردلوا ی رطلوا ردراو مشی رط صاح هدقلتف تباو 
  ۳ی دلا هییلت اکب سا یدوفوا ندئفلضصم یروآ ذغ تاک و

 هب هسوگ یکیدید رد ر و قردقوت ر لاد ها هنفناقدو یل افخ 9 :اک لوا

 ش و رذراو یمات تر دف هب هست رهلنسل اأ هللا لوا هک هسرلدد میک هره 2

 اس ثفک للد (یعاب ر )رولى زان هکیعاب ل خاقرب وب ردندنفراع كددلارع

 هک مک ٭ تسا سر تسد ندب ترک نک ممیلعت ٭ تسا شوه دلع

 ٭ تساسب فرخ كم تسا سا ر کا هناځرد # مه متفكر کد تفکف لا

 ) تم نخ رگ اکب ترگ وا ٭ راو یس وغ یدل مع اکب یدبد لد( هجرت

 ر یرحرزپ # ج میدی د راوه یدید فلا ةکم دید # راو یسر تسد

 ردا # مرمصب رو هدادوت خر سکعیا (یعاب ر)راو یسدازوسرک ! هدوا
 هنا یکی سک وز ربغ # وکر خآ ام ریغب رکنه فک # مرکنوت روش ون خر

 | مرضا رون (هجرت) مرظن  Xsكلاجج ربسرد هلیارونو ال رانیا ردکخ زس

 یعدهدهدیذ ناب روک نیسنس * هریغندمزوب هاتف ظذ هک دید راد ره

 تا ماوتنمنوج # کات ییادجام نابم تسود یا ( یاب ر )راو مک
 نا رظنر د سا # دناغاوخیربغ ل اجو ترمغاب * یک ان نامو ین ون

 نکا كنا كلم رب هنت قلادحهلباراب اکس ناج یا(هجرت) یک ات ینا غرق

 نوید ننس # ردلوا نوح نب وکه دنس هنآ لد * رهت قلادخ هناع
 ها | ید هعطق یکیاوب # رب هجن قلاغریغا ۳

 تسا تدحو نیع ییکنرد كينوح ٩۶ ارت رک یر رد دنا یکشارام

 شنروصرکح # یرکنبوخ تقیقح ی ورز ددع رهر د# تسا
 | یا قابتکوا ردندحو نیغ ترکیب ( هجرت ) تسیکی شا هدافزو ین و د
 یول ات (هعطق) یبصا رردرب نکلو كيب زوب یتروصرونپ روک یلیهارذفن

 دوخ تاجحرک# کش تاقنزا تدحو هرهج * تسین یخ هنایفرد 3 7
 كکلتم ( هجرت ) یکی تسقغ اعو قوشععو قشع # یزادنا

 داوا عدر وچ ندنزوپ باج # قو قلوا رهاسطصاخ تدحوذ۴نمانر وا

 ٭ تاج

 س س
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 مدلوا بتوع کندندحو هات رکن ب یدسایدتاراسفتسا ندنلاح كاش

 مام لاحو هکن دلا هی 1۹۳ حش سد مزیلوب یلاح یک" هوا م دّملوا درو

 یدلنانما ینآ بویدردعفراو عا لاح وبندلاح یيکلوا ردسادتا كام

 كفراوعهج رترلن و هک هحور هزدآ سدقیشاکلا دز نرو %

 فراعمو دناب قیاعح ق وح و ر دیحراش كت هبضراف هاه ديس یحاص

 | ردشمزادیفم رطح رش هر هدیصقو ردشابیا جرد هدیاک یکیاوب دنچرا

 قوذو یافرعو ۴ كندنک ردشابا لح 2 الکشمو فشک ی یینالصعمو

 را مکن نسب | تعجارم هرخآ حرشرب هصساضتعم ینادجوو

 هنهسلرپ الیک حرش دعلاطء یا الماق عجرا 1و ) ردش ءد هدنسهحاسد

 ولنذتبح ولتاق حورآ لابذاب کنشدوج ۇل تان دیس راتاو موسر ی لق قو

 ناضم نم بلقلا عي ؛ رفترب ركلا ىف ا ا يدر را ۱

 احاتفتساو ديدم ا صیفللال ار تسا بغلان دم ءافلت ههجو هيجوتو تب را

 مدعا ع وجر ا هدقمزاب ییاکوب ییعی(دیزنلاب اون |

 نسو ہد حوتف ماسدرا لوا رک لوا مسن زانو موسر هرولق ندنا مکا

 درع مروقوا هح رب دعت لوا نب سد د روشناب نوا كح ورورلغاب

 مد منبهدرب رضو هب ولسا ترا مرولوا شش عا رسو هنیرزوا ینیدوقوا |

 اکی ندع نیدم نیز ول كناو ردکلبا ع راف ندرهنسد ررپو كش ی کوک |

 یزو تادراو هداب زو نوعا نوسلوا لزانرلص 9 دیدح اکا ردکمردنود

 تزاجا هشنرادر کاش صعب ندلارع 7 مش ی نعت لوا و نوعا نوسلجآ

 نعفراعلا فراوعباک یعب تاکلایورااناو) هکر دشم زا هدنس همان |

 ےشلا ن مو یناهفصالا لع مو ی روصلا درع نیدلاروت ییالومو یا

 مامالا امه ن < امهو شعر + ۳ ىلع نجرا درع نیدلارمهط , !اعلا

 ۳5 یش نع وهو یزاریشلا ش شعز نب ىلع نيدلا بيج فر اعلا اس

 | مهر رسا یلاعت هللاس دق تاکلا فنصم نر اعلا دنسءاباوالا تطو |

 هعدصم نع درا راو راق ةصاج یل رط هنالصعمنامس و هفناعح تفك فا

 |۶ ینهبنفرو ؟ذلاهیاک هيلع ت تر د هر شا هأر یا وهو هطساو البا ۱

 ۱ 5 یعل (ربد* ی د لک ىلع وهو هاش نه قف ولا هللاو هقنافدو هه اعح

 ىلع مش نب دعصلادرع ندلارون الو دونه مرلبا تاور یراوع باکو

 ۳ ىلع نب نجر لا دبع نب لا ریهظ فراعو مناع شید ن دیناهفصا
 بس سس سس سس
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 رابدروط هراکنا اکا تعاجرب ندالع هک هلپ وش یدراب وس تابش لوا
 | 3 زاربش هکر کب وبا كب تا رایدزاب یوتف هنیریفکنو رلیدتبا تبسن هرفک ینآو
 _ | كي انا رابدتسا تز اجا هناتفكنا و رایدنلیا هنکوا كنایدیا یهاشداپ

 | مو تزاجار ربو یوتف ید یشکیکیا هنیریفکت كنا هدزاریش رکا یدتیا
 [| لوا یخ د ولوا رپ هد قولوا هکنیدلانیع»یرب و شغزب نیدلا بیج شیر
 ر دپ وذ لوا هکمد زاب هنپ رزوا ی رابدروتک هکوا مب ییاوتف سد یدیا
 لباتا ی دزابهلب وب جد نیدلا نیعم شو ردلک دزناجییتق كناردب ولغمو
 م درولا تس دبآ نوک رپ هکر دشعد لوا هنیویدمرب و تزاجا هنلتقكنا
 (ثدطاعفرا )مدتیا مدروا «مزوبییوصنوجیدیا ردیا رظناکب نیدلا لاج
 مف را دلت جش ی دتنا نیدلا ل اج ر دیک روتکیدحییعب
 زحش و روتوکینبحاص ثدح ینعب (ثدحا عفرا)هکتا نیس رب د ثدحلا

 | مظع تالاحوی دب | ندر ابک اش هرس هلل !سدق ص نیدلا سمس
 نبدا باهش جش نیدلا بیچ جک هدتفولوشیدیآیسا لرز تاما رکو

 مش لواو یدیا ققد كنا ندلا سعع حش یدشعاتع زع هدا در هان

 هفق رادقمرپ ندنا نردلا بیج محو یدیا شموقوا نآرق ندنیدلا بیت

 ۱ بیج حش یدیا راروشیدیا تبح هلی رب رب هدنهش ترضحو یدیاشموقا |
 ۱ كمردیک هقرخاکب ےش نربطح ال دنودهز ارش نوح هکر دشعد نیدلا

 بوزاب جد هالك د دع قرقو یدزاب ید نوجا نب دلا سعس محو یدزا نتزاجا

 | تروا كهالکر هو هنبدلا سعش عجشنیسبمرکاکی نیس مرکب یدرب و ءالک
 | نس هشبرا هزاربش نوچ هکیدروس و شمزاب ین دآ كنیربندنزواوازاریش

 هراب رغهرک صد دناردشلزابهدنآ یرادآ هک مس هر دیکه رانا یرلت وب هلع ان ےن لوا ۱

 :رمسیلاحاهللا س دة یز طن دعصلا د عن دلارون جش و۶ زس هریدیکا

 |* دیطاب و یرهاظ مولعر دی دی ره كشغزب نب ىلع نی دل | بیج جش
 !قاذرا دبع نیدلا لامکح ےشیشاک د ومح نیدلارع مهشیدیا اع

 قاز زا دع نیدلا ل اک مش ی دیا ی دی مع كنا یخ د یمیکبا یش اک
 نددملادرع نیدلا ارونانالوم رمش م دتشا قیر دیا ٥ ابريق تالو ان

 كتیدرورهس نیدلا باهش رک عیش هکیدردیا لقتندنسانآ هرمس هللا سدد
 | ےظع قوذ هداف ماقمو هدندحودوهش هدنتمدخ هرس یلاعت هللا سدق

 س یدیاردیا فسأتو یدیارلغا ه دمانا ضعب ماناو یدیاراو ارتفف ضعب
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 تجز ق وچ ندنب هکناب بو راو هنس هش وکر, لدجسو لاق یدتیا اکب
 دث مردیا لالهنس كس هیادلا و كس هديا تکر حرب رک اما هلدکح

 هک هلی وشملبا تکرحرب هکیدغوبممرهزمدنان ب وراو هنسهشوکرپ ل دجسم
 میظع رب ه د دجسم لوا و عشاق هکیدغ وب مهرهز هسبهآ موضعربرکا
 || ےب و یدیا رر د لاق یشاط لوا بوملاق تعاسرهو یدیاراشموق شاط

 هنشاب كوب یش اطوب هکیدر دیا هنیز و دنکو ی دیار ولک هنیرزوا مشا
 نرابر شک را رب یسأنا هک رداکداو ر هکیدیاربد ھنن سد مهدیا لاله ب روعارب

 ندقوخ اکبویدلیا هلو تبون هجن رپ یدروتلبا هنر ورک یساط لواورا اعز ج
 ی دتا اکب سد عهدوحګ وا هکمدزتس وک هلي وش یزو دنک اما یدلکوح وا

 || مدل رصا ههللا نس ی دعم د ربو تجزقوحاکس كسزموبوا هکمرولب
 ی دتک هم اط سا نیس هوب وا و ملبا نکا نسا مر هدنک هنماط لرعس

 | قوح هدنا ی اما ل رس و ی دیا را و ه اخ ر هدنشاب یتادر لدو

 ند هر شط نسو كن هلاخ بوة لاق ندد وخ نیدراوهبناح لوا ىدشەوةراب اك

 « دبحما نو یدیا رولک تر وت وک ند هاخلوایکرب هنسنرپ و م دنا و مدلغب
 یدلوا حابص نوح ر دقوب هنس لح: هد ا لوا هکمدرولسرب هن هک مدیا

 یتیدلج كب اک عیج هکمدر وک م درک هب هاخلوا بوراو یدتک بوقیح |
 نیدلا تبجت حش ه هرس یلاعت هللا سدقیرول نیدلا لاج مجد ۴ شی

 ردشلک بیرغ یروارب هرهشوب یدتا هسیک رب اکب « دنقور هک ردشعد
 سد ر ول وا ه دندجسم عم اجو ردراو یس هپ ذج یوقو ردنیدلالاج یذآ

 ندنراكناو راو ینارفتسا ماتو یسهیذج میظع هکمدروک مدراو .دجأوا

 | یدلا مالس م دری و مالسبوراو هنکوا شود هنغانجناق یکیایزوک یکیا |
 | هلرابناک و هلرلهبقذ یتعب ر دقوپ مشوا ےب هل رایج دیا هرقیعآ یدتیا سد |
 ر دند رلیف وص ینک وب ی دتا ی دیا رضا هدا هسیکر ردقوب مشبا ےب

 |فوش ھ لاحر اکر هاک ان مدشمرولوا هدنسوشراق زراوط هدهاکمدق نوکر

 | سوه رایدلیا عفر ن دکوا یبا تالتبو ی دتیاروهطهبذجرپ و یداوا
 o اکب یدلکمشوهنوح مدنلراوب هدنتلا یغابا لژراوطومدشودو مدلوا

 لا هکر كش د ندلا تیح ج هو ی د و ۱ فش ڪک دجون |



 هک ¥

 | هسه قوج ی دلوا روهشم هدناو یدنک هننبالو یدرب و تزاجا هکمردیک
 لوا وب ٭ «رمس یلاعت هللا س دق بوذحم میهاربا جش #* یدلوا دی یماکا
 بیج جش ی دنلوا رکذ هدننابب یلاوحا تاشغز, نردلا یجب مش رد یک
 هجن هکر ولوا تقو هکب درارید قلخویدیاهاوبد بج هکر دشعد نردلا
 كناو یدیارماعطنام طبز و هدهعف در هکر ولو ا تقوو یدرع هتسل محهرانوک

 وزرا هکغا بحاصم هلکنآ نیو ی دیا ررایوس بت نت امارکونیلاوحا
 ین |هرکرب یدیا لوبق مللوا تبع مه هلکنسنوکرب لک مدنتااک | مدردیا

 هکرداوا تعاسوب یدتیا یدبایساتروا شرق مدروک هدرازاببب ر3 هماشحا

 رازاب سد زوهلوا هدندجسمرازا هک هلطرش لوش نکلزوهلوا تبع مه هلکنس
 راقو روم سد مقوط ن, یدتنا مهرونک م اعط م دتا ق دراو هندی

 ىلخ قىلىق نزاغو ديو ماش |نوحیدلوا ناور ندقولواویدلش اهغمغز

 هنس مج آ نب ی دتا مدلاق اهنت ہلکن آن وراب دنکب وقیج نردسم
 نونا ج اقرب و یدراغب راقورومخب میظع یدیا ہھکو کارق مهميهکروتک
 نرراینوتلاویر دعا و ر ذع هکنوطرو ذعم م درو کا یدیآ راو مرانید

 مج انب ی دتبا هنبی دلیاربص تعاسرپ ب ولآ ینوتلا هلبا ف رص دکنوق
 ہد لوا اما ی دیا عارا نددجسم لوا مهلاخ ےب اتر ونک هنسنربقلاق
 مدراو هنس هناخ كن | ی دیاراو هیک مر ن دع اقا« 3

 ر دشلک ناحهم تعاججرب اکب م دتبا م دشا نیکبدب قوح تا نوجوا
 فا طاردق لوشردتعاججرب هدتفیقحیشکرب ره هکمدید ندانعملوا ینوبو ۱

Eردشلوا عجب هدنآ ندرلب مغو ندحورو ن دلقون دفن هک هرس  || 

 | یز راکم دخر دش» 1اق م اعط شعشبر دجوک داغ یدتنا هس وک لوا س

 هلا هلفاب ماخییکو هلج رر ماخ ییک ی دوف طرب هنشابكنب رب رهیدیاراو
 همردصبهراب رب و قرب وةر وولط هلبایا دغب ودوْع ماخ ییکءشکی یو ولعب

 مد وق هتکوا كنا یرلنا نب زکیروشب زس رابدتیاو رلیدلک بولا هدست |
 مروشب یران وبات هلبا ربص م دتیا هلوا نامطب یالا ییسهلج هکمدتانی

 یدلباربص تعاسرپ ی دیب كيچ هلیوش نیس هلج مرب هلیوش نب یدتبا
 هنرهیدیزکس هرمشطند دجسم یدر دیا :زوب رد هک داکیزاوا لئاسر ندل وب ۱

 یز هاب ماهطویزاهراپ كتا یرا دعم نام طر نوا ویدا ندنآ دا سخا عج

 یل نص ك هک ن وج ید س هلهج یدروتکءدمجس ولید
 ٭کب



 ۳۹ نواب
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 یدردنوک اکسنپسقابوس نصب كيول جشیدتیاو یدرب واکب یدیا س

 رانا ل وا و هکیدهیز ارش ىلع ةکیدتباو نیس هحآ كح ور وا ۳

E >مج روا هلکن 1 چدن سپ ی دی دج خش رکر دش وک  

 ی درکورګا هایس لوا مدتنک همهناخ نب و م دلبق نی زاغ مص نوج مددنآ

 هکمدلت وس دن ی دلیوس تک 9 ی دروتوا مدلا ن i یدرب و مالسو

 یدتک هنس هراخ بفلاق و یدلنا تاز ءرحر ندنلو | نآرقیدبا رقم

 یدتا مان نیس هفیظ و نوح نو یعچواو یدلبا هلو یخدنوکی بو

 ی یدلوا و Cs قل در ؟ اشو ااا 0 دماتروا مع ب هلکنس یدتاویدعلاق

 بویلشب ی دن هليا ف صو نح اشمز | ریش اکب نیس ندزاریش نسو مدنع
 كنسەلح نوح م دان وسی رادآ كحاشم نالوا هدزاریشهدرصعلوار رب ِ

 نوحمدلیوس هل وس ځد رانش هشوک وین: رادهازیدتنامدلنارک ذیفدآ

 هکمدلبا ف وخ وید ی دتا ت افو نب هک هلب وش یدنک لمع ی دلوا مام

 هرکصادنا ی دلوا هن رزوا تلاحو هدیدم تدمیدشلوا عطهنم یسفن

 ورک یر دا كل رلثا نسر رب یدهمدروک نس هلج مدراویدشایدلک هلوع

 یرلناهلپ وش لوا مدل وس نب رادار ب ن, مج هیل يوس ینیرافصو رانا نکن هیوس
 هدنربارب رانا وکرد هلهحو هیراسابلویرالاحو یراکولس هکی در دیا قصو
 | یدتبا « دنرخآ مدلبا بت نب یدیا رروک یرانا لواو یدیا راشمروتوا
 ینداویدشود ندشالو ترمز ریدنالف نیسح هنسیرب ندمرلکدتارکذوب |

 | یهاشداپاز ریش یدشیا یدلوا هنببس مدنیارلیدتیاوحم ندنس هدي رجابلوا
 تمع و ل ام اکاو ی دراو هتتر از كنا و یدروتک تدارااکآ رکب وبا كباتا |

 مدو د هدمرطاخ یز وسو س یدشود ندف> ر ظا هل یس لوا یدرب و

 | كکیدتیارک ذ لوا ی دتا سپ م داوہ یکی کیدید كنا مالک هزاریش نوج
 عهروکر د هلکنس لعغلاب هن اشنلوا و ر دشمو و هناشنراکسیسدرپ لداهز

 | یدتیاویدقابهعاعشیدلکه مرطاخ مدتیارکذ هکر دقنرهنیسهرولیردوک

 هرفسیدیارکید قع یدیاراو دهازرب هدزارش هکیدلک همرطاخ نا هر دوب
 هناشن اکس وب ی داو ی درب و ر قع ٩ تفج ىا اک ب تو مغيدقيج

 اکیهدننرهک كنا رک رخ وز هنهرلتحار هن نیس هغ ولو ان داعدب هکنو-اوا

 دقرخاک اجو ید ها سست SE هرکصتدنایدشربا
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 هژنامارک دنج را و ی دشربا هام اقم یاعور دقوح تاق ن لاردا

 یدیاروقوا قوج تب یکباوب كذب درورھس نرد ا باهش محشو یدلواروهشم
 3۴ امرمتهاض رلا قوفامذخ و # اضر اب لصولا نم یضرا ال ت نک دقو رەش

 مدرولبف ھچک هجرت هل اطسهین اب كنم فیطب تعنق × الأم طشوادفرفت الف
 *٭ قرفت تفرف هلامآ بور و هلاصو ماا یصار مدلکد»# ماریهرادلدبشزور
 تافو « دناضمر هدنسنلا نوازو یدب لبرعه ۷۴ .al یدعسممناقاذپ رد

 جش  هرمس لات هللا س دق یتیم دمع حش 9۶ هحور هللا سدقرلیدتبا |
 ندب ادا نوک رب هک ر دشهروس هرس یل اعت هللا سدد شغزب نیدلا بیج
 م دیا ه دنتم دخ هح ور یل ات هللا س د كني دلا باهش محش هلتعاجرب
 دص 2€ د] وب ° دناو دور> هرمغط ندهافناخ یر ندیاوصا هکددروس ج

 هرشط یر ن داكا رولک ی سوخت انشآرب هعاشمه هک لک بولاورګا یب رغ

 هلبه جش مدلوپ دسیک یدتباو ی داکو رک ب ویا وب هسگ یدقبج
 هدیرزوا هکیدروک « ایسرب ی دويح هني نیس ر ول وب هکع.> در هکیدروسآ

 «روتوا ه دلاعن فص هکیدلبا دصق ی داک تولارا و یرتارفسو تب رغا

 || كن بوکرولکیس وف قلانشآ ندنس هک لکن يقدم حش یا یدتباحش
 | بولبک هایسلوا سپ رایدشاب وسزوس ارس هلبررب لواو حس یدروتواهدنا
 جدوا ی ورلپدبب هنسو رلیدروتک هرفس یدرویب حش یدیوا نزید لذعش
 رانا ه د هرفس لوا ونا هدنلاح رانود حروا مک ره یدتا مش مدیارانود

 | ندمرطاخمب یدوق هنکوا یدرقبج نیرلکدرکجبورب یرانا مش یدیاراو

 کرب کا كنیراب یزغا كن هکم انالقاصبولا یراکدرکج لوا هکیدک
 ۱ نیلا ۵ اسوا 11 دک و ندم طاخ ن وح ےحا جوروا هلکاو ردشعرا

 | یهرطاخ من هکمللب یدشا جست بوقاباکبو یدہن ویدلایآ بودازوا |

 تیلور دن قطفاح رخ شیدا محشر لید ر وتوک ییهرفس نوح یدل

 ندنهش باعصاهرب وویقو اکا نوکر ه کر سا هسوگر رد ثم ةوااهنت هکردتقو

 با هلجج رابدروک نتبانع اک | كش نوجهلوا| شنا ظفح نآرق کر ه

 كجو مدمروتک هغاسلامایدکن دمرطاخ ید ےب ورابدتا اعدتسا یا

 نوکره دج ی دتیا یدلبا هل اوج اک,ینآ خش مدلبا هلاوح هنیابتخا |

 یدلوا م اشخا ںوح قوا هدنوکوا كا ءرحرب بوراو هنکوا كنيزارش ىلع

 يتعب کدر وت کرار و یداکی دیا یداخ نیت کاپ اج
 9 شب



Ke ۱نیو  
 هژارش هلو لشو یدلکدندهش نتافنصم كرب رغ و لاکشو یک
 ۱ هثیداش را رباط بودنا داش هافاخ و و 4 دلیا له او یدتنا تسحا سم

 ثالک تناویدلوب راهتشا هدنحا قلخ ینامارکو تالاح لاو یدکوالوغشم
 یسافنا كنيدلا باهش مش ترمضح ندنا هکر دراو نت سُشلئاسرو ینبطل

 ییا)یدشا هلی لاثمت نشر, هدیحوت سسرابدتیا اک | نوکر رواک ی سوف
 یدروئک .همط یانعملوا یھب زب ن دالضف نالوا مضاح هدنا(لاروهتیآ

 | یارععب د روآ و فرح نیا # نیهکر یب نرد بیجتلماک حش ٭ یعابر
 نکیم روض هن | ودو یبس# ییهاوخ یاثمزا تدخوژ هک اتفک + نکی

 لاسم لح بودیا هلن هزار *لماک بیچ حشو نهکریپ ٭ هجرت
 | # لک ثارکف وبا هنآ یکیا و بیس رپ ٭ ه دخون كسزسا لائم هکیدید#

 ا دوخ كنا هکر دیو مر هدیافضو ااش تاقوشعم هکیدروب نوکر |
 لوا ورک هیلبا مظن ییانعهوب هسوکرپ هکمرلید هکیدرویپ سد ق وي للاخ
 ۴# تشاد یافت نمسحارت هکدایا د عابر ¥ یدسا یدیا رضاح لضصافا

 خر لاسخز همشنم فاض و * تس للاخ تخرلاخزا نم لاخ نوخ |

 هکاوش یا * هجرت 9 * تسون یاخ كبوت خررب هکه فرط نیو # سن |
 یکی دلبافصو# قوپ كالابقا ملاح ر یک تالاخ# قوی كلام هبنس>كنس |
 ژوبتلا كره  قوب کالاخ تنسهدکم ور هکه فرط و + نکن ودردکخر لاخ |
 | نب نچحرا دبع نيدلا رهظ ۴# ی دتاث افو«ه دنیآ ناعش .دنزکس شب |

 | كنيدلا بیجت حش یر نا رلزوپ 96 هرس یلاعت هللا س دق شغزب نب یلق
 2 ی دلوا لم ان 6 | یسانا نوخردیعیقحا يلع هقیلحو ق رو الخ

 | دلوت ن وج ی در دنوک هر اپرپ ن دنکر ابمۀقرخ ن وهکنا نیدنا باهش |
 | یدیالوا هقرخ ییدیکل وا ه دات درلدراصهنس هزاپ هقرخ لوا ینا ید
 كنساتاو یدل و تد رت و ی دوا لوغسم هنتمدخ کاتر ا یدروس نوح

 ۱ هللا یلص كالوسر هکیدروک دنا رح یس دهک هفرع یدتک ەچ هدننایح مان

 نده رش ریدر و مالسو یدراو هنس هذن رشدضور لسو هیلع اغ
 یدل وا ملطم هل اح لوا یس اتاو(یشاجلا ابا مال ملا كیلع) هکیدلک زاوا
 ی دل وا لص ۳ دارم هرلنا یدرو تراشب و یدتسا راد رخ ندا یلعاو

 | لاو ی دلبا فیئصت و ی دلبق تباو ر ثیدحو یدتبیا سرد هرکصتدنا
 | ندماهلا فشک هدناو ر دشا هجرت نر اوع هک ردلوا یر ندنفتاصت |

3 
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 ند وچ نردلادعس شکر دشعد هلودلا ءالع نر دلا نکر جش هکر دروک ذم
 [تاهناکا هکردحاومرحرب یدتا دلوب همت ییدلا یج هکر ایدروص

 كنب ی دتبا دلو هج یی یدرورهس نردلا باهش مش رایدتبا ردقوب
 | یندالوردیخدر هدننلا كنيدرو ,هس یرو ق هل اتم سو هلع یا هللا لص

 نیدلا بیج حش رک ازوب یرفو دز روعطز و وازویسب كترعم

 فراع و ِ ع > ههجور یلایعب هللا س دق یز اریشلا سخز ن ی
 یډباندراک ءاینغاو راحو ءانما یساتا یدیا فیرراعمم ولع همشج رسو

 چکر ی دیا شلوا نطوتمو له اتم دناو شاک هزارش. ندماشو
 | یدروتک م اعط هنک واتنا هه جو هللا مرک ىلع نيمو اريم ۱ هکددروک :دیاوخ

 ۱ | طاصو بیجریاکسیلاعنوهناخسین > هکبدریو تراشباک او ید هل هلکناو
 | ترضح یموق ىلع ییدآ یدعوط دنزرف لوا نوچردکرک هسری و لعوا

 ۱ هدنلاح يا دپ ب ج یدلبا نیدلا بح نیبقلو تور و یندآ كرما

 | رخاف یس انا کی ردقن ره ی دیا رروتوا هلکراناو یذیا هننرزوا تج هیارذ
 | نی هکیدربدو یدرعیا تافتلاک !یدیا رب و زاماعط ذی دلو یدیا ردیا رسال

 | فلکتیب و ی دربک راناتفق ن دکویو م زی نیماءط رلکزانو مریک ناتفقرلنز
 |یدلوتوق هدنا یسهیعادبلطو یدوم هک کرا | ار یدیا رب رلماعط

 ٠ ن دنس هضور دریک جش هکیدروک هد اوخ نگر رب یدیارونکاهنت هدهناخو

 ١ تسار رللدنک هل وب رب بوقیج یخ درمب قلا هج د را كنا و ی دعيج رپ

 ناویملوک بوقابهیزوب كبیج ینعب كنار یکلوا لوا مش درا كنیررب
 :هندو هدکناكنسوب ندیلاعت قحیدتاویدرب و هنلا لرب هکر | بوشاپ

 اندپهار | ج فاوخوبیدتبایسانآیدلب وسهنسانا نیاوخیناب وان اوج
 نداالقع نیناحهدنامرلوا مار عوج ها را شر کھ زم هدیآریبعت هسی ادع

 | هاب[ جش نوچ هروص لب رعد بو و هک دردنوک هسیک اک ایدیا

 ]أ ماسو ردرکز حش لوا ربب ردیاوخكشغز یلعالا ردلکدوب یدتیایدلکد
 ۱ تیک خا لوا ̂ رک وز دراشم وط ن دنا قد رطوب هک ردرانا ارس

 هیلبا بلط یش لوا هکر دکر کر دشم لبا هلاوح+اک ءایتیرت كنآهکهلواهدناب>
 ۱ ین ه اور هز اهين اج بولا تزاخا ندسانا سد هشريا هدوصمان

 ۽ نامه هکیدلب بور وکی آ ی.دشزپا هنیدلا باهش,م جش نوچ
 میدم كنباوخ یدلوا علطم هنلاح كنا د جو ید مزوک «دیاوش

 | هقرخو یدک هغی رزوا كوپ را هجنو یدلوامزالم هنعشو یدلب وساکا
 یدیک

۱ 
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 شیپ نسدکواكسیارلبد كمك هک هجر ۴ شابم شیدنادیوزومآ دیو
 هیمرا كسی رتسارک *#هلوا شرت توج یروب لوا مومومهرح نوح *#هلوا
 مهلع ءادنا هاچ 3۴ هلوا شیدنادیو ژزومادب و یوکدن# مه ند هنوک دب

 نایلاع فک مردالرلیدروتک هتزوص ترش ونو رلت دلشا یو افلا |
 نس هديا د ا اراتسود نوح رایدلوا یب ودحمكنءطاو یب ولغم كنعاخ لرلنا

 رکذ یرانعشد نوح رولوارپ ندناح رو لکو رولخآ ندافصیناتسوب كنورد
 یتافوهکرارید نیسرولوا رطاخ هد رم و راوطهاراموراخ كنورد عاب نیس هديا

 ٭ یداش ےن کت سنا بش بشما تدب 2۳ شقوا قی وب هدنس هک
 || داشندلمالوا هکر ددهک لوا هک و ( چ )یدازادوخ یادخ زاعانزد
 |هدنسکیانوا زو یدب كيرعه یرلتافو 3 دازآادخلواندلام یا ی هلبق

 | نی دلا باهش حش ۳# یدلوا عقاو هدنس هک هبنش هدنندنوآ كبحر رهش
 هل وب هد اقلا كرلتا عفان ماما هک هحور لات هللا س كق ی درورهس

 لیلدرارمسالا عت و راو الا علطم ها وا دی رفو هنامز داتسا) هکر دشمزاب ۱
 نطاللا ىلع نيب عماارب اکالا خویشلا داتسا هقیقطا ناجرتو ةت رطلا |
 || نیدلا با هش ىنا رلا مل اعلا نیکلاسلا هدعو نفراعلا هو دق رهاظلاو]

 رکب وا (هرمس لات هللا س دق ی در وره لا یرکبلادجم نر صفحوبا |
 | بیل ایی اینک ییاسدنا هدفوصتوردندندالوا تهنع لات هللایضر قبض |

 یربع كرلناو ردشعسربا هنگ كننالکرداقلاد,ع حشورد هریدرورهشس

 هل لا دبا صعب تدرب هکر درلشعدو ردشعشلوب هلیاهسٍوک قوت ندخماشم
 رداقلادبع شر دشلوب یعالسلا هیلعرتضخو ردشا واه دادا رج |

 یاشنصم كناو نیسیرحآ كرانلواروهشم هدقارعنس هکرذشعد کا |
 قراوع یربغ ندرلنوپ و یک قلا مالعاو حاصل فشرو یراوع ردقوخ
 یادخ یدرولوا کشم مارک | هک «اکره ر دشا راصد هد گراف هکم
 هکندزسا قیفوتو یدرادافاوطین هک دناخو یدردنا تعحا هب اعد

 یدادعب خوش حس هدنن امز هبیدیا مولعمر دفح هکلواو هلواعفد یلاکشا
 ی دزردیاراضتسآ ن دنا لئاسم ندنیش و ندقارا تشرط باب راو یدیا |

 1 هلاطبلا لا تدلخا لمعلا تکرت نا ىدا ) هکرابدزاا هلی وشاک ارایضهیو |] .

 تلا طب مسرذیا كرت ىلعركا مفيش مب ىا نمی (بیعلا قلخدأ تاع ناو |
 لعا) هکیدزاب هدناوجزولک ې هلکوک مسیارلبا لعرک او مرولاقهتیارزوا |
 | هدهیلابقا لامر ندبه رافعتسا ههللاو هلبا لع نمل( ىل | نم ةل ارق غتساو |



for 
 یفرشم نب از زع راد لواو راو ناتسکنرفهنپ هکیدروب یدموق ندا سم

 | یرزو میسیکیدروتک لوا دلو ناطلس هرکصندنا لوا بطة هتعاج واو هلبا
 ]تم دخو یدردنود هنفرطمور ییغعسل ویدکو د هنس كنیدلا س و۳ ان الوم

 یتدرانا یدلب اعدتسا کل هبناجلواندنرلیصلخحم مور راسو ن داب ز كنانالوم
 یدلوا راوس یچد نیدلا نیم ان الوم یدکحهنکو اننا ی دنکر لبدشالورق

 نیداءاهپ هکیدروتب ن دلا سعانالوم یدلوا ناورهمباکر هدایدلو ناطلسو]

 | ندقشمد هیلوااور زکر هوب راوسهدبن راوس هاشیدبیا بوبق شاب لوا راوس
 | نیدلا سم انالومیدشریاهب هبئوق نوحیدوروب هدا هه اکر دە ب هن وات

 ۱ اومدیدهل ر وشاک نیدتاویدانارپ رفت هپ انالوم ن ؛ رلتمدخ دلو ناطلس

 | نح ید سپ ي د سوک تشاشب قوچ و یدریو اوج لوش اکب
 ۱ | ىنا ىح یی یس رس ورس )ردراو سن یکیا معب ندننبهوم كنیلاعت
 ۱ ۱۰ دلو ن اطاس یم اج حب یر و م دلبا اد ه سو كن ان الوم, هلصالخ

 | فربص هلوب وب یت رج هلجو ی دوا حونرع هنیدلا ءاهب رک ا م دلشغا
 | گرد دیما ی دییلو| ریسبم ی دشا اک | هدرفسوب هک دنسڏ لوش یدی دا[

 | یی دپ یدشلوا هقحراوج ان الوم ترضح نوچ هلوبراببصن ید ندرس
 ۳۲ دلو نا طلس هل ایك میج و ی دل اق نب دلا ماسح یلج هر کے دن وک

 نیس هروتوا هدنرپ كدلاو موی ادعب هکمرلب د ی د تاو ی دلک هنکوا

 نیسهو ازم هني رزواتمامتسا مزبو نیسهدی داشرا يراديررمو يراصلتو

 دقواییپ و ومیلبا كفلل وف بو دیا شو درب هیشاغ ه دکب اکر كنس نو
 هاشزج دشاب هک هش تختو # هداتسلا ت تسک,نآ ناجیا ل د اخر (تسر

 ازش را هن 8 داتساردیک لوا نامی هد الد + هجرت # هداز هاشو
 درو و ی دلغاقوچ بوبق شاب دلو ناذطلس # هداز هاشو هاشمیکالا

 اک رکی یفوص هنس هقرخ تحب (هترض یر ماهر لوا نوصا)
 î دلو یک تنر دکریسانم مہذب هنسلکاد بوناب ی هل هتفرح و

 ن اطلس نیسرمر اوکرزب و هقیلخ ىج د هدن امز وب هني ل دیار اوکرزب و

 تنج ماد كسراب درکا نردلاءاهب ی.دتیا م دلاو ن وکرب هکر دشع د دلو

 هعوط نیک. دلکوک نوجا هسکو لوا تسود هلشکره نیس هلوا هد رب

 نوچ # سابعشیپ سک حھز یلطیشرپ (یعایررل يدوقوایب یعابروب و
 وت کز یهو« اب شب نوچ لب مومو مهنح |
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 رلیدتناداشرا هرلبلاط بولوا ان الوم ماقممافلیب یکیا نوا نیدلاماسحیبلج |
 كن ًانالوم ته دخرلب دشا وا هنجچر راوج هدن د رد ناسکس زوتلا كره

 هد هبر ر ی دع" ردفورعمو روهشم ردن وف دم هدر بب رقهنب ارونم دق رخ |

 هکر دشعد هدباک لوا هئب و ردفوشکم یراتباموردقص الم هتیرب ر یز هبق
 اب درک ت بسا هکر دشمرو کر وشب ریا هفرام حش ین كتیدلا ماسح ىلج

 نیدلاناهرب دیس 96 هح وریلاعت هللا س دق دلو ناطلسا اب رع تص او |
 حالص حشو ردشعا راتمدخ هتسیاش هب یزیربت نردلا سم حشو هقفحم
 نیدلاماسخ ىلج لب رپ نواویدیاراویتداراماع ردیسأباب كننوناخ هکنیدلا

 نایب و حص نال مالک ك نیدلاو رال قوجویدایقیجاقم ما كنیدلاو
 هن رزوا زو انس مکحهیدح ر دراو ید وشم لرلناو یدلن ار رقن هل رمص

 انالوم ترضح هلتارک ر دشعا حرد هنسن ق وج ها ندرارساو فراعم

 نطاب و رهاظیتعب (اقلخو اقلخیب سالا هبشاتنا)هکیدردیا باطخ هرلتا

 نیغوب هکر ارید ی دروس هدا ز یرلناو نیس یهبشا كسان اکب نس ندوی
 تسد رس وٹس اک امندلاءاهب) هکیدشمزاب هنرآ ولد یس ەسز زء لاک
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 یدلب روكلرید شوخ ردنعکمن نغدلاءاهب مزب تب (عا هللاودربمشوخو ۱
 نیدلاءاهب هکیدروس بودیاسزاو اک !نوکرب هکر اردو رانا تافو هلغل سوخو

 ردمزوسیب تالکهلج و زدنوگا یهج كروهط كنس عیکیدلک هلاعوب منب ۱

 بدلا سکتانالومراو هفشمد ی دشا اک اال ومت رد > نوکر نیس لف ےن سو
 ینغعش راب مو لود هنفعشب كزاطاس لوا روتگززو میس رفاو هک لباب اط

 ارس نا راکر روه شم هدادیطاتق نس هراهعشمد نوح ردنودهنق ارطمور |

 هل الغوا رف لا بحاضرب ةکتسزولو هدنا ناک راو هدنا یرغوطزدراو ۱
 هلسرولوا بلاغ نالغوا توجو رول نوتلارولوابااعلوا نوچرانب وا چر طش |
 اراب نزودنکاما ردندهفناظوت نالغوا لوا هکنس همروتکزاکناهکر اه زژرْوا |
 | ذنناج قشمد دلو ناطلسنوخ هدالکاییمب هیات انشاک | محک کر اند ینا |
 هلن الغ وا ل وا کت دل ون ه دیارتس لوا دلا ننعس ان ال وم ی دنک|
 كنیذلا سعش ات الوم هاش دلوب هل دلو ناطلس ست یدراتب وا جر طش |
 | كن یدزوک ی او نوح ینالغوا كنرق لوا رایدلبارلتفرو راب دوق شاهدنوکوا |
 | نامی بودی نابرع نوشابیدلوا لخت ندنکلزسب دا تنیزودنکب ولی یعاولوا |
 || نالوم مدیا امضتهسیاراو یتسهزرههکیدلب دویدروطهدنماقمقاضناو ید روشک
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 | كن الو ترضح ید شالوا هقح ر اوج نیدلاح الص حش نوج 4 هرس
 دان هفلزاب یشع هلکناو یدلبالقن هنیدلاماسخ یلح یفالخ كنآویبحم
 نیدلا ماسح یلح نوچ یدیا لوا بیس هنم ظد كن یل یاکو یدروا

 تنبصم««راطع نیدلادب رفرطلا قطنمو هبییانسنکح همان هلا كاكا

 ارسا هک دنا تشاوخ رد ند ان الوم ترضح یدروک نت رالءه هنسهمان

 هدنزرطربطلا قظنماب ییانسمان یهلا هک هلوش رک | یدلوا قوج تایلرغ
 انالوم تریضح ار دشانع تب اغ هلوا راکدا هراتسودان هنلبق باک موظنمرپ
 لوا یدرب وهتنلا كنيدلا ماسح یلج بو راقتح دغاکرب ندندتلد لاطاق

 تیاکحنوحیزاونشب »۴ شازاتد ۽ کس نوا ندی.وشلوا هدنهاءلدغاک

 هرکضذ دن اهنتراو هنظقل ۱۴ مالسلاو دیان هاوکح نت سد ٭ دنکیم
 ۱ لوا ندرمروا ساب هعادوب ن د رکی رص بس یدروب الوم تروح

 | وا مظن باکرب عون ون هکب دیا شلوا اقلاتعموب هلکوک ندییغ ملاع

 هکیدرولوا هلیوش هاکهاک رلبدرتسوک ع ورش هبیونشم مظن هليا ماما او
 یلحو یدیا اردیآ الما ان الوم ترضح هم دیاعولط رات ندنلوا نرم

 | تزضح هلن زاوآ كل + قخیسعومح كن هتشو لواو یدیازازا نیدلا مایح

 | ا ثندلا ماسح ىلج ی دلواماع لوا داع نوح یدروقوا هان الوم

 [هرکصندلب یا ی دش ود تّرف هغلاتروا یدتسا تافو ینوناخ نعد یرح

 | نسهیقب كن وئشم تولا فالدنمزابت مام هیان الوم تم دخ نیدلا ماسح ىلج

 أ ردشاوا تر اشا اکآ هد نح اتتفا كننان دلم هک هلب وش ید تا اع دتسا

 |# دشرش نوخان تیا لهم # دشربخ ان یونثم نا دم دک یوم %

 نوکرب یدزا نیدلا ماسح یلحویدرویبًنالوع تمدخ ل د هراکرخ ات « هدعت

 | رروفوا ی یو دم ی ونش باععا هکتفولوش یدشا ندلا ماسح ىلج

 هدنرللاراتعاج یبخ هکمروزوک زارولوا قرفتنم هدنرون كنز وضح لهاو
 ساب اقصا هلهحو صالخا مکر ھوراز ولو ارضاخ بوتوطزا قو راقموج
 | رازق ىد هرفس رقت ناشک ناشکو زرشک ینراقادب كشدو کوک ك نن ام اعا

 46 یون ۴ هلکزوک هکر ددل وشك زاى درو نالو تمدخ راروتلرا نهج هاک
 یا #رقس رانا نوکنرس لث دش# رظن رد مد ناو فرح نا ن مرد

 | اجرا الو لاعق ساب دوم ولادت دل ما ۱

 | دراشمزابهلب وش انالوم ته دخ بقانم مماجراشمام زاب نیش رات یرلنافو

 «یلجو#
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 انس یا شفلتمالع هلرخاد (تالها نم نیل هن) هکیدبا دیش ید
 :لواراب دهروک هتس یربغ ندناف هرطق ماقربرایتلک هشوه تعاج لوا

 یعوقو ل ماوب و ردلکد ادیناشنن دننعم ناطاسلوا اد هنامز وب ندنوک ۱

 هپ الب ررپ هدندغ ین دانربراسک ان لواو یدیا هدنشب قرف زوبتلا كره
 رهابط تاع بر جد هدم نیدلا ءالعو رابدلوا كاله تواوا البم

 :ر اج هنس هزانخ كن 1 انالوم ترضحو یدتا تافو هندمانا لوا بولوا |
 هد تاب كدلو نیدلاءاهب انالوم نیدلا نیم“ ےش رایدتیا رابضعب و یدالوا

 نیدیا اش ار هب ویقرب ینکرابم ندبراسک ان لوا راندتاراضعب و ردنوق دم

 نالف هکیدلبا تزاشا نیدلا سم جش هکیدزوکم دباوخ دلو ناطلس دنشهکرب
هلتردم كن انالوم بواوا عج هلنارا مرحم هدلیللا فص) مروان هدوق

 || 5س 

 ج %3 لعا لاعن هلو راد نر ود هدئاب كندلاردب ریما یساناب هسردم

 ۳ هرس یاعد هللا سدق ۳ فور یونعلا نودي رد نیدلا حالص ۱

 ! نو کر یدیا یاد سه كننذمرت قم نبدلانانهرب رب لس هادنلاح تیادبا

 دنا اوا ی رب كزانآ.یذیا رک ن دنفا رطا نلب وکژز انالوم ترمضح

 نیدلا خالص جو یدرنک هخرجو ئدلک لاح میظع رب هیانالوم تب يج

 تّرضح ئدوق سابهنم دق كنانالوم توپ ار هربغط ندنناکد هلی ماهلا

 دوز ی فرمت ات ندنزاک هل وا یدلبا شزاون قوج بوربدلاقینآ نالوم|

 ادیب ی کیک ٩ رعش ۷# یدزوین یل رعوب یدیآ هدعاعم ان الوم ترضح |

 یهز ن وخ یهز عف یهز تروص یهز # ییوکرز ناک نزد دمآ |

 دازا ندناهج یکنا رار دتا ای یناکد یدزویب نیدلاحالض مش # یب وخ
 ان ال وه ترضح ی دلوا هناور بودیا را تخا نبك كلان الومو یدلوا 1

 || یرادقلسنواو یدلا هنیلا هنی هلکبآ یخازابقشع یکتا هل نردلا سعس
 دید لاوس ندانالوم ترضح نوکرب یدلیق تسناومو تبحک هک
 شوداخ نسو هل وسزوشندکرز ۷ كنسهکر دلوافرا یدتا ناف راما

 درد دلو ناطاس نوحو ر دشدلا حالص درع نڪ تم و نیس هلوا|

 ۱ نوا دلوناطلس هثب رو كنیدلا حالصمحش انالومترضج یدشریا هعولب|

 1 E حالص ر 2 ترضحو یدیا تدزف لوا ی اج فراع یدوفوا همط> | |

 زس یلاعت هللا سدق هدیراوح كني دلا ۴ انالوم ردنوفدم « د هینوق |

 ۳ هل ج لر جا 5 e يک دن نسحر نیدلاماسح جش |
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 ملو هکیدروهب ۍدژونکه نکوا توشیپ ان هنیلا كننوت اخ یټ كنمرحن |
 ئدلو ناطاس لغوالاطاق مر شرا نالعوا نینزان ردعسادن قرق ندناح

 ا بارش رادقفرب رک | هکیدروت زدلعوا مب وب یدروب یدزوتک هک ا

 قییسدرب ندنس هلگرادوهح یدعرح هرم نط انالوم لدناردناقوذ دسزلک

 | نتعواطتوق كننالوم هک درون نیدلا سکأنالوم یدزوتکب وزد لوط
 | کر دشمرو و زدی ز ندنراکدید مدیا ردنا ناما یب رشم تعتوو

 ک زاید یمرولوارسمتقووب (تقو هم ی ) هک راروص نداشموت
 | اعد ةشب وردرب ندد تما صدر هکر دشمر ون و زالوا رعسم قوب

 |اکب هعایاغدوب یهیهیدتنا نوسریوتیعجج اکس یلاعت یادخ هکیذلنا

 | تولوا جاع هدنیعج کریو هق زفت ورونوک ن دنآ یتحج برا هک هلبا امد
 | كيدنیدا قم دهاک مدق ین هدیاقسیدعاهنسوکر هکر دمروا مرب رود

 | ادح ندم دنک هکعلین ینآ م دنا هکنها رکمزالوا قموقوا د ردو زالوا

 د تا هراعب نعا هعاشا نادن ] هاش می هد

 هتسلحت كانال ومو یدشرا ههوو ی دلا شه انالّوم ترتط> نوح

 | راب جاقرپ هنکواو یدبا شخرونوا ةدنراک ضوخز انالوم ترضح یدلک
 ارد لاقو لرقاکو یدتباانالوءهردرلب کد ون هکندروص قدی شوق تاک

 راکت .عیج بودازوا نیلا نیدلا سعم انالوم ردزاو كشاهن هلکنآ کس |
 [ كدلیا هت شب ورد یھب ید هلفس مامن ان الو ترضح یدنآ هب وص

 | نیل ن.دلا شیت حشردلکدروناو کی یلاوف كمدلاو یصعب بازلیا

 | ترضح شه هعاراوص هرز جا هکی دار رز یراباک لوا فوقوض

 | تنسردلاحو قوذوب ئ دیا نی دلا نوش مش ر درس هن وپ یدتبا انالوم
 یک هک هلی وشزابدت ادات درگ لر زب یرب هرکصندنآردراو اره ندن ول

 | ششروتوا هدنولدتر ها ان الوم ترضح نیدلاس ہش عش تزل هکر |
 هفبج هزیشط میکیدلبا تراش هش هدنس هرمذط كنوبق شاش راد
 قوح زردبا توعد كا لتف یب ی دتا هانالوفو یدقلاق ندنرب لاطلاق

 هل اب رفالاو قلا هالا) هکیدزوس انالوم ترضخ هرکضندققو ثدم

 قاچ رابدیا شمزوط هدوصب ورا شخارب لا نیک ی ای( ھاشار

 |بولوا سوه تعاجج لوا هک هلی وش یدروا هرعد رب جراید روشوا

 ۱ |ءالع وغ وا ی انزوا کاالوع ترتطح یسی رب كتعاج لّواو راردشود

 نيدلا ٩6



 نایطصم صعب ی را ۱ 1 هکنندبنی لو شاد شود«دهاشم ه داب زندنآیدتبا

 و هدناراهطا هکردآ کلب یماعحو فراعع كئي د رخاو نلوا | ۱
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 کس ہہ ع ج ج

 ¡ تۈقلوا هاب و هرب و هولح هدسانل توبح هرلتا 1 کز درداق ر دش وا زلم ا ےس س س سسس

 کف یزور بحاصمر i یو هنا > هکیدروټ لاک باب ردقوب

 0 ا هنساسل توصو فرحو هلوا یراح هنن ایل ندنیاقتلنآ یزراقعربا |

 اك چ نیلا انالوه هک ر ارد هلوا هکیدا نسب یزارط,تنمابللواوأ
 ه دنناخ لز ر رکش /یدشرا هی هنوق هدیرف بص یانا هدنشیکبآ قرقزویتلآ

 نوکر ینا :it همولع سپردن هدنامز لوا اتالوم ترضحو یدنوق,

 یدک نادنو أ كنا راز ر رکشو یدقیج ند هسردم هلتعاجب الصف

 یدنوط یا انع یکم كتان الوم بولک ی رايا نبذلاس مس انالوخ تربّوح

 ی اعت هللا لص یی طصم هسخوب ردواوا یمدیزپاب نیلسمامامایا یدتیاو

 | ن دنرب یرب ناعسآتفه ابن وک ن دنه كالاوسلوایدتتا انالوم یلسوهیلع

 هغ امد ندسفط اب م مب 71 میظع بو ی ډلوک وډ هني زوپرپ و یدل زیا

 شیتچ هش رع قاش قاچ ن نوتود رب هکم دروک ن ندرپ لواو یدنوقود

 ردیسالعا كلها ماعاسو هیلع هللا یلص قطصمهکمدر ر وباوحهر کند

 لات هللا یلص نط صكر دزاو یسانعم هن سب یدلتناردیلحم دب نیا هز

 ۱ مظعاامیناصس)ک ریددیزیاب و (كنفرعمقح لافزعءام) هكر روپ سودیلع
 ندهعرجرب ی زس وص لدیزبا مدا ریدیخد (نیطالسلا ناطاساناو یناش ۱

 كن رون لواو یداوارپ یغادرپ یک اردا یدروا مد ندقلباریس یدلوا نکاس اسا
 مه دلسو هنبلع ییلاعت هللا ی یص نط صم اما یدیا حس هئ زور تم هی

 کرابم هنسویدیاهنی رزوا قارس وص قارسو مو یدیا راواتسسا میظع |
 مرج ال ی دیا شلوا هعساو هللا ضرا هلیحرش (بلردص كاحرشن ملا 3

 اا یدیا ردبا اعدتسا قلوا هدانز تب رق نوک . رهو یدروا مد ندقلربسوص

 یدنیا هعاشا ند رطاق انالوم یدّسودو یدروا هرعدرب نیدلا نیم ان الوم |

 هني زودنک انرابدتیا هپ هسردنورابدرونک اات یدرویب هديب رادرکاشوا
 هناور توتوط قبلا نکس یدیاش شموق هب زبد شاب كرانم كن | یبلک |

 | کرایدروتوا هلاصو موص اراهنو البل هدنولخرب یرادقمیآ جواو رابدلوا | ۱
 هنب ولخ ارت 1 هکیدیا لول یس هرهز كن هسیکو راید امیچ

 یک لود یدتباساقلا هر و ګر ندانالوم نیدلا نیو LY نوکرب هریک

RF س 
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 یربغو یک ین اغرف دیس شو یصوم نیدلا فرشو ینارع نیدلا رطثو
 چ ترطح یدقچ زوسندننرب رسو تربس كنالومیدیاراش» رونوا ید
 | نیس هیشاع كنهناد ص د مهوب یدیارالواهدن امزودبنجو دیزیاب رکا هکیدرویبا

 | لیفط كنارردلوایدمرالاس نوخ ی دیارل هیوق تنم هنیرلذاج هکهرونک

 | هرکصندارلپدلیا ن رفآ بورس وک فاصنا باک ا هلجج زر دیا قوذ بواوا
 ی دقوا یب وب و مدنرادنم زابن "هلجج كناطلس لوا یجدنیدتبا دوم محش

 ینک ال تنا یه # هر وص ةه ول الا انف ن اک ول 4 تد ۶
 | ددرتا الو

 | دوخ تاکو كش یب۴ تروصرکاه را قلخ ندنیهولا هسیا راو هجرت
 | داد كلم نب لع نب دمع نیدلا نسم” انالوم #* نیسنس قح تروص لوا
 ۱ ردشمزاب هلب وب هدنباقلا كبایولوم ترض ح + هرس هللا س دق یزیربتلا
 | حابصا اوةجاماو ارس حاورالا فال تل دلار عالا لول

 دک هزونهکر دشعد رانا (نب رخالاونیلوالا یف هارون نیدلاو قلا سس
 | ن دنقشع كن دج تربس یدرک نوک ی رق مدیا شم الواقهارمو مدیا
 م دردیا منم هلعماو 1اا هساب وس ین زوس ماعطرکایدزالوا ماهطیوزرا اکب
 جش کر دشعدرایضعب ور دندنرادرکاشیزپربت فابهلس رکب وبا خش رانواوا
 ك یخ د ین امرک نیدلا دح وا خش ردي دیر كنبسا نس نی دلا نکرا
 | لج هکر ار ابو ردی دب یم كنیدنج ل اجاب هکر ارب درابض عب وزدیدیره

 | دناح رخآ و هلوا شل وب تیب رت ن دنساوخو هل وا شعشرپا هنن كنم
 ارس نابر کیدی ربا هک ہر رهو یذیارایک دغ هایسو یدیا ردیارفسلصتم

 | یبینامرک نیدلا دحوا جس ی دش ربا هد ادغب ۀطخ نوج هکر رید تا
 .مرب روک ه دنحا ینکلوص ییهام ی دا نیس هد نیا هن هکندروص یدلو |

 هدنز وب لوک نوت هسیغوب كنابج هدکنب وب رکا یدتبا نیدلا سه انالوما
 رواوا « د تبوک كلاک اب نیلا سعم انالوم هکتقولوا هکراربدو نیسرمر وک
 یدپاهدنآهلیرما كنان رک ز نیدلاءاهب جش ی دارع نردلار فرح یدیا

 م دنسا رنو مظن ینآدرتسوکز وبه رع نر دلارعف حش هکتفو شکر هو

 ندا نیدلا سعم حش یدیارریدشرب هنی رذظن تلا اب و یدیاردیاراهطا
 | نیدل سع۳ )وا ید ا اکا لاک اناب نوکر یدیا زیا راهظا ښی ج

 | یزالوا عال هند جهاک راب ارام ظا نیدلار عف غوا هک: دبا حور ارسا لوا

— 



 ل انغ ن رکی دنک منبهکشع د هنباعصا هدنربخا ض یموزارر ون وا هدنادنز
 كراطء ی دلادب رف ۾ ج E للازو یرو كروصنم هک وکلوا

 هلع رسرولوا هکه دسدلاحره یدلوا یدشیع كناو ی دابا یی هح ورا

 هني مسرواوا هدساب] هبره" وا ییدیا ددم هرس ی ات رکیدیادات ی وزکیلوا

 كن یلاعن قح نوجو هزسیر و اک:یرب ردراوقلعت یکیا هزب هدلاع دگیدرویپ
 یخدیلعتنالوااک:لواءتسوکزوبدی رفنود ر ےن لاعو لوادرحو درف هل.دنانع

 جش لوا درحو درف هلت انع كنالاست هللا نوحو ردربسلوا نوک رسا

 EE ETS روس یدنکهتدابع ل ارلنا یرلت رضح ندا ردصا

 انالومردیت اج كملاع لها ترضح هل وا تک هکر د دیمواهلو تاجرد عفر ۱
gi هدننابمقوشعمو قناع ان امه نوسلوا زس ىلاعت هللا لاغشدعب  

 (تس) هشلواهرولرون هک نیستم تم ارد ملات زن دک لس ندا

 هک هجرت لاصولاتاناهنرد مار جد ٭ لابخ زاوا نزناب رع مدش نم

 حش * لوا رورسم كد هلصو یاهتم# لوا رود ن دن دب نب و ل اخوا ۱
 + لر E رک هلس اکا

 نالومترضحوهرخآیا#مر اد نیشنمهیهاشهح نطاب ر د هکو تینا هج |

 رسلان هللا یوق ےک یصوا + تدصو  ردشمر وی :دنتیصو هن اجا ۱
 هیظاومومانالاویصالانارعهو مالكلا ةلقو مانمل ا هلقو ماعط لب ون العلاو |
 مانالا عیج نم ءال الاعحاو ما اودلا لع تا اوهُشلا رب و مایقلاما ودو مایصلا ۱

 نم سانلارمخ ناومارکلاو نی اصلا ةبحاصمو ماوءلاوءاهفسلا هسلاحم كرو |
 لاوس ردرهاط یراانعم(هدح و هلل دجلاو لدو لقام مالکلاریخو سانا مدن

 یلخت هکراب د رو ردیک بس انم هتفالخ كني ا

 دتبا هرکی ب د رود ی دلوا ررکم باوجو لاوئسوبهرکچوا اننردلا ماس
 یبابتحا هتصو ردناولهد لوا هکند روب رولت روج هن تسد هدلو ۳

 ج هگید روس ررپولق مکی زکی زا هکند روص نیدلا ماس> ی لج ردفوپ |

 لوا نی دا سعس د ان ال و هو رارکح ن دفرطو نفاراب هکندزوم و نيدلار دص |

 رابدتنا تافو سد ردکلکتکر احان (هللاعادا وبيج ا انوفا )ردیا توعد هاج |
 هدن نکا شع زوبتلا كبر ڪه هدنتقو بورع ینوکی شب كنیرجالایداج |

 ترضح نیدلاردص میش ترضح هکر اب دتبا لاوس ندیدنج نیدلادیوم جش
 || ىاندلا ی را صاوخ نوکرب هللاو یدتا یدیارد ههدنع> یولوم
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 | رولک یسوغت نوعرف ند هلاخوب هکیدیا ردو یدیا رولوا لعفنم ردایهم
 ۱ ۱ ردان الا یدیا رخاب میس یربغ ندنفاب غار رک ره ههنا ران هکر ردو

 || یاب غارچوردکر لکب مس یب ( كولعصال اذهو كولإل اذه ) هکیدریدو
 اإ تودیا تباکح یینامرک نیدلا دحوا بش هدیراساجم نوک رب رد کنارفف

 || ی دیاراشیا شا هتسپاشانو یدبا زاب اپاما یدیازاب دهاش دره هکر لیدتبا
 رد تیاهنیبردارب یا ٩6 تبب ۳# یدیکو یدییلشپا یکشاک هکیدزوی

 لزم وپ ردتیاهنیب € هجرت # تیام یورپ یسریم دجمآرهرپ *تسیهک
 هکیدروب نوکرب # قد رط ر دلوا لر کت شو زور # قذر یا

 یخدزب یدتیا رکن رب زریدیشیا زب هک ردبرپ سصیسومق كنج یزاوآ بابر

 یولوم زرلوا مرک یک یییداوا مرک انالوم نوتهتزریدسیشبا یزاوآ لوا
 ینیدلیچآ كنویقزری دیشب هک هتسنلوا (اشاحو الک )هک دروببیرلیرضح
 | بک رب هکر دشمروب و ردی زاوآ كنغیدنابق ر دیشیا لوا هکیناو ردیزاوآ
 شپ و ردلوا نیسنمرونوا اهات نون یدتباو یداکهننولخ كد وردرب
 تعاجوب كدلوا عنام ندقح اکب و لدلکنس هکعهلوا اهن یدعم ی دتا

 یدیراترضح نی دلار دص جش ور د تبا سا | تماما ن درا رطح یولوم

 || زراعلاقو زر وروتوازروشر هک هرب هرهز یشک ل ادبازبیدخایدیارضاح هدنا |
 / اتراشا هنب رار طح نی دلار دص مش ردقیال نیکو فوصت باب را هتماما
 | فلخ یلص افاکف یت مام فاح ییصنم) هکیدروی ی داوا ماما ی دابا

 | ساق ام هدي درا ربعي هسلک ر اغ هدندرا ماما قم 4 لوش شعب (یب

 ]| ددنرفف هکیدلک هنرطاخ كشب و ردرپ یدیا هدعاعسیرل:رمضح ان الومر دیک

 ( ابر )یدوقوا یییعایروپ هدنساننا ع اعسیرلژرمضح اتالوههیلبا لاوس ويد
 ۱ اعلا # ضرر رغلا یوسو ءافش لا # ضرع را یوسورقفرهولا ۱

 46 راتدروص ن دناو # ضرعو رس ماعلا نم رقلاو # رورغو عادخ هلک

 اهتشایهشو ور د هک هپ ماعط اهتشا ییدکی تک ره یدتیایپرلشا هاکرلشب ورد

 ربعاوحاصتال) رد زب زع تیک هکردشمروب و ردهاک یظع كع ماعط

 هکر دبد و نکا تبحاصم هلبربغ ن د نکسنج ء انبایتعب (سنلطا ءانا

 هل دیر لوبقم هکر دشهروپ یزپربث نردلا س۳ مدنوادخ ترضح هدینعمو
 | هسچک دان هک ان رک وه تبکک هلیا هسیک د اب الصا هکر دلوا تم الع
 ۱ او «دبتکم نج الغواو »د دجسم قفانسک هرونوا هل وش هشود هی |

 در
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 رب ندا یل وا زگرک (هجرت )دیازرهمندوب كب دزنزاهک # شاب وا شوپ یم اب
 ندنبرفهک # تبع هل هل کن آ لار × رول ی دهب لوا یکتا جر ابا رک رود سڏ

 هحرکا هحوایراقون نا دنزو رپ هکشوقر ردشمرون و *تیحور ھم رع وط
 رولتتروقو رولوا دعبا ن دماد سو لوا هکر دراو ردقوباما عسا هزاسآ

 هکروا و اردق باما هيما هکشب هرد لاکو هلوا شب وزد یخد هسوکریزک |
 | تفخو رولتروفندنراتچز اندو رولوا زاتغ ندر ازابلهاو ن دقاخ ۶ رز

 أ كنىرلترىضخ یولومیرب ن دایندءاننا(نولقشلا تالهو نوا اك )هكر واو
 هکر را درو مرصقم هدکتمدخیدشا بو دنا قلهاوخر ذع هدن و کحوا ۱

 ا ردررادتنم ن دککیداک كنسرلب رغ هکر دق لوا ر دق وب تحاح هراذتعا

 إ هک دروب ی دروک كانع یر ن دن اصا زر اد تنم ن د کک دک زب

 نیسهلوا داژآ ندآهح وب مدره ردندعل عب لک وک هلاعوب ینلراطلکوکم بج

 نسراداط هکتذلرهو نیس ر دنا رظن هکر راهو نیس هلن تبع کد دنکو

 نيس زر وا كنتاد د نی رک وغ دوز ونھ ن وااچ دن کک

 ندنکی دنا كن هک زکره هکردهتسوک لوا درع دازآ کردشمرویب ا
 ان ال وم هیمتکا ینالوا قسم هکہتعیا هکر دلوا دص ناوحو هیمنکبا

 یولوم اما یدیاتقو كرزپ و ردص بح اض هکحبونق ندلا جارس
 کش الوم یوم ار هدنوت کوا کا یدبآلکد سوخ هر

 ییائالوم هکندلبد یدیا ضرغ بح اص نوح مرار هلبا بهذم چوآ :

 دنعشن اد ولوا .a درلن ال وا ه ها اقا مرا زار خ و مزار
 نمد هل ر ول نس ی روص ندانالوم ه دنا رشک حج, هکب , دردنوآ یدیا|

 یدلکدنعساد لوا لق هار راو ET هسا ز دیا رارقار أ

 ۱۱ هللا تهذم جوا ش 5 یر هکر سشعد هلل وش س هکذ دلتا لاوس هیاب الومو

 | یدرب و مانشد تودازوا لی د دنعشت اد ل وا مر, رود تولد یب مربرب

 مر ار ےھنیسربد هکیخد ةلکنوب ۱ یدتاویدلوک انالوم یدلباز ا هاش

 ۱ هلو دلا ءالع نیدلا نکر ج دک توئود ت ولوا لی هخ رزوشلاد لوا

 اعا د ی رات رطح یواوم هک ردشلک شوخ ن دنا زوس وپ اکب کرد

 هرخ هک ددر کا ردیمراوهنسن چ هدنرم هلاخ هکدردیا لاوس نده داخ

RE1 ک وب زە هناخەك “جلا هرز هکددردباز رکش شو یدیارولوا طیستم ر دقو  

 ھم دنالام رک اورزک » هنس هراح قوا و یناعتهلا یلص ریمپ

 کک
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 أ نیلاص)ا هللاداع ىلعو هيلع هن اتو هللا مالس)ر د ٠ د هی رمضف عالاراذ
 | هرس یلاعت لاس دق ىعو زا ینطبلا دم نی دلا ل الج انالوم ۶# نيعجا
 كاوالا میر « دندرو د زوبتلا كنرعه ر دثلوا ه رإلب یرلت دالو هک زب نملا
 ا قاح و ر روصورپ ن دنواش اب شب هنیراترضح انال وم هکر ارپ د۰ دنسبتلا
 تزعا تاق هکسناصاوخو نج رپ و هکئالم رس عب ییغ لاکشاو
 كدلو نيدلا ءاهب ان الومرلدیا شا لو شلوا رهاط ردرا روتسم ه دنګ ا
 هدنشاب یا دنرهش لب ین دم نیدلا لالج هکر اب داوپ شازابهلیطخ
 رس هدننس وازع رام اط مزپ هلراقجت الغوا یریغ اقرب هدننوک هعج هکب دنا
 ۱ ۱ اتنا دل زرد
 قان دیلک تکرح ع و وبهکشع د دم نر دلا لالچ مل هی ارعص هم اظ لوا
 | ا الوتتم توپ ی آوا فیحرواک ن هردو یدک
 مل هچ وا اکی ن دک وک زک لک هسی ار او توق ه د کن اج لمس رک |
 ۱ و یدلوا بی اغ ن دنرظن كاراقجنالغوا بوید
 || ید ا ی دلکوریک شاک رفت هنیز وکو شلو اولر درب کر ن د هغر
  ثعاجوب ولن اتفق لشپ هکمدرؤک م هلبوس زوس هلکرمس هکتع اس لرا
 2-0 )ددو دهتسمر اب راکوکو زای دپاف ندا رسی
 ۱ هدادمون ورک یدشربا ۳۳۳۹ هکناففو دان رو لزسنوحو راب درتسوک اکب

 یدیاردیاراطفا هرکر هدنوک ترد جواره هد هنس لوا هکر رب دو راب در دنا"

 ناو ی دبا شم رب و کا یک همنرارسا جش و یدیاراپدشرپ ت اداه لا رف چد روبان ناب دیا شقک هیمکم هکنق و لوا زرد
 | مسج وب ن هکر دمر وپ یولوم ترضح یدیا ر و د هد دنکصتم
 ېک معلش وخ لواو مود لوا ن هکاب مروذخنم »دنر ظا راذش اعنک رک د ا
 ا یا نوح هل هنر وا شابندم لک م م دنتطاپ دی ی
 کی در وب رد هدم دخ ناجو لد هکرید هسک نالفراپ دا هدنتمدخ | ی ول وم موا ن هک لب از رکشو توط تونغ نیس هداط قوذلواو |

rmaسس  

 هدنف یناحو لد یک كنا زرید ر دشملاق نالب و ° دنا رلمد رم لوا مسا

 ید ملا یاس نیز ویفرکصا نما نتندخزانا هک
 ردراو یزرآ میظع كي رقلوار دکرک قمروتوازب دب زد هلغح ءایلوا هللا هل

 1 )مکیلاحرهب# یارفاه ارخیرو دزا هک ۴# رراشن یرودوزا طط یک زور ۱

 یاب



 ۱ انالوم هکرالاسهفسا نیدلا لالج رولواتران ز ردروهشمو ف ورعم
 ییدشا « دهاشم یبانالوم بقانم ر دندنبا ۱# لوبقه كنيمور نیدلا لالح
 هاجت زرا ندماش ءالعاا ن اطاسترضح ۹ راشمزا هیوشبو دیا مجم هرژوا

 كنيدلاءالع ناطاس هکنوناخ کالم جات یدلبالوزت هد هیتعصح هاقناخیدلک

 راع“ یب تام دخ یدیا یس هحوکنم كنيدلا رف دیعس كلم یدیا یسد#
 هدنا را ید عا لوق را هل وا نکع ۰ دنا هکر لیدلبا س املا هرکصذدقدلیق

 ن دن آرایدتبا تماقا هدنآ شبق رب راپ داک هنبرهش قآ كناجترزا بویملکا
 بور هدنوک ر ایلیا ب ولوا مولعم هنیدلا ءالع ناطاسرابدلوا هج وتم همور |

 رهشو هلدا ناکراعیچ ناطلسرلددریا هنسارعګ هنوق نوح ربا توعد

 حاق و یدلبا س وپ تس د بونیا ندنآ ناطلس رایدقبج وشراق هلبموق
 مادقاو حاحا ءالعلا ناطلس رخآیدوروب هصکو ایئآ كنالعلاناطاس ءدآ
 هرهش هليا تام دخ دحم؛ و ی دلوا راوس ی دید لوا راوس هنیدلا ءالع هلا

 رلیدش ال وا هتجر راوج ےک ات یدیارراو هنسلحم انایحا یدرونک

 ر دن دذمرت و ردینیسح دیس هرس هللا س دق قم نیل ناهریدیس |
 رطاوخ فرشمو ردندنراب رهو ندنرا درم دلو نیدلا ءاسهب اال ومو

 یدیآ روهشم هليا كعد ن ادرس دیس ه د ذرو هدناسارخ ندمس ینیدلوآ

 هددمرت هلبا تعاجر لوا یدلوا توف دلو یدلا ءاهب انالوم هکنوک لوا

 تلحر ندلاعوب یراترمض> منهشو مداتسااغ رد یدتبا یدیا شمروتوا

 هر هنوق نوعا سرت كنیدلا ناالح ان الوم هرکصا دنوک جاق رب ورابدروپ

 هدنتمزالمو هدنتمدخ كرانآ مات لب زوفط یرانرمضح انالومو ران دلواهحوتع

 نیدلا باهش میش نوچ هکر دراشعد یدلوب تب رتو یدزتسوک ك لدنم زاب
 شک هکعروک ییدلا ناهر دیس یدیا شک هموریراترط> ی درو رهس

 ن دق ارا مش یدملاق ن دنرب یدبا شمروتوا ه دیر زوار سک اخ دیس یدیا

 هنوکسهکر اب در وص ندنر دیرمیدلوامقاو تالکو یدر وتوا بودا یظعت
 ناب ز هن ردکرت لاح ناب ز هدنکوا لاسلها هکی دروب مش یدیا هت باس

 | ن دین اعمرر دردارد جاومرب یدتبا کیدل وہ هت ینآ هکراب در وص لاق
 ن دلا حالص جو ناهن « دتاغو هزاکشا « دت اغند هی دج قیافحو

 هکر دشهروبدیس یدیا ندنرادب مع هلج لد.سیلاعت هللا سدق یراترمض>

 کرم رازم لدیسو هبا الوم یم اقو م دلشغاب هنب دلا حالص خا یاس
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 اند یداردندنراهفبلخ كناو یدیا نسوا هنک كناربک نیدلامجت

 | هللایضژ قیدصلا ركب وبا نینمولا ربما ردیریکنا ییطلطا دجا نيسحلا

 ۱ ندجندلا ءالعهلودلاءالع یهاشداپناس ارخیساناو ردندندال وا كهاع

 لسو دیلع یلاعت هللا لص تل اسر ترضح یدیا یزق كه اش مزراوخ
 زوقطو هلا حاکن هبیبطخ نیسح یک زف هکیدروی تراشا هدوح وا 6أ

 یس اتا یدرمک هنشاب یکیا نوجو یدلوا دلوتم دلو نیدلا ءاهب هرکصندیآ
 هنلبصعم یتیقب فراعو ید مولع یدشربا هرب ن نس نوحو یدانا لعن

 ها یلص تااسر ترصح هکىدشرا هب هحرد لوش لاک ات یدلوا لوخشما

 روهط مات نوحو یدوق بغل ء العلا ناطاس هد هعقاو کا مسو هیلع یاعد ا ا

 ندلا رّعت ماما تعاجر ند الع یدلوا ماوعو صاوخ ع> صو یدتا

 هنب رزواتفوناطاساکاویدنربد نابددسحیراهندنرلد ربغویکیزار

 ۱ لواو یدشا رذع نوحا كع ۲ ندنلب ر هش راند تبا تهت وید ردبا حورخ

 | رلبدرنسوکهح وت هیفکم ندنل ویدادعب یدیا؛لرهک نردلالالحأنالوم هدتفو

 ن دناقو رد هقناط هنرانوب هک رایدروص تعاججرپ رایدشریا هد دغب نوچ
 لوحالو هللا لا هلن نم هکر لىدروب نیدلاءاهبانالوم اردک هدناقو رار ولک

 "راترضح یدرورهس نیدلا باهش جش یزوسوب (هللاب الا ةوقالو
 ءاهبالا ردلکدوب نعي ( یا نیدلاءاهبالا اذهام) هکر لیدرویبرلید ر دشربا

 یدشریاربارب هیاالونوجی دلبا لاتقتسا یراترضح حج ورد بلان دلا
 توعد هنفرط هاقن اخو یدیوا یزید كنانالومو یدنیآ هغاشآ ندنرطاق
 یدلبا لوزت هد هب صه ردکر یسانم هسردم هبیلاوم یدتا االوم یدسا

 هکم هبشب نوک یمجوا یدکح ینب رلکدا ها یدنک یرانرضح حج و

 |هدناجتزرا لترد رابدلواهحوتم همور هدشنودو رب دناتع زع هب هکراب»

 ییراترضح نیدلا لالح انالوم دد زالو ه د ه دیر ال لس ید ورلیدلوا

 دلو نا طلس « دنچ وا یمرکب زویتلا كنرعه ریدر داوا هدنشاب کس نوا
 الوم یا sS ی دوب داو ر ن اطاس ل نوجو یداوا داوتم

 ناطلسء هرکصندنآو یدیاردانط سادن یا یدیاهروک هلیاندلالالح

 راوح هدنادلو نیدلاءاهد نالومو یدلبا توعد هب هنوف ند هدنرال یرلنآ

 هنیرلدضح نيدلا لالح ا الوم هرشط ن دنراص > هبنوق یدتک هتجر

 | ردشلزود ندنجاغازوق یتودنص كنب رربق رر وت اب هد هپ رت نالوا بوسنم
 + فورعم#
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 صعب لاق))بعا هللاو م دابا مد نقية هدوچ ماق:كنآ ندیا که لهجور

 تافصااو تاو ذلالک یرب دحال هناذب یلاعزو هناهش هللا لت اذا نیفراعلا

 | تاق ولخلا عيج عم هسفل دمو هلاعفاو هت افصو هلاذ ةعشا ىف هيشالتملاعفالاو
 هب ام هارب والا یش اهن دح اوہ زبال اه و اطعا یهو اهل ةر دعا ھناک
 دیلکناب هک الهتسالاهلعف هلعفو اهتفص هتفص و ةدحاولاتاذلاهناذ یربو
 الو ديح وتلا ىف ماقم هبن رم ه ذه ء ارو نابس ال سبلو دیح وتلا نيع ف
 قرافلا لقعلاروب رتسا تاذلا لاج  دهاشم یا حو را « هریص) تبذعا

 نو ڍل او م دولا نب رعلا عفنراو ةع دقلا 2 تاذلارون هلع یف ءاشالا ن نود

 ق نج یی ( اعج ةلاليا هذه یعسلو قحا چین طاىلا قوهزلو

 تاود عسرج ه دنب لوا منا هبا یتاذ < رم هنس ه درب لابی ۹

 روك لعح« دنراونا كح ل اعفاو تافصو تاذ یلاعفا و تافصو

 و دنک هدنسعیج اب وک هکرولوب هلب وش هلت اقول عیچ ٥ دنب لوا یتسفنو |
 مھ رد هدنس هب امم یساضعا كنو دن کک تاقولخم هلجو ر درب دم

 رروکبراقتم اکا ییز و دنک الازالوا براقتم * شرب هثب رب ندناق ولخ لوا |

 فص كن آ یتفصو رر وک یلاحت و هن اهسقح هد دج او تاذ یتاذ ېد
 ردشلوا لاله هددیحوت نیعیزودننک دیلکلاب ری زرروک یلعف كنآ تلعفو |
 ردقو یتدماعهرب ° ددیح وت ماعم هدنسارو کو هول نوحا ن تینا |

 | ب دهم داس هده اشم لاج كفح تاذ ح ور ترصب رابره|

 | یرون كنآ ر د بج دیا قرفه دنس اتر وا كنا شا عیج هکلقع هسلوا |

 هدنحوا يابا یرق يه رس اع هللا سدق مالسإلا ۾ حشرد هدهاک رزاک ۱

eهزیس یلاعب هل سدق دلو نسل ا  % E EAS۳ 9 هک  

 شام نداح هلع دف رول وا رسم ه دنس هلع یر ون كن هع دق تاذ لوا

 ۳5 انو ؟رب راربد عج ماقمەتلاحوب و ردیک ل طاب لاک قحاربز مه دنا ریس ۱

 ۱ یدناط ندنآ مکنوج یدیانیرمشو فیل هد ا زرلبدسک نواق هدنوکوا

 ۱ خیدلوا لوشی هد كعاذذلت هلکنا یدتارل,دروص نیس یدکحندنآ ییا

 13 اع س نوح ی دیا راوی دحو مظعو یلاحمامتكنا و روق بیر ؟ ندلاح

 سلح یرثا كن یدیاردیا رز هقعزو رهعص یدیارولوا لا اریغت» هدنسلحم
 رحم ی دیا رولوا سوخ یقو كنس هلجو ی دیا ردیا تب ارس هنلها
 | یربقو یدتبا تافو هدنسهصک هعچج هدناضمر ةرغ هدندردشّلا زوی رکس

۳ 

{e} 
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 )هجر دنب ورذ ا هہهزا مشچ رکد ٭ دنب ورد لد یراد هکیمارالد

 an ارردناه> ےک كزوک موب ** راو ناح یا هلغد هراب یکلکوک

 ساىدلباتافو هدننوک هبنش هس هدننطستالوالامس ر هدنسا دن للازوب نک نکس

 8# ارانوکه نک ۰ دل زم«لوشهدنسهیرق هرافج یباعګاراسویراوکرزپ دنزرف
 هکیدتا اعدتسا تقو ناطاسراب داو! لوغشم دعاه رف ی خب رف یدیآ شم رودوا

 رضاح هني زاغ تقو ناطعاسنوجورلب دبا لوبق هلوا هدر بیرق هرهشیربق
 بناج كه اک دیعو ی درونکبولآ دنبزموارادقهرب نس هز انج ی دلوا

 ردروهشمو فورعم لعغلایو یدرویب هزاع تراعو رلیدتنا نفد هدنسیلاعم |
 یلاعتهلاسدقدسا نیدمجخنیدلا سم انالوم ۴ روناوا كربتو رونلوا تراز
 | یدیاروهشم مات هلمهف تدحو هلءبط تد وج هدرهاظ مواع چک هرس

 . یوقیم هیعاد كنک ولس ید رط كنيلاعت حاکی هدلبصح ناوآ هکددروس

 | هرس یاعت هللا سدقیراترضح یناوخ نردلانیز حش ه دتقو لوا ی دلوا
 م دراو هنسلحم ن وکرب ی دیا لوغشم هنتیرت كرا دپ عو هنید اشرا كرابلاط

 یدیا رولپقرڪص د نیعلنورریو هپ و هرلناو یدیاردیاتعرب هلتع اجر

 هستوطلا كشيوردرب مش ه دنتوو تعب هکرد یس هدعاق كراشب ور دو

 راتود نماد نيج: ا لوا یخدیضعب وراتود نتماد كشب ورد لوا یضعب
 ندسلح لوا نوح م دنوط عماد كنضعب ندرلنا ید هج دک تولک ات

 تولوالوغْشم هرک ذ مدر دیا :e کد هر لوش هد هسردم م دعبح

 هبلکل اب مط اب هککد اک ۱ ان مد روک د ایز یری ان رک ذ هنوک ن دنوک
 1 دجخنب دا سع انالومو مدلبا لر یلیصحو ی داوا ب ذم هن اوا

 یدیا شمر ونوا هراذیعب راو یدیا شعا تبعک قوج هلبا رع نیدلاءاهب
 | ي داق یارعا کوب وا اما اردید رم كل هکیدبالوا یداقتعا ٤ ارلمد رعدک هلبوش وش

 یراترضج انالومویدیا شعرا هنن حک ید كندناتسرول ندلار ف ا الومو

 هدرخآو یدیارک اکربتو اناحا ییەماج لواو یدیاشمردیک اک ی یس هم اج

 نيدلا دعس االومو یدتا تب قوج م ھ هژرب یرغشاک ندلا لععب نالوم

 هرمس یلاعت هللا س دق یاج الوم یدردبا عدقتو میظعت اک یرلترضح

 ید تا هکی دشرپا هری لوا زوس هلي رقت مدر دیک هلکن هوپ هعف درب ردپا
 منظاک | ن دم دننک من مب نکره هکی دلوا عقاو سحارباکب ه دنا نوک حارب و

 |یدلبا تراشا ا ڪا هلبعبرط لاججا م دعا ید عق وت یناو یدیا | قوب

 4 44>ورب
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 یدیا رهاط هدن رزوا ۍرارا هذ ج و یدیابوذح هدنشا كجو که لوا شاوا
 اک | نوجما ت اهکردادعا هکیدیار وق هسوکرب ه دناقوا یکیدتیا ةالص ءادا
 هدنلاحلئوا هدنقو رب یدبا لکد رداق هكا ظْمح ییآ یسپ دنک هدیا هنت
 دنکب لمس ربا ه دوصم هاش در یسیاط ن دنشطعت تنا دج اطو

 یک دا رڪ )تی )ی دوو قد و یسیاط یدیاراب وس ز وس

 RE رد یراب هکىلان یهحزا یراب و #3درادرفس رد یراب هک دان

aرد هدکناب ك 4ی راب رب ۷# ردشایق هکنو شا لوا هسردیا قارُ  

 دنب لس ع ماح ن نوح هک دیا هل وش ین داع كا *یرازو ترفو ردن راب

 هدنباب ا یت اسهم كران [السم هنص اوخو ماکح ی دیارولوآ راح

 کا زرع رب ن دنرامرح ی دبا رعک هلکنا یل اوحا رثک او ی درلب وسزوس
 هکر لشعا ردن بلس هراتفکحردق و ه د دیم هکشادا لاوس ن دنل اح و

 تالهتسمو بولغم معا لوغشم هلب وکو تفکو ب یع دننکو مروتوا شوماخر کا
 نوکر ررو مز وک هور دیا مع الو هنرول اق ن دشیا مس اوح مزولوا 1

 هن زب د نیش ا شم هک هني رزوا كا تقو ییا دعوطش شنوک شدو ردرب

 ر دیمرسیم ج هک درو بوریدلاق نیشاب یدیا شمروتوا هیهبقا رم بویق
 هب یلاعتو هر اک" ىح ترضح هسعا ر كد هتعاسوب ندتفو ىزا حایص

 هکر ول وا م ولعم هلل وش ند ز وس و هيلبا تد اع و تعاط لب كب ىلا

 شهروکل ی كب یللاو هلوا شل وا عقاو نامز طب تدسن اک | هدتقو لوا
 یو دم تم دخ یدیا ره دلا عاصو هوا س سکا قرص هتعاط ینآو ىدا

 نایاب کا هک در دبا تناکح یاعت هللا س و نا ن دلا دعس ان الوم

 راطقاراب دلیا هغلابم باقکا هک ر دقن ھ یدلوا ضراع ضرر هد هکم ||

 ه دندن اح س هعخ تعاجر ن ددبع لها هکم در و. نوکر یدعا

 رایدتک بوک بوبعرکو رجا راب دشريا هنس وېق كنس هفحم نوچ راردیک
 كبطق و ی دیا بطق لب یدتبا مدیداکا یب هصق لوا نب
 مدشعا ز وا اا نراب دريا هنس وق كن هفحم هکتف و لوا یدیا ناکا

 هحاخو راب داک هموک وا تونو د و ربک .هکم درشو دیعانان راید3 بواب

 كنایرانا تک نوک لوا نامه هکرلب د ر وی ان ال وم تم دخ راب دوق وا
 یاج انالوم ی دل وا ج ایتحا هکعیا راطف او یدلوا ره اظ ۰ دنرزوا
 یرربشف ضد هکردشل اق هدرطاخ ندنا تس وب هریهفوپ ردیا ىلاعت هللا هجر

 4 تیب ۴ ردوبتدبیدیاروقوا بو دیا بیغرت هج وت ماودو هب قیقج بولطم



 تر

 |هدننایح رخآ و هبلبا بلطوفع ندتموکح هکیدتسایدبا شلواریپ و یدیا
 هاش لغوا هرس وک لاغتشا هند ا.ع و تع اط و هلوا یو زەم

 او و

 ۱۳ ردن تیپ > ات ی در دن وک هنناح یسو در وا كتفو ه اشداب

 لوا قافتایدارغوا هنانمسیجاونیوب راتود روذعم یتساتاو هلآ هنندآیدنک

 رلناوا قلعتماک |عیج هک هلیوشیدشودهب راح هلا ی رط عاطفاک |هدیحاون
 نکر جش یدش و د هنسارا رااوتتم بوی راجنز یخ د لواو رابدل وا لوتقم

 هل ولب رب ه دعض وم ن الف هکرلب درتسوک « دنلاع بیغ هی هلودلا ءالع نیدلا ||

 شیر اک ار درا و ییلباق ماغو ردشاق یرید یر هدنرلحاو ردراو رالوتتم

 يما هلبوا هنی هعفدرب یدالوبهدنز یب هسوک مه بوراو هعضوم ل وا میش

 یک وا یدالوب یی هچسک ه دنز بوراو هعضوم لوا نامه ورک ی دئوا |
 تابحرا لاین هدنرب لرلنآ یدلبا صعق قوح یدلوا رومأم هئن هعقد

 فن مکان ی دراق یلاوحا كناو یدلک بولآ هل فا هد

 دل وب تعگ هکیدعم یدتیا اکا مش ی دلکوا یراتحارجو یدلک هنلاح
 ندک اا كسرلیدرک او راودنا كهاش داب كسرلید نوحا یافک كمهملوا

 رتسا كم تقراغم ندنتمدخ كنعش مرطاخ ےب یدتیا ید لوا تیک اکی
 ۱ تزاجا بوراو هنس اا رخآ مروا هننماد كش ینلات دارا هکم رابد

 یدشربا هلیتبیرت نسح لشو یدتیا تعجارم هنن لهشو ی دتسا
 مولع < هرس یلاعت هللا سدق یهارف هاش دع حش ۶ یدشریا کک ۱ |[

 دی دب سح كهارف ییحءاش هلا هطساور ویدا هتسارا هدینطا ویرهاظ

 هتسخ ی دش را هلاحوتم نوح ن دنلوب نمره ی دتا ج مزعهدننابحرخآ

 ی دبا ماهلاو فشکب ح اصر »دنایربقویدت|تافوهدربلوانامهبولوا
 | بقا م یدیاراو تابارخ هدنآ هکیدش ربا هرهشرب هدنرفس حش هک زرد
 نیس یدیاراو یشادلوب یشکرب ندالعیدروا هح صر هاک ان یدشمروتوا

 تباغ مدروک نوناخرپ یدلوا فشک کب یتاب ارخ كرهشوب ی دتیا یدروص
 باوجت نوکترابدرپ وباوجندمرمس هلشاب اکب یثآ ادنو ادخ مدتبا هلرج
 هب وتو قیفون هدف و نامه نوناخ لوا زو هیلشغاب اک | نس ےک نیس زید
 || هاش دج مش 4 هرس یلاعنهللا سدق رع نیدلا ءاهب جش  یدلوب

 مولعمیدیا رد هکمدتشا ندرب اک | ضعب و ردیدیرعوردیلغوا یشادنرقرق
 | یک لآ *دنس هلسلس یباحعا تنه و دلا ءالع نیدلا نکر حش هکر دلکد

 96 شلوا و
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 یدنود ورکه هدرا بویمروک مات نی مھم یدشړا نامهمزب زعر هز یدتا

 ۱ + عارصم #ردر روھ شم ەکدد وقوا عار هم و یدنقوطهیانالوم یر ظننوخ

 || هدوازب زر هدیارود یلاع هجرت ٭ ع درک ی ناھج درک امو هلاخردرا |
 هدنرلت یک ہو داوا ه دنابح ظفاح حش و ی دلوا تب هک هدنزاترواو د راب|

 هرکصندنتافو لرلناو ی دلویراتدب رتو ی د روتوا هری را هلکٌاو یداوا
 || هنلاس دق لادج امالسالا مش ترطحو یدروتک ف و ریُشتهماج تالو

 ۱ ماشم كنحاشم م اج و ی دروتوا هتیعا زا ه دنر اوج یسب رت هرس یلاعد

 ۱ تسلاکا هکددیاقو یدافتعاو صالخا ردعلوا هنس سیکھ ندنتقو

 | هرسسیلاعت هللا سدق لدج | مالسالا جش ترضح هکر دشءدلواویدیاراو

 هک هدنولخ دی هح اوخ قحد دراو ىت الا قوح هدالوا یدنک عج

 هکیسا رب ندناره و العر درا و ىتافتلا قوح ید ناشی رپ هدا ز یرهاط

 | یدح م ام هدنک ولس یقب رط كنالاعتقح و یدیا روهشم هلعرو و دهز

 ۲[ توتود هکندتا اک |یدلیق بلاط راهظا و ی داک هنتمدخ كنا ی دیاراو

 | یدلیا حالا هکر دقنره نیسکرک قوا هلکتیب لهاو نیسکرک كقک هناره
 || بویملک او یدشربا هت ارهو یدنود ورک هلیبجومرها کا نوح ىدا هداف
 || کرد هلی وش هدمرطاخ ردا یاجانالوم یدشلواهتجر راوحو یدلوا هتسخ
 رفق و هک هدیآس لوش هدندرحرخ كماح

 ۱ ارلیدروس لو زت ردعلعتم هردناو

 اا روهشم هلیغمرپ كرامو یدلا هنی رزوا یزید نب هکم دبا رک هلیوشنو
 ا م دروق وا ینآنیو ی درزاب دان زول اوهیک یلعو رع ن درلعا

 كن هشناط ون هدنکو کم ینطاو تفعش كلاو یدیاژرولبق بل بوذیا ۱

 | رولو ید اسو وشدر نوکرهیرب ندتقولواو یداوا ی مخ یتداراو قبح

 | قتافو ه دنیا یرتبحو ملو تایح هنب رزوا یبحم رانا کر دلوایراودیما
 || تیکه بم ۱ کی ییحا ےھللا ٭ لوا رشح هدنس هرعز یرلبخو

 | | ندناس رشک و کس نه8 نیک اس لار ق قرىشحاو

 1 یا تنعرع هنر بز اع ۽ رگنو ارش ناست هللآ امهدآ ز نف مس نمرح

 ی دنک هنراوج یا و هراهس قح تجر هدناو ی دراو هرصم ندناو
 اديس هدر لوا و هدر س زو هنن ربق كنيم اش ماما رد د هقارف یربقو

 د هرس اعد هللا سد یهارف ىلع هاش % ردروهشمهلک ېد نیدلارعت

 یک اح كن هرف یس انار دن دنرا دپ مھ كن هلو دلا ء الع نی دلا نکد جش |
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 | کت یکرا و یروب قوج لوغم ی دتا هج اوخ یدزوک یب هجاوخ
 هکردروا ه رعن هجثدرا هجاوخ و ی دلوا ناور كب ىلع ردراو غنوق زی زع

 | هجاوخندنایدلوا باغ ندنرظن كنهجاوخانیدنرکس ترکسقوح لوفم

 هبانالوم هبلب وس زوس دنلب هجاوخ هکندوقروقلوا نی ورلیدربک هنراز نالومو

Êهکند روم ان الوم مرولیب هديا خم دههگرب نوکرب قنا ین ارق نب م دتا  

 لوا هجاوخ هدنساتنا توالت مدننازاغا هقخ نزد هک ج وا نوک وا رما
 هجاوخهګلوا رخآ تا یدرغاح هنرزوا كنا انالومیدلشاب هزا کد زلب

 رایدل وا عراف نداعدو یدلوا مات نخ نوچ یدل: وس زوس مه ندنااک

 | هلتجرو تفأر ضح ییلب لوایلاعت و هاه" قح رلردتنا ع ادو دن ربیرب

 | ل صحت € هرس یلاعت هلا سدق یناتسرول نیدلارّف الوم یدلبامفد
 ۱ هرکصن دمولع لیصح هکندیا وب ه دیرطاخ نامزره یدشعاره اط مولع

 | سرادم « دنقو ر هرتسوک لاغتشا هنکولس قیرط كنالاعتو هزاصسقح

 نددعلاطماک او یدیآلوغسم هر هعلاطم هدناویدیاراویسهرج هدنرب لرصم

 یسهیعاد لواسیدیچ رشط ندنسهرجح نوا رطاخذ حش بولکلالک
 | هدیا تعارفندلغش وب هککدر داد یدشا هنیزودنک یدلواهزات هدنلکوک ۱

 | راسو هلی راب اکیس هرج یدمراو هنس هرعیربآ ردنوکب نوک لواهدشوا

 | هک هرس یلاعتهنلا سدق كهلل یش حشو یدنکب وبق قو بوش هلرلعاتم
 ۱ یدلوالوغشم هکو لسویدراو هنکوا یدیا نیعتم هداشرا هدرصم هدنقولوا
 | یدتک ن داندلوا ن وجو ی دمک ن دنتبعک كا هعغبدل وا .دنابح لواو

 | نیدلا ىح جش هک ه دتفول وا ی دنیا ر ایتخا رسه دنناط لمکم و لماک

 | هدس وط ترهش مات هرس یل اع هلن سدق ردندندالوا یلازغماما هکیسوط

 |هدنارب و ځد ن دنا بویلوب هدیآ نیکی دتسا یدرا و هننه كلا یدرولوا

 |بویلو نکیدتسا یجد« دنا ی دتک هنن اب یرالغوا كهاش قاتفیع جا

 ندنرا شو ورد كرماباب مزبرلب دتیا یرالغوا كنیلع یا ی دتا رفس

 هتي زودنک هبقروک ديب نیس هروک ین ک | رولو شی وردرپ هدنس هیرق هدرا

 ردکر ک هساوا هن حد شیورد هلب وب را هداز شو هلپ دا ناسارخ حش یدتیا
 ۱ نوعا ممر ظفاح مش ی دشربا دنا نوح ی دراو ههدرا اطاتحا اما

 | هباحکا بولوا ریخ ندنکیدلکكنا هلت الو رون هدنا یدک بوک یریغر

 یدنیا ٩6 ۱
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 | م دید ی دشقیا تبصو که لترابع نامه یدلک هع زطاخ قبصو لنعش
 ؛ب ورتروپ یییرلثلق ك رابم مسو هیلع یل اعت هللا لص تل اسر ترضح
 ردشع د هلب وب ن دنعضاون تاغ ل و | هک وس هلب وب نش هک رلیدتبا اک
 هداب ز مدلبوس هجش ییاکح هرکص ندمکیدنود ردندنراکا كما من لواو

 هدتفورب هکردشعد هنيو ی دتاربخ ی اع د اکب و یدزتسوک كالد شوخ

 | رلیدلوا سوپ ام ندننایح قلخرثکا هک هلی وش یدشوداب و میظع هتالوو
 | هه درا ندنس هی ر ن اب ام یرلترضح ین انام لع نیدلایضر انالوم نوک رب

 صا یدتناو یدتسایبو یدنو هدنس هرشط كنهیرق بوروتک فی شن
 هدنرزوا یرمق هرس هللا سدق دلاخ دم محو نیس هلک هلی 3 هکر دلي وبا

 عفد ییدیلبوب یاعتو هنا قح هک دیاش نیس هدیا نآرق نخ هدللیجساًهب رق
 هجاوخ هدتص رف لوا هک هلببس لوش اما م د رتس وک ل اتما ه مما هیلبا

 ندنرلب وذحو زدنرلب وبح كقح ترضح هک هرس سدقرکه راوهک نجراادبع
 ۱ یدیارروت وا ه دنر زوا شاطرب هدنسویف یس هیرت لدلاخ دمحم جش یدیا
 | نب ی دیا ع رشنمتس اغ ىلع نیدلایضر انالومو یدیارلد وسرزوس دنلب و

 نوح ز هینساورنکیتس هیلباب و قاخ هک هلوا عقاو محارب هک ادابممداوارکفتم
 | مدروصندنلاوحا كنج اوخ اکایدلکهقبج صع شرب لد شربا بب رق هلی

 هکر ویلک ج وقرب هکب دتیا هاکان یدیا شمروتوا هدنرزوا شاطلعغلاب یدنیا
 ب وقلاق ن داروا مزام هشقود هلکنا ن نعل ملک د یل رح یس هلک كنا ن

 ۵ دقاح وب رب یی دکاقمر و یدرک هدنا یدیا راو نم رک درب هدر نیس لوا |

 عج قاخ كي وک ق دنوق هنیدصق ترا ز و كدشريا هی وک نوچ یدشزگ

 كن هجاوخ ی دیا یک اح كتنال و لوا هک كب ییعربما هکیداک ربخ رلیدا وا
 هندررکد یروتوا ندزمس هحاوخ رل دتا هب ان الوم قلخ كي وکرویاک هنرابز

 بضع هز هکر دلحم لوا هبمر وک یی هجاوخ بولک ك لع رک اردشمرک

 ی دریک ساک نوحرلیدل وا هجوم هنمرکد یرترضح انالوم هیلبا

 یدتشا یتیزاوآ كن انالوم هجاوخ ن وچ راراتود یلیوب یغنوق هکیدروب
 هنغالوف كلنالوم هجاوخو رایدجوق یی, رب یرب و یدقیچ ندرب یکیدنلزک |

 یدتیا اکب صرب رایدرود هلب وشتدمربو یدلغا االومیدلی وس هنسنرپ
 نالوم م دتبا هفت هی ان الوم ن رکچراظتنا بو روط « دویق كب ىلع ربما
 كي یی ع رماو یدقیح هرمشط هجاوخردرذظتنهرس كب یلعرمما هکیدرویا

 ےس

 0 س

 له ل ص۰-۰ص۰-ٍِ
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 یدل وارغت+ بو روک یظف اح حش ی د ارغوا هسوط ورک هر کص ن دئدم

 ]| نس دکنیس ر رو ندراماعط لوش ۶ ر٤ (عوا هکرزکب هل وش یدتا هنداتساو

 | راو ههدرا هکر دروس ان الوم ردق وب مسن یرع هکع هدیاهن ی دتا ني سرب

 | | کردشعد زند اح حش یدلبا هل وا ل وا ه دنا هدا ظفح یار لعواو

 ه درواشین یدلوا رهاط یس هیعاد یکولس كوح قیرط اکب «دلئاوا

 یخا ی عمحش ه دننارب و هد یدیا لوغشم هداشرا هقیلخ ندلا سس الوم

 مدیک هد نق هکم دلوا ددّزبم بودشا نیدآ ۵ درب عرب هدتالورب رهو یدیا

 هدناو ترا۶ع یاع رو لرم عفر ە دانزرب هکمدرو ک هدهعقاو ۲

 الواو قناطر اح ر ه دنوکوا كناو هریک اپ و فیطل هدتاغراو هاخ تعاجر

 ۱ قاقوح هدنحا كنهناخ تعاج لواو راشمصا هدرپ رب هد:گکوا كاطراح

 نیدلا س۳ انالوم و راشهروتوا ق وجرب ندږاکا خد هدقاطراح لواء قلخ

 ۱۰ دندابر وا لر هزاح تعاج لواو شمهروتوا ههنرانک كقاطراح لوا عل

 هار واک ت سارجاتوب هنشاب هکه سک ره هکر د انالومو رلثموق دصا باتو

 ۱ کت دسیکرب ھه یدابا ناما بولک یٹکرپ رھرد هلوح اکا یئعم یکدن
 | نالوم هاک نم دردیا هراظن م دشمر و ط هدهشوکرب نو یدک تس ار هتشاب

 | ورلبا هکمدلیدن لکورلدا دنس لوغوا یدتا یدلدا رطذاکب یرلترضح

 ۱ | هتکرح یدشاصا هدنوکوا كقاطراچ لوا هک هدر لوا هکمدروک هاک ان مراو

 | كنيلع ىجا ب ونوط یو یدهبح صفس رب وشیه ندندرا كهدرب لواو یدک

 | هب زودنک دناوا ندنسیهتن آر و دوس هلفطوب توطیدتیاو یدتلبا هنا |
 كنانوج م دنلعابمارحا هنتمزالم كنا یدلوا هتمدخ يلع یا هلاوح مدیا

 |مدرب و کا ىلا تعب ك دالک مع هد وس ظ اح ی دتا ی دنق و داکب یرظن

 م دشربا هدادغر ه دزاح ر فس ی لوا هنيو مدلا نیولت تویلنا هپ ولو

 | لوزن هدنه اقناخ هرس هللاسدق كننتننارفسا نچزاا دبع نیدلارون ز حش

 نجرادعندلارون حش ییعواكنیلعوا یتعب یس هریادن كلا هدتقواوا مدابا

 هدتفو جا دویدیایسهفیلخ كني راوکرزیدجو یدیا ه ددادعر مالسالا جش

 كلسو هبط یلعت ها لص هن هللا لوسر تربوح ی هکر دابا تاصو

 یمکلدنم زابن مب هنسطح لوا هلوارمسبمیسەفب رش ةضور ترا فرش
 نجرادبعیصاعرعب رب ندنریصاع كتما ه؟نیسهید هلترابع وو نیس هریدشرا

 | مدرونک نب رب طنارشو مد ڈرا هراز فرش نوحیدردنوک امد هبیدادغر



{0% 
 هدنس هبطام كنا هک هلب وش هلوا شلو !عقاو تبسن هپ یریغرب هک دیا لک
 دهم E داشرا یرلملاط ن نوج رولوا, م ولعم یا ,عابر نالوا

 اد داشرا ل رلبلاط ب ولک « دنا ی دلبا هلاوح دس وط ټه و ین یدشربا

 هدنصعل كند رالی ادعا هک دتااعدتسا ندنآ تقو هاشداب و

 ینکرابمدسجو یداوب نیس هبتره تداهش هدهبراحلواو یداوا هلی هلوا هل
 | هرسیلاعت هللا س دق یموط دوجابا 2 ر دهدنآ یربقورایدتبا لقن هسوط
 هژتعاجر ن درا شد ورد هنلادبع می هدنفورپر دندنرآ لب ص هو دم

 هم د ورد یا دهکو یدتا هنمداخ كهاقناخ هک رب یدشمروتوا هتسیرا

 هرشط ن دنولخو را هبقبا قل دونهت هکلوا فقاوردکرک هسشی ریادراو یوق ||
 ار هیابا دام رف و ل ر هدیا هرعن دومخاب اب * کان ی دیا سطاح مداخرا هبقک
 یدیا سابلاو دنه ی دا هکیخ د شی ور د رب ی دارعص هرشط ن دنولخ

 ی دنرکس هر درا مد اخ ی دا رک هرمشط جد لوا هګدرا لدو اا

 : سایلاو دنهیدنوطزوب هیارګو هوکد وباب و یدنوط بوشریا هسایلاودنه |
 بوش دو ابو یدلکهناح ورک لب ق هتسایسو ا
 رهاط قوج تاداعقراوخ و تعارک ن دناو ی دا اق بولغم و بو ذج
 + هرس یلاعت هللا سدقهاشقاتق لع خا ۴# ردروهشم هک هلیوش ردشلوا
 هلاک هنر هلتد رت نسح كش ور دن دنا دی نه كهللادبع م حش جدو

 وابدتک بولآ هلرکشا ئچ چ هکتفولوا یدشرپا هلک هنر دکلب| ۱

 || كبشريا هننداهش تداعسهدرفسوب زب کت درویش دیابت لا

 نی اهب طظفاحرح ول« نس هديا صا یب لع جاهز 0 هرک صز دزب ر دکر ک

 کر رب در و وه e 4 هرس یل ات |

 یسابرقایدشریا «ربیعنس نوج راب داوا توف یر هدلاو نکیا لر لوا
 | نیدلایضر انالوم ه دنصرف لوا رابدردنوک هناک دود نوسنرکوا كل زرد ۳
 E ندنرادب ره كذناتسحرع هل دبع ےش هکه رس هللا سدق یناام ىلع

 هکیدروص ب وشی ربا ههدربا ی دیا یراد تبع مالسلاهیلع لرضخو
 یدتا انالومردهدننأب رلبزرد هی (تسنایزردشیپ)راب دارد هدنفرعزغوآ

 ۳ نالوا ساری ق حد ۴# دشاب ناب زرددشاب ناب زرد شاب هکر ه ٭

 هرلب دتا :بلطسف نکس دا بلاط ینآ رولوا

 ۱ هجر ا رم > انالومو هبلبا ظفعح ی ارق ی دلرعصا هطاص ظداحرو

Ki} 



 یار
 ۱ هک گی دروص هاب دنکو دنک یلاهت یخ یدتاار جاندار ك یظفالواقح

 ء دا هن لر کد روک وب ضش هکید لوس ادنوادخ قوپ یدتا یکدروک ینا

 ان دروص مج نسو ی دیا یروصیاعفاو ران | تاکت اقص كس یدیتا

 | یدنوط هلی نسل نلدب !ییانعموب وی انهدزوسو واک الا دن یخ نی ھم

 هرس یاس هلاسدق ین ادم#ا دمع نب باهش نب یلع دیسربما
 وهم هدتطاب لها مولع كن وی دے تبا مچ یتطاب مولع هی ارهاظمولء

 سوصف جرشو هللاءاسما حرشو هطنارارسا باک ردراو ورا
 جش ر انوپو یریغ "لرلنوب و یک هیضراف هیرجخ * دیصق حرشو مکلا
 ییفبرطب بسک ها یدیای دی یم كنب اف درلا هل ادعن دوج نیدلافرش|

 دشاو ی دلیا هدنوک و" یسود لع نيدلا ى ب باطلا نب رسلا بحاص

 بیا هکر دلوا نامرف ید شاو یدلبا هج ولید لوا ردن نامرُو

 یاو روپ تبرد كو یدلبارمس ینوک سمعا ر تبون ج وا نیسهش هلوط یل اع

 چ ناینکبموسدب كره یدل هب هد احر ینزول تردو یدشربا هنن. یک

 نداو ید اوا توف هدعنبرق كنتبالو داوس وریک هدننوکي عتلا كن ها یذ

 هرس« للا یعت هللا سدق یناس> رخ هللادبع ج بو الت الت یا

NEN ۱ن اتسجرغ و ر دن دن اکا لر هلو دلا 2۹ نگر  

 ید هرارپ یسانا بواو توفیمانا نکیا كرر دندنسیرب كنبرب وک
 .بوبلپا یهو ن دص“ لوا بواوا رداصرحارپ ن دنا نوکرپ ی دیشم راو

 | هدشید كچاغا لواو یدیاراو ج اغا ولوارب هرمْشط ن دی وک لوا توخاتو |
 ةدنسار یرلفار او یراقا د وب بوفیح هني رز ؤا كج اغا لوا یدیاراو راکب و |

 Er را لوز همنا تعاجر ندنرلش ورد هلومقافنا شعل رک ۱

 | ون راء هک ولآ هل بور دیا ن دج اغا یاو راشهرو ؟ینسکع كنا ه دنا |

 | جش نوچ راما هل ینا بوراو هنثبعص كخیش شعشود هنناج نانمس
 را۴ | نتیلب اق ل اک هدیرطوب كنا هلتس ارفرون سقوط اکا یرظن
 راپ ورد راشهردنودینا بور دنوکه سوک هرکصندنرلکدتیارفسر اب ورد
 تینافح نوج را شَعاتعحارم هو ناطاس بودیا بارطضا هداز

 ۱ میش رفح سا ر ید اہداف جھ یدشلوار هاط هی هلج مع 2 تب ترشج

 ۶ دشريا ه هسسااف تاما قم هللا نسج كشى دلوا لوغش# هنتر

 1 م ولهم ی دیشاک هروهظ ن دنجش تسن اکا هگنافثلا و نیت لواو
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 مدروکر ابلاط عت و لوغسم هداش را هلسراشا لعش رک ردلس یدب زونوا

 ر دق و لب نفت و هی ابد تذل ردد وشا 1 هسک نیلصو و

 ردمداخ یسادنرفو رد هدنحا ارل ورد هکردات شیرک و مدمزوک

 1 هيفا كرا ایک جھ ردرالشاک یدرک وا ن دنا 1 رک رامات یربغو

 ن وساوا ندیرمعو نوساوا ي ن دماعط هرد درک" هتنسف اکر هکر دنیا

 ردشمیتسا ندالرد لا هریک کد هلوا ق اكتم هفت طح ےک هنسنرهو

 ]| ردشروک نکروواهسیک یا زکر هوردش > راقل هتسخ قوحمک هر تو و |
 یا دنصولا دک زاد هتساا اود ن 9 e ر ج ۵ وردد ملت وس هب هر هسوک و

 | مب و مدلآ ریحلیب فا | مدک هب یدک هدءد یدلاقه دنا دم كم هع : لوالد هلي ۱

 ) هدنتردقلامن قحوژرابع لاح وب تعاجج ر هکمدروک هکندیا لوا م دصق |

 || زیکر هلینامکیب و راهروک هل وات ردراو یاب ز هرن آرارروط هدنرزوا كش |
 یدلرونک یکش كتعاجلواو لدنک هلهجو وب سد هاو عفریراههبش لواو |
 هلع یلاعت هللا لص كسدالوسر تمارکا مدتنا اکا هادشرا هیهندم نوح ۱

 ی اعت هللا لص هللا لوسر ور ینا كیا م دیرع مب و لسو"

 2 قارا ندوب تیک ق داف هنرکو مراشیا نب و ردشلسیا ۳۹9 ۱
 ےل جوا یدب وق هم هل هن رضا st تسود ییعو نیسزع وا

 | هک هلی وش مدتنا هددکم ه دعا اد هبحراو هرکه هب نوکره هکم دلىا نیت نی

 تاکریلاونا ۴ یدل «صالخ نددطرولوا یدین ید شر راشب وردراس

 ید رلنوب # هرس ی اعت هللا س دق ینانمسلا تسودلا ىلع نیدلا ىت
 هک رلي دروب جش ترضحنوکرب ردندنياڪڪا كنهودلا ءالعنيدلا نگرش

 لاردا تر وص رب ه دنتقو لج ت تللاس هکما دن
 رواوایروص ىلج وا هلبا

 اكمل: ىح < رم یاب افا ری یک قتوط هرم ندنروصلوا و

 | (هانا ینا)هک-:شیاندعا مالسلاوتولصلا هيلع یسوم هک هلیوش "رک |
 هک ةسرید مک رهو رولو ارذاک یدپا یلامت یادخ ےک کا هر لرم یدلروم

 | كعاد ان هليا عون وب هبیروص ییجت سد رولو عیادت یو ۱
 ۱ لس وناکب هکرابدروش حش یدیارمطاح یتسود ىلع یخ هدنوک لواو ردکرک |

 ۱ |نۈكتا ىدا اتع E 9: و اغ ىم اوك ساق 9 :

 ۱ یدلدا ل٥ دژبروص a ۱ دوحوم جت بد ولرب لس واک ایلاعتقح مد |

 یب ی هلا ظوفا هک کم ام ام ندنرون وا ۵ ا



 | لوا شوخ م دنبا هروک یزسکردیا تساوخرد رد شمدلک ۰ دجسمو شما |

 | یدرپ والس بولکر داوا هکم دلی بوروک ندفارباینآ دریک یریعانوجب
 | یدوب مدتناو مدلبا بلط یداخنب یدتک هرشظو یدرووا تعاسر و|

 || ندتعاجوپ ونوسلوا هلی مزبهدنوب نوک جاقر ردکر ک هک ه لب وس هناوج ندیکوب
هکید روک یدقیح 9 رشط مداخ نوح ردراو مشيا هلا كنس مز هکنوساکز او

 

 روحش هکیرلبد یدتیاردنلاح هکبدروص مداخرر وط شفودیرک هسیک لوا

 مداخ مالوا لوغشم هاتم دخ راشو ورد هدنوب هني هبلبا لوق ینب هکتسهسد

 بولآ ینآ سپ یدردنوکه کدرآ كنس نوا مههوب یب یخ د جش یدنیا
 | لوغشم هنمدخ ینآ یدتبا جش رایدتک رارفاسمراسو یدروتک یرجما
 یدبالکد نک عات هدخ كرك ندنآ ندیمدآ هکیدلیا تمدخرب مدابا

 كل وکو یدروت وا هنولخ هجو یدل وا لوغشم هرکذ هرکصذدلسچوا

 | یدبا شروتوا هدهفصرب لواو ثلدیاهدهرفسنوکرب یدرتسوکز وباکا رللاح

 ۱ کا ردراو یلاعرب هکمدروک یدشود ها كن | مرظن تدر میدرونوا

 | لالا ق یدلوا فشک اکا لاحولتعشخو یوق هدا زرو یدلوا لزان

 | تسمینآ لاحلواو یدیا شلوابولغءلواو مدراوهرب ینیدلوا لو بوع اف

 | یدتب هلی وس لدروک هنو نیس هدلاحهن هکم دا بورغاح هنیرزوایدیا شا

 ناب یا یدتیا جوک هلیوسیکل احو هلب وستبعمدنبا لیک درداق
 | هند بعرپ ؛دشب ورد لوا ن دماعم لوا هکم دروک نوح اما ىدا مام

 هد ءاقمیلوا یراب مدابا نا یاو زداک د هنسنرپ كکيدروکو ب مدتارولوا رهاظ

 هرکصندنااتیدک ندغامدهدیدهتردمو یالبا رهاظ هتسنرب هدنزودنک

 هماعط هدنآهکر دمافعرب لواویداوا یلصتم هلذیدعص یلجت یخد رک هنر
 مددوحو یدروک یب و دنک ه دااح لوا نوح رولوا عفز ندکل اس جایتحا

 | صوب وردتفص تفح كم ىدا هنب زودنکو یدلوارهاظ رورغر

 یک و یدلشاب هتمرو|شاب یساوعد قلی رکن هدنتطاب كبآو ردلصاح اکب
 تب زش هن نغآو مدقوص ا دن نغاو مدرو|جاغ'اکآ هکر دقن یدلبا ارت

 مست تعارف یدمک هعاشندنز اغوب و یدکود هرذط یرک مدکود

 هتم دخو یدک هن رزوا كوب لیلا یدمجا یه دچا هلبا قلشوخ رکمات
 دای ندنپ ن زودنک تعاسر هکردیا لوا یتداعسز كناو یدژشوکم ابق

 انو یډی رولوا لاله هد هط رو لوانامه یدیسالوا هلی وب رکاو ید



 یار

 ؛ارکسکا هطساو «دنآ هک هجقالخ كنيدح دانسارولوا كااسآ كولسو |
 که دنا ةکن وسلوا هلن وا هس ھت ر واوا یفرقونرآ تک كثب دح هخدلوا |

 اما رولوا لر هداز لام >ا ریخت هثدلوا كرەداتز هطساو واکدن ره ردرمخ

 ددو شور قد رط هلوا لرهدان ز اشم رون ولکدن ره رددقرخ هکهدنه
 یرمهد لع جا یدشود یباکح حالحروصن:د سل نوکر رولو كرءدابز

 ر زوس قوح هداب كن 1 ی ترضح یدشا راسفتسا ندنلاح لا

 هسننرا ز كنا یدیا مرک. لاحم هل ! هدتفو لوا رلیدرویپ هرکصت دکد لب وس

 تاجانم مدلوب هدیلاع ماقم هدنببلع ینحور كنآ مدتیاهبقارم نوچ مدراو
 | یدید ( لعالا مکب ر انا ) نوعرف هک ردتلاح هنوب ادنوادخ مدیا بویلبا

 ران دنا نیس اوع د قلادخ هلت یسکداویدید (قطا انا )ر وص 1 نیسح

 ۱ نی هرس جور كزوعرفو هدنیلع یروت كنسح ید |

 ی ودنکهد هلجوب ویدشود هغلنیدوخ نوعرف هکر لدتا ادن هدفرم مب

 یوا یو یدروک یزپ هلج روصنم نیسحو یدلبفکیزب و یدروک
 یناکرالا دج ن دع ندلا مج خش ¥ رولوا هن قرف هک هليا رظن ی دادو

 ردید رم كهلودلاءالع نیدلانکر جش یسدرلنوب * هرمس یلاعت هللا سدق |
 لاعاردشقک ندابندهدنزکس شع زردی كبر عه ی دبا شعرا هلا کس یر ع
 كاسو هيلع یلاعت هللا یلص هللا لوسر ردشءلوا نفد هدراصحرندنننار فسا |

 نأرقلا ر3 لوارد ( م ظعالا داوسااب مکیلع ) هک هدنیدح وپ

 نیءب را ردشمروی خش 4 ر ااا لا سادق ینتسهد دج یا #*

 هکمدروک هدمیغ , E هدنزوهطزوتوا كنعد را ۱ هدنسهکک ةت ہد:

 ۱ ندیم تنه قح رک او ناوحرب هدنګا هرات [رلیدشربا ژرفاس 4 ور

 مدیا ددا مداکهنداهش , FEL نوج رانا لاو حاکی ین وراورظن ر هک |

 ۱ هلبااصد همر و تزاحا کک چی نه هرفاسفر ع هراهنیز ۱

 نيم را نوج ینو هعجج نیراب مدتنا رلیدش ربا رفاسكولب ر تعاسناب ۸
 نوح مروک یرلنآ اتروتک هرب میدروتوانب یرلثآ هدن دجسم مماج هاوا ما
 || کر دفن رلب رپ ومالس رلردلکراشب و ردرفاسلوا مدراو هد اا

 || هکر کم مدتیا ی دیا قوب ه دنحا كرلنآ مدیا شمروک نر هک مدلیا رظن
 ی دتاویدلکمداخ لدلک ههاقن اخو ق دی ز اغر دکر که سلکی دوش اطرپ
 ۰ دا یرلتخر رکمردلوغشم هتم دخ كرلنوب هکبسیرب ن درا وردو |

 ےس



>: 

 | لواردرلشعد ( ءاينالا ةباهن هایلوالا ةبادب ) هکتعاجت لوا هکیدروس مدیا

 |ءایلوالا ةمادب ) هکر دراش ابد ینو ندزوسلوا راتاو ردراو یردعر لزوس

 تقی رط اس بابو اوال بانو طی فايل یه
 ]| تلک | موبلا ) هکیدلوا مام هدنراک رخنآ كنيمن ثعب رم لاک نوج هک ارز

 | لوا سل رم هضاب مدق هتالو هبعاذخا هلاک عي د رشات لوو کد کلا

 هکر کا ار , ر رولوا ادتا هب لو هل وا راک یه« ه دعدارس هب ین هک نس

 ۱ هدنرگ زخآ هد هنیدمو هدا لوس هلا ماکحا نالوا لزان هد هکم هتسیکربا

 | راکنا رکا کاب نعشربا هت الو زک ره هل وا تقام هماکحا نالوا لزات
 لوق ییعدارش میج كن هکردلوتیالو ءادتنا سنرولوا رفاک هسلا ردنا

 هیلنا یعس ی و ردقن ره هکر داوا تب رط اما هرتسوک تعد اتم بو دیا

 ]| كسلو لوار دشلواهنسح كارت هکحارعم رم عون لوا هلوا لاَع یس صو

 [| كنيلو «دت الو ءاهتنا نوح سد هلوا هکر داخ و زالوا لصاح هنحورا

 ۱ (ءابنالا ةناد ءاءاوالا ةباهت ) « دتفب رط هنممج كن هو تهد ام جور

 ]| ندیکراشا هاك هليا دصق م السلا مهیلع ءاینا شۇ هنيو رواوا

 | هنا لص قط صم ورد رظوفحن دقعوطر وخ یه اک ایاوا هر درام وص دم

 [[ ۱ كلدبع یاواج رفغاف ےھللارفغتنا ) ردو رم ندلسو هیلع یلاعت
 اسمش یی و دن کک هد هک رده ہ اک رد ندنوب چه هدا هراکب وب و

 هدمورو هدهاش 4 هرس یا هللا س دق قرص م لک ین هاب روا
 | فص درم نوح اما یدہاشاوا عج قوج راد ص هدننأب و یدیا ر حس
E ۳۳تب تی  — 

 1 ه تاب ۹ 1 هکمرب رود بوبل ون دش مر ی تو اط ید زر رک ةتسلا ق

 هردیشا جد هدئد اهشو مرر ود تور اکو ید می ۳1

 هدنتمدخ دش صو الوب ینا هدیک نکبفلافردراو لمکع دشرعرهدناسار
 هنسل رب ندنرلکدتا نط ٠ دز قلخو مه دیا اولس نوک حاقر |

 دلا | کر جش بولک تعجب ندنرا دره ءانب هردو ون دصولا میت ۱ ۱

 كرلنآ هکیدروبب م حش یدلوا لخاد هنس هقلح ی تورا ءالعإ

 هدناف هرلنآ كغل ةطساو هدقلاتروا كنسو ردتدارا اکب دعب نم یدارا اک |[

 4 تناغطصم هلی جش هکر دهلی وش هان ےب هکن کا کتاب 1
 رش ور یب رط هلوا زمدا ز هف رخ کر دقتره وا روا ع یاب

 4 دوا ور ۱

۱ | NAE 
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 مر رودبودیا فقو هب هبف وصنالوآ هد رمعب رط مزب یک الها قاراثید كب
 هکرابد و ر دشما راب هلتمکح یرازو نیمزوب یلاعت نح هکر دشمزوم هب و
 هداف هکندنت راع كنابن د هکر ليديا هلن قلخ رک او هشزبا هدناف هقلخ و هلوارومعم

 ار کره ردلصاخ باوت هنلکد هله جو فارسا هراز دبا نوعا لخدوا

 | ندوة موق ل طعم ی قیزو ندکعالریتر اه رکرابدپا ہل رک او را هبعا ترا |

 هل وا عل اض یب اس اكا هک را هيم وق رک رهر ول وا لص ا٥ انك ن |

 قلوا لصاح هلغ نمطب كيب لییره ندنا هک هلوا یربرب هک کت هسوک ره ۱
 .هلیسس كنا وه pt نسطب زوب زومطهلبا لامهاو ریص ةنرک | هاوا نک٤ ۱
 رول وا هلاطم ندا رادّعم لوا هلوا عارا ندنفلخ لعلخ نمطب زو وا | ۱

 و دل وا لوغشم هنن ر اع كناو هب اندک هساوا ناصری ی وا

 نقد 1 لپ 1و هنا نیم ز تراجع لر ن دکنلهاک هبوشرکاو هک لوا تخ أ

 یدا ندمدآ راکب جھ ردلکد هن هما یربع ن دژعد اتم هن اطبش هپ وقدهز لر ۱

 دین رج هک ۲ نک«هکر دشمروب هنن ,وابوتدوا ورخاردقو هسک |

 | ی ورت روا هدرپرب هنیرز وا یرس كنا ی اصن حالا هشبريا هتالو |
 یسانعم (یرغ مهفرمبال ابق تعنیناسیلوا )راتودناهن ندمالخ مسح ا

 و ه درب ن د هنس یر غو ندساب رکورد رلتعصتدسشد راه قوب ردوا

 | لج ق> تیضح « دیاو لوا هکر دنوا یرلتفص تیرشیو ردلکد هلی وا
 1 مهذ رعد الر رس وک ه دیر وص بیع یب زھر ارل يقره ط ت بیع رپ العو |

 | لوا هوا رونم هلن داراروت نط اب تن هسعک سیا کر دل وا یانگ
 | هکردنعدلوا هنب و هسی لوار ولوا شاکاهلیارونلوا نآ سر مالک یو
 ۱ لوب هلاطب هکدربک هنب راحا هکر دکرک ردرالوغشم هشيا هکراشب ورد لوش

 یودع چ تدب ر وقیاندراک یراکرد د صز وب وب راکید مھر ہک ر همر و

 | € هجرت ۷ دمضق دامزا ىف عض وبرج باو * همی رس ديالا ىلا ديلبلا
 | هنیو*رانرهوجم دنا لاخرواوا لک # راب وچ هلوا لهاک یدتردیا دنک

 ۱ یرلبلق م ا هلتقو ی راکدب هک !تلدلب ادهحرلشت وردهکر دکر ؟رکردثعد ۱

 | هلتلفغ ىم نورد ەم ییمضتتالاعا هدیناسنا بلاق نیمز هک هلوارضاح ||
 ا لالح همعل رک او هلوا لصاح رطاخ تیعچ ندنآ هکردلکد نکم رهحاص
 : تعاجر ن د هب راغمو ی ڏهر ےکح هکر دشعد هنو هسذا رولوا ید

 : e لعش هددادعد نوکر (عاشنال :ةباهن ءایلوالاهدادب )هکر دراشعد

 نیم ی تن اختر کت ار ها
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 ا وا لوعشم هرغ كسح « دنرزوا یربق هک یاش اما هلوا لص اح

 | هلواش
 | یدناوفكنراب زو ردکربرفند هقرخ ندبوردمسلوا هدهاشم وذ كنا
 هنتدناحور للسو هیلعیلاعن هللا یلص هللا لوسر نداروب هک سوکر ردقوح

 یلاعت هللا لص افط صم تیئاحور هراو هیهنیدمرک | امارواوپ هدنافهیلیا هجوت
 نوجورولوا رادربخندنتجزیغبدلوب و ن دنکیدلک كزدسچک لوا مسومیلع
 یلکب و هروک هلبا یسح نکاپ "هضور كترضح لواو هشب ربا هرب لوا
 یتعوبهدنناهدهاشلهاردراو بسن انوک هاک ا كنبس هدن افكنوبهلوا هج وته
 فوت نوهلنامالسلاهیلع انا هلج هکیدروس لواهنیو ر نت

 [ هنیز كنب دنکو هنن ال کكفحو هنیرلیعی دنکر هجا ی ززوک كفلخ ات
 | كقحو هنلهح لنیدنکو هنادع محو هنلط كندنکو هنتر دق كقحو
 كمح و هنکل هدنب كن دنکو هنتزع لقح و هتشاذم كنیدنکو هناع
 هنر صعلندنکو هنسانغ كقح و هنرقف كن دنکو دنکل دنوادخ

 هتیرزواساقو هنو هنس ام لقحو هتساق لندنکو هنرلتبت لفحو

 دی ره هکر دقنره هجا هیانعموب ینزوک كرادب یم هکر دنوصکنا ید "مش
 رهاظلاک تن دنکهک هیلشا شوارب اب هشلاح هدا ز هدلاک تابثا كنیدنک |

 نویلنا یجز هلج وب هکنوسهنجبا هجن رونبا ر هداز ندنا مش هلوا
 زوکرب دروک لاک كفحو هکبدیتنلب لاک ے شح یک ہ دفن ادب ات هکر کحا

 سد رجایخد زوکر نوصلاک یدنکح ن از رھ دی عید لواو هجا
 كنسفن هکر دکرک شذ هرد هدنفحی دنکروشلاح هکعا مداضیتجز كك

 هلب وشرکاو هموب ینا لال ایف هسحازوکرب سفن هنااکی دنکات هلوا « ۳ 7
 ]ا زوکرب هکمروک نلاک ی دنک هعشاب لیقرهسفن هکنولوارادرمخ هسزلدا ||

 لوا هنيو ردو بص اخ كفن هکرولواروک ن دکءروک ناک كفحو رحا |

 لب ورد هکر رید هسبلاردراو یداةتعا بغ كرلم درم هکر دشمروییا
 هه یدشرعر کره اعتق ح هکزرلب هلوا جاستعنو ادک هکر دکرکا
 ن دیلاعتیادخی رللوق كنيلاءدیادخ هکنوداوا نوکنو رد شماعی حاتحم ||

 راتوطعقهدنناکرب كرلنا هلرا رلټعت ست ییاتدو E هلوا حاتحم هب یربع ۱

 ۱ ها فن اخ لی ره هرسسدق یدادغب نیدلاد :مجشکر دیلکد هلن وشرخا | |

 زویش هکمدردیآباسح نو ی دردبا برخ نوا لرق كکبا هتسهرفس |

 كي



 تا }4{ ۹
 هدیادبش یلاوح هگیسب رب ن داوغم یاسا هکردینپاکح یئب رک ر دنیدآ
 ۱ یکباو یدلکدنکوا كن نوکر یدیا ردا یساوعد ثدارا اکاویدرروتوا
 لو ا ان الوم ردا الح ر هشغود م اغ وط مب ق وب یدنیا بور وک ثلدروا

 كنس هک زد ه دنا ز وسر دلک د ه دک درو ا زوس ی دتا ا الوم نوسروب

 دنتو دیدرواوب ن وکوب هکر دش ,یتضواط كنزەرب یفنق نود كلاغ وط
 هک نود سد كن ا كنسو رد رکشال لس هکنک روتوک ر دشلک توق
 نس ات دشاک توق هک رکس ت وکو هکر دش نس هپ را کلم ولظء قا

 هکردقن ره ٌهصلا ر دلک د او ر كی یتا اکب كل دلی هروا وهآ ه دنرژوا كلا
 هژزابن نوح هک هل و کیرود, هکمدید هراشب ورداما مدع ندننآ كلا یدلب ونس

 نرعششی و رذرب هلک هروهط شدارب هدئیاکرب یلدنمزابنكنا ردشمروئک

 ندیابسگ هل>ورو ردقوب یک ارداهدنجما قارط كندب یب نوچ هکیدتیا لاوس
 یارط كننگرب ردق وپ باج هدحاورا لاعو ردشلوا قرافم ندحورندب

 هل وشر دن هدناف و ر درا و ج ابتح | هت هغمرا و هنب رزوا یربق یحی هنیرزوا |

 هکرولوا لوا ن أمه هسنلوا هج وت هنحو ر كنول و ارب هدماقمره هکر دیلکد

 :[ نوح هکر داوا یر ردراو قو هدناو هکیدروم مش هساراو هس رزوا یرمق

 | رولوا هدا زیهجوت ر دیک هک دقاوار دیک هراز كند رب ییشکرب
 یتدیسحهیلبا هدا سم هبا یسخ یغارظلواوهشرا هثیرزوا یرقنوجو

 | هره دیر و رول و ه دات ز ش هدنافو رولوا هجوتمیلکب ورولوا لوغش هاکا

 لب شعر هک هدندیرپ اما ر درږاکا ناهج عیججو ردقوپ باج هحاورا هکر دق |
 ۱ دانالادناحور هرکه دلم هکد ر وشح ن دب كناوهلوا شعا تک هلکنا

 || قورا ندعضاوء راس قاعت و رظن كن هعضوم لوا ردکر که لوا هلکنآ
 ۱ هرس ی اسعت هللا س دق هل دینح تب ورب هکی دابا تیاک سد رول وا ||

 دینجب هک هلبس لوش ی دش را قو ذ م اسم هدننواخ كلاو م دیا هدننواخ
 مدرآ و هنر زوا ی اریظ كناو م دوخ هر ی دنلوا ه دن ولخ لوا

 | هرس یلاسعت هلل !سدق هیراتر طح یش ییانعم وب م دنوب قوذ لوا هدنا
 ۱ هدو ك دلو ی هليس هطساو دبنخ ق وذ لوا هکندروس مدلب وسري علا

 | دینج دعضوموپ ی دتبا مدلوب هلیس هطساو دبنج یحی یب مددتیا ن قوب
 | لوا لصاح قو ذ ندنآ مک اف و هلوا شل وا نک اس ٹب ون ج اقهدیرگ

 | ؛دابز هدنا قءذ هکر دشعا تبعص هلکنا مادرالیب هجن رپ هکندیلوش

۳ 
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 / هوس هجران حت نج رلادبع یدلارون محش یب هعفاووب و شلوا طلعا#

 [هدکاب وضزوسندنفرسمنبهدنقولواومداهدنی وک نافش ید بک هکبدروس

 ۱ سده طب نس هکر د اکب یاعت نح هکمروروک هدنیبغیدیاراو معرح ما

 نیکو لس هکردقوب یترس> ر وش ربا اکوب مه ن دنراترسح كتیلازغ ماما
 مد) وب هدفعرب هدلد مدنود ندبیغ اع نوج یدلک هغرضح مب ندع ماع

 نارعه یرلت دال و مدلوا لوغشم هعْشِبا یدنکو مدلبا هشدپ ینلشوماخو ||
 راک رد راش2کنایندهددادغبو رد هدنیآلاوش هدنزوهطزوتوا زودنا

 دڳ هرس یلاعت هللا س دق يکنابايبلا دمع ن دجا ةلودلا ءالع نیدلانکر

 هدنتمدخ یناطلس كنامز لوا نکیاهدنشا شب نواردندنرلکب نانمس هدلصا

 یدشربا هفحاک اهدنرب ندنراکنج هلباادعا كناطاس ی دلوا هن رزوا لغش

 ؟دشنودند زاج ه د دادعب ه دنسل دی ناسکس زویل | كره هرکصندنا

 ناسکسزوببتلا كنرعهو یدشریا هک كنيقرمسڪ نیدلارون جش
 هک اکس ه رکص ن دنسم رک: زوس دی كترعهو ی دلو نذا هداشرا هدنزوفط

 هدنافوا ز اس هکر رید و ی درفبح نیعبرا ق رق زوپ لس یی نوا هدنهاقناخ
 یدشری هبیدب شعب ی رج نوجو ردشهرةبجیخ د نيعب رازوتوا زوب د
 | ین هک عچجهدنسبکیایهرکی كفي رش بجر هدنستلازوئوا زودی نره
 داع ن اعز بطق و یدشلوا هنراوح قح تجر ٥ د دانابفوص رارحآ حرب

 | هاش داپ نا وح نو ڪڪر یدلوا نوف دم هدنس هرمظح كباهولادع نیدلا

 هک نکی ر دیت اراکشیدرتسوک تالدنزابنبویلبامالسو یدردنوکو هارب هش

 ۱ 5 هم رطاخ یباکح ؛ازورون ربما هدتلاحوباکب یدتا حش رولوا لالح

 ۱ | الواو مدیا شک هنتر ان ز سوطدهشم نب و یدیا «دناسارخ هک هدنقواوا
 ۳ اشآ رخ رس هکماداههکمرلبد ی داو یدلک هدرا هلباولنآ یللاو یدتشا

 کیا بولک نوکر یدشود تبحاصم هلکنآنوکه کنربو لالوا هلی نمسهلوا

 ازا 3 ردبنآ نشوط مدنیایدید ی مدروا مدنک نی و یدروتک نشوط

 هنع یلاسصعت هللا یضر ق داصرتعح ماما مدتنانوعن یدتسامزع نوسروا

 بودبک ر دکرک كم هچب ردشمنوط مارح یرب ندر اکا نوج ردمارح هدنل وق

 لوشر دمشر وا ن بوه آ وب یدنبا و ی دروتکوهآرب ۍدلکهنب نوکرب
 | ندماالا ج دق ن درک انا مزب هکمدشع هنآرب و مدردنوب مدنک هک هلقوا

 | اج ااو مناوي مدیا دششریا لسن دعب السن یتعد مضرب من لوا ندنراغ

 ۴ ندلا ۹



 هدر

 هک ردکر ک كلک یدردنوکه یک و رکی دلک یدشغا نیتنتازع دجا حش
 یجدنب ردشمزا همانتزاجا ىلع حش یرو توا ندنس نوچهک ردش لوا تراش ااکب

 هليا همان تزاجا هبالاعت و هناصسقح نی هکیدردنوک باوج دجبا جش مزا ا
 ه دانز ن دنا اکب ز وسون هک ردشعد هلودلا ءالعنیدلانکر مش مایا قعط

 ها رح یدروک نسب رب ن دنرا دب ص دج ا م دتقورب ر دشاک شوخ

 یدتنادیرهیدروآ قش هنر مک هنسهسکا تورفیح یغاعبل ید شا

 هب هسوک لوشهبقآ رم هکیدروبب نسر دینی نوبت یب شم دشتی هبقارح
 یشکو هک هیلک هنیرطاخ هدیشیا ینزاوآقانآ نوح هع ماعط هتفهرب هکرداور

 شعلا زویبنلا كن رعه هدنلس كل رخالا عب ر یراتافو ر روتک ماعط نوه
 ارسکینئارفسالا نجرلا دبع نیدلارون مش 9۴ ر دشلوا عقاو ه دنزوقط|

 دراملاط ردزدنیاعکا كننافر وج دچا حشرلن و هرسللاعد هللا س دو

 یاش مظع ه دعا فشک هدنزاهعفاو لراناوهدنتس رت لرادی سهو هدنکیلست

 هکیدروص ندنب م انا مب هکردشعد هلو دلا ءالعندلا نکر حش شعاراو |

 نیدلا سمس دتششو لی نیا هدنم مدتیا ر دشا اقراپکندایلوا هدنمزوپ |
۱ 

 هلج وب هکر دنوګناب ی دتیاراب دبا هنیرزوا میقتسم طارص هکم دی اص یخد ۱
 كدا تافتلا هرلنوبو ل دروتک تدارا هنجراادبع نیدلا رون محشنکیاراو |

 كولس هکمدلید نی ی دیا نل مسنداشزا یر هک ردراومدوصقعر مب مدت

 ناشودر د ولوا هداز مک رهاتر درلیک ولو ۲ هکندغوب نیصملوا

 دسلوا یدارم كابج ص 5 هسک رپ رڪصا ارز مراو هنتمدخ لا ) و

 هکر دشعد هلودلاءالع نردلانکر جش هنت و راوک اک|لقعهسراو هنناک د یجیویق
 یدوجو هرس یلاعت هللا سدق كنجراادبع نیدلارون شب ؛رکا ه دنامز رخا

 | ناهس قح نوحاما یدیازالاقناشنویدرولوا و یلکب ولس یدیسالوا

 هکر دشعد لواهنیو یدلبا دیدجت هلکنا ردرستوطیاب ك د هتمايق یلاعتو |
 ن دنيشاب مد روک یییازرغمامایدلوا عقا 9 تدیغاکب هدهناخ تعاج نوکر |

 | ندنا ی دیا رم بوتود یمه دنسارا یعامرب يکياو یدیاشمروتو | بوق
 هدانندن هکمایلوا رکفتم هجن ید رد هد رگ ماماو ردشلواه هکمدروص

 ]| یس هج هکم دراوکخ تع اس ویو ر دعشمز ا تفضز ووا هعرهس
 هیت

۱ 

 يک هت ندحاشمو ردراو يباح هحاوخ هد رهباو بو اس
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 هاطع اف هنع امت هللا یضررصن نب نراض راوبا) لسو هيلع
 | نیدلاینعر یی (لسو هیلع یلاعت هللا لص هللال وس ر طاشما نم اطشم
 یبحاصم مالسلاو هالصلا, ياع كلور ید كیا تبح اصءال الىلع

 یراترضح نتر اضرا وبا و هنع یل اعن هللایضر هل رابرضح نراضراا ی
 أ یدرب و ق رط رب ندنرلقرط سو هیلعیلاعت هللا یلص كلوسر هبالال ىلع مث

 یی هقرخ لواو بوبلوط هبقرخرپ ی رطاوا هلودل ءالع نیدلانکر جو
 هکشمزابهنب رزوا لدغاکل وا هلیکر ابم طخ كنیدن کو بوراص هدغاکر
 اذه ىلا للصو سو هيلع لاحت هللا لص هللا لوسر طاشما نم طلا اذه)
 ةقرخلا اذه و م السلا و ةولصلا هيلع هلل لوسر بحاص نم فیعضلا
 | هلا لص لوسر قرطوب یني (فیءضلا اذه ىلا نتراضرلا یبا نم تلصو
 ىل اصن هللا یلص لوسر هنیعض وب ه ڪر دن دنراقرط كلتسو هيلعلاعت

 هللا یضر ن دنرلترض > نتراضراا یبا یدشریا ن دنس هپ اعص كملسو هبلح

 هکر دشمزاب هلیکرابم ظح ندلا نکر حش هن و هفیعضوب هنع لاڏ
 ندلوسر ی دیا نوچ اال ۷یع نیدلا یضر محشتناما لوا هکر رید هلیوش

 یدنکر دن دنس هبسدق سافنا هکیعابر وبشاو لسو هيلع یل اعت هللا یلص
 | راتف رک لدرازهب ناج مه + یعابر ٩ ردلوقم ندنطخ یغید زا هلبلا |

 | با وخ هن تباطر دنا ٭ تسوترا دیرخ ن اج رازهب لد مه ٭ تساوت
 | مه لاج كی هجرت تساوترادید یوزرآردهک سکر ه رارقهندبا
 | باوخ هن هظطرب # ردکرا دیرخناج هلاکوک كب يه # ردکراتفرکل کوک

 | ویلا كره ی راتاف و *#ردکرادید لابخ مک هدیدلوش >#مارآ مدرب هنردیا
 دجح | نیدلا لاجج جش 9عردشلواقاوهدنجوا كن لوالا میر هدنسیکبآقرق
 ردندنباا كلالال لع نردلا یضر جش رانو € هرس یلاعت هللا سدق ینافروج
 | شما ونسکرک اذ درم بچ دجا حش کر دشعد هلودلاءالع نیدلا نکر مش

 هلبنافر- نسخ وبا جشس هبن رمی ولس كنا هدبیغ نب ردراو یسهبنرمیلاع
 مدلوپ بسانم هادی یاب ناطلس تنالال ىلع نردلا یضر شو مدلوب بسانم
 هکر دشع د ال ال لع نی دل |یضر مش مهحاو را یلاعت هنلاس دق

 هلوا سوماخ ها هج واوا نع هلیر د هلیفلشوم اخ ك دجا مزب میکره

 رس ج نوک رب رارولوپ ن دنا ردراشلوب ن دیلشو دینح یکیب هنسن لوا

 | ی دتا بط یدجحا جش بور نوه سکرب یدشرا هاپروج وج نبدا
 < منو
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 هکر دیه یکه دنس هعاشا كباب درنه دنزوبرپ لوش ر دیسعنق و مش هکمدروص

 یل اق كن رای دتیا ردبم یهدننسوا شرعوب هسقوپ ر رقبج یرافوب تییالخ

 رد ه دنول ین احورد « دنا یلاق یدلوابلاق نوح یناحو یدلوا ناخ نوح |

 یصخس لوا یدتبا یسانا یدلب وس « دنوکوا كتسانا ی هعقاوو میکنوج

 یدعا یدتبامانا مرولب یندآ و مرلکا ی دتنانیسبمرولب نیدآو نیسمهرلکا
 كئاالالیلع حش سو ردهدنلا كن كحاتفم كنس هکنبشکرک كنا بلط یئ

 یدلو ناشو مانندناو یدتناتشک یفاع رالدهعنو یدلوا قاسم هدنلط

 هدنقولواو یدلبارشننمق یل رطوب ویدلکهمزراوخ نیدلا مج ؟ هکک دهن امزوا ات

 صخر نوکر یدیاهدنهاقناخ كن ب وسا دج اش هدناتسکراالال ىلع و جش

 ندنادجا ۶ حش هک دت شا ی دیا ه دنولخ الالىلع حشو یدشلک ندمزراوخ

 ر دیهرللوغشم هتیرام د مور دیمراو شی ور د ج هدمزراوخ هکی د دروص

 رادعمرب و ردلودشم هقلحداشراو ردشلک ناوحرب یدعشیدتبا صع لوا | ۱

 رداریک نیدلا میت یدتناردن یدآ هکیدروص ردراشلوا | عج هتان كنا قلخ | ۱

 نیعاشوقرم رقسو یدقحبول ارصصندنولخیدتشیایدآ وال یلع حش نوح | ۱

 هکیدروب مرهدیارفس یدتاردشاوا هنهکندروس یوسي دجاحش یدناشوق |

 هتمدجح تل چا س کدرداق ی دتا نوسج شبق ما هیبص |

 | یدلکهتیدلادحم ¿ جش هرکصتدم دهن ندنأو یدلوالوغشم هک ولسو یدلکا

 | هنشاب شب زوتواتقو ینیدلوا لوفشم هکو لس نیدلآ مج حشو یدلوادب

 ججشاما یدی هدانز ندالال لع جش لے ترد جوا نیدلا د و حشویدیا بی رق
 هکو لسزونه تقولوا راناویدشلو ا لوخشم هلع یلطهدنفلناوح لواالال لع

 | ن دحاشمال ال یلع مش یدیارر دیا لیصحتو یدیاراشم ال وا لوغشم

 | لم اک حش ترد یم رکیزوب هکر اید و ی دششربا هن كن هک یقوچ
 وا ن وازوپ ن د هلج لوا هرکص ندشنانو یدیاراو یسهقرخ ندلمکمو
 هللا یطر كنتراضرل واو ى ناتس دنهویدااتقاب یسهقرخ|

 یدشلاندنایناما مالسلاو هالصاا هلع كلوسرو ردشعسربا هننکگ هلع هنع|

 اب کر دینعد بوروس می یت دل ودلا ءالع نیدلا نکر جش میکتن |

 ت هللاىلص ا لوس د بج اس لال لع دلا ىر خش انب
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 مذ یمکیا اب یکلوا ابا داصرع باک یغنیغیا شاواتیعجو
 قارع فیعضوب هک دراشمزاب لپ وش یلاعت هللا هجر یراتضح هیاد من
 | زویتلا كتر یه هکک د اکا م درولو هدرضح اکو هدرفس هاک هدنرهش ناسارخو
 | یدلوا یل وتسم هرابد لوا ها مهلذخ رااترافکل ون رک هدنسب دی نوا

 ام رارقلا مرج ال )یدلوط ماع هلد الب بيرو د ابع لتقو د اسفو هاتوو
 منکسم هکندنادمهرهشرقف وب هس اضتقم (نیلسرلا نئس نم قاطی ال
 لبرا هدنرکس نوا زوبتلا كرم هلبارزب نعو هلبارلشب ورد صعب هکر یدبا
 روم هلیدادولدع كن هقول سل آراد لوا هکم داوا هحوتم همور ندوب

 | باکو مدلیا رارق هدنا بودی لوزن هنیرهش هیرصیقندنرا رهشمورویدی
 ۱2 باک و میلوا وشم مدنا هتیرپ رم كدابعلا داصرم
 أ هدیجر كرابم هام هدساویس ةسورح هدنزکس یمرکب زوبتلا كت ریه هکرازاب
 | جش  یدلوا مات هلفح دی انو قیفوتردنونکم لا مولع ییافح هکباکوب
 | نب دیمس نب ىلع وهو * هرس هللا س دو یون زغلا ال ال ىلع نر دلا یضز
 | مکحردیسانا كنيلع حش کد یعس عشوپ و یوننغلاءال اللا لیلا دبع

 | بوقعب وبا محشر د ذلک هناسارخ ب ودیا ےح مرعر دیلغوا یسبع كنب انس
 | نب دنلا ےک حش هک ہدنف ول وار دشمش ریا هننبص تن یتادمهلا فس وب

 وک ربه درب كنس رف رب ی دک هن | دمه «دننلط ثب د_ح یزیک

 | قافنا یدنوق هیوک ل وا ی دیآ رول وا هدنا الال لع جش هکی دیا راو
 | نایدرنرپ كد هن اعسآ هکیدروک هد هصعق او ال ال ىلع مش هل لوا

 | كن ادیب رلمد مو شمروط هضناب نابدرن صع ړو للنوق
 ۱ یا هنسوبق كآ اه توشیا هن رللا كرنا صع لوا ورابدراو هنکوا
 ۱" یو ها كص لوا یرلناشم روط خد ضر هش هدارا لواو

 | ید یدنکیخدالال لع شیدی وق ورا ندناعمآیرانآ صتلواو

 لا صتملوارلیدوب و هنلا صحُ"لوا قلا وراددرهبح وراقوب ندنابدرت
 جش هک د دروک ذم هلیوش هدنبدلا مچ مش تاماقم یدناباوریا ندناوسآ

 یولاهکهدتن|سالاومدراو هتهشترضح بودرکس یجدنب یدتیاالال لع
 حشو مد ها اف یولا ی دل تراش جش ترضخ مززو اکا
 ۱ هشرعنوج یدزدشریاهشر عان یدرشبح یراق و یرمکناو یدنوط قلا كا

 نب یدشمروتوا هدننسوا شرع هکم در وک قتروص لّعش نامه م دشرا



 کلر
 ۱ هلجهروک يح #ردلوا قیام هقبقحیاناد # لکشم تباسغب رولوا لهج

 | لب## ناهج تسار اکشآو ناهن تس وإ (یعابر )ل لد یا رضاح دیش
 ا ناسهن هح اراکشآ هحدبه تسوا لب »۴ نافرع لها دوهشدوب سکع

 ناهح هراکشآ ی دلواناهن ی (هج رت) نادم ے۵ یکی ربغ قحلها

 كب ژوب رردرب#ناهنوراکشآ وب ردلوا کلر کنایعلهایدروک هنسکع كبل

 |نآدشاب هن هک یکی * ینادشک یک,نآهنلو تسنکب (یعاب ر) ناک اک اها
 ٭ قاهر لئالد زا سدناد 6 یناهرب رک | دوخ دوق زاردوخ *۶یناش ارکب

 كلب* ینا نیسردیارکف هکلکدرب لوش * ین هکر دق باک اهدنا ج کر در (هججرت)
 | راذتعاومدرکدب (یعاب ر)یناهرب لئالد ی مردلنن#ینافندومعل وا کاسرارد
 یوعدو دوحو یوعد ا هات یوعد هسدع نرد تسه نوحالهاکزوت دن

 یارتدبیدلواندمهانک مرذع(هجرت) هللاالا ةوقالو لوح ال#لعفوتردق
 0 لعفوتردقیوعدو دوج ویوعد#هاررلاوعد هت یدل ]ول همرذع ےک دنا و

 | زوتوا زوبرکس کره یتافو كناواوبا هجاوخو هل ال ةوقالو لوحال)ا
 اهدا سدق هراد ےب فورعلا یزار نیدلا م ۳ جم ۶ یدلوا عقاو هس

 شینیون کرد دنناعصا لک نیل مش یر ۳۹ هرس یاعت

 | دییحاص ك قافلا ر عرفتو دابعلاداص ره باک ردشلنآهلاوخ هنر دلاد خت |
EER:ناخ کنج ردراو یوقو تردق ماغ هدشاقد ح رو  

 هلبایونف ندلار دص شور دشکل همور بوفبح ندمزراوخ هدنسهعقاو

 هدنقو رب هکر ریذیدشود تاقالم قافتا هرلنا هلا عور ندلالالحب ان الومو
 یک اراد تبا سالا تماما ندرلنایدشریایزاغ ماشخا زا هدیا عجب هدسلحرب

 ارالومرلندتامانیزام نوحیدوقوا (نورفاکلااهباالقر) "هروس هلی هدتعکر

 یب رهکردوب رهاظیدتیا ندنزوپ هفیطل هنیدلاردص جش ییور نیدلالالج
 رد هدندرد ىلا زویبلا كربه یرانافو یدوفوا نوجا مزبقیرب و توما دا زس

 هرشط ندنربف ل دینح ج و لننطءس یرسخ* هدنس هپ رینوش داد

 ردندنتالوقنم كنآیعابروپ و لعایاعت هللاو ردیربق كن هکر اريد ردراوهربقمرب
 درادییاشازوسو هی رکا #درا د ییادج عاد نهوج درک مس (یعایرر)|

 ۱ (هجرت) دراد ییاتشودب یرس هتشر, نکنم جا

 مدره بو دیقآ ش اب ناق # یغادراو ید كعمش هچ رک یک م رغب

 بم مک نشو ۵ لا a قوح ندنب ےک اما یسدتشزرس ۱۴ اب روی رانی



 هک

 یش ادنرف یک هیم ه دبا تم دخ بسانم هکد یاشر دبو ذج نالغوا وب
 | هلوا رادسصن ید لوا یدتباایاب ردپ دوموردکر کریز تباغب انالوم دنمشلاد

 | هدنامززا انالومدجا سد زررب ود بولکهنتمدخ كا هلیس هلاوح لنحشزپ اما

 هدنتهک کا رایلاطقوجو یدلوارمشننم یتالاک تبصو ی دلو تدرت مامت
 هکر دارنکن یدلاءاهب مچ یس رپ كلناو راب دشرپا هلاک هبت مهو رابدلویراتدیرت
 هلاوح اک اردد یدآ هکیان الوم دنعشل اد یش ا دنرق ی دنکأن الومدجا
 هیات الوم دزهشناد یعقلاوبا لیغوا لا دنکخ د نردلا ءاهبحشور دشادا

 ییابسنا كني رلترضحیزراوخ ءافولاوبا هجاوخ هکن اهو ر ددعا هلاوح
 ر دش د هدنن ایب یس هلسلس كنخماشم ی دنک هک هلیوشر د هح وتلا وا

 [ذنیرخدمآ نسح عزا سد < رات دچبا زاریبع ضيف دسر (تبس)

 تسا یلعوپ ود # دینجو یرس سد فورعمو یٹاطو بببح # رارسا
 سپو مسافلا و همه یا بیقع # رایخا رس ییرفم رک د
 راک ازا سد # راعو یدر و رهس سدو دجا ماما #* حاسن زا

 # راربا زو رس و رایخا هو دق دوب هک # نیدلا مج مش روک ذم
 | رابکرتش حوتفلاوب سب و دجشرکد نیدو تلم ءاهب هکنآو دج او لاک
 | اولا وبا هجاوخ 46 هرس یل اع هلا سدق یزراوخ هافولاوبا هجاوخ
 | ن دنس هیفاص براش هل دیج اومو قاوذ | باعک او ل دبح وت بابر ا كنیراترضح
 | ن دنت ابع ابر اصوصخ ن دنتاراعشاو ن دالئاسر میکتنردراو یبرش مام
 یدنل وا داږیا عابر ج اقرب ن وجا یتابثا كن اوع دو ردرهاظ نعمو

 | غاربحو رج اع هجرکوت فصو رد#ماج ناچ تایحیوت هکنآیا(یعابر)
 |یا (هجرت) # غادیم یوتنم لقع یاناد ٭ منیب یم یوتنم مشج یان

 || نکا ٭ نس نس میره فالخهکه چرک٭ نس نس اج ناج تابح هکلوا
 | ؟یعاپر)نس نس ماد هتکنو لقعو لد رون #نس نیمشچ ءابض مرروک
 رد 9 مدوعسم عل اط لبلد تسذا # مدوب ات ما هدوبن ادحو زا نم

 دندنسهچر# مدوجومرکا مرهاظرو زو مو دعمرا مدیدب انوت تاذ
 مدوجومهلکر طظراونا روترپ ردم*اطزو رو بش دبال#رو دور همیاهشبمه

 دما قح تاروهظ ضعب نوج (یعابررلروع مودعم هلکنو طبرارسا* شوخ

 | * دنیب قح زج هکر هدوجو لکرد  لهاجرج دوشن لطاب رکنس سپ لطاب
 | اراکنا# لیبردندقحرو طه ید لطاب(هجرت)لفاغ قیاقلا هقیقحزدشاب

 4 لهج#
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 ۱ لند هبلقع مولع یال تورک هنس هنا ت اک ی دتا تع رع هز
 ۱ ٩ 1 ی ۳ 1

 ! هک رب هبلبا سنا هلکت اه درفس هکن دلبا باطن ۱ هعوج رند هیلقن و
 لک ید قرب ی هتل لیلیکی ا هکر درد کا جش هکب دروک « دیاوخ

 هنهچوردقوپ مسن ج۵ ندابند مب ردنهتشب هک دابا هشودنایدنا وانوح

 ىج وایدروک لب وب ني هد هک ییکیا نمی هدیشکنا ملکد دیقمښد
 |دک هعومچ لوا ۱ دشا اردن هتل مش یاهکن در وص ن دعش دیک

 منش ترض > نوح یدنا هنوهجین آیدا وا هني نوح نیسرردبودیآ عج
 | یدیازالوا ه دناف کس مه دبس هما یر هعوجچ رک | یدتیا حش ی دشربا
 بل نام زا نع هرکصذ دق دل وا ماع نیعد راو ی در دنک هقرخ اک اسد

 ین رب ن دنناداس نو زق یدیا رولوا هدنب ورق نی دلا لاجب حش یدوق
 شمروتکت دارا ماع هش هک هنهاش داپ زارمش ندحهشیدتاتع رع هزارمش

 هدغاک لوایدابا بلط دغاک هراپ رب حش یدتیا ساقلا همان شرافسرب ی دیا

 ۱ ههاشداپ و یدلک هزارش دیس لوا نوح یدربو اکا و یدزا ها زارولسع ||

 هان ردهدماجو ردیا تجز یرق كهاشداب رلیدتا یدتنایدصت هت اقالم

 ندکش دردورروت وا ه دنردص كم اج هاش داپ یدروک بوراو هتسوبق

 نیسرولک ندن اق یدتنا هاشداپ ی دریو مالس بوراو وراباروضحب مظع
 یدریو ونص ی دغاکی دروص یا اوحا كاش ن دنا ن دنب ورق ی دیا
 هلتمارکو هلتسارفرو مش یدتبا شازا هنا زارو ل ع هدنما هکیدروک بوحآ|

 لاطاق بوجارلب دروتک هنابز ارو لسع یدروب شمزاب یزجیالع مبا
 هللاس دق ی دنح لاک اباب  یدلبا تناعر قوح هدیس لواویدلوب اش

 كنیربک نیدلا مث خش یرانرنضح ی دنج لا ابن نوچ هرس لاعت
 یدرب واکا یهقرخ ج ترضحیدلوب نیس دن سه لاک او لینک هدتم دخ

 | دجلاک اردراو غوار كنبتقم نیدلا سعانالوم ه دن اتسکرت راد یدتیاو

 لاک اب اب نوج هعا يرد ندنآ یاب رتو ردشریا کا یزد هقرخ مزب ررید ًاالوم

 زونهیدانالوهدجاو یدیازرانب وا نوب وا راق الغوا لولب رب یدشریاهدنج |[
 یدیا زوک نراناتفقلرلآو یدیا زمانیو امایدیاهدنیها«!رانا یدیا ق العو ا ||

 | یدتباهرکصت دنا یدرب و مالسویدلبالابقتسا بومْاق یدروک یک ابای نوچ

 نکس هیلقص یرم هم اج مزب زس وزو هیلقص نیس هماج كرالبازبر هک
 |ی دنا فمرابدلک هنس هن اخ كنتفمو یدصبهنبرغب ینآ یراترضحاباب

 < و
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 نذل هج وب هکیگ دم د زب ی دروکی ب دلا فیس خش یدتبج «رشط خش
 اروشود هثجز هلتضابر وب یکیدنکنوګت زکلوا لوغشم هرکی روضحو

 هروضحو تذل قدنک یشکره هک کد د روب سس یدشا نیداا فرس میس |
 دنس هناتسآ نیش ترمضح هکر دقوب تذلو راکاندنا میهاکب هلوا لوغشم |

 هک اکر كنس رانا طاس اک نوسلواثراشد هکیدرو مث مدروط هتم دخ

 سکرده  ندنش هد شو دویداک هثیدلا فس شیر ندنیطالس نوکرب ۱
 ر هرویپ هجنرمدق محض هکمرابا سال مریرودپ دیار دنت ارپ هکی دا تساوخرد
 هان اخ یدلبالو,قیتس املا مش مردن هت |ییش ترضح هلمولا یدنکآت

 | كل شکرس تا یدر دلب یچش بنوتوط یتسکنزواهاشداپی دقخ هنسوبق
 | اکر كش هاشداپ یرادم عدآ یللا یتدلاانع ندا كش بودبا

 | هکر هکر دراو تمکح هدنگلشکر س كن اون یدشا ههاشداپ میشرلردنرکس

 ںاهاش داپ هکی درب وتراشبهزب دا هدنتسدخ كناربکن بدلا منش حش مالس الا رعش
 تابعا روب ویدلوا قد ص هنن زوس كش و یدعش زل: درک هدعکب اکركنس

 درک مدرک یم# ثیوک نابساپ لاثع بشر ه (یعابر) دندنر هم دق نالک غش
 تب وک ناکسناکهدب نرحز مانتا زور مص یاد یارک دشار# دی وک تاگ

 ۱ هلوا باتسحزوران# کوک ن اتسا میلبارو د#*كيوکناساپوجبشره(هجرت
 ۶ موش هناك قشعز هک دنجره ( یعاب ر) كيوکناکس یر او هاش
 ۱ ازا درکرب # درذکو نم سر یرپ هاک ان ٭ موش هرا مھ هانشا تیفافاب

 )عدم هژتشاخ # a ندقشع ےکنڪف ره (هجر) موش هناويد ید

 ۴# يداوي د یراشواوب بودا لر ۴# ناهت ان نیر, لوا مهسروک نب 3 عهناتحهو

 زب رو نیقطبرپ می -یارلیدتبا یدلوار طاح هتسهزانج كشی و ردربنوکوب

 | اچ هنک نمرک (یعابر ) یدرویب یب یعابروب بولک هنیکوا یزوب كنيم
 | رگ تف و هک فک # مس د دریک هک ت سدیماوت ف ط) ٭ متسدرکن اهج

 ا رک ( هجرت ) سه نونک | هک هاوخم نیزارترجاع # م رک شنسد
 ۳۹ دید نسمتسدهاکنطا مرهوآ قعوط ** نی نمرجناهح هلج هسیا

 تام رج * ندنوب رت دب یلوا رحم هدفاف ] * تدس د ناو خام موط

 نام زا نيف * ردەداراخ یرربقو ردرلشعا تافو ۵ دنزکس یللا زول یا

 دل من جش تداوم یاعتهلا سدف یکم نیا لاج
س یک«دلناوا یدیا لصافو دن عشلاد قاب ز ردندنسافاخ كنار

 ل
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 م زوک یدروک ناهنوادبپ # یراپ مدقاب هدغاب وب هک هک ای رھ  یرازلکو
 لیبج زو رتوک ین ## ناوضره مدیاب تشهب هنوت یب ( یعایر ) یراب نس
 همه خزوذوت فطااب # ناوضر راد تسخزود ور هفا # ناویحرح و

 روک هن # ناوضر هنو مسا تشهب هنزسنس ( هجرت ) ناحشرو حور
 منهج هلکفطل # ناوضرراد ردمهج هلکرهق # ناویح باو لیجزو|
 تئاو یلف تيا ( رش )ردندل قلو! جد رعنو و ۷# ناح روح ور هلج

 كبح نم بلق ىف سبل # بیط تنا بولقلا مقسل و # بببح هيف ||
 || لب و # ینافشو حصو یمتستنا # بیطتست لاح ارك ذرمغ # افدص

 یتییعاو یداوفنع *# فطاب “ف ترظنام اذاو # بمطت تایطاو تولا

 (هجر) بیصن یامودهاشو دج اس * یری و ییعهو ی درس کل# بیغنال|
 ندکرکذ تس * ییبطنوسنس یه هنیدردلد ۷# منہ هرګا لدمهنیساید

 ۱ درد و أش * می رع و ن اج تولس و رو رس # راب یا ردة وب قوترا

 نوجال وطمدیدو لد# مدط هر تایحوتومیجد # نی نس هل ج تحعو ۱

 رددهاشو دحاس نوعلنس ٭ میعم مسج یعلطم ناجرولوا# كل طاروت

 لب ح وا شک اک لع ترض حو ۷# میبح م رسو هجهعو ری قلا

 یزربقو ر دشن ندایند هدننوک ی عطا دبع هدنسللا زوبتلا كترعهوردشلوا |
 ٭ هحور یا هنلا س دق یز رخ اب نی دلا فیس جش رد هد دابا رحت
 هرکصن دن لک دن مواع لیمو لیص تر دندنسافلخ كن یربک نیدلا خش جش |
 یتکیارابدیوق هتولخیرانا هدلث اوا ردراشل ول تدپ ر بولک هتم دخ كش
 بؤقاق نسوة تولخ هلبغامرپ كرامو یداکەنسو ىق یتولخ كنا هدشنبعب را

 نسوچ۴#وحو ګودر داکبقشاع مب هجرت %* تسراک هج ابار قوشەموت
 ان دنولح بوشیاب هنلا لا هدعب قبح هرشطروط# وغق در هکاسنیسقوشعم ۱

 | نوا نیدلا خش حش هدنقور یدایا هناورهنفرط اراخ و یدرفیچ هرشط ۱

 حس ترضح یس هک تیعج نعپ فافز یدراشم روتک هبراجرب نداطخ |
 | تیز سردکرک تستسوک لاغتشا هعورمشم تذلر همکو بیس هات
 زک هلا ماټیزکه هک دللتحارو تغارفو نکی دیاتتف ومبودیا كرت ضاب را



 6م
 | دص كنآ هرس ىل امت ها س دق یونق نیدلا ردص جش ولی ها
 ر دیدن راقایم نعل قاوم ی دیاربد هکم دتشذا ندنآهکر ید ردششربا

 نیدلا ئحم خش منش یژوسوب ردلکد رص حم هنقانیم (مکب رب تسلا )و

 هسخ وردنا بلک کیذید كنای دشا مدید هیهرمسیاعت هللا سدق یب رع)ا
 هدنح رش کلا صوصف یدنخا ندلادب وم چ ردەداز ندنآ تاسرح

 راح هلر نیدلادعس ا هدنسلح عام“ نوکر نیدلاردص حش کرد

 هح وت یدیا هدنآ ىل زىمىك هبهفصلوش هدنساناعاعس نیدلادوس یدیا

 شزوک هرکصندن | و ی در وط هئیر زوا ق اا تدموب لدا ماغو یدلنا

 یدراو هنکوا كنا نیدلا ردص نوح نی دلاردص 1 هکندرغاح ب وغو

 ] هبلع یلاعت هللا لص تااسر ترضح یدٹیاو یدحآ هنپ زوبكنآ ییزوک
 | لاج كيرضح یک زوک لوش هکمدلید ی دیا سّطاح هد هفص لوا لسو

 هکر دشعدلوا ملبارحف هکیزوپ كنسلوا ردشلوا فرمش» هلبس ه دهاشم
 ت نوا یدلوا ي ندبلاقو یدلوا عقاو حورع هجور مب « دنقو رب

 دا نوکچوا نوا و باتو یدلک ها :رکصندنآ مدل هل وشن نوک

 ۱ بلاق یدلک هاا ںوج حور یدزرعا ٹکرح جھ یدبا شک*ودیک ہد ره

 o دناهکل هنیک ی رغ زلتمک نوک حاق هکندالوا یربخیدّعلاق |

 كنا ور د شمس ود هلیوش كبل اف كنس هک ردنوکجوآ نوارایدتنارلب دیا
 حارا( عاب ر) یار یی رعو ردندنراعشا ییدتا حج رد هدب و تاک

 ربعص تبحان # ی رحلات قو كب یلق ظئسا # یرصب رونو ینعهم

 ناج تحار الا ( هجرت ) یرظن یف یتناو كيف انا ینا ٭ یرفا یرطاخ

 مالا هلهج و وب # رھ“ نيچ نسوخ وا ماکوک بوجآ ٭ رمصبرونو
 لوا خد یسراف تابعاب ر وب و # رذغزندنباکس مبهدنس ن هک # اکب لدلیق

 ضراعزا یوشنموم ۹ ینیبمراکن فاز را یوش رفاک ( یابر)ردندلیبق
 ۶ قاب مرافتفا وران تزع ان # رکنم ناعا ردوزیوابم رفک رد # یب مرا
 مراتضراع سريد ناما # لکر وک مراکن فاز كسزسیا رفک ( هجرت )
 * لکروک مراقتفاورا تزرع لک # هناعا تیارظذ هن شاود هرفکه #  لکروک

 مدیا شوخ وت یور یب # یراک ردا رم تسدن یرظن و یی (یابر)

 مدید ون یور ناهن وادب # یرا ایزو نوح یاضر ابرد * یرارلک

 | لک ریس مردن سنس ۶#یراونا لی زوک ودکز وب ران یا ( هجرت ) یراب

 4 یرازلکو #
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 ند رادد ربسغ هللا لها هجن ر ولک ت سار نا هسزولوا كعد یدعاب

ید هدمور و ردتبان ی وز همور راد لباععا قح ردراشلک
 ندحاشم 

 ندم وصعم هکمد] و رفظ ن دزب رعرب رخا ر دل وا لصاح کوج

 هک ردو دام ابلاغ یدیا رولوا دام ابلوا را هود ظوفحو ردایدنا دا رم

 انا بویقیرب ینیدصاب یمدق كلانا هسا نیدضرغندتع زع ةمور رک |

 لاح ا دقیق معا هللا هلوا كچ د ردلکد بسانم کتک هرب ینیدصاب یمدق
 ات الوم ردیا هرس یلاعت هللا س دق هل ءدلا ء الع نیدلا نكر جش لاقلاو

 ردقوج یسهروهشم فیناصت ه دمولعكناو یدیایشکزب رع نیدلالاج

 وب كاور دنکد هدانزردراو هطساو یکیا هدنسانروا یلازغ ماما هلکناو

 ییدلا لګ مس نوح ردلبلد ھك یس هعقاو كن دلا لګ 2 اکح

 ران لپا د ھش « دنستلا نواز ويتلا هکرابدید و هدنسادب زویتلا كرعه

 زو زکس كترعهویدلیالقن هروباسبن ینآ یدیا ندروباسن كلآ ینوتاخ
 هللا سدق یب وج ندلادعس جش ےک ردراشا لقن هّئارفسا هدنحوازوتوا

 ردهیوج ندم ن نسما یبانرکبیبا نیدی ولا ند یدآ + هرسیامت

 یدایلا حیراتیفو )یرمس یلامت هلا سدق ردندنباححا كناریک نیدلا میش میش

 حل" نکس مالک و ن ودپرعو باعا هلو ةضابرو ل اوجا بحاص ناک
ه دینط ابو « دی رهاظمولع(كانه ینوتف ناسارخ یا عجر مته دم نوبساق

 

 یکح اورالا لج ج“ ویک بوعخفشکب اک ردراویافنصمق وجرد هن اکی

 لاکشاو ماقراو تاک لکشم و زز وس زومر ه دننافنصم و یربغ كرلنوب و

 ناک و ر دقوح رد نح اع هدنلحو شک تلترا نک و ۱

 | كنا هیلوا عتةنم هلا فشک یرون یزوک تربصب هکعاد ام هکرد هلبوش

 || یصا نم لاقو هناصس هللا ینرشب ) هکردشعد لوا ردرذعتم یکاردا

 | دفطن هبفتجر دنا د ةف قد رعنوی رک ىف د افتعالاو لوبقلا نیس مالک

 | نم دوطف ببصنلا هل تن د ةف لالا ىف هيلع سهتلاناو ةفرعلاو إلا

 كنس هکیک ره یدتبا بوریو تراشب اکب یلامتو هناهسح نمی (هراوطا ||

 افصا هدمتب رعتو هدمرکذ مب هليا داقتعا ید هلا لوبق نسح یمالک |
۳ 1 

 ۱ لوا هک هی وش رک آ قعیفح كف رعمو چ هدزا یدلوا ردنم سد یدلبا ۱

 كمالک وا هني سڀ هسلوا عقا و سابتارب هدلاح هنب رزوا كمالک |

 ۱ مالک لوا هلهحو رب ندیزوپتعیع> هن یعیردراو یبصنهدروطر,ندنراوطا

۱ 



 هک و

 | رلیدید مالسلا كبلع مدرب و مالس بوراو ورلبا لسو هيلع یلاعن هللا لص

 ]|| لوقنام هل لوسراب) هکمدروص مدرو وانوج رایدرب ورپ هد هقلح لوا اکب و۰
 || لا لضا لجر)هکی درویپ هدنف> انبس نب!نیسریدن یتعب ( انبس نا نحف
 | هثب ی د رب و تلالضهنی رزوا ع اک !یلاعت هللا کر دیشکرلوا عی ( رع ی لع
 لوا غب هبعتم نموهیدننیا (لوتقلا نیدلاباهشش> ىف لوتام) مدیا

 لوقنام) هکمدروص عهروص سد ندمالس )ءال دنیا ردندراناوا عبا اکا ید

 باتعربلوا ینعی ( بناعم لج روه) هکیدروبب ( یزاراا نردلاردف یحی
 هکیدروپ (یلازغلادحتمالسالاذح قح ین لوقنام)مدنیا هنیر د هسیک شوا |

 لصاو هنیدوصقم هکر دیشکرب ل وا یتعب (هدوصقمىلا لصاو لجروه)
 ید رسصذ نگوه)هکد د روي( ن٥ رحلا ماها قح فل وعام )هدتا هب یدلوا

 نسخا یبا قح ف لوقتلام مدتبا هنب ر دندرلندیا مدراب هعید مب لوا یعی
 ىب ( ةا ة مكاو نام ناعالا ق دصیلوقو تلقانا)هکیدروس (یرهشالا

 یب رد هم نمکح دردن ناعاردکچرک مزوس م هکوب لاح مدید نا
 ی دا اکب ی دیا ه دغا مب هک سیک لوش هرکصن دنا ر دمکح ناعا هدرلنآ

 م دتا هدعبهدیا هدناف اکس هک ه لبا تساوخ ر د اع درب نیس ران یرللا وس وا

 یەک او بوتا یح لعبت مھ الا لق )هکیدروب تر کوا اعدر ا لوسرات ۱

 || قیفوناکب براب عب (تانیطنا ىلا هرکو تاعاطلا ىلا ببحو دوعا ال ىح

 | مک تدوع یخ درب مک ان هلفص ندیصاعمینب ویلبا هپ وت مک اترو هپ وتو
 | هکیدیوصندن هرکصْ دنا لیقهورکیرلهانک اکب جدر دوس عاطاکب ید

 ۱ ور نعد ) موصعلا هل دام مورا ( هکندروبم هعور م دتا نیسردیک هدنق

 راو هرو هدنا مدنابوان د هعقا و یدن و یدال وا لخ اد موصعء
 | یدشلوا یا هدنرغرخاو یدیارولوا هدنا یشاوکنیدلا قفومانالومهک.دبا

 | دق ی دتتبا مدرب و وب د یدروص وبدنیسوک نسمدراو هبترابز كنآ |
 یهمور یدتا همور مدیا نسردک هدف یدسانددادغب مدتسا سری ا

 مدلوا بخته ن ( موصعلا هلخد ام مور ) یدتبا یلب مدیا نیس ردیک
 یعد )یدشنازکیدیا هل زس ۰ درسلحم یک هک نود م مدتیا مد دان هدتمآ دو

 یماح ا الوم مدنود یزکومدکج ندکنا ئل او وق ۳ ود یل (ییعد

 ضرعت جه هیدج ( موصعلا هلخد ام مور ) هحور یلاعت هللا سدق
 | دف ها لها هموراریز یدلک لکشم لیخ یسانعم كن آ همقف وب شم ها

 < یدوصاب و

 ۔ ےس
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 مهاوخ هط وع ط. رک رد ( یار )یدید یب یابر وب هرکصدناو

 مهاوخ تسا هرطاحم وت راک * ندروا یرهک ابن دش هفرغاب # ندر وخ

 رخآ هرگ ردرسشود ( هج ر) ندرکأ و ز یور ےک خرسا# ندرک

 هدلوپ وب یثیا قشعرد رطخرپ# من رهوک ان هلواقرغ صاح * متوب

 هم دخ كرار کک نيدلا م ج * غدرکاب ملبا خ رس مزویا# سا

 یدبآ رد یدرکسب کز اک | ن دنس هیرق د ابآ درکسد یدراوشد وردو

 ندنولخ شد ورد لوا هکیدیا هد هبت ې لوشات یدیا شعرا هماقم یلاعو

 یدلواشوخ قو لا هدعامس یاننا نوکرب یدیازمروط عامس هجنیهقیچ

 بوهیح نی رزوا كفاط لوا یدیا راوقاط دنلب رب هدارا لوا یدقلاق ندنرپ
 یدارصص هنر زوا نب وب ك دلا دحج حش ق جوا یلغا ندی رافوب و یدروتوا
 لوا ناسه نیدلا دج حشو یدنلاص هغ اشا ندنذب وب كعش ی رلقاو

 جو یدیا هسوک نارکو دنلب یکنزوب و یدیارروا خرج هنیرزوا لاح
 یدتا یدلوا عراف نرویارس نوح ی دیآ فیطا و ارا هداز ندلا لو

 كش ن وچو ردیمهچ رس هسخوپ ر دییکنز یه دخ وب هسکم ذلت |
 || هکیدنو د هلیوش هلبرلاشب د یزوب كش یدنبا هغاشا ندشوب
 ۱ ترحافم ر هدتماق اکب هکندیارید نیدلادح ۳ هرک دهن یدلاو اشن

 هل ودلا ءالع ن دلا نکر محش هلوا « دمز وب یرتآ راشید كنیکنز هکر دماغ |

 هک زداشمروت ید ادغب نیدلا د میش هکر دشع د هرس یاعت هللا سدق

 لوقت ام) هکمدروصنداسو هیلع یلاعت هللا لص تلاسرترضح «دهمقأو
 | لات هللا لصلاق) نیسرروب هن دنفحانتس نا عب ( انس نا قح ف ||

 | یدیب هتبعش یطساو الب یلعت هلال لصٍ نا دارا لجر وه لسوهبلع |
 | هباعت هللارسمطساو منب هکر دلی یدیا لجرر لو یتعی رانا ی طق ها ذکه
 ۱ داتسا یاکحو ل یدشود هو 6> هکمدلیا عنم هأب وش هللا ینا ی سد هشريا

 || هرکصندناو بج ی دتا لوا مدلی وس هدنوکوایا> نیدلا لاج انالوم
 مدشريا هلص وم نوح م دنکه مور ن دنا مکا م دک ماش ند دأ هغد یدتا

 | کرلبوسهس ر مدروک مدراوهیوختوا نوچ مدلاقهدن دحج هعج هک لوا
 هکمدروک تیعجر مدلبا رطن ی ود نیسانوط هداف هکنسدمرمراو هر لوا

 هزانآ ندنشاب یرو كن او شمروتوا هدنرات روا صخمربوراشلوا هّقلح

 | ردافطص هد ترض حرب دتیار دیک بمدنیارارلکدرلتآورلیوشلوا شع اوا



 هک ۳

 | ج” یدروط درب یرافدرافبچ قعماپ بوبق هنیرزوا یشاب و بوردلوط
 | ترذع ناشیرپ مالک هجعب رطرلشب ورد نوچ یدتیا بودیا رظن اکا
 | نیسرولوا هدا ردو نیسررب و كشاناما لدتلبا هتمالس یییدوناما نیسرابد
 | مزراوخ المو یرلشاب كرارادرس هنو زر هدیک ندکحواكنس یخدزب و
 هسنم دو كه نیدلا دج حشو رولوا بارخ ملاعو ردیک ندکجوا كنس
 نیدلا دج جش یدلک هروهظ یکیدید لنعش هد نبا كندمزاو یدشود
 نوناخ رب هلیج تباغب یسانا لدم ناطاسو یدیاردیا ظعو « دمزراوخ

 یدیا رراو ید هنتراز انایحاو یدیا رواک هنظصو كنیدلا دع جش یدیا |
 ضرع ی دیا تسم تءاغب ناطلس هک کر انراہدلزوک تصرف رایعدم
 | دم جش هرس یل ات هللا سدق هبه ذم هفینحوبا ماما نکانا هکر ایدلبا
 یش هکند روس یدلواروضعب هدانز ناطلس ردشمریک هنحاکن كنیدلا
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 | هلن )ی دتیاویدلواربفتم یدشریاربخ هنیدلا مجم شر ابدت كب آ هیلجد

 یدوق هه دم نیشاب سب یداواربدنآ هیوصییدلا حب غوا (نومجارهنو |[
 یدتاو یدردلاق ند هر نیشاب سد یدلاق هدهد“ نامز لرو

 ناطلس کلم نوا ھبنوخ كنیدلا دج ړغوا هکمدنسپا ندټرع ترض ح
 | یدلوا نایب تماغب رابدرب و ربخ ندنآ هناطاس یدرویب تباجا هل ندد
 | هخ رزواو ی درونک نوتلآ ول طا وط نکیلرب و یدلکهنغش ترضح هداب

 | یو یدروط هدلاعن فصو یدلیا كلاب نیشابو ی دوق نفکربو فر
 ]| چسب رسو قهتشباك.سیا راب صاصق رک و نوتلآ« دشا رک تیدرکا
 | ردککلمكنس دلت )ار وطس باک لاین كاذناکو) هک د روبهدنناوج

 | ندزکجوا لس یخدزب و ردیکی شاب یخدكفلخ قوجو ردیکكشاب كنسو |

 | ناخ ریکنج بیرق نعو یدنود یرک بواوا دیمون دج نا طاس زرهدیک
 كنیدلادج جش لاوقنوکریدلوا عقاو هکلوایدلوا مقاوو یدلبا جورخ ||

 ٭ قشعهماجلزا رددنا هستفا شوخ ( تس ) یدوقوا قبب وب هدنسلح

 ك.قشع یس هماج ندلزا ( هجرت ) یدوب شرانکرب ریس طخ كی رک |
 درام مچ اناج كنا هدنراتکه ساوا بس طخ رب رک | ٭ انعر ی ردشهقود ||

 ered) )یدو یدوق هنی زاغ وب بولآ غینربهنیلاو یدنوط ینساع
 و حس طخر کا ( ہجرت ) یدو شراکرب خرس طخ كيرک

 وا شع تراشانآد اهش كنبدک هلتر اشا وب ن اهو # اناج كن آ هدنراک



 ۱ ا 0
 رهدا نام دخ اضوتمان ع هردنوک لر مالغنوا ی هسژ روم شرک ارد :

 ر وسوپ هکرکییداک | هکیدرویب مش ران وسنیا لوغشم یخد هتم دخ رب ناو

 ۱| یا یوارفص هکولغ وا كس ک أ نیس زولس ین بط هکر دن ندنم

 ی زولوپ تک كولغ وا كنسمسو و هکر م الغ نجالع كلان, هری و تجر
 | ندنرادیرم ادب باب نا طاس نوکر هکر دش د هلودلاءالع نیدلا نکرعش
 اکو ییصا ی دا اکب یدنا شا لغو یدیاد رم ه دنباسخارّهف هگن و

 || مدتنا كدلبا لولس ن دعا تعباتهدی باب و در وک تدارا هزاهناخوب نس
 | یراویدهلس هکمدروک ین نکیارولا تسدنآ ثب ونو اما مراب نوب نب |

 | یدنروک یزدلب یریشمو وکو ی دلوا اد اضفرپ ندفزرطاواو یدلحنآ

 تعاسر رد روت هادی زر انا طاس وب یدتا هسوک ریزان و هکم دروص ۱

 | یدتا دسر ردهزول مدتیایناز ون مات یک شنک مدروک ید لوکرب یدلوا |

 هرکصن دنآ یدلوا بت شب ورد لوا ردیرو كنيد ادغب نیدلا دخ و ||

 ن اطاش یتبدلا دج حش اب نوا نایب هدننناررع ءارانآ یزوس وب مدنا |[

 هب شرب ین هسیگ ره یلامتقح اما مزید ن وجا جرت هنیرزوا دی زاب |[
 هسیک لوا نوحر دنا هلاوح هب رشم لوا هسی لوانوخ ردش ا هلاوح |[
 ۱ قم دق برا لاعتافخ یدلوا عبا هدب رط لواو یدتا هجو هر رشم وا

 | هنرک او یدلیا رهاظاک اهدنا العا نش كلا نوڪ ملف تباث هد قب رظلوا

 | ببیح ه دلاعوت یناشن هبت م ولعو رواوارهاظ هدنمایق ار قیا لف |
 | هدانز ےک ره ر دلکدسسیم نست ب اتمهلسو هیلع لات هللا لص لطف
 || رن دنرا شد ورد نړدلادح ج نوک ر رد ه د اب ز یس هہن رح ر دعب ام

 | یس هط هو ز تر یدتایدل وابل اغرکسهنیرزوا یدشمرووآ هلتع اج

 | مزب نداق تسرت یدیاع عرب نیدل | مج جش دنر اکابر د ادا

 | هد رد یک یسیرواب زاق زب قدمیح ندهطرهوب زب ےکات یدنروآ هرک رز وا
 | یزوس لوا هلنما رون نیدلا منم جش یدلاق هدراک حشو ادتک
 | ندلا دع ê نوسلوا هدا ردهکیدلوا رداص وب نادنزلب از یدبدیا مولی

O: 4 

 قوخو یدلکهنکوا تكنیوج نیدلادعس حج یدلنافوخ تودیشنآ یا

 ]| ندلادعس حس یداوا لاح شوخ ت ه دعاع» هدتفو رب ملیارد بوراو

 | با شنا یتکلرپ و یدلک قابا كلان نیدلادم میش یدایاربخ هنیدلادح مش



 هک و
 | یدبا قیجآ کوا كن هقرخ لواو یدناشو مکحبوک یسهقرخو یدرک

 | بوقبج هرمشطو ی دلا هری رپ هنبلاو ی درداوط هلیا ساط یتعوتلوف یکیا
 شاط محه هکآ داک ات یدیارانآساط وشراق هراثآو یداوا لیاقم هلبا راذک
 |بوکج یدنق ود هنس هنس كراپم قوارب رلیدتآ نارابرت اک ارافک یدلاق

 هدف یییدلوا دیهشکر ابد یدلىاتافوهن رزوآ كيا بوشودویدراقبح

 ن دنلا كنجش ینآ هسوک هرکصن دنداهش ی دیا شقوط نچ رپ كرفاک ر
 هکر دشعد رایضعب و رابدسک نجرپ راک لوا تاع یدم هديا صالخ

 هب هصق وب هرس یل است هللا س دق مور نی دلا ل الج ان الوم ترضح
 (رعش ) هکر دشعد « دنآ بویلبا هش ترضح ییاسنا و بودیا تراشا

 | 8 دنریکریغال زب هکن اکسلفم نازا هن # درک یخ اس هک اهن نازا ام
 rS ېچ ۽ رک د تس د یکی دنشون ناعا صلاخ یتسد یک

 ٭زرانوط رغاس بودی شېع مدامد # ےک ریندنموق مرک وزع لوازب (هجرت)
 ندلار#راران وطرغال هزب بودیا نوسه * یک ندرلسلقم ر دق یب لوش هن

 ترضحو *راراتوطرف اک جیپ « دلار # نارش ناما بو دیا سون
 رد « دنزکس نوا زویتلا كترعه هرس یلاعت هللا س دق ىدا هش كش

 ناهج هناکب یسهنرب ندرلنآ اما یدیا قوج یرادیرع كش ترضحو
 ندلادعس شو ید ادغب ندلا دح حش ی دیار لشلوا نامز ی ادتقمو

 یزرخاب نیدلآ فیس جش والال ی لع نیدلآیضرعحشویدنج لاک ابا ویب وج
 | ان الوم ردرلشعد رابضعب ویک یلیک نیدلا لاج محدویزار نیدلامجت حشو
 هللا سدق یدباندرلنا ردیدلاو كنیمور نیدلالالح انالومک دلو ن دلا ءاهب
 قبنک هرس یلاعت هللا سدق یدادغب نیدلادح حش ل مهحاورایلاعت
 هدلصا ر دیدادفل حلا یبانب دی وم نإ فرش نردلادحتیداو رددیعسوا
 رح حش یدلبا ساعلا بط ر نددادفب هقیلخ هاش مزراوخ ردنددادغب

 ندنراب وکم زراوخ هکر دندکد ادغب رلیدتبارایضعب ویدردنوکی تساپاب كنيدلا
 یدین دنزراب رقم ن ا طاس نب دلا دح حش عو هدلوا لواو زد وک رب
 لوا ژراب وس هک ز وس لوش هکر دشهرویبهلودلا ءالع نی دلا نکر جش
 اما یدیاد معما ردعقاو فالخ ردشلک هنتمدخ نعش نکنا ولز ول كلاب

 ی دلب | لوغشم هم دخ ًاضوتم ینآ میش لوا ی دیا ثروص فرا

 یس دل او ی دیا بببط جو یو یدیا هبببط ل واو یدتشیا یس«دلاو
 | ءدایز شیاوب و ردکزا درم نیما دم غوا هکیدردنوک هسهکر هضعش

Eردي  



> ۷۹ $ 

 ےکر شو شسروتوا هدنر زوا كن هتشبلوا صفر و راو هتشد رپ هدنهاکرذک

 ید ینب ہاکان راروغارپ هشن | نسی رغو راروق ینآ مقلعتم اک وب ن, هکسرپ د
 رابد وق ین: مةلعتم اکوب نی م دتیا م دشريا هرب لوا نوچرلیدکج بوطوط |

 مدراو هنکوا ردناهب زور مش هکمدروک مدمج هنیرزوا كب هتشپ لوا سد
 هني رزوا مزوبندنتوق كنا هکیدروا هلس هلیوش مکحترب همسکا مدشود هنغاباو
 درام ندسیعلوامدشود نوح هلا راکنا یح لها یدر یدتاو مدشود

 ےش مدشود هنغاا بوراو ورابا یدنا شمري و ماس از ام جش مدلوا

 || یدلیوسیظللوانابهویدروا هلسرب همسک | یکیدهعقاو ید هراکشآ
 || ورک نود کب دلبا رھا اکب هرکصن دنا یدتک ن دّعط اب قل هتسخ لوا

 ۱ ره هک دزا توتکمرپ هراع خش مدنو د نوح راو هنتمدخ كراع حشو

 || جش ندنامردنوک اکس وربکو میلبا صلاخ ر زاتردن وک سیاراو رقاہر دقن
 || اک ی دلبا مات یولس نوح م دلوا هدنآ رادعمرپ م دلک هنتم دخ كراج

 || هعی رطوب و ردراو رامد رم بچ هدنا ید لواوراو همزراوخ هکیدلبارما
 قلرطو و ی دلکهمزراوخ همر اقىر وب یدتاردررکتم ۵ هدهاشمهدتماقو

 یدل وا لوغشم ه داشرا تولوا عج ر دی ص قوح ی

 ن د زویبتلا ی دتا عج ی اکا ےش راب دلک همز راوخ رانانرافکنوج

 ینآ ر اتانرافکو ی دیا شچچ اق هاش مزراوخ دوج ن اطاس و یدیا هد از |
 ندلا دعس حڅ یباڪا صعب ےشرابدلک همز راوخ و رایدناص ه د هزراوخ

 یدتیاو یدلیا بلط ییرلبریغ و یکال الیلع نیدلا یضر شو بوج |ا

 ی دنلکلاب شت آرب ن دندن اج ق رشم هک نکی دیک هزکید البو زکعل اق ریت |
 لش كنا هدنګا تماوب هکر دنتف مظعرپ وب وردرمېقاب د هرب بد رق هپ رغه

 هسلبا ام درب حش ترمطح هک لوا هنراب دتیا ییاحگاضعب ردشماذوا عقاو

 مربمرب وب هکی در ویب مش هلو! عف دنم ن دند الب كانال سم هتتفوپ هک دی اش
 رد اھم رراوط هکر لب دتا شاملا باعا سد ردلکد نکگ یف د رداض3

 | ندنتمز الم ترانا ات هیلبا تقفاوم هلیاعصا حش ترضح هک هلیوش رک ||
 هدنو نب هکی در وب مش زغر وک دیعب هوا هج وتم هن اس ارج
 با ۱ سور د قوپ نذ | هکنک « رشطاکبو مرلی د قلوا دیسهش
 یتسبقاب كباعصا جش رلبدلک هرهش رافکنوجرلب دل وا هجوتم هن اس ارخ
 || هنس هناخو (هللا لببس ق لناقنىلاعت هما سا ییعاوموق)یدتناویدتبا توعد



 | كسرراو « دنآرک اردراو ینهشو ردراوهاقناخرب هدرپ وب یدتبا هسوکل ؤا
 1 محشو ی :رصق لیا حش ی دتا ردن یدآ كش لوایدتبا اردباتمدخ

 || هد هفصر لب اقهدنسهفصرلشب وردرلبدرپ ور رباک !یدیاراوهدنا یرصق نیدلا
 ن دعا هتسح هللا هلج وب هکبدیاردو یدازوا یکللهتسخویداوا نت اس « دناو

 هریرب و مدیارکنم تبا هعاون هکمرونیجا ندنعاعسلرلنا هکءدرعگاردعلوا

 . دننبمرک عامس خش لپ دنیا عام هکر ی دغوب منقاط هکقیا لقن جد

 یدنودیلا مب یلب مدتیا نیس هقل اف هکنپمرلید یدتباو یدلکهنج وا مشاب
 یدردتبا رود تاکوا یب نامزر و یدتایاهنسانروا عامویدکح هراکیت و
 م دلک همزودنکنوج مر هشود ید هکمدتیانیدار دنیاط ب هرا ولدرب و

 اک شم الاق قل هتسخ مجه هدمدوجو هلیوش مدروک تسرد نت یعدنک

 هکولسو مدنود قلا تداراو مدراو هنتم دخ یسادنرا یدلوا لصاح تدارا
 لصاس فوقو ندیتطابلاوح ااکب نوج مشلاق»هدن تدمرب و مدلوالوغشم
 زادربخ ندنطاب لع هکیدلک همرطاخ هجیکرب یدیارفاو ید معو یدلوا
 یدتنا بلط نب مش ح ایصرد هداز ند( كىش كرهاط عو كدلوا

 جش هکمدلب نیسکرک كمك هنناد ساب رانس هک هليا رفس بورود یدتناو
 مدر او هنتمدخ را حشو مدعط محه اما ی دلوا فقاو همرط اخ ل وا

 حایص یدلوا هرطاخ نامه هکر خد هدناو مدتنا لولستدمرب ید هدناو
 كنسوب هک تم دخناهب زور راو هرصم قلاق نیدلامخش هکیدروی راع جش
 كن نوح م دتک هرصم بوقلاق هدا جارخا ندکغامد هلباهلسرب یعلراو

 ۱ مه رلبدیا هددبقارع هلج یر دیو یدیغوب هدنا مش مد رک هنهاقناخ
 ] چ هکمدروص ندنا یدیاراو هیک یریغرب هدنا یدلوا دیقم اکب هسوک
 1 ش م دمج هرمشط ی رولا تس دبآو رد هد هرشط حش یدتیا ر دیسبقنق
 | جش هکی دلک هعرط اخ رولا تسدبآ هلبا وص ینزجرب هکهد روک یناهب زور
 حش سب و ردملجش هڪ ردلکد تسرد تسدپا هلا وص ردوو هکبم لب

 هدنب ی دنفود هع زو نوح ی دکلس هم زو م: یاو یدلبا ماع نیتسدیا

 رکش شو مدربکهلبب یتخدنب یدریک ههاقناخ جش یدلوا رهاظ ینادونعب
 هریو م الس حج هکمدلوا رظنم هنب رزوا یقانا نب یدلوا لوغشم هب وضو
 تمایق هکم دروک مدلوا بثاغنکیآ هدنرزوا قانا هلب وش مر و مالساکا حدن
 ]| كشساوب وز رانا هدوا وز راتوط یرامد رمو شلوا رهاظنهجو شلوا ما

 رنک
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 تداوم جد باخکاوداتسامدوق مسکو کیجولاو مدرهبح مدشوک هکنره

 هرکصت د هذندرب قدرو واو د درک هنروصضح كحرُف باب سد رلیدا

 صرقو یدتا روهط تمطعرب ه دان روص كْرآ یدلوا رخت یاخ كن ابا

 هرکصندتعاسرب نوح یدلناحهدنرزوا ناتمق یکیدیکو ی دروا هلعش یک باتفآ

 اکسید اوید ردیک اکب یاتفو ییدیک لواویدهلاندُب درب یدک هنلاحو راک

 | لاحیجدقب نیسهلوا ناه جرف درسیکردتقو ردلکد تقوقج هب و قوارتفد
 || قدقیح ندارالوانوح ی دل کن دنر غ كيلا عت قح معطاب و یدلوارمغتم

 وقوا یئآ نوک وا یکیار دشلاق قج ازآ ن د هنسلا ح رش یدتبا داتسا

 || یدتیاویدربک ور ی مدر وک یجرفاباب مدراوهسرد نوچ نیسرولبب نسهدعب
 | لدتبا عورش یم هلعوربکنوکو ب دک لززمرازه ندنیقبلالع نوکی کنود|
 ۱[ یندل مولع م داوا لوغشم هنولخو دتضابرو مدلبا رت یسرد نامه نب سد

 | هوا توف تادرا وب هک هلوا فیح یداشاپ هکتیا روهظ یبغ تاد اراو
 | ناطیش ی دتیاو ی درک ورحا ن د وہ م دروک ی برف ابا م دلشب هغمزا

 || ییرطاخو مدقارپ یلقوتاود همزا یرازوس وب روب هږو بودیا شب وشناکس
 0 یشكنبدنکه که دیاک لوشی اتسسلابقا ربا مدلیقی ر و اخ ندنسهلج

 || ن دغش ر دشا: عجیب رازوسعیچ هرسسدق كنهلودلاءالع ندا نکر جش

 || لصاح ثیدح تزاجا بو راو هن ادمهیربک نب دلا مج مش هکر دیا لقن
 ید انسا ی اع هکردرا وث دحم ول وار« د هر دنکسا هکیدتشاو ی دتا

 ثیدحتزاجا ی دن دناو ی دراو هپ هپ ر دنکسا ن درب لوا ناسهردراو

 هدنش و د یملسو هیلع یل اعت هللا یلص لوسر هکرب هدشنو دو یدلا ||
 لوسر هلثغاب تیکرپ اکب هکی دليا تساوخ رد ندنرضح لواو یدروک
 || ی هدف بان اوبا هکی دروص بان اوبایدر وب لسو هیلعییاعت هللا یلص
 ۱4 د درس وک زول هلی وش یسانعم كيویدنأب وانوحیمهددشههس9 ول یدروس

 || هدنبلط دش ره ب واوا هی ر ز وا دی رج لای كرک ك عا باتجا نداد
 ۱ لوش ی دمهروتک ت دارا تسرد ی دشورا هک هب هسعکر هو ی دلوا رفاسع

 هنلم ناتسروخ نوحو یدک ]شان هپ دسول محهو یدیادنعْملاد هکن دتس |

 هکبدمرب و ماقمربک هسوک یهو یدلوا هتسخ هدر لواویدراو هلو زبد یبا
 نالسمر هدرهش وب 2 هکن در وص ند هسوکرب ی دل اف رحاص هنوق هدنا

 ملک د هدنآ نوک اقر نبات هر و نکحربرپ دم دا تیغ هتسنحنو هکر دیه وپ
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 6ره کرابمرظن هددج و تابلغ هک بیس لوش ارد یخد شارت لو
 | كحش هلبقب رط ج رفن ناکرزابرب نوکرب یدیا روشریا هتالو ذبنرع هسنقود
 یدشود هناکرزاب لوایرظ) یدیاراویسد وف تلاح لش ی درکه نهاقناخ

 یدتنا نیس ن دتالو قنق هکی دروص محشیدشریا هتیالو هبنرح لالایف
 داشرا هقح قلخ هدنتکلم ات ی دزاب نزاجا داشرا اک | ندتکلم ن الف

 ییهوعصرپناغوطرب نداوه زاها ینیدیاراشمرونوا هل اجا حش نوکر ها
 هب هوعصلوا یرظذ كش اک ان یدیاراوق بوناقهنک و نشوف تنوي ربیع
 ې دروتک هنکوا كنجش ب وت ود یناعوط لوا بول ود هوعص یدنق ود
 نیدلا دعس محش یدیا ر ولوا یری رقت و قیقحت كفهک باعا نوکرب

 هکیدک ندنرط اخ یدیا ندن رز دی یه كش هرس یل اء هنلا سدق یوج
 و ه دیا ر هملک یک لا هکیمرولوا هسوکر هدنکاتما وب بع یا

 ی در وط بو راو هنس وق هاعناخ ب وقلق ن دنرب سد یدلبب هلتسا رو روت

 كش ی دلاص نیغو رب وقبوروط هدرب ربو ی دشربا هرب لوا باکر اک ان
 نر زوو یدلوا دونو ریه بولوب شش لا ا یف یدشود اک | یرظن
 هکر لدتا ل قن تحیدیارروس هرب نیشأب و یدتکه ناتسروکب رودنود ندرهش

 هقلح هدنس هروج كن بالکب ب رق هل هب یللایدیا رواکبوراو هک هریره
 یدیآرزم هنس و ی دیار زاوآ بوب هني رالا نب رالاو ی دیا رولوا

 ینا ات یدرویب حج یدتبا تافو بویملک ا تبق اع یدیا رار روط هلتمرح و
 ندنرادرک اش هنسلا یر هدزبریتمخشرلبدتنا رومی رزوایربقورلبدتنا نفد
 نوح یدیا روقوا ییهنسلایحم حرشباک یدیاراویسلاعدنسهکندنسد رب

 یدباشهروتوا هدنروضح لتعاجر ند هاو لداتسا نوکربیدشربا هنیرخآ

 ی دیا رجل یآ هک درک ورګا شد و زدرب ی دیاروقوا ۵ هنسلا یمحرشو

 یدلاق لاح هت ءارقکه لب وشیدلک ربغت مامتهنغش ندنس هدهاشم كن آ اما

 نابوو نابوذحم لج هکردیزپربت ج رفابابراب دتیار دیشکه نوب هکی دروص
 ی دلک هتتم دخ كد اتسا ح اص یدلوا رارقب کک ل وا زمش ر دن دقح
 || هلیاحا د اتسا ۸ هر او هنتراب ز كحرف باب زکیلک هکندلنا سالاو

 ناداشابات ی دیاراو م داخرب ه دنسوق یهاقناخ كحرفاناب هرلب دلناتفاوم

 جرف باب یدتسا تزاجاو یدرکورحا بوروک عاج لوانوح یدماژرید
 ج ر انوسلک هس ارارولک یک یراقدراو هنهاکرد كلالاسعت دنوادخ ی دتا

 ا دلب یس انعم كنزوس مدشل وا دنع هرهب ندنرظن كناباب نوج ی دا

 ٭ هکنره
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 | كدلبا تسرد قين هکر یک ی دتبا بو دیا رظن اکب مش هلوامئام هجو رخ
 : یزوبق تاحوتف «دنناکرب یه كعشو یدرب و لات ولخ مات م دربکن وج

 یت: رزاک هرس یلاع هللا سدفیرمص هریک ناهب زورحش ۶# ی دلحااکب

 ردن دنرادی رم كني درورهس بجا وبا جش یدیا رولوا هدرصماماردلصالا
 ص لا یک لب لا مک حشو ی دیا ہ دق ارغتسا ماقم یتاقوا رتکا

 | ردشمرو وا هراتولخو ردشم رتسوک لاغتشا هراتضا ر هدو لواو ر دشمشرا

 یکیا كنآ ن دن زق كعشو ردشلبا لوبق هکلوکی وک ینآناهب زور حشو

۱ 
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 هکم دتشا ن دیاذطا وبا نم ردیا هد هرربلا همك باکور دشلوا یعوا

 a هدلنسد ارا رھ اکب هکیدیا رد م نت زا اھ زور هد رصم یدآ رد

 E ردا سابعلاوب| د لوا ردقو رعههلکع دا ارةقلا مداح هکنددوادنیدم

 هللا دیعوبا یخ دلوا ندیربط بوی وبا یخدلوا ندناض ژن عساق]اوبایخدلوا
 نداسوم بوععب وبا یخدلوا ندیروج رهن بوغعی وبا جداواندنامع نا

 ریما داوا هرمسسدق ند دا زن لک جد لو نددی زندحالادبعیخدلوا
 هللا لب صندنلاسر ترضح ید لوا هنع هلا یضرندبلاط بانی ىلع نیو ا |
 ضمبهرمس هللا سدق ینانسلاذلو دلا العنیدلا نکر حش لسو هلآ یلعو هبلع

 چ رسا سدقیرکلا نی دلا من ردشلبا رک ذ هب وب هدنفتصم
 هکردراشع دو ر داربک یقلو ردیقویخلارع نب دجا یدآ ر دان اوبا قینک
 همولع لیصخت ۰ دتناوا یلن اوج هک را دنا بقآ نوک یربک اکآ

 سب ی دیا ر ولک با اغ هسیاهثح ابمو هرظ انم هک هلککره ی دیا لوغشم
 هنی رزواكنآبقل وب هرکصن دنارلب دوق بقل یریکلا ٌهماط اک لبس وب
 یدلاق بقل یربکن امه بواوا ف ذح یظل دم اط سد ی دلوا بلا

 رووا داعا هرانا هکر ایدتبالقن هلی وب تعاججرب ندباحصا رده هجو وب
 عج رک رد یرکلانی دا مت هلا هدودم فلاو هلی اب محقراب دنا یضعب وا

 ےڈ اک ورد لپ وہ « دم رات كنيعفاب مامار دلتن یکلوا جگر دیربسکنا
 ا ا ا ی و



 درک ۷4

 دبلاواسهیف اه جارخاب هلیضفلا لانت ایلعلا دبلا هل لبق ىلغسلا دیلانمریخ
 | لع لیاد ءاطعلاوءانخسلا لیضفت نفاهیف ىلا لوصهصةنل ادیت ییفسلا
 | ةيصعلا لضف نکناکرقغلا لعءاطعلاوقافنالل غلا ل ضف نفرةملا لضف
 هیاضر رقف نک هني رزوآ كنارایدتنا قافنا نعي (فبوتلا لضما ذعاطلا لع

 دیلاللسو هياع هللا لص لوسر هسوکز برکا ر دلضفا ندانع هسلوا نراقم

 باوج اک |هسروتک تج هنیلض فا كنبنغ هللا ییدح نیغسلادیلا نمرمخ ایلعلا
 هتلپضف هلکعا لدب و هلکمربو نیغیدلواكللامیعیعی ایلع دب هکرولب ریو
 سپ دولوب تصقنم هلی لیصحتو هلیاابند ذخاریقف تعب یلغس دیو روشی را
 ؟هسیک لوش سو ردراو لیلد هنتلیضف كرة هدنلبضفتكناطعو كلاس

 هسیزک لوش یدتبا لیضفت هنیر ز وا ربقف یی نغ ی روتوا نداطعو قافنا
 یدلبا لیضفت هنیړز وا تعاط یبصحعم یزوتوا ند هبوت هکیدلوا یک
 ندنباصا كنيدرورهس بیج اوبا حش ترضح ردیا هدیعفاد ماما خم رات
 هنناک د باصقرپ ل درک ن دنرازاب دادغب هش نوڪر یدتنا یر
 شهلرغوب ن هکر ید نوبقوبیدتبا بورود محش یدشلصا نویقرب دشرا
 هنزودنڪ هکنوچ ی دشو د بول وا دوشم باصق ےشلوا رادار ےلکد
 لات هلایطر یتافو كش یدلبق هبوتبودیا رارقا هنکیدید كجشیداک
 س دقرسابراع حش یدلوا عقاو هدنجوا شل ازویشب كيرعههنع
 كشنیدرورهس بیع اوبا ج ترضح < هحور یامت هللا

 فشکیب )هعقاو كراناو هدنوت یزدی عو دلیمک یرلصانردن دنیاحکا
 هدلاتطا جاوف باک ی رکلا ندلا مج محش یدیا هرز وا لاک مات ه دکعا

 مدرک هنولخ هلبث ذا كناو م دشرپا هنتمدخ راع حش نوچ هکر دشهروتک

 | هبیغ تاحوتف نوچ م دلبا بسک ی هب ره اظ مولع هکیدجک ن دمرطاخ
 | لنو نوچ م ریدشربا هتیرلبل اط كقح ینا ه دنرز وا رربنم هریو لا یخد
 هکیدرویب حش مدقبج هرشط یدلوا مسبم تولخ مامنامدرکهنولخ
 یگوک مب یورپ كنب رون نطاب كنا سپ رک تولخ هرکصن دنا لبا حک یکن
 هدمرزوا نامهمدر دشلوا هیارقف یم رهماجو مد لبا فقو یع راباک یدلبارونم
 یجدرباکی ردعفک هبحوب و ردعرمق مب هناخ تولخوب هکم دتاو م دوق هبحر

 یمهیعاد قمتچ هرمشطرک | هکم دلبامزعور دقوب یناکما قمتچ ءرمشط
 اےس او دبل اق ھنسنرتروا یع رب تروعات لب هرپ هراپ یی هبج لوا هسرولوا بلاغ

 ٭ هجورخ
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 زرزوا # لاح دص قاشع هنبسژردپا ۷# ییارچ و نوچ رولبق یک ن کاو
 . نيس هری و هنبلا #اادخ «اراوخاوخ هجو نوڪ * ییافح غبت ردقلوا

 | ةا ضقلانیع اعلا هرسس دق یاده هکر حش 9۶ # ییاضقریت |
 ن دنآرق كن هکر هکر دیا هدلحرب بودیا تداکح ندنا هدننافنصم هللاجر
 یطوزرش د ینا ی دیا قول هدنرطاخهنسدیرغند هروس جافریو ند هکاف

 كىروم ىر غورک: او بکنید هن کت لول اق و هوا جدارا
 نب و رول لوا ین ارة هکمرولب نکلو نا: هزودز وس نوزوم ریمل دنا دره

 مگ دشا ن دیربغو ندریسفن یخدضعب لواو مرولس ییسیضعب رک مر
 هجاوخ هکر دشعد ید هدلحرب و ر دمشل ندنتیرط تمدخ اکا هکلیا

 سالبا یناکرکمساقلاوبا حش زکره ی دتیا هکمدتشا ندبلازغ دجا ||

 نارو رس و ناکجاوخ هجاوخ هسلید كعد یندآ كنا نوج یدرعد|

 ا

 ناکجاوخ هجاوخ یدتا هرسسدق م دید هیکرب ییاکحوب نوج یدیارید و
 هکر هکر دشعد د ه داګرپ و ر دش وخ كعد ن اروع6مرس ندکعدا
 | نکرهیدتنا هنیدنزرف یدیاراویشکرب هکیدلبا تیاکح هنعیاعت هللا یضر

 ۱ هسک ل وا ی دتیارولوا هنو ردیکواک شب ر یدتا نیسمرردب ولواواک شیر
 ردپ یا یدتیا مسلوب ےککرب نوکو تقو یتبدقیج ندنسهناخحایصرهرکرد
 هدنن افنصم ةاضقاا نبع هرس سدق هوخد مش و میلیوا ی لوا نب ۱
 یادش یدننا هغ هکم دتشا ند هتئرب کر د هدلحرب ردیا تناکح ندنا
 هکم دنشاهرسسدق نددکرب هکر ید ید هدلحرب و زی ریارش هقلخ ندیلاعت|

 رآ هلوا لماکنوح رارمب هکر د سعد ید هدلګر و ی دلغا ندزوسوب 9 رد هع ق چا هراقیچلک هدایز ندنب هدلاع ی دتیا سلب هکیدیارید

 ند هک هک لب وش ررولب نیکح هشب ربا هماقم هنیراکتسقاع ك دب زه
 ز دکرک هساوا ن الف یادم نعد یمدق كنالف او یا قو حا

 یدرورهساا رهاقلا دبع نيج اوبا نیدلاءایض ج لب نالفیددكنالفو
 یتافل وم ی دبا هدنلاک هدنطاب م ولعو هدرهاظمولع هر یلاعت هللا سدق |

 هقیدص رکب وا ترضح ن د هطساو یکبانوا یسنوردقوخ ییافنصهو
 | باکو رد هپ یل ازغ دټسا حش بسنه دتقب رطوهنع نلاعت هلل | یضرروشربا|
 ناکاذا ینغلانم لضف ارقفلانا لع اوعجاو )کر دشهد هدنیدب رما بنادآ |

 ايلعلادبلا لسو هيلع یلاعت لا یی ص ىنلا لوق ج جحا ناف اضراب انورقما |

1} 



 ات یا
 ناطاس مامالا محْسلا مالومو میس هاکان هککد اکا مدلاق هنب رزوا لاحوب

 معطوف مب هك هبا دش هرس یلاع هللا س دق یلارغلا دشت نب دجا هقب رطلا
 روهظ هنسنرپاکب هدنجشا نوکی مرکب هد كنآو یدرویب فی من یدی
 ]هل ءاش الا یدموقیفاب هنسُ یربغ ن دنزودنک ند ملط منب وندن هکیدلوا
 | حونر هه وشو دق وب غش یریخ ن دنباطاش هد هنسلوا من دو
 عی هک نسا لواو خر واوا شما هنسن مه مدیا لیصحتادف هدبلطو مل وب
 میمروکهدناقزوب كن هک مقود هبهنسنرپ چه مزوک مب ردشُیا بولغم یلاع
 لا هو نوسالوا از ام کی یا هدایز یاری دن | منبهکضنرب رهو
 هدیفوص مدقم ناخ تعاجنرب ننس هما لرم رهشو ی و مأنآ هکردشءد

 | ماب یدیاروقوا تی رپ یذعر دیعس وپاو دیا صقررپ سب دیا سطاح
 ۱ هگم دروک هحوریاعل هللا ص دق یییارغدجا هچ اوخ هکبدنبا ودیا رذظن
 | هیعسوبا یدرب و ن اشن وید ی دیا هرو یسابل كلو ید ردیا صقر هلءزب
 | بولو شوه لا فلوا قسبربج هکسلی ن یدلکیموزرا توم کی ردب
 ۱ ییدرم نیسردیا هدرعیب«هنزنوج ىدا یدیارضاح هدناتقو یتفمیداوا
 | م دشا دوم هبقف ی دیار دیک هدرم مدتنانیسبمر ولبب هدا « دنز خد
 ۳ -یاکر دشغد لوا هثی ویدلوا هدنزلاط ایل هدنزیدومج هه ادنوادخ |

 کد ىيەخ لیبیزاحت آن یسرروک ب وم هبیریغ ند اعیادخ هکبش ار
 لب یزاحم(توم کال مکیفوشی لف )ی دشا میک درب لوا لیبادش یب قبغ> لعاف
 لا ی دد ترڪ > (اهنومنیخ سفت الا نوش هلا) هکر داوا قة لآ
 ,یزاح نخی دردزا كسبلبا و لیب یز اجب نکی د رتسوک ل ویلا سو هبلغ
 سبلبا قلخهکمانودلبب تقبقح ین (ءاٹی نءیدهبو ءار نم لصب)لب
 1 اا هبلق ىسۋەركم ىدتاراب مک هئب دزواتفصوب یسللبا ر دیا لالضا

 | وج ەھ 4 مظن $ (كنتتفالایهنآ) یدشیا یروئوا ندنوب مالسااو
 ایر اغلب هنک# ن دیشکدیاب یمه ماد ام هک تسنابرالب زا نم
 ٩۴ تازا هشفو الب نیا اادخ ٭ ن دینش یناوتب ورک میوکب# تی مھ

 ۾ دهد درهب زرا اب زارت اکرتدنرآ یبه# ندیخ دراب یم سک کلو ||

 # ندب رفا تسیابنیوخ نیدن#هامنوخننآ ناب وځ ناذندو بل # ندیرد

 | را قوب فو ۴ ییالبوارو د ك یاکب رار دیا هکر دن درابغا نحره نب( هجمت )
 نحو در دون رر دکوایوه ۷ ارج ام كسب راک درک مد ٭* یک اک ید

 < نکلور

— 



 ِ جش ر دم ولعم ن دنلئاسر كنا دمه ةاضقلا نیغ هکهلبوش ی ار نالواآ

 + ناهج لصاو یک ن اهن جدید ٭ یعابر < ر دکنیتسب نسا وا
 مش ذکربن ناز نا درو ط ةنالز هیسروننآ 3 ناسا یئشذکرب راعو تلعزو |

 ٩ک هرتس یلاعټ هاس دق ینانعم لاکس نسح حش * نانو دنا اهن
 حش شو ر و ه دنانمس هکیهاقناخ هک اکسو ردندنباع|كنیتسو ننسطاوبارانونآ

 ردشمرةحراتیعدرابواو | نکاسهدندلباواینانمسلالودلاءالعنیدلا نکر]
 هب وج ندم ل ردپ وسنه هةلسح حش ردشابافقواکآ یک الما یصعب و

 نسخا اراده الا دع وبا قينڪڪ هرش لامت هللاسدق یی و

 ءاضقلا نبع یدیا هتسارآ هلبا ط ابو یرهاظ م ولع ردندنباهکاكنیتسد|
 یرهاظ مولع ن ذ دفئا طوب یشکشزآ کر دشعد ه دنزب كتارا وش
 ردند هلجوپ یارغ دجا خش یشادنرقو یل ارغ دماحوب ماما هجاوخت زول
 انک ولسو ییرولب لعەكمر ۷ ردندهلج وب سد نان وکیهب رم عام او

 ۰ دباک لو او ردراو یب اکر « دفوصت ول دا نیلاطلا : ةولسور دندزواو ۱ ۱

 سدق ینادمهتاضقلا نیع ردشلباجرد قاقدو قباقحقوچندقر طوبا
 | نیعور دیجنابلأ دج نب ها دبع لیاضفلوبای دآو یتیک هرم یلاعن هل
 یلارغ ماما دچا | حشو رد تبع هاه وج ندچڅ حشد ةاصقلا ۱

 | تبع هیردره ظندننافنصیسیونهو یروصلث اضفر شب تب ی دی
 | ردشابا یٹکزا ر دشابا لوا هکقبافدحرشو یاقحفشکر دقلوا یسراهو | ۱
 ۱ / هدنسانروادجا جش هلکنآب ولک و هل یک تام ویحاتاداعقراوخ ناو

 3 کا ز 7 هکرد هیبیغ "هلاسریر ,ندهلج لوا ردقوج تالسایحو ِتابتاکم
 هد ردق ول لاا ا هدتس الس نابرح وه دتعالبو تحاصف رددهزا ۱

 ندنس وک تفک ك نیمسر مولعکر دیا هدقیامط | ةدیز باک هاضقلا نيع ر واوا
 ل اغتشا هنس هعلاطم كنت افنصم كم السالا ةه رکصن دیک داوا لوله |

 | مدتبا لصاح ندنایدوصقم نوج مدلوا هدنا یئدم لی تردو مدرسوک

 ۱ کت ابروتد زلم لزا (تشر) مدتا هعدنک ۲م سلٌشرپا هم دوصم هکمدنا 7

 ناهج شبع وریکن دعس یروب ٭ هجرت # بابحالا میرم اذهف عبداو |
 ندمولعو کزاو ندبلطهکیدلوابب رقو»#لد یا هزاداحل رممكدوبا« #لف

 1 |یراد ادقم ل 9 لوک یاس هنیرزوا كن هسپا جامد لایق |

- 

 مع تب تاتو ی هه
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 | اذه عمه دنا لاکر دیک ب وپ ویب هلتر اضنو تو ارط ل علا ءو <

 ەق عن م ظع هدنسانرواناژاب هرکضبدا لرتوب رثیدتبا هنب و اوه هن روتفط |

 |لواو تردق لوا « دربقح وریقفوب هلنابو ی دلوا ثعاب هرامل او هرالشفتو
 دبا ن ابی ن دنس هنس تامارکو هیلع تام ام ل رلنا هکر دقوب تقایلا

 ترمضض> هکعرابد مدیا ندقوشبودیابدا ثلوت هدنرلفب مش روضح نوکر
 هفیلخ نیدلا صمد ےلباع اعساند راس ت اذلاب ن دغ ام ارک یش ۱

 یلح هک رثیدر وک ن دنرلغذع) م دید رونلوالقنهیضق قوح ندنرائرمض>

 قیراوطا عب كن آ زب هکله دبا ناب هن هزمس ن دنناهارک كش ترض> |
 هعفطاق زرولب تامارک ین راتفکو لاعداو 0 < ۱

 ها کو دراو یردق هو عفاو هز هدشنابهونطاب هی هب یوئعم تامارک ك نهب هرهاط ۱

 ا | ریش نع ین تر طقلا) هکیدنلواافتنکا هر دق وب سد هنلوا راثک و بانطا
 روپ زوفط کج ی رانو نکا ىلعلدي لبلقلاو  iهوس

 ن :نمیطاو هلنارا لوا ندا تقو هدننوکهبنشود ههنننآیرخالا ۱

 لوطا هکی لج كف و ی دا وا عقاو بو دباتبص و هلتبعجو هلبا |
f | ترض ج بودا تغارف نکیآیسردم هجوارقو ردیلغوا كاغاپ دج | یسبتفمآ 
NEE كاوا و ی دیا شاوا ندنراشیوردلوعقم كنب را را | 

 یدنک ۰ دق یش 7 تباغب كف قرف لکشم ٭ مظن ر درلشایا | 1
 کوک ۶# هتاحوب و هره وب هنرسحو قارفوب # حش هللار هم لوان نب |

 2ى هتسب و هتسکشیتد یقحربتفوب و# خش هاویدید راتیدهکمدید [
 هلآ فا یاس تڈبقح سعم لوا ین ام مظز ۶# م دید ٩ اشرا بظق ۱

 هوا و و هک 0 رط ۱ ۱

 وج نیامد ناج«هیسلاع# یی قم

 | نس تدنو# هاو هآ یر اف دیس یا ع راتیدید ل د یدلباق یراخب

 ایج + مساق 2 داوا سدر فوسخ هک ل وا ردجوا شب ی راکراس

 . | را هکر شا كو روک یرغ فوسخ هدهک لوک دب ورهندینولخ

 ۱ ج نوعجار هبلا ااو هللانا * ردبب رقابرلبدتبا لاقتنا ی رلترضح

 ۹ جو رپ + رفع لایت هه سدق بب نسا وپ

 کشند رهن وود فدا كنب دهرا لعو بش یک یاس
 نالوا
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 .henasem هک د صم ےس س دود ج ت ت هس

 هدو ایس هد دف ت دم هش تز مط ح تاب اداة اکو تسف رکرا |

 هللا هل ئلج د 4 یس وکی وک لربما ترضحو یدشودبیسهنبراتاقا |
 هدا ژ هعفدرب یاح یخ ییعوا یا هکر ای دنیا لقن هلیوش هاقپاو یلاعت |

 ليام و اش > لا ندنج الع رهش * ابط | بول وا ضیرم |

 || هنیرلترضح ریما و یدلک هی هیکد قر وبلغا یرب ندنناقلعتم رخآ راشلوا |
 هزرپ هلوقم لوا ی دید هسر وب ام درمخ رب هدنررژوا بولک رک هسیا رخ |
 | یدتک بت واوا دیم وئراحان یک لوا درب و باوجود ردقوب یرافدراو |

 ند ورګا یرات بح ی دنفاریما هکیدلک د شمقج نیس وبق مرحزونه|

 لردنود ییدآلواكلدرب و رخ ی یدصق رلیدقیح |
 هفهر غاح یاب رلددروس وند

 1 ناه راک هاب رمدوا وبا فو : یراترضح یدنفا هکک دروکل دنک |

 | یرزوکو شلاق ن دنکرح یضینروقاب هدنسهاثتیم هتسخرابدراوهیهتسخ |
 یدنفا و یدجا نی ز وک هتسخ نیمهرلپدلوا هجوتم رادقمربو شلعوب|
 ید یرلت :رضح ی دنا یدشود هن ر رلقابا راینخایپ بوروک ییراترضخ ۱

 ۳9 هتسخ روک ذهرایدنکب ودیا نیملن رافغتسا بورپ و میسر هني رثلا|

 ی دتک هتمدخ نالوا هدهاشن اوید بول وی اک تگ هرکصن دن وک یکیارب

 | رداجرب كج هدیا لقن یرلئرضح ی دفا یدتایبلج دوجشروک ذم هنيو |
 1 یدراب وق وص شیو ردرپ و یدلبا لدغ ربقف وب یتیران دب كرابم هدنجعا |

 : | قرغ ن د ابح هکندرلیس نم رود هلا لاتسدرب یهرع مد ید س وردرب و

 رظن یک یک هدنای> بوجآ ین زوک رام هرک وا هدانا لوا مدشلواقرع
 ندهلبق ن امه رودنک م دوف هنیرزوا رب بور دنیا هني اربق نوحو راپدلیا

 رابتخا یی راظفاح نالوا سضاح هدن |رایدنود هنیززوا یرلفرط عاص اکب
 4 راابم هک رب دی لقت یرائرض> ىلج دو هنبو رلید روتک تاواص
 جاغ لاک لدتا تدصو هرک تردیدیاراو یباغاهنفدرب هد د یراهصور ,

 ا یدیا كعدنوسلر روا یرارژفا هک ردلوانالکه نب رطاخربهف وب . هم اکا

 | ىلج د وکذ می دلک مزال یساسکج اغا كجیدیادا مم ك روا یی زرذوا ناراپ
 | مدمر و تزاجاره اظلا بسح رایدتنا هرو اشم هلع ر دیای راتربضح

 اغا لوا مدنکنب م دید ل دیا هل وا رکسرولب هججن رس نی هدیک ناما

 |یراکر ابمربق و رایدنروا ینیرزوا بودیاراوید ءربق فارطا و راشم
 عدس زوهطنت ډ یت ورک چ اغا لوا ی دیا هار اشاط بلر بلو عر 1

۳ 
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 ]| نعتازعو تبعصو یاد هيفخ رک ذو تروص لرو هلت رع لعیراشرورپو
 1 هتنسو ژ اّبحا ندتعدب و ردمأا موصو یلابل ءا.>ا و ماعطومالک هلو منالا
 | ندقلرضاح هدنامزرهورد هنرزوا عاطقنا ندایندو نالا هجونو ع ابتا
 یدیا زالوا تانکیوابند هدنراسلحمو هدنرزوا ماهطاصوصخ یدیا ررلبوس
 ریسفت هجز د ترد جوا یتیرب رهرادسوا نآرف ندرب هجنرب راظفاحرک |
 هاک ی دیا وب یرا دپ هد هب ره ص مولع ل رلیدنکا دهعم یدنا را ردیا

 ی دیارازخ وا هنبرزوا ب ارعا دعاوق یب هب رع بیک ار هکیدرول وا

 یال ندا ضرف لب رد ارع هسیک قوجرلب دیا فرشم هرط اوخاو |
 نکیار ول وا٥ د وام لب رازن ځد میش مکر اب درو یدیا راردیکب ولوپ مات"
 رلیدرپ وتزاجا یرانرضح محش یدشودیسهبعاد كمروک یتخیاشمممر اکب |
 مالعا بوژابیلاوحا زال باج ارزو بودی توعدهرب یا یزپ هکر بدنیا ےھ |
 هو چش رول هسوک یی: مرولب یهسوک نبهنردتنر خرید مدلکلوبنسا سب لب |
 :ا یراق ی دنکیا مدراو هنب راعماجت بو دیا شدتفن نماق كني راترض> ۱

 « دنیا بارح هکمدر وک ینیراترضح اف و حش و مدیا ادا هددشوکرب
 لوخشم ه درو راشیورد ءالصلادعب و راب دنباتماما بوقیچبوجآ ییوبق

 مپ هکر اپ ره مدلوا هج وتم هفجش ن دقاربا بوروتوا خرافیخدنبرایدوا
 رذظذاکی ندنب بورپدلاق نیرلشاب قسد حش مدلبا رذظناکی ندفجشبوریدلاق |
 بوراو هنعش هکمدلبد مدملاقندمر یدلوا ماغداروا نوحزا,دتا |

 ]| ابد صب ہنی رارغا قب ورلیدلکوش,اقاکب بوقلاق ندنرارپ یخد شے لبا

 وب رلیدتبا نيرا شیو ر د را م دروتوا هلرب توکسو تمع هدنزرظن نامز
 ۱ هکمدرزک هد هعقاو هچکل وارلیدنکبوید هل وب رکیدیاتٍاعر ردزمرفاسم
 | ج دمت ر دلکد هدان ز یش هلعش نکلرانیخارچ رپ هدنغاجم رب كس عماج
 ]| هاب كغارج لوا مق ا ن دغارج لوا یموموب هکمرنسا ردراو مومرب هدلا
 ]کری ورک یدلوا ادا عارح لوا مقا هکم دنوص یوم یک هدلا بوراو

 ]| مالیادصق هعفدحوا لصا اورانب ناک ا غارچ ہنی مدروک مدروتوا مدلک
 باسح مدننک هل راتزاج | بودی تحاص ء هلنعش لھ رخ !یدلو ا هلب و تیاکخ ||

 || ب ودیا ل اوحا مالغا هکر اردو و ملتهروط هدنانوکج وا هکمدروک م دلبا
 , هلی هلاح ید كرالب ما تو زا نوتکم ہنس ترتضح ندر لوا 0

 | تماد# وا هکتسار یک هد وا رطاخ نابم نیزه تبب مدیا تراشا
 ات سس
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 تاودوقمدلبا لوبقینآ نزا كرا بد ردقت هدنوک هشارب هنیدغاک ره كوب
 هةفن نیلا رپ لواو مدیا رزا دغاکرب هدنوک هه داوا هدنا یدرونک دغاکو

 م دیا رونی یک را هجاوخ و مدیا زا_لا هق دص ند هوکو مدیا روتیدی |
 نیفلجرخ لوب ها نوا حش ترضح « دنقو یراقدلا تزاجا هخرفتو
 | نکیلازکسر دیارایتخا نیس ءةنق ش۶اراوتآرب و بکر هز هدنزروخآوراشمری و |
 نداشعهرفس تودیاادا هلی مش یب زاغ ماشخ ارلشعارایتخا یک سه راش# ۱

 یرغ ندهش ا نوا لوا راشاوا هناور نامهو راشموق هنیرلنویق بولا كار |
 | دی رجت شعارا و یزاب ونئمرپ ویرلفصصم رب نامهشعا یت و یرافلحبرخ |

 هلبمربا كنه کرب یی یونثم و ران رغوا ینه هبوب راشمکه رزوا لکوتو |
 مهلا راشم هبا لوبق هیده و هق دص ن د هسیکو رانی هیدههقن زویکیا |

 || نوجا یرلیرضحهجاوخیخد لو" شا وا عقاوقملا هیذرشارب تدهور |
 هلدمروک جد هقیاضم مج وراشلا هلماربا هدایز شا هیفرشا شلوارفن|

 كیدبا ل اقتنا هتج ر ر اوج ه دنلبا مور خش ترضح یدبا رازرویب بد
 یدلشاب هکعا زوهظ یراتف الخ تنذعاس ه دلوبننسا كثيرات رح زاما |

 تداعس تبحاصم ورلبدل وا تغار هننراه رس ت دخ رابلاطن 3فرطره |

 | هنس رغكنعماج یزاغدمناطاس # زابدلوب رلتبادقو رلشیانع هلی راشخم
 قعگلاغوح رابغار و رلبل اط ی دپا رام ارابتخ اینکس و ادقفربهدرب بب رق |
 | تارج نوح رلبلاط و .دحشمرب ه دنا بولا درب س رق هیارا لوا یرورم |

 | لد حسم لوا ید یرلکربتم رازع وزایدتبا دابتب نکسم هش یاب دن کک و |

 تراب ز ردراشموق هرب راکب ندلوپ رد هدند یراوپد دجسم هدنسنوئج |
 تر هنس هل طالب قلوا یس هجازم 4 اول ظ:دعد رونلو لو روئلوا ۱

 | هبهلج وو رایدعبا داینبیخد  هرج هچنو دیهسهر رظان هنب رزواهطاغ هدر
 ز هرب و قاجرخو هشب ماعط هراشن ورد نالوا نک اس هدنا هک زل دوق فقو

 رونم هر لوا هل رلقح تالاسو قداص یلاط هدروط اند هکرددبما 1

 یلاها یک هدنناب ىلا وم یر دب یعزنکا ید كرما ترضح و هلوارون ره و |

 هدهب امر ىدا كني یل اج یدیاراهسیک شبا ییا طقاب و سیردن اب یدیا |
 هب وش رل هشر وت وا نولوا هاد اسغص ناراب  دنرافب نشر وضح هک
 هک ردشمنوق ت د اعس یامهرب كنپرب رههدنرزوا یزاشابات وک کید لرروتوا |

 | شورر دیا م ورخ ن دنداعسوب یراثاو ردیکبوجوا هسززدیا تکرخرکا |
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 مادقا نوجگرامودف بویلرعصا هی راجت یضعب ندیک هجالواعس هد هنآ
 | ترضح هنب بولک الاشما هنیراف رش مما یخد ران آ مرجال راشقنا غیاب
 | رلب دنکر درلشل وا هدنټم دخ ب ولوا فرسم هلی رافنم تم دخ كنعش

 | یی هسجخ تاقوا قدرواوا « دواعس هليا میش ترضح هکنقولوا هکرابدروب
 | یرطاقرب و بکس عرب تنش ترمضح یقارشالادعب یدیارف رریدتیا تماماءزب
 | درونک نودوا ندغاط لد هنتفو هلیوا بوروس یرانآ نوکر ه یدیاراو
 | راو تفدخ تفجرکا مدیارراو ۰ رکصندکد با تماما هنیزامن هلن وا مدیا

 | هلبا ةرا هدناقواراسو مدیارکحیاروا هدنتقوقاروا مدیارروستفج هسا |
 | مدیا د دیا دنب هنبراوبدیس هچعابو یغاب لخجشترمضح مدیارروتک ی اج
 ۱ مدیارولوا هدنشتم دخ ج ترضح بودیا تماما هني زای ی دنکناورک
 | ت اذل اب ن دش ت رضح ی دبا هسفیلخ نی دلا مصم نز وا موحرم
 نسوز نکا ولو REIT کریو هک تی
 | هنیسلنمضح ریما ردیا هفیلخ نیدلارصم سپ رایدرب و ولیق یب زان حابص
 هدنتفويعض كم دیک هکمکن ود وا هغاط راپدتیامدلبا لاّوسندنروخم وا
 |هدارالوا م دیاوررویلاص تع اس رب نوعغمالتوا ی را وط هدنجغاط
 | هرس نل اع هلاس دق ربماترضحو مدیا روب وا بودیا دانا هجاغا ر
 | تمقاهدهکمهکنامزوا رابدتبا نوکرب بور وک نی  هدهاحم روص لرابلاط
 هرکی دی و فاوط هرک یدی هکمدشعا رذن هی رزوا نوک ره مدیا شا
 رولو یعس زوفطقرقو فاوط زوعط قرد مدیارابا یس هدنسانروا نیلبم
 ؤاوط هاکومدیارروتوا هاکومدیارروط هاکوشراق هیهکم هد هکم مرح یس کو

 رایډبا هیثبلا فبعض هدتیاغ اذه عم مدیا نمو وا بوتا هظطر و مدیارلا
 تج زب یاما كسدق نکیارولوا هدفیرش سدق هکرابدروب نوکرب هنب و
 كن هسردم مدلوا نکاس هدنآرایدرب و هرجحربهز هدنرب كني را هسردم س دق بودیا

 یکی نکمافقو ردینبیعت كز هرجوبیدنیایدیاررونک كمن کیا ہزب یوبق
 نفس ید یدتبا مویق زکر ک ر دقوب مجاسیتحا اک | م دنیا بوبا لوبق
 تولوا كنس هکمدتباربو هپ هسيکرب لآ رار راقبچ ند هرج وب وبدردېنغ
 | هسلک هخارب ندنآ هدنوک هک ه سلوا بسکمرپ اکب ہکیداک هرطاخ وب هدعب
 ]تب نکا دیس یدتبا یدربک یرجا برع ر ہاک ان مسن دیا هقفن ین
 | شا كسرزا را دقمو رک |یدننا ی در سوک ب اکر ها ق مدنی نیسبهرولب
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 ۳7 هوش ید وا 7 تاک ۱ ااە تن یروص |

 نادنآ ل اا یف هنا هرط اځ يابو هسلک ترف هثب روض ع شب وردزر
 اوج كن هرطاخ لوا او یدیا رلردبا رظن توریدلاف نیرلشابهلرابم کی
 ةدیرلساحتو یدیا هثی رزوا قارضاخ تباع یراشلحمندبنس لوا یدیازرربو
 هدیدمتدع ه؟هدیا راردبا یی تینا سه قوخ بو دیار هدشاش بک راشو ورد

 هن رزواقاخو ف طاو عضاوت ل کوی دیا لک د رسب هنیلوا اتو تا

 | یدیا رردیا مایق هناک رقف راد و قعیالغوا رب هثب راسا هک هلت وش ران دیا

 یدیاژرواوا لاوحالا ریفتمرانلک ةت نفاخ اب رکا یدیا ارزش وک تافتلاو
 راتیلست بول آنرراباوج نب سمکعا ضرع یتبز هرظاخو یب را دا عو
 یاد هنا سدو یزلئرنضح یر ام رمانالوا رغ داغسدنسو یدیآزلرولوپ

 اف و مش ه دنراتفب مس شلحت یرانرضخ مشاخاد هکیدیا زازید هرس ۱
 نیعتم یتعدرلنا«دلوبناتساهدنرانامژ هک كن هرس للاعت هذا شدق یرلترم ع |

 تقومو نر راتو هنیکسو نالرع ندقیالخ یدیا ندراهش نالوا مج رضو |
 ی دیا راردیارک د نیرانآفللا مد هر غاصاورباکا و نیراقدقیعب هسلح |

 ۱ یاضتع»لهدیا هناا ارور اروضح سوخ هکیدیا اريد ىدا ارارل دادن و |

 یرافی رش مسا ۹ هرشلاغتلا هداف یراخفلا دجخا دیش لر دلکد نخ |
 ندار اخ ییهلا منش ت ترضحر دلسنلا ی وبمضع لنص الا ی یراخبریدجا | ۱

 تودي لر قاستاو' وو دالوا عج یوا ةدنرلکدشسا تع رع هعوز

 هخ اوخ ه دفن راس ردراشاک هلن هموز تويا تراهن دیرلءاضا نطو

 هرلنآ هجاوخح ترضحو زدراشل وا كاتم اخت كارتر هللا دے

 | رارواوا ر وصعب ماد ندنزاکذشا لابقاو مرکو لالجاو میظعت هد | ۱
 میظعت هن هرس هکر اشهر وس بوذا زد هجاوخ ترضخ نوکر ب شا

 1 کو رزرةدبا هدهاشف ییتمطعكنواوا یکاژو* روكى رس راب ره هک هبعا |[

 وب سوی رد رکیدج یونعف دوج هج اوخ کوب یخدرب و رسلوسر لسن |
 هرلنآ خش ترضخ ربدشنا مرح همور هلی جش ترضح بوجاق نديظعل |

 كرنا فسعک ندلاعاو لاو تا تابش یدیارلرید راغراپ
 ناد واخ“ یدیا لرلنآ یرلأ عاصاعادوی دیا رمردنیا مد هنرژوآ

 | هدف رشسدق رادقم رب رد راشابا ےخ مر ع رزوا لکونو دبر ی هلی رانا |
 یی ترس نی نا تماقا هد هم و هک برف هد
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 "۹ | تیاغ مناخ ردقوراشب ورد هکمدتبارکف هرکص اما یدیاهلبوا فی

 وع ندربخ ن ول دین ) ید مش ترضح مدلیا رت نوڪکنا ردرصتخم رد ست

 0 رب هن یو 23 ترضح هکیداوا ا اکی یدتا هقلخ ندلا طب

 ۱ | راسفتسا هدنولح ندتهشترضحرخآز الوا ےھف تیس انم جھ یدنیاریبمد

 هدنعياقو ریعتو هدننامانلح كز زز عنیدلا صم انالوم هکر لیدرویب م دلبا

 هرس هح ار تفص كیشره ردراشموفرانوناقو هطباضو ردراشمزارلب 3
 | یراکدتا ضرعهف وک کدو شی وردن ل رده دتس ار راردیارم مهد

 وا لوذشم هع هعح نهو هیلنا سوهارفیب هعفاو تحاصو ا هعواو تو

 | هتسنرب هد هلباقملو یناعنو هناکس قحرک اه.مرایرظد ندیفیفح بولطمو

 عراق هنیرزوا لاحو دز سذ هلی ربع هب هعقاو لوانآ هسیآرابا حق

 [بویلوا هیلسلم نزهرس لوا هکک در وک ل دتا ر ظن ه اک از دیا شمرونوا

 |نیدلا ی مش ېک نر راظافلا تافوشک نامهرلاپ دا باط ن ربع كنس ەعقاو

 انب روق هکیدیا لوا قو زرا زاب هد یکم تاحوتف هحور یاعتهللا سدق ی رع
 ریبعت هلکنآس و ردکعد هلیا ارت عد هلبا تذفايض فض ردعدفض هح رع

 هکر دیو یم هرس یل اعت هللا سدق ندبلچ داع روک ذمو مالسلاو مدنی
 بیاو باتو مدر وازوب هنفب رش تمدخ كش ترض ح نوچ ر دراشءد

 ردفو رعم هلیا كعدیسواب هکنیدلا ىج جش یش راکادنوادخ هکیدلوابلاغ
 هد هیرق مان بیلکسا ندعور تبالورلن 1 هدام اوا مدک هتمدخ رانا

 هنتمدخ كش ترضح هالصلا دعب شعارولبفزامن هدنسهناخالا كيربز

 1 زکیدنوروک هدننروص یسراب حج هزب بچ هنرایدروبب كجد لب ید یلح

 دیاعنامه «ارمسیا کر اشک تقو هن یراترض> ج هککد تیا اچن دز

 اوحا بلغا نعش ترضح و راشعود هنیرلقبآ بفدیا راذتعا ىلج

 زکس بولکراکب زواهدمانا یرلقدلواهداراخ ی دیا هنب رزوا تیغ یاقواو

 ر دوخ وب راشمروکر هیخ بوقیح هرشط نوکربراشلبا راصح ییارامیآ
 كرانآ نیسم رطب زروص ع هدنل اودع ر دیآ ر کس راش راشهروص وید ردن

 | تبج هلی رل دیرصو مدلی یدعم ید ردلعا هللا هاشور لداج

 _ #ىروص#

 || هلیوش هرطاخنوکرب یدلوا ع۶ هنسن نکل مدروط هدنراناب نوک یکیارب بولوا

 یخ ترضح مدروط هنیزامن هل وا هدکریز هلباهرطاخوب یدیارروآوا

 کیدی ز س نابق زا هد هغ اشا ل وش یلچ هک رایدروپ و م دراو
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 هراثآ یدیا راشلوا ن دنرا هب لوبقم لش ترضح و یدیا راشمروتک
 رلیدتبا مست بوقاب هیوشراف ید ر انآ رلیداب وس زوس رب هتسنهآ بولنکا

 ترضح ارب ز ی دلک هرطاخ ندعضو وب اکب ی دتیا هفیلخ نب دلا صم
 ید ىلج دیاعو یدشملروک كس : وسزوس نخ هب ةن هدسلح ندنعش]

 یلح دباع هدکدلک هرع را هرج سلحا دعب ی دتنا مسن بوقان هب وشراق ها

 اکر یرابرمصح و جر ارد شا م دروص ین هصق مدیا مرعوزامه هی

 هدلګ لوا هفیلخ ندارون هليا رظن هپ هفیلخ نیدلا رون هدوشراق هکددتنا |

 م دابا ر ظذ ی دیا یم اھا كنیعم اج رب زو ی دیاربد زب ند راتولخ رووا |

 هفاش رب ه دنشاب شمروتوا هدربرب بن رق هرنم « دنیروص نابهر رب مدروک |

 اکب یدتنا هفیلخ نیدلا صم مدلوک بویلاق مرابتخا شاوالکش بجر |
 شعا تم دخ هراز رخت یر هفلح نیدلارون ا ا طاخا

 هلوا هلب واری رقترب یتلاح كل مش ترضح ورد هسوک فورعم هلالصا
 را یدتنا صوص# ن دن هي ىلج باع لاح و و یدلبا فشک نوعت

 هکر دیمولعم کش ترضحمدتآ مدلناضرع نو 4 رطاخ هشت رضح | ۱

 درک كلب وس یکرطاخ یدتبا یرایرضح حش رولوا رب قیدص هدنامزره |
 ۱ کادر و یرلترضح جش مدلب وس نشکو یتراشا نالوآ هب ىلج دیاع|

 یراکنا هزب هکلب ردلکد یتروص یظبلغ رفک تادفیلخ نیدلارون لاطوا |
 1 ردهلب وا ید هدیلعت راسرولوا فاتح ییراشم كرادب رم مه یدیا تر وص ۱

 یرابیلجو راپ ر ه دنوک هی هجاوخ هلفنع بوکوس بوکود ین الغوا لر
 یکكولانابحایبیلج دیامرکا زارریدتبا ع لیصحت هل !فطاو هلبازوموزوح

 | یدیارولوامورحم ندقب رطوب بودیا ءلرندقوجیزب قاصم هدلا با طل
 نژدهربس رب كش ترمضح ید تا یرلترم طح .هقیلخ ندلا لام هو

 ٍ بر طعبولک نوکربیدیاردیک تولک هش ترضح امادیدیا راویسهبح
 مشل وا اغب روقرپ هکعشهروک دعو د هک ریدتیا هش ترضح لابلاو لا

 تداع بود ردقوب هنس كجه دیافوخ هلوارمخ هکیدروی حش ترضح||
 نارطضأ كنز هرس ول را دلوا لود شم هنن رالاح یدنک هن رزوا یرلهفور# 1

 بوریدلاخ نيشان ۶ ۳9 یدیاررووا ه دوشراف بویلواعفد ۱

 || نیسشابا تعارف تودیاناش توعد هک هاخ یرلشد وردو مغجانارایدتیا

 | اعداو یدتا ید نزءریبلوا راب دید را هژیار وضح راو و ردینروص كلا |
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 |[ ترن 7 داواو بو دیا ت افو یزاغ دمع ناطلس هرکصن دراکزورهنرب

 | فیش هل وبن انسا ب ولک هلند اعس بولوا راک یرلفب رش یار پولوا
 | ضرع نوح رالاط و یراشی ورد كنبیلچ یلاسینغم روک ذمو ردراشمرپ و
 کهدنرا وج كنيعم اج ریز بویع | لوبف یت افلکنو ین ارج یکیدتیا
 ندکل هسردم لوا قلاب هینام اري زیدیارونایلاخو نارپ وهکینارجخهسردم
 راک زور یلاسهاوراپ د تسوک ن وکس هدرب لوا بودیارایتخا ین آیدشھک
 فرش ر ایدو صعیاوءورابدروازوپ هلیهجو تدارا هنیرلفب رش تمدخ
 رایدلو اراک او نایعا عج هدنامززا لصاطاورلیدلوا فرمشمهلب لر
 ان الخو كنافص ن ارا ن دنرک باحا تعجا صو ندتلود تاب زا هچ ازم

 | ر اک هنیرارط اع رط اخ ب ونب روکی مون كلک ترف هنب راروضح كانو
 || نایعا بودیا ناب رج هنب رزوا یز مدا مم ینا رر دقت ىدشو دیسهیعاد

 اردا چاند پان عدج نعابا هک كيدج | یلغوا كب سونروآندنکلم

 تدارا هی ترنج یدبا حاشمو العو ,یلص بحر دندرلندیا ف فرصت

 هدنلبامور بولا یفخش ترضحهکرابدلبا عرضتو عقوت بورتسوک هقداص
 ۱ جش ترضح هتلی هنماقم رای دنک هتکلعقورعم هلکید ی کی رادرو

 || دیسنالوا زغداعس قنس هدنرارپ بو دیا لوبق یی رلعقو تا هب هقباس هرطاخ ید
 ]| رلیدلاق هدناو رلیدروب فی یشن هرابدلوا ب ویق یب رلترضح یراخشدجا
 رازم یک حاورالا تاتو نیق اتشلا داز رلي دتیا تاغ ان هجين هدنآو

 ردشل وارونرپ و روممرایدلوا هنفرش كرانآو رد هدنآ ید یرلفبرش
 ۱ "خم راریاز بولک ن دفارطا ور دهاکبر از لرمتمو ردهاقناخ وردعماح

 | تافو هدنستلا ناسفط ز وب رکس كتر هر ردیا لصاح رادا رمو راردیک
 ]| نازا دش قح تجر قی رغ ( تیب ر)ردرلشعد ه دنناس یرلخ رات رلیدتا

 | هفیلخ نردلا ص نوزوا ولهروک *یهلارب تجر رات شدش # ور
 ۱ !اومو ردندنرلشپ ورد لوبقم كش ترضح هک هرس یلاعت هللا سدو

 2 هربقح وب ی دیا ندرانیعتم یییلها هدنناب ماظع

 | هدرهاظ هنیرزوا یب دا یرافب سم تقیرط هدنروضح كش تزضح

 هرکصن دامزرب جش ترضحقدروتوا بولوا هرادهلناوخا تماصو تکاس
 ]| یانالوم کی درروتوا یرلترمضح یلج دباع ه دنراناب بوریدلاق نبر لشاب كرابم
 أ | تدارا را بود در نابضاقو یدیا ندنلسن هرس یلاعت هللا سدق كنیمورا ر

 روک



¥ ¥ 

 یی وص هسقوب مارو ایبهدوا یراباک ل وش قدنوذ قش نانا نسزبر اشنا
 هنسهقرارب و هقرآ یتسوپ لوشمروشوانب ی دع“ شنا شپ وزاد مل هلاص
 رب و ها رقف ینب لاهب تاص لیا یخ دینسکی شعیا شی ورد شمرو|ا

 || شيدر ولوا ك رک اکسوب شما باکرب بوئوص نیلاوب د یباکلوش اما
 ۱ بولوا لم ءع هلبمالک كنآ جش ترضح شعبا ن دخیاشم لاس و ميکرکم|
 ۱ یف شم هلی رس تمدخ كن رات د سصح هللا دیس ع هجاوخ و دوتر 1

 || نیفلئو توروک ندتشرط ب ادا ه دنرلتمدخ ف رش رادعمر و ردرلشتوا

 هدباوضو راشمراو هی اراض هلپ راتزاجا بولوا بلاغ قوش موته رخآ بولآ
 هنیراف مشر ازم هرس ی امت هلل اس دق تنراترضح دنشقن نیدااءاهب ||

 بولاق ه دنرز وا تاکربتم رازم لوا هلئراشا یدئاحوز رلنا بولوا هحونم

 یلک ضارعا ن دات دو تلرع ن دعب الخ هدنا ر دنیعب رازوقط هکلسرپ
 ندیرلس رش حور كن هجاوخ ترضحو ردرلشم راق > نەدر از وفقط هنرزوا

 دو ردراشلوب راتبهو راتیانع بودی ل نررکشم تولوا دبفتسم مان
 هجاوخ ترضح بولوا یش ی را هرونم ٌهضور كەجاوخ ترضح هعفد

 ردراشم روب تافتلاو ف اطلا عاوناو تاعقاو رببعت بودا لثمن هصخخب |
 ee هد انمز ولوا مولعم لاح لاجا ندناک یرلکلسمکتت

 دن رط لم : نکلو را دشا تمدخ رپ درهاظ میک هج را ردیسوا |

 هزار وردشلیا ندنراسدقم حور كن هجاوخ ترضح ققیتح لیصحو |

 تراشا بولوایجد رادقمرپ هدنتمدخ هللا دنع هجاوخ تولک هدنفر سنی |
 بواک هنر ههلوب و راشالا مرعهمور هلب زلات تماثعتزاجاوملب رارف تراش

 بولک هلغارفو روض > بوشاو هلرزپ نع جد هګنو هل رات رضح' یاجان الوم
 دوجو هکن وج رلقش اع و رالاط راشمز وب ل و زاد وام نالوا یزدأوم

 | مهف نکی دیا میک كناذ لوا هلدارارونو راش نسوق تقیقح ندنفب سش
 راشهروازوت هثش زلب ا:ییدافش تعدخ بولکندفاک او یا رطام رجال اشنا

 رشتنمهمور تالو یسهزاوا ناکح او خ قد رطب ولو ا تیعج مظعرهدناززاو

 | رانو دق نوهعالوا متفمهلب رلکرابه مدقم یریاک !كمور تبالو شلوا
 ]| یضاق كمور ناطلس هکیبلج یلاسنغمراشاتق را هبلاطم بو رتسوک راتبغر

 ]ارارکت هنیرل رش تمدخ ردندموز یلاومو ردهسک شلوایرب زوویرکسع
 : | ردراشاق رلمادقا عظع نوعا كەل ویناتسا بور هدنوک هبا ژ ان اده
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 | اه مدتبا نب كسلوا لوفشم هنس هعل اطم کت هنسنرب هکیدتنا کی ه دماش
 | هجرک هلوا هدنتقو تعسو ی اعت هللاءاشنآ ر دقوب تعس و هدّتفو یدعس

 | كرلنا نوچ یدیا قوب لبم هک فعلاطمزکر ه « دمرطاخاما م دید هل و
 | لیععساالنمیدسا اک مدلک هنتمدخ كش خ دیدم الزم مدل ندیروضح

 هو ادیقماک سراب وس فازکل عما انمراپا ببغرت ی هبنک ذعلاطم نس
 یدعش ر دب ویقوا ك د هت ادالاو نامه هدنکوا یسعیشخدب دج رخآ

 ردن لاح تالبععاالنموب رد جرد راو یج ایتحا مچ هل عما التم دل ب ا
 | لفسا هاک ور رود هدنییلعیاالعا هکمریروکهلیوشینآهاک مدم لب ین آن, حج
 ۱ اف ید تا م دراو هني روضح تالرععاالتمهنب مکنوج زرد هدنیافاساا

 | یس یدتیار د هیوا مدتیا ل دیا ه دنن اب یشخ دب دم هکر دره اظ ك دیا

 | ند هعلاطم اکسی دتا ی دتیا عنم م دتيا یدتا یمعنم ن د هعلاطم |

 | كني رلت رضح هللا دیبع هج اوخ لراوکرزبدج «دنراتقورخ آردراو هدنافقوج
 |یدیا رارذباهعلاطم یب یا رفت یدیا راراتود مومرل ہیک مدیاهدنتمدخ ||

 | هکتفولوار دراو ملاح هفرطمنب هلبایشخ دب دج وب هکیدتبا لیععساالنم هو |
 | هکتشولواومروتسوک هدنبیلع یالعا اک |یعدنک میلبا تبح اصمهلکنآمرلید]

 نیش هال مرو سوك هدنیلفاسلا لقسااک اېم دنک م رحاق ن دنا
 ۱ ۷۷ د زدیکیا یرکب زوب زوقطک هد هنس یکی دنیا حف یرصممیلس ناطاس

 ]| ردهللادبع ی د آ ٭ هحور یلاعت هللا سدق یهلا مش ۶ یدلیا تافو

 | یک زایدنک میت رد هبحابرب ۰ دنتیال و نایمرکه دم ور هکر دوام یدلوم

 | ماقم ار یهلا دش فلکتر د 4 تبب اردشعد هدناک كلم یراق دزاب

 || كجم ربا «رییغ نس # ٠ اکریدزا درکرود فلکن زا ازدوخ هج رک ٭ واعسردنا
 || نکیا هسردم یب رش عماج لرب ز هدلو ناتسار اش لوا لوغشمهب یرهاظمولع
 : ۱ الوم بوشود یس هیعاد مگ لغش دنب رالکوکرر اشعا لغش رادقمر هدنا

 | ددراشلیا ناسارخ تعزع ندنوبناتسا یدیا ندرصعیا)ع هک هیا یسوط
 لاغتشاب ی رهاظ مولع یخدرادقمرب هدنناب یسوط انالوم هنی حش ترض حو

 راشع و دهیارططا ب ول وا ادیب یخد شن آر ب « دنزللکو کو راشهتسوک
 ۱ هکشلکوب هی رطاخ شعارانب دوا هدنراهر بویلبا عج هرز ییراباک نامه

 ۱ دانئاوب ر دکر کی كهرب ویلاص هب وصن دمکانهد وا رلشعا هني وراهرواهدوا

 ]| بورعاج ورا یشبو زاد مش ترضح شع د هلل اه دوف شد ور درب
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 هوا ماودلا ىلع ماظتنا و ماظنوب مابقلا ةعاسو ةعالا مايقىلا هكردديما
 ۱ رذول بلر زدم 1اف ی دنچ را دنزرف یدب هاکوص كن اک>اوخ ترصحو

 روک ذه ی قطادبع هحاوخو دو دنواح هحاو> و یداهلادع هجاوخ

 دشا دبع هجاوخو فس وب دج هج اوج و ملعلا دبع هج اوخو

 ن دتف رعمو یرلاءاش ظ> ن دن رط كنس هلج و ضیفلا ونا هجاوخو

 هیلبا ه دا ز یل اتو هنا ج قح ترضح ر دراو یراله اک بیصت
 ر دندنرا هبصق ناتسکرت ر ارتا هرس یلاعت هللا سدق یرارتا ۂذازالنم

 ر دندن او | هرس یل اعت هلل | س دق كنب دنقرعس هل ادیبع هجاوخ
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 هجاوخ ترض> ر دنا تبع هلی اسر اپ رص وبا هجا وخ ترضح
 مد هروکه سوکت هن حاص هدلاعیک یرارن *.داز الم هکر دشعد هللادیسع

 التم ه دبلح نکیا ر دیک هج هرس یل اھت هللا سادق یماجان ال وم هکر ید |
 ی دعا لوق یدتلبا عرب تالموک رب و یدراو هنتمدخ بودیشیا هپ هداز|

 ندناتقراب اوندکلموکرب هدنحمازکر هو یدیا رک دغرب هدنننک اوهالکرب هدنشاد|

 ارکر دشع د هرس ی است هللاس دق یخ دب دم الن» ی دیا قول هنس

 مداواقرمشم هلبتمدخ ا دنشاب ناسکس كن هداز نم تر |

 هکر دل قرق کز دو مدهروکرواوا نکاس هدرب رب ہچکی یا یرلنا زکرهو|
 یراکربتمربق ی دشمردش ا هنل اک ی دی رج و كرتراد هنیرزوا لاحوپ |
 یلاسعت هللاس دق یخ دن رج زا # ر درلشاوا توف هدنار د هدقشهد |

 هني رزوادب نشوند ار یک یش دوب ردیدیهكنیراربا هدازالنم هرس ۱

 هدماش لحدرآ حن رع ءرابد ناخدیزیاب نئ س ناطلسمور هاشداپ یدیا |

 1 ره هم وز هاشداب دیشالنمه د هعفد ل وا ی دراو هننراز كرلنا هعفدیکنا

 هم ور هاشد اب ب نوت رشا ینا٥ا و ىدمزسوک تاغتلاو یدعا تالک

 شاموق هنس ل دمندیا مولعم هک ردهاشد ایرب + و وسز وس

 | تنالاعت قحنیلحم# دنس هکشعدر دقوپ هد هعفد میید هن اکا نب

 هدن اب نکو كقلخ وب هکنقاص ر او كنس قوب مکوب مب كلور |
 مولعو ی دیاراو یوقو ماست ءرطاوخو یدیا برمشغ هریک اپ نیس هبموق
 هحاوخ یدیاشاوا فشک هلج اما یدیا لکد شموقوا هند ندب رهاط
 تریضح هکبناو مش لیععا ان الوم ی دا هاقناو یلاغت هلن اذن -مساق دمخ

 زدی دیزل: اولهب كي ه.هالد ته رط ور دندن | ك كهالاديبع هجاوخ

/ 



 هک 0

 .هدیلوپ تداراد# ردیس هدنب و دیره مکیباون 3 یتعم را وهشره وک ی الک
 للاسدق اکجاوخ ٩۴ هعساو هجر ی امت هللاهجر # ر دبسهدنکفا
 | كنيدنقرعم هللادیبع هجاوخرد هللادبع نرد نیر مش مسا ٭ هرس یاعت
 | یماج كنبنطاب و یرهاط مولع یدیا ندنسالضف رص ع رد غوا لو

 | ندنرانا هدکعیادوجوم لذب ودوجو ن هکر ريد یدیاربظن ېب هدکاثدح یدیا
 | ندنرادرکش لوبقم كنناودلالجانالوم هکب را مهار هحاوخ یدیاةداز

 لضاف یک اکجاوخ ترضح هدمرعزکر هن یدنتاهکر داوقنم ندنایدیا
 ندرت ةلط میک اتقویدیادجا لبنطر هان ل الج االوم مدمروکهسیک
 | کایدلباکجاوخ ترضحیدروب هن رزوا دنقرم بودیا ورخ ناخكببش
 | ر دلکد عددنم هلبا هنسن یرغو هلبا امد ردمربم یاض رکنع نیلباموعهوپ

 | بوقیج نددنقرعسهجنساضتقم (نیلرلا ناس نم قاطبالامرارفلا) مر
 | «دناو رایدتبارارقهدیسخ |ندنراهیرق ناجهدناو رایدلبا تع رعاکب ندناجهدن
 ۱ رهش یرلتدالو میکت یدشمربا هب یکیا شم یرارج تدمورلیدتکن داند
 ۱ موب هدلوالایب ررهش ید یرانافو كالذک یدیا ه دنیتنالاوب هدلوالاعبر

 | زی زعلاهرسیلعت هللا سدق یبحم د هجاوخ ل هللا هجر یدلواهدنذئالا
 | د هج اوخ ترضح ردبلغوا ك كهللا دبع هجاوخ یخ د رانوب
 | هدنافرع قب رط یخد رانوب ردڈملاق یرق یکیاو لغ وا یکی نامه هرکص
 | مچ اتفو یدیا هنب رزوا تبیرت هنبیلاطو ی دیا یلست لها و ی دیا ناولهب
 | درازی ب ورب واضرهیاضفرازوب یدتیاتع زع هدنقرعم هلبارک ع ناخ كبش
 | ي قلغوایکیاو رایدلوتداهشتداعس هدنلا را تبقاغرابدرونوا رارقر

 |یاعت هللاناوضر قاب د هجاوخ یر واب رکز هجاوخ یږ رایدتیادیهش
 | € زی زعلا مس ىل ات هللا س دق قلا دبع هجاوخ # نیعجا مهیلع
 | نکیاهدنشاب یکیانوا هرلنوب ردیلغو ایمجوا كهللادبع دع اکجاوخ رانوب
 ردشلبا رکذ نیقلت یرلپرمض> یدنقرعم هللادبع هجاوخ یر هد هد
 هسرولوا هر رب هرکصن دنراقرب و ردکر ک هساوا شسادلوب وب هزب هکر اشمروس و
 او تیالوراوناهرکصن دنتافو كنب اەدەد یکی راق در ویب عقاولا ف ردکرک
 كنب راهد هد بولکردنرقرب هکه رک صن دل زوتوا بودیاروهظ ندرانا تمارک
 ۱ ۱ زوبزوفط كترعه هک دیش ر دراشمر وتو هداشرا هداصس هددنفرعس هدر

Gu٤ ردشلوا لییکا ل هديا سولح هنماقم كنیا رل هدهدرلنار دو دب یم  
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 دی نآرقر دشید لار هنر زوا لوصت و تاوبا دیفمو صح ۱

 رب یراق دم اع ی دفاححو ر دشهزان تست رع هنلئا وا

 بوم رد وی دجرتر ادعم ین رق ( ن د وح نس هوشاا دهاوشو

 لاو >| هد اکا تهذدلا "نا لسو ر دنت ندناسو نورب نددح قراعم

 لصالا ور دشا قرف مات ندلطاب قح هکر د نایک ناب هله جورب قثاوط
 | یخ اک ندنلحا ب کل وا ضفاور ردبا طلا لصف هدتفیفح تاکلوا

 راد صو تک | بود زم وس نابع لآ وزد راشعازوا ناز ضر

 ر درلشع راتل میظع هد هل اعم تواوا ل وغسم هز وعهو تمذع و ردرلشلیا

 ر دراش هروب هدنهذلا هل سلس « دنتم ذم كراناو ر درلشت وا ۸ اع یاوسرو

 تک دحزا یاب داهننورب درک # درخ ضفردکر کنار یضفار هک مظن و

 نازا عردق تسه ۴# نانز عوردزاز > لیان رک ناننهسیلع تحدم رد

 شک# نونرفا نارالتت هجار لعدوخ اتا یضفار مهفدسر ی ۴#للعا

 IS کرد ۴# نود یس نودز لب وکم نود نود قشمدننک شیاتس

 سم رسدول ٭ مظل ردشع د هدیاک لواهنب هدا ضد رح تحدمو و رنوزفا

 اش
 د و ی : لسرمحدو *یوبن تفالخ منش هتشک #یونطص1لاک

 نار دنا و # دن درک ابا شمیزا عج ٭ قو تفالخ مناخیعا
 ی ٩۴ لاک لها محاز ندبشکرس ۴# دندرک اطخ

 نیا * لعوچ یربهرو هاش ناهجرد ۴ لغد یهز دشک رس یسکرک#]
 هک ن کم ناشیا نعل # رعنیعودوب رکب وب نیع # رسو قلخ لاکردیع |
 |یعم ج۵ رد تسا ۴ تسود تنعل تسودز دشابت تشز # تسوا تنعل |

 هکناز #ور دزادشا و موهوع وار ۴ یهباشعو اب ار یضفار # هحو

 رهم زار E xk ه دشنارب د وخرهب يلع # واروخ رد تسوا موهوع

 ردشلاصز «زاوآ هلل ییاوت هرلل اع هکر شیلعربم و # ه دبش ارخوا
 + ظذ ¥ هک ر دشعد هلب ون هدنحدم راس هد و دی سه كیالنم تمدخ |

 ۷# یاب قلغاح لب زوبردیا # اظن هل ورسخ هسلوا لب یکنا #

 توروک #ر دل وا یماح لب هد : زایامه + ردلوا ییاشا دردیماح تح *

 |بولوب # ینآ ترضح لبب هدنزراشید ۴ ینآ تدحو ماج تنیس[
 هدکلم انف ¥ دوه وم طخ یهار هاش یربس هک * مودعم ه دنتش داف هدنآ

 ییعهراخز ل یری ینآ ظعاداوس بالی بالبامهف هک »ناف هلا ىس

۸2 
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 | مکن ردبماج یرا صا ور د دج اید ا كی راتاو نج رادع انب رش منا

 ماج ەرج ۷ لق هیکسر و ماح مدلوم ) مد )ردرلشمزوی رلبدنک هدام

 # تسماج مصاخت ین هدو دی ال۴ راعشا ؟دیرجردباس نر و۴ تس مالالا مج

 زدیدلوم كنيمانجا قماسنلا دج م السالا عش هکردندناسارخ تبالو ماج

 مک رد « دّرکس ناسفط ز و نکس كنرحنه یتاف و كنیماج اال ومو
 |اهضرع۰هرکع هضوهریی# دش م٣ ت نخ لیامد ۵ هکیماج ( رش )ردرلش عد

 هلخ د نعو یو رات *تشهب رد رب ناور تش ون اضق كلك *ایسلا
 ییسالینسا هنارهویرف شان لزق هک درد هدنآرش یراکرتمرقو * انمآناک

 ,یدلیا لقن هتالو یربغرب بویلب رعوا لقوا ننبم كب النع قیمصلشبهر وپ طظ
 ,دج ۱ ینبربق ك النمق و وا طلدرم هنار ھ یس هفن اط ساب لز 3 هرکص

 یف رب كن النمترمضخورابدر وا « دوا نیج افا ربق بوم وبر ا هدنعا
 هللادیبع هجاوخ اما هرمع سدقردب رغشاکنیدلا دعس هجا وخ ترضح

 ثقیرط لیمکت« داتمدخ كرلناو ر دراشعا تبحاصمقوخ هلی ری ضح | |

 یکی دبا نلیج رکذ كب هجاوخ ترطخ هدنلناوا كانافل وم مكت ردشابا
 ح غانمو روناوا مهف مات یمیلسا و ید ا را الوا هدر

 as الضو ردشملل ا تنح اصم یخ د هلا هت ۲ دهن ن دماظع |

 یدب ی دیح و كفر اعم نونف و یدیرف كنن امز ی دان در هع یالعوا
 لب هرص مور ناطلس هکیدشلوا من هلب وش هلاع فارطا ینراعم ۶ زاوآ |
 هخاوح os E نر رشمودق توردنوکر هلص

 ۱ هک ویش و تفا طل ل وا وردراو یر هبراحو یر لسا رح فط هلناه

 تاوخ م اغ هيد و ردشمل وا عقاو هی تنهزآ ر دریسود هدنناشنمد ارل ئپ

 ۱ شنهعومحلوا بو دیاهدابز ید ساک قو ظن یکی ه هرکصذ نک زن و یا

 ]| ئاس در و تموم وظنم یخ د ی ربغ ن دنا ور دشموق كنر وا تفه ییدآ

 یاوبد هنیرزوا فو رحلمکمددعجوا ردافرظ توبعو فر علوی عمر ددوح

 یی بولسا ه دسطظن هم رط و ر دشعدرواناوح هنب دیاص5 كلسو ردراو

 رارسا و < دنقیفح ع ور نلسمم دتحاصو و ه دتعالب د ردراو ی رغروطو

 ضعب كضر اف ناو و زدشاب رلغی نم دیدئسا و لوبقم هحنرب ه دتش رط

 ص وصد شقن قدآ تودیا حرش د یصوصذوردشمزا رالح هدا صفق

 "دباس> و ۰ درعش عبانص و هد ورع و « د هیفاقو هدامعءنونفو ردشموق

 ٭رصتح



۳۹ 99 

 | ضب كناکجا وخ "داونا وخ هک ر د را_ثمزابهلب و ه رکصندک درونک
 لنرلتش رط سو رو ن دن رڪذ ی” هيس دو ل اوق | وهینس لاوح |

 س دق كن اعصاو كنیرلز مضح ن دلاءاهب هج اوخ اص وصخ ن دنت اب

 یس هقیرط كرلنا هکی داوا مولعم ندندیلع بق انم ےھح اورا یلاعت هللا

 ےس نئس و زد دابتنا هتعل رش ماکحاو ر دید اهیعا تع اجو ی لا

o PER :قح دک ر دتب دوبع ماو د و ر دع ابنا مسو هبلع یلاعت هللا یلص  

 ندقاهاکا ماودزىسنسەج ارم زوعش هرع دوجو هیانح با اعرو هراس

 بصعاو ر دشءالمق دسح نبط اب و ره اظ هک هس اظ لوش سا ردنرابع

 هروک یا وناتمار ؟وینرانا تالو مرحالزدشاباروک یزوکیرلترصب یدمر
 | ن دق رشم هکراتآ وراونا ل وشو (اهب نو رص ال نیعا ےھلو )ززا

 تاهبهرار دیا راهطا ین اع ال رلب دنک هلکعا راکناو اک ار دشٌغوطأ

 ه رزادن رب هک دننارال اس هلف اق ی هپ دننششن( مط ) تاهیهلد هپ رفم

 دريم ۷ نا ثب د اج هر کال اس لدزا ٭ ار هلف اق مرح ناھا
  روصق نعطار هقناطناادنزرک یرمصاق# ارهلسح رکفو تولخ هسوسو |
 * دنا هلساسییاهتسب ناهجنارمشهمه ار دلکنیا ناب زب مرار هک هلل ساح

 هلفاف یگ هب دنشقن * هچرت # ار هلساس قادن اف هج هلرحزا ه ورا

 ۰ 2 ه دکلاس لد ۴# ۹ هلدام هموحر روتلبا ندلو واریک دی راناطلس | |

 ٤ نعط رک هسروآ ۷# ی هلحورکف و تولخ هس وسو هکلک# كنه یس هذج |

 او ا را ٭ یی هلک لو انب همرغا ادک هلل ساح ۴ نیدرصاقر هرانآروص#

 اب الوم مکنوح ٭ یی هلسلس وب یهزو هلبا هلیحرا اوکلد۴ر دیس هتسب لزهل-لس
 دن رشیقانم مهراریسا هللا سدق كراکج اوخ *هلساس هرس هللا سدد ی اج ]|

 | یماتتخاو ماتخ بویلبارکذ رادقمرب ندن را هیلج ٌةيسدقتالکو ندنراهیلع
e 1هللا سدق كنيراتز طح هلئاد ۶  E۱ 157 هر مالقا س  

 | لساسوب هکیدشود هبعادلوا ید هریقحوپ هسرلیدتیا مات بوروا هلبا ین
 | هقالع هلیاتیدوص هش ر هنشخ تداعس هدس ل وش یندادتما ك و

ann race جن CETTE" 

 || ةورعو یس هیهب بادآ نیتملا لبح هرس یلاعت هلا سدق كزب زع نمکی
 ةنيەس و یسهدالق مس کار هلسلس هجو هيل با دن وب دت رک د یس هيلع بامیانو

 یب رل:رمضحیماح انالوم یس هطساو رها وزررد ماظنو و یماح كرهاوح

 3 رس سدق یاانلوم 9 لو 2 ا وب بازو مهام ها رفقا |
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 | هنکمدروک مدراو هدرا كن هجاوخ رادقمزپ هناخا تک دبامحش النم|
 | کک تااکب وب اکو اکی لوا هاک لصتم « دار لوا هحاوخ ترضح

 هدسعب ی دیا رغروک هاکو یدیا رون وزوک هاک هجاوخ ترضح یدلغاب
 یهاشداپ مور رایدشا یدئلوا لاوس ندلاحلوا هناخاتسکر لددلک هنب رال

 یدیشا دادتساو یدلوا هجوتم اکب ندزب بوشبلوب هلپاراقک دج ناذعاس
 رفظع و روصنم ی اعت هللادمحگ زوهدیا تنو اعم اک | هکیداک مزال مرجال

 بواک هءور یداهلا دبع مدلاو هک اتقو ردپا مساق د هحاوخ یدلوا
 | دیزیب ناس هکیدلبا تیاکح رایدشاو هلیادجت ناطاسنبدیزاب ناطلس
 | یراوق آرب زوب و تفرش یاوسو کید رک سابل هلوقمهن كنهجاوخ ندنب
 ندنرلت مضح دم نا طاس مدلاویکر دروب مدارا ف صو یدروص و دیدیا

 هلرافکق دشل وب هلی ارافک هدربنالف هرکصتدرهظتقوهدنامزنالف دکمدتشدا

 | مدلواهجونم هتب رار طح یدنفرعم هللا دیبع هجاوخ مدروک هبلغ هدنرکش)
 | ی زعرب زککیدتیا فصو هلبا تا لوشو لب املوشو هلا ساب)لوش هکمدروک
 | دكت هکم دتا ن هلیا فوخ دم ن اطلس یا هکب دتنا اک: تویلباروهظ

 ]ای دبا بوجآ نیرلذینسا كرابمرد ه داد ز یرکسع كرفاک هکعما فوخ
 | یدخیاراو مالسارکسع سابق ییهدنع اداره ہظعر م دقاهبا رظذورصا |
 | دارا لواو قیجهننسوا کهتشد لوش یدبا هدعب ردررصان اکس هلج ول
 | هکیدید دم ناطاسو هل رها هلکنج هکب رکسعوروا یکیز ابلیطهرک جو اوروط
 | هتاکتربح یمکدنلبوس وید قوچیرکسعرف اک هد ان لوا من رای زو

 | دبا یک یراق د روبن و ی دیار مروک رلنا یہ هج اوخ اریزرای دا لح |[
 یدلاصتا هی رکسعرفاک هکم در وکی پ هخ اوخ تربضح هعف د هګنر

 ]| یطعلا دبع جش م دمر وکر ا ن د هجاوخ ی داوا مزهنمرافکم یک اتق و
 | تاقالم لب هللادیبع هج اوخ ترضح یزس هکر اشم ر وص ن دنرات رح
 لرب الوا ضرف ےح هنیرزوا رانا هکراشمروی ردیم هل وارارید ردشا

 یراتهوزروڈ لوب رار دیا ميح بولک لب رهی داوا عق او كلبا رتی ج سد
 ۰ دنراګر ات هدنشب ن اط زو نکس كتر جهر دڈلوا عقاو هد دنق ریس
 بقا رد دنس هرشام لدنقر مس هنبیراکر تم ریةردراش عد (هاردش مه دناغ)

 راصتخا ر دلکد لمصتم یب ولسا كباکو ب نوچ ر دقوب تیاهن هنپ رل هبلع
 ر یی هبس دق ت املاک هرنس یل اعت ها سدق یماج ان الوم ی دناوا

 ٭ رونک

  taسس ۳
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 یدیاراشللوا قیالخ مجی بودیاروهظ ه ددنقر م“ هچاوخ ترڪ ج
 دوڅ ناطاس یشادنرف لک هنیرزوا لدجا ن اطلس یهاشداپ دنفرس
 تور« دنوک بوتکم هرلنآ ه>اوخ ترموح هک هست ره یدتبا ج ورخ |

 ۳ زا دزاب هدیرلب وتکمدحاوخ ترضح زن یدالوادبعم یدشا راصد

 هسباهن لاعتقح ما نسزاسب نوح ردقلهاوخ تلود ز٤ رات صن ءزسوب
 مسج یوسب 4 تدب 9 رایدزا هل دنرافب رشبوتکم یبب وب بویدزس هروک
 ناطاس نوح # یا ردو یشنآ نآ یهنرد تسه هک # متسکاخ وچ
 توقیح رکسعن را هکیدروسهجاوخ یدتاهصاحیدنفرمس تواکدوجم

 نو قلا نراشادنرقرف یدنک رک هش النم ندناها یدنکو هبلنالنح

 یتیرابدک هک هعماق النمو ردراشم ریو نیرلمرکم یدنک هک هلوالا دبع ریمو |
 هکیدلبا ها هی دلا ناهرب النمو ردرلشما ادف ه دنضرهرب كن هخاوخ
 فرطرب یرصانع"دو را هروتوا « دنرزواكنيرب ندنز ویقلراصح یرب ره
 ن اطلس میکنوج رابدلوا هجوتم بوریک هنیرلهرج رلبدکو رهلک هوا

 هلب ندراص> لب یوق میظعرب نیمه یدقیچ هرشط یرکسع كدجا
 لاله ینب هو یدروا هن رب رب ین: رکسع كد و ناطاسو یدبج
 رم ناک همدراندقارعو یدحاق دوم ناطلس بواوا مرهنعرخآ یدلبا
 ترضح «دتقولوا دجا ناطلس رابدروک هدجا ناطلس بوتود ریپ |
 هکبدروص دجاا ناطلنرابدتلبا دنا ی رب ریمیدنلوب هدنس هزاخ كن هجاوخ
 ندمنآییب یدیالوا متسر رکا منا:ینوب ینوش اکرن, هللاو یدتیا ردن لاح
 هناخاتسک هش ترضح ب وید رب وشالا ی دعنوط یتب یدیا زمهریدنیآ
 زد هحاوح ترضح رلنو هکرادیقاق ندفارطا یدلبا تراشا هلعامرپ

 هرن لاحت هللا سدق ییامعم ید ر شرکای ی الو نوا
 یزوسوب مدیا رروط ه دنسوف كن اا ترصح تقولوا هکر دنعد

 یاد هنا همس مساق دمخ هحاوخ هن ومدتشیا هلا عالوقیدنک ندکرمب رب

 توو نوک هیت و هد ریوزعم هجاوح ترضح نوک رب هکیدلنا لفت

 ی دنبرلبدروتک كروتک بویلرکا یمن نالفیدتنا نکرروتوا هرکصندرهظ

 ولمقبح ندتسارا یرلغاب لرهش نوح رابدتک هلب یضعب ندا او

 ترضحو رای دو د هج نکنود ردلکدتحاح لک هل رسیدتبا هنارایدلوا
 رربد سابع تشد هیارعک لوا هکندلوا هج وتم هبار هک نامه هجاوخ
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 عت "هد هشوکرپ یدنب ردیا میل عت سرد مدر وک ب وراو هب هسردم مدلوب شفک
 | نسردبا تمص زس هکر لیدر وپ سردلادعب مدرولوا تماصو تک اس بواوا
 هکر دوب یر ردوارد یکیا تعع هکرابدرب و باوج رایدنک هني ردن ییصا

 ملأغ یرب و ردکرابم هنیحاص تمص یک كن آو هلوا شمک ندتبرمشب ملاعا
 هج اوخ ترضح ردرکم هنبحاص تمص لواردندمک ن دنبمشب
 ه دانا لوا قافنا مدلیندنزوس لوا ییغلولوا كنانالوم نامهن هکر دشعد
 ساری س هکر ابد | رعد حباب را صعد هنقو هاشداب نىرلتر > نالوم

 جورخ بودیا تنطلس عمط هک ادابردراو یتبغر هداب زاکا ارام د محو ربا
 هرب رب انالوم ترضح هکیدلوا یراج هلبوا صا ندهاشداپ سړ رایدید هديا
 | بکس رب ها الومنامه هکرابدرویب هجاوخ ترضح را «دیافب رشت جد
 | ظا رهو مدنلبا هزل زم یدسنکو مدنک بولا هدنکش ان بوریو وتوطا
 || نی زامن حابصو مدیاردیاراض>ا نفی ربا تسدیآو مدیارابا رلتم دخ هث داش

 رولوا رضاح بولک هر هظتالص هنیو مدیا ر دیک هتغیچ بوراو بولبق هل
 || صع مدیارد رک هتفیج هنب هرکصذدرهظو مدیا رروک نتمدخو مدیا|
 || بوک نوکر مدیاردیا تم دخ هلهجو وب نوکر ه مدیارولوارمضاح بولک
 || رع ضرع عقاو فالخاک اب هکم دلسمداوب رمغتماکب یاالوم ترضح

 یدروکیبالنمیکاتقو مدیازعا مهف رص ةت هج هرذ هدمدنک ن نکلو

 هکه لب وش یدالغاب هغلراط مسفن مدلوا رغد ی و یدلوا بقا رھ نامه

 یفرمصنو لاح كن النمو یدیارولوا مامت محا ےسروط یخد سفنرب رک!

 قزجر ناسه هسا وا یاغنم یراش ریش رطاخ هب هک رب هم درولب

 جش مراوکرز دج نامه رایتخا یب یدیا زردیا مات نیا هلنراشا
 تله رت م دشا اکا پا دهجكي ومدلیامرعهنن رادسدقمهب ر رو هطدنواخ

 || شود ورا ند نس هرب مدالوا رداق هکمریک یرا بوجآ نیسوبق
 ب و یداوا عقاو تییغاکب مدلوا هجوتم بودیا ضرع یمفلهانکی و

 ادا لبمحتهیرزوا لالنم بولآ ی لوا ندمرزو
 ما ییها كن النم هکمدلبب و مدلوب هنیرزوا تخ مات یعدنک مدلکا
 راپدید(تسلهسدیع)رابدروکی ب هک اسهمدراو هنتمدخ بوروسردش وا
 برطضم شاوا مات یر صا مدراو هني رانا نوحرابدراو هروضح نیمهو

 ہک :رصعلوا یاعت ها هسمساق دجحش هج اوخ تب و دروک نیغلرضاح بواوا |

 (ترضح

 حس ا س س

A. 



 ورم ىست نا # رهب مان رجرکشز | مر ادنرک( ےظن چپ نیمه لو
 شپ تسلا سا هنرو # دورف دمآ شرعب تدسن ناعسآ # زهز ماکردنا

 ۴ ماتردکب ندرهزنشاج# مانوروقندرکش کش هدکهرغآ قلوا(هجرت)د وتلاخ

 نوح # نق کندنیمزر دالعالل# بسن كخرح هح رکردق وب هشرع

 راتفرک هیوکت فک ک ك نوب سدردلک درم م كیا مهف انعم وپ دز ربت ذر م اما مپ
 هللا انقزر ) هسلان دّعلوا راتفرک هنب رمغ كي وک تفک و ردکر نی رش قلوا

 هک انفو ( سو هلع ى ات هللا یلص دو دمرگ انع اتنفب هیارا ظثنا الو

 یراهیسدق تاک هدنمقانم ك هح اوخ تر ىح هرس ل اعت هللا سدق یماحانالوع

 هننابعتاهارک نکناهدندیقیروصتایعراتا ارز هسیارابدش اراصتخ ادب رک

 "ارادقم ییربف> وب ےکنوج یدیا راک وخ دن رارطاعرطاخ كیا نابییز
 اضتقا هتسکش رطاخ دیالف ی دناوب شا تاحر هیاب ملاعرانا هدننامز
 هحاوخ یداهلا وهو مراقیح هضاس رادقمرن دنا هینابع تامارک کیدا

 هللادیعهجاوخ نیهلنادبع ند هجاوخ نی یداهلا دع, ساق د ||
 راسک اخرشفوب هاضرب و بیګا هفالسا نعیضروهامناو هللا هاسیدنقرعس
 كهحاوخ هکر درو مدلنا شبتفت تااذلا هرس هل سدق ییهخ اوخ نقاص|
 اما مدرو ۰ دیواص اع یرانا a r ندشاش تالو یدلوع

 یرلف رش بسلو ردشمالاق ه دمدا یراق رششهننیغالوالرحوکهدان ز |

 رلر داو روشریاهبهنع ىلاعت هللایصر باطلا نی رع نینمولا ريما ترس |
 مقاو تلفغ هرکر ی اکب هدمرع عیجر دشمر وب هکر دل وقمن» هلع ندرلنا ||

 لقلب هدا ز دنکش اتم در دیک هپ هجاوخ مدیاهدعما.نوا یجد لوا ردوا

 | هدنامزلوا من مشعتود هتلفع نکیآزولآ عاعشبیدناب هغطا عام ردرب

 ۱ هکدآوا عولعم هرک صر د دنب رزوا لاحوب راه د مع عیچج هکیدیآ هلب وا مدافتعا

 هکراددید ےس اقدم هجاوخ هن و شعأ لکدرمهدم هکلاسرب هلک تلود و

 یلات هللا سدق رخ یوقعب انالوم قب رط لیصحت هج اوخ ترضح
 ن دنردنکحو ر دشلا ند رانا یتیفلت قسو ردرلشلیا هلته دخ هرس

 یرهاط ع لبضع اک هد دنکشاتنکبا « دنشاب یرکرایدتیا هکر دلوقت

 كم اوا هدد نفر مس هدنامز لواو مدنک هدنف رع" نودنا هلع یسوژرا

 یتلاوحا كناو ی دیا سردم شوماخ ن دلا ماظن انالومهدنس هسردع |[

 هدس ردم مدتا س تت دوم س ٩ مدیا شبا نس هبذحو قا رغتساو ۱



f}ت دی  

 |لتیلاصنو هناهس قح هکتبا ردن تدجو هسرارروص رک !ردکلبا دب رجنو

 | هسرارروص رک | رد_ینلصالخ كلکوک ندروءثو رع هییرمع ندندوحو

 اس رروص رک اردقارفتسا هدنغلراو كنيلاعتو هناهسقح هکتا ردن داعتا
 یک فا جا کودک هیکمروک یس کناری ت داس
 هسرارروص رک ردقملاق ندقحو قلوا راتفرک هکی زودنک هکتارد تواقش

 هس رارروص رک اردعغونوا یکردنک هدندوه د یرون لفحدوحو هکتاردنلصو
 هسرارروصرکا ردقمریا یرسندنربغ كنیلاعتو هنا“ قح هکتاردنلصف
 لو اندلاجوب هک كن هنسن لوش هکر دقلوا رهاظ لاحر هلکوک هکتاردن رکس

 | یرلترضح هللادیبع هجاوخ هېل وار د اقهکعیارتس یدیا بجاو یرتس
 | یس ریما یاش نیدلا ماسح انالوم ندنب اعا تن هزج ریما هکرلیدر وی
 | یتغلیضاف كناراخم اکا یدیا راو ینارغتسا م اغو ی دیا ی دنزرف كلك
 | دنس هلباقم كن | و مدلوا رضاح ه دنسهمکحم كن آ یدیاراش عا فلک ت

 بور وتوا « داروا یدیا رمروک ینب لواو مدرروک ی نآ ن هکیدیاراو هر
 ران اهن و مدغامهف روتفو لوهذ رب ن دن آر کره مدیارلبا رظف اکا

 | هکیدرید هرس یل اعق هللا سدق یرلترمضح نیدلا ماسحانالوم هکر دراٹمر و
 | دركي ن دعاوا لوغشم هب « دافتسا و هيه د افا هدننروص ع لها و هراکوب

 | هج اوخ هللا دیبع هجاوخ یني هکر دراشمر و رانادنب و ردقو سا سلرب

 | دون ورابدتیا فرصت هدمدوجو من هکمدروک هدباوخ هرسسدقیرزبا
 هکمدل د یږیاراش ہک بویذ نب هجاوخ مدلک هعدنک نوح مدشود بولوا

 ۱ مشروب هبهجاوخ هلنحم قوح یدشالود هنب رب یرب مرلقانامراو هترادرا
 | 2 ەجاوخ یخدهعفدرب هکر دراشهروس رانا هتب و نوساوا رابم هکر لی دروس
 ۱ ریسعاما هيلا فرصا هدن هکردلید مدروک هدناوخ یهرس س دو اسراب"

 دیتا فرصا ك کرزب هجاوخ یکیدم دیافرصتهکرزکبهلب وشیدالوا |
 هیراحم هک هدنامز لوشر فف وب ر دیا هرس هللا سدق یباجانالوم یدیایروتوا
 فرش كتشاش نیدلا ديج اال وم نیدلا ماسح انالوم ترضحو مدراو
 هک رایدروپ یدیاراورارط او بارطضارهد رفق ووجدوا ق رشم هلبتمدخ
 رس ر دنرابع ندراظتناو هبقا رم تعیع> ر دراضتنا هبقا ره هدنفقح

 ]| لوا«رکصن دفن ارا ظا یک وب ردنرابعندالوص كراظتاوب تباهن

 ]| یی ردلکد هتیزوایرمغ ندزاطظتنا و ل وبر دند بلغ یروهظ راظتا

 لو 1

 ا یس

4 4 
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 ننمیقتسم 4 هدب تما طك اذا نالواهناد هل ۳ لقە ne . ۱ ناو

 ا یربع ندنژودنک بواوا راتفزکه نب زوهک هءف ی واب ید هیلبا 1

 تط هن رزوات تط هتاشتا هب رش زق: هند ىنزيغت نقلا چ زمن وک

 : لصاححور ندتعاطاک !هنرواوا ع ونمو بوصندندحو دو هش هشبرروترا
 هرلباذعیونههویروصیو رخ او یو د عب زالوا یجدیعاط کلب ر واوا
 ع وصن هب و ردراو یاسا كلوا صالخ ندهیلب ور ولوا اهو دعتسم

 | تمدخ هپ هسفناط لوش هکر دلوا یکرگ» یک ترش ابم هب هطاص لاعاو|
 ییودنک هج تو ی صالح ن درابدنک هلبا یتاذ تبحم هک لب |
 وارد ردهل رد هرکنسمر ول ) کا اویاعت هللاادقژر )هل یواب هدرا |

 یسڊض رم لالسو هلق یلاعت هلا لص لودر ترعضح هکشوا هکر فتو

 ر دلک د ن دټرضح لوا هک هنس ل واو هلوا شا وا قوب ندآ رد[
 شاوا مک ع اغر دیمهم مکن ره یزودنجحح هکلب هيم اف هدن دوجو|

 تاةض هدعانقف ول هما واهنسن یرعغ ندی وې : یاضواو قالخا هدنآ رک هلوا | 1

 هوا لانو هناغس قح فرصت ره ظء هلیس هطساو ی اصرا با هیون |

 ماغو هک دادهتسا هفرصت د لوا هلا ىهلا یرصضت د یکهدنتط او وا

 ۱ ) رعش)هدیامایق هنید| رح ك: یلاعتو هزاحنس قحو هلو صالح ندنزودنک |
 5 نیطیوب درک ا هرو رای وب تؤرکب # راکننآ درک ا راکرد هک سا زا

 رابیوب یداوط میک ٭ راکن مدمه لکوکوناجیدلواولکدلوش (هجرت )
 اکا ا ۳ شنآ هک رداوا دیره # نی-ط یوب ی داروتک هل

 لکوکو هلوا شماسماق هنسف ن دننآدا مح حج ھو هلوا شعتوک نالوا واکر

 نادر هليو عیهج نیرو بورو ۲ ی راب ل اچج ه دنس هنیآ لرب هلریصا

 ندّهادازا هدنغلدازآ هدنعللوف لب بولوا رب لاج یس هدف بور ۰ دنود

 ندنعومحتو بوبموق هربیریغ ندنس هناتسآ كربپ یشاب زانو بواوا عراق
 تول هدندر كرب ینوافشو هدنلوبف لرب نداعس یدنک تودیاضارعا

 ر وعش هندوتخو كن مع ندر بوکخ هنس هیصاندوحو یگرقلقوب دکلی ۱

 تسب راکن یاریس رد هک ارنا ( تس ) هلوا شوا صالخ ن دم هقرفت |
 هککنهنسیک لوش (هجر) < رازهژ ال یاشاعو ناتسو وعا زا #* تسغراو

 هکر دسروص رک | ٭ لوارابن یناتسلک نو راکو ریس ٭ راکتربهدنراکهلوا |
 : صل یلکوکن دتلهاک ۱ هنب مع كنيلاعاو هراس یخ هکتاردن دیجوت ۱ ۱

01 



 ۱ ۳ یکم  زمیقنآ یاو یاد یارخان زنند ۱

 || درکوش معطاب ورار دیا وشم ی ر امد ن هد هرتشطوز دزاو ه داف هن هز
 ۱۱ مرولو مورخندنتبسن تیعجخفیدلوب هدنون و رندودهشک اشک ود كرکوب

 | ی ولفم كتبسن و هک چ شرا هریرب یشپا كنار اب دن ود ر ونغم ی آ ناز

 ا لوا هکتقو رهو یدلبق یواب نیلوپ كنښ هناخ هرکه ید هباثمرب ئدلؤا |
 | یدیارولو هبلویا؛مدرولوپ هدنسومق هناخاب مدرفیچ ن ەل نوچ هساو ھم |

 | ردیاب یدیا روناوب شعا یسیا لوا مس هتسا قهر وب شوارب ک٢ نوح

 | زدم بجا كب صالخ نآردہتوسان سففرساهکنت وهال غ یدبا

 | تاب وب ماقع نالوا ولغب هلیهب وهطص «تغبات هبذحلوا هکر دلکد رس
 | لا اهجوتم تنک ناب سو هیلعیاعتهللا یلص هعابناب كيلعف)ر دمزال |

 ,شپ (تادوجولا تففح هبو دوجوم لكف هجواهل ىلا قیافطا ةغبقح |
 ۱ هوس هد ع ابا سو هيلع یاعت هللا للص هلوسر هکر دم زال کس

 ۱ حب لوا داد وج ومره هک هنتغق كل راتعبقح"میچج هلغلو |

 قرشا هلو ٩۴ رد هلکنا منو قق كت اد وجوم غیجتو ردزاو یهجو ۱
 حرف یعب ردنراشا هنجو اب وک هللا هحو مقاول وا اف برفلا

 |هجو كتر دیا هجون درب هنرهوهدتفورهنند ردنهللاهخورتتا رم برغمو ||

 زر لوا كلاهابش ا لجو ردلوا نيعتموردرضاخ هدنا ||
 اد تکی دزن یسبامزا اب وا € یونثم زدن هر

 مامهیا ندزبوا ردبرقا هزب 46 هچجرت ل  زبخ دراد دوخ نوک کن
  Êو دنکر مکلوا زول ۱۳

 وا شقیا لصاحب ٹیمرک هلقح رک ذو هل وا شو ن د اتد یلکوک
 || د هنس هرماد كنب رح یلق یبح ابن 3 هک یم وق قرارحت كنلکوک

 ف لوا هبلوا هتسن مه یریغ ندقح یزکف هک هلو هل وش |[

 "نویتاذ لج لرآ رد د وج وم یکه ناره" ر دراو یره اظم قوج
 اس قج یی اذجنآ تاهو لوا راد نصاخ هجواکا کر دراو ||

 سم زر کا هروک ههجوت ماودو رد هتنرضح
 ۱ ۲ ذجف ۲ ماو ده هم دهم تا اذه ول تا ن دف رضت لطن

 | تربسح عي هنیچهم نول و اف هیلکلان نادنز ودنک :هلتس ةطش او ح
 | نا؛وزهروک ی یربغ ندالاعتو هن سیب تولوا قحالهنلها بز ذجو

 مھ ٠ کدہ ۶ ت
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 لتعصوب هلزابن فصو-م او دلا لعد دکر کر دیکر بوق لرل س ه دنه او د |

 زونه هی یعس بن اد کن كتبسن وب م درع غچ رک | یا ساق
 | عمره ك تب نوبات و (هنید یضقبال چ وغ) نوا شدا یقخ كنآ |
 هوار بنمو هروک 4 هلا ارصب ةساخ ینالاعد و هراس قح هک رداکدلوا هدهاشم

 | یغاراو یزاجوب هروا قرب هعلرب هحاشاو حاورا ن دی اهن ینراونا نوح
 | هکبلب ناب هنو رول اق م ان هن ندرلنا هکرلبا قوپ هلي وشن گن ب لب ناک هلچج

 | روض> نس د زدهزم ندقرحو توص» ا د تفیفح هکر درتعم لواو

 | دالا دنیصيربغ هدیلق تقیقحیکرابا ی قر هة جر درب هلتبظاوم اک | بلق ||
 : ق وذ لاک تد «دهاشموو دهاش هعحو را رد ه دهاشم ه دبلق هدلاحو و 1

 | هروضح ه.دیک یفله اکا ن دروضح فص و تاکل اس هکرزیولا تقواوا |
 | كنس هجن رادقم ر وعش هر وضح ریز هلک ر وضحرپ ننس هج ازمروعش |

 ۱ | یسدقم تاذ كلا رول وا عقاو ناصن هدکروضخ اهبل اسعو هزاشسنح

 هشرپا سحر ظدهک تفیکف هلک هنزوک بلق ترضصل هک ردالعا ند دجرد لوا ۱

 ۳ ؟ره هلبایرس,« ده اشم یش طع كنيرلشطمت» لاصو لالز هکردندار وب |
 | قیام عا هللاو رواوا هراز يدا ینلنسوض رانا هکنلب زول نیک |

 ندتشعنو طابترارب لوا هکب درونلب وس زوس ند هیناذ تب دیک رومالا| ۱
 نیبجوغابو ر لب نږ کلا هکردلکد هایش هنر طح اچ نج ردنا |
 هکرلب دروبنالوا تر.دق هنعفد كلا هک زدنا ذخاو لیمرب هکاب را هیالک | 

 درعا مزب ماد یر مدلو یدسدوب ندنالفوا کیاندنسدح او دنکشان|

 نوکرب یدیازکا ناب وا ویدنا روند ۱

 ندنامدلوا عراف ندنراهطنوج /یدنر کس هنخد ربا تراهط مدل هراهط

 نیسردیارود هدنس هرباد تیخرب هتک وردت س هک کە دوب كنسهکمدروص

 قح تربضح ملک هدنوب هکتق وره هکمزولپ ر دقوا مطب ی دنب ید
 نددب الام عیج یک دنکو مرولو باذحارپ هدّعطان هنفرظ لاعبو هنا

 ۱ ج نوحو روش ربات ذل  ظعرپاکب ندنلاح لواو مروزوکلخ| ا

 |یدیا بوخ یتروص هدتپاغ كن الخوا لوا مزولوا شوپ ندتیسن لوا |
 | ىدياىلەتمىرطاخاك | تیم قوحهدیحاون لواویدیا ظا هبا او |

 | غطا یعيز کبار ذعاک | مدتبایدیاراردیا نمطو تمچ-هاکنآ ید هزم ااو |
 | راف ایناز زده وه دوتا بوراوکرکلیوسا ۱ ۱
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 | روعش هج ازم نب هنب دوجو لزرع « دن اذ دوهش ردنزابع ن دک الهتتاو
 | ید ن ذنروعش قوذ ناسا تایل هلواعقاو یرترکا«دم افع وب کلب

 | هکر درمتسم كلاتس ردشمروب هکر داکوت یتزاشا كنولوا لوا رولوآ م طعم

 دوصع»ندلوصوارب ز هیلو لصاو زونهو هلو فص ها دبه]ا فاتصوا |
 یس: فاصدا هلعاصواردبناد دوهشروهش هجازمیب هندوجو تكنرمک
 هک سولید,رک ارد رذعتم نمسنزنک ندنهجورپ ردیس هبترهتافص تایل
 كتيهکلب نیس هلواهدازآندنس هسوسوو رکم لیاطیش»دنماعمروص > هلەج

 دکب روضح كنب ید كاست لپ هلو یالطا ید كکلم کی روضخ |
 | دنا کنم وا نیشه لز دم هکنوشلو هکی دزوا كن لا نوقوا
 هوا شلوب صالخب ن دنزو دنکو هلوا شلوا ق رغتبم« دن اذزک ذیلکوک |
 ۱ رو و ردرلشک) رب هلی دوجو رای ضب و هلیا دوهش رابضعب ندینعمو | ۱
 هیمربو لا ت داعسوب رکا درشت رعت لتشاددارایض عی وبا اذ جت

 ودب لو نس هقیرطناک چاو هدجو هجون اب نس هقپ ر طرک زکر دکر ک |

 هک هیامطع تلودوبات نیس هریدشریا هنشزرو كن هعب رطوب کزو دنک هبلکلاب
 یهتلا كير یاو یھتنم هللا ءارو سیل ) نیس ردلکدروصتم نوف كا

 * توا چو ین ام داش ارن اعشاع < یونثما هی رق نادابع ءارو سہل
 قشع *دوب ییاش امن زا یقوشعمریغ * تسوا مه,تم دخ ترجاوراک دزم ۱

 هکر ه# تخورفدب نوج وک تسا هلعش نآقشع # دوب ییادوس مزرهدوبن
 ۷ یگو ز روس :راقش امر ردلوا هجر بخ وس هلجج یاب قوشخم رج

 !ردآ دوسهزره+ لوصو خاص ىت ون :توف# یمهرمو عادوراوراکدرم
 ندقوشعمرع مک مارح شنآر ددیشروخر قشع# لوا قسع زدکد

 Ê نی ربع

 ]بی رادو هتسن هل عمرو ضخ بولوآفقاو هدنجورخو وخد كفن
 راح «دلق كکلاس تب لو ما ظفح تجر ی هک هشربا هر لوشا

 وا هیوش هاك بلوا رداق هکمردیک ندنیلف هلتفشمو هل لک ناو هوا

 | :دوصقم نوا ادربخ ندنز هد: ڪک هن هلا ندنزودنکی کل اس تلاح

 اد ورنک کر کر که دوتا کان زودنک تن کلاس نوج ندیلف قوقو

 | هتیزب یعس لاک ههذنسادهاک كنس قله اک لوا هزز وا: هررقم همی رط

 ناتکنا مادو هبلو وی ف اکآ هرس هطسساو هشاسفن شرازعات:زوتک

 ]تم سس هیانچ كنيم راهم قح لفط
3 anes mer. 



 ۱ | یس هلف المر غدوجو بوس جو مو شلوار طه جنوب یا
 | وا شلوا داز ۲ هجا ندربغ دوهشو هلوا شلزوتک ندنزوک یتربصب

 هلو! شلوب صالخ ندروعش هریغو هی زودنک بودا لیس قیقح یاو |
 | دوجو یرلنآ نادنناب یدنک یلاعتو هزاهس قح هرکصندقتح هل انفوب و

 ]| بوزی و تقافا ندلاحرکسو .نبقل دو: بودیا فرش هلبا یتاقح بوهوم
 ردنرابع نداعب وانق 8 لبا یس هطساو هنعیفخ تداءهسلوص> هراب رع

 توعک ندندوهش كبلاعت وهاس یحی رانآ هثسن هند هدماقم ول

 | هکندفلراتفرکهلاوکا دوخو یب رالکوکهکرداوا تخخاو هیاک ذاسد ها

 || ک اشا لوش بو دبا صیلختردنرابع ندقل راتفرک لوا ناح تغقح |
 | ص الخ لوا ن د کوا قروشکب وزتسوک كس اک | ردنتس علص الخ
 یون لوغشم هرک ذ هن یدادعدشا كرا: دد کک رکا هلا |]

 ]| هکز ەبلبا مھف ینا یب زدادهتسازک اوز هبموق لاح لامار ضقت درابدننک
 | سد رولوا شوا لرربتن َل راتف رک لکوک ه دننب كدوهش تاب زا

 كلکوکز هیلبا تمژالم بو دّاظف> یی بادآ هتک 3 ر هدیزک

 ۱ زاد اثر د وچو لوو“ ه د دقیفح یت ایز یصالخ ندشلزانهرک هلمح ری ۱

 دوهش نامهیدل و تا ناف هج ارمروعش هربع دوجو لک وک نوج |

 وا انج هک نب ریشو تاحوالب ؛ (عرصم)ردقوب هنسیریضردقلراتفرک هلفح

 یدلیق نوچال غ هد 1 هجرت % *# توز ةز وتش ۳ یا شا داش ۱
 لج یدلوا هليا الا یدلاق#الدر شلاق هنروک قئرا ندوج # اوس ام لتف |

 ندننوداه كناعدو هلص جا یکی ز روس بکر نیب یش یا لوا مرخ ی | ۱ ۱

 هکردلکد هدا ز ندو ردیامزدوجودوهشولوصو + هدنفیف> ین امز ت تیغ

 هلي ؟۳ یی دو رونی ااخیزابتع را یعب (اهیتاوخک لاعالاا ۱ ۱

 هب اع ماعم وب یاجکاق وذ لوا :ندیکف هداتعموب دوجوو فک بابوا | ۱

 جم | علطمور دانف هم دم یروهظ كن انعم یئ رلب ادعا اسندنشریا | 0

 |یارغتس ورد دیجم رو و تبان بودن یرشابن كل وصو ثد امس حک



Kit 
 ےس —

 IN لاو تعاججرب ه دنرلکواو م دلوا فرمشم هلبرلتم دخ و رایدروتی ||
 ابا هبنشکپ ربرایدتیا بوتود اکب نب زازوپ مدالوا رداق هکعد یل اج ٠

 رهظ نولص یتافو ران [و یدالوا ید هبنشوهب رب لد همارب هرکصندنآ
 | كن رجه دج دننوکی چ دی كنب رخ الا ی د اجج هدننوک هبنشر اهچ هدنساا |

 هللا دیبع هچاوخ هزي یلاعت هللا سدق یدلوا عقاو ه دنشملاز وب نکس
 اىد ق ا011 !نب یخلا هزنس قانت ها ښ دق رارخ الا
 | رلب دیا هدن ایج یرلت یضح هلا دیبع هجاوخ ه دماا یراقدزا یاکوب

 وب او کانن تموم «ارلنآ مرج ال

 هل لس ءارلنآو یتانالوو تامارکعمحمو یتانآر هظم مهزس یلاعت هللا سدق
 دبع هجاوخ ترضح یاظتنا هطساوویمابتلا هطبار كتب راقب سش
 ءارانآ هکر د هل وش یراو دیماو یر دنمز ابن و یرلصاحم كران او ردهللا
 ماایقلا موب یلا ی اے ظنا و یم ابتلا كن هلسلس وب هل اکرب نی رش د وجو
 نتروص قلخاتسک تالک هلوفم و ندرعف ول مکه چرکا هلو دادتما

 دغوطزارةدنپ رزوا ك1 یرطاخیدابارکذرقفوب هکردقنرهاما ررتسوک
 ردکلبا شن ینبقام كن هت اطوب ندنعجچ كن آ د وصم هک هعومح وب

 یحرش یلاوحاویقانم همی رش "هلساسوت دیالف هلوایلاخندنرکذ كرلنآ

 مات ةبكسم هلب رل هیس دق ت لک نالوا شر هلی راک: فراعم هماخ ةلرلنآ

 س قخ لوک کر دلیل لاشوبوكلسک ندقحربغ کوکهکز ریوی
 انس تراس ردشو ره ظم هنسلح هلن دحا فصو كل اعتو

 تلج هکن وسلوا رذعتم هکن ردرذعتم نسانعموب لوصو هنافصو امسا

 نیو هک هنن ره كلك تلبأق هنلوتق كنم راسکع یراون) كلاذ

 رلتون كلکوک ر دلکد سیم ریهیملش و ندنافتلا اک | لکوک رد ٹل وب

 د3 وصح كن انعم وب هنسېلج هلبنیدحا فصو كناذ ر دقوقوم یسلشوت
 هرکصندکمرونک ناما همح وهاک هنب رافدروس كرلنآو هنلوسرو ههالایجد |

 |ن دنذخا كن 1 دتعب رش هکر  دناضاب ر باسبسا لوا هک ر دراو ت اسا

 زاسسکنا فتصو نب رزوا روک دم نادحورد رک د مودو رناشم اعلوا عزم

 زدکمزسوک ج وضخ رب تەب اتم لاک السو هبلع یلاعت هل لص لوسرو هلی |
 ق داص مات هکر دقوب بیس لرټوق ن دنوب مجه« دنلیصحت كتبو نکل |

 اچ اج لوا هک هک هديا مزال هتتفو یدک 5دنک یشک ی ییسلاحم اما رب ها زانو

 € یران یراتطاب چ ساف
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 !بودازو چارا یاداوا راف مرطاخ مربک سذ: هقب ۳ و توزاو هکندنوخآ
 ۱ 2 1 pn مدراو هنا لش حانصنوح مدرا اوهپ و وا هلتعارف

 | یک وا نامهرلبا ع وجر هرب یس هلججو زدرب قب رط رایذتنا رلنآ نیزسکعد ||
 رمغیدلوارداق هلی وسهزب هسرشود لکشمراب هعقاو رک ا لوا لوغشم هتیرط |[

 | لوغشم هدنیدلا دعس انالوم نمد ه دنرلترتضح یولوم ل هديا دادم یرادقم

 !یرربا تیغ هلهجوت زاو ۳ هاظ الیتسا و: هلع هی اعم یرلق دلاوا |
 هبیلوا ینوقو هیانعم لوا كن هنیک ز 3 یدازافوک نوي یرلتیفک ق ا دونه و|

 دیه م دشربا هنتبک كرانآ هک دلئا وا یدیارذیا مهوت روب وا یرلنآ|
 | رلبدتک ندیدنکیدما یزلت داعهل وش مددْشمر وتوا هدنکواگرانآ هاست[

 | ثح اسا تعاشر رک ام دنا یداک ی و وا هک: دابا نظ هلیوش نیا

 | دز حارب وراک ا ندو وا مزپ رکهریدتیا توذیا مست هلوت رکسردلا |
 ۱ | هليا وه وارلْشب ور د ص ءب راب دتا نوکرب نیس زا دانعتحا هتکندناراوآ 1

 ! قحا کت5 ىا واننا غ ندنو نس ازا: قلقنانوا"

 نوساوا هدوخ وا یناوغشم كرانا الاو ژرولوب تفخ رب ٥ درلیدنک|

 | ضعب هک ه دنلاح و وا هکلب زد هنیرزوا هق زظ رب نوساوا هدقلقنا وا |
 هللا سدق یعاج انالورولوا كرب وقوا بفانص را ولو مفتر عفاوم |
 تراشا هنلاح كرا دنک ی رلکد ید لوا هکر دهن وش حظ ےب ردیا هرس یلاسع |

 لب وب یسی رب ندرلشب ورد نشی ربا هنشیهک كرلنا یکحاو مع هلو با |
 !یدیارونلوارک د ق راع« راد ورد کءدنرلسلح ظعو اکب هکندتا تناکخ ۱

 توعخیروتوا ن دنیاو مدیا ردپا هرعنو دان رو قوحو یدیارولک رب غتقوح |

 ی هل وآ مقاو او ربغا کس هکتفو ره رابذتا م دیذ هزانا نلاح ون نوک رب مدیا

 اند رز هسزدنت ی دلا راکه ریش و اقا کرا وا ونک کب رظاع

 مدتبا هجوت هرنآ یدالشاب هکلک ربغت اکب هد یدیاردیآ ظعو زب رعرب هدنرب
 نرالا یکیاو رلبدشزپا هکوا مب و رابدرمک ورا ندنسوقهسردم هکمدروک

 هکنامز لوا م داوا شوهد و مدنک ن دم دنک نزل دوق ه٤ ز وعوا مب

 ئدنا شلاط شلج لهاو یدیا شلوا ماست ظعو ش نا

 | یهبنشجمب رخآ كني 1 ناضمر نوکلواو یدیا شاک هعرزوا مب شنوکوا
 اکمدن هدیود هده رطاخین !یدالوا جد هبنشکب رب لدەمأ ارپ * هرکضتدنآ هکتدیا

 ا م | نوح عد هزلنا 7 اح وب تقو یر لند کم
e a e ss REDDER Hemama. 
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 و دابا نن یزوص لوا یمنجش نالوا هجوتیکردکرکرولوا قنمینیدنک

 ؟لیا مج ار نن دنس انعم كنس هلک( هللا لا هل ل)ییعی ك ةبيط هلک رد شع د لوا |
 اوصم رلکلاس عنج هک هدحاو نیع لوش, نیابشا روصو ترک ردنرابع

 زوب ون دک ه دهاشم هدروص عج ید > او نع لوا تابناو رد وا طمو
 یریغكنا هک ریکتفتروصوب نتعب لا السپ ردنرابعندکمروک دحاو نیعلوا
 هکر دانعمو وب نعي هها الاوهلصا رب لوا ردعجارو نم ردشعلوا مهو قوا
 ه دلاجلئ وا هرب س دق یرغشاک نردلادعسان الوم رونی روک هلباروصوب
 یدیا راشلک:فینصت هلوادتم بنکو یدا رال وا لوغشم همولع لص

 یدلوا رهاظ یسهیعاد كعب رطونوچ یدیا راشعا ید یروصتیعجو
 تارا رايد تاراي دشالوا هننبعک تكنیدلا ماظن انالوم بودیا ديرجتو كرت ماغ
 نیب نشی نیهرجتراب زه دنب هرکص رالی هجن ندغیدلوا فرشم هلیز ع
 تز اجا ندزانا یدلوا ئوف یس هبعاد اع رکتو ات رخت یلاعت هزلاامهداز

 : نچ ی طاق ارابچ اح نس لب وب مر هدیار ظذهک هجره هکر اددرویب مداید

 یدرراناو مدیا "مهوتم ندنا هکم د نمروک را هعقاو لوا ندناو مرم هروک

 لول نیسردیکح نوچربدتبا هللا فوخ قوح ند)هعقاو لوا هکیدبا
 ةهداجو ردع نم درک هی ضرع هنیرازرمضح نیدلادی زانالوءیرلهعداو

 | هل سدق یدیاقاوخ نیدلا نی ز محش یدایهكرلناو ردتبان هنی رزوا تنس |
 || رلیدیا نیم «دنناقم تبخوضشو داشرا هدناسارخ تقوا لوا هرس یاسمن

 یدیا راشد نب دلا ماظن ان الوم ےک مدشربا هناسارخ هلتدن كمك ح نوح
 رر ز خش نوجو ی دلوا زمسم هرکصن درا هجن هدعب و یدشود فقوت
 رب کراندرویب مدلبا ضرع یراهعفاو لواو مدشریا هنرلرمضح نر دلا

 ن زا ب رطو هکزبزع لوش م دتیا مک هنیدیق نمدارا مزبو هلبا تعب
 ب هم اط وب رک | نرم راز سرد هدنایح دیقزونه مربرود بوطوط

 | هکر ایدروب مه دیا هلب وا هسیا زکمولعم یتیدلوا اجاوب ه دن ط

 | نسرای تا رکیلبا هراهسا راز سر دقوب مد امعا همراتکسا مب مدتیا هلا

 | دنیا هراتهسا یدلوا ماشخا نوح مل هديا هزاهسا یبدزب مه ملیاهزاعسا

 تفو لوا حج نرضح هک هنهاکبرا ز كن كن ره ناکح اوخ هقبط هکمدروک

 طغو رهقو رایدقب یراواوندورلءدراب وق یرلعاو رءداکرایدیا هدن آ

 رهولشا ا ها اوا لایا کم داب یدیا رهاظ ءدنزززوا ءرانآ یر

 کوش

 اب



 ۱ یتاو یداوا هتفوکن دنا نکی رظاخ ید 1 دوا ي ne و :r نراقو :
 | نوکر هکریدروس راثآ هب 3 یدتباتافو توشود لدلناجارخا ندریمص

 أ نکو ا كرانا هکنوح ردراشاوا هتسخ یرلترضح انالّوم هکر لیدر و ریخب اکب

 قوحو یدبا رلثهادوا هک هلن وش ی دیا سوط دهند میظع یرلنا م غدراو

 ندنناعکا كرنا ی دنا شمالو نیکست چ لواو ی دنا راشعزوا راناتتق |

 ۱ | کشی قوغوص هدابز ی دلک وربک یدیا علیا یادقب هتعرکد هکیرپ

 ی دتا یدرو کک ینآ الوم نوح یادیا شع سود هب وض دنلوب نهرکد

 رلبدلبا لپ وا نوجردشلبا تیار ساکب هکر دیغ ووص كتاب ہک ز کی دیا مرک یا |
 هللادبع هجاوخ 9 رلب دلکهنیرللاحو رکو یدلوپ نیکشت ندرلنا كمرتداوا |
 | كنیدلاءالع هخاوخ یخد زانو هک هرس لاهتهللا سدقیاهفصا یاما |

 | قت وب مدشرپا هنثبعک كن هحاوخ هک هعف دلوا کر دش ید لوا زدن دنیا |

 | تسایالاصوالصاناموت *#سبو تنش لاکوشدوخزون(تیرربوقوا
 قحا لاصو لوا قلطءوحت# ردوب جنا لاک لیفعیوزوا(هججرت)سب وا[

 ۲ یس هعب رط هحوت كن هنالع دشناطکر دراشغارکذ هدنلاشر ضعب و#ردوبا

 | هکنامزوااناررونک هلایخردراثلوب ندا سن هکنتروص كضنحشاواالوا | ز هتسوکل اغتشااکاهکردیلبد هک تور هاکر دلی وشیرانطات تست شر وز و
 | لوا ه رکصن دنا هل وا رهاظیربا كنب زا د وهغم توکو ترارح كرلئا ق

 | هلیساوق عبجج و هلبغ الوقو هل ز وکو رارلفام نا هکلب ززلبا قت ی ایخ |
 | رکردتراتعندنایناسنا هداج تقیقح کر ارولوا هحوتم بلف لبا لایخ لو
 ندلولح ه دماسحا نوا ردیتروص لیصفت كلا لیفسو قولعا کع وک

 رد راو تان رب ه دنس اتر وا یزب ونص م راپ وب هلکنآنوجیاماردهّمع

 كیاو ر دکرک قم وط هنیرز ؤا كن یناو عیجو لایخاو زکف و ممشج س!
 هکز زا كشزب و ردکرک قمروتوآ هدنس ونف لک وکوزدکزک قلوا یرضاح |

 لوي رب ییفیک لوا راش اب هکمتسوکز وب یرناقادوخ یب و تدیع دنلاخوب
 دونم هکیلق تذبح هلکرکک فر ھو لرک تکه ندا كنآو کرک ك لبا ضرف
 ندلجم لوا هلکاا و قم الوا لوغشم هن هرطاخ لواو كما ق یا بول

 | لوا كد هی وا ن هرطاخ لواو رک جاق اک ندنلق تفیفح ییاکب|
 هظط رب یتروص لواو لرک كعا اجلا هنتروص صف" نالوا لادتقمأ

 تروصلوا دوخ نامزلوا هلو رمان لس وام هیات تی 1
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 ۱ | کرلیدروب ی داوا ضرام یوف ضو هنبرب ن دیراضاح و ن دل دّقتعم

 لوا ینعپ هسوک ن الف راب دتبا ی دیا یار دیک هوپ میلهراو هنن د ابع را
 قحراو هندایع كنا کر هکر گ ردش ارت دخ هتسیاش قوج هزب ضب نه

 ناب هدانندزوساوا مرطاخ مب زو هر ونک یننضموژوهرک هتل یو كنا

 هدنرزوا كشودضد یملواو ی درووا « دنج وا یان كنآ نوج ی.دنوا
 ا الوم یدپا قوپ یلاچ هک تکرحو هکلیوس زوسویدیاروت ا بوش ود
 هگلوسزوس یدروو !بوقلاق مش وا وجود یر

 قوح هکر داکس > هثب , هفذدون رلیدشا توردان شاب يتتيرانا یدلشاب

 کوب تو ر دول هکمدروکر ایدتنارابدعبخ هرعغطنوح نیسواب وس لزوس

 ْن دض رعنامبش ص“ لواو ٌلدلبا ها وح کا یا ورگردلکد ولم رک هنتلا

 یدلب وسزوس تب هرانا یزپ ندارکنم هر بدن هنیو یدنک
 كرلنا .نلاذوت رم هل دوار و یددازوا زوم < اږ وش مدلبوس هد هباقم دن

 خابص نوچ ی دیا قوبناکما كمر زوس هگیدیا راو هدبعب ف اسه هنبرپ
 یدربو شب وشن ءزب لزاوا كنس هک ن ود راب دنیا م دراو هنگوا كرنا
 ییکو هلی زون شماکاكرطاخ نس وسل بوس هسیاراب وس هی ٹکر هکر دکر کا
 هکرابدروس هبرق یلاعتهللا ما دا هلاك ۶ هخاوخ مود بانج لوا هدکشنا

 | یکم یداک گوا هوپ یرب ندرلاتشآ مدیاشلغب مارحا همز ال كرلنا
 بوتو دهزوس ین ی دیار هاظ هدنوزوا كص لوا ی رانا كنا شعا شمار جن
 | یسددوطبوعارجخ نس رکه رلپدتبا م دش ربا هننبفک رانا نوح یدلکا
 :هلکناو مدشلوب هتسمرپ هوب مدشیا ردلاح هنوباکس سدرایمتا قوپ مدغا

 |هنیو ردشعا تیار ساكس هکز دیلاح كراوب یدغیا ی دشا لد لب وس زوس

 هکب ر ندنږاک| نقر مس هکر امدید یراثم دخن نردلا ماطدانالوم هکر ,دروبب رانا
 | یدلوا هثسخقافتا نوکرب ی دیازاو دارا تیحوصالخ | تدسن قوح هز

 لوغشمرابدشيا كل دنمژابن هداب ز یرلقلع« و یرالغوا یدلوا فرشم هتومو
 ماد یعب غوا هدفوتلوفرکمردقوب یناکمفا تایخو ان کا هکمدروک مدلوا

 دز هدر هر هرکصندندم قوح ی دلو تگ مدلا ریمض یا س هل:ظفاح

 هگیدیاردات صخش لوا یدلوا ىط۰ لالذاو تناها مز هک رلیدتبا تیس

 | ی دنک یعبیدیاقلراد ناش وخ اما هیلبا عقد ینا بودیا یعس هدباب لوا

 نرانو #
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 ]| هکر و یدیا شل وا لوغشم هتادهااح هلتصابر عاونا ن دهشرا هنتبص

 هک هعفدلوا هکر دراشعدویدیا شمر سوک علب دهج ه داق هیفصرو هدسفن
 یربندنباعگا لئیدلا ءاهب هج اوخ مدلباتع رع هد كنید ءالعهج اوخ

 یدتا ی در وک ی ن نوح ید شروتوا ه دنس ه رشط كتب رال زعم زلنا

 | «رک اپون دردهزكکیدتاندکزودنک لوا هک دلواتفونیدلاماظن انالوم
 مدرک هننا كن هحاوخ نوحیدلک لیفت هی رطاخ منب روس لوا نیس هک ندکل

 یولوم تمدخ ی داک لبق هع رطاخ اما رلب درویتر ابعوب نومهیجدرانا
 | | لصتم هکر لبدتاهرسیلاعت هنلا سدق یرغشاکلا نیدلادعس انالوم یو دوا
 خار دن یبس كنا یدیا لکماکب و یدیانرح کواكنبران اتفق زلنا

 WITE هدرا دوحو هدانن ایراک دن ي ماعظ هکن را وا مولعم هلن وش

 یدیارولوا برج بواکود هنیران اتفق اب روش یزلکدی بوش ود ندنرللاقشاق
 ۰ دنرزوا كلرلناه دننبهک نیدلا ءالع هج او نوح هک رذشع درلنا هتیوآ
 ۱ هکن د رسا یرلتم دخ هج اوخ ی دیار ول وا رهاظ لاح بلو هر دج رانا |

 ح یرلتم دخ هج اوخ و را هروشیارقبات هکر لید روب هر دنود ندلاح لوایرلنا

 || فو قمنا ارفب نوح ید رس وک لاغتشا هما لوا هسفسبوالغب هط وف

 ريجخ لیتف یتعب مش وش هلا بو دیا بلطیب لا مان انالوم ی دیارولوا
 أ هج اوخ ی درش ود ن دنلا هش وش تولوا بواغمی دیاهنآ ارب هکندرریو
 هزاهس قح هکج هسک ل وش هکو راق ون رود نب دلا ماظد ان الوم هکراب دروب

 ۱ ER هکمز دو د ندلاح لو ایازب هانا لو دش م هب و هک ازا

 | ىلع دج هجاوخنوکرب هکر دشمروین دلا ماظن ات الوم هکر دراشهروب
 | منید روتواو مدنک هلن یدلوا مقاو تب زع هتنرابز هرس سدة كنپ ذرت
 | هج اوخ نوح یداوامضاح ین اح ور درانا م دلوا هج وتم هرانآ ن درب

 . | هکرزکب هلبوش را هلوا شل وا یلاخراب دشزپا هنفب شراره كرانا یولترضح
 أ عونرب ورهلوا لوغشم اکب هکر بدید رد اکر رک نوچ هکر دشلب یترس كی
 | م دلو هدنس هپ انمرتویکرب یع دنک مدلوا هج وتم دنن را هديا فرم

r EE 

 1 هره یدیآ رر وا زاورب اا من هککزاب ها اشلوش یی راز مضح هجاوخو ۱

 | كلوسرترضح بوا وا ترطصم رخ ارت دبا هڪ بند میم دجاق هک

 كني رون هب اهن نب كنو مندن ديان یی حور سو هیلع لات ها لمم |
 | زادوا هتسخ ن بتر غ لوا ی دل ات لاحت فرم صن هیهجاوخ مدلواوحم هدنجما |



ٍ EO: ۱ 

 | قروص لو «رکص بودیا ر وهظ هلص لوا ینعب یدیارل ثبهدهاشمآ
 | ملخ ل وا هکر دلوا یداةتعا كربةفوب یدشمروک دولنا نب راک دتا مافت

 || ت دنریاترمعح بوقعب انالوم یدیا هلی رایتخاور وعش كرانا تروص سالو
 | الو ەکردش خلوا ع اسا لب وش ن وجا تابنا ییانعمیراکدشیا لقن لوش |

 نلبتفو شوهزودامهم یعارح لرکك لک ی کهن دیمع هجاوخ ترف ح

 هجاوخ تزرضح رک تاموکد درکوک رب اک | نیمه شع ا رضاح نیغا و
 ۹ ج یراتم دخ بوتعب ا الوم هک رل,د و وب یرلثم دخ هللادع

 رایدیا قبس مه «دننب یئاربس نیدلا باتهشانالوم هلرف اوخ نیدلا نیز
 | هناماضریصن و ههپاقو لح نیدلا نی ز بش هکر لبد روض نادنب ن وک رپ
 م دنیا شما راز دیا م امهم اع دباب لوا و شعا راز رس وک یالوغشم
 هلی وا یسهقی رط لر اناو وابد تا تبیغ ن هنولیدنک تعاسرب ر د هلوا
 ماح نوح ی دنا لر ول وا باغ ن دنراب دنک هع اف ةعاس هکیدیا

 * م وک باتفا ز همه ماتفآ مالغوج € تیب ۴ راندوقوا بب وب رایدلوا
 موج هکن وحردشنک(هجرت) م وک ب اوخ ثیدح هکنتسرب بش هن مشه

 هجا وخ 9 میبد نرازوسوختوا هک ماج لکد تشرب عا٭ م دره مزاب وسند شانک |
 هکر لذ توس یرلتم دخ هللادنع هخاوخ و هرس سن دق یو دعگنب دلا 2

 ترضحویدیاندنباهعا نیمااءاهب هحاوخ یناودخع نیدلا ءالعهحاوخ

 هرافارغتسا مان یدیا اش هلاوح هننهکاسراپ د چ هحاوخ ینآ هحاوخ
 ون ءاف ندیدنک هدنساننا تالک هکهدرواوا هاک و یدیا مالک نیرشو یداراو

 ۱ رلپدتنک هک رابءرفس اسراپ دم هحماوخ ترضح هک هدتفو لوا یدیا رواوا

 دم هجاوخ هکر دشعد:یربندنرب اک دنق رعسر ابدشک بولا هلسیخد یرلنا

 ست ورد هدایز نی دلا ءالعهجاوخ هکم دلی تساوخردندنرلتم دن سرا.

 | دزو دیعب هود روذعم ینا ند رفسوب رکا نلکش پا ن دنلا كن ردشلوا
 ۱ نوچ هکیریغندنوشردقوپ ریشیا یه هلکنا هکر ادر ویرات لد هحاوخ

 | سوهاش نبدا ماظناالوم 9۴ رولک هزمرطاخیبسذ كرز رع زو هروک ی رانا
 هج اوخو زدندنن اصکا ءلرا طرح نیدلا ءالع هجا وخ وچ هرس لات هللا س دۆ

 | د تيعص كابر ندنس الع اراخن یع اون هدایصحت ن اوآ جد دلا ءاهب
 RR RR E ران او یدبا شمش را هه كرب دلا ءالع جا وخ هرکصن دناو یدیا شمروک |

 هک هن وع



{i 
 هحاوخ ترضح هرکصندک دتا تافو رلنار دندن كا كتندلا ءاهب

 لو اردرلشمر وب هکرار دیا لقن ن درلناو رلیدشرپا هنبعص كنبدلا ءالع
 هنت هرس یاعت هل | س دق كني دلا ءاهب هحاوخ ترضح هک هعفد

 یتسرک | مل هر وک هجکو ب زرا شب | رب ن د زع دنک زب هکر درو م دشرا
 ن زک ره هکردراشم روب انالومترضح م هدیا لوبق دز هسیاراردیا لوبق |
 ز هجا یعهلاوبقاکب یی وون هکمدیا هدرکفوب مدمارغوا هیمصک قرض ندنا |
 کر لیدر وب مدرا و ه:کضصوا لرلنا ی دل وا حارصنوجح یهلدر هو ون

 هرکصتدنا ر دکر ک كسا وا « دننه كندلا ءالع هحاوخاما رابدتا لوو

 || نیدلا اهب هجا وخ نیدلا ءالع هجاوخو مدش ود دنیالو ن اشخ دب یا

 رلیدلوا نطوتم ه دنا و راندلک هن ابناغص هرکصن دک د تبا تافو یرلرضح
 ٥ د زنگ م ز هکر ر درا شمرو هجاوخ ترضخ هکر اددردنوک مدآریاکب سد

 | یدیا هدنایحدیق رلثا هکمادام مدراو هنکوا كارانا سب ردکرک كلوا
 نیدلایصان هحاوخ ی ام داش را یمو دخت بانجو م دل وا  دنرازره«

 نالوم اکب م دیا هدناره هک راید ر ویب ر د راشم“ يا هننبهص كلرانا هللادیبع
 مدلوا هجوتم هنیال و ن ابنا غص یدش ودیس هیعاد كنیراترضح بوق عا
 هکیدنوا مول عم هلب وش ندنتاک ءارلناو مدشږا هدنا هلتعشمو تنګ قو جو
 | فرشم هلیثبهگ نا نوج هکریدرویب هلوا شوکه دایی کا اب ماع وب لوا|
 || سابلاکب یدیاراوضایب یز جرولوا بیس هتعیبطترفن هدنزوبكراب» مدلوا |
 . || رابدرس وک تسابس ردقلواو رلردتیاروهط ندنزوبقلی وک تشرد ہدتسایس |
 ]| م ااکبو هلوا عطقنم ن درلنا طاب هکیدلوا بیرق هکرایدلیوس تشردو |

 سلخ هکخد هعددرب م دلو ا مومغمو نوزح هدا ز هلوا لصاح ساب

 | کر ه هکر ایدل وا رهاظ هلب وش هلیا یتفص قلب وبح اکب مدشریآ هنیرافب رشا
 ۱ رلیدرئس وکر اف طا قوح و م دشع نر وک بوبحم ملبوا ییهوک جھ

 هفلادبع هج اوخ هک هدنقول وا ر دیا هرس یلاسعت هللا صدق یماج انالوم

 || روهط هلبتفص ما زی عرب هدنرذخن كریقف وب راید روب ییاکحوب یراترضع> |
 قوحو یدیا هلتسسذهزب زعلوا ماع یس هطبار محو تدارا عب هکر ایدتیا
 بوش نب رلیدتباعلخ یتروصلوا ل النانو ید شکن د ابن رانا هکیدنامز |
 هرکصن دنا یدیا هدلاح منب نیمه تر وص ل وا دیاش هکم دتبا روصد |

 1 یجدرلنا ییانعم و هکمدتشدا Ù دنرله ا ریه صعب كن هحاوخ تره> ۱أ



{in} 

 | مش رنو ر دیلغوا كراطف ندلا ءالع هجاوخ ران ون هرس یان

 ۱ )هسنبا دص هکر ه هلبا هبنج تفصو یدیاراو یس هب ذج یوق ردیراتنالو
 أ ی و قاد وه هدنماقهروضحو روعش هلاعوب یرلناو یدیا رردبا فرصت

 | قوج هک لس ب اب را ضعب هکیفوذانفوتییغو ی دیا راشمردشربادخارومش
 عج یدبا راشم ردناط هراناروا وارسم هر دنلا لبس لع هرکصد دهدهاحم

 مات یرلفرنصن تیفک هدرر ازو « درللاط لرل نا هدناسارخو هدره ل ءازوام

 رول وا فرمشم هلبفیرش س وب تس د كلرنا هک هسک ره ردشاوب ترهش
 نوکر هکیدنل وا عانسا هلی وشیدیارشود بوم هروط هنب رزوا قانا یدیا |

 یدیا بااغ «دنرارز وا تیفیکل واورل,دقیج هرشط ندنژ هناخ هدنتفوحابص
 | رایدلوا د وخل ب ولوا سکعنم یفک كرلنا یدنوفود یرارظن هک ءعکره
 تذفح رلبد ارعوا هت اره بودا نمنع كرابمرفسیرب ندنرلشب ورد كرلنا
 ندرازابهک اتقویدیا رهاظ « دش ر ورد لوا یراثآ ترمحویادوخحب و تیغو
 ولک كءلخ بوبلبا بولغم ین آ یتطاب ما هکیدرونب روک لب وش یدیا رک

 الوم ی دیا قوب یروعشر دقلوا ندنرلکدتیا تاملکو ن دنرلکدنک
 هک رب رع لوش نا د هل س وبر دیایرلترمذطح هرس یلاست هللاس دق یماج

 هدا زندنوب اح كشو وردلوا هکرلءدروس ر دش« “را هتمدح ءارلنا مقف وب |

 یشروصلواو هل وا باره هننروص كنسح هحاوخ م اوذلا لع هکردلکد ۱

 هشب وردوب قفص یس هب ذج كرنا هلناکرب كظفح لو او هیلبا ظةح |

 "هلسلس هک هل وش یراترضح نسح هج ا وخ و هلوا شا تیارس
 یفلر ا كل رلنا و یدبآ رارربک هنتلا کوب كرار ردیس هب رط ناکحاوخ

 یدیارلشعریا هزاربش بودیا تم رغ هکرابمرعس هکتقولوش یدیار ررونک
 : ضرب یدبا رادود صالخاو تدارا مانع هر هک هی رب ندنرباک اكر لوا

 | لوا یدربک هنتلا کوب یط ره كرلنایرلت مضح هجاوخ ی دشمل وا عقاو

 هدض رح لوا ورادل وا ضد مه یر لتر طح هج اوخ تولو تک رع
 زوب رك كررعهی دیا یس هک هنشو دهداهشصا دعی رال دنراب دتا لفته رخ

 لق هات ٹال و ند ز اش یاب شل و «دنستلا رکن ۱

 هل سدق یخ رج بوقعهد االوم و" ردیتفدم كتب راوکرزب دلاو هکرلیدتا
 رد هب رق رب ندنر هب رق ن نين رع ن دخرح e ٥ ا

 | ةجاوخ ت سضح.هکلب ر دندنباعصا ل راطع ن دل ا ءالع جو

 او



 ا ۱ ۳6

 كالُد هندا ادقزر م الکلا ل وضفنغ تک اس همکطاناساب قطانوهف هناساب

 تماص هلنابز یررر د هنیرزوا حسق یکی توکسوتعع ی هب(همرکو هلض
 یاد زكنهسوکرب سا ردقلوا تءاص ندناوک ارطاوغ هبلق یمزیرورداوا
 یلقیهیابز هک تانهسوک لوشورولوا ز آ یره اک هساوا یلق همسلوا تساص
 هزوکندسوآ ل وشو رايا لج اکا یسب ر رول وارهاظ یبرسكنا داوا تماص
 هدندوجو كنانعب رولواناطبش تکا ه وک لوا هل وا تماصیلقهزو بز
 یزب یل اعتو هناهسقح رولوا همی و لرهرنکا یتاماک رولوا مک اح ناطیش |
 ندناوک | رطاوخ ها یلق هک هسښکل وش و نوششیا غ ارا ندلاح یک كنا |
 هلتمکح ناسا هوك یک كنا سب هیل وا تعاض ةلرناداو هل ؤا تم اص |
 نالوا یراج ندننبز ینعبرول وا تکاس ندمالک لوضف و رولوا قطان
 مالک ینعیالامو نانذهو لزره ندنا رولوا تععصنو تفرعءو تمکح هلجج |
 قاس لکد ت اسلهحملوا حاصیلقر ددان کا و ردك یارخییاسلارب ززاک ۱

 سسنم یتلاح لوا هزب هللضف و مرک یل اعنقح رولوا اص ید حزاوج |
 هحاوخرانوب 6 هرمم یلاعت هللا س دقاتراپس هن وبا هحاوخ ۶۴ نودا |

 ر دیرلتیال و هرج هرغ و ردیلغوا هرمس ىلا عت هللا سدق كن اسر اپ دم |
 ردر هن و ایران نکو ردنیدلا طفاح یرابقل ردراشهروتوا هنر كن زاتا |
 موسرو هتعب رش م ولع ةباب ردیراعلا ظفالادجم ندع ن دج یرلعتاو |

 || ل دو« د دوج و ینو ر د راشم ربا هلبس هطساو ی راوکرزب دلاو هتشیرط |
 1 هدهباثمرپ ه دماعت دلت و « دلاحرس یدشهز وک ند رانا یراک هددوحوم ۱

 هکلب ندنمولع لهقناطوب و ردید رلشع44 مدق هب رطوبرلنا کره کرادیا ا

 | راهسننا لاوسهنمشر ندرانارکا یدیالوا رهاظر دیم راش اا ەن ندهولع راس

 نامهای ی درل هچآ یہ اکن وچ میل ہ دیا تعجب ام ھپ اک کب دیارارروب

 || نیدلا ىج جش دنس اچ كرنا ن وکر یدیا رول وا مقاوزا عا فل ندوب

 ندنز هدلاو یدک یرک ذ كنتافنص مهرس یل ادد هللا سد یرلترمض>یب رغ
 هکر درلشمهروب یجدرداق تاحوتفو ردناج صوصخ هکر لددروس بودا لفن ۱

 یان هلا یل كالوس رت رضع هب دسیک لوا هلن وبا یصوصف هک هسوکرن

 | هدنشب شعااز وی رکس كرر ول وا کج یس هیعاد یعباتم لسو هل |
 هننا سدقر أطع نح هحاوخ 2 رد هرب یرلفب یسشرهق ردراشعا تافو

 ییوووم» 6, شا



 تر
 :دنخوایشا كرنا رلدلوا توفیراتمدخ مدلاونوح هک راددروب هلب وش نیدلا

 | تو ملی اردک ىد ی یزد ماوارشاس کج مپ رام ِ

 | یعزوبومدراو هنحوایرافانا ی دلو اهدا زار طضاو قلفرلبدتبا مسنبوحا

 ۱ ۰د هنب دم كرلنا نوح اب دکحراقوب ییراقانا مدروا هنب رانابطكنیرلقابا لراس

 هک. دزو یرانعو هلال دبسیدشربا هنیربندم ر هاکیرمش یرلکدتنا لفن

ar *%نوا یزان هک دتاروض >هدرب لوا هنب ند دب زاناحازا هکیدی زا  

 هکنوج یادتبا یر ندنادفتعمو دب م كن هجاوخ ترمط>ح یا ندربا

 نیزکىدتک هکم دشا هدنتفو عاد ورا دتاز اج تع: رعدجاوخ ترضح :

 | بن دیبا هکر دندنس هکر بتع ساافنا كراناو دتکو لدتک رابدروس ||

 |وولوانارکن هزکلاوح | طابو یرهاظ لرساسکاد یرطاخ لربذوب راشمزاب

 ادیسرولوا رظتم هبهیهلا تاع ی تارطن تسسن هردرب لوا ماودلاىلعو

 مار ؟)ا زن نیغ ت دبنا )کر دراشمروب هرس لات هللا س دق دینح هفناط)ا

 راقح ال هسار وا وا رضا رب ن دمارک نعد ( نیمِیاسلا ناعخ اللا تقلنا ۱

 مه>اورا لی اتعت هللا س دو ند ءا ریک هلبا هلجو و راروشالوا هراس ۱

 هلسح و هم و یترودنعینش و ؟کردلوا ریتععلصاهدناب نیعچا

 | تعد رط هکر اد دروضهرس سدو هنیدلا ءاهب هحاوخ نرضخو هتودزوک | ۱

 اعط هلکغزوک طو ۰ د رهاره یورو هلعرشن هک رلیدروی رونو ها

 | هو وکهح ازم لادتعا هدم ون لیلقتو كع هکب وط هو قمعجا هلطارفاهن
 | بك صلا لبق و نيام وست اب هلماشخا ص وصلا لع قمل اج
 | كلیا رطاوخ ن و كلبارکف یلاوحا هلعا هجوتكلباابحا نيد لوا علطم

 |4 وا ان ه دنا هروک هل ایعتساو ی ام ول اح هلبارط اخ لوث اص وصخ ||

 | خەپ وو دوم هدان زهدکلیا مفریرلب اه ندلکوکت با یفنیرارطاخ یک ك نا
 |!داویلاعتو هنا بس هل مم تلقلاقطد مالکل الوص»ن ناسا تکساذا) ۱

 هساوا تک اس ناب ز ندهالک لو طف نخ ره ند( تالقلا تکسناسللاقطن

 هسالشب های اک ناباوا مهم نابز هکدخر هو راشب هزوس هلبا یلاعت قح یلکوک ||
 نع بلقل | تمصو نادسللا تمص نيم لعتععااو) ر ولوا تکاس باق
 تمص نعو هدزو تفخ هبلق تعصب لو هناشا تمص نخ ناوکالار طاوخ
 ناکه لقال و هاب نصب .منمو هر ه لحو هرس هر هط هوو هنا ۱

 || تمص: وهل تهص نمو كلذ ن نیا انذاعا هل درهم ی

 ¢ هناساب



{ire} #۷فلا  
 قیر ) مسو هلع یمن هللا یلص هللا لوسر لافو (ربطتالو لای ) سویل
 لعقفثیهعاذهو (هلیرب وأ نمومااهارپ تارشیل الا ةويسلا نمیدعب

 نوچ ۶# یناج او مکب ایمامق عود یوغ لب هح یههلایب اب (تپب) مته
 هرانارلبدتا مات ىج ناک راو رب دشرا هب همر هک ملر تیق اهو تءالسو ته

 ندربلو اورلبدلباهدنا هد یعادو یفاوط هلی وشی داوا ضعراع ضرب

 هللا مسب) هکراب دزاب بودی تاط ین اقک ا هوب راب داوا هج وتمهیدس دق ةنیدم

 | دوصطیق ه رس یلاسعت هللا سدق دنا ٌههاطلادیس ینیاس محرا نجا |
 دنع ة ناو نی سشعو نيت | هنس هجا ی د نمرمشع عساتلا تیسلا موپ
 اار نك و ات کریو ع رکد یل اعت هللااهداز ٌةکرابلا هکم نم انفاصتا
 هتراشد و هر اب ف هنع یلاعت هللایضر لامف هظلاو مونلا نیا و بکر اعم

 هلاخا نمتظغینسام اهب تزرتس و هملکلا هذه تط لوم دصقلا
 هلترابع ىن رعهرکصن دلا( كلذ ىلغ هلن دما ٌهظقا و مولا نيب هعقاولا

 دقناطلا دیس هک هدحاو ةماکوب هکر دوپ یس همجرترابدزان یخد تاملکضعب |[
 ۱ هم ان هەم اح رد هلکرت ی دلوا عق او هرسس یل اغ هللا سدق ن د دینج

 هر راالوا با و سصاح ندزفابحاو باتصاو هژب هماع *هلغاش ردراشب رب و
 | نمکیدتبا « دماسقمو فق وم ره و هدماظع رعاشم وب نم هلصق مزب ارز
 ۱ تراش وب دصق ل وا و ی دیا ىل وتد و شد عام كن جج ن دهبعدا

 | هاو اک رابما بیطادج هل احس هلند او) ردنورتمهلوبق هسا تقم
 | هب هفیرش هنیغم ین وک هبنشر ابهج ن وکی چچ وأ ی رکبو (هدیزرم قناکیو

 ت ول و رلب راش لس هنلع یاد هنا یلص ن دتلاسر ترضجورابدٌشربا ۱

 هداز ید هنس ر ادقمرات هکر ادا بلاط ین ۰ دوت یراک دنیا المالوا

 | هتل و ربدعا هدابز ردرانوبنیمش هکر ادر وپ نایدتیا هعلاط«نوح ) هديا |
 | لهاو یور ی راتق د ندلایمس الوم راد شوا هنچحر راوخت هدننوک

 زا نینعولاربما هدکرابملزمم لوا یسهصگ هعجورلدلیف ین زاغ لفافو هثیدم
 || مش ورلبد ر وي لو زن ه دنراوج یس هبق هنع لات هل !یضر كاب

 || رف بودروتک شا طقا شلنوب ندرصمیرایرضحیناوخ نیدلا نیز |
 | ردزا تم ندزوبقراس هلبسهطساو راشاطلوا یدع-ورابدتاحوقا هنپ راکربتع |[
 ۲ سدقلرصنوبانیدلاناففرب هجاوخ یراوکرزدلو كرلنا هکیشی ر ندناقت |
 ۲ ن ابترب هجاوخ تضخ ی دتنا ی دا ن دراصوص# هرس لاس 06

(j 



firr %# 

  یرابدنبا ید فب رشت هح یریغدرانوپ و هديا میلمنو هیلبالع هلبکیدلب
 ۱ هدنیآ مرح هدنسکیا یم رکیزوب نکس نره نوچ زهاوا اصحاو دع
 راد زیسو هبلع یلاعت هما لص كتاسر ترمض> و یفاوط كمارطاتییا
 | هنینافص نوت راب زهکربتم تارازم ندنلو فسنورابدةبچ نداراذهنت
 مدقمالع ےاشمو تاداس رایدراو هک هر رهرابدارغوا هم و هدمروهنارهو

 نالوم رلید رس وک لت هلم ارک او ز زعا مامتورلیدتیا دع تون ی راغب رش
 نوح هکرولک هع رطاخ هکر اريد ہ رس یلاست هللا س دق یراّیرمضحیماج

 یداچ رخاوا ندروک ذم لاس هکرد هژیوش هدم“ ابقورلیدک ندماج تالو

 ن درل دنم زای ی ر دپ ل رمعف وب ی دیا ی یخ الا ی داج لئاوا اب یلوالا
 ۱ ما مب و ی دیاراشمهبح هنندص یراترا ز هلبارمشک تن ندرلصاحو

 | بوروتک هنیزوموا ی هکرایدید هنب رب ندنرلعاعتم یدشمالواشب ماند
 | تورس وک ت افتلا یخ د رانا هتود هنکوا یرهفح فوغح هلی راونا رانا ||

 تعلط ز ونه هکر دلی شا نوکوپورلیدرویب تیانعیناهرک تابنشابرب و
 ر د « دلکوک یت ذل كني راکر ابمر ادیدو رد هدمز وک یسافص كنب ررونم
 نالوامقاو ندرقفوب هح اورا لات هللا سدق هناک هجاوخ نادناخانامهو

 | ذیماو ر د هدنناکرب یرظن كرلنا تبحو تداراو داقتعاو صالخا هطبار
 |: دنس «رهز ی راصاخم و یرلبح كلران | هلن كن هطبار ل وا مه مرانود

 | كفیرطو یترارح كناوهرلب دشريا هروپاشبن نوح ه دوجو هنع مل واروشح
 | هنیراتب زعل اف و یدک تانک ه دنسسانروا ب اتا ن دنتهح یفاحم
 | لاقت نت اوید هرسیلاعت هللا س دق تیمور نیدلا لالج الوم ی دلک روتف
 لابقاب نح ناقشاع یا دیور ٭ تاببا 9 یدک تا ییاویرلیدجا بودیا
 نات داپ كرابم* یدوعسم جرب یوسب هم نو+هدبشاب ناور # قدا
 نابه *یدویب هکینشدرهب ییاجرهو یرهشرهب هل ناما قیفوتب هرنبا
 ترو ص ل راپدردنوکهیاراخشیب وتکموب ندارا لوا بودیاررقءیرفس تم زع
 هدش هدمآ نورب هکب زوررددش هشون بوتکم نیا هزاصس دیمار هک نوتکم
 مهدزاب زور ناوتافاحماوتافالا نعنیلسلادالب رناسوتیج روباشدن زادوب

 تعالسو تفگ لاخرد 5 :امنامنو نرش عو نین هنسیرخ الایداجزادوب

 توقو بلق توفو هرکذ لج یهل  مارکاو ل ضف م امت قوو تیهافرو
 | هللا یلیصهللا لوسر ناکتاراشب و تاراشا مک یهانتمان لصفضیش نیش
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 ره اظم هتکح و تر دق راثآ یرانآ هکن دیس لوش هلوا نوح اد
 | تابناو ین یسهقبرط هبقا ره ردلکد عضاوت ردتعنص لوا الاو نیس هروک
 | هنر ازو هیتر هليا هذج ن د دبقا ره قف رط ردب رفا و ردالعا ن دن رطا
 هله و رظن و ع الطا هرط اوخ و رولشب یا هفرصت «دنوکلم و كلمو
 ماود ند هبا ره و دبقا ماود قاتق رونم طابو كالا رظذ

 ر دلوبقو عج یدآ كنانەموب و رواو| لصاح بولقلوبق ماو دو رطاخ تیعجج
 الع عاجا هکرلیدروم رابدستا لاّوس ند هینالع رک ذ هنا زب رع ترضح

 كسی وردو ردزرلح كعانیفلتو كعد دناب هدربخآ سن هکردهنب رزوا كنا

 هرس سدق ینافو كنيراترضح نیدلاءالع هجاوخ ردرمخا سفنیسفنره ||
 كن رعه هدنسم رکب كيجر یس هک هبنشر اهح هرکصن دنز امن وستان
 نا اعحوت یر هرهطم هض ورو ردشل وا مد او ه دنسډکنا ز وينكس

 یرافب رش مان 4 هرس یلاعت هتلا سدق اسراپ دڅ هجاوخ ل ردهدنس هیرق
 كنیدلاءاهم هحاوخ ترضح درنو ردیراغلا ظفاح دوج ندم نده
 تاععاور درلشمر وس ٥ دنعح ران وب هحاوح نرخ ور ددزاک تاعکا

 هکتناماو ق وقح لوش هکر دراشع د ب ودیا باطخ «رلنوب ه دنروضح
 ہیعض و ےھحور یل اعت هلل اس دقن دن هغیلخ ن اکجاوخ نادناخ

 هزس یت اما ل وا ر دشلوا بسک دل وب وب ځد هک هنسن لوا ر دشعر |
 ردکر ک كعا لوق ی دلرععا هق ر أع انالوم یی ردارب هک هلب وش قدلرعا ۱

 یدرانار دکرک كمر دشريا هنقلخ كن الاصتو هناهس قح تناما لواو |

 هدنزربخا ض سم هجاوخ ت رضح هن ورلیدتبا ل وبق بوزتسوکم ضاو |
 دوصةهکرابدروب هدنفح رانا هدنروضح بایحاو اکا هدنتییغك رانا

 تیب رت هلیقب رطیکیا تاکولسو هپ ذج ینااما ردیدوجو كنآ ندزمروهظمزب
 ینتفصخرب یخ هدلحر و رولوا رونم ندنا ناهج هوا لوغشمزک اردشعا

 ردروک ذم هدنباک ب ولقلا توقخر هصقو رادشبا تمارک هرلنا هلپ ر طن تبهوم

 لواهسیا رلید هت رهات رایدلشغاب سفن هراناهلب رظن تبهومیچد هدلحر و ||

 یلاعتو هزابس قح هسرارب د لوا مکه نره هکر لیدروب ید هدلحترب و رولوا
 ثبدح (هدربال یلاعتو ناهس هلا ىلع مسقا ول نم هنلادابع نمنآ)رابا یتا
 نیقلت شرک ده رانا ید هدلحرب و ناناوسلوا مر دز و هایت نوک
 |ندتفب رط بادآ قیاقح و قی اق د هکر لیدر و تزاجا هرلنا و رایدتا
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 | اف هلوا شومارف و ه دیشوپ هملاط توکلمو كالم نوح ردهدان ز یروضح
 | )زاغ تقوشد رواوا انقهلوا هدیش وب ەكلاس جد یدوحو کلاس نوحرولوا

 | نالوا رک ذ كعد نیسدلک رافغتسا هرک یمرکیهرکصن دلع رکا ذمو هصبعع
 لانهنبآ یقیص رد ددم هه جوت یس

 a ك هنیآلرک قمروا هاب ز ول

 هپ نخ رک ذ هک « دنامز وب ر دقوب یس هاف كغمروا هنو ابو هنسولهپاو
 هدسفر ردلکد كعدقوح دوصةملکد هلا تلقرا رد هل اهدعمردراا ما

 دڅو هریدنیا هنب رزوا بلق بویلشاب ندنفرطخناصهید ( هللا الا ]ال )هرک وا

 لوا ندحابص زالوا زس هدهاح هیلباجارخا ندنفرط لوص یه لا لوسر
 | راطع ج هس د ه دنرلتفو تعارف ندفلخو هدنولخ هرکصتدماشخاو

 | # دیکح لدزا نوخ هرطق نارازه دص د تاب هرس یلاعت هللا سد

 5 یطرطقناازهدص نر < بنت ےتفا ناز * ن طدناشنات

 رکز وقط هد سقنریاب ۴# ندا هرطقرب ناشد مدلوات هک

 اتقا یتا EHSAN RE ک | هد

 | لوا هک وشيار ا ضف رادقم ل وا نامه ء راندیا تراب ز یی رارازم مهرس

 | لواو شمرتسوک هجوت هلتفص لوا بودیا مهف رادقم هن نتفص كزبزع
 | برق هدننرابز كت هس دقه دهاشم که حر ڪا هلوا شا لوخد هتفص

 | ردکرک هی هسدقم حاورادجوت هدتعیتحاما ردراو یزرا قوح كنيروص
 | هک ( متنک ام ثیح “لع اولص) هدیوبن ثیدح ر دلکد عام یروص دعب
 1 هیلاتمروص لر وف لها وردناهرب و نابي هزوس وی ر دشلوا دراو

 | تراز یرلنآو ه دّمابق هج ول ه هرلنآ ردراو یر اتعازآ كکعا هدهاشم

 | هج اوخ ترضح اذه عم ردکلیا هد نراتفص ران آ هدع ه دکلنا

 رواج ن دهللا قلخ ترواحم هکر دراشمرویب هرس هللا سدق نیدلا ءاهب
 یددولوا یراج قوج ندنرلناسل درام تیوب ورد یواو قحا ب

 كند ۱ بط تل نیکیداشیا ءارالوا * نو یه یربق انا

 زاناو ردکغا جوت هبلاعرو هنا“ یح دوصقم ندکلیاترابز یدهاشم

 هقلخ رهاظلا بع یخ دکلیا هلبسو هقح هجون لاک فرش ح ور
 | هقفح عضاوت لوا هقبق هیقطا ص کرد هبوب لاح خد ۰ دکغیا عض او

 ما اوت لوا کر دوبقمتقولوا عض صاون هلا قلخ اربزردکرک قلوا
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 : ردنا هرسیلاعت هللا سد فاح انالوم رلب دل وت نیس دن لاک او لیکنو

 ح ءاریکلا هوساو نیما ۶ علا هود هكر دمشجسلا ندراز رع صعب رف وب

 فو رشلا دیساا مدارا تاقعحلاو ةعي الا فاصتلا تحاص نهقدلا

 ردراشا وب طارح ا قیفوت هنکالس ییا دک از لنآ هرسیلاعت هللا سد یناجر لا
 رد راشلوا ن دنرلم د اخو ندنرامزالم كلرلنآ هلبا مات ص الخاو مانزابنو

 | یم شرا هننبک كن الک ىلع نیدلانی ز جش ن هکر دراشیدهلبا تاعفدو ||
 هکیمروا زوب هنتم دخ كر اطع نیدلا لع هج اوخو م دلنروق ن دضفر

 ه دن سلاح هک یراهیسدق تالک ضعب كبرانآ مدلعب یییلاعت یادخ |
 دق هرس یل اعت هللا سدقرلتمدخ اسراب دم هجاوخ ر دراشمزوم
 نوستلوا رک ذ هدشوا هنتین داشساو كربت زادقمرب و ردراشمروتک هک
 ندنغاراودیما كتلع یب تبانع لوا ردکرک كمروک یی لزا تیانع ٌهقاس
 | قلقاصیکیدتک ندانفتسا و ردکرکقمالوا لف اف هظح رب ن دنیلطو

 یانقتسا روهظو رک قعاص قوج کید روزا كنيلاعت هللاو رک
 هکر دکرکن دنفص چوا قلشوماخ رک قاوا نازراو ن اسرت ن دیقیقح
 رک ل کوک ابو هدنظفح كن ارطخ نالوا عقاواب هیغلوا یلاخ ندرانفصلوا|
 | تلاوحا ندیا رک هلکوک ابو د دنسهعلاطم كن [ هوا نوک ها رک
 هکیعیط رابتخا ر دلکشمر ذح ن دنآ زالوا عنام تارطخ هدنس« دهاشم

 1 ید هرطخړ هلتبسنرپهاک ان قدلوا هدنیقن كن آ یرادقم لیبیرکیا
 رکردهنیرزوا كن آر ابضعب و ردشیا یوق كیا عنمیتارطخ یدالوبرارق

 ا كنا اریز ردکرک یم وق هغالوا نکشم اما ر دقوب یرابتعا كنارط- |
 اتارا نطاب ماد ءانب اک وب رولوا عق او هدس ه دض.ف یراح هلینیکم
 ادارا كليا یهنارھاط ندکمر وسفنیکیدنکو رک ق لوا صع

 اأ یس كن او ردشلوا نکنم هکر دنوج ا ننقارطخ ه دتیغ اب هدروض> هلا
 و کیر سةن یکیدنکە دتقو رهردهدتسابل تروصرب یعم ره رکردلوا

 دوخزاو نتفردوخر دراک لصا ردکرکی نشو ب ندننار طخ عناومشلوب نک
 لصاو ردقطبف تیغ ندیدنکو ر دکیالمأت هدنلاوحا یدنکی عب ردنتفر|
 | ر دک مکن دیدنکی مالع كلمأت هدنلاوحا ید تکر دوب هدقیرطربتعم|
 ردهجئرادقم قشع قو ارضاح هلا هنا" قحو بودیا تبع ندیدنکو
 داقحو ییبغ ندیدنک رد« دا ز قشع هکیکر هردیس هجن هطرفم بو[
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 هروهط رارسا لاوحا مظع ن د ران وب هکل وا فاو راب دتا اکب

 یروهظ كرلنوب هرز وا ینیدروب یراترمضح مدلاو یدعش هدشیا ردکرک
 ۱ لطب و قلا عقوف )رابدلوا راسمرشو لعح هیلکلاب راکنا لها ردینأبا

 الوم هحاوح ترضح ( نِ رغاص اوبلعناو كل انه اولعف نولمعل اوتاک

 هکر لدتبا تساوخرد انالومرلیدلید كمك .بودیا زار ذع قوح هر تمدخ

 لب راترشابم راشب و ردو ن وضب بوشب ماعطرادقمرب هدزککرابع م دق
 ماعط هاکو رایدر وتوا هلا الوم هاک رایدتبا لوبق هجاوخ ترضح نوساوا
 هکیدشود هلی وش هعفدرب قاقتارابدر وب فیرشناکی ندراشپ وردنروشب |
 |یلاح كدرخ ان الومرلیدر وتوا «دنناب لدرخ االوم بواک هجاوخ تروح
 || رلدراو هنیرزوا ماعط بولاق هنن هجاوخ ترضح نوح یدلوا در
 e ٠ و اوم یدشود سوهب بودیک ندیدنک ۳ د وب

 .ترضح م دلبا ضرع بو راو هی هجاوخ ترضح ییهصق جدن س
 اردک کكعاتاصر یی انالومرطاخاما ردنکد ینارکنلحم هکر لید رونی هحاوخ

 لوا یدوق هنساقرا كدرخ ان الوم قبلا لرابم بولک هحاوخ ترصح سد

 || نعو یدلیدرذع بوبلغآ قوجو یدلک هنسیدنکب ولوا لثاز تلاح
 | «دنس« دهاشم كلاوحا لواو یدلوابحم هیهجاوخ ترضح بلقنا ے

 ]| نیلاعلابر هه دج او یدلوا لدبم هت یضهب و هرارقا یراکنایخد كراراس
 نیعجا هر احاو دا لعف نلصاا داه دمع اندیسلع مالسلاو هالصااو

 1 ین٥ هرطقلا) هرادّع» وب ردزواعم ندذ دع یر هفب رش بقا یکنوج

 | هدنرب ناقطز ودب كنر عه یراتافو ی دنلوا راصتقا هصججوم ( رصلا نع
 دلا ءالع هجاوخ 2۶ یدلوا مقاوم دنس هک هبنش ودیمچوا توام

eد ن دمع یرلفب رش مان یو و نخ  |[ 

 ]| تّرضح و ر دندنرابک باخا كنيدلا ءاهب هجاوخ ترضح ر دي رال
 | هک رای درو و ی دیازدیاهلاوح هرلنآ یرابلاط رکا دتایح مانا هجاوخ
 | تمازکرات او تالو راونا مرحالردشغا فیغتیزکوب یلیخ مزب نیدلاءالع
 نسح و یر نیو ردشلک هروهظ ندرلن آ لکالاو الا هجو ىلع
 || درا ه اکو برف هاکشیپ ن دن اصقنو دعب هاکباپرللاط,قوح هری رت

 € لکو
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 | سد هدصوصخوب را رایا لح یتس هنید تالکشم راربقفو راردیا روضح
 | یراکدتاهدصوصخ وو یرلشد و رد هلج ید كرنا ی دتا انالوع ر کسر دهن

 ا لع مه یدیا راب دصتم هضارعا هکعاچ لوا ردلویقمو هدیدنسو ماع

 ی د شیک د من هجاوخ ترضح اق افنا رلیدیا شوماخ تویلو هذخا وم
 یهن ندننیهشدغ سل لسوهیلعیلاصت هللا لص هللالوسر رابدتا رخآ

 | ځد فس و هجاوخ ترضح راب دید ر دیرهش بیس دشنوب و ر دشعا
 ردلک د ندسابل نالوا ترهش بس دغو راب دس ارادا یضاح هدسلملوا |

 اک | قلخ هکر ول وا هدنسالعا كغلکت هبت رح نس ال نال وا ترهش بیس

 نوح کر ریدر وب هجاوخ ترضحر دل الا طسوتم دغوب رازولوا لوغشم

 یدیا راورفرب هدعج لوا زو دییک هکردلواالوا یدلوا تح بس دغو
 ع راشو ورد زبرلب دتیا را رکنم لوا هرکصن دنا رایدتنا راثیااک !یدحنلوا ||

 رانو س ر دکر ک ن دنراسنج هني هکعیا ثح هلکرلنو زْواب نس هقیرط |
 ! مالک هسراید هنره هدنفح كران وب میل هکید مکح یی هسیکر ب ندنسنج ||
 هکر لیدلیا اکا قافتا رخآ راب دتیا ولغ بوید هلی وب نوسلوا لوا ناه

 رایدتیا ی دیاراو شی و ر درب ندنرادنز رف نالکایلوا هجاوخ ترضح ق
 ك دالا تنام مکحیٹآو مل هديا رکحهمکحوب و می هديا بلطف

 راکنا م ا شیو رد لوا « دنقح هج اوخ ترضح هکیدرارولیب زرکنم
 هجاوخ ترضحرلبد ر دنوک مدآ هنبلط كنا سد ی دیا هن ر زوا

 اک | نب رکنم هفناطیدلک شب و زد لوا مکنوچ یدیارار روتوا شوماخآ

 كنهجاوخ ترضح سب رايدر ونک هسلح بودیا ماتحاو لابقتسا
 نیس هلجر دّمح هکاوا یدتبا شیوز د ل وا رلیدتا لاوس اکا ندنرط
 هح اوخ ترضح مدیا ررونآ هدنتمدخ مد او نو رب مدیلبوس هلا هلکرا

 ترضحو ی دلک بورکو را هدنسابل كنیرابرةمراهاشداپ نیدلا ءاهب
 یرالترضح مدلاورخ آراب در وتوا هظ رب وراپ دنیا تاقالم هلبا مدلا وا
 ن دق وج هکر درا و تان خاشرب هد هناخ نالف هک رلبدتبا تر اشا اکب

 الا یان مدلاو م درونکح بوراو روتکراو مییدود بویلفاص |[

 اکرایدرویو اکب نصف رپ و رایدرپو هرلنوب نعصقربراب دتبا مسق یکتا
 نیدفع كلردارب هدرعلبام حزب و ردمدنزرف مب یخدرلنو نیسهدنزرف مب نس

 یرلت مضح دلاو هرکصندنآ زکشوش هلی زکیربربهکرابدروییورایدلغاب |[
1" 
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 ئالوم تاقالم | دنعرابداواهجوتم هنتم دخ نيدلا دیج انالوم حایصلا ىلع

 هجاوخ ترضحراب دروصنببسیراروضح فب رمش كني رترضح هجاوخ
 یس هفیظو تالک هلوقموپ زم اقا مزب یدتیا انالومرلیدید نیغیدنلوا توعد
 ۱ تاقتسا ےن کلا وحا عیج ك زس یدعشود بلط یرازس ندنب ردلکد

 | کرابدروس هجاوخ ترضح ردقوب یضارنعاهرزس كنهسیک ر د هنیرزوا
 تعباتعو هب وفطصم "هداح زکولس مزب هکردلوا زمدوصعم مهرفح تلاطر

 تاک سرصع یادتفمررسو هوا هنیرزوا ریت ندلطا حو هني رزوا تنس
 | یرابخا كلسو هیلعیلاعت هللا لص لوسر ل رک كغیاذخا ندرس ییمکح

 |مولعمن د زس ییران 1 نیعجا مهیلع ی ات هللا ناوض ر كياهصاو

 | هتتسرکا هنلوا ضرع هرس نمقیرط م زب هکر دمزال هتسلا ر دکرک كند
 | ندنا هسرولوا فلاخحرک او زو هدا تمزالماکاو لع هلکنآ هسرولوا قفاوم
 |ندلطاب قحكن هجاوخ ترّضح نیدلادیج ًنالوم نوح زو هديا عوحر

 | ندنساطع كناراح و رابدروب ساخت دفع راددروک یندح ل اک هدئباب یی

 | تآرج تعاجج رب ن دلع ٌهبلطو درخ انالومو رابدلک ر ثک عج ندنسارقفو
 | كلعو یدلوا قنور یب یضعب كسرادم هکر دتقب رط هنوب هکر اید تس وک
 ع هبلط هسردیا نارذکه نیرزوا كنوبتدم هحجن رکایدل اق تمظعم کوش
 شوماخ بویعط مه هجا وخ ترضحو رارولاق ن د ه دافتسا و ه دافا

 | قلعتم هني راشی و ردو تبسن هنتقب رطشور ءارلنا میکنوح ی دیا رارروتوا
 یدتک هرشط ند هداج یتالک ارکنمرجال یدعوب ضارمعالحم حرف

 | عم ی رلنلوا عباناک | و یدرخ انالوم بولک هبدغ نیدلادیج ان الومسب
 | ترضح « دعبر دجراخ ندباوصقب رط راز وسوپ هکیدرویب و یدایاغیلب
 یانع یاعتو هن اهس ج هکرایدر وپ و راب دتبا هجوت هب انالوم هجاوخ
 هک هدلرب ی دلبا ره اظ هد رطاب مزب.ییدر د نيد هلبس هطساو یتللع ېب
 | هللع هلیمک> ( نولعنال منک نا رک ذ لا لھا اولتساف ) هلوا لکشم هز
 كروب سپ زو هدا لع هلیمکح كرلناو زو هروص ندراناو زو هديا عوجر
 زکتقی رط هکیدروببانالومردیلک د اب و ردیم هنیرزوا باوص زمقبرط مزپوب
 هکر دمزال همالسا لها عیج رد هو زوآ تنس *هداحو ردز سم تاغ

 هحاوخ نوح هکولیدروبب هحاوخ ترض ح هدعب رب هد اتمزالم هتعرط وب

 ۱ فی رشد ن دنرلمرک ؛انایحارایدت | مهد هدزب یب هبعادو یرلتمدخ فسو

 ٭ روضح و
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 | هجاوخ ترضحمدلک هنافراعرمصقنوح یدروص ندلاوح اویدتیاتالک

 دانا تاقالمهلبامالسلاو ءالصلا هيلع رمضخ هحاوخ هدرازاب هکر ایدروسآ ||
 هلی هج اوخ ترض > نوکر هک, دابا لقت ی اعت هللا دجسر ردا دنیدلا مجانالوما
 یدیارردیک هناجر هککد روک وه آر فن یدین کیاردیک هتشدرب نداراګ اون

 یک كنو هکرولوا هلي وش هنب رآ هدنب كنالاعت ق ح هکر اب درو هجاوخ ترض ح

 زس م دتا نرانو ساک هلی توعد یرانوب یس دنس رارولک هنناب ؛لراناراروناچ
 بلط ندنس هکراب دروس هجاوخ ترسوح ردراو مذحب هن به دزکر وصح

 یدبلوا لدتکم دقحاقرب نوجرترولک هللا ءاش نا هلبلط ر دق وب ردلکد تحاح ||

 نیسبتنق هکرلبدرویبهجاوخ ترض >راب دروط هدرا بولک هکهدروکی وها ||
 یتبیدرواکو ربا یتدیسیرب ےوط نیرب هکمدلیا دصق ہک: هشت رهنوط كسر لبد ١

 بوروس هنساقرا كرلنا نی رللا كرابم هجاوخ ترضح مدلوا رم نتوط ||

 || مدلیارظن لدتک رادقمرندارا لو نوحر دلکد تجاح قدلوی زب هکرایدروس ||
 نردلا ءالع هحاوخ هن ردیا رظناکت ندر بورد هدارا لواراوها لوازنوه

 || یراتمافتسا كن هجاوخ ترمضح مزرلب دتاهکر دلوقنم هیتر تباطندنرلتهدخ |
 هلما رک. انعیربت کرک اویدیلوا عیاشهداراح نوجی رلکدتنا تنستعداتمو |

 ||انالومو ییبصا نی دلا ماسح ا الوم یدقم كن الع هداراخت هدتفولوا یدیا

 ترمضح ءااع رنک | س امھرس هلل | س دق ی دیا یشاش نیدلا دج
 نیدلا ماسحانالوم اصوصخرابدلوایرابو رلیدتبا لیم هتک ك هج اوخ ||

 نسحو نیلاوحا قدص كن هجاوخ ترضح یرلت رطح فسوبهجاوخ ||
 | راب دتا لرت یس ر دیو هسردم ندلحا یرلکدتا هعلاطد یتشاک نرانآ ||

 | یراک دتنا عج ندفاقوا لاوما هدراک زور ی راک دتبا تمزاللم هی هسردح و ||
 هدنددصر اثیا لذب نس هلج یدلوا راند كب یکیانوارابدلیاباس>یلام ||
 تغقاوم هسحاول یزک ید دارا دنعشلا.دنالوا عنات هروکذ ءیانالومو نکا ۱

 بیرو رابدتنا بودا راکنا هیاتهم وب یسالتعو رب اک | صعب كناراحت نیکعا

 || رایدتیا رابضعب هبلاق یهبا و قنور كلعو هل وا روع#* سرادم هکیداوا
 || ر دلك د نيف اذک مد اتم كنا دتلار د هسوک لض اف نر دلا ماسح انالوم
 ی دا ن دنرا درک اشولوا كتشاش نیدلا دج انالوم هکی ریهظدرخأنالوم

 || هکیدتباو یدرونک مالس ندروکذ میانالوم بولک هي هجاوخ ترضحنوکر
 || تبع هناشب ورد بو دیا في رشت یقرطو حابصلا یبع نر ادکرایدزوٌیانالوم

 ردراو رس مظع هدنونهکربدروب و رابدشالوق هحاوح ترمطح 0 هديا |

> 
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 زراو راو هثب راذک غامرا یروپ هکر ایدرویب یدیا راو یعانرا وصرپ بیرف|
 اوچ وقیدهندناتسبهک ا وکرولک ۰ دنزوب وص نوواق سفن یکباهکغدروک |
 | داقتعا ل او و همنرقب دب ززه مب ق مدرونک هئب افت سرو صح بولا قآا
 | كنب راتمدخلاللکر بها هری اد هلا سدق ندلاءالع هجاوخ یدلوابنس
 1 ترض > نوکربیدتبا هکراب دشا لفن هلیوش ن دنب دلا ناهرب ییغوا و وا

 ن هد با ساعلا ندهج اوخ ترض ح یدیاةدرل زعممزب هدراخروس هجا وخ

 هوا هخوتمافدرسر طاحر دهد تنرانأو مایدراو مقایتشا هدانژهفر علوم

 ٠ هرکجوا بوقیخ هنرزوا یم اط ك هاقناخ هج اوخ ترمضح مدید یدیارارواکر د

 ۰ هفرطوب وک دنشا یزر«زاوآ خر فراغا الۇءىدرغاج بود تراغانالوم
 ۷ اراک ب دفنف ی راقانالوم نوت یدشا ندلاناهرب رمایدلوا هحوتع

 دام نیس هصق یلط ك هجاوخ ترشح ن دون دار اخروس
 4 تنرمضح هکفدشم روئوا هلباعکا هدتعاس نالف و هدنوک نالفرلب دشا

 ۱ قدلوا هجوم ارام تنس لایق یدنعود هرگالوق یزاوآ كن هحاوحت

 ]| ترضحوک هبتصرف لوادکرلیدابا لفن هللا هحور نیدلا ءال هجاوخ هثب
 ۱ x هثیراب ز كنبسوط قوشعف كولکرابدشا نوک ابدی هدسوط هاو

 ۰ ]| دلوا ها ور وراغب بس م دق كمخاوخ تروح هناجر راشي وردا
 ۰ || كيلع ماللار ايدا را نرم كنبسوط قوشەمەجاو > ترمضح نوخ
 ۱ هکندلک زاوآ ندندق كفوشسقم نيسې وح نيس هنن یسوط ق وشفمیا

 راهسکردباراککنا پە !وخ ترفه دنا كدعاجج لوا مشؤخ مالسلام ؟کیلعو

 | لدنم هرآرقایرراکنابولوا لاوحالا ختم ةْأبس ه ee ىدىاراۋ

 ةجاوخ نرتصح هدنافراغرضقنوکرپ هکیدشنا لقت نیمرکو رخ حس ی داوا

 | هچاوخ ترە حور دهدعا لوا یررهطم دد ص یدعس 0 هدغابو هلا

 | مدرب ومالس بولک د ةبح دن یدردیا تالک هر رب بؤروتواهدنراک ض وح
 ۱ | جاوخوکر اب درو هج اوخ ترضخ یدلواهناوراک,ندنفرطر كعابرن لوا

 راب ددهلب وب هخاوخ ترضح هرک یکیا ردمالسلا و ة الصااهبلع ضخ |
 || یکنانوخ یدلوا 1 | عنب هلبیانع كنيلاعنو هناصسیخو مدّمط مه

 لاحوب نوخچمدلوا دیقم هثب ر مدرۆك ى راب لواهس ةدنغا ۳

 یب م دلوا ق المهمبلوا هئب هدنرازاباراخ یدک یرادقمیا یا هرزوا
 ۱ هه هلیتفص طسب ویدصب هنرغب یب مدررو مالس اکآ ی دنیا مسبن بوروک

 سن مر
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 نیبلاطلا سدنآ هحو ر یلاعت هللا سدق یراعلا كراہم نب حالصشبورد|
 یاعت هللا سدق هجاوخ ترض ح هک ه دتفو لوا هکر دش مروت ڪک هدناکو لدا
 كهاشداب بورا و سد رابدتک هزاره ندسوط هل يسا دتسا كاره تام هرس

 مدخو ندیج وۀ راب دتیا ر ظن بويا رغوا هک يکر هر ایدریک هنیارمس ناتسب
 رایداوا ل اوحالارغتمیس هلج ندن را ريز وو ندناکرا و نابعاو ندم حو |

 دیوه یه ارکوب و تسانم هل احو وراب دن و هند هلاحرب ندنرللاح یلواوآ
 ق انا نکیارک ندنرازا ار ام هجاوخ ت رمضح نوکرپ هکر دا لاقنهنیا
 [ندنلباعسلنیماطسودی زب وپا نیف ر اعلا نازعلس ورلند روتوا بوک هناکدرب |

 | «دنام اقم كنیف ر اعلا ناطلس رلیدرویپ هکید ریا هرب رب زوسورابد ریکهزوس |
 هسکک لو اعسر دنوقودهیهسعک رب نیس هشوک كمهطوفرک اکر دروکذ علی وش ۱

 هکرایدروبب هجاوخ ترضح رشعد هشود هعدراو هلوا عاویدو یعیعشمب ۱
 مناریحوهلاو مب كچ وکو كوب ی ها ارا عیچ مریدتبا تکرح منینسآ ن رکا |

 یدکی رالا ارام توده ورا ەشود دءعدرا توق ناکدو نیت هناخو هلوا |

 هنجوا یکی كل رانا مرظن من ه دلاح وبر دیا یحاصناک درایدکج هنا
 مىشود دنا ناک دو شل وا دوب بواوامقاو لاح برب اکب یدنقود |

 كیهحا وخ ترعح مداک همدنک ن اوج شمکنامزقوح هنن رزوآكوو ۱

 تغارفندناکد و هناخو مدلوب شلوا لوتس هدمدوجو مامغننبح تنطاس|

 ترضح نوکر یدتیایرندراشپ ورد هکر دلوقنمةدروک ذم باک هنب مدیا
 مدروتک نوا لوب رب بوراو ی دغوب نوا هد اخ رابدلک هد رم مب هحاوح ۱

 قوجو ن دننیدل وا زا و نلج رخ ین واوب هکرابدرویب هجا وخ ترضح ||
 یرا دم یا کیا هج اوخ تر طح سا همرب و ربح هیهسچ ندنغیدلوا

 نادنرلتسو د و ن دنرابح هلیس هطساو یفی رش مدقورایدلوا هدم زعم مب زا
 ل وا و مدرب و بویایا ماءطندنوا لوا هپ هدنورو هدنیآ امادو رلیدتک بوک
 ن ادراک دتکهحاوخ ترضحویدیادنر ز وا قل اسرارق هب نوآ

 ترمّوح نوح یدک اصن مه همدتنا حرخ ندنارلنامز قوح جد هرکص
 | ةمدالو| و رزها ا لوا بو دیا توال هن اش ریس سفن 9 هحاوخ

 ||هد.اطلئاوای دتا دهاز دع شد و رد مدااول جدر کرب لوا مدلب وس

 اکب یدیا ر اهب لصف م دیار دیک« دارعکر هليا هجاوخ ترضح نوکرپ
 أهیارا لوا و م دتا بلط ن د هجا وخ ترضح بول ول یسوز رآ نوواف
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 هک دخلا راینشمرویب فی رمشن هناسارخ ندنبا عصا كن هجاوخ رببرب ولدآ |
 چاقو راو هبهناشرتوک نالف هکیدروم اکب هجاوخ ترمضح مدیا رکن

 کیدو قلبم هلپ وغ ن دمرطاخ م مدروتک هکن وج روتک ن راقج یرواب رتویک |

 یرلب دواب لوا نوچ مدمروتک هني روضح كن ەچ اوخ بویلقاص هج ریدینرب
 هک ن الفیابدتباو ر ایدم ریو اکب رابدتبا تمس رانلوارضاحو را ید روش
 زب زعل هرس هلل !س,دق یماج انالوم نوح ر دناقاص هک رد یتنبصددوخ

 ضالارخآ بو دیا نایب زا دغم رب ندنرهبسدق تالک كن هج اوخ ترضح

 ریقفوپ هدهسراب دٌنسوک افتکابویلباراصتخ اه یترچرب ندنراهبنابع تامارک
 كرلما اط هکندلنا اض افن قدمن تروص نالوا هفب رع نادناخوب كرعح | ق |

 :هزب ن دنر هبنابع تامارک نشپ ريا هنهکیدرادقمربنوهبمروتر ۲ نق وش
 هکزیزعلاهسس یل اصن هلل اس دق اسراپدج هجا وخ مرونک حضرت 
 قد هجاوخ تّرضح « دنا ر دش ما عج نیر هبسدق تامک كن هجاوخ |

 كني ری مضح لالک رعما هحاوخ ترضح هدنامزلوا هکرلبدلبا لن خدمث 
 قداصدی هک هلی دهاز ده هدنقوپ هکر بدرویپ ی دیا ولوا ہدنرلقب رش |
 ک دبا راورلهشبت هدرعرالاو هادی شمغیچ نوجا شارپ دیا هدارعکیدیا |

 زیر و ق دلوا هجوت» هناب ایپ بویق هرب یر هشیت یدلیاروهظ تااخر
 فو تب دوبع هکر دشرباهرب ل وا تالک یمالا.رخآ ءا درک هزوس عونرها
 کر دلوا م دتا ردن ادف تب اهن ی دا دها ز دج ی دال وس زوس هد

 هدننکداریدین وب ور دکر ک كیا ت افو نامه را هيد تبا تانو هش وردرکا

 لبا تاق و یتعب رع م دیا بواوا هجوتم هدهاز د یدلوا رهاظ تعصر
 |تدعربو ىدا تفر اقم ن دنندب ی ور بوش و د دهاز دم ل الا یف

 فصناتیدلاقلب وشاکم ندەلبق ىا هدنرزوا ىس ەق را یدلاق هنب رزوا لاج وب ]

 |ندنفص لواو ی دشمک هن ایم شنوکو یدیا مرک تیاغاوه كد هراهنا
 رګ «دیاسلو نامزرب ی دا راو هباسرپ هدر, لوا مدلوا برطضم تبان نب
 هغمرارقی ز وب ن داوه تیم نک هکهدروکم دراو هنیرزوا كنا ورک مدرولوا

 هرک جای داوا ماهلا هکوکهدنربح لوا هک ان یدلوا هدابز مربح یدلشا
 تک رح یساضعابولوا رھا ت اح زا لا جرد لوا یربد هد وشهدنز دم ماتا

 ترضح ی دلک ہللا یک وا هنب ی دل وا هدنز لالا ین و ی دلشابهکعا |

 دی خج نیس هیلع تام اسقم هرس یلاعت هل | سدق كن هج اوخ

 ٭ شبورد
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 تفیفحو هشرا هتفیفح لد حوت هلک هکردلوا دوصم ندرک د ردکمرونک

 ردلکد طرشكعد قوح هلوا ند یلکباوسام «دکدید ینهاکو هکر داوا هلک

 هکر دراشءد ن اوضرلا و هج را هيلع ناز رع ترضحر درلدشهروس هنو

 د درک یزو قنرطکزربد زو زدییکه رەس هدنرظن كنەقىاطوىزويرب

 كم را ه دنح ولرس هکر دشهز وہ هثی وردلکد ئاغ هدنرطظت لرلنا هنسا

Eهجا اوخ ترضح هدئفورب ر دلکشم كعسرا  

 ہدراک دلک ندرس رل ىدا شعار کا نفت هنر ندر اوازواک اراک + راد

 هنرارکت رکیدیا شمریو رک ذ قبس نیقلت هک ه سوک نالف رایدتب هب هجاوخ
 | ہک رایدر وص ند ه داز ول وا ل واننپ زمریاق هکر اب دروب یدلوا لوغشمزا |
 ن دز وسوبر و نیمه هک رایدروب مدروک یدتبا ین کدزوکهدشودیزب ا
 هکر ددیما هلوا یطابترا ینزرج رب ه رازی رع وب هککنسو کره هکرول وا مولعم
 صختر هلوا سس هنت احرد عاهتراكناوهلو قاطاقرشرلنو سالار 2

 ل رکن رشرط اخر د هتسخ هسوک ن الف هکیدتیا ه دنف رشروضح رانا
 رطاخ هجوت هکنادیابیمهتسخ تشکزاب لوا )رایدروُ رابا هزوب رد نهجوت
 كن هتسکش رطاخ رکصندنا ردک رک یسغود كن هتسح لوا نعي ( هتسکش

 رتامارک م زب هکر لیدو رایدتیا بلط تامارک ندنرافب رش تمدخ یهجوت |
 زرولبهب ور وب « دنز و رب هل د وح و كه ان ڪڪ كوبر دقو ردرهاظ |

 زک هزانح كنس هکرلرد روصن درا ویا دیعسونا جش هکر دشمروب ج۷
 ولوا قوا ترا هکر اددروم مهیقوا یبآقتق هدنوک وا |

 ۱ زوکیقوا یش وب ردشا

 تسوددزدسر تسو د ۶# راک قافآ دیهردزبب وخن زا تسیج ٭ تاب

 لالرب دا راک « هر ناهح هلجردیمراو وا ندنول هک هجرت ¥ رب ید

 مزب هکر ایدر و هجاوخ ترضح س #ر ایاراب هشلوا تسودیکیا هدیا
 ]هه یٹ× وت یوکرد ہدمآ ےن الفم تیب و زکیفوا ییہ وهدنک و اهرهزانج
 | ندکلاج * ه اش یا هدکن وک زرلسلفم نوکوب 6# هجرت ۴# وتیور لاججزا

 هجاوخ هکر لیدروص ندنراتمدخ یدلاخنیدلالالح انالوم # هلن "یشزرولق

 قیسانم بیک ندشر 1 اشم r طو کولس كندااءاهب

 ۱ کو کر هیات ز ویکیا: نک هلی وس ن درامدقتم هکیدروپ ردراو

 هک هلرب یهلات تب انع هشرلتمدخ ن دلاءاهب هحاوخ هک روهظ ترالوراتآ ۱

 ۱ |نیدلاب و که a رر 3 ات را



{$ 

 | یک ند هلسلس هکر ایدرویب روشپ ریاهیهن یس هل سلس كرك :رضح هکیدزوص
 | یک ره نکیلبا تمهت هرکی ران یدنک هک ر د راشه روب و زمرا هرب رب

 | هدنناكنآهلوا شابنرکمودیک كلآو هلوا شمهلکاهلباقلرءارپ ییسفن یدنک
 ییهاک كربغ هکردشلوا هسیک قوج ندنراکلاس قیرط وب ردناسآ لعوب
 کردن هنر , وردشمکح کوي كلا آو ردا دانسا هننزو دنک

 هدنیعلا هقرطره هکر داکا تراشا (هللاب اونا اونمآ نينلااهبءاب) یلاعتهلوق

 حس نيسهیلباتابتا یبیبقح دوبعملواو نیس ه دیا نن یب یعیبظ دوجووب
 هنن و 6« دکمروتکن اعا هکزدلس ش لا هکر دشمروس هرس سدد دینخ

 لر ARETE ۰ دزغاب مز دوجو ین هک رد رلشمرویا

 | راهرو و زالوا لصاح نی نسکنروک یروصقلاعاو نیزسکعا
 ]* صاحب و تبا قلعن (تنب) ردبا حولوا کلاس كیا قلعت هیاوسام
 | کر دراشعا فو رعنهلب وب یناما تقیقح لها × یلصاو یلسکب اهدنویوج
 راضملاو عف الا نم هللا تولتاا تهل ونام عیج قن بلعلا دوع ناعالا (

 1 | ندراضهومفانمیرمغكنيلاعتق =< ردٌععب لک وک ناعا ەل لجو رع( هللا یو

 انتو هنب و ردشلوا قشاعو هاو اکا رالکڑک ہک یفن كاسا عیج

 | تیرخ ردراو تفآ هدنزهشو ردراوترهش هدنولخو ر دنبی رب رط مرا
 | واو رد هدر هل تطرس ۳ ی رب ناععا ید تعج ردهدنعچ

 | كقی رط و رکا هکر دتراشا اک ازد مروہ( ذعاس نعون لات )هکولوا

 هکر ددیما رواوا ل صاح قوح ت اکر و رمخرل هدیاتبعک تعاجیرب ندنرابلاط

 | هکردراشمزوسب هب و هلوا یهتم هبقیقح ن ايا تمواد.و تمزالم اکا
 ]| ب اتم للسو هباعیلاعتهللا لص لوسرترمضح رداقتو ورع رمق رطمزبا
 | ردکعاا د قا هتب راثآ مهنعیلاعتهللا یضركمارک باکو ردة هرواهکیەنکنا |

 ۳ ءاعو یعبام هنتش اما ر ولو | حاوتف قوج هلرب ل زا «دتقی رطوب و
 ردراو رطخ هد هروحزو ندرمعد رط 2 هکر رهردشا اولوا كعا

 یکی تب هل رپ ن .نرتسو د ق هکر دکرک هباط هک ردراشمروپ نیو
 هیلباهنزاوه هلبانامز شم یتامز یو هلوا فقاو هنلاح یدنکه دنامز

iرب رع ل وا هلیمکح م اف تدثا هباک ایر ه د اح عی هلو تو افتر  

 ( هللاالا )ردبقن قعيبط ةه | (هلاال) هکر دراش هروب هنو هلب تمینغ تک
 ¢ ی وم : | هنماعم ی وعباف ینو دنکص )هلل ۱ لوسردجخر)ردتابنا دهالا ییفطادومعم

 « رونک#



  uسس و ۳۳
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 FS 1 ۵ ئا ی دلا گ الس TT یارولرب نت

 هکر ل دیدورایدروتک هاب لب رقم هنیاهنو هنطسوو هادم تکولم
 هکر دنرا تشب و تراشااکشو زل ید س وک اکس هلی تنفک ل وا هکر اغار لوش

 كنروئک هنکر نسل تف دادعتساافا ر درا وكنساباقو دادهتسا همن رطوب

 هغل ام ورطد روت هنيو « دیا روهظ رارسا و هلوا نشود مب ؟ ات ر دکرک

 نیسهب وق ەنى رزو ایس داخ” یهنو رھا ی دق هدلاوحا عی هکر ایدژسوک

 ندرلتع دب و ندرلتصخرو نیس هروتک هن رپ ىلع هلبا تنسو تع زعو |
 یتیراثیدح كاسو هيلع لاحت هللا لص هنا لوسر اعادو نیس هلوا قاربا |

 كمار ڪک با ھو للسو هیلعیلاعت هللا ص هللا لوسر و نسهنیدیااوشدپ

 نس هیلبا سسحتو صقل ینراثاو راپخا نیعججا هیلع لات هل ناوضو |
 دهاش هکناح قدص كنسرلردشا اکر عاج لوا هرکصتدنرژوس لواو |

 نیس هیلشیا یشیا نالفو نیس هراو هرب نالف حاصلا لع نی راب هکر داوا

 هرکصخ دنا راب داو ردروک ذم ه دنا یر هبلع تام اقع لییصفت كن او ۱

 یا رانا نوچ راو هنی رات رح ل الک دیس ربما بولوا هجوتم هس ۱
 ریما مدشرا دسم لج "لی هرس ىلاع: هما س دو رها و مدراوهفسش بجو

SLA ۱نلیدتا رک ۵ نقاب اکب و رلددروس تاغتلا وزلب  | 

 لع هد دعقاو نوحو رلیدلیق لوغشم هلیهحو هبفخ هنس رط تانثاو قو ۱

 ۱ هکندلنالاوس نه مدعا !لع هلبا هنالعرک ذ مدیا روه ام هلتع رع |

 نم دن دح ) هک رلندروب ر دریستکم یخ دورود

 | ورک قدلوافرشم هلدداعسوب هم ؟>(نیلقللا لع یزاوت قلا تابذج | |
 ۱ ردیمراو عاههو تولخ و یرهجرک د هدرکه رط رس هکر دروص ندرلنا

 ۱ رده رزوا كن هن هک رم انب رم اب یب دیا سد ردقو هکر اب دروب

 ۱ (یلاعنو هاه“ ق وا نطاہ و یاخات رهاظب ن ازد تولع) ةکرلب درو

 ۱ 2و ی ز نینح نیا # شو هکیب نور زاوانشآوش نوردزا € تبب 9 |
 ۱ دان لق یک رشط ندی رجا ب وشاب € هجرت  ناهج ردنادوب
 ۱ زاس قح ترجح کراتا کردشور یک كنو ٥ هر ناه هک

 0 همافموت رروپ ويد ( هللارکذ نع حب الو ةراج هبهلنال لاجر ) ییاعتو 0

 ۱ ی دن ڪول یکرینکو م الغز ره كب هخاوخ ترے هک رد زدنراشا

 ۱ نده ا هلا ناخن راديو و ا
FE کس 
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 ادت لکه کم دلوا هدنتم دخ كن آ هلی رط وب لب یلاو ی دلوا رک هيشبا
 | یعرحم لنصاخ بک هدنولخو م در دیا تباعر نیرلب دا یراتنطاس کیا
 | یدش ود تبحاصء هن هلکنا جد لوا ن دنننطاس لب قلا لواومدیا

 ادن یح هکیکره هکر درب د « دیر وصح یھ اکر ا صاوخ هرک قوحو

 مولعم اکب ورول و اولو ا هدنګا قلخ هیلیا تم دخ اکب نوعس اضر

 ةو زاحم تکلم كن هرکص ن دلبب قلا ر دیک ی دوصقم كنآ هکیدرولوا
 هبلکلایو یدلواروشم ءابه مشحو مدخو كلملوا هد هغ ذرو یدربا لاوز |

 ندنراب وکاراخ هک هدنتروب روم دلک هی ار احب ید وغص ملک وک ندنشیا اند
 | هرس یلاعت هللاسدق دننشقن نیدلاءاهب هجاوخ # مدلوا نکاسردبوکرب

 | هج اوخ یرظن كا لوبق هخالغ وا یرلنا ردی راخهلا دم ن دج یردآ
 | دیس ةروصلا بس یرللعت تقی رط بادآو ردشل وا ن دیساعم اباب دج

 ]| یب رو رلبدیا یسیوا رانا دقيق بسح اما یدک ینایپک هلب وش ردندلالکر ما |
 ۱ ۱ هکر دراشمرویپ میکننر دراشلوبندنتیناحور كننناودعم قلاخادبع هجاوخ

 ازم جوا ندنزرارم یراخب هدنناب ذج تابلغو « دنر ادتبا كلاوحا هکر با
 | نغور ما دنا نادغارجومدروک خاررونمبنبهدرازهرهمدشربکربتم

 ۱ ]| هلعشرمز ات بوقیج ن دنغور ےک اتہکر سا تکرح ہے ھر هژتفاماراو هلتفو ||
۱ 

۱ 

 ]| هجاوخ تعاججرب هدنس راد كتخت لواوشلرکهدرپ لشي رپ هنکواویدتنا |
 | یربندتعاجت لوا ردراشمکرلت وب هکمداب بوروک هدنحا رلتا یابی

 : ارا هقیلخ كا تعاج وور دل درع هج اوخ یک دنرزوا تخت هکر دتا اکر

 ناک ءال وا هجاوخو قیدص دحا هجاوخ یدرتسوک تراشا هنپ رب رهو
 وليهار لع هج اوخو یونغف دوڅ هجا وخ و ی رکو ر فراع هج اوخو

 دوخ هرانوبیدتیایدشریاهیبابد هجاوخ نوچ م هحاورایلاعت هللا سدد
 اکسوژرردبورپ وءالکر یاکسو ردکنیش كنس نیسرردبوشریاهدنرلتایح ل اح |
 تعاججلواهدعب هلواعفد هلکسکر كنسالب نالوالزان هکرلیدتبا یمارک لوا |

 ر دک رک هاب وس رازوسیرا ترض > ارز هجا وخ هک هلکدوباورو !قالوقرلیدتا
 ترضحاتهکم دتبا تساوخردندتعاج لوا ر نرم کس هلو هار لوئس ۱

 رلیدردلاقیب هدرب ندنکوا لوا فرمشم هلبکر ابملاج

 (مدررک

 بوری ومالس هبهجاوخ |
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 || كس هلج نسو نیتسلس یسحنو اردراو مولغوازۇةط مب رایدتیا توز و

 ارل رولک هک هیاراذش ه دنسحاو نش هکر الت و نیسف دوم هم . روا

 1 a هتفص یالراک اط وب هد دا تاناو یدیاردنارات هر و یدبا

 ۱ رذتخجا دعا اطء هد دسوگ جه ندرلقداصو ندرلبلاط مربروگ ه كنان

 ۱ تب شرت  رمالار >رلپداوا 2

۱ 
 | هکندنفلقلمت لاکو ندنعاط هنا ت ٠ ا و قولوا

 1 ۳ د روشهلاولرودوآرود بولکهنی رندنرارآزابارام هدنابحر حا ی دیارا وا

 یدروتواهدناکدرب یدیأر ھاظ ه دنرزوا تک راتاو یدک توقیخو یدتیا| 3 ۱

 ہہ سو تا ی تا تراس هو تا ےن اسس سر.

 یدلبا توعد هلجج یرانل وا هلیب هلبا یدنکن دیرلعباتفو ندنراغواو|
 ۳۳ مول هيد هل ءهف اوم نس a دیحوت ردشعسرنا قنامز لعن رب ىد یاو |

 | لالخ 3 یدنا حور ملت لا | فورا دید یس هلو یدیدیسیدنک |

 || كراكو هکر دشهزودپ نیدلا ءاهب ةحاوخ تعدخ و هرس یاعت هللا سد | ۱

 كاکرمیاشم هرس یاعت هللا سدق هک انا لیلش هکمدیدروک هدوخ وا هدنلناوا ۱

 | لوا م دنا وا ن وخت زرا صا یتعیرار دیا سراءهس هشب وردرب نب ردندنراب 1

 یدیاراو م هدحرب هطاص مب و ی دیا شلاق « دمرطاخ یتروص كشب ورد
 هدشرا صد ندکرت شاشم اکسلغوا یا هکرلتدروس مدید اکا ییاوخ لوا

 | | تقالم اک | « دارا زازاب ر نوکر ات مدیا ب اط هشد ورد لوا عاد نب ردکرک

 .ن :آ هدتقو ل وا ش زنا لالخ یدآ مدروص مدلکا هدشروکی دلوا مقاو|

 شد وردلوا یدزی ماش>ا مدلک هرم نوح یدالوار سم تااکموتسلاح

 ۱ u هراب رب یدیا لضذ یان قاب یدلک دصاقربوبدزتسا یس لبلخ

 : ملت وس ک1 ياوخ لوا هکعدلند مدرو ۲ یا هکن وح م دراو هاب لا ۱

 | هناسر دناب ه ی مزب رد هدک ا لوا ی دتا هکر

 تو لیم كمرطاخ هننبصک لاو ی داوا یخ درب ملاح ممبر دلک د تجاح
 | را هنسا بیو س رغو لاوخا مظغ ندنآ« دن ۷ داوا ه داز

 | یداواررعع یعاهاش داب «ارهنلاءاروام کا هرکض ن دت دهرا و مدتیاهدهاشع

 1 | تىز السو ئ دنر وک كما تعدخو تعز الم هس دش نا ید اکبو ۱

 ۱ | قوح اکب و یدنارو وا «دهاشمر ةف میظع ن دنا ین دن ه دنت اقوا
Êیدیاردرکوا تمدخ ترعص ں ادا اکب هلفنع هاکو لفظا هاکیدیاردیاتتغش |  | 

 | کج هدنرلم اقم یو لسور س كل وینو ویدشربا دناوف قوخ اکبندتهج واوا
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 یدبآ شمروتوا بقا مم هجاوخ ترضح هلو لصاح دانا اکب هنکنفص
 یرافدباق بدا تباعر « دت اغو رایدبا شلوا هج وتم هنتمدخ دیس ريماو

 فف وتدکر اب درون شمدخرما رپ دیا شغاف قون هدنلاتتم كرما لوا ندییس
 | هجوتم هنطابناهرب رفا بودیا لاتما هنی راه هجاوخ ترمضح زکر کک عا

 ریما فرصت لوا لاحایتراب در سوک لغش هکعآقرمصد:دننطاب كناو رلددلوا

 ۳۳۹ هدندوحو كن آ لاحمظعو ی دلوا ره اط هدنرهاطو هدننطاب كناهرب

 دنشفننردلا ءاهب هجاوخ هیسدق تاک مماجی دنروک ی رب |قیقحرکسویداک

 هکرلیدتادارپا هلب وشهد هيس دق لاسر یراغلا ظفاح ر ند هجاوخ عا

 | هی رب نوکرب: دنرلت ابحر خآیرلتم دخریما هکرلیدرویب یراترضح هجاوخ
 ۱ | رک بولک هزوس هرکصندنآرایدلب وسزوس هی هسیکو رایدروتوا وشراق ههلبق

| 

 || دوفی وض ول الوامولعم هکیدیالوادوصَةم ندهجوتوپ رلیدتاورلیدترا

 ۱ ان دلا هوا ف یزشیلاےھل) ههالا ءابلوا ی هی در هسح ول ررحا هلا

 | هبا لوبقهدا سد هدنقو یراک دنک ندان هجمکح كتبا ( ةرخ الا ینو
 | دجحا هجاوخ هک زب نعلاهرس یلاعت هللا سدق ےش ےل راردیا تراشب
 | ریما یراتمدخ نیدلا ءاهب هجاوخ ردندخاشم رتو ردن دننادناخ ی ور

 | که درب هنرهردنز اجا و رکندع هک جبجوم یرلفب رش سفن كلالک دیس
 ر قت دنخلراکبلطو زکیدیا باط ندکب زانو رت هشی ریا وق رب هزکماشم
 | مد هکیدشود هوش هدنرل فالو رای را هنن جش لق ند بس یکیدیدزکمنا
 | فرار ح بلط خد كن هجاوخیدنااکی ندهج اوخ نفاق یدیاربنوواق جش

 إد سلجم لوا هعفدحوا راد هحخاع باقلوا ریت لسر نیغلوا هدساهن

 1 ترد هودحوا بورتک ی را یمداخ كش ه دل نامهیدلواعقاو هل وا

تبا بودیا تراشاهکر هنرضح هجاوخ ےس مدلیق ووا تا
 : 1 ةکید

 | وغاب هب هجاوخ هلیا تبيه هلب وش هسوک ترد ندر دیره زکنونوت یش
 هچاوخ ترضح یدیاشلوا عقاوناق هدنراتروا هک او ک هکر ابدنمتا
 ہیک نتفص ےک ه تاکرت ب اشم هکر اشمر دن هرس لات هللا سدق

 سراپا ضارتعا و رولوا دمو ندراناو یروتوا ند_نقب رط كل رانا هتنلا
 هجوتمو رلیدتبا هبقامم بور نوا هنب رزوا یزید یا هج اوخ ترضح

 || د ؛ودیدتب بورکورجاهنب مداخ هرکصندقدلبق نیزامن م اشخا بولوا

 || چ مف كس اقوترایآ جوا یکیا هجاوخ ترضح رابدلکرایدنکر ناو
 ٭ هجر



| + 
 ۱ | ردکرک كسشرا هل زم دوخ تعاس نیمهو ادیب هب وط هدنوب هکبدک
 | م دردیک هګ رلباکر هلا زاس ماع ن رليدلوا ناور نوح ردکرک هزغ او

 ۱ ردکرک قلقاص یرطاخ هکیدررید هساوارهاظ هقرفترب هدّعطار رک او

 یدلک وشرق هليا زانو تشاشب مامراددشربا هناربم كنسي رب ندرلبحم هلو

 هکرابدتنارلیدتنا هدهاشم نی را بارطضا هدرقف لوا رایدر وی لوزن نوح
 قو كغ لو ردراو قعاقرادقمرب یدتا روو لوا هل وس یرعوط ندکلاح

 هشیا تبق اع هک روتک یکما ل وا هک راب درویب بودیا هجوت اکب هجاوخ
 یداوا « دا ز معین هنیراترمضح ندنس هدهاشم کال اوحا لوا اکب و یدارب

 ر وک ذم یابای دمع هجاوخ ٭ هرس یلاعت هللا س دق لالک ریما دیس ۶
 تادا عن و ید تبسن كن راتمدخ نیدلا ءاهب هجاوخ ردندنس افلخ

 لالکربما یدیاعمج e نوک رب ردندرلنو یرکذ نیقلتو یتقیرط كولس|

 رلید تا ورلیدتا هحوت اکر , ندرلتآو رابدلبا بلط ی هحاوخ یراتمدخ

 بز اعت هلا سد كن رار طح ی اپس اا دع هحاوخ ندلا ءاهب ۷ ۱

 یر لوا هکندیا راشعد E هند ماته دزکفح ارس سقت هرم

 روتک هني ر هدنعح یدااءاهب لعوا مدرونک هن رب هدکفح كنس ندسرت

 یناتسبهکر ایدتبا بودیا تراشاهنب راهنبسودنکو مدایا هلب وا هلیا غیردو

 تب رشب غ م كستیناحورو مدیا كشخ نوا كنس یکجا ینعی
 ورک ن دم“ ردزاو رپ دنلب شرع كتمه كنس اما م دراقیح ندنسهضبب
 ه دنفلراک بلط كمي  هشب ریا وخق رب هکماشم هک هدر رب كيزات ءكرت ردنزاجا

 هکرلبدروی ن دنراترضح هجاوخ زار دیا لقن هلیوش هلیا یصقت ندکتمه
 السا لوا یدلوا رهاظ سفن وب هرس هللا س دق ن دنتمدخ ریما نوح

 ن دالتا قدیالوا هنی رز وایتروصیعباتم كرما رکا یدلوا هلیسهطساو
 هح وخ قم دخ رها نوک رب ی دیار ول وا كربیرق هتم السو لر دیعد

 | كن | هک رسا هتملا هیلبا تبیرت هی درک اش داتسا رب نوچ راب دنیا هنتر ضح
 تی رت یکیدتبا لوا ہک لوا لصاح داععا کاکا ہدیا هعلاطم هدندرکاش ینرتا
 یللخ لوا هسوروک للخرب هدنیحا كتیدرک اشر کا ردءهدلاح هز ابو رد یمشعلرپ

 ِ ردرضاح ن اهرب رم لعوا هد وا ناب ددر وب« رکصف دنا رایا حالصا

 ر دشم اج ا ی ونعم تس رتو ر دشع اموف اک | نیلا فرصت ہیک ےھو
 ۳5 عليا هعل اطم ینرثا كن 1اترکلو | لروتشم هتسب ولنآ ه دیر ظن
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 هجاوخ رکار دراش مرو هکر دلوفنم هلیوش نددرلنآ ور دقمسال وا هقح
 [هدنزوب رپ یزپ ندنرادنزرف هرس یلاعت هللا سدق كننناودع قااخا دبع
 یلاعت هلا سدق یماعمانایدجم هجاوخ # ی دیازالوارادرب روصنم یدیالوا

 نیدلا ءاهب هجاوخو ردیسهفیلخ كنیراترضح نازب رع هجاوخ ¥ هرې

 هکراب ره هکر درلنوپ و ردشلوا ندرانوب لوبق رظن هکلدنزرف ینبراترضح

 رولک یسوخت درعرب ندقارمط وب هکیدرارروبب را هسک ن دناودنه صف

 هکندنازیم كلالكر ما دیسنوکرباتهاوا نافراعرصق ناودنهرصقهکردبب رو
 رلیدتنا رلیدرویب بودیا هجوت هنفرطناودنهیصق ردن دنس افلخ كلرنآ

 رصق نوح ردشلوا دلوتم درهلوا هکرززکب هل دوش یدلوا هدابز ون لوا

 شمک نوک چوا ندنتدالو كنيدلا ءاهب هج اوخرابدر وب لوزت هناودنه
 | هجاوخ هلبا مان زان بویق هلماعمرب هنیرزوا یسکوک كن | یرهدد یدیا

 ردزیدنز رف مز وب هکیدرویی اب دج هج اوخریدتلبا هنتم دخ کباب دم
 یسوضت هزب هکد رحلوا هکرایدتنا بودیا هجون هنباحصاو «لدتالویق ینآر

 هل الک دیس ربما و ردکرک هساوا راک زور یادتقم ردو یدبا نعرا

 اکسو نیس هيا غیرد یففشو تیب رت هدنفح نیدلاءاهب اغوا هکرلیدروب

 كنهجاوخ رکا میلوا د رح هکیدرویب ریما كسردیاریصۃت رکا مزا لالح
 نوج هک ردراشمر وب نردلا ءاهب دجاوخ ترضح میلباریضقت ه دنتبصو
 ]| كنآ هکیدردنوک هیباب دمج هجاوخ هدساعسیب مدج مدلیدقلوا لهأتم
 | هکسارکلوا مدلوافرشم هلیساقل رلنآ نوح هش ربا هلزانمرب ینکرب یهدق

 | ی دیا شلوا رهاظعرضنو زابن هدنب هک وا هکیدیا لوا مدلیا هدهاشم

 ]| ب۰ دج مئابو م دلیقزاغ تمکر یکیاو م دراو هنیدجس ءارانآ بوقلاق
 هکیدلوا یراج هلی وب ندغاب ز هداننالوا مدرتسوک زانوعرضن ماتو مدوق

 ]| تمارک توق ناسحا هکمروتک یکنبحم تنحو هکمکچ یکالب یراب یهلا

 دنزرف یا هکرلیدرویب مدراو هنتمدخ كنهچاوخ ترضح حابص نوحهلبا

 ]| هدنب وبرددنآ كاضر كنس هک هتسن لوا یبهلا هکر دکرکكعد هلی و هدامد

 هنئسودرب هلتم"حیاعتدنوادخرک البق هنم رزواكنآ هلکمرکو ل صف نیم

 رهاظاک یتم>ناوردیاناسح  نتوق كرابلواهلربیینعهنبهردنوک الب
 هرکصندنا زالوا كليا قلخاتسک و ردراوشد كبابلط الب هلیارایتخا رلب
 ۰ ۳ ن دعرط اح ریدر و كم رب اک لد یاعط نوح یدلوا رضاح ماعط



 هدنسارآ روت یکاوب وهلادنلا لوصییتنسكسو هيلع هللا لص هللا لوس رولا ||

 از ۱۳

 ۱ يگ لوا تفص نیلحموو رد ندنآ ناطمش هلو ترمغرک هدنفرهو رولوا

 : هللا عاصیباک كن یاعتیادخوهلوا شغود هح ق رط نب زوپ هکر دسم
۱ 

 شاک هن رلتر طح هحاوخ نداوب قازوا رفا هرب نوک رپ هیلبا كولس هتیرط

 بلطاعد بولک هتپ رار صح هجا وخ ځد ناوچر ول تروص بوخ ءاکان یدیا
 وب هکیدروصرف اسم لوایدلوا باغ ناو وا رایدرویاعد هج اوخ یدلا
 ۳ یدبآ هدکو ک ىج درد یاقمهکیدیا هتشرفر هک درو هجاوخیدیا ینک ه

 یربغ یدیاشعا هنکوک ایندویدیا شو د قاریاندنماق ندنیسریص2ن
 راهتشرف هو دشرپا هءاقم ی هنیاعت قح هکیلسلا شوا هن هکندتا هراهتشرف
 هنن و یدلوالوق لدلبااعد یدتبابلط اعد بولکرلبدر و ناشنییاروناک |

 نوساناددمهیاع دنوحارغاعایجدهزهج اوخیدتیا رفاسم لو ایدش را هنماقم

 هدعویدروس هحاوخ زو هراتروق هه السینأح ندنهاکمادو تكناطش هک الوا

 ! نسرولوا باسم هانا اع د هرکصن دکد تا ادایضارف یثکر ه ءکردلوا
 ۱  هدیادا سیدر وهلیاداب هداعدیربب هرکصتدضلارهو و

 أ مز مه هدگفح كس مه هلوا ره اظ یرا تد اجار « دل ایروآ وب ہک هلوا

 هج اوخ هک هرس یا ت هللا سدق ی رک ه ویر فراع هجاوخ و ه دزمقح
 قیدصدجاهحاوخیرب ردراو یس هقیلخ جوا كنناو د قل الا دع

 نیدلاءاهڊ هجاوخونالکا يلوا هجاوخ یر و یرکهوب ر فراع هجاوخ یر و
 یس هلسلس یرات داراتبسن هرس یلاعت هللا س دق كنیرلت ر ضح دنشهن

 | سدق یونتف را دوڅ هجاوخ ګ روشرا هفراع هحاوخ ن دتعاجو |
 یایماریلع هجاوخ 9 ردندنساقلخ كنب رکه وپ ر فراع هج اوخ هرس
 هد هلسلس وب وردندنسافلخ كنب وغفر ا دوڅ هج اوخ چ هرس هللا س دق

 ردسا هرهاظ تامارک و هللاع تاماقم قوحو ردنازب رع ترمضح ی را
 | هللا س دق یباجانالومو رلبدیالوغشم هتتعنص قله الج نع کال هدنفاب و
 نالوم هکلوا هکر دشْعسِا هلی وش ندرب اک | ضعب رقفوب ردیا هرس یلاسعت
 ردراشمروب هک هدنت ابلنغ ضعب هرس ی اعت هللاسدق یمور نیدلالاالح

 دجاوخ یراخم نابعا هدنب * یدش هکیدوبلاف قوفلاحع هنرک (تس)
 قوم هلا هناقومسم یاصق هک راددروص ندرلنآو ردتراشاهرلنو *# ارجاست

 ن اما هکراددروص ندرلنآ هنيو ی درکوا ن دصص هکر ایدروب راقلاق نا

 .بولب زوا نداوسام قع شالوا بولب ز وا نعي (نتسویب و ندننک )رایدتاردن|
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 دلو« دیک رانا هم راق داوا ه داراخم ر دراو یو رک د مه هدرلنا

 ]ی دیا یس رب n رج هيلع رضخ هج اوخ هکردرلشعد
 | هرکس ن دوس ول هجا اوخو ی دنآیس هفرخو یسکرب فیس و هج اوخو

 | یرلتالوو رایدتباسیلاوخاو رلب داوا لوعشم هتضان ر قلاخلادبع هجاوخ
 ماش و ی دیا رولک نی بو راو هی هبمک هدنتف و زا رب هکی دل وا هلیوش )

 مبل دنا ادیب هن اتساو هاقن اخو یدلکهروهظقوح دیره هرلنا هدف رش

 یدبا راشم روت وا هدنتمدخ لر هح اوخ تعاج قلق وحر هد اروغاع

 | افح ناوجرت هدنروصر) ید یدیارلب وس زوس ن دتفر مھ هحاوحو

 کا هحاوح ery هد هشوک 4 ۵ eg 34 هدننکا راکک

 |هللارونب تظنب هنافنمولاهسارف we ee اسو هیلع یلاعت هللا لص

 | یرس كثب دحوب هکبدویب هجاوخ ودن یرس كايدحوب (لحو زع یلاعت
 هک هنایذومن یدتباناوجلوا نیس هروتک ن ااو نیس هسک یرانز هکردلوا ||
 ندنساقر!كناوجلوآ بولاق م داخ یدل با تراش !همداخ هجاوخ هلوا مرانز ےب
 ناوح لوا ی دلوا رهاظ یرانز ن دنتلا هقرخ ید رح نیس هقرخ

 | ناراب یا هکب دروبب هجاوخ ترضح ی دلک هناعا بوسک نیر انز لالا یف
 لمروتک نا ېا بوسک ی زرار انز بو دیا تقفاوم ه دهع عونوب زکولک
 | ردنر ابع ندب هکنیرانز نطاب یخ دزب ی دسک نیر انزره اظ وب هلیوش
 |۰ دنس اتروا نارا ل هلوا روفغم یخ درب یدل واروقفم لوا میکت مل هسک
 رلیدتباهب وت دیدجتوراب دشود هنغاداكنهجاوخ یدلکهروهظ تلاح بج
 هلتتح یب لاعتیادخرکا هکر دتا ه دنکوا كن هج اوخ شب وردرب نوکر
 |هدمرعمیج ن اریز مر دارا تخ تخ | یمه نی هیلنا رب ه دنس اتروا مهح

 رولوایدا م ك سفن تنج هدلاطواومرب رود بوبع!لع هنیرزوا سقندا ره
 هکرلب درویپورلب دتبا در یمالک وا هجاوخرولوا ی د ارم كفح منهجو
 که و دا ۇز دات« دنقرهزدزاو یشیا هب هل راشخا كټ هد

 شد و رد لوار دلکد تکردید نسر دوب كل هدتب زرولوا هس رارب د لوا

 هکرلب دروس هجاوخ یروشرا لا مه تا طبش هتقیرط نیکلاس ید

 کا ناطبش هیلبا مشح کنوح هیلوا شعمریا هسقنءانف دح رس هککلاسر

 1 یربع زالوا یمشخ كا هلوا شعر اهسفن ءانفدح مس هککلاسلوارول وب لا

 ٭ رواوا و
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 مر وا و نيس هګار رفک هدگفالک تن هکروتوا یدشسا ی دروص ۳

 تلاسرینارمصدر هرکصت دنا هم وا ه رزوا مالسا ند فرد یاشو

 تبحاصم ندنابوشلوب هلکنااقسلا نا یدلکهبهغیلخ ندنرصیق مورهدا |

 مرکه کنید لمس بو دیا رت یمالسا نرد هکمرتسا ی دتیاو یدللیا ساقلا
 یدتیا تفالم هرصی5و یدنک هی هبنیط:طسق هلکناو یدلبا لوبق ینارصن
 طنفح ینآرقاقس نبا هک ریدیدتباتافو هرزوا تبنارصنویدلواینارصنو
 یعیدلاقهنسن هدکر طاخندنآر قره هکرایدروصن دناهدننو«ضرمیدیا شا

 (نیلیسم اوناکول او رك نیدلا دوب اع ر) هکتیآوب الا یدل اق هنسن جه یدتیا
 نیدلا ىع ہک هلب وشراب دنا لقن فلا کو ب یتیاکح كناقسناارایضعب و
 كنننادمه فس وب هجاوخ هلک نزا هللا ءاش ناهدنقانم ینالبکر داقلادبع

 هجاوخو ق دنا نسحهجاوخو قرب هللا دبع هجاوخر دن ر د یراهغياخ
 هجاوخو مهرارسا هلا سدق یناودغ لاخلا دبع هجاوخو یوسب دجا
 یرع ندرلنوب وردرلشلوا هدنوعد ماقد یر ره هکیدرودون هرکصت دقس ول

 یوسب دچا هحاوحنوحویداراو یر هفیلخ رولو هدنتءدخ هدیدا قلرط

 هب یناودعع قااطادبع هجاوخ یناراب عیج یدلبا تم نع هنفرط ناتسکرت

 ردهلب وه دنس لاسر كنضب ندخاشم نادناخوب یدلماتاالدهکعاتعباتم
 ردتح هدتش رطیشور كرنا ٩ هرمسسدق یناودع ق لانا دبع هجاوخ ۶

 ع رش تعب اتم و هیافص و قدص هار ماو دلا ىلع ر دلو بفم كقرف عیجو
 تع دب تفل اخت و تبن احم و هلسو هيلع ىل اعت هللا لص افطصم تنسو

 رد راش روا ن در ایغا رظن یی راشور هریک اپ و ر دراشعشا اح هب اوهو
 ف د رضخ هح ا وخ ت رطح « دنفلنا وج نسردیلقر ر هرلنا

 هیلعرطخ هجاوخوردراشم سوک تبظاوم هقسلوا مال سلاوهالصاا هلع

 وص هکر دراٹمرو۔و ر دراشم ا لوق هکل دن زرف یرانا مالسلاو ة الصلا
 لب وا (هنلا لوسر دج هلال هل ال) هکتنا هلکاک وکو لاط بوربک نا یضوح
 لواورلب دلوب راف و رلب دل وا لوغشم هشیاورلب دندیا قبس یو ورلب دلبا

 قاخ عیج یراکژور كرلنآ كد هش رلل اح رخا ات ندنرلل اح

 ینابر فر اع مل اع خویش مش ه رکصن دنا ی دیا د ومو لوبقم « دن
 هبیر اش هرس لات هللاس دقینادبهفسوب بوعي وبا ماما هجاوخ
 کرابدندی مولعموراب دتبا مهف نابحص ران قلا دبع هج اوخ راب دلک
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 یربغ نددعچج دکیدیا لکد یتداعكنآو شود یس هرطاخ قہعیج هرشط
 ار دکر ک ك مکه دنقهکیدطعب و یدلک لیقن اکا هرطاخلواو هقبج هرملط هدنقو
 | لوا هسولید هرب هنرهیاعتقحان یدرب ویلاصخشا و یدلواراوس هکر مر

 نارپ ور بوکح هنفرطهیداب و یدنلباهرشطندرهش ینآ بک هلوا تابار
 یدربک هدمه بونیا هعاشا جش ی دروط هدارا لوا و یدرونک هدعسم

 یدردلاق وراقوپ نیشاپ هرکصن دنعاسرب شمکچیرجانیشابیشکر هکیدروک
 یدلوا عقاو هلتسم لکشمرب اکب فسوب اید سا ی دیا ناوج ولتیهرب
 دنز رف یا ید هرکصندناو یدلبا نایب ینا حشو یدایارکذ یل مو
 هک وق دتجزی و روص ندنبو لک هرهش هلوا لکشمرب اکس هکتقوره رک |
 هکتقو ره هکب دنیا بو دیارظن اکب ناوج لوا سب یدتبا فس وب شو
 |یدشا ی رعلا ناحشر دتسووبرب یک كنس اکب س اطره هلوا لکشمرپ اک:

 | كي رحم هننناج ی دنک ی خش هلبا ف دص قداص دی ره هکم داب ندنا ن

 هرس س دق یز ارش شغزپ نب دلا بیج حش شعبا رولوارد اق هک
 | ی دیا شمریک هلا ءنج جاقرب ن دنت اذک ی اشم هدنة ورب هکر دش مرو

 | ودیمالک كیکوب هکم دلوا بلاطاک | یداکشوخ تیاغ اکب مدلبا هعلاطم
 وللفصقاولتیهو راقو ر هکمد روک هددعداو دیکر : و نیسقا كناو مدل

 هلآ تسدبآ میکات یدنک هیاضوتمو یدلکب ورک ههااخربب ینارو تیاذب

 | هلبا یی وص نوتلا هلطخ یریا دنیرزوا كناتفقلواو یدیا شیک ناتفق قار
 | كن ی یدشءودیناتفق لوا هغابا.ن دنشاب هک هلبوش شلزاب یسرکلا تبا

 | رب كرب ویخندناهدنتلا ك اتفق لو ا یدرب و اکببوراقبح نن اتفومدتکه ع درا
 یسرکلا تبآ ید هتبرزوا كن هلقب رطیکلوا نامهو یدش یک جد ناتمق لشد
 | هلبا ظفح یرلنوب هجا تسدبا ن یدتا یدرو اکب جد ینآ یدشلزا

 نیسزسا نسقنق مری رواکس ن وب كناتفیکیاوہ یدتبا یدلا تس دبا نوج |
 اکب قاتفف لشپ ردب وبڅ كسرریو هکنسېقنقره هکهدتبا بوبا رایتخا نب
 لوا نب نیسمرولس نب یدتبا سد ی د رکی دنک یناتعف قاو یدر درک
 ویلا هبتزاکا و مینادمه فسو وبا دبا بل اط اک | هکیفنصم ۵ رور ج
 لزانمو نب راسلا لزانم كرب وبحر دراو مافصمیخد مبو مرپ رود بوق دآ

 هدنقوربهکز ید هلی وب مدلوا مرخ مبظع مدنا وا ندباوخ نوجیکن یکلاسلا
 وب ویدملاق همر فورعم هلکءدافسلا نایدیا زلىا طع :وهددا دغد هماظز

 لم ٩
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 كمالس الا هح بولک هس وط ندنب ورق یسب رب ندرایفوص مدیا «دنرکف |

 ۲۱| نسب بلا دات جش یردارب هه ن وص لوا م السالا ةت ید راو هنکو ا

 حد ی دتا م السا« ه2 یدرب و ربح ن دنکم دلس ی . قوص لواو یدروص

 یدیا راو زجر هچسهلب ردراو یدتیا ردیمراو هل هلکنس ندنهالکآ
 یدابا رظن رادقمرب بولآ نزج لوا مالسالا چ یدوق هدنکوا بو راقبج
 رضتح هکتفو وش هکر ارد شاوب دجا دلا ناطزب هللا ناهس یدتیاو

 تسارفابرایدلب وس ین وب هدنوکوا كن آرایدکروا بونا شوب یزاپ راج یدلوا ||
 اراوس زکی هلی وس هسرلید میکره كدتبازب نوچ یدتبا بونیدیا مولعم با |

 || یرلکربتم یربف و یدنتک ن داند هدنسیدب نوا زویشب كيرعه نوساوا
 یدک ۷ هرس یاعت هلا س دق یادمه فسو هج اوخ ل ردهدنن وزق

 تامارک و هلن نح بهاذمولا >!یدیاینار فراعو لاعوماما ردن وعي وا

 قحا وا چ توراو هدداد ةو هدادتا یذیا یحاص هلیلح تاماقموآ

 8 هتارقا و یدلوا یسا دالب ردقو ی دنا تمزالم هنسلح كني زاریش |

 7 ق“ وبا حشو و ی دلبا هلع در طلا 2 اصوصخ هدیربعو ه دهقف

 نانا قوحو یدناردیا عدعن هن رزوا كنا یارک | هليا س رغص | ۱

 ین هلج و ۰ هرکصندنآ یدلکد تدح هدد رعسو ه دناهفصاو هد دادغب | ۱

 هکر دلوا روهشمو یدنود نیب رط ه دهاحمو تضادر و تدابع بودیا رت |
 هللا دت ع 2 هکر اىدىدو زد هب دمراف وت ییاسنا هدفوصت كلا |

 یدلوا ن کا هدو یه ردشکا تنعک ید هلا ینانع نس> شو قیوج |

 هو صو نه له ندنآ هدعد یدلناد تماقاهدنآ تدم هکنویداک هناره ندناو

 | هناره ورک ب ولک هوره هی هلیساقلا كلرانآرلیدتنا ساعلا یکعا تعجا رح ||
 كت ر عه ید تا تاقو هلو بودیا تعج ار هوره هنی هدعب یدتک

 ۰ ت ياا دتا نفد ه درب یییداوا توف نامهو هدنشب زونوا زویشب
 ردروهشهو رهاظ هدو سه یرازم الاحو راب در دتا لقت هو هرکصا دنده

 هدنضعد كنت انضم ه یس ی اعت هللا سادق یرع نيدلا اک

 هبل وق ینامرک دماح نیدلا دحوا مش هدنسکیآ زویتلا كنرعه هکرد
 فسو هجاوخ هدرمهدالن مزب هکیدلنا تاکحاکن ییا ہد زم ےب هدیرهش

 داشراو قلش هداب ز ندا شعلا هک هرس یی اعت هللا س دق ینادنسمه
 هلک وک یدیا هدنس هپ واز ی دنک نوکر یدیا شهروتوا هدنس هداج

($ ٤ 



 س کلر
 را هوا ام اردبا تک ر > رد شارا ەزت زاۋ دک قار هکر ذپا و
 عده لغز وک اوه نکل ردکر مت یا 1 هکر دراواوه هدزسهرد ره كا کا

 و تسه تسان «دکل كرم ق اربط س) نانروک ر دو اریظو ردنکد ح

 | بدل ابی و كلر سەد لا اوه هکر ح غارماطرداغ تشب تسهاوقو

 رهاظینطاس كن اوهو ردکناوه تخطاس عیجو ردقوب یسهنس یر

 كجا رگب وبا شا € ہر لام لا سدق یلارغدجا حش و رداکد
 زد راو یررا هل اسرریطن یب و ینافیأتو تاغینصترتعمو ر ددا عا
 لنآ یقارع ندلارف حش تاعا هکر داوس ل انشر هکن رب لولا

 یاب ا کرک هدزسهخاتید ك تاع هک هلن وش ردشل و وا او هدنب ولسا

 اوسو درک الماتقوناب ز خاوس نتسرپ قشعبنارم نایب رددنج هلک
 ۳ ا نشف د ردقوشعم هدنلاح عج قوشعةردو یرب ندالوصد

 | دنهصلاآ هشبشراتفاسا زقشع هدناحعیج قشأعو ردیتفص كن ا

 | قوم رولوا ع دص لا هه رافضا سا رک قوشفم هشه فسا

 | دولوا ۲ ye ییفص كنآ مرج ال هءلقاض شود زر ونا نرس

 #۱ یروذعم هما جم # یروذعم هدوب ر لدوت هراویه )ار ر 0

 جر ) یروذعم * دو یشو ی و * مدوب ردو بش رازرهوت ان

 | تام و سر از ندمهلای £ = الدهس وا # راتیا راک اکس ردهلآ لوک ادا

 1 *ر او رد دیس هدافضو شب نم 3 ره ندعو قارف مر رو

 )وف 9 نیل یدایعا ) راندوقوا تبا تا هدن اج یظعو کت ۲ توکربا

Eهللا تع تاتا هنن ی یدابغا یدّما هن  FY A4  

 # اھح خف موالا ی ن ل اهو ( رعش) یدلیقداشایتوب ٥ رکض ید

 اقدرعاب u للقادا * ین او یعسا تدززاذا ما ۶# عبلخ هلا یداعالالوقو | ۱

 یب ندر وصول # ها یح كر اک ردناسآ ک اب ثمالم ( هجرت ) عسل |

 هریک :xat نشا مسنا وا E ندرع گراف ررواص ادعا

 یردارب اب کد نو کر ن ندلدو ن اج میس هس راربد رات مالغ

 ردنوخ قرغ ەد رد ىدا دروود ردهدنو جی مالالا رو 0

 دج ok هددعسم یدلنا بلط یالنالاةچ یک نیا لاوس

 ید وس هعالعالا ء> ىن نود وات مد ندنمالکو ندنلاح لوا

 هندسه رب ند رضا تفت ل اسرکر دشود تار ئ دشا ماللسال هج

 }¥ اتا
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 رس



 ر

 لوا یلارغ یلازفلا نیا یدتبا بودیا تافنلا اک: مدشربا هنتفصو تەذ نوح
 یدرپ والس بولکیرایاو هللا لوسراب من یلارغی دنیا یدیا شهروط هدرب
 | یدنوص اک | یتلا كرابوو یدلا نیمالس سو هبلعیلاعت هللا لص هللالوسر

 ین زوب و یدپ وا بلا رابم كلسو هيلع ىلا هت هللا یلص ها لوسر لار

 چ سو هیلع یلاعت هللا یلص هللالوسر یدروتوا هرکصندنآ یدروساک |
 ینیاک دیاعلا دعاوق من هکیدعسوکر اشنتساردقلوا ندننءارق كن هسی | "

 یرثا هیرک هدمزوک مب مدنا وا ن دوخت وا نوچ یدسوک ندیدوقوآ
 نسطاوبا مش مدیا شا هده اشم هکندلاوح او تامارک لوا یدیاراو|

 یکیدر وک یدبا یطق كتن امز هک هرس یل اعت هللا سدق یلذ اش|
 ی امت هلاص تل اسر ترضح هکر دشهری و ربخ هلی وش ندنس هعقاو ||

 اعد هللا سدق هلا لازع همالسلاو هالصلا امهبلع یسعو ىسوم سو

 هيلع ىل امد هللا لص تل اسر ترضحو ردشاا تاهابمو ترخ افم هرس

 هج دیا تافوات یرا كنیعگو یدروب ریذعن هنی رار کنم ضعب كنيلارعاسو ۱
 ن دنسافدصا هک ردندنمالک هنعیل اھت هلا یضر ك و یدارهاط هدنندبكنا

 نع (تساامن تسین تسهح ور ) ردشهزاب ه دی وتکمییدردنوک هنضعب

 ر دقوب لوبهکمروک یثآ كنه یک رونپروک م ودعم هکرددوجوم رود
 ررر وکهکنرهردیس ہرا کب و ربسا كن بلاقوردلوانالوافرصتمور هاقو

 لب لع موبق سد كلاع عیج ردقوب یربخ ندنآ كيلقو  رروک ندب |
 كن هرذ رب جه ندلاع تارذ (تساامن تسینتسه مع مویق)هکر دوب یا

 یوق كنهندرهو رد هلبغامویق كن | هکلب ردقوب هناذددحیدوجوویاوف |[

 یدوجو كموقمورولوا ك: دوجو تقیقحورولوا هلیب هاکنآ ةرو لاپ
 (متنک اجا مکعموهو) رولوا تیراعیدوجو كموقمو رولوا ندنلوپ تن 7

 كض رعاب هلسج لمسح ناسهندتیعم هک سیک هلبالوش نکلو ر دوبا

 اع مویق تبعم هلوقم چ واوپ و رولبنتیعم هلعس> كض رعاب و هلضرع
erهکلب ر دوار مف یتیعم تیمویقو زايا مهف تعم و رواوا  

 E ول هکر نوشر دان تسد: تسهیخد تیعم ول و رد ی جم صد 1

 هک دادد رکردندانعهوب هن و) راز مالو نور نکلءراردیایلط یوبف رزعا ۷

 رتب>اکی ندیفاصیاوهبوملات ندنز و ربهکلب یراک دید هغرصاقلوش ید |[
 هلی وش هسا رظن هکر ب روا راص هنب زودنک هدننروص لیطتسم هراتءو ||
 دن ست سس
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 ۱ TEY دالوا هدنابح سو هلع یاد هللا ی ارش یدیال و

 م دیاردبا مفد یو وا هلبارکف وب و ی دیا هرب ورخ ندنتعانش كني راکدتا

 | قلقنا وا هلبا وخ وا مدلوا بب ا ندسح هاک ان هبلوا دساف مر اهط مک ان

 كن رب رهوراش هروط قلغ قوچو شلجاهدانژ هکم دروک هصرعر هدنس ارا |
 e مدلیا لاوسندنلا كرلنار ررا و هنک و ال تنعش راؤ تاک داخ رمدنلا |[

 | رنو ر دوتا د ارون اس و هيلع یلاعت هللا لص تلاسر ترمضح
 نم ام لودر نر یم اذمو دیاقع کل رده اذم ب اھکا |
 ید رد دا دب اقعو یهاذمو ر هی وا هلو هبلعاا

 اث عا ك دقاح لواباکرب هدنلاو هنع ىل اعت هللا ىر ر كبغف اش مامارلب دتا اق

 فاض وسر ی درو و مالس لشو هلق ىل اق هللا یلص لوسرو ی درک |

 ب "رووا هنگوا كنا یعفاش یدیدابح یهو یدلا نیم الس سو هیلع یلاعت
 ۱ راک ید ضخ “ر + هرگص) هناو یدوق وا نداقتعاو به ذم ندنناک

 فاش راو باک هدنلاو هنع لات هللایضر رد هفینحوبارلب دشا |

 بقاذم باقا ےل و دو ون یدقواینذاقتعاو به ذم ندباک لواو یدرووا ||
 دیار دیا ضرع نیش ذم هکیکر هو دیک زا رکدی دلاققاباراب دلک و رب

 ۱ هاک را دلوا غراف هلج نوخ یهیارارربدشا سولخ هتنان كخرلوا یآ | ۱

 درج لواو شمالواهلح راونج حاقر هدنلاو ید کیر ندضفاور
 یا بو ربک نما كن هقلح لوا ءگیدلب | دصو شا زاب س هل اب دیاقع
 تالسوهلع هلا یلص لوسر و هیوقوا هلسو هيلع ی اعت هللا یلص لوسر

 | ندا یر, زجو یا منو رجزاک | بواک ربا یرب ندرنالواهنوکو
 مود هکم دروک نون دروس ن دل تودلیا تناها اکاو یدناتولآ ۱

 هدلحوب هدملا ےن و مدلک یرلبا هب وقوا هنسن هگیدلاف هسک ورابدلوا غ راف
 العا لهاوردمدقنممنبباکوب هللا لو سراب مدسا ںودہازاہن راو تاک

 ی دتا سودا یاعت هنا لس هلن !لوسز ع وقوا كس زرو ندا ردیدقتفم

 تءاوق یار دابا فہ: ےن یلارغ ردداعءلا دعا وق تاک مدتنا رداک 4 ر

 هکعدشربا هرلوااتمدلشاب هخءوقواندنلوا كپاک مدروئوا یدو ونذآ هكا

 5 هللا یلص دمع یشرقلا ییرعلا+یمالاینلا ثعٍ یلاعت هللاو) ردشد یلارغ
 | هل لور مدربا هز ونو( سنالاوناباو کاو برها اکیا سو هيلع
 5دلوارهاظیرتا مانو ت تبشاسل «1بزوبكرا ارام ی یا ها یلص

 هم نوج ۾

 تم صد و



 | مراحم رارکن هلیتعاجج لضافا نالوا هدنتبعک تامل ماظنويداوب لو
 ]| قسب ردت لد ادغب هبم اظن یباوا بلاغ هنس هلج بوبا هداج و ءرط دم |

 ]| عیج یدراو هدادغب ه دندر د ناسکس زوترود كيرعهرلیدتا ضد وفناکا

 | ی دلوب دنچرا تل رم و دنلب ردق رابدلوا یس هتفب فو هتفیش قارع لها
 || یدنوطیقب رطع اطةناو دهزویدلبا لر هلی ر ابتخاییس هلجج هرکصندناو
 | یدلبا جب وراو ی دتا دص هج هدنزکس ناسکس زوترود كرعهو |

 || ندناویدتک هس دلا ترین دناویدلواهدنات دمر بودیاتعجامهماشو ا

 | یدتا تعج | م ەماش ەنە دعدیرد) وا ەدە نکال ثب دمر وید راو هر ص٥

 ]| ی دنکویدنود هننطو و رک بولوا نکاس ه دنا یر ادعم یی داو یداحو]

 فین ص هدم کو یدتا راتخا ن ولخ ندعالخو یدلوا لوغشم هنلاح |
 أ رددلحمقرف هك ركل ب و الا توقایرمسغتو نأ تارهاوجو مولا ءا ایل ۱
 ۱ ت دوع هرو اش رکصددناو هروهشم بنکی رغ لرلو ویک راوتالا :وکموا

 f ب بويان ۱ رصد كن دم رنو یدتنا سرد هدوواشب هیماط) بودا

 | هسردموب نوعا لع ةبلطو ىدا انب ناب نوجما هبفوصو یدلک هننطو
 || بابرا تبحکو نآ رق مخ یدابق مه زوت هرخ فیاظو یت اقواو ی دلتا

 ۱۰ دارخالا یداج هدنشب زویسب لررعه کو اکااتیک واع سر دنوبولق

 : هل زاغ هلن وا نوکر FAA ندالعراکا یدشلوا هفح تجرراوج

 || ندارقف لاوح او ند دجوین و مدرک همارح دس٣ هدنساتروا یژامیشکیا | ۱

 ]| کم دتسا رپ مدلوا رداق هغم روتواو هضمرود یدیا شا بولغم تلاحب |
 تعاج كنضدندرلطابرنالوا هدنسوق مرح میلیاتح اسا هدنا تع سرب ۱

۱ 

 مد هني رزوا ۵ رط عاص وشر اه هیمک ھن اخو مدرک بوراو هنس هن اځ

 | هبوزو e هیملا و وا یب مکان مدایا لرید هب دزوآ مزوب یو او
 | لوا یس الصم یدلکهقبح یدیا روه شم هلکسا کیر ندتعدب لهآ ان
 ح هل و ط یدرفیح ج ولر ند دب وقویدفارب هدنسوبف كن هن اخ تع اھ

 | لوا سب ی دیا شازاب هنسن ضهب هدنا و یدیا ندشاطعوالوا هکیدلوا
 ۱ |كنیزوب ويد ف زاغ قازوا نزواو یدوق هدنکوا كني ر وبوب و" یوا |

 | وراقوب نیشاب هرک صن دنا یدتا عرمضتقوحو یدروس هر لوا نيدرطیکیا

 | هت وقو یدواورکو یدروس هني را زوکو یدیوا هن یول لواو یدردااق
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 ۱۱3 Es زہ لب مایا ید ےس الام اش

 هکل وا رت لع وبا یا ی دیتیام در او منتم دخ ك ]یدک هس وط

 اک یسالا ما جشهکیدمکق وح هنرژوا كنور هروتک هنالکیک كل هطوط

 ۱ رخ  ۶ یدلوا ع مالک ب باباکب یدرود ص هلا سلخدعع

 كنناکر ڪڪ مساقلاوبا ج + هرسیلاعت هللا س دق جاسنلا ىسوطلا

 رادب د هکرلب دروصندنآ زدشع تیک ربا یروند رکب واو رد دنب اعا

 لواو ه دبلط هی هلف دص "دید ید تا ردربیسم كمر وکلا هنیب ولطء

 تر ارح یرکف كل د واو نمرديک ین یقارسوص یر وصن كوص هکر دشهروس"

 قاراو وهودوباتدک ردشعدهنب و زه ردشریا هبوا طم بلط یاوع دو زمرو
 میل وا هتخود ندا هرامعا هرس هنکداترغیزوک لکوکو کیل وا هتحوس

 ۱ ۵ هزب شا ارز زال واهنخ ورفا هلیعع» ین ایل ناناج ی برا اجشواخ ناح

 یدکجم دهاع قوح»دنلطءا دا هکر ارید زازمزا زاب هد شازاوراجاس
 یدلماهلا هنهاکرد كاد قح ی دو ا یهتنم هب ه دهاشمیم ه دهاعو

 تا 4 هغلوت كنس هیلبا تع اتق هبلط درد ےب اس هکرلب,دلبا اد هتیرسا

 ۱ تایل قح یاطع و حم ه هکر دا وا لکون هکر دشید لوا هن و راو 3

 1 هر هدننافنصم ین ادم ةاضقل | نیع نیس هیمروک ن دن ربغ
 هکر دنا هدنن اج انس ج اس رکب وبا ینعب قعد مش هکن دتا لا رع نجا ج

 دزاوتسک> هد رب ی ادنو | دخ ین( ی لح ف همکطا امیهاا ))

 كىلى یحو كحور ت امم ی ور كقلخ ى“ دیک )یک اوج
 ملبا لا هکلکوک یفبگو میلبااش ات یلاجج هدکحور نیا هکر دلوا تمکح

 | هرس لاصت هللا س دق ىس وطلا ىل ازذلا دج نر دجم مالسالا هح |
 : !هنیدمراف عونا حش ییا ی هلو رد دماحوا ینک

 هرس یاعتهللاس دو یدمراف یل عانا محسلا نععس دّمل )هکر دش د لوارد |[

 نعسلاو ةع اءاع“الانا لاقهناهح هر سد3یاک کلا ساقلا ییا نها

 || هکم دتش دشا ند (لصاوربغلولس این e1 زا ددال افاصوا ا

 ٠ هگندید بودیآ لقن نددناکرک مسالا ما نوش 13 ی دمراف یلعوا مش ۱

 ۱ ردُشمالوا لصاو لوا هو RSE کلاس ےسازوعط ناسءط :

EE ۱اوایل  Eر  Eول صحت زر  
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 هداف قوح نادرست دح لنعش اک و م درراو هتد كلش لصامو

 ندر وباسشږن حش نوچ یدرژس وک زوب رالاحو یداوا رهاظق انشورو|
 رهاظ هکلاحرب و مدراو هنکخوا كني مشق مساغلاوبا داثسا ن یدتک ||

 لوغش» هکمنرکوا غ لغوایا یر وپ هکیدیا رید لواو مهیارلب وساکا هسلوا
 لیصحینتد لب چ وا یکیا یدیا رولوا هدا ز ا انشور لوا نوکر هو لوا |
 داتسا بوقلاق یدقیج قآ مهرقیخ ندناودیلف نوکران مدلوا لوم هلک |

 نوح یدتیاماها داثسام دلب وس اکا یلاحو م دراو هنکوا كغساقلاوبا ماما
 هلءاعهو لوا هیرزوا شا كج ندنا کولا یت دنس یهکخ ینلا ندنس ع

 كماما هاتساو مدروئکه هاقن اخند سرم یی ایشا تو راو توط نیو[

 ن کلان ی دیا شک هماج ماما د اسا نوکر مدلوا لوذشم هتم دخ |
 یدو ن دم اج داتسا نوخ م دکو د هه اج وص هغوق جاقرپ بوزاو ۱ :

 مسبا م دناقارس لفع مدننان ی دکودوصهماچ هکی دیا مک یدتیا 1

 ن مدتیا یدید هعفد یوا نوچ مدمر و باوج هنب یدید درب مدلوا[
 نس یدلو ه دلبب شک ےس اقلا وا هکس هنسا ره ییعوبا یا ی دتیا مدیا ۲

 هدنن اب كم اما داتسا هر زوا هده اح ت دمرب سن كدلوب هلباوص هغوخرب |[
 مداواقوبهدنجما كتل اح لوا هکی دلوا یلوتسم تل احر اکینوکرب مدلوا |[
 ن دنوب مسو ر ےب یلع وبا یا ی شا م دید هم اما داتسا یب هعقاو لواو |[
 || هکمدتا رکو 13 وک ن مرمت یمرط كناردالعا ن دنوب هکاواردکدو راقوب | ۱

 لواویدګ تدمر هن رزوا كنو هتلبا ین هیالعا ندماقمویرکر کر کرب رب اکیا
 هسوط مدیا شفا یتدآ كنبنکرکساقلاوپا حش ن وی دیارواوا داب ز ناح
 ناشن مدروص ینرب نعش مدلک هرهشنوح مدیارامب ینرب كن م دلوا هج ونا

 || تمکر یکیا ید یدیا مر ووا دج هلت عاج رن دنر دیره مدرآورلب درب و

 بوریدااقنوشابیدیا شخارب هنکوا نوشابح مدراو هنک وا بولية د چ“ موج

 م دلب وس یترادعق او م دروتوا ب وړپ ومالسبوراو نب لعوب | ېا لک یه
 ارا هب هخر درب زونه نوما وا كرام كلادتا یب ی دیا مس اقلا وبا ج

 م دنا هلک وک نب نوس هشرپا هن هخر د یأع كسرول و تیر ےک اما نیس |

 تضا رعاونا ۰ ار كنم تو ده اکب م دتنا زی هدنن اب كلا سد ردو مرب من ۱

 یدروب سلحدقع و یدلبا ل اقا اکب هرکصذدک دنا يعا ه ده اجو

 | هکر دیا تیاکح یدمراف یلعوبا هحاوخ نیو یدنناحاکن اکب یس هعرکو |
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 هلکوک ن, یدروتواو یدلک بورک ید رهاطوبا بوک تعاسرب کد رداق
 اولاد رز ل دلءا فک اکا یتلاحكنآ مکن ادنوادخ هکمدلبا تاجانم هی

 ورع | م السلاو ادو کیا هدناحانموب هبا ف کیت ااح ید

 |نوس روق ندا فقو هنکلم لدجا رهاط ابااب TSE بور |

 | لنصاوخ زا ج۰ هدجاكنس لدنرکواندیکینوبنیسردلالح هنا ول ههبشو

 ۱ کت سست هلن | سدق یدمراف یبعوبا مش 2 ردنک هد هیابالعا لوا هکر مس 1

 ۱ ص روب یدیا ويلا م ج كناسارخ هدننامزرد دج ی لطف یدآ

 | كنب مشق م ااا هدنظعومو رک دن یدیا درفته هد رط یدنک

 مساعلاوپا راوکزپ مچ ی رب رد هفرط یکیا ییاسنا هدفوصتو ردپ د رک اش

 كخچاشم هکردهبینافرخ نسب ار اوکزبخیشیدیریو رد هب یسوط ناکرک

 قلناوج هکردشد ی دمرافیلع وبا جش ی دیا یبطق كلنامزو یاوش
 اتبعوا ا دکم دتشیا مدیا لوغشم ماش بلط ه دروباش» ا

 مزوک نوح مد راو هکعروک يآ شعارلبا سل تولکندهنهمم رنا ويا

 هدب زهدلکوک یتبح گنهعناط و و مدلوا قخاع 6ا ید ود هاج 0

 یسوزرآ یرادید لعش مدیا شهر وتواهد»هناش هد هسردم نوکر یدلوا

 ربص یدبا لکد تقو نج ہرشط حش ہکوبلاحو یدلوا رهاظ ہدلکوک
 ۱ میشربا هنشاب وشراحن وج مدّهحهرّشطبوملاق مدالوارداق مدتسیا كا

 دوخ: یخ دن ردیک هلا هرشک تعاجرب مدروک یی ےس
 1م مدنک هصزدرآ

 |هی هشوکر و مدربک ی ج دن رل درک ید تعاجج لوا ی دریک بوراو هربرب

 ج رلیدلوا لوغشم هعاعم نوج یدیا زمروک نب حش هک هلب وش مدراو
 ی دتا نش نیس هماحو یدلرا رهاظ دحو هدنرزواو یدلوا تقو شوخ

 شراب دلهراب هدنکوا یدربح نیسهماح حشرابدلوا ع راف ندعاع» نوح |

 یاد کیدرغاحو ید وقف لب وش بورا ی یکی رب هل هل زر را
 یسوط لغ وبا

 ندنژدب یعدیاش راب و زهرو یب مدتنا م دمر پو باوج نم نیسهدنق

 یجچوا مدمرب وباوح یدرغاح یدو حشر دراو هسکو لدا یسوط لعوبا

 بوقلاق هلوارتسا سرک مے شراب دتبا تعاجج مدمرو باوج یدرغاح هعو د

 هرب نس ی دتاو یدرب و اکب هلبا يک یر را لوا کا لّعش

 دلفاص هدرب زب رعرب و م دلبا تم دخ بولآ ناسا سٍ نیک كيوب او

 تعجب رار

 * لصتو #*
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 | ولا درزاکش کسر دیا مونص لیپ ررکا مدشاکايدابد ولادرز ندنب بضل |
  هتب رپ ما یم دخ ن ید سفن ی دلوا مام لي نوچ یدلبالو ذعر و
 1 | مدراواکایدیاراو عاب ر سک د ساری م ندمان هل افو هدعو دنس مدرونک

 عفن روش كاپ تولا شابسر هل وت هلی وش هنب شع ولادرز لاغشمدروک
 ۲ | اک مدت EY : دۇ ند ڪڪ % دتا لاب ینو دج ا هکن دلتا دایر

 | ددولادرزیحدوب لدتا لوق هن رزوا ولا درز هلکنس نیس هر 02 رو

 ۱ گردش دهع هلك یادتنا سه شل ر ذک ننس رب اش و یا

 | لدارغوط هدشوا مالتا ر ا E0 كن ميياوزرآ هضم ل كنس نم

 | جد نیس هراد خ فر و مكب بوربشوبد ولادرز هزاد جاقرب 0 ع

 ى بوراو فسا كیا ی بنا عابر رج ؛ هک درکر هاط هر ج بویق هن ۳۹

 | ی ار فو هدچایدتابونود یدانا رظناکا تعاسرب ,مدوق هدنکوا |

 مدرشوبد هلعول ندچ اا تالف یدننکرد کدفو جا مدتا ءادروتک|

 یزب نیس رربو هز وی د کلم یندنیسرروتکولادرز فو تنسحا ید |
 هنا قح E م داوا نونا بو اظاض تدا نیسردنا ںی نیت

 هلمولا ندسکلم یدنک هکتسرولیب نسادنوادخ هکمدلبا ناحانع هاو |
 | هلا فذ ٹک اکا یاحوهردننکد تارمف ندیم ۳ د جاتا لوا و

 روتک نوب ةر ندی روس یرو هکید رو و ی درغد ینلعوا « اناا

 هنعامدو هنشاب یس ارنصقلحآ لدچا رلنوس روشباب ر وُمهک دو هلز اغوا | 1

 0 هلکوک مع رل .درونک یماعط ¿ن نوخ مدرروتو !مسلآ نزلب ینکیدتیا هن شمروا |

 ۱ 5 دکعآنابهس 1 ردلکد ند الخ هو هک ەچ ندا ؛روضونهاهکر دال |

 | بوبلبا حاذارواک شوو مدیا نیسزرم نوین یدتیا رهاطوما جش مدا
 | وبا تلطنیلغو" مدیدیدیا شلوا لا هک وک هکلوا هلی وس یرغوط یدتا

 ۱ ناصقمدلا ف دبا ص ناف شم کارا روس یا یدروصیلاوحا كنا

 ک شفا شا اظ منه رکردنوبقر تا لوا ی دتبا باص ی درذق
 دا لاو یس هون رو ی دلا من یس هار, م درب و ویازاعوب رلیدروتک ِ

 ۱ توقلاق ن ی دقارب هنکوا نیشان ره اط وبا عی یدروئوک بولک ۾ هداز ز من ۰

 | یدتا زوز : قلعا کو مدرک کاور و یدبارا و هعع وصر هدریش و ومدنک

 1 | هکیدیارا ومر رپ لدفوق سا هلبا ھت یک ےھاکبا دوا و یکم دالا ت تاخافا

 ۱ هفعراو ی یی رام کدال هلیوش مدردب یاو ۱

 هل
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 | مالسلاو ةالصلا هبلع ر د یسبع * زم صراو هکا ءارباو یتاوما ءایحا
 هت زوسیکیا وېزې زر هديا زب هکی دلوا یراجوب ند زکنابز هعفد یینکباو
 ن دناو یدیایمالک لدجح یدشلن,دالوا هکاوا هکیدروبپ حج رولوا تسار
 لب و هع رس مدشرپا هنساراینالاد ندهاعناخنوچ اما یدیا لکدردأق هی یربغ
 ۱ یبیسبع هصرباو هک او رلباهدنز ییدبع یب درم مس ادجاهكرليدتااقلا

 | هکودورک رای دشیاوراپ د رغاح هع رزوا مب سدزب ز ره دیا زیر دیا ج ًالع
 | ردفلوش هکوکربخ وب قدوق هداکسفن كنسیغلاشور یرازوکك ةجنالغوا لوا
 ۱ یدیاندفح هل لعفو لوف لو س؛یدلوا رداصیدنداب زهكىدلىاروز
 | كرلناورلبدلک هنخش ثا رهرپاکآ نوکر یدلو ره اط هدنسفنوهدنلا لد جلا اما

 ؛درویب هرس هللا س دق جش ی دکزوس هدنباب تذرعم و دیحوت هدنسارا
 زاپ دتیاو رلیدلوا ریغتم تباغ ندزوسو رانا رکسرید هليا دیلقت یزوسوب مس
 ردراولیلد كم هننابما یدوجو هناش لج كعناص هدنظه> لزرع رب ره مز

 هتردیا ظفح لبلد كږپ نوا زکی رب ره رکا هکیدروبب مش ك سید یعدلقم هزب
 |جوا همداخ شر دکر کن اهر نوخحما زوسوب هزبرلب دتنا ران وب نکس دلقم هنب
 ۳ وب یدنی هان جی دروتک مداخ یدرویب وید روتکن کلر و وجا هناد

 را ذخا فدصینا کردی را هرطق یرومغب ناسین مدیا یدیا هن یصا
 مالسالا می یدلوا وجا هلتس هل هاک تردق كالام قح هدنس هلصوح كناو

 | نکلوپ ندنزوب قیقح مكره هکیدرویپ و یدقارب هیوص هننکل یراوجتاللوا
 | یرب و هلوا وصوجا هناد حواوب ( میحرانجرا هللا مسب ) هک هديا هنیرزوا
 | زی زعلا هرس هللا سدق حش زکو ید زس رد چوپرا دتبار لماما هشراق هنیرپ
 | زوجا راب دید هج: نرانا يد ځدنب هلکاکب تب ون نوچ نکی د نس هکیدرو
 رهاظ تلاحرپه دنرزوا كش یدلکه یش تب ون نوچ یدیا رارقرپ هلی وش
 ر (محزا نجر هللا مسب ) یدتیا و یدلباهجوت اکیندنکل لوایدلوا
 | یدلبا رود هدنا نکلویدشرافهنی رب یرب بولواوصوجا هنادجوا لوا
 رحم هلجج یدلواوجما هنادرب لدعلد لا اف یلاعت هلبانذاب نکسایدتا
 یرانافو یدیاهدنرب ق رق زوینرد كترعه یت دالو كنهش ترضحورلب دلوا
 سضخ یلاعت هل | هجر درکر هاطوپا مش یدلوا عقاو هدبتلازونوازویشب
 م اع هلکنا ك دجا مالب الا عتشر دن درن ديا تبعك هلبا مالسلا هبلع
 | توکر بکس رد شید دج ا مالسالا حشر رزرنک هرب قوج ەلکناویدیاراو یس اوم

 € مسن
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 ؛ لوا هنیرزوا شيا دها ز یا یدتیاو یدتیا مست نکررونوا هلتعاجج حش أ
 | هماجو یدل وا لصا و « دوصقم نامه دهاز ردتسار شیا هکقیا فوخو
 هدنګایراو د ترد لرهش تعاس نامهیدتا لسغ نوحو یدتاهحوت
 هکیدروبب مش یدلکهنتمدخ كش نوجیدلوا فشک کا مامت هسواراوهنره
 یدیالکد هداز ندراود تردوب لتمه كنس نوح ردراو یهاک 4 الدجل

 یدرولوا ف شک یدبلوایراو د ترد كتابن د ضوعندنر او د ترد ره شرکا ۱

 ه دنهاقن اخ كني راصنالا هللادبع مالسالا مش ینعش ترمض> نوکر
 حش یدوق هنکوا تسار یتغاعشا له مداخ نوحرلیدتک بولا هنوعدرب

 هرکصتندتعاسر یدنروکت حصرب هکر دکر ک كمي فقوت تعاسرب هکیدروب

 بحاص هدنبافرسپ رب هدنشابیکیانوا رابدلکبوریک ورا هلنوت اخ ناکرزپ
 | ت رضح جش یار دتاورابدروشک هجن زا هلی یعا ی زوکیکیااما لاج
 ۱ ردقو زعوایریغندنوب وردشمرپ و تسکلو لا قوح هز یلاعزو هزاعس قح

 ۱ ادردرکی لاعفارطارددشاعا غیر د هنس یرغ ندنرونزوک اکو یلاعتقح

 هلب وش هزب ید اه داف جهل دتابا لدتشا بیبطرب و رازعرا و ولوارپ هک هدرپ رها
 ارمفجالغو رک ارولوا لوبق كسا هنرهنسندیلاعت قح هکیدلوا مولعم/

 ردادفاکس هسبا راو زغره هلوا نشور یرازوک میک ات نیس هدیارظنرب هدنرها|
 ی رم ودنک هبلوا لصاح نم دوص#» رک او زکر اکتم دخ و ل هد كنسَرب ۱

 ید مرد شيا بم هکیدروب حش زر ولوا لالهات زر ورواهرب« دهااخوب|
 هلعر د یسع "هرم ابا ج الع هصراو كلنا اوب اش او كلبا ه دنز|

 یدلوا هناور بولک هثیرزوا قابا سب ردیک هدیاب وب دجا مالسلاو ةالصلا
 | نوجرایدلشاب هغمروا هرب هدنجا ییارمش کاهش هلوناخنسودنک ن ارت لوا
 طع ه دنززوا كش ی دشرا هتسارایرماهد نعد ینالاد كهاقناخ مش

 هدنا هک هلی وش ( زب زر هدیزب) هکیدلوایراجوب ندننابزو یدلوا رهاظ تلاح
 یدرک ههاناخو یدنودوربک شت رمضح سهرابدتشهارلماما نالوارمطاح

 رلبدرونک لروتکهکوا من یتجالغو!لوا هک,دروب و یدروتوا هنرانک هفص
 | ی دکچچ بوبق هنیرازوک یکیا كغالغوا لوا غارب شاب رابع یی
 نشور و یدلحایزوک كنالغوا لالا ین (لجوزع هللا نذاب یظنا )یدتیاو
 | هکیدلک وب ندرکناب ز كرابملوا هکر ایدروصرلماما لوا هرکصندنایدلوا انیو |



 | یدیارایا لاصوموص هکیدیا لیب زونوا یدیا ارید دهاز هل دبع جش هن دآ

 تدارا یسب رب ن درهجاوخ ی دیا لوبق بحاصو یدیا فورءموروهشم |[
 هدنسهاخ كنا هکیدبا لیب کیا نواو یدشبرپ و هغلنوناخاکا نس هع رکن دنلوب
 هنس هفیعض دهاز لوا یدلک هناره دجا م السالا مش نوچ یدشااقرکب

 | ردیشکواوا هکر رید ار ز م هرا و هتناب لدجا جش هکر وتک یمهماجیدتا
 تاسررا و ندنلوپ ن اما رکا راهنیز یدتیا هفیعضلوا ردنلاح مل هروک ات

 هنره لوا هکه سیاوب هدکلک و کرک اردلکد تاکیدتباروصتكنس لوارک همراو
 هک هې روبهنسرباد كنا هنرکاوراو نیس هرونک هني ربو نیسهلود هسربد
 نناتفقسب و نیس: نس هکر وتکی غاتغف یروب یدتیادهازكسردیا ناز
 | نم الس حش ترضح ی دریو م السو یدلک هنتمدخ دج مش بویک

 | نوتاخ لوا هکنسمرولیب كدلبامرع هکمرب و مالس هزبنوچ هکیدروب ویدلا
 | نیسرلیوس تسار ن وچ یدتبا دهاز نیسبمتسا نود قرب وب یدید هناکس
 | باصق دج راو هنس هلحم نیکنس نودورک هددروس ےغود قروب نوعب

 رد یلقوتردراو رب یرلک دید یقوص قرب وق ی عر ناردرک هدنناک د كن زور
 کلا لاند ع اب ورم رادقمرب ندلاشو لآنوتاص ردشلصا هدهیرانق

 | یک رب نعي (ربکآآنمآ رب دف هتعاسلجنم) هک ت لیا هک ناخ بوروتک
 لواو را هیلبا هلق ندنالوا هکیدورولوا یرب ندربک هسرونک ییعاتم یدنک
 هک هنسن لواو هلیاراطف هلتروعلواو رهدیا قجولناطبوبق ندزمکبو ندغا
 اواو هليا ل دغو راو هماجورونکه نی رب ردشلوا بجاوهکی رزواردلبب ینانوا

 | دوا لصاح یدیا لدلوپ و دا بلاطهد هجنوپ که یهنسنره هدعاس
 |یدید ین و مش نوچ هقیچ ندنس هدهع كن ات شراب هدکنا لدجا لک

 | دلی زوتوا نی ور دقوپ مر دق اکا هکررویب شیا رب اکب یدتبا هلیلکوک دهاز

 | هکعا لوخد هنوناخ رکبرب مری رود بوبمروکت وق جه هدمزو دنک
 | ر دناسآ یر وب هکیدر وبابا رکف هن دهاز هکیدلب خش ترضح وا رداق
 بوقلاقن دنرپ دهاز هتسا د دم ن د دجا هسرشو د تحاحرکا ها فو

 هربر ورلیدر وشب اولح و هبلق ی د رونکص هنب رب یدشمر روح حش هکینآ

 | ی داک هر وهظ ثکر ح هد دهاز نکیآربماعطرای تب ر ا طفا بولک
 | ندماعط که لبا فوت ردق لوا ی دتبا نوناخ هلوالوغشم هنرشاءمهکیدلبد
 ترش ام هکن دلند دهازرلب داوا عراف ن دماعطنوج مم هلوا عراف
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 × رددج ا تمارکو رب داشکب ۴ر ط فم رشک وچ دش درک مساقلاوب 1 مد % ۱

 ۱ هحاوخ سل »۴ رب یا لندراهحزور ره اب ری شف افك هلاوحدندرک

 هکددروک نوتا هراب رب م دراو هنکوا كشاط لوا هکرایا تیاکح مافناوب |
 | بواوا رب نب هکمدتنامدراو هنتمدخ كش ب ولآ ینوتلآ لوا نمعیچهرشط

 رولوا هصنیاح رانا كجم دیا ت افو نب ردرلک رک مرافگالغواو مدررد
 | ینوتلا ل وا هسرولک کره ندکرلنالغواو راهبعا تنابخ هکمادام ی دتا
 | بولک یراذغوا ت دمهصن هرک صن دک دتا ت اف و مساقلاوبا هجاوخ روآ

 | راد لوب درب هدعب یدلیاتنابخ یسپ ربندنراجا هکک داک ارایدلاینوتلا لوا
 ۱ راددشرپا هناکش هد رق نوح ی دشود هاره تعزرع دش نرضحهدتقور

 جش ترضح هکرلب د ر وص یولب رب ن در ولوا ناک ب ولوا شادلوپ هل
 دیضام هاشم اریز قوب هسیارازهلیارکا هکیدرو مش یمرتساكمریک اره |
 یدتایدشربا ههللادبع نرب اجرمخ و راشعدر دیس هعغاب رای زاص: ا هتاره|
 : یدروب سد مل هروتک هرهش بولا هزعهرازوما یدجامالسالا شل هراوز]

 | راب درفیج یتسهذح هرس هللا سدق هکر راصنالاهللادبعمالسال حش یساتا|
 ز هدیا لابقتسا « دج  مالسالا محشر کا عیچ ی

 رابد را و هم دخ لحش تصح و راددش را هنس هب رق ناسکش نوح

 رهاظرلتلاح مظعرایدمار وط هدنرارپ یدنقود هرلنا یرابمرظن كعْسو
 هنب رزوآكنا قافتا هکر لددتا اعدتساو راددروتکیب هفح نوکی سا درفیدلوآ

 زکر روتوا هیهفحو کی روب مرک زو هتلباهرهش بوروتک هدرز ومو یزسهکرد |
 یاوق وا کا كر هعح و ی د روئوا هر هعو ی دانا لوبق خش ترّضح||

 ییلوق یه دندرا ییاو یدنودیح لصْفلاوبایضاقو هلل ادنع ی راح مش

 رایداواناور هلبتتراوبو یدودمضیه نیدلارخماماو داب ز نیدلاریهط ماما
 سد رلیدتک تعاسریات ی دیارروتوا سوماخ مش رایدهر و هیدسچآ م جو

 هر یی هفحنوج علب وسزوسهزس قدرات هکن کی وف هری هفت هک دروید خش
 تدارا یدتبازک روب رابدخیا ردن ت دارا هک سبمرولبب زس هکیدروی رابدوق |
 زکلواراوس زس رد هلیوا نوچ هکیدرویب ردهلب وب رایدشبا هلجردقنود قر وب
 راوسرباک | سد شد ریا بیصدندناهب ىك هات زم روتک ی دف یچدراد ربعات

 | هکیدشکقلخ ندی وکو نادرهش ر دقاوشرلب دود یی هذحرلب ریغورابدلوا |
 |مالسالا جش راب دک هرهش نوچیدمریا تب ون هکعروتک فح هیمسک قوح]

 | دکیدراو یٹکر هدنرهش ةارهرلبدتنا لوزن هنهاقناخ نیراصنالا هللادیع



 تعارف ندکع فلعرلتا لوا نامه # نوعا ادخ لد انآ نود یحدنس

 | رایدتقآ ر لشاب ن دن رازوک و رلیدلشاپ هککود هر اوبد نررلش ابوراب دتیا
 || هه راب د رپ وربخ هپ هنس بوراو بوروک لاح و براسي اس
 هنن نب یدلب د لر ذع ند تبو ی د رق بوروس هرشط نب بولک
 استر ہن ایس نحو م دمقبج هرشط رالی هجو مدنک هنن اج خاط
 | نامطب رب حابصرههنی رباره كمبراضرف ةبجاض مب نا دنس هنارخ للصف
 تبافک هنسهلجج هک هلب وشی د رارولوب هدنتلا تنی شب هکیدررب ویادغب
 !یدیاراترا هکلپ ب وب هنس هلج یدیا هساکیسد یرلنامهمرکاو یدنا ردبا

 | کی هکر دشعدیدیا ریخلهاو رادلامو یدیایشکو لوادرکم سال ا وبا هجاوخ
 | لالا بر طضم تیاغیدقبچ ندم ام دیا كلام هک هین رهبولوا عقاو هنداحرب
 | مدزاب هسوک مه بوبلوا مرب كج ہدیا تعجارمو یدباقوج لابعمدلوا
 | مدیا ردیادا دمسا تمهو م دردیک هنتر نزار ارمو هتعدخ ع اشموالع لصتم
 ۱ مظع د دجسم ن وکړ م د رمروتک تفاط هکعا حابتحا ضرع هقلخو

 | یدلبقز اغ تمکر یکیا و ی درکو رجگاریب رب م دشمروتوا بولوا لد كنت
 | هکیملوا لوتستبیهمیظعرندنااکب یدرب و مالساکب بوک هفاب منا سد
 | لدكت هلبوش نوت هکیدروص اکب و ی دیا هسٍیکبیهم و یتارونهدا ز

 | ین آرد هد ہوکر کن سلا نی دجا یدتیا مدلی وساک | ییهصق كسرروتوا
 1 تعارک بحاصراو هتان كنآ یروبی دار دعسودیکسا مدت ك سرمرولب

 ۱ را بوقلا یسادنراب سا كس هلو نامردرب ندنا هکیدرد هک د یاش ردد رم

 هدروص مدتیا ردن كالاح هکیذتیاو یدّلا مالسمدر و مالساکاو مدراو هنأ

 نم رطاخ هکب دیا نوک همت کی درو مدلن وساک ای هصو
 ]| لوغشم هلرطاخ یروپ ردشلوا عقاو شیارپ اکس هکمدلب یدیارولیکح اکس
 هک وب کم دلیا لوبةراپ | ن اس ۲ یکی سما یل اعتو هن اس قح هلبا
 روک لبا لاح ضرع هنترصح لات و هن اصس قح هدنتقو تاجانم
 || یرظن لرابم نوح مدراو هتمدخ ا هنب ةدنتقو حاصیسادنراب رولکتاوج هن
 تسار,یکیشیا كنسلامد و هراس ىح هکلک ورلبا یدتا یدنقود اک

 | ترد م دتا ردکر کهن نوجا فافک اکس نوکره هکر دروس هدعد یدرونک

 لک رابدلنا هلاوح هشاظ ناال نووسیگنس یکناد تر د نوکر ه یدتا کزاد
 || ر دنعد هبوب بودیا یظف یب وب هدنامز ل وا ضعب ن دلضافاو لآ
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 نوصندجا دن ک.دنوفود هغالوقزاوا نقار هک ان یدیا شلغب هفالع
 لوبقیرذع هنعشرک | زهر ونامرف هکع روب اک ازب نیسردیهتا یناوی>وب
 | هکمدلبا هب وتیهلا مدنباو مدروا هرب یع زوب نامه زرابا لوبق زب سرلا

 كدوق لوا ات نوسی ر وب بک هلبا رها معهما بارش زکره دعب نما
 | هنب رلکوایرج نوح ی دلوا ناور بکس ل اطاق ملوا لیحت هدنکوا

 د نخ: نک هزر راب دش ام دلما هبوت ی ماد ازلی دتبا ییلکت حد قاکب مد ۰

  ۱مدناطبولانامه سد ردناطید هرلنا ندحدقو و تاط ندنرالالا دچاات

 مضاح «دناو هلی را كنيلامنو هاب قح یدیا شلوا دهش رج لوا ||
 || رلیدتک بولیغاطو راردلبا هب وت لایق مدردناط هنس هلجع ید ارانالوا
  Êهدناو مدنوطز وب هنغاط راو هلاو نب و یداوا هجوتم هیدتسارب هسیک رهو

 هدعاط لوا تدم هکر نوح مدلوا لوغش» هیهدهاحشو تضاب رو تداىع ۱

 ندکموق راردیکیم هلی وب هنلوپقحدجا هکر ابدتبا افلا توب هع رطاخ مدلاق |[
 مداض یرلناو ردبجاو یرةح هدکتمذ هکک دقارب یراضرف بحاص هجئوپ ||

 یرغ ندیاوئارابس هدک هناخكنس هکندلک ید هرطاخرب هرکصندنا دوق ||

 ج رخ هرلیدنک بوناص هسرازتسیا نیسفتفرهردراو بارش بوک قرف ||
 لوغشع هغم رباق یرلن | نیس هلی یدل اق هنسن قریا هکتقو لوا رلنوسنیا |

 | کرلبدتبا اقلا ینوب ھی رطاخ یدک تعاسر هنیرزوا كنوب نوح نیسهلوا ۱ ۱

 هنیراب وکر جن یلکوت نیسر واوا تالاس وبا ه دنتیرط كنيلاعت قح دج ||
 كنس لوا ےک ان نیس زی لکوت هنمرک كن ال اعتو هن اصسقح نوت نیسراب

 نسردلوا قازر هی ا لع هک هری دش ربا ن دنس هنازخ یلضف کب راضرف بحاض
 | ان دغاط دوخ ی دةبج هرفص میظع هاب نیسردیا هنہ وک رج یداتعا ||

 مدلشاب هخهرنق یراب وک لوا بولا اصع هعلاو مدراو هی هناحو مدنيا هعاشآ

 اکاو ی دلک بونیا ن دغ اط دجسا هکر یدلبا ربخ هنس هنهس كیوک
 مدآ هنعش رکود یرلب ارشو رهراپ یراب وک بو دیا هبلغ نونج
 ید لبا سدح یب «دنروخآر لت او یدرسهبح ند هناخ نب بور هدنوک

 قییوب بوروا ییلاو م دروتوا هدنس هشوکرپ لروخا لوا جدو |[
 تسود رهب زرینوت٭ درکدص د درکب یم سارخ زسا تیب ٩۴ مدوقوا

 |هرکرب ٭ نوچ ایسا رنود راب رازهرتسا ٭ هجرت 3 ٭ درک رد یدرک |[
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 دارا كران | هکیدلوا لود رمق رق ډک ردراشمد راولوا یدنکه دنق هقرخ لوا

 مالسالا جش یرب ند هلج لوا هرس یلاعت هللا سدق یدیا هدیعسوپا جش
 | لعوا هج اوخ دارم هکانامهو یلعوباهجاوخ خد یرب و یدیا دجا
 | یرب ند هغاط وب ورایدلوا فورعمو روه ثم یخ د یسیکیا ردیدمراف
 | نوذ أه هنیراهظاامارایدلبافقاو هرطاوخ یب یلعوبا هجاوخ هکر دشعد
 اح هژرهاظیهرابدتا فداو هرطاوخ مه یدجا|مالسالاحشویدیا لکد

 ند دجا مالسالا ترمضح رايدر و نذا هنی راهطا كن مهو رایدلق

 | زویدیشا ی ام اقمو زرپ رود بوروک یترلب اک كم اشم زب هکر ایدروص
 ار دشمال وا رهاظ یک كيا ند هسوک مه هلوا رهاظ ندزس هکتلاحوب

 | هکیتضارره نالوارداصندنرابلو ك لاعت هل هد توو تضاب ر هکندروس

 | لاعنو هناعس قح لدتا هداز جد هننرزواكناو در ونک هنر لدل

 | دجا ند روغوا رب هلیمرکو لضف یرلتمارک ییدریوهرلنآ قرفتم ید

 یرلتیانع تكیلاعت قح بویلباروهظ یک دجارب «دلبب زوتردره یدرب و
 ترضح ( یب ر لضف نم اذه) را هروک قلخ هلجج هک هلو لب وب هدنناب كنآ
 لاوس هه ترضح ن دنرالاح تیادیر دیا نیلا عج نام اقم كيش
 یاعتو هنا نح ترضح هکم دیا هدنشاب یکیایمرکی هکراب دروب مدلیا
 دداسفو قسفلها نوچ هکبدیالوایبس كم هب وتو یدتیاتمارک هب وتاکب
 | تی رلیدتبا بلطو رود راقب رحو یدیا باغ قمان دنصس ی دریا اکب یب ون
 | کب رودو یدیا قسف سلحم ینعب مریدتیا رود كجك ر دباغ هنعش مدت
 | یرود یدیا شقک بوقلاق ن د دلج یش اب وص رب ولدا مان ی دیا شاک
 | هلک ۵ رک لوا هک دی اش ززا فقوتزبولیدتیاولفبرح مدتنا ریخت اکا
 |ئدلک منعش نوچ زو هرب ویښ درو در اک اه سررپ وهقیاضم بولکردناسا مدا
 | دايدلکەغاکمىنعد هارو من نوحیدلف بلطیخدرودرب و یدلنا هقناصم

 و تم نو تک دان
 ردشیارولواهنوب مدلپا راحت یدیاراو بوک قرق هدهناتهخ لواویدلوب شوب

 هدنکوا راتاو مدروتکر جخ ندر رخ رب و مدل رکن درافب رحیلاحلواومدید
 هکم داوا اور هنفرط خاب ب وناق هموکو ا یهک صهرب لین مات ن, و مدوق
 رک صمدنلکوب هبک ی بوزاو مروتکب ولا ار ریت ےک ات یدیا راو رخ ہدنا
 | وکم راقي رح هکمدنت یتافویدنوسیر رویا نت ۍدلباكال هدنکهدکع روي

e 
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 ز و هکدش ربا هاو ات مردیا عج یاکو هلی رها م هدنشاب کا شعلا

 قد رالیب قوج هرکصندناور دراشلو هب وت «درملا مزب هبنوک كنب ناسکس
 باک زومر ردیسو رب كني رالغوا هک اسبع نیدلا ریهظ عشر دشلوا هدنابح
 زا لب هرس سدف دچا مالسال مش ماتا هکر دشمزوت ڪک هدهنافطا

 السم ندنا و تربصعمو ردرلتلا هب ول یک كب زوبحوا هدنلا لد هنر

 یس هقرخ رب هحو ر هلل |س دق رت اوبا دیعسوبا حشر دراشماک هتعاط

 رکب وبا هقرخ لوا هکر اید هل وشو ۍدیا ردپا تعاط هدنا كلا هکیدیاراو

 یا میلست هدجنا ېپ هقرخلوا هکرایدتا تراشا هلپ وشاکایدشلک هاو | |

 دنلب طخ ون هرکص لییهصتندمافو مب هکی دارا تبصو«رهاطوپاعش یلغوا
 هسلک ب وربک ندنس وبق تکهاقناخ ناوجرب دج | یدآ قرزا مش دقالاب ۱

 لوا هکر اهني زننیسهلوا شمروتواهدمرپ مبه دنا نارا تفولوا نسو ردکر ک |
 وزرا لوا هرهاطوبا حش یدشربا هرخآ جش راک نوا یلست اک | ییدق رخ |

 هیلرعصا هيو دنک ی دیا شل وا بیصن هش ترضخ هکتیالو لوش هکیدشود |
 رایدلرمصاه رخ ار زکسرابا عمط زس هکتیالو لوشیدتباویدجآ نیزوک مش |

 یدیا هد زم هدهع م زب هکر اک لوشورابدکود « دنابارخرب یاعرمهلنجشمزو |
 هجن ندنتاف و كعش هککد اک ااتر دن ل اح هکیداپ سوکر لیدشا یلستاکا |

 ندناراب دیعسوبا حبش کید روک دباوخ یرهاطوبا عیش هکر ب هرکصلیی |
 یدتبا یش ر دلبر شاب هک, دروصرهاطوبا یدیآ ردیکل دج هلتعاجر |
 ی دنا وا هدیک هکب دلید رهاطوبا حشر ویلک ایلوالا تطق هکلک یخ دنس |

 ترضح ی دبا شمروتوا هده اقناخ رهاط ونا ج نوک یس رپ ۱

 لال اف ره اطوبا منش ی دریک و را ندوبق ناوجزبولتفص یکی دید كش
 و دت یشب یاضتقم هک لب وشاما یدلناماّتحاو زارعا قوح اکا یدلب
 ناوج لوا یدیدمرةبج ندلا هجن نیسهقرخ كماتآ یدلوا كلاب هش دنا

 تقو سوخ رهاط وبا هحاوخ ردلکداور ثتایخ هدتناما ه>اوخیا ی دا

 هنب رزوا رب هللا یدنک دیعسوبا حش هکیبهقرخ لواو یدقلاق یدلوا |
 هنس هقرآ كن اوج لوا بوروتک یدیا هدنآ لدهنوک لواو یدیا شموق |
 ردراشک یشک یکیا یفرکی ندا شم یبهقرخ لوا هکر ریدو یدردیک ۱
 هکیدلب رک مه هرکصندنآ یدلوا هلا وح هدجا مالسالا مش هد رخاو |
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 یو تست سم ن یخ ور

 نانا رانی ی راب یا اک ار دیبا ی دشلک هکمروک
 ۶ ناک نفانفرهب %4 رةش ۷ ردن دنراعشا کاو یئدلا هنا و ی دزتسوک | راذط)یوچاقا ر ذوبا یدرونک هنکوا كرذوبا یآ یدیا قجالغوا زونه|

 ر دنع ذخت هک اوارلیا هفیزا + هر 9 نوکنیانل سانلارت سود اننسنج ۱
 مب وت € لنت وز هیدناعشا یخقوپ * سال زاس هسردیاراکنا هلو * |
 نکمدر# نه بنی ] نمو نآ عنو یدی دج ببب هگنآ یدید#یدیدارم لا |
 | ملا نوئاص # نس اه اش هدلزا زور یب € هجج ر یدیدنسدد وخ ها |
 ۱ نی ندکو بت لوادر نو هن# لوا عوبغردوا كلغ هی * نوزوک یم وبع |
 ۳ هک هر لات هللا صدق الأ یفانلادټعا غالس الا چ و ۱

 امن هل ینعر نایلعجلا هللادبع نیرب رجردننمح ایا نره خا رصنوپا |
 زاد و ونک ناعا هربا اتت ی افو كمل و هيلع 9 ان هللا للص لوعر هک هنع ۱

 :نأرالو ثلساذتم هلال وسر چاغ منع یان هللا یضرلاق) رددنرادنزرف |
 هنیدلوا ن الضم نب یدتا هللا دبع ن,رب رج نع ( یھج و یف مدت الا
 یب راب ره یدلنا منمیب مسو هیلغیلاغت هلا یل هللا لوسر زکر هورب ندنامز
 یدبا اچ بخ اضو تماف دناپ ةدیز یدیارلیا میت هی زوپ هنگدروک |
 | نخ هیدرد دمالا ه اه دوپ اک |.هنغ لاحد هللا یضر رغ نینولارع-او
 زون وا ی دیا شارپ و هنزرف یکیا قرف هش ترمضح یل اسعدو هنا ۱
 | ف جواو لغ وا تر د نوا هرکضتدنافو یدیاریف یوا لغوا یزوماق|
 فینطن باص و لغ اکو لمافو ل اع هلجج لغوا تردنوآون و یدلاف یا
 خخ ترضخو راب دل وا قلخ یاوشیپ و ادتففو تیالوو تمارک بخاصو
 ار دشقک هغاظ توش زا هب ون نيف وت نکیا ۵ د ۀغاب یکتا یر یدیا یا
 لپ دردنوک دنا قلخ ینا نکی أ «دنشابقرق ةرکصندتضان رلیپ زکدع نواو
 |« دن خو ربسعو هدشفرفمو  ددبحون وعبواوا محک یروبق یلدا عو

 | فضا ه دایز ن ذدغ اک یانز ویحوا ۰ دنفیقح رارساو هدب یطسورو |
 | ردرالکدوداف ید کیا ر دمها ض ارعا اکا میکحو لاقرب حه هکردشلپآ
 هبلع یاعت هللالص ال وسر زابخاو هأرف تاتنتابا هلجج تاقنصت مو

ٍِ 

 إير اسلا جارس باک هرس هبا صدف مش ترمضخرددیومودیقمهلبا سو |
 | بون اکب هلبعرکو فطا هناشزع نح ةکمدیا هدنشان یمرکی هکر دشمرونک

 دنشاب ق هک دعو ی دردنوک هنا قیالخییب هکهذیا ة

 KET اا



merge ۱ةنره اکر دش د هنیو هربدلولع نشنآ جا کا هەق  

 ٠ هراکرب ییراک هسرولوب هدراک لوا ییس لا رزع هکلوا هلب وش كس ارولوا .دشدا ۱

 | هلواتع ماعط هحرک اهلوا هلن الا عج درک او مبلی | ۱

 [ | یاضر كتنن هدلع لواوم] وا هنلاصلاخ هدنطاب هکر دکر ک هلوا لع حابم رب اساب |

 ]| هکر دشعد هنیو ردکرک قلوا عرش تظفاحم و یلاتعت و هن اهس نچ |
 ۱ عرش عیچ ن دنس هکنس هل وا هلب وشە د رهاظ کر دل وا صا كني دوبء |

 | هادبعوپا هیمغصهدنایربغ رک هکنس لوا هلب وش هدطابو هلوا رهاظ

 ۰ تمارکو تس ال و بحاصیش هلج و یدا قوح ییاصصا لنترمضح رات ۱

 ] ندناو هنع یلاعت هلل انضر یک بسلا یولعلار استح نب یلعبوا ی دیا
 ۱ یدیا ر وهشم هلکعد ماما دیسو ر دلوفنم تاد اع قراوخو تمارک قوج ۱

 1 یکی زغرم ناععوا هقفوز د ه دنحوایعانا اراستحم هلا دنعوبایربخو |

 | قوش اک ۱ ندنکل هتحوس و ندنف وش تیاغن هک هرس ناف ها !س دو ۱

 اهدنا رههکن کلوارکر رب دزادشلوا تو بهر ۳ داقواک او یدنارربد هتخوس|

 ۱ اكا در لوا یدبا ددو دلاور ناععوبا هدف ی دلا ت اوو ماما دنیا

 ]| یدلکهناره بواوا تقاط ین هک لب وش ی دشود تبیصم میظع هنا

 [| نشو د هننطاب و ی دیا شبا تافو مامادیس هکیدلک تق و ن امه هکر رید
 | داب ذجنانخ ی دنیا تافو هتخوس قوش نوج ی دیا لوا یس كبارطضا |

 | یاعت ها سدق رلیدتا نفد هدنحوا ادا للس«نیدح اولادبع هدن اتسروک |

 | نب یدتبا مالسالارهش "3 هرس ىنا تە هللا سد ناجزوزذون | جش ءرس ۱

 | یدتنا رک روک دایصیدیا شمروکیب یناجزوب رذوبا هکمرب رود بوروک یکی
 ۱ م دلو یا هکم دشا باط ق وح وی دشرپا تجز میظعاکب هدن اجز ول

 هسردمره دناجز ون کلام دنا یسا ره اظتما ارک یناجزو رذوبا مدروکو

 ۱ كن رشید و اهم الو. هرلنلو ان ؟اسهدنارد وبا کو

 | یدتار د وا یدلک بوعیح ح ندر کا هسردم مداخ یدیآ شع اب ر هدنسوپو

 تونر ه دنا كن دسر دوو و نسف هکک هکیدتا مداخرلشبا هنابلوا ۱

 یدکلنست وراو مداخ الس یباغا لواراو ید سا همداخیدیاراو اغا ۱

 ای دتا ی دروتکه نکو ا كش یدیانوتلآ صااخیدشود ندنآ هکفاربب ره

 ]دوم ن اطلس نوکر وبلا ن وتاص ماعط هلکن وپ نوا ران ۱ راوییو]ا
 ` ا یرذونا ی دیا هدنسبدب ناسکس زویجوا كرعهینافو كن هکنتکبسیساباب |

 سس



 یدیا شملکود ییوص كغادربوشم وب وا هددججسمنوکر |
 ۶ سون اص شا لوبت ین آ ی دروک یب وس لوا بولک یداخ |
 لبا «اربرک رچ ی دلو ا "ح و رجب یس اضعا هک دروا هلی وش ین آ |

 ودقا ی دحسم ت ول وا ره اظ شت ارب ی دیا ن دعا دسم ی دنک |

 یدیارا و راز زېر اراد نا اشورف هلج بو دیک ن درب لوا رکرجو]|
 رایدرپ و رخ" ناد دیطق لوا هی هیلباط نی هلادح ن اطلس ی درا و « دنآ |
 3 ترامپ نوچ یر چ ران ور کرج ی دتبا ب وراو هجئدر ۲ ۱

 :وس نامه شن آیدقارب هشآ لوا شان یزوکو یدنود ورکر کر ج ||
Êوسوا# دو هتخورفارب هک شود شا انآ ابر یدیدییاب رو و | - 

 ناش ورا ھل جج ه>ایدا د )ادن نمم چودا يآ رک ۴ دوب هثخومآنملدزا

 )دون میک زورذا ا ا شنا یک ہک ن ود لوا هجرت دوب هتخو سیره | |
 قدروا %3 نآ نهان ناف هسا د ده مدرب «# زومآ ز وس دیا ندمعرب 0

 زههکیدلوابب رق ید اکل تس هدنقورب کلر هزوسرپ نود رک لدرس ارس ||
 e لی" یقرخ مب یدتی رابدیارپخ هنیدلا دحج ن اطاس هدیک بولآ

 سدقیزارندلارعش مامایدود ورک لیس لاځ | یرلندلبا هلن وا یکی وق |
 :دیاراتد كرو برفت هلي ك ناو یادیا هدننأمز كب آ زی رعلا هرس كامن ا |
 دان آور كشخ برود هدنعا كنارهرهش یدشربا تافو ةرانآ کوج ||

EES4 ا ورا دوو چ روا  

 س ةر كنا ر كيبحاص ناکلا و ن امززا هفرعم ىن اکمالا هم اف لاسر ||
 تامل ادع ن ده ندا نسم“ ان الوم دوم مجد ون ور دنوفدم هد دبنک ِ

 ند ماترا هکر دندنس هذیمالتو نددنباحا هرسیلام هللا سدق كاد

 ۳ هدنباب قیقحت كن آ و ناغز تعیعحو ر دن دن راعدحو

 عن زا هاد عونا ر ونلوب زا هدننافنصم گر رر دراو هدننافنصن | |

 دندن را وا وا كتاره اشم 46 هرس یلاعت هللا س دق یورهلادجا نا
 ؟ رارید ی دلا تالو و تمارک ب خاصی دیا عماج یرهاط ع هلیا نطاباع

 نداد « دتودب شن ویکرا تن زیمه هکر كلوب هلن وب هدنخو] یربق كنا

 وس ل وا كس هلوا شب نا ننس هک هلب وغ یاعظ هکر دشعد لوا ش کا

 وود هلج هسیارب یتسلوارکاو ولوارون هاج كسرب ینا ن سرک هبلوا شچ
 د فالبخ وښو تن وعر نالوا هدک داهن هکبک هلیوش یناتفقورواوا

 ٭ یتعب و



 را

 | ر دلشاب ندن ثابیب ورک كاسبرولبپردوکدحا اقا منسكکیدیدوا کر دوم[
 | ن دنرولوا كموقزوب € هرس یلابعت هللا س دق رزاک ناد غن دغ ||
 دوهو ) ردراشهرونک هدخ ران ینآیدیا تامارکب خاصو هدناره یدنا |

 | عال ا فا نم ة اره ع اشم ابتف نم یو رها را اصلا هل ادبع نا

 كلهذ وا ههاديعوبا هجاوخو ( دن رطو اقلخو ایده مهنسحاو هتفوف |

 یدتا اکآ هدتفوریدشکی راشیاقوج نوهگنآو یدیاراوتدارا میظعاکا
 كسروس ن درهشنب نس یخ آ لدلشیا نوا من هکراشیا ردقوپ هحاوخ

 هجاوخ ی دک راکزور ڪت هئ رزوا كنو سا ی دتیا هج اوخت ر دکرک | :
 هدن الماعف تان رژ اک هللادىع ندچغ و یدیا یسببر كنب ره هلن ادع وبا

 یدیا رابار | هرللک وکو یدیا راب وس رازوس بوبحم « دنصوصخابند كرو |
 هحاوخ رلدتا تغ ا رف ن دنکحالما ورابدکح لا ن د انررلزالسم

 ن دن رهش « رژاک هلل ادبع نر دج بویلک شوخ لاح لوا ههللادبع وبا |[
 | هدرهش تکراو كسرارد هرب هره ندیهش یاوح یدشاو یدند نوسلک

 | كصکج لا ندایند قلخ ییعیرلبآ ن ایز هقالخ ك زوس كنس هک همروط |||
 || لاوس یب ل ترد هللادبعونا هج اوخ ورواوازالوا اعلام هناا
 داوج اکا ییشیدیا شاف هقفناکا لام قلقوحو یدشعا تمدخ هی شا
 لات هللا سد ج: رق یدبا ةى ەك کو هو غداحیدیارد ناسارخ 1

 | شیورد ولواو یدیا شلوارب حرق ی دنا م السال ا حش (زملا هرس |[

 ۱ نوکربر د ه د ر هاکر زاک مر ید یربق یدنآ یسا تسازفو تالو یدیااآ

 | نخ یلغوا له ذوبای دتا برق یدارغوا اکآ لهذویا هنلادبع هجاوخ |(
 || رایشه هج اوج رل هرفبح ورافو ۳ توو هد هغ اشا نس هک هآ وا

 || هغاشا ینب بورقبج وراقوب نس هکردلکدنکم ی دتنا رذ,ثکولوارب هکیداج
 | شب هکر دراو هد اف هن همنا لغوا له د وا یا ی ذا برق ز هیوق |[

 | یدک هتفهر هنب رزوا كوب نوچ را هبموق هدهخاشا یتس ید هرقبوراتوب |
 سدح هد نا ق اطر و ی دنلیا هنس هعلق تالق بوئوطینآ ناسارخریما |[
 هللا س دق هجربخ هجاوخ 9۳ یدنکن داند هدناات یدپ ا تسوش بودا |

 ر زاک یربقو یدیا م الغرب هخربخ یدتبا مالسالا جش 46 هرسلاعت |(
 | راثع ارک میظعو ی دیارروکرل هنس قوح ن دنا یس هجاوخو رد هدنهاگ ۱
 هلاخرصتحم رب هدن آ بوراو ههاکرزاک یدلبا دازآین ۲ یدیارذپ هدهاشء |



 حب هو ویو amma فن

 هلن رب وب ی دع ی دملک شا ندمزوک مدروقوا نأرق ورب ندنتقورهس
 ۰زیل:یدتبا مالسال | خش یدلوارهاظ لاح هت هک هلبارظن ادوقوا نس |

 ۱ اواات یدلیوس ندنزوب سیلی یدلبا كل رزكنری دیا ملطماک ان دلوا|

 یدلوا ع)ط»یم هدننامزهلع لوا قوب ی دلن وس هدنناج هملغ هککد هتوو

 كمالس الا جش هک هتکنوراتمکح ل وش ردواوان دل اح یکاوا لاجوب
 ۳ رلنآ ر د رذعتم هکلبرد درته صفت لناردنعلوا ارحاویراجندنناسل

 | رادعموب هدنو و یاعت هللا ءاشنا هلک ید یضعب هک هلواو ردشمک یغوج ح

 یرکی ها یذهدننامکسزوینر نره یرانافویدناو | راص: :هاهدرزوا

 2 # ر دلس تر دناکس یرعور د لوا هدننوک هعج ه دز یهکا

 رحم هکیدتبا م الس الا محش هک هرس یل ام هللا س دق یش وف ِتیللاوبا
 هکردشعد لواو ی دیار ر وی قانا كلاب ی دیاتا ذرب فراعو ولوا دهشوف
 مدرک ن دانان ابخ كنا هکن دېس ل وش مدلاق هدناو مدلک هت اره ندکنشوب

 ۳ دارد ۳ هناکبور دام ناج هکبدربد بوروتوا هدنرزوا لقب نوناخرب

 نی قبقش لئاوبا ید مالش ال عج ین وا ره لاحرپ اک
 رند هفناظ وب یدیارالعا هسذشاهحو نر رذندب :رولوا لتیعدات هکبش وکلا ۱

 د كغلغا قلا ت ذل ندقلعا تعز(یاکبلا نم ءاکیلاب ذذلتلا )هکر دع د
 ندنشا ترسح ن القو یک نک طض ق وما مالسالام ج ردیساهدو

 د وجر د هدنابابخ یربق لر هصشوق تدر واو هن نالو یس رولو تردت
 ۱ رج ر ۰ دیرز وا یربق كنا توراو یدیآ زاو ازا كنا یدک ن داس دل ؤا

 ناب هتک ن دابندرر ات ی دنا رولوا « دناو رلندتنا قاذ راح ین رژواو زل ردیاب

 یادت ام دلسالا جش یلاعت هل ےھ ج ررایدتا نف د یرلنا هدا ۱ ۱م لواو

 تورهر ان ن و هکردرېد بو رتس وکرب زب اکب وع می ین روبق كیرلنا
 وبن تقفاوم رانا بولک شوخ همالسالا ج *وردکن الفوب وردي رق

 ]| دهاشم هدمدوجو منوی هکیدتیر زاک هی ادعدج هکمدتا و یدیارابا دن
 ناو طب شرت یل هکمزابا مهف ینآ نیببس ل راک ولبا عی ےب کن دلتا
 قرعهدذعامریا تارهنوکر هش وف ی دلاق هدا طب یناآیدن بوس

 رد دویم ردق هصالخرکتوطیب یه |یدتبا رخ یدننلاطرادعمهرب یدلوا
 دنا یدتا ی هی وفوادح املا وهلقاکسه هزک وا كسررابروف نب هلتمال 1
 سرا

 مرد دحا ته و ره کد رداق مسا قموقوا هکر داس زوفط مدلوا صالخ



 ك 9 ىدا نیت تاب ده یا اک ۳ ور قلاعن و

 ۱ یدتیا نیم راد هل ید م دز و ی دشا قلوا رظا ین تارشا 2 ۱

 | هث رزوا تک كنآ ی دشا مالسالا یدنابوا شب مدرن وی دتا تم

 | تس طخ هدنرز واراشاب یضب هکب دربد گن دا لوا یار ن دفا شا |
 کک چوک دنا یا و نیش هگمرزوروک نو لو دی گنوا |

 قش یب : هکر گز ک لؤااکت یدشا مالش الاش مر وک یا هدک هڅنرولفا 7

 + دقلزمرپ نی وردکرک كل نیغ كنبشکر ه در دز او شام دردی ] ۱۱

 رش یهدنعبط كند وکر ین مدرونکهنب رب قوخهدریخامآم دروتک هنر زآ| ۱
Êرظناک اومز ووآفتاو مت هنحالصو راما مزواوا فقاو زا هداسفو  
 مر دیا ن ات ردک د هرب هز اقم لا هد ان لات قح ه درظنر و مر هدیا|

 ۱ ماریابو دبا رمیتتندنرارخآ ییاهارلت ًالودک را رموق قضا ؛ی دا مر 2

 || کرول وا EOE یدتبا ماللسالا حش راب دموق مدلید قمر هدتفورب ||

 زولوا ماد اک اهدهاشموب و رلبا ه ده اشم نیکی دلیوسو راب وس هلتسارف ۱

 ه دّشق و تل وضو هبلغا یشود:دنقوریاک | هدهاشن ورک رولوا ةي ضعبو |[

 تسارف تس ارو رواؤآ تقیفخ تولوا یراج ن دنلیدزوسا وا ابورایوس |
 واوایسبخذق كرما یکیا وب هد زکنای رسوب یربختن دل اعوب كن امارولوا |
 ردتألو ل لهاردماداکاتسارق لوا هکر دولوا یسنکاوا یی تونود سا

 ا کر دکر وف نص ی رکصلواو روا اوا هداهزو هزازپاو هلادبادرنک اقا |

 رکاوروا و ت هيرب ونس كزشرک | رول ونا هراکشآ هک هدبشوپ که |

 || تاماعهلوا مقاو «یکدید هنندنیلیح ینہ داوا ظوفحت خمس رایوس «دالفع ۱

 ۱ یدنا ن دی ات یش ند ی دا نیلجم ون جش ردیا یم اج كماللسالا ج |

 | تودیا وزرا بستان فیوب ج ار د نیلا وبا یدتیا مالسالا محش |
 | هلەبدنزلوایدر دروص ی اخ :كنیسا نتفسوپ هکند $ ری دلک هنب رهشیرا ۱

 ۱ نیسان فاو ۳ دشاوباک آ هرکضندیآ ر نوش اير دراز ك4 ها

 || نیرعرب «دنرطاضردراو یدتیا نیسطاوپا ر دما تنی یی ۱
 ۱ یدلنا لصاعروش تود عام“ نیان فسویدوقوا ىدنا راو تا 1

 | هکر دیارب هک هغوط نڪ نیساوبا یدشا یدلوا هناوررلنافوظ ندنزوکو

 | رد بز اا4 غلو هکر ارد كسر رونض یا م مو انوسرزک هد هدر ||

 در 1

 . <aو 1



r 

 یدبآهب هبح یکیا نعي ی دبا هیهجو سطر كانا: ىلا ی دتا مالسالا جش

 لاه دمرعزکر هیدتبا مالسالا خشمدپارب خانقسا بویلوا رداقاک | نب هنیو
 اک اما ر واوا حح” اکب نام زرهو ردش رو هدنبلطاتدینب نوک قجوب یا
 | لوا ییقو ردق هدلکوکم ب كن ارکاو مرولوا رفاک مهیا لوبق رک | هن ندنآ
 | رسم فو هجا وا زکرکاکب لوا و ههتلوا صالخ ندنآ نات مرفاک

 | مدبآ شمروک دنامزرب هک هنسنره ندنآ اکب هلوا نایلس كلم رک | یدالوا |
 هلکوکو هت زوک راک زورو ی دیا ولکرکو یدبا شاک شوخ هنس لوا اکب و

 ن الف هکر دلوا وپ هکمرید راید رب و یدیا دقن ینآ اکب یدعیدیا ںّہڈوط
 ]ی دیا رک اکب هکتق و لوا ی دیا شمک ن دلکوکو مدیا شمر وک« دنقو
 ]ربا تمزالم هن لحم كمالسالا محهکبدیاراو رتب رب و یدمش یدمرپ و
 دچا حش نورب ی درروک رون یرادقع ناعاقر هدنسافف كعشو یدیا

 | دنس ینا قلف ندرون لوا «دنرز وا یاب كب هج اوخ ی دتنا هب ینافوک

 | اما یدیا رمروک ین! لوا یدتیا مالسالا جش مرب روک ی دتنا نیسبهرروک

 | هح ءارتلوا مزمروک ن هک هید لواو هروک هنسنرب رت لوا هکینوش هکیدلبد
 | ی دنیا مالسالا جش یدهروک یرون لوا هرکصندنآ یدلکیرکو یدک
 | یکی دنکی دع"یدنبارد:ببس مزم هروک یر ون لوا یدهش هکیدتیا رت لوا
 | یجاحو مدلبا ےج ارز نیسرریو ردق هکی دنک دکر ظذ نیسرانودروفغم|

 | یدتامالسال حش دیا قاتشمو دیا لها تنکسمزارنتفولوا نیسریدمدلوا

 | کر دقوشهم ےب ید قو راهب ردراو یسهقوشعمرب تعد یب ر تهسهوگر ه
 | وژرآاکب یدیا شهتریارللکو یدیامرک اوه هدتقورب مروس یرانهب نر
 |مدراو ههاک رزاک هل بحا کوک مزوک بودیا نیسااشامت لک هکی دشود
 قلوا هدانز ندنآ هکب وح هدا ز مدزوک هلالرب یرادّقم هرکسا هدمعغاب ر

 ییعبهدعیآرمس رزت مدیا لد كنت هدا ز هدتقو رب یدتیا هنب و یدیا لکدروصتم
 ول شوک کسو یدسا لب راک هلببنس مهار مدیا شمروتوا رکفتم هدمالس
 | (جرفجرف) هکشلزاب ٠ دنا هلیاربس طخ یدشود هغاشاندب راق» دغاک ر
 بوو زواج هد هکم لی زکس یتانترنطاوبا عحش ی دنيا م السالا جش

 «دنقورب بولواریقف هسیک رب ردٌشیابعضتبافوب و یدل:دهنسنرب ندهسیک
 یدیا شما هتسنیزدنوک ول هک نوک ناسک هی زاّوسو هروط هد هکم
 | لر هنب روس ی هلی هلبح ی دلوا تسس ی دشو د هکل هتسخ هلبا غلجا
 هلع و وا ندنفلتسخ هلبق زاغ تعکر یکیا هدنا هکیدراو هيه اربا ماقم

 ۰ ٭ یدلبا و



 مرا

 | ینآ ءرکرب یر اب رکس نوا رداق کم دیا تد اعو هغلوا هنب رز وا كن ماد
 كاش نباتا هنن و زل هدبا ندنس هرمز راینس یرکیدآ 3 رش انرکهلشیا
 .کیدیکدررارناهکرد راش روبی هلکنا هزب هکندنس هنسحقالخ اولاوحا

 هل بان را دعمر یراب زکسز.هدیا نیس هلجرکا نکیدیا لع هنپ رزوا قربسو
 ردّتجاحراولشرب هکی دریو دنآ اکب شی و ردرب مدر دیک هوب ه دنقو رب نکی |
 شه وردر نکردیکبولواراوس هکیدلکیتیاکح كداما لوا هع رطاخ من وید |

 | ین راولشاک | بونیاندنآ ید ماما لو' شمرب ودنآ اک اود هلشغابراولشراکب اق

 | ردراق ارزو رلبجتالب را دکوب هکک دنا هلب وب نون رلشعارمدیم یدرب و|

 اور ی دربو دنآ هپ یلعت هلا اکب نوجاما رد هلب وا مرولیب یخ دنب ی دتا
 حش مدیا دیم و بوبمریو یر وک نجاح كلآو م دیک بوک هکم دمروک |
 هلباهماجرب ی راعو مدرب ویمراولش هش ورد لواومدلنالب وایدنب یدتا |

 | یاب هرک قوجو مدنک هلغلتوا توا هرکی وچ هکر دشعد هنی و مدابا سلحم
 : مرادرک اشو مراتسودو مرا هدتفو لوا ادهعم مدررود بورق رک هنتلا

 ۱ ,یدیزرب و ممسنسا که ن هتسدره یدیا را راد لامو رلینغ یسعج هکیدیاراو
 نوعترانا هکمدرید ن ومدیازلدا راهظا یلاح هرلناومدیا دز کم

 ءارحوک ن مدیا نما هنس ید ند تک را مسن حش ےب وک ردبلب |
 م و یدیا شک راثیایسابندو یدیا شک چ لا ندابند مانایزونه هکمدیا

 مب ی دتا م السالا جش رد وربندتفو لوا یسادتا لنحو كلش وردإ

 | ما روب رب ارى را ی

 ید یسهراب هتو و مدیا رولیب ونا هدنتسوا هکر دقوش یخ داوا ی دبا رأوا
 منبر أ و یدیا رولاق ق چا مشب مسنروا ماا ر کا مدیا رولونرو هکیدیا او
 ۱ ر و یدیا عودصب هکر د دیا راو 2, رکو و ی دیارولاق قحا ۽ عانا مسنروا

 | ورگازب زعرب نوکر مدراصااکا بورقبج نس هاج سلخ هک دیازاو جم
 یخ ءار ویدلشد هغلعا بورصا نیفمرابیدروک ی 1 اوحا مب بورک
 تردلوا هد , یدتنا مالسالا محشیدوق هد .وکوا نورفبح ندشایدنلد|ا

 هدلکو ۲ مدیارمسا ید ندهس و ویا وهتسا هرل-قوا هدر هکردیاقو

 1 نالک شّبااک !یدروکهدنشو دیرممب لابناد صر یدیاراوما ندنا
 | لوا مالسلا هب .1علانادنوسرب و هرلن قوا تس ها كنا هک وفههالادبع "ییاکد

 | یدریو هر قوا قس ها كناکد لوا صنعم لواو یت دليا تیافکهلغش

 ا تب
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 ۱ | مدیا رراو ها يکنوچردشع وق هب زغآیمهلش شعب و ردشمربواکب یملک |
 هب یشک زا اذه مه یدیا ۲ دیا عظعن قوحاکب و یدراقلاق هني رزوا قانا ما

 | ردراو مفلاخ ینعپ مراقن ه دنصوصخ دافتعا هلکنا مب یدیا ربا میظع

 | یدیازراشبا شيا بس ان نقی رط اثم هدنفیرط هکر دلوا درب و
 هب و مضخدجا ی دنیا مالسالامخشرلبدیا لک د ویا هلکنآ یضعب ندتفوجی اسم

 دیزیاب همسک ندکز ودنک یررمدیما مزب براب یدتیا هدننکوا لدی زباب نوکر

 ی دتا مالسالا حش سک ندکزودنک یزعرل دیما مزب بر اب ی دتیا
 صاوخ یکیدید ل دیزب اردن وجا ماوع یک دید كهم و رطخ دجا

 اک اردشاوا لصاح هکلوا رواوا نوح دوجومانردتلع دیم! ارب ز ردنوحا
 | یدتیا مالسالاج زالوا فوصت هلیفاع هکر دشعد قدرکب وبا زالوادیما

 | کلبق مهتم یکلاعفا و رداوع د هکلبق مهتم یکلاوحا كسبا نوصرکا
 ۱ بواوا برط صعهد هيدا درا وجر رد نەم ى هکلیق ےھتم یکنلارقاو ردا ر

 || نوج مارک ذ یتسزکره نیس هدیا صالخ ندنوب هلتمالس ین رک | یدتبا
 هحشب وط ی دریو ماعطو ی دتلبا هنس هناخ ینآ ةسیکرب یداتروق ند هب دات

 | رادفمرب درمناوج لوا رک | یدتبا م الس الا حش ی دتیا یلست ناج بوی

 | با دا رک اویدیارواوا هابت یتعی رمش هسا داد قح بولوا ه دن ابح یخد
 | یزوسوب لواویدلباتبافک اکا لغش یدیاقداصیدیارولوا هابت یدهع

  یتیداوا راع هقح یداب كنو دنکه کلب یدعد ندنزوب قاراوخ و ءارهتسا

 | رادقمربهکند هنسف ره هک شعبا هدوم هابس لع وبا جش ی دی د ندنهج

 | چ + دنرپ هسک رادقمرب ن دنا هکتعی رش رکمرولاق رادقمرب ه دنرب ه دیک |
 ۱ اغ تعد رشردیک یکیدیدو ردشءدو ا تاغ یدتیا مالسالا مش لاو ف

 هحرادعمر وصر دیکوص تعد شر دن اص من هدانز ه دتعد رش رسا قلوا ۱

 لس وص كسرجما كسك ارکاورلبا نایز كسرجما قوترا رکا ر دکرک
 gee هدنطاب ییزو تی شد ررر دیک

 مب ردلوایسانعم كازوس وب یدتبا مالسالا چ هح: روک ماع هدره اط

 ینداع كم السالا جش ردكم د هجي وا یناصمنعب رشات یذلک تسرد مقبنح

 هدنیدح هسیا ع اجساهنره ند هدب دنسا لاعفاو هدیچلاصخ هک دیا لوا

ن هزمس تنس رب لسو هيلع یلاعت هللا للص ندربمغس نوح
 | رک | هسناوا لق

TE: 

 _ | هکردشید لواو یدیارتسا كجا ینآ هتبلا نوساوا ه دنرلتباکح خیاشم نوسلوا

> 
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 ناد به مطهج نس و مر شابا تب
 ؛ نسلاوبو هماسا وبا حشو رک لاوحو یرخاسدمجو یشحرنطاوبا ر حو

 ئا شەروك ققو اشم یریع لرل و و باصق س اعلا واو کرس

 | ىدا شلي رلتم لح بوح 9 :آ یدو حد یدباراشعا تعاون اک او

 یدیا شم روک یی یسوسرط حرغلا وبا مش و یدیا شمر دشرپارلتحارو
 | ییاناسهطیرعو ردشمک ن نداابثد هدننآبجر ه دیرب قرف زونرد كير ےھ

 | مش ی دتی مالسالا و جش 4 هرس هللا سدق ینافوک دچا م ج $ ی دیآ

 زارفس بوخو یدیاشمروکر ریپ قوجو یدیایداخ كوع ینافوکدجا
 یب ك دلیپ ندنس یز ؟یدروک یرلیک رب یدتیااکب نوک رب یدبا شا
 4 هرس هللا سدق راحت نسطا وبا ۷ نیس ےھف نس هلیتفیقح یرانآ

 ا ولواو ىن ڪڪ ولیهو یدیارکل د لوا ° دزدنهو ی دتا مالسالا جا

 | هی هل ریدر وک هد هکم نی هدتفو رب یدیاشع لب ینا ہیک یدباینکا

 كايرصحو یدیار او ر هسیک شکه برق یني راد هوکر یللا ندنر درم
 ( یتذاب الا سعشلا علطت ال ) هکیدتیا بودیا تیاکح اکب ندلاله یداخ

 .یزرخاب مه مهار را یصاق یدتا مالسالاحش هبا غذا مب ءالا نم ط شنوک نی

 ۳ ناو زن و مدنی مدزوک هدوشب و ف ا هکندتنا کی

 |ندناقرخ دکنوچ ما یدالوا ببصن یرادید كهايس ف ا

 |نیآ کر شعا رویاک بولود تا یدوع ج هلنااضف مدنود و

 ۱ ها ییعواو مدلیا تیاکح ندناقرخ اکا دن یبروو ید تیک |

 ۱ e شی دیا یسا مظ ءتبالو و تامارکو یلها زوسو یدیایٹکواوا
 راو یرلتضابر كن او یدیا دسوک قداصو .بئاتروشک دم ری ىدا
 ' قر ET جدن یدیا ه دلاصو « دتقو رب یدیا رانا لاصو موص یدیا

 رایضعب و یدردشربا هنوکناسکس ینالوارلیدتیا هرکصمدلوا هل تلدهنوک

 | دشب رزوا كلوب رک | هکیدشعد اکب معا هللا و یدر دشریا هنوک زوب ی دتیا
 ی دیتا مالسالا جش زالوا کاثع كنس هدبرغو قرش كسرولوا تباث

 اکب و یدیا یسا تمالمو توقو راد یوعدو ی دیا رب وشبه فرکش دم

 لا ر اویا دپعسوبا ن, هرکی کیا یدتبامالسالامجش یدپا شفا تیاکح
 |یرصم یهدننکاو بورفیج ن دینشاب ینراتسد لواو میرود بواوا ||
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 اکبر دشمروک هدناغرار دید رک اش كنیلبش هکبخد یکن اه هللا دبع وبا
 || ا سدق یدابآرصن لیععما محش 2۶ یدیا ئایا تاڪ > ندولنآ
 كنیدابآ رصن مساقلا وپا خجشرانوپ ی دتیا مالسالا جش # هح ور لاعت

 ]ا راتباکح نادنس انا ه مریرود بو دیا طبض ثیدح ندن | ردیلعوا او
 ۱ ۳۹ هرس ىلا هللا س دق رز اک روصنموبا حش ۶# میرود بود ثا

 می اشم قوچ ی دیاریپ رب ولتمطع روصنمو اش ی دنیا مالالا حش
 | علو یی یدابازتساراج دسجا میش ی دیاولوا ن د وعو ی دبا شمهروک
 !یفربج ساب د لیععسا #* ی دی | شمروک یب ارسرصنوب  یبحاص

 ردندءریپ مب ساید لیععما یدتیا مالالا جش ٩ هرس یلاعت هللا سدق
 || ی دیا شهروک یب یزارش نموم حش ی دا ثدحتو ی دیاربب رونم
 4 هرس لات هللا سدق لعم دیعس وا  یدیارابارا تاکح ن دنآو

 | ی دیا قداصو ل د یناصو رپ رونم |بعمدیعس وبا ی دنیا مژلسالا جش

 | وبا دج محش و۶ یدیا شمروک یبییک میهاربا جش یدیاریک عقر آو

 روش جش ی دنیا مالسالا حش ٭ هرس یاسمن هللا سدق یتروک صغ>
 | قوری رخ دعوی مب و یدیآ یسا میظع تفو یدیاولوا صح وبا

 ندنګا كموق لوا رلبدربک هزوسو رلددراو هکمروک ین | مویداوا هتسخ

 ۱ یدمروتک تقاط اکا صفح وبا یدلبا یوعدرب ه دنکوا كنآ یسیرب

 | تعاسرب ن وچ ی دید قح رڪ جوا ب وب ارج ن دنر ن دنترض
 ر ذعو مشبلوا فیعض هللارغغتسا هللارفغتسا هللارفغتسا ی دنیا یدک
 دجایدآ ردلبعع#ا یبنک * هرس یلاعت هللا سدق وع حش # یدلبد
 ناسا رح مداخوع جش ىدا م السالا جش ردفوصلا هرچ ن دم نا

 | بون هرکوا ندنآ نموسرو بادآ :ارلیفوص ینعی ردمواش فریب مب و یدیا

 1 هک مه ہلکا ن و یدیا مدیر مب لوا هنن نکیاد رع اکا نو مر رود

 || ىل ەمان ك دبك هرفسو م درولوا نب هنر كن تفو ینیدالوا لوا مدیا

 یدنواھد سابعلا وبا محو یدیا شمروک ین اشم ناھ ج یدردنوک اکب

 رکب وب جش هدروباشرنو یدک ینایب هک هلبوش یدیا شمرق بقلوع اکا
 ض الاط رصن دجا جش نج مالساو یب رفس لواو یدیا شمروک ییارف
 || یدنجو یدبا شهزوک یب ینانربلافرکب وبا معش هد اراخت و یدیاشعا هلبا
 | یا فاوریس رکب وا حشو ہللا دینجو یدیا شمروک یدیفم رک, وبا شو

 نص

 سیا `
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 هو م دنیا هعدنک یدک هپ رطاخ زوسرب شمک جه یدنلفب اکب یسوہق |
 نهو ) هکیدشربا هتباوب م درو هککد اک |یرولوا شیایکكنوپزکر ھردشیا
 یدشالوا بودی مالک محف رب ويا سب (ادا دنا هل نود نم ذب نم سانا

 مالس الا ره € هرس یل ات هللا س دق یب اح دچاا جش و یدتک |

 نسا وباو ی ی رصح ج“ ردندمراریپ منب یجاح دجا حش هکیدتیا
 هکم دنیا اک | یدیا ر ایا تباکح ندرلناو یدیاشهروک یراب ریغو یییزرط
 هلبا یسی رب ن دخت اشم یدتیا ر دیمراو ه دکر ط اخ هنس مه ن دی رصح

 نح ) یدتیا رحش یدیا قوب هنسن ندنع3 ماعط قدراو هییرمصح

 مدنفا بیا رکب را هاد كنسزپ تعي ( كياود فلعا یدیساب كياود
 هنیر یر نیل و مدنفا عنب یار دنلع يکي رافجاویح ردنلفلع یکی راەہآد
 رظن کا هللا رظن هنعیداوا ییاتحا هغاع ی دتبا مالسالا جش یدروآ

 مش 9 یدلبا تج اح ضرع هی یریغ ندقح یتعب هب یربغ ندنا هک هلی ||
 اسوہ جش یدتیا مالسالارح + هرس یلاعت هللا سدق یدزواب ذلسوپا

 |[ قوجو یدیا رب واشاب ه دان ز ردن دمرار ےب حایس قوص بیطخ یدرواب

 دیګ و رعوبا و رعاش سابعو یراب دور هللادبعوبا یدیا شمروک اشم |
 هللا سدق لاک یلعوبا ۶# مهرس یلاعت هللا سدق یک یروجرهذ بوقعی وباو ۱

 مرپ رود بو روک اش كالاک ییعوبا نر یدتیا مالالا جش هرس یلاعت |
 ناتسس لایک یٰلعوا ی٣د یدیاواوا مز دیا ےھف مدیا كجوک اما ۱

 هک زالوا كجا حدم هلتمارک ینا یدیا هنیرزوا یب رط تمالم یدیایجش ||
 ییلامدیعسوبا حشو صن دجا مش نوا یدیا واوا ندنامارک یناش كما |
 ینعوبا 9 مدیارضاح هدنآ نب ورابدیا « دنابفوص یارس هفص یواو |

 عنب د رکرز ییعوبا یدتیا مالسالا حش هک هرس یلامتهللا سدق رکرز
 یدیا شهروک ی لمآ باصق سابعلاوبا یدیا یوصولوا ردندهزربپ
 ز| مالسالا حش هرس هللا سدقرکه ټوپ یلعوبا # یدیارلبا تیاکح ندناو|

 یبیرمصح شو یدیا هسیک داوج یدیا ندمزریپ مند لوا ی دتا
 هلا س دق ینابق رمصنوبا محو یدیاردیا تیاکح ندنآو یدیاشمروک |
 یدیا شا ررفس بوخ سصنوبا حش یدتیا مالسالا حش ٭ هرس یلاعت |

 اک او یدیا شمروکی ناک او رعوبا محو یدیا شمروک ج اشم قوچو
 بت a محو ی دیا شءهروک ی دیخت و یورع وباو یدیا شا تم دخ بوپ وا



 ید

 0 او یدلباتوعد یب هرکصندارد هی امر اکبزوس لواو
 كدت هنن اج ناز انب هدر قو ةو وص هرکصخدناو یدجاصهع رزوا عب

 | رکناهوسرصن وا *یداک هروهظ هدنآ نمراکرهمز و یدنلبا هدنآ ین لوا
 | یما مظع تسارفو ی دیا ندان | راب كنينشج ٭ هرس یاعت هللا س دق
 شعلا ندیحاون غیب اشمو یدیا شرق لدتک هنازانبزب هکت قو لواو یدیا
 مدلب وسزوس هرانانب هدا ز ن دنوک قرق یدیاراشلوا هدنا هلجج هسیک یکیا

 ! هلت نورنا هو هو یدیا هدرب لوا یساشفا تقیقح )عو مالک طب و
 ا ةة یرلبح اص تسارفو تمارکو تبالویسهلجو ی دعشلرار
 هکېک ینا درواغ صفح واو ی دلک هناس ارخ دسوک ن دن اکر هک دلوا

 هرهاظ تامارکدح یب لواو یدیا شود هع رازوس مب نیغالوقو ن زوک
 |هدنابح ینا د رواغ صءحوار کا ی دا مالس الا عش یدیا یسا

 | دیس ینا نو زکیدزقلب اک او زکی د راب وص ینس هماج كن مس ی دی الوا
 | یرب ن دنرلتسود كقح هلرب میظع تسارفو تامارک مریرود بو روکواواو

 ۱ ندنراتسود كفحینک ندننربغ كفح رولوا «دیشوپیرلتسود كمحو یدیا
 | رک « دناشاوک یک ر شب وبا ی د زم دیا مهف یتبراتسود لفح هوا

 | هکییک ین اتس د هاک دجا و یکه ن اجرح دجاو یدنیا هل زوس تن اخروک

 | قدلوا هدنآ هدا ز ندنوکقرقیدباردبا صقر هدنرزوایغادب انا توتر

 || لوا یدیا شاک حوتف هماج زوبکیا كی و كدا نامهم هب هیکر ب نوک رھ
 هدماالوا نوکر لریلبا هر هز اخ نف یرع ن د ه دا هنهکر ندحوتو

 ۱ عراف ندعاممنوج مدر هراپ ی دماج بودیا لصاحروشو مدیا رلرا عامس
 هقبحیرب ندرلنآ هکم دیا ه دراج عاعس زوده مدراو هعماح رم موا

 | مدا یدیا ردیا عام هلکنس هکیدیا مک ناوج لوا هکدروص ندنب یدلک
 هلکنم بوود نیغادب سکر نوزوا رب ه دنلا ناوج رب ی دیا ناوج هجن
 !یدررونک هنکوا كن رب یکر لوا هکتفو ره یدبا ردبا رود ه دعامس

 هزرکصننآ هع.دهیه- هک ینوب مدتا ادرولوآ قاطی وروشرب هد عامه زس

 شاک هکعا عادو هرلتسو دو اکد هکصهحوا رخ قدعشلو هلبا نع رب یر

 | نداسد دنا هتفه نابهو ید شم هدساا كييك ن داند ار ز یدیا

 ۱ هدنسلح یتعامجج عب یمالما تقاحما ظفاح یناشاوک رشب و او یدتک
 | روسو مءاکنس تک ید هدنو هکرعوا لدلک هدن ول رزوشل اد یا ی 2

 ٭ یسوبق#

 یادووات صغح ما

 احا شوا

 دچ او هلح رح دجبا

 ۵ اس ف 5
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 .رکد نددوا هدمانروا مبد مس یدتیاهدننانما تال لد كات لوا هدتفو رب هزب

 یدلک هزوهط قو لعواسد ینوناخیدتسا لوا دابا هانک هنزب نوسلوا

 بوبد مھللا تناصبسیدقراط یلکوک هنب نوکرب یدیا هلی وا یدا رم كمح نعي
 هنکوا لنیلیفغ زج فب نش یر لنيدنک و یدتک هب بوقلاق ندناکد
 || كنبرمم هنيو ییتک نداد هدننآ نابعش هدن زوتوازوبترد كنرعه یدراو

 || محک هرس هللا سدق هتخ وس روصتموبا  رابدتنا نفد هدنمب هدننب
 ییسودنک هدنفورب و یدنا رب ر هدزدنهف هتخوسروصتمونا یدسا السا[

 || هتخوس یندآ نوصگنآ یدفا یدنا هدوا نوح اقا هدنبحم كنيلاعت قح

  1هجاوخ یوردارپ و یشچ دجا خش ۶ یدیا قداص درعولتبالص رابدوق
 [| دجا وا هکارپز ردیریغ كالا دیادجاوپا ران هک هرن س دق یش ج لیعمسا

 [| ك دو دوم نیدج ا هجاوخو رد شاهر وک ین مالسالا حشو ردندنرامدقم لادبا |
 | ردشهامروک مالسالا حشر دندنب رخ أم دودوهدجا هجاوخ ارب ز ردی رغد

 رماقو روق ندینشج دجا حه هدتمال» قیرط نب یدتیامالسال شا
 كناهج هدنطاب وقوپیرلک ان ن دلخزاب دنا هل وا هلچرلینشح و مدمر وکه سی زا

 || لوا یدبا شغود ن دنجنواهیداب هتي بودیا هیداب مع هرک ج واو ردب زا دیس
  ۱هلصالخا یلاوحا عیجج ن دییسیکیدمروک ماست صالخا هدنسودنک دنا

 | اور هدعرش یغالوا هن رز وا قلتسس هلهجو مه ی دیا هلبا ابر لو
 [| یدشمزوک یراب ریغو یراع دج | جش و رولوا لصاح هن ندنواهن هکیدزمروک
 | اکب و یدیا ردنا یظعن اکب و یدبا ولوا یشج دجا یدتیا مالسالا جش
 | ی در وس هما منب ییافس هک هسوک لوا یدیا فا هپ هتک ی هرح کیدا
 قن وب ن دناو یدیا شک هنتراب ز كنناقلاطرمصنوپا خش هدتقوزب یدیالوا
 نی زا # عاد منش ادنپ یمهمتسن ادن تک افیرد ( ٹیپ )یدیا شش

 ندلهج طرف اغير د( هجرت ) اهل شن اد نیز و نوک انوک را دنب"
 مش # مایل ن دشن ادو ماشیرپ ن دشننج وب ٭ ماد ادخ ی. مدرونص

 هسیک یک یش ادنرق كنيئشج دجانب ه دنس ارفو رادید ی دستی مالسالا
 ه دز دنهق نب ی دیارلبا میظعتو یدیا ر دیا تم دخ اکب لوا و م دم روک

 یدیاردیا تبع هلکت [هکیدیاراو هسوگن دمسلخ لها بو مدروقساحت
 مزپ رکدنمشناد ل رم هوپ هکی دربد لواو یدیا ابوس اکا یعزازوس مو
 |ن دعمط یی ر در او هنه دما منب ن دنز وس كنآ هکر ولس هللاردند هلخم|

Kin} 
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 قادوا عو یدشمروک یچ دیس هک ۳۹ ندنف و حیا ءیرع ندرانون

 ۳0 نیما یت یی رهن کد یدک ینرهط درز وباو یب یرولو ی یرمضح و یدبا یدرک اش كتفیفخ
 ۱ قفاوم هب رشف كاماباب مع باما ییدیا هدمابا مب یدیایشک لوا لوایدعا

 | هک وام لا وباو یدیآ رارافض ی نا هلب ر لا یک ان یدیا روتلبا هاتمدخ

 صفا وا هک اراز یدبا هدم دعچب یفتد ل وا اذه مع ی دیاز لا
 اواسهشبت نسل وا عش اما ی دیا ارقد یم م اب اب و ی دیا یتعالم درم

 | راب دیارربب ر ونمو راب دیای را دی ع رضقلا وبا دم وپا عش یش ادنرف و
 یعب راب دبا هلبا یر دی یمن میجب ل رضقلا ون و یدنا رار دنا هرعد ظعو
  یدیارردبا رلّشاکح ندرعصعاا وا یکن نلوواو یت دنا رار ر ۋا هرغذ مع

 | مالالا میش هرتس یا هللا صدق هچروخ وردا ویستا 5 و

 هدظ ا و ى دبا واوا ۵ ند هخزوخ د ی  !دیرو لتس اا اک اکی دشا

 !یدیارادم انو رند هدر اظ یش درو ید ار کوک ندا

 ee  ویدنایما تالووتام ارکو ی دیا شور د هدت الواو ۾
 هلل سرق ىراضتألا ۷ روص موی یذنا هس روا تب افرو انها ما

 | ردپ دی رم كلبع * زج فی شور دبس ات كالا م س 4 هشتاد /

 هچاآاکب هکد دن مالالا خش ی دیا کا نماد كن ذمرت رغظ)ا هاو ۱

 .مدنرک وا لع ل هجا یت د لبیشع نی دش مالسالا جش  دمروک ||
 | نکلرع ے٤ رکو ن دماناب هل لوا ا دنلوب دافعا مدگخ تچزو م دزان و

 دیره هدب !نیکیدشنا لا سوک a < د1 غرۈلھاۋ قتمو قداصی < كناا ارق مانا

 | مب ی دما مس حش هے و یکتا زام ٤ر دشارپ یک یت د ردشارن كناو

 | “ود رب ی لنا دع هک دشع داکد یدءار او یشبا واک م ظع ڭا

 | مایا و ید ےقاربارد اکل طاق داز ¿ن ْندَْنس مھدا میهارپو ضاق نلصف

 رییغت نوکر هکیدریداما یدبا رعد اکب ی دنا شهر وکاب ورب نوا منا
 یتسفاص ثقو :دکادرحن ماد ملبیدتبا ملال خش رولکتدار عراهدنا
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 | كررت ىب مانا4دنرلنوک هنج مدبا ك خوك نیو یدشم ایناک | نئ نیفمالوا

 کا ابنوڪ 5 دعا رود ۴ ېدو لدا را هلک یشیآوب یدتنا 2 "اف وک |

 | لاح لوا توشود هدنزرفو دژ یدیاراو  ارف كلك وکو یددا راو ||
 یدنا رروتوا لکتنویدیاردی تمالعراهظا اعاد یدنشم و فبخ ندلا

۳ 



 هدناره ید هزات ورت مدشالودیرب و رګ كد هب رع ندقرش ی دتا بوم |
 | نردلاتدجوفا رغواقرشادلا تفطر) هکیدشعد «ژواواهدر وناشینومداوب ۱

 یدیا ناهج هناکبوتقو ماماو یدیا واوا و رع وا یطاقو (؛ارهب اضع

 یماطسباورعوبا نوت هاب راو نامت هنس نا )کر دل وبهدیهاب مامی راث|
 معسو لجر اهب ةيعفاشلا محو ر وباشنب یصاق عف اشلا نیسح نر دم |

 ]| یدتا مالسال جش نب و( هتعبطو یارب طا ىلع یلماو بهذ ملا سر دو ریشکبلا
 | يدلناساحم یدنود هنکنوح یدیا شوا هټسخر اع دجاوخ هدتفورپ

 ]| راع یایعشیدتا رایدریج هربنم بوتود ندنلا مالغ کیا هدنرزوا یسبسرک]
 نکلو ن دیس رکو ربنم نحب ړرود بو دیا لیصح هدنشابماوب ی ع هلجوبا
 ] ورا 2 اا كراع یا رلشعد کم دشا ی دتا سد لکدرداق ی |

 || كن افطصم دم راب داق عراف ندکفکبولک هدنلزانمایند یتعبراب دک |
 | یدرووامنعیلاعد هلا یضررکب وبا هنری رایدکحورحما ناپاسو هيل تولا یلص

 | یدروتوا هنعل اصن هللا یطررع هني ر رایدکج ورجح ن غانا رکب وباو هن رپ
 كنا ویدروت وا هنسعیاعا للا یضر ناععرلیدکح ورعا نیغاا رعو |
 | هانا وض ر یدروت و اهنع یلاعت هلا یضر یلع هنیری راب دکج نیغانا |

 | رروتوا هع ررر واک هللا دبع دس را رکج ورا می ابا ےب نهج ا مھیلع یل
 أ لوا نب یدّا مالسالا جش رروارلتذل هنیراغامد راع دمو ےل زدحشنو
 ۱ هللا دعه دلبا تر اشا اکب هحاوخ مدہشفرؤتوا هدنغابا یت رک نامز

 ]| دیایفس هلا دبع لوا هکیدیاکب وع حش یروتوا ندن سم رد الغو رپ

 | یلاعت هلا هجر هکرد هلی وب هدنخ راتلنیعفاب مامایدبا هلی نوا ماب مت وا
 قنات یناببثلاراعن ىح ظ اولا مامالا ف وئام اراو نونا هنس فنا
 ر دیتنس كن هفت اط وب كمروکی تهاشمولو یدتبا مالسالا ج (ةارھ لبر

 | نالفو ردیشم روک یریب نالف هک رارید رراب وس هدنفح هغ اطو رک هره لوا
 | کر دکرک ق مود تین ینرادیدتخاشم هکیدتیا هنو ردنکیا تیک هج
 | روئوپ هشه لواو زالوا قلوب ورکی نا هسر هیچ ندلارکا یرادید زارو
 هيدا ت وو ین ا زالوا هشه رادید ءارلنا رولوا شرم ت افرع رداکد

 دتعد رشو هدلیعو هل رح یدتا هن و ردلکد رسم قلو ردفوب كر ادب
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 ر دباور نسطا وبا ج مرمد هدفوصت نعل هدشب وب اماردقوح مش مب

 هلکناوباءاد)مد زمرد تقیفحم دیس هروک ی ب ینافرخ نی رکا هنع هللا یر 1

 ۱ هک هدزوسوب زشمریب ى لوا ی دتا هل و هلت عح سفن یعب(رد هدوم“ راو

 کیی
 کک



 تفت

 اک ردشعد هنيو م دروناوب شم هی یم اعط یرلکدرب و یر“ یلارفص
 | كم مانا یدیا رکد ملا هکع كم مدیارازا ثیدح وش راقهغ ارج زدصک |
 ۱ کردن دمنیو یدیاراب وف هع رغآ نکرزاب وزا نب بودیا همه بش یا

 |یدیک ندم هک نسنره هکدشمرب و ظفح هلی وشاک, یلاعنو هزامهس ق

 ۱ مر رود بوبر زا نىدح كم . زوبحوا رکردشعدهنیو یدیار ولو" ژنو
 هلع یلامت هل ی ص هللالوسر تنبلح هکر دشعد هنن و هلا دانسا كبك

 ۰ كدەداىز زدندر واتس ۳ یک جهمنمج نیکیتا [هدنلطكلسو

 مدح هد وق اریز مدتک هدنجما ع وکر هلی وش یدرغاب روم هک هدر مر

 | لوا کرب تبن لوااکب هکردشءد هب و وید نوسلوا شا یدیاراو یرازج
elهبلع یلاعت هلا لص هلا لوسرو نوجا هلا مدلرا عورش هلع  | 

 ۱ نب «دمراکزور منبکردشعد هن و یدیا نوا ترصن هتنس لاسو

 اردو هکندزربد مدیا هب و هما دا ا رکاردشمهتباهسیک ی هکیرتا

 ۱ سو زا ن ب دح ,ن دیشک ز وجوا ی کر ردشعدەنب و مدرانودهلبا ثبدح ۵ 1

 5 دی اربحا صو عدت یدیا نیدح بحاصو یس یسعیج هکدری رود
 ۱ یر داسا اع ق وح هکر دید هن و ردشهالواریمسم و هب هک حه ویدا

 ]| نوعا یغیدلوا مالک لهاو یار لها یرابحاص هکمر رود بودیا رت

 1 ( هنوذخ ان نع اورظداف ید ملا اذهنآ )هکر دشقد نی رسن دج ارز

 | نکسردیا ذخا ن دیک نو هک کیلا رظن سا ردنید یسعیج عو ی

 ۱ ۱3 یرم- زکی هایم و هدرواشبنو ردکر ۲ كاذخا ندرهسیک دنعمو همن |

 نا هحرک|یهذم ی رعشاو ی ربا یلکتم هکمد هزا تیدحندناو مدشربا

 | یار ماما هجاوخ ن هدنآرقرسفتور کد کر دشد ه هن ویدډیاراو یراداتسا

 ۱ درک نتو رفع مدرججآ ی رک رغ |مدیسهزوک ىن رکا عدرکاش راع
1۷ 
 ای لادہع هکندیارید هنموقزدنه یعهحاوح هکمدنا ه دما نر ۰

 | هان یجب هج اوخ رولک سوف قلماما ندنآ هکرکیتوط هجشوخ
 اکاویدیا شهروک هدزاربش نخ هلا دبعوب ج رش

 ی دروتک ی هجاوخ هناره ىلكموسرىدتيا مالسال مت یدیاش با ۱

 ۱ ی هے هزات هلسس كتا كما یفاوم هنتنس ی دج ا ندو قمروق سلم ||

 || یدراو هنسلحم كام هح اوخ یدک تاره یا ط ساو رع وا ۳

 ندنرب یخد لوا یدراو قو كنآو یدنبا هغاشا یماو ما سل نوچ 1 یدلوا مات سلم نوج | 0

 € بولو



Ki ف 

 دی یدیارولوا هلبب هلع ه دبتکم ینجالغوا كنبرب ندنساپ رقا كرام |
Êکند راردیا تاط ندنب را الغوا هک هنسن رهو مدريد ررعش یی رع |  

 در وس و ندنرلکدتا تلط لرل آ ود هل وس رعش هک دانعم نالف ۱

 ۱ بلط هک دانعم ره لوا کشا هتساباب نوا عنب یگالغوالوا هدتفور |

 | ق راو هبتکم شع ی دیا یک لض اف یمانارایوس رعش زر هديا
 # تسنازور درذک یداشب هکنزور (تس) نوا ین رغ یس وب هگنداکا |

 موبو (رعش ) مدسشا لاخاق نب # تسناشیدنا د زور رکد زو ر ناو
 :تهراتف لصولا مر # تلصع اعشلا مو هراس ۳ و هاع ام فلا

 هکردلوا رع (هجر) بر نیدرک الا رع ضيقا اب یدلاو دام

 ۱ ۴# رور هديا هلن دش مک ین آ هعاضرع ۴# رو رسو قود تودیالصاح کا

a ۱۱ ار ناشف هت ۴# رود هک همد مه دیا توف وص لصو  

 هلیا یب رع هکر ایدید اکا حد یعارصموب و *#رود یدلبا ن رکیا ساوا |
 ۱ رهتق ءال اند هع (درف)یدتا < ه دول یزور ا أ

 | كعماب هلبا یرکف كضراع ( هجرت ) هبف ءالاعوجر اوز اک ۱ اوج |
 | مالسالا حش هنی و# رقآ هغامریا یکردلک افاوصندازا هک ٭ ردوب ینیدفآ] |

 ۱ هکرلیدتنا دج اوبا | یدایدیارا او قخالغوا لالا بوبر درد

 ۱ لیللارف هجو دج ا یال (رعش) مدد ینو چدن هلن وس هتسار نوڪ 1

 ا ردا رف لاج رات (هجز) ها E طا هاو# همالغ | 1

GI ۱۱ لواهش و ۷ ره تریش الد ر روا یراتقا ی ؟وهآ # رسا  

 ۱ دن نزوا نو ناو کرا رنو و ا دا

 ۱ ساید هدتقو رب هکر دشعد دن ورد هدنرهظ ك٤ رازجو هدنرالآ ارام دن را ۱
 || شعاراو هدانز ندکس شع ردراو راعشا ی رع ولکد هن هدعر ا هکعدتا
 ۱ | ندنرامدقتمكي رعی ارعشتد رع لب زوی بکر داش 6د هن ه دتوورپ و

 هدف و ح اتش رک رو هن و ردزاو هدمر زا قرفتم ن نزار تو

 | مدر ردنک هسرد مدرتود بول وقوا !نوخ مدراو هی وه نوا قخوقوا نآرق 9

 مدرولو وا عراف RAR مدیارارب زا توزابیدغاک او

 . مدیا قیا شک یر اکزور م درزا دکلوا رخا ن نوڪڪو مدرراو هيدا

 هکلب یدیارفکو د ےشیایعب مراکزور یدیا !قوبتفارف ج #اکب کلب وش
 | هرکصن دنزامن وسناب هکب درولوا رانو ڪ قو ی دیارواوا هدانز ید



 هم
 ےک اش یدشلوا نکیا ردیا بورغ شنک هدننوک دعجج مت دالو منیو
 میر ی هکر دشعد لوا هثی و هدنسنتلا ناس ةط زویحوا كيرعه هدننوک

 ۽ دب نوا لرو شن ڪڪ مروس هدا ز یراهب و ممعوط هدراهب عي
 ولوا مان لب مب هشپ ریاءدنا شنک هکتقو رهم دغوط نهکددیا هدنس هجرد

 ردنعد لوا هني و رد توو نيح ا رو لکو رد اترو لراهبتقولوا
 ہد ور مدرراو اک !نکیا قجیالغوانب ر دن دماب رقاےھر دمربب ےب مصاموبا
 سک | رب نعد ی در روتک هماک هليا هروکساو كا هموکوا مدراو اک | هني

 || هکنوت اخ كو یدرب وویقوا هنسذ ضعب بودیاقالاوق اک: و ی دروتک هنسن
 | مالسلا هسیلع مطخ ی عي مريب محب یدتیا یدیا تبالو بحاصو نزهریب
 هدتبا رد هک نالف مدتنا ر دیکوب هکدروص یدروک یهللا دبع

 أ كنوب یتعی ر دکرک هساوا رب ندن وب ناسهج عیجج كد هب رغم ند رشم
۱ 
1 
 ۱ ردنداعكمالسلا هیلع مضخ قمروص و ىدتنا مالسالا حش ندنس ژاوآ 1

 | هدکوپیدیانوتاخ هیاعو ولتنیه نوناخلوا هډ وناب رروص هتي نکیارول
 5۱ مالساا هيلع رضخ یدشود هنب زوپرب مالسالا مج نوج یدیا رولوا
 | ندنا ملاع ك د هبرفم ندقرشم هکبکدروک دیره ینجئالغوا لوا یدتا

 | .هبلع رضخ ع مریپ مب ی دی هبلاع یونبهنیو ردرمسبلوا واوط بوط
 ]هدنشاب یدپ نوا ردراویلغوا یجرازابرب ءزکیرهش رس هکیدتبا مالسلا
 اواواندنآهدنزویرب عبج هک هلو هلیوش یسودنک هڼوردوک لوا هکر ول یماناهن

 كهبلاعیواب وب و هلواولم ندنا دهپ رغم ندقرمشم هکیدتان هیلواهسوک
 ین یدلیدینوا هدنخاب قرب یدیاراو یزغجزق رب هکیدیا لوا یلاوحا
 ا همابسا وبا جش یدتک ج بویڈ یرةجزق لوا بویلید ییا“ قح

 دیا یسبع كن آ هکیساک هراز ندنز وب لابقتسا یب ونابیدیا مرح حش |
 هکبدرروتک هنک وا رب, یدیراو یا ودرب نعد یسهربحترب كنونابوب و |
 1 وید در و یزابهنتسرب ۰ دعاك وندالاعد قح یعدلر و هد هنسارب ن دااکر

 راباناب ز رکرایدتنا رایدرپ و هننتکم كنوناخرپ ینب لوا یدسا مالسالا جش

 ا ا ی هوا دارد نوچ
 هکعدیا هدنشاتردنواومدزانالما ن دی زو راجو ندر وص ابا ياق مداوا

 | مر سرعش کمد ا ك هجرك .دننکم بدا نورد بص هسا یب
 ج اردا د یرزام کلوش

e روت ıs 
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 ۲ : یا ووا رخآ ام که رم ب .in ھ یدلنا قرص

 : ed یو A یتدشا تإ قاشا لقب 5 لام ۱

 هتس هن اح یک لوا مکنوجبیدلبق راهظا ه دنکوا ك 1 یدلوا یغاتحا

 نوح یدر : ور وه ف دا لر کک اولا یا یدتک |

 یاس لوا یدک ندر هْښ رزوا كناو یدننآ N هنمنهم كا شک لوا

 یدابا لود دنلولام :| یدردنوک کها واوا هب توب وقهب هرم ضر توب ارا دقق

 مالسدرر ؟!یدتبا دیلولاولایدرب و *منالسویداکهدنلو اون ابوروس ی ا

 ولکدن تک ا كات ادر ۳ ماد لا كم رانش كنس ی هتسالوا بجاوا

 هدنسکیا زوآ وا روکنا كرش یدید ادردنود وزمک ینآ هکءدیاراو یردق| |

 درت هلکدآوروناوا ترانزردنهدنس هن رونا دازآ ید ینربقر دشا تافوا
 ىزا الا دیگر وصنعت نا هل دی لیعوسا وبا  روتنوا بلط|

 ههنیاسد :ere ۲ هدر ره ۰ باکو # هرس هللا سدقیو رهلا | ۱

 | تعروصتمولا رادش علف تراشااک | یخد هدیاکر ض متکتن ر درانوپ دار ۱

 | کردب اغوا كن راضنا توبا وا یڑاصنال تموا ES رانشدأالا ٠

 هک ؟ هدف و ل وا راد و هلع اچ هللا لص هللا وتس ر لح ر نخ ابص 1

 هد یفالخ كام نیما ریما یراصن | تموت یدنارل عات ره هل هند 1

 تظب نا و اوا نک اس هانآ رو ی هاش هک هناسارخ هلسف نت فنحا ۱

 رداش وا هلا یب٤ هع ر فا رس ۳ + روصنموبا مان مب رب

 | هک هلیوس هروصنم یا ی هکیدتیا هپ ليقع في رس یشک ن وناخ رب هدنقورب
 یس هیفاد قلانوت اخزکر ههدس یکردشعد مانانوسلنا لوتق هدانوت اخ
 ا تالغوارب تس و نینسرولا نوناخرب رخ هکر دتنا فی رش مدلبادر ینآیدیغوت

 | فی رش ےشلک ەد وجو نشا نوناخوش هنار رانا نوخلع وا هنر ولوا

 | (تاماقهعماجت نمنانح )یداوا یلغوا رد دیره لرو ص امون مز هک شع د هد

 نر هلک فا نم نعت تارابعو هکر دیا سا 2

 | زالوا هسناوآ تفص ند تکی کوک تاغ هک لب ون نمی رد میت نا گاز
 | ندد واوا داو مررود وغوط هدزدنهف ن هکر دشعد :مالعالا م ځنو و

{0} 
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 | تیاور ثیدح ندنآ هدنههگ یراخت و هذع یا هللا یطر ردندنز درک اش
 هدارعتو هدو سد دح اط یس هلج ی دنیا قوخ یار « دم اواردشم |

1 
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 3 هدنشچ زکر ه  دننامز یتماقا نامتس ها هک هکیدراردو یدلبا ت هاو

 دن ج بواواراوس یدیال وا تجاح تراهط هکتقو رهو ید تراهط |
 | یدیارولیف تعجایم هنب بودیا تراهط هدنآو یدیاردیک هغاربا ه رتشط

 ۱ اب دایب » هدنا هک هلوا اور ردکربت» ماو f ایم لب A هکیدرردو

 اکآ دو دوم هجاوخ ی دبا لرد ناجح هجاوخ اک | ارك | هکراریدو رل « دیا |
 یدنارابا ززعتوتر> اهم هلبقل و دو ندلا نکرابعادو يدوق بغل هاش|

 cî ی دتبا تافو دورد وم هجاوخ هدنس!.دب مرکب زویشپ كره

 دود وم ن.دجا هحاوخ ۶ ی دلبا تام و ناهس هاش ه دز سد دی ناسفط

 نایک و اوا ه دانز < هرس, امت هلا س دق یشلپ فسوب یا

 اا هقاکوی دیا ی وپټم كقت اوط عج و یدروتوا هلم ۳ ص

 دعاهای ص هاندتلاسر ترضح دکل رب Vo ORAS ومو مام

 | اکسزب كساکد ق اتشمهز نسر کا دج ای هک دروسیدروک هدهعقاو نیا

 4 راو لوږ و ی بتا رایتخا قفاوهرا حوا یدلوا حاببص نوحرقاتش مس

 اع رکتو اشیشت درب | هه داز لا رم نیمرح هل ینآ ات هوش

 ۱ | مرح مرج ی باب ج طنارشو ناکرا تماقا وج یدلوا هجونم هشرابز
 | یدلیق هجوت باحم ا فخاهراوز ىل هب هب وه طصء هم رس ٌدهضورو دیدم

 ۱ یراتبظاوم هتروأحم هدمرح لوا ارم آ هک رلریدو یدتبا ترواح هدنایا یلاو
 | یدلک زاوآ ند هفب رش هضبر را دبیا یآ کرلیدلید یدلکرغآ هرلهداخ

 ردندرمرلقاتشء هلج ءز زکر کمتخیا ینآ هکر لبدتشب دتشیا هاچ رالوایصاح هل د وش

 2 عی هدا دود ه رکص ن دنرلک دبا توج انھن د هنی دمو

 ےن قوح 3۳ مش یدلبا لوزن دنهافناخ كندرورهس ندلا باهش

 توعد ینآ یدشروکهک ما هباوخ لوش دادی هغلخو ىدا مارتحاو

 | قوج هب هقیلخ ید لوا یدرونک هني رپ نیس ه2 تی او یدلبا
 ۱ |یدشود هدلود لح یم هجو یدلن وسرداد حاصنورثأت ر ظعاوم

 | قمعبج :رشطیدلا نیس ینزجرب ن رطاخ كم هفیلتراپدرونک حوتف

 یرل هلو ید هچ ون هلسارح > ن دناو یدلبا تمسق هیارتف جد ینآ

 اوا 2۶ ی دلوا هدیدب شعب زویشب یراناف و ی دیا هدنسب دیزویشب كرعه
 r هیرق نادازا € هرس یلات هللا سدق اجرا یبا ن .دجا دیلولا
 | خج دجا ماما ی دا لاع مدینطاب و ه دیرها-ط مولع ر دص: هتاره



 ے سس سس سس سس ۷
 | ورا بولک هلع اج كل لب رب یدروک ی دودوم هجاوخ یدجآ یوبقآ
 : شراب دلشاب هفمروا را هردو راب دنیا زاغا هعام ب وریو مالس راب درک |

 نیس هدنق یدتبا هسیکرب الهس یه یه یدتبا بوریدلاف نیشاب م السالا
 | لصتمویسا تمارکو نددنناحت یالهعیسخرمس یدیا هسیکر اله وپ و
 || كرلناو یدلوا راح هظل نا هی رولوا هد تمدخ كم السالا حش ۱

 هج اوخ نیمه رلردجاف بوبق نږ رآ دنبلدو نی رلقعسا یدرغاح هنیرزوا|
 ر اففتساو یدرود هنر زوا عالا بودپا لصاح تاج میظع یدلاقدودوم|

 قوبماضرهشباوب مب تب ونو هکر دنشو ر نسیدشیاویدجآنیشاببو ابا
 هج اوخ كل دلک هلکرتوب نوټ اما نیسرلب وس تسار یدشا حش یدیا|
 یوقوب یروپ م دبا وفع ی دنیا حش زکیر و وقع م دتا نمارب یدتبا|

 هج اوخ هلبا فقوت نوک جواو وعلا راکتمدخ یبا ن ابهو ر دنود

 ید م دلبا یک رککیدید یدتیو یداک هنکوا نعش هدعب یدلیا هلیوا|
 وق هب هردناصءیب ییصم لو هکید روحش میلبا هلیوا مب انرسررویت 4
 ۱  اطیش هر هدهاز سلم هکنرکوا عیروب و لیقتعارف ن ولّوهش ¿ب 1

 نوچ هکی دزو زس ررویب هن یخ د م دلبا لوق یدتیا هج اوخ رولوا
 نایدیاولوا لدادجاو ابا هک هلیا ایحا یکنادناخ نیسهلوا حرام ندلیص

 | نکیدلیا مما سایح انا دناخاکنوچ یدنیا هج اوخر,دیاتمارکب حاصو|
 | لکورابا ی تا خش زکیزویب سالجا رب نوح من نت اکربت حد رسا

 بوکچ هنب راک ك نس ه داصم یتعی كنشلاب راهچ بورا هنیلا یدلکورات
 | هحاوح سد هلطرم مع هکن دید هرکحواو یدلآ هاب یدودوع هجاوخ|

 | راثزاوو یدلبا لیصح دنوف یفوج بولوا دنه رخ كش نوکچوا
 | نیکو مولع لام مرد یر هرکصت دو یدک بوئود د
 االس تردو ید روب فدرشت هشناج ارا و ج نوعا فراعم

 ل واو یدرتسوک داهنجا ه دناتلوا ن اکمالاو ع ولار دعب یرادقما]

 هک راد تیا ه دهاشم هبیگ تاب ارکو هبب رغ تابآ ندنآ ۰ در ره هدراند|
 || كز دیفتسم و كرل دیرعو یدلک هتشج ه دهب و روشی ریا هلبوطت یلیصةت |
 | هحوتم هاتم دخو دن نا رالاط ن دقا رطاوراید] وا لوغشم هنتن زن

 | قاخ ناهس ورد دوم نیدلا نڪڪ ر یداو یا هکناعس هاشراب داوا |

 هدنشح تدم هت بواوآ فرنشم هل فرش كن هعناوخ زدندنم هی رق|
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 قوا کس گیر دنود ورم ک یرلن وب ۲ کند روس راروپلک هدوادع ه نس

 مالسالا مچ سا )۳۵۹ تن هت اط وب ردوش | ریس قو

 ۳ اک هن راک وص نوچ بواوا هجوتم هلوب هلب اینک جاقرب
 زو هدیا قلح المزب هک ردلوا ر !رق نوک و هکیدروس مالالا حش یدبا

 | ها و هلج هکب ربا قو ر دعل وا هرالک وک یدلبا داس هز وس ن دقراعم

 رک جوا و زکموب یزکب رازوک رک هل هکی درو سر رابدلوا ناربحو
 ۱ ابن يز وک هک هسک وهز د ٭ مح را نجحرا هللا میب .

 | ێا كوم ینیدنک یدجآ مکه ک هکر هو ی دنلصا ینباتغأبا یدجآ

 ۳5 هدنهام یلاحو رل مبا نوچیروق بوق یاق یغابایداوب هدنفرط
 ری راجعا هس هکر ی هلبوس یاحلو وراب لک دود وم هج اوخ بوروسلبحتت
 | هجوناکی نده هلباد رم كيب یکی هل حال ید دودوم هجاوخ |

 | دودوم هجا وخ ی رظن تش نوج رایدارغوا هش هوب وراب داوا
 | نیلا جش ی دپ وا غانا كذحش ب ولک بوتبا ن دننآ لالا یفیدنق وط
 وبال را هکیک لی كس رر .ک هجن نشب | تالو یدتبا بوبق هنسهقرا كن آ
 | نیس زاب یکی دلبا هنو نی ةجنالغوا لوا راوس یروپ زالوا هل السو مش >
 هچاوخوزلبدنؤف هبهلحرپ هاا مالسالا حش رلبدرک هپ وک بولک نوج

 یرا دیرتع ل ودوع هجاوخ یسادنراترایدنوق هب هل تر هلبایرا د رم دودوم ||
 لب نوکوب ملهدیا حارخا ندیالو یدجا حڅ هک دیا شاکر راب با

 ودوم هجاوخ ر کرک كعب رکذ رک ندنوب «دانعموپ رر وا هدب وکرپ
 هراو هنتعدخ كنا ب.ةلافندرعس کرو روک« هل وش تاوص اکب یدشیا
 ر دلکد هنوق زه ءزاب مزب یا كلا هک هنود ورک بو دیا بلط تز اجاو

 | ك شيا وبكر دل ءا باوص كدلبا تر وشم هل زم رب یرب یخدزپ راب دا دیر ||
 ېا ها کاو هلوا تولخ هدنتوو هلولبف نوچ ملهي وق سوساجرب هن رزوا

 تلاحو مهذپایداید عاعس و۸ دي هلبب هجزرکتم دخ ارس شک اقرب هبملاق

 ؟د باوصو ید هجاوخ روا هنسنرپاکاهداننا لوا . ل هیلبا لصاح

 هداف یزوس كن هجاوخ بودیا د انع را دیره ر دیسا.ت تعمازکو تالو لوا آ

 هکیدلبد م: اخرلیدلغاط یہ وصا نوش یداوا تو ەلۆليقنوج ی دعا ۱

 ما ی هالا ها وليو هدنرزوآ نکا هد هتساز هش

 روح مداخیدقافوبق هسیک زب هاک ا یدنرو نص مر کلا فقرو ات

 ٭ نود
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 أ تو داقتعا و ت دارا اک | هلجج یرام درم كتالو الواو یدیا قورعم

 فرش رش یخ د كنیمالبا یمانلادجا مالسالا حشوات هتیرتوآ دا قناوأ[
eخش ترضح* دتفو لوا رکھ یدنا شا وب فرش هل تلر ر تلودو  | 

 3 1 دیا شعر ون ڪڪ فد ۳4 هنا ره ندعاح تالو مر

 | لآ هلج و یدیا شا تاد اع قراوخو تامارک هدهاشم ندرانا ماوعو |
 ۱  هنفانکاو ف ارطا كتالو لوا هصقوب و یذیا راشلوا یدقثمو یدب ر
 |یدی ۰ شاف دحج و هتشح هلا لرهتمرا نه ندنارهیچاوتو یدیا شلوامٌشنتم

 حش ےک ات روییلک هلا د ص قلفو>ت یشح دودوم هحاوح هکرلد درون کربخ

 ر 2 یربخ لوا ناکا كمالسالا حشو یاب جار خا ندنتیالو یالسالا|
 | هارو هل >ایص نوکر ر نوح یدباررولس رکن نادنش لج دوخ رانآ یدیا|

 ۱ | ردزاو رای تا هل وپ نکیدیاریص تعاسرپ یدتیا مالالا حش رای درونک هر هرەس |

 ]وپدرایدشرپ !تعاجج لوا بولک مال الا حش مداخ یدک تعاسرنوچروییلک ۱

 اراب دب ماعطورلیدلا ناوجو رايدر و مالسرلب درونکي زلنا سیدر و ربخ
 | نکسراپ وسیزیس یکی ,دلک هشیا هن ریسیدتیا مالتسالا شراب دروتنک یبهرفسو
 | | دهازهجاوخ هکی درو, نوسزوب شت ترمضحرلدتارانا ندیلی وس یز هد وب

 | هلتمالس لدلك نوا هر ۰ نکیالومزب Fg نیسو دەبج اک ندیم ردنوک یزبهدودوم

 س ضد رلیدلیا قیدصترایعلیا امر رودنودیٌرسیک« یکرهلب اوشن رکو ود وریک ّ

 ار دکناهردیکک )كرم دمزلنوپ ةسلارلب وکودیدام ندتالورکا هکندزوس|

 | ر دیراتیعر ےل رصسرلن وب هسبا رامد روپ یداررح ندتیالورک ورد :
 | مرولب نیهکه سیا لوا یدا رعندنیالو رک اورول ؤا رجم خوبشل جش هجر دقتوب
 ۱ ردهن تالو راک کم ریس وک هرانا نران را رول یزایلو کاالاغتو هن اس قحو
 ز دنوک هج و ی دلک تولب ظص یدل وس یزوسو ت وجر د هنو
 ۱ السالا حشى رھ یسادب اب ا E تب زدعاب نارا ی داوا

 هتس رغادعب نمرک ایدعیا تاک میل هدیکد کرکنل ریاض یرازاوط ,دزوبن

 زىنا تنیس ی رب یه هلن 3 وا یکنا و هکر دلکد نک

 | مالسالا شرا د قبح باز نوجر اب دلوا ناور سد مهدی قلخ المزري: نوکو |
 | رر دیک هم ر هل راشل غب راد الس تعاج ولت رب هکندروک یدلبا ر ظن |

 تعاجحر هکراشخشار دزکب راتو نکی ردن مرا دتنا ردراوک راوهکیدروص
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 گاو ی درلبا ف رص هنجاتح ام كلاب ورکا تلا ل لاو یدیا ردیا|

 ب اط كن الاعدیادخ یرونوا نت رب . زدارب و یدبا شرب هو رو ۱

 هحاوخ یراوکرز ردپ دمع هجاوخ یدیازیا ليم هحوزت ندنلجا لاغتشا

 یدآهکزدراو درر هدش الو نالفاش هکیدتا ید روک هدناوخ یدچا وبا ۱

 اد دشم ر وک هلحالص یب راک زو روردشغا م ول ل دص ر دنادعس دا
Êنس همشمه و ی دلنا باطینا ید هجا وخ هللا دع اکا یک شاد رق رق  | 

 ۱ ندرانا سو هحاوخ یدلوا نطوتم هدنشح جداا ۱ ی دا دق اک ۱۱

 | اما یدتا له أت هرکص ندنشان شد شل ی حر رج هجا وخ ی دلواداوتم

 لیصویدلیف تد رتو یدندیا لغوا سوب هجاوخیداوا ییغوارب 2
 هرکصخدتناف و مک ات ی دلبا تاالد هنک ولس كنلمب یل اء قح و همولد
 ۱عاطعنا و او زنا هرکصددنش اب ن یا ید هقسوب هجاوخ یدلوا اقماق

 ولوا هداتز هک« دنا یرا رم كدنکم یجیاح هجا اوخ هک داند یدشود یم

 | فتاه دنحار , یدبا رولکقوح هننراتز کلا اش قحساوا خشو و یدیا

 | نوح دبس ناخ هلح کار لوا دید هسک هزاق هن اخ هل رها دراشا ىع

 هحاوخیدلوآ رمساعقهزاف ةکیدیا مک هلن و وشرپ لوارلب ,درونک هب احو لب

 ید" ماست دهن ر واندنتفُجقلشو هللا یدنکو eS 1 هاح

 | ته د وزکس ر ذقل واو ی دزو زاکزور ه دنا تن ۳ و

 ۰ رک هدوصهنلا نوح وضو مداخ یدرولوآ هاک هک داوا بلاغاک !تربحو

 كتك ات و قورت یرادقم تعا سر ولو ا باغ ندیدذک هددنساتنا وضو
 هک هدنفواوا ی دیارلیاام اع” شاد لآ تولوا ر طاح هنو یدیا رولاق هدسغ ||

 عشخ هرس ی اعت هللا سادهادج) اموال هلاڪ لیفت اوبا مالتسالا 3

 سااحتهرکصندندواعم هنارهویدیا نبا تاقالم هلکنا یر روش راد رارم

 تا وه دنزوفط یا زویتزد كترعه یادیا زدیا ناسا اک | هدلفاحو
 | +اۇخلغوا ول ولو هددقو یکی دتکو ییا لی تردا ناسکش یرجتو یدلبا
 ائ دندی ماف عاق بو ديا نابصو f î e دودوم نیدلا لطف

 نکیل هدف ب د هرتس للام هلل اس دق ۶ 1 و

 نوح یدبآ لوغشع هعولع لیصتو ی دنا شا ظفح حضاو 3 ۳ ر

 | یدتک ند اید فوت هجا وخ یزاوکرزب دلاو یدشربا هنشان یتلا یرکب

 ةلیاهدیدسب لاعف و یدیافوصوم هلی هدیج لاصخ ی دليا بصن هنر نو
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 یدلبا ه دها شه اجو یسانا ن ںوج یدعسرپا رر ندنا جهاکاو یدااق |

 ردةلوا تا راع قراوخو تمرک یاثما تیوب ن دناو ید !هیوت هداك

 زوبح وا كب رعه دژ وا مسم سادا هلرص د کسرداک د شاوارداص

 یلاعت هللاسدق شما دجا وبا ندمت هجاوخ $ ردش ی تافوهدنشب ىلا |
 || یداوایرلماقم عاف م رکصذ دک دتنا ت افو نادبا دج اوبا یساا رسا
 هکی دلکد هدابزندښشاب ترد یرکب اده عع ی دیا هیج وم یرما كنساناو |

 هنر زوا عر وو دهز ماو یدیا ش ایا لصيف نراممو ید مولع |

Êهات د كل رو دهر اعادو ی دیا سنت ت بس ندنلهاو ی دایندو ى ديا  

 هکر دکر ک ر دررفم ابند لر رخآ لوا ن نوچ هکب دریدو یدیا رررتسوک صب رګ
 هنسارع ناموس نیککسدوج هد 2ور هنلو ازارمجا ندندب رفو رورض را

 هزاو ۰ د دماک | هکیدلوا .تراشا هلیوش هدنسههقاو هبهچاوخ یدیا شک, |
 | یدشرا هرب لوا نوح یدلوا هجوم هل راش ورد جاقرب هک د دیا هدنشانشک | |

 راکرشم نوکر یدلیق ! نغ هلبا ماسنصا *دیعو راک ریشم هلیکرابم سفن
 | یدیار و یدی صرب هدتشسج هوش لب کیدو تب رقورابدلیق هل ۱

 ۱2 دیار دو انار ءاح هجاوخ - وکاک د ع یدآ یھ رکد |

 یدل وب ترصن یرکشلمالسا را هیراج بودی تارطضاراب رو یی وک 6 |
 كنهرک د هکندرل-هرو هح ین وک کد هدو را يهوى آوا منرهنهرفاکو

 نیدس ن دیا یدرکودینرا ولدورد كنمرک د نردمرودنکرر» نغادلفاج |

 ]| نا هرس هللاس دو نادره داتسا یدلبا نیاکچ یی هصقوبرایدروص |

 ی : رل اط ایجتسارللس هاو ر دیلی را ده لی هجا وح و ندنس صد فاوخ | |

 | هکعا تعحارص هننطو اکا نوکر ی ریارلبا ریز پپ قیوص تسدیاو |

 مره هروتک تو اط هننقراقم كن هح او ی یدتو یدلغاداتسا یدلبا

 هلوایسو زرآ ل زءرادید مزب کس هکتفوره یدتبا بوتسوکم رک هجاوخ |[

 نیس هروک ه درپ نامه به یزب بولو حح جرا هفاسم یناکمورلباج یناعس> ||

 ۱ مروروک ی یشح ن دنا هکیدر دد ال وات دو چ اوج یک هو

 ناس دع ی فسوب هجاوخ را دتا ناف ,هدنزپ نواز وترد كن ره |[

 یسادنرف رف ل دجا یا ن دم هحاوح € هرمس یل این هللا سدق

 | هنشاد شب شا دع هح>اوخ ردنشمر وک تس رت ندن ورد دب یحورردیلضوا ۱

 | تمدخ 6أ هکب درا و یس هرح دونم ۵ ری دیا شخ هاعا لهأت اا

1» 
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 | دچسا وبا 9۶ ردشلوب تییرت ندنآ بواوا فرمشم هلق فرشو|
 کر دنلغوا تن اطاس هف انس رف 4۶ زی زعلا هرس یلاعت هللا سدق قش
 || لوا ىد كناو ردد ریما كتالو لواو ردندنراه رس ییسح هاشدأب ر لوا

 | كنآ یاش نعم وبا مش یدیاراو یمادنرق زف ر هللاص تاغ كهاشداپ
 | كکش ادنرق كنس ی دتنا اک نوک رب یدیا رب یتماعطو یدرراو هنس هناخ
 | كنآ هک ر دک رک رد مسلوا ىلغ وارب ر دةلا لیلح و تاشلا عظع
 ول ههبش» مارح ه دنمانا لج مک ات نیس ہ دیا ظفح نن واخ نعد تمر

 | یدنک هنبجوم یرما نما وبا نیش هل اص هفیعض لوا هک نسل

 | باش ان تنم رح كاش ادنرقو یدراناص بورك كلما هلا

 | كل اب مصتعم هدنشغلا ز ویکیا كن رھ هککد اک ان ید ررب و یروک
 ۱ نوناخ هل اص ل وا ی دل وا دلوتم دجا وا هحاوخ هدشنابز یفالخ

 | یدرراو هنس هزاخ 3F قے اوا حش ااسحاو ئورا :دنس هاح یآ

 ۱ | ندقجالغوا مک بری دویدرروک داع قلقجتالغوا یدجاوباهجاوخو

 | لاوحا قوح ندنآو ر دری دبا روم ظ نادناخواوالا هکر ولکو دف لوش
 ۱ las جاوا هحاوخ هک ' 3« رد مسالوا هدهاشم هبرغراباو هغ

 | هلق رط غاط هتیدصق ر اکش هلبا هف انسرف ناطاس یسانا یدشریا هنشاب
 f هتسارا عاتط ر یداریا ندنع اناو ن دتس اا١ دنسانا زاکش و یدک

 أ یدیا را شمر وط « دنشاب س طرب یشک قرق ندهلل لاجر هکندشرپا
 || بولوا یفتعیلاح لدجا وبا یدیا دا كرلنآ یماش عسا ما حشو
 | هسیااراو یس هنرهو ینح السو ینا ی ثود هذغانا كش یدنیا ندننآ
 ] یسانا هکر دت ره یدلوا هناور هلکرتزآو ی دک را عو ق ذ.لبا كرت
 ]نا هکردلک رخ هرکصندنوک کت رب زایتلوب راب "با اط یآ یعابناو
 هک كږلبر یماناویدلدروک هدعض م نالف ن .غاط لوا ها صسا حش
 قدا لوا رابدل ءادتب و رلیدتا دن هکردةترهرلدروتک بوژاو یدردنوک

 . ثوک رب یدیا راو یس هناحمح رب ن ثنس انا هک رردو ید وا ردع كود

 | ک دنا و ی دلغاب مک یس وبقو یدریک هپ هب مخ لوا بولوب تصرف
 | ی دفیج هتی رژوآ ماطرلید ر وربخ هنع انا ی داش اب هفعرق یرلب وک
 | هتشاب كن ورجگا ند هن زور هکیدرونکح شاطمظعرب ندنضغتاغو

 | قلعم ء دنزوب اوه شاط لوا ا. ی دنوط یش طو یداب اب نزور لوا هروا

 ٭ یدلاق و
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 نیس هیاک دعب نم نیسر واک نوا مالس اک هک هبنشکب ره هکیرابآ ی شست ۱

 لوا زب ردشءوقو دیرظن اکس كرولواو عابشم قوج یدتنا دیس وا |
 یدید ی ددیعسولا س نوح زر یروتوا دن زرواگیرون ووا ند دز ر طذ

 یدلغآ ق وچ ید هللا دبع وبا شو یدپوق شو رخو هیرک ندتع لوا |
 | یار طاخیاغص تع اج هلجویدنک تموکج مکحو راکبنالوا ندنلکوکو|
 ج یدتکر اکبا ندهالادبع وا € نوحرلب داعاط بواوا لد ن سوخ |

 و طع هنصقرو عام, ارل زونهاما یدلوار راو هنمالس كریعسوپا | ۱

 یناهر هک: درو ۲ هدوک وا هکر ب یدیارولیف یجدراهطا ۰ هاک هاکو یدیاردبا |

 کیدیا نوعا هللانکی روط عب ( هللاوصخراو اوموف ) هکرید کا

 هنر دیناطیش هعقاو وب میظعلایلعلهیالا ةوقالو لوح ال یدنیا پونی وا |
 | (هداوصةراو وموق ) هکر رد فتاهرب هگیدر وک هدنبهمقاو وریک یدوب وا
 ]ار روس هنر ندنآرق ردو یدلوا لوفسم هر ۲ ذو یدید لوج ال بونا وا هی

 ]| هکی دلیب یدروک یپ رایکلوا یی هاو نامه یدوب وا هعفدیمچو و یدوقوا |
 || یداوا ره"نوجردن دنیسیراکنا هدیعسوپ محشرداکد یناطرش :باوخوپ|
 حشیدشرپا هنسویف كه اهناح نوچى هلکهن هامناخلدیعس و ر جن توروس | ۱

 یلکو كهللادبع وبا مش (هللاوصق راواوموق)کیدا ارد ند ر ولاا

 1 :riy یزاربش نوش یداوال از هیلکلاب یراکنا بواوا س سوح

 || بویلناتس هچ هکندتبا ساد لیععسا کیس tk 4 هرس یاعت]

 رلبا لب زرد ی شور ولو !مدروک ی موم مش مدریک هدم , مدشريا هزارمش |
 یدتا تب جم مدیا ی ردر او كن هیدتیااکب م درون وا بو روا م

 یدک شوخ اک راو هاب انا قجرک نود یدتأ ردراو مدنیا ردیمراو ایا اا

 ۱ جم یبلا ن ءارمهو راز یی یا تااب قیحآ شاپ نیہ روپا هن ی دیتا ۱

 تکانا راو یروب رطل ارو رس۰ ن e مر رود بویلبا |

 هداز ً هرس ی اءن هللا سدق یاش قعسا وا ج #3 لوا هدلتمدخ

 ردندنناخکا كنب رو دوخت ش رد هدهکعهد:اش دالب یربقو یدیاولوآ

 كنيشع رع م هدد ح جد لواردن دنباوصا ابی 4 رضا زنه 2 جد لوا

 ولو مهرارسا یاس هللا س دق ریدن اما كمه دا مهرا جد لوا

 هجاوخ بوشل را هنس هبصو تش هکر دوس یک لوش یاش یحساوبا خخ

 . || بوراو TEPE ارین كن شه تشج هکلادبا دچا 1

 کر



 ۱ کر

 ارتقا هبفۋص اثم میجو یدلوا یورنمردبی رق هژاربشوک هد هرافشر
 هدانسکنا قرق زوت رد كبره ی دنا و ر دیا تم زالم اد هدف كنآ

 ماماداتسا ی شنا هدر هاش را وبا دعست ولا ج هک هدف لو یدلناتاقو

 هاتناخ ار نوک هد هتفهرشهک ردشع | اع-تسا ندرانا نو
 قیالخو یدبا راشروا سابل هتنیرزوا و قدیا رلشوق رینهز « دیا س

aهخدروص یی اما فکا ۳ ادع قلا ےک ت وکرب قافنا ی  

 رذ تؤي ی داتبأ هللاداغوبأرابدروضق نی رب یزپرایدروئوا نوخ یدیاشماک
 غانسا گز ۆت واز دک رک هسا ا شاخ الش وبا و ماما داتسا |

 ارروتوا للا د تع واس | کند دفنعم اکا ن, یدتا لا دع وبا كس هديا ٍ
 | ز درا و فوقو + ةرطاوخ فرشه د غرب هک هلکد یدشا مان داتسا ید

 لاخآ ین ین آ لو هگنیس نايف هشیدناربو نيس زا تکرحرب 2
 نا دوو نارف رپ رم قدقبخ ةمنف تۋاك كيغس قا م خش سذ ها راهظا

 هبا لب نتا یررغا وگ اب هل ادبع وبا یدرنکهزوس نوخج یدلی اف مجذو
 ةدداب زتدییعتسداد زندزددکدانسز یدتبا هثیزودنک هتسنهآو یت ید رداوط
 وداوا داغر دیذآ كن هب رقربرپ لّمزت هروب اتش دا زد ر درا لن قوسا

 ةلنخ الم مات ی زوسوب چ یو توا تروا نادا وفا ددا ر "دا

 دانزید یلن یدتبا تورنو د کن ندنآ نو دیفشوپ | تش کی دنماق

 هدزوس حس نوچ یدنکخ ها رزو ,ازوسهننیچد یدیدیوب رددأ ندذغ

 هرارطاخ و ینطاس لوا و ید روک ینا لوا لا دنعوپا مش یداوا مرک
 زدق و و هدروطهلبا دی رم «تفقوم رد وب هکر دانا رگف یا هدهاشف یوقو
 ۱ هلون هکردن بنس م دانا تف ةکخ هرات اورب ن دةلنالغواو مدروک یعاشف

 تایم هل 3 ةلوا رهاط E چ رو هبلبا روهظهد درول فا

 | کناخون چ درف 9۶ هخاوخ یا یدتبا بونود اک ن دنا لالا یق
 # و تسا نینخ تحا رخ هک میت نم 3 نانچ و تسناتخ تخعارت

 یدروس هلی زون نیلابوید # نیعج هلاودج اندیسیع یلاست سا یصو
 ه: هد ؤا كز وکاب ةللادتع وبا و كماعأ د اتیبا و ی دنیا ةغاشا ندرتنمو

 هب هجا وخ وب هکن کتیا ةماما داتسا دنعش ویا محلی درونوا هکنوح یدک

 || تقولوا یتملکوک ید ها دیعوبا نوسلیا شوخ هز نیلکوک هک هوس
 4 شوخ و

 مے یس س
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 رلبت ود لآ کات رل دلا ١ هل بح قوح رابدروک اکر هاک انس هلو راکشرب ||

 یدلوا بیص) هش یشابرابدتبا تعسقو رایدلزاغوب هرزوا یه ذم ٹالام ماما
 هک هک کد اک | یدتنا رکفت ه دکع ین آ یو ی د نییصن شک یه

 || كەس لوا ون هکیدا بواک هزوس ساب لوا یدلوا حاسنوح یدک

 ۰ ندر 2 سا یدع تا شو وق ه دنس هرفس كب هع رزوباهکز دیسارش

 | قالالح ندناو ملهراو هب هعرزوبا نکولک یدتیاو یدراب وا یباعصا بولاق |
 ِ هرکصندنا ي ډلی د ر دع ن دباو ی دک هزارش بونود سد مل هدیا باط

 | ر اکنایرلیف وص ه دن رعرخآ هعرزوبا کردو یدتک بوّهبح هرفسا
 | قعسم همذ لوش ن دنا لعف و هکرا رب و یدشود هنتمذم رانو یدایا|

 | یدتا تاف وه دنشب نوا زوټر د كترعه هلواشلوا هدنفح هقناطنالوا
 | یربق ٭ هرس لات هلا س دق یلوپ اب رهتشلا هل ادعوا # |

 | ( ای رع تص ا و اب درک تیس ما )هکر دراشءد ردندنرارازم روهشم كزاریش
 | ارش نوکر یدیاندنس هفناط درک لو اهکدیاوب یس هصقو یدیا لوا نید|
 ندرلنآ ردرالوغیم هب هیحاصودهسرد ء هلط یدروک یدلکهن ر ندنسرا دم

 هنسارب ند زکمولع كرس هکمرابدنی یدتیا رایدشلوک هلجیدلبا لاوسرب
 | ببار ن دتعقس کلک هناخ كسراب د قل وا دنعشنادرک ارلب دتا خرکوا
 | (هرفصع هری زک )هکید هّکدت كر دقو هلغب اکا مکن یکضادا بوردنلاص

 | بولا هی هی رم یو دنک رانا هک دیا مهف و هل وا حف اکس یزوپق عک ۱

 | هیعی وق دصو تبل نس> ی دابا یک ی راکدب د بورا و ژردیا اریهتسا
 ]| نا قح ترضح ه دتفو رعس ی داق ر ارکت یب راک دتیا نیاتلوا
 | ح رشم هلا هیس دقراونا یم هنسوید> آن ب لویقندلړع هببلق كن یاهو

 || دناعهرهو ی دررپ و ب اوج هي هلتسم ضعاف ره هکیدلوا مع لورپ یداوا |
 یدا € هرسیلاعتهللا سدقوک اب ھنلاد عونا جش وب یدیولباهبلعءضراعمو
 || رحم ه دهواعردقورعمدلکید ی دم هي و اننا ردهالادصی دم ن ىلع

 | ن دزارش ه رکصذدنا ی دشهروکیییفخ هللادبعوبا چ هدنفلناوج یدیا |
 | تاقالملبا دیعسوبا شو هلیایرمشق ماما م داتسا « در واش پو دیارقس

 | ی دیا شلبا تبح اصم تدمرب هلی دن و اهن س ابعلا وبا جش و ی دشا

 | هنلضف كنا سابعلا وبا جو یدیا شمکب زوسقوح هدتقب رط هدنزاترواو

 || « دغاط و یدلک هز ارش هرکصن دنا و ی دیار زس وک ف ارعا هنو
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 | لصو نمی( لصول اما اه )هکی دروصید کارا لوا صخش رپ دنن

 ؛(تلصودقونیتنط! طقسالئاسلا اجا)یدتیا بونود اکانیزوب یلیشردن

 ام رکباباب) یدقیا لئاس كدلوا لصاو قیقحت كچ لا ن دهن طع یکیاینعب
 | مکسیو مکیدینیب ةورذماف) یدتبا یلبشردن هفطع یکیا لوا عب (ن اتفطعلا
 ]یدلوا باج ند هالا هزمس بو اروطهدزکوک والزرمسهکر دهو ر درب نعد( هللا نع

 | مکنم ) یدید هل وب نکر ردابشعوایند یدتناردن هورذ یکیا لوا ید تبا لئاس

 زگض هب ن دزمس یتعی(هلادی رب نم نیاف:رخ الادیرب نعکنموابندلادب رب نم
 | ندنا سبرابدیهلا هک هک لواردهدنق سز ابد ترخ آر کعب هراہدابند ||
 | نما هلا اهل اب هللاوهف تکساذا و هل اوهف هللا تلقا ذا )ی دتا لشهرکص |

 ۱ تونغوا ه رک دنا ( هل كي رسالهدعو هزاسء ال اوهام دحا زعیالووهوه ۱

 هدچسا مش رلبدنلا هنس هناخ ب ورونوکهلکلدونها ینآس پ یدشود ||
 راج دج | حش یدتبام الس الا حش زی زد هرس هللا س دق یدانارتسا

 ۰ دنفورپ لبشر دشکا تیک هلبا شعن معو هلیا یلبش ر دینهش ن اس ا رخ | |

 |هرکض ن دنا زکره هکر دشعد لوا یدیا شمرپ ویا بوسک فب تك
 | ٤سس ىل ات هلل |س دق یزار هعرزوبا حش یدلوا جایتحا هغاجا

 , ینکع وا نوا نب ی دنیا م الس الا جر ددم ی دجا یدآ ززل |

 هدنامز عیجرایدتبااکاردیدرک اشلنيلبش یدیاراشمروکینآ هکمو رودبوروک
 کر دقوب مام یرمغ ن دنا مب م دتیا نسر ديا هفیط)ییعد كصردیا تط |

 تافو یدتب | م الس الا حش را ردپ | هدنخ بودیشرا یروس مب راش وزد
 هنکوا نب یلاعت هم یدتبا ردن ثالاخرلیدتن وایدروکه دباوخیئآ هرکصن دک دتا

 مب م دتنا لدک هرز هلمقلخ من هدد م هک تمم یدتاو یدخاتوعد

 اک یمقطخ ےن نوصصن عو (یلیع كبلقب تابقاو لا قلخ تاکواله) یدتبا |[
 | س دق یلدرا هعرزوبا میش 4! دقوطاکی ندنب ییزوب تاکیلقو دموق |

 ی دیا دهازو ملاعر د یلیبدرا بويا ند ن, باعوا دبع یدآ هرس هنيا
 هدنلوب زا هلة هلنا دبع جش ید هروسر ع هداز یدشءاررفسقوحو

 هرفس هضیفخ هل ادبع ویا جش هکر ید یدیا شلوا شادلوپ دهپ هنیدم ||

 شعار اد غهرب هعرز وبا یدلک نک وا كن هعرزوبا ی دشعا تعزرع

 لوپ هدناباب رایدنک ب ومچ هرفس نوح ید یش یدروتکتا شفوقو ||
 هک هوا زکلیق بلط ی دنا هنباصا حشرلیدلاق جآ نوک تردو رابدلق هوا

 ا ا

 ٭راکر
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 | تو درک ن دس رسک هدنډو ر یدتایدیا هڪ نکاح ادتیا هکعدروص

 یم: صو ملوا ج آ هکیدپا لوا م دوصقم لصتم و مدر دوک هود هدناب
 | یدبا هزانه دماکوک لوقو لن الاعنو هب اس قحو م در روهرلب ربع
 مدروک نو کر یدیاراو مداتنعا هپ هعناطوب و # مهنا لع نورو يو #
 هرب كسکو برب و یدلبا لاله برب ندهراهود منو یدلک ن السار ندناباب
 | ن دنعاولا هبسیا راو ر ون اج ییرب ردقن هد هشرب لوا ی دی زاوا بوقبح

 || ی ءو دلوا بولک نالسا ل واو رایداوا عج بولکبودیشا نر زاوآ كن
 هج رلیجترپ ی دقیج هر كسکو ب لوا ورکو ی دن دنا هو یدا هرابا
 | لواورایدپ هی وط ن دنا بوشا یل اما كرلزوو یکلد و لاقجو دروق|
 | دصقو یدلک هرکصت دنا راد: کک بوئود رلتاات یدیا رروطمسبا هلیوش |

 ی دیود و رک ن البسا یدلوارهاط یکلدرپ ندقاربا سس هراب ر ندنا ه دابا

 1 یدتکب وئودو یدس دنا عرف بوک د وکلدلوا او یدعیح همتا لواو ۱

 | یکی دک مدردپا رغد ندقاربا نویدییهراپربندنا بونیا هعاشا وریک ن السا

 لنب رانرا نیدردشا راکس كلبا راثیا همقلدچ اا یدتیا هلنابز عصف تقوا
 | یتولا ن دم رالغش عیچ م دروک ندا یناهرپ ه نر نوچ رولوا تاج یر |
 هرس یلاعز هلا سدقیدنکبیدا 9 یدیاوپیسا دنیا بتمن و مدکج ا
 هنب رزوا قابا لب یمرکب هکز رید ردندنرارصاعم كنیح اص بوتا فثک |

 نیسزهروئوا ن وجت هکر اپدروص ندنایدهروتوا هدربرغنددهش:یدروط |
 نسخا ما ۶ مروتوا هدنسهدهانكفحرک ردقوپ هجردلوااکب زونهیدا

 دیعسوبا مش ر د یم لع ی دآ 46 زی نعلا هرس یک ام هلا س دق یم ا
 مدراو هتم دخ كاڼثم نساطاونا هکم دیا ناوج هدداباتسا نیردباریخا وبا |

 | تاو ی دیا شا تبحص هلیا یلیش و یدیاریپ مظعرپ یسا لضف لواو ا
 |! یدتیا اکب یدیارروتوا ش وردرهدماپ و یدشاوا عقاورالاد> هدنسانروا |

 | لاهيا م دتا نب هیلب وسز وس ن دیلبش هزات هروص ن دنس او با ریپ
 | سو هیلع یلاعت هلا لص ڼ داوسرلوا نوکتیدتیا هل وسزوسر ندیلبش هر

 | یلاعن هللا لص هللا لوسر یدنبا هل وس يجدن دنییکنامدتا ن ادع دولي وس ||

 أ هروس مج ی ريع ن دشهکلا هر وس دعا مب رک | رک ر دشید سو هيلع |

 | ندنیسلا وبا مش هکر دیا دیعسوبا عج هنو یدیآ ردیا تیافک ی دیس همی

 | وقوم درو هدنراک یلع کنین هیدن ما یبد هیت
irre tyes 
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 أ راع ن ىلع % نمزس وک تاقتا ناركوز تالو هکر د رد د

 1 | اعر دننسخا و ها بنک هحو ر یلاسعت هللا سدق ییالخا ىلع انا

 | قوحن دخشاشءو ردیدیرم لیلا نسج نب لضفلاوا 3 یدبا فراعو
 باک لواوردییحاص بو ۱ نه باک ردشءهربا هننبعک كنك

 ردشلبا عج یباقحو ف اطا ق وج ه دنآ و ردندنس هربتعم بتک كف وب

 منع یل هما یضر ندیناکرک مساقلا وبا حاشملا مس هکر دشعد لواو

 تالش وردسد و ردانیکر دنیماندا كر ەنبسد نالوالرک هد د وردهکم د دروص

 ولکرک رب ز الواكسک !ندح واور دکرک هنسن جو ایدتا هلو اراوازسهنسا ۱

 هلا كعسیاو كلي وس یرعوط یجدر و هلرا كىكىد هراب و رغوط هکر دلوا ۰

 | هک رلشف ورد ولب و هلبا قمروا هننزوب رب یرغ وط نیغالا در و

 | کیک لدتا ؛لدلک هزل زم نوح رلردیا راح هدنا تقو یکی دید ادرک

 5 تب ونوح یدلب وس زوسرب یشکر هم هیلب وسزوسر زج رب ره ه دباب وب

 ر دیک د هلس زر هکند هل رف کر دلوا كىكيدىرغوطىيەراب مدتی یدک

۱ 

 هلبا لاح هکر دلوازوس یرغوطو ردپ رعوط هن . كسربگدیدیرغوطرکا
 هدنا هلدحو هلفحو لکدبونیدیا وژراودا ره عد لکد هلباتنم نیس هیلکد |[

 لکد هلیالعع نيس « دیامهف هلا یناک دنزو لک دهل لره نیس ه دیا فرصت

 SEU و ه لیا مهد هروک اک | كسرولب رد لالربد حب ی۶د

 ناک وب مب و لکد هلبا وهل نیس هروا هلبا دجو هکر دلوا قمرو او رغوط
 یمن مبدا هرمح لع باصا) یدما رلبدتا لقت هدیرکوا كنولوا لوا هتعل

 هن و نوساوا نیعم اک | یاعژ و هراس ی يح یږلب وس تسار ىلع ع

 اهن دیرز وا یر ل دیس وا هد هنه-م هدنقو رب هکر د٤د لوا

 ناالتر وا هنن رزوا یربق كش بوک هکمدر وک نیح رک وک ق ارب مدرروتوا

 ردنحرک وک ع مدالفو al بولاق س ور ها كنتروا

 م دلا هدیه ید نوک یجج واو م دروک هوا هنرنوک یی ها مدل م رتا

 نیجرکوک لوا یدتا مدرو میم هعفاولوا ندنا و مدروک هدبا یخ آهک 8

 هعربع» منی ن دیزوب جاس ینعی تعدارزم نوکر هکر دلاعم تاعا

 فک 1 هرس یلاع هللا سد یسحرس ی داج دچا هحاوخ ۶ زولکا

 تدمهعخاویدبایرداهب ءویزرا .«تداعیامزلواردا یحاصبوخکا

 ندنا نوکرب مدروک بیام قوح هنراکزور كناو یاب دام شاداب 4 هل

 (هکمدروص زل



FETو دشهرک ت واک ند هل هکم دناصرونأب هد هشوک رب  

 لضفلاوا ۶ ی دلوا ادسان و یدرک هنتلا یکتا بوک مدتا دصهخغوف ||

 لضفلاوبا مجشرانوب + هرس ی اعت هلل |س دق لتطا نسح ندم

 هدنشاب هبقعردب وک کر وکر دشانا تافو هد دن تاب ر دیر بغ كنس خرس رست ||

 رداکا مادتقا هدتفب رط يتب نر دیا ب وان تک سر بد یی هعنمد

 رس بح اص و ی دیا یدب سه كن خۇ یدیا ماع هدناباورورپ فن مغ

 شخلاو ی دیا ندننارقا كهبلاس نسطاوبا و كنش ورق و رعوباو ىدا |
 یدذعا سر ولب یندآ هدننا قلخ بوحأق هر هشوک هلیمکح تازع لی

 یأم ارک و تانآ ك ناوی در وسر+ كوك ی درواوا هدماک) لبحرکاو 1

 هلا لها موس رو ی دیا زتو د نموسر و نسابل هقوصتم اما ز دقوخ 1

 ۳ دلا م دمروک هریک ریهم ندنآ رک رھ و ید دن رزوا ال 1

 نم هعیطو مزب هدنا اوردنو ڪڪ ر ابٽد ین( موص هاناو مول اتدلا) یدتسا |

 نوح ريب ناهعرط اخ مدرک و دوص هنلا كلا جز هدقو رب و ردغوص

 بودا نیذیم | تم ارکر « دازآ نوهت سو ر د هلت ر دقنراشبا مج |
 یبسرپ كمکحره م داب مو هوم یا یدتا رب هدنا قالۇق ° زت

 هروا نجا تمارک هپ کب ن ناوعرب هک هیلبد یلاعتو هناعتشقخ نوحردراو

 دیار اک لزا افا ا رلبا لوغشم هنتمدخ كنتسودرو رر وه واک ا لوا |
 ۱ یدیآشمغت رود یدانادضق هفشمدنددن اتد جد هدتقورب هلو باس | ۱

 | یدبا یروق بوق بلەن كش مدلنا رظن لدردبک هلتج ندا :

 ی عطا بوروتک یم ندناوب لکون ن یلییدنبا خش م د هل بؤس هج أ

 ۱ ند قطاب یگ دق ےب خد یلاعتدنوادخ ور ن ا دل ەىلقاصن دنلو تشسحو

 ۱ یلستخ دج هکر دیا تباکح ي - انط نوا ققک هنوز دشلفاص ۱

 | مرد نب یدیاراشغیا عاحا هدیداب یرلیلو كنیاعتقخ هدتفو رپ هکیدتبا
 ۱ هبهود ګر یرب ره هکم در وک هورکرب یدتک ول آ هلس ن یرصح

 || نعت رولک مدر وک ناوجوات یدعا تافتلا هرانآ یرهح رولک بوش |[
 | شعوک یادناوقیحا یشابشلافندلعینااو شع یساصعو سارق

 یاو یدراو هتک وا كنآ بوبارصص ندنرب یرصح شذوا رازنو فیعض |

 ١ لوا هکمدروص نرش ه كوا م دلاق تم نب یدروگ هپ هجرد اعر ۱

 تیالو عباتم هکیدیا یلو رب ندنساباوا كنیلاهتقح یدتبا یدپا ميکناوج ||
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 | ناجبول وط# تولخ بولوا هبا راب هکتعاس لوا نوساوارونم هجرت
 | قرغ هرون غنوبع ن دت رسم تدمهعت# اع «رهجیدرولک تواس لکوکو
 | سابملا وبا مش ۶ مدرب یرب رهر دیواوا ندنحت ی دم افبرد # یدیا

 | ع ورذنو اوا لوصاهدمولعزوف ر ددم ن دج | یدآ هرس سدو ینافش

 | یدیاندنرلولوا كفوصت لهاو یدشم شرا خباش م قوجویدیام اما نوسلوا
 قداصاکب كلاویدیاراومسنا میظعهلکن ]منبر دیا یحاص بوعا شک
 هه ن دف صرب مه زکر هو یدبآم داتساهدمولع صعب ویدیا راو یئفشا|

 |نداشعو اند لصتم ی دیالوار دیا عظعد هعرش ه دان زندنا هکمدمروک

 | هکفتسا قلق وبرب ییعب (هلدوعالامدع یهتشا) هکیدربدویدیا هنب رزوا ترفن

 یس واک رکل اح رب كم داره هکندربد ڪسر او ه.لوا تدوع زک ره ندا

 ک ردود لواور دلکدرمسمییفحن هکردراو مولکرک لاحرب جد من و رولوا

 | کارز هبلوا ضراعدوجواکا زکر ه هک هتلبا همدعرب تب یلاست دنو ادخ
 ۱ یدنک هکمدارو ر دالب وباع ردراو ندنامار کو تاماق هنیشره

 واوا غ وباک | هدرادید هسا ندکمیامارآ هدا هلوا شلواقشاع هنباج
 ر دلاحم یل وا یراط م دع اک | هکرد دوجومرپ یل اعتقح نوچو ردکر کب

 هیلوا یر اط دوجو اک ازکره وا مودعمنب رب هکر دیا ناب ز هن هدنکلم کن |
 مدراو هنکوا كسابعلاوبا نوکر هکر دبا يبحاص بوعګا فش کح نیو
 ( یش ىلع ردقیال اکولم ادع الثم هللا بر ) ی د روقوا ینوب هکمدروک
 داند هکم دناص ی دیار روا هرعدو ید رلغا لصمو

 ۰ ها رسا كمك

 ندارو ورد نمش را هماقءو مدرو هکر دلیب رب نوا یدتیا ردلاجهزوب شل اا
 تنهاقناخ « درو شین ربا وپا دیعس وا جش نوڪر ملکد رداق هکمک ||

 كاهش ی دیا ن دنراول وا كني رادبس روباشین هکلجادیسو یدیا شمروتوا

 شی درک ورا یناقش سابعل وبا جش یدیا شمرونوا هدنناب بولکهنتراب ز
 هدناکوکو ی دل وارون دنا لحا دیسیدروگ هنیرزوا تالحادبسین 1 |

 ندلجادیسل ال ایف جش ها ما زا یتش هکیدلغب تروصتعوصخ و مکح ||

 هللا یلص هللا لوسر هس راب | تبح کر ه ه زس هکیدتیا بو دیا هج وت اکر
 ندالاعت یادخ هسرابا تبح ےک رھ هرانوب و رلبا یروتوا ندلسو هلع اعز

 |یراص رب م دریک ھعهناخ نوک رب هکر دیا یناقش سابعلاوبا جش رل ا یروتوا

 4 رکیاک
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 كنرعته م امال | کولعصا | ن الس نب دمح نب لهس بیطاا وب لغواواآ

 یک واعصلهشیدتا م السالا شی دلا ت سل :و هددیآ نحر هدئدرد زومرد

 لواندنتقو هکس 1 ره اه هب وا ل مقر در 1 نمر)یدشا ۱

 ۱ لهس نوگرب رول وا رش اس هتف و ثلذع كندنک هانا دوا هر ددض

 نادر ۳ هلج هکیداتیا يها خب غل هام ی دتا هدنساناسز د یولعص

 | هکردیا همالسلا و ه ولصلا ا ماد ا هکر ولک كرب ون اکب |
 4 ال ۷۱ خش مدل دنروا نوجا مدن شی ی (یسف لتهتطضاو) ۲

 هللا سد ریش متال ےک و 2 كينج یهتیروسو و یدتنا ۱

 رستو هل اس رر دن ملا نز اوه ¥ ی دآ # اهقرسناتعت ۱

 ی .طا و یفاطآقوخ هدنفرشیربغ روت وردتحاصتاراشالا تفاطاو

 كئیدعار اف ىلع واو ردیدبع كفاقد لعوب رد راو قناص

 ا ردي یحاص توختا فک دعا تاقو ه دنس شعلا زویترد كرش

 ا مس هاخ نزور هدئفورب یدتا مدروص هدنناعنادشبآ هییربشق ماعا ۱

 ۱ ندنا و مدروغاروزیک ی دنا زول وا اره وک م دربدلاق ۵ دشاطرهیدلواتخاع | ۱

 اك ereh یدارباربهدنن رهوک هلشاط هکیدیا یروتوا |
 ییحاصبوعت ا ی نکے ویدا ل کد رهوک یدیا ساظیدوست ۶ دنا |

 ۳ + وی ۳ ملا لٹک ین وصل ا لثم) یدیدهکمدتشیاندن ردیا |

 هکر رد هنص رح س وکر دتغل لباب مخو هیات رم رک ماسر (تسرخ تنکعاذاف ۱

 كعامدوروشوربا هننسهدرب كرلق بوشرش بنا نال وا هدنسانروارکخهلبا« 2

 | لوش یی كنيف وص ین زریدی دل وا م اسرمنر واوا بیس هتغابا رخ |
 یرخآو و دکل وس ن ایه بولوا RT هکر دلش ی لع ماسر سسر |

 کز دند یراشف هنو رواواسلید هنيا لص اعتنکمت هک ره ردنوکش ||
 راونالا عولطدنع ر اب ۳ ۶ا۷ا ء انو ت الاروهطدنع مزا a 4 .خوتلا) ۱

 هب رق دج و دنعر ابغالا هب ور دة قي الا روه دنع ۲ سال |

 كزربحا و ریس | ردعلوا طقاس یناکما ممیدردندیحوت مپ (هرکذ ترا

 زا « ام وب لر اج تب رق ردا یواب یزابغا تور هدا یروهظ

 ۱ ۳۹ |یحصضه ی ۰ د الخ هدنفو کیدا عولطتحراونا رد ةلوانتافرابغا ۱

 ۱ (تیالر نزن دوو نو یمفنیدنکدنفو یکی دشیاروهظقژاقح

 | سدالا هضور ق یوهلارغدو ۴# يک وب ولخا تنکح اتقوهللا قم 0

 0 كذا رو واموپ تعصاو # هرب رق نویحلا واتنانزاق#۱ كحاض ا
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۳ 
 | دفا می رات بدا هدننالمایعو قدص «دالاوجارذدبال ن د هند یکیا | ]

 یدابا تاغفو هدنسکبا نوا زویترد كترعه یلس نجزادبعوبا هکر د هلی وش
 دعوا ج + هرس یل اعت هللا سدق یلسا|یسومنب دمحم نب نیسح ۾

 باند یعولو هلبالزانم هل دبع ردندخناشم راک ردییسانا كے نجرا

 مولعو یدیادنب رزوا هدهاحم مادو ی دیا شهروک یبییشو رد شا تبع
 ۱ یکلم ردقنرهیدلوادلوتم نح .رلادبع وبا حس نوح یدبالماک هدنالماعما

 | جد نومهکنا یدلوا كرغوارایدتبا اکا یدلیا هقدص بوتاص هبا راو
 | ند ( نیلا صا لوتب وهو )هلوا اص رک | یدتیا لدعوق ىلا هنسن
 | تا دافن هلوا دسفمرکاو ردیفاکو لفاک یاعتقح هنب روما كلرلطاص

 وبا ل یالبا تافو هرکصندنقرف زویچوا كره مرولوا شعری و
 ردرقفلا یکولعسماانایلسن د یدآ هرس یلاعت هللا سد یولعص)ا

 | نکدو تسود یدیا ید بحو تننامز و یماما كنتق و ه دتعپ رش مولع
 | هبا نفث لیعوباو هلبا شعذیمو هلیا ییبشیدیاراو قافتا دنمدمتلنآ هدنلبد

 یروپاسینلا رافصلا مصنوباو هلبا یشوف نسطاولا و یدیا عا تہعک
 دبعوب | مش یدیا تقولا بیطو عاعسلا نسح یدباشلوا شادلوب ةلبا

 | لها یدترلیدرووص ندعاع- هبکولعص لهسوبا هکردشید یلسنجرا
 | رد-هورکم هنلها روج قسف وردح ایم هلع لها ور دیس هه اقح

 | مدهر وا م وکو د هب هنسن رب و م دقوص هعبج ییا کره هکر دشعد لواو
 | نکنوکی نا نت رم یدتدق) هکر دشءد هنیو مدالوا كلام هدیلکو لغقو

 | یدلبق وزرآ یناقلوا یک نکج تجحز هکه سیکل وش یدابازواجت نمی( نم
 تاملک یەو ر دفوفشم هم الک مع س هحاوخ هکر دشعد ینتخ هللادبعوا

 نوکیا غنم نج دقردکب وب هکیدعد هل ون نوح ردنوتف» هلیذبح هقفاوتم
 یدلبفوزرا یاو یکن کج تقشم هوك لوش یدلوا مرح نمو # یعدنک
 اردن :د یک مکیدید ی ہیک شو ر دکب ندنآ وب یدتبا مالسالا مش

 قلوب قحییعی#رولوب بلاط هنی ینآاما رزالوب هلبلطینآ#هکردوب مکیدید
 هدهاگو تچز یب ناسحاولصف لوا نکلرواوا هلن اس> او لصف كعح هنر

 تجز یب مکرهزم ربا هلضف لوا ن دبا هدهاحم ره میکهحرک | نمرب ولا
 | کولعص لهس وا ید ر ءاشب اد وس ه دوهس ی دا ییانغو هدهاحو

 ۳ دتا ت افو «دنزوفط شهلا ز ویحوا كرده هدننآ «دعةلایذ هدروآسن
 ب

۰ 

 ۴ یغواو#
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 تعم“ ) هکیدزا هلیطخ ی دنک زاب م دنيا هلعطخ ی دنک مهزاب ه رک دی ا

 Fa د ندینلا مساقلابا تععس لوس ییسلا دی ن نوزگابا یدح

 او راب نیز زن Eb والو

 زی شا هکیدرید هکن ES 7 رعوبا مدج مدنشا خب (ضازالا نع

SESهوم چیت نیو  

 هسهکر برد ی راک دید فو صن یدزرد هکندیدادنب دوش نر دین مسافل او

 ۳ یاسمن رد هدانز ز ندنس هدق وص) د هسلواهداب ز ز ندنسهدهلخرک

 ۱ ضارعاندضارتعردن لر یکی دید كنیکولعصلهسوبا جش سجا نمالک

 هل دص هدیاب د یر شعلا زوب هرس س دف یحاص هک مت احوت ةباکردکعا

 هدنینفد اسم هطزویش كنرڪش هکر ده: دیبات ہ كماعم يک دنسابروا ت نو أ

 2 هدرفس هدب رغمراد ن تفولوا مدتنا لوخد هماقمر هدنیآمرحم ۱

 یدزسوکزود تشحو مع ن دتهج مدارفن و مخل زکلاب یدلوا ب باغاق
 | لوا سد یدشل وا لصاح اکب هک دوحو اردن ی دآ كماقم لوا هکمدلیواآ
 هرکص ندنزامن یدنکباو مدنباتلحر نداریم می دلوا لوا هلتشح هو ترمح| 0

 ۱ ! مدنوک یدبار او تسسناوم ماع ۰ دنسانروا لی | هل ۳۳31 هزاجد صفرا ۱

 | یسهیاس كصش ر هکمدروکد داکانمدشاب وس هلکنآ ندتشحوو تربح لواوآ ۱

 رورسر اکب ن دنا ہک لوا صخعرب دیاش مدنبا مدارک ندم یدلوارهاظ |[
 حش ۵ تکعدروک مدلبا لم ات نوچ یدلبا هقناعم هلع بولک هلوا لصاح/

 شلوا لسشعم ه دنروص ننآ دسجرب جور کن هک ردیلس نجرلادبع وبا
 هکمدتآ اکا شردنوک اکب ینا ند نک ہا نب یلاعتو هناصسح و یدیآ ||

 و و ردزلشلا ضق یجور مب « دعاقموب ی دتا مرب روک « دماقم و نس

 هدماقم لوا سد ءهدماقم وب هشبمه وار دمشقیک هیبقع ند ابد ۰ دءاقم
 سد (شحوتسم ب:رغلا ) یدتنا مدلبا رک ذ یتسلاومم دعو یمشحو
 ۱ | هنلا دجاخ ماعل | ادهق لوصطاهیهلالا ةءانعلا كل تقيس نا.دعب ) ی دتنا

 هرکضندکدتا تفس ةيهلا تیانع هار لوصح ۰ دماقم وناکس نعل (یجااب

 ۱ كراشم ه دماقموت هلبارمضخ هکلوا ینم مار کاو مادر یا هلا دج ةهالا

 یا هکمرلتاردیمراو ىدا n دون نجرلا دبع ایا مدیا اک كدلوا
 ۱ ماقمافم وب نع (ه یعقوب رقلا مافی سدازه)یدیا ع وقواهلب دآلوا

 هد ب وص هکر دشعد نجرادبعوبا لوا قّمعم هلن ] سپ لردتب رَ
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 .یخد ینارفوب هتفهرب یدیا یزع وب یدرانب هدنفشع كنفلخ كنس هدبیغ |

 زرد یرلترمضح هاضملا نیع هنب و رک رهاط برق ےھ سر یدبا "1
 ییضعب نذرلنآ رایدتک هل ود شمال دیک سسرهر رک هدنفح كتعاج لوش

 | نابیاس هنی رزوا یشاب كرلما كالسمو یدتیا ظفح هدنهانپ یدنک ق لب ولف
 کا لوا ندرلب ولغم هل ښو ردا نیشا یدلک هلع مک رهو یدلوا
 هلبا ناب راک یظعرب هکندلبا تناکح ندرلنآ تاصف نتسح هکراثدیا ناک

 زیساوپرپ و راب دقیچ ندنا کاب راک لوا ناچرت یکیاهکان كدیاردیک هبوب |
 ندلوپ دوهعمون رارولیب لوب رب ناکرتیکیاوب رکم مدیا هعدنکرابدیروب هرب
 | هلیا بولسا م مدتک بوبق یاب راکو مدشودهنیدرا هرلنآ سد ردکربب زق

 ۱ ان مدنک لو چ د رادعمرب نوح ی درا ماشحا هکک داک | مدتک

 نکلو مدلیف وواب یو نب یدواوک ارق مل اع بوریک هنا تولوب یآ
 ندولوب یآ هتب یملوا لبالا فصن نوج یدیفوب مراجیریغ ندکشک

 | یدلوا حابص نوچ م تک بول وب ییبرازیا كدرغاوج یکیا لوا یدقیح
 توصاب مدق هغاطلوا راو هنادرم ناکرت یکیا لوا یدلوا ره اظ خاطرب
 هر وط هاکو هشود هاک بوشکح ناخ یتدش رادغآ هنب رزوا هدتعاسر

 می ظعرب یدغوط شنوک مدمج هنی رزوا كغاط لوا رخآ مدتک هجرادرآ
 میظعر هدننایم دررداح لوا شاروف ررداح هداهن مدروک تارکشل

 یمغابا عاصر دکناطلس لپ دیا ر دک يک هیځ وب هکمد روص م دروکر داج
 | بوپ ر دلکد هدرداچ ناطاس هکیدشریازارآرب هعالوق مدزاقبج ندوکنزو
 . عاصو ی دلاقد دوکنزوا عابا لوص ی دلوا لئاز ر مفعم ر دوك هراکش

 هاضم نیع هلکو رنک ن اطلس هکچ هدن رانا كنازونهرروط هلی وش مغان

 [| لا نس دقایدیا وبع یلعرنا یربو قوشعف دج یز ناکرت یکبا لوا ردیا

 )رم لاعتهها س دق یروب با یلسلا نج را دبع حش اھ رس یلاعت
 | بطو قپافحریسف ز دیلسلا یسوم نا دج نب نیسح نی دمحم یدآ

 | سال حش ردراو یتافنصم قوجیخدیرمع ندرلنوبو ردحاص اشم

 دلش یدابارصنو ردشیک ندنلا كنا ی هفرحو ردد دیر كنندانارصت

 كن هرکضن کتیا تاو لضفلاوبا زیب رنو دیس جو ديد رسا

 هکر دشعد زا دبمسوبازکش رد شوکه فرخ ندا كنآوردش سر! ون

 ۱ | اکسید اکا دروک اک هرک لوا قدرا «ذثنا ا كنيس نچرلادبع وبا حش

 € هرک ذب
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 پپپ سس سس

 ۱ : زاوس ریهبعع كشر ورد لواورلیدار ۲۱ تآیدروب مش یدنکش يورد

 .هرهش نوح رلیدلوا هناور هل ریتم دخ لنعش رایفوص عیچورادلوا

 ۱ كش یدیا نکم كمروکیرهش ندرب لوا هکرابدش زا هری رولاف كنسرفر

 كقوشعم شی ورد لوا نوجرلیدروط یجد رافوص هلج و یدروط یتاا

 یروب یدتا بویلبا مست قوسعم یدلب وس نی رمخ لذعشو یدراوهنک وا

 | ندارالوا نامه جش یدلب وس یزوس وب قوشعم نوح نوسلک هک هلب وس

 براکوشراف هحش شب وردلوا هطوبرلدلوا هناور هلج و یدنورو ینا

 كقوشعم یرعوط ندلو نامش جد مش یدلن وس نب زوس كفوشعمو ||

 یدتیاو یدصاب هنب رغب بودیا لابقتسا یعش یخد قوشعم یدراو هنکوا
 دساروا«دکهاکرد كنس نوک ج اقرب رولب روا هدنوپ هکتب ون وشاهکلوا غ راف

 قوشعم دم هک ردشمزا هدنضءب كنلئاسر ینادمه ءاضَفلا نیع ردکرک |
 | هللا یر ندملا: رعدجا ماماد 2 ەجاوخو هب وج د ګ هجاوخ ی دیا زالدگز امن

 ۳ هکشاک کو دز وا اگ و هراعب دص+هلچ- هدننوک تماو هکمدتشیا مهنع یاعت

 یدو شموف هن رزوا لی یه دق قوشعمد نوکر هکفدیلوا اخ

 ۳۳5 یش یدلک هنعماج سوط نوکرب هکیدیا هتسدابق كرت دج لوا ما[
 | دی ویشا سد ی دیا شا سلح هدنآ هرس قامت بها نیت
 یدلغاب لیدو یدلبا شوماخ یدیعس وا ر حشو یدروا دز هنسابق

 !نانطلس یا یدتا دیعس وبا ید یدک تعاسرب هت رزوآ ک دذا

 | یم ز و ن اعسآ تفه هک ز وچ ید نب كکابق دوجو ر ورس یاو رص ۶
 ۱ | ضع نا دیه تاضعلا نيع 3 هرس هللا سدق وع ىلع ربا ۴# هلداعا

 : زالوا ناسکب تبیغو روضح هک دنناب كصوصخ ل وش هدناب وتکم

 هی وبرلیا ن نیس اض افت نادالا برق هنب لکوک نکب کی اراو نولقلا برق هک

 ید رب رارید یدابآ رهش د یدیا رم, ولوا وبع یلعرما هک ردشزاب
 هرازاب دیرهوب یدردنوک هغالا هنبتر هرازاب شدی لوا نوکر یدناراو |

 ثیلط كح تواص یزودنک یداعلو هتک ظا هدنناب و یدراو

 ۱ كن هسهقاو وب نوک جاقرب یدردنوکه یش بولا نوداص یهنسن ییدشاا ۰

 | راک تقیقح یدیا شلآ نوتاص یدیرصوب هک هسوک لوا یدک هنیرزوا
 | نوج یدلک هنک وا كاهش دیره یدرب و روتسد هدبملوا یداوافقاو

 لام رج مزب رالی كسب هجاوب درناوجیا یدتیااکا یلعربعا یدربک ورا

۳ 
۱ 
۱ 
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 | تقورپ یمهاش داپ یکیا هک دسیا رلید كمروک یکره یدتبا بولوا هجوتم
 | یدتخا یزوسوب نوج شب ورد لوا نوسروک هکتبا هدنرزوا تخرب هدر ر
 ۱ یدرونک نداتروا ییاهتعاسنامه اعد ىح یدلبار ظن هب ولوا یا لوا

 | ده اشم نیفلولوا را بولوا فشک هنلکوک كنا قدص كنمالک كیا

 لایلاعت نح نوکو ب هدنزوپ رب اب هکبد کندنلکوک ك شب ورد لوا هنب ءیدلبا
 ا دنر لا محشر دیمراو یس هدنب قرواوا ند هنیک یکیآ و
 وبا «دنآ نوکره هک تاله لوا رولوا المر صرب یدتبابوقاب هشب ورد
 دا ن رفظم هجاوخ ا هبمک بولک ك بشد یکم ساقلاوباو یکدیعس
 :هدتسا ر شلاباک | یلاعتیادخرددج وبا یبنک هر سدق نادج نا
 اف كناو یدروا نج ات تمارکهنشا و یدحآ یتسوق كنهصقوب نکا

 هرس سدق ربا وبا دیعسوبا جش یدیاراو یترابع یلاعویناس بوبحم هداقب و
 ۱ یرف ظعهجا وخراب دنا لاخد اندنل وب تال ه دنن ههاک رد ه یزب هکر درلنمرود

 | هلا هدهاشم لوا درا هپ هده ام هليا هده اعزب نهد ن دلو قادنوادخ

 | لوایدشبا هکم دنشیاندنآ ن, ردیا یحاص بوح" !فشکی درپاههدهاحم
 | رلیدلوب هلک ی مطف راتابابب و هدرل هزاغمو را هیداب یرالوق كمح هکیهتسف
 | ن درب لوا یزوسوب تنوعر ب اهگاو مدلوب « دردص هدنرزوا شلاب نب
 | ندلاح مه ی ديا ندنن اصن ل رنا لج م رلبدتنا لج * :درحیاوعد

 | رفظم هجاوخ نوک رب هنلها كنآ هک اصوصخ زلوا اوعد كليو
 | كطوارب هکرد هلب وش هلیا دیعسون مش زمراک مزب یدتبا نکرروتوا «دنافون
 | یسب رب ندنزا دیرم كدیعس یا حش منب یسنقاب رداوا یس هنادرب كنوراط
 | داخ شو یدیک یباف یعانا بوقلاق لاا بواوا دنت یدیآ سا هدنا |

 [ ی دلبا لن یم الک یکیدتشا لوا ندرهظم هجاوخ بولکهنکوا ؛ادیعس

 | ثا جهز نیس ید هنادرلوا یدرفظمهجاوخ یروب ی دتیاعش

 یالقع ردد یا 4 هرمس یل امت هللا س دق یسوط قوشع»# زلکد
 « دسوط ر هش یدیا تااح بحاص هدنلاکو یدیاولوایاق ی دبا ندزنناحم
 ند هنهیم رخ اوبا دیعسوا حش هکنقولوا ردهدنا ید یربق یدرولوا

 هی رب نده ق نالوا هدنسبحاون سوط یدیا شبا تج رع وبا
 كعد هق وثعم دم هجاوخ بوراو هسوط رهش یدتبا هني وردرب یدربا

 | وا نوج زو هربک هزکتالو هرکبر هش زس هکر دمراو روتسد هکنسکرک
 # شب ورد
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 || * نسا اور کت ال تاقف# ینا هلا ج یفهل سیلک اش تحرخا ناسارخاولاق |

 14+ د دعوطا ندناسارخ شفوکرب راب دید (هججرت )یناسارخ نهس جا ملط

 اسار < کال علطم هم“ ۱۴ هننساح ل وة ی راک: زا مدید# یا هاچ فو
۷ 

 راهب ونو تش هب ویریس ( یعابر)قوایبیعاب رول اکا: راب یب رع مکر هو

 ۱ و او وزا راک داب دل کر را

 * نسراهب وعابقاور هکنبس هربسرب (هجرت) دنر وتزا راکزورلاف همهار نیا

DAA ET ORNS 

 لوب ارا یا جش تموج بخ # نیس راد یافصو حس هقارعو ماش

 ج قوب ی دا داتسا ی رولوا ماودلا لع ثدحو هک :دروص ندقاقد ||

 مو یع شید داتسایدتا هلی _ هرکصذدتع اسر بودا هعاشا نیشان

 داتا ید رکص دت ارپ بوک نیش قو یا یر

 ۱ « نیسراکن «شمن ز ها هنا خو ن ںیج * نیشسراک دا هرارالک کیس هغر

 | دواوا ۳ ید هسرولوا رکا یدتیا یعرولوا م او دلا نع ثب دحو |[

 ۱ | هک دعج ر چ ترضح زدندرا ردان لوا د وب یدتنا بوروا هتبلا نیلا ۱

 [|هدنف رفز وترود كن رڪ هد درد كنا نابعش هدننفو یزام وتاب هدنس |[

 اا دولوا یآ تردو لی ناسکس هکز دش! وا یآيب یرعتدمور دشکندایند | ۱
 : هاب امر ردلع یدا ۳ هرس لاحد هللا سدق یناکر کم ساقلا وبا یا +

 چ هک هد هطساو جوا یرلتتسن یدیالیدب یب هدنراک زورو یدیازبظن ها
 | هنناطلا دیس ردیاب دورلعوب ْ مچ و باک لعوا جت یر نافعوب ||
 ۱ هک وش یدیاراو قلا یزق كمال وبا 7 حش یب كناو روشی ربا « هرزح ۱

 دیعسوبا حج نوکرب یدلیا لاوئم قو ندنب بور وتک هقطن یاعت قح

 رب هدنر ز وا تەر هدس وط اه رس هللا س دق مسالا وبا شو
 هدر

 كشب وردر یدیا شمروط هدنروشراقراشب ورد كولب رب و یدیارلشمروئوا

 هشب ورد لوا دیعسوبامعشردن لزم كنولوا یکیا وب ابجم هکیدکنهنرطاخ |

 "ب

 ۱ هدکعا فشک نیس هعقاو لرد یصرا.دنآ | هجوم هنهاکرد تن قیالخ هلجا

 ]| هحقاوب اکب دنقوربکرباتیاکح نح اص بوصکا فشکی دبا تبار هراکشا
 || یاو مدراو هب ین اکرک ساقلا وبا خش ی داک ل کشم اکب لح كنا هکىدلوا

 || ی هعفاو لوا ےب و مدلوباهنت هدنایدیاراو دهه هدنوکوا یسویق ییارس ||
 | مدتیا مدل اوج ندمروصاکآ ى هعقاو نب ی دیاراد وس هنوتشر اهنیعب ||

 [تعاسنیمه ینوتسوب لغوا یا یدتیا ردمقاو ےب كاکیدیدوب شا اهبآ |



۶ ۳ 

 نوکربر دشلاقزوس رب ن دنا « دمرطاخ نکل مدلب نب زوس كآ هکبد خوی

 ی درب و م الس بو را و هاب كْآ بولک نداوب شب ورد شوپ مقر
 ا عج هکء ه وا «دونسآ هلکنس عیش یا ب و رافبح ناف ع ابا ید

 | نون یدنبا ریپ مدروکه نوکر شلوا هدوسآهو مداوا هدوسآ هن مد تلوطا
 ه دوسآ قلخ مهو كد دیالوا«دوسآ نس مه هکک دیک حلا ن انک رنک

 زوس یلاع ن دو ردشمروس رب لوا هکر دیفاک هزپ زوسوپ لدتا ی دیار هاوا
 زموق هب ودنک ی بیشک هکر دلوا یلصا كزوسوب هکر دشمرویب حش هنو زالوا
 | ةفرط یسفن ىلا قلكنالهلا) ردشمرویب سو هيلع نلاعت هللا لص لوثر
 | نادا یخو هموق هم ودك هظذرب ینب هاا نعد ( كلذ نم لق الو نبع

 هکیدتنا بوروک یزب دروکی زیپ فارصر كلدیا هدو سرب هموق نامزرب زا

 مالس اکباب هریو وص مار اکب ہکر وق ی هسٍوک مه هدلع عج حش یا
 هکمرتسا نیو ز هلتروق ن دنرابد نک تعاسرب هکر ارید قلخ عیچ و ةريو
 ثفارمهربب لوایتخب هنا كناهدنرعرخآ اس رد مشهرود هدماقم هن تعاسر

 4 ردشمروب حد هنیو یدک تونا هل دا لوا هکددش ود شتارب هه نا

 یتسلوا هکردلک د هلیوش ر دواوا یرک ذ كنيلاعت قح (ربک هللارک ذاو)

 كنس ر دق واوا ی داب كنادخ نیس هل هديا داب ینا سد نس یک یکندتبا دا
 قو و نیسکرک تعا بلاط ی زوسوب نس ر دک د هرب هن هکر در ها ظ رک ذ

 | مدیا بلط هدنق یا دخ ید هنز هرم رب یٹکر لوا نینکر کت دا اوشنپ
 كتسا هدنقره ك الو هککدتبا بلط هدنق ییاجانایاه ید تبا نز هرب
 زواوب رتسا مکر هو ی دلوب ی دتسا میکره (دجو بلط نع) نیسرولوب

 هلب وسزوسرپ کی هکید با بوراو هتان كرب رب ناوجرب هکر دش مرو حش هنب و
 یدتنآ توریدلاق نیشان سد یدتا رکف بویلتا هغاشآ نیش اب تعاسر رب

 هنسفره هکیدتباربپ یلبیدتیا نیسردیا راظتنا یمهیاوج ناو یا
 اسب كنیلاعق قح هک هنسنرهو زکد هکلد وس ردیریغ كن هلالح لج
 | ندهقاطوب (نک ذب رک ذیوا فصوب فصوبنآ نمل جا هان )لزامغص را ء
 ۱ هدادسغب هکعد هلی م دوا ۰ دننب كل دیعس وبا رشت دمر کردن ءد یر

 هدافهنو لدروک, هن هکر رروصاکس نیس هراو هدادغر هکنوح یدتنااکب مدک

 | هره عش مد ستا نیربد مدروکی ع لةسرب وژوب ر ردکرک كسدد هن دود

 ]| تایی )وفوا یدلتب وب اک | رولیب یب رع هکلوا هکتیا مرید ین آ هسررور

 *< اولات



 ام

 ران آ رهظم و سالو تطرال هاج ودحسل هكر دلا بنا تةق دوصةم ۱

 نوح هکردلوا یراق درا هفهع» ن دنر وق روق لادبا رد ها ماکحاو

 اأ دیالفررولاقلع ی ولطعم رابدنک هسر دیا ناربط حور هکرابدتا هدهاشم

 ه دیعاب روت سد ر رولوا كعدرليد مسوکردپا ق اعد هاب ز هپ یناسنا نقیفح

 ردراوتراشا هننارط هنوهال ماعو هنس ته ولعو هنلاوحا ضعءب كحورا|

 لوا نادنسانعم كنيعاب ر و هلوارتا ن دهالا تع هک هدنداهن كراتامرجال |

 | تمارکو تبالو هک اصوص ثرواوا افش بیس بودیا لصاح عالطاهلاوح ||
 لوقبهلاو هوا ش کار 9 ید سفنبودیآ بوه قاجر تا ؛ندنرا:ر 3 :

 حش نوکر ميل هلك هي درک ذ نی (ب لاو عجرلاهیلاو لیبسلایدهب وهو قلا
 یدب ا ان لو روتواهدنتلاح انارب بوقیج هر شط

 نمومام رهمزاوت * درز رهمزا نم و درز رهمزاوت (تب) یدوقوا تیوب و[
 | هلرهم نس * مد ردرپ هارهم ن كسيادرز هلب رهم نس (فججرت) هامرهمزا |[

 هدا وه هسپک نالفراب دسیا هنخش * مدرک ابهج خرچ نر كسیاهاما[
 هدهظطر دیک نالفرلبدتبا راج وا هداوهیخد سکعو نغز یدتیازاجوا ||
 زراو هب رغم ندقرمشم هت دنر خد ناطنش یدتنا رراو هرهشر ندرهشرب اۋ
 شلاو هروتوا هدنعا قلخ هکردلوا دامه ردلکدولتیفهداب ز راشیا یک ك نوب ||

 روش هيوا لفاغ ندهالا سفنر و هشد راف هعلحو لا نوئاخو هدبا شو |

 یراد فکرد هکآو یهنبیرادرسرد هجمآ یدتبا زدن فوصت هکرابدروص | |

 نیس هدیا رامورات نیا دوس یهدکشاب نەز *# ییهجم دیآ رپ هاو × یهدب|

 رارق رب كرطاخ ةسرولوا عقاو هن رهاکشو نیس هدیا راثبا"ییاید ی هدکلاو

 (نس لا خطا و سوه هاوس امو سد هل ) هکر دشعد میم هنب و نیس ه دبا

 ر دلکد نام“ او نیمز باج هدنسانروا هدش هلی ادا کرداشعد ز 9 هنو ۱

 نداتروا یو رک !ردیاسج كکانب و كناص كنس ود کد یسرکو شرعو ۱

 كل دیا هدرفس ه دتفورپ هکر درلشمرقب عش نیسروشی ربا هرادخ نیس هرونک |

 راب دنا ز دک شاوا هک هدنو ندرارب خه ؛لدتبا ك دش ریا هب هیرق رب[

 ر دمراو ہیک یھ شەرو ؟ینآ لدا یدبا ورا هک دیازاوزید رب ا 4

 رب لوا ل دردنوک مدآ ندشمروک ف! ندقوح هکر دراوربب رپ «دنورابدتا |

 یدشیا نیسبمررودپ وروک یییرادنس هکقدروصندنایدیاریپ ولت هزبیدلک |
 اتوقف لوا هدنن ی دتا ل دتشدا هر ن دنا لدتا م دروکیآ مدیا قجالغوا |

 + چ اا



 ۱ ا« زاغ هن مزاد هزور هن منکر اک هن زارط عش یامدیدبارت ی وران ( عابر )
 | 4ک جز × زاحم هلجج نەزاغ موب ون نوچ امن هلجج ن مزاج موب واب نوچ
 بو درو هن حر وا و شبا هن # زارط مع یا ندب هروک کی زوب نوکان
 ن ىدلوا مزا هدکر یش ٭ زامنهلج رم یدلوا مز احم هدکلصو # زانو
 یانلوا هتسدقافتا ی دیایسب رقم كهف هکخاص وبا داتسا زا هلج
 تب وند یدروس بورغف ننآ مش یدیا یب دا كش دالوا هکبدومرکب یا
 نادوم رب زا میل هزان هتسنرب نوا اص وا اتروتکدع اک هراپ ربو قو
 هبراظنب اروح ( یانر ) زاب ی دنا مش ید روک دغ اکو قو تب وید|
 قار هبس لاخ كب دز فکر دوخ فک ب جاز ناوضر # دز فص مراکن |
 ۱ زک,لاهجباوع نو # دزفوضر د كنج ميز لادبا # دزفرطم ناخر
 لاذاقرابدلفب هی وب بوتلبا هطاصوپا بوراویدزاب یبیعاب ر وب تدوم
 | ندطاشعهدنن اب لنیعاب رو یدقبجهرشط بوی ر وبنوکلواویدلوب ته
 زعش مطا ناطاسو هقب رطلا ناهرب اما ردرلشمزا حرمززب رع قوج
 ناترسم هرتس یا هللا سدقیدنقر ها یدنبشقنلا هللا دبع هجاوخ
 ندنس ینیدلوب نشت قوتراز هنسو لیست هدانرللکوک ندحرش قید زا
 اجر یکیدتیا ربا ی دلک م زال كايا نایب نوجمآ نيل ط "رطاخ عقدا

 )وا هکرد راو یراتراشا تراشب دنوم جاورا هدیعان ر ون هکردو لاما

 نگر دناسنا حورن دراکتادا رم ارز رونلوا داوم لیلحتو داغ رفت هلتراشب
 !افص ناوخا ا دوصم ند اروح ر دف ورعم ه بل وبعمو فوصوم هلت ويح |
 (وداشکادیزللاقبو !زفا ترسم یرالاچ هکر درلنلک هراز ندافو نالخو |
 | صف یعزكنموم هکرد اروح تعاج لوشاب و ردذیلعلا ءافش لیلا ءا

 کز دلت دارم ن دناوضر زرولوا رام اح نوجا راش ذسا تقو ییدلوا
 اک دید یدازاوا ہا یلا ن دحل ناوضرر دی-دجوبف كنتسهب لکوک

 | ګد وا ملطم هبهنسنرب لمع هدلاع ینیدلوا عزن یناسنا حور هکردتراشا |
 هکر دقلراوخو تاذع لوشا دوص2ءن دهایسلاخویدلوا دعینسم هدنرظز
 | هکر دتر وض قبح رقف دوخاب ور ولوا لصاح هابحاص هدنتفو تاف و
 ییرادلا ی هجو لادا وسرقفاا )هک ون روک دح ور لاج ه دنتقو ه دهاشم
 زدندنس هم زال تافص لا ربغنو ل دبت هکر دیناسفن یاوق دارم ن دلادباو
 فود هنآ لادا اتسبج ( عارمم)ردراشوم مکن
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 ح ۱ مش م دتا * راو لک رب و ولو قاع قوشعموخ نب نوح # راو ردندن

 || اکب بو زا ید روی هب دوم نس> رانوسزاب هدغاک رب یبیعابرون نوسروب
 یدص یدلک بوروک ییبح دیش رب لالا مدلک هو رغ نوح یدر و

 | یدشود بورواهرغترب یدتشیانوح مدوفوایراشلواو مدلب وساکا هل

 محرایدنیا نقد هد نوک یدب و رابدنک بولآ بوروتک ی شک یکیاو|
 ک ن لوا( رادیخدرب هتسب رب ردیخدرب هتسر ر) ردشع د هرس سدو |

 | انا) هکرد هفناط لوش راثدیا كم هلکناو رددت هلا ز رب رقت ندم ولع
  نیراناب زتاب> تب راعوب هکمادامردهتسب رب رانا رارید (ةمایلعانءانآ اندحتو|
 كتوملا كالم نوحرونب روک بارمسرب هرلنا «دننابای ر و رغردیاددمهکا كير |
 1 رارولوا یاوسر هلاندنجوا ی رالدد قنبر قی زاعلوا هلوا رهاط یس هیصان ۱

 زونلوا مقوتتارم قوج ندناو رد هتسزرب راتود قلعتهلکوک هکهنسن لواو |
 ردنا ( تب ) ی دوقوا ییبوب «دنکوا كش لاوق نوکرپ هدایندو «دنید |
 1 * یناوخب شنوج مهددسوب وت بارات #تشک مهاوخ ناهن شپ وخ لزق |
 | کیزغا عوا ات # كعا ناهنپ یعدنک مرلید هرجا مرعش ( هجرت )

 ]| یدنیاهراع رلیدتبا ر دش د میک یبب وب ی دنیا خچش# مرغ ك سروقواهلیازمم
 | یابروب رلیدت ترابزینا بوراو هلتع اجر, س ل هديا ترایز ینا بوراورکیقلاق
 ۱ یکناکبهاررد (یابرر) ردشلوای راحندننایسل لرابع نلعشن رو یخ :

 1 ناهج ناجیا نیب هارو هن نو رب دوخزماک كر# نرد هنو تسرفک هنا

 فک ( هجرت ) نیشن دوخاب و نیشن هیسراف اب نی زک مالسا هاروت
 1 #* تمه تبا دناب یکعاا هست صا # تادحو قیرطررد نیده 11

 نب و × تبعصالعف لبا كفن رام لبق # تربغ ميپیح یا هدادخ ءار كج |
 | (تابیا )رس هب وقوا یناببا وب هدنوکوا مهزانج منبر ردنشم رویش ترمض>
 ٭ را ر را وتقر تسودربتسود#ر کدو هج نزا ناهحر دن اب و

 0 راد رک دمه ی ودوب راتفک هبه نا و *# یداش هبه ن, و دوب هودنا ءرهنآ

 ]| لصو هلبا ران را هک ##راک رکن هدناهج ندافصو قوذوب ردن هک هجرت %

 | تنک هلجوا # یداشبهوب یدیاهودناو عر مست رسوا#رابغا غیب یدلوا
 ةدابع نمرمخ ةعاس رکفت)راب دروصن دنهش # را درک وتو ی دیا دونشو
 3 تعارکو هدنذلقوبی دنک یشکت عاسږیدتیا ردن یسانعم كني دح (فْنس

 | یدوقوا یب یابروب هرکصندنا ندکلیاتدابع هدنغلراو یدنکلییرب رکی



 | نااص رب یدبا شمر وک ی هدیلافف ماما سردویدیا ندنسهما وا
 |يدىتبا بوراو هننابكنآ یببح دچڅ یدتا دے هکذک هر ون اشن نوجا

 م هکهرلب درد راو ملاوسرپ مب نیسشمرسیا لک هرباشبت کم دتشما ||
 | لاوس مب هک ردکرک نکلو نیس هروتک نوجو نع هزوص ند دیس وبا |
 یو رانا هکرووصاکا یدتا ردنكلا وس یدتبارکب وپا ھی: لوا نیکیدیا |[
 بوزاب ه دغاکر سو زاب  دغاکر برم هنود «دمرطاخ یدتا رکی ویا یرولوا |
 « دارس نابراک رب مدلکهر و باشین نوحب یدخبا رکب وبا هجاوخ یدرواک ||
 هدسنجما و یم نابراک هکر اید رغاجو راب دلک بوریک وص یکیا مدنوف|
 مالس دیعسوب ام رایدتبا م: هکمدتناردیک بیطخ رکب وبا ماما هجاوخ ||
 لک ردکک س هنوق » دیارمس ناب راک زعم هکزابکد تحارزپ هکیدتباو یدلیا |
 لواو مل هراو هرکصندنا مې« دیا لمع بوراو هما مدتبا نمسدلک هرغاب مبا |

 رخ اک | هتسوک کم دلیپ نیب ی دلک تلاخ میظع اکب ندم اہپ و مالس
 | هکهدروک مدعیخ هرمذط نوج مدتبا لسغ بوراو هفاج سا ندشمامرپ و
 | هتمدخاکسیزپ عش بدنیا ار روط هلبا بالکو دوع شد ورد یکنا لوا
 !الها (تبب ) یدتنا بورروک یی مدراو هدینکوا كس نوچ ردنهردب ژ
 .مدربومالس# لسرلاهجو ب لوسراهجو * اذبحو لوسزاو یدهسلا

 |مزب یزوسلنآسرانو دروخ نالاسر رپ لوا نسرک ایدتیاو یدتبا باوج ||
 | قدرا صز لزم لازمو بندی « دیا حورخ ندور نس ردوب مع هدرا |

 : چاربا نکہ وا بجر نجوم .r لواوږدراو كنرونک ۱
 | یاوجرکآ ۍدنیا عش مدو هش بورقیچ یدغاک شقآ ن دمرطاخ لاوس
 | دوك هسیاراو كۈغشەئ نس ەدىك ب ونود نا ھك ر ولکمزالاکس مد ید
 ج ره هیمشدلوا هدر باشین س رواوا مزال كگ ینەب هو باوجاکا

 | لوا یدقبا مدتسبا اوج كلاس لوا یوا یک مدراو هنتمدخ كش |
 إم دغدبا مولعمم دشیانب رولاق « دنا تا زلاقنیع عي( ر دنالو قبال)هکیدرب |
 وا کا بوراو هل زا یر وب زمرک هنن ایپ قل دنعشلاد زوسوب ید

mee - 



 و

 شدزپ و هرهربهدنس هل افهودنکه دیعسویا حشو هلیفزارنو لوا تحار بوناب
 ناقرگمی دورن هر ندنس هععوصیدنک سابعلا وبا جش هکر یدبا

 یداوا رادرمسخ ندنآ دنیعس وا حش و:ی دیا شغاشوپ ینافاپوزر دنا آ

 او اباوزاو هنر كخیشو یدلک رشط ندنس واز بوق لالا ف
 كي دنک بورقیج ین اتفق لشو ید اغب یترمط و ی درب و ی وبا
 یدیک بولا یس هماج ل دیعس وبا دج” یدوق هدنکوا لش نس هما

 هاب رزؤا تبار ویدتنا ار هزاغو یدلبا لاپ بوپ وب نات كش سدا

 تورا نما ین اتفق یدیروقرلن اتغق دنا جک دا وا درس

 تر اشا حش یدوق هدنکوا لاش بوروتک یدک وب یدردویدغوا
 خاص نوح ی دتک هنس هیو ازو یدیک تولآ دیعس وا کنن .یرلن اهکیدلیا

 دة سوبا س ابعلا وا مش کر اب دروک رلید لکه رپ ورایدقلاق تعاجیدلوا ۱
 !س ابعلاوبا حرب دلاق هدا شیک نیسهماج كسابعلا وام 2 دیس وباو |

 یدلوا بصن هی یکنهبم نا وجو یس هلج یدناراش هجا نود لب ,یدتیا |

 حج هریک کیا نوک هکر شب د دیعس وپا خش کا ن وسلوا "ارام | ۱

 یدک زوسرپ «دزمیب ام مر رلیدتیا و رايدر وواو رای لک هنکواكمابعلاوپ |
 لزا هکر د زې رب ور دیفاک هدر دکر ماه هپ یشک ی سهصع ناو لزا هکر درک را

 یدتابوز روس هنیزوپنیلا جش سدرپ وب در ̂ ر دک رماغەب یک ینلیداش دیاو|

 ےکب ردنعسل ) ردی داش هبردهص۶ هن هنی هاک لزم لكنیلغوا باصقهک هدم

 كنس یداشو هصع ماشخاهیو دارای هدنناب کن ر نع( ءا ھاو حاصر

 ردوون لوه ٤دو كيد اجور دن داحردکتفص كنس هک رهوردکتتص|

 كهللا لوسر و هدیهذو ماردبس هدنب كیا دخ یلغواباصق یا هدب |

 نیس اوع د قیزط كل درغاوج سوکر ,رکا هدنمب اتم هتنسردیرراکتم دخ |

 || کیاوب هکم دروص رایدتک هرشط یشک ی کیا لوا نوچ رد وب یدها هیلب
 | دینتساد ها دبغوبایربو یناقرخ نسل وبا رپ یدتیا یدبراوکی شک
 | م دروط دنا كسابعلاوبا جش لی رب نوج هک ردشعد دیعسوبا خش هنبو
 هد س وو كتا ارس كس یو تو ۲ جاقرانراو هر هت چیم ا

 :هلحوتف و تعلخ رازه ۹ دلک هدنهبم تونود دلم یتراشا كن آ ژهکیدا

 بح رصن نب دم ی دآ یدیاراوریپ رب« دور ندرهنلا ءازواه جا ثم
 1 هکنیطخ کیو هخاوخ ه دتفو رب یدبا شم روک یش نکر ھو ی دا

 تر



(ri. ¥ 

 | دسید یدگید ادرک ف هراپ لوا نوح یدیا شنود هني رزوا

 ال لا وبارمب 3 و یدش)ا ها بوقلافس و لدکید هکر وکو هلیهرا وب یتسزب

  لظفلااباب ید یدقیجمرمشط یخدلوا یدرغاجاکاو یدتلبا هنهامناخ
 ۱ ایدشب هنا هافناخ نب بوشب اب هچلا ید رب ز دندزمم هک لقاص ینو

 هک لپ وشیجداکب یدیارلبار ظذ اکا بولا و زحرب هنیلاق یدزونوا هد هفصو

 بولیرمب ردراوهنهدورج لوا هکیدلوا دی بلطر هدلکوکر دداع !دنعش اد
 هقلخ رلبدردنوک هعلخ هکب ریمغب كس ترد یمرکن ز وب دیعس ایا ی.دتیا

 رلیدید یبماکوب هکر انوش رایدلک نوما تحصمون رانا زکیید هللا هکرایدشا
 ۳ ها ناتو یدتادنعبو اچ بایملوا قرفتسه هدنا

 ا هنسردریسغنو م دایدروتسد ندربب لوا ن دز عوط شذ وک حاق
 ف |۱9 هکنوچ مدراو هنکوا ۱

 رک هلک | ع تسا یبهلکوب تعاس نامه (نوبءلی مهضوخیف مهرذ
 [ بورو ۲ ۰ دنب یرمغت لوا یلعوا هحاوخ یدلآ | ندنب . یو یدلخآ وترا

 ورک یقلاقیدنیا م دیاهدنناب اب لصفلا وبا ری مد كدبا هدنق ہیک نودیدتی

 هلجربصوملاو یدنب س كلک اکو پ ند انعم لوا اکس ر د مارح راو هدنآ
 یدروک یب لضفلاوباریب نوچ مدراو هنناب تالضقلاوبا ریپ بولوا هلکوپ
 یک عناه# شد و سد یاد یم ده دش كتسم (تب) ریعانا اب یدتسا

 لزوا شلاق بول وا قوج شوخرس(هجرر) شی وح هتشر رس ناوت

 هش یا مدنبا # ندلالف«رقیچ هتشر رسوب راهنبز # ندلعو مهف
 ۱ كن هلو هکلوا لوغشم هی هلکو بو رونوارک ورحا ی دتا نیسررویب

 لاو یدشالواهقفح تجر لضلاوباربب نوچ ردراو یشیا قوج هلکنس
 | كرلاکشا س د لدرلبا ع وجر اکا یدرواوا هک لک تم هنره مز هدننابح هدم

 كدتک هلمآ مرجال یدالوا ولعمیریغ ندسابعلاوباطش هس کھ هنلح

 دا تچاجمافو هکر رید قدلوا «دنتمدخ كلا لیبر و
 تور ونواه دنا عج ه دنا لی رب قرف هکىدیاراو یضوم رب كس ابعلا وبا

 هسلیققوترآ یزامن شب ور درب ہلا ہیک رک ا.یدیآ شف امتتچ هرم نط

 راشیا هکن ره رپ وپ هکبنات بولوا تحار نس رسی ا هکیدیارید یدیا ۱

 ردقوب یضرع چھ هدناو زکرک هنشپا هر اکوب كنآ ر اشیا نوا ارس
 | تس هکیدعد «دیعسوبا چیک یکیدیدهرایریغ هدنجیا لیبر, لوا نکر هو[

es 



 ی تو
 ا |

 ۱ قرفنوکوت هکر دشءدلواو ردکغسلا ید و هک ردشع دلواهن و مەت

 زمروک هنسن یربغ ندی دنکورابا ر ظن هلکوک ی اعت حو یهدنقورپ هکر دلہب
 هکر دل قرفەكر دش دهنب و( رارقەرىغلىردص نالو ى هنری ف ىمِام)
 نیو مدمر و اکا زونھرابد نرآ یٹک | مار اب رایدوص نووص یاب

 لد هماشخا نوکره هکر دندن اه دافاکسر دقوح« دناهج داغ واک کر دغ د |
 ۰ داع کیدنکب كّمح كدهحاص هکر هو نیسهلواهدشنآ یکی دنکب کلفح

 د بل وا قلخ هدنآ هک ردلوا یرشورلرالکوک هک ر دش4د هنيو نیس هلوا
 هکردلوا یرالح كرات عنو هبلوایرکف قولخحم هدناهکردلوا یکرکب كراعو
 یسناکدنز كنا هکردلوا کرک كرلفیفرو هلوا لصاح هلکده> كنس
 دج یدا  هرسی لاهن هللا سدق یناتسادلا هللا دبعوبا مش هلو هلقخ
 هاکردو هدمولع عاونا یدیا ملاع ردخ اشلا خش یقلو ردبناتسادلا ىلع نا

 حش یدیاراو قیطل تاراش و ییذسهم مالک یدیا ندنرامشتحم كح |
 || یع حش هد هسطساو چوا یت دارا تبسن و یدیا ندشنارقا كنس اویا ۱

 ردیدبيهو ردیلغوا یردارب لدی زباب نیفراعلاناطاس هکر قبح هی یاطسب |
 هزوفط لا یرعو ردشتک ندابند « نسب د نواز ویترد كيرهه هدنیآ تجر |
 هکندلهس شن هکر دیا تباکح یخ اص بو۱ فشکی دیا شیراو

 ۱ یدغایکر کح هدماطست تقورب ی دتا هکم دنشدا ی دیا ندا کا از

 | نب رالا قیالخو یدلوا هرافباق ندستس هبلغ كن آر لعآ و رنک | هلجو
 ا ردیشلک هکر کح مدار د هلغشم هر وب ی دتا اک مش رلیدردلاق هلسورخ |

 ن.زوب و یدقبح هنیرزواماط ولا ج ردشلواروصح یب قیالخو |
 یدنکیاهکهلب وشرابدنکح بوقلاق هکر کخعیج لاطلاق یدنود هکوک
 | شمالوا ناز هنغادبرب خد كن هسیک ھو یدلاق یرب كاد هنب ز اغ |
 نب هللا لضف یدآ ٭ هرسیلاعت هللا س دق ربط اییانب دیعسوبا جش غ

 بولةلا قرشمو یدیاتب رطلهالاجو ی دیاتقو ناظلس دریا یا
 حش یریپ كنآ ہ دتقب رط رادیا رفحم اک | اشم هلج ہد ام زو یدیا |

 مدیا رولک نوکرب هکر دش ید دیعسوپا میش ردیسخرس نسحن لضفلاوا | 0
 كْا نونحم ن امقل یدیاراو یس هپ د لک رب هدنسوبق كتناسراش سرمه

 نابقلو مدقیچوراقوب بودیادصق اکب ندنا یدشمروتوا بوقیج هنیرزوا ||
 یروک یاس هکم دشهروطهلپ وشو مدیا ردیا رظن اکا نر و یدراماب ینکروک- |[
 ی دم وه تست ست
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 یدیرف كن راک زور ردرفع> ی لع یدآ ٭ هحور یامت هما س دق

 | مش یدبا اکا تلحر ه دابا كن | ی دیا یس هلبق كننامزو یدیا یثوغو

 | ردرسشود هینافرخ زمغج ر ازابوب مزپ هکردشعد باصق سابعا وبا
 جو یدلوا هبین افرخ یک یکیدید هرکصندننافو كنآ ترا زوتاحر ینەد

 دیزپ وبا خجش نوفراسملا ناطلس یب انا هدفوصن كننافرخ نسخا وبا

 | ردن دراین احور لدیزپ وبا حج دکو لس یراتدبرتو رد هپ یماطسب
 رد هرکص تدم هت ن دننافو لدیزپ ویا حش ید الو كنسخا وبا حشو

 ]| «دنشب یرکیزوئرد ترجمه هداروشاع یس هک هبنش هسنسلاوبا مجشو
 ا هنب عش یارایدتیار دکر کی هنسن هن ىدا ناجا نوکرپ ردشمک ندایند
 | قوص هکر ابدروص ندنآهلوایدابكت ۲ هدنآهلجج هکلکوکرب یدتیا هلی وس نس

 ۱ لداعو موسر یفوصو زالوا قوص هلبا هداج“ و عقر یفوص یدتیاردهک
 | هشیو هلوا شا لیصح انف ین هلوا قوب هک رداوا یفوص زالوا یفوص
 | هگو هبلوا یبايتحا هباتفآ هسلوا زودنوک هکر دلوا فوص هک ردد
 |هسفآ راو هک ر دقلقوب رب قلیف وص هبلوا یج ایتحا هباتهامو هراس هساوا
 | رولی هل هن ینک نیفارا دم كنیدنک هکر لیدر وص ندنآ هنيو زلوا یبايتحا
 | دا یآقح كد هغاا ندشاب هسیلبا داب قح نوچ هکر ولبپ هلکنا ی دی
 || ق دص یدتبا ردنقدص هکرابدر وص ندنآ هنیو رولوارادربخ ندنکبدحبا
 | کلید ر وص هنپ و هیلبوس ینالوا «دنلکوک یب هیلبا ماکت لکوک هکر دلوا
 رهو ردص الخا نیس راشیا نوجگا هللا هکبیهتسن ره ی دتیا ردن صالخا

 نداص نداق هکر ا.دروص هنب وردا ر نیسراٌببا نوجا قلخ هک هنن |[

 آ هلی مشی ربا لیترپ هکر شود هی هسهکرب یدتیارشود هيک كلب وس زوس
 میجو هسراپوق یراغاطویز انبویرلتآ هساک لب ر راهسصا ندکوک
 کره هکر دشعد لوا هنبو هیم هدیا كيرحت ندنرب ینآ هسردلوط یزاد رد

 ]| هبلیوسززوس یربغرب لوازسهید هل ازس هک نکا تبحح ملی هسوکرپ
 هسلک هروهظ یشاب كز وک هک هلیا بلط هصغ هکر دژی د لوا هنيو

 ]| هسلوا هتسنرب ةبسیک رکا هکر دشعد لوا هی و روس یرانیلغآ یلاعت قح ۱

 نرجسلا ىح هلکنا یر هب وقوا نارق هکر دکر کد نا مساند یہ هلکاو

 لوا هبلناادتفا هنلعف كزا کرد الو لوسر ثراو هکر دښعد هيو

 | کم رسا ینا هکر دش د یلبش هبل هر افن, زو زدغاک هکر دلکد هسک
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و بر هو زدراو لعل هیامند هب هرو

ر دٌبعد دیعسوتا شه و هبسقن ه
 ر هک

 فو وزا هسیکرب ك ديا هدنکوا نسح لصهلا وتار هدسخرس
 ن الف قبو ردشاوا تار نیک هنبسخ نون اقل یو او یدلک

 ید نوک و یدن زا ؛وسزون- چیر د ډا آ هکر دنوکچ وا یدبد كتبا هطابر

 یزوشلوا نوج ل اوتار زوب ه دیک نال هک کد ۳

 فا ناال نوح رلیدتک ه دیا لبا تع اج مل ٥ هدیک هذآ یدتنا یدنشب

 لر لواو یدروتوا هنجوآ یشاب لصْلاوبا رم یدتیا سلم یاد ۳

 یرندتعاج یدیا زرد نغا دوطمج» ویدررب و سهن رب رمنوقان هنیز و

 يارخز د ءوجیا ید ا تودیا مسن رو نامقل الا هل یدستا

 زرانود هنیرزوا دیحو نیسبقابو زر رود بولآ یرمتاربوژریرودب وری و
 | یخ !نامقل نیسکرک كمرو هر داب کا یک ر یدتیا س ورد لوا |
 شوخ زوسلوا هل صفا وبا رب نیسهدبآ سما يهدیرع هزب هدنهاکرد قخ |

 یکلوا هثیو ی دل وام طعنمیسفت لو اس مر ی دنیا بوک | ۱

 | رلیضعب یدالوارهاظ ریغنرکره « دنرظاویدرکبدنزوکهتیزون كرت یک ||
 تس ار یرظن زونه ق دال وا ی دا یسضعب و یدلوا م ان یتا |
 | هدنوزپ هکمادام نکل ور دشلوا مات یدتیا لضفلا وبا رب ردتسردو][

 ۱ ناه ناب ید لضفلا وبا رب نوح رم وی ینعشج لوا زر ور ووا |
 هک دلا هرس ياعت هللا شد ی مآ بأ اص 2 ۶ ېدنوب یعشج|

 | ساتعلاوا باصقد# حس یدتبا مالالا و ےش ی دیا رولوا هدناغماد |

 ۱ شلح نا الا وا حج کت ردنا كالرک ذم یدیا ید کاش كراصخ | ۲

 ۱ "یدبا شلوا دن یزوساربز هيل وسزوس هماوع هكدا شع عنه تدکشا || :

 E ی دیار هری او یدیا هقیج ناغم اد هلجج ی دیاولوا لاو |

 | يزسن یدیازهوا هدنابح باصقدجخو یناقرخ رکا ید مالسالا مش
 ۱ a هرس ندینافرخ هکلکد هب یناقرخ م دیا رر هدنوک هباطد تح | |

 اَت هس یدرولون هرهب زا آن دنادیمح ی دیا یهنع یاقرخ ی 2 ید اآ ۱

 ۱ ین ادص راک وره يج ناکوب ره یشااکب باص دم یدتا مالالا |[

 | هنست یر ن دن افص راردیا ليم همر ڪڪ و وفعو تجر یدرارواوا |

 لکذ هليا اطع رد هلا یطعع ی ءا رد هلنا د یس هلماعم كرابفوصو را رمروک

 | نافیخ نیو 2 7 روو باکس رایو كآ هکد سفر 7
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 اک نوا ۳ اکستراشب وب دوش یک دا هدنا یمح 1

 ءاقلا هناریب نوکر هکر دشمد هرس :یلاعت هللا سدق دیس وبا میش ردکلغوا ۱

 زوسهلباادخ هکنسمرلید لغوا یا یدتیا اکب مدیا ه دنوکوا كبسات شب
 ینو نیسالواهدنولخ تقورهیدا مزمل ید نوت مرابد مدنی نيس هشاب وس

 Ar 9 (یعابر) هل وس هنس قتراندنوب وهلیوس

 درک ماو ټنرارهزاوتر کشت ب* نومرهدوشنابز نم نر برک درک م اوتنرام سارت
 ۱ PA 38: اکندنب را مش یک اناتنحنا راک ن تنر ارز نش ن اج یا( هجرت
 | نابل زج شو راک ن دنازاذک ینب رپ ندکیب ** عومره ناب زرب هسرواوا نوح

 | ز دن اھا قوح هدنلاخ ءادشا 4 هرس لابعت هللا نت دق یسخرس

 یدنک لع توشو دبولو !عقاو ف شکر بک هک انردشاعف دام هلطاتحاو

 هداز مدلنا هدا زل وق هکر دهنره یدتاردنوب یدبا هنلوا نامعلرلدشبا

 زر نس زردیادازآ یوازی یرالوق راهش داپ یهلامشیا مو دنامرد
 هک تشک سب باز غیاب هدر کن ها دا
 ؛۰دوب ر تامع هک هلوا لوا یناشن كغل داژآلدلبا دازآ یتسنابقلرلیدید
 ياوبادیعس وبا شوی دیار اشا وا ن دتناح ءالّمعرلن ۲ مرج الهلوا شلاق

 یهنورما ندا ر دندنروادازآ كن الاعنوناهسیح ناقل هکر دنعد قوح

 ١ دیا ران تعاج هکر هکر هکردشعد دبعس وبا حش هنيو ردشلوا طقاس |

 .دنرزوا هفص هلبا لضملاوبا ريب زب و ی دیا شعب یسوبق كه اقاخو|
RE١ |یدلوا لکشم هسمرب ك دروش هلبوس زوس ن دفراتمو كذب  

 درموکوا بولکو یدرک ور ابوحوا ندنماطكها ةنأاح هکک درو ینامقل

 ندنماط هاقناخ بوجوا وریک بودیا لح ینلاکشا كت هلسلواو یدروتوا |
 ۰ هبت دیم وب دیعس وپا یا یدتا لضقلاوتار ۳ د یدک هریشط

 ا 5 دیبا نون مدتبا زم هرا هنادتفا ی دتا مر دوک مدتیا نیتسهرروک

 | تب رظ مکرایدر وص «دسنخ رسم نددعس وا ای 9 ۲( وھکنا

 « درک رهش مر هللا ناجس زاب دتا ردنا. هدرکب رهش کا ارس یدتبا ردع

 لصاح یو خوشو لد هتفشآ و رطاخ هتفشا و لا وحلا هدنک ارپ ندنآ

 رد هریک اپ فی رظ مامن لوا نکیدتنا ظاغ مس یدشا و مش ردقوب هسک

 | دویب یو هقالع یب ندنآزیو هیلوا قلعت هب هتسنرپ محه هکرداوا هر کاپاو
 | ردقوب یلمت لبا هنیرنر ب جه داخ "لچ هکز زتروک هیت جه لر «رکاپوا كر«رکاپو

 ¢ هو
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 ! هجرکازسوک ندنراتسود راتاو ندرانا یکیدنک واک هدنحا رانا لدنک

 !قشاع  عرصم # كسرولب ىج د كي دم هلند لک
 ۳۳ تقو یرلکدید نیسیک نس نراب ان نینح هن هح زا ناشد وخ یام

 ی را انعم هح رک | كس هدیشا یتیم االک رانا نوحو نیس هيد غدنرلتسو د

 نیس هيد مدرلنلص ےہ اب هنمالک رانا ی ران ملانیا كس زل: د

 | نیس هل هلوا صالخ NER وب هکرد دیماو ردزاو كف كد لک ل هید
 | نشا تسین کره ابن زکی قشم همهو نیشن نقش اب € درف |
 هکیکره *رابتخا هلیا یشعو روتوا هی راةشاع هجرت ۶۴ نیرقوشم نیه |

 هلا س دق نيسایرشپ مساغلاوبا محش راب هلکنآ دلوا لکد لوق هقشع
 یدیا نادره د حیاشمر ابکحو رصع ءالع ربه اشم 6# هرس یل ات

 زویح وا لیرعه یدتک ن داند ه دنا هن و ی دیا شمروتوا هد هنهیم و

 || هکر دشع د هرس یل اعت هللا س دق رخ اورا دیعس وا جش ٥ دن نکس یرکی
 بول هی هج یی راوی | ماباب مدروق وا نارق هک نکفجن الغ وا |
 | ! ورخ اوا یا N هنیساپ شب ےساقلاوبا رب ه دلو یدتک |

 نیو یعایاو یدلک « رغ اب مزب سد ردن درب ی دتا مایا ردکیت الغا

 |یدتناو یدلوط هلا شا یززوک بویلبا اک: ندزم زوب نزوب و یدکوحا] ح
 ۱۱ ك درو یلاخ اقم دکک دیا لکد رداق رک ن دن اه> وزب رل ابا :

 هکم دل وا ما مدرو ؟ یکلغوا كتس کشی زرولوا ماض راشی وردوا

 اندرات ی دتا هم باب ه دهد ر دک رک هساوا یبص) ن دفجفالغاوب روا

 | رب یب مانا ق دل وا ع راف ندزام نوح روتک هزب ینجالغوا وب قععجا ۱

 | لوا قدرونوا ° ڌنکوا بورک هنس هعموص یدلنا هن روصضح كعساقلاوا |

 ! ساقل اواري یدنا كسکو :تیاغ یدیاراو هر ر اص رب ۵ دنا ۹ هعم وص

 | نیس نسردناردراو كعارب هد هردناصهوب روتکهیزوموا یدبفسورا یدشسا دانا |

 ىدا یکما هپرا قصسا مدردنبا یکعا لوا بودازوا ملا یدروتک ی مانا

 ا تولآ نادلا یعا لوا مساقلا وبا حش یدیا اب ود ملا £ ییسدسا هک هل وش

 ا ی بو رب و اکب نیس هراپرب ی دستا هراپ يکما بولوط هليا سا یرازوک و
 جیا یدتیا مایا یدمرب و ج همان و یدب یدنک نیس هراپ رب و یدید|

 هکر دل زوتوا رخ اوبا یا یدتیا میش كدمر و هصحاکب ندکربتون نوصت

 | لوا كماوپ هکیدراشمرپ و هدعواکب و یدیا شوف هد هردناصءوب كفاوب
 كمالک و و ردرمسیاو راج نا قد رسوا يارا



 هک ۳و

 | *نارسیرح هلرب بودبا یکدروک * یفاش باوج هرورح لد لک رپ و * یفاوط |
 هلل وش یزوس ه دنن ایحرخآ هکر ارپ دو *یناص لد ړ اب و درک یی هرهجرب
 ]| دیا زم هر وتک تقاط هنتالک هسیکو یدیا زم هديا مهذ هریک هکیدلوا
 مالسال حش یدیارولکیشکن کس نوا او یدی نوا هنسلحو هسیک زارکم
 ندقلخ یبساج مرجالیدلوایلاع یراز وس كف اف د یلع وبا نوج یدتنا
 نب دمع یدآ 4 هرس هللا سدق یزورلا یب وبشلا یلعوبا  یدلوا للاخ
 سابعل ونایدیا رمذظظنلا عدعویدیا تفولاناسل ه دیر اد رد هب وش رک

 سابعلا وبا مساقلا نبمسافلا ةيفوصلا جام جرا فو )ردن دنباعا كني رابس
 نم دحاو قیاقحلا مولع ناسل هل یزورلآرایس نب دجحا مامالا تش نب
 نلعوبایناهعسلا باسناو هیوبش نب و رعدمع نب د هک نمل ج نم قب
 | دیعسوبا حش (یریرغلا فس وب ی دمع هللا دع ینا نع یورب ییوشلا
 لعبا دانسا هک هرس ی ات هللا سدق ر دیا تب اکح را ونا

 | ییوضریپ و كدیا ه دو رم تقو لوا زو ی دلک هنن ا كني وشرب قاقد
eلرب وددردنا عاتسا یب یراع کک ندنازبو یدشلر زا یب یراح  

 یدیارولب کوک ییدحرارسا عد یدیا راویتلهاک امامت .r ندانعمو

 یدتبا هب یلع وبا یب وبش رپ سب ی دیا شلکندبسوب قاقد یلعوبا داتساو
 | دولغباکبیسانعم كا ی دبا لعوب ا داتسارپ وویلب وسزوس ندشیدحرارسا هزب

 |یدتبالویق لع وبا داتساردواق زانو ردشنآ نعم اریز هلوا حق مالکو ب اکس

 ۱ قلالخارز ی دلوا خش مالک نکل یدقبچ هربنم داتسا ی دلروق سلحم سو
 | کرظن ؛لداتسانوچ یدلکبوریکن دنس وق دجسم ریپ یدلکد یلها كنآ
 یدتباریب یدلوارشآ ساح مکن وچ یدتبا مالک ق نامهیدنق و د هرب
 ی دیا قوب مالک ند ینعموب اکس ینعب كدیا رب وب دنا لوا نامه نس

 ا ن دزابن جه هب یلاعتح اریز كرکزابن سو ر دمزب هدنفیفح حتقوپ
 | وک رابح یب را هیسچ وص هسرشود هشاط هزاقرب زابنرک ار دقوب لوب

 | دکر دروک یربپ یدیا شمت وطزوت یل اعو یغدیای سا تباغ هک« دنرلنوک زا
 هکسز دیک ههاقن اخ نالف یدشا نیسر دک دنق شا اهزا رلیدتبا یدیا
 || یرکی زوبهتیدزوا رلشب ورد هدنوکرهکمروتواهدنانب و ردراو راشب وردهدنا

 هدا بوراو هکمر دیک ی دوش «دنتقو هژولبق هک اط وصخ رغ اب تچر

 راولوا هغ اب یخ د اکب ندتجر لوا هک هلوا ملبا هلولق
 | هکر دشم د



۳۳ 
 ]| كلداتسا رلب دل وب رلد دنیا بلط ین آ هکر دقنره هرکصا دنا ی دنک بوقمبح

 هکندروصویدراو هنندایع كنم یدلوا هتس> یدیاراو یدب سرب ناکرزاب
 مدلید قلاتسدآ نوح يو نزاغ نود هکهدااق هلنو دیدشاید)وا هناکس

 داتسا یدردشلواهب یجویدرولب تجز ینافر و یدبوق ترارحر ندماقرا
 لواواکرک اکسنیس هلبقنیز اغ نود هکندیالرک کن قالوضف وب ب كنس یدتما |
 الط هذغانا هسرغاآ یشاب هست دیلبق یار ندکن اند زاده هکبدیا |

 دن ورلوا لا هبا قموب نیکی هساوا سه لانوحو لو وبا اک ن زادت ا
 قوحندنس هدنرزوار شرک هلبایاوس .رینادنوادخ هک ردشعد هدنناحانهداتسا/ا

 ی ها هدنوکوا مسلح باب را كسردبا یاوسر رک مر رود بوروارافال |
 نیهکرب واصعر هعلار وقادر هيلا رب و وق هدنحما یسهقرخربفوص هج هل وش

TaNهب هي داور ندنرادداو منهج هلئروصوب ی ه اصن توت  

 ملباهحو هدنشایداولواومدباشونقار هبانوخهدنآنیدب الادیاات لاص

 هسرلوا كب رق یراب,مدیانیغام كامل دلاق ورکو ےلغا نوجا مغاراسوکنو |
 لدتا هایس هلهاننک ی زغ اود رب ادنوادخ هکر دشعد هنيو میک هلک هحون|

 ناخ نارفو نفآیا دلا قآهلباراک زور یرلافصو یزمحاس نسوا

 | مساقلاو با داتسا هلباوحم هنتمرح كل اراک دف س كنس یزک تا هایس مزپ زب لکل ضف |

 رس وک ق قا رارعهد اپز هکب در وک هدپاوخ هرکصد دات انو كنا یش

 تعج امورك هی اند هکر زکب ی دلوا هن د اتسا یا یدتیا رالغا لصتو |
 اازوس بودا سلحم هدناو نوعا عاص ماند یلو لب یدتیا نیسرتسا كغ |

 یاضعو بوناش وق کج هکم رسا یرتوا ندنوش امامر عسا نوا لب و

 هلباماصع بوقاق ن رلهقلح بوزک وقوبف  «ادهماشخ | ندحابصبولاهبلا ||

 رخ هکر ید زا کررودبوبلاقو ورت ؟نږیک هک ن کس نا رک ھا هکییدومږوا

 بوقیح ۾ ب رزوا ا اطهدنرخ آن وکره هکر دزو ارهاظ تااحودردرب هدناهدنرج

 هدررپ جات کلم نادرکش یا هکر درپ دو یدیاردیا هجوناکی ن دباتف |

 ns یر ول هصع كتب ب دل ول

 یدردیا تالکسنحوب هجا شنوک ات یکدلاربخ ندنراشاوا ززو ریز

 ۱ ۷یدرک مل اعون ن نوح تسش E یا 6 یاب 9 روی اج انالوم کنت

 | خزرب »۷ چارو دنا یی 6و * یدروآهارشخمب عور هر نیز

 ناهح و نیسنس هکر هم یا هجرت %3 ی در د لدر دو یدرک ش دو

 ww تک تی تی ی

 ۲۳ ۳۳ یسک
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 |هدنسلحم تنعش اریز راردیا اله هل هرعن یس كسرراو هب یره هکی درد
 ]ید مالسالا جش یدرروا هرعن ی .مخشهدنس هلب اده هسروا هرعن هک هیرفک ره
 یدلبا لاوس ن دلوزت اکا دیسک مدیا هدنسلحم كقاقد هکیدنتا وع جش

  امتعوسوااترمبا له یلبلخ ٩ رعش * یدربو باوج هلت یکیا وب

 نم كنوصا## یللاقو دعوربغنمارباز یتا ٭دبعیلا ی بر نم مرک اب ٭
 ٭ مناجو لد یا هلوا یک دنشا یکدروک ٭ هجرت ۴ دعولاب لب قیادت
 یسهکرد ن و دبا ترابز هدعو ی را رش هن دع تواک هکمرکاندنر لو

 ل منا وبا دیعس وا جش * رابیا نددقیلعت هیمدعو مگ دیا ظفح ٭ نی

 | هدیعتنکیتبلافوش تاق کو € تبب 9 ردشعلوارک ذ ید تب ر هدنناماقم
 دون هکفوج هکم دید هلقوش (هجیت) ی دنع نیل هالالبا تاقامو *

 !هکردشعد قاقد مشو رادلداکبنوساوا مدعد ین ام ظذ ۷ مساوا لوق ۱

 رپ دنیک راق ةعو نعم باپ را هکر کنود مکح نفمادزک هسروک یبعدمر ہک رھ
 ۶ دتیا هکم دتشا ن دریپ رب هکر دبا تب اکح یحاص ب ویلا ین ڈک باک

 . داب خش مادراو هلن قم دوص یر نسلکوت هنا كقاق د نوکر
 اهيا م دتا ی دلبا لبماک !ملکوک یدیا راو یدنبلد یربط سرفنر |
 او نیسهس؟تعمط ندندنمل د كملخ هکر دلوا لکون یدتا ردن لکون |
 ۱ دشع دقیاقد ی دنآ اکب ب وزفیح ن دش اب یندننلد یس د ی دید

 | ماسالا حش یدل اق یل اخ نادیم نملکو ریکردیکرارذیا در هکیپ هسوکره
 ۱ ردشع د قاقد هت ر.دزا ردهصق هکساکو رک ردزانرداک د در یدتا

 | و روو یقاربب الوا شمامرپ و شرورپ اک اهسهل هکیو ر دوخ تخردرپ
 ےن ییرظوب نی دتیا سپ رریو هزم یب هسررپ ءیخد شیب رک امری و شعب
 منا لغ نزکر ه نددینح ځد لش ندیلش یچدلوا م دنوط ندیدانا

 بولت یتآ یتشکرب یدلک منی رهش یرنوکرب م دنرمراو هنکوا تنیدابا سصز
 ق( ای دتس) سرد بواوا عمج یرب اکآ لرھشر دق اق دللعوبا داتساو ی دتا
 1 ربع سب هیلتا ظعو ات هکر لیدر وقرینمو رلیدتا حالا ه دانز یدلیا لوق

 اکب ند هلق لب ذوب ورک اهوا یدتیا بودیا تراشا هنفرط خاص و یدقیح

 || یدتب بو دی تراشا هنفرظ لوصو (ربک اهلا نم ناوضرو ) یدتبا بونود
 ۱ هپ رابدتیآوب رغو راب دلک هز رب ندروغوارب نامهقلخ (یباوربخ هنلاو)

 ی تت هر هی اد مس دید بیک
 ( بوقج م
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 یدشعا ته هلق أف د عونا دا تساوی دب رصاعم هلی رغ ندهقناطو و ۱

 هکیدنودجوروا لږ زونواهکز ریدیدیا ر دیا تابه | نعي قلناقهد هدادتبا
 كعا یکیا ید ربح هرشط ن د هناح هد اص هکن وکره یدلپ هسوکرب

 هرلشپو ر د هدلوب اما زربب هدارهع هل مکر رش هکیدریدو یدیا رزوت ڪش
 مدنی د هلاخ راه سید كسبه رتب ماعط یراکب رش هدارهرکاو یدیا رزیو
 قاریط راب ربغ مدر روطوا ۰ دار هکلی ره هک ردشعد لواو یدیاربد
 یدننامالسالا مش یدیارولوا لصاح لد روناکب یدیارولوالصاح قاب
 یدتیاهسیک لواردراو یدتیاهلوا ملطم هنیع كقلخ هکر دیمراو هک سوق
 یکیدنک نس ی دما یدیدتا ییعوبا حش زلوا توبعلارتاس یادت ها س

 ی دنوا هراپ هر اب یناتفق هدنرزوا توشیش هنوکل وا لاط اف لبا رس ندنب

 بویابا اع درلب دتنایرازو عرضت هش سد یدلاق نا رع هوش تو |
 هدنس هیرق ی دنک ه دنقو رب ی دتیا ت د وع هنل اعیکلوا ورک هسیک لوا
 ۱ هکر داوتف یدتارد4 یک دکلا ی دتا رود دغاکرب هدنلا هکن دروک ی صرب

 ینآ هنب یدتبا حش ی دشمزاب باوج یدیسیتفم كنم زاوا هک یعوبا ماما |
 هلی ز وس كش ید صخ+لوار دشلطا اطخ م دیاوح هکنلنا هماما راوآ

 شلیا اطخ هکیدلب یدشا أت م اما نوح یدنلبا هنکوا كم اما ییاوتف |

 یعدوق وا ینوب لواو یک د ربو هخیش ییاوتف وب هک: دروص ندضنعش لوا
 هنکوآ كش بوقلاقندنرب نامهییعوبا ماما ردبما زن قموقوا جش ۍ دیا

 یدرشود هندوا منهج لع وا وب یدیسالوا لع وبا لوارکایدتباو یدراو |
 هدندزد ی رکن ز ول ترد ليزعه یدیا هدننآ نابعش هدورم یتافو كهشو

 هدروباسین ر دقاقذلا دج نب نس> یزآ هک هرس هل سدققاقدیلعوبا 9 |
 جی رص ۵ دزاس یدنا ر ظا ی «دن الکی دبا یم اما كتفو یا یاسكنامز ۱

 یدیا ی دب یه كنيدابارمصن یدشمروک خماشهقوج یدیا میص*هدناسلو |
 كن رجه هدنیآ « دقعلاوذ ر دشفک ن داند هدروباسین یدیار دیا كل رک ذم |

 هدرهشرب و یدیا ردیکهربرب لره لوا یدتنآ مالسالا مش هدنشب زوترد[

 یسوکیوک كْآ یربشقمساقلاوباداتسایدیا رولکو رکو یدیا ردیا ماقمیحد |
 راو یروش ق اق دو ی دشا مجج ینیرلسلحم كناو یدیا یدرک اشو یدیا |
 لوک هکردکر ک هدنهاک ج رفت نعد هدننب ابخ كني ره هکند ردو یدیامرکو ۱

 ەي ملنا یدیا شعک هغارا یروتوا ندنراک كنم وق كني رهاربز علما ژاو



 درب

 هلا انب هعقب رب هدرب لوا نوجما رلیف وص یدروبب اک | هکیدروک دباوخ
 - طخرپ هنس هرادو یدلبا تراش اردهاقاخ یدعُم هکهءضوءلواو

 ۳ | یلص نط صم دم هک طخ لو او یدلکهرب لوا بوق اقحاص لعوب اداتسا

 رللوا دنآ عیججو یدیا رهاظ هدنزوبرب ی دیا شمکچ سو هبلع یلاعت
 یبا اغو ی دتیاانی یتراوید هاعاخ هن رزوا كطخ لوا داتسا وراددروک

 |ندایلوا اره مو نباش ار دهد كهاقناخ لوا هکیدلداانناتسروکو و

 | رارید ماش كچوک هیاسن رایفوص ندببسوب رد ه دنا یس هبرت لرب زویترد

 | دین عج مەبل لات هللاتاولص ردراو اینا ه دماش مک هشت نعي
 دهسفام یصد دجا هنب مهحاورا یاعد هللا سدق ردراو الوا ید

 ,شملغب ندن اسارخ یتمارحا رنک او یدیا شا ج یرکب رصن دجا
 تاماط باج ا ندنقب افح ور ارمسا تن هن اط وب « دمرح نوک رب ی دیا

 هبیک ناسکس زویکیا ندزریپ هدمرح تقو لواو یدلب وسزوم هدنترابع

 تم ندمرح ینآ لدلب وسنوصن یزوسوب رابدتبا یدیاراو
 هند اخ پ وقیح هرملط ن دنس هناخ هد دادفب یرصح تعاس ناه

 ورا لچک ههفدوب رولک هدنوب لیب ره هکناوج یناسارخلوش ید
 ءدراو هنسوف كني رصح ءیداکهدا دغب یصددجا نوح نیس هیمرب و لوب

 همریو لوی ورګا اک | هکیدتیا بوقیج هرشطهدتقو نالف عش ىدا مداخ
 هنرزوالاجوپ نوک هجنرب و یدشود بولوا شوهب بودیشیا ینوب دج ا
 | نوا بدار كکه دا لوا یدلتبا و یدّةیج هرم طیرمصح نوکر یدلاق

 رپ زمخ نوکره «دنآ لیسربو نیس هر او مور کر یخ ساز
 ۳۸۸ .دوبرط هکنج هراو هرب لوش قوا هع کو نیس هدوک

 نیس هبماب تعاسو ر اهنیز و نیس هلوا لوغشم ٥ زاغ ردراثللآ نر رنا سم

 مکنره جش لاطا یفیدیا قداص هکنوچدجا را هدیالوبق یتسراربب هک هلو
 ۱ یدتبامداخ یدلک هنسوش لاشه ب هرکصندنآ یدروتکهترپ هسا دروس

 5 ها نکا یدقبج هرشط ی و ی کوک یک مت ر

 ندنغلبداش یخددج او ییعهرقویدلو او دچااب یدتاو یداک اهرجرحش

 | لابقتسا ی رب كمرح ی دلوا هح وتم اکب ندمرح ه دعا یدید تین

 | ی اعن هلا سدق هایسلعوبا ز ےش ل هانیع ةرقو هادلوا هکرلیدتبا بودی

 ماسه ابا واو نکا لورم ج اشم د رس هرس



 دا

 یدیاردیک بویق دن رزوا كنلا کیا یدیاقاو نوزوا نعاح كرامو یدعلاقأ

 یدلوا ر ارپ هب اجتسا یل اقص هکیدشریا هرب لوش یلغوا باصق هکیدردو]

۱ 

 یدتبا و یدشود هنغادا كنه بواکو یدنص بوروک نلاحوب لفات لوا ||
 بوتوط ن دنرالوپ یی ءودرب قجتالغوارب نوکرب عزا نالسمیکب حشیا
 یدشود بوبأق هود یدیا قاب یدیا ردیک بوک ندنرازاب لمآ هلکوب رغآ

 ن دارا لوا یش ر هریدننا نیکو ن هکر لدتا دصق امد رم یدنشوا یعابا

 بوشیا هنپ رالوی كن ہو درلیدلب وس لاح ر دن تیاکحب یدتبا یدیا رگ |
 | تسر د رک ا و هلبا تسر د یه و دوپ ی دتبا و ی دلی اکی ندنادسآ نیشاب |
 لدقاب يغ د الغا لفجمالغوا وب یتلکوک كنلغ وانباصقرب هصن كسا ||

 راید رک | ملاع عبج هک ر دشعد لوا یدلشاب هکعروت بوقلاق هود اطا ق
 | ہلکا نوحمک ارز رکح تچزالاو ردکرک قمی وخ هلبالاعت ی راب درک وا

 | نیکیدلک ن دنساضتعم یم كن آ رولک اکس ن دنا هک الب رھ نیس هتلب وخ |[

 أ درک یلاعت قح ار زز نیا كلکوک و رساکالب کالب لوا نشر نیرو |

 | قلوا یضار هنی مما كلا سب ربا ربیغن یییریدقت هل وا رک لوا یضار نس ||
 ضارعا ندنامیکر هورولوا هذتدنار یلکوکه نلنوخ هلفحهکم کر هردقلت> ار ||
 || لادن هلا سدقرصن دجسا خش و۶ رواواروضحیب قوا دراو اضق هیلنا |
 | ی دیا ی رصاغم كب اصق سابعا وپا مش ر دن دنرولوا حاشم 4 هرس ۱

 هو هتتزاب ز كياضق سانعلاوبا مشندهنهیمرطاوبا دیعسوبا محو ۱

 لوش ی دبا رولوا هداسأ رهش یدشمزوک یی یرمصحتقو یکیدتبا دصق |
 یا ریظ كحاشم ,EY راب کک ناتسزوک هدثبات سواك زه مک هدهاقناخ |

 یلاعت هللا لص هللا لوسز قاقد یلع وبا داتساو رد ه نیم هبرت كزواوأو |
 رهش دیعسوبا خش نوچ ر دشا اش هاقناخرپ هدرب لوا هلبتراشا سو هیلع |
 || بوک ندزاب وک یک ه دنتلا لزھش ی دمزیک هما رهش یدشرا هیاس |
 دچار د هدنایربق یلایلع دم رکرد هب رقرب هجسب یدلژا هجوتم هيم |
 نالواهدنا ,یدراقحهربشط نیشان ندنس هعموصنالوا هدهاقن اخلوارمصن ||
 همس هسزنسا لعروک نیز ابهاش تب رط رک چکر هی دب :رایفوض |
 داتسا هکتق ولواو ر دکرکقعتل وب هپ هنیکندیا رک ندنا یدعش بوژاو |
 | رارقر یدلکدپاسن نوجا ك ێا ترانز ن راهب رت نابقو ص اشم قاقدیلعوبا |
 یلسوهبلع یادت لا یلص هللا وسر بوتا هک لوا ىدا قوي عقبك دبا |
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 || گۆ جن ایا رودخب نامه ی دردنوک ال کاج لبا اعد یدلوا

 ی رب ن دراشب ورد یدروایقزام هن هدنفورب ی دیار ولیفقوچ یزاغ م ج |
  ۱فک یک چین ده کین تقرب لا ز ررد ۳

 تب هکیدرروک ین آ یتدیا هربو مالس بولو عراف ن دزاغ حج هکنامزره
 وان (ینع ینیفصنتنآ) ید | یدر کد بوکوسوریک یک: دیکید
 هرس هللا سدقر دیاری اوادب «غوبا حش نیسریط اک اردک كنسردکت كنس

 سابعلا وبا ن د ی دل بلط ت امازک ن دناو یدلک ءداپ كنه صف رپ

 تاضقر هکرادیملکدندنامارک لوا را دشلوا عقاو هن كسم رروک ی دنیا
 |هدونر ف ولید زتسوک هنسنریاکا ةلوا شرکوا ق وایاص# ندنسایاب ىلع

 !رلیدتلما هب هکم نداد ادب و رایدتلبا هنک وا لتس هد د ادو یناورایدلیق

 الی سم ؟ایرمطخت هدسدقملا تيب ند هتییطو ریدتانا هی هدم نحوك

 یدلبق تبه هاو یدلیا لوبق ین ۲ هک اتر لب دتبا الآ دنلکوک رخو |

e هجوم اک | قلخ مل اغو' یدرونک هر وب و 
 || ]ات ف ارطا و زرولبف ادف راثمعنو درولیف هب وت زرولوا را ريب ندرلتلطو

 درک تاعارترب جیا یدتاا  fهلنارظن اک | ی دتا م دیا ه دهاشم نب ۳

 هزرعق لرب و هر و وآ توک نب ردص رولوا يلعوآ كباصف یتهب كنتشکرب زب ۱
 یک و یاهو د هناسوا اځ ویوهیب هني رزوا رر وب دوب و هيم
 انا رک وءهزودیب هقبالخو هر قزر نس بغ هکو مس تلا هوډ تالو نک خو

 کند ہک دآ ءدمآ ز هکر دن یا | مش هنب و زدیملکد |]

 نادان ین اهخ یشکل واو یندیا شا نیربخ كس اعلا وبا خش هکر دلک |

 توزسوت قلیقوصیدیا ساک آدرس یادی دخ ینغب یدیآ ۱
 اباویدربو مالسیدر هک یر عا بولک نوچ هیلبآ حرطن دمام یه ۶

 بت بانوی تسدپا ردمن بوراو هپ 4 اخ تراهظو یدمرهبحت
 | یابی دالکهغا دز راناوهرونک الکرکب هلیوس هش ید ویدموق نر

 كنالوا ه دیو زلیدتبا کلا ق ادر یربغ یدننا مش رلبدید یی وص حس 1

 تخ تراهط لفاغلوارایدروتک جک نکیروتک ندرازارابدتبایدصیتس هل | /
 | رکو ید هح هسپا قوزک الکرک اک هرونک رک نوچ ىدا ب وغیج نو |
 ید ا ینو ییا اچ ا اتا ہلکا ا و اکب نات بوک ٤

 6 یددلاو یونیت

۳۳ 

1 
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 ۱ ناثیا اکا ی ز ونس ه زانر هکر دل وا قفح ی دتا مالسالا مش مرورب واک

 || یولاخهکتفو لوش یدیاردیاراثباهنب زیر هلباهزات داوا تۆو یرکدتا
 ۰ زس اک: ی دنا رابدر روڪ نغير صاح یتفک كنآ یداوا یىل ناداتد

 || لب و سدردشع اظفح هدنرانک ییانعیدنکییبلواا اریز نکرک نکیئذک |
 یلاعت هللا سدق ىلم الا باصةلا س ابعلا وبا حش 9 ی د رب وتاج تود |
 || كاتس ربط و كم آر دع رکلادبع نب بج نب دنا ی دآ زب علا هرسآ
 كنیربرج دوا یتداوا ر دیدی نم كتب ربطلا هللادبع نب جم یدیا یش
 یوغو یس هلبق كتنامزویدیا یما مت تسارف و میظع تمارکر دیدی
 | مزبوب کر دشعد لوا ی دیار دیا اکا یعجاّرم هه داوا هدنابح یدیا|
 ِ تعحامو ٥ رکضت دنا سد ر دک رک هةسکد هب ین امرخ رخ آ رمغحراز ۱

 | یدتنا شمز اب اشم تاقبط یلسعش بدی اک | یدلوا هپ ینافرخ تااحو]
 شم اعا هنش مه ی دنیا قوی راب دتبا ییدمروتک ید ےب دنا رلتا

 | ناتسربطیدباراویرل دنکنویمالک یلاعامایدیا ییا ساب هلا وپا جش ترم فخ |
 | کردلوا یرب ن دنلاضفا *هلجج كنال اعت قح هکر دشع د یربندنس هما |
 | قب اقدو هدنید لوصار هسیکی ک مرب کرلیا هلی وش زیا عنو میلعت یه یک را
 | سابعلاوبا هسیک م مکیدید لوا وزراروص ن دنا هبسلوایلکشم هنسنرهددبحوت
 ]اهباوج حش اما د ی دیا ہ دغنام ز عب لوا ی دنیا م السالا مش ر دیاص
 1 ا دچنا مشومدلمآ یمابعلا وبا ج م هديا ۳ راب ز یرب جوا كدروشایوس |

 || نب هکیدرید وع جش ٠ دو رم یه ایس ییعوبا خش و ۰د روان یره |
 أ یدلوا توف لوا نی داوارا هب نکل عه دیک بولا هلی نسر دکر ک مسام هدراب
 أرولک مدآ ندنا هنهاقئاخ كوع حث لصتماما یدلوا مسبع قرب ز كاو
 | نلاوحا كن آ هسک مه مد رروص یت املکو ین اوحا كنا نو ې ديا

 ار د یک تقو هکر دشعد لوا ی دزرلب یک مکیدندیا مولعمن, یتناملکو
 | یدیاردیا دا رذ هک عج سابعلا وبا شیعی لوا یدتیا ین اف وک د حا ج
 1 ید ( یش هلنک سل یش یکی ام ) هکندرب د ینو رخآ یدباراب وس زوسو
 | هام یزوس هکمرب روط بوزوکی سکی کبان یدتیا مالسالامهش*یشقبام|

 .رزاک ىع حش یر یدیآ رازید هنیرزوا ج رحم عي ۍدیارازم هديا ظفلت |
 | ی دبا ماسالا عج یلمآ باصق دج جش یدرک اش كب آیدی رب و یدبا |
 طخ هدرب وب هکی دد دن وک هسوکرب هسابعآاوب| حش یبهاشن امرکسرافلاوبا |
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 ا ردکرک هکز مریکه کولا نوچکنا یړتبا نحش ردکرکی دعا ینک لوا یکرک
 زیزعلا هرس یلاسسعت هلل |سدق دبهوبا جش مدلوب نوهکنا مزا نپ نعپ
 یا راب دبا ی .دلوا ول چوک ندابند لضفلاوب اڅ نوح هکر دبا نیاکحع

 ا ۀناباهنانروک ن الف نسوایدتپا یدمر و باوچ ملهدیآنفد ه دنق یتس حش
 .راورولوا وراماماو هچاوخهدنآ هکیروتوا ندنوشزکعلا هد یب هللا لا ید
 هتشب لوش ین یدپا مدیا نفد هدنقرابدتبا مل هلو | نفد هدنناب رانا هکر کز

 ا راپا رخو راراکاهنکو رایج وا راق عرار اخ هدنا هکرگلبا نفد هدنرزوا |
 || تقاطهلازرپ لوا ر دان زمقبالمزب هکر کو بق هیمربع» هدنآ ب ردراورلزاشیاقو
 | ردرابب رقهنتجنر كفجرازوب هک هديا كاريد هل اکهنکوب زب مرمروتک
 هد خس هک سا نب دمع لضغلا وبا مش هکر دشمروی دیعسوبامجش هنیو

 ادال لبق و رک ذال یصاما)یدیارید هکمدتشاندنا یدیاتقو مش
 راقتفألا ناثبش هندوملا ةقبقح لاق ةيدوبعلا هفصاذهو ره تفولا نام |

 هلا لوسرپ هو دل نسح و هب د وخلا لصا نع اذشو ىل ات هللا یلآ
 (ذحارال و ببصن دف سل سا ی ذلاوه و ملو هيلع نل اغ هللا للص
 رد 5د مولع ابا هک کزکراظتا هل عمو فلوا "ارادت یدک یضامیعا

 تَمبفح ی دا هرکصر دشیدوبع تفص وبورکااماکا کر ذاا نالوارب تعم نامش
 2ا هلاعم هب ولسا وب ور دراغتفآ هیالاعت هفایر رد هنا یکی تبدوبغ
 رو دا نح السو هل امت ال ها لوشز یورو
 حت نوچ تخار هر دراو بیصن هن نوجا سفن ه دنا هکر هنس لوش لوا
 |: دده یاد رار, روا عف هدا راک | ینا ای دک ندابتد لص ةلا وا

 يدنآ یرجما یم رم لوا بوجآ نسوبق دسم هسوگر یدبا رزرونوآ
 ییوب-نیولاخ ل یدنک بوپ دهلب وب زکرکهزب رکعف مدابوب رسی دباو
 ی دیار وا وا * دسخ رس رددجا یدآ % هرس ی اتعت هللا س دو

 | یهرفاو رها تامارکو هرهاظتاءالو یدلبا لاحترا هترخآ ندارند هدنآ هلی و
 | راتبا هنلوپ ك انس ابند عیج نسح ندم یدآیدیاراو یدی مرو ی دیا

 رپ قالوقر ٥ ذوس و ر دماغ دب سعرب هربب ی دتیا م السال | حش ی ددعا ۰
 ی دی رع كنب رواسب یولاخ زمسکسک او ردا عصر هغلوارونم ماع عبج
 اکل هزاتنب ررر و ندنفرطقح هزه زاتهک اب یب هنسذ لوا هکیدربد هنسح دم

 اس و و کت سی

 ےک اکو _



۳۰ 

 | یتفص كفوو ی دلوا داشکزخش رابدشزا ها ارگ نوچ رلبدتک هل نارا |

 1 یدرنکهزوسندانهرهعشورلدلشاب ۹ دان ردو هرەد راشب ورد یداوا یجدر

 | بر زوا ی هر درب تلی رغوط ن داور نامه ی دا همت راس نرخ
 | نیا تیم اف نام تاب ¥ یدتا تساوخرد یب و ندلاوفو یدک

 RIY pe س ک رههلبف راب یو رام" "لو # مر رک و دوج ندعم |
 كملاخ ی ۳ هلیفر زدی رول رابنم هلق # م رکودوج ندعموب رودیداش ن دعما

 ۱ PAF بویه روط د میش ران دا شعلا ملا لتحشو مرح

 0 قارعط ق ابا تالاب و قحا سانرلتشدو ر دو یدنا رر وا هرعن و ی دیاردیا|

 | نوڪ وی دا محراب دتا مارا « رابزب ؛ هکنوح ی دیا رولراوب هدنززوا | ّ
 ۱ چ هکب دی رص ره« هرک صن دنا رس رهروک نوک كارکی ندنوب ہک ز زکیدیا ران

 | یدیا رر نو کک دنس هر كل ضلاولا ریب اف جش ی دی الق نیس هشودنا |

 دوصةمات ل او فاو: ط هدننس هری دهر کیدی وهلباتراز ی بزن لوا هکیدیاریدو|

 تاک ت دار 1 یندآ كنواوارب یحبص پوعا ضشک باک هاو لصاح |

 ۱ هنیدر وق مس ربا مدیا قعالغوا ی دتنا کیتا ندنآ هدیسحر بس هکر

 مدّمعح هحاعارب و مدشمراو هبدلرب نویهکمرشویدغار ۳ د توتهک رو

 اا ی دا ارع وا هول لوا لضفلاوب مش قاب فنا مدرمسک نرافادب كاا لوا |

 طاسنا سد یدیاباغ ندیدنک رش هکمییعا كمحهقو یدهروکی تو ۱

 هکر دن EF ی اذخ راب ی ا بوی از ور ار حس اعم :

 ۱ .هللا ریس ود ما ن س آر مجایص اک کدی هلا ر یب ین ادو اک

 یرلقادو ی راک دزوا ءلرلعا ل وا هکمدروک ل الناف سد راردیا ی هب و |
 8 طا تا اک س ر حھر د ٹی آب ع یدت انامهی 1 شلوآ نرز هل ىر وا او

 هک ردنآ تاکح E SAE و سک ۲ ربات وسزوسندن وا ا

 ۱ اب یدشایدروک زجر دن :N دلک هاب نسح نل ضفلاوبا نامعا !نوکرآ

 نس هکم ردیا بلط ینآ | نامهی تی تاسردپا بلط هد کرج وب ل اذل

 نودرروک نسیالخیداردنوحا 4 فالخو ایدنا دلبقبلط نددکرزا
 الوا راشه ن دکلتسم و ولد كنا هب ند ءرحر هکنسرروص ندي ۴ ۰ أ

 برا هع (e ندنزوباوه نوکر ۵ .لّصفلاوا7 محو |

 ۱ زر هدیابلط هنس و ,ک هکنس هلو هژروتک فالخ اب نا وا ن دقاراش ۵

 ۱ ملاحويخ داکس نسر دیا ب4 هن یدتیا ج یدروک ی rt ر نوا[
۳ 5 ۱ 4 5 
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 | زی نونصنم وب یدنیا ماللسالا جش هرس لات هللا سد
 دیا ملاع « دقیاعح مولعو هدرهاط مولعو یدبا توو ماماو یدبا یس | ۱

 یا اا نانوک دجا حج یږیا ی لینحیبهذمو یدیا یدی رف كحتابیم هدننامزو |
 ی دیا ردیمراو زوښ هدکر طاخ ندا | مه هکم دی اکایدیا شم وک

 | نکمدشیا هب ینافوک دج |یحدنب( زب زع ریقفلا) هکیدتبا هدنسانروازوس نوکربا
 | هرس قاق هللا ضدق جارسلا شمن وبا ردیفاکز وسر ندریب ره
 | میننع هدنالماعمو ه.دتضابرو یدیالماک دم۶ نونف ردارةفلا سواطیع
 || ۰دنسارو كناو ردفوچیرافینصت ور دیبح اص كحل باک یدیاراو یناش
 ۳ ق یدیا سوط کشم و ردراو یالک ه دتفیفح محو هدتعییط عا

 نی یزید 7 لهس و یر یطقس یرمهو رذیدیرم كش ەت ره دم یباردهدنآ
 هب منو دمو یدشرپا هدادغد هدنباناضمر هکر زد یا مدرک

 د .دیع دتا زعبوفت کا یتتماما «ارلشب وردو رایدرب و هنا ولخ راک |

 > یا مداح هضنکره یدتا مخ شب مدح وارتو یدلبا تماما

 ۳ بو او مداخ یدلوا دیع مو نوح یدرر ونک ,صرفرا
 | شنا هدنعا نادشتآو یدیس هک نف هجکر رروط یسهلج تلراصرخ

 ۱ 2 ندا لوا ب ولک تا احرب هش ی دیا رونلب وسزوس ناخد
 [!ندشن زا رک هو یدبلیا هد عم هب ادخ هدنرپابرواكبنتآ سن لبا هحوت اکیا

 کیک ىدتیازابدخا لاؤس نداحلوا هش یدمشریار رض هنیزوپا
 ۱ زالوا ردٍاق هفعادیم زوب كل 1 شنا هلوا شکود قیوصزوب هدنهاکرد كنآ

 ندنوکوا ع ارط م هک ب هرزانح ره رد ٹعد 4 ۲ رردیا .تاکح ندنا

 ۱ ا بزل هزانج سوط لها هلم> كت راشد ویو زولوا رو ففعل روج
 | رد دک بولا هرکضد دنا راراب وط نامز رپ بودار وا هنک وا یعاریط

 |نیدجیدآ 6 هرس س دق یسخرسلا نا نلضعلا وبا ما

 سویا مش ہک ره ردینعش رمطا وبا دیعس وباو ردد ر كح ارس |

 کر هاطوب هجاوخ یدیارلیادصق هنعاربط تامل هسک ضبقرب

 | قاو نقض رب نوکرب رک ردبا تیاکخودب دنزرف دیعسوبا حس

 یدنتارایوشلعا هلج رانلو ارضاح هدناو یدلغا هدنساتروا سلح یرلوا |

 | ردپا هو : هنعاربط تالضفلا وبا یدیالوا مقاو صرف اکر هکر

 اد بونب ل شن دوس تم رد 0
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 | دماخوببوزیکورجما هسیک لوا مابا لص ین [بورمکو زا نیاتنالتقهدار وب[
 یسادنرابی دغا راق حط عوید تی ,ر مشط هک لواویدلافبوروتوا دنا

 | تکرحو رروتو | دنا راق دماحوبا هک سر وک یدقبختهرشظ هسسوک لوا |
 نیمه كب ول زونه ی دتا هنسیگ لواورولک ودر رافن دنرزوا هک دتا

 | هشت رب نیسافو كلراتسودراتس ود روت وا ه هنوب هکبک ۸4 د نس یدنبادماحوبا |
 | وا یفیارولوا ه دناف رفردرع یدآ هرس هللا سدق یناغرف باب ررر

 | باک ی دبا یما هیهاظ تامارکیدیاررد تابدواتشولوا یراشب ورد ؛لرابد
 ۱ مالسالا مش یدبا ندضرالا دانوا لوا 7 ردش#د یحاص تو لوک

 | هدنک وا یا نوکرب کردیا تناکح یدبا شمروکی ا وک حش هکردشع»

 وریک بکر تس هک لپ !اعدرپ ی دتباو یدربک ورا هنوکرب مدیا شرووا ||
 | ناد شن ارپ ین اغ رف بابو یدرولک هکنج هکی دیاربمارب تکرتسو یدلک|

 هدنع با یا شهرولوا هدب واک كنهنسذ رب یکد ونو لتنمو قاجوا ییعیهدنناع ۱

 بوروا نک لوا هلیغانا یدیارر وط قی رار هدارا لواو یدیاراو یبهروخ |[
 | هغاشا یتایندنآ بکر س هدنسو قر هش اطا مدروشود ۍک رس ید

 | ورکو رجا یٹکرب هک ردیاتباکحوع حش هنب و ی دلوزوا یی ون بوشود
 | یدنشاب هغعار ومغب ی دلیااعد هغاب رومغب هک ها امد باب یا هکیدتیا
 | زمهلخ عیجج هکه روطر وغ هلبااعد ی دتیا بولک یشک لوا هنیتتفه یسهلک
 کرد یبحاص توقع فشکو یدروط رومقت ی.دلبا امد قد هعاشا

 م دليا نیدصق ترا ز ناب نوج ی ذی راو یس هزاو چر وادآ همطاف كباب |
 || لواومروک اتر وص یعشاتهکم داک مدیا لدلک هی یدتا دراو هاب كناوا

 |ندنوک نالف نس دوخ نب لغوا یا یدتیا هیلبا رظن هلس:قفش اکب ید
 || كمروک نس هسکک هلوا بئاغ ندنب نس یرب ندو لواو مرید وک یدب ||

 | یدتبا سپ یدیا ینوک یسادتا كم هب وت مدلبا باسح توک لوا هتسبا ||
 | یا هلتمه تراب ز دعب نع ردیشبا راةیناغوا كنك تفاسم لغ وا یا ||
 كح اشا و رسا تراز بلاق عی ز هدا تراز یآ هکزکداکا صخجمو |

 | یدتبا سب ردفوب هنسن چه قیر دشم الا هنرن جه هدنسلوارضاع |
 | لاحیدرونک مزوا هزاتقیطر هب شیب وردو هکر ونک هدیاراو كنەمطافىا |

 هددنافرف یدیارا وامرخهزاتنعی بطر هدنرزواو یدیا لکد یتقو ئنآ هکوب |

 ایان دا نرم رو ضیا ملک نکع ناز هاو |

۳۹ 

۴ 
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 | هب رب هلهاک لوا زکره هیغااب یب هسیکرب هدنفو اک کر داوا یدتیا
  ۱مر رو دتوبغار ا یی ەدئب نالفاب یتسودنالفنرهکر دهانکل وا وب هبعابآذع

 نیل وا «انکهک هبلب !ضفهلیوش یناور داشمرک نی راب یدتبام السالا جش ]1
 هدو ره € هرس لات هلا سدق ناتسود دماحوبا# هلوا ادیان نب رخاوا|

 دیا شهروک ین | ماد روک یشک رب نب ی دنیا مالسالا جش یدیارولوا
 | هکی دشیا یشج دجا هکی دب د ید هدنفورب ی دیا یشج دجا یشکلوا

 شمروکی داحوبا یبا امد يمس وپا هکر دکرتسر دوب و یدتبا نیلام دیعسوبا |]
 | طقست یتم)هکید روصندنا ةلوا ١ رووا طقاس نقتعشح نمو (ةمشل

 | طقاس تمشج ملاك تبصص ینعب (ةمشانا تطقس بها تم دقاذا) |
 ح ۱ زد هتسنر هدنسانروا تش و لته توس ی دیبا مالسالا محشرولوا

 ]مال الا حشر ول اق تايه دیک بوقلاق تشحوو هاوا يدق تبع نوج|
 | هارد ید هنر یک یدزمناکا نیفلوا لفطاما یدشهروک یب ىلا دیعسوبا 1
 هکر دشمروک ی هسیکر شهر وک یدماحوبا هکرزکب هوش نايه یدلبا ۱

 | ]دم احولا یدتنا قشج دج اید مالسالا قی دبد هسیک لوا ییهصقو
 ولا یتآدماحوبا یدرووصاک !اقسربیدبارروتوا هدناکدربهدومم ناتسود ۱

 یدتبا سز ما ن وجت مش یایدتاافس ی دروط ی دنود هدنلا تعاسر

 یرلتس واد كه هک هجا وص ل وا ان هکمزدبا ربص روب هجا وص سکر
 إ كرةلوا كجا هلتیجز ىدا مالس ال | حشر زما هنسن هلتج ز
 ةلوارابوط لوا میکات كس «دیار ایا هریغ اره اظ و نیس هجا یی هنسنرب

 راشی ار دهرشو صرح دوخ و كس هجا هدابز ندنآ نس هرکصندنا
 |كتالامتو هناصسقح هکر در وک ذم  دفرعت حرشو جا هایم هلیا ناهنب

 برس وك مايقهزامنهکن قره هک, دش لوا باغ لب وش هناتسو ددماحوبا یو طعن |
 ]اس وهن رسکعد رکا ید یدبا رب د نطل هلا هسهتسیا كم دریک | هلا

 |منبرزوا لاحوب مهویدک هرزوا لاحوب یرع رال به یدیا سود بواوا
 یرادب یم هکلبیدبا یک ناتفقب ولایزودنک رک هلوا هکر ږدو یدتاتافو

 یدیازوک تصرف هسلوایدوص2م ناتفقلوا تانهسوکرب رک او یدرردیک
 ی درولا ب وکچ ن دنا یناتفق لوا ی دیا رلواهسیکه دنناب كلا مکنوج

 تيكر ن وکر یذبا ید كه وش نوکنرکر ههنا نو نرود ناتنق |
 | |نسرد راو مسوگرپ دنوب منب ی دتبا هسک لوا یدر دیک ب ولوا شادلوب هلا

 4 هداروب ۱
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 زا نوح مر ار یدنارع هنن زدنوک ی تازه 7735

 هلیتفو نوکربیدیا رانود ج وروا هسک نک و یدبا رب هلکنآیدیلک نامهم ||
 | یدلکنا- هر بد , رو هماشحا ها کس ید یورو ید نامهم

 | ی هک لوا هبمزوپ نیز وا یک ان یدنوطنا اک نف اوید ردییارق متخا |
 | كنرانع لوک و تر یک روک داو ییالا:دو هنا |[
 | هلدتیا لیدپت ید نس ید راو ۱ ین كو کرب :هلکنس یو مت یتپارا 1
 هکر دم قوحت یداوا روض تب توتانو ناهي دلتا لست یرعسیتد وب ۱ ۱

 | یدذر نوک ماشا یدّیا ییکنلطع کن ارت که نس هی تابیسبلاو لرص | ۱
 | نارع مترجم ال ی دا جوک ی دیااسرتل )مع لواوا هکعت نان ین آ مکان
 اان هکب دتا ره س ایج حج هکداړتا: م )لالا مش یدلبا رارق ندرب لوا |

 1 هکر ب نوکر م درولوا ه دهاتناخهدننأ هل اس .نیدمطحا ها حس هدزاریش ۱أ
 ۲ نار یدیتنا بودیا رظنا اکا نسخا وبا مش طب هلدلب نکیدبا مک زب یدک |
 ی دضتب دن رغاب و ی هللا ل ابهتسا اک ات وا لی دن 5 ۱

/ 
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  Eکر دهیوبیدتیا عش روپ هدو هکیصروک هدنرازوک یدتبا مارک ||

 هدمزوک منوردراو یمهنسنرب»دمزوک هب( ئ قو)یدتارروب .د: کز وا |
 | سد کردیا نیاکخ رفق سابع ,یدل واراد ريخ نوڪ د| یدیاراو هنسار

 || یک درو یدک حش مبهم تل اچ یول رمد :يوره هکیدتیا کیه

 ][ یانعق كش یدوعیخ ندماخ ییگنوخ یدردنوک هما اج بودرة نیس هماج

 و توعد میظع هک لوا ل دلک هان اخ هلو درو کا

 رکرب جیاسم عج لیره اریز ی دشلوا ق قوخ هدس هاح كنا 1 نیس اويا
 :علواو ی دنا رارراو هنس هراحب اید هیرقرادا ثلتلوا ہدنناب رص
 یوا نارع مانا ةع 9 ةکیدیدنا دام یر مش س نوبل یدیا ردبا تونعد

0 
 یسادنر ات هزتسوک مالک هنصعا لراتمدخ یکیدتیا نان وا هاب دزودنکر

۱ 

۱ ۷ 
 لب یدنیا لسبمر دیک ی دتبافش ی دف بلطییق اثار ار نوک
 مر هد ؟یدتیا گلو خار ات لوا هلمرب نوک ج اقرت یدتنآ بوبک ما
2 

 ر هيا وا یضار بوروک هد معنی هک هيا وا م هتسوک شلوا تاثعرب نب ارزی ا
 هلک هن رب هتسلا هر یتساضر مکات مرهدیک بوق اک ندم راح ی سا توراو ۱

۱ ۱ 
 هکرایداوت ه د مه هد هزار ور هد تو و هرکصا دهی صقا وی سابق جش

  3رسا شدق ی دوزاورهنیسخاوبا 3 یدیاش الف, & ||
 دیک نر ؟الامرکا هکر ایدروص هی یی كس دسدو دب شوک د لش | 1



 در
 اه 3 هکه شیک واو زدنا لم اک |

 . لوپ هعح اکس بودا صالخ ندک زودنک یتس هکرمزکرک ك تدوس قد را

 | یی دنک مک ان مدنود وربک نامه ن سیر دیا هللادبع ن دمشر رن وک
 | ئد اک هی اره بوک یتپاق غ اا س ر مدیا میعتسم هے  رزوا لاح وب

 رپ لوا هنب و یدتیا لصاح هک هنس لوش یدتا ل اصاح هرکصنډناو

 | یا هج هکیدنبا بواکهدنوب یزدنهق رقعمرپ هکیدتباریپ رب هکر دیا تیاکح
 أ هها سدقرابع فز اع # مدزانروق ییدنکه نو مدر وک شاتر وقەن م دالود

 یدآ ردندنباحصا كنيلبقع فب رش یدیارولوا هدنطب هک هرس یلاعت
 ییسوق لربیخ هنع لا یر لع ترمضح هکر اريد یدتا نوکر ردروصنم

 | یو هيلع امن ها نص هللا لوسر و هبلد :امدراناکب یاعت هللارک | یدراب وا

 > نیتمارغ مسرمراپ وف یناق هوکرک ١ وا نسا راقفلا وذو ملبا د

NEخیواوب نوح لبع ایزو ضقت مالک وب هدنمح لع  | 

 : < زیزعلا هربش یلاعت هللا سدق ذیل اس نیسطاونا چ ردتداهش هلا هنسن

 2« یدیا دیرفو واوا « دنراکزور ی دیارازیذ خويشلا ج هدزاربشناک ا

 مع وا مش ییا رارولک نهانا كنا باشه ٌکكناهنو رد مپ كن وره
 اس و لس زونوا ها هکیدا راو ییهافناخرب هدزارمش رد حش كنب وسو

 | نداطص اا یدراقلج م اعط ةرلنذک بواک ی دلوا لوغشف هنتمدخ
 هدنجوا ش۶ زونرد نره ردرلنلوا رواج هدنه اقناخ تع اج قوح

 | یدلوابی رق هاف خش نوج ردشعلوا نفد هدنهافناخ هنب و ردشعا تافو
 | نفک بیت هکیدردنوک هرازاپ نج را دبعنبهلادرع حش یمداخ كنیدنکا

 | ی کلیه یو یدلآ نوتاص نفک یکیا بوراوسن هیلباا |
 لا زکرب بوصاب هثب رعاب نیش نامه شک بش هک دووگ یداک ندرازاپ"

 ۱ هکر طشع د لوا رایدتا نفد هاب كش یجدینآ یدز وناح بودا ۱

 از هوا« نیک یدنک هکر دکر کب نک تب لوا ءدننک> كن هپروک ر
 | ردنوجما للسب نیساوه تک هلا یدنکو رذنوحما هللا تګ هلءایرمغ

 هدنا ردهیرگرب بن رق هرم م 96 هرس للاعت هللا سدق یی نارع حس ۷

 قثرط كمالسلاو هالصاا هلع ےھارا ئ دتا م.السالا هه یدیآ رولوا

 1 دی رد نافیضلاوباهنس هناخ یدبا ر هنسنزسناسهم هکندیا لوا ||

 | جدهشو نامهمکمادام یدیا قباف كوچ یدنواهنیدنا وعحشو ۱
 % سابع
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 یبءزوجم لوا یدتیا م دمر وک یس م دریکورچیا نب ی دنا دنیا ناکد
 هیکرب هدنم ی دنک هسک ن الف هکیدب د ب ولکه دنوب هکدبا لدروک
 یناب ع رج هراپرب هدنلا م دلک وریک مدلبق ینزامن كن بوراو یدشلوا توف
 لآ كسراید مدلوب شع ود هوي وب ی دتیا یدیاراو یفتوب نی نعب
 هداوه م در دیک بوک ن دال به دنقو رب هکر دشعد شورف لافس ۀچریما

 *تبب*یدیا روقوا ییبوب بولاج هنسن بر طم رب هدبق لوا راش خب هبقر
 ٭ هجرت 9 داد یناوتنمیسو مقشع یفک # نایزهدرکرپیریش لع نوچمه#

 * اما ےسورز لرکف نیسروقوا نیتیآ قشع ۷# ییاوههدلاع نس نی اگر بشرب
 ینعب یرلبارقوب ی دتیا بولک اک | یشکرب هدتقورب مدلرب زا تدب لوا ن سد
 دج درا نسیدتن رراب اهنبولآ ینا هکنسمرولب كسراتص هکن ر اقا درب بار شو

 ی شم روکیناغ و كران وه ی دستا مالسال شه هکر وک او
 هدب و ی دیا یوره ٩ هرس یل ات هللا سدق لیقع هرج فب رش
 ةالصاا هيلع رضخ و ی ديا تاماقمو ت امارک ب حاص یدیا شل وا قم
 كمالسالا حشو یدیا هوعدلا باجس٥و یدیا ندرلندیاتبع هبا مالدلاو

 ثالاادبعو یسراف رید هلیرابحاص تامارکور ولوا عیجویدیا یری كني رم ||

 | كمالسالا جو رابع ف راع و یربط نس> و هنانح مساقلاواو فاکسا
 شسادلو و رابیلاعت هل مهج و هلرلک ۷ راصد الا لعند ر وصتموبا یسانا

 | هکیدتایذمرت رذظلاوبا هکن دنا ماتا مب هک ردشعدمالسالا حش یدشلوا

 افجاکس مکر هو یدلیا راتفرکهنیزودنک سو یهابا كلویا اک ہک وکره
 ردکب قلوا صالخ ندقلر اتفرک یدنبا صالخ ندنز و دنک نس یدلبا ||

 نیس هل وا ضصالخ هکندیکر هه دک وکو هدر ی دتا مالسالا جش

 هللادرع نب دمحم دکن دری رب ی دلی | تیاکح اکبر رپ نیسر دیا هد اف

 نوکر یدّتک هر ولاسشب یدشود یس هبعا درعس هدنارا یادتىا هرزاک

 یدتیا نی سردیکهدنقیدتبااک | بوریک ورا ریپ ولتکوشرپ نکیا هدرجسم
 دسر ىدا قوی یدتیار دیمراو كغلج رخ چه ید هرفس |
 نیسر وس ۾ دانزییک ی دّیا م نمک هسرولوا تروربط ی دتبا نیسردیک أ

 زونه یدتیا ین هرو هنسناکب یدتیا یم هیمرپ و هسقون یب هریودنیزاکس |
 هک هسعک لواارب ز هیهرب وهنسااکس هکر دکر ک كءوس ه دانزینآ نیس ه دسرات

 || كلکوک كنس عي رولبق توعد هن زودنک تس ن دقح روی و هنس اکس
 ۰ ۱ دو



 تیر

 | ر اوج نوک یمندرد بواوا یرید نوکجوا هرکص نداعد لوا سب هلبا |
 سقط 4 هرس ىلاعن هللا س دق ی ذمّتلا رفطظلاوبا # یدشال وا

 ۱ یهذم لنحو دهازو ی دیا ماما رد دجای لابح ی او فذ دینا داس

 | ی دیا ینعش كننام ز یدیار دیا قلظعا و تعد تالرک ذم ه د ذمرت یدیا

 | رول وا رضاح هتسلحم مالسلاو ةالصلا هبلع مضخ تقو یکیدتبا تالکو

 ردب درکاش لقار و رکب وبا هکر دیدرکاش كنيدرکشاو كدماح نيد یدیا
 هداوعتوعروودهزو « دنت الم اعم كن او ر دیرمد كنرب كم الس الا حشو

 ی دتنامالسال ا محشر دراو یرلتب اکح كعک وکص و ت املک ق وح

 یداتسا كناو دماحن دجش یدانتسا كن آ و ی ذمرت رفظلا وا

 + وبایدیار رموق یککس یب یسکم ندنرودنک یذمرتقارو رکب وبا
 | ن دزکیدنکرس هلوا شه روتوا نال سهرپ مادام هک هدسلحرب هکیدربد قارو
 | نوسغوق هن السهل وا بوراو بودبک ندزسات نکم هلهشوا ی رکی راککس
 ی دیزل هشوا یککس هسلوا هسوکرب هدننا هکرولوا م ولعم ن دنوب
 ۱ یدبارارمروک كکسررونو هدن رزوا كنا مجهیدیا ژروشلاح ءاک هاک هکیدژردوا|

 | یدشْیا تب افکهدلغش كلرلناهدنناکرب تین كعکو کل وا یلاعتو هناهسنح
 | کیدا مالسالا حش 4 هرس لات هللاسدق شورف لافس ةچربما 9
 | جرب بوراو بوتود ن دنناکد یب رفع شورف لافس هجربما هکیدتبا مابا
 یدتیا مالسالا جش یدیا ردیک روق بورب ویلاصهدناو یدیا روتلبا هنیرزوا
 || د دیبهذم لادبا وب ی دیا زا لتق یروناجرب جه بودا هلب وب ید ماباب
 ]یدک ب ولوا تف و س وخ یشکرب رهدیا ندنامارک لهاو ندلادیارانا

 یدتیا هروکیرسیشکر دک رک كیا هن هکیدتنااکاو یدروک نس هتشرف |
 |یدیارروک ییهتشرفویدباز هتجنارو اجمحهینکل وار دکر ک كم هغ اروناج
 | یدروشود بوروا قا هلبا هنسنرب یدرصایی یشکل وا هجرقرب نو کر
 | جرم هدنق ورب اتیا مالسالا حش ی دمر وک هتشرف زکر ه « رکصندنا

 | ۍدشمروتوا هدنوکوا كلا ینکو و یدیا هدنسوبف ن اک در سورف لافس

 یدلوا توق هسیک نالف ق ارز یا لوا اکا یدتیا ب ولک هقبج هزورپ
 بورک هنګا كتناک د هج ریما یدتک بوډد هل و كسمرملک هنس هزانح

 | ی دریک هتل كتناک د یشکلوا یدصچ یدک تعاسرب یدرب و یورو
 | یدتب لب هدنفیدشا یک لوا یدک هرشط هحرمما هدعب یدمروک ینآ |

ra 
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 بود هلبوب یدیا ل دیدهن لسو هيلع یلامد هللا لص هنلوسر كالا یدتاو |

 دید ن دن ین وب نس یدتیا س یدید یدشعید هک دمحم جش ید)وک
 یدتا م دروک هدوسود یلسو هبلعییاعت هللا لص هللا لوسر مدرورا یدتا

 هکلب وس اک او ر وبط نن راقو تابا هک هلاخ ین آ یدلک نامھم یوخدب اکب
 یلاعت هللا سدق نکل اوج دچحا حش ل ردلکدیرب وزرآرب وبهکراو یتدمریرب
 رار دیا تیک هل رب رب هکر دندنناران رانا یخ دوب یدتیامالسالا خش هرس
 وع ج ی دتا مالسالا مش یدا رواحم هدمرحو یدیا ند هناغرف یدیا

 أرابدلارلنوئاخورا,دتنا له ا موفر ندرایفوصیدشاوا قاراط هدهکعهدنقور |[
 | نوناخیخدزکل اوج حشیدلوب تعسو هدانز لاح لوااترلیدلبا رانوکو دو

 لالح هزس ی دتیا هرابفوص ن دنزوپ هفطل یدک یس هک ن وج یدلآ |
 ۰ ج نکیدعد و ریندنامزر دقو وردلکد سوخ هل وڍ شذاود هکعهدیا

 رب رنوکربهکیدیاردویدیارپ ماعطاهنتاعادزک لاوج دج |محتیدتبامالسالا

 | ی رپ لوا مدوق خد هر بویق <« مروتک تا هاب هکمدلید م دیا ساک م هل
 | نوجا رابربغ نون نیس هک: نوا لدنك کنی هنسن لوشیدشنایدرغاج |

 | تدا مک نم ر ماءطاهشیرب ندتفو لوا یددوق هکنرغا نیسرونکبهع رزوا

 هني م دروک هدنسارخ ینای هرکصند هیضفو یدتا وع حش وا هت رزوا

 ۱ هرس ىل اوڏ هللا شدو یو ره د ادح نیسطا وبا چ ی دیار اهنت

 | د رافوص ی دبا فیرظ ادر ع شی ورد ی دیاولوا لوا دنیا مالالا جش
 سابعلاوبامحش هدهکمویددا رواح هلح اش م هد هکهیخدلوایدبا ندنسافرط ||

 عديد هکیدربو باوج سابعلاوبا ردن كادرغاوج هکیدروص بوک هیاص ||
 درس یب هسب ره هنارا هل ل د یاوه هکر ذلوا تال درغاوج نیس اوبایا
 | لوغشم هتنمصمیضعب كنب دنک نیلا وپاحش هکرزکب هلبوش كس هی

 || یدتبا مالسالحش یدشغوص یر هسی ره هلغلوا رظنشماکآ نارا بواوا
 ]دار هب هنسن هکر دراو تیلکحرب ندن افوکد جنا مش هد رت نعي هدمبعج ۱
 || لوا هکیدتن اکا ینشکرب یدیا هدداباربسا نیسا وبا «دنرع رخآ هک دتا ۱

 ۱ اکب لواو زولوا هاک هاکدوخوب یدتیا لکهعاخ مب هک قونوفاکس کد هک

 ِ یر هدنرع رخ آ نیساوپا هکر دن ددجا هننوردکرک نوجامدنک

  قارضاحلوا هدنب یدتباویدلبا راهظاتمالم ندنلاوحا صعب كلرایفوص

 | لصاو هکر وضح یدنک تب یهلا یدلک اکب تمالموب نوڪكناىتدباقوب
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 9 ۱ ماواویزارشدیتسوا مش یدیار دیک هد هیداب نا راد یکرمسنیسدطا وبا جش ۱
 نیس اوبایدساموعهرلبدیا هل ید تعا ویرخاس دج حشو یوره
 0 رولیتروق هل زسو مردیک ن ردشعوداک شاو هکز <.ءافوخیدتیا

 | رومغب تواواراتولب و یدنکیک یکیدد لوا عقاولا ف زکسرولوا بارو

 [ نیربکتیوروتک ی ۱ بارس ەل یدعان

 هب وص نیس هنشکو هنشلوی دمرپ ووص م ګار هنس هدنز یدتا مالسالا جش

 نی نغ نیس اوباش یدتیامالسالام"رلبا هلی وب هلی راتسودو ید اقر غ
 نکرروتوا ٠ دمارخ دجسم نسب هرس یل است هللا س دق یف اب
 ّ مدندکاشپ و ردرپ هیت یدنبا حش یدج ؟ نایب ندک و ورد هد دا رب ف .ووص

 |یدیارمارغو اکبندناریرب ندزب یدیا را هزاب هراویدیکاشی وردرک آنیسرروا
 | هکر دزوس هنوپ رلیدتبا رایدلوا روض: موق لوا مشی ورد نب هکربدهنسوکر ه

 رلباجارخا ندکلشب ورد یزب بولک ءالجرب زویملکد شب وردزب ید رد لوا
 ا داوا لادج و كنج ر دینکیکیدیدرلب دتارالوارتضاح هدنا ندحاشم

 | ی دلک ورنکب ودیک هپ هرعکرس نیسذا وبا ی دشربا فو هرج هداناوب

 | لوا بوقل اف ن دنرب سد رایدیا رض اح هدنا هلج تعاجو یدلبقزاغو
 نامید عید رب بوک هاب كنس رره نده
 ی دیا ل دلی وسزوس قح لوا ی دتا ی دیا شا وا شادرق هلکنا هکیرب
 : 2 نیساوپا لدن و د ن دنا هلناملک جاقرب كهیفسر بولک یزوق

 ی دكتر هود مدردیک هب هر هکتفو لوااما مدعود ندزوسلوا ن یدشا

 TT EEA نوکو و مدروقوا درو قافوحو نآرق 5

 | یدنکب ولک ی دم یدک هلبت ملک تموص ملوي هلجج م دید هلیوش نرو
 نو سلوا هنیرزوا نج هسکرکهرلنا م دلبا صالخ ندشب وشنلوا یلکوک
 کوک سوکر ه مدزانروقن دملا یماکوک ن, هله هن ر زوا لظاب هنکرک
 دج حشو نلاصهبقرفتو شد وشد ییودننکه با تموصخ هدوهب ردکلام

 | دمج میش ی دنیا م لس الا چ 4 هرس ی اع هللا س دق یرخاس

 a یربق كاس و هبل علامت هلد | لص هللا لوسرهکر دەس يک لوشىرخاس

 كس هروبط ی: 9 ردلوا ا ا م دلک ن اسهم اکرس ها لوسراب یدتاو یدراو

 توعد ینآ بولک هسیکر رب سب مریدش وا بوروآ هتي رب یرب یرالیدنقوب اب
 | یدر ویط یف 1 بو رونک ی دشقنا طاح ماعطیریغو عرش یدلیا
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 رک ندنحما لمارح دجسم نوکرب یدیا روضح ی اعاد ن دنا حشو یدیا |[

 هکر دن دنغلولوا كنساباب یدیا ردیا دان مک یئالغوا یدیا هسالوا ردقلا |
 یزرط نیسا وبا ردشل وا قلخ یا تکنو ردشعود هلید ولعوا ۱ ۱

 ر درپرب هدسر افزرط ی دنیا مالس الا میش هک هرس ىل ات هللا س دق ||
 تنایصو بدا ییاهعاویدیاردیا مظعت هراشب وردویدیآ ردقلا مظع لوا ||

 حش ہکیدےتب | اکب ی احر صن وبا ی دنا م الس الا حش رل دیا هنيرزوا ||

 نعالوطیغاا نعد نیس هیاتیاب كشب وزدرب هکمد روک یزرط نیس وبا ا

 موقرب رولوا لب هله دناشاوکی دتا مالسالا جی دروس هن زوکو هنیزوپ بولا ||
 میش یرلنا هکر لیدتنا تساوخر د ندنب یدیا نش ور ئرالکوک هکیدراو |
 هتمدخ كجشیرن بوبساروتسد ندنش سو متلب هییقاط هللادبعوب |
 مدا ر دمرالهأنم یدتا كس هديا تیصو رب هرلنوب هکمرابد مدتیاو م دتلبا ||

 یدتا مالسالا شی دیا راردیا ےظمناک ۱ے اشموزابدیا نارا هر رپ هاج ||

 هیوع حش ینوب نر ابدتکب وملاق سد ی دلی اد رلناو ز هنعاط بولوا هیر زوا |
 هکمادام ناکا كنیزرط نیس اوتاو كندتو د هللا دبع وپا ی دبا وع حش مدید ||
 دا سدق کرس نیسلاوبا 2۴ یدیار دا لعاب وب یدیازرولوا هدرپز اک
 | عش ویدرورهس سابعل وباو ارس مش ید ارواح هل هلحاشمدد هکم( هرس ||

%15% 
 كن دشاط و یتمدخ و تراز كخم اشم یدشا مالس الا حش ی یا[

 یدک هج ن دتسب یسب ليقع ی دشا مالالا مش ردضرذ هنن رزوا

 یراولش ارپ ز مّسااراولشر ندناو مردیک هنتراب ر كساب لاو باش یدتاوا

 نود ید نکی دتباو یدرب و راولشر اکا محش یدراواک !نوج یدبا قوب
 ه دیک هوج هکندموق یدرواو راولش رب هدلزیم ره هروتوا هکندموق تک

 لک د هني رزوا لوقعمروط هکب دراو ولغوا رب كم هج نیلا وبا حش

 یناوریس حش ردراو جرو تمالم ردن « دنرزوا ل رب لوا ندنالعوا وب

 مظع هلی وب یس اباب رک | ارپ ز رد ه دنرزوا نالغوا و ندر لوا جر یدنبا

 هکر دی وح تاغ یدتناو رد هلبوا مدتیا ردیم یرالها تک یبا رد هلی وا ۱

 یشکره قجلو ا م اشخا و رهتو د هجشوخ ینرالها و را هبلشیا نکا رب
 تیعج تعاسرب و را هنلماءطهدرب رب ورلهر 2 هربزب توروتکق سهرهب ندماعط

 ایک یرحاس دمح جو ی زاریش دعس وا و شح رطاواو هماسا ول

۳ 
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 ی دپا ین او ریس مش درب نیفپ دراو هنسن مجه هدنزو دنکل واو راربروک |
 نزع ندنزوب لطابهک و رهینعب(یقعالذلن ها هنروا لطابیارع بلطنم)
 | هکر دشعد لواهنب ورابا روخ هلهجو ق وج ینا یلاعت و هن اج نح هیتسا
 " اولخ دام نع لح ا )یک ردشمدهجبععو(ةہهلادارذاو قلخلا لر فوصتلا)

 راب دعا لوخدهیهنسنرب حجج هکر دنح قاخ وب ینعب (هودسفاالا - یف
 ر دکر ک زاربحاماع ندنتبعک یرلتوب ییعیراب دریو « داسف یی هنس لوا هک الا

 هني و رولاق كريد لک و ک هبا كارت ینریب دن هککره هکر دشعد هنيو
 ترخآوابثد ارقف هکردشعد هنپ و ردسان هنب الا لکدیفا كسان هکردشءد

 هتقو نا ربقفلا )هکر دشعد هتي وردرلش غا هل نوا تح رتسا هکر دی رلکب
 | رد هبات هتقو نالواربقف تعب ( رعغلا نم جب رخ دف نان تو ىلا علطت اذاف

 | نیو داغبج ندنس هرادرقف ییقحهسنوطزوک ی جد هتقورب رک ارازوک ینانامه
 هدنرزوا ناو هسربا هقافک سوکر ه یدتاهکمدتشاند دینح هک ردشعدلوا

 | هو رد نعش را ندای کا هقاف لوا رول هلوا رسنآ که ساوا یناتغق قوترارب
 | هبلط یزب عی ( بلطلاب یال وهو باطلا یلع انوثح ) هک ردشعد لوا
 | گردند لوا هنيو زالوا لصاح هلبا بلط یرلکدید بلطلوا هک کی ریدنق |

 ۱ ییعب ( اه اتعاس قدص م هنس نیشع رققلا بعلول ) ىدتبا شعت رم

 292 او هبوزوا قص تاسو هرکص مسن بمل لی یرکی ربق
 ۱ (نیمیالق هیدارا انا بعللا نم مهاشاح) یدتبایناوربس سد رولوب تام

 | ین اورمس هو نبق ةلقالا یدلید هاکنوب رل هبلبا بدارانآ اشاح عی

 | رایدلبا ضرع یمهج اکب یدتیا هکم دتشیا ندیتان رخ اوبا هکر دشعد
 لوا یدتیا یناوریس جش م دروک یلھا هقرخو هبرق ینلھا نکا تنآ سد

 ینادمھلا ضط ھج نی نیس اوا $ ندنغازآ یرانیقب الا رایدالوا قبال هلاح
 نيس هلنادبع نب لع ئدآ ردندهقط یعتلا هک هحور یلاعت هللا سد
 ردید رک اش كنيدلخ رفعجو تنیکوک ی دیاولوا ردننادمهلا مضهج نا
 | نا هدشنابپ یامافعو لاوح او تب اکح كن هغناطوب یدبا یی كمرح
 | تافو هدندرد توا زو ترد كتر ر دراو یب اک ربربتعماول دآ رارسالا دع#ب
 ی دبا شھروک ینا ینافوک دجا مشرد هلب وہ هدسیعف اب میر انر دشا
 | لصهح نيس اوا ه د هک هکمرلکا درک رپ ی هکر دشءد مالسالا حس

 | تدنکیدتیا یظعت کا وید مدلکترابز كنآ نی یدلیامح بو راو هننرابز
 لکد ضو رم ج یھی یدبالکدمالسا جخ لواو یدمردشراق هلکآ ىج

 + یدیا و



 فطر

 | کوقوا یبآ لوا یدنبا السم مدتبا نیس اسم یتا یدیا وب ین
 || رم سنلآهک رد دیماردلوا نرب و تعفو لماحميکنوج ( هلو مهانلجو) |
 [| كلاج هک وب نحب (تبسما فک )یدتنا بولک 5 هک رب نوکر هرونکی جد
 || موم ىق ەق بل ةت # هب ویس لا لبللاذا (تب) یدوقوا قدی واک !یدیا ا
 [[* نیارطضا عاج هلب در رکچ * یب اخ تاط هل اع شور (هجز)
 || دهبط + هحور یلاصت هلا س دق ریفصاا قناوریسلا ليسا وبا |

۰ 

 | یاو رس ر دن دن اورتس برغم رد دو اد رفع نبالغ یدآ ر دند هس دانس

 | هد هکمو ی دیارولوا هد یصعء ز دیش ادلوب كص اوخ و زدی درک اش رک

 || دیا شور دیدرک اش نی رمصم ذاعمو یدک دابند هدناویدشاترواح |
 || چاكى لعوب او ی ناکو قانشا واوى یشویدیتجو یزاوءهرک+ وبا
 || یدیا یش درج « دنتقویدیا شمروک یرابریغو یی یرصم رکب وباو
 زا ننآ ۰ دن رات راف وص ییاس محض یدیا ی دب رف تلخ اش هدنراک زورو
 ]| هدنزعزخایدشرا هلی ترد رک زوب یرع كن | هکودشعد تویلبارکذ
 0 یدبا رروط هني رزوا قانا هدک دانا ت اق ن ذوم هکتفو ره یدلوا مروتک

 هلیوب ید هدنناحخاعسو یدیا رولوامروتک ورکی دیا ریا مات یز امن نوج
 ]| درلبا هنو یدیا ر دیا رح هلبا كمروک ینآ سابع مشو وچ حش ی دیا رواوا |

 | کراب دزوص ندنا یدبا ضرفهرلنا كن فال هلیریب لوا هکیدژا هیبریدی |

 || ندفاخوردةلوادب رف هدننهندب (دارفنالاو دارفالا) دشا ر دن فوضت |
 ]| ممال تادراولا عم ةيفوصلا ) هک رذشعد لواو زدکی یناکدنز بولوادیرف ||

 ]| قوص هکیدت !مالسال حش ز لوا لبا داروارواو هلن دراو نڵيفو ص نەي( دادو
 1۰ دنلاخ كناو زد هدتلا می كنرفوصراناهک ربنمکندلاوحاو یراماقم

 : رخآ )هک دنیا یناوریس هکیدتباوع خش ی دعا مالالا عش رد شلو ا عج هلج
 | كصتدنقامد دراقيدص عي (ةسارلا بح نيقيدضلا سّور نم حرکاع
 || اکر داکد تشان ر لوش دا رم هکیدتیا یناغرف دی همن حشر دی تساب ر نقیج
 نالواهدتاب قذالخ لوصو هنلوا كنمافیاهدصارب ز هلوا۰ دان قدالخ |

 ٩ كنم اقم تع افش هللا دنع لوش دا رع ن دنا هکلب راوا هجا لر سا ر |
 | هکمردبا تب ضو هز هکی دبا یاورس یدتیا سابع حشو ردقوشت هناوصح |
 | خب رک | کب دتا یناوریسیدتیا وع حشو راردیا تب هزمس هکر دیک لوش |
 || یباح مآ هدرلباتراد ز یراندیا تب ۰رس بوراو هناسارخ یقیالوا مت |
 | ند اقمو رل دبا رظن اکا ل ولوا هکردر او دیک هک: دنا یاو ریس ید ||

۴4 111 E 
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 رر ویلا قلا ادبعندمخیدآردن دهسماخ هقبط 6# هرس نع دق یروتیف
 | ری دنتعفاهدنیولع كز شاطو وردننرپگآندننوپ ناور دن نر واوا تخباشم
 هدهاو یدپا هنی رزواتباعر نررابدا كنآوت یدباهرفف یعوخر هدنامز رو
 هر ونیددنب.رکص ی لب تفاقا هدارقلا یداوزالن هجگنیدیا هن رز ؤا تی
 |لوا یدتب|مالسالا شو رد هل وب هدیلس تاقبط یدلبا تافو دنا بولک

 بوتیج نو دص رام ورم ی دلک هدیه هد ارقلا ی داو ۰ دنر رخ |
 | هدنآ ههگ لوا راب دمریو ید ماعظوراب دبا لوبق هنلقون یناوراب دنک

 راب دكا نف دو راب دراص نک اک او یاب دلک یسادنراب یه تافوندنغلجا ۱
 هد وووطهدب رخ نفگوا هکر سرور ابدلگ هم هنب نوکی سرو

 سوو یدک هربسیسیرپن دمراتسو د م هکشذژاب هنجماو دغاک هراب ربا |
 زس رکندا لاله ن دقلعباو لکیدمریو ماهطو کبد لوبق هغاقونقینآ
 یاد هاكر دشه دیرونید هلا هبعوبآ هکیدا مالالا عش زرا یزکنک

 دیگر لیبر لوا مکیلق الس لقف هکر ید دن ًارقوروبو مالس هیارفف یدنک 8
 تۇل راپ مد هنن یم یدیارک د بورغبچ نیس هقرخ یدع-ا لپ هکیدلا
 ن ءأ ل وغم ی منسف هگی درب دو یدک هه لکت ب ونات یدرگید

 راگ ولواو و دن دنکل كرز دربی و ردن دنغبف جات هللا ایگ كابا نب ھار ولوا رایجک ھکر دش۶د لواو مربا لوغشم ینا نبا
 ردیتمالع یرلارسلفعو یقاجو نالذخ كلول وا یراقبا تبغر هنتبخش
 | ذره اغلا ةا هذه نم یر ام كنیم الا )هکر دش هناا ضعب هنيو
 نوسمرونک هب نس یب( نطاولاورخ نادهبالارهاوظلااونپ زا هیلع

 ها بارخ نیرلنطابرات وب سو یواسابل نالوا ۰ دن رهاظ ب هفباطوب
 1 دنرکوا نا طاب ریاحصا ن یدتبآ مالسالا حشر ابدا تنی زنی ررهاظ

 ینشباوبنوسلوا دونشخ یلاعت هلا مدمن رکوا نوشپ ارا هماجو نیسهدروخیهاظ |
 :ظقفح باساوهداج“و رکو هقرخو نیشیارآ هماج نیمهرانوپاما ندرلندبا

 داًمص نطابو هنسانمم ران ویورلر دل وا لوځشم هاما كنوبو ها دنسن كج هديا |
 لؤاو هناضردوب هلججراپو راک نامش هر وکی رانوب مکر هات راب دل وا لوخش»|[

 | ردقوب رکفوب هدزلناردیرابعاص قاک دنزو نطاب تکوکو یناعم هکر هسیک
 ۱ ر هوا لوفشم هپ هنسئرب یرمغ ند یلاعت نخ هکر رم رونک تق اط اک او
 | قاناپ هکم دروک صلح لغرب + دنطهب كم رفس هک ز دش د هنيو |

 نو
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 كع اشم ناس ارخ ر دیش ادنرق كنب رقم هللا دبع ونا ردي رقلا د نا

 دنلب ه دل احو یدیا هناکیهدنتش رطو یدیا تف و دیرف و یدیا نادنر واوا
 ۱ هدنشروتواو هدنراقوو ۵ دن رط كنادکربد لا عش ی دیا فب رش هدتبهو

 یر رح و هل اطعناو ق دلوا قالد هب هسوکر زب ندخ اشم هدنشرودو

 هللا یرابد ور لع واو هللا دا شع رک: واو هلن ادعس ونان رکب وب او هلا

 ۱ کر دشوار دفن داند هن وکس جزو كربه ردشعا تبع |
 | هالو درد ه ةنالخ هک يانا لوغشم هل وش آیو رعم ك کر دلوا فراع |
 یرادتاكنتکرب كم رک هفوصت هکر دشعدلوا هنيو هیعارظن هدر رظناوا

 قیدصت یرلفداص نربو ربخ ن دنراخیو E Pi هی و

 زدند هسماخ هةط هرس یلاعت هلا سدفیس ارادمخوبا نیس هيل

 ۱ ناردن دنژ ولوا كحاشم دادغب ردید ادغبلا یسارلا دیش ی ها دبع ید ۱

 | هد ادعد ه ور دشعا تلحر هم اش ردشعا تبح هلا یرب رجو لب اطع | :

 هک دشعد لوا هدنسا دی ب شخ ازويحو اكر م رنک ن داند هدناو رد شاک |

 هدیاساوردعلوا لوغشم هت ر دن كک سفن اچ مذععا ه دشنارا هللا 0

 ارلهانک ه یر ونا هني ور دکعا د اعا هرح ۳ رب یک کلیسا

 1 ضرا هلهنال ت داف وص وصلا نوکبال ) هکردننعد لوافب وردی رلتوعع |

 ا لاوحالا لک هم> يه ن وکبو قلا دنعلوبق هل نوکب الو ءاع» هلظر الوأ ۱

 | لوک و هی ونک یآ رم هکر ولوا قو ص تفو لوشفوص عب( لامن حلالا |

 1 یره لا ه ه دلاوحامیجنو هبا لوق قا قاخو ور هیاس ه a : دزواكنا |

 ۱ جیمز یدنلوا رک د یلاوحا تبح هدنناب ڭا نو Sy هلوأ اعد ا |

 3 رر ینعی(ادک بت 2 تک او باب عفت تره اذ اذا
 1 ال ىح ەليا هصع وى هم هسالفاص نیو ردةلب اوسر هم هوا ره اط ۱
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 ۲ ادع "وه دو و رافا دلو 4 رعش ¢3 یدتا داشنا یت و ورلبا

 ۳ نامی ىوهلا عح ام 5 راو هر اهظایوهلا مک اچ راو هنالعاءرس مپ سوا

 أ ارهاق انب ار دفنا یلبا ل !ءداع رو فغالبسلسا ی دل ندا یع

1 

 | یشعکهد هنیسمرهدیا رکا اطا هلص لذ سانلل# هناطاس |
 | فشکرولوا ثعابنوک وب هناغک عت نالعا و نابع ین رم هلیق راک 1× نایع |
 ۱ 1 كارمسلدرردنتغالب هدننابراب؟ناع ؟ وتسیلعرولو ا لراهظا هک | نت *زوهطوا

 | ردیشا قنع تنطاس ےک ج دی وا ون :

 I N 3 حس Ere تبا
vw ر 
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 وی دراو هر زاب لا اف هلوا حآ یر ق دب دیاشهکب شنا هل کوک شم وق

 ها یشهداجلذجشن و هر ونگو ید وف نو رادقع هر دنا و یدلا كتا یسا

 هکب دروک یدن اب وا یدربک ی مبق وق كعا یما هنس اتم كش یدنکب وی |
 ابا یا یلکرک اکسل ی دتبا بوت وط هکوکن ی زوی ردیکردتبا وزرآ

 نسرراف دهد و باس ی یا *اژاتسود هاوا تنانع رک اعد

 | لصاح هنت چه ندز اظ و ناد رم ههخ مر ی دشا مالالا حش

 |یرقلا هلا ذبع وبا زا جاع كن آ هکر کمزلشرا همننن جهو زاوا |
 ارد رقاد ن دج اند ید زدند هسءاخ 1غ چ هرس لا هللا دق

 ها یه اقام رک غته یزا زارخ هلأ دعو هژرنیسخا نی فس وب

 ندنزدرفاوج كاش مرد شا تہحص هلبااطعنباو هبا یریرح و هلع ورو ||
 عب ندراقعو عايضىدك د ثارممرانید كبب لیلا اکا یی ن دنس اساو | |
 VRE هلج یرغ ندک الما راس |
 كنر تهی دیا ناوج ون زونه اذه عمی دنلغب مأرحا هغ هنرژوا لی رگو ۱

 arta هکر دشعد لوا یدتکنداند Dar زوب حوا ۱

 لوا كلام هاش ره هکر داوا قد اض رتف عا یس * هکلعالو » ش لک یا

خآ فرمت مر دمت لو هني و هلوا كلام سرب اکاوا
 هناو

 | كن راش | درق و كنار اب کیکره هد (ادبا هنم لاکفتا ال الذ هللا ثروا
 رو نداره هکر ریو تار کا امت وح هسنللکوک ن دنتم دخ ۱

 یتنکءع ال ىلع هنعمل تب ار الا اتش دجا قه لقام )کر دشع د لوا هنو

Êهلهجور اکا نب هال وق هنر ندنب هک هسک ره ی نعد( اه جاو ماعلا  

 لوا هب ور دلکدرس» كعا ادا کر شنعح كننم لوا هکعزولوا را دو

 یلاعو هیلبآ هلداعم كککوک هلزا یرلنس د یثک هک ردلوا توتف هکر دشعد
 ا ترفن یبطو می لذ هی هسیک کیدا ت تهارک ||

 كزاارخ هلادبع نوح هکح ردشع د هو لقب و ترسام

 ]ی دتتیا نیسردیا سما هن اکب سا اهیا دکمدتب | م دشريا هاب

 | دهج لرحاسر دفلا وا صب رح هک ادا ی ارف یرب هنبن جوا

 | و دنک یرب ور دکفیا تم رح هنیاسم ثعاج یرب و هلا تعاطو

 | ی رق | ےساقلاد بع ورا $ هلوا نح قفاوم هکر کمر دقایق میهن یکی لرطاخ |

 جا ن رفع یداوردن د هسم اخ قط هک هرس یلاسعت هللا س دق ||

 ن
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 با ردمرب نیکی ابق سصنوبا خش ی دتا مالسالا حش یدرقا هکدلب وس |
 | ندنا شب و یدیا شی ع امسا ثیدحندناویدیا شمروک یکنام هللا دبع
 ربنم نوکر ب یش هک دتیا ئارام هلها دبعوبا میش هکیدتبا لوا مدروقواثیدح
 مالسالا ج“ ی دیاری دردمارح تدیغ یردرضاح دینج قح هکیدتیا هدنرزوا
 نوت یدیس كموقیاهکراپ دتبااک | ی دلکءرصم زارخ دیعس وبا یدتنا
 ردتغكمارکذ قحهدنسلحم :رلیاترد راسا تدرج راز و ید تیا نیس راب ؛وسزوس ۱

 یماروشودجو یدیارواواهدنودردندنیرخ اتم هرس سدق یودهللادبعوبا
 اک رک اش كسنود هللا دبعوبا هکیدتا E اقرخیدتا مالسالا شی دیا

 كلت سم ید ینامیدلوا نی رزوا تال تسم یتایح ل رمش مزپ کب دتبا |[
 | نب یدتبایاقرخ لوا یدلپ وس یرغوط یدتیامالسالا حش یدلوا هنیرزوا
 | یدیا هنیرزوا كلت سمه دېت اموهدینایح هكدا یلبش رکی وا تکی د.دلوا هکمدم |

 ردیارکشاکب و یدیا ردیا صقر هداوه هدم وکو ایدنک هکم دروک یبی بش نب |
 عقاو معا )یدتیا ردن رقف هکر لب دروص ن دیئود یدتیا م السالا حج یدیا |
 | تر دلوا ها هلوب نل اک هکنره شوق رد دارب یتءب(هللاوهف ادا ۱

 ی دروس ینعاّتساو یدر وفو قوج ینآرق ینود یدتا مالسا
 | هک ره

 || بورفیچهنسنرب و یدیارولوارو رسم هشريا نی آ هق دص ای و ةووکحز
 ردنوسلآ هسرولوب مکر هاو درب رب هدهرشطراو یدررب و هنر هارلي هدتناب

 دعس وب مش یدیا رولوا هدناره هک هرسهللا س دق لوم هللا دبعوبا ۶ یدیا
 یو د دیعسوبا ریبز ونه ه دن دجسم عم اج نوکر هدنمانا كنننو د دھار

 | فرص دیحونرک !یدتبا بودیا تالک ناهزرب یدرک هت اک یدیا شما ملک |
 شاعم لاوح یتعب هسک رکی لع ودک و ےفکر ک و مدلب وس هدش وا هسکرک |
 مالسالا جراب وس هزمس بولک دهس وبا یی راب هسکرک یا یویندماک>او
 هن رزوا مادناهداب ز ییک ردرب یالکه لج كرالثاق ندنلوا كشیاوییدتبا
 | مک رواوا راتف رک راب وس ما دنا یب يبکو دولوا صالخ راب وس
 یدیا رزرشو د هند رارا ج الغوا و ی دیا رلیوس یل وم هل | دبعوبا
 | فوم نامه نکن وق ی هللا دنعوبا هکیدربدلواولوم هقادبعوبا هکر درا ریدو
 ید روتک «زوس رب یرماول یلوم هللا دبع وا یدتیا م الس الا ځش زکید

 یا هکر دشود وژرآ لوااک او یدیا شغیچآ هدنفور هکر دوب وس لواو |

 | ی دن اب ه دن دهم عم اج هنیرزوا ل احوب وهيب هک هوا زمکو كما یسا
 نایاب لاو شما هدنرزوا یس هداج" هکب دوک ینا یسپ رب ناد رادب سم

 و
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 یفآ ردندهساخ هقط 46 هرس یاعتهناسدق یرابدو زا هللادرعوبا
 ا ردروصی دیا شم روئوا هدروص ر دن دنحتاشم ماشردراطع نبدا

 لعوباردنعود هنگ ود یدو ردهدروص یجد یریقردرهشربدنراک |
 اراب و رقیدیانوصو ی دیا ولوا هدننامزردیلغوا یشادنرق زق كني رابدور
 انوا یغوانوناخ همطاو كني رابدور ىلعوا 2 یسانا یدیا هدننروص

 ح كيو و ردارف مولغوا مبوب نعي( ایفوص ناک هلاحو ءارق اذه ) هکندر د

 | زعوممارق يع یرابدور هلا دبعوباو یدیاقوص یرایدور یلعوبا یسیاط
 |یدیا كک وک یلئامشوقالخاو یدیا لاعهدنیدحو ه دتمبقح عوهدتعیرش
 زویجوا كر ڪه ی دیا فوصوم هلک عا قفرو تیحهراشیو ردو مد هبارق
 ردراوییاکربهدرقفبادآ كنآوردشمک نداینده دنبآ ها یذ م دنزوفط شم
 كوا هد هي داب كنسهود هکر دلوا یداندو و یلع وبا یدتنا مالسالا مچ

 |( ها لج) هی حة نابزىخد ىسود( هلا لج )هکی تی یدل موکه موق یغابا
 ردراشمروک ینآ هکمربرودب ور وک ی شک یکیانی یدتیا مالسالا جش یدید

 | هل دعوا حش یدرواملسوبا یساقلاوبا حج یرب و وکاب ها دبع جش ی رب
 |37 فوصتلا ) یدتیا هکم دنشپا ندیرایدور هللادبع وبا جش یدتیا وکاب
 | سونا ساقلا وبا حشو ( فرشتلا فذحو قرطتلا لامعتساو فلک
 | كنپشکیتمزابثیدح یدتیا هکم دتشبا ندی راب دور هللادبعوبا ن یدتیبا
 | می( الت كيهانقاتهحا ا داف )ور دیک یتربکنبشک تل ثیوردورودبک ینیاهج
 ج هکر دشعدمالسالا شب لو فر شاکسهسلوا مجهدروب یسیکیاوبناخ
 | مدروقهررو یکی دکب مدریالقاهلیایرابدور یلعوب اح یدتبا ی رقم دیعس ویا
 | هیبولوب کو قهنب رزوا وب ك شو ور درب هکلب هلقاص یککیدمکیی دماج ش
 داصنا ید هدننکسک تلالخ ھکیدتیا فرکش دمع یدتیا مالسالا جش
 ضالتاو فارسا ردکرک كیا لع هتب رزوا فاصنا یخد هدنا عی ردراو
 جش هک زب علا هرس ىل اعت ها س دق كل ام هللا دبعونا 9 ردلکد اج
 ی دجا ی دا ید رولوا هدسراف ناغرا كأما دبع وبا یدشا مالسالا
 زوبیرگ ی دیا شم روک ی یلبش ودیدرک اشكننناغرا رادنب ردکن ام ميهاربا

 |تدنفرط یکیا یشک یکیا هسابا تالک هکنوج یدیاهدان زلس جاق رب ندای
 یر یزعا ندبسلوایدیا شمالا یراشید یدیا راردیااپ یتراب یرغا

 ےک دلوى

 وا توف دوصةمو هاو لصاح دا رم ميکا هلبا تمدخ هی هلججسب ۱



 | لوبن بو زوج یراولش دنب نامه درسا رب «دانزوراتدفنح شر زوا |[
 ی دابا ثولم یییزاناشق كزانآو یت اقفف ی دنک هک لب وش یدلشاب هکا |

 ۱ مود لۆا سش ۱ ر ۆاوا دا ماعم تب هنو یاش نک وک هراب نا موق لوا

 ردیکهبندرآ بول مداخ لوا ۵ ابهر دود یشهلج تودناراکنا

 | هزات رادیرح هوب هکردشیا درب هکندربد تواوظ هلبا راکنا یخدلوا ىذا 1

 | ردیکل صتم خش هیلی هلب وب لوا رل ه دیک هل لب رار ظن بوو 4 رلتدارا |
 | نب راناتفقبو رک هی وصلوا هلبناتفقو هلبعق ره یدشریاهب وصر مک اتیدیا ۱

 ۱ همداخ لوا بولود یدلبازاغآ هک مک ب ت وع > نادودحو یدود اب نئن و

 هکلغشو هنتف ولواریوتفآ میطراریز ن نیش هبا ناکنا هکر دکرک ی دتنا |
 كمکح نیسالب و تقشم كن آ نوع هلوا نك قوا عقد هلاوب رادقموب

 | رردیا بهت و نور>یب یشکخ نامه رذکک هشیاهرانآ هنلوارایتخا |
 | «دنس لوبق وب *لنآو زارولبق لوغشم یکیلقو ردوروچ یهیانربسو
 ندنس هحرادا رع فالخا هر وک نزع یز جرب نوح ردن دیراکدڈروک ب تیغ
 || هکنسمرولب ی دنیا مالس ال میش ررووارکم لج هوا رداض لعفر |

 | هنعیطو هنسفن لوبق كرانآ [ هکی شبا نوک دتا نوع یشن وب لوا |[
 | یدلبا هلب وا مرج ال یدیخناو هتیرزوا تن لعف لوا سل یدلکش وخ
 | ر دند هسف اخ هفط هک زب علا هرس هل سدق یدیقوّرلا هزنادنغوبا #۶

 | یربح نامع وا ردندنزولوا تسوط ما مردنسطانب دمع ن دم یدا |
 | خم اشم ه دنتقب رطور دشا تبع ملی اثم نالوا هد هقط لو و هلبا |

 ۱ تیم لرز و لاخادت اب و درج ی دیا یا, هرهاط تامارک ی دیا یدرفاا

 lb رد تند لۈك نداند هر ۵ کصادنسللا زوخوا كن را یدبا

 || هکر کن هسکل وش تداعسو تاود نب (هبغ هبل لول نک نا ییوط) |
 ۱ | درن) هکردشعد لوا هثیو هیلوا یس هلیسو یربغ ندادخ هبلاءت یادخ |[
 | مج اند كلا كرت نوعا ابند یابند یعی ( اندلاع نهایت دال ادا |

 | ندنتفرعم یدنک هنس دنن یدنک یل امن هللا هکردشعدلوا هو ردندکلبا

 | راراذعاسءییالبهتی رزوا تەد لوایرادق«تفرعملوارری و هنسنرادقمرب |

 ۱۱ هدتمدخلوا قارا هک ردشعد هو هزونک ی الب لوا هژشوق تفرعم لواات 1

 1 2 اص ناک دعا شم دخت هننصعك بو دنا تم دخ هنضعب ید ند ربع 3

 | دام را اب قم لکا تمدخ کا هک وش اقا ۱ 1



 هک ۳. 7 ا

 ر فن دنن ایه كعدو نیع هک ننننرهو هيوا یریع ندننابع كمف |

 هرکصد الن یللا زودی لتر یرلنافو هلوا لطابو ل اع هدنکوا کلآ

 | یاهنههاسدق یفریج نارع نب یموع 9 رد هدزارمشیربقو یدباشلوا |

الا مجردی رپ كنیقاط هللدبعوب مش یدیا زواوا ه دتوربح ¥ هر
 الس

ن ه دنس اتروانآرع نب یسوم حج هلا فروج هلا دبع وبا یدقنا ۱
 و راف

 دزارمش مت هک, در دنوکر پخ بوزان هماناک [فیفخ هللا دبعوب|یدشودلادح

 ور زن ورازهوقهیدجک م مسهتسپارانیدكيبندنب سارق دز مر (
 هرذ اکب زکاردراو ممد كيب هدف من هکیدردنوکب نوا با وح نارعیا

 ۱ چخو نیسبمس قوص رار دیا لاله یب رزم و هماشخا راهلوب

 یش نامرک هرتسیلاعت هللا سدق ینام هرک نتسح نب یبع هحاوخ چ

 در ىدا شا افشا زاد ه دنامرک ردن دنر رخ اتم ك اشمو یدبا|

 |یدباكوک یس هلماعمو ی دیا قوج یرادیمو یدیا هشرزوا ماظن

 نک ندایندوع جش یدیازدیا یوعدود ءیدبره كنوع ر حشو

 يلع هچاوخ هدنامرک یا مالسالا ج” ی دعرونوا « هداشرااا
 ی

 ۳ هچاوخ لییلخ یدشود لادج هدنسانروا نزاخ لیلخ هلر م

 راد كدهعولشوق ردیاب نام هکیدزا هد همانو یدردنوک |
 رات سو راو

 3 > ابص اکب و نویی راماءط وخ بودیا نت ےک ات نیسرراض اھو
 زص ےن تولو هنسفرب مک کنن یک قارطا همجوار

 د ندفیالخ ززلبا لوقو راردیا نعط میام نب هنخوپ نیش
 EREY کا ند وش یکیدننا لوبف رانا و یکعا؛تاط

 2 وراردپ روح ی هیامرتس كنسرانآ ردراو یرهز قارورفم اهن ییا

یسرد هک ظفح یلاعت قحر ۲۱ رولوا زو ام نددحات راردیایح* قورحاا
| 

 ۱ 4 € هرمسیلاعتهللا سدق یر وبا دن هزبم ول ردوطع ٤ هبعع هرضقو هموقو

 ۱ یدراو هیاسد هلا مداخرب یدیا مالم لاو ندهقناطوب یدیا رد ۱ ولوا ربا[

 ِ | رلبدتب دا تبح مام اکا یوق راډ لوانوما ت نیم رغا نوعا تراز

 |یقلغش مادو یدیا رونا نیصوصخو لواو یدلوا عج رادیرع قوحو ا

 هلکن آ قلخ ر دصف هتعج اره نداسن نوج یدیاردیا هداز |
 يدر وص ندم داخ رلیدتسیا كمك هلس هاکناوراید عح ےل ||

 حک ei یدعدهنسن جا بدیابص زاردیک نوه خام بیتا |

 ۴ تک روس
 ی یهو



E ۹ 0 
 ۷# تسااطخ ندید نینح رام * دوام هود لاو #4 ت تنو

 ندیا روهظ ندزوب رش هک # رداور كس زهروک یریغ نداد ( هجرت )
 # ردا طخ وق ید ااو لولخ #ر دلوا مل اع هترزدا مع لو ه# زا دخت

 ۶# مدره مینفنیم بلط یاب زا# مدره منی هنرس مش چو دب قح ان ( رةش )) ۱
 ۶# مدرش من نمو دنا نآ 4 دید ناوتنرس مشی | نلاخ دا نڪ |

 | ندبلط مدر مری تغارف # نشور یخ همر وک لب زوک ( هجرت )
 ۱ | *# نی علب وش نوسید هسربدهن لوا  رارید یخ نفروک نیک دهم ۱

 ۱ | یلاخت هللا سدق یدیاهدشوک اروشاص «دنست ناسك تزول لربه ىرلتافو
 عش هرس نل اعن هللا س تقر اینک اب دمع نیدلا لاجی خش ت وب هرس
 تعاطویدنا یما تاولشوتادهاحیدیار خنک رظنلا الو

 | هی اجر ت اراشا و هبناعورتال ًاک یدیاراو یردرو قوج ن دنادابقو |
 | لوا هک زدشنمروب هرتسیلاعت هللا سدق ینایلب هلنادبع مش یدیا یحاص |

 ۱ | هجاوخ ما راک نیدلا لاجخ م حس مدیا قعنالغوا ید هک هدنامز 0

 هرکد دلصم ناو یدبا « دننګ هرس لاعت هلا سدقل دوفسم نیدلا ءابض | ۱

E ۱هدنافوا صعب نوعا رطاخ تعچو یدیاراومز اوا توخوا م  

 | روا قالوف همزاوا منب نیدلا لاجب عش مدروقوارامآ هلغرت هدنسام ءارکذ
 | ىدياقوب رخ ندلاح لوا موی دیادولو تشو شوخ ننه تو د
 أ یرکبودبا تعارف ندةموقو اراپ راب ییکیدشنا غامتسا نع لواو |

 | شی ا یدتیا یباکهفاب نیدلا لاجج عش نوکرپ مدیارولوا لوخشعء هرکذن ۱

 )اک زب ونیسروقوا راهنسن سوخت هدنسانمآرک د هکنضرابا هليو نوت ها دبع |[
 | بوبا رغ وب ما نمی لمس! منی رب ونیسرولوا شوماخ نسو زر و روا قالو

 ندنس نوج لآ نوناص ییرطاح هراس وردو هل هليا هلی وا یتسدرب نیروق ۱

 لوا دنسب ردرابلاط هکژاوا كنسرلنآ نوخت ین زرولآ نوناص یزاوآو :
 ۱ هلب وا ید دوعدم ندلآ هایض منا هلی ت ت» ءامر یتلکوک رانا هلی زاوا: 1
 ه دنرب تفت : كتیآ ویو مد لوق نزوس هارانآ یتتدب سد یدیازشمرونپ ۱

 ۱ عدو نيغ نیس هکشمر ویب هلبوش ان آ ( نیش كتاب نح لیردعاو )||

 ۱ ردندابع نسل كلبا تین هتنابم كعدق نی ردلکد ٤ :یربغندقلوا نابع |

 | تدن هننابع كعدق نبع لع تروستو ردون هل وا رک ندلح هکننن لوشو 1

 [ تع ولطم كن آ هکر داوا بلاطر دنداع هکلب ردلکد تدابع نيزك ۱
 }¥ نو دف ۹

 نا ی سس



4( 
 هدناطرپ هکیسب رب ندنردیرم كاش نیساک د یرا كدیاوب کت یکرا

 هتوط یا هکندلند ی دلک هفبح نالحرب هنکوا اوستا یدبا شقا تازتع :

 یدردنوک دسیک كولب ربرایدتبا ربخ هش یدشرش یساضعاو یدقوص ||
 هکک دنوط نوحه یال لوا یدتارلت در وتکی شد ورد لوا توراو ۱

 رار دقو یرسغ ندادخ هککدروب نس حش یا ی دتا یدروا منا[

 ینآو مدتبا قارداهب هلی وب نوعا مدمروک ادج ندادخ ینالب لوا ||
 كنآوجاق نیسروک هدنمابل زهق یناعتق> هکرابره یدتبا خش مدنو

 ىلا راته نسو ردکتشلوا التم اک |لعفلاب هکرلبا هلی وش الاو همراو هان |
 .قلخاتنک یکكنوب دغبنم یدتبا و یدردلاق ینآ بویلبا هتتلآ یشاب كن

 لاا یف یدهلفوا بوبلبااعد هرکصندنآ نیس هیلبا كکو کی ا هکر کمان هلی |
 زا تالشب ورد هکرذشءد لواو یدلوب تک بول وا لئاز شبش لوا |

 ر دی ابسا كل «دنب هلجج راتوب ردکیا ایحا یزجک هو ر داکد حدوو

 هنبو نیسرولوالصاو كسردیالصاح ینوب رکا ردکم هما كلشي ورد
 ناد یادخرک و زکیا وا یهلب يح یب ( دیش اب ناد یادخ) هکردشعد

 | هکیروتوا ن دنوش زک لوا روک یزکی زوا یدنکض کس زالو
 | ذود حش هللادبع حش نوکر شرو لوا ناد یادخ قخبالوا ناددوخ

 ندا ردص خشو یدیا شک هنتر ز هرس للاعت هما سدق كنيلقن ناهب
 ۱ ادع ےش نوح یدیا شم روتوا «دنرزوا یسهیرت كنساناتناتهب زور

 تدمر بوق اق بودبا یظعت هش نیدلاردط مش یدروط هدنبازپ كلربق
 . ید تدهرب بولک هنب رزواقأدا هن و یدروتوا هدعب یدروط هنبرزواقالا
 : ردصحیدلوا عراف ندنرا زنوج ی دعا تاافنلا زکر ھه رحم یدروط
 ج رسو مریروطهنب رزوا یا هکیدلوانامز قوج جش یا یدتیا نیدلا
 ی دیا شعوب ورانا رب هلا ناهب زور یدتبا جش رکیدمرویب تاغا
 | ا یادخ هلججاع (رعش )ر دن دنراعشا لج كنعشو مدنا لوغشم هکیب

 قاب رع# هشه یسنو یتسهزا * ےک اخو دابو بآ شازی ٭ مکان
 دابو شنآ زا کاب لاپ یادش هلجزب ( هجرت ) مک اج هفاجو ما هدش
 | زکاچ هماجو دب رفو نان رع# ندم دع هلنادوجو راوطا # زکاخوبآو
 | زح مع ودره كش یب هک اننا ور ندبذادخ رج تقیفح (رعش)
 اور ندرکو دن تنشف نیا هک هناهدشوا ملا هکع وک یمن # تسینادخ



 كنیدلا وی حشو مدراو هزارش بوقلاق ن سدرلبدجآ ردق روق کا 1

 هبصق حاف رب ندع اماقمو لاوحاو ندعاعقاو اک او مداوافرشم هلتمدخ

 تعابس ر و یدمرب و باوح 2 هو یدک نت ی اوس

 ترو ر ضر اکر هرکصخدنآ م دنک بوقيج هدعب مدروتوا « دیروضح

 م م هراو م دتا هعدنک هکن دشود یس هیعاد ۳ برج هنب بوشود 7

 رد هدورگ ج ر دنیا مدراو هتسوق یسهاخ نوچ مروان اپ وس هنن كلا ںی

 ٣ راعیچ یرعسمحش ہکروتوا هدهلاخ کە د ہرشطلوش ینیدروتوا جشراو ||
 هکم دروک ۲ ءزحر ه دنوکوای و راج از م وتوو بوراو هدنآ غ نوچ :

 با مولعم مدتا هعدنک شلزا هلجچ- تک رازوس میکیدید لوا روس

 یتلاح كح ند هیضق لوا سب شعا حاتح هرازوس مکیدید لوا جش |

 هسنب نوچ م دقیچ هرشط بویهروتوا نامه رده د هتم هن هکم دليا |
 مدلبااد ب تربع هزابرب ه دغو ردو مدرغاح هک رزوا یدنک مدلک هنورزاک 1

 ه دنکا نوک شب ا :رجشلا ن دالاعت قح مگا رهو مدرولوا هیولخو 1

 | )ی یدظ جش نوک رب نک رولوا ہ دزارش میش یدرپ و اکب «دنولخ لوا |[
 ۱ توروتک سولفجوارپ هرس یا هلن س دق یدعسرحش یدک هنهاقناخ

 رلتوسیا حرخ هپ ب هرەس وب کرت راشد ورد یدتاویدوق هدیرطن كخش ||

 ۳ دروټک ی درط ها لوا راو كسر روتکی مولف یدعس یا ید ج

 | نوحارلشب ورد یدردنوک ینآ بویلیا یک ینیدروی كش یدیدعس جش
 لس ه درازاپ هکیدیاراویدب ره خابطر تانهش رلیدروتک هرفس ماع هیتر وآ
 | یدبا رولآ شا قانجرب هسا رنک !یناکدكتا مجشهدتفو ره یدرروش»

 ۱ دلا جش ترضح هج داع هنی نوکرب یدیارپ بوروطهنی رزوا| ی غانا هل وشو
 هک ا علی هرارهف هر یدلک هقب .> شب وردرب ن ویارانوطیعانچ

 تاالد هپ یلاءدیادخیتب دکمرلبد جش یایدتیا رک ه فرخ قآ شملجاص
 وان ی علا هل وا مک ارد ه دن م اف مکس هدو نيسه دیا 1

 یشاوب هله نوسلوا وب یدایذب كشیا یدتباو یدریو اک | یشآ کهدننا و |[
 خش یداوا راف ن دماعط نوچ ی دما بولآ یشآ شیورد جا بول ||
 | هلا هلب وا نیسهبب ماعط هکراب رهو لیس هیهقرخ تاکیدیک لوا یکیلا یدتا ||

 حش هل تراشا ځد هنس یربضرب مزمهدیا قوب جش یا یدتیا شی ورد |[
 | نیسرههدیا مسرد هره ج د یر غن دنوب و نیسرم ه دیایردفوبنوج یدتیا |[



>. 
 ۳۳ دش رزوا یغانا كد هح ت بول هياط هنت یم هکح ناصع لوا

 ۱ دا لواو م دیارروط هل هدندرا بودیا تقفاوماکا یجدنب و یدیا رروط

 | هدرز یرو دکدیا رد بودیا ترمعو ی دیا رردنود اکب ندب نیز وب

 | لوغشم هنشیایدنک لواات مدیارروتوا هدر رب بوراویجدنب هلباتحارسا
 | لاح كنآ هککدهتقولوا ان مدیا رلبا تقفاوم اکا بوقلاق هنی و یدیا رولوا
 هنا سدق رکبو پا دهازو مدیا ردیارایتخا یقلاهنت « دعب یدیارلبا لزمتاکب
 ه کم دتشیا نوکر ب یدیا رد یلول اکب ن دنط اسنا تاغ هل هرس یل اعت

 هرک صن دنامز هجنرپ شعدیدنکهدنق هکمزلب یدلآ هنسنرندزب بولک لول
 هنسز چه بوزسوک عضاوت لدرونک هنو كلدیا هدناق هکیدروبب مدراو هنکوا
 هکبدیاوب ییاوج كنآ هکیدلیا لاوس ندنب دهاز مدروتوا تعاسر و مدعد

 نیلدروئکی نوزوس لروص ذم یدتبا دهازریکد یربغ كنا دخ نب هکمدید نب
 مديد نوب ن نوج میلیاراهظا یبکر وصنم یزو هکمرداق سیار دبا هارب مدیا

 . یناصع بوبارصص ندمرب نب یدنآ هع رزوا من بوریدلاق نیساصع دهاز |

 | رلپ تیر ا در یروصنمیدتیاو ی درب و مانشد ظبلغاکب دهاز مدواصندهدننک |
 | ندنفلماما هاروصلوا هکعدرب و باوج لد حاق نداصعر نسو یدجاق

 نوح ردرپ هلج ه دننأب كن یلاعتو هن اعجسقح یدبا رکی جاق الاو ی دیا

 اما مدب یلب مدتبانب ردکسشچب توا هکر کم ی دتیا دهاز م دید ینوب نب
 | لک د دپ لک وکو = دپ دیاش ید تبا دهاز مدیب ن دنر ا زغره تقیقح
 | روصنم ید تا دهاز هرکصندنآ هليا ظفح بوروتوا هی هد اصس یدها ۱

 لبلد ۵ یزوس كکيدیدرلبدتا رادرب سا یدجاق یروتوا ندنفلمامان"

 | هبلبا نیس یوعد قاراوس هکراوس ره هکردلوا لباد مدتبا ل دلیوس با

 أ

۱ 

 یثاب كاد هسردکرک او هبقک ندنلا نانع که درکس تا هلبوش و

 ۱ كنا رکاو ر دک الاح ر اوسو ردقداص هدنزوس راوس لوا هلوا رداق هغغود
 قیدصن دهازمدلب وس یلیلدو توج ردماغان هدنغلراوس لوا هیماتود شاب

 | دش لوا هنو مدمروک هسیک لرولنریصب ندنسن هکیدشا بودی
 ندا كتءرس سدق یدرو رهس نیدلا باهش حش هکرابدید اکب
 مدلوا مرخ هدانز یدک ءز ارش رارید شغزب نیدلا بیجت حش هکنیرب
 شا لیصحت ین دا ندننام اقمو لاوحا «لرابفوص هکیروتوا ندنوش

 |ندادخ ی هکتهتسف لوا کیدا رد مابابو مدیا هدنبلط یسه ایزو م دیا
 ۽ | شهره رباکب ةکسهثسن لواو یدرب و هللادع نا م دیا شعسبا
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 مالسا | هيلع یسبع مص م: هک رد اعاد ردراو ینک رب ه درب ول هكدا |

 قلفغ * د مه نو ی دیارابا یرید یعیبط “هد نیم لوا هکر دیبک یسفن
 اکب براب ید تاو یدتیا هارب بودیشیا قوپ نسل اوبا جش مرابا یرید
 مریدیشیا رازوس یک كنوب هکم دش ربا هنام زرب هکک دری و رع ردقوش

 هثب رزوا كن نامه بولوا مق او صبق هضراعسب مرسی تالرید یرکنروس
 حش نوج هدنرخآ كمارلا مرح هدنسبتلا زوبتلا كبره یدلوا توف

 هکحارسیعمحشو هبودرکن ساوبا حش یدلواهتسخ یی ناهب زور

 كناهب زور حش ی دیا یسیاط كناه؛ زور حشدالواو یدیافراعو یٹکو لوا
 تابح و نکیلک ی دا و ی دلوا هححوتم اکد ندران [ حش راب دلک هنت دابع

 فصتم هل تاحور و یدبا تایحو (لاةیج هرشط ندیناف ناک دنزو یناعسج

 یا نسو مره دیک لوا ندرس ن یدتبامحش رایدتیالوبق سد رانا ملالوا
 هرکصندیآرب یلعیانسونیس روش ربااکب هرکصن دنوک شب نوا نسل اوبا
 هدنرخآ نسخ اوبا حشویدنک هنرخ | هدنفصذ كمرحممحش سد نیسزوشب را

 سدق ینابلب هلا دبع حش م یدک هیرخ هدنسانروا لر فص لع حشو یدک
 ردندندالوا كل افد لیع وا حش رد ندلا دحوا قل 4 هرس یاعد هللا

 لع ن, دج نب دوع م نب هللادبع رد هلهجو وب لدهب یعوبا جش یسنو
 مهحاورا نلاعت هللا سدق قافدلا ىلع یبا نب لیععسا نیرع نی دجنا نب

 هکو ناب همطاف یدیاراو یزقرب و لیععما یدیاراو ولغوارب كنیلعوبا داتساو
 هلن دنع خشو هرس هللاس دد یدیا یسهحوکنم كنب رشق مساقلاوب ها مش ۱

 ِنیدلاءایض یماتا یدننک هللا دبع ج ردلب و یسهقرخ "هلسلس كننابلب

 یتدرلنآ زرد ید دوعسم نیدلآ ماما باب ین واخلم
 د لوا ندي زامش یدلا CF حش ید لوا ندیزارش ندلالیصا کا

 نادی رهپا دشر وبا نی دلآ بطقیخ د لوا ندیس اصس نیدلا نکر جس

 یر ره لرلن و و و از دمت نل لاج شید لو ۱

 لاس هللا س دق ر درا شی ندی درورهس بضل ایا ا جد

 نوا م دیا تسدا د ارنا ن دول «دلناوا هکر دشعد لوا مهحاورا

 هرس یلاعتهللا س دق كنا دمه رکب وبا دهاز م دعب مدزکدراغاط لیا ۱

 ۱ ی دیا دی یبحاص قداص تساروو یسا تمارک لواو م دش الوا هننیعک

 | یدیاراو یساصعرب,لروع و ی دارا هکر ره هکیدیا لوا: یدو تو ۱
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 رماقل كنآ ناهب زور هکر دیقاب اد هنامز لوا ان ردشمروا هنعابا كناهب

 | کر دشعد یدیا ندنبادصا كج هکر هاطنرکب وبازحش هی ربا هنتداعس

 ال هکنوج ن رشعر و لوارمشعرب مدیاروقوانآرق هجب ون لبا جش ر حره
eم دليق زامن بوهلاق هدنرخآ كنههک یدلوا راط اکب اند یدلوا توف  

 م دلش اب هسفموق وا نآرفو م دروت وا « دنچ وا یشاب یس هبرت تجش سبا |
 لنحش مدلبا مات یرمشع ن نوچ مدلعا نوعمعید)اق اهن ن ریش و

 بادکا هککد هامزلوا انروقوا یرشع ییکیا هکم دتشبا ندربق ینزاوآ
 هتبرزوا كنوب لاح تدعر و یدلوا عطةنزاوآ سر رایدلوا عج بولک

 یزاوآ كعش هرکصندنآ مدلبوس یلاحلوا هنیرب ندیابحا نوکرب یداوا
 زور جش هکر رونک ه نعیاعت هللا یر هپ هکم تاحوتف بح اص م دیجسلا

 ۱ هد لاح هللا ف دجو ی دیارلبا ر هقعز ه داب ز یدیا زواج هد هکم ناهب
 كمرحو یدیاررپ و شی وشد «راندیافاوط یهللاتبب هک « دنیثیحر
 هغه رب هاک ان یدیا لالا قداصو ی ديا رلبا فاوط هدنرز وا یرلعطس

 لواو یدیا لکد علطم هلاح لوا, دیک ججهو یدلوا التم هننبح كنروع |[
 نوجا هلا یریصص یکلوا اما یدیارابا هلب وا هنب هسیارابا لمص هجن
 داقتعا هنپ قیالخ هکیدلب حش یدیا نوجا هینغ» لوا رلیک هرکصو یدیا
 كمرح هبف وص ردنوحا یل اعت هللا یربک یس هع یکیدعش وب هکر ردیا

 نیس هصق و ی دقارب هنکوا كران آ یدراقبج نیس هقرخو یدلک هنسلحم
 ن هینغم لوا سپ مل وا بذاک « دلاح هکمزرجسیا ی دتاو یدلبا تناکح

 راددید هبدرنغم لوا لاح تح و شع كنعش ی دتیا تمز الم هتم دخ

 یلاحوب هینفمردندنراکا كهللا ءایلوا هسک ندیا لعن اکسوب هکر ایدتناو

 | ندنلکوک كس سب یدالشاب کا تمدخ هو یدلبا هب ون بول
 | تافو یدیک نیسهفرخ بولک هی هبفوص سا هني یداوا لئاز تبحم لوا
 | ده وا عقاو « دنطساوا كمارلا مرح هدنسبنلا زوینلآ لنرعه مج
 یادیایما یوفنو طع 6 هرس یلاعن هللا سدة هیودرک نیبشاوبا خش و
 تز اغ هعچج هک رکم ید امقیج هریشط ندنسهلاخ کدزاریش لیہ شل
 یدیا اچ نومهگنروک ت ھ۶ ضعب ةر دا لیبس ىلع دوخانو هک ادا

 هلبا كن | و یدیا رونرو کک اک | انابجا مالسلا و هالصا)اهلع مضخو ||

 : | بواک کا ی هنربهکیدلواوب بیس هننفو تا هکر دراشعدیدیارایا تی
nr 
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 4 دنا حوا نوڪ ا بولف شور هدلعمج عام رافراعارب ز هلوایوز بوخ

 || کردشع درایضعب و ح٣ تروصو عب تروصو هبط جاور ر دراج اتح ||
 || کر دسم هفر اع لوشر اک یک كنوب او زر دکرکب بانتجا ندلا وق ونا
 شروا ندکشیارظن هقحرمغ یس هدیدو هلوا شمشرا هنلاک ك بلف تراهظ
 0 ظعوو رک دن هدنع»اج یکسا از ارش لب یللا میش تیرضح هکرارید لوا

 نوتاخرب هکیدتشا هیلبا سلح بو راو هکیدوروپ یدربک هزاربش هکلوا یدابا
 ۱ هک هم با راهظا هب هریک وپ مزد یا هکر لب وس تو دبا تص دن رگ 1

 هکر دلکدیضار اک نسح نوتاخ یا یدنبا جش نسرولوارابتءا یوروخ |

 ]| هلنح هلوا نیرق هلتشعهکرتسا یو «دن امز ره لواهلوادرةمواهتت هدلاع [
 » ج مک اتق ورا هیل ربا ن كیرب یر زکر ھه هکرد رلذعا دهع ٠ دل زاقشعا 1

 ]| هکب داوا ضر اع لاح و دجوردقاوا هنب اعضا ن دزوساوا یدتا ین اب ون
 ۱ تیاکح هی و درک نسا وا حش راب داوا لست « دنا لاح لوایبیضعب |

 | زونهو مدلوا عج هلبا ناهب زور جش هدننوعد كن هیفوص یضعب هکر دیا
 || عوترآ ندنا هدل احو ٥ دلعنب هکب دلک هع رطاخ مدیا لکد شاع: مات یآ ||

 | یفن ندکد نک یرطاخوب نسخ اوبا یاهکیدتبا بولوا م لطم همر س ےب نامه

 | دیدی رف كنامز وپ لواو ردلکدرباربهلیاناهب زور هسی جه نوکوب هک لب
 | داق منم هن امز نیر د € رعش ل ۰ در هش وب ی دابا تراشا هب یتععوپ لواو
 ااا یک ارم فراعم ناک دنور ٭ یصقا هناتسآ انرواخ دخز  هللا طارص
 ۱ عاعسحاصرحش ترنضو »۴ارو یارو ام غاج لزم تسه هک ۳۹

 رازوسقوح ه دنع كیا هدا وب ی دانا تعارف ندنا هدنرع رخای دنا ۱

 1 ضرعتساف لجو نع بر نم ن الا معسا ین )ی دتب اراب ذلیوس
 ندنرسغ كنا سا مری دیشا نادعر ئ دعس نب حب ( هربغ نم تعع*

 || ش٠ دن رع رخ آ هک رب دو مدلباض ارعا ندکتیا عاتسا

 | رص نیزسکع د هش یز دیره ضعب یدلوا ضراع یطرم مف

 | مک ات یدروتکی تا ناسلب صلاخرادقم رب ندنهنی نخ نیطالس بوراو ||

 ]| یدنبا جش یدروتک هنب ر وضح كنهش یغا.لوا نوچ هبلباجالع هش ||
 ۱ ردراو بلکزو وارب هدنا قبح هرشط ن دهاقناخ ( كن نع هللا لارج / ۱

 | زالوا ما هلعا رب مد نآهب زور هکلکلب و روس اک ا یتا وب روت ||

 اذود یا یاعت قح هک رد دنبرب ن دنرادنب قشع نیسرروګ هکض وبا
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 لاسر ت یضح هنع یلاعن هللا یضر حشر دکلبا لوق هلن اس او قرا
 تا ردن فوصد هللا لوسراب هکیدبوسم یدروکد بوج سورا اا

 |یرانعمو لریراوعد یوصد عد (یناعلا ناتکو یواعدلا ل ارفوصلا

 اسو هيلع یلاعت هللا یلص لوسرردن دسیحو هکیدروص هني و ردکلبا رس
 كلذ فال هنا حس هاف كلايخ یف یطخوا تالاب سام لک ) هکیدشا
 هکاکوکہ که نسنره ینعی ( لیطهتلاو لرشلاو كشلا نع هه تنا دیحوتلا
 ی ال اعم قج دریح وت ردیف الح كنآ هراس هللا هدیآ رو طخ هکلابخو هشود

 هللا لوسرردن لقع هکیدروصهنی ور دکل هزت ندایطءتو ندکر شو ندکش ||
 تاذیمالعاو ردکلیا رت ییاتدیساندا كلع دکیدروب لسو هيلع هلا لص ||

 ٠ ما ید هدنسنلایمرکب زوترد كر عه یرلتافو ردکا لرتیرکعز هدقح :

 وبا یتبنک هرس یلاعت هللا سدق یل ناهب زور جش رد هد
 ردالع ناهر و افرع نازعاس ردب زارمش هدعد ردي وسلا یلقبلا یصلا یا نیا

 ردشعا نی رفس ماشوزاجح و قارع ٠ دلاح تادب ی دبا قاشع هو دقو ||
 :> یعضوم كج هدیاح وزخرفاک هد هب ردنکسا نعي هد هب ردنکسا رفدو

 هد عام“ یراخب کک هلبا ی در و رهس بیل وبا حش هدرب یرلک دتبا ||
 دبع نب هفیلخ ن دوج نيدلا حارس جش ىب هقرخ و ر دٌشلوا كب رمش |
 تضاب ر هدنراغاطو هدنفارطا *ازارمشردشوکند هبلاس نب دجا نب مالسلا |
 كنلکوک یدیا یسا ماد دجوو قارفتساو قوذ یدشلوا لوغشم هب هدیدش ||

 ن دناقواو یدیا زال وا رهاط یسا كنم رازوکو ی دیا زالوا گا اس یشتآ

 ن دنارذزو ندنبنح هدتعاسرب ندن اعاسو یدیا یا لصاح نانثمطا هدنفور ||
 ۱ :اداب رفواکی یادبا ردباهآ هک ره یدا زاذو للاخ ندرل هلان یورود نعد |

 |كناو عمر ک۱ یمھف كنبکره هکردراو یتالک ہدلاح دجو بلغ كن و
 ۱ دن دعا و # ناهز مسح ود تسا دیدن دم آ ۹ رعش 9+ ردندننالک ۱

 | ۴ ن ناام لکردایب رمخ ٭ نآ تسا دومن كنرام لکرد ٭ نیمز شوکودا |

 یغالوق کیش هک * كلاع یزوک کیا کد شمروکهکبآ (مجر) |
 لروکر دنابع لج كن هدلکی کبر # یک که لسکراکببولوا قالوقزوک ٭ لر ||
 یسرافو برع یک ایعطط حرشو سیارعریسفتر دقوچ یاغیلأت كناو |
 یدا دعت كرلنا هکی ربغ كران وب و یکرارسالا فشکیراون الا ب اکو ||

 | هکر دکرک لاوق هکر دشمرونک هدر اونالا باکرولوا رم هدالک لبو طز ۱

 بوخ
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 ۱ 4 ۴ هلبا تغارف ندنآ الاو رارب هیادتقا كسار ؤل وب لالح ثوق بلاطو

 | ثف. ,فخ هللا دیع وبا ی 4 هرس هللا سدق راک الا ده ی نیسحیپعوا

 ااا ەد هللا س دق ر دیهش كنهش كننو رزاک قعسا و باو ر دن داعکا

 ۱ كنا یحاشم لرب لواو یندلکهن ورژاک راک الا نیسحر حش کر اريد ماا |

 1 گرو ید لوا یدبا قالغوا ز زونه نح “اوا حشو راد دلواعجب هنا

 روقوا بوح ین ار ة ق العوا وب رلب دا هے سخا ا یدیا ش 13

 || دوچ ید, دج اون ب ولک شوخ هش و یدوقوا نارق یوریی مه ۱
 ۱ ندنفو عاشو ی دنلبا هزارمش بویتسا ینا ندخ اشم ی داوا عراف |

 || هاکنآو یدتبا رحا یکیا عاتسا تیداح ااک |ندنباعحا كف هللا نعوب او
 ۱ هک اک ۱ یدشربا هدنت اکرب ت كخعشو یدلنا ترف اسم هز 1و هقارعا

 || یرمقو ی دنکن داند هرکصا دن ز ویجیوا كيرعه نیسح ا
 ۱ قعساوا ج ¥ هد زارشرد هدنس وبقیس هضور كفقخ هللادنعوبا جش

 || رذلصالا یسراف ۹ هح ورو هرس یلاعت هللا سدق یت ور زاکرا رهشنییهاربا ||
 ۱ ناسم ندرفاکراب رهشیسانآ كجو ید !ندنو ر زاك درونیماشنءو دلوعو

 ۲| هدف وصت كهشوزدرل ت ہع و ط هدننامز مالسا یدالواریاس و وا ۱

 |تاحاو رد هر کالا ی دانآ زورتفلا دمع نب نیسح نب لع وا یاسا |
 || هدز اریشو هدنو رزاکردش شرب دیه كن هسیکق وج نادتیدح ٽاڪڪاو ۱
 ت» اور زانو بسا داحا ن دنس تلج و هد هان : دمو هد ادگهو هدر

 ۱ شمروک یا دمه مط هج نب هللا دبع نی ىلع نس اوبا حش هددکم و ردشلیا
 ۱| رایتخا هنابم هدلاوحا هکنوسلوا هکنرزوا کنسیعب (للابسب کرب قزرلا || لیاماضرا ناف دصقلاب كيلع) هکیدید نونلاوذ هکراباتیاور ندناو یدیا
 | نیس هيلو ا بلاط هداب زو نیس ةيلباتعانق هتقو تر ور عب نیس هديا
 || لوبةمهلوا كاپ هکلعو ردیا كاپ ینرسب لع كلباتعانق هقرز زآ یسردیا
 شمرونک ت دارا مات هش یس رب ندار زو دولوا قيال هغلوا كاب ترضح

 | رخآیدیاریا لوبق هتسن ن دنا 4 یدیارلنا دهج هکر دقنرهو ی دیا |
 سوا لدعا لوبق هنس نادنن م دنا دهحنکر دقنره هکندردزوکریخ هش

 ۱ هرس سدو میش و م دلشفاد هزسیناونو م دلبادازارللوق جت یرواندنس ||

EES |۱ ینرکش كرلکلا كنسو ی دلوا مولعم کن كلاسز كنس  

 |یزهدازآ یهذم منب هکلب ردلکد یه ذم ےب كلبا دازآ رالوق نکل لذت

 ۳و ۲۳۳9 . و



اکب هلغیرطوب نج واو ردراشلوا یلوئسم هکئرادقم خلعغ |
 ۲ یر رولک

 مد افو یدباراو هیش ندنکمنا هق دص هدعاب مب وم دقجا هداژ نوکرب ا

 | تولا ن دکما لوا هر اپبربقدیا شلافنوک تار د هنتف و مراطفا هرزوا ||

n ۱رها ی درب و م الساکب بواک ینج لوا نب هاک ان ی دلوا نک اس ملا  

 | یروئوان دکربص هالب هو یروتواندراتضان روپزب یدشبا ی دم روک |
 یدک بوبد هلی وب قدلول رولص كدتیا ناحفعا نس نوچ كدرلب دو راسا نس ||

 یا داع 9 ردورپ ن دنقو لوا غب دفارب هموکوا یم “اوب یدلکدعب نمو
 هکر دش غ دهرس سدا یفخ هللادبعوبا عش 6 هرمسیامت هنا سدق یار عا |

 یرلنانغف یکسا و یداک هز اریش هدشرف قو وص یتفرپ یار زب رهلا دبع
 | نوک وا یادیا ربا فرن هب ارق یدیا رولک اکا هکح وتفرضو ی دیا راو
 | نكى رلناتفقكزى ممفن ےب یدشیاراب داب وښو ساک اهدنا وبیدلوا هدزاریش

 ٩ درهشوب هک رب نیدرهش وب یب ہللا دبع ابا ان یادی ا کی سپ رخ
 هنفرطرحب ی شبا نیمردبک هدنق ماشاردفوب منی خه که یک ناتفق یکی |

 هکک دزوهاکان دک بوزقخب ند ویقیغاکی نادناو مدلیا تعیاشماک اسا |
 هس هلو ررغاج هو رول ب ولانص نیررافاناو شع هرتاقرب یکلام رفحا وا
 هک هلی رک لزا لضفت یدشیا ی دشربا .زب بواک ق در وط هدرب رب راو ماهطا
 نیس هد جم بول اقا نریم هدخب كدب ماعط بوروت وا س مواهب ماغظ
 هد روشک هل زادقم ر نردهاعطاب یکشاک,یدتبا ر شنا وپا ید هثبزوعوا

 یدال هیات یرلماعطوب زی ابیدتیارهلنا وبا رد و رلبا مهظم تب
 هرس یان هللا سدق یهکح نیا ا وبا ۶ یدلواهناور تون هلر و تا هرلداک

 كنیطةس یرس ن وکر یشا هکمدقشا"ناد دین هکر دن د لوا
 | دبا رکج وک دنر نو یدیا شل وا عجب رد دصهدناو مدیا هدننساحت

 ات دا یرب قدلب وسزوسرپ یشکر هر رهدیک یی وخش واهنسن هت هک:دروصیرسا |

 بول )م دتا یدلکاکتب ون نوچ كمجا زا نیوص یدشیا یرب و قلجآ
 کیدا تسک4سفلره یلاعت ہلا نعی(تبسکاع سفن لک یلع للا عالطب
 كد هلبوب نی نر هدیکی ب وخ وا ر دیسلوا فق او كرالکوک هني داوا ماطم
 یر ندن وک لوا یدلا هلن اب ىن و معج الغاوا یا ثفسحا یندتایرس

 || ن دنا شک ردشهدیلح دیو م دمع هنیرز وا كت هلجج لوا هک« درب هنره
. 

۱ 

 ۱ راک ر ھر ه دیا رک | یمزارب هب ادتفا هک دراو پف ناد د نج یلاصت كبر



۳ 
 ی دزرانی وا درن بوروتوا تعاججرب ی دیا اب رغ ممب نعب یدیا هبط صم
 : م دل وا ریختمندنا 1 یدرونوا هغمانب وادرت داکرلنا بوراو نامه مسام) ول

 | بوروکیرلنایدیا رارانب و مث رطش تعاجوب هکقدثلوا سد هریرب هدشنود
 رابدکحرلقاح رانآی دتعاط حر طش لمولواب وراویرانا و یدلو ازت

 | یکیوبنرردیاهللادعوبا رب و هب هک کی ری واک:یرکیراقاچ ع یدتیا مساقلاوبا |
 رولواهلیوا قالی ظن یندلهکتقواو یدتبا مدلبا لا وس ن دنا مذلاق هب ن دلاح |
 ردشمک هدیراقوب هصق و رواوب روهظ هلد وب خاب لب رظن یندلریغهکتقو لوشو |
 هدنناماةءكھللادبعوبا و هکردشعد یرصق رکب وبااک وب مالسالا حام

 هلوا شماک اویهسی رانو هلواراو یقبنک ك با هک هلوااماو رد یرصقمساتلاوبا |
 | نیو ( مکحاو عا هلاو )هل و روهظ اقافتا یخد ن دنسکیا هک ر دلاقحاو ۱
 ی دیا قارط الار شک یرصق مساعااوبا هکر دشه روس فیفخ هنلادبعوبا |
 ه درال وارلیدشا م در وص نیبس نډنا ی د روعارب قوح هنکوا یتشاب یتعو |
 یدرو مالس اکب بولک هسیکرب ن دنج مدر دیا راطا هرکرپ هدهتفهره

 مدروکهاکان كس هلوا رهاظ هک هلوا هن مدیا کا نوکرب م ډمروک نص اما
 نمومهکیدتیا نیسبشکن مدیا یدلوارهاظ صح “رب هدنروصبوخ هدایزرب
 م السو زر « دیا تبحم كسروک ی هسوک یک كنس هکتف و ره غ دراج
 تبع بویلبا هلی وا لوا رهاظاکب تقوره ورکندع مدیا س» زرب ریو
 نوکر ی دنزکو ا رل هنسن یضعب اکب و یدنوط سنا ماشو ید سوک
 هکنخ ی دتا ملهرونوا تعاسر و مول هک هدضسمورب لک م دتا اکا
 مرجال  هبمروک یر هروک نس قیالخو كس « دیا تاملک ب ورونوا هل
 | هکلهروتوا هدنفص رخ آ هل رسم لک مدنیا اردکرک راهسیبا تبسا هس اوسو یس

 [ | هج یرلمدمحوب یدتنا ق دروتوا درک و رجا سب هیمزو یرب یٹک ره
 | مر روک هاکا یتضعب وم دیاوخ نضعب وه دباوخ مین نضعب مدتی نیسرروک
 یدلیسیع رازوک قوی مدا نیسبمرروک ی رلنارد هدنرزو|یراشاب هکلوا ید
 | ییز زوک كنبصهب شمرون وا بارغرب ه دنر زوا یشاپ كنپنکر ه مدروک
 || تنسیضهب و شوق « دنرز وا یشاب نامه كنسيضعب و شعروب هلیراتانق
 هک دموقوا هدنآر قیدتیا ردنوب دنیا رج اهاکورترواماک ی رازوکهلبراثانق

 (نیرق هوهف انا طبش هل صین نجر رک ذ نع شعب نمو) درو اعتق > |

  e EES an Reو ن هتک =

 یاد سے یخ« صد هم

 ]| ب رب ره ور دراشهروت وا  دنرزوا یراشاب رانا هک ردراناط,شران و



GE] 

 جابص هنوزکبدبکب ولا هل یناوج لوا یدتباد نج یدیاراوی اغا كباعصا
 یوا ك زوب هلبقب رط حازم و طاشفرلب دی ماعط هک ن وجزکب روتکاکب |
 یدلبا اب ناوجلوارلیدلا تراشا وید هلبا تعفاومیخد هل وج لوا وراب داش اب |
 هکلوا شوماخیدتیاب وی ارظناک |لیشیدتبا شنزرس قەي عندبقوب |

 هنسا مه یداوا سشوماخ ناوج لوا مروری وف یکی و ب وقل اق ی رد مس

 هکیدرا و هبهلاخ بوقا اق رلبدید ه دینج یتیاکج یمادنراب یدنک بویعدا
 هرکه جت هکیدنیا هنباحتصا بوقبچ هرمشط یدواوب هلا یغادرب و ییاصعلوا
 وبدزکعیا روضح یب كجا بیرغرب هدنوب  هکهردبا تبصو « رسکزدأ

 قشنقک بولا ن د هاخ نیغادرب ونیساصع نرسکمریو ن ن وڪقح هللا

 هللادنعوبا خيش هک زب رعلا «رمس ىلاعت هل |س دق یب راو ىلعوبا
 یدلک هزاربش هلتم وکحولع ییبراو لع وبا هکردشءدهرسسدق ففخ

 | ب بولک« یکصندنزاس# ماضفا یدیاب هرفس ن وجا ارقف ندیک بوطوا |
 || یرکذتدارا,هدنسبرب كر هک كدروشلب وسزوس هلن رب یرب یدیا رروتوا |
 || ی دادقم قوطرب + دشیوب ی دردلاق یراقوب ینکلموک یدشود هي اترو |

 مدشچ سالبرب و مدیا هدنغاط ماک) یدتبا ر دنوبمدتبا یدیاراو ناشنرا[ |
 | یتا ۰ دن رزوا كن هرا لوا مدتنا تعجا سم ندرب لوا نوح یدیب یفیوب ||

 فبعض مانا یدتا لدشودندن هشناوب مدنبا نب یدلاقهکر دیناشن كنا وب و

 اوا جات كسرروک هه لاحوب سب مدندیا جروب قوج نو یدلوا ریو[ |

۱ 
 هلن ادیع با میش #4 هرس یلاعت هللا س دق ی دعا رفمج لضفلاما

 1 ردکر د نمد یر صا ورع وبا هک رایدرپ ورمخ هب ید عج ر ةعج هک ردتکد

 ۱ برا وا ره اظ لا یکیا ن دمدرآ .هکمدوک ی نا یدازوج مرازا نکردیالسغ
 [ ورگ واو یدراو هرعطصا ںوقلا ی دعج رفعج یدلفا مکح ییرازا

 ]کیش و رگ وبا رلیدقل اق ندنرارپ ب احها ی دشیاب هنغاءا بورک هنسهاخ
 | یدش روب نایب یل وب حرف یکیا نوا و رد هلل یضح كن آ ہک وک مط

 | هیوشهکلب مررودبویعد هلی وا ن یدشا بولک هنءاقهراذعاو رعوبا سا ۱

 ك وک ید هج رغ هج یدروی هباصصا هرکصندنآیدید میرود بوده وش

 ٠ ٤ رم لات فا س دق ی ربصقلا متساقلا وبا ل راي دیشاراتمدخ
 إم ساقلا وبا هکر دشعد فف> هلادبعوبا عیش ر دندنرابک ك دینج باحصا

 هکک دش ربا هعضوعرب مدنلپا تابا ها رصص نب ی دنیا اک:نوکرپ ی رصق

 4 هبطصم
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 بودیا دهع نیو رلیدرونک یاب رب یزوق مدیا رطح هدننوعد كنب نم |

 ینعب ( تنا الب لک )یدنیا نیما وبا مچ بوکچ نیل ناب رب هکمزرود
 ۰ سل رنک یکیدید ك لاح ةکمدلبا نظنی نی بوبمروک هدان وا ییدنک |

 نوکر هورپ ندنفولوا نیو یدنکمنایا کمدلیا ساسحا,مدی مقر
 | هکیدلوامقاو راتنساو ششوب راک | ین یدتبا مالسالامح مردیک هموریک |
 ردهدهاشمیاعا كفراع ردنداهش لیاعاكنس ی دو دیک هتسهناعم ناعا |

 *ارولواهدایزندس هند اس ممه دب رم وک ردشه دفیفح هللا دبعوبا جش نیو
 لوق تاليو ان و كيا باط تصخر سفنذحابسو ندقوإ هنسن لیئرضم
 ۱۰ د ز ارش بلاطوبا هکر دشع د فیفح هل ادنعوبا حس هنیو |

 هبسرکویدلک بولا اصعرب هنلاو بویکس الب رب تفو یکیدشیا سلجلوا |
 ميليوسنهکدزا: یدتبا بوقاب هقالخ م دیا مدنبنب و. یاد روتوا بوقبچ |
 هلا هی رکو دان رف یدتلغا قیالخو یدلغاو مراکهانکر دنا زراکهانک |
 | كنخانا هکیدلوا رهاظ میظع لوبق نوجا کناندمنالخویدلوط سلحم |

 تاغتلااکآ هسیک هکیدشودببسر هدعب یدیازرولآهینافشمراهتسخ یغاربط
 یدلک هيا تودیک ندزاریش رلیدتنا ضازعایس هلجج ندناهراب دلؤازعا |
 | لهن ىلع نیدرا و هن اهفصا ندا ی دیا تافثلا هسیکرب یخدهدنا |
 | هلهسن لیعبوراو لو اومدلبا ج رش ییماقمو لح كن او مدزاب هتسن یضعب |
 | یدا را ضارعاندنا خد لهس ییغ یدلیوسززوس هدنف>كناو یدعشلوب |

 لرادبه راو لعوبا یدزاو راد یهو یدتکهقارع ناثسهرک ندا

 ردمدا رعیسادا تأردراو مجروبیدتبا ردن كتجاح هکیدروصیدیا یلماع |
 || نالو ی دتا ر دراو كتحاح هن ېد هکدروص هنب و یدلیا ادا ینآ یلعوا ۱

 || یدندما نکسمین بوراو یدریوو وب اب رب ووا هافناخرب نوا مب هدعضوم
 اند ان دو راب دیک هایس ج د ی درک بو دیا كيرهايس یهاعناخ لواوآ

 | هک ذره هکردل وا درناوج یدتنا مالسالامج*یدلوا نکاس هدنا هدیک
 | ترسحو هروک ن غار تبطم هلواتوف هنسنربندناب وهشب ریا تبیص هرب اکا |

 هلن نایهن ینابولواتوق هاو تبع لهادکن آه هدیا نیکر اد كنآ هلتمادنو

 ی دشا فیفخ هلا دع وبا ج هل وا رورغم مان بویلبا یوع د راهطاو ۱

 | تزآ دنحیدلک هننراب ز لدینح ندناسارخ ناوحرپ هکیدتا بااطوب مس

 1 دیک لواو یدلغب یی ووو یدتلبا هبهناخ نغادرب قع! نس هوکرو نساصع

 22 ےک ع یر شع کشک ا
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 مدیا وکم راد ی دا هلکوتم ميهاربایرب ن دع اشم یدلک م كلتا

 رو هکیرافو قلاق یډتبا اکاهضکرب یدتبا لوق كس دبا راطفا هدر
 ارز مزا ینا ن, یدتیا میهاربا ر دنا یی هرفسلوش یدتبا یدعلاق هی
 | مکیدروک هکر یناغنا مربا تکرح نوا بابسا نی وردننکر ح نوجا باس

 | تکر جن نوچ پباپسا ی دقیا ری هنس شموق هنکوا یب هرفس ھارا |
 ]| مدیا تکرح نوجا بابسا نب هاو ی دنا میهرپا ردنوب اب كدريد مرا
 | یدشود هکوا بونقود پەرەس شاب مدنا قمعلاقندمرپ هکر دزاو ر دقلوش |

 | لات هلا سدق لع نب حررخ بلاطوبا 3 مر ماعطبوروئواهکر دلواهداشا

 نيشانه هلدینج جرزخ بلاطوبا هکر دش مد فیفخ نی ها دبعوب هرس
 الوا ولید اکب اشم یدلواالمم هنتجزیسب رغا جا یدک زار شیدا
 | بیزقهیدبنواو ىلا نوا هکر هم دبا رابتخا نس هدیازابتخ ا نتمدخ كنآ
 و وا هموزوکی دش هک ی شفت کا كر دجکو منا نوور هکر یدال
 | رفاج یخ در مشمابا شمرقاجہزکرب منم وب وادیکح ںودیا دبلخ
 ولار یک دنکدنزز رق یا ی دتبا م دلبا دنکوآ یتکلومدلاق ندمرب

 |ةتیو كس رر وکه پر هجن نام دخ یلاخ كسزم هديا كکوک ن تمدخ
 1 درو م دّتشای درغاحوید یزاربش مدیا هدا هدتفور ر دلو

 بوش ربا. هلتع رس يخدش هللا كنعا كس هدنق یز ا ریش یدتا یدرغاح/|
 نس هکیدروصندفیفخ هللادبعوب اش یلی د یلعو مدتلب اهنکو | کل
 | مالالا ج” مدتشا یک هللا كجر ی دنیا ل ,تشا هصنیهللا تنعاوا
 هک پس ندناوهمکج اذكرو هلداتسارک هددیهلواردق وب حالفیدتبا

 هلخا د اره اندردو هبک و د هنب رب هزلا چیز قاو هیعسا هللا كما و

 | رلواحالقاردشم و هالو یدنک عب رد هتسر دوخ یشک وا بم یناک دنزا
 هکرلواحالفا عقیالو تدب هلی وا جش دیک ن س انار دکر ک ر وداتسااک ||
 || گشایی زاوآ قسرغب یتعب تسکر ط یک هکر )هلوازمس ریپ و زس داتا |

 فیقخ هللادیعوبا ر د زاوا هن وب یزارمش ی دسارارد یسیدلروق نرافاکا

 م هدنرزوا كیا صقن نوک رهو مدیارب الفاب یروقرهد هکر نوک نب ید
 || یزاریش ی دنیا بلاطو با حش م دروتک هپ الفابزوعط نوا هدیارب یدعسات

 | نسخ اوبا نوکرب هکیدلوا ندنا هسو دلو|مقاو هنرهاکب هليا تیاعر یراکوب

 4( كنم



 هدنففو» ت اب راس نا شط نکنیم هدننوک ص هفرع
 ناعااکایخدزمک ردلب هر هساا تسارردخ وب رکا كس شترولوا رضاح هلس

 م دری و مالسو مرا و هلهس یخدنب سد ردنا راصق هللادنع ميهروتک
 هدن وکوا نیلعا رب ن دعا و ی دشغر وب هرا زار و یدیا شمر وتوا لواو ||
 هعر زوا یدیا شل اف قحآ یرازوک ی کرانارهحو هلاو لوشو ی دیا شنفوق |
 نوناخر هداننالوا مدروتوا سو مدلورداق هکلنوسزوس یدود تعه |

 غوا مرونک شل اق ندنکرحرب منب محل اهیا ی دباو یدلک هقبج |
 (هیردنعیلا هیلمح ال )ی ی امد کیزز هتک تنودزاو ۱

 (هیر دنعنم تنا)یدننا ل وا نیس ملا هنا یر اک در ورپ ینآ نوصن عب |

 تراثا اکیندنب هلبلا لهس سو نیسندتاب یراکدر وزپ كنآ دنسب |
 نوناخ لوا ی دلوا هناور بویک ینیلعن متدشپاب هنلاكناو مدقلاق یدلبا |
 دکیدروک ینالغوا لواو یدتلبا هنران ڪک طشیئآو یدلوا هناور هجن درا ید ||
 اکب كلا یدتیا هنالغوا لوا لهس ر دیک ع ور هیر ام ر د هدنحا هیراع- |[
 یدتبا هنوتاخ لوا لهس ردلکد رداق هکمرب و نیلا ی دتا نوناغ لوا ریو |
 قلاق ی دنا لهس یدرب و ینوص هلهسنیلا نالغوا لوا روطیرلبا نس |

 تیکراونسیدشا هنحاص هر رام لهس ی دلک هرانکو یدقلاق یراقوت 1

 لوا سس. یدلناهل وا لیقزام تعاز کز او لآ گی یدتیا اغوا |

 ینا اسر كامو م دابا ط اتنا EET نوع
 تسوداد یدشا هرکصتدنا ی دلباهغاشا نیشات تعاسر لهش مدردُشزپآ | 0

 ررروتک ن اما ههللاموقوب عي (ءاشیاملعفبهللب نونو مولا ءالوه) ||
 سب یی (كاذ نع مهلاوساف)یدتیارد هلیوا مدیا رلشوا نیکیدایدلوا |[

 هک هرمس یلاعت هلل صدق لک ول ا یه ا ربا ۴# ر دن یلاوس ن دنا كرلتا
 هدنق و رب هکی دی داکب یرب ن د هّاطوبهکر دشعد فیقخ ها دبعوب جش ۱
 شمرس هشنوکو شه و ییناتفف هکعدروک یلکوتم مخ شارا مدقبح هیارهگ |

 لب بویک هلشات هلی وش نامه نیکلم وکم ی او ےل هدیک لک مدتی | ۱
 یدروک ت لعتلا بنع دخت خر هخوب كل دنک لوپرادقمرب نوح ی دنک | 1

 بودیا راطفاو ی دوب كاپ بول آ ندرب ینآ یموزوا تنا ینعیشعتود ||
 دهج هکر دقنرهرابا تبافک اکب ر دق وب هکتیکراو نس یدتبااکب ويدروتوا |[



(¥ 

 یل بوراو هرلوا مدلبا هدف بوروکی ن آ هک هدعضولوا هکر دلوا نايه

 نسح ۴ ك دشا نیربخ لآ یخد یدنک بوقبچ بوید هلیوب میلبا
 4 ا ھر س یا عت هللا س دق یر صالارار طار تعج وبا هبحاصو هب وج نا
 رفمجهایشادلوپ كنهیوج نب نسح هکر دشید فیفخ هللا دبع وبا جش
 | ینا هک هکمرهدیا وزرآ یدتبا نادیز نبا یدلک اکب ندریطصارارلا
 نادپ زنی هدسلح هان مدنلبا هنسلحم تای آن, نیس هروتک هرم مزہ
 دوخ مپ ی ديا كس هیلیوس هنسنربن دکراتباکح هکمرلید ی دیا هرارح
 نا ملیوس نف دنراتیاکح خش اشم ےک دروک اکس كسرلرد اما ردقو متیاکح

 | نی نسج هلتع اج رپ نب ی دتيا رارح ردلوا مدام یخد مب یدتنا نادیز
 | یدروا دج هر مک انیدینه ار هنکو ا شاب لو او مدشمروتوا هدنسلحم ك ه دوج
 وپ لدتیاوق دشفاب هز رب یر زب یدلوا باغ ند زمر ظق مز یا هع لواو
 ولید داری یضق عوقولا ردانر هنیرلنوس هم دهپ مسوک هکیلهیءد یب هصق
 |هرکصندنوکچوا ادقشا نی ربخ كن او ؛لدمروک ینآرب یدلوا نوکجوا سد
 | شوا ریفتمفول_یدریکوو رجا ن دنس وبق دج هک ل دروک اکا
 رايا طاس: اما د هلکنآ ن و یدلوا لاج هکیوسزوس تامسهک ندنتبیه
 هرونک كس ر رپ و ټزاجا ردراو مزمسهزان رادع مر مب عجشلا اهوا مدتيا

 || ا سپید همر مدروتک ر ویکی دتیا یدرولکش وخز هزانهشیمهاک او
 نادیزنیا یدتیا فیفخ هللادبع وبا مش رک خد زس هکیدتبا تراشا
 هتیاکحوباماردقداص دږمربد ره وب هکر دقو: كشیدتبا بو دیااک, ندنب نزوب

 نوار ار>رفعجوب| نعي نوجا مش مدتبا ی دید غانبا هکزود هلبحوب مزمن
 پوتا رابدقار كشو د ن وسنلکب د ن دنتجز لوب هک نکشو د كغو دا

 هک کر تقولوا ات مدلبا نایب ین او م درروتوا هلنادیز نبا نب یدوپ وا
 ۱ دیا هج لصا كلاح وب هک ر ابد ر وص ههللادبع وبا حس یدید مدناننا 1

 سابل لوا هکرایدنروا سابلربهنیرزوا تنآنکل ی دمك ن هنری لوا یدتبا |
 | 4کزیزعلا هرس لا هت لانس دقراصقلا هنيا دبع # ,یدلوا باغ ندراصب ا |
 هج قو هکیدتا ر اصق هللادبع هکر دینع د فیفخ هللادبعوبا ج

 || ها دبع هکنوچ هکر ایدتبا اکب زاریش میاشم مدنک هرمشط ب ودیا تعزع
 كنسزپ هکنس دید و كس هری دش ربا کا ی زم السم زب كس هواو هب یر |
 هکیاشریاربخ لب وش هزب زر« دیا داقتعا كسرد هک رهو ی خاک

 نرع#

 سس وب سس سست ین سس
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 کهکشان یا درو هجن ید زیپ اوا مدقبج هرشطف |
 هک هرس لادم هللا س دق فراسعتا دیک وبا 9 كنهبفر وا ةاسخد ا

 | هل سیب هکیدزااب هزب لب زره نسطاونا هکر دشعد فخ هلن ادبعوبا مش ۱

 هرونکر هاوج نوجا زس كررت هسرولوب تا رکاردزاوزگبدب سرب هدیرد
 | زارش فامخ دعوا هکردشعد هو یدیا فامخوادجم دام ندناو
 شکره ی دخلت وس زوس ن د « دنهاشهراد در وت وآ هدربر هی ناشف

 | ی دیا شوماخ ف اقخ دجم وباو یدلب وس ز وس ی رادع لاح و دنک |[
  Êکوکر ه ی دنیا هلی وس زوسوپ یخ دنسی دنیا کا صاصح لمم |
 | لاحرهب ی دستی لم وخ رکید هلیوس به یر دیا راو هدیابوب هک ز وس |

 | لع دح کی دلیوس مس هکلوا ی دیا نیسکرک كد زوس رب ی دنس|[
 ۱ باح کر داوا ه ده اسم تفرعح ودیا لک داها دنه اسم تویفح یدنا

 كسرلب وسندربهنیزوسوب نسرابدتبا اکا نیس هروک ن ایغ ناو هلوا فشکنم
 | تقشەوەقافەداب ز مدیا هدنسهیدابلوبت یدیا ر دشلوا مولعه هت اکسوبو
 || مدر رۆ نابع ینآیدلوا فكن ساخت هکمدزوک هاک انمدیآ هدناشعانع مدکدت

 | یاکع اذهامییالوم) هکمدشآ ب 9 | هرصس"شهروتوا ° دنر زوا شرق

 | اکلمومرایدا وا شوماخ رایدشتبا یزوسو عوق لوا نوچ( كم یعضومو |[
 : | لمّومی دروط ف افخ ےل هدپآ ترابز توراو جم اس نضعب روطیدتیآ

 || نادعسنارلیدرپ وم الس رای دراو هنس هزاخ دع نا دغ س نیا بوشمابهنیلا تانآ

 | ها یلص ندیدنهزپ هکز ر هلی دش اه یدتبا لم وم ی دانا ی بغ رو میظعت هر

 | ناطرشلانا مالسلا هيلع لاقهنا ) هکنس هديا تبار بدخل وش سو هبلع
 نادعس نیا (هنع هل فشک ةنتفا دبع دارا ادا ضرالا و ءاعسلا نب اشرع

 ۱ ۳ وسر ترڪ ات یدابا لقنندنالفنالف نمی نالف زعنالف نی رر )یدترا

 ۱ نا) هکیدر ویب مالسلا هيلع یو یدلبا دانسا هککراو رلسو هبلعهللا ی ص

 || نمد( هنعه) فش ڪک تدب دارا اذا ضرالاویاعسلا ۱نیناشرحنایط تل |[

 ۱ ا رتسوک ینآ هسا دكا هن هدیعر ن ر درا او نحر هدنساتروا لوک كناطیش

 | رخ واسدیدلبآهد اما هلباهداعا در ید یدنشا یخو پد و باک انفو

 مدمر وک ینآرانوک هن رب ی دویح ه رشطو یدفلا ندنرب تولوا نار 13 3

 نخي ةوربندنامز لوا یدتا دیا هدنق « درانوک و لدتا یدلک :هنب هرکص ق

 چی دتا سا مشع هل لع نایت رز نیا ۱

ET 
 سس سس ےس
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 | نب ىلع کر دشمد هللا دبع مبا محض هنيو ی دابق زامن بودیا تراهط
 فاخر ندر درک ن دنکیدتا ریس هداب ز هدرلا هو هدرلعاط هر واش

 هنک وا كن هسیک هجن رپ ندنراسنر كتعاج لواو رلیدتیا تبحم ندناج
 ی وق كی ترد كنس رپ ره هکردراو یزق رپ لز رب ره رایدتبا ورایدلک
 | بولکر انوبق لوا و نیس دیا لوبق دغلنواخ ی رازق لوا هکزر هلید ردواو
 لعموم نوکرب ی دنلحاکن بودیا لوبق یرارقلوا سد هاوا كن ارقف ندیک
 مز دنس هليا لضمن «زءرزوا مزپ و رکندم* ی دتا بوشبل وب هلکنآ
 یدتنالءوم مدلبا نوجا هللا یشیاوب نب یدتیا هبولش نییع لداوا یک

 | مدرپو قالطرچوا هرلنآ نم یدتیا هیولشنب ىلع كدتیا نوا هللا یخدزب
 | موشبماب)یدتنا لموم زکی رپ و قالط زکس راب وس یرغوط رکا یخدزس
 | دتووا نیکیدبا هن تنس هدقالط كرابمانا نعي (قالطل ین ةنسلا تبسن
 | ها سدقفاکسالارکب وبا 2عردهورکم كمر و ندروغوارب قالطجواارب زا

 : زوتوا فاکسا رکب وبا هکر دشید فیفخ هللادبعوبا حش ه هرس یلامت

 . هیوص يهپ هراپرب یداوا قو عزن نوچ ی دنود حوروا ل
 ۱ هی رزوا حوروا یدنا هن اب ب ويعا لوبقراب دتلیا هنب رغآ بودلصبا
 3 هک زب علا هرس یلاعت هللا سدق لاصطلا وا ل یدنتک ندابند
 كم هاخیدتنا هکءدتشیا ندک الا وا هکردشعد ففخ ههادبعوبا
 م دبا ررک «دنسارا هل مدروک یسلبا م دیا شهوت وا هدنرزوا یماط|

 ا هش رزوا ماط بوریدلاق ندرپ نیفانا ن اه نیسرابا هن ه دیو نوعلم یا
 كوب و مدروشود بوروا هلسرب اک | قدشونود هلبا عرب یرب یدقبج
 , یدسلوا عقاو محرفسرپ اکب ق افنا هدتقو رہ یدک رللس هت هني رزوا

 هدکمک هکبدیاهداب زوصویدیا قوبیمب رپ وک مدلک هغامریاربدشونود ورک
 | هسعدنک یدربک هیوص بولک هکم دروکر ب فیعض رب هاک ان مدلاق جا
 هج را كرب لوا بوروط ندمرب س کد فیعض ندربب وب نب مدتی
 كعامریا نیغانآ ربب ل وا ل دشربا هنس روا تي وص نوح م دربک هیوص

 , قرظ ی بویلبا هلغوصمدلاقهدنسانروا كی و صن, یدقیچ بویق هنیراک
 یادخهک کک داکآ ان یدنک بولآ و ص یب و ی دنلصا مراناتفق ی دتبا
 | هدنرانکك ب وص رب لوا هکمدزوک ی دقار راک نب وص بولبا تبانع لات
 ]| بوربو تاج اکب یلاعت و هاه یخ نوح رانا هر اظن اکب شم روط

 ( رشط
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 كل اوس ردناسا یدتبا نسطاو با هلبا قفر اکب م هسوک یمم نیو ردراو

 رلقلک او رامهف ىع (دیجاولا ءاترا موهقلا قترتله) یدتبا لموم هلبا
 یدتاتوقاناکا نسطا وایروشپ را هنس دن یه را هدهاشمو رلّ) وب لوش

 لوشیدتب بد لیژمرد هی هن كت هرهش یدنباندزارش یدشنایوسن در
 ریداک ۱مادویدلا هاب فا نت ردلکد لر كنسلوا هک علاقندرب كغددروتوا

 | یدیارزو کو نیسبشکیمایمجت نس ید( یا یم ج الجر تنا)یدیا
 ۱ ریدویدیا رلبا تراشا هلمومیدیا رروص هلنس« ناک ه هرکصندناو

 هلن دبعوبا حج“ هنیویدیارلباهلاوح اک |یتباوجو زکیروص ند هکیدیا
 | صا صح لمم مدیا نرکچوکن ی ز ونهو مدلبا تع زع هج هکر دش ید فیفخ
 || كنغاط تاف رع نیس هشی ربا هغق وم هکتف و لوش هکی دتیا تبصو اکب
 میکنوج رده دنآ یرب كرانآ هک هلبا بلط « دن ییابلوا بودیا دصق هنیدرا

 بوبمروک هسٍ چیه مدوق یرلم درعو مدتک نداروا ربت م دشربا هفقوم
 رادقرب یدانا هلغاک:تدارا هنب عود ی ۳7 هکم دتنا دص مدلنا فوخ

 أ نراشابو زررود یثک نوا هدنآ هکم دروک مدشريا هشذبارب مدنک ید

 د اتع دم وا مش منبوراو مش واوا رب «دنراتروا رلشعارب هنب رلکوا
 هنکوا رانا سر رایدابا تراش! همش ےب رايدر وک یب نوچ هلب «دنراچی

 ےکنوج یدلبا توعد هنناب ب میش رلیدلا م الس مدربو مالس بوراو

 همش ےب ورلب دلوا ناور هن رزوا تثیه لوا ن امه رایداوا عراق |
 هدنس ارا كمضحش هلا حش لوا نب هلبا تظفاسحم ینجنالغوا وی رایدتبا

 هلب وش هې رطاخ یدنقود هغالوق مب فرح نیس ندنمالک كنا م دیا ردبک
 هکن راشادلوب یدتیااکب مش مدشراا هبهقلدرم نوح رادار افغتسا هکندلک

 مارطار شم تعاج لواو مدراو دن رانا رلیدرپو باوج مدرع اح رغاح
 مدروک یئجاح ید نرابدلیق زاغ و رایدرود ه درب لوا و رلدتک هنفرط

 تولوا یل اغ تعاس نابهو رایدلیق ینزاغحابصات م دنود یرک# هلکراناو

 مش وچ هرس یلاعت هللا سدق هیولش نب ىلع  م دمروک یرلن | دو رایدتک |

 || یضعب «دننببامه ولشنیلع هلی ندځیاشم هکر دشید فیفخ هللادبعوبا
 | «دنشاب خاطر هکمرولی درعرب نی یدتبا هی ولش ن یلعیداوا عقاو تالک
 ندنآ هکندلبد یدیاراو وص هدعاط هک هدنسوشراف یدلوایقو زان نکا

 توصاب نیا هرب غاط یکی لواهیلبا تراهط |
 سس
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 أ نوک یکیاید هنسا ورک یه لواو كدر و کا هلبا ی کلوح یدتا

 :ینآ و رک یمکی دب د نود لوش نامه یدتیا نیسرپ هن یدتبا اک | هنیلهس
 111 الع تالهس و رابد روتک كروتک اکب یکلوح كتب ر یدتنا رلیدروشد

 محرلادبع هیلبا عن زد هسرولکلد اتکا یدبارروط هدوبق نکیغو یربخ

 f ی دا منم یلث اس هکید هکمالغ ی دتبا هلهس
 | یمچوارابدرپ و كرب واک اهن یکلوجیدتیا یدلیالاوس لئاسر ورک هاکانا

 |یمکیدید« لوا لوش نامهیدتا نیسرب 4 ىدتا لهسهش هوحرادبع نوک

 .هرکصن دنآیدلوا مامیآریاتیدی هنسن جه و یدع.ح هر طرلددروشد نوح

 شرووا هدنراکوص رب و رانوط كعایروغ هراپ جاقرب 2 کردروک شب هک زا

 ینک لوا نع یدب یدرونوا هلکنای دلتا اعدتسا یار تودلصا ندنآ

 یدب یدروتوا هلب ب ودیا لوبق ینتوعد كنآ یدتیا توعد یی>رلادبع
 كن اشهز ارش 46 هحور لات هللا س دق صاصح لموم #۶

 . ناسللا نسحهدقراههوهددیحوتمولعردشعا رفسهقارعو هزاجردندنزولوا

 : یناهفصا لهس لع یدیالکد سموقوا شم زا یدیا یا اذه عه یدیا

 !خراف ندنزاغ حاصنوح ردشهر و بآوج لوا هلی تن یکیدردنوک هزاربش

 قیلشوق هدهد یدر واوا لوغْشمهنسرد نارق هدبا ا باتقا ات یدیالوا

 رک کیا تیاکس یرب ن د هثاطوب یدراقبچ هرشط رشط توليف نی زا

 | هشسوبق یبارس مکنوح مدراو هج درا ٠ هرکصندک دتک بوعیج ندزاغ

 راشلوامجج «دنآ هسیک ببرق هب یشکز وبجوا ندجیاوح بابرا ی دشا
 نوجا كمروکنیج اوح كرانآ یدلک د نتج اح كنس هلج ی دیا
 , نککیدلشیا شیا لوش ی دتا هنیرلم الغو ی دردنوک هفارطا ینب اعا
 | لجو لوا ردیا یوار مدشريا هزس یخدنب هدشوا زکتلبا ءرنالف یرلتلآ
 | یا یدتبا بوئود اکی ندنب مدلوا ریتم نب ی دشلیا هدتعاس رب یراشیا
 مربا رکذ ق وترا یییلاعتیادخ یدع ءلدروکهددجسم حابصیب دنزرف
 | مالس ج یدیالوا لوغشم هراکرب هکدقو ره ندمغیدلوا هددصسم حایص

 شنود هترجانب هکیدیا ریدو یدیا زلد وس زوس یا هسیکی رغ ندنناوج |
 حش مزد و باوج زکر ھ یدہسالوا بجاو یباوج كمالس رکا مب یشکرب
 | نسل اوبا یداک هیفکم صاص>لمّوم نوج هکر دشعد فیفخ هنلادیعوبا

 8 | لاوسرمحشیا یدتاو یدروتواو و يدرپو م السو یدراو هنکوا كنینزم

 ۶ ردراو
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 ندنرب لالا یف نیسرویلوا هدشوااکسیاو مدا اکس یدلوا هن یدتنا اکب
 هنب رزوآ ماط بوروتکاط میظعرب و ی دنیا هنسعاشا كنيارسو یدعلاق

 بتمن ردنا یعاشا یساطوب یراقو روط موق یایدتاو یدراقبح |

 هين راو ه رشط م ديب هنسن جهر دنوک ی دین وا نوکوب یدتبا م دلاق

 هرہط دن ل هس ماعط هاکنس هلک اهتشار اکر هکد یاشرونک ك سوار داق

 ی دلایا رظذ اکا مدیوق هنکو او مدروتک ندبعبدلو هدرازاپ و م دقیج

 هک هلبغر بوروتوا هلک اهتشا یخد اکب هک هلوا یب نسروتوا یدتاو
 ی دا مدسکینآیدیاراو نواق رب هدنحا كم رلکدروتک مداوا لوغشع|

 رداق ید لشاب هکمیچ بوروا شید مدریو وری و یخد اکب قج هرابرب
 کا و رلشمعاب ووو هکر وتک یدتاو یدقارب ندنرغآ هدو هکیدالوا

 یدتاهرلنا یدیا هدسان مزاما یدکخد ثارام هداك بیر د ندنتساناب

 رایدرپواکا نیکیبنوا مدلبا لالح زس نیک نوا رکیری و اکب نیکبب نوا

 هلکنوب یدنیااک یدرب و شی وشن هسوسو هجکر ب یدیوق هنا كهرب وطر
 نیسرود هدهاخ یدتبا هاکو م هریدشلوا هیارقف نیس هدنافو مه دیا ترا

 یدراقیج هنی رزوا ماط یب هرب وط لوا هدنحا كن هک رخآ ع هلا هقفن بابان |

 نوچ یدلاق هبح ه د هر وط هک هلی وش یدنآ هفارطا یره ا ج وآ ج واو |
 مح را دب رد شعاب هجا دیک بکر زکب لب وش رایدتیارابٹکوق یدلوا حایص
 || نوساوا قلیداش یدتبا هنپ اا ی دشود هک امرا یدکلس یبهر وط

 | زکیروکرایدتباهنیرپ رب باک ا یدلوالصاح یساهب هلقاب و كفا هک زس
 | رلبا قلیداش هلی هخا مراد یدعس یدحاص هجا كب نوا ییهلاوید لوش
 ۱ یدیتلسا تفاقا ۷ نوکر یرکنو ی دتک هنادابع محزا دبع هدتقو رب

 زر ولوبناک اک هدنرپ هنحابص یدیازرروتک اکا نوچ ا راطفا هک هنسره
 دبعنوچ رایدتیا تبحج هلبا ناج اکا بوروک یلاحلوا نادابعلهاو یدبا
 هنتراب ز كني تسن هللا دبع بودیک ندرلوا یدروک یتبحوب ندرانآ میحزا
 | نیسرلیدهن یدنبالهس یدید ےکنامھم كنس بوشلوبهلکن او یدتیادص
 مزب  هدیا هصن یدتیا لهس شا ییشکا یتعب رانوسرروشب جابکس یدتیا
 لهس سوک مای هقفایض منبنسهله مهله یدنباراز شآ یلتا زعاکا
 یکملوج هکدوش نامه ید تا مجرلا دبعرابد روشد جایکس یدروب

 یدےابا تلط هند نوحا هللا« د وف 8 اسر رطد زوتک كر وت ڪڪ
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 شبتفت ییدلفاق عیج رایدتبا مدل اف نب نیمه رلیدتیا شبتفت را هدیا شوتقن
 ردلکد قجەلوا مهتهسٍوک یکكنوب و شوپ رکیدلاق دریک جھ هدلنا

 | یمەق رم نوساروک ید لوا ردقوبهراح مدا دنا نی یدتیادیاق رایدید

 یدتبا ردق وب مربخ ندنوبنپ هللاو م دتیا رلیداوب هد: یرک لوا بوریدلاق][
 ره ردکرک لا ےک برای دنیا هرکصن دنآو ردکر یظع ندقلب غوا و
 هژذأف رب ربات رکنود هدنجوا كنهلفاق ین وب ی دنا داق یدلب وس زوسرپ یشک

 بوبق بویلوا شادلوپ هلکنا هدعب را هدیا شذز رسو حجب وت بوبارغوا اکا
 كاب الخ ك صفحو با رلیدنک بوبق هدربلوا ینب و رایدابا هلپ وا زکیدیک
 هدففخ هللادبعوبا مش تام افم یب دصق یکیدرا کا كجامواو ییدتا

 مکحاو عا هللاو رداکد هجازم و ٻا مچ ردشماوا تبسن هزر وبا جش

 ازار درع وبا یقبنک ٭ هرس هلل اس دق ی رعطصا مبحرا دبع
 هللاد,عنب لهسو یدشایف ترک دلع ورو یدشیا نیرفس ماشو قارعو
 رهماح هنارطاش یدیا تراطش راهظاورتس ققب رط یدشهروک یب یز

 ید یرلنجرکوکو یدیا ردبکب ولا هراکش هکیدیاراو یرابلکو یدیاریک
 أمر ادبع اکب م درا و ه ور نوچ ر دیا فیفخ هلل ادعوبا جش یدیاراو |

 یدتیا ی د:ک ن دایند هدلی و مدیا ی دروص ندنلاح كنب رعطصا

 تب هدنغاط ماکل هی هسک قوح ندموقوب نوسلبارلتجراک |یلاعت هل
 یدشمقح هدیص « دنقورپ هکر رید كل دمر وک هس وک كررباص ن دنا كدتا
 نوح هک رلرا تیاکح اا Af هد را كانو ۱ هک رب

 كاو یدرب و یلاص ی رللک یدشرپا هتسارا واغاط یرنطصا میحرادبع

 یدلوا لوغشم هرک ذ بوروط هنیرزوا یقانآ س یدیا راو یکلکوک وی رب
 ن درج چه هکمدتبا روصت هلیوشن و یدلوط هلبا زاوآ ییا كغاطلواو
 هک ریدرلیدلبا تقفاوم هنیرک ذ كن هک الا ید اق هس يک ندرولاجوندرهمو
 یرلتفوزاب هکنوحیدبا هل یرازونب و یدیاراو یسیردرفصرب هدنس هناخكنا

 ی دررهبچ هنهگ كنيارس تس وب لو | بوشر اب ندنرازونپ وب یدیالوا
 هکر دشعد اذح رفعح ی دیا روتلنا 4 هن یدک یایآ شبقکدخا

 ه سنسور یا سس نوح ملبا تراز یر ادرع مک ات مدرا و و ییطصا |

 هدقاجوب رب م دروک م درک ی را شل وا بارخ هکمدروک م دشرپا
 |مدتا جر و مدلوا ناربح سالبر هداتلاو شوگر ایکس ا دروتوا |

(SF 



 نوک رب هکر دشعد هلل | دع وبا ج دهن یدتک بویق بوی ا لوق

 كعش و دی یدروتک اولح ماجرب توعد تحاص كدیا ۰ دنوعدرب همان ا

 0 مدح یدالیف راغ لب رب هکردشربا تر حو تشهد مطعر هدتقو ر هماشه ۱

 1 هلج نوکر یدشرا هنګاشد لر دیس عماج یس هصقو رلب دنا رکن یا 5

 كحاشم تولک هدنتفو حابص یسادنرا یدلبا هر و رای دنا نیملت نکیلبا ۱

 || اون هک هرس یلاعت هللا س دق زرحت وبا 2 رایدراقبچ ءرشط نددج |

۱۳۳۹۳۲". 

 |5 ازبق تقرافم ندرانا مدلبادصقو مدنوتود نمد یرلناو مدلیا راکنا |
 |یب هلهاق هلج هکندا دنا دیاق ی دناق یوا یرک ك دیاق راد رغاح |

{AF 

 || بوتلیا هپ ا رګ ینا و ی دیا رګا ین دوس هکی دیاراو ین وقر كبآو یدبا
 [| كنبشکرب نوبق لوا هکیدروک بواب واو یدوب وا ماشه نوکرب یدیارید هلو
 1 نوبف وب دکیدتا ب ولنا هنتسا نیک | ینویق لواراتوا بورك هنکلنکا

 زا لالحاکسین ٣ن یسا نیکآ هلبا طبض یتوبقو لآ شاتوا یکنیکا كنس

 || یدلیادهجهکردقنره ردقوب جابتحا اک من یدتیاماسه یدید م دلبا

 ]| هرس هکردقو نذا کب یدشارب و یرعیص)یٌچر مزب دتا یدوق هنکوا

 || دی بومق ندنکوا كنآ سب یدقبا هدناف لدلب وس ولکدن ره مرو ید

 ای دتا یدیا هلن هلک ر لنآ ثدح نادعس نیاورلیدراو هنا كلآ بولوا عج

 || نیس زاد زاغ نوعتا یدتیا نیس نا دعس نبا مرولیب یدتبانیسبهرواب ین
 یدتیا ر واوا عنام هدملفزامن هکر زسوک وب هضراع حاقرب اکب یدتبا ماشه
 ندفیفخ هللادبع وبا مش یدمرب و باوج بولوا شوماخ ماشه یک كن
 هعلاط ماعاد ىدا یدل 3 زاغ نامز دم ! ول ماسه هکندیاهن باس هکر لیدر وص

 لاعاو یدرشود هترمحماقم یدیار واوا بل اغ اکا ییغ رومایدیارابا بیع

 ییا شهو را بدلوا عج یا ش۰ تندصسم عماج نوکرب یدیارولیق ندیرهاظ
 اک انس نیسشم لاق هبهدهاشع نس هک كدتشیا هک رابدتناو زلدتیا مضاح
 هب وت نیماناکب یدتبا ماشه كرک كیا بیدٌاناکس اب و ردکرک كلا هب وت

 ع : لوس ک 5 وجر ند هب وت یکنود لوشن هکر کیلوا قن اط یدتیاو یدروط هدنسوشراق

 | هلب دیق كن اطلس مدا تع رع هزارش ندان کر دشعد زرع وبا هکر دش ید
 | رلنآ ندغو رد مدروک ین ءفاویلاوقا لر: نوح مدلوا شادلوپ هلیعابتاو
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 ر دشا تبحاصم هلبادینجو هاانلوا هدنس هقبط كد نج رد د وتا بتک |
 ندنب لا نیرادنبو یدیالثاق هناضفویدیا ردیا رک ذییبقانم كن | یل شو |
 هنو مدمروک هسک ارام اک « دلاح ن د اذح ر فعج هکر د ید هکر اردپا لقن |

 صخعمرب هدنسابلرافوص ی دش! وا رضتح اذح رفعج هکر دشعدرادنب
 ران وب هکیدل وا بارخ یرانطاب كن هفاط وب ی دیار فعج ی دلک بوربک
 رد هدزارمشیربقو یدلباتافو هدنرب قرف زویچوا كر عه رارزود نی رارهاط
 | یروپ هکیدتیااکب صاصح لمّوم نوکر هکر دید فیفخ هللادیعوپا حشا
 | طاسپرپ هکمدروک م دراو اک | نب س رد هنیرزوا لاح هناذح رفعج روک
 || هماج یزاربش هدنساقراو شغوق راقد صو هدنسهرادو شمروتوا هدنرزوا

 ینآ نی و نی ل وا م د روتوا بوریو م الس ی ارس بوخرب و هیقاط هدنشاب و |
 || یدرونک ن ابسا خحطو یدربک ی ریا لاج تعاس نامه مدروص |
 || ین هموص مدشبا ۸ هب هنسن هکروتوا ی دننا م دیک بوراو هکمدقلاقن |

 | چت یرفعج ی دیا م د اک هنکوا لموم ن وچ م دنک ب ویچ بوبد] |
 تیفاع و تع اللس ه زباب ادخ یدتیا بوریدلاق نیلا م دابا تیاکح كدروک |

 || هرفعج یروب یدتنااکبلمومهنب یدک تدمر هنیرزوا كنو نوحلیقیازرا |

 دتا مدروصیرذعجو مدرک هیارمس هنهکرب بوراو رد هدل اح هن روکراو

 |هب هناخ ل وار دشمچا وص هنو ردشع م اعط هنردنوکجوا رد هد هناخوش
 مالسراناتفق یکسا « دنر زواو شمروا هغاربط نیزوب هکمدروکی نا بوربک |

 م دتا شعلصا نادنشاب یزوک یتارطاعیج كنب زو یدریدلاقنیشاب مدر وا

 فطلتو قفراکا م هيد هن كسروب روک یلاح هلنادبعاا ر یدتاردن كاع أا

 || نوکحوارابدتیابو , ودنا لزم لها یدتبا لصاح نوکسرادقمر مدرسو

 قوح نیس هریدب هنسذ رب اک | هکدلوا ردشم ا هنسا ج هکرد دھکے واو |

 م دراو هن کوا كالموم هنب مکنوچ م دردب قی وس هراپرب اکا بودیادهج
 ففوت هدمعتترکایدتنا مدلب وس یک ےکیدروک لدروک ههنیرفمج یدتا |

 س دقنادبعن ماشه # یدیا نزلوا التم هلاحوب یدیالوا شهزتسوک
 نوح هکردشعد فییفخ هللا دعوا شرد د وبا بنک 46 هرس هللا |]

 هک هلب وش یدباراتوط لاح و دجو تقو یغیدروط هزامن نادبع ن ماشه
 :یزاعم كلا هکندرولوا ه اکی دیا ردک ورکو یرلدا نکنا رروط هدیا رحم

 ١ رردبا هراظدو یدبا رولوا عج سوخو یراصنو دوهد ندنکل كركوك 1
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 ینارعشرکب وبا هدردهاز شلاشوپ ندایندیعپ (.نارعشلارکبییا نمارهاظ |[
 مدلیا دے هننر اب ز كن | نوک رب م دمزوک هسیک كل رق د اص هدرهاظ یک

 راوید هسیکر هلکنآهدطا ر لواویدنانیقو ی دقارب زوط هران رو یدیوقا

 لوا نیس هبل د ییاعط نالقو نالفنس دیاش مزعس ام دتا هرو کر هكىدلا

1#( 

 رھ م دید هی اشم یز وس لوا ی داوا ح ابص نوح م دابع

 یرجام یدتیا رایدرومندنا بوراو سب زو هدیڈزا ندنا زرابد هکرابدتب
 لواو زمی وسه دز دن وک هتسا نالوا « دهصکی ن )راها رک ال لیلا
 خش € هرس یادت هللا س دق ینارمشاا رکب وبا 9۴ ی دانا ر ارقا هل اح

 | قدصا اندلانم ایل ادهاز تسرام) هکر دشع د فیفخ هللادبعوبا

 كتحص كنس ههکوب هللادبعا یدتا م داوا هلب ههک لواو ه درکطصا
 هنب رزوادوا یدباراو يکلوحر یدةلاق سد زرلبد كی ماعط برج هدنناکربا

 سن سس سس سس سس سس سس سست وصرادقهربهش رزوآ بوق هکلوحیدیاراو یسهمردص) و روق هراب رب یدوق

 كا هراب € اقرب رد راو یدتبا ردراو كما هراب جاقرب مییهیدنیااک !یدیا

 هی رزوابورفبح یتناو یدک د هنر زوآندان روش لؤ او یدلناد یر ینا یدروتک

 ندنا لوا هراپرب سد ېی ندننا یدتامدیارمب ند دیرت نی دتاو یدوق|

 نوج ل هود نوچگنس هج یرلناو مل هراو هرهش ر دکر که سلوا نیر هیضق
 لوارایدتیارض اح م اعط و رلیداوا عج ارد مدراو هرهش یدلوا حابص |ا

 "ادلشبا هن هی وسیدتیآ مدراو هي ینارعشرکب وبا هني مدلا هراپرب ندماعط ||
 لوا سا نیس هب ماعط هلعب دکمرلبا ساما ندنس م دع ماعط زونه مدت ||

 هللا سدق یدیاتعلا دم وبا مدلواناوراکی ندزارمشنب و لدی ندماعط
 هللا دع وبار دیسا رب ن درا د اتسا كقش> هللا دع وأ د هرس یل اعت

 د وبا لها بسکرب ر دیا تیاعر یسک تقیقح کره هکر دشد فیفخ
 ها یدیا ندنا یسادغوی دیار دیا بک كنا د جن نوکر ھم دمروک یک یدیاتع
 نیرو یدآ ردیا راطخا ییرب یدبا رلبا كما او یدزولا كاك كل دبح

 یناهکروتان نجرب هدنوکوامدراو اکانوکرب هکر دشعدهنب و یدیاریرو هقدص
 || مروض هداب ز ندرا هرافو شر هراف یدنبا ردهزوپ منا یدیا شلراپهراف

 ||یدتبا كسزهاد خارج نوت مدتناردرکس بوک ندمزوب و ندعس راد
 || هجا هنقاد خارج هکمرقروق ندنباسخ مر رود بویقاد غارچهکردلیپ قرف

 6 هرسیاعتهللا سدق ءاذارفعج ال ردراوییاس> كنس هجر ذکر کنن |
an anna 

SVبو  

 موم بو aS I RRR 1l i e e م م س س  حاصص م

4 

 هو دی و اوست ی < 2



(¥ 
 مش ی رولوا ل اح یک كنوب جش یا ی دنیا ی دنشبا یب اکح وب ن وج
 | هثب و ردر ظا هلا وصح ك انعم لوا هکر دراو هسکه دنوب نادانیا یدشا
 شادلوپ هرلیجاع ناوجوئرپ هدناسارح هکر دشغد فیشخ هللاد.غ ویا

 |یدیا راو هسک اصر هدزفأب مزب یدلوا هنسخ یتاقو یدلک «زاربش بولوا
 ثمدخ اک ات لدردنوک هنس هناخ كن | یناوخ لوا یدبا هلاص یخد ینوتاخ

 ۳ >)یدئیا شاوا ربغتم یکنر یدلکینک لوا نوگربهاکان رهدیا تراعرو
 | ندا ر درختم نون تاکنر كنس دا ید اقناوحلوا رخ ایل اح هل
 ما من جت یب هکن که کن دفاب هک و پ یاب ناوج لوا جیک نود
 | نسر دای واب هرکصذ دنا هلکبنس یناوا كت هل م تبا هشولاخ ر درمس واوا
 وخوا م دلبا تامر لاح كند هنتقو رمه+یدلک اکب ثب و نوجؤب واراو
 کوب لاح كسبمروبوا هکیدرغاچ هسهکربهاک ا عشمؤب وا یدلبا هبلغ
 تکرح هدمهاځو مدنابوا كر هی هرند ر دشا لوز هکر ارس كنس یلاءهدقح

 مدلغاب ینزوک شسلک ه سفن رخ  ناوخ لواو راو قلندیآ میظعو یزاوآ
 ید دیک لوا ودیا میش .یرشیا حور میلست نامش مدنازوا یغابا ییلاوا
 ريخاوبا 9 قدلوا لوغشم هننیفکنو ریهجتتلآ سد هل وس هیهسعکیزوسوب ۱
 ودیک: املا بوقعب نب رادنب یدآ ٭ زی زعلا هرس یل اعن هلا سدق یکلاما

 ادبعوبا میش دنیا مجج یعولع عاون او ی دبا ندنرولوا كاش |
 بوتو د جوروا ینعب م در دیا ناص موص ه دقلناوج هکر دشهد فیفخ
 توا عب و م ديا رواوا هدندصسم عماجردصکو م دیارریدشاوا هبشیزوز
 | گدنیوس غارچ یدیا شعاب رومغب هجلرب ق اغتا یدیا زروق لبدنقر
 وضخ یدمریو ںاوح مداخ یدلشاب هکعبا قد نیسومق تو

 ۱ رھا ردیکل امر اونا هکمدر وکم دحا یتسوبق لدم بوراو مدلوا

 دچا بوبق هبا روا نیل اسد م داوط ندنتییه كنا یدرروتوا ب ورک
 | داید روتک ةموکوا یاعطوب مدیا ه كم هراخ هک ی دا راو خاعطهدزحا

 موص نب ندنتیه كن اردیا عیشیدکجاکی ندنسمرطاخ مدالوارداق هک,
 عراق نوچ دی رادقمرندماعطلوا هلکن آ مدالوا رداق هکعد مردیالاصو

 یم)مدشار وص یدتیا مرلب د قمروص هنسنر سا اهیآ م دتاقدلوا

 | سس نج شبع یافص هبا یلاغتقح عی ( یلاعت هلن امم شدعلاوفصب
 ۰۳ روس ل وا نب هلروتک تغلاحم نوع ەپ ( ثغلاخلا تعفراذا) یدشا رواوا

 ٭ مدا غ



 ولنایکش نوه غ رّیطصا محر ادبع هکرابدروصندنا هکر دلوا ېد یر

 ینعو (هیلع ام لق نم فةعب )ی دتناریکرلسابل رخ افو ر دیک هبا رکک هليا |
 اا رلبا لصاح تفخ ن دنکو دوح و بویلبا ست ندلاح یغیدلوا هظدرا|
 ۱ فلات .وقلنو زدوجولاح هکر ددو تذل هددوجویدتا مالسالا ج ۱ ۱

 رەش و كرلب ربع و ن داع عد ر ولاق یساوح كنشک ه داو ردتهدصو 1

 (هجرت)ناکد لک: یلیل یل لث تاغ اکفاھرک ذی سن الدیرا (رعش)یدرووبقوا |[

> 

 ول داقتعا كاب ر دراو كن کر دقو ینصت زادتتوا ا و گه[
 ۰ دن زوتوا زویحوا كره یدیا بهذلایعفاش ی دیا ولتربس كکوکو
 ینآ هکرد « دم د از وس یا ندنا ی دی ماللسال | محشر دشمک ن دارند

 | هلادوجو)ی دنا و دن فوصت هکر ابدروص ندنا هکرداوایربرازاب ر هسوډ
 || ردکعاهدهاشمو ردقل وب ییال اء قح هدنتفو تلفغ نعي فعلا نیحت

 هللادبعوپا حش #یرا دید هع دقاب رون روک ۴ یرابلوا مدونوا میکمزتسا ۱
 نوئاخرب ه درب نالو یدتاو یدک نوت اځر اکب نوکر هک ر دش عد فرعخ

 ۱ نکلرتسا قعمروص هنسأر ل ریش ر دندن اول وا كبسحاو ز ارشردراو

 | نوتاخ لوا مدرا و هنناب كنوت خلوا نی دنیا محشر دلک درداقهکملک هدنوب

 || هکیدیرا و قجنالغوا رب ه درمجا مزب ردشلوا مقاو هصق بج هزب ی دنیا
 || هغفالنوا نوبق بوقیجو ی دیا زاب وس هپ هسکو دزی نیماهط زدنوک
 ل وغسم« زا « دقرطر یسیدنکب ویف هدرناجرب یرلنویقو یدیارد,کح

 هدر رب هرشط ن د هلبق نوجا كن یدلوا هتسخ هدرلنوک و و یدیارواوا
 كن هلق هک ه دنتقو هلب وانوکرب هاک ان یدروناب هدن 1 ل دلیا بیترت تال هکلوک
 | یراق وبندنزوب رب قحالغوا لوا هکک دروک یدیارلشل۶ اطنی ات یرلنرا
 ۱ لوا نوح یسانا ی دلشاب هکعود یک نمرک د لوش « .دیزول اوه بولاق

 )| قجالغوا لوا ی درب هت و د نلغوا بوراو هکید روکوپ یدروک یلاح

 | هدنزویاوه كداکا ات كدیارلبا رظناکا زبو یدتک بوقیج یراتوب ه3.دراو
 هدنک اریهفرط تردولدلبا ربخ هنیرانرا كنهلیمق یدلوابئاغندرءهرظن

 | رثاندنا رک هلدید هل وا شعود هرب رب هدنسارار هر دوراغاط هک یاش قایق

 | نوناخ لوا مدیا ر دیارکف ین زوس كنوناخ لوا نب ی دتیا خو یدو
 | یدرغاج هتعاجرب ن دنرانوتاخ هلق م دمانیا هزوس كنان, هکی دلی أ نط
 | ی دیا رضاح هد لحجم لوا صرب رایدرب و قاقناط هعسروپ یخدرانا بولک |
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  ۱كد هکصویدیاردیا هده هذن هکر خآ كلاضمر نمر مر هک دتنااکی |

 توا كنس م دن ود هکحروا لوا ادن وادخ هکیدربد و ی دنا رولیق یرازا| |
 ناکار مرلپ اه وتندنس هلجج مدقوا هکنآرقلواو مدلف هکز او مح لواو ۱

  ۱ایا = دو هليا ل وق تویغلزا

 || هر زوا ماعط قلارغص هت زجر زدنوکو هک نوکزووا هکرد هسوک لواوب |
 رروط هدنرب ماعظ لوازونه یدع اقندنرب هکنقولواو یداوا روا «ددکم||

  tp RIE.مدشهروتوا هليا ییصح هکندید رمه نسطاوبا
 .هنکب کتب ین ءو (كتبه درفا ) ی دنا هلیا تیصورپ اکب هکیدتبااکا یش

  keدلا یر مهج ٠ لیک )یا هلدلاص هغا ازای حشا یدعا یدیارضاخ |

 للا سدة قر ےھج اکا مر : وا یک یراکدچوا اکبیتع(یلیعاولاک اکهیاع |

 ندندنیقداص ءارتفو ر دندنرلرخ اتم ؛لراضحشو هلرلناوج هک هرس یمن |
 یکیا ی دیا ن دریل و | نارمح هرعاغسو ی دنا ندن)تفشآ عاعسو یدیا/( |

 ] ٥م مش یفلبا تاتو هدانسان روا ر  1Pدماج قر م هح ولی دتا مالش |

 ماج لوا لاخ اف یدد كم هرشطید هقن لغ یدقبح ,شطیداا | ۱
 بوقلاق ندنرب یدیا ردبا صفر هلذاک ضرب ,هدنکوا تا نوکرو یدل |

  | ۴|بوریدا اف صش لو او ی د وق هنسارا یعابا یا كصنعش لوا ی شاب

 || !یومرالا نسلاوبا ی دلبا لباز ناةع بورواهراویدوا ندراودوب
 || هللادبع وبا و كنب ر صح یدبا واوا هدنحاتنهشطوب رسيا سدق |

 | دولواهدهیمرارلددیا تق و عام هلج هک هدنهانا كفيفخنا و كنير ادور
 عوحر هکر دلوا ی دتا ردن افو هکر در وص ندنارد هدنا ید یر یدیا

 | .یافو ر دماع د وخ وب رابدتیا كس هيا تهجا مه ورکه پ هنسن كکیدتبا
 هلن ادبعوب ۱ كسهلب كکیدلک نوما هن هکردلوا ی دتا ر دن صاخ
 |ردندهساخ ةقءام چ زب زعلا هرمس یلاعت هللا سدق ىزا ثلا یفیفخن

 ندروباشبت یساناو یدیاندزارش ردیضاارانکفسا نب فیفخ ند#یدا ||
 بلاط واز مش یدیارا رب دم السالا خاک و یدیا الا مچ هدنتقو ىدا |

 نیسان فسوب و هلناکویدیا شمروک یع ورردیدوکاشكنيدادفبحزرخ
 هلا یس دعم رگاطو هلجاردلا نيب اوباو نب زما نیسطا واو هلا یزارلا

 قوزرم ن دخاشم رادید کرد ثا تب رب ربغو هلا یشمدورعوپاو
 9 یدتنا م السالا حش یدیا )ع هدوبافح مولعو ه دهرعاط مولع یدیا

 هک كن هسیک +



 یدیا شمروآ وا هدنع ابا ریش یرب ن د هه اط و و مدیا « دن لح كنوع“

 یدلبا تغار ن دنظع و تالک نوم۶*«نیا یدابا هبلغ ومیوا هاگک ان

 لوسر ی دتا اکا نوععس نا سب یدلوا ع راف ن دوب وا هسک لوا |

 یدتیا سپ مادروک ی دنبا یکدروکم دباوخ یلسو هيلع ی امن ها
 یخدنسو میر و رونف هکباوخ كنسان مدنباتغارف ندنالکن وكنا دن
 لرو هدهژ یرلم د يم زاد دا اک او وند نیس هد وا منم ندنل اط و وا ۱

 نیسریر همقل سبقنو نسربک را هم اج رخ اف نسو نیسرابا ت وعد هیاند

 هک لواهلب وش هلبا یلاعن لا کل اوجا رس هکنق و لوا یدتبا ردنصا كوب
 مالسالا جش زیا ناب زیفاطن كنه.كلو فاطا كن هماج ر دکر کی لوا هلب وا

ie ec Mah۱ نیوتن یو و  

 مچ ر دکب ن دنس باک نیس هیعگاندنانسو ه دیجیا یکی د انسا میکره
 یدبا دردبحاص یرصحو یدبامالک تحاص نوععمنرایدتیا لا

 ندب رک دکب وکس رهورد ول هل وایلاخند a 4 زوس رهرک رسم دد ویا

 نوعع" نا نوح ردوهل ها وا یلاخ ن دیبع هکر ظنرهوردوهس هلوایلاخ

 هدنبارس هنب ینآی دابا تافو هدنسیدپاب هدننستلا ناسکسزویعنوا .كنرعه |

 | اه دبا لفن هناتسروک ی آ هکرلپ دلید هرکصن دلیپ زوقط زوتوا ران دابا نفد
 ردکو رع هدنا زکر هو یدبا فیظاو هز اتل وشهسیاراد دوق ہن فک

 | لاعتهللا سدق نزا ناهوسنساوباو زابخ رص نوبا 9 یدیاقوبیرتا |
 نیم دو یشک یبا ندنخم اشم هاکرز اک ی دا مالسالا مج ٭ امه رس

 هه د اطر ن ن دنر د رڪ اش یدیایشک واوا رد زابخ رصنوبا ج ییا

 یدتبا هرلنا یرصح رایدر او هتتر از كنپ مصح هط و رلب دتک هج

 یدلبا هز اوآ یرب ندرانا كرپ و وبق وا زکه سزرپ و ویف وا هنسنر رکا

 لوپ هج هزس لږ وبیدتیا هرانآ بونودیدلوا رارقب بودپ عام" یریصح
 ی راد ؟ اش كزامخ سصذ ون !هدنعاط زالو كا رهرسیدساورکنودی رک ردو ون

 زکنود ورک رکس شک نسر وتسد ندنآ یدتیارد هلی وارابد با سیلک د
 یدلتروق هلکلتمالس یدنودو بک کره ندرلنا سپ زکیراو هنا كن هنیو
 هلافرعو ی دنا بوبارغوا هموم هد هیر ی دنک هج پویئود مک لواو
 هکیدبا نژآ ناهوس نسا وبا حش ن دنا ثم هاکرزاک یتدیر و ید |[
 یدرکاش كن ی دسئیا م السالا مش نکیاررونوا هلکنا رند چم عماج مز
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 هدنوط!یرص > یدیاقونرا هدروهط فیغخ نیا راردیا هیبش هلی رب یرب
 | وع ج ایزی دبا شمامروک یبیرصح وع میش ی دبا م الس الا جش
 | هب هکم ه دنرب شک زوپجوا كره م دمر وک یی یر صح ن هکر دش د
 ترابز ینیفخ هللا دبع وپاو یی رص ح> مود یریک مکن وج هکم دننآ مدتنک

 فیفخ هللادبعوباو هددادغب یریصح هکب دلکربخ هب هکم ه دلی وا مدیا
 هنس لوا هرس یلاعت هللا س دف یرصح ی د ےک هترخآ هدز ارش
 ینوصاا)کر دشم د ل وا ی دلوا یف وتم ه دان وک هعج ه دنیآ هعا یذ

 برطضم هدنتفو بارظصا نوص عی (ہرارق نر بالو هج عزا یف ےع زال
 | مدعیالو همدع دعإدج وبال قوصلا )هکر دش دهنب ورلواررقم ه دنت, حرار قو

 |دوجوم و دوجوم هرکصن دق دلو مو دعم ف وص یعب (هد وج و دعب
 | تاجانم هدنتقو رصسرب هکر دشم د هنب و زل وا مو دعمه رکصن دق دلوا
 | هکی دلک ادن حض ار ن دنس نب هکنسيضار ن دنب یھلا هکم دتیا بویلیا
 | ۴کآ ك درلبا بلط یزم اضر.مزب ل دیالوا یضار ن دنب نسرکا باذک یا

 جاما نوروزت مدارفنالابیمالا لوا ف ےکیلع)ی دتا هل تبصورب هزبرلب ا
 | زكيرزوا زس یی (نان دلا ط اةساب دب رفتنا ىلع نوفقت م فر اعمل اف
 ا زس هدیاتر اب ز هدفراععیخگاشه هرکس قلوا نکلا ند را لوا نوسلوا

 | هلکبروشود ن دزکیرظن ییابند لاوحا زمس هلوا هنیر زوا دب رفت هنب هرکص ر
 [ ند هنسن چه هساراط حس افناو مت اقوا مب هک هدتف و ره هکر دش د هنیو

 | ترو دک بیاش یب هدمانا قباوس لوشرکع م ابا بلط تحارو قلشوخ نا
 بلط قلتح ارو قلشوخ ن دک مارک ذ نرلمد تد ومو سنا یافص نکا
 مهد نامل# یعشب یلمم فلیارهد نا تیب ول ید وق وای ونو میلبا
 دچا نبدجت یدا 4 هرس یلاعنهلا سدة نویس ن, نیس اوبا م ناسحالب
 ]| تددادفب اشم یدیارلشم وق بقلوید تسکح قطانردنومعسن لیععسا نا |
 یدیا ر دیا كلرک ذم یدیاناببلا او ناسالا حصد هدنلع كرلنوبو یدیا

eAنمماج و دنن وک هو هکر دشعد ین اهفصا رکب وہا عش ی داخ » 
 بورک یدیاقجالغوا نوععسن نیلا وا مدیا شعر وت وا٥ دنکوا ی شا
 ا

 یدمر ومالس بوک ندز غاب هز یدیارک هالکرب لقلکت هدایز هدّنشار ی ذلک

 وبا ۹ هه ولب زکب باب ی دتا بو دیارظن ن دن درا آیا

 نا هکر دشع د قران د هقناط وب ردراو ی ر هربخذ هن ه دق الغوا ه
 س ل 2 ور
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 یوم نو قف لس یا یر تی

 یکوردپا ر وتنمءابه نیس هلج هسا لب هنتفنوح هوا هدنافهح كم |

 py A وانو دیا | مالسالا حش رو لاق نار بح هدنیما لاحلوا ۱

 یکیدنک رد یک 2 برطو ر ھا هنتف هداز ی دشا نیس رد هر هدزوجآ عام“

 یتسوداباب یا یدتبایفواپ دنا ینایاشم ی دتا یک ل وا هلفاصن د هنتف ۱

 | یا یک كرانا یادم هل وا ی ۲ یفو كلنا | كتفو یخ د كنس هکتقو ل وا ۱

 نر ی یی امت اوت هرس هللا س دق ین رملاق رکب وبا ۳
۳ 

 کب وع حجشیدتبا مالسالا جش یدیا شمروس شاد قوجو یدیا شعروک |[
 نوحگاترازیبی اب نملاف رکب وا مش هد هام ال و نیعبس هنس هکی دتیا ۱

 نک اس هدنا هکیدیاراو یس هن اخرب ولوبقرب م دلبا ب بلط یناو ع دراو هیاراح

 یدروتک هرفس م دروتوا یدیدروتوا م درب و مالسوم دریک را یدیا

 نکیاریبمدیپ بولوص ما یدیا جا منراق یدیاراو زوظو زوحو كعا هدنحا ||
 || هکی یدتنا اکب م دکح ندم اعط یمولارلغا هکم در وک م دق اب اکی ن دنا

 ززوسوبهکر ی هلواریدتبااکب دیئج مساقلاوبا اب ز منراغا ندمنلیداشی |[
 |[ ۰ دنرب هسلوا ندر زوسو « دنب هسل وا هرڅ یکنا هد هلو هک هلوا هلی وش

 هکعا ع سا یزازوسو بوراو ه هرخلوا ند هرڅو هک ل وا هوا | ۱

 ۱ زونهی دلک هیاراخ نوجما ت نیلص# وب دکب نادناره یدع هبا لبس

 || یلاعت هللاس دق یرصلا نیسخاوپا ل ر دک کو انوا ص
 نلبعیدآردند هرز لات هقط کی

 رها هدلصاردن رسما مهارپا
 ند ه

 ا هکر نا ید مش ریش كفارع یدیا شلوا نکاس هددادغب یدنا

 ٠ هد زوسو لر نی رمش ۵ لی ن اب رو لر کن دناهدل اح هکمدمروک هسوکرب نداشت ۱

 || اص وصخ یدیایدیرف كخباشمو یدبا ناسا كتقو هل وا لرهطع ن دنا ||
 | بن یدیا ناب وس زوسیک كنا هد دیرفنو دیحوت مسکو هد دیحوت لع |

 1 تنلش و ر دید رک اش كنیلبش لوا ی دتیا مالس الا یش یدیا به دم

 || هکب دیاقوج راب دیاعان"ازوس ی دبا قوب ی درک اش یرمغ ن دنا دوخ
 أا ن دیلش ینعد ردبخ درب ز وسوپ اما ردراشباع امسا رززوس قوح ن دنا

 ۲ یدیا قو یداتس | یربغ ن دیلش كن اوردشع لو | ی ارم ك عو

 | دناوندتنا) هکب درب د اک او یدیاهنرز وا م امها هد ا ز هدنراک كنیلبش و

رممارب یک مب یخ دنس نعي( لزا فبل اتك نب و قدیم ۱
 یسهاویدفراعمورا

 ۱ فیه> ن یاد بحو و یرصحوردراولز قو دک روا كس هل هکنس ۱

(r 



 ور

 | كفن نسعب نیسرروا هکغامدیدنکهکیدتنا لبا عصف ناب زبوردود

 انی را یی دنک ۰ دتفپفح كسروناص مروروا یب تور و ندارم

 | ردن ددسهاخهفط 1 هرس یلاسعت هللا سدق یدانآ رصذلا مساتلا وا *

 | ت اراشا یدیاروباشبن یم اقمو یدلوم رد هبوڅ نب دم نب ییهاربا یدآ
 یی دیا le هدمولع ع اونا یدیا یعش كباها فوص ناسلو قداحو

 كنبابپش مهار «دقیاقح مولع هصاخ هد روت عو ه دشس ظفح
 شعن یمویرابدور ىلع واو ی دیا شمروک یییطساو ویب لش ردیدرک اش
 هد هکم نر یدبا شبا تبه هل یراب ريغ و هلبایرهبا رهاط رکب وباو |

 | هکی دتبا هلبا هفیطل بوک هنلابختسا ك ی رفع ناععوبا یدیا شم رو

 | هنیرزوا كنوب ردم رپ مب د ریلکرپ كنس هن هکلب یذتا لوا ردکرب و

 |یبیا تافو هدنا ورد هروبا شین ناعع وبا هکندشود باسر ا

 | نداد هدنسېکیا شی زویچوا كره بولقروا هد هکم ی دابآ رصنو
 | متا هکی دن | اکب لیععسا لعوا كئیداا رصف یدتسا مالسالا مش ی دنک

 | دانا الو ةنج ىلا اهب تفت الف قطا یداوب نم یش كلادباذا)یدخی
 | یعب (هللا هم ع ام مظءف لالا كلذ نع تعجراذاو كالا امه رطخالو
 تاغا هتنج هن هل كلا نس Rr ندنرل هیداب قحاکسن 3

 نیس هنود ندلاح لوا هکتفو لوش و همروتک هکب رطاخ یرانا دیه هنو لر

 با میظعاکا ی دذس ر دشا مظعم یلاعتو هناشسقح هکی هنسن لوا

 نيليا ا ا ته ما تمد تبخرهیاطعاک دش لوا نو
 | هللادیع ن دج یدآ ٭ هحور لایق لجلایزار ركبوا ۴# ردزپ رع
 ,ندننساعل ماش اشموردندنراک كنخماش«ناسا ارخیدیازولوا هدروناشدن ردب زارثا |

 كنا نګ ران یدنک ی لسو ر دید اما لریلس ن هجرادع ولا یدا قوزح ۱

 كن یدتبامالسالاحشردیدر رک اش كنیدنکس رکب RT رزوایغ ا

 £ هلکنا یدلواالتمهنح الغو ارهدروب ادنیدیا قوجیلوضو مظع ووا

 شما ف الخ هصق هکرلر دن دیا مولءمرخا رلیدتا وعه ین قیالخ ید

 ینریص رادنب ىلع جش ی دیا شمروتوا هدعماج نوکرب رلیدلبا لوبق هر |
 اکس یدشود ون و,یدلوا عقاو هکندلاح هز ول سلااهیا یدتس ۹

 ٠ تبع" و یسوم نیهبو ق دصو میهاربا مزع هی هبسپ رب کا رب يا یدتنا ۱

 | ترمضحو هل. رب و نیعجا مهبلع فا تاولصیبرع تو ریصوتمه .دیسبع 1

 كفحرط ٩6
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 نیس اواو یدیا هدطابم دلوا هکر ریدرد هیرقرب درم صم هفارقو ردبفارُا

 زویخوا كنرعه ردشلوا ربع لږ نوا زووب ردیدرک اش كنب رونیدلا عیاص

 دحوم ۵ دن ادو ی دیا ورا هلا ص اوخو نس هلا ماوع ی دبا تقولا

 حیاشم هدنرع رخ آ م السالا مش ی دیا شاوا کیدوجو ناشن یدیا
 یرصجو قارقو یانی رخ اوبا حی دیا شٌبارایتخایبشکن وا ندب رخام
 ین افرخو باصویدنواهن ور غ س یاو ر سو ید ایا ر هنو قریصرا دد لعو
 ی دایا ب اسنحا ه دیک فارق فو رپ ر دیخدرپ رانوب هکدپا رد و ق اطو

 فص کر لیدر وک یداوایقو زا نوج رابدنآ هب وصو رایدلغب نیغااو نیلا |
 یکیدروک یریدكنآ یدتیا مالسالاحش شمالوا شا ید یناتفقرروط هدلوا ||

 دیس یدتیامالسالا خیشردم دنزیخد هللاجرپ هسوک لوا هکر«هریدلوا هسوک
 هکردبحاو رهرب و هنسزرب فلاح تعد رش اکس نوچ هکندید فارق تاداسلا

 مالسالا حش 46 هرس هللا س دق لبن نام لس وبا ل  نیسهدیا مک
 یدپ وا یتشاب كيف اردو یدلک هبنارق نوک رب لیت نایلسوبا یدتیا
 هکی دشا بودیا رظن اک یف ارق یدیا هئهک هدانز یناتفق كن ایل واو

 قو نیسروق هل كشاب ی رک یا مرهدیا هدهاشف ن را تموکح

 ینآ هرکصت دکد تا قلقوص تدم مکن ه دعد نیسردیاتموکح هد اتروآ

 رکبابان هکیدتنا اک | فارق یدلک فارق قد رکب ونا رابدلبا  اح هدب رغم
 یا یس نی اما راریدرد هننرزوا كل در ه دا ز نس ه دئټ ارس ن اه ج

 هکیدمک نامز قوچ هئي رزوا كوب سپ مروروک «دنسانروا كيشب
 هدنسانروا كيشب یکیاو یدلوا ینجالغوا یکیاو یدلا نوناخرب رکب وبا
 یلاوحا بیات هدنبارف .لنیفارقیدیا راراداب یتعالک كنيفارق بور وتوا
 + زب علا هرس یلاعت هللا سدق یب رغم صاوخناولسوپا ل ردقوج
 ترذم ید ثا ثاذو هدقشه دور دندننارقا كرا قبا ردند هشاط و

 یدیا ردیکه دنسارا قلنخلبارب بونب هبک هر هدتقو ر هکردلوا ندنځاشم

TT #9 

 || اند دب رف یف ا رق ی دنیا م السالا میش ر دشن داند ه داب اس کک دی

 | سحاحو یدیاراو یتدح كن ر ظذ هدا زو هدننامز یدنک یدمارمظا یو

۱ 
۱ 

 | دننیب ام کیشاق یکیا اما مریروک شوکسا هد از كنا فق نایلس ا

 || هنح ا نیفلبایعابا لزاهلس واو یدلکو AE بورصا ثاکس یک غ

 اکا ییز وی بکر ح یدروا جاارپ ھنشاب کبک ع یدلواحو رج بونقوط |
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 اج ر هکر دشعد لوا هتب و ردځابا ندمالک هک ردراو توکنس وخ ۱ کر دشعد لوا یدلغآ ناععوا هاب ەنى یربغ ندر كىس ەديا یربص ۲

 هالوا هدنب هکر دهنسن هت لوا هکر لیدروص ندنآو ردولرمخ ندناسحا كا
 ردتموادم هپ هبقا عو ردتهزالم هتیدوبع هني رزوا تنس ی دتیا ر دمزال
 رج ن هللادبع ۷ ردنشحو كيا سنا هلبایرمغ كهللا هکر دشعدهنب و
 | ةة 46 هرس للاصت هللا شن دق یتارعشلا یزارا نج را دبع ن
 یدبا شخلوا هدزوباشویدبا ندير هدلصا ردد وبا ییلنک ردندهسماخ

 للعوباو لبا نونو هلبا ځو رو هليا ل ضةلا نب دمو هلیانامعوباو هلیادینح
 ایج ها اشم ھن یرع ندرانو و هلا کاٹ دو هلدا احر

 یدبا رود و لوا ینآ نا وا یدیا ندنراک كناععوبا باقا یدیا شعا

 طظفح رلثبدخو یدیا ملام هنهولع كن هقناط و ردراو یراتضار و ترا

 | ردشقکندابند هدنجوا یللازویجوا كره یدیاهقن هدباب لواویدیا شا
 | فراع ارب زرماط تي رزوا تقفاوم هقلخت هبلاغت هللا فراع هکر دشهدلوا
 لاعت هللا تفرطم هکردشعد هنبو ردهلّسلا شبا هتیرزواتةفاوم هقلاخ
 هکرد هست لوش ابند هکر دشعد هننورترب ییاهنالوا هدنساتروا ه دن هلبا]
 لک وک و تناکش هکر دشعد لوا هنب و هلوا ناچ هدننسنام یلاعتهللا هلکتس
 | اع هللاشدق یناوربسلانیساوبا ل رولکندنفازآ تفرعءییلژاط
 ,گربفص یناورپس نیس وبا ردیناوربسلا د نب لع یدآ 6 هرس
 یدیا شلوا نکاس هدطایمدو یدیا ولوا ی دیا ندب رغم ناورس ردیداتسا
 قاورمس نیسطاوبا ردشمروتک «دحاشم نیعب را قیلام دنعسونا حش

 هتکرط نکن ل نم لک ) هکیدنبا یزبست هللادبع نب لهس هکر دشعدریک
 اک كن هسک رب نعي (هرغطق هنطابلا مجرب هرهاظهبیدتفیماما هنوکسو
 هنتطاب كنا هرکص هیلنااذتقا اکا هدرهاظ هک هسلوا امار هدنلاوحا عیج

 قوقاضرل) هکردشیدهنیوزدعوطقم ندقح هسیک یکكآ هدیاعوجر

 ها رما نالوا رهاظ ندبیخ قح ءاضر تعي (بیغلا نم ودییامعم ةعفاولأ |
 یدتبا صاوخ یدلبابلطتیصو نذصاوخ هدنفورب ردهدنفوف كتعفاوم

 ردهدرناریخ هک هلسک ندتزرصص ار ىع (موهبف ربا ناف ءارفغل ما )
 ےن نابتعنیلءیدا 6# «رسلاعت هما سدق قارقلا نیسطاوا ||

EEF 

 تدرت یناسحا هکر دشعد هنب و رولوا روخ ند هسلوا مرکم هدنناب ود نک یسقن

۱ 
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 هکیدتیا یناجرارادنب ردیاینادمهمضهج نسطاوبا حشر دند ةح هیلباراذک
 دسر و هذ سدر ندتفرعم هنس هدنب و ندنرا هدنب ی دنک یلاعتو هراس قح

 لوا ییفرعم لوا یلاعدو هراس قح ۳۹3 لع هلیمح و كنا ید هدنبلوا

 لوا هلکنا نیراباتروق هنس هدن لوا یا نوحا تح زملا ورک ندنسهدنب

 : ا نسو ئال هدا زو زانا هداب زیفرعم لوااما رروک ناسح گادسهدنب

 بتعصوب هموقول رد هدنیاصءن هبلوا ه داز که نسب ره یدتا مالسالا حج

 لصحال قلا بنج امر لکلا كرم نم) هکردشیدرادنبهنیو ردشیا
 یرما عیج هک هسیگ ره عی ( یلاعت و هناصس قلا وهو قم لکلا
 رد هرکس قیح لوا هک لوا لصاح کا قفیفح كنوک لج هاب لر اعسر

 یدآ ردد هسهاخ هقط +¥ هرس یلاعت هلناس دق درح ن ورع وبا رب

 كمالو هلیس همت كب هلمهم نیس سر دیسلا دجا ن دی لب لو ۱
 دسعوبا حس یدح ندنفرط ااو رد هروهشم *هلیقر ند رع هلرس ده

 || هرکصذدنس هلجو ردندنراک باصعا كتب رح ناعع وبا حش ردیلس نج زا

 شمروک ی دینج هدنشباب هدنسبتلا شقلا زوبجوا كره ردشتکن داند
 تشاد هاکنو ه دااح سل و یدیا ن دنر ولوا كنحماشم ینایزو یدیا

 هقنو یدیا سا ظفح ثیدح قوجو یدیاراو یصاخ ی رطكا هدتقو
 نعد نوا ج رخ هنضعب كمالسا لها روغد ناعع وبا نوڪر یدیا

 || نوصلعا فرص هژربو هر دن رد یکیدتیا ظفح ن دنمهو رافک كرانایسم ||

 یدلوا لد كنت ناععوبا رلیدمرپ و هنسا مه یدلبا بلط هنن ندفیالخ

 || هرکصندنزام وسنابو رعوبا یدشربا هک نوچ یدلغاهدسلح هک هلیوش ||

 | هکیدتباو یدوق هدنوکوا كناغعوبا بوروتک ها كيب یکیا هدنچما هسیکرب
 || یدلوا مرخ ناعع وبا نک هليا قرم« هی هنسذ زککیدلید لوا یرلمهردوب |

 یدرووا بولک هل نام وبا یداوا حابص نوچ یدلبا اعدربخ اکاو
 هک نود هک دلوا راو دیما هدانز ۵ دنفح ورع واز رلنرا یا یدتا

 اربخ هللا ارج یدرونک ها كب یکیا نوعا یی ص یرفُ نرلنالسم
 فرض کا یدیاكمانا ها لوا یدتیا یدعلاق ندنسارا قیالخ و رویا

 ناعع وبا مهرب واک ایرک ات نکیرپ واکب یاملوایرک رداکدیضار هنعنداوا |

 هن ی دشرپا ماشخلا نوح رایدرپ و اک او رایدرونک هسک لوا یدروب
 | هلهجورب یلام وب هک هلوا هن یدتبا و یدر وتک هنوکوا كناڅع وړا لام لوا |
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 | لواؤب یدبا شعا زرفس بوبحو یدیا شملب كکوک یتتقیرط لرابفوصو
 : هنسار « راشب ورد یدیالوا مالتحا هکهاکرههکیدیا نیا دهعرکر دهسوک
 ! یرغوط رکفاب و رولوا ندعلوا للخ هدهمقلاب شیاوب هکیدشءدویدرری و
 یدیااهنت یدلواعقاو مالتحا اکا یدیا هدهیداب هدتفو رب رولوا ندنفیدالوا
 یدنا هنیرزوانالیفمرب بوراقیج ندنفابا نوطحیا نوکانو هنیدهع
 هققحالو مسا) یدتاردفوصد رلیدر وصاک اهلا هسرولکتسار مکر هان

 ردشلوا دارب نامه فوصت هدزفامز نعي ( سا الو هةیح لبق ناکدقو

 ناغعوا یدیالکد دا ی دیا تفیقح فوض « دنامز لوا و قوب ققیح

 گردد یک ل وش یدتباردهک فی رظ هکرلبدروصندنآ هکردشءد یب رغم
 یزارزکی وا نسنلکت هلوا فیفخ هدنلئاعسو هدنلاعفاو هدنقالخاو هدنتاذ

 ردکولب جوا راهد ر هکیدیارید یمشوف نسا وبا هکمدنشیا هکردشېد
 ردرپارب یراتطاب و رهاظ هکر دالعو ن دن را رهاظردکر کی یرلتطاب هکر دایلوا
 ! رازابا قاضن ایرابد ک ندنرلنطاب ردکر کب یزرهاظ هک ردلاهحو

 | سا ایندلا ف سبل ) هکر دشعد لوا هنیو راسا فاصنا ند رابریغو |

 | تب نوا ضوعو نوجا ببسرب هدایند نعي ( ضوعو ببسل بحت نم
 باهملا ن دغ نب نیس ان رادنب 9۴ ر دق وب هسیک كر لطابندن دیا
 | ردنسطاولا ينكر دند هسماخ ةقبط 4 هرس یلاعت هللاس دق یزارشلا
 لاع هلوصا ردهدنآ ید یسهیرت ی دیا رولوا «دناجرا یدیا ندزارش لها

 رفدخ دید رک اش تانلبشردراو ید كوك هدقباقخ مولع كنو یدی
 هللا دبع وبا یدیاراتود میظعینردق كنا یبشو ردشعیا تبع هلبا اذح
 كن رعه ر دراو تاضواهم ه دنر ارا ه دلت اسم قوحو ردب داتسا كففخ

 ید بلاک یلعوبا جش هد هنس لوا هکر دشا تافو هدنحوا للا زوبحوا
 | ذبدا هک ر دشمد لواردشمو ینآ یرمط هعرزوبا حشو ردشعا تاتو

 نسرولکندشباهن و نیسرولک ندن اق هکنس هروص ن دکراد یدنکه کر دلکد
 دنا مالالا رذکلیاافو هدهعیدتباردن فوصت هکرابدر وص ندنآ
 ینآ هسک ندلکوک كلبا نوتعکنا هکسهنسنره هکردلوا كلبا افو هدهع

 قرف ه دزک اتر وا ارس هلب هکیدشبا هب ینووصو رابعرب ه دنقو رب نیسهیلبا
 اسرع ند زکلکوک ك زس ےک: رھ و زراشبا زراب ون زب مکن ره هک ردلوا
 ۰ حج ۳ | هلکوک م دم هک هرطاضرب هکر دشمید غیاشم یدتبا مالسالا حش نسراشبا

- 



> ۹ 

 ندلبنز سد لکیروط یدتباو یدروتوا ه نجوا یشاب بوزاو یدروک |
 یدسیدزانآ هشدار شد ورد لوا یدراتح هدولاب هليا روش ین دوعوب

 بول اف ص ل وا تیک لآ هکی راد الغوا نیسیقای كیوب یدتیا هدعب

 نیسم ولی ردیک ی بیشک و بنوت هل مداوم راو درا دییعبتک
 هکر دن وکه ت یریغ ن دن وکوب میک د شہروک زکرھ ینوب نب قوی ی دتیا
 DN د رمن و یدیاراتسیاهدولاو شاو اتروغوپ ندنیمرامهثالغوا
 نوكو م:دیایزککندلیدهیلبا 2 3 هنر نلاعت قح هکتقو لوا هکمدتتا مر لبا |

 هپ هناخ بول | ن وناص ییا > یراک دتسا لوا و مذاب ب بسکرانیدرب ۱

 یراقو روط یدنکزاوآ رب ندفناه مدوب وا یدلبا هنلع وح وا اک ت

 هکو ق هنک وا كننشک شل راصهابع لوشو تلبا هدعسم یککیدروشد لواو

 هکی راق الغوا الق قاب ن دیشک لوا زر رود بودیا نوهنآ یتوبزب
 را هی رایدروتک هکوا یم اعط لوا مراقجالغوا مدقلاق ندؤخ وا روتک |

 || ندیدلخرفهج یدتبا مالسالا حش لدروکهکه لب وش مدروتکهدنو ینا نیا

 رنا نعي ڊ (مها ونک ال مهاوناکولو مهام مه) یدتا ردرایکر فر امهکر اب دروص

 فوض هکندت ااکب زعم کد ال میش هردلک درلنا هلو ارا رک ید ران

 كرعمزوسوب وردک یکدیدكناوزالوانوص ةسرولوارکا هبلوادکر دلوا

 ۱ مالسالا حش یبتشیا نوک یزوسوپ هکمراب یدیازوسرب حراخ ندنتردق

 ۰ دنحا دوجوم مو دعم هدناه> یدزوک مک ربع ندنون هلل !ناعس ىدا |ا

 هکلب رداکد بلاق لواوپ هک راریدو ناور هدنجما كاکوک صخترب ناهن
 لوا ید ناجو هد نجما ناج لکوکو شلوا ک هدا لکوکر دهن ربا

 قوصلا نسلحا ییا $ دی و اعزدهدنز هتاکناو را دک ه دنا غاز

 ردلهسندجا نب لعیدا ردندهسماخ ٌهقبط + هرس هللا سدق ییشوذلا ||

 شمروک یب يرمج ناعج وبا ی دیا ن دنرادرفا اوجو ردندنراهناکب كناسارخ ۱

 ||« دماشو یدیا شعا تبع هلپایرب رجو هلیا اطع سابعلاوبا هدفارعو یدیا
 جن هی لشو یدیل شاق تب هبا شد ورعوباو هبا ینقم رها |

 یا لتقو میام هدنالماعمو هد دیحوت اعویدیا شلپ وسز وس هد لسم

 لها قفرو قلخ هیارفو ی دیا نسحا ن دننو تدبر ط هدنوتفو ی دیا

 هدنرکس قرف زویحوا كت ر عه یدیا ند راندیا تداعرو رایت ةرلناو یدیا
 | یدیا شلوا نکخاس هدر واشبنو یدیا ندکشوب هدلصا یدلباتاغو |



AFهک  

 ]يباجزا دجم نی فسوب نب هاربا 9( رانا نم نالف نر نالفةارب
 ردیسانا كننحاجز ورونا ردو “اوبا قينک 4 هرس لاڏ هنا سدو
 | تخالف و ر دن دنراکباحصا تلنصةح واو راب در ونک هدنخ رات باشم ینآ
 کردی تیاکح نر دبهذم بحاض هدکنا فن تفلاخو هدنتبرط
 یضن ت دعاس دقو ذکرب تاقوالا ماود لع سفللا فالخ ىف ) هکردشءدا|

 تفلاخم هسفن هدنامز ره ینعب (نینسیلا اهکرادن یتکمااخ ةوطخ ین ةرع
 هن اک سد درب مدار مدلبا هلعاسم سقت ۾ :رکرب نو تکرب رد هدکعا

 صاوطا :یدلخارمصن ن دم ی ارفعج 2 یدالواربسم یرادتكنآ لس

 ردلصالایدادغب رددوا قینک زدندهسماخ دق.ط 2 هرس هللا سدق

 یدرکاش ییماوخ میهارا و لدینج یدیایم وقطربص>رددلخ نالو ۱

 | اشم یرمسغ ندنآ و هلبایربرجو نونعسو م وزو هلا یروئو یدیا
 ییرلتمس كخشاشمو یدنا اع هدنمولع كن هو و ردشعا تبع هلبا

 خیاشم هکر دشعد لواو یدیاشلب !عچ یتیرلب اکو نخر اوتو براتب اکحو ||
 هنب ومزولبیتدا ١ شك یکیاوردراو عاکزوپ کیا ندنرلنا وید نعد ن درب اک

 یس هتکن شدنی مو یعطش كنیلبش ردجوا نیا كقارع هکر دشعد
 بودک هد اد غب ر دی رد كندنواهن سما ۋا عج لواو e عبو

 هدا هبرمنوش یربقو ی دنک نادابند هدنآ هدنرکس قرقزویحوا كنرعمه
 شکر ن :یدتاماللسالا م جش ر رد هدا یربق لدنح و لیطفس یرس

 اغ یبا سز ثب ردح ندب 1و یدبا شەروك ىا هکر رود بوروک

 ین توتف کرد لوا یدیاشهروک هددادفبینآ یورهر وصموا

 ine ردشعد هن و ر دکقیا یظعت هنتمرح رانا سمو ردة تود ربقح
 هنو ر دلکد رهدهاح ردتمه نربدش ربا ید رع هکنوساوا فدرش

 مدرروک یشکرب شلراص ها عر نوک ره مدیا هدسدعملا تدب هکر دشعد

 یدتبا و یدنود هک وک نیزوب بولاق یشک لوا هکم دروک نوک رب قاقتا

 و کت زاد لیک قیسزوس هی ز نسا
 مروا هنیرب یرب نب رللب دنق كکهلخ و هکنسرابد یگنآ هسخ وب نیس هر و

 ر دکور یشکوب مدنیاهیذنک ن, یدوب واو یدناب بولک هتب رب سد
 بورکو رجا صف رمدروک نکناهدنعا لرکفوب ردیلور ن دند چلا ءاباو ااو

 || فیش لوا کنوچب یدفابفنلوصو هنغاصو لیدنزولوارب هس هل ویداک
 + یدروک و

1 
 ا
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 هنیرانع"دتفالخایطعب كنب رتسودیلاتهللا هکر دشعد ینارعالاناهش وا

 یراتسود هلبسلواو رل هديا تعفشهنب رلتسود هلا قالخالو ات هکردشمرب و

 || هدبط ٭ هرمع یلاعت هللا س دق یباجنزا ورع وبا ۶ هلوا تحار خد
 یرولاشس رلد دیدر رووهاربا یدآ رایضعب و ردیهارا ندجیدآردندفسماخ

 | ردشا تبعص هلبا صاوخو هلبا دینجو هلبا یربح ناٌععوبا ردلصالا
 نحاصو یدیا شما لوبت هدمرح بواوارواحم لس قرق هد هکم هک رز د|

Eشفا ج بنز هثملآ ندلجا یکیدسا میظعب ییرحویدبا شماعارب  

 | نيل واو ناک ت قو عاش مدیا د هکمکر دیا تیاکح دیخت نب ورعونایدیا |[ ٠

 || كلج یدرارواوا هقلح اشم هجن یربغ كرلتوب و ریغصو رک ننه
 6 و یدبار دیا مکحلواهساوا ژ وسر نوح یدیا یجاجز ورعوبا یردض

 || قس الخ د دینج لږ زوتوا نب هکی درد لصتمو ی دیا رارولبق هل اوح |[
 قرگزوترد كيرعه یدیآ ردنار ۳ هاکنا و مرب روط بودیا لاب هل ایدنک 3

 ی هب ملا نم صقش نال ) هکر دشعد لواو ردشتک ندایند  دنرکش ||
 نس اهتسار ناد ۳ دوجو ےب نعد ( ءالا لع یش نان ہ*ےلانحا

 دلبا تاقو ماتا هکردشهد هني و ردواکوس ن دکعروب «دنرزوا وص اکب

 نوح مدلل رور هس هئي دص نجلا ےح یدلو ادا ثارمراتید ی زا اکب نف آو

 | هبا کوک نب راوکت هیکلیب یدتیاو یدلک هغ منب صخخشرب م ذش ری لبا |
 | یدتیا ردراورانیدیللا مدیا ردقوی ك رکن ااا وس یرغوط چ ا

 اا لا یدتا ی دلوب یکے کیدب د ی دیاص مدرب واک ۱ هلی هکر و اکب

 راوس ی دتیاو یدنیا ندنیکس ه سد یدنود نب كفلب زغوط هلی ۳
 مدلوا راوس سپ یددابا حالا قوجو ردلکد هراس یدتنازکرک مدیا لوا
 ته هدوکم اکب لس ساک مرور یدک كنس ی دن یدتا

 || تا یشکیمگرب ه دنعسوم مج هکر رب دو یدلوا هل هل هجقدیکن دابندو
 ا ؛ كن اراب کل مدلیا ےج هکرب و یمنارپ یدتیاو یدلک هی |

 ی افصو ینردص تعالس هک جش 1 یگ ارپ ندنس هکرایدرپ و
 م رم ی دلبا تراشا هم زل هراشعا هقیطا هلکنا هکب دلب ی در وک ییلق ||

 هکندو راو هرب لوش یرول هکندتناو ردینسام دلدوسالا رخ هل سوو لزهعک ۱

 یدلک بونو دو رک یشک یم ج لوا نیدمک تعاسربو (2ارلا یطعا براب)
 اذه می>رلا نجرا هللا عسب ) هکشازاب هلربس طخ هدنعاو دغاکرب هدنلاو |

 ی ی و

۹ 
 ٣ر
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 |یدنڪ ندابند هکب دمک هتفهرپ هنیرزوا كنوب مروروا نوڪکنا
 للاعن هللا سدق ناناعدم ع فورعملا یوسنلا لعن دن رفهجوبا
 كن ربج نامعوبا یدیا ندنراک كناسن غیاشم ردند هعبار هبط + هرس

 اند اسن وردیم اما كفر اعم لها لوا هکر دشعد ظوفح ردندناکا واواا|
 یدیارع كما هوپ و یدلک هن اع وبا نوکههروصلئاسم حاقرب هلدصف||

 هننراهط ميگنوچی دیاردیک هل:راهطویدیارموب وا وحب واو یدبازمګاوصو
 كنآ رکا ییا مالسالا مش یدرفک هی تراهط هنب یدیشب ربا ثدح |
 كا باوخ و كی ماعط یدیاراج یدیالوا كك اع وبا درحیدصف||
 هکه سکر ه هکر دشعد لوا یدیایخدرب یدوصقمكنااما كنك نستراهطو|[
 | رهو ر دبع دم رلبا تما رک راسهطا هليا یکی دلید و هلا یرابتخا یدنک ||
 هکر دشعدهنب و ردیلولوا هلوارداص تمارکدصق یبو رابتخا یب هکندیک ||

 ندنکلویاو ندنناسحا كنآ نيعلا ذفرطرب هکبیهسیک لوش نیسرموس هجن |
 نیما هفرطرب هک ههسیک لوش نیسردیانیساوعد تیحهجنو نیساکدیلاخ

 كيالاعد قح هک هسوک ره هک ر دشعد هن و نیس :رم ه دیا تقف اوم هلکنآ ۱

 ود مارآهلیا یلاعت هلا کر هو رلیا رت ینآ یلاعت قع هسلبا مارآ هلیربغ |

 رس یلاعت هللا سدقیبارعالادیعسوبا 9 روتلغباک ۱ لوی مارا هلباراب ربغ ||
 نک اش هد هکمرداصالا یرصب رددج ن دجا یدآ ردندهتساخ عطا

 ردقوح یرل-فینصت نوجا هشاطوب كنآ یدیا هیقفو ماع یدیا شلوا ||

 ج وسم نسحو یرو نسطاوناو ناهع نی ورعو هلبادبنج ||
 ر دېب رق هپ هعبار هقبط ردشعیا تبع هلی لاج ملا وباو رافح رفهجوباو |ا
 كمرح هدنتقو ی دنکن د ابد هدنفرفآ هدنرب قرف زویحوا كترعه ||

 | تباغ ردراو یزرجرب هدنرهتکن دیح وت تن یدتیا حالسالا مش یدیا یعش||
 |ردراو تفاسمهکمادام (دفاسم هو الا برق نوکبال)هک ردشعد هدنآردلوشم ||

 | ترب یرب هک ردراو تالیکیا هدب رق ی دنا مالسالا حش رارید ردیف ||
 فوصت رددعب ككيديد برف كابا رظن هدنقیق>و رولوا كيدردبب رق ||
 درب لوصف یس لج كف وصت هک ردنعد لواو ردلکد تالکنا ردکلرپ ۱

 هک ردشعد لوا هنب ور دكا فارتعا لیهج یس هلجج كنفرعم ور دکما |
 | نسرلیدتا هي ناط دواد یدتبا ماللسالا حشر ولوا هبا الا زالوا قوش ||

بر ولوا قاتشه باغ مک درود, یدتنا نیسعاتْشم ۱
 رد رضاح مس ود ع

 هنو



 هلتعاجرپ هدزارمش دنه نسا ویا حش کر دشهد فیفخ وادعوا مش

 f دادو رب یدیاروتودمارحا ندارواو یدیا رروا كل ندنس هزاش ید ۱

 ||مزهدوا نوعا جج یکییل ید یدتبا نیسرروآ یم كيبل هن بلک ||
2a rma. 2 
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 ییدبصن كهللا دی وبا هکشعد مدیا هدرفس توو لوان و یدیا هدنوعد

 یتسهصح كنا دنبلا هکشعد هنب رازک: رافعا رذغ تفاچ لوا رک و نلآ

 ]| مدرب ومالس بوریکو را م دش ربا یخدنب قافتارلثموقیلا ردکر ک ق موف یا
 | هکیدتاو یدنودبولآ هنغوتلوق نیسهماجو یدّملاق نددنرب دنه نیسطاوبا
 0 م دتا نب سد زاب وس نالب یلکوک كرانموم ندد (بذکن ال نینمولا تواق)

 || راب دروتڪ نیزاف د وق لا لوا ردیمزاو کم اط جھ ر دج  غراق
 || یدآو ردنسطا وبا قینک هک زبرعلا هرمس یلاعت هللا سداق ناب دالا وبا #۴
 || یدرلیاهرظا» هلی بها نيد عیج هکرایذید ناندالاوبا نوه اکا ردیلع
 ١ ی دیا دت امز لدنح ردلصالایرصد یدیا ر ولبق مازا یرافلاحو

 || ولدا دجا یدیا ناسل بحاصو مع ردشعا تبع هلبا زارخ دّیعس وبا
 1 ثح «دنسان روا یسوع ر هلناددالا ون | نوکرب کر دشعد لوا یذیاراو وقرب

 ]| هلب وا یدتیا یسوح ردیار ات هلیندا كنيلاهتهللادوا یدتناناددالاوبا یدلوا

 1 قحدوا هکنسهتسوک هراکشآ هلی وش وریکو ردیارث ان هلیتهییطیدنکر دلکد
 هکر ابدنیا قافنا هی دزوا كن آم هرک هکنید تلتسهسیار دیابت هلبتزاجاكنيلاعت
 رلیدلبا عج ندوا قوج هریک هنحا كنآ ناب دالاوبا و را هقان دوا میظعرب
 بونا مات ندوا لوا نوح یدلوا عج قیالخ ةدانزو رابدقا دوا عظعو

 رولیقزان بوغاربهدرب رب نیشهداهسنان دالا وب ارلردیا یروقلوا یدلواروق
 یدروتوا بوک ةنب رزوا كدوالوا توقلاق ندنرب یدرب و مالسنوخ یدنا

 یمردپا تیافک ر دق وب یدتبا بوئود هبیسوحم لوا یدشریاهرخ اراک نوچ
 نامه ی دنو د نر روت تولد هلت ول ییمع هریک هدوآ ید تب ونړپ هح ول

 | مدراو وا ینا یدلوا ماشخا نوح زابا تیاکح دج یدلک هقالتسا یموج

 ۱ یدتا رد هرول جش یا مدتنا مدروک قجرابق رد Uy هذدتلا تامر یعتاباو

 ؟هرخآ شنان م دلوا باغ ن دمدنک مدراو هشرزوا كشت میکنوج

 | دنا دوا روض>لوارک | مدلب وس یزوس لواو ملک هعدننک ی دش ربا

 || یدتک هج ناددالاونا هکهاکره یدتامالسالا محمدی را یدیالوا نکیا

 || ن دج یدعس هليا تدورپ راءدتبا یدلشاب هفمروا كيمازت و یدلکندج |

%4 N 
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 هلادحا هکه سوت ره هکر دشهد هنب و نوا قلخ یئدسحو هلبف نوا هل
 ا تبح انضم لوا تىقاغ هس ایا تح اص م هلی رش نیهصلو تهالس

 هکر دشعد هاب و هجا تعحاصم هلءط مس تهالس هک فکف ردا رغوا هراز

 رار طض او دجهدنآرکیعسوهلوا ندنزوب رابتعاکی رظن هیاند-مسکر دکرک |
 رف ی دنیا رذهک رؤ كى لیدر وص نا هیوا ندنزوب تح هلوا ندزل ون |

 | قعاتحا اکایروتوا ندنآ یدشا مالس الا جش هیلوا یجیاشحاک | هکردلوا

 | اغ هل سدق نانبن نیس وبا ردشلوالوایجاحعیجارب ززالوا |
 تن اک وز دنن عا تک هلا زارخ ديغس هلاردند هغب ار دقط ۷ هرس

 لعوب اکب هکندشآ رغم ناغع وبا دش نداند ه دهس یدردیاتسرد

 دیس قلاو ی دیا ه دید رو دحو نان نیلا وا ه دتعورب ی دتا ساک

 نسو ص هدایدابناخمیج ی دپا ناثب نیساوبا ی دراف اف لا نوک
 یرلتسود كنبلاعن قح هکردشمد هنیو مرواوا هدنرانکل بن و رارولوا
 ا هدشن كلام قخکراتود ولوا ینکلوشلا قد ,واواةسوک  نتردُق

 ٩6 هرس یلاعت هلا سد یسراغلا دنه ن نیس اوبا ا هوا ووا یردق ||

 | ردن دنرلولوا كد اشع سراف ردیشرقلادنه ن لع یدآ ردندهعبار هقط

 نامع نی و رع ر دشا ت بعص هلیراقر واوا ندناو هل اذحرفعج ردندنرالاعوا
 هک هيو ره هکر دشعب لوا هلبارنالوا ه دنس هقبط كرلنوبو یک دینجو
 :یدنک میج رایادونشخو نیضاریآ رب وتبرف هنطاسل یدنک یلاعژینادخ

 هدنرزوا برق طاسب ارز ن در اوطاو لاوحا نالوا یراج هشيرزوا |
 هیالاع:هللاقلخ ناخ هکر دشعد هنیو زالوا قل دو شوخ انو قارساضر |
 هلق تبتطو لد ط ان هثب رلقرب م و هد رماۋا كناو زادكىعا لر باکس :

 ند ناوی لمح قعد قلزاب درب و قلراکوکت هلیا قلخو ر دکتم رس وک مایق ۱
 هاف لاح !دیستاب قرافتالنآ دهذجار) هکر دشعد هنب ور دکلیا هلداعم

 دهج یتعب (اماقمالوارارق اهدعب یربال ةدسلاكين قراف نخ لكلا اجل |

 كل هلجوبتلوا تسردب نیس هیلوا قارا هللاحر مهندنسورق كکیدننا هلرا
 م۱هعو رارف دعب نم هسلوا رود ندومق لوا مکر ه سد ردن رپ قخانغص
 * مهیلارفا تب رکن عتنک * ترب یدوقوا ییبوب بوید هلی ه زالوایسا |
 ندرلنایرعس ۴ نیمرلنآ عدراق-ندمشحو # هجرت غلا ناف قبر یهف

 3-۳ 8 |* تشهد مره دیا حبروکی چک ره ءهدیارار و رک مرا تشحومرلرا



 || نیسرولوا شسلب هلکن 1 و رک ین نیس هلس هلی تنسو هلبانآرف ینا نوحا
 ر دقوم لقع ملک | لوا هلرب لقع درحم ر دیعلساو قیدصت قلك | یعیآ

 لوبق یکسابقو یکلقع وراب وس یسپ دنک لوا هک هليا لوبقراپ وس زوس |

 هبو زاناکا ندنفلب وحخیژاوآوندنعلب وخ یتروصاما رددیعسن د حنا |

 هقبط 4 هرس یلاعت هللاس دق یهاشد امرک رفطم ج . رایدوق بقل |
 | هلبا زارخ هللا دبع ردندارّعف قداصو ردندنزولوا كلج میام ردند هعبار |

 | سابع یدیا اشم هناکی «دنقیرط ر دا تیک هلیا راقرولوا ندناو |
 | جوا یدک یهاشن ام رک رفظم ی دتنا م السالا جش ردیداتسا رعاش |

 ِ ی دیا روق وا عایق تویلنا قلب رازو یدیا ربا تاج ازمه دنع ر و 1

 | قشعرامهمرغب ٭ هجرت # یاب رو یقر هدنعف ٭ هبتشغش یذلا لا ۱

 ]| قاب رو ھر مو نوسفااک | #* بیبطهردیاجالع رکنو سف و۴ یدروا چ |

> 

 یناتسه د یسهاربا ل ی دابق هیداب مع قیآ كلاب قجآ شاب بودیا
 ہدناغم اد باصق دمع شیدا مالسالا جش ٠ € ہرنسیلاعت هللا سدق
 روضحت ن درلنان, راب داوارهاظ مالک لها هدرابدو هک تقولوا هک دیا اکر

 || مالک ككرلن و ن دنا هکم دتک هپ یناتسهذ ےھ اربا حش بو روط مدلوا

 هکم دشماجا زوس جد ن دی ابو هلکن زونه مر وص نیلاح یرلیه ذمو
 ندهالا ىهللا نعد (هربغ دحا دقرعبال )هکن و دو رک جم هکن دتب | اکی

 مالس الا جش (لاهج هللا تاذفعا) ردی زوس كنؤنلاو ذلعب هسوک یربغ
 ر دیسک دریسمكلت هلا یربغ ن دنمالکو هلیا یر ن دنا یا ی دتا

 | هلکنس ندنلبق كن هدنفح كن ےک یشکره ردیاتاالد هقواحرب یک كنس

 || سدف ینانیغرمهاربا 96 ردلکد یلقعردیععم یراکدید ناما هک ها
 قالوق هکسهنسنو هکر دشعد لوا یدتا مالسالا مش هک هرس لات هللا

 3[ هک ی لواوږدټکچ دیک | مهد یونس لواو ردلع هدا مه

 | عهرسهللاسدق هیوزانمهاربا 9 ردنابح نیسهلوب هلکناو نیسهدیشیا
 ر ناعع وبا ردینمروک یصفج وبا ر ین دانم روبانینز دعا وا یک

 ےدارا یدا یدیاراو یناش مظع كنا هدنوتفو رد شمل تیک هلا یریح
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 1 یدیاروقوا نآرق هدنذ رب ویدیارولیف زامن هد: رب یدیا شب شح

 | رخ × قارالو ابطال * یدک یوهلا ةبح تعدل دق # رمش

 | نياق کرد هسیک لوا فراع هکر دشعد هنبو #ببیج لاج مد الا لکد
E3 Ga ۳ 
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 زدند هعبار هفبط € هرس هللا سدق یقرا نوصلا !داومن دجا نا[
 هللا دی وبا ردن دن رلاتف كرلناوردندنرابکك ن هقر اشم ردة ساوا قنکاا

  ۱دنتکیا قرف زوبحوا كيرعمهر دشکیا تبعک هلا قرراصق میه ارباوالخ ۳

 ]| داو هرکصندننافو یادجا نیعنسطخا وبا یسادرفر دننفک ندارند

 قلت نا ىلا هل لاو لا ا كيلع)یدستا هلبا تبصو اکب یدتنا ی د روک

 قالم هکب رقلوا فصتم هلتلدو رعف نوساوآ هکبرزوا تانسیتعب ( كير
 *یشب دسعلا یتغتسی ال نارقفلا هققح )هكر دشغد لوا هل د هبل وا
 یربغ ن دال اهن و هزاصسقح هدنب هکر دلوا رقف تقیق> ینیعب (هللایوس

 ك دک لد اکر رواک تک ر دشک د هن و هليا تلطانغ هلا هتسارب

 هل رمسغ كلآ هکنو ر دراو لوب هقح لوص و هکب دلب هسوکلوا هکیلاح

 | نیو (هلاولساو کب ر یا اوبناو )روب یل اعت قح هکویل حرلبا یناک دنز
 م دلبا دص هثنر اب ز كدب رغم سم ه دنس ادا كم ما ن هکر شه اد

 [طح هدرب دکتر 1 هحاخو یدیارلبا تماما م درک ھن لیل كنا نوح

 یسادنرا م دلوا هدنا هچک لوا یدلوا میاض مجز مدیا هعدنک یدوقوا

 هدنرزوا لوبنالسرارب مدروک م دراو هنیراتکتارفات مدقبا نی دصق تراهط ||
 | م درع اج بولوا رب غمو رجاع یدلک هدرا ید یرب و م دنود وریکروتاد

 رایدرنسوک عضاوتررابدروک ینآ رانالسرا نوح یدوبخ نام هععوص سم ۱

 یرابلک كنما اعد قح یا ی داو یدرو توئود نیرلق الوق رانا لواو
 | لات یدتبا اکب هرکصن دنارس هجا ضرم) هع ران امهم مب کیم دید هرس ||
 زسردبا فوخ ندیالخ ات رکیدلوا لوخشم هکعا تسار زکر رهاظ یس ا |

 .میهاربا ۶ رارق روق ن دزب قیالخات قداوا لوغشم هکعا تسار نهطابزبو
 ]| هفناطوب ویدیاولتکو ش «یظعربب رب ندنرادد لیک( هرس یلاعت هلا سدق لی ||

 مهار یدتنای تط ضا رهزالا وبا مش یدیایسا تو فاص هدنسارا |

 | قم كاو یدلیا لوبق هغلن واخ ناو ی دلوا التبم هنیرق یسبع یک |
 | ر دلاح هیدنیاهیو دنکن وکرب یدیازم هدیک بوقل اف ن دنا ن دنعارارق ی ||
 یدتیا لس بوقلاق هک لوا مرولوا مکن مدیک هنرخآ هللاحوب نب رکااکب و

 اکب قوب لدبت هکنسولوا لوا نسی هلا یدتباو یدلبآ یراز بولیق زاغو ||
 یجواءیدنودیج شوتاخ لوا تعاس نامههلیارسبم یلاح یکلوا ورک

 | تدوع هنلاحو هنتفو رمسوریک یدتبا نفدیاعیهاریاو یدنکن دایند نوک |

 بودی



 دبدک لوا دازا نعد (دحا نع ءانغتسا هسقفلل یربال و هنمدجا ىلع هس

 لوا تیکت یخ د هیلبا ساو هند دن ک تف دخ كرا هدازآ هکرد
 1 نده سوکر بو هیهروکت نم ه دن رزوا كن هسک نوعا یس فن ید نک ک رد هس

 هل« دا زا كالویا نعي رب هکر دشیدهنپ و هیقیا مهف انغتسا نوما یف
 ندایند هدنجوا ناسکس زویج وا كنرعهر دبش هداف كنا عضاوتو رد ترا

 یدلکهدا دغب هرس یلاعت هللاس دق ینالقسع را وا چ رد شم
 نددرلب وک بو دیک ندناویدلبق تک هاش هو یدلنا تماق هدنانامز هاو
 | هنا سدق یصجربا وبا $ ید تا تافو هدنآ هنيو يدلوا لهأتمهدنر
 || كنرعه ی دلبا مطق هلرب لکون م دق هعفدهصن ییهبجک هب دابا هرس یلاعت
 یهاشنامرکلا نایبشی ےھاربا $ یدلبا تافو هرکصن دشوا ز ویحوا

 لیج هدننامزو ردة حسا وبا یینکردند هعبار هقبط ٩ هربم یا هللا سدق
 || ردر جام ندناقیالخهکر دراو یتاماقم كنا: « داوقتو هدنعرو یدیا ین |

 || ندازانم هلا دبع ردند تاعا لصاوخ ےھاراو كد رفع هللا دعوا

 یلع هللا +2 ےھار ی دتا نیس د هب هدیدعح ا هکرلبدروص
 ٠ ءارقعلا

 أا رد نیک ندایند هدنتسپ دیزوتوا زویجوا تره (تالماهلاوباد لا لهاو
 هر یوعد عوردهبعآ تساعر نمر كااشم ی نیک ره هکر دشعد:لواو

 | کردشعد هن ورولوا یاوسر هلکن او رولیتود هرالع یعیالام حورف ېب و
 | هددرحک نعي نیس هیعارظن اکا هکر دکر کم یل منہ هک هبدشب وردزب نوچ

 نرکوا لغ هکر دتنا تدصو اکب مانآ هکر دشعد هنیو ردکرک قعالوا تو

 | هک هنسدرهو نوح رابدا نطاب هليا لع هلبایوفتو عروو نوگرلب دا رهاط

 | هک د سوکر هکر شو دزآ ارب ز لوا قارا ن دنا رلیا قاریا ند یلاعت قحتس
 || یزغرح دی زونا #۴  هلوپ نئلو د لا هج رک هرمک هيل اض ارعا ندنا
 ۱ یناسأرخ هبعفیزعرهدب ز وبا هج اوخ یدتیا ماللسالاجش سس هل سو

 | لب لوا یداوب هدن یب ینابش نميهاربا یدارغوا ههاشناهرک بو درک هج
 س نوصکتا ترا نلکوک ی دو د مز ال تیک درناو ی دلبا در یجت

 : | مطع نوک ل وا یدتک ندایند دیزوبآ هج اوخ نوح ی مح حوا هد

 نفد« د هلختیرام ی دلوا رسم قیشیچ هرشط ند اخ ی دل واروم#)

 لوا ی دتا مالبسالا ج رایدمالوپ هدر دلید قمرفبحهرکصراب دانا
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 دفتر
 یان ریا وار درانوب هکیدلبارکذ یندآ كنس هنر و ردپ اديس كناهج لواو
 9و حباب او یکلامرمناوباویصتجب رخ اوبل و یال عزت و

 ربطناوبا ۴ دعساودجر هللا مه رردرخ وم ندارید نا وبا یسح رخ اوپ|
 هلی را دید كا سابع مو وڳ ج 4 هرس یاد هنا: نشوف یش

 هءارح دهس صاحب هدتفورب یدشلوا رواح هد هکم یدیا رار دیا رْعف

 بویلبا تراشا هرابفوصو رد هدنق یرلکدید رادرغاوج لوش یدتاو یدلک

 ربذتاوبا مش یدک تعاسرپ ردمرلنوب ردرغاوج یدتیا ندنلوپ تراقح ||
 یکیدید كصذح لوا شمراراص یزکب هلعش> ماغو هلتیبه یدلک یشیخ
 هکر دکر کز درغاوج ریدرد هدناقرادرغاوج هکر دیک ی دتبا سو یدشل؛یزوس
 ردلاقا یداور دهدهوقربا یربق هکر دلوارماوباوبهکز ردو هروکیزدرغاوج
 ناجرج یدیا مالغ یشنح ردرمطنا وا یینکور دنیهرطا س واط یا وا
 لنيلاعت قح ید هدنامز یکل هنن یدیا لوق كنب ندنر هجاوخ
 فتن هل د هما ن دنب هکد رد یس هجاو < اکادی دیا لوغسم هلل وو

 هصاخ ی كسرلند رکا یتا یدلبا حاحا هدا ز اک | نوکر یدیا ز رب ؛د |

 مر روطب ویلبادازآ نس ن هکر دل هک یدتا هجاوخ هلباد ازا. هلل اهحولا

 ب ودیا عاد و هنس هجاوخ سد هد یو دیا نس هحاوح هدو روحو |

 لوانوح نوعا یتراب ز كنیرب ندحاشم یدل وا هجوتم هدادخل و یدک

 مالس نوح یدشا وا توم فرشم یش کیدا د صد لوا یدرړا هرب

 هکر دزاو كبار ك نسو *لدبا یاتشسرناباد مالسلا كيلاعویدتبا ى دريو
 هردیف ریش نیمرح هکمدتنا تیصواک اوردک رک كسلوا فرم هلکنا هدزاجج
 اخ آلو كتسا یدجتناو ارتش ها امهداز هیلبا ترواس |
 !سلط هتشترب ند هسوکر اینکه ياد ترول هواوکف ل اد س دم لا رواوا |

1 
 قوجو مدل وا زواج هد هنیدمو هد هکم لی شع لا هکر دشعد لواو یدعا 0
 زاوآ ندفناه ع هتسا هنسارند فک هکمدرلید 0 کره م دکح راتدش |

 «دنوکو اراب ربغ ییآ نیس رابا م دصم هز هلزوب لوش هکنسم وا هکیداولکا

 كلسو هيلع هللا للص هللا لوس ر هکتقو ره هک ر د رعد نیس هدا راوخ |

 :مالسا | یدردیا ید.راو مالسااو ہال صا اهنک اس لع هنس هس دوم تو

 نیمرطآ سواتطاب مالتسلا كياعو هکیدرولکباوج نیلمفلا لوسراب كاع ۱
 یریالنم یفلاورارخالا ةم دخ هسفن لعبج وب رمرط )کردند لواولا
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 رروا قرب شعتود نوش هلی رزواو ی دیا لیشب یطعب و شم رازق یراش#
 مدن زوا هحاعالوا یی اراددر دنونوا اکب یعدهعو یدلکک شوخ اک

 نگآ« دملا ىج د یضعب و م دیوق هع زغا ییضعبو م درشود ندنراشعو
 | بورکو ننک دمرغاو م دجاص هناببیدیا ه دملا هک لوا رلند ردکا یعیدهع

 هعارا یب رج ویعاقلف ی دشرپا قوال: د و تز هکمدتا هک دنک و مدنا

 كوابرب مدشمابارارق ماعزونه مدهیاظ هعسا ییلاومدروتوا هدربرب و مدنآ

 ۱ | هنرانکاب رد بول ا س) زاب دید ر وط تولا یمارط ارقام هو رولت 1

 را داب وزولتا كل ولب رپ و رروط هلا یربما كنيخاونلواک مدروکر اددروتک |
 شعا راشمروا لو نوک یاوا هکتعاج رب ن دزارقو رارروط هدنسهراد

 مدشربا هنکوا كریم میکنوج راشمروتک هن کوا كرما لوا هلدنب ودق ||
 هرلارفلوا سد م هدنبرپ ندنرا هدنب كالاعت یادخ مدتنا نی رشک هن یدتا

 هک و یزر کن کرا کر هم لرسوب ی دشا قورابدتا" :رکسمزواب یوی هکندروص

 درب بوروتکو رابارر عاجلوای دلبا کح سبز کسر مزو :ویدزکسردیاادف ||

 راددیدتازوا یکیلاو لک یرلب اف ونوخرلبدسکن يغانا ررب ویلا
 یعزوب ومدنازوا یخدیمانار بدید تازوا یدیفاما راد سک مدنازوا یا ۱

 أا ردراو یهانک هن كغابا ردشایا هاک لا یدیسو یهلا مدتنا م دنود هکوک ۱

 | یدنآ هنزورب ی ودنک یدرونوک ی دشهروط ولنآرب دنا كرلتا هاک ان

 | ر دیشک خاصنالفوب هلبقب هرع رزوا رلکوکه کز یسرلید نزکسراپا هن ی دو ||
 || تور دلاق ندر: مولا شاسک ل وا یدشا ندشاریها لوا یداب وسیمداو |[

 هد هعفدلوا ن مدا هليا لالحاکب یدتاو یدلغا بوحوق ی و ید وا
 مد تاو م دلعا هرک صن دناراید ہک ی دیا لا شلشا هاکر و مدلبا لالح

 || ن دملا صرق یکنا لوا مه یدلسکم لا مه هلوا هت ا ندنوب

 بحاصو ل اعیدیاراورنب رپ هدنمانر کد نب مهز یدتا مالسالا حشى دّمیح

 ۱ | ی یاوم زکره هکب دیا رانام ز هنرب هکر دیا تیاکح لوا ی دیا تاقرنصد

 ۱ کم مد نا لو هدکلشد ورد یس هقناط لوق عل مدزلاص هک زوک

 ۱ قوحو هعلح هعلح هفناطرب هکمدروک هد دعوا و دشکر هلوا ند رع لصا

 هلج وب یخ وا ربکب یارلب دتبا اکب راشملکج هد هنس وق كلانا قوخ
 ۱ جش ردراو اشک ند رع هدیرلما ناسهردن دم به ادروک ی لاوم ۲

 ردیلاومیس هلج ندهفناطوب هکمرولس رخ اوبا جوا نوا نبیدتیامالتسالا

 کس و



{ron 

 | مدیرب بولا ینغ آو هزان لایک وک كاو ی درب قوجز اس هدنفارطا

 | هکیدلک هلب وب همی رسن وک رب ی دیا وب عوق مدرتآ ینب رالشو ابو یتیراشموروق
 ]| كسلک د كيرش « دنتوق كقلخ هکنسرلبا نظ هلی وش نس ربذطا وبا یا

 || یهلامدتیا كسر رووا مولعم هدقلانرواهکوب لاحو كسرابا نساوعد لکونو
 معازواهر هنس ناب ندرب ییلادعب نمنوهصعح كرع كنسییالومویدیسو

 ۱ كس هر دنوک ن دکلضف اکب هکندز هنسد لوش رکم مع هنساندرانآ ج *و

 | ند فا دعب م دلیا ادا یلفتو یتتنسو یضرف زاغ ید نوک یکیانوا
 ]| رجاعن دمایق هرکصندنا م دلی طرف نامهیخدنوکیکانوا م دلاقرج اع

 جدن دعمر ونو اهدعبمدتبا ضرفیادا نکنارروتوا یندنوک ی کا نوا مدلوا

 !مدنفصهیالاءهتقح سب رولوا توف ندنب یخدضرف هکمدروکم داوا نجاع
 || کک دنیا ضرف تمدخر هعرزوا ےب یدیسو یھلا دکعدتا بودیازابن هلعرسو
 كس هیلبا لاصبا ین کی هکک دلوآ لیک هقزر عنب و ردکر ک شا لاوسن دنا
 لوا خد و هلباناس>ا هلکاضف ینا اکب كسررود تودیا لفکت هک هقزرلوا
 ]| کیا هدموکوا مدروکهاک اها هذخ اوم یب هلکن مرب رود بودیان هکیدهع
 یدعدرد هنسل هبک * دعا لوااماراو هنسا رب * دنکاو یدلوا رهاطصرد

 رولکهبدصکن د هک اکب صرف یکیا لوا منا د سد رابدمروصیند بادتصا
 | هرغدمدک هنفرط رفد نوجا ازغ هکیدلواتراشا هلیوش اکب هرکصندنا یدیا

 دیا طظ نار لنا لسم هک یکی زاک ًردودنن ردراربد هف رطورغا كهاکر افک

 ]| حس یدیانوک هعجق فتا مدش را هی وکرب مدننک دنف طرد یخ د نب سد

 ]| یتکیدرکهجااغا كن آ یدرایوس نیسهصق؛ارب فی اب رکز صخر هدننهگ
 | هلماکوک یدیارید ییکیدتیارپس هی الب وب كناو نی راک دلد یکیا یا هلی قم و
 ]| ملا رپ ص كس هیلبااللتبم ید برک | شعارایص درد رکز یدیسو یھلا م دنا

 هک رایدروک نب یسبضعب ندمراتسود مدريهیهک عن | مدتنکندرب لوا سد

 | هجوتعءرفس سراب دروتک هبرحربوناقلقر و جار نوجا منبر هدا مزعهرعد
 1 .منودماقم هدندرارا هدبوق روقندودع هکمدلنا مرشندالاعت قحو مداوا

 ۰ مدر راو هنراک ابرد قوا هجکم درولوا هد هس درب هر شط ن دروس زدنوک

 م درون دیا با رح یناو مدرصااکا یمن اغقوو ب وکید هری یھب رح
 نی زاغ ح ابص نوچ مدرولیف ز امن اد هحابص بوبا لیاج یصلق و
 هکیدنقو د هجا غارب مز وک م دلبا یظننوکرب مدرولکهیدسدم لو ا هني مدرول رق

 رانی



 ٠ عم اج سلبارطهکمرولبب م الغ یشیحرب ن «دنوگحرب نالفو یدراو|[ |
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 یلکوویدلواررقم اکب زام اوہ هکیدلک هعرطاخ مدشربا هلصوم ات یدزولوا

 شیورد شاراص هیابعرب هکهدروکو مدراقبخ ند وق یرلناایدتبا دای
 مدتکب وک بوریو اکآ یالاییا لوا سد روتا: وسوید مرلباوزرااملان

 ! شا شعر دنوک هشبو ردوب یرالا لوا ریا وب خش هک دک ندملکوک
 هکر دشءدیرپ ند ها طوب م دملوپ مدابا بلط یشبورد لوا بوئود
 ۱ یداشا هتاکح نفاخ تاد هلع مدیا ۵ دنا كشتاننت رمطناوبا 9

 هانکسزر ما یدتب !یدلوا هنس هکاسک زکیلا هم دز ونص نادن
 رولو بس هکسک یا هدقلناوعت هکمدلبا ناف باز ق ران کسک یداشیا

 هکر ہک ےس د اکا ات دی وسزوس یربع ج ر دوا رهاطلغر ندنا )

 نال اهاو هاه یخ هل ر یر قدس واک | هلع ا زب نددش انههرکصندلس

 هضرا یطزوس رلتدلبا زوس ندننامارک هاو یکدشا اطعتنست ها |ا
 ندززوس لوا رخ وبا یدلب وسزونرپ ینکرهیتد هدیانلواو یدشرپا |

 هی دکمه د هکر ن الف هک نکس رلد وسر یت یدیا یداراط ناک وک

 لقب رش مرح هتي رطاخ یدشبمکح هبذقرخ نیش اب ویدشعر وتو «دنش رش ||

 | مدیالوا هدم رح ن ی دعس کش اک هکیدتبا هللکوکی دشن و د ییلشوخ |
 | یر تعاج لوا ی دوب هد مرت شود ئ دراعیخ نشان ندتساه نوخت ۱

 رد,-یدنکوب مالغیشبح لوا هکرلندید هلتراشا هت رب یر و رادشقاب هنیرپ |
 هکر اددروص نارا هکمدتنا بب ودیا قلخ انسوک یی رب ندتعاج لوا شا

 راب دتا رلیدسک یدلشرا هانکرب یدتناتی دل وا هن تش کاک ر کیلا

 برغم نب یدتبازکسهیلیوس نیبس هکز رلیدزکس ریدهلیوب کردن امز هو |
 کا نوا مدلک هن هر ردنکسا یدشود یساوه رس کر مدیا ی شکر دنزااد

 طایمد هلب اطش یجدلیب یکیانوا م دلدار قس جدن دنامدلیا ت ماقا دنا لب

 یل واه دناردره شرو معم هیر د: کس ارل ر دتا مد البا ت ماقا هدر لوا مدلواهدنسارا

 یتا رلیدید هک ر دو قلنادابا مههدنسارا طابمدوطشاماردرمسبع

 زلط وب هدنامزلواو مدشمزود هناخر ندشماق هدنرانک ق امرا نالک هطایمد

 | ندراصج نی رلهرفسیدیارارب نماعط ماسخانوحیدیارلوولک هطابمدقوج

 مدرلبا هچ رم هلراتبا برا ه درخ كغا ناالیکود ی دیا رارکلیس هر
 | كم هلخ ی دیا روشریا شبق مکنوج یدیا م متوقف نیزاب مدرولا قیر ۱

 ۱ هک ۳ ۱ : 9
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 | مالالا خش تیکراو یدعیدتیا هج یدتبا كسردیکهدنف هکیدرغاج |
 : نان اص تمارکو ردرورفهر هدیالوبق نوج یب هسوکن اتاس تمارکیدتیا
 | تقیقح نعپ ر دبلک هنپ هسپا یق وب یخدیزاوا بلکک هچرک هدسوک
 شوخ هل اداو هداهز لوا ردیخد هتسلر یرلبا ندا ر دلکد تاعارک

 مالسالا حش ردیئاهارک كناعارک لوا ر دواوا ندن امار فر اع یفوص رولک
 هدیکبدلب د لک ند « و سه هکرادا تب اکح لالحلا دم ن سابع ی دتا

 | كسردنک ۰ دنشق تور کک هکنیوپ كق یه هکیدتا اکب یت انترخلا وبا
 كسرگود کا زوي بوروتوآهدهش وکرب نوبت ى هسدقلاتدب و هننوسرط
 نس هکر دهدرب لوش نیسم ر ولب رد هدنف هشوک لوا ی دنا مالسا مش

 یدتبا مالسالا خم .لسهروتوا بولوا یناف نادک دنک یعب كس هبلواهدنآ

 ترابز هنسهلاخ كنبنانتت ری اوبا ی دتبا ردنوراه یدآ هکینان دح اصوبا
 لم ویدسا هسوسرط م دیا كسردک هدنو یدعسیدتااکب مدراو هکعا

 میس لات و هز احخس قح یدتنا هج م دتا كسزلبا تین کمک هدف
 [ کری اتباتد یا و نکید نفح كنآ رس یدریو هسا رب
 یدتسا ط اص وبا ی دابا ۰ دن ڪار هدز بر دو هدز هب د ا ی زس سد

 هدنقحا رغ و ےج یب ی دتا كسرابوس یم ه دنفح ارغ و ج یزوسوب
 رارق هدنر زوا ل اخ لوا و نکس رتو د تینع یزکتفو نوه مرلبوس ||

 هب یزو ره لالخ مساقلاوبا دی رعرب نوکر ب یدتیا مالس الا جش زکسزعیا
 | نیسرلبا رفس ن وعن ی دتیا حش یدلیا بلط تز اجا هرفسندنا یدراو
 نوعتیدتبا حش ر افوقرولوا هربت لیتا تکرحوص یدتنا دی سعلوا
 یرندننااكنننانتمنخاوبا نلوا ید هرن رتا تکرح هکنتراوا ارد

 | ی هرلهتشرف مدننا مالسااكبلعو یرشیا نکرروتوا مش نوکر کر دشعد
 | نکر دیک بوک ن داوه یرب ن دنرانغوا مدآ قوپ یدتیا كسروشلب وس

 هننرابژ كننانتربنا وبا ردیا یفارق نیس اوبا مدلانمالس یدریو مالساکب
 یدو یدقچ هل كل د هنس ورق دجسم مدلبا عاد و اک ۱ نوچ مدراو
 زوتک هلکنسیبالا کیاوب نکل كسزاقاص هنن هجکلیب هکمرواب نیس اوبا
 كالا یکیا ل وا ی دريا جوتف جه مدنک نوک جوا مدیوف هغ وق بولآ

 |یکبا هکمدروک مب بوراقتخ ید نی رپ لوا هکمدلید م ديب بوراعیحیو |

 ۱ هدع وقو یک مدرب نییغنفره ندرلالا لوا سد رروط هدنرب یجد املا

 6 یدیارولوا
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 یدتا مالسالا ج 4 زب نه هرس هللا سدق یسدقلا ماصع ن هللاد.ء %

 هکیدتیایدروکه دوخ وا یلسو هیلع هللا لص نط صم دم ماص عن هللا د ع

 ندالاعد وهاکسقحیدتا ردن یفیهح العر می دلو هدنحا رب و هللال وس را

 نوح هک ر دکر کی یعد نیسهلوا یاخ ندنا هدتقو كغیدلوا هلقلخ هکردةغاتوا
 هدنطاب هکنس هديا مرش ندناو نیسهلوا هلةحهدنطاب نسهلوا هلیا قلخ هدرهاظ

 یدنک و یدلب وس یزوسوب لسو هیلع هللا یلص هللا لوسر نیس هلوا هلةلخ ید
 كس هاوا هلفح هکتقولوش یدتا هلبا هداب ۲ ید هللا لوس راب مدتبا مدنک هد را

 هلعلخ هدرهاط هکر دکر ک كسهلوا هاعح هدنطاب نوح ع! هلا تجر هقلخ أ ]

 | یناذابن هللادبع ۴ نسهیقیا عیاضیب راقحو كس ەدياتج- یمهرلناو لسلوا
 | ها لوسر هکیدتنا یناذابن هللا دبع ی دتبا مالسالا خش ٩ هرس س دق
 ع هروتوا هبا هشاط نق هللا لوسراب مدتنا مدروک هدناوخ یلسو هیلعهللا یلص

 هک لکدهلبا هفناطلواو هلی راشی ورد یتعو رارواوا قنوق هک لیا هضناطلوا ید |[
 | هللاسدق عطقالا ینانین ربا وبا ال همروتواهلبا رلکب عی را ردیا قلقونوق |
 || ردهب رقر تان هدنانیت یدیا مالغرد داج یدآ ردن د هعبار هبط هرس ||

 ر دن د هص صم هدي رغم تالو ت انت هکر ارب دوه دری محهرف ن وا ند رصم

 اریز رروا هت هکیدزلب هسیک ی دیا رزوا لیننز نکیا قوپ هسیک« دنناب ||
 | هلددلسرا و رروط ىلا یکیاراددر وکرلیضءب یدیا دیلا ع وطعمهد رهاظ |[
 بالکلا عن لاق كب سن ات عابسلا نا انخلب هل لبق )ی دیاردیا تسناوم| ۱

 ایر کرا در ورخ هلن وش زنا کا اک اب سون( اطعت ازوضب شن ۲

 | ردیا سنا هلیضءب یضعب كراباک عن یدتیا شعاراردیا سنا هلکنسررولاج
 تكمالخ وئ راد نیهع ویا كن ر رول رب ید یدبآ نیمزراهنز هدنناهزو

 || ن دق رفز ویحوا ندنرعه ی دیا ف رشم هنلاوحاكهیالخو یدیایهانب
 0 هللا د.عوباو دشمن رو هظقوح تامارک و تاناندناو ردشک هب نرخ آ هرکص

 یدیادیحو هدنقب رطلکوت ردشقیا تره هلیارایریغندراناوهلدینجو هليا الج
 | ےک کره و ردا دیا راهظانلع ميکیشکر ه هکر دشعد لواو
 هدنرزواوص هک درو ک یی هسعک رب هدنقورب رذیعدم هدا راه ظا نلاوخا

 زاهد هسیک ناسر وب هدنرز وا وص لوای دنا هدنراک ارد یسودتکو رزول |

 ییهسوگربهدنقورپ ی روب هدنایخد لک هیورق ردنعدب هن كکیدتیاو یدتیا |
 6 اارخ | یر وي نیا هغاشار دتعدب هو ئ دتا رجوا هد اوهی دزوک ال
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 | شلوا مجب هع رزوا مدررهقلقوجو شا هنب زید یم بوروک«دلاحوبیب و
 قو شک ناوج لوا هکمدر وک مدلک همو دنک هرکصندندمر نوچ

 ای دلوا ههک ےکنوج مدل وا ناس: هشیا ےکیدتبا لواو م دنا ترمسحت
 هللا مر ڪڪ یراترمضح لع نیتم ومل ارما مدراو هپ وه وا هلباع و دردوب

 یدلنا تراش اکب رها ترضح هل هلکنا ناوح لو او مدروک هدوح وادهحو

 |ن د وخوا ( هلن اس عنام بحال لاعت هللانآ ل یدتاو یدلیق شنزرسو

 | شپ نوا و مدارا هجوتمهرفسو مدلیا لذب مدیا تلل ام هک هبن رهو مدناب وا
 ناهس قحو م داک هر وباشر هني سما تافو ماب اب هکم دتشا هرکصن دلیپ

 بویلناتیانعیلاعت نح هیلباصالخ ندنارم لوا یب هکمدلیدندالاصتو

 کر هو مر هدیا هدهاشم هدعرزوا یترظن كناوجلوا هشبهو مدلوا صالخ

 ید كا دهیعشیربا هیالاعنو هلاصس قحو مزلوا ناخ ندکل هدنعرمشلوا
 | € هحور هللاسدق لزانلادمشنب هللادبع ل مزلوا یلاخ ندتلاجت لوا
 ' ۍ دیا ندنواو كنحاشمر وباشن ر د دم وبا تبن ڪر دند هعبار هفبط
 |. دشا تیک هلا ر اصق نودجس رددرفنم هلکنا هکر دراو ید رطرب كن آوا
 یر ن درولواو ید ع ه درهاط مولعو ر دشعا دخا تعد رط ندناو

 ازامدره) هکردیدابآ مصن درع قم مرولب دره قرب نی هکردشید
 | هکر دلزانم نب ههاذنع دره ماو نکا هلذل رمارب قیالخ عد ( درب ماندب
 مکر هکر دشعدلواو یدیا نک | الصا قیالخ عی( بن ماندوخ ارام درح))
 ح | رولوا ئوق هرمک هل _فعض ےکر ه و رولوا یاوسرء«رک هلبا رو ز هشیاوب

 أ|لوانی و رفکرک كمربک هلتوقو یوعد كرکك مركه داراو تمرحو زانو
 | تن اوس و یتاذم بسک هک هد هسیک لو ردقویریخ مه کر دشعد
 | یدنکهتو د مزالرکه سیکره هکر دشعد ل وا هنو هیقاط ینتلذمدرو
 || ندللاوحا ی دنک هننکلوا ردقوب جایتحا اکآ ہک هنشلوش هنسفن
 ]| هی و ربا عباض یرهنف یغیدلوا یمعمو یغیدلوا جاتحم لوش یک كنآ
 | اد سفن لوا هکهبلبا تسر د یتسفنرب« دنرع عبج هدنب رکا هکر دشید
 هما دبع  ردیاتبارتساکا هدنرعرخآسفن لوا هتل هلوا كاپ دکر شو
 لوا ةکی دنیا مالسالا رحش . 4 هح ور نلاسعت هللا سد یزار دادح
 | > هلال دن وج یالاعت و هناسبس قح مکر هک دشبد
 یا یر ابو تبانع و  رلیا رت « دکلربم یب هسهک لوا ید یلاعتو هناعس

  2عبداله 



 هک 0

 لدادح صفحوبا ردندیرلماما و ندنر دیرف كنخاشم یقارع ی دیارولوا

 كنيلش ردجوا یبا چ كدادغب هکر دراشعد ردشمروک ی دینجو ردندنباهکا
 || دعممهد دادغب شعت رمو یباکح كنيدلخو یسهتکن كشت رمو یسءهقعز

 هدنچوایمرکب هدلوقرب «دنزکسیمرکب زوبجوا كيرعهیدیارواوا هدنرمنوش
 كی لیپ ره یدیا شمرویب تحایساک | صفح وبا یدلبا تافو هدهیربنوش هنب
 | داب ز ندنوکنوا هدرهشر جیو قابق یاب و قابا كلاب یدرلبارفس حس رف
 | شعت رم هکر دشعد دلوم ن, میهاربا یدیارولوا نوکجوا هاکو ی دیازمرود
 ۱ كشعنیمو یدردیوکك ما هل هزوا قابطرب اک اراص میهاربا ی داک هب هر

 ]| هنساهبو یدناصکروکو یدلنارازبا یرربم یدیاراو یزرمر و کروکرب
 ۱ هدشنا هکفوزوا و هکیکمنآ یدتنا ید ردنوک راصق میها را بولامزوا هاکغا

 دل و» هاربا . قبح ه ییّشط هسلار او تالاحر هلهللا نر مزواوكفا

 ]| هلکنا ر د ه دنوب شعت رم هکمادام هکیدتبا اکیز اصق میه ارپا کرد

 | یدلبا تماقا هد هقر هدیدم تد«لواو نکمریو .مالساک او نکهمشلب وسزوس

 | نسیدشرپا اکس ندزپ هکفلراوخردقوب ,دجابا اب یدتیا مدارغو کا نوکر
 هسقوب مدلبا تماقا ر دقوب هدنوب نب یرتوا ندنا یدتیا نیسبم هدنوب زونه |
 ]| زکره هکر دشهد شعت یم مزهرود هدایز ن دنوکچ اقرب ۰ درارهش اس نب
 || نتا مدمروك ماع .هدرهاط یک دنکحات مدمروک صاخ هدّطاب ییودنک

 اان دنا هنو ر دنافکو سیلنو لاکشا یدتا دن فوصت هکزابدروص
 كمروک ینلضف كهللا یدتپا .ر دلضفا یسبغنق كل اعا هکر یدروص |
 || رجاعلاتفخا#* تدعاس اذا ریداتقلا نا:(نتس ) یدوفوا يول وا

 | هدزواتنسو :ردتدوبع مهم ` صفا .كقازرا كرش ود هنیو ¥ مزاحلاب

 كناقهدر ن کی دا لؤا مراک خب :رکر دشع د:هبنیو ر دتمزال هتم دخ

 هدننکآ یدلک ناوجراکان مدرروتوا دن وقر هل هدروباسین مدیا یلعوا
 | هنس هلهچو فطار و یدایا تراشااکیندنب و هنهکیر هدنشاب و هقرخرب |[

 تالاب دندتانوا هلو ن اوچ م اسو عیاصهکمدنیا هد منفی دک ی دتا عقوت |
 م دليا فوځ هدان زندنا هکیدرخاحهع رزوا مب مدمرپ و باوج چھ اک او رلبا

 ۱ !مروننص ههالا نعي ,(كلر دص هب مت و كرممرهاخام هللابټوعا)یدتیاسد

 ٩ نند یدلبا ن الخ هدک هنتسو یداوا قم هدکس كنس هکندهنسن لوش

 || مچ هرشط ئر ندر راکمدخ م دشود هنیرزوا مزوبو .مهلوادونم«ن ۱
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 نوک یدتب ی در کو رحا رکو رګا هکندلیا زاواو یدلباقدنسومف|

 نامه یس لج دراک وپ مب (درکرا درکدرک ) یرو هک داکس ن
 درا و جد هنسا رب میسظع ن درا د رڪ هاب رداد

 |یدتبا مالس الا جش 46 هرسیلاصت هللا س دق یزار یلع وبا
 هقلخ نم كشح وب لج وزع لامن هللاتبأراذ۱) هکر دشعد لوا |

 هر اھس ی ت رطح هکنس هروک اکرهییعد (هسفن كسنوبنادیر ها عاف

 نیسرلبا ت اسا اوغ هلبارل رضاح هن ررب و تشح و ن دشالخاکس یاعدو

 یلاعت و ہن اج قح داره نام زاوا هکلکلب كس رولیق بلط ییرلُج اغ هنو
 یلعوا# ردکلیا ناسا ماراو سنا هنس دعم بانج یدک اک

 هّمف ردنارمخی اصن نسح ی دآ % هرس یاعدآ هللا سد ناربخ

 |یناق کک رلیدتبا فیلکت اک | یدبا شا عج یعر و هلباهقف یدیا یفاشو
 یسبعن ىلع یریزو كهللابر دتعم هکر اريد ی دلیا لوبق هل وا ءاصا

 اک | هککروک ین اربخ یلع وبا جش هکیدتبا هنبحاص ےل رهش لوا
 هسیک حاقرب هنسوبق ی دنلزک بو دیشیا یلعوبا زرهدیا ضرعقلبضاق ||

 ن دن وک نوا رل هلک ب وا بوتوط تقو یهیدفبچ هیوص هکز اددوق لکوم

 رمدوصقم مز هککلکزاو یدل یر لوایدیهیچءهرشط دا ز
 | كبرغو قرش هکردراو هسک" رب کر .هدرهشکلم هکر دریل قبالخ هکیدیالوا

 لحرا دنتسا اذا) هکردشعد لوا يدم يا لوبق ايدل با ضرعاک |ییغایصاق

 مالسال جروب وا لمع كنا هیلباداننسا هپ هنسنرب دار نج نعي( هلةع مان

 رايا قلعن هششرپ ۍنعی رواوا قلعمیشک هلوا قنابوا لکوکميگنوچیدنبا |
 رفاسمرب اک ۱ ہک ر رید زی علا هرس ایم یردق یاس یو
 ۳ رکی ن .دنوب هکیدردنوک هزازا ینا هرک رس ی رزتوا ن دهنکدار, یداک

 ۳ 2م هلیکلفیعضو هلنکا ربب و هلیغلولوا ىلع و شو وب.دردک رک
 چ هنکیا هدعب ی دلک بوراو هعود شان یدرروّبک ید ی بوراو

 وری ام لوا هیلنار ایتخاهنکبا نبنایک یکییلب ی درونک

 ایس ی و ی دلراط كلکوک هکنسس شا لکد قنزا نس شیا مداخ هما

 بز مس کرک و یی درون ی هکر مهر
 4 هرس یلابعت هللا س دة شعدرلاب فورعلا دج نب هللادبع و ۱

 ٠ | ن دنس هلحم هربح هډدادغب ردي روبان رد دیش وبا نینکردندهءبار |

 «رولوا#
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 یدتا اکب مدروک هدیاوخ یلتسو هیلسیلاعت هلا لص ریمغب هکر دشءدلوا

 | م دتیا نیسرلبا ليم هرلنآ و نیسروس یرلشب ورد دکمریروک یتس یلع ابا
 ینامهم كلراشب ورد نسیدتباو یدلوا هجوتماکب س# هللا لوسر ابزد هل وا
 ندنهکم دلبا فوخ نب سل مرولبق تبا هنیرزوا تلاکو نوعا ییافک
 || هللالوسراب مدتنا هیاک ندلا هک هشود شيارباب و هلوا رداص شیا !تسانرب

 مدلوا سبا نب هلیطرش تیافکو تمعع یدتیا هلبطرشتیافکو تمصع

 || ی راوزرآ و رل بدوا هجوتماک ارلشب وردو یدلیار وهظ یلاح كن هرکصندنآ
 1 هیادکلا هجو لە هر دنوک نکی دابد كنس هل رل دارا ضرعاکا نراتامهمو

 || کا لاح و ی دراو هنکوا كبتاک ىلع وبا ی داتسا نوکرب یدلوا لصاح

 هکک لبا مرج هنعب یدلوا عقاو هنندنس یدتیا یداتسا یدتیا تیاکح

 | قمالوا كلام هیهنسنو تالشب ورد نەي یدراتبح ندنسارارلشب ورد نس

 || ییاوب لوا یدتیا مالسال مع ردك, ندکلیتغوندکمروکن تیافک كعلخ ||
 | یدرویب سو هيلع یا عت هلا لص ماعرف ت رضح هکلب یدلیا ندیدنک
 || كسهیلوا نعا ن درورغو رکم كسەبتیا تلفغ هکراهنیز یدلبا ددماکاو
 : راند رب هنکوا كن هسیک لوا یدلک هنکوا كن یرب نددفت اطوب نوکرب
 0 اکنیو دکل | ی دتنا مدلك نوا كنور اکس ن یدتا یشک لوا ی دوق

 اا لوا مر رپ دشربا هزساک هدننیام رکقوفحن هاکرس عهطساو نب مزمرو ن
 1 هکم نتا نطنت یدتا مش ی داب وس هبتاکٰلعوا جش یي هصفو بزرع

 ۱ دعا نس هصق اوج كن | هلوا زاو رلب وسززوس یک كنو یدعم هدایند

 ]| قفوب و هذه یرب هل یلع ابا یلاست هللا جر ) ی دنیا ی دانا تیاکح
 || یکی ک كن آ هپ لعبا نو دابا تجر یلامت هلا عي (اهقح مایقل
 ]| ەكغامايق هنفحكتآ اكارولبرب و ق فوت ەي رولوا قفومو دروک ی هعقاووب
 1 ی دتا مالسالا حش هک اک ن دنس هدهعكتمدخ ینیدلوا رومآلوا عب

 اک هننرابز كنسوس توقع وا یدراو هب رصد ندلوتشم لوتشمییعولا

 ۱ راد هاتف هکندمروص ن د دیکھ یس هراح لاو یدرولوا« د هره)

 ۱ یدرکحاشرب هدن | هکندروک نت کد جالحرپ یدردک هد هغر نوکربت

 | بی دتا كس رسا یا یدتنا یدروص ندناویدراو دننان یدیارروتوا

 0 هلع نعي رکرا درک د رکو زب ( هکر دکر ک هس داکس تقو كغيدراو اکآیدتیا

 | كنا ت وراو لوتشم یلعوبا سب ری د هلبوب هرا و هنناب كت ےکره شرود
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 س هدنحارفکر دومقرب كل د ہون یدسا مالسالا جش ردکلود

 ]اوطتقال ( نورفاکاا موسفلا الا هللا حورنم سأیال)ردرفک ال ديمون
 لوا یدبارلب ونس زوس هدنلاوحا رابحو هدنباب تبع نوکربو (هللاهجر نف

 | تعا لکی دصلا نوکیا € مش $ ی دوق وا تیب یکبا وب هان
 تاذ قد رفتل #ةبافك هيف رهداا نا دبور *# ارعهلا و طلا مال و
 هبهیا# یدناراب وس ق وح یزوس و: د لح: ااو ٭*ارھدلا یر طظ اف نیبلا

 شفاص هه ی جیا هد * هدیرح هبهبار جو * هتخورفب ج #!ار

 ۹ هرس هللا سدق یر1ا باک یلعوا ۳ شلا نواص هب هلج ی جو

 یلعوباو هللا یرصم رکب وبا ردندنراولوا كن اشهرصم ردندهعب ار هم ط

 :هبرهاظ تامارکر دیریب كنيلوتشم نلعوار بشع ۶۱ تبع هلبا یرااب دور

 ك ندی راب دور یلعوباو یدیاراتودولوا ینآ برغم نامعوباو یدبایحاص ||

 | ہکرابره هکردشعد لواندنلحا یعلماعكنلعو ینلولوا یدیا راربدردولوا
 مدرروک هدموشود یلسو هيلع هللا لص یطصم دج یدیا هسلوا ےلک شمر

 هدرصم كبتاک لیعوا GD a ندنآ کی لواوا

 یدلبا تافو نوکرب دیرح لوا یدنارریو هنس مش هکیدنا زاو یدب صر

 هطساو هدک اتروا كنسهلع وب یهلایدنایدراو هنرزوا یرمق كن مش

 كوب و یدتیاتسرد یدبحوت مب وب و یدک یدیا رمش ید وب یدیا
 هلباتجرو كلویا اکوب نح ینیدلوا تسرد كم دیحون اکس ےب هلیسهک

 | نعي( انیلع ربصنم انیلا لصو )ردشعد یلاعت قح هکردشعد لوا هنو |
 یدانآ صن مساقلاونا حش یدلوا لصاو اکب یدلباربص مال: ےب مکه[

 هر نیسکر لغ هست ندیکیا اید باک لع وا کردشمد |
 ما كرلئاعاكا هسدا لعا ندننوب هب رهو هحرد یسغنق یدتا ی هیاذعاب

 اذا یتفلا بناج یلا راظنب تساو ٭ رعش #* یدوقوا یتدب یکیاوب سب
 | هانا كبسحو # یبونبام ىلع رابصل یناو #رقغلا بناج ىف العلا تاک

 رقف بانج ۶# نب مزغاب کره اکی ن دانغ 4 هجرت ل ربصاا ىلع ینا
 هربص یکی دنیا انت ردنسب اکب تنح هکرابص مب #٭ یلعا هکنوج ی دلوا

 نسح یدا. 46 هرنسلاعت هنلا سدق 3 لعوا ۶ یاعنقحاا
 a كنبسوس توععد واو كاك یلعوبا ردیمومن یلعیا ِ

 یمتم نداشد هداه داخو نيد زا هنس ردن د وکربهدرب ؟ریهدزب حر و نوا ند رصد
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 يرانا ید ییعولا یدک هد را لر هديا له ید شل ورد

 || یدردیکر اناتفق هن الغوا لواشب و رد یدقیح هجرادرا نوعا كمروک

 یدلیالب بولآ هحومرم هنیلاو یدلیا روخت و یدعناص بالوک هتبز وب و
 | رکرهاکا نالغوا یدتنا یرلتهدخ نالوا نکو یدروتک هنیآ هنک واو

 | شا ورد ه دیک هر هکن دلک یزوط مکنوج یدنا رعآ رظنو نافتلا

 [| نیس هدیارظن اکب نس هکردکرک كیا هن نالغوایا یدتیاو یدم دیاربص
 || ناسه شیورد میلبا رظن اکس نب و نینهلوا صالخات هکریوناجیدتا

 || یدروبب یلعوبا ی دنکب وقیچ ناوج لوا یدلیا میلنت ناج بوشود
 سپ رایدتا نفد بوروک نیدیق نفکو رایدنک بولآ هنهاقناخ نشی ورد
 هدهیدأب یدروک یناوحلوا یدتک هل یعوبا ا هرکصذذراک زور درب

 || هکتسبلکد لوا نس یدتیاو یدتیا رظن اک | یلعوبا شوک هقرخ نیشخرب
 ]| اطخرب لوا شا مث قدنیا ممهدیار ظناکسكدیدرب و ناجدک هشب ورد لوا
 لوا ی دتا دشود ندن هیاروناب یدتا مش یدلوارداض ندش هکندپا

 یدتا مدروک هدباوخ یشلورد هک لوا نامه مدرک «راکوب ورين دنوک

 مدنا وا ندوی وا هلیارظن اکب یراپ یدعش «لدلیارذفف اکب هنب مدرب و ناج |
 | دک رخو مد ہک یاب اوو روا او او بو
 كيبا هنیدا کاو مراو هج لب ره هشداوا هدنابخ هکمدابادهع هلبالاعت |

 || كمکیدید لوا مہارمصیااک | مراو نی رزوا یار طك نآو میلباےیجو مرغاج
 ٩ ردند هعدار هقط هک هر سدف قلا لبعوبا ۷# نوعا یترافک كمگددنباو

 شهروک ی ران صق نودجو یدادحصغ>وباو ردپاهولادبع ید یدآ

 | ند هلج هرکص هد هیغرش مولع رنک | یدیا مدقم ماها هدر وباشینو یدیا

 || دو کن وھکنایربخ نانعوباو ی دلوا وغشم هناعرایفوصو یدلباتغارف
 مالک هدلاعا تافآو ه دفن تونع یدیا کوک كخماشمو یدیا راب وس

 لب علا) هکر دشعد لواو یدک ن دابند هدنزکس یمرکی زویچوا ندننوپ
 كس: ی ىلاعت ىح ییعی ( ٌهملطلا نه نيعلا ر ونو لهما نم بلقلا هوبح |

 هکوکره هکردشغد هنيو ندنلظردیرون لزوکو ندلهج ردننابح لکوک |

 مارح هیهسچ؟ لوا یسه ناف كلرلنآ هیقیا تبع ندنز وی ثمرح هلبا ولوا
 ندنآو زالوا رهاظ هنسن محه اکا ندنرارونو ن دنناکرب تنی ررظنورولوا ||
 هنپ رز وا تالدیمون یدتبا ردن کرشوخانو یراکشم كکارید هکرایدروص ||

rr} 
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 ]| ینزب زکره م دغاب بوجآزوک ٭ نب ندنراللوب ثدوم هربغ نوح كلاج |
 ردكنا ی درلوبویدلا تاقوهدنزپ یمرکب زوج وا كر عش نشور ندر وک |
 ( Aتابحالاب سا الاویوهلا نعو# هطح نعابناع كب نکنم #]

 هل تهج هبایص ەتو ٩۷ مات سما نیبهت کف تابشالا نماقزتفم کم #

 :  SESظودن> *ردلکدیاف کوش قح بولوب (دجرت)  باوت لب

 رطاخ ناشی رپ # بابسا عج, لی هظدخرهرولبف * ندناه> یاوهاو سه

 | با و ابو روضح # تناراا نیبابورودرایادارع # ندنامناخرولوا
 | ریدبدسیک ھه هکر دزاو مدسخ هرهثوب مت ردیا مالسالا میش # ندنادهب
 ريهاداعو مهلاعا لبق ےھالاو) کر دمی دلوا هنیو ر دش وس دلجردشم دشمال اق

 : درج ی دانا قلتسو د هاکرلتا ید ) مهلاعا مهازاج مهلاعا لگ

  ۱یدلباتاز اح هرکص نده الا لغ د لوا ندنرااع یدلبا تالدا لوا |

  1رد راز اغ قلح ول رد ول یت هلج كلغ و ی دت | مالس الا محُش ہل راز

  ۱دن ور دکر کت قیقح ییعب ردکر کز فمردرلاوخشهتسوپ قی الخ رب زندقلخون ۱

 و٤ شلزا لزا همه نیش نوت (دادضالاةرمشاعم نوا قیضا) هکر دش

 كنس ر دشلوا لق و هس رد هل مهم نيس ابلاغ رولوآ كعد هنضعو رويا |
 کردند هو دعا ترشعهلدادضا یراطهدات ز 4 «ارانادیز یتسیزردنعخا

 ید (ةمركم لامل ا لع لاغفلا لصف و هص هم لاعفاا لع لاقلالصو)

 هلوا هدا زان دناوق یعفو ردناصهن دساوا هدا ز ند لعق لوق كنشک

 (هففتالاع هلغش#نا دلا نع هللا ضارعا ٌهعالع)هکردشعد هو ر دلا
 یه دن هکردلوا یتمالع كضارعا ندنس ه دن لاالاعدو هراس وح یا

 نجر ام) هکر دشعید هتب و هلی لوخشم ههتسن لکد عفان هنیزودنک
 كسزلوا ینا هلکلابندک دنک هکما دام عد( هنا دخ یف لخد كلك

 ره رب یرظن « دناک هماحیدرمک هءاج ° دوور نسر ەرەك هنس هراد تش 4۰5

 یدرک یرګانوځلواراو که دما ندرلشو ورد هکیدتارکف یددقود

 رروط وشراف بودیا تمدخ هنالغوآ یلز ون كلابرب هکندروک وک شد وردرت

 نالغوا لو نوجیدعد هه لعوبارلباشارتنیشابتنالغو لوالالدو

 لسعنوحو یدلبارلتمدخ بوحو ید وقوصهنشاب شد ورد یدلک و رط

 ا  ۱یدتکهرمذط د نالغوا لوایدر وتک طوف هحورقبوراو شدو ردیدانا
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 ورکه لکن ۲ كس هیلبا رظن اکا نس هکر اطع لوشر دلکد نعآندرورغو
 هکنسکر کیا لوقو رایتخا یرکم ندنامارکو یب یطعم نداطع بوئود

 || یک رکج لبق ند رج لوش ررشود هرشط ندراکون ید رم هاکان تامارک ||

 ر د هدقلوا راش هرز وا لرلنو دوخ تامارکرار دیادرنامارکر لبو ص

 نکاسهدماش ٭‰ هرس یلامت هللا سدق یر وندلا دواد نی رکب وبا ٭ |ا
 || ردماعطلح هدعم هکردشعد لواور و عا پچ هباالج ن اورد شوا |

Siقد رط كران وقول ههشرکاو كسرولوب تعاطتوق كسرا وقلالحر  

 | هدنابحلس زو ۴# رولوا دلوتم تبصعم كسراب وق مارح AE فح |

 دور لیعوبا ر هرلتساللا زوبحوا ,كيرعهیدتسا تافو هدروندو یدلوااا

 ]| مساملانید نی دجایدار دند هعبار ةقبط چ هرس یلاعت هللاسدق یراب

 دینج نوکرب ر وشرپا هیارسکی سن ر دندنساتاراسرو ارزو ردرو صل ایا ||

 یدارغوا هتسلخب ك درج وب یا فلش ادیب زوم نیا دج
 | یدا اربد یشکا ن هلکد ىع( اذهان عم“ ۱ )اک او ی دیا روشلب وسهللا هسهک رب دینج

 || لدینح یدروا قالوق هنمالک لا بوروط یدناصرید هی ودن ڪک لع ونا
 تقیرطو یدلبا ر ینراو عیچ یدلبق ربا مامتو یدشارپ هدنلکوک یالک

 دیسوماماو تداو هیققو لاعو تیدح ظداح ی درس وک هحوت هر هیقوص ۱

 "ار دیا باک یلبع و ها ء + ر دنسا اط كنیراب دور هللادبء و ها نخ وا موق

 مدمروک a 0 هیاج قیفیفح وتعب شاع ی كىرا دور یٰلع ویا

 یدیا ء دیادا ن یراب دور یلعوبا بناک لیعوبا هکر اب ره هرم .یامز هلل سدق

 || رایدتیارلب i ی الک لوا یرادرک اشیدیارلب وس وید رعدیس ا
 ا ه< ندد رس لوا هکع هیعد ههیدتا نیسربد مدیساکا هکوب رد ها

 ۱ ندد فا مک ان یدتا مالسالا مش زرولک دنع رش ندتعیعحر یدنک |

 | كفک هزانندزانرد درا سد زاب رد هک نلیردنوک هبید ندومق هیلردنوک هيو
 | دنج هددادغبیرابدور لع وبا رک ملکه زامن ندنراهطو انندزابنیدما

 | هر ارلتلواه دنس هقبط لرل | ند ګا شم و هليا یو سمو هلبا هرج و او هلبایرونوهلبا |[

 || یسیدکر دشت تبه مهرارسا یلاعت هللا سدق لب الج هللا دعوا« دماثو
 ا درلناو ر دش لب رصمو ر دشلوا مقم ه درصماما ر دید د ادغی

 | یب ور دشعد ه دف و عزت ر دن دن رارعاش ازلفوصو ر دن دنرلبف وص
 1 مجزا ابا دومی اار لا نر ا ا

 ا ناک ره ےک م دج مس ےک مپ تک



{eا  
 کره كش و رایدتیا نفد یی ینانشارکب وبا و یدلوا باغ ندیدنک
 هلا هنسن یرمغ ن دوص هزس وص یدتا م السالا جش ىدل وا یربخ|

 ۱ ۱۳ ونا ۶ ۰۰ دیکهدنلوپ تب هکر دلوا یمافو كفلتسودو ردقوب لتحار
 | یدیاهدرصم ی دیا ی داتسا كندناوربس 96 هیس یلاسهت هللا سدق ىزا ||

 هنس وو كنيارس ملبا ناما ینبزم نسخا ما هکمدلند هکر د٤د لوا

 یارس یا یی (یشبینوساو رادلالهاان) م دتباو م دروا یب وباقو مدراو ||
  یدتیا ها ورا هکمدنشا نکیدپا ت اساوم هلا هنسن ر, اکب یرابحاص

 | یدیا هلوا شبا مهف یه الا لوار کا ریویربح هنسنراکوش نمم ىا ||
 | رات نامه م دتشا یزوسوب نوح ی درملک ناھا عب یدیازلک اکیا[

 , یاماكدادغب 96 هرس یلاغن هللا سدق ییبطقرکب وبا  مدنکبویق

 . یدبنج ر دیدرک اش كلبنح ندا ن هللادبع هدثیدح یدیا یظف حو |
  لکوه نما ر) یدیا رد OR نددتح هکردشعد لوا یدنا شمروک |

 . كس :دشبارب نوکر ه هکلوایایعب (كن اشضهب نمی لعجا ناشیف موب
 + دن زکس شا زویچوا كنرجه نانو كساوا هدعسامنبنوکوب هک لوا هن

 مس ےش هرس لات هللاسدق ینادمهرکیوبا و رد هد دادفب |
 منلاو عمطلا زد هنسدخوا یالشد ورد هکیدتیا ریش نیسح یدتا

 هسرواکهنسئاکس ندربرب رکاوكس هبقیا عمطهنس هنس كزهسوک یی |
 ییشنکرکیوبا كس هیلبقمجكس هديا ذخا هکنوجو كسب نم

 ۳ لوا رد هب رقرپ ه دماشربشفک + هرس لات هللا سدق ||

 نان « دارصصیراقدل وا ن ادرکرس لارا یب یتعو ه دلتا رسا یب هیت
 م دنشا ن زاوا سورفالقاب رب تعاس نامه یدشود یس وزراالقابو هدزرب |[

 ندناعسا اکایداوا هد هد هيدا شد وردر ردتمالمو هم هدقوصد قلرط

 ی دل شب ورد لوا واط هلا وص قووص یا رایدریدنیا حدق نوتلا رب
 | روا یل يسرب اکب هکندنلا كنیبارع ارپ رکم مزرمحا وص نوصعح تن ع كنس

 ندنسدقروقرورغزکرکوص ندنلوبتما رک اکب هرکاو هری ووص مارو
 5 هیلباراهطاوص ہدعورد ےب هکنسرداق نسیدید

 هرهاظ تامارک یی

 | رلواتسرد هلبا تامارک تقیفح یدتنا مالسالا حش ردلکد نیا ندرکم

 و رد داهزو كالادا ت امارکو ر دارك دوخ هت اذى تع ||
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 قلها بیع دیا قفحوواوا یدرروتوا «دزاربش نکلو یدلاندترمهرصق

 قااقاکب یرمه» رکب وبان وکر هکردنا يبو هللادبع وبا مش یدبارروک

 ]| هدنهاط رازا هککدروک موفرپ هدلحرب نکماردیک ی دل با معانی دل هدیک ها رو
 یدنازوانلا هوما واو ی دروتوا هلبارلن او یدراو زکب وبا جش ر راثپ وار

 || راررب و یروکر لمد رح رلىا هکر دشا هن وب هکمدلوا قرع هقرغ ندُعلاعتو
 | ررانبوا ےک رطش :هسوک اقر کک دروک ہنی دک هدکارپیدننا یغاشارخآ

 | یدنغاط نی راعءاو یدل هراب و ی دلا بوکح ین راءطاویدراواکبندرانا ||
 | رانا عدس هککرب و :اکب ات یدتیا یربهقراب دکج ق اجب یشکی کیا ندرلناو |

 | هکم دتا بودیا تموصخ هلکنا نو رلیدتک بوک راب دلا تبیهندزوسوب

 | تشز بابساحاوبو ی دیا هنتصحر و تعسو ندد قلورح رد لوا ||
 | هنا یندل رظن ,تقو لوا یدتا بوریو اوج .یدبا .هنهداروب قلیوخدیو

 || رکب وبا ےک .مدروک مکح مدیا یک ظن یدعمو م ده هروکقرفمدقاب |
 | كننن او ریسمجش ی دیا رواوا هد ربصم 6 هربس یلاست هللا سدق یی زاوم
  هدنماربب ن ارق ی دا هکم دتشا ن د ز ابخ نا هکیدرید لوا ر دیداتسا

 | كنمرابو قا درازب هدنلاو شمروط مدروکیشیوردرب مدياهدربیرقهب هرج |
 | كلما تسلو هدانا ردو مھ ا دبكيلا سانلا برقن) یدیسا هکیدردیاو راو |
 | کس قب الخ م دنفا مب یا هکبدید عي (تامو هقهش قهذف یمفنالا
 ]| سب لیک د تالام هب یریغ ند جهد نب ورلپدتبابرفنهلانسحو هلبرلتاب رق
 وا ج د هرس هللا سدق قانشارکب وا ۷# یدوبوناجبورشاههزکربا

 أ ندماط قانشا مه هکیدتباو یب اک یسورب ندهرادر اش منبر دیا فیفخ هللادبع 1

 : هکندشلوا هوش هصقویدانا لاش را:هرخ اندا دوی دنص ین ااو یدشودا

 نلورعوا ن دهاادبعوبا چ اک | یدنارلبا قللاوعو ی دیاک ناوح ون!

 || یداوا ل اح سو ۵ دعامسیابتنا کب وا .دب وق وا هسارب ات دل دربشعد

 | رلیدوفوا هنمدتا مدزاو هدنا رد هللادیعوب مش یدرب وناجبوث و دندءاط 1

 | نا# الي نود تو1 او هیادب بوذپفند ۷6 من از ی یکیا و رایت ||
 | دردیراک دش ع ضا هجر# هاد تام تام ناو! ص غنم ساع ساع

 | زرد ص غنم ىشىعە ار د ندنسال: رر دناس ا اک توم هدناهج ۴ مادمهلباراد

 ۱ |ینالغوالوا حسد ٭ ندتسافح ناح. هسررب و هل دردوب رد کچ دا:!یقارف

 ان وک ترد ڈو هع وب زا
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 || اسا رخ یاکود هکر د رابفوص رکش) لواو ردرلاکد رال اظوب رک ٹل لوا الا
 ]|| تعاج هوپ ن درلنا هکنسبءرمروک ر دکرک را هسود ین اهج یلکودو

 | لوا ردتس رد وب ر ولکر کشارپ هکنسروناص كسنیا رظذ ندق اربا را هسایک

 رانا ور درانا رکشا وب هدنفیق> رّزتس و ک هل وب یل ایت و هناهس ی ح |

 ضارعاندایندو زارولبق باطورزتس|یالاعتیح هکر دی رلنرا کالا ق ح |

 ةا“ قحراب ريغ ندرلنااما ردرلشلوا لوغشم هني رادنوادخو ردراشبا
 زري دو زا رعسا هنس یرمع نبنارلنوب رار دیا بلط هنس حراخ ندالاعاو

 هدیش هبلاحوب هة الخ رک اوردپ راهش داپ كنب زوی رپ و ردب رارمما ك ناه ج رلنوب

 هسک دهنحو عرونم .4 هرس یلامت هللا سدق یزارلارکب وبا ردٌشلوا ۱

 دیرهره یدیا قوی هسیک ولشاب یزوک ن دنا هدنجگا جیاشم هک رانعد یدیا |
 | كنتدانع یدیارول وا ی راتفرک و یرمسا كن آ ی دیسروک ین آ هک دمو

 یرونوا ندنترنک ك تبار طضا هدعاعمو كاتة ر حو كنغارسریصو كنس ەي رکو |
 ی دشا تقالم هلبا هبفوص یا ثمو یدراو هب هکمبودیا رفس هدنزاک ءادتا |

نج یدلا زاط عفو هد هکم هک رد شعد لواو ی.دلوا رواج هدنالب واو
 مدتک ه

 ن اتر هلکنا هکمدلید یدیا شلوا هنهکم اتفق یدشریا حوتف رانیدرباکب ۱

 | دیو یرانبډ لوا مریکه ی هکم هکمدلید مدنود وریکه هک نوج آنوتاص |[
 هب هک»سا مدوق.تفالع ر هنن رزوا كا او مدلنا نفد هدنسارا شاط یا

 ]| هلئسر ندناو مدراوهبیاحز رع وا مدلوا عراف ندفاوط نوح مدراو |

 هليا: فرمص هکشاب كاسرروط بو دنا نفد کی رانیدلوا یروپ یدتنا مدروص |
 یدرب و ب اوح هر ام لوا م دلك( ڪڪدا سل مدلبا نک یکیدید مدراو 1

 ولوار دیه ارا ندج | ند یدا# هرسیاعد هلل سدق دیمهزکب وبا

 یدیا شمروک ی یتبسا فسوب ودینج یدیاندنانار حر >رهشیدیا ماما 0

 هدندرد شعلا زویحوا كبره ی دیا نا تبع هلا یربح ناعوباو |

 همها فب رشویدیا کوک بد او یدشاوا نوزا یرعیدیا شکن داند
 هدناو ردرا و اکر, كلا و ی دیا شمروک ینآ وع میش یدیا لالنا تو [

 هززا 6 ایدروص نکیا شلوا بی رق,هنومزارخ .درهسوبا کر د شمر ونک

 نیسطا فس وب هکر دشعد هنيو هتلعرد را و عرس یدتا كسر ارد

١ 

 ر

 صف 1 ۸۶
 € هرسیلاعت هل سدقیربصقرکیوا رواوا یک یکیدیدربب لوا سعالارخآ

 مالک وب ی دنیا مالسالا شر وا ی ربغن دالاعټ هل مزوس هک مشوا لب وش هکر دا

- 
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 ار صا شاک ییا PANT مدلیادصق#تالاع«یدلوا نی رق

 ی دراو هتنارش تالهس هحاوخ ۵ دّتقو رب ءاةلقاکس هکلک یدشا هحاوخ ۱

 اکر مروراو کش ی دتا قلا نلک ےھ اکب مصح یا یدتا ی دروکننآ ۱

 نسرکد هغار اوخو كسر دیا كالیکت وید ر دشیورد یب نعي كسز اقا

i 

 | یدشود هکمدزوک سن ۰ کان 2 یساکلاب كنم الاخ تأرالا kk شطع نه

 | هکالا چ رکر هیداوط یدمعوط شنوک هللا و ٩ هجرت یدرب و ناجو
 ٤ سالج هک الا ۴ ن مدل با سول ج هدم اع هلم وقرب # تالاج یداناحولد دام

۳۳ 

 | کالا هیسافنا * سفنت هدیداشو مغماج یدغنا یه لاصورکفاکب یدیا

۴ : 2 ۳ ۱ 
 1 مالسالا ج د ه رس لاعتهللا سدقریک شرکب وبا 2 تالاّیخ هکاب یدلنا

 باف تا امویداتقو نوا دخ یارو ارا هدر ای
 لهش هحاوحت نوکربیدیاندنراقا كنيک و لعص لهس هحاوخویدباقاص

 رکب وبا یدملکیروطتقو ییدتک اما یدلک هن رزوا قانا بوروکی ا هحاوخ

 ۱ رشک لام لیلق * لایعادتسک ناوینا(رعش )یدوقوا قدي کیا تولو دو ک

0 

2 

 ]| زکر هو یدنکت وقیچ نامه و قوب و هنیبییاوح# یر ق زر فم تسل ۴ نرد | آ
 #4 لانمو لاعزاقوح عود # لایعراومریفق ندحرکا (هجرت)یدمراواکآ ۱

 سدق قزوجرکب وہا 2 ماه رعرداک مدیقرر وک × فقعت هلءرقزرمرولبق ||
 : ندعل "رسوص مدزدیکهد هيدا نوکر هکردشعدر دهداس یربق 6# هرسهللا ّ

RET FETE 

 ۱ مالسرولک ناوحر هکم دروکی دیا شلسک متق اطو یدیا شور وک مزعا

 ١ مدیا یدلوا ناک یا ایا یدتا یدلا الس هلع ظاو نسح م در وا

 | یرلبا یدتنا ناوج ی وا میلبارت مزغا هکمرتسا قحر ایخرپ_مدلوا دنشن
 | مدامادنب زوس تكناوجلوا ےب ی دنیا جش هلپ | رظن هکیدرا یخدیروب
 ۱ كنرداب و هلدا نوواقو لارا بخ مدروک ناتسوب رب مدلبارظن همورک یدبا راو
 | مدرقبحمدلا ندمکیدلیدو مدجا نیفرطربو مدرک هنګا ناتسب ولع هر
 | لواوم دراو هنسوبق یا رس كنیقزوج رکب وبا نوکربردیا ربط اوبا دیعس وبا عج
 | یزادثیدحرباکب حشیامدتباومدررو السو مدربکی را یدیاری ولتمظ |

Eکر كنو روت و هیلعهللا یلض هل لوسریدتاو یدرآتیح .یرححرب  

 ۱ ردهدک وک هکلوا هدر یر وهدکو ک یر ر دراو یرکشل یکتا تنالاعتو «اهسقح

 اردی رکشل ناس ارخرد هدرب هکلواو ردلشب ئرلتم الغ كرلتاو رد راهتشرف

CE 



 فر

 |2 نوج كتاب هدرب یربغو نکلوا هدنک ارپ و راص هلبا هداصس ینآ
 || ی دلو شار اص هپ ۰ داج “بو دنکی دلک هنبرب یلقع كب رطم ی دلوا
 | نو نوک عح هلا هکب درغاج یدلاقربص* شا صا لب دنقرب هکیدروک هد هفوصو
 ۱ هکندرب ورمخ ندنلاحاکا بولک هنا هس کر مدشود رخ هدول ن و ربا

 یدلبا هپ وتویدزوب ین لال | ف بر طم یدک هیضقهو یدلوا هجن یلاح

 ]| نوج ی دل وا یرب ندیاهعا لجو ی دیکهقرخو یدنرب نیس هماجو
 یرتوا ن دنس هل ماعم نسحو ن دلاحنسح كى رتکڪ نداد ج

 یدیا ینارطدمع یدا كن | یدتا مالبسالا مث رایدلبا بصن هني رپ نعش

 یفیرظ هدابزید اک هنه اقناخ كنوع جش داره مری رو دبوروک لغو! ك لآ نو
 ردبمراو هدکر طاخ مارس لوا یدتا هر یافوک دج اوع ج یدیاتیکن ى

 | یدتیا مالسالا جش ر دقوب «,دمرط اخ یریغ ندعرصم روب ی دتا |
 مدلوب هدیاکربینا یجدنبیدرونکحاکب ماتیرلتلوا هسیکرب هرکصندنا |

 دل نم # سن مه قدس نون کرم
 بام ساکلا عیضرل اوبجواو # مهند ءایهصلا ةرداومرضارت#ببس هب

 | هجرز# بیرمهف الخا نم كب ریالو# مهتلز نارکسلا ىلع نوط عال
 | را ناهجاک | لداعمرلوا هک ۴# بسارر دنع هدنحشا قدص ناوخا |]

 کردیا تیاعد یت رب رپ # بوما ینریشافو یسوخ ند هنبسرپ # بسر
 |( كرانوب راو یراشیاهدنصا قالخا ٭ تافتلاررغا كنقرفر هخ الز *بحو

 .حددویرولو زارخو ییشویرصم نونلاوذیدتنا مالسالا حش ٭ بج ا

 یرید نوک وا یجوا ندرلنوب یلاعت هللا یه جر ردراشمل هدعاع»یسهل-جا
 ردقوچراشقک هدعاعس ندراد خو ند عاش م یرمغ ندرانوب ورایدلوا ||

 كن هرصبهک ین وا یبا نهار زر درلش | لقن هدعاعسیرضیمک هدنآرقعاعس||

 را

 | یدوقوا ین وب یسیربرایدوق وآ نآرق نکرروت وا ٥ دب ارح یدیا یسبضاق |[
 ی دری و ناجیدشود .ترشناه هرکرب نامه هارز هب الا(روقانلا نرفناذاف)
 ]| هوا هلکنا شوکوهدید وهیلبا د دماک | رادید هکعاعس یدتبا مالسالاحشآ[
 هثاعم 2 باک بحاص ردیاح شوهو تقاطه |
 ی در وقوا یرلت» ول و یدیار نک هدنرلغاط ناار رذآ هکمدروآ یش وردر ۱

 ۶ یساوسوویلق نمتناوالا ۶ تبرغالو سم تعاطام هللاو هک رعش ||
 تسفتالو # یسالجنیب یسبلج تناو الا# مهندحا موقیا تسلحالو |
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 تقوسوخ یر ندنناراب كنهلبح یدوقوا نآرق یسب رب ندنناصصا كس رز |

 نامش هدتناوخلوا یدلناداب ردو توزوا هر هلبخ یدوقوا نآر وا ب بولكا |

 امار در هر نعي اط ای دام 1 ودج اون دح او یدتنا هل ج یدتبا تافونکررود هدر 0

TES 

 :عقرعویدنلب رازار و یدرفبج نیس هماج ندنکاوی درداوا یدبااو
 ندوی کنج پروا هجون اک هند هی داو ی دنفاط ادرو بو

 کانگ ۷ رکےت دنا یدلوا باغ بولوانا ارکندنرارظن مکان یدیاردنارظ

 ادا باک ینوب یطوذو جارد ن ب اوبا یدغشپا نیربشو یدمروک نآ
 ۱ كس .وک ندنوکلوا ن نعد ( مولا ثادیم م نسخا رام ) یدردیا یطوفوت

 ۱ .مدرو ا بج ینا ه دب رغم ردبا الج هللا دیع ما تو مده روک نوک

 ۱ ندوب الخ و یدیآرونلو د یرلفبص هکعادروک یسار کر هداج ناورفیرب

 ۱ 0فا افنوض الخر تیک نس الا اھا ( ر ی دزونلیاد هلن

 4 مدلوا یعص ند.ه رکص م دیا هسٍوگیفوصرب ن ن, r 4 نالوا هاک | ایج

 كتر رهو قدرز كتير و هلرخ ی دآ ا 1 درو

 یدلک هنترا ز كعیرز هل نارا هلبج نوک رب یدیاراو یزادب محو یزادزک اش

 هل جیسا دنرابراب دليا نفد نن آ یدربو ن اج بوتر وا هرعن زکرب و یداوا

 رلبدتاتوعدنتآیدوقوانآرق هز نود کک را لوا ناق ید ناو یدلک هقىرز

 نلاعت هللا سدق یسونسلار کوبا چرا دکر لاط یدلوا ثعاب هرماوت ادتیا هکلوا
 هد هلمر رهش ه دهاشر اد ر ديو ضا یمنو لا مهار بان نادا 4 هری

 ناو تس هتس یراق ی یوضلا ینافوکدجاووع محشیدرولوا

 لوا هکر پ هکر دنیا مالسالا حش ی دلبا ت افوه دقشم ده د هت اتو
 رندا ون رایدلیق اط ن امزرب هتیقوا هتد روک هتساواهشکک رب هکیدت | ۱

 ۱ ننک وتس قوت کن یار یا و ات واو

 ردب رطءردراو ناوجرب هدرب نیشاما یق دولوب هو کش یا یدتای اکرم

 ید ر ج یدید هلبا هفرطا یزوسول هس کل وا موم

 ی دبا شع هست راتدر ونک نس هروت :ک توراو ین زط لووا زهر کرک

 | مولا 6 رعش 9 یدوفوایرعشوب وید روتوا یدیا فیکح» یحی
 | تفوشوخ هل یدلوا تااح میظع (تایالا) بن مهنیب قدضناوخا
 هب رطهرابدتا تغارفن دام نوح ی دلناشزوش ج رایدلوا افصرو

 نامه رک مط مه یدتاحشیدابا ی هی رزوا ین هدا حس نعش ن واک ناینغ
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 1« جار تك ھا هار هم یمابتحا قوب# هلواابضر هاک)اجج مکه اخره( هججرن)
 ٭ نجا > ار ظن هساوا كناهج یاخ# مک هدنوکوش تج هزبرر دکخر رون
 Ee درد عو هس زدنآ دصقرک دبا ۱ د ندملاو الب نوسم تروق

 رظن ی کنوح یدلبا زاوآ نکرب و ی د ر دلاق ینلا عاص جاس ساقلا وا

 ن د دشاطوب هکردشعدمالسالا حش هنب شبا ملسد ناح هکر ادر وکری دلا

 یدیاراش میچ هرشطقدالخ هکب دشلوا هن داحزپ هدرولاشدن ی دتا ی سد رپ

 | یدیاراویتندشپ و ردر هدنسهشوک لدصسملواو م دش! اق هر لسم نو

 لوارب و وقوا هنسن رب ی دتا اک | شی ورد لواو ی درک ورحا هدب وکر

 ادیا یضقتال # ةفرعم بل ا نيب و نیب تیغلا (رعش )یدوفوا ینو ید
 هب رس ا وا نیب * مکبح وابن دلا نم نج رخال # دالا ضفنیوا
 هلا رخ آنارودهک##ماج یدتبا بسک ع ود رد ولکد وش (هجرت) # دحا

 مدناه##لوب هیلو هننشیک دحا هلن اهن درد لوا ندایندمد رک #لوا هیلوا
 ! نک اس هرکصندنا یدنیلط كد هنساتروا زامن يکداو یدشود شد ورد لوا

 | مالسالا جشدنب شالوا مات یرما هک د روک ب ودیا ر ظذ میکنوج ی دلوا

 قافلا یدردیک فو صرب ردهدنسانروا كن هفوکهلباهرصب هک ه دنر هش هلبایدتبا
 هدنوکوا كتاو یدیاراو یشکولوارب هدکشوک لواو یدشربا هند كکشوکرب
 (تیب )یدنقود تیب وب هنعالوقكنیفوص یدیاروقوا هنسن هیراج هینغمر
 (هجز)لجبا تااذهربغ لوصت موی لک 8 نسحا كياذهربغ نولت موی لکا
 ردو هکنر رب هدنوک كسناب وب 3 لوا اکس غاحردوب هلاحرب ءدنوک كسرتود

 | كالوم ةابحو هللاب هبراجان یدتباو یدلکشوخ هشب و رد * ابی ز اکسماج
 رارکت یخد هی راج قوا رارکت یب وب نویی یشاب دنفاو نویی هللا ینعب
 | راج نیس نمک هغاشا نیسروقوا رارکن نوصنیدتبا یسی دفا یدوقوا
 :نوصکتآ ر دشلوا لاح شوخ ردراو شب ورد زب هدنتلا كکشوک یدتبا
 | بولوا لاح شوخ هکبدزوکی ب رغ لوایدقاب هغاشا هحاوخ مروقوا رارکن
 هدناوخیدابا ےلسنناجو یدروا هرعنرب و یدلب وس زوسرب رخ آر دیا عام

 نب )ریپ ثرهشو یدتبا دازآ یب هی راجویدلوا ریذتم یدروک یلاحلوا زوح
 یب یدشیا هرلناو رلبدلبا نفدورل,دلبق نب زان ك شو و رد لواو یدتا توعد

 ندک العاو عابض میکتره هکزکاوا قناطرس عالف نب نالف نزسبمرولب
 هکبسن رهندوسورزو منلیق بیس یکشوکو مدلبا فقوءراشو وردهسیاراو جن

 یدراو ِ

۱ 

۳ 
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 ینعیدهعلا تض ةن یدتیااکب مدراو هنبب لرکب واش یمادنراب یدتود هجا

 یش لکی لع هلی ل نم) یدتیامدلبا هب ون جش یا مدتیا لدزوب یکیدهع
 هنیرزوا كنابشا عیجج یبیاعت هللا یک ر نەي( لاح دفع ارون هبلقینا ل صبال

 هکر دشید لوا هنب و هدلاحر جه نیا تفرعمرون هنبلق كن هسیایارایتخا
 ینانسح عر (هاصلاوسرت تالذن كناف تاسلا ناك نم لوا تانسا نایک )
 نیسرلبااجر تاجت هلکنوب نس یتسر دب ن دکل رک یت بس ر دیلوا كل یک
 دغ یدآر دند هسماخ هفبط هرس یلاعت هللا سدق یهبشلا رکبونا
 ناععوبا یدیا ندنرا درماوح لكتوو میاشم ه درولاشسر دیهشلار هعح نا

 ردشتک ن د اند لوا ن دنشّملا زویجوا تنرعهیدشبا تبع هلبا یربح

 یسوسرطاارکب وبا فورع!!لذبو قلا نسخ ةوتقلا) هکردشید لوا
 یدآ ر دند هس داس هقطرانوب ی دتا مالسالا حش ههرسسدق یر
 ردشلوا رواح هد هکم رالی هت ر ديسوسرطلا د نب دجا نب لع

 || كنيكاام نس اوبا یدیاولوا یدیازارپ د نیمر طا سواط یرتوا ندنت دابعاکا

 یی و دنکو ی دشعیا تبع لیا یهاش نامرکن اببش ےھارا یدیا یدرکاش

 ۱ ردشتک نداد هد هکم هدندرد نی زویحوا كيرعهیدیارابا تسناکا

 كنا ورس مش ردشم اعا رک ذ هدن رات امار دشهروک یتا یلس تب

 رکب وبا جش یدتیا اکب ریقف سابع ےش هکیدتبا مالسالا شی دیا ندننرارقا
 روقوا رعش كن هسک لوا م دیا ینامهم كن هس کرب هد هکم هکیدتنا یعرح ||

 رشعم كيف یتمال (رسعش) دکیدتناینوب هی راج لوا یدیاراو یس هیراجرب
 تمالم هرگا لر هم ننه نودیا قلخ وب ولردهمن(هجرت) و رک اواولقاو |[

 هکیدتب او یدلیا زاوآ هرکحافرب بوقلاق هنب رزوا قابا شی ور در#ینب یدتیا
 ز داک د ن دبا یمالمو ید نسرکمه دک كنس ی دلنا تمالم مک

 ۱ یدتا مالسالا ج یدتکن دابندو یدشو دو یدید توب نیس ن سالا

 هدعامس هد هکه ه دنس هن اځ كنش و زقرب راجت بوپا هکیدتیا وکاب هللادبعوب
 ن دنرب بو دلرغوطنیساقرا راجت بويا یدقوا تیب رب یسراف هدنب وکرپ یدیا
 ناج كرتویدتک یلقع توشود وید ندنسدابرف هکیدتیاو یدروطیرغوط ||

 هدنب وک ر یدیاهدعلعنوق هلموق ر حاس مسالاوبایدتسا مالسالا خش هلی یدتا

 تكهجو## جرمسلا لاج اتحشزیغ# هنکاس تنا تد لک (رعش) یدویقوا ینوب

 * جرفلاپ كنعوعدا موب» اجرف ی هل حنا ال# اب سانلا ی اموب* انت نوا
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 یا دیرفیسا تامارکو تانآ ی دیا ندخشاشم راک ردید رکاش كنیزارمش 3

 غااش یدب رولى ەج ويىنا و ىر دوو یدرتود واواینآ لش هدتفهو هدلاخ

 | ناغاکا تبحو رکسیدیاار دی تعرح هدا ز 5 اویدیاش ات تیک هلسراف

 نا9اط هسع اک نم الک كا هدسر اف ی دیا راو ی الکو ز زومر ی عو ی دیا

 یداکهروباشین هدړکه ناسارخ هکر ابد روک ب اوص ینا تقو حیاشم یدمرونک
 | (توملا الاء ویل اام )دکر ردشءدلواهد هام و نیعذ راهنسیدلناتافو هدناو

 | هدنزمجهیدتا مالسالا جش رد هدکمردلوا یسفن الا ردلکدیناح ڭا نعد

 رکب واهس یک ر نیس چاو تایحهلکنآ محشیهردلوا یکدنک ابو زیا كل هدنز

 یحالارادم اهبلعناف مهلا هلا )یدتیا هل تبصورب اکب یدتبهبناتسمط
 | كراو ردهنرزوا ته لوا لوا هن رزوا تمهاعادییعب (الاعجریاهبلاو
 | ندنفنیشکی مظعا تل هکر دش د لوا هنی و رماوب ردعجاراکاویزادم
 لواهنيو ردق وب تاج مظعاندسفن هدک اروا كنس هلهالاارب ز ردقمعجهرمط

 دنویو قلتروق بوقج هلکایدنکندنمفن یدک یشکهکر دلکد نکم کر دشید

 : سدقارفرکب وبا رد هلیبحو یتدارا كلا قتروفندسفنارز ردرسیمهلکنآ
 خیاشمردا فا نودجندج-ا ندم ید آر اردند هسهاخ ةعط زب لا هرس

 نب رک !یدتیایدشروک ی ناو حش یدیاندنرولواهدتسارف باب كروباشرن
 | هبا لزانم هلا دبعو هلبا ننی لعوب ام دزالوا قوص م دبسمروک ی یارفرکب وبا
 هلبراب رغ ندخیاشمو هلشعترمو هلبا یرهبارهاطرکب وباو هلبا یش ر کب وباو
 هدهراعلن و نیس هنسیدیا راویس رط کوکو یدیادی رفیدبا شع تب

 مدشرا هروباشین نوچ مدلبا دصق هو هلتعاج رب یدتباو ع رجشردشتک ندابن
 هکر ذکر که سید لواارپ ز همراو هنتراز كنارذرکب وبا رلیدتنا اکب مراشادلوب
 FEE وع خش نیس هنود یرک نسکه وا لوا هلکاناو هلکان
 مدلواهحوتم هتنراب ز ر كن س + نیسهل و هدشولود ییآدیاش مدتارخا مدلوا

 بوریک ندنسوبف دهسهک.دروک هرکصن دتعاسرب مدلوپ هد ددهسموراو
 ]| یسب رد هارک نیتسوپ لوا هکراو یر هراپ نیتسوپ جاقرب هدنلاو روشرپ یدلک
 ندناره مدتبا نیسن دناق هکیدتبا یدید مالسلا كيلع مدرب و مالس یدیا
 ردراو مدتیا ردیمزاو اب یدتنا هنفرط هلق مدتنا نیس ردک هدناو یدسا

 هلمراش ادلوو سد ع هدیآ هلی وا مدتیا لوا هلک اب ایراو ن ود ی رک ی دتیا

 1 مظعر ی ا ورک را یون اکیردعاوا م دشولوت

 ع رسا
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 زالوا تبفاع هرلنصاب مدق هتقب رطرولوا دلع تبفاع نع لا ین ةيفاعلا

 قدلوا قذوق هب یعیعس هدنیبص) هکردشعد قدرکب ونایدتنا مالسالا میش

 قوذ هد هسیک جش ویدا قوب هناکرب مه یدیا شوخ یلاوفو شوخ قو
 ببط تقو) یدتیا یم“ یدیا راشبا مارا هلج یدیالک د ره اظ لاحو

 لوک لاوقو كکوک تق ویعی (دوا اذهاف دض انیفاعو ببط لاوقو
 انتقور) کم دتا دن ر دیا قدردن كل هدرسفاول قو فلاح هدزمګا

 لوا هکمرلد وس ی هنسن لوا مدتیا نیسرلیوس هنیدتنا بمس (ءامسلاقوف
 ن هدفوصت نسو ن هکر وش را هعالوف لصتمر دندنسو ندنب هلجروق وا

 لاحرب نامه مدلب وسینوپ ن میکنوچزکرک یربغ ندکارب هرایفوصرابتزسو
 نی را هماج رانال وا هدنا هلج ید تار وهط بارطضاو ی دل وا رهاظ
 راناغف و دا رف و راب دشود بولام هر وط هنیر زواق ااو رای دله راب
 هک ی دتا تودیآ یراز هد هيدا ید هدتفور یدتسا م السالا مش راب دلبا

 ۱ هملکوک هنسن ر ندیلصا مب دانا اطعاکی هکندکنفیعح یدنک لوش یهلا

 کا یر از هوش راب دبا ق هنر اکا یہ ےک د ماجرا
 ردقوب مقاطاکآ کت روا یهلایدنبایدلوابب رق هغلوا لاله هکی دلشاب

 ینیدلوا روتسه كہیغ لهاوكبيغ یدتیا مالسالا مجشرایدنروا یلاح لوا |

 || ن دن اهج لوا هک هنسن رهربغص هناهجوب لوا هکردتجر ندیلاعت قح
 زهروتکتقاطاک |یلقع كنهسوک لوا رولا لاین هسعک لوا هلو اهراکشآ

 بیغان ردکی قلوا واکر دنفیفحو بیغ هک لوا.رولواربغتم یموسرو یلاوحا
 || وک ارقو ردییارس هناهب اند وب هکنس هلوا هني رزوا کلا هدنیارس تقبقحو

 رولیجا یسوبق بیغو قیافح هنکود كقزرو هلوا مات تدم نوچ ردنادنز
 || كب رق عي (هللایوس ىش لک نع عاطفنالا برقلاهعالع) هکر دید قد
 یلاعت هللا مالک هک ردشکدهنب و ندکلنبک ندمتیبن ارهیربغكلاعد قح یمالع

  كنيل امن هلا نعي (اهشوغرب ةيرنشيلا تلاز هقارشانریارمسلا لغ ءاجادا) |[ ۱

 سم یق اج تبسشب هسلکبودیا عولط هنیرس كنیرالوق ناخ یالک
 أ رایدتیا لاوس ندنبدا ءوس كنارقف لاوحا هلبا یلاعت هللااکاو ردیک بولوا ||

 | یتاتسمط رکب وبا 9۴ ردط اطحا هلع رهاظ ن دلع تفیفح یدتیا
 | غابد ےھارباو كنيلپشر دندسراف ر دن د هم اخ هقبط ٩6 هرس هلا شدق |

 ج



{n 
 تب لوارا ريد هلبااعداکاقلخ رد هيك هناوید هڼوپ یدتبا قاخیدکح هه

 | ةدشو (رعش )یدوفوا یخدیفصن كتيب بو راقیچندملکنیشابهنی و روقوا
 | لوا ربا باهذندنسنا3 كل ضفو تجر نوح مزہ( هجر )بهذ ل ك بح
 هلب وس یخد هنسنربرلب دتا اک ا ورک یدلوا نکاس رادقءهرب شروشو زاکزور
 كارا ینا اذواذنم بج او ( رش )یدوقوا ید تدب رب بورا بج نیشان
 هلا ینیع اضر كفطل بوض میکوب بج (هججرت) بضعلا ین اضر | نیعب
 بواوا نک اراک زور مات #رابا باتفآ یناهج نکبآ مالظرپ ندبضغ  مدره
 نبشعروتکتب یکیا لوا یدستیا مالسالا حش یدلبا مارا ا رد حوما

 لصولاپ تدج ناف ( رعش )ردوب تیب لوا هکمدروکنیسبهجوا كن هدربر
 : رولوب هدیا د دم تالصورک | (همجرت) ب طلا قي رط اذهف الاو # نتببحا

 یرصاارکب وبا ل رابا باوج میک هدناهج هنار حر هقالاو#ناج می ج ہدرم
 كنبفارقو كنيقد رکب وبارد میهارپا نٍ دج یدآ هرس یلاعتهلا سدق
 كنرعه ر دشا تبع هلبآیرونو هلیادنج ردیدرک اش كرببک یفاقزردیداتسا
 ید لنا تافو هليا یوطع رکب وبا ه دنیآ ناضمر هدنشب قرقز ویحوا

 مدیا هل هلتعاججرب ند هبفوصیاموهلبا یرونویادنج هکر دش د لواو
 یدیا شمروتوا دیتج ی دلبا صقر بوقلاق یرون یدوقوا هنسنرب لاوقو
 اغا) یدوقوا قبآوب و یراقوی روط یدتیاو یداکهنب رزوا ل دبتج یرونو
 | یهو ة دماج اهب لاب لا یزو ) یدتیا دینج ( نوعسب نیذلا بیعت
 | زدند هسماخ هبط هرس یلاعت هللا سدققدلا رکب وبا 9ل۴ باحضسلا ممر
 | هدماش اما رایدید ردپ رونید هدلصا رایضعب و ردیقشم دلادواد نب د یدآ
 | كني ابدور ىلع وبا ی دیا شعٌشریا هلی یم رکیزوب یرع و شمروزوا
 اک نیسودنکو ی دیشعا تبع هلیاالج ناو یدیا ن دننارقا اراب ربضو
 زنمروک ی دینج ی دبا ی د رڪ اش رک ق اقذو یدیاردیا تدسن
 كنقو جیاشمو ی دیا ناهج درج یدیا ش۶ا تبع” هلبا ئرمص مرکب وباو

 هدنزوعط للا زویچوا كره یدیا ندنرولوا نالوا هنیرزوا لاوحا نسح
 یجدلوا ند د مالغوک ا هنا دعوا یدتا مالتسالا حج ردشعا تافو

 یرصحو زالوا عجچ هدر رب فوصت هل فا یدتا قد هکندلنا لقت ندی د

 هب یراب دور هللادبعونا جدر دراو یشیا هن هلن اع نیف وص هکب دتا
 یاو لا بو بوک + لیبب یدیا ردیا تراهط بولوا مقاو هسوسو هدنراک اب رد |

 4 یدلراب

 بم سن تن توس صور وصیت



 و

 رروئوا عراف توکح ياك نیشاب شد وردر هدکرابدلشاب هکعا دا رفوامد ۱
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 هلبا اهتشا باغ هدنا هکل هبب یی را هراپ ماعط نعد ردهراپ هریسک ردپ رخص

 بول یبهرفص ی دنب ر دیا فیفخ هل دبعوبا حش نسو ردکید می هب هم ماعط
 د دنک جد ٤ل دی یدرونکقنافنعب اکو هقفوبجوا مدری و هصذخلوا

 نب ىلع نر دمحم یدآ (هرس یلاعت هللا س دق یفوطع رکب وبا )
 ردیدرک اش هرس یلاعت هللا سدق كدنج ردنف وطعلا یهولا نب نیلا

 هکر دشع د لوا هدنشب قرف زویجوا كترحه یدلوا وتم هد هلمر
 هپ هش اط وب هکنس هر وک یب هديك. ربرکا هکی دا دینج مداتسوا مب

 هک زس هب.داکاا راهن ز ربا لوبق یرازوس و و رروتک ناما
 كسعج نيع باک جالح ید تیا م السالا حش هیت ون وا ند اعد ب

 قشاچ ندنآ و هروتک نامعا هزع رازوس وب مزب میک ره هکر دیا هدنرخآ
 ی دتا یناوریس حش هکر دتبا وع حشو زوک هلبا مالس ندنب اک | هروک
 هزب هکهنتراب ز كنهسعک لوش کی راو هناسارخ هسبا راو زکغانا رکا

 تبص و هکیدتبا یناوربس حش هکی دتیا سابع حش و ر دیا تبح
 رايا تبح هپ هفت اط وب هک هليا كیا ل وليا هب یسک لوش هرس مرهدیا

 رکش یلها تابح هکر دشعد ٭ هرس یلاعت هللا سدق كاکس رکبوبا
 مالسالا عشرد هدام ز یتذل كقاتشم هلجارادید ندن ذل یخی دلوپ هدنتب رش ۱
 ن دنا زکه هپ هدنب ولتداعسردق و ادخ یربغ ندنا هکبقح ادخ لوا یدتا |

 هکه ید بولک اک لار الوا نوک كرولت>ارو قرشوخو لد فی رش ۱
 هماربب میظعو نیسروشربا هکلصا نطوو نیسردک هنچارلا مرا هدروق

 قاراو قیراع و ردینادنز كنم و هوپ وردقانوقرب ناهجوب نیسرواوا لصاو |

 روهط تمحو رولوا عاریاو ردیک هناهب وب ندروعوارب رد هناهب رب هدری وب
 اهل عاطقنا ال تابح قتلا توم (رعش) روشرباهب یناکدنز دیواج یشک بولوب

 ررولوب ۶ ینامماجراجما میکرابقت (هجیرت) ءایحا سالا ف ےھف موڈ تام دق

 | هدنقورب هکر دشعد + هرس ین هللا سدق اقس رکب وبا ۶ یتایح قاب هلفح
 قیالخو یدتبا ج وغ هلت دشا ردو یدقج راکزور فلاح نکیا ردیکهدیک |

 یجدنس راردیا یرازو اعد قلخ نیسم هناودرلب دستا بوراو هنا یدیا

 فیک كبلقل تب ( رعش) یدتیا بوراقبچ ن دمیلک نیشاب هلی وس هنسنرپ
 ورک نیشاب و #رابابالقنا نوعا هن برات لکوکنالوا هلکنس(هچجرت)یاقنا |

۳ 



 هک ۳

 ! ربا تب رف هلبلکوکو ناج # مکر ولو مسججدیعب هن یا  رلیاتبحماکس
 ز دند هسماخ هقبط 46 هرس یاست هللا سدق ن ادعس یبا نب رکبوبا#
 ردن دنب اما ل دینج ر دیدادغب ردنادعس ینا نی د نب دجا یدآ

 هنمواع كټ هغاطوب یدیا یکر ل اع كنقو ےب اشمردندننارقا كنيراب دورو
 ه دنامز و ردشمالاق هکر دراشءد ین اغرفسابعاا و باو قیدح نسا واو
 ه دقارعو یرابدور ىلع وبا هدرمصم یریغ ندیشک کیا نوعا هقناط و
 هدقلو و هدک اب نعي ردرتهدناب رد ند يلع و اركب و اونادعسیبا نیر د وبا

 كآ کر دکرک هیلبا تبع هل رلیفوص هک میکر ه هکر دشعد لواو رد هدابز
 هنیدوصم هدیارظن هئبش رپ ندبابسا نوچ هیلوا یکلمو یلکوک و هلو ای سفن |
 || نع جراطاوه وصلا ) هک ردشعد لوا هنب و زراو شود ندکع ربا ||
|Qمسا هل بجوا بیسلا دقفف بابس الل دق افلا وه ريقفلاو موسراو توعذا  

 ندراتفص هک داوا فوص یتعب ( بسمل ا ىلا قي رطلا هل لمهسورقفلا
 ی وابیبسسد هاوا شاع یواد ییابسا هکرداوا ریتفو هلوا حراخ ندرلم سرو

 لواهنب و یدلیا ناسا اک | یلوپ هبیسمو یدتیا باجما یتعسا رف اکا اک
 | چا ربیعی ( لهاح یا ۍغ وهف فوصالایف فرطت مل نم) هکردشعد
 | فیفخ هللادبع وبا میش ردلهاج هک لوا هسلوا ریک هشوک هدفوصن
 ۱ ی ادعس ینا نا هکیدتا اکب هرکصتد دیع زای هد دادغب عور هکر دشعد

 | تسلاسحت یزب نوکوب هکید اکا یر وب یدتبآ مرولیب مدتبا نیسبم رول
 هک دنا ریلهدرپ مدلوب هدنس هناخ ین مدراو رانوسلبافرمذم هلبایسناومو
 شمروتوا ه دنرزوا كنالواو یدباقوب هنسد یربع ندربص> هنهکرب هدنآ
 ردراو هل رب هد هرشاطو توط ییهرفسوب یدتا مدایا ارا یلاسر یدا

 | یدتا سیا لوبق توعد كم ورد وبا رکم مدیا هروتک ماعط هکر واکا
 هللا لص هما لوسر نا هنعیلاعت هلا یضر یلعنعیور) نکلو مر دیا لوبق

 یلعاب انب لاقف ةيلولا اهنوعس تلا ىهو ةدنام ىلا یعد لسو هيلغ ىل اعت ||

 ىلاعت هللا ىضر ىلع عي ( سانلاعم انتلکاوه نسا ةربسک لك أت تیبلایا
 نوکود و هیلع یلاعت هللا لبص هللا لوسر یسرد هکندلواتاور ندهنع

 هرکه هدک هپ هن اخ هلمزب یلیعا قلا هکردتسا سد یدنلوا توعدهنماعط

 ۱ ك هرىسك هریک هلوا كاك وک زم ماصط هژءا سان قح راو ه دنا هکل هد

 ریفصن# ٩

۱ 



 [تاقرفتلامج ما ) هکردشع دفن و ردتفع> لا یسلکود یدتارلدید

 نی فسو ی دیایحاص عروو ماع ی دیا ندننارقا كنیلش ردندنراک ۱
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 هلو ةلیفب رط مارح هک هللب ذو هذ ردینپ وقع كنب راک تیا نیفد یی رلنوهش
 رکب وباردند رهبا هرس یلاعت هللاس دق یعرط)!یبسعنب رکب وبا

 لواو یدراواک | نوکر رهاط رکب وبا ردقرولوا ندنآو ردندننارقا «ازاخ

 كو که کب ریکظ یدتبااک | یدیا شوا بی رق هنوم یني یدیارضتح
 دنب زودنک هسروق یب رک | ررلب وس یی وب هیهنپک کم ب یدسشا هلا
 كبر مرواوا هناور بوئود نیغو رپ وب هضردیا توعدرکاو مرلبا تدابع
 هرس هللاسدق یرهبالارهاط رکب ونا 9۴ یدتبا تافو هدنشب زوبحوا
 كلبج میاشم دما طلا ثراذا نب رهاط نب هللا دیعیدآ ردندهعبار هقبط

 جیش ی دیا یشادلوب كهاش نامزک رغظم یدیا شعا تی هلا نیلا

 تک هلا هيمو ê ندعاشمردیایرمصم قوز رع دج ان تلهم

 هدنز وتوازویحو كره هیلبا ه ناف ېک قبح رهاطرکب وبا عشاکب هکمدب

 هلزازب یدک ندنکوا یناکد كلزازبرب رهاطرکب وبا نوکرب رد شیک تدابند

 هجیدر كش بوقلاق ندنناک د ك روک جش یدیا سود كنه یلغوا
 یدتک هحدرا كنلغواو یدتامشخ قحیالو نیاغواںواکزازب یدتک

 هنناک د بولا بودیااذا کا رادعمرب و یدلوب 0 نوک وا كيش ییآ بورا

 نشو یدراو هنس و3 لزازب سا دیر یدلوار روض هبههک لوا ےڈیدلک

 یدتاو یدراقیحهرشط یزارب و یدتکبولا هل یلایدیا راو یسهراحر

 نود لوس رکا م کلام هبهب راح ون ندنلام اندو مدلوا ر وضح ۾ هک ن نود

 دازا 7 كسز هزة كسردا لوف یروا ندیکیدتا یس

 مداشبا ی یهاک حیا ی دتیاو یدشود دزخار | لش نامه زازب مدلنا

 یدشریا کن ىا اها لدلىا نس یهانک یس رغوطیدتیا نیسراد رارذع یعس

 ردنړعو ردیلع كن آ ینهلج یدتیارابدیدردن تقیقح اک اورارروا بو

 ىلاترظذ تقرف اذاو هللا تلق تعج اذاف تاع ومحا هفرفن هفرفتلاو
 یرلشاوا عب ج هقرفت ور دکلبا عج یزلشاع اط تعج یھ (نوکلا

 E هکر فن : ناو ن نسرد هللا كساوا عج نس ناك ردقجغاط

 تویلبا.عادو هب هبعک هک مدروک ی ڈک هکر دشیدهنی و رول وا هلاع كرظن

 ته وقت :برالا کتب  روقوا تی وب بویلغآ و

۰۳ 



 ۱ re} نت
 | (تلطابلا ةراشالاولاحما لال ) یدتنا رلیدروضود رد هندنشسد هکعدروک |

 [هوادتصق لواو هلباراکنا هرلناو هلبا رایفوص ردراو یتنهلب وط هصق كناوا|
 | رد لب یحاص هدرهاظردهسیک ولوا یسودنک لضاف او ردراو لاکشا

 | ت احصا وردی راک كناعتا كنالم هکر ادشع د لواوردعتح هدنطاب و

 ی دبا ماللسالا عمر پرابتکب كهالارف و صو ردیرایعکب تنس ثید> |[
 شمول وا یرایفوصتعنچج هرک صن دنزام حابنص نوکرب یدنواهن سابع)اوبا

 هنب رها كنآ نوچ یني رۆ شې اچ لوا هکز کیا زوک لج یدتبا ید روک
 لوا هو زمریانزکدترونان رک ازکیدراتسوک مایق هذیحو مالا هنبهحو لاذتما
 هلو ماپا ضار عاو خراب و سز وس هلب رزوا كن هيو صز تمرر وکی بکر دد
 | كفح هکمراب وشندنمغدنب رزوآ كرنا هک رگممرایوسزوتت هی ر زوآ رانا ن

 | ردرال اوردر چ تابانتلهاو تادانترلنهنرکو رابدل وس هلهااتینرارتسا |
 | هکر دشکد لوا هنو مزتسپا برفت هی یلاتو هناصسقح هلی كرلنآ نب وا

 | و ەبلبا ل صاح ىق لکوک هات د> و كنالاعتوهناتس ق خ هکر داوا تفرعع
 | یتساضر كنب وبح هکر دهسهک ل وش بحور دنقفاوم ی لصا كنب هکر دید
 ا هریک بشن هیات رزو كنایشا عیب
 لوا یتوجر هتناج یدکی بوت لوا یلاعنقح هنلباتمزالمهراهاک ها
 تیام چ هرس اعز ها س دق ینالدیصرکب وبا ترابا مارح هنگ |

 هدروناترنیدیاندسرافیدیاراودولوا ینآ ی بش ردندنراوللب و ردن دنر ولوا

 رداقاکارکا زکلبا تبع هلبا یل اغ نح هک ردشد ل واور دشا تافو
 یزم کر به كرلنا مک انزوک هلبا هل, ارلن دیا تبع هبا یلاغت قحر کس زل وا |
 بلب وس هکرادعم ثحاعیزوس هکر داوا لقاغ هکر دش عد هني وهرب دشرنا 5۱

 قلخوزبرونول قوح هلی اعد ځ هکر دشمن هیلبازارنحاندماللک اوزو |[
 | كنب رق هرکصن دننافو كن آ هکر دنا تءاکح ی مب رب ن دندی رع كناوزآ هلا |

 | رلیدتباوحم هتم دزا هع رلبدلباوح مدزانهدنآیتیدا بوریدزودحولرب هدنززوا |[
 1 رق كند يک یریغ ندنآ مه رابدزوب مدزاب هعق د هجت لضال او[

 ینک لوایدشب(مدروصندقافد لع وباذاتسا ییرمت كن وب یدالوا مقاو شبا ۱

 رسا نیغیدلوا ناهن كن | للام ق خو یندیا شعارات خا قلمانک هدابند

 راخا ركب وا { رولو ارتست ناقت و نیش ه دبآ هراکشا هگنشرتسدا نشو

 |هک رد شد ل وا وران دنزاداتسا كب رټرج چ هرس هللاص دق یدادخبلا
 | ليفي رطلاللح هندآ رخ لوغو یمن (لاللعا تاوهشذیفت هب وقع لایعلا) ||

 9 ییرلنوهش

O 



 | هنس یربع ندلالح ar | دهع هدتقو رب هکر دش ید لواو ردرسراوا

 | ریجنا میندنآ هکمدناز وا یمولا م دشرپا هنج امار مدرنک هدناباس مه

 کلم كندوهب رب لک کە ندش و هلئاص کدهع هکندلکزاوآ ندنح اغا

 اک او هیلک !نیادخ هکلکوکرب هکیدتنار دکر ٹا هش کو اندر واک اهو
 | تب رق هتناف و لش هک ردشعد یروند ركب یاد اخ كنيلش هاوا یصاع

 ۱ مهردكبب نوا ی >اضص او رد راو طم مهردز هدمرزوآ ےہ مب د ی دّسا

 ۱ ۳3 2 و و ,ضا ندنآ دلکوک جه عب زونهو ردعشلبا هقدص

 ۱ تی | ید رد]آ تسدنااک4 هکندتاهدن 2ا یادتسخلوا هکر دشعد

ft۰ شل هود ینا زك 1تقو لواو مدنونوا یکعاز ۳ یینساحو  

 1 یا و د تعاسنامهو ی دتلیا دنا نسا تولود ی اے

 ۱ رک دوو لد ره لوش نسردهبیدتا دتا !دصق و یا رب ندراک

 55 دشعدرگبهنب و یدالوا تو ندنآ تداز ندتهب رشناذا هدنرعرخآ

 || منلهدیک دعماج یدتبا یداک تفخرب نده هتسخ لوا هب لی هد نر
 رکن یا یدتسا یش یدلک هرکوا دو هلو یدتک توناط هو هزار

 ۱ دک هرم سو ردراو رعنا مرہ لدا د مع وب ن را یا کتب اب

 0 ANE دّسا یلوا توف هلا کک دلک ن ناخ ورکو یقدلىقزاغو

 | مدروآ نیسوفدت هاو مدراو هنس وہ3 حایصاا ] 6 ردلاسغ هک ردراو یسک

 | سد لب مدتنا یعدتا تافو لش یدشاندنسو,فهاخ مکیلعمالس م داوا

 درشت .دنل وادی تھ لوا !نامشمدروک یدعیح هر ظا

 || مدلن وس نیس نیسردا نو هللاالا هلال هکم دتا تودنآ ب عا

 ۱ ندر لوش نادات یایدتا لدل ناب یاو كلش هکمدر و ۳ هدعت

 راتادزب رک: وا ¢ یدل نیغیداوا یسا هک تنيامش نوک و هکم دل

 لع ن نیسح یدا ردند هعدار دتط د زب زعلا هرس هلا س دوی ومرا

 ۱ ردصوص# هب ودنک هک ردراو سس ۳2 ر رطوب هدفوصت 1 و ردرانادز ی

 | ادم ید لوا رایدتا راکنااک | یریغو يک, شیضعب كاش مو

 « دالدا م مولعو « درهاط مولع یدیا ۽ 1اع یدنا رکنم هنن رزوس كفارع

 : ایدروک هدوح وا نیت هما رابنادزب رکب وا یدس | مالسالا مش هدقراعمو

 اج اح هن لرکب ر نذمگد درب و اکسس یدشا ردراو مجاح ادنوادخ یدتیا

 اد سم نایت سا هک کپ ندندشسد ا نیسراید



Ea: 
 ییاهشلد رول و  IIE #۴راکت  EIAكن

 یدک هقبحلر وب د (داوج اب هلن ال سرب هاکان م درروط ه دنسههلخ ۳ ۰

 قول رب هکیلیا حدم هلی دوج+ ین هناخهس نح یس هجن یدتیاو یدلبا هاو
 ارا# اول عح فک لا طیب دوعن چ رشک کر ید هادتنحدم كقول
 | تنا یذلا هیلظفت كراك ۴ اللهتف هتثج امآذا هات # هلمانا هج م اضابقتا

 زىلا ھا هلن ةا ىل اه دات # هحوز رخ هفک ی فن کی ذولو # نا |
 لطب ¥ چر هلحاسدولاو شوم ا ةت لف هنا ىجا وتلا یا نما

 تبنسد# یلیمانا رداک دیضارهضق هطارب ٭ داینعاهلب وش هلبادوج یدابق |

 وج هک یداو اوا نوح یرلهرپ # هلو منوفوا لاونرحگربا * 1۳
 || اس دمو هدهاو زاکناریح * ناهک ات هسروک رولوا كنآ ماعود

 || .نوسةروق ن دادخررپو كشیپ # یسهنسن هدننک هسلوا قوترآ ندنناج
 ٍ دبس هج یفطاو ناسحا # قلح هسرراو نددرط یف هکر درح رپ ٭ یا
  ۱دوا كب ادا وجا یل « ) یا ۳ یذلغا ۱ ۷ حاس دون

 اولا ت  eءانغتسالاب ماوقا یبع كااذدعب تننم م - ممه ا الت تطسب و

 دود نع نوطهب ےھناف داوا لکداوجا كاف كب مهبدیآق اعو مهنع
 ! یب (داح نم داح هب و داوخ لکو لعد داوج اب اف هفصالو هلد> ال 1واطعو

E هوب لدتا د طس نسو یاظعاوب كدابا داش نس یسردب داوجأ 

 || تا ن درنو هموخ ةر كدلدا تنم ندکدوح یدنک ہ رکصندنو

  ۱ ۱عجو ره داوج نیس نس ییسردب س ِ هلبا اسا ندرلنال وا هدنرالاو هل

  ۲یدح ه تاک ۱3۳ مد نوح یا )ربا اصرکراناو

 لب نیس بلاغ هزاداوج جج هک داوج لوس نس یا ی هص هرودراو

 رف ك هءراکح تبا و لب خل داوج كداوج رهرد هلو "|
 اا چا عب (مهراصبانعاوضفی نیول لق)ردوپ هع رکتبآ هکردشعد

 راحا نع سؤزا ر ا صبا )رلنوسموب ییرازوک هرانءوم لوش هلیوس |
 | مارج ىلاعت ق> ینب رازوک رهاظ یتعب ( هللا یوس ابع بوللا راصباو
 زردی تیاکخ ز وکیوبندنرمخ کلات یخ نب لوک ن طابو :ندنراکدتنا
 را > نوا نی ( قفادب هرتشع رابللا) هکیدتشبا نکزدبک هدرازاپنوکرب

 رارسلا !فکف قنادبةمشعزایخاناک ادا ) یدتناتویلب اداب رف هره ارن )

 || ج یلاح ا قوا هبه ارب ینوا لزل هدب نکو كرابخ می

 ۴ 3 رد رسسبلوا م



 || یلیش اما ردلکد كنون تابا وہ یدتنا مالسالا خش ٭ نان رب رکج رول |

 نب لوا هکمدنبایخدن سد ی دنا نجرا دبع یکذ روک ةسوک ریدهلا |

 ]| ہک ررک دن ۷ مرشولکاناجیاردکرکذ كنس قاب من

۳ 
 لبو یدک ملا ندیاغافشنسا ندنبیا € هچبرت لیلدنادغلا لا
 یتسزپرلیدتبا اکا نوکر ۴ لیلد ی راو اکب نیزاب رردپلیل لب مدص ٭ لس
 ردعلو را یساضتعم كن نیس ردبآیوعدنس کب ل وش زر و روکزوم* مات

 |× نمسا ماقاام یردولو ٭ ید یردامو یلقبحا ٭ رعش یدتا
 | *یدی ویلا ندناج هلباقرکج ٭* ید ود مسج یندردغنورد € هجر
 | كنآ ینعی ردلاح هنوب ردیشیا هن هکر ورابا عاعس یشکرپ هکرلیدروص اکا و
 | € رعش# یدرب وباوج هلبا تابیاوپرلیا عام نکیا زاب یکیدید ھن
 3۶ اهم فا اف وکشادقلو ۴# نف ن تحدص وج “تاذ٭ یج اب فوت ءاقرو

 یوهلاب اضبا یهو # اهفرع| یو جلاب یناربغ # یتمهفناه وکشت .دقاو
 ۷ یه تج اهو اوج کف # اطاصارهدو افلا ترک ذو یتفرعت

 ٭ ناغفو هآرابا هرجا ناتسلک # ناغف|بیادنع غرم هجن یا ٭ ہجرت
 ۱ هکردراو زدق لوس # ناح هلیدرد هد رکا را ۴ نلاج كزع عرب رب ندلپب

 مدوا ن: ۴ هدنساوه كنیدنکرانلوا # ناق ینرغب هلعردیشلبا * ع رب ره

 ادحا یلبشلارمغ تیر له ) یناسارخ نجرا دبع نوکر یدلبا داشنا
 أ ىلبشل ا رف ل اق هللا ل وقب ل اق ىلبشلا تب آر اه تاقف طق هلا لوب

 زکر هنو کو یرغ كنیلبش جھ ی ناسارخ یا یدنبا یعب (هیلعاشذم

 نجزا دبع یدشودب ونعوآ بش سز مدمر وک یتکیدید هللا کنش
 ی دقات وق بواک هة تس وق ی ارس كنیلبش ضخ رب هکر دی | تباکح

 یدتیا نیسزسوا یک ی دستباقیآ كل قابق یاب یدقیج همشط یلبش
 ید (یاعت هللا هجر الف ارف اک تام ) هکیکدمسیا یدتنا یلیش
 مالیسالا حشاکا نوسقیا تجر یلاعت هلا یدتنا تافو رفاک ی بش سلا
 هيس هزاح هلتعاج رب هدّیفو ر یدید نوا ىس یش یزوسلوا یدتا

 شلوا بيرق هب ورع یدروک یدقاب اکی ندشنوک یلبش ی دیا ززرووا

 || یدتا و یدلوک ییشرایدایق نی زان یدنکیا بوقلاق ردیتقو زاغ یدتیا
 ٭ یتالص قشع نم مویلاتبسن € روش ردشید هک هست لوا شوخوز
 اا كتهحوو #ن رسو یلک | یدیس رک دف ۴# یناشع نم یادغ یرداالق

 | ترف دبا * یزاف مدوواهاکهشع نوکوب € هجرت 9 یاد ءافش تیارنا
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 ]| اح تب وقنافارکذپ نک )یدتبازارخ دیعسوبا هکر دشدنب و مدع هروک
 لا كلاحرک !لوا لوغشم منی رکذ كهللا ینعپ (كابا هللا زکدوهنلارک ذ نع تبغ
 | روکذ مرابارکذ یلاعتهللا نسو نیسهلوا باغ ندرک د نس هسرواوا ئوق
 ]| سرد رک ذو دشرک د یسرد ن ایز ۳ دتا مالتسالا محش نیسرولوا قح

 | نایعو دش نایعرمسردناجو رون رس رد رهمو دش رهم رس لدو روک ذم
 1 یکن اکودو دش افا لاخو مدا مدآ "هرهب و دسر قحهرهب رود نا زا

 ییشلازکب وبا ٩۶ (ایهرباّل |یفنیکسلا قب و هبا دالا قلا مجرمدعاب |
 ن فادرایضعب وردسنوب نی رفعجیدآردندهعبار هقبط چ هرس هللا سدق |

 ۷ رفعج, دنرزوایرف هد دادعب ورا دیدردردج ن قلدرایضعد ورد رفعح

 ]]«دادفب هرکصردپ مصمهدلصا یلشرکب وبا یدتیامالسالا جش رد لزا سذ وب
 ]| رکذمو ەيةفو اعردیدرکاش لدینجویدلباهب وهدنسلح تاج اسنربخو یدک
 | یمان یدیا شغاظفح یناطوم یدیا بهذلا یکلام یدیارلبا سام ی دیا

 | ر دبا هدیلس تاقبطیدی] یسش اب شواجتعب یدیایباجعا بجاح كت هفیلخ
 | هشورسا ییصاو رددلولاو ًاشنلایدادغب ردلصالا یناسارخ یلیشزکب وبا
 [ .دننح رد«مهاس رد رلشعد ےک یدل ومو ردن دند اوت اغ رف هک ردن د

 رظن هلبازوکز ککی دنیا رظن هزکیرب یړپ هلبوشهب لش رکب وبا هکر دم د
 ]| رع لی یدی ناکس ردنیع رب ندننوبع یلاجت هللا تسردب لوا هک كلبا

 ۳ دشنک نداند هدنبآ ده اید ه.دندرد زوتوا زوبجوا لكنرعه ردشمر وش او

 || ن ىلبشردیلبش یجانیخد كموفوب ر دزاو یجانرپ ك موقره هک ر دن یددینج هنب
 || ردیفادازآ لکوک قلدازآ هکر دش د للشر درا ہلا هناتسراٍ هرک یکیا یرکر ا
 ] هوش ندیلبش وص ظاح لام د هس وبا محش ی دتا مالالا شر دلکدیریغ |[

 زکیدیا تناعرردراو هدزکیلا هکتقو ةبامرمس وپ هک دا لبش هکیدلناتیاکح

 | رک دسیا تبعک هلکنا یدباو ردو رک هپ امیسم دزکیلا نيمه یخد نران |
 | لید اقان نی راب هکر دکرک كلب ندنوب یدتیا مالسالا حشر دکر ک |

 زوکیدبا ساملارون بونود هرکیدرآ عب ( ارون اوستلاف  ء ارو اوعجرا )|
 هرس هک ر کیلر زا وزکی زاد یتیاکح وب هکیدلنا .تبصوو یدننا مالسالارحش
 هکر زمرونک كیدح تقوربنی راب 5 ۵ والفن تماکح سیفننرلول ندنلنش

 لاع د اکب ی دنیا هپ بش هبسیکربلروتاب | ه.دنآ مکر د نکتقو کهدنو
 | بله # ی نوعفشتسب سانلاونمز یضم 4 رعش ۶۴ یدوقوا نبوت

 دارت ۱



 گن
 د رک اشهب ین اکر کب یبایدتبامالسال حش زارواوا زی نع هداب زیندهدنرظاو

کن دیش لوش یدبا)بد ]سو هیلع لا لص نط صم ۱
 ۱ یدیارروکق وحهدوع وا ه

 | یخدلوا یدیارار دبا لاوشناننارذکر که شروک ه فک هو نوک هن کد دبا ئ ولده ||
 || هدنفورب یدیازولا نیاوخو یدزروص همالسلااءلع نطصیزالاّوش لوا
 هرکرب قي نو ؟ره هک ةسعکر ه ی دتبا اک | سو هيلع هللا لص ظص

  هیلواهدرم یلکوک كنا ی واہ د سمرا اک وک (تن الهلال مو 5ا یتا )دید
 ینا دا تادم ملا هک شم د مساقل او مش ید !مالسالا عش ۱

 ١ ادیب اک یبا

 دی هبا رب ونیسه ا مهف ن شک لدو ماندا یی دنه هکمدروض

 ۰ رده, قوص هکرذل اوا ی وص ر A .دزوض ن ندصفحونا |

 | ردزارم نا نحاصموق وب و ردهالا رس اعوب یدشا مالعا ي همروصولد 1

 | ر داكد قلکا ردقلف لصا لشباوب ردراو شبا هن هلکولمزار كناساب ||

 | مرولوب نا یذالوا ناشپرپ يدلوب هکیکره یذلوب هکرابا راکنا یشک لوا |[
 اوس تالاس هلب داو تمرح نیسرول ول ینا داب هل لطو نش وک a٤ اض ۱

 ۱ لاوس ردراو ی 2 E هک کت نزلوا رواک ندر اکنا هراک ون

 ۱ ندراک و هکر دبا ها وک اوایراکنار دموشراکنا هلیاراکنا رولوالرک ؟ هتل

 ۰ هقناطر و هراکنا ردرلشمروطهغ اطرب و ندراک و ردرلل ]و ذ دم هفداظرب رده رک 1

 : رد هدنسادوس كر کو هک لوا و رد دود ر دیاراکبا اکو ردزلوغشح
 ۱ مالشالا مش 4 هرس یلاعت هللا سدق قح las رگب د وبا ۶ زدزون هقر ۰

 || کم دزوک مادشهروتوا هدرب كنبکو ر رب هد هغ نو رک هوش قوا یاس 1

 زا هلبازاوآ دنلب هدنصا ی شکر و و یدرونک هفحر عب ینهراعرب و یداکلیسرب ۳

 لیس لواو شفای الجاف تم لا نیل كر دعسو نرتل ت هالا لود ۱

 1 ۳9 ,د هن نوڪکن دا کا ردد ضوء لرس هه ویدنک ياز دنولآ یا ۰

 ! رکب وا 3 هک : بواا توز وس تولیسهلکهنک وا كا هک هنسرهو هلك لس ||
 | كزارخ دعس ونار دهالادبع ی دمع یدا هرس یاعتهللاسدق قاقش ||

 | مدرک ءدارحص نوک کی آزار دیس گردش لو دیس
 | هغ اب میکنوخبراپ دتا هلچ هج ززوا مب ندنرلک ناب وج بلک بب رقهوآ |

 1 یدالراندنب تلکلوا ویدا دقاربا ند یرلناویدلنا هلج هرانوت بوهبج ْ

 ۱ | مدیر ۳۹ باور بت او وا 9 نیر 5 لوا کا 1



 ۳ هک

 ۱ ان ۱ "و لها مدا بودیا ده م در دیک لرب لکوت هد هيدا یدتا مد روص

 ۳۹ ة کر دید لو او یدلغوص مزوک ر هکمدور وب جاردقاوش بک هنشندی)ا

 ردهدناجیسینشاج «لزوساوازونه مدتشیازوسرپ هدننانانفند دبنح لادن

 | یلع ندم یداردند هعدار هبعط 9 هرس هللا سد یناکر 6 وا 3

 |ت رواج ەجراليەد هکموی دیا ن ند دينج باحاردیناکنلا یدادفباا ر٥ را

 | لوش هدنسککبا رکن زویج وا كبره ردشعیا تافو هدنآ هنو ی 4
 ند اسد هدسوسرط ر دب ب رغلاوبا ینک هکیناهفصا دحاولا درع هک هد هنس

TEN E ۳9هکر دشءد لوا و ر دیماما كمرح یکی  

 | ردرللوقهدرهاظرایفوصیتعب ( نطاوبلارا رحاو رهاوطلآ دع دیفوصلار

 تی لبا مالسلا هيلع سطخ یناک ی دتا مالسالا ر ین ردرلرح هدنطان و ۱

 | یم هلج لنهفناطوب رکب ابا یدتا اک ارضخ ه د قور ی دیا نی

 | نوک هکی دتا مالمسلاهیلع ربطخ هکیدتا ل واو مرا یرلنانب ورارولیبی ۱
rEتیدح ن دقاا دبع بولوا عج قل الخ م دیا ه دا عن ص  | 

 ج هس هق نیشاب ناوج رب ه دنس هشوک ل رحصسحو ی دبا را رلکید| ۲

 ثیدح ندق ازرلآ دبع قلخ م دنیا بوراو هنن اوج لوا یدیا دروتوا |
 اچ نبود او نوعن نیساوروتو هداو وب نس زردباعاتسا :

 | وع هقاززآدیع یی نس س مر دیا عاعسا ندقازر هدار » نیدتا كسزر 3 1

 | نیشابو نیس رمضخ ی دا موک ن كسزاب وس یرضوطرکا مدتی نیر
 ۱ یکدتشیاندقازرهکیدیا لوا هرم رظیدتبا مالسا عش یدکج هنس هعب ی

 یررهاط رد وا و" هکرلنا ندحاشه ارب ز یدیدیشا ا ۱

 كن د تەب رش هکرولوا یکی یطان صاوخ یرانطا و یکی رهانظ ماوع ||
EK.بدآتیداتساهکی هبیکره هکر دشعدلوا نور بیو گز  | 

 ۳ 3 هلکبلق « دنزخآ و لو هلکن ده داند هکر دشءد هس و ردلا طز هبا ۱

 | لافصو یحاص یدروک ر رب نوک رب یناکرکب و 9 ا هکیدتایزاررکب وب

 هعبضف هرذص یف هللا رحا عاض)لحر ادهر) ید رای یالیصلند ش ھ ۳

 قرصا كنالاع ها« دنفاناوجو ءدنفانالخوا هکر دیشکرب وب ع ( یکی
 ی دلیا لیلذو روخو یدروشود هدکلرب, ینآ ید یلاعت هللا ی دتنا میاض |[

 ٠ راتفرک هوس گاري یدیشوروط نمرف لنلافت ىخەدنغلناوجر ۹

 ۱ مدنناكملخ را یونی دیو كتنس لال هکر لنآ ارز یدیازش ا
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"aیە شم انا م لتا هذسل یربع, ند هع كو ی هرلنا  

 درک اۋ ب ربح ناموا هکیت bi کب ویا ین دتنا ماللس ال !رحش واون کبک ا

 | یدزتسوک لو هئ زنم نکی رپ مدیا ئ دروک هددادشب ی هسیگرردندنز
 | لوا ید رتسوک نیل و ت بضع مو رض ھت ۳ ثعاط تمزالع یدتبا

 مالسالا جش ردکر ک كالو و دیخوت هدقوض ر د فر فک دوخ وب یدتا ینک |

 2 نوح" نی هروکل چ هدکزو دنک هکنترزوک تقولوا یّمصعت یدسا

 لک دا یر ناو طور مالالا حش نیسزمروک ینآ ۱

 ةع کر نع (هیدوبملا هل فضا له و را رع ةيدوبعلا ءافو هل حت ردن :

 قام قی دوبع ك هلوا نرم ی او ندو م هکنوګا

 یداتسا یدیاراو یدزکاشر وید اتسار كنظام ناو یدتیامالسالا مش زالوا |

 | رسو ردراویبن هماناکا لد ند ر دب رابتس سابعلا وبا یدرکاشورذ دینحت

 هن اکرت و هللا هچنروار کی انات ےکیلع مالس حرا نجرا هللا تب )ار دو همان ||

 ارادت ةا نیا زی یکنکو الع هکر ید ہدنرخآ ةمارکلاب كاناوت هاا افاع |
 ی دنکوا ؛نیس هل وا اله EAT و هل وش ییتدنس :

 نیس هل ویل وس زوم هلکراثا ان هکر که نلاح كرلثا بولک همش اط ن دکلاح |

 رانا هک لب عضوا هعضومرب یناطخو هلی وس زوس دحلاحو عتق كد رانا

 (انیلبالوق مهسفن قریهللقو مهلو كلل غلبا اذهفنیسهلوب هی رزوا كن |[
 رد ءا ردا 0 رکا هک نیک لوا هکر د شد یو یخ مالالا حش

 رتبکق اقز رکب وبا ر دوپ فوصت ردکلهتم هدندوخو كنارددبعت هکاوا
 ۱ راد ثوان د هثلا هتط یرلنو مالسالا جش + هرس یا اعز هلن ا شدق |[

 ؛ردیداتسا او کی واو رمفص قاقزر د وار دن مصمرضت ند یدا

 یءارەھلا ەچ عطقنا یدتا یناک رکب وبا یدتک نداب اند رک قاقز ن دوج

 | ك دینج یدلاق یرار ذع هفمراو هرم كرربقف یعی(صصع مهلوخ د
 كراسنا نيک نعد نع كعب رط وکر دشعد لو اویدیا ندننار فاوندنباها

 ن نوا ییاعت للاخت ال هک ا لوشرلزوس وکر دشعدهیوردبحور ۱

 | < هرس یلاعت هللا س دقریفص قاقز رکب وبا 38 هلوا شمروپس لب زم هلن اج
 هد ادتنآ ردید رک اش رک قاقز ردید ادغب ر غص قاقز ی دتا مالسالا شا[

 تیم لها 0 سد ی دیا رازا ثیدعت ی دی با ا هس دخ |

ME 
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 4 .رس لاعت هللا س دق یالس نسا وبا # ی دا وا مقاو اکب تا ||

 کر دشمدلواو ی دیا ع رات بحاصو یشکولوا لوا ی دتیا مالالا مش

 | لوا هک رد خیا تبآرب «راناطسم هکر دش ءد لوایدیا بهار یصوم یاسبع
 | وهالا ةلث یوجف نم نوکبام)رار دیجنا هت یب یلاعت قح هرکصندتآ
 دج | یدآ هرس یلاعت هلا سدقیکلامل انیس ا وا و هن الا (مهعبار

 هدهتطلواو هلبا یروئو دینجیدیا نداحهصفر دیدادغب رد کلا لادم نا

 | ردنا تاافو هدناو ی دبا رولوا هد سوسرطرد عا تبع هلا رلنلوا

 ند دینج هکر دشعد لوا هرس یا هللا شدق یعساه نیسلاوبا چ

 هدلکوک هکتفولوا ی دتا رواوا ښ وخ تقو هنلکوک هکرلبدروص
 هلوا لوا

 یرک ذ كنا هدلک وکر د هلرا در اوج یزوس لا ید تیا م السالا محش

 هوارظان لوا هکر ولوا شوخ ناخ لکوک هکیدتبا یخد رولوا یبحو بصو
 هللا سدق یطساولارکب وبا 9 هلوا رضاج لوا هکرولوا شوخ نا لکوک
 : ك د نچ ر دفورعم هلکعد ین اغرف نبا رداسوم نی دج یدآ دک هرس یلاعت

 لوسا هسک هر دندنرالاع كعوق خاشم ور دندنبایا عدق كنبرونو
 شی دیا مع هز هرهاط مولعو هلوصا ر دم الی وسزوس یک كنا هدووصت

 اناوجز دقرشم مأاماو دیحوت ماما هدنراشا ع یطساو ی دتا م السالا

 رهش ی دنیا ی دلکهور ردزآ یرازوس هدر لوا ردشمکندقارع نکیا
 كدا مارآ هدو رع نوهنرابدتا کا مدشعشا هکنوحاوزرآرب مد شلود رهشب

 زویجوا كترصهیدلباتافو هدو معهن و مدلوب مهف مت هدان ز یرلنا ید
 | یدتیا مالسالا جش ردفورعمو روه شم ٥ درب لوا ید یس هیرت هدنسیهرکبا
 هکددراو هنوکرپ و مرهدیا رظن هغاشااک ۱ هکر دراو هنیکر ند هفتاطوا

 مر هدیآرظن یراقوب کا هکرذراو هسک ر و مر هدیا رظن هلب وش اک ||

 , یطساوو مرهدیارظن هلب وشهبیدابآرصنو مره دیار ظن هغاشاهیزار ذاعم
 واوواو نب هکر دشعد ییطماوهکیدتبا مالسالا مش مر هدیا رظن یراقوب

 ىس هاچ كد تباجا ندنا و اعد ندنب و ضوع ندناولع ندنب و ن و
 اص ندنابز كنیطاوهدناسارخ یدتبامالسالا کش ردکلیکباو ردتن انا
 هکتفو لواو رددشمالوا رداص ن دننابز كن هک مه یک دبحوت نالوا

 ییز درک اش كلا یدشابآ فن رج نامعوبایدلکدروباشدنبو دکن دقارع
 یژزوسو یدروک ی Dn ا دروک همت یرلنا هکرایدتبا لاوس ندنا ید عاتسا



KC # 

 نیو ی دتک ورايا لوار دکنس رایتخا م دتنا یب هسقوب نیسر دیکو رلبا
 رکب ولاومدلبا ید سو فاوطو مدربک هپ هک هد نفور“ نوح مدراو هب رعبوا

 هرانآ ی دیا شم روتوا هدنوکوا تع اجرب ن دخناشمو م دراو هنکوا یناک
 نیسرولکن دنلقو ك دلک تفون یدتا اکب ین اکر کبوبا جش مدریو مالس

 هنبرپ ,یرپ م دید مدقیج نود و مرولک ند هن دم مدتیا لدقج تقو هنو
 أهلیوشیسهصقو یلاح هک هلیشکرب مدتیا لدقج هلکیک ی دتیا حش رايد شقا

 || «دنناب لاح كنآشیاوب و ردینافمادرفهجوب ارش هسهک لوا یدتیازدهلب وشو |
 || دنزرف یا ی دتیا اکبو مہ دیا بلط ینا زکعلاق ی دنیا هدعا ر درج و

 هدننلا كغابا ۴۳۳ هکند روص اکب و ردلکد كشيا كنسو هکم دلب ی

 ۱ قارولا نسل اوبا رد هدنتلا یکے کی ک ارد ج وم لوش مدتنا اد روک ەت

 ِ ځاشمر د دعس ی د ی دا ردند ثلا هقط % هرس یل اعد هللا س دو

 || رع ر دن دنب احصا كنيربح ن اّمعوبار دندنراعدقو ردندنزولوا روباشنپ
 هدلاعفا بویع تالماعمومولع قیاقد یدیایوک نشو یدیا ام هدرهاظ

 هک ر دشع د لوا و ی دلبا ت افو لا ن دنسم رک, زویحوا كنرعمه |

 ۱ نیس هیکادا ید هرکصذ دک د تباودع هرج تكکشادل ون هکر دلوا مرک هدوفع

 تافو نکره هدنز لواهکرد هدنرک ذ كټ هدنزرب ینایح كاکوکهکردشءدهنی و ||
 هکر دشعد هني و لکد هلی رمغ ر دکعایناکدنز هلبایلاعت هللا شیعیافصو زا
 ردتعب اتمهلسو هیلعیلاعت هللا لص هللا لوسر تسود كنآ تبحم هب یلاعت هللا

 ر دی دادغب ردند هثلاث هقبط هک هرس یاعت هللاس دق جاردلا نسخا وبا # |[

 هدنسم رک, زو جوا كيرعه نکیا هدعاع" یدیا ییداخ كصاوخ مهارپاو

 ا ر دشا تص هلبا یزار نی زم نا رعوباو قشمد رکب وبا حش رد شک |
 تراز نیسان بفسوی هیر ند دادغب حارد نسما وبایدتیامالسالا جش ||

 | م دنکهکعا تراب زو هکمروک یسیدتا ل دلک هبت یدتیا ف سوپ یدلکهکعا

 هسدیا ضرع هپ راج لزوکرب ویارمس نی زمرب هطوباکس هسیکرب رکایدتیا
 ای دوخ یلاعت هللا مزلب یدتبا یدیا یرولوا عنام اکس ندعراب ز منب یدیا |

 اکا یدرب و باوج لزوک هداز ی دتا م السالا حی دمنا ناجا هلکنا

 ٩ هرس یلاعت هللا سدق جار دلا ریکب ۶ یدیا رک هثب لاوس ندنوب دوخ

 ]| كردهاز ندنبسخ اوباو یدیارولو هددا دغب یدیا یسادنرفكجازدنسطاوبا
 | دسافرطاخ نکره ورین دل هصاب مدقهلوب وب هکردشعد لواو یدیا قرولواو |

 فا



 9۹ هک ۷

 | رش یلالخ نی را هکمدلیددرو ردقوپ ؛لرولکوس ندکاشب ورد هنسنرپ
 کمر ونل ذیماو كس هرب و لوب و كس هرپوق ه دنفص كرلتسود نب كسردیا

 | ید لوا ی دا تیاکحاکب فرکشدمیدبمالسالا خش هوا یو
 | یسب رب ندنرلیه اپس یدلک هی اره نیکتکبس یاب اب كني ونزغ د وڅ
 | ناو یدږو هجان نیس اهب بول آ نوت اص نام كوبر ندنرب كلب وک
 | كنياد وک لوا و یدلبا هش قيد رو:ک ناعص هثیو ی دلنا تاعز

 | قافتا ی دنیا تبحو یدل وا انشا هلبهاتس لوا ی دیاراو یش اب ابر رب
 )کل محرابجاح نوک بیدتیاولب وکریپ لوا ی دلوایسهفرع ییاریبناب رق
 | هدنآ نش هکنتضرسا ی دتنا یهاش نوا ق دیالوا هدنایدزب یکشاکرد
 | نوک ل وا م اید ی دعنا كس دید هب هسهک هک هلیطرنش لوشاما مرب دشرا

 | کم راج یدتباکایلبوک لوا لب دلک ورک بودیا محو ی دتلبا هافرعینآ
 | كرلنوپ هسوک یک مب رکا یدشا كسرولوا هد رلیه ایس هللاح یک كلوب
 ردیارظن مک کا هنيا ظت بولک زور راب و فیعضرب یک كنس هیلو هدنییا
 | صالخ مکن دنرالا زهلوب تصرف هنو ناخ کر رکاو رربویاا ےک نیدادو
 ےن هی هیدسوک یرسو راهنز غوعا تیلصمو « دنا كراتوب ورايا
 | كقخ ارز كس هبمقت هبه وک هل زظف تراقح هکر دکرک یدتبا م السالا
 هدقیالخ هلو هق داصتسارفو تربصب هدنس هکما دامرارولواروتسءیراتسود
 | راعدرص نوچیدابا یافرخ كسردیا وط هکندنک ارز كسزرم هدیا فرصت
 | ی هکر دشعدویدل رک ب راتسود ید یلاعتقحیدلروتک تناما ندنسارا ۱

 رفعحوبا# ٠ مربا تبحم هراندبا تیم اکساما مایا تبحم اکس ملوا ےک
 دهنده هکر دشدیرب ند هفلاطوب 4 هرس لاحت هلن سد ییاغماد

 لا عت یلص هل لوس ر هسک ولغات لوب ربندنسهفناط مع مدروک هاکان م دیا
 اا م دقبح هحدراو یدمیح هرشط مکن > یدرلبا عادو همس و و.لع

 تد لب یدنکت وقیجو یدلبا هبنلتو یدابقیزاغ و ی دراو هپ هفیلطلوذ
 هکدرا كس مذتنا كساس ا هیدن توروک ی ویدقاب بونود مدتک هج درا

 نب و لک هج دزا ها دال رک | یدتنا م دلبا حالا یداموق متسا كمك |
 مدید نوسلوا هلب وانیس كرک مطب هرب لوا نامهیدنسمسرصب هک هربت
 عارچب ی دک یشخشرب كن هک نوچیدلبا مرع هلوب رومشم ربع رپ سد
 اهنعهللا یضر رد هشبام ترتهحدصسموب یدتبایدنروک ی نلناشو ر

 ۰6 ورانا
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 مزل وا نوڪعح هللا ی ذتیا مل وا شادلوب ی دتیا قوب م دبا مدشود
 | یعب (یوقلا جتي ىح فیعصلا هراس هللا عنصر نسااا یا) یدتا

 رد هوا مدتنا هیلبا بجا ینا یوق هک هءلشیا شیارپ هلفیعضهک ردرداقیلاعتح
 مدروک هدناینآهدنتفو قاشوق مدشریا ید هل رب نوح مدتک هلباراکنا اک او

 عتب تح فیضلاب هللا عنصب نیس ابا اب ) یدتیا شمروتوا لاتلا خراف
 هسوسوود درت هدنصوصخ كن هدلگوک اما مدتکم دلی وس هنسن جه (یوقلا

 هرج ههم دشرا جد هل مر هدنتفو حابص بودیا لیح مان نوچ یدلوارهاظ
 هللا عنصب نسج ابا ) یدتیا شمروتوا لابلا خراف هدنآ هنپ مدروکوریک بوزاو
 مز وو م دراو هنک وا كنآ (یوقلا بعت قح فیعضلاب هنا س
 مراید رذع ندنسو ندادخ عي (كبلاو هللا ىلا ةر ذعملا) مدتباو مدروا هرب
 یدتیا مّمسا قیلوا سا داوب هلکنسمدشا اطخمدتنا ردن لدوصعم یدتا

 نالب یکدیع كنس هکرولکهورکماکب و دعا دناو لدمسا قلوا شادلوی نس

 نوسلوا هلبوایدتنا م روکه دلزمره نس هک هلبا هلیوش یراب یدتا میا
 اا لوا مععنامهی دنک یقین قلح او جز لو ن دش ه دعب سد

 یی هصقوب مدشریا هپ هکم میکنوچ مر وکی آ بوشریا هلزه كررت هک دی
 كکیدید لوا رایدتیا نینمنسطاوباو یناکر کب وباع مدلی وس ,رایفوص
 ینآ کش اک زپ«دنسوزرآ كمر وکینا زب عادو ر دمو ذمرفعج وبا جش
 م د روک ن کرایا فاوط یاو مدنکح هفاوطن بو راوسد كادیلب هروک

 كسرروکی خد ههف درب رک | رایدتبا مدرب وربخ یم.دروک یقآ بولکهانوب ورک |
 مدیلوب نا مدفچهنافرعو هیانممکنوج جه دهی وا مدتبا رغاج هزبو هازوک |

 كيلعمالسلایدتباو یدلی وسزوساکب هس وب نوڪ ی دلنا هرجج
 یدلواعقاوتلاحرپاکب ندمکیدروکینآر دلوا هکمدروکم دنیا رظن نیس ابا |[

 مدید یییاکح هزاراب مدلک هذیخ دجسم نوچ م دشود دوخ بویلبا دابرذ
 ن دمدرآنب هسوکر ب مدرالیقز امن ه دن درا كيهاربا م اقم « دننوک عادوو
 ر اهنز مدتبا نیسبمزتسا قمرغاج یخد زونه نسح باب یدنیاو یدکچ
 رکجوا نب مهيد نیمآ نی هلبااعد نساما مرغی اعدنیدتیا هل اعدرباکب عجشیا
 هلیواو هشريانوکب نوک موق مب هکمدلید قوب یرب یدید نیمآ لواو مدلیااعد
 مل وا شفا راخ دا نوجا نی راب هک لوا هکر اکب هکردرالب هصن یدلوا
 | چه هدابند اکب ی دیو هرب د وس اکب یکلشیو رد هکمداید یو در
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 | ررپ وناج هکناج یتعی رولوا ناج « دکن اج كنس هلبر ادید یرلتسو د
 | ن ناک لرصم عام هرس لات هلا سدف قربا هادعوا ل
 | بناک یعوبا یدتیا م السالا مش ر دند لها تسارف یتعد ر دندنراس رفتمو

 لب درونکوص مصار اک |یدیا هتسخ یفربلانا هکیدتیا هب یب رغم ناعوبا

 م ما ہیک یب هئداح لوا ردشلوامقاو هثداحرب هدنکلمیدنآیدمصا

 لوتسم هغی یش مرح هطمارف هکیدلکبخ رخآ ید هنسننوکچ وا نوا

 ویدرابدراپوقیدوسالا رو رلیدلرا لتقهسیک قوج ن دراناتسم و را,دلوا
 یدتا هیتاکی لع یا یب رغم نامعوبا یدجما وصو یدب ماعط هرکصن دنا

 | هد هکمیدعس هسیا لکد شا قوجرکا یدتیایلعوبا ردلکد شبا قوج و
 | ددرا و تولوب هد هکم ن وکوب ی دتیا رپ وربخ نس هسیا یداوا مقاو هن
  كنچهدنسارارلب کب هلیا هدطط موقو رد هدنتلاتولوهکم عبج هک هلیوش

 رونراصدنیلد لزقوزب هن هایسهکردهسیکرب یدننعم تنهممطموقو ردراو

 | رابدروص ن درلناکن داوا هرکصندنا رلیدزاب ینزوسوپ كنامعوبا سد
 | تباجا هقح مک یشکر هکر دشع دیب رغم نامعوبایدقیحیک یکیدیدنامه
 | هکر دشعد هدنط:یلیقع* زج فو رش زرلبا تباجا اکا تکلم لاها یدلبا
 یربخندنا كن هک هعوطدوخا هنربدهتسنر هدنتکلم هک هسک وا رلوا فراغ

 هبهدنب ردلکدلمحصاکوب تیدوبعردلطاب زوسوب یدتبامالسالا مش هیلوا
 | رهظبالف)ر دبضعب ر دلک د یس هلمج هلی یروتوک هک ردیا لیمحت ینآ
 | قحا رول هها نیس هلبج (بیغلا ىلع مک« طبل هلن ناکامو ادحا هبیع ىلع

 | هتسن ضعب هکیدرولوا تقو سو هيلع یلاعت هل للص نطصم دع ترضخ

 | هک ولی درب دلبالوم هکینا يهدنب ن مزل هکیدررب و باوج یدیارارروص
 |46 هحور یاس هللاس دق موذجلا رفعجوبا ۶ یدیاریدمزلبرمردلب
 | دولوا روتسم ثوغو یدیا یثوغ كن راکزورر دندننارقا كنا طع سامعلاوا
 | هدرفسیدتنا هکمدتشاندح ارد نسخ اوبا ردیا فیفخ نا هلبارشاب هلیارم+

 دصق یدر ولوا قوج لادج هدنزاتروا هکیدلک تلالم ندمرلشاد]وب اکب

 هدنرزوآ مدروک مودخربب رب مدشراهبهبسداق دیم نوح مدک اه هکمدلر ۱

 ی جینا یایدتباویدرب و مالساکب یدروک ی تب مکن وجراوالبعظع ||
 تسبمرتسا شادلوپ هلس یدنتا لب مدتنا هلعحو تیهارک كسرسا مک

 ینا كمو ذوب ی دوش بوجاق ن دراشادلوب تسرد نت مدنبا هللکوک

 € مدشود



 || دربك رفعجوياو ردیرمص» ریغصلا دادطا ركب نب رفعجوباو ر دن دشنارقا |
 || یش بارتوباو ردنا كالدرکاشاک او ردشمروتوا هلی اطعنیا ردئدنباوصا

 ہرے ےس و ی دیا رد تولآ كما هرات یار و یدرولک ۱
 | ی دیا روئا تودیک

 || ۵ ن درانوب هکیدرازوکو یدیازمروص هندو ی دزلیا لوس ندرب رب هوا
2 

 ات زر کن شا

 || لی كی رک !یدتبا ماللسالا عیش رز زب ڪک « اکورابا راکشآ اک هدنزوپر ||
 عیجو بەرزو ن اعس كسرجشاژ وس وا ندوب ندقولحم كسلوا هدنايخ ||

 || ینیدلواهراکشآ هدنس هدیدیرلتسود یدنکو یدزنسوکه راکش یی راتفضا|
 یرلنر ا زو رتسویلط راتسودوب ردلک د هراکشنار هد هتسار جیک

 اان دنا

 || هعوا نح الف كنآ كسروک نفلتقاط ىب و نفارجاعنس كرقفرب نگه |
 هیوصویدشربا هن رزوا كنومقرب هدهیدا دادحرهعح وا یدتنامالسالا ین ۱

 || ندنوب یدتیا م السالا میش ی دشرب هرب لوا یخد بارتوبا یدیاردیارظن |

 | دنوب رفعجابا ای دتباو ر دیخد بارتوبا رب وب ردلکد یبشخت بارتوبادا رھ |
 | هلنیعب م دشريا هی وص ی دم“ مدلوپ وص ردنوکیتانوا یدتیا كسرابا ها

 | ردراو كناشیظع ندنوب كنس رفعجابا اب یدشنا ب ارتوبا عروب هنیرزوا ||

 || ینرسكنآ بارتوب میل وب وص دیاش هک رک كمرونکوص لوا كيرش هغاق ||

 كناو ر دناج * دکت كنس ناج هلبراذید كن آ لب ینو هل وا هدنایح نوکرب

> ۲۱ ٩ 

 لب یدی نوا هدرصم دادحرتهجوبایدتنا مالسالا مش ر دشعب تبع لبا
 || فرص هنزو دنک نس هبحرب وی دیارلب تال,حروعت هه ګانو او هراتیدرب نوکر ه
 ۱ هنسوبو لدینج لو ا ماشخاویدرابا هقدص هرلشو ورد یس هلج ید زرعا

 || قەي (هحالفحربنالف ریسفلارض تبآراذا ) هکر دشعد لواو رواوا مقاو

 | كن هک هیلبا هبلغیسبقنق هکمرابا فق وت ەي مد روت وا هدنسان روا لع

 || یخی هکیدیالوا یکیدید نیفب یدتبا مالسالا حش یدنک بوبد هلیوب
 جاتحا هب وص |یکد نیموصیدمس

 یکدید معومرولیب هدناریصرد3 ول
 لوا

 | ی دنک هکردلکد اورو ر دک رک قعاط هپ ال انتو ناس ق نعت هکیدبا

 || یرصم ذاعم رف جونا . یدلبا هراکشا|یدلقاص نشاطا وبا م رجال یدل
 اکر دشعد ر درغص یناوربس نسخا وبا هک هرس یلاتعت هللاس دق
 ۱ یدیارارولوا هدرصمیخد یسنکیآ هکندیقربلا ناو لادن ره دادح رفعح وأ

 : ردی رتا كنآ فوصت دکندرب و باوج ید یسکباردهت فوض هکهدروض

 ییعب هل وا ددهکی زب دنوک كنا هکر دلکداور شل مش عرب جو ردیرتوا
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 ن دقحخ ی رانا هکر دلوا یمالع كرلنا وا عطقنم هبالاصنقح هدنتبفح
 هلا سدف یناغرفلارفهچوبا # هیلوا دراو هنیرزوا رانا هنسن ربا لوفشم
 | كنمالک كنآو ردن درلنلوالوزن هددا دغر نددینج باحا ٭ هرسلاست

 | تروملکوت هلناسا هکردشید لواو ر دهللادبعن, دم یدآ ردندنرلب وار| |
 هکر دنیا اکپ هلا دبعوب|یدتا مالسالا مهشردانعم ثروملکوهلنانحو رداوعد

 لیاکع وبا ه دروب اشن نوک رب ین اغرف رفعج وبا ی داخ كنیربح ناععوب

 «لرفعچ وبا یدیا شلوا قطب رلرببوغاد روم هدرانوکل وا یدیاردیکه جاکر |
 | تعاسرپ نوسلبپ هن یلاح هدقحملاب منب هدنرزوا تآ ےش هکیدک ندنلکوک

 | هوب مش یاراهنز یدایا مم اوب دن, «رفهجوپابونباندننآ ناتعوبایدّع |[
 ناععوبا یدنب راجان یدلیا حالا حش یدلوا برطضم بونکچو ردلاح |

 | تا رفهجوبا و ی دلوا هناور هجنوکوا بورونک ٠ دنزوموا نیس هبشاغ
 تآ ینافرف يدتیا میش ی دنیا ندنآ مالارخآ ی در دیک ليج هدنرزوا ||
 تان هکقول وا ی دنیا جش همر وص جشیا ی دتیا دیا هجت هدنرزوا |

 | دردیکه جوک اب و لدررونک هدکزوموا یبهیشاغ نس مدیا هدنرزوا
 مکی دنک هک وک وا كنم ن, ب ولوا ه دنرزوا تآ نس لوش یخد مل اح
 اینها س دق یتاماسرقعجوبا ل یدتبا تورت هللاحوب اکاو یدیا یک
 اهدنا یدارغوا هنغاط نانبل لوپ نکر دیک دتقورب هکردشعد لوا هک هرس

 | ماشخا ر لبا تمدخ هراناهکراو ناوجرپ هلکرلنا مدلوبموقرپ ندلادبا هقناط
 هلکرانا نوکحوا رروٹس اعط نوګارلنا بوروتک توا م انودرب قوا

 هکنیکرا و  دروک یزمکاربد مزیرب دتبا اکب هلحابص نوکیب درد مدلوا ||
 | «دادغب هرکصندندم هعن مدنکبوراو رابدلیااعداکب ۰ نیسنْملر ید هلمزپ نس
 | هبیدررغاح بوبد دیزب نمو یدرلبا قللالد مدروک یناوج لوا مدارغوا
 ندعرظنن اوج لوا و ر دیلکدر ديل وا هکهدابا ر ظن نیکد اکا و مدلاق

 مکیتحادخ لوش مدتناكسردیا رظنهن یدتباویدلک> هفرطربیب ی داکا
 ی دتبا مدروک هدنغاط نانی نس هکنسلکد ناوج لوا نس ر د هدکرزوا

 یلابن وک رپ ی دتا ردکشدا كنس هرو و لدشود ندن هدیوبا م دتا توا

 مدشود هماعمول مدوق هفرط ی دنکح یس وبا هدتوو تم ەق مدروشن

 || رفعجوبا یدتیامالسالا میس 6 هرس یلاعت هللاسدق دادن غهحوب ۲
 ۱ كم ورو كدینجردیدادغب ربکر شءه> ونا ربشصیرب و رکی ر ردنکادادح

 ردن دننارقا ۰
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 نسل ا وبا 6 هرس هللا سدقینالدیص رفعجوبا 3 هیلباربس هنفرطلامت

 كن اطع سابعلاوپاو دنج ر دلصالا یدادغب ردیداتسا كن روند عیاص

 قافز یرقو ردشعک ند اند هدرصهو ردشلوا رواح ه د هکم ردندتنا فا

 كشارغالا نا ر دشا تم هلبا زارخ دیعس وار د هدننات كنب تصم

 ۵ ها یرونید ی اص نسطا وا ی دتا م الس الا میر دن دن زا داتسا

 یاعت هل لصاغط صمد هدعدارالوایدتا ین الدیص رفع> وا م داتسا

 ند هقناطو و شمرولوا هد بلش ر دص هک در هدعاوخ یلسو هلع

 یدیاژرانا رظد هلسو هیلع هللا لص نطصم هدنس هرباد كلا اشم لولب رب

 قیریارب و نکیلرب ه دنلا یدنیا هغاشا هتشرفرب وراب دجآ نیسومق كناعسآ ||

 یکیلرایدتیا ی دلک اکب تب و نوچرایدوب نرالا یدوق هنکوا كنيرپ ره
 ردیاکد ندرلنوب لوا یدتیانتود نی ربا رداکدندرانوبهسیکو بکن کیروتوک
 هکنسرولیأما یک د ندرلنوپ نب هللا لوسرابمدتبا نپ یدک ب وړوتوکینکیل سب
 هرانوپ هک ه سیکرب یدتیا لسو دیلع یلاعت هللا لص ق طصمدجش بح هرانوب نب
 هللا یلص نط صم مدوب ملا سد نب رایدر وتکو رک یکیلردندرانوب هیلباتبحم

 نیس ه دیا تبح هزب نوج هکی دتیاو ی دلوک بوقاب اکب لسو هیلع یل اعد
 ميهاربا)یدیاقوب منبع هلموقوب مب لد هتقو لوا یدتیا رفعج وبا نیس هلمزب ||

 هنسنرب بوتوطراموطرپ هدنلا هتشرفرب هکهدروکه دباوخ هھکر یدشا مهدا

 یدآ مب مدتیا مرازاب یندآ یرلتسود كنآ ی دتیا نیسرازاب هن مدتیارازا
 اما لک د ید تسود كناو لیکد ندرانآ نب مدتبا قوب یدتیا یکدزاب ید
 یکیراموط یدتایدلک جد هتشرفرب نکا هدز وسول منسود كنيرلتسود

 ردینسود كع راتسو دمنبهکزا هتشاباراموطیییدآ كنون و هلشاب ندشاب ورک
 هنیرلتسود یرابنیسهشباناکا هک كیا لکدرداقرکا یدنتیاالیع سابعلاوبا
 | رفهجوبا 9 رارولوا عیفش اکس هن ه دکر رپا هرلنآ هدهبنرحرک | شبا
 ر دید ثلا هتقط هرس لات للا س دف نانس ن نادچ ندچا

 | واورد شما تبع هليا یری ناّغع ونا ردندنراولوا كنخماشم روباشان
 هدنرنوا زوبجوا كیرعه یدیاهناکب هد دهزو عرو رد شمروک یصفح
 دنیرز وا هرلیص اغ هلبراتعاط ل راعیطم هک ردشعد لواوردشمک ندابند

 كنبثک هکردشیدهنیو درا هرایدنکو درد ندنرتبصعم یماغاولوا
 هکر دشعد هثن و رد« دل امف قدص لاکو رد « دنلاقم نسح لاج
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 نوا ارب ز یدنروگ رب تحرک م: مدروگ ینوئلاود مکنوخ مدنگ هاب
 زدیم و نوللاو د هلیادآو زاوا ردقوب مدیا لب ديارة هدرهاط ثروض

 کئ دشا تور دن ودد اکن نتداب ن نزول 1 دنا قلخ لوا نولاود لاطاق

  هلنعط هدنفحیراپا و دشیلبا ضارعا ن دناوفرپ یلاعن هلا نوخب ناوجیا
 راپ رسوص ەم زۆ م دغو د سولو سوهم ننامه رلبازاردینابزتلوفلوا |

 ردیتمسم ید تا م الّسالا 7 ۳ م دقلاق هلی رطاخ یافص تولک هدر ا لعق

 ماع عب هملنارمس ین ]هم ظعی دنک ی لاعد قح هککمروک ى یس ؟لوا ۱

 هد ت تمایفنرا رولوا باخ ەني .راتسودیدنک یدلوا رولوا ین ڪک

 |یدیاررل و رو روکم دن وب مک ر زاب وریکر هسروک ېپ هناطوب ید
 کس هگنسرروک ی رانا نس یخی ( نورصبیال مهو كلا نورظنی مهبرتو )

(EFادب زیان ن وکر نیکتکس د و ږازمر وک یس رانا کوب لاع زاردیا ر  

 رسوب ی دشا روو شی ور درب هدنا | یدر وک یدراو هیر زوا یرق
 راز فاب ه دوا یئآ هسر وک ینب مج کره هکدربد یدشا یدیارید هبرکیداتسا

 ییاعت هللا لیص اف طرص مه دع اا یدتاورداکدز نوسور یدشا دو

 لهجولا نهب یدمروک ی دتبا شیوردلوا رابدقاهدوآ یف ا یدروک یلسوهیلع
 یدروک ینربمغعس لر ال اعلو هزامخس ی یدروک یی یس بادر كىلاطوبا

 لد نح هز دلا هرس یاعت هللا سدقراف حرف هج وبا 9 یدرارقاب ی اهنرکو
 ]| یدیاراردیادعند ارقا ؛لدنح ینا ساو یدنات رفاکا هدئنسو ردندنیاعکا

 م در لیاریس هد دادغب ه دقلناوج هکر دشمب د دینخب هکیدتبام السالا حش
 ن دمکیداک م م دروک هدنآ یرامحر هج وبا مش مدار هوا هیهنارب قرا

 هلب وسزوسرب حش یا م دشا ن للاخ مدلوا روف ول د هژوا ید

 یدتار د هجت لوپ هیح ی دا م هل وس هن ی دشا مدیک بؤ ود ورک

 یزشءاک | نس ی دیا هسلوا یژتشم لوا رکحا اکس نولوا تراشب
 ناوب كن نس ید بس شملک د ولکرڪ اکس ل وا رکا كدزلوا
 مالسالا میش ۳ هرس لات هللا صدق یناموس رتعج وبا ل لدرمروص
 ص كعیدص) کر دسشعد لواور دند هاط وب یناموس رفعح وبا یدتا

 مالعیلا كراس نف كوخاو نویعلا لرمصب نم كيف رو بونذلا هلرذحم

 هدوقروٌ بو دیا علع ندرلهاک یس هکر داواهلربیرغوط كنس نع (بویغل
 | نع هلکنس هکر ذلوا كشاورقو هتسوک اكس یکیرلتبع هکزهلواكشادلوپ و

 هک یاد ۳
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 ناسا لک دی ) کر دشع دراصق هاربا  اربخ ةقبرطلاو مالسالا نع

 هنعیلاعت هللایصر هتمهتناک ناو هل ذیگالف ایندلا هتبهتناکناف تهر دد

 یه ىي كن اسناره یعی(هیلعف وقولابو هتمبق ل | ردتسالا نکمالف
 یتهرکاو ردلکداورقموق تیقاکا هسرواواابند مه كنآرکا ردهجترادقم

 | قلوا فقاو هتد كناو كلبه دیا ناب توق اک | مسیا رولوا نح ءاضر
 هکیدر وص هراصق مهارا یشکرب هکر دشءد یداع میهارا ردلکدرمسم

 یلها تبحنعب (هن تک قینعبلهوا هب قطنلهوا هبح.بحلا یدرله)
 || بید الثع* هدنیاوج یابی وب یرولوا رداق هرس تن آب ییراب وس ین

 | غمد نافکی * مكا نمف ناسسلا ناتکب مترفظ # رش ج ی دابا داشنا
 ]| لجنع رعال #* یناو ق وف بطا لابج علج # فر دی رھ دلا عمد

 | ۴ی ەن جنز حسلب وس یدرواوا رال ٭ هجرت فعضاو صیمقلا

 || * ه وب یدناکوب قبح یکر لغاط ٭ اکس ردیارمغ م ہن یشایز وکو ب نکآ
 | بو دياد اشنا هزب مالسالا شو # کا نهر نارکراب یدرولک مک ناج

 | رعش 9۴ یدلبا داشا هزبیترعشوب كرلب ريغ قا طلا هللادیعوا هکمدتا

 || یلق نااقفخ * ن اكا ةمالعف نیبتف # هح عاكا نادهجاف ودب #
 می رادوهشنیذک, یخ ٭ یاسا داععناو یول رابعو>۴ ىلصاقم داعدراو !

 | دتا موجه رسا كلبا مس لکوک 6 هچرت و نانا ةيضق لك دوهشوا
 | لد یش ا مزوک ٭راب رھ ےب « دمدوجوراترا هج دلوا رس لو # را یش
 [اردمدهاش دوح منا سد ده اشیکیا ها ره ای زوسمزوس نضمن يډوا

 | ینومتلج ٭ تد ی دلبا داند ا ردکرلر ربع جد ی رعشولو ۴ راح

 ]| همونیوب مب € هجر لیجالو لهس هام سلام مک رغب ضلع
 راصقمهارا # ارگ ہوک زم روت ڪڪ مک رک وب وش ٭ اراکن لدتا وب

 ندنرلتسودقحو قارقف رد اسو د یکیآ هدابند کس هکردشعد

 | | یعب(هرعق لذدعف هللارمغ یب زرعت نم )هکر دش عد لوا هني وتعدخ هنیرب
 ۱ للده دتنزرع هسعک لوا قیفح هست رخ هلباهنسدربیربغ ندا هسیکرا

 | ادن یبیبنح دجحاکدتفویراکدید قولخ هر ق هکر دشعد هثب و رولوا
 | زر دیک بولا هنادنز ید یب ی رصمنوتلاوذ هکر ید ر وربخ رایدیوف
 ]| مدرروطپو دیشیا سا دصو تبص كنونلاوذ ن و هی د ردقولخم هر ق رکات
 هیاشاع جد ی مدنالعوا نزونه تفولواو یدراردیکهب اشاغ قا قلخو

۹ 



 ۱ اب هلاضف هلب مو هکح هلشبا نوعا ےب یشیاوبتدب هنر هدنکو |
 ۱ هکه سوت لوار دلکدربقفیدتباوی درغاچ هنب رزوا كشیورد لوا یناور سے ش |
 | هلا سد هرعش نب نسطاوبا هبل: بج او هودنک تم دخ كنشادل و

 1 | دیعس ردن د ناش لرلو و صر دهرعش نب م < نان ن اذعن .ورعیدآ 3 رک

 | ےکرھ رد ها ن دتا ترم »ردنا دار ,۱ ۰ دهد را ناف لام

 res 1قغوقوا نارق نادنرب ك 1 هسرا و هنترانز

 تنی ای دور لع وا 4 هرسیلاعت هللا سدق ی اب فورع) ادونسالا نیما نا

 هکر دروکی دراو هرمصم عماج هرعشنا ی دتا مالسالا مش ر دندنز د اتسا |
 كذآ ل وزن نلماقم یلاع ه دان ز ده احانا اب یدتیارولیقزان یکنز دماحوبا ۱

 | هللادبعوبا هکیدشا مالسالا حج مدل ارا لوزن نوحا تعاقش هراصاع یدتیا

 أ | ىتخاىكىدتشارەديېعوب بنک هکندیزاراا دع نب نسح ئدتایرا دور

 ۱ | اوخ ن دشاه مدراو هب وعب وآ یدتارثأ قلحاو قووص هدانزاکب نوکر ۱

 لی ال اغ ها ردموص وز اغ یلکود تادابع هکنسروناصنس هکندلک اذن ۱

 یکردشعد ن ن زه نسطاوبا ردلصوا ندعوصو ندزاغ كا يارىص هماکحا | ]

  یذروت وا هدنر ار هعک هدف ارح دینه لب زوئوا دوسا دماحوبا

 هد هنس ر لوا هکیدمر و هسوکو نوعا تراهط هکر ام ی دپ ةرشطا

 رنو ی درو وا قآ ی دیالوا مقاو دح و هکتقو ره ه دماح ولاو هکاواآ

 | قراراصقلادوا ادنمیهارب و یدیازودهغلارق ورک یدیا بروق نددجوا
 . كءاش ع ام ردوجعسا وبا یبنکر دند هثلاهقط هرس لات هللا سد

 | نوزوا یر عردندننارقا هارایرمغو كنالح هللادبعوناو لد نج ردندنزولوا
 ردشعا رکذ هدا ةقبط ین ایل مشو ی دشریا هبهثلا هقبطبولوا

 ردشا و اهل ماش ج اشعر د تمكن د ابند ه دننسدتلایم رکی زویعواننرعه

 یدرلبا اکر وکو یديا مزالم هرّعف هش رزواد رګ وردشمروکی واو ذو |[
 مارا یی لوا کبد مالالا یدیاروس هدایزیرقفل اهاو هدلاخ لوا |۴

 یرلناو هلی رغ وط ٠ هرلذ وص یلکوک كءلخات یدشعا رفسر لس زوتواراص8

 یس هلج لوا و ر درا شارلہدا فی هکندرلشدا هزادنایب لوشرا هیلبا لوق

 لوبقم هنو ردشعا كلدرغاوج هن هک هليا رظن ى درونک هحالص |
 یدادض نیک بدل ۱ ادف نر مب می هکر د شل وآ موق ۱
 هلن اهارح رلدتا داتسا طب تا یرلنا هکنوکک را دی 9 نوت راب :

 6 نع#
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 تقولو! ی دصسم لر هرمصب و رارربد)وط نجما كفرظرب هلکن | هکردآ ۱

 نم بی رغلا )هک ردنعد جد هعف درب و هیلو ا یسنج كنا هک ردلوا ۱

 هراس قح ل وا و هلوا هیعیعح دوصعم لر ظذ هدنمدح ٣ل لکد يودع

 یناورس حش شیورد رب هددقورب هیلوا هسوک ككیدتبا تمدخ ردالاعتو

e 

 هنا“ قح نج انغض هن الار دقوب رب نج انغص بوچاق ندهالا کرلی داب و
 هقبط .. ۹6 هحور هللا سدق ییبصلا نسطاوبا 9 رديراترطخ ىلامزو
 قینکو ر دنرکب نپ هللادبع ن نیسح ی دا كن ارایدتیا رلیضعب ر دند ثلاث

 رد هللا دبع وبا ېن ڪو رد د ن دج ای دا یدتیازایض عبور د هالا درع وبا
 هدنګا رپ ه دنیارس كنا کورت د و ی دی ن د هرصت لها رد کا یلواو

 لوغشم هی هدهاحو هندابعلبب زوتوا هدنګا هناخلوا یدیاراوهلاخرب شلزاق

 ینآ یوق هرصب ی دیا ری, ی د ماعط هک رب دیدو یدمشچ هرشط بولوا

 رد هدنایربق یدتنا تافو هدئناو یدتکهسوس بوراو راد روس ن د هرس هب
 [هرصب نوک هعجج رب یی ص نسما وبا یدتنا م السالا حس یلاغت هللا هجر
 a .هلخ ول ی دتا هلن دز کاش ی دبا شهروط كنس و لر رسم

 هنسنلوانیک ار دشعسود هزب تحصموب ردنشهب نیک ۲یسهلجنیسرروک

 قلخیدبآ لک د رسم كعا هد هن زول رب نذس ان ير يڪ هک ديا هلی وش

 دیعبلا وه بب رغلا) هکر دشعدلواویدیاراروفهنیرهقرا كنبربیرب شیر زوب
 نکا معم هدنتطو هکرد هسیک لوش بد رق یی (دیف ےقم وه و هطونع

 بیرغ ەپ( ساجالىذلاوه بى رفلا )هکر دش د هنيو لوادي ند نطو

 ت.حاصم هلا همت سانجا هکردلوا بیرغ ید (سانجالا يص

 میش 4 هحور یلامت هللا سدق یطوبس نسا وبا #  هیلبا
 یراب د ور لیعولا جر دف هقناطوب یطوپس نسخا وبا یدتنام السالا

 نسل اویا هکی دتبا نوراه یبحاص كهللادبع نب لهس هکر دیا تیاکح

 لثابق لازمو یدیا هسشجا نر اق هکنق ره قدرولوا ۰ د هی داب هلبایطوبس
 بلک هک هدرپ ربات ی دردیا زاوآ یک ت روق نسخ اونا یدیسعلیب دنکو یوکو

 هارب بوراو ردراومدآ ه دنا هکیدرولیب هلکنآ یدرلبازاوآ یخدلوایدیسواوا

 هدنباب تقفش و تبح هنارابر دیایراب دور ییعوب | مش یدیارروتک هنسز
 || کر دکرکی دنا مالسالا خش ی دزلوا یکی طوبس نسخاوبا سوک یه

 1 لر هروک ی دوصقم ید هدتمدخو كسل بجأو هکر دنک ی نارا تف



{r 

 هک هدر وکۍ دبا زرید نويت ږراک | هکمدلک هعضومر نوچ یدشود ی رع
 یدننا بوحآ نی زوکی د هللا هلال م دبا شود هنتلاح كمرب و ناخناوخرب

 # مارکلاتوع یوهلانیدبو #یلقوشح یوهلاف تمناانا # € تبب
 هرزواراد ره+نیددک #ینوق هلو ناجهسرواوب ردرپ مدهلکر هدوج ۹6 هجرت *

 یی زا بوروکن فا زطاحیدلبا حور ميلستنامشو * یوم راقشاعرولوا
 هبهکم بو و دورک یدتک ندمرطاشیس هبغادرعس م دشا نفدیناومدابق

 هکر درد بو دیا شنزرمس هلب زو دنکه رک صن د هیضقوب هکر اردیا تیاکحمدلک
 هنیاو نعي ءانًاوسراورلبا نیةلن تداهش هنیرایلو كاالاع:قح رد لکم اخر
 یدارغوا هنالسرارپ نوکربن ره نس اوبا یدتا ماللسالا حش ردهلباوسر

 غاطمیکنوجید رب وناح هد رب ییددروطنابه نالسرا( هرشاف هناما 3 )یدتا

 ت ولو تابج هني نالسرا لوا (هرشنا ءاشاداع) یدتبا یدع> هش رزوا

 ٩ هرس یاس هللا سدق یرونیدلا خیاصنس اوبا ۶ یدروط هئسوا خابا
 ردن دنرابک كن اشهرونید ردلهس ن دم ن, ىلع یدآ ردند هشلنهقبط

 ځوی دنک ن دابند هدنب زونوازوبجوا كره دنآویدیازولوا هدرصمو
 كږجرهدنر زونوازوبجبوا تره یرونید خش عب لوا کر دیا یلام دبع سوبا
 كنيقدوكنیفارق نسطاوبا لواو ی دلبا تافو « دنسههگ هنش هدنفصن
 ةعدوبا ندخیاشممحهردیا یب رغم ناععوبا ردیداتسا كنیب ره ناععوباو

 ب نسخا وباو م دمر وک هسېک ؛لرینا رونو كل ر نشور یک یزوحرهن
 ردیدرک اش كنبنالدیصرهعجوبا م دیا ه دهاشم هسوک كرولتیهندیرونید

 تغارفندایندهرکرب ردکر ک قلو اراب ندابتد هرکی کیاہکر دشمیدلواو
 اک ن داندورکر اہ دیا هج وت ل وبقلا قیرطلع اکس قي الخ نيس هديا

 مطةنم ن دنسقلخ لوبق هکک د اک | ات لکد هللغش و ص رح اما نیس لوا
 هک ری زهیلوا لرەداب زندنهانکاشد بلط یهانک كنکرت اند ےک اهلا

 کردشعدلوا هتب ور ده دان ندنس هنتفاند ل ابقا یسهتف یلوتق كفلخ
 دس اف یعبط كنمدآ وزراو دبما نعي( لمالا و نمل. عیطلا د اسف نم )
 ك الهین | کرد هنسن لوش كح هکسفن كنس هکردشعد هنب و ردندقلوا |

 تقاضو) هکیدوفوا تب وب ر دن تفصور دیک دب ص هکرابدر وصن دنا ورلنا

 هلا نم امال نا اونظو مهسفنا مهيلع تقاض و تبخراع ضرالا مهبل

 یدکراطانا یخدیرلسفنو یدلکراط هرلنا نکرامساویزوبرب نعب (هیلالا

 کلید
۱ 
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 ییاکح هیهیک اطنا لها یدلوا ننرولب اصع مالا تسدب هکمدوق ییاص# |

 م دشاتفس ا هروکی ن آ رولوا یشک زا رک هساوا لاخ تا رلي دبا مدلب وس |[

 | ردنسطاوبا یتبنک هکزیزعلاهرس یلاعت هزلا سدق هللادبع ن نان ب

 | قذر یلکوک هککیفوصره هک رذشعد ل واو ر دندنماظع كن اش رصع

 لات هللا سدق لع نی ناببش #* رک ك عا رها بسک اکا هلواواغا هلی

 | ی دیا هوع دلا باتسم و ر دن دنراهدقتم ارصم عاش هک زی اهر

 ۱ نوک ا كفن رطا مع و ردشلوا یادی كن دیک قو ندانمو

 || دحل دب رج بولکهنکوا كن آیسیرب ندرادیرح هکر ریدردراو یزازوس
 یکسفنو ندنلفغو وهس هلا درج یکلکوکالوا ی دتا یهتسا روتسد کک

 نوساوا هل اند رک ی دلوا لصاخ دی رګ هدنشوا ندو ینا زو نداوه | ۰

 هقپط € هرس یا هلا سدقنب نا د نب نسل اوا نوساوا هکر ک

 هل هللا د عن له سو هلا دتر دن ددآ دغر لهاردد2 ن لغیدار دید هثلاب

 | د دشلوا رواحت هد هکمر دندنس هقبط رانا هک هلکراناو ر دشا تیفک
 لواوب» دنسډ داب « دنزکس یهرکیزویج وا کیرعه ر دشتکن دایندهدناو ||

 || نسخ وبا هکیدنیا مال رلیا تیاکح ندعطقا مش هکر دنسذطاوپا

 | ردنوفدم هدن اردنددادغب لهاربک نر رمریفصیرب ورکی رب یدیآیکیآ نره
 | ندالاعن قح كلی وسز وس رسدرورمضیدتنا لوا کر دشمن د یدرک اش كن

 0 ید ادرک دنیا م الس الا حش ر دکلنمشدو نخ نعل تقم هر هد |۴

 | زا اوا لصاخ هنس ی رمغ ن دقلراتفرک هدراتفک هکشو د هنس هراد لغ

 یکن و رابدتا رلیضءب و ردنوفدم هدهکم نکل ردنددادعب ېد رقص لرزرحو

 || هی الاعت نح هکر دش ید ر غص نب رمو ردب رالوغوا یر هلاخ كرب یر نزا ۱

 8 دّنلط كسی رب لرللوب لوا ن ورد ٥ دانز "] تب ناعسا موش لو |

 ۰ دعح نعل هد د وجو ر غص نزم عد لوا یدشا مالسالا من مزيل اما ۱

 || قیرط وب هک: درلب وس یزوس وبن دنفارس وص نکلو یدل وا قرغ
 | نعوطلو قوجوها قوج وص مک یلکدهرهرد هدنلاثءقسنسم ناه

 | هدا ز هروکهدانز نس ےکر ھورولو ا٤ ووشن هدناهکردزب رغ هدرب لوانوتلاو

 | یدنابطم درر هکمرولب هسورب ن هک ر دش غد رغص نزم هک ورولوا بلاط |

 | هدنکوا هکسروکی دتسا یتاتیز هج رر یسف كناویدلوا حور یتا مرو
 | رغساکب مدبهدهکم هکردشعد هنب و یدلیا تافتلاکار قا یس همش ج یا تیز |

 تر



 در

 | کمد هرکصندنماعح مع ن دعاع طاوا هکمدلیادهع هلبا راتخ | ماعطا

 ۱ .مدلباردعرب نیسرولپب یزمقب رط م زی دوخ نس هللا ناحهسیدتبا نی رم مدیک

 ]نوک یسب رو و ی دمرک هچلا هنسل جد نوک لوا دنک و مارح دمو

 ۱ | مز )ول مدقلاقەئي زامن یدنکبانوجیدء رک هست هل | دهن زا یدننکنایخد

 | شب ورلیدشوا هم رزوارلناوا رماح هدنا مدلوا شوه و مدشود هن رزوا
 نادمرزوا قلالخیدیا رمضاح هدن صاوخ میهاربا رلبدناص شلوا هناوید

 هکلیوسزوسو هکعا تسناوم هلع و یدروتوا بولک هاب و یدردیک
 | لوک ی دتبا ر دریرق ماشخا م دتیا نیسبمریب هنس ی دتباو یدلشاب
 ۱ ر زس هلوب ح الفن دشیاوب هکر کصاب ےکحت ی زکع ابا رایدتبم یا زس ر دیا
 || قانچرب ەخسليب و یدلکهکمدروک قدلبق نب زاغوسنانوج یدتدکب وقلاق
 | ید یدتیام دی جدن ید فتا مماوید ییاکب راو هدرک یکیاو یشآ كارم

 | ینآ یدرونک ید هدرک ی کیا هلرش !كج مع قانچ رب یدراو مری مد تبا نی بب مربی
 || ین آی درونک بو راو هلهجواوا هن مريب مدتیا نیسبمرب دیدیا مدیب ید
 | لدهفصو مدوبوا بونابسب زب مدتیا نیسمرب ید یدتبا مد ماند
 ]| یو هیاع یا هلا لص لوس ر هرک صن دنا مدیا فاوطو دل زاغو مد عناق

 || مپ لک نم یدتیا هها لوسراب كيبل مدیا نانب یدتبا مدروک هدباوخ
 | لکوک كنا یلاءت نح هيب ماعط هلصرح هک دیکر هیتمی (هبلق نیع هللا یعا
 ۱ نیدجا ےگ م اعط هک وط جد هکمدلنادهع مډنا واو رلبایعا یزوک

 | یو یدلبا توعدییاهکا یضءب هدتفورب یدتیا لاجنانهکر دیا قورمسم
 لضفلا عجرابج | نحناذاف# انیلع لضعلا هل انیایاناعد نم( تدب یدوفوا
 | رولوا كنس اتوعد #رک | ندناوخاتوعداا باصا هسابق (هجرت #انیلا
 اردا تدوع هزب# كنان دزب هنتوعد هلو تیاجا رکن ابع لیضف هزع#وا

 | لات هللاس دق لام ما ميهاربان حا ن اک ها فرشو لطف لوا |
 ماكا یاقمو یدیایسا هرهاظ تامارکو ر دندزماظع كاش ۷ هحورا

 وواب وب * هدبتغاط ماکل هکیدلبا تباکح یر ندهفناطوبویدیا هدنغاط |

 ۳ دنا ید روک چ مکنوج ,شوک ,نیتسوپ رب مدارضوا هرب رب هاک ان مدلیق

 نکر هک دلیب زوتوایدشبا لب یدتتا نیس شایقووابیلوب هکر زکبربک اهنا
 E لویاکس اصعوبیدتباویدرب و اصعرب هلا مروروطبوبمروک ی ذآ

 ٭ ییاصع ۳



 ON یر کمد ھن

 اتدلا تناکحوا) ر دشمروب هكيدلك ىب دح لوش كاسو هيلع لاقت ||
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 یبرب هکمدردپا رکو ین الخ نالوا ندالهد هلم ل وش یدتبا یدلک هن
 ندنااوجا ولوا ه دا ز لرابفوص اکا و ر دشلوا مقاو هدنرا یرغآ دروس
 ر دلاتا هما وا و رد دا۵ هپ نلایهت هللا ن دلکوک )ی دنا رابدروص

 یکیا لوجان ی ھا لب اکیا تین دیال اعتقخاو ر دناعآرم یک او

 ناوخجرپ هدب من بو مدشمرونوا هد هکم هکیدنبالواو (ردقاشوب ندناهج
 باوحلوایدب وق قلا دبسکرب هدنتخوا لا بولک صفر یدیا راو

 هرارمهف و هراپکسم ی دنیا ص لوا ر دقوپ ج ابتخا کوب مب يدا

 ی دنک ناوج لوا ه دنا یداو ذکم دروکم ائیخا ی لبا هلب وا را نسق

 OEY هسا لوا نوا لینک کش اک م دتبا ی درلباباطهنسا نوا

 نی مد زاب یفج هژوا « دنابح اد ةامزو یدتا كدب ا وقولا
 یو تیره لاج مب و م دل وب هنسن نوجا مت وقراامز هڪ

 يب رده طقا هکمدتنا هش مایا ۲ هكمدلىد روت اب نوتلا هرأب رب هو اکا

 هل یلص, 1 ريت تضج و رطاخورک مادتبا تفارف ردکوت كب ایک

 EE صااخابندعپ ) الاللینا چشم يملا توق ناک اطسعامد

 مدلوا هناور هلوو مدیوق هع رعابولا یتوتلا سد رولوا لالح ندا يتوق

 هر كسک و رب گرب ندنراجا و راش وا هل رام العوا تعاجرب ی

 || ن درلن !مدروط نوجا حانبسا ینزوس كنآریوسزوسندفوصت هرظنوب شم
 ۱ رولوب نخی دل قدصهدئب نسب (قدصا و دلت )کروز

 ۱ كش :رضا قس ەراپنوتلا هس وک لوا ن 3 یع(قدشلان مدعط هلایمراذا )یدنبآ ۱

 ۱ نرو هک مدنا بورقیچ ندعرغا لا ایف هنآ 4

 ١ تییهراکن مسروک ین آهکراب رهام مدشماکیا یت )انشا هلکناو یدیاهدنآ صاوخ

 || هد r :ا حوتف چھ ەكيدشودەلي وشنوک جا رب یدیارولک 9

 هکن دیا لوا قارط كناویدیاروسییارقف ریزاق شابییعدیدیاراو یشکرب نرم

aماعطو یدیا ر ولآنوت | اص تای دیا ررا و نوگاتماخ اک ارقفر زا  

 هکمدتبا مد راو هنن اک د كنآ س 3 ی دیاری ندنارقف لوا ایدی ارروشب || ۱

 هر وب ماعط هلکنا هکید ر دنوک تن کا مزتسا كا تمعاعح

 ماعط لد هيج ولوا عراق ندتماعج هکندلک هع رطاخ « دنساننا تما ج ۱

 ۹ ا لک اور )بجا / 0 ماعح بن شهنیا مدتنآ ردلکد لوک رطاخ - ول هکمدشار € هن ید :
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 هل كررغر دکر قلوا هرزوا یشلدارب ی دنک ناسنایعد (هرغدپ دح ف

 هات دقبط ۰ :رس«یاعتهللا سدق زارا دجم ندقللاح
 9 es یبنک ر دندنراک تنخماشم یر

 بلاخ هنب زوسویدیا یل بوس قح بویمراق نده و یدیا هن رزوا عرو

 صفح وا و یدشعا تک هلبارببک نار عوار جغ ی دیا رادتفا لهاو

 | زوبحوا كترجه ی دیا زراوط ولوا ینا یناصصالدب یا یدشمروک ی دادح
 ردیماعط 1 ادهاز قلجا هکر دشعد لواو رد وا توف مدعم ندنسهرگ»

 ینلتاص یا رسا ندناقتلاهرابعا ی شک هکردشع دهب , و ردیماعطارتفراع رکذو

 تیرحو هرهاطتیدوع هکر دشیددنب و ردندیرلتءالع تالاا هبالاعت هللا

 هللادمع نب هکر دشءد نیلا فسوب ردندنفالخا لرل رک هنطابا|

 قد ر دشمامروک هسیک یکی دن یخ د هللاذبعو مدمر وک هسیک

 رمق رطمزب هکیدیارید یدیاهدهکمزارخ هللادبع ردیا هرمسی اعت هللا س دق
 .نب لوا هل هلکنا یدک پوع افندسلح میگنوچردلکد قلرارج یتعیردنوتف

 ۱ نو هر ورخ ندنتوتف لز اک شی دنکه زس هک نیسعرلید یدتیا رب رپ

 ۰ | زيب میکوچرایدنیاهکمتع_ رع هلا هسیک یمرکب ندنرادیمهی دتنا زسا
 | (یلاعت هل مکعدوتسا باص اا )یدتبا ی دش! اق لیمرکسنوا هیهکم کر لک
 هکنسردیک هدنفداتسا یا رای دا مرارععا هرالاعن هللا یرمس نارا یا 7

 كل رس ل د هیاراوب ن دیر ن ی دتا ردشلاق هفاسم زا هدکن كنس ملی هکم

 | هلرکتلش دلوپ ارس مرطاخ كد هیاراوب م داک هلزکتیح اصم عي هلکه عیاشما

 هزس هنب و مرلبا نيتنخندارواو مرنود اکیندیر وریک یدعیدیا شوخ
 لاج اد نان . ردشااقیاشب كدهنسوم ےج ندنامزلواو _مروشریا
 | هدرصم اماردلصالا یطساو ردند هثلان هقبط د هرس یلاعت هللا سدق

 || یدنک هنرخآندایند هدفب رش ناضمر هدنسرلا زویجوا كره ر دشمرونوا
 فورعل اب رماو ی دیا ن درانیلیوس زوس قحر دندنراک ل رصم ی اشم
 هلبا دبنجو ةروكذملا تامركلا و ةر وهشلا ت اماقلا هلو یدیا ن درلنديا

 ردندنراداتسا كنیرون نیس اوباو ردشعیا تبع هلماش.نالوا هدنقولواو
 نیتمدخ باسحا هدتفور :یدبا ماما یدیالکدلاج لوایدتی مالسالا مت

 ینآ نالسرا رلیدقارپ هنک وا نالس را بوق هر هناخ رب ینا یدشعا

 هکلکوک ی دال تویلقوفنس نالسرا هکتقولوارلیدتا کا یدالاب بویلقوق

 ۳ هک یدلکهن

 تست -_



 یدلبا هالکرب ی 1 تبقا اتیدیارکید بوسک حق مع یدلاق بونلکا

 كنخماشمماش ردند هثا ان هقبط ٩6 هحور یاعت هللا سدق یشمدورع وا ل
 تیحاصم هلئونلاوذ باعکاوالح هللادبعوناو یدیا ندنزولواو ندنزهناک

 هکر دشعد لواو و دنع ن داند هدنسمرکب ز ويح وا لررعه ی دعا

 ځد هرلبا و ر د هضب رف كار اهظا تازعحعو ت انآ هژربمغیی هک هلیوش
 هکر دشعدهثب و دود هی هنتف قلخات ردهضو رف كلبارتسو ظفح یتناعارک

 ةدهاشل صقانلک نعرصبلا صغ لب صقللا نیعب نوكلاةب ور فوصتلا)
 نیس هروک هلناص ةن نیع یل اع هکر دلوا فوصن عب (صقنلکنع هز موه نم
 هکن وکس ه دهاشم كناد لوش ر دقعوب ندصةانرهیک رظف هیلکلاب هکلب

 هللا لکی نا بلقلا ةواسق ةمالع)ردشءد لوا هتي و ردهم ندناصقن میج
 یا هللا ىلص ینلاو ةباعرلاو ةءالکلا نسح هل اسیالو هلی هرییدتیادیعلا |

 یمالع كبلق ةو اسق ینعب (دیلولا لفطلا ةث الك ین الكا لوقیٍلسو هيلع
 || دبع لوا سد هلیق دم هیدن یدنک یدبع یا نو هاج“ قح هکر دلوا

 || بلط تنامرو تظفاحم یسحندالاعتو ناس ق ورانا فلا هنری دنیدنک

 لوشینب برام هکیدرویب سو هيلع هللا ی ص ینظصم دج ترضحو زلبا
 اذا) هکردشعد لوا هنن و هللا زظخه> یکردیا ظفح ین الغوا شعوطیدوم|

 هلتح برقحاورا نعي (تاقفاوم ارا ونا لكابهلا يلع ترا برقلاحاورالاتفص
 یذمرلادماح ندج ۶ هلیس هقفاومرا ونا رابا رشت هدلاع لک ایه هسلو|یفاص

 كنخماشناسارخ ردرکب وا یبنکر دند هبا قط زیرعلاهرسهللا سدق ||
 كناو ردشمرو ڪک یرلب مغو یهیورضخ دجا ر دندنرادرغاوج ||

 | دماح ن دجشردندننابتف هج كناسارخرددماح ند څن د څر صن وبا لغوا

 ||: دکر طاخ یکلکوک مکنوج ردکتقوو ردکلکوکت سلامرتس كتسرکر دبد |
 || هنس تبعرکر ک لوش تاسرادا عیاض یکداقوا كنم هدیالوغشمهزاکو نظنالوا

 مالسالا عش رروتک نابزهتسهپافریس هک هسمکلوش ر دیا یصا نج سپ هلبا
 || نلکوکو ینتفو نوص رک ار دبن اکدنزو ر دنفوور داکوکی ایف وص ی دشا
 ْ كنس نوحکر دشعدلوا هش و روڵاق هر ه دیقوصا وا دیلبا عیاضییسیناک دنزو |

 ندنوش هليا ترمغ هنیرزوا كدقولوا هلوا لاس ندتلفغ تفآتقورب ندکدافوا

 ۱ تکنطا شیالوا ار زهلوا رهاظلعفرندنسف)اخهلاحلوا هاکان هک: روتوا
 0 هنم نسحآ هعلخ ییناسنالا )هکر دشءد لواهتن و ر دیتمالس یماقتسا مدع
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 | قطارطاخ) هکردشید هنیو . هبا لبم هیهنسنرب جه هجنیلوا لصاو اک |
 | نر ھه اک | هکردلوایناقح رط اخ یتعب ( ئش هضراعیال یذلا وه
 زرابا دانسا رازوس نالی قوج هجالح یدتیامالسالاحش دعا هضراعم

 | لوهحو رار دیا رااتفا بودیا لفن ن دنا تالک لکد تسار و زاملوا مهفو
 | یدلوارداص ن دناهقیقایف هکلوا و رارولبق بوسنم کا یر هلبحورلباک
 | یدفوا ییراتیب وب كحالح هزب و ی ډا محصف یراعشا كن او ر دمولعم

 ٭ نافجالا نع وملا یرج لث#یرحبلعلاو فافشاا نیب تنا ( رعش)
 نکاشنمسبل# نادنالا حاورالا لواک# یداّوف فوج ریمضلا لغو #
 | میراونامل # شعب رالادبالالها# ناکا نخ هتکرح تنا الا رحم

 یک انالو هدنوفج ار دک غاق کہ دغور دوش كر ھم هدلد( هچرتر) ناتناو

 | یددنحا من یک رولیب قح#٭ هررپغورد فوج هک هلک ادوسدرد #ردییک اور

 | هنس هنيا كخر * عوجر و لابقا رکو ردنکرحو نوکسرک# ردییک غاج

 ,هدشابپ هنیلهارظن ما ر دب رروک هدنلاله كوربا فراع # ردییکج اک لظ
 یلاعت هللا س دق جالطاروصنم ن نیسح نب دج ا ج رديبڪ مايع
 یدتبا هکم دتشا ندوکاب هللادبعوبا یدتبا مالسالا حش + زیزلارس

 هد هک کم رکصیدننا هکمدتشاهددنعخ نددج | یلغوا كروصام نیسح

 | قس ل وار وشو د هلغرب یکسفن یدتیا هليا تبصو رب اکب هکمدتیا همان
 | هکتقو لوش یدتا هلبا هدانز دانا یا مدتیا لوا ندزهرشود هلغشرپ
 ا! ندنیاةث لع یسرذرب كا هکشرودهب هنسلر نسراهشب رود هتمدخ م اع عج

 | نياق یدننا مالسالامحش تفرعم یدتیا ردهنسن هن لوا مدتبا هلو! ولواو كي

 | € زیزعلا هرس یلاعت هللاسدق هالکواک روصنم وبا # ر دنجو سنا
 الها * دا شم « دسخ رس هالکواک روصنموبا ا هکیدتا مالسالا جش

 | كل هسپکرب ی دراشغکه رفس یناراب هکیدیا غر ا هدنق ورب یدیاتمالم
 | مکنوچ ی دش وا هیوصی دلوا لوغشم هغم ز اق ویق ی درولوا هدنطیاح
 نعارمط كن وب و ی دز اق ىج د ويقرب هدننا كلا بوقیج ندنا یدلوامامت

 وی رب * دنب كنا یدلوا مات یتدلوا میکنوچ ی دی وق هنا كنوبق یکاوا
 نبلکد یداغرا كندسیکو نیسلکد هنا وند یدسا اکا یشکرب یدزاق ید

 | اشرب ىب مکا مرابا لوغشم یعسفت ی دتا نیسرلبا هیوب نون
 ۳ 3 ارد یرونید هلادبعوباو ر دراشعا ندلوب وب میاشمو هصروشود

 + بونلکا ۾
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 هدهاک شمرابدتنا راتب ن رال دق وب یدتبایدیا شو سر ال دق رک دنفورپ
 هللارکرب ثویلبا تراشا هلمغامرب تداهش ردقاربا یخ قو رم ی دتا

 یدلوا هتخورفا هل ارون لوا لیدنقزوب ترد بوة بچ رونړ ندنغامر نامهیدید
 تلم یدتاسندتلم هنر لب داران ابهر یدلک هنغامراب ورکر ون لوا و

 عیزنک یرلیغبنحو لسو هيلع یلاعت هللا یلص ن ددم تما عنب رزوا نابفینح

 هسق ول ی هلوا ه دن ول هلک رس نکسرابد نیسفنق یدتا هرلتاهر هدعب

 ردقوبیرهقفنو ردجآیرلنراقكعاراب یدتبا ردکس مکحرلیدتنا یم ٤هدیک
 نیس هج هکی دشمالوا حص زونه راب دروتکه نکوا نعش هاك بب جوا نوا
 یدیاراو یسبطوطرب كصنعرب یدتکب وقیچ هرکصندنا یدلبا فرض
 ی دتیا لبق یرید هللا نذ اب هکنسمرتسا یدننا حب الح ی دش را لجا
 || کا یدلوا ه دنز بوقل اق ن دنرب ی دابا تراشا هلبغ امرب مرتشا

 ندنداح یعدق یعد(ثدطا نعمدقلازارفا ) یدتیاردن دیح ون هکراددروص

 دا ین )ردنیدیحون *لرایفوص هکنسبمرولب ید مالسالا جش ردقمریآ
 | زب نعلا هرس س دق ی دادغلا یسع نب سراف ا* ( لزالا ةماقاو
 اشم ر دن دنسافلح كح الح ر وصنم نیسح ر دال اوبا ینکخ

 مالک «دناراشا و لاوحا ی دیا ن دنرلغقدم« دن دابعو ندنراملکتم كموق

 کاک ن د اندو یدراو هدنفرعس ندناو یدلک هناسارخیدیاراو قسح

 یرصاعم كني دیر امروصنم وبا ی دهلا لع حشو دلبا اقا هدنا

 سرافو یدلبا ت افو هدنشب زونوا زویحوا كنرعه روصنموا حشو ی دیا |
 یدنایرصاعمیخد لس دنق رهس ساقلا اوا حش زی زعلا هرس سدق یدادغب

 | هلب رب یرب مساملاوباو روصن1او با حشو یدنلوا رک ذامدقمیافو جرات کاو

 اا یدلبا اقلاقلادح هتراتام لحا ةقرفت هک كداک | ان رلیدتا تبحاصمعاد

 || قناملکور دراش جاے حک یلاوحا کت آیدیالوبقم كن هلجیدا دخب سرافو
 | یدانالکلا قاضسا نب رکب ونا فراع جش ر دراشهروتک اش هدننافنصم
 ۱ تاور رز وس زس هطساو ندنآ هدنرلباک رب علا هرس هللا سدق یراّلا

 ٥| دا ز خد هلیا هطساورپ یریشق ماماو یلسلا هنلادبع حشو ردشلیا
 | ندجالحیدتبا هکر دلوقتم ندناو ردراسبالقث راز وس ندنا سد راب ریو
 جرمنالف ناس لالا ہدصق لواب یجاراوه) یدتیا ردیک دیره هکمدروص

 إال وا یاعت قح ی دصق *هناشن ندادتنا ہک ر دلوادی مہ ھو (لصد تح |
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 | نیسرر وک هکنیرل ومق هناخوپ ی دتبا هرکصن دنا رول,قز امن هلفان تمکر كب

 ۱ را تعحصن تورا و هرانار دراور هک ن درلب رغاو ندرلنوخ هدنرب ره

 | کوا هلماعط ناولا نوکرهیدتنا رب هن مدیا رسک نیرلجاسو نراقب وا[
 هلبحوا یغامرب ه دعب رانا رظذ هنس هلج تعاسر زربرو:کح هرفسر

 زربر و ندنکو از ندرلنا زکر هوار دیا همزمز ورس هاب هنیرزوا رلماعط لوا

 هلرب شکلد تماق و ل اج بوخرب ی دفچ ند هلاخ بآن کیا ه دزوسو زا
 باوقیج هنفرط هفص شمراص هنشاب یب هطوف مری و شپک فوسقآرب |
 | قنقی دا م دس راپ مدتنا نیسندن اق ناوح یا یدا اکو یدرون وا|]

 | كاطع سابعلاوب ای دروص نیربخ یادم ندنب  دزارشمدتیا ندرهش |
 : | نوسلقاص یراهعقر لوا هکنس هی د كسرر وکی نا رکا یدتا م دلکدنی زوس

 | هلتفرعم كن رلپههاسسر اپ یضعب م دتا ادلب هلک هت هدنوب یدتیا ید
 | جم یدروتوا بوپواربب و ی درک ورا نادنزریما نکیا هدزوسوب م دلک
 ۱ ت دود هکر اشا زن هب هقیلخ یب رانو د یدتیا ی دلوا هن اکس یدتیا
 | یدوف ی رب ندسان ةماع هنبرب كناو یدروبلاص بولا رانید كيب نوا یتیرب
 | ید شر دکرک راهسیا لتف بودیک بولا نت ی دعس ه دشوا وید
 | یزید ه دنسانر وا كنيارس مش یدنکلوا ےکنوج م الساا و تکراو

 | تداهش یدلاصهنکوا نیشاب و یدریدلاقدکوک نب رلا بولک هنیرزوا
 ایز وب رب ندنشا ی زوک هکر دعلوش ی دلغا « اک ان بودیا تراشا هلیغامر

 و رجا نادنز ریما هد اننا لوا یدوق هرب نب زوب بولوا شوهدم یدنلصا

 یدلوا هک ل اح یدتیا جش ی دروتوا هنکو كش ورک ی دلک
 هنکوا كټ هفبلخیبنوچ یدتایدشود بس هن یدتیا مدلوا دازآ یدتا ||

 | مل لنق نیس لال نهم دياهنیرزوا كن لدهتعاسو شا یدتیا هةیلخرایدتلبا

 ]| فزوب هکیدلید جش سپ مدلبا وفعراو ورکی داوا شوخ ماکوک اکسید“
 ندنهش ی دیا ه دنرز وا كن | هعشنم هکسا لوا هیلما كاب هلا هفشثم لوا |[

 هکمراب ی دلا یب هفشذم بودازوا بلا حش یدیا نوشرا یبرکب یکاکسکوب

 هرکصن دنا ی دلکی عرق هنهش هفشذم لوا هسخوب یدنا زوا ییلا كنه

 و یک اک ارک | یدقنا مدربو یربخلواو مدراو هياط ع نبا مدتک بوقجن

 | کرد میلفاصیزهءقر لوا دوا زروقاکب یبرک | هکنس هید كسروشاو
 || یدک دس دقملا تب ادب ممول هبرق ینعب_ راد هکر هکر

 4 هدتقور
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 نی رزوکو توسک نیغانا و نیل بوملا هبهقاط]ا باب هددا.دغبهد هیامشنومست

 را هرب و هلی نا وک بوقاب نبع ور هیلبا راد رب هغاشا یشابو بو راقبج
 شعا یسودنک یکیدید لوا مداب هکم دلزوک قو لوا ید تنا تملا درع

 كرهنصف لوا هکمرط:یدتنا مالسالامحشرلیدتنا هلب واک |هسبایدید مکنرهو

 عقا و ی هني دنکب وید هلب وب هسقوب یدیمرولب یسودنک نیفج هل وا اک |
 را,دلبالتف هلی ید ینآ ول دا لکبه ی دیا راو ی درکاشرب لاو یدلوا

 لتق هلبا ببسل وا ید ییاطع سابعلا وباو راد وق نیسح درک اش یندآو
 < هرس یل اعت هللا س دق كتاف نب دجا لبقو كتاف نب میهارا 3 ید |

 دینجو ردشعا تب هلبا یر ونو هل د نج ردیدادغب وردكناملاوبا ینک ||
 یدیا بوسنم اک او یدیایدرک اش كجالح ید لوا یدیاردیا مارکا اکا ||
 مدروک هدوشیوا یب یلاعتقح رلبدتنا ر ادر ینآ هک هک لوا هکردشعد لوا |

 لا هلپ وب یروصنم ن نیسح ك هدنب یدنک هکیدیاهنوب ادنوادخ هکمدنبا |
 مدلق اطعاکاو یدالبوس هب الخ م دلبا هزاکشا اک [ییزسیادنک ی دا[

 لتقف لوا یدتا مالسالا حش یدلف توعد هنزودنک قلخ یدلبا قلاتعر ||

 زالوا اکا شیاوبیدیاوا مات لوا رکایدیا لکد تمارکی دیا صقندجالح
 هلها ان یکنوج هیاوا راکشآیرمس كنآ مک ات كرک كلی وسهنلهایزوسیدیا
 وشرپا تب وقع و دنرک ندنااکسمرجال لدلوا شاک و یك واک آو لدلباوسزوس
 هدنزوس لوارکایدیامامان هدمالک یکیدید لوا جالحیدتنا مالس الا جش مت و

 زالو ارکنمدسیک یدبارولوا ینیناکدنزو یسفنو یماةمتنآزوساوا یدیلوا ما
 كنا ییدیا قوي مرحو یدیا لکد یل كمالک ل وا یدیالرک هنسن یحدیدیا
 نم هدیاراکنا هسیک اما ردزا رضاح هدنا سان ةماعو مراب وس زوسولوا ندنزوس

 دوخ ینآر دلکد ییها كنآ هک هسیکر ه اریز زولاق روتسم هلیوش مالک لواو
 یروصنم نیسح هلباهلبح قوحر دیافیفخ هللادبعوبا مش هدیا عهف
 ییعیراشرف فیطا هکمدروک یارمس بوخرب مد ریک بوراو هنادنز هکمروک

 شٌلغب بیارب هراوبدو شٌملوا بیرت سلحت بوخو شمش و درلکشودورابلاق
 بوخرب شما لاغسدرپ اوا درر نوعا كلسزوپ لا ییعی هفشنمزب هدنرزوآو
 تبدأ رده دهناخ بآ ینعیهدهیاقسیدتنا ردهدنق جش مدتبا نبر وط مالعیور

 نکس نوا یدتیا نیسردبا تمدخ هش هکر دنامز ردقن مدتیارروک نفلرضاح

 نوکر ههلدنب روم د نامط؛حوانوا یدتیا راشیاهن مش هدنادنزؤب مدنباردیا

۱ 

۶ 



 گم ۱

 ات بدهکار سو هبلع هل یلص نط صم دج ترضح هکی دک
 ۱ اک نیس هلج برای هکیدعدو یدلید نیس هلجج نوڪ ی داب د یرانم وم
 دمو لثت لسو هیلع هللا لص نط صم د ترضح لال ایف هل شا

 کن ره هکیدرویپ و مدلک « دشيا هکی دلک ب و ربک و ريا ند وبق بولوا
 لا ردس هناخ نام رف كفح زلکوک م زب و زر هلید هلنامرف كقح زر هلیدزب

 نیس هلجج کی دییلبامحا رک | ردموص ءو كاپ ندنریغ كننامرفو كنت دارا
 "روض > بورافیچ ندنشاب یندنبلد روصنم نیسح س مدرایدنیسهلج هلرد
 یقیطصم دج ترضح یدرتس وک تمارک هدلسو هنلع هللا لص هللا لوسر

 | ردکرکك مريو ید شاب هلبا دنباد هلتمارکوب هکیدروسب لسو هبلع هللا لص
 هکمالکلواو یدلوا دبضةوب ببس هدتعیقح هنلتف كنآ سد ملو |یضار نات

 هکمرولب نب هکیدیا رد ه دنرزوا رادو ی دشود هناهب یدناوا .دانسا اک |
 | قداص قشاع مزهر وج ذوب ردیدا رم كل و یداوا عقاوندن اکب شیاوب

 | قداص یلاح تم هدنجما تابلغو هدنجما رکس لوا نوچو ولو هلیوب هلا ||
 | مرجالی داوا ر دا ص مالک هلهجوا وا ناسا ازو یدبا رو ذعهو ی دیا

 |یوعدبذاکرب رک او یدلوا نحو نشور ی اخ تقیفح كنآ هلاع قلخ

 زاتندزاحم تفیهحو ندیذاکق داصات رولوایحمهزوعرف هسیدانا بودیا
 | اجر ارانانی و # بقع رد هللا هنعل رانا نآ < یونعم یونشم ل هل وا تحصیل صد

 || دشدازا یدوخزا تفک انا نیو #دشدابرپ یدوخزا تفک انا نآ حیا

 دهج ** ل ولح هاررترون داعاز # لوص الا لصا رد دو وه انا نا #

 | دانعردو راهجردنا نکربص##دوشروناوت كنس یلعابان# دوشرتکتیکنساننک
 17 یدحهک ره#دیدبدش یه. دیدیم روک ر ها# انقردنااقب نیب یم مد بمد٭

 | باوصلا یدهبوهو یا لوقب هللاو باطلا لصفمالک 9 دیسر ید
 اید ا مالس الا رعش 4چ هرس یلاعت هللا س دق فاکسا كالا دع و
 ی دش روس رج لس یمرک زون وردید رکاش كحالح فاکسا كالا دع

 نسل اوباو یسرافربب و مایب ےب ویدیا شا وا هدنط لبا یلیقعرج فر رشو
 ی ديا یاراب كنيلبقع * زج فی رش یس هلج هناخ مساقلا وبا و یربط
 هکیدتیاماباب ےب یدیاراتودولوا ندنسهلجب یماباب عنب یلیفع زج فب مو
 ردیک فراغ حش یا هکم دتیا هحالح هدنقورب هکیدتا قاکسا کالا دبع

 ]| هنس هدننوک هبنش هس هل اق نوک ىلا ندنیآ هدعقلا ید هکر دلوافراعیدتبا

 )عن
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 || یتبالورایداغاط ن دلو رابدزاب مت اتیدیارازاب لصتم رمروطران
 باوج یدردنوک هیدعیلح ر دّتوم بوزاب نلاح بسح ر زو رابدر دنوک هرادنز

 دنلا تسابس لاو ییآ هکر دکر ک هسراددرب و ی وتف هنلتق كنا اضف هکردلک

 ۱ نوسروایجدزوبالاو سوخ هسرول وا لالهرک انوسروا یسهزوباکا نیس هر و

 ی درو هلا تساس لاو ینا خد رب رو سد نوسروا ناد وب هرکص ن دنا

 || ییلالوا هس زلوا كاله هلا برمضرک |یدتیا و یدید یتباوج كن هفیلخو
 نوح تم هکسربد اکسرک او قاب ین دب و شاب ه دعا عانا هرکص زیبا

 || ندتب وقع و هللا لوبق میلبا ارجا بو دیا سوکو نوتلا یب هلج دو تارف
 | دنس نوک هبنشیسادنرابولا چک لوا ینآ ید تنابس لاو هلق تغارف

 بو رافچهنک وا قاطلا باپ یدبا شلاق نوک یدیكن دجعایذ ند هروکذم
 || هماع باس> یب و ی دیا رّبسوکنتروص عانتما ه دنا كل وبق لوا جالحو
 : فاراحاهدعب یدلبا هرکر هیدروا یعهزویاک ادالحرلبد] وا عج هدنا سات

 هج اغارب شاب و یدن | هپ هل د قاوک ب وقاب نندپ و یداباعطق نیسهعب را
 حالحرایدتبا یباعگا ضعب كجالحو یدک هدنرزوا یرپوک هددادخب بوکید

 كب هصدوب و هکیدنلوا افلا همش هیو دعرب ندهالا ءادعا نکلو یدعلوالتق |

 هلو باب را یدنلوارکذ ردقوباما ردزآ هدیاف هدنلب وطاو ردزارد جرش ۱

 | فاي مامااما ردیفاو نوا تربح هلوصو باحصاورد-بفاک نوا تربع |
 هک لدتباراص قا ه رزوا نلیق لناکلخنایب دصق» زب یدتنا ییاعت هلا هجر ۱

 ردلکد بسانم یلقن كنببهذ اما ردیسنا هقح و ردپ رفا هقدص تیاوروب |
 نعط « د هيف وص تاایعطش هکلب هلاوقا نالوا رکذ ام دعم ن دخ اشم|
 || كنەيوشح نالوا هدنفحتاداسندلا وحا باعصاوردیسانمهندافتعا راندا |

 || تّعفش ییبدلوا لوبح هللالها لوشروصنم ی نیسحو ردعال«هنیدیامع
 | هنس هج راندا یعس هنلتق كنیدنک هح اضتقم كم اقمو دهم ک>تجرمو

 | رالوا موحرم یس هلجج هکیدلید ندنزع ترضحو یدلبا ریخ ی اع د
 || یهلا)هکیدلبقامدهلب وب هج مکح لالد لاح نالواهدنتیبام هلقح ترض>و

 نیغ جی نا كنتوهال ییعیبنوسا قو كنتوهالق ییوسأن تبنقا
 ركب وبا نیدلاو یا مج فراعل سا ءاعدلااذه لفناذک (یلتقن یس

 دابعلاداص رم هباک یف هرس یلاعت هللاسدق یزارلا یدسالاد څن هللادبع
 لب وب ندنرطاخ نوکر هرس یلاعت هه سدق درو نیسح هکر دلوقنموا
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 لای ردنمد نان ر ماما اکا فیفخ هللاد .ع وبا مروس هدانژ ندنعا

 | ىدنلكوب هرلف عضو یدلن وس هی ونک ره اماردءاما مداو ایف لوا هکندتا

 اوت یدلواندنسلوا هسی داوا مقاو مکنر ,هاکا یدعاتباغر عل رشو

 لتفینآ !یسادن زا هک هھکل و اویدیارولیفزامن تعکر كم نوکر ه هلبساوعد

 یناس هر آید مالسالا خشو یدیا شا زام تمکرزوبشب رد
 رای دا ارب ز یدلوا لظ اکا هدصوصخ لوارلیدلبا لتق یروتوا ند لسم
 ۱ هنتلا یراذ كنا یلسبش ردلکد دوخ هلیوا ردکاربمغیبراب وس لوا هکزوسوپ
 هند لروصهکیضاقلوا (نیلاعلا نع كهن لوا)یدتاو یدروط بوراو

 نیساوعد كاربمتیب لوا یدتبا بودیشیا یمالکوب ندیلرش یدیا شعب ےک
 نام یدش یدتا یش راب را نیس یوعد قلترکت دوخوب ی دنا ربا

 الب وب یئالقعورابا صالخى كل هناويد نکل مراد وس یزککیدید لوا

 قحیدسا نیک یدتنایدقاق نیسوبف لد نج روصم هدتفورب رد« رغوا

 ! رادینق عب (اهدنفت هش یا )نیسهلفح هکلب نی لک د یح یدشادینج

 , نور یداتسایدلوا عقاو کا هک هنسن لواو رلبا كنج هلکنس هکردیعا
 «دفوصت عو هددیحوت باب ناهعنب يرع هکیدلوا عقاو هلبس امد كنيکمناعع
 هقلخو یدلنا هراکش 1 بولا نیارعوا یآروصنم یدبا شعا فیئصازحر |

 كارت ینآورلءدتنا راکنا کا بویت مهفیدیازوس هجیای درنسوک بویلب وس
 هنب رزوا ك ۰ نس یهلایدتا بویلنا نی رفت هروصتم یدلوا سادرایدابق

 نادر بور تب نی زوکوبوسکنیغااو نیل هی طلسم بکا
 لیصفئاماردوبهرک ذ لقنیدلوا هلبعسیساعد كن داتسا یدلوا عقاو که لج وا
 هنس هدنخم رات یلامتهللاهجر ییفا ماما زد هل وب هدیاطخ لصف باک هصق
 ر ذتقم هکرلب دتیا لقن هکب دتنا هدنرخاوا كجالح ةصق هد هامثلتو عسن
 هدیروضح ورع ینا یضاف ه دنسلح كساسعلا ی دماح یرب زو كن هفلخ

 یوتف هنلح كناق كزآو رج ونا یطاف سد یدلوا رداص حالکرب ندحالح

 | ج الح ران دزا قفاوماک |یتداهقفنالوارضاح هد سلم ویدزا تخویدرب و
 مهیا ام ییع اواواتنا مکل لاو مارحیمدو یج یرهط)یدتیا

 ءافلْما و عب رالا همالا لیضفتودلا یبهذمومالسالا یداقتعاام و عرمشلا

 نیعج | مهلع للاخت هللا ناوضر 7 هن اصلا نم ةرشعلا هه و نیدشا رلا

 یدیارید هلب وب لصت» (یدقهلاق نیقارولاف ةدوجوم ةنسلا نب تك ىو
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 تیحک هلا هبناس ےهارباو یدرونک لوا هناره یتیهذم لدجاو یدیا قبفر
 بذ ھم بک خحیاثمو ایلوا هکیهسیک ره هک ردشعد لواو یدبا شنا

 هدنرب قرق زویکیا كره زالوا ب ذهم هسوک لوا هلتعصن ناچ هيا
 هقبط ۹6 هرسهللا سدق یواضیلا جالخاروص:م نیسح ۴# یدابا تافو

 ردرهش رب ندنررهش سراو هکیدنا نداص ردّتیغلا وا بنک ردندهثلاب

 كن هکیدروتوا هدنناکد كحالح رب نوکرب یدبا لکد جالح لوا هدلصا

 مهر و یروک یکی راکزور كنسن یدتبا یدردنوک هشیاریئآ یددایسود

 ندبیسوب اکا سد یدلریآ ندنراکد رکج رلدیپ لوا یدلباتراشا هلبغامرپ
 تبعك هلبا یر ونو دینجو ر دش وا « دقارعو هدطس اورلیدید ج الح

 فالتخا هدنفح كن آ حیاشم و ردیدرک اش كنيکم ناغع ن ورع ردشعا
 || اطع سابعلا وبا ہیک حب اقر ر کم رد راشلبا در ینآ اشم رک اردرلشعا
 سابعلاوبا ویکی دابآرصن ےساقلاوبا شو فرفخ هللادبع وبا حشو ییشو

 راب وسهنوا هکمز ا: ن یدتباو یدمزابیوتفو یدمر و اضرهنلتف كنا رس
 كنیدادغب دینج ردندنتا رغم لج كنهصقوت ردنا هدیاطتالصف باک
 هد اب كرلنالوا لاع هک راون ارز یکىدرو یوتف هنلتف هاز میمیم نیس

 دینح هقاطلا درس ور دضح ءازتفا زوس وب هکردشلوا نهربمو نشور

 کک

 كير هروصن» نیسحرداوا لب رب نوآ ندنند اهش لروصنم نیسح یت افو
 یرکب كن هدعقلایذ هدهنالثلاموب هد هقاطلاباب هد دادغب هدنزوعطزویحوا

 | لنره دینج هفناطأادیسو یدیا شا شون یتداهش تب یش ینوک ی ییدرد
 هکر لب دیدویدتیاتافو هدهفیلخز ورن هدتتسلاموب هدنسیدب ناسقطزویکیا

 ےس ےک 7 ا س ا ل هحسحل
 شک اک یدنلوا ناو هدتتسموب ی دنا تاقو هدنتقو رخآ كندعج مو

 مهرارمسا یلاعت هللا سدق ردراشغیا لوبقینآنارخ اتم هاج ردیا هدب وعکا
 یرلکدتا نعط هشد كنآ یرلک دشاوعه یئآیضعب كحاشم نامدقتمو

 ناطعلس ندنارخ اتو زالوالصاروع6۸تلماعم روع۵م یدیالکد ندیع]

 نیسح هکر دشمر ویب هرس یلاعت هللا سدق ریطاوپا دعس وبا جش تقی رط
 هدب رغمو ق رشم ه دننامز كآ رد ۰ دلاح هولع هرس سدق حبالح روصنم

 هاشم مرغالوبق ینآ نی یدتیا م السالا حش یدیاقوب هسوک یک ك نآ
 ید رس مرا خد درو یروا ن دتناعر هلعو هعرشو یرت وا ن دتففاوم

 | لوق ردیا لوبف یآ هک هسیک لواو کب وف فوقوم یاو کی دیا هلی وا |



 هک 1

 !كسکا رطافو تا هدنسومف فارس كساس سانعلاونا اکاد دکی زنا

 نوراوهدومق هکردردنوک تب هدنقو رب یدیارارولک هنتراب ز قیالخ هکیدزالوا
 اندناسارخ یدربک هیلا شیاوب هک, دک ندلکوک منوط نی راراوط لرانلکهراب ز
 م دنامه یدیا راو متغارف هدنآ دوخ مب میلبا قلنابروتس هکم دلک هرصع

 همر زونه ید تبا جش مدرک یر جاريا یتس حش هکی داک هسهکرب
 ززاوط «دشسوبق كبارسو نیسهلوا نیشن ردص هک وایت ل دم رڪ
 | لوا ید مالسالا حش هلواتجاحهسوک اکس هک باظفح یرلتآو نود
 هدش وبق كس ابع امد هک دلوا یک یکی دید كفش یحی هسپک

 یداراروک کارا یک ت وسنم هناطالس هکندزالوا كسکا رراوط

 نب نارعی دجا یدآ 9 هرس لات هللا سدق جرس سابعلا وا #*
 ییفاش ند تغاواوا اکا ردشفک ندابند هدنشب زویحوا كترعمه رد رس

 بوروک یدینحویدیارولواهددادغب ویدبا یهیقف كارعیدیاراریدرفصا
 :یدیا هلی وس زوس ندعورفو ل وصا هکتفوره ی دیا شا تبع

 ! هکیدیاریدیدیا اردا بت رانلوارماح هدسلح هکیدردیا رب رفت هلهجو رب |
 ردندش اکر یک 1 دنح مس لا وار دی اک بروش وب نتسمرولپ

 یدراو هنب راک یسلحم كج رس سابعلا وبا ینارح زی ما دبع هرسسدق
 !یدروا هرعنرب بود شيا باوج كّکوک یدابا لاوس ندشرطو اک او
 نامز هجن نب یدتیا س ابعلا وبا یدلک هشوه هکنوچ یدلوا شوهیو
 لوغشم یب رللع وب یدعم م دلبا تبعحو مدلوا هلبا دینج زکیرمب رس
 رس صوصخ مدیا نیبعت نوکر زکسراید زل رس هک لی وشرکا یدایا
 | ج رس یا هکر دشمید فیقخ هللا دبعوبا ج هلیق تالک ندباب وب نوچیا
 یدیا راشغیا داقتعا لاهج هپ هبفوص عیج لع باعصا لوا ندزراک هزارش
 كرانآو یدلنا ناس نتاماقفو نینایع هفناطو و یدلک هزارشرلنآ ےکنوج

 مقاو هرک همت و ی دلا تداهش هنلصف «ارلنآو یدلب وس زوس لبر

 كندا طو هک ر کم قدالوا یمدآرکرهزهللاو هکیدتبا هدنسلحالع هکیدلوا
 هکر اب دارا اعلوا هل دا كران وړ کر کم كدر کوا بداو هلبس هطس او یراتبعص
 سابعلاوپ 9 رایدلوا هب رزواے رکدو میظنهانآ اعاد س ردرایک هبقوص
 هدعر و ردندنرلعدقم كنخماشم تاره ۹۶ ه رس هللا س دق دم ن ةرج

 ال نح دجا یدیا لدبیب «دنوانشسو یدیا هوعدلا ناسمو یدیا لماک
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 ر د مشل وا عاق هدناق هکع هل یی دنکات هک ةاکب هظ رپ نببراب هکرابایرازو

 زا هليا قلخو رونوا قوج هلبا یاعت قح هک ر دشعد یدنواهن هنب و
 سابعلا وبا سو ردراو راهسنیک تسارلها هدنارانآلسه هکیدنشوا استر
 ردراو یشباهن هدنسهلحرانشآ لاک ید یدراهنهاناخ كياص

 سابعلاوپا مور کصادنآ یدلوا مولعءیسپ رب یدتا و یدنود ورک اسرت
 دلاسا ۱ هلکرلنآ یدلوایاتردهدناو یدالیامرع هنهاهاخلنیدنواهن

 بویک هتغانا نیجوباپ هرک صن دیآ تر دیدم د هنسناک |:زکره حش یدلبقزاو
 نانردقوب هدزمانروا هکر د)کد كلدرغاوج یدتیا حش یدلبا ن دصق ا

 || ناسم نیمه اسرت نیسهدیک هناکس و نیس هلک هناکبب نکیاشلوا نح كو

 حجرو یا یدروتوا دن رب هرکصندک دتا تاو می «دنآویدلوا

 هدیحر ؟هرغردیدب ره دیو: سابل اونا مش هک هح ور هللا سدق یناګز

 یرقو یدتک نداسند هدنسدب یا زوب ترد كټ رعه هدننوک هبنشراهح

 FY هکتفو ره یدیاراو یسیدکی عب یکتجرب كنهکررید ردهدناجنز
 زاوآ هددعرلنآ كتحلوا یدراهدیا هجوت هنهاقناخ لنعش تعاجر

 HR هساکرب هک لوچ نوحماشآ هتشاكزاوآرب ره یمداخیدیارلدا

 بجا یداکقوترآرب ندنزاو ١ تکتحلوأ یددع كرنا ھم نوکر قافتا

 یدلوقوق یرلنآ ربربو یدر ص هنا ءارلنامھم لوا كتچ لوا رایدتیا
 ییهسعک لوا رایدتبا صعق نوح یدلبا لوبن هنیرزوا كنیرپ تدیرلماو

 دوس رادعهرب هکلوج ییداخ لعطم نوک ب هک ردراددلون هزاکس ندنید

 یدشود هکلوح ندنکیادنوتود نال هراقرب هر وشب خر ولدوسهکیدیوق

 تارطضاویدیارلبازاوآ تون الود هدنسهرباد كکلوحیدروک ینآ كتحلوا

 نوج یدلیامنم بودیارجزاکا بواوا لفاغ ندانعم لوا مداخ یدیارولبق
 كلوح بوروتک نوین كتح لوا یدالوا هنتف هلهحو رب حد مداخ

 ۱۰ دنا ینالبب هراقلوا راندکود یشآ میکنوج یدلوا هلالهو ید هنحا

 ینا یدلبا ادف هرلش ورد ینزودنک.كتح لوا یدتیا حش رابدلوب هد رح
 قیالخو ردرهاط یربق كب لعفلاب هکر زیدنک د زود هاگنراب زو کی وقهرمق
 نب دج !یدآ هع زیرعلا هرس هللا سدق ییاسف سابعلاویا رردیا تراز
 حس یدیا شمرووا «درصمو یدبا ند روان هدلصا ردا رکز نب دم

 اک ساع هد هکعو ر شو و یدبا شمزوک هدر صم ینآ یو رهرعف سامع



{¥ 
 لوازرسو مرور ولوا هدرزوا كشود یدرعس مدرر و نوا هعاعس یدیارهاط

 ل الح نا قمروتوا عام“ هلکرس اکب زسرولبفا بونا هنیرزوا لاح |
 هعبط یرانوب مالسالا جش + هرس هللا سد یدنواهن سابعلاوبا ۶# رواوا
 ردیدرک اشكنیدلخرفع جرد اض َةلا ندع ن دج اید ارد تود ند هس داس

 | حشى دیا رالاسوعو زدشهوقدآوعاک !سابعلاوباجشو ردی رب كنوع شوا
 | یدتیا یدنواهن سابعلا وبا هکیدتباکب یورهربقف سابع هکیدتبا مالالا
 كن لال اوذ هللا هیلوا ن كنآ یناعتهنلا هک بلبوسزوسندلعو یر
 یر ردحوآ كلبوسز وس ن دشح ی دتا م السالا حش رولوا 2 ت

 ن دتتسو باک یتعی ی درتسوک مایق عم“ هدباب ل وا ر دک: وس ن دنتاذ
 ید هصوصخوب ردکلی وسزوس ندشد كلا دیر ر دس نالوا ع وعسم

 ا نبع یهچوا ر دش ەز وک مایق هبا ص راتاو تما عاجاو تنسو باک
 | لبدوجو كنىلاعت هاو هیلی وسزوس ندباب وب مکر هر دکل وسزوس ن ةح
 :i كناو هیمدشیا هلکنآ بولوا یچعس كلا لاعت قح ینعد هبلوا قة
 | هکی دعا مالسالا جش رولوا یصح كن یلاعت هللا هبمز وک هلکنآ بولوا
 !ندقح یرلنآ یرللا لوص رک اردباهعا ته هکر لتآ هکندید ید واهن

 ایسا مالسالا حش هنیو رارسكى بلا لوص هلبلا خاص هسرديا لوغشم

 | رابدیا تحار هلیسابندكن | رارمهفو یدیاراو صر راتص طقن هد دنواهن
 هبیدنواهن راندا لوبق هنس ندنآ ورید با تغارف ن دص لوا رخآ
 هتفیدلوا هدانز لام هلرتکرب «!راش ورد صع لوا یدتا رایدروص ندنآ

 هکهدادتبا یدتنا یدنواهنت یدلوا مارح هیارقف لام كن سد ی دیا عناق
 ندولک ماعاکب ا یدکج هم قاب ےشاب لب یکیانوا مدلواراتفرکه لیدرد راکوب |

 تعاسر هکر د هدوزرآ لوا مع هلجج هکر دشعد هنب ورابدسوک هشوکر
 کی ی تعاسرب یلاعت قح هکع هدوزرآ لوا نیو هلوا هلکرانآ یلاعت قح
 هدنت اگ رمحا وبا دیعس وبا جش م هدنقو جەنسنە نب هک رک نات هب وق

 رزموق هیودنک یدنک یب یشک هکر دا وا لبصا كزوس و هکردروکذم

 هقرط یسقنیلایلکنال ےھالا ) هکیدیا رد لسو هبلع یلاعت هللا یلص لوسر
 هدزا جد ندناو هموق هېدنک هجم وب ز وکر نب عد (كاذنملق الو نیع
 شعسیا ندنزوس كفاقد لیعولاداتساهک هدو رم مدروک یز هرب ر ردشعدو

 | اعد دوخ ن هموقاکب هظطرب ی هکمراید یدیاریدبونلب وسزوس نکیاردیکیدبا
 4 یرازو و

 ص
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 ی دپآ ه.قفویدیا ماعهلاوحا قیامحوردیدرک اش لنیط-او رکب واورد

 شکد ثارب«قوج ندنسانااک اویدیاراوراف مش ثیدحقوح هدنرطاخو

 || كرابم لت یکیا كابسو هيلع یلاعت هللا لص لوسر بوریو نیس هلج یدیا
 سسپم هب وت اکا هلت اکرپ كيوم لوا یلاعتو هناتسقح یدلآنوتاص نیب وه
 نددووصتم هکندشرباهب هحخردرب و یدشود دن یطساو رکب وباو یدلنا

 تبصو قلواییقک ندایندورلیدید هپ رایس هرانآ ی دلوا یماما كفنصرب
 ی الخو رد هدوره یربقورایدب وق هني زغآ یرلب وم كرابم لوا هکیدلیا
 ردب رج رارولیق لصاح نیرا دامو رارلبد نب راتحاحو راردیآ تراز یئآ

 دسیحو هکر د لواو را ندادنو هدنسکنا قرف زوبحوا كيرعه |

 لحا هی یطساو هکر دشع دلوا هنو دیک ربغ كن الاعت قحهرطاخ هکر دلوا

 ( کیف هلادا هاو ظفحا )ید هلباتبصو رپ هز کرایدتبا قوا بب رق
 یسادنرقرق كسابعلاوبا هک هرس هللا سدق یرایسلا لعن, دحاولادبع ۴

 اا لوا یبسردشلیا فذو هرلیف وص ه دو ص بارس ردیدرک اش مه ردیلعوا

 یرب ه دنیا صقررلبدلبا صقر ی دلیا توعد یرلیفوص نوکر ب هکیدیا
 1 شع زوبجوا كيرعهیدالوار هاط زکر هویدلوابئاغ توقبح هن رزوا اوه

 1 هکر دیا ریدمدتسدآ ندسابعلا وب! عاط هکر دشعدلواو یدتکنداند نه دن

 || ێا (تبب) مدروقوا یب وب یدیالوا راج قوقوارعش هنیربنآرق هدزاغرکا
 یلاحوب ن مروا هجر رح ةعلط یاتلقم یرتنا ٭ الاحنامزلا لع
 6 هرسهللا سدقیدرورهسااسابعلا وبا 9۴ هدازآ ل اجر مروک هک #هدایند
 || لوا یدیارولوا هدهکم هلبارای مغو یک یناورمس ندنقو اشم رد دجنایدآ

 ردراشهروتواهفثاط ق وجرب مدراو هیدنیمهدننوک ی مریب ناب رق هک ردشعد
 یدتکبوملاق قرهیلغآ یناوربسیدوقوا هنسنربلاوقیدیآ هل یناوربس حش

 دعاعس کر کم ی دتک بوقلاق ن دسلحوب هکی دلوا هناکوب ی دشا موقلوا

 ||دهع هلهللا یدنیا ی دیا رضاح ه دنآ یکرس نسا وبا جش هل وا رکنم
 جش میروتوا یریاس کره دن ةا کنم هعام“س لوا رکا هکم دنا

 یسادرف معفاوم 6 هدصوصخو یخدنب ی دتا یدرو رهس سابعلاونا

 هنمالس كنناوریس عج هلتعاجریغرب ندخیاشم بوقلاق یک یکیاوب نوک
 ۳1 هکد دا نامزر یدتسا یناوربس رهیلت وسز وسندعاع* هکر اد دلیدرلء؛دراو

 یرلناشن كشاط هدغدب و مدرونیدبا قیدصب یم او مدروناب هدنرزوآ موف



E: 
  ۱رد یندالرک د ییعب (یانفلاءانف لاح اذهو 5۲ امان لا خوحرا

 ندرکذ هدرک ذرک اذ قیاهن رک ذو ر دعو نوای ۳ رع كفح ی ؟!ذاا |

 ردقلاق قرفتسم «دنروک ذم ندکعا عوحر هر ف ماقمو ردقلوا باغ |

 ہوا سدق یزارمشا|یبشنب دجا سابعااوب ل ردیلاحانف ءانف هبنرهوب وا
 فیفخ هل !دبعوبا محشر دی داتسا كق فخ هند ا درع وبا 28 +¥ هرس یلاعد

 ی دنا هنیرزوآرکس مات مدمروک قفصم هد دج و یک لا ی هکرد عد

 | دع لهسو هعورو هدینج یدبا رانب وا هلن السرا توو یکیدتک هیر
 هلراایشدجا وبا ۳ هکر کر د شد هل دیعوبا مجد هنبیدیاشع را هالا

 كغ الغوا لوا یدیا هل هلمزب قحالغوا 8 ندنباا تاو مدرروتوا |

 |شنآ مام ندنغیدلوای ۶“ وم ه شدقیدلوا یک ؟ هننب هناش تولک یسوخت وا

 شلوا تقو سوخ بعام بوک هني رزوا قانا بح داو یدیا رانا
 تاوج هسیک ےھ چه هتلبا هنس هلاخ ینجنالغوا وب ميکرليديا باا یدیا
 هنعا كنبلا بولآ روق میظع هراپ ی یکیا تی 2ن دچآ یدمرب و

 ینآو یراقویروط ی دنا هغیعالغواو یدکح هنحما كدیکب و یدیوق
 درروک ندنس ه طلا یس هلعش دز ر وفلوازر و یدتلنا خش ات

 یدقارب ندلایروق یکالوا یدلک هنسومق كنسهزاخ قعالغوا لوانوح
 هز امن ردق هنیز امن ح ابص بوریک هدسم ء رکصن دنا ی دیا شلواروک

 هدنن امز * هرس یلاعت هللا سدق یدرواب سابعلاونا 9 یدلوا لوغشم

 یسیکءاو یدیا شهروک ی ییبش یخدلواو یدیا هدروباثبن یخد یناتسمط
 یدبا قوب هدنآ هرذرب ند دیحوتو ی دیا ل اح بحاص لش هکردراذعد

 راب وسهنابعدهددیحوت یش هکرد ی ۳ یکیدید كرانآ یدتیا مالسالا مش
 ن دجخندجایدا | 6 هرس ۱ هنانکم م یدا

 تیاکح ندشعن صو ندب رهب ارهاطرکب واج ردیفوص)ا یدرلانوراه

 ید یراتفکهبقبنافکسیر دید هک ك وکره یدتبا شەن رم هکر د بوبا
 هکیدتبا رهاط زکب وبا هکردیا لقن ندی رهبا رھاط رک: وبا هنبو زايا هداف
 هلبا فوخ ندتب وقع هسزدیاتوکس هکر دنسرد هبیشک لوش كا: وسزوس

 نب مساق یدآ ردندهسماخ هقبط هرس he یرایس ساساوبا #*

 هکر ریه 3#

 رکب وبا حشو یدیارواوا هدروباشدن یدیا شمر وڪ یب یلبش یدیاولوا

 | كرانآو ردندو م لها ردبلعوا یسادنرفرف هاراسی همی تی به ایل

 و



 قدتا دیدردراو نمر وسر هلکنس نوڪعج هلبااما ملهرو لدتا کرو 1

 نع هروک ذع قرفتسب و رکذلا بيعي نا ركن لا ةبااهنو هنوداق یتشتنا |

۹۳ 

 تاما لوا یدتیا بولک و شرات هزب ناوجرب هنبرزوا ناشن یکیدرب و قداوا

 شی وردرب یدتبا ردهصهزوب و نیسوگ نسو یدیا مکی ٹک لوا زکبهلیوس
 رسیدع“ هله رلردرتسوک اک | یب یدلبابلط ثراو یدیاراویئاربم یدیا

 ی دتیا لدر واک | یجقهلوا سب رکو ع راف بویلبا یلسناکی یاری لوا
 ندزع رظن بوبد هلب وب مک یرک نب ات رکی دیا فقوت ه داراوب رس هظذرب
 نیسهماج یدنکو شیک یف رم لوا یدلکهرکص ندنامز رب یدلوا بئاغ

 هدنآ نوک لواو قدراو هیهل> دجسزپ یدتک بوید ردآرسوب شمرفیچ
 | ماعط هک درب وهرعمادلوپ نیر كنهماج لوا یدلوا ف هنن د قدلوا

 يطع تعاج هو رکر و ر ولکن سا دلور هکک در وک هرکصت دتعاسر هرونک

 جوا نوک وب رلیدتیاو راپدکج بوتود ید ینو رارولک هل راشمشیاب اکا
 || كسر یزب سز ردهدزس یس هماجیدلوا باغ یلغوا یسْیر هلحردنوک
 : کی هلب وس یرغوطرد هد زس یناتفق هک اق مولغوایدشآسدنررابدتلنا هنکو ا

 ییهصق لو یشکرب ندنحما كتعاج لوا لدا وس كد هثب رخ ندنلوا ین هصق

 ۱ اک ند یلص ےن هک هلل دج ایدتنایوتودهزامسآ نب ز وب و یدلغآ لحد,هرا

 | ندهدرم نکداهدنزییالخ عیج ی دنا مالسال مش یدلک دنزرفرب یک كنارارب

 : دیک مه ی دتیاو رارپ تاربم ند هدیز بولو هد ره هقناط وب الاررب ثاربم

 نآتیدیکن داع هسهکلواهک هی ت بعص هلق صبر رب ندالو باقا
 || € هرس یلاعن هللا سدق یرونید سابعلاوبا 96 هببتاربم ندنتالو لاوحا
 اهلنا هللا دعو هلدا نیسطا فسو ردد ندجا یدآ ردندهصاخ هع

 یدیا شهروک ی ع ورو ییا طعن او ی رب رجویزارخ ی دیا شات ېک
 اه دنآ بولک هروباسدن ی دیا هنیرزوا تماقتساو یدیا كکوک تقی رطو

 || یدلب وسره ظعوم هلناب نسح او هلتفرەم ناب ز هقيالخو ید لبا تماقاتدمر
 ید رک اش كفارو رکب وا ی دراو هذمرت نودیک ند رویان هرکضندنا

 هنی رادرک اشویدرب و هسوب هښباک رو یداک بو دیا لوبق ینادماح دم هجاوخ

 هک هرب رود بودیشا نی دنیا لدلبا هل «نوهترل دتا اک اید لک شوخ شیاو
 هدناو یدلک هدنقرم ندنمرت دعب رابا حدم کوک لوا یدنوادخ من
 رک ذلایتدا) هکردشعد لواوهرکصندنقرذز ویحوا كترعه یدنکندایند
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 | تمکح یعصو قطن كنبشک # بدوم نطابورهاظ هلوا نوچ ( هجرت )
 ! نیسهوا هد هلماعم هلی اعت قحهکر دلوا بدا ید تبا مالسالا خش ۴# رووا

 | منو نب نیس هروتک ن داتروا یسفن تنوعرو ییابندلاوح !ینعب یک اخو با
 سدق نزال اصوبا # نیسهبد قح تبانعو قح قیفو نیس دبد عف
 شما تبعص هلا اطع نبا و ر دن دنراواوا كنيراکزور + هرس یل عن هللا
 هکر دشعد هلادبع نب لهس یدیاتولخ بحاصیدیا زعشراق هیدس ېک یدیا
 ندنآو مدروک دهرحینآ هدتفو رب مابا تب هلنا حاصوبا هکیذیاوزرآکب

 لوک هسیاردباتافونی را حاصوبارکا لهسیا یدتا مدابابلطتبفک

 وید هلب وب توط نوکو ب ینوک لو نامه یدتیا ملي مدتبا نیسردیا تبع هلبا
 رس لاعتهللا سدقیزپ ززا سابعلاوبا ال یدلوا باغ ندمزوک
 نب هکیدید ینادابع نیس اوبا هکیدتیا سابعلاویا یدتبا مالسالامحش

 ید كد هنسن زکره هکیدجک نوک یا قدراو هي هرصب هلباشب وردر
 | الو لوا نیرب و اکبنرریو یدرونک نوت هاب کیا بولک ص خس رب نوک
 ۳ ادب یدروتک ماعط بوراو مدرب و هعشادلوب حد یک نی یدری و
 درب و هحالم ځد ینوتلا هراپ رب لوا لدش ربا هنیرانک ان رد لدلبا هارمرع

 بویلیاهغاشا نیشاب هدفجوب رب شی ورد رب هدنما یک ك دنک بونب هبیک
 عراق بودیا هغاشا نیشاب هنرولیق ییزامن بوقلاق ققو زاغنره رروتوا
 راو كتلصم رک !نشادلوب هلکنس یجد زب كل دتبا بوراو هتناب نا رولوا

 هل وا نب نیرابیدتا نوکرب ملبوس تقو ینیدلوا یدتنا هلی وس هسا

 رک | «رقبج هرمشطیزس هک کب هل وس هحالم مر هدیاتافو هرکصن دنزام
 زس هقبج هرانک ڪنو چ نکی ریو هسیارابد هنس ندم رادماجوب
 ایهم م امزاول عیجج منب هدنتلآ جاغا لر یظعربنمم هروک ناتسنخ ردرب

 یم موب مب و زس ہدیا نفد هدرب لوا بودیا ما یی مما ےب نمود شل وا
 یھ صوب ناوج فی رظو فیطلرب زهرا هه]> ےکنوج زس هبا عیاض
 هلب وا یسادنراب یک یکیدید سن و اک | ردکرک هسیا بلط ندزس

 هکک دروک یندراو هاب كن نوچ یدکج هنجما یعقرع قشاب بولبق ینزاغ |
 تاغرب هدنعا لدروک ناتسخرد رب یدکحم رانک یک هلدیدهحنالم شفک ۱

 ییا بسا عیجو شازاق ربقرب سضاح ادر وک قدراو هیارالوا راوجاغا ولوآ

 هجوتم هب4]> بویلقاص یعفرصو لذلبانفد بور وکم امن ینرحا شانوق

 ق دلوا و



۹ ۱ ۴ 

 هسعک و یدیا نی لوبق هنس نده و نعسراق هب ر هشیکو ی دیا رولوا

 ه دیرانارب و هفوک یدتیا نیعسلا ن دمع یدیا ںیم روک نیکیدب ماعط ك

 لوا یدتارولپتر وقنا ن دنر طخ تلفغ هدنب , هکمدروصاک او مدروک ینالیغ

 كنس یدنکو لفاغ ندنراکدتا یهنو هوا لوغسم هنعلدروس لا هکتقو

 هک زی زعلاهرمس یلاعت هللا سدق اطعن سابلاوبا 3 هلوا لقاع هدناسح
 ردیدادغب ردیمد الا ءاطعی لهس ی دج ن دجایدآ ردندهثلات هقط

 كکوکیرزوس كناور دن دیراش رظ كرابف وصو ردندنسالع كمان
 آرم ی دیا فیشصت بح اص ه هلآ ارق یانعم و ی دیا چ یازو

 | ردیدرڈ ؟اش كنیناتسرام مهاربار دشا ناری سفت هلئزاشاناب ز دن رخ ندنلوا

 ید زارخیدیاراتودولوا ینآ زارخ دبعس وہا یدیا ندنناراب لدینجو
 | فوصن نعي ( دنا الا هجا نم تآرامو هانا سلو نلخ فوصتلا)ا
 كن یرمغ ند دبنج ی ی واک د كل ام هقلخ لوازب ور دنس> قلخرپ

 كنرعه هد هدعقلایذ هام هلیسسحالح اطع,نباو مدمر وک هسک ندنلها

 كهللا ره اقرب دید ه دنرب نوارلیضعب و ردشتلوالتق هدنزومط زویحوا
 جالحیدتبا سامااوبا) یدلبا لتق یمالحرکریزولوا هدنمانا یفالخ
 نیسرلوا صالخندنآ هکر دراو كشپ اردق لوا كنس یدتیانیسرده هدنقح
 یک: رعتیدتنارب زو رپ وب راها لرلمد ره هلبا ماتیرلنالو هدر زو عب

 | یدلوا كالهات رلیدوقود هنشاب و رایدکچرب رب نب راشید كلآ یدرویب نیسرابا
 قح تاقوالا ماود لع یدتتا ردن لضفا كراتعاط هکر ایدروص هباطعنبا

 قبیح یی هدنرسفت كتاوب هکر دشعدهن و ردکلبا هظحالم یییلاعت |[

 هلیرو ی دنکو ررودلوا بول |یمکلنب ن دنبیعپ ( هب نبی و ینع یتیم
 1 هکر دشعد هدر سقت 2 كا ۷7 واتس مات اولاق نذلانا) هو رروکرید

 قحاهت یراذکوک هرکص هردصییعد ) یلاعت هنا بلعلادارفنا لبع اوماقتسام)

 هنی ورايدا ر هیلکلاب ییاوس امو راب داوا عیقتسم هنیرزوا جلب هبیلاعت
 كاز وسوب رابدتا اکا سد (تانسسلا عم فوقولا بدالا) هکردشعد لوا
 تنکی الذک تنکاذاف ةبنالعوارس بدالا هلا لماعتنا) ید اردن یسانعم
 | هلماعم هتب رز وا بدا ناهن و هراکشآ هلهللا نحب ( ایما تنکناو ابدا
 | ید یم نسرکا نسرولوا یلدا كسابا هلماعم هلب وانس ناشر دکلیا

 |× عا لکب تءاجتکساذاو# دلم لک, تءاجتفطن ادا(رعش)كسرولوا |
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 سس سس سست سس

 | للصفوصن نیمی (عصال ةونع فوصتلا) هکر دشعد لواو كرك كمر و
  هیلصو بلط ضوصت ی دتا مالسالا محش رولوالصاح هلکنج نم رک لا

 ند راقوب هکندمغعا رو ردقوا رب یک قرب و ردرهقرب لواهکز الو لصاح |
 هکلوا ر دنازب رک ندنآ ردبلاط هکلوا راردیا هناشن ینآ هسراید یک زیا هغاشا |
 مالسالا جش نب و ر دباتش اک ندنآ ورکه سا ناز رک ردقنره ردیلها كْآ

 لوا هلوا مزال اکس لواو نیس هجاق ندنآ نس هکردلوا دارم ندکتج یدتبا |

 ندقوز یزوسوبهک هسیک لوا هیمربک هکیلا ید نیس هروالا اکا نسهکردلکد

 زوس یک ك نوب ندملعارب ز ردشم همد ندلع ردشجا ناب هلنابعو ردشلیوس

 قافنامدیا هدنطاسب سنا هدیرنب یدتبا هب یرب رجد وبا شی وردر نکا
 مدلوا بو ندنآو مدنرپد ندماقم یدلوا حف هنسنرب اکب ندطسب ملاع

 هریدشرپا اکا هکرتسوک لوبرپ اکب لوب هصن ورک یل وب میدلبق یوا لوا
 ردرلالسم هلءادوب و ردراراتفرک هدردوب هلجرداریایدتناویدلغآد جت وبا

 فقه رعش ال ردرلشعد هفت اط وب هکع هرب وویقوا تدب جاق رب اکس نکا
 | لثاسا اهب تفقودق ک افوشنو ةسح ذبح الا یکی # مهران [هذهفرابدلب
 '٭ اهر یوهلا یاد ییاجاف # اقغشموااقداصوا-اهلها نع ۴ ار

 ۶# هت را را قیالد هرغوا هراب راد ¥ هچرت $ قلارعف یوهبنمتفراف

 * راناجندیا مارخ هدافص نگو نق ۷# هنب رارکجرروا حاد كفش اعهعسرهن

 | * کهن رب رهرانآ وب عادوبوبد # هب راربخ لکد فقاوهسوک یدعشرک
 | ¥ ه دنارب و کوب نانهن کو ا بولوپ # هنب راردمهفحکانف طخ یدازا

 لصالایدادفب چ هرس سدقدغس نب غاغ ) هنب لر ظنادف ناج م هلبق راک
 تافوینآ یدیا لماکهدهدهاحو عروردشا تبع هلىایرب رج دجشوبایدیا
 یدتیا یدلشیا هن هلکنس یلاعتقح رلیدتبارلبدروک ه دباوخ هرکصندک دتا
 | لوارک |قوبیدتبا ی هل هلهاعم لوا رلبدتیا ی دوق هتنجو یدلیاتجراکب
 هللا سدق یدنقرعسلا نالبلغ 9۴ مرولاقهدرب لوا ناهید لبا ر ظن هزل هل ماعم

 یب رط ندنآو یدیا شا تبعص هلبا دینج بولوا ن دعاشم راک € هرس
 ندقحفراع هکر دشعد لوا یدلوا نس بحاصو فراعم لها بوطوط

 ندلبلدو رددجو بحاص هکلواو رلبا رظن هقح ندلبلد م اعو ردیارظن هقح
 ناليغ اکا 46 زب زعلا هرس هللا سدق سوس وما نالبغ ر دینفتسم
 هدرا هبارخ ر دن دنراهدقتم كنم اشم قارع ی دیا رارید ید نونعلا

 رولو |



۹ 

 لگو ب یدنبا صع لوا نیسهیلبا ضرف ید مهرد شب بوری و یسوک
 ِ مارا وباصعلا راس نعوهنعهللا یعر كَهدصرکب وایدتبا ردهذم
 ]| هلیا رک فورعمو یدیا ندناهفصا ٭ هرس یلاعت هللاسدق یسع نا

 | یدلبا زا هدناهفصا «دنسدب قرة زويا كر ے۵ یدنآ شعا نیک

 0 سادا هدنر اک هلحد هد داد ردشعا هرس س دق صاوخ مهاربا

 روم هدنرز وا وص ندنناح هوا لر هلحد مدروک هس کر ب مدرولآ

 ۰ کو بات مرهردلاقندربیع وب ىح تلالجو كيرعمدتبامدروا هری یک ذوب

 ی ك رگ ب وتود قبو یدلکیسعن میهار ارا هکهدروک هیملب رک
۱ 

 قوا تناوب كس همساا كل نیر ندنرلیلو كزیاعد هللا هکناخ رھ یدتاو

 ]| نب میهاربا 9 میلع یش لکب وهو نطابلاو رهاظلاو رخ لاو لوالاوه )
 یدیا ند دادغب اشهر قا وبا بنک ٭ هرس یلاعت سدق تبات

 بوروآ یتا هکر دشع د یس نجرا دعوا حش ردشعا تک هلن دینج

 | ید نىن ناینوق نوهکنس ه دازا لوش یدتیا هل اعدرب نوا ےب متن
 | هلباتبصورپ اکب هکم دید اک اه و ردکن ندتقو هضراعم اکس كیا راتخا

 هدنزوفط شغلاز ویحوا كبره نیسهلوانایندندنآ هک هلشیا شیارب یدتبا

 ۱ 4 هحور یاعت هللا س دو یزرج دمع وبا *% یدلبا تاو ه دناهدصا

 || رایضعب و ردد ن نیسح یدتارایضعب و ردنسلآندجشنب دجایدآ

 | كدینج هرکصنددینج ردندنراک باصکا لدینج زابدیدردیبحن هللادبع
 | لهس یدیا ندنرلاع كموقیاشمرابدتبایصنینآ ندلجا ینلولوا هنیرب |

 | كر یدلباتافو ندقلزمسوص هدنکنج هطمارق هدنلس رییه هليا هللادرع
 اان یدتا شب وردر رابدید هدندرد نوا رایضعب و هدنسکا نوا زوبحوا

 [| رلیدنکر انآ مکنوج مدلتروق ندنلا كنهطمارق مدیا هلبب هلبا موق لوا لی لوا
 ۱ جزو وص هرذتسحرب مکان ندمکب تا ت تووش همرلسا م دک هیلفاق ورک نت

 ١ یی یرب رج دمهم وام در زک هدنحا راهتسخ یدزاو هب كرنا هکمروکاب و

 شف ندیمرک زو یرع تدم لاو شعود هدنعار هتسح هکمدروک

 یدتبا هیاباعفد ی الب وب یلاعت قخ هکنسرعا اعد حش یا مدا ی دیا

 یدتآ شی ورد لوا یدرب و باوج وید ملا یک مکیدتسیا ن کا مديد

 ۱ اضریدع ردلکد ت ةوامد یدعم رذاربیا یدتنا مدلنامارپا ويد هلبااعد هني

 ۱ اطر یدلک ال :نوح ردکرک لوا ندرابا لوز لب اعد یعل ردتفو ملتو



 هک ۷

 هاب وشاکب مدیا رموب واماع ردیا یرونید داش # مهان زدکباس هربا فص

 كنسه.د هر ون یراقو روط كسّتسبا كمر وک سرب ندیرلتسودهللا هکر ربد

 مدروک یصاوخ مدراو هیهتشپلوا یدیا شعایراف مدناب وا قیچ هنیرزوا
 قو راق نکر ه هدنآ هکنج یرادعم ناعلقرب ه دنس هراد شهرونوا حرم

 مدتبا یدیا شلوا قرغ هقرعیدوجو وركن کیش ۶عاب راقولکدوب هنیرزوا
 یدروک هسوکربینآ تقورب هلی تمدخ هیارقف یدتبا كادلوب هلیاهن تلر موب

 شهروتوالابل عراق یک ییها هبقا سم بوکید ن رازی د نع شایاهوبح دنا
 یرکب هنامزرک الاطبیا یر وب یدتیانیسررونواهن هدنوب قصساالادیدتبا
 زارولک هبارلحق هعرزوا ندنزدسح م هدلاح هن هدرپ وب هکیدیا ردبلسا

 صر هنیرزوا یس هداج یدیا شمرونوا « ددجسصم یجد هدتفو ربیدیا
 دکل یس هداجس بوقا اق ندنرب جد صاوخ یدوق هجا جوا یکدار

 مادر وتواو عی هاکتشدوب یدتباو یدلجاص هنسارا قاربط ۷۲ لوو
 یک لا ییهدوکر زکر هر دیا هسیکل وا ردشلوالصاح هلی هدا ز ندن وباکب

 یر لوا هکم دمر وک ییتلذم یک مو هيلا هلل و کم دم ایام

 a هقناكی زوب هدب ر كني زار لصف مدلبا عج ندزور

 هدنلا یدشود هلعندلاحو یدلک هن زودنک مکنوح یدتغاط نیس هلج

 || شیاهنوب,ی دتیارخ | مه دبا فرم هلن نوب,یدتیا یدیا شلاق ء2ا نوا |
 زدناو یدر او هتناب كصاوخ میهار 1 مدشود هلع نددحو هکم دابا یدنا

 دملا م د تغاط نیس هلج یدرک هيلا ثاربم هخالبب زوب هکیدابا شدتفت

 اکس شیاوبیدتا صاوخ مدلبا فرص هلع دیا | یدیاشلاق ها نوا
 یکلااک اهنینوعت ا دیا ,شمحا .تبرسرب ن دا هکر د دلوا عقاو نوصکنا ۱

 یدیوا قلا تالصف بونودهدعب رابدروشود هشداوب نس تشاعات لدنوص

 یدشود هلعنددجویدلبا لزمت نوح هکلا لوا نوسلوا ادفماجیدتیاو |[

 ك یکیدروص هب لیش صعسرب هو یا د

 ]| مزالاکب هسخوب ماب وسیمن الوا مزال کس یدتیار دکرک ت اکز شوک

 ]| مهردزویکیااکس یدتباردن نالوا مزالاکب و ردن نالوا مزالاکس یا نالوا
 اا زویکیا ندشوک مهردزویکیااکب و ردکر ک كمر و شوک مهردشب هدشوک

 زا مرد زویکیاوپ یدتیا صح“ لوا ردکرکكمربو مهردشب و سوک مهرد

 | مرد نوکیا لوا ی دنیا ردن شوک مهرد شب لوا ردمولعم دوخ شوک

 4« ینوک
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 نب فسوپیآو ردشنک نداد هساعقاو رکاهدنرناسةطزوبکبا كره
 :HE رح ا هد دعس ند تچ ز لاھساو ردشلطا نفدلوا و ردشسم هون نوسحا

 شقیدنکن دارند دکنوکل وا رک ريد یدیاراب| لسغ یدیارولوا غرافهکر اب ره
 || ی دیا راو قوفص مظعو یدلبا لس هدنرب رهو یدلوا عقاو تباجا هرک
 كنب راصح ربط یربقو ی داوا مات نکیا ه دنګاوص هد هعفد یهرکص

 مدمرو کری تکو شو لنیه نیلحارکره هکر دشا مالسالا حش رد هدنتلا

 هغاشا بوتود نس تكسلک افح هن زوا هاکان شموبواردنالسرارب هک نوک
 ر دندرا:دیا تبعك هلبا مالسلا هيلع ضخ صاوحلا میهاربا عب لواو رولا
 م دتا ی دلک ندر هس صاوخ مهار نوکر هکر دشعد یناکرکب وبا ج

 ےھار ا یدتبا بوشی ریااکبمالسلا ہیلعرم طخ یدتبا لدروکه ن ب هد هپ داد

 لجقح م دتیا نوڪت ی دنیا قوب مدتیا ملوا شادلوپ هلکنس ەکنىسېمراید
 | مالسالا جش هيلبا قلعت اكس ملکو ڪک هکمراقروق ر دیلونک الع و
 ی دیا روش هلبوس هلع هک هدنساننا رازوسلوش یدتبااکبیناقرخ محش یدتبا
 ۲۱| نیس هراوهبهکم یار لدي رهرک او ها هب ون ن نیس هدأ تگهرضخرکا

 فلکتال نیک یف هلك ملا هکر دشید صاوخ میهاربا هل ون جد ندنا

 ۱ نسو هک هدهنسن لوش همکح تجز نعد (تیفکتسا امعیضتالوتیفکاپق |

 ۱ هبا عيا ضو ردر دقم قزر لوا هک ر دشت وق نوګا كتافک كنس هد هلزا |

 | كنبلاعت قح هنس لوا ردراشابآیلط ن دنس نتا هک ك آه کیپ هنسن لوش
 هکر لیا تیاکح یولع نسل اوبا ردکلبا دابقنا هنماکحا ندیهاونو ساوا

 | ٥ دنسانروا راق ه دننه دس هدر وک یصوخ مهاربا مدراو هرونید دج ||

 م هراو هرب لتر وار لک هاب كيلع مالسلا مدتباندمگیدکر سا ینآ رر وط

 كمريک هس بوقبح نددب بس ا نیسردیا توعد ییهتسویب یدتنا

 کال وبا هکمادام ی دتنا مالسالا و حش ردّتسوح یاب هقالع نددارفاو

 بونود یچ مب صاوخ سپ ردیا نسل اوبا رد هدنرب تبسوحرد هدنرب یناشن
 ||| د دنترارح هکبدلوا بب رق یدیا لوا قرغ هقرع یدوق هنیرزوا ین دب
 || دتل (رعش) ی دوقوا تیب یکیاو و یدل وک بویلبا رظن اکب هت اب ملا ےب
 تناف ءاتشلا درو ناف # لدتسب كرغب دحااخ # اقح كيلا قي رطلا حو
 متحارهرم كقشع راکن ¥ هجرت لظتناف فیص) ادروناو ٭ فھک
 رکو# سب یشنآ كرهم هسارواوااتش ٭ےھآ اردندقوش هناصتیاکش #نب



 هک

 تحار تولبتروق ندزک اند رادرم لوا ارسن نکل نکمروص یان دغی

 رضاح هدنتفویزن كجاسن هکردشعد هللا هجر یکلام نیس اوبا مداوا
 یدک ندیدنکو یدلوا عقاو یشغاک او یدشربا یقو یزامن ماشخا مدیا

 ی دتباو ی دابا تراشا اکی ن دنس وبق كنس هناخ بوچآ نیزوک نوجو
 دنوادخرومأم هجن نس هکربو ناماتع اسریاکب روط عب (هللالافءفق)
 هکنامرف لوا میس هدنب نامرف كناو مدنوادخ روم أم هیوا ید نب كا
 | زاغ هلبا فو اما ج هدکضبق كنس دوخ ن و ز الوا توف نیس رود نس
 بولآ تسدناو یدتساوص سر هلوا توف ندنب هکمرقروق ر دشا سها

 یدلبا ملسا ی ح ور مدنامهو یدموب ی زوک ب ونا هدعبیدلیف ینزا ما ٹخا :

 ردند هبناث هقط € هرس س دقدوح ن ظوفح ل ةعساو هجریاعت هللا هجر
 ردندنر واواو ردندنسامدق كن اشمروباشنرابدیدردند هثلاث ةقبطرابضعب و
 یرمح ناځع وا هدیکند اند هرکصت دصفح وبا ردندنبا ها كصفحوباو
 هتب یرقوردشقک ندایند هدندرداهدنحوا زویحوا كيرعهر د ڈا تص هلا

 عطالب دیعلالک ابنا لکولا) هکر دشمید لواو رد هدناب یربق كصفحوبا
 هبنپ نسنوهشو صرحو ع۵ یاعط نالوا هدنب هکر دلوا لکون عب (هرشالو
 تاقفاوناف هضن مهنیلف هدشر قی رطمصیب نادارانم) هکردشعد هنبو
 هنسفن هروکق لود قبادهكنیدنکه که سزسا مکر ھی عب (تافلاخلا نعال ضف

 "رهن هدروما نالوا فلا هکهدلاقهدناقوبهدرارما نالوا قفاومنوسایا تمه
 فوصت قیرط ر دلص الا یدادغب هرس سدق دج نی ظوفحم ل هیلبا

 یواسم لتبا هسفننساحمرهبا نم) هکر دشد لوا ردیسو رب كني رلکلاس
 هک سیکر ه نعد (سانلایواسم ةيورنم س هسفن بویعرصبانمو سانا
 كنیدنکهک هسک رهو هلیسب واسمكسانرولواالتبم هروک ینیرلکلوباكنیدنک |

 سانلا مک ۱) هکر دشعد هن و رولوا لاس ندا یواسمیسان هروک تب رلبیع
 نوحاراناطسمیریک اندننوب رخ كسان نعي (اردص نیل لل ےھلسا ارخ

 4 هرس ىلاعت هللا س دق صاوحلا مهربا ل ردنابلوا شبغو لغ هدلق
 هدنقب رطلکوتو دب رتردفصما وبا یینکردند هثلات هکر ریدو ردند هبات هقبط
 یناورسو كنیدلخرفهجوبایدیا دیحو هدنحما مشیاشم هدننامزو یدیا دی رف
 لها یساناو رلیدیدر دیدا دغبرلیضعب و ر دیداتسا ك رایربغو لر بڪ
 |ل وا ندرلنا و یدیا ندارفا كنيرو و ك دنج ی دیا ن د رهش
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 ی دتکب وک بوید هلب وب ر دقرفنم یرالکوک ؛كرانا کو لاح نیسروناص
 نب دمع یدآ ردنسلا وپا شک ٭ هرس یلاعت هللا س دق جاسنربخ #
 یدادعب ةزج واو ید شمر وتوا هددادغب و ردند ه ص اس هدلصا ردلبمعسا

 هکر درلتعدو یدبا شابا رللاوس ندیطتس یرس و ی دیشعا تبع ها
 كنبرونور دند هینات هقبطو ر دندتنارقا ل دینجو یدیا یدیرع كنيرس
 هل یسیکیا یلشو صاوخ میهاربا ور دیداتسا كني رب رج و كناطع ناو
 | بویلقاص تفرح ل دینج یدردنوک هدینج ییلشرلیدلبا هب وت ه دنسلح
 | ه دنایح لیبی رکی زوب یدیا شمروسرعقوجو انرهخریخ هکر دشعد دینجو
 یدتا مالسالا ےک یدتکنداند هدنسکیا یرگد زویحوا ليرعهیدلوا

 هجاسنرمخ نوکردشعد یدلخرفعح یدیاروقوطزوس ردلکدروط زب لوا

 حاسن نویکناکساد مدیا ق وب یدنیا یدیا یمقهوقوطزپ كتعنص هکمدروص
 نوکربعهیعام رخ هزاترکر ههکمدررود بودیادهع هژب |لاعت قحیدتا راددید

 || ۰اک ان مدي نس هنادرب نوح مدلا امرخ هزات را دعمر یدلوا بلاطاکب سفت
 یایزب رک یارمخیا ىیدتا اکب بولود ست ربا رظن کر هسوکرب مدروک

 اک ای شفک بوجاق شعاراو یعالغرب یلداربخ كنا رکم نوفجاق یاینعب
 ناربح نی ردرخ كاهالغ كنسوپ هللاو رلبدتناورلبدشوا رم د رمو یدنترکب ۱

 | زب یاس یب و مدتبا مهف یمهاکو مدلوا راتفرکهلببس هت هکم دلب و دلاق

 || ندکحاوخ راک دب ۶ ذنب یا یدتاو یدتلنا هنس هناڅ راکرلمالخ ناب وقود

 | یتدنب سب شيا ینا ورک كسراشیاه ندلواو ےک هکیشیا هنیراو نسب
 | رالی وکک هلیوش مدلشاب هغموقد زب و مدچک .هنهاکزد قلهالج بوراو ا

 بوقلاق هک ب مدلشیا قلهالجومدلاق هدنایا ترد م دش شیا یشیا لوا
 مفود نادمدهع در ادنوادخ مدتاو مدراو هدعسمو مدلا تسدا ||

 ندنن یهباشم كم الغ لوا یدلواحاص نوج ما عورش هشبا لواو

 مدلواصالخ ندقلراتفرکل واو مدتیا ع وجر هم هیلصا تروصو یدتک
 هکندیا هاگ لوا اک: بیس هنبدآ قلح انن سد یدلاقورب ندتقولوا اک داوبو

 : داریخاکا یدیاراو قسودرب كنا هک دو یدلبا تب وقع هلکنا ییاعت قح

 ینا نب هبوق دارب اکب نالسهر هکر دلکد اور هکن دیارب د و ی دیا شم و
 هلکنس یاعت قحرایدتا راب د روک هدباوخ هرکصت دک دا تافو یاو مردود

 (ةزذقلا ك ابنا د نع تحرتسا نکلو اذه نع ینلثسنال )یدتیا یدلشا ها
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 !یپسهیدتیارایدروص هجالحو دارین ندکنردق یدنکه کیدتیارابدروص ۱
 : هقیفشو ر دقلوا لولم ندبیس یدتبارایدروص هی ییصوم عو ردکهروک
 هدنربح قرغیزوايدنک یخ ردرادید هدنېا قرع رج یدتیا رابد روص
 ردقغ ووا قیالخ عیچ « دنرادید لکوک ی دتا ریدروص هپ یلبشو هروک
 نددادغپ امدقمیلشردندنخیاشم نیببصذ (هسسسدقینادیم بوقءب وبا
 كنآیدیاشهوقینآهنیرپ كنېشکرپ ویدیا شود لع هدنا بوراو هرصم
 | بوقعپ وپا یدارغوا لوب هپ نادیم بوقعپ وبا یدردیا بلط نیفلل الح
 كنتداراویدیا شع عورش هشباوب زونه لواو یداکوشراق هبلیشینادیم
 هللا لربج یدتیا بوروس هنشاپ نا یلایلبش یدیا یشک زوم یدیا لوا
 هراتجمالغوا هکر دشیا هنوپرلیدتب رانلوا ربضاح هدنانیمآیدتبا ںوقعی وبا
 هک هنسن لوا ی دش ربا هب وقع وبا هرکصن دنا و ی دلیوس اکا یک رلب وس
 كنآ مديد هللا لربج بوق هنشاب نا ییلا مکنوج ی دتا لش ی دشرا

 | ینالقسع طا رخ بوفعی وبا و یدال اق لقرب ك دع د نیما هدنن دب
 ديو درب هعحلیب و مدراو هب یرو نس اوبا هکر دنشید لوا 4 هرس هللا سدق

 ينب لب مدتیا نب نیس رتسا یم زاب هنسذ سر یا یدتیا اکب ی دیا راو
 یمانعم لصاج كتابا لوا مد زاب یدید زاب اکب ب وبابا الما تیب حافرب ههیدب
 نازی زس زازایو سر دیا تانا هدق اروا وب زېب هکیپ هنسن ره هکب دیا وب
 | مهف كارد دوصقم هکلوا هلیبیسکنابثا زس مرجالزربرود بویلبا و

 اھا یی دوصعم ل وا هژسس وحوب هز ونکی دلاق بوک ن A f ارداو

 بس هرک ذنو ظعووب هزب و یدلحا یراوبق یکارداو مهف كع اطقناو
 نیضهدیبایسح بوزابراقرو ےل هروکرب ھت یزنس ردزرکغل هاوذکین ءازس
 ٩ «رس هللا سدق یتروک بوقمب وبا نس هلوا بو ند دوصقم لاججو
 .تفو بحاص لاج هدنباترپ مری رود بوروک ین انب ی دنا م السالا مش
 داب كجاغا لواو ی دیا راتود حاغارب هدنلالصتم ی دیا ریپ تامارکو
 یدتیار دنرلنوپ رایدتبا کا يديا ولغب رب كج هلیس نب زوب رب نعي لاموررب
 بوععپ وبا نوکرب یدنیااکب یکلامرمهوبا محشر دروطرب یتعب ردنفرب جدو
 یدیارالدتعم یس هلچ هکیدیا راش مروتوا تعاجرب یدیا ردیک ب وک یتروک
 يدوف وا ییاوب هنیرزوا رلنا یدیارل سوک هنیر زوا تنس یرارهاظ ینعی
 | ن دزوا رطاخ تیعچج یرانا نس عب (یتش مهب ولفو ایج مهبسحن )

 *وصاآورسن٩
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 هاکنس هک هنسن لواوید مر هديا هیداب مرع هلرپ لکون هکنسرابا تلوصیاوعد

 كسرابا لک وتیاوعدرک | ردس اس تعشمو تن هلچج ند هوکر ومف مردراو

 یدلکهبضغاک | صاوخ ميهاربا سد هیدابمزعیک میکب دی د نب هک هلی وش
 سبفنرب و رازا فبطلرب بوقبج هعببع ید یزب ز نیا ی دقیچ هرشطو
 یکیرلعفرم ی دتیاو ی دشریا ن دن درا بولا قادر ند هچرصر و ادر
 ندنلا كلا یزیز ناو یدیکیرانآ بورةبح نعق سد ییرلنو ريح

 نوح یدعایروب یدتاویدرب و هنبلا یغادر هجرس لوا بولا نیسهپ رق

 یب هب رقو یعقرح لوا ۍزبز نبا ی دنود ورک بویلپا عح صاوخ میهارب
 میهاربا و یدید ک كسرلبد هن نه ورک ن دعو یدلبالابقتسا اکآبوروتک
 | نا یدشلوکود یلمصو یجاس ند هقاف تدشو ندتضابر ترک ك صاوخ

 | حزرخ بلاطوبا حش هکیدتیا لوا هنی و هللا 2ل دعبا ینتلتق یدتنا هي یزیز|
 یخدباعکاو یدک زوسوب هدصالخا باب هدننیبام یزیز نیا هغ هکیدنیا
 مدلب وسزوس نب هکتفوره) هلوا هدم هرج ب هجک لواهکدیا هن رزوا كا

 وب كنا هکمدشندیا مول ءم جهن و نوسلوا ماشخ الیاربص هکیدرید یزیز نیا

 نوجا ےب یدتیا یزیز نا قدقلاق ندسلح ےکنوچ ردن یدا رم ن دزوس
 كناو ل دی یم اعط نجل وا ماشخا زب سد مرولک ےک نب هک نکلوا رظتنم
 | تراهطو ی دلک ید لوا هک دشمک ر ادقمر ند هک ی دوق یس ەصخ

 شاقاص هدناشمراو یف درب كنآ هلوا رابا تراهط لدتا زب یدتک هی هناخ

 رلیدلبا مارا قلخو ی دک ی شرب كن هک میکنوچ یدقبچ هرشط سب |
 لواو یدقلاق یزیز نبا هک دیا شمروتوا هلا اص تفوو که دوسآ رطاخزب |
 عجب رایشکوق عیج یدلشاب هغل رباو هغملاخ فد بورةیچ یف د ینیدلقاص

 اهنت هلک زس بلاطوبا هکرزکب ی دتيا ر هپ اسمهرایدلبارظناکا بولوا
 هدراباوبمزب لواو زرپ رود بوټ رک وا ندنا نوب زپ راش ا شیایک كنوب قوا

 زوس هلیا ز هاسمهو ی درانیوا بویارباو بول اچ ف د سپ ر د زم
 مدلنا اخ هاخ یدلوا رهاط رهس هکنامهیدتا بلاطوبا یدیارلب وس ۱

 یخد دعب نممدلق هپ وت یکی دنیا یدلوا حابص نوچ مدنک ید هب هلو |
 ن دنا ه۴ هرس هللا س دق یروک ذم بوقعب وبا 4 میا نیرکذ صالخا |

 یدتیارلبدروص هي یرتسن لهسو ردرابتخ اید اردن لکوت هکرلب دروص
 هد ادخ ضقح واو رداضر یدتا راد روص هب فاح یشپ و ردربب میل
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 قلب قاي ب ام تولا قوذبال نم ره ییعتیاما) یدتیا لوا 4 هلا الا هلا ال نا

 : نیسرلبد یی ےم ن كدام ندن داهش ضرعوب نعل e) زعلاب راجحالا هدب و

 أاج+ دنس ابروا كا هلت زمروک نیسینشاح توم هکن ویتح قاب تاذلوا

 کی دید تزد * درپ ی دنیا مالسالا حش ردشم الاق دنا یربع ن دنزع

 را ڪڪ زور را ن زه نسخ اوبا نیس نس نسر دلوا لواهکر دیفلنآ نا

 | ضرع ey ندنرلتسود كنایدلکیا ناقرب یک ی مب هکن درلب وس

 | رلب دلکیدنب وکه دتیهولآ یثکرب هکر دشعد فح هلل !دبع وبا جشرابا

 هکب دتا م السالا حشرلب دل ضرع ت داهش اک | ن دن درا تزع * درب

 یشکرب koa ی دیا سضتح یف اط هللا دبع وبا جش

 زمسنعرح و زسب دارب ل وا مسیا ی دتیا ی دلبق ضرع تداهشاکا
 دبال هکیدنکن سرار ولیق ضرع تداهش هنیرب ن دنراتسود كنارلب دلک هعناط
 (نیلاصلاب نفل اوا سم فوت )مرب رو دبویلشا ینالوادبالاکآ ن هلشیا ینالوا

 : ضرعتداهش هنیرب ندخناشم تعاجربهدتفورب یدرب و ناجو یدیدوب
 تد اهش هتعاج لوا ربرب و ی دل اق ن دنرب ن دنت ریغ مش لوارابدلیق

 هرب نیشانەی سا رابد روتک تداهشیس هلج كتعاج لواات ی دل ضرع

 یدتیا یدروک یشکرب هد هعق او ین آ هرکص ن دنت اف و یدریو ناج بوبق
 یدتیامدرانروقیدتبای کدرانروق کناعایدشاردوباتب :افیدتا ردن كلاح

 م دشعیا مات ین ال وا دال نوصکنا ی دتبا ل دیا تد اهش « دنتقو لجا
 ییفخ هللادبع وبا ر مش 4 هح ور یلاعت هللا سدق یزیز ن بوقعد وا

 د تب ۶ یدقوا یب وپ لاوقو م دیارضاح هدعاعسرب هلبایزیز نیاردیا
 هککن هدیره (هجرت) ربقلا یا لقنی لو هشاعا * اهرعخیلااتیم ت دنسا ول
 یزپ ز نا #یشاعم یدرروک كد هداعلا موب # ییشاطیدکد یا تفدمل

 نیس هنبس بوناب هننسوا هقراو ی دوق هنی درا نیرللا بولوا تقو شوخ
 یریغ ن دنب هللاو هلیوس هکی دياب وکی د هوک نیرازوکو یدر دلاق
 ناو ر ناف ن دن را رمط ین وب هککدروک ین آ هاک ان ر دقوب هسمک ردشیا

 سپ یدنکندب دنکپولوا هنی رزوا لاحوب ورلب دلا ناق هک اب وک یدلوا
 رایدتوط یتاق پ وبلغب یسهراپزب هنف ویو راب دوپ ییرلن اق بو رب دلاق ینآ

 یزیز نبا لصاوخ هاربا هک ردیا تیاکح فیفخ هللا دبع وبا حش هنب

 هدزه ارا مزبرب هج یدشااکا|یزبز نایداوا عقاو ثح ولادج هدنساتروا|

 + یاوعد رج



 هم
 طو كنم ی لا ٭ رعش ول یدوفوا یترعشوب كني روح رهاو یدلوا

 لدنع حاف یب كل ماقا * و لذعت ۵ تشفللا ىح # ل لدنع رذعلا

 ٭ زین هاک اک قلوانسنس چ هجر 9 مهتهرغلدع دهاش ماعم ۴ یی

 فاکیدلب یملاح٭ مدیا تهن نوح ار بص ةترذع ٭ رتب «آ نوکر ه یناجافمعد
 ار ےھدشا هللا سانلا فرعا ) هکردشعد توعب وبا هنو ۴ رن هاوک

 عد ردنالوا هدا ز ندو ر نلی هدا ز ی اعد نح ندسان عد ( هيف

 ذخا نمر)هکر دشعده و رولوا هداب زىركەكدلب هدا زیشک ییلاعت قح

 | لی دیلقت یدیحوت هک هسیکر یب (دنعب قی رطلا نعوهف دیلفتلب دیحوتلا
 یلاعت هللا سدق تان لا بوقعب وبا نشود قارا ندناوب تفرعم هود

 بوراو هتسوب كن ز بوقعب وبا هلتعاج رب ندناراب ی دتبا دینج 4 هرس
 | yS اکد هکندبق و رکلغش هلبا لات یاذخ رس یدتبا لدلنا قد

 هل تاک لک اکسس نوح مدتا نرلبا لوغشم یس هل لغش

 ونا زرلوا شاسک ندقحزب هلبا للک اکسس ردندرابس كفلوا لوغشم

 || قوبیدبا نیسبمررود بوبلر زانآرف هکیدروص ندنرادیررعضءب بوقب |
 رزکب هچنروت نابلوا یسوقوق هی رب زا نآرقدکد ی خر هل هابوغاو یدتبا
 ۱ هلا راکدر ور هلبا هن و ردیا مر لبا هب و رانا دن هلیا هن نسخ لوا نشد

 ردرفهج وبا قبنک € هرس یاهتهللا شدق بهو نیدجا راب وس زار
 یداتسا كنان ز توقع وناو ردشعا تشک هلی اراطءماح و ایدیاند هرب ||

 هکر دشءدلوا ی در وتواهنب رزوا لکون هد هټ زر نوش دعت ندمهگنردی رب وا

 زوبکیا نرخه رولب رونک دنا یدآرقفهدیامیق نوجا توق بلطنک دنیا ۱
 4 هرس یلاعت هللا سدق یی ازم ب وقعد وبا ۴ ردشعاتافو هدنشع |

 ی دا ر دن فوضت هکراب د ر وص اک اوز دن دنن ارا هلدینج رد د ادب
 | یرلناشن قلن اتنا هدنا هکر دلاخرب عی (ةبناسنالا لاعماتھبف لب لاح )

 || لبا دیتج ٩ هربس نلاعت هللا س دق عظفا بوقعپ وبا 9 هلواوحو لضم |
 هکر دش عد تفیفخ هلا دعوای دیا هد هکم لواو ردشلدا هسا رو هت اکم

 ||ن د اتد عطقا بوقعی وبا خش م دراو هب هکم ن یدشا نی رم ندلناوبا |

 | کس رب دتبءکب م درک یر بو راو هرب یغیدلوا یدیا هنیرزوا كنك |
 ۱ سدرابدادلا ی م دیا نالعوا تقولوا "هلدا نیعلت تداهش هسرولواتفثلم ۰

 | دهشن عشا اهیا مدا یدقاباکب .ندنب م د روتوا هدنجوا یشاب كش
۷ 
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 كفرعء نب (رفصی و لج ا اهرببدنو سوفللا نم درجا هفرعلادح)
 ۱ ندنربدن هدیر وما تارفحو نامطعم كسومنو ندسومعت یاهنو یرونص

 | فسوپیدآ € هرمع یلاعت هللاس دق یسوسلا بوق وبا 6# ردةلوادرح
 ر دن دنرلودق كخشاشمر دب داتسا كني روج رهن بوقعی وبا ردنادج نیا
 ند هرصب کل اویدیارولوا هد هرصب و ردراویراذبنصت ق وجو یدال اع |
 راشم دردیلنح لرزاند اک او ر دعدق ندهرصب و ردرهشر دا حس "/8ترد

 زوس نددیحو مع هژفلکت هک هسوک ره هکر دشءدلواو ردشلبا تافو ه دنآ ||
 هباب وسزوس ندفوصت اع زعهلفلکت :میکره یدتیا مالسالا حش ردکر شهیلب وس |

 ردقرز هبهتسا كلی وسزوس هدتفو یییدلوا ردا هک: وس ےکرھو ردک شم

 لوا و رک كل دوس تقو یکدلک ندنعح یعی هدنناکدنز تلاح یزوس
 زوساریزنیسهقروفندقح كسبارولوا تکاسرکا هکر دکرک كاد وستقو
 یعالک كن هفناط وناصوصخ نیسهربا هنتیقحت هکر ول اوا حایم تفوولواردتانح

 روتلبا هقدنزهیعلک ندنتح ید دملو ایناک دنزنوح ردلکدیک یمالکر اب مع

 زوس نددیحوو عج هدّینفو هقرقن هکردکر کر واوالصاح ندنآ تحألاو

 | یا ههلکنس كنهفر# وب : تفولوا نس هیلوا هدانروانس نوح امانیسهیلی وس

 ۱ هک هبیفک لوشالا كایوسزوس ندلع وب ردلکد راج هک ردشءد زار ردراو

 | < هرسیلاعت هللا سدق یروحرهت بوعع وبا هاب وس ندنلعهیدنک

 ورعو هل ادنحردندنسالع لعاشمردد ج ی یس ا یدآر دند هعب اره ط

 رال هج ردیدرک اش كنپسوس بوقعی وبا ردشعیا تبع لیا یکم ناععنا
 ج ی دلبا تافو « دنآ هدنزونوا زویج وا كره بولوا رواح هد هکم
 ی دلک نیم اک اما شع روک هلکنآ هکم دروک یشکرب ی یدتا م السالا

 لعو 2 هکمادام نیس رعشررپا هشیاوب هکردشعد یروح رهن زود وا

 | ةە تونس هموب زوک ندربخوړع هلته ندلدو ناج نعد نيس هبا نیکرت قلخ

 ۱ |هامولخ هدرب رهو نیس دیک نوعا باو لگو نیس هکح لآ ندنا 1

 ن مهار نیت هبلوارظانهاوو لع نیسهلوا هلکنا نوسلوا هدنرک نوسلوا

 لحاس ةرخ الاو رحاتدلا) یدتبا یروجرهن بوقعب وبا هک رد ثا كتاف
 رد حاس كن ترخا ردزک درب ابند عب (رفس لع ساللاو یوقتلابکرلاو

 یوقتالا زاربا هترخا لخاس تولیک ندرکد ون رد هدرفس هناحلوا سانو
 كالهیدع ےک ل واو یدلوب تاج یدنب هبهنیفسلوا مکر ه هلیسهنیفس

 4۶ یدلوا#

e mr em 
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 كلن الغوا مدآ هکر دشمد لوا هثب و هديا ص الخ یرلنآ ن دقلر اتفرک
 ردکلیا عیاض ییدضی رف بولوا لوغشم هیهلدان رد هلبا هنسن ییا یکاله

 لو هکر ایدتیا لاوس اکاو ردقلوا لفاغ یلکوک بودیا تدابع هلیحراوجو
 هلوا نعّسد هنب رانثدوتنود هنراتسودكهللا هکر دلوا للویدتبا ردوک
 ہلا هدا ز قنس حوا هدبلویلاعت قحنوح هکردشعد درولایاندجا

 عضاوت یجدلوا هلیق هدانز نس هبن ره کنوحررو را یبهنسنحوا یخدلوا

 رولبق هداب زسا“ ید لوا هلبقء داد ز یناامنوجو رولیق هدا ز یتنکسو |
 رهاط ۴ رواق هداز یداهنحا هنداع ی دلوا هم هدا زیئرعع نوحو

 نادنلولوا كنا ثم ماش ردندهلاتدةبط 96 هرسسیاعت هللا سدق یس دهم[

 ردشعا تبع هلیاالج یایح ردشمروک یب یرصمنوللاوذ ردندنرلعدقو
 اکبیرصم نونلاوذ هکر دشعدلوا یدیارد ماشلاریخ کا یلیشیدیآ اع

 هراشالاوةرمح هفرعلا هقیقحین مالکلاو لهح قطاتاذی لعلا) هکیدتا

 كلبوس زوس ندنناذ كنيلاعت قحیدتنا مالسالا حش (كرش ریشلا نع

 لواهکردلکد اورو ردق و یزوس « دقح تاد كەس ارب زردلهح

 |فاعت قح هک هیلیوس یزوس لوش رکم هیلیوس زوس هدص وصخ ۱
 ردلکد رونلس ییفیک كن 1و ردشلب وس یلوسر و ردشمر وب هدنفحیدنک |

 كاب وس زوس ندنفرعم تقیقحو ردقوب هراح یربغ ندیلسلو ی دصت
 ردر رحأع قیالخعیجاس هک یریغندیدنک هلتعرع> ینآ رب ز ردنربح ۱

 ندتفرعم هدنفح یدنک یر جك نس ه دنب ندنلضف یدنکل واو ردز ریو ||
 هدکشیااعدو ان هیالاعت هلا سو هیلع امت هللا یلص نط صم دمع یدلبا دع |
 (كسفنىلع تبا اکتنا كيلع ءانث یصحاالو كتحدم غلبا ال ) هكرروب |ا

 هکنسروای ردق لوش نامه (الع هپ نوطیحالو ) هکررویپ یاعت قحو
 اریزردیفخ لرش عب ردکرش تراشا ندرشءولیب و درفیادخ ردلو |
 نلک تسرد هلکلیکنا یلاعت قح یتعب لواو ردکر ک یییدیا تراشارب هیراشا

 |دوحو لاعنوهناصسلوا ردهناهب رب هدانرواراب ربغو ردلوا دوجوم هدتعیعح
 هکر دش جد یسدقمرهاط (لطابهلالخ ام یش لکالا)ردهاکی ودرف هدرو هو
 فراع رک | یدیارارانب یسهلج یدیا را هروک برون كفراع قلخ وبرکا
 هکر دشعد لوا هنو یدیا رارانب ه دنا كنآ یدیروک رون كدوحو
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 )هلم لوا یدلوا ببزق یقوتافو اکحا میکنوج یدبا شمردنوک

 | لوا یدیلون یدتبا ی دش ريا هدینج یربخ یت افو یدلیاوحم نس هلج
 | دینج سپ یدلیا وحترایدتیا ی دیاهیلباوحت یراهلس» یغیدروص ندنب
 | ماوع للاسم لوا هکیدقروق ندنآدبنج یدتیامالسالا میش یدلوا نامداش
 هریک هنیلارلیفوص هکیدلبافوخ ندن  هکلب هریک هنیلاناطلسا و هشودهزلا

 زاهیلبادا رم قلخ لوبقبوناص یرازوس لوا نب را هروقراناکد ندنآو ||
 هبنوصرونیلوب اعرب نجم | هدیفوصكيب یدتیادینج یدنیا مالسالا مش
 مزالیرال د رک صف یرللکوک تانهئاطوب اریز تب كم بودیشپا نامه
 ىلاقم بولا لا ندیشکربنوح هکر دشعدع ور یدتامالسالا يا لکد

 | هکر دشعد ینالقسعربطاوبا مش رارولوا شبا اله بیک ل وا هسوف
 نیفیدوخ وا نآرق ن دنس هنس ی دیا هسو و ایناسک رک: وا هکناخ ره

 ردن دهن سقط 9 هرس هللاسدف یناج ر لا یلعوا ج یدیا زردبشا ||
 یدیارظن ی ه دننامز ردندنر ولوا كن اشم ناسارخردیلعنب نیس>یدآ
 مولع یدیارولوا توو ردراو ىرل نص هدناقآ تب ورو ه دن اللم اعم

 لضفدجتو هلیا یذمرت لعند یدیاراب وس قد ندرلتمحو ندفراعء
 ۱ قلطا )کر دشعدلواو یدیا نسلاببرق هاکرلنآو ردشعا تک هلبا یخ ۱

 ۱ ىف مهنامهدنعو نودععب نونذناا یلعو نوضکرب ةلففلا نیدایمیف مهلك
 | هدنرانا دم تاغعقاخ عیج نەي (نوعطنهفْشاک لا نعو نوبلقت هما

 هد نمل اع تقیقح هک رد هلیوش هدنراناب و راردیا داقعا هنیراتظو راردرکس
 کرد هسوک لوا ٽڪ دب کردشعد ةن و راب وس ند هفشاکمو راردبا رود ۱

 در ولا ینا اننا دج اود 9۴ هدیافشک لواو هیلماتسیهاک كنا ی اعتقح |
 | ردن دنولوا كنخیاشم قارعردند هی هقبط ٩ مهرس یلامت هنا سد

 | هلیبساحم ثراحو هللاج محهلاوباو هلیطةسیرس یدیا ندننارقا لد نج
 هنت رط فاح رشب هدعرو تشرط و رد شعا تبخک هلبا یف اح رش و

 هکبدلک زاوآ ندفتاه م دنازوا یعانا بوبلبا مامت ینزامن ماشخا «دنقو ر
 هکر دید هنب و نیسرز وتوا یعولب وہ هلراکب ین (لوللا سلاح اذکها)
 شنزسو تعالم هتب زاراتفرک ابند تنح هکر دلوا بدا هدنحا رةف هرشف
 | لوا یلاعتقحا هلبقاعدرمخ نوا كرلنآو هيلا تففشو تجر هرانآو ها

 ۹ راتفرک ول
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  Êءایطا نه هفرسلا نم فرصش نه هل اناو امهش فرصناو نبتعكر| ( ۱

 ن دناو مرولاق ه دنس هبتره كن هسیک نیلبا ع وجر ندقلیرغوا لوش ||

 دع مزود هشیعا قلبرغوا لوش نحل واع زاف ندزامنلوا یتعب عوجر ||

 لهاور درکب وبا قبنک ۷ هرس لایت هللا سدق یرهوطا نسخ نا
 رکبوبا مش رد سوک ولوا ردیدرک اش كني صم نونلاوذ یدیا نددادغب
 نب دم هکرید بوبلیا تیاکح ن دنآ هلیتمظع نکیا دیخوت ماما یطساو

 یدتبانوتلاوذ هليا اع دږاکب هکیدتبا هنونلاوذیشکرب هکیدتیا یرهوج نسح ||
 | !ااعد قدعلوا قوح هلواشلرب و لدا رم هدقحربدقت هقناسرک | درغاوحیا

 قرع ندنفیدرغاح هدنگاوص هزالوا قرع هوا شمالرب و رک او ردیاصس

 مالسالا حشر دراو یس ه ناف هنیربغندکفیکو ص هداب زهنب زاغوب و ندقلوا

 اع د اکب رک ۱ هکر دشع د یر ن داشهردگ ند راش ر دی لوا هدوح

 تةلخامو مکل سا ینوعدا) هکدیا هیلو ا یکیدید ریکتساندنب و كدیا |
 نکلومدرغا اعدنب يیدبس شکا کد ینوعدیلیا (نودمعیل ال۱سنالا ونا

  ۱هتسامد لرل فوص یدّتا مالسالا حشزر هتسدا یدروس وید کد هتسدا

 | ردشلوا راج هلوا عیج هکراردیا رظن هقباس مکحرلنآ ار زردقوب بهذم

  ۱یدیا شلوا هکشیارب هکیدیا دچک یش رب کرد دنا درواخب صفحوبا
 میکح رک لس هن هکر دهنیدزوا كن لخعیچچ طیب ویلبا قوی هج ینا نب |

  ۱ندتیهح هکلوا او ردهدلزای رک > نع! ردیل واهننکر دهد رکو لوا نالوا

 هک ردلکدلوا یسانعم لز وسو یدتیا مالسالا س ردهدلماو هدبلط ردلفاغ

 لولب زویکیا مدرب و یلزدنوکو یل هک مبزکرک قموقوا دروو نکزک اعد
 رہا ناھ میدوقوا لوا مرتسیا هتسن جھ نکا مروقوا ی هکر داعد
 یروند قاست رکب وبا ا۴ ردیخدرب تمهو ردیرک ذ كفاب ز پودیالاتما

 واوا یدرولوا هدر وند یدیا ندقارع ناتسهق ٭ هرس یلاعت هللا سدق
 روهشم یراتض ابر ردندنناارقاو ندنباحکا یام دق لدینج رد هس

 | ه دقارع ن یدبخ شلکد یاسکرکب وبا ردنا دنح ردق ورعم یرارتسو

 | ندابند لوا نددینجردراو یسهلسا مو هبناکم كکوک هلیادنچ مدزاوا
 | کا بوزاب باوج هنسهلج یدیا شمروص هلتسم كټ ند دینچودش"

 کا ھە -
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 || نباص ی دیا ردیا نوجما یظ"یدزبا نوجا دزمیتدابعهیلان قح
 اكقا روزکب وب او یدیا ندنمپ لصاردندنرادرک اش كقارو چ هرس ساق موتکم

 | یذمرلا رذوبا 9۴ یدیاراب وسزوس ندنالصتمو یدیا شلرب زا یبرازوس
 کر دشع د هللا دبعار دنامارک بحاص ندناسارخ اشم هک ءرسهللا سدق

 هنسنرب هتعاچ لوا هکراب رهو كلدزدیا تبعک هلباردوبا هکک دیا تعاجرب زب
 نالواتحااحلوا لالا ی دیا .رروط هزاغو یدراقلاترذوا یدیالوالرک
 یخدرانود ¥ هرسلامت هللا سدق یدفسیعساه ۶ یدیار واوارهاط هنسن

 دشدیا تافو قارو رکب وباات ردیدرکاش كقارو رکب وباو ردن ددنفربس دغس

 یتا یلکوک زوس قوح یدتیا قارو رکب وبا هکردشعد لواو یدیا هلکنآ
 كمعقوحو قموب وا قوح هکر درلشءدلوا ندنا یدتا مالسالا جشرلبا

 زوس قوج لوا هکر دشعد قارو رکب وباو رلبا اف یلکوک ك لب وسقوحو
 هاو هدنتح رک ناز تالکر باس ینیعب رد هد نصوصخ شو رخ میکیدید
 : یرب ندهناطوب رانا هد رح عی اب هناما لکد كما ق یلق هیلوا «كناعو

 هدنناد رب كنسادر هکع دروک هوپ مدیاردیک هلبا قارورکیوبا هک ردشعد
 هکمدزاب یرلنایدتباردنوب هکمدروص شلزا میم فرح ه دنا رب و اخ فرح

 ورم مروکی ی هکهاکرهو ےلباداب یصالخا مروک ییاخفرح هکتقوره
 یربغ ندنا هدهلماعمهلکنا هکردلوا صالخا یدتبا مالسالا حش میلیادا |

 هن و نیس هباوا روکان هکر دنوهگنا تور هلرب قلخو نیسهیمروک هسیکرب
 ردت وب زراکناو تپسوحم تابنا تیدوبعهیفصت هک ردشعدقارو رکیوبا
 هدنکوا ابثدوانبا هک هسیک لوا ردلکد فراع هکردشعد قارو رکب وبا نیو
 دم هکر دشعد قارو رکب وبا ی دیا مالس الا حش هیلی وس تفرعمو ع

 قاقنوق یدبا هدّملقنوق هدر رب هلبایذمرت طایخ فسوپ یاب ر يصح اسم
 | دزو یلکوک یدیادباعودهاز بسم دم یدبالوغشم هیهنسنرب هنیک نیا
 ی دنیا طابخ فسوب ردراو میام هک کیلوا هج ربنیدتا نیا لوا قلعتم

 اکس ینا یلاعت هللا هکر دیمراو كشبارب یرمغ ندق>ییعب یرمغ ندناكنس

 نیس هراو هب هناغ و رک هککد ورح ی هتان لوا ندهناخ یخدو هرب و یروتک

 مراو هی هناخ ورک هکمر رودب وبمقیج هتي لوا ند هلاخهکر دلی زوتوا
 | كسم دمخ یزوس یکیا لوا كط اخ فس وی زدبا یاروررکب وبا هنیو
 ییصا اعر )هک ردشعد یار ورکب وبا هنیو ر دک, ن دنتدابع قالی زوب

 ٩6 نیتهکر و
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 هنسن تر د هکردراش#ع د یر میاشم ی دتک ندایند بولوا شب ورد

 لامکبدهزو لامو لاج یدیاقوب هد هسوک هکیدیا شلوا عچچ هدعساعلاوب
 [| یدلخرفهجو یدیا شلوا رضاح هنوعدرب با رایفوص قافنا مات توانعسو
 | كعيا تعفاومرلب دنا یدغوص نیلارادوق هرفص نوح یدیا هدنآ ید

 كکراشادرق هدکنابیباوت كکعوصرک | یدتیا یدلخرفعج مءاصیدتبالرک
 یدنوص هم اعط نیلا تعاس نامه هج یکموص هسیاولکوس ندنغلیداش
 ۱ مکدا مسالا وبا  ردشلوا هدّیرکس شه زوبحوا كبره ینافو

 || ردلیعمسا نب دم نب قاصسا یدآ + هرس یلاعت هللاسدق یدنقررعسلا
 رظن هنب رغ كانیلاحت هللا هجتراو هیارت ندشرع هکردراشعد هدنفصو كناو|

 یظح ی دنک یدیانوحما یرلطخ ران آیس هلماعم هلماقلخو یدیازابا

 || بیعو هدنالماعءباب و یدیا شبا تبحک هلقارو رکب وبا یدیالکد نوجا
 قرفزوبجوا كترعه یدیاراو یرزوس كکوک هدلاعا تافاو هدسفن
 لواو یدنلوا نفد هدزیدرک اح "هربقهو یدلباتاقو هداروشاعموب هدنسکیا

 هدزمالمزب سو هیلع یلاعت هللا یلص هرکصن دافطصم ترضح هکردشی د

 هشالخو یمکحو یلع یدیارولوا قارو رکب وبا یدیلواراج تاکربمغب

 هدنیارس میکح مساقلاوبا نوکرب هکر ارپ د ندنراتهج ناصف او لدعو یتقفش
 هنسوبق كنيارس یدیا ندنراولوا لرصعلوا هکر هاطوبا یدیا شمروتوا
 ی دنک بوئود وربک ردرلب و رس و ض وح هک هسروکی دلیا رظن بولک ||

 بو روی یا هنیراکتم دخ رب مساقملاوبا جش ی دروتوا هدن اکدرب بوراو
 هلن توعد یرهاطوبایروب یدتیا هرکصذدنآ یدردسک ی رابو مس لوا

 اکس ندّح که نسن لوا رهاطوبا یا یدتیا مساقلا وبا یدلکرهاطوبا نوچ
 هک هلبا هلب وش بعص هليا یلاعتقح نکل مدروتک ندانروا یدلوا باخ

 هدنساترواقلخو یدیا شمروتوا ےساقلاوپاهنپ نوکرب هبلوا باخحاخآر باکس
 || لوغشم هلهجو وبینآ یدلکهننراب زكن | یرب ندر ولوا یدیاردیا تموکح
 ن وج یدروط هزامن بوغارب هنی ر زوا ضوح نیس هداج ی دروک
 | رلقحالغوا دوخینول رداربیا یدتنا مساملاوبا حش یدلوا خراف نددزامن

 یکب 6# هلب ویلقاص هدقح "هلءاعم یلکوک هدنحمالغش هکر دلوادرح راردیا

 | ردندنمارک كتهقلاطوب ردنددنق رعس هک هرس یلاعت هللاسدق یدغس |

 |یدبا مرک دره قارو رکب وبا ردشعد لوا ردید رکاش كقارو رکب وا
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 مالال شراب لوب ندنتهج نیعرلبا لوق هکلوااماو رانا لوبق ندنتهج

 : یدلک ت تنسرد ندنتهج نیع هرلنآ ل هذ لواورلبدلما هژب وع اشم صعب یدنتا
 TY اوخاقاورووارداتلواو رایدقب لوبقرب دوا هل یکنوج
 تنحو مو, یداش نوساواولنا ل نوساو اوا هکه نسنره ر دهوا ید نما

 کد هيه سوک لوا امارلیدمروک هنن یر غن دناو رلبدروک ند لرب نیس هل جالب و
 | ریهرپ هدکعا | لوبق تم لامو هیلشب اراشیایک ك راناو هبلوایرادید نیعوب

 | عير ابا رخ آی نعرشو یننب دو راترب یس هدرب كن آ یی اعز هللا هیلواهنرز وا

 یذمزتلا قار ولارکب وبا # كل ذنع نيلسلامیجو یلاعت هل انذاعارقیب
 ردب ذم لا یک ار ن دم نشین هبنان هقبط هک هحور هللا س دق
 یبحاص دنسم ی دیا رولو هرنلب اما رد هدنا یربقو یدیا ن د ذمرت هدلصا

 یهیورنع> دج اور دباکر وه دم یذمرتدنسمر دیس ییاطلنیذمرتیاسبعووا
 ینینابصت قوچ كآ و ی دیش تبح هلکناو ی دی شمهر وکح

 ! یناویدویرعشو ر دشقوا یبناعسآب کو یروب زو یلیجناو یی روتو ر دراو
 ا کر دیاردوک كااب كنس هکر هسروص هعمطرک اهکردشعدلوا وردراو ځد

 تنم بلک ارکردبا ر دن كتعنص هک هب درک او ردکلبآ كش هقجروستم

 | قارو رکب وباو ردقلم ورحم هکردیا ردن كلص اح هکر هپ درک اوردعاروخو
 || کرب عیج هکبدردیاو یدیاردیاعنم ن درلتح ابسو ندرارفس یجاعصا عاد
 کب دارا هکنګ سد ردکلتارب ص هدعض وم كکب دروتک ت دارا یاتفما

 e“ روو هبع دنا مالسالا حش رولوا رهاظ یتام ذم کب اکرب اکس هلوا

 رول وا ندرانرپ و اضر هنکرت كنبه ذمو كني ز امن هلوا هدرفس هدنامزو
 .(نونسحممهنیذلاو اوقنا ندا هللا نا)رشود هرشط ندع> تعصعو

 یکیا اما یرب رد هقرف جوا قلغوا مدآ هکر دشعد قارو رکبوبا هنبو
 رولوا هات ییاسنکاوشاعم كتيعر ژهلواهات | سا ¿ن نوح ارفف یعچوا لع

 ها ارقف نوحو رولوا هابن تعاط و تعي رش سزرو را هلوا هان الع نوجو
 كلامو رولوا هللط ی داسف كنا مارولوا هابتیرلب وخ كنالخ رالوا
 یزارا مس اقلاوبا ۶ رواوا هلبااب ر یداسف كنارقف ر ولواهلرب عط یداسف

 یدیا شهروژوا ه دروباشنرددجندجان رفعحیدآ هک هرس هللا سدق

 یدینعا هلبایرابدور لعواو یراولا یا ی دمخو هلا اطع نبا یو

 ۱ انە ی دلی اج رخ هب هغ اط وب نیس هلج ی دیا راو وب نیس هلجج ی دیا راو یل ام قلقوج|

 شی ورد
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 یدلاق هدد جسم هچکلوا یدیرابدید یب نیسردیا تفلاخت «دنامزرهراپ دبا
 ندهنسن یک دتباترفن كلکوک کری دنا هدنسوقب وا یدلوا عقاو مالتحااک |

 قاقز رکبوبا جش هکر دشعد لوا و روشی ربا البرپ اکس هککدیم زلط لد

 تبحح هلیا هسیک لوش ی دتبا مب هدیا تبخک هلکی هکم دروص ن دیرصم
 ندنس ثقو تک دید هسیکلوا ۍنارولب, یاعتهللا ندنس هک هتساره هک لر
 رهاظیبع كنبشک ت بعص لوبق ی دنا مالسالا حش هیلسک بو دیا ترفن
 نیکلوناو نمههکنردمبعیارحم یدا ارب زرولوا تسرد هرکصندقدلوا

 تدراقم ندنا لوا رهاظ ینارماریو یبع کنو نیس هدیاتبکک نیس هروک

 رکم رد هرکصن دکد ر وک نیبع تگ زدسلک د تیک ل وا نیس هلنا

 هد اند كليا س توب ارز رد بخ در و هلوا تغ د لوقما ید بیع

 هکیعلوا هل وا هلنرورض یرودص كببع لوا رکم ر دکلتحو هنهاده

 موصعم یدآ رد سم بیع بک كن هیلوا تع دبو هبل وا ه داند
 ییفاش ر دمولظو لوهجو روفک اریزرولک مرج و بیع ندنآ ر دلک د
 مالسالا حش نیس هديا ارادم هلکنآنس هکدنعک لوار دلکد كتسود ردیا

 واعا رذع ندنا هوا رداصاط و بیع ندنس ن وح هکد سوکھ یدتا

 قاتسود لوانیس هلواولغارکشاکا تقو یکیدتبا تالوبارب اکشان و نیسهلوا
 درک عا هلکک یبعص هک در وص «ذاعم یاب صخر ردلکد تکو

 ندنسو هلکهروص نس تقو كغیدلوا هتسخ هک هلپا تګ هلکنا هکیدتا
 فح كن هکر دندن طارش كن هيل درذع ندنسقحلوارداص مرحری|

 یپع درابریعو نسهروک یکییعیدنکو نیس هبعا بلط یکعح كنسو نیس هرو 1

 ےک ات نیس هلس زوهتمو رطضمهدنتلارمجو زدق قیالخو نيسهدیارذعنوجآ
 هدنقور نیس لب ار ذعو نیس هنود مزال هکیدنک یهاک مرجو هلو عفترهتووص>
 یدلیا لوبق حش یدردنوکنوتلا قوج هپءراپواج هل دبعوبا عشروفاکریما
 قووصیا نمی درسیا یدتنا روفاکوید ردي رک لوا نعییدردنوکوربک
 حش ( روفاکلا ناف ىلا تحاموامهشبامو ضرالا قامو تاوعسا نام |
 یالکوب كروفاک اما یدیا ولواندنکیدنیا تا یمالک روفاک یدتبامالسالا |

 ندرایهابس هسهک ن الف راتبا هبناک عوبا حشیدباندنتبمک تاکرب لذهش
 لی زابا لوبق هنسن هک لوا یدتبا ابا لوبق هسیک نالفو ایا لویق هنس |



 گدنقد
 ۱ ا هللا سدق مرضا هللادبعوبا ل م دتک بودیا لیصح یب هدف
 | لس یرکیو مدلبا لاوس ندفوصا هب ییرمضح هلنادبع وبا ردیا رم

 | اوقدصلاجر) یدتبابوری و باوجندنآر داكن یدیا شم هات وسز وس هک

 | هند او هفرط مر ا)یدتیار دن یفص كن مد (هیلعهلاودهاعام

 كىل دنع ق دص دەةمىن)ىدتباردەد:ةىرللع ندلا وحا كرلنا مدنا 8 اوه

 كوا لک داوفلاو سهصلاو مجسلانا ) یدنیا هليا هدا ز ز ید م دتیا ( ردتفم

 یدآ 4 زب رعلا هرس یلاعت هلا سدق ی الا هللا د عو پا دم هنع ناک
E AREلب زوتواردیدرک اش كت رسن ل هس یدیاهد هرس ےب  

 مالسالا ن ج ی دیشعا ذخا ن دنا تعب رطو ی نیشلواهلکنا لس ش

 یدروک یی هنسنره « دلزایاعد ىح هکیدبا شک دی 1 اس هزلا دیع وبا ی

 مدق زوسوپردیا فرفخ هللادبعوبا حشرلبدتیا ضارعا ن دنا هلیازوسوب
 یدک رزوا فاصنا فیفخ هللا دبعوبا ىدا مالسالا خش یدیا رهد

 قیالخ هکرادروص هب یمل اس هللا دبعوبا هلو عرادید ید مه تااهکر دنک#
 قالخا نسحو ناسا تفاطل یدتبا نسرولیب هلبا هنیهللالها هدنس انروا
 | دذع مكره هلیار ذع لوبقو ضارعا هلقو سفن یاختسو هجو تشاذب و
 | نوسلوا ولنا نوسلوا وبا هلا ر ظذ هسا عج هلرپ تعفش لاکو هدنرلناب د برد ۱

 ان لع نب دج بلاط وبا ر دم دیلک تنمرادی د هکر دراش دهن

 | باک لوا هکر دیحاص كي ولعلا توق (یاعت هل هجر یک ایئراحا 2 هبطع

 | باک یک كنآ هدمالسا ندنیاب كنفناقد تقي رط ردع ج كني رارساتش رط

 نالوا هیروب رب لواک ردشل وانو وشن هد هکم هکر درد شمال وا فن صز

 | بو راو هدادغب ن دنا ردش لوا لخاد هی هرصب هرکص ردیفرشا كلرا هع
 هدارخ الا ید اچ «دنسنلا ناسکس زوبجوا كنرعه ردشغا تافو هدنا
 ی دجا هللادبع یبا ندم نساوبا فر اع حش قبس كلا هدف وصنو
 سنا كنیدنک یبا سنا كنس اوبا ج و دد هی یرصبا لاس

 اردەلاس نینجا

 هرس یلاعت هللا س دق رد هب ی رسالا هللا دبع نا لهس یاسا ید كناو

 هک هرس یل اعڈ هللا س دق ین ادمه * ین وص هراب و اح هللا دع وبا *%

 هکر د هسیک لوا وب ردیداتمضومر هدمو ر رغد د هراپ واج ر دن دحاشهراک

 || هدتفو رپ هب ن دنا هدرا ترفن یلکوک هکند هتسنرههکب دشا دهع

 أ یناراب ی دع بویلبا ترفن ن دنا یلک وک رلب دروتکماعط یدیا هد هيرن وش



> ۱۷ ۱ ۶ 

 شوخ نس هللاو یدیارب دویدیاروقنیلا هد رزوا كياخ هماج لوایدروغارب
 وساب تزامن حایصسا م رغات هدکرزوا كنس ہیک و هللاو نکل نیسهنسن

 || مدراو هنکوا راکب ىلع هکردشعد یرب ندهقناطوب یدیارولیق هلرتسدپآ
 || هک شبا یشیا وب نسل اوبا یا مدتیایدیارلترآهپ رانوحماینآ كنیدنکل واو

 | مق او تسکش هرلنا لسم هکم دیا هدن اوزغ ضعب یدتیا رد قو ك وک ||
 ااو هللانا مد تبا یدلبا كلتسس ےتآ مدجاق هلکرلنا یخدنب رایدحاق یدلوا
 || کردتقو لوا نوعحار هیلااناو هللانا یدتا اک: سد تآلواو نوع>ارهیلا

 || لوادعب نم مدل آ همونب وب سپ یدیاررباقیلاح هککد وق هب هیراج نالفنب
 | ندنباها هک ر دیا لقن ندنآهنی و عهموق هی ەسوک یرض مدیامدنک یمدخ ||

 ]| ره یشا داوی رای دلربا ن دنرب یرب رءدیا عجب نودوا هکب دک هیارهگ هلیرب
 | هدرب رب هکیدروک ی دنک ه جن درا كنار خآ یدالوارهاظ یدتنافقوت هکر دن
 | كنا وب وروب وا شموق هنیزید كنآ نیشاب روناج یجربرب و شم روتوا عبرم
 | نیشاب روناج وب ی دتیا نیسررونوا هینیدتبا یشادلوب را هشوا نی راککس
 | مسبريا ن دک درآ كنس بوناب وا هکمرظننم ی دوی وا بوبق همی زید
 | صاخ كنب رست هللادبع نب لهس € هرس هللا سدق ینادابعهنلادبعوبا #۶ |
 او ی دش ربا ززوساکب ندیلش ت دم هت کر دش عد لوا ردندنزدرک اش |
 1 دم دک بوبق ینآ یدیاراو ماباب فیعضو ر رب مروکی آ هکمدتیاوزرآ |
 ٠ م دلیامزع اکی ندنآو مدراو هدادغب بودیا رفسی دنک هیربخآ مایا مکنوج ۱

 1 ن دنناد كن هکمدروک تع اج رپ ند راشو ورد م دش ربا بیرق یکنوچ |

 | هکمروک یب یش م دتیا لدلکهبنرلیدتیارابدلب هجنروک یب یدرارولک بوقیچ |
 | یوعدو هلبافم هلکنآ راهش ز امار وشول وب راب دنا یر وشلوپ م دلک

 || كنآ و یدیا ینوک هسعجج لوا مدشولوباکا ییکنوچ میلی مدیا نیسهلن
 | شبا مالسلا كيلعو یدتیا مکیلعمالس مدتبا یدیاینوک یساغوغوتکوش
 || هکع هطن لوا نی مدتبا ی دیا رید هلب وب یدیا یتداع كتاو هللا دابا تنا

 ۱ لوبقدیاشیسرید رکا مدننا نیسشدنقاکهباناب كماقهیدتا رد هدنتلااب |

 || بوروک هجم دا نم یآ میک ان مدنک ق اربا هراپ رب بوجاق ندنآ سپ نیس هبقیا ||
 | یدتبا لش یدږ و م السو یدرکی ربا شیوردرب هک ان مدیک ندنآ |

 || «دن یدتیا لاح یدتا شی ورد لوا ههالدابا تنا شبا مالسلا كيلعو
 || ن دنا نب یدلوک بولک شوخ زوس لوا اک هدلاع نمی لا قید |



۷ 
 دم هکندبا ردم من و ردشلوا دیصاکحا هیلکلاب کوک هکر د لب و

 | نمافر < ۰ ۳ لواو ردقوب یساتمه هدا ع هکر دینب ردر |!

 ۱ ردن ینعی (هنیلسنایفو ىلع دنشااذان کلو هنم شیلا بسن الور بدن

 | نکلو زلوا تبسن هنسن ندنآاکب و م دیا فینصت فرحرب چ هلیارکفو
 هش و مرايا ىلست هلکنا هسلوا قلناشی ربرب ہ دم رعاو ضبق هېلو نا ۱

 لوا هدتب ون ر قاصوا هساو لهاح هتد وع یاصوا هسیکرب کردذعذ

 رلک نایین هیلکا یزودنک هکه سوکر ه یی عد ردله>لها د هسک

 ماد كسنا هلیرکذ تن هکردلوا كموس یهللا هدنقیفح هک ردشعد هنو
 هدا ز هکندهنس ره ید تبا رلیدروص ندلاعفاو تاذو تاعصاک او هلوا
 | ناص ةو هدا زاک | هک هتسنلوا و ردندلاعا تفص ردراو یلامحا ناصعنو

 ۱ | ردلوا راش اید رابدر وص وید ردنراثبا اک او ردندناذ تافص لوا زلک
 | | ئدتنازابدیدردن نيسو لیس دیا مدع هنب رزوا كظح یدنک ی ظحلرخآ

 رد هن یرکشو هن یرماو هنلوق كنآو یب ی اعت قحردةمودرارق یکبلقنیقب
 نیدلاو قلا ءاهب ترضح ردقلوا قلعمهمعنم كلکوکر کش یدتیارلیدید
 | لاوحا "یدام هک ه دقو ر ردفورعم هلکعد دننشقن هکب راخشلا دج

 |رابدنک هنس هبیط حاورا اراک خیاشمو یدیوشبا تیاکح ندنکولسو
 | ءایلوالا ةودق هکهاک ره هکر دشع دو یدیا راشابق نایب تن یراهجوت
 |عفاو هجو هنیراتنناحور هرسیلعتهللا سدق كنيذمرت یکح دج هجاوخ

 ی دیا ردبا روهظ ن دنزوب قلتفص یب اضح یرا كهجوت لوا ی دیالوا
 ندنآ تفصو رابغریا و رثارب جه یدیا هسنلوا ناربس هدهجوت ولکدنره و
 رد رلغاتحم یلاوحا كهللا هایلوا كرد راشد ځا ثمو ی دیا رعلوا هدها ثم
 | ندنافصكنېضعب و رولوا هلتفصیضعب ورولوتفص یو ناشد یب یضعب و
 ااو ردح لهاا و رد هلماعم له ابو ردتفرعملها کر رب دالثمرولویناشن
 | ردهدقلناشن یب و هدعلتفصیب یناجرد تیاهنویلاح لاک ك تابلو ااماردد حو
 فب رش هدتاغو ماقمیلاعهداب زوب هکر ولو لب ینا ذ ضشکق لناشن يبو راشد
 نب ىلع ردرصاق ندنناب .یهنک كنهبترح لوا ترابعو تراشا ردهج هرد

 میهاربا ردندنرامدقتم كا شم ردنبس اوپ| ییینک ٭ هرس هللا سدة راکب

 | بار هدنآ ردیدآ ك٠ دلب رب هدم اش هک هصیصم ردشعا تک همهدا

 ن اخ هماج یس هبراج ی دیلوا ماشخا نوح هکر اربد یدلوا نکاس بولوا |

 ٭ روخارب#



۹ 

 زوس یک كنآ دیک مه هکردشعد یطع او رکب وبا یدعامالسالا مش
 لوارلبالقن زوسزآ ندرلب ریغورلب وس نب زوس یدنک مادلوا ردلک درلب وس
 كن هک هنسن لوش هک دا لضفلا نب دمع یدتنا هکردلوا یر ند هلج

 هوا تثز را هنسف عیج هلیمدع كناو هلوا بوخ راهنس بوخ عج هلیدوحو
 لوڈ تما اکمقتساف یکیدید بوخ تباع یدتیا مالسالا حشردتءاقتسا لوا

 کب هللا لوسرا ی دتبا هلسو هيلع هللا لص نط صم دمع یشکرب ردیفب رش
 هدعب زوتک ناع اهن کلر كاھللا می (مقتسام هللا تنمآ لق)یدتی هی تص |

 یر هرپ هک هیهسېک لوش مرول اق ناربحرذیا لضفلا نب دج لوا م دق تبان أ
 رات |هدن بود ربا هنسهزاخ كنيلاعت قح ےک ا رانا عطق یزهردویراعاطو

 هک اناا عطف نیرل هیرتو نیرلبداو اوهوسفن نوهنهدیاهدهاشم ییابنا
 اتد هگتتس هروک یدین ن وحك رد لوا هو هزوکن رات ا كنب راک درو ربهدنآ

 هکرید هنیو ردنناشن' قاراسنوکنورابدا اک تاللا ر دنلاط غرا
 ق> یتعی (هیبن ةنسا مهعبتاو هراوا ین ةدهاح مهدشا هلاب سانلا فرعا )

 هدعابناهنتنس كنیدنو هدلشما هقح سما وا هکردلوا نل هدانز یب یلاعت

 ردکر صب رح هنلاتتما كني رها ردکر بب نق دقح کره هاوا ولتوق ه داب ز |
 ر دک ردسیعب ندعابنا,هنتنس نلاسو هيلع یلاعت هللا لص لوسر میکرهو ۱

 نیعیدتاربدروص ند دهز هلضف نب دڅو ردکر ضرعم ندمح بانج |
 ردکنلرد مرگ وزپ زد توبلتا ضارعا ندناو ردقمعب هب اند ةلاصقن

 ردند هیناتهقبط ( ی نعلاهرسیاعت هللا س دق یذمزلا یک لع نب دج م
 دجحاو هلبا یشخ بارتوبا ردندنراک كنخشاشم ناسارخ ردهللادبعوبا یبنک ۱

 شقا طبض ثیدح قوجو ر دشا تبعگ هلبا الا ناو هليا یو رضخ
 تالولا مخ هدنناس كناک رهردرهاظ یتامارکو ردقوح قاقبنصتو یدیا

 یدیریغ ندنوب و لوسراارابخا ةفرءم ق لوصالا رداونو ج# باکو یک

 ردشلیا ادا مسقترب وردراو یرلباک ید e رهاطمولعو ردشمزابرلباک"

 هبا مالسلاوالصلا هیلع مضخ و ر دشمام هديا مات بویلیا افو یر اما

 ره هکر دیا تیاور ردب دیره كنآ هکشارو رکب وبا ردندرلن دیا تب
 یدیا اردیا شیتفترادعقاو ن دنرب یرب و یدیا رولک هتنات كبار ضخ هبنشکی
 رد هلی وب هدباطلا لصف باک ردشغیا تافو هدنشب یللا زویکیآ كرو

 هد رد هسکو لوا دنا لوا کر دشد اص بوچتفشک تاک |
«3 



ED: 

 هکیروت وا ندیوش * یدروک یدرف لوا هدنهبوح »۶ یدروک یدرغآوح
 ۷ ردشعا عولط هلمس هراهب كلا قح لاجو ٭ رد ٹک نداتروا درغاوج
 أ. دن اکاک العو لچقح ترضح یدلوا مان زوس یدلسک هصق
 | رزوک مکان راوارها هنب زوک كموقرب هلیسهناهب یسیدنکو رولآندمدن
 | ییدیاس هلوا ملاط با تفآ هکنا رهو رلبا روهظ هدنن هدیا افتخا تقیفح ۱ کوره )هوارو رسم هیسهبقا رم كاالکوکو روضحروپ«سهدهاشم تا

 یهدنبهدنریز ردبوبحم هيقي تدوعهنکل هدنب زکر ههدنبرک اورایاروج 4٣
 ندهناهب ولکدنرهو رتروا یبقیح لاج یس هناهب تالهدنردب و ندنهج
 ردیا لوزن تقیقح هلوا هدجورع مامن هناهب نوچ رترا تقیقح هلوا كسکا
 | نسرردهلشیاوب یرلکدید مدآ ردیک ندانروا هناهب هلک تقیقح هکراب رهو
 | راتعا ردتعیقحرظان یرب هن اهبرظان یر رد هلشدارا رک هعص یکامدآ
 نج یدیاراو یلغوارپ ولد دم كرادنبن ىلع ردتیق یب هناهب ردکتفیفح
 | مالسالا حش یدیا ریت بحاص یلغوا فراعو یدیازب نعو بیج یلغوا
 یطس او رک هدیاک لوش مدروک هلیطخ كرادنب نب لع دمخ هکر دشعد
 نیس هلجچ ندنرا درکو راتفک تفیقح لعوب ردراو هدهناطوب ميکنرهردشعد
 دلبلاو)یرب و( املا نملزنا)یربكتبآ کیا لواوردرا وب ندنیآ یکیاوب
 مدلی هلآ وب نیکددیا ۰ كنا ن کردند مالسالا ج رد (تیطلا
 یینکر دند هیناث هقبط هک هرس یلاعت هلا سدق یضلبلا لضفلا نی دم
 ہاکی یروتوا ندنبه ذم ین آر ایصعتم ر دلص الا یر دهللا دبع وبا
 | مالسالا حشیدلبا نی رفنءرلنآ ب ونود مرهش ںی زوی سبب ردراشعروس ندب

 هدربلوا بوراو هدنفرمسد یدام وق قوصرب ندخطب هرکصندنآ یدتیا |
 ی دش ریا هروب شین مکنوچ یدلیا تم رع هج ندنآورایدتایضاق ینآ
 | رکا ههارکذلو رک فا دلو یدقبچ هبیمرکرادلببلط سلم ندنآ
 |« دن ۲ و یدلک هدنفرمم هنیرخآ و یدنیا ندیسرکو ربک | هللانم ناوضرو
 هيرو لع هکردلوا رد هشسن چ وا یدتبا ردن یمالع كوافش هکیدردنوک بو زاباک !یربحنامعوباهدنز وقط نوازویجوا كيرعهیدتبا تلحر نداد
 هاو هنلیق مورڅ ن دلع صالخا هل ربو لع قبفوتو هیلرپ و لع قیثوآ
 هرب ی امجاو مارک | كرلئآو هلو ارسم قبخگ تاود كنیرلتسود یاعت
 دات آن لار اس« لضفل ید کردید ناقعوباو بلک

 )ج



 هک ۱و

 شقشیا ثیدح قوج ندرانآو یدیا شمروکیناهج اشم هل راب دور
 ردشقک نداسند هدنزوفط یللا زوبحوا كبره یدیا هقث هدابدحو یدبا
 | ندنآ هکرلیدارغوا هی یرپوکرب ها فیذخ هللادبعوبا کش رادن لغت قو رب
 یرلیا نس ی دتیا اکا فیفخ هللادبعوبا حش یدیارمک یشک یکی هلتیعم
 یدینجنس یدنیاعهب ور وب یرادا با بس هن ىدا نیسطاوبایا یروب
 یرلتسفولوا كن هفناطوب یدتیا مالسالا مجشمدمروک ن و نیسررود بوروک
 هکر دشعد رادنب ىلع ردقلوا منتفم هلینبعک ءزرانآو ردکمروک ینرادیدلراربب
 تنخیداش هکر درادزب ابند نعي (لاح ی ولبالب یولبلالبع تسسا راد)

 هکر دشعد هنیو ر دلااح كلبا شاع زس تن هدنآ زادشخوا هني رزوا

 ی یلاعت یخ نعي (نی رادلاحرطب ق ادوجواغاو انیوهلاب قلا بلطب)
 || یلاع یا الا ردلکد سیم قالوب حو راردیا بلط هلی غلناساو هلبااوه
 لاعتقح هک هسوگ ره لواغاربا ندتفلاخم هکر دشعد هنيو هلکشیا حرط

 هکردشعد هنت و هللا لوبق هغلغادرق ینآ یخدنس ردشلنا لوف هکلهد
 هداف هدقلوالوغشم دنیالخ ه دنامز وپ هکلوا خارا ندعلوالوغشم هقلخ

 هللا دبع وبا هرکصن دنوک جوا مدتک هب قشمد هکر دشعد هنو ردثمالاق

 ۱ هدنف هدنوک حواوب یدتا ردنوکچوا مدتا لدلک تفوت یدتآمدراو هیالح

 نع لضْفلا تلغش) یدتنا مدیارا زا تدح هدننا اصوجنا مدتیا كلدیا

 || مالسالا جش شويلا ن دلاغنشا هیهض رف نس لذا ون تایضف ني( ضر فلا
 ندنرازبد رانو هکر دندضتارف لج هدننا كموقو یرازبد كرر یدتا

 هنب رخآ ییدح دعت ړف تضر حراز هلو ند هنسنوب زکره نب راقدلوب |
 هکر دنوب یهلا هکر دش د م الس الا حش هنبو ردتراشا هیانعم و ہجتراو |

 سو یدو یس یدلنف تلط یرلن !عکره كل دا ناسحا هکنر اتسود

 قرص تدب 2۳ یدوقواهزب یتبوب كنيدنکو یدلب یزلنآ همر وک
 |[ * نورصببال مهو كیلا نورظنب مهارت و ٭ كرب یترب نم كيفبب نم ةأر

 | نیس نسقح بلاط نوچ #افح نمروک یخ یناقح *دیدره ه هجرت # |
 لد هددنراخ هنعشجناج یرو هسيابجاح رک ۱ # یخ روص هزاقشاع

 | ر دکر د رخ ناوجن هنب یزوس لزدرغاوج ایی حروک هد هنيا ردق>ثنیآ |
 ][یدرغاوح هکر دکرک درناوح رد هل درد مه دنی يس هلم اعم درد ب ابزاو

 | که سوکر ه هروک یدرف لوا هکردکرک درفینک نا دعب الع عیجو هروک
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 مرپو اکشهکمراید ردراو مرانیدر ید اکا ص“ رپ میا ویک ن دقح
 ا ر دکر کب اکب كس نمورو ر دکر کب اکس كسررپ و یدنبا نیسرروک تصعهز
 سادلوب ن دسلب ارط رلر ریس هللا دبع وب" هکر دیا تیاک>یرب ند هقاطوب

 م دروک قاقشا هراپرپ دهی هتسن ج كدنک کو نوک هنر مدلوا
 هکم داپ یدقب اکی ن دن جش می بول ینآ هکم دلی د شعتو د هج وہ
 | لداک هی رقرب یدشربا حوتف رانید شب هرکصن دنا مد پوقارب زما د
 یدل نوتص هنسن هو یدنکب وک هلا نونص ماعط داش مدیا هليا ماکوک
 نوتص هتسنزروروب یانو جآ هک هلواكسريد دیاش یدتیا اکب ونود هدعب
 بحااص ردراو یشکرب هدنآ ر دراو یوکرب بیرق «دنرزوا ناو هدشوا زالآ
 شپلواردکرک هسنیاتفدخ هزبیٹک لوا ز ربراوهپوک لوا ممکنوح لابع
 شب لوا ك دش را هیوک وا نوچ هيلا هقفن هنل ای زی هرب و اکا یزانید
 هدناو ید تا اکب یدعح هرښط نوح یدلنا هقفن درب و اکا یراشد
 ۱ 1 رابرپ مرلواسادلوپ هلکنس ن ید م رولوا سادلوب هلکنس مدتنا نیسردیک

 | نیس رسوا قالوا شادلوپ هلی د نیسردیا تنایخ هنسهراپ قوبق ساب
 یرصملا هلادبع وا 9 یدالوا یضار هغالوا بحاصم هلیاودنک سب
 | كنیلصوم ف ردندنراب دف ك خا شمر دند هر لها ٩6 هرس یلاخت هللا سدق
 أ تبحاصم دلش زوتوا هکندیاریدمدتشیا ندیلضوم حد هکیدریدوردیدرک اش
 ]| تفو میدلب ربا ندرلنآاکب یسهلج یدیا دودعم ندلادیا یسهلجج هکمدلیا
 ران آ و ندکلیا تبح اصم هلن ادح اراهنی زرایدناوزلیدتیا تبصو
 كوف وإ هک هرس یلاعت هلا سدق عقرلا نبرفعج 9 ندقلق ترشاعم|

 هکعقرلا رفعج مدتشیا یدتبا یریصحا هللا دبع وبا ردندنخشاشم ءالع
 ردیا قبقحن ییعساوب هک هسپک رد هللا مرابا بلط هکردلپ زوتوا یدیارید
 هقبط هرس هللا سدق ینرمصلایوصلا نيسان رادنب ی لع مدال و
 لیبصن نداشمرازید دن دن و لوا یرارخ اتمر و باشین عاشم ردن د هسماخ
 تص هل ظوفحتو هل یریح نامعوبا ه در وباشرت یدیامتفم ندنرابعو
 لیع «دناجرجو هلماح دج هدخطبو هلبحمب لضفدج هدنفرع»و یدیاشعز
 نباو هلبا ې ورو هلی دینج هددادغب و هليا نیسح فسوب «دیرو هلیاناجرج
 وباو هلی الا ناو هلا یسدقمرهاط هدماشو هلی رجو هلب نونمو هلیااطء
 لعواو هلبا صافررکب وباو هليا یرصم رکب وبا هدرصمو هلبا قشمدو رع

 است اور
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 بنس كلک البورولوا یضار هغلوا غاربا ن دیلاعت قح هلوا یضار هراتمعت

 كب رقت هبلاعت هل هس یک لوا قیقحت هسملکشوخالب هیهسوگرب سد ردتب رق
 یدیارروئواهدریرب هل نارایدنکه دقشم د نوکربهکر ا ربدوروس نیکو ت كت رفو

 هدولآ شخ ندنزوما هیشاغ یراکتم دخ هج درا كناو یدکراوسر هک ان

 برا یدتیا یدلک هني رپارپ كتنراب و دیبعوبا نوچ یدیا ردرکس بولوا
 تولوا هحوتم اکن ند دعونا سد رتروق ندتعشمول و هلا دازا ی نس

 ن دن دوا منهج ی دنعوب هللاا یدتا دعوا هلبااعد اکب جشیا یدل

 یدرشود ندنس هقراراوط یکیدنب یراوسلوا لاخ اف هلباداز ندکآ هدنیو

 مدلبا دازآ هللا ةجول هصاخ نیس یدتبا بوقت هثیراکتف دخ یراوساواسب
 دازارلنو *!رلبا دازانس ی یدتا توعار هنکوا نیس هشافیسد مالع ۱

 ۱ هحشدک ندایندمالع لواو یدلناتراشا دناحکاو هدیعوبا تود یدایا

 هکیدراو ناب سد جبر نا یایدتیا بواکاکآیلغوانوکرب یا هکر
 یداواعیاض عاهرسو ی دن اشوا توشود نکررفبح هرشط یددبا عامرس

 اسد تاک اتا هللاو 0 هناهرسهلیس هنامرس تکانا دنس لعوایایدتا |

 ىرعسلا هللا دنعوبا * ردووب یس هبامرس یریغ ن دیلاعت هللا هدنرخآو ۱

 ر دن دنراولا كنخ اشم ن اشارخ ر دن د هیت ات هقبط هه سم هللا س دق

 ]| لکون قی رط هلکناور دش غا تب هلظفح وباور دن دن درمن اوج كرلناو
 نع عضاوت هال ءایوالاهمالع )دكر ذشعدلواو رد شل نیمرعهیداب هنیرزوا |

 مضاوتردجوایمالع ل رلبلو نعي وَ نع فاصداو هردقنعدهز و عقر

 یتوقردکعافاصنا نکناراویردقردکعا زهر نداندنکناهدنعفر ردک عا |ا

 بواوا ربقف راینغ هدنسلحم كنا هک ظعاوره هکر دشعد لوا هنب و نکیآ راو
 هدا زهرا دیرههکر دش جد هتب و ردلکد ظعاو لوارهیمقلاق تولوا یتغزارقفو
 ادتقا ندنقالخاو ندنلاعقا هرلناو ر دکعا تک هراز اط لاف هنس یی هاف

 كن ارفف و كنئارا و ر دقق تراب ز یاروبق كنیراتسود یلاعت هللاو ر دکلیا
 | هقرخ هرزوا یمسر ؛رلیفوص نوت هکرابدروصاکاو ز دقلوا ما هدنتم دخ ||

 | هک ی سابلدز درغاوجو كنلهاتوتفیبشک هکر دقلقف اتم ی دنیا نیس یک
 ید ر دن توش ادب اکاسپ درک هل كن رب توتف یسیدنکو
 ردکعا تففشو ردکمروک ینریصقتیدنکو ردقغو دروذغمیناصةنكیالخ
 | یس قلخ هکر دلوا توتف لاکو نوشلوا واتا نوسلوا وبا هب الخ عیچ
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 آئو ی دلوا هج وتم اکن ندرنا ب ودیا مامت ن زاغ ید صخت لوا

 | رایدتبا مدعا تقاوم هدماعط هلک س هکندشود بیس هن اکب + هک مسیم زولب

 ندالاهتقح كدهنامزوبانیدرب و ناوجرباکب یرانیدلوا یدناداتسا یاززر:
 ردبا باصق نیا یدلبا داژآ هیلبا دازآ ندقلوا هدش هیابند ینآ هکم دلبد

 نسرلب وس یرغوطمدنیاو م دروتوا بوراو هنکوا كنارابتخا یب نی سد
 شقزوکیا ریه یدیا ین وص ن افاخ جش صح“ لواو د اتنا یا
 دغ یدآ 4 هرس هلا سدقیرسنلا هللادبع وبا e یدلناتافو هدنزوهط

 الح نا ردشعا تبحک هلا ین بارتوبا ردندنرلعدق كاشمردناس> نا

 مدمروکذسیک یکی ھکت رد هدنمالرانوب مد)واقالم ریش زویتلایدتا

 ن س ابعلا وتاو یربسلا هلل | دبع وباو یبشح ب ارواو ی ر صم نونلاوذ

 هکر دشهدیرندنباهکا كني رسب دیبعوبا مهحاورا یلاعت هللاس دق اطع
 | نوک حب وا هنتفو 3 هککداکوشات یدیا لوغشم هشدار یرسب درع وبا

 | نسمردیک هخ هللادیبعاباادرلیدتا بولک اک | ینککياندهقناطوبیدیشلاق

 هب هتسن یکیدید كرلنا لش لنسیدتبابونود اکب ن زوب سد قوب یدتا
 هکرار دبا تیاکحر دکر رد اق ن درلنا هنکنداند ی دتکو هضرا یط عب
 ]| هکیدیاریدهنش لها بورک هنس هناخ یرسپدبعوباهدقدلوا ناضمر نوح

 ک رهو یدیاراروقخر اوسر نیمهویدزارباب هنیرزوا كنا نیسومق تان هناخ
 كند اخ هدقدلوا دیع زور میگن وح ی دارروعارب كار ندخ ارسلوا

 ا د ر وط هلی وش شموق هد هشوکرب ماع یکمنا زوتوا لوا ی دیا رجآ نیس وبق
 ]| نیمه یدیارون واههو یدیار ءا هنو یدیآرب هب ۰ دنوک زوتوا لوا قدیاررولو

 بولواراوس هیاطرب ییعبهب انهار هاف واكو ارد یدرالبقزاهلنر اه طر

 ]| یدتبا دیبعوب | یدلوا بوشو دزغجماط لوا هطوب یدنک هیارغه دتفورپ
 | ندنرپ لطیف كد هبجتراو هی هرمصب رب و تیراعاکب یرفجش اطوب ادنوادخ
 ]| هنلغوا یدشرباهب هیصب بولوا مات یرما ازغ نوح ی دلوا هدنز بوقلاق
 قرظ هقرعو شه رق نآالاوب یدتبا لغوا لا نیرکا هازفجم اطوب ۹

 یدلا نیرکآ ن دنس هقرا کنوج ردتبراع لوا هکلا نیرکا یدتیا نش
 یصر ر درطعنلا) هکر دش د لواو ی دتا ےلس ناحب وش ود در

 هب رعلا كرت بحا دف ءالبلا ه ءاس نخ هب زد ءالبلاو در طلاب یضر دف مع ها

 ۳ دیکر رهسارد دعب بنس هننحاص ناغوح نم یب (هللا ىلا برقتلاو رفلاو

 + هراتعن م
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 باوج هللا دبعوبا م دلب هکی درغاچ رخ اوبا ی داروکن کر دیک دنا تول |
 نیس ےک یکی دید م دلب یس كر اوبا یدتیا مالسالا جش كدلتبهکب درب و
 یدنا كعد دیلی رسما يیدید كل دید كهالادنع وبا یدیآ كم دمدلب

 ۱ منرو د سه مارب ی هکر دشعد هلیخاولوا یطساورکی وبا یدتبامالسالاز س

Pop.۱ هللادبع وبا دره من لواویروحالا هیماونا درممام لو امری رود  

 یدتیا دید دره مناکوب ود ره ما ٤اک | نوت رابدتیا هب یطساو ردالجا
 سبلاملک اب ناکو)ر دشم اب هنسن ن دنلاكق ولج جج هی روحام ةیعاوبا

 یدیاهیلوا یلعكالخ هدنا هکی دیار ند هنسن لوا یتعی(عنض هيف نقول طح
 ی دررید ناطقلا هلادبعنب یلعاک | هکیدیارب ندنلام كنبشک رب الا نیو
 یرولوآن دنعب دلوا روخ قلخ هدنن اب یدیا کی ییهسچک یطساورکب وبا

 راب در وص ن دم هی اللا هللا دعونا یروتوا ندنترع هل دیحوت هدنلعو

 || تبسانم هدنسانروا تب هلع یتعی(فب وتلا[عنانادی رااناو ةو یلام )یتا
 هنتسآ رقف ن ریقف هکراب دروص اکا هنب و غرکوا هب وت هکم رسا ن, ردقوب |[

 العد وزرآو هبلاطم انط اب و اره اظ هدنسقن هکر ی دبا رولوا قسم

 || وص ینعب هلی هوکر هسچک زویجوا هلیبشخت بارتوبا یدتیا مالسالا جش |
 یرب ی دل اق یشکح یا هلکنا نانه یدتبا نیمع هید اب هلی زل هی رق |
 | قوصلا ناقاخاهللادبعوبا ۴# یدیا یرسب دعوا یری و الخا هلفادیعوبا |

 هکردشعد دادحرعوح ج ردندنرابک لدادش ةيفوص 1 ه سس سدق

 | هکردش ابا لقن ندی زار باصق نیا یدیا تامارک ب خاص نقاط هدا دبع وبا |
 آہ دنرانک ن اکد نی ی دیا راو ین اک دپ ہ دنس وشراج دادخب كمانا مب یدتبا |
 | دادخب صخ لوا هکیدلوا هل وش مظ ےب یدک صخعرب هاکان م دشمزوتوا |

 کب ن دیشک لوا مرط اخ مدشمامرپا هغ ولبادح زونه نب و ر دندنشارغف
 | مدد هدنوکوا كنایدبا راو مراثیدرب مبو مدرب و مالس اک 1 بولاقیدلکج

 مدتبا هعدنکی دنیا تافتلا ولکد لوا اکبو یدلوا هناور بولا یرانید لوا
 || هب یرینوش دجسم مدنک هندرا كنآ نسب مدتیا عیاض یر انیدرب نامه

 | هنر ندرلنا یرانید لوا رارروتوایشک جوا ندارم هکیدزوک هدنا یدشریا ||

 |یدقیج هرشط یدینک نالا یرانید لوا یدروط هزاغ یدنکو یدریو ||
 هلن ارت بوروتکویدلا نوناصماعط ند رازاپ م دتک هصیعع لا هنب نی و

 | رلیدلوا عراف ندکع نوح یدیا رر وط ةد زاغ زونه صف لواو کا
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 ڈک لها یدلوا میظع نافوطو یدلوب تدش راک زور مدیا شم رک |

 نداشدی مدتبا ن هلیارذن رپ یس دنسرلب دتا اکب رایدتاراردنو رل دل شب هپیرازو| |
 صالخ ندالب و رکا یھلا م دتیا رلبدتبا حاملا قوج مهدیا ردن هن م درج ||

 هادلبا کرد ر ذن هت وی راب دتبا ع نینا لیفنکره هکم دلبا رذن مس رولوا
 | یدشود هل وش ةع رطاخ مدا نب هنا نا لبق هکیم رولوا یخ

 هلتعاجر نیو ی دنصیک هاک ان ی دلبق یر اج هلی وش هعانز یلاعت قحو

 || نكرر ووا هاکان كد هنسن ج۵ هدانرواوب هک: دک نوک هجنرب لدشود هراک

 انن ن دنتاو راب دازاغوب بون وینا یداک هقبح عوج وج لیفرب
 ا اش ع نا لف هکمزی زود بودیا رذن م دتا ی زاید لیا ضرع
 | نیرلم ربا ردتصخر كما دهع صقنو ردبم اقمار ارطضا هکراب دتا

 ۱ رانا زوده راب د ویا بوبي رادقمرب نوچ م دغود ن دع دهعو مدیا لوبق
 ,راناوخخسوا كنس ەچ بوبلقوق ليف نالوا یسانا كزهکبلوا نکباهدوشن وا

 هک د نېک رهی دلقوق رب رب یوق لوا ب ولکک هرکصذ دنا ی دشرا
 كاله نیس هجا ی دلنا كاله بولا هنتلا یغ انا یدلوب یبوقق ل وا
 زکره « دنب و ی دلقوق ید یب نامز قوجو یدلک اکی ندنب سد یدخیا
 تراشا هلیعوطروخو یدنود اک: ن دن نیساقرا یدالو ربا ند وق و لوا

 راوس اکبهکم لب یدر دلاق یراق وب غانا مدنی مهف ن, نیب هقرا هکی دلی
 | هلتعرس مدرونواتسار روتواتسار هکیدلبا تراشا سد مدلوا راوس رد لوا
 یدنارون روکم ب شلووسوتعارزهدنا هکیدرونک هعضومربیتباتیدلشاهکعک
 | یدنک هلتعرسیجدندکلوا بونو د مدنيا هضاشا نیاهغاشا هکیدلبا تراشا هنيو

 یرلناچبرتورل,دنلبا هنب راهناخیب و یدلوارهاظتعاجریدلوا حابصنوح
 عن لدهیاروت ندربلو هکنسدم مرولس رای دا مدلب وس ماع یب هصقیدر روض ی اح

 8 مر وتوک هد هکر ب کردم تالنوک رکشرلیدتنا ے ۳ ؛ مدشاردلوب تلدوک

 یحگنردج | یدآردنددننات ةت نزلات سدان انا لا دیضوبا)

 یدادغب رک ر هک قلوادج اردالشا نع ندم رل, دارا ضب وردالجل ا
 بارتولا ر دندن ولوا كماشم اشمو رد ثلواهدعشم دو هد هلمرامارداصالا

 هلا الا حم یسانا كنب دننکو ردیدرک اش كنیرمصم نونلاوذو كنببشخت
 دید اتسا كابقدر دشلوا هل هدرفسو م دص هل یر دیبعوباو
 |«داوه یب الج ههادبع وبا ق انتر طا وبا « دنقوربی دبا حرو لهاو مع
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 وبا هکرد هلب وب « دخ رات ی دیا ندنن ارقا كاع ورو كدینج یدیا ندو رم
 یرلکدنود ند کم جاج بودیا محهدنناسفطزویکیا كيرعهیسنالع]ادج |

 كموف رب نوکرب هکردشع د لواو ی دانا تافو ن, دم ن اعز زا ن دتدم

 هو بدل دید غالفمنب نسموقاوا سړ مرازا مب مدیهدنساننآ تالمدياهدن
 مب مرازآ عنبه دنیا رایفوص ردلکد بدا یدتبا مالسالا جش رایاد شاب وس
 هلتیکلم یی هنسن جه هنزو دنکه دنساترواناران ردن دنب ادا كرلنآ لعد معن

 مک هیدقوصرب نوجکر دشعید یناورش خش هاتر ور ضر هاظرکم هیقیا تبسن |
 دنس زا وأ یکلم رانو عی نیس هبعا رظناکا هکر دکرک تیلعتمنبرازامب |

 ن دنراقیرش ساح مادزپ نعلا هرسسدقیراخم د جلا دّیس نالوا رع داعس ||

 یسن الق دجاوبا نوچ ےب هن كنس هنردنتقیقج مس مب كنس كنسرد هنا
 م هدکنا كنسرکا ادنوادخ یدتیا یدنروک توم عالعو ی داوا هتسخ |

 تروسضرب س هلبا هدنسانروا لزنسیکیایمتوم مب هسیاراو مردق هلی |

 ی دایا تاو هج ويرا هتلبا ید هریرب هکر اب دیوق هیفم ینآ بولواعقاو |
 یدیاندرلقفح هک زب زعلا هرس یلاعت هللا سدق یناهفصالابب رغلاو ۱
 لدرس لوایدیا شعسربا هعج نبع هدّعسع ماعم یدیا یساتامارکو تاباو ۱

 | یدیاردیا هفیطا هاکناویدروسینا فیفخ هللا دبع وبا مش رایدیدیلولح کا |
 | هنلا یدتاو یدلبا عجب یناراب ی دلوا دیمون ن دنت ایج هد زاریش هدنق ورب

 | هلبوس هلونرایدتبازمسېمردیا لوبقردراو منجاحرپ مع هدزکناب زس نوح |!
 یی نارأب نکب دیا نخ هدنرباقم)رفاکیب ملبا تاقو هدر ول نوح یدتبا

 || كنسرکا هکمریرود بوبد هی الاعت قح یدتنا رد زوس هزوب رلیدتاو را بدلوا

 || تافو هدن وپ یدعهلباهدسوسرطیمافو ینبهسپا راومردق هلم جا ق عنب هدکناب |
 یدلوا رهاظ تک رانا تویملکا شعو مر دق هدکناب هکم دلب مروي هديا

 | هکر دشمد یړپ ند هفئاط وب و یدتیاتاقو هدناو یدتک هسوسرط بوق اقو
 ندنس هک واو یدیا شعضشیلبوا یکبا ك یاو مدراو هب رغلاوبا هدسوسرط

 ی دیا راو لاح بیو یدیارقآ لریاو ناق ی دیا شاراب هجا راو هنیزرد
 زونه اما نیس رر وکه کرد هلي وش ی دنا ید روص وید ردن كلاح یشکرب
 كموق وب هک هرس هللا سدقیسنالقلا هللادبع ؤا یضلا سم هکم دید

 |هییک هدفحابسیطعب ردشعد لواو ردن دنماظع كب هفت اطوبو ن دنمارک |[
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  قطص هد یدنباراذتعا هنکیدلب وس تسکایعب ها لوسراهارفغتسا |
 ,مالسالا حش مدناب وا ندنرورمس كتلاحوب یدلوک لسو هیلع یلاعن هلا لص
 ! دبعإ ردکعا نیکیدتیا رانو نیمه كلبا تع هنکیدتنا لتهفناط وب یدتا

 ج ندنفشح هک هوا دودعم ندراک لوا ید راکناهش راک كرلنوب هکر ذلکد

 ندنولوا كهفناطوپ یدلوا ماذجهدنرعرخآ لیلا مالغ زالوا عقاو زاح

 | یدلوا هلتربغو هلته كنسي رپ ندنرلهدیسرانهفوصتم یدنیا بودیشدا یر
 هلکآ یلاعادلرلت وب هاکهاک ی دیا یزانم كنهفن اطوب لوا هک ی دعیاویا نکل

 لوارلیدید هللا مالغیزوسوب یدیدرب وافشاکا یلاعت هللا یدنارولوا ما

 | رظنرابدلبالوبق یدردنوک هخیاشم هسیاراو یسهرهو یدلباهب وندلاح
 ۱ هککراثآ یدروتک هه ولیدود ر درع لوا رخاكغتا راکنا هب هشناط ونک هلا

 افسلا بیعشنب ىلع 9۴ ردکر ک هسلوا هم ردراو یرلتبحو رارقا هبهفناطوب
 کز رد یدیشغبا تبهگ هلصفحوپاو یدیان دروبا ٹین ربح + هرس سدق
 كلم رهویدنا شلع مارحاندروب اشنهنسهلجو شلیا ج شب ىلا لوا

 | اودهشل)یدتنا ردنزاغو رابدتااک او یدیا شلت زان تعکر یکنا هدنتلا
 هدنب رقهبی ات هللا كناو ردندنعفانم ل مج هلکنآ می زات وب عی (ےھلعفانم

 رج وا یسهصق كنفيدلوابئافندنسودنک نوک جوانواو كس هل درآ

 ی رق كنيلاع: قح یدتیا مالسالا مش ردشمک هدنناب یاوحا كنيدادغب ۱

 سدقید ادفلاقفوم ن, ىلع ردت انج كمليارکفو ردنربح كلبارکف
 یدشمروک یییرصم نونلاوذ ردندنسامدق كنخشاشم قارع د هرس هللا

 یدتیا نکیآ هد خج تقو ر زردیا تبسن مج ترد شعب اکاردیا مالسالا جش
 هجكلوا یهدلاح هن مرلب تقویافص هنو لدروضح هن مرولک مری راوهلةسأت
 | نس جھ لغو قفوم یا هکیدنبا اکاو یدروک هدنس هعقاو یی الاعت قح

 | هم 4 اخمدیسایدس ن, رکا نیسبمردیاتوعد هک هناخ یب هسیک كکیدلید

 ج4 >اکس نیرکا ادنو ادخ هکر دشعدلواو مد زم روتکو م دز توعد
 کب زکره مسرابط هلیدبما تنجرک او یوق هههج ی مسرابطن دنف وخ
 هرکرپاکب مسرابط هنفوش كفلتسود كنسرکا هعوق اک او همرب و ماعم هدنا

 یا سدق سل دج اوبا هل كسرادهرکصف دازسوکی رادید
 1 هدلصاهک ژریدردیدا دخل دج | ن بعصعیدآردندنراع دق كع اشم ¥ هرتس
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 عارف نعي ( بالبلا نه ءالب عارفلا ( هک ردشعد لوا هو ردتعارذ یر و

 بل اغ یوقت هک هی هسهک ره یدتیا مالسالا حش ندنرالب كةحردالبرب

 لوش اما ہیک البرباک | ندنفارف کا ردکیلغش ندنغارف اکا با

 قوب نیر تغارفاک اردیرا لکوکو ر دعرو بحاصو ر دیقتم که یک
 كراک وب تالش وردو ردس هناح تی كيلاعت قح عراف لدردکلم

 قرتاکا ردقوبمزع قی رط هک هد هسیک ره هکر دشعد جرج نبا ردیناکد
 هی هرس لات هللا س دق جالل ین اهفصالاةرج نب ىلع ۶# رداکد رسم |

 هدناهفصا یکروصنم نیسح یدیالکد جالح لوا ی دتا مالس الا مش
 نامزههنربن ها هرچا ىلع یدیایدرک اش كنان ف سوب ندم 1

 لالح عاد لواومدروتوا هلکنا و مدلرا هدناههءصا هدنناب كنانب فسو نب ۳

 1 كن هدنقوو مدرازاب ندناب اکح لوا نب و ی دراب وس ناوارف ندنلع كع ۱

 نيد هدتفو ےہ د دشا ربا هر هرص بوئودوریک میکنوح مدنک هج ندنناب

 لکد ناب لب ا5 هک دنا دیس هلهحو رب م دّتشیا نیرح یتافو كةس و ۱

 ۱ مدیا م اصب ربک وار یت ناهعصا حلوا هلب و م م دا هک دنک

 لا یدیاراردب ارس اکح ندنآ انادرانآو هدنناب ا یرادرک اش كنيس لهس

 ْ دیدسوکرب دسلک شوخ زوسرپاکب کا ره یدیا راررب وربخ ندنزز وس ۱

 مک هنره مدیا ردیا تراهط ه دنراک وص نوکر, مدیا یان نب اریذ مدرریدزا

 ۳ یدلوا كالهو یدک هی وص لج بوشود نرویلسا مدرشمریدزا

 | نیرست لهس هل وا مدیشتب عج هکیدیاراکزورهجنوب هکمداواروضحمب
 نوهگب دن ک هی وض لر د ل رابم یا ی دتنا کن مدروک هدرعخاو

 نفح كکنبح نالوا هرازوسلوا ی دتا داتسا یا مدنا مدتبا یکدنجنا
 ۱ رانا نعد نیسم عا بلط ه دکزودنک عح كرلتسود و عح كهللا و

 رددوب تقاط هملطلوا ه دن داتسوا یا مدیا نیسرابا لع صساصتعم

 | ندهعص باعا سو هلع هلا لص نط صم دی مدروک هککدیاهدزوسو

 بودرکسندهرورس مدروک ین ميگنوج رایدروب فی رشت لارا تعاجرب ||
 لهسینعب هيد صوب نوصت یدتبابودیارذغذ نادنخ هع زوب تب مدراوهنکوا ||
 | ردتعبقح نیعنامهییحم كني راز وسو قبح كن هقناطوب هکنسرعد هب رست ||

 | هلع یلاعت هللا لص لوسر هکر رک هل وش ردتحاکا ۵ نیه نزع هرانوب عي

 | یدتا یرسن لهسسد یدیاشک نوعا كد یزوسوب هیرتسن مسو
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 | هاحس ( رتفلاو ةلقلا عم ةفرعلا)مدتیانب تفرعم هلارتفو هلتلق هکر کو
 4 یدلر ۲ ن نعل ) قطع ارو تمطعادق) هکب داک زاوآ ن دمار مز

 / لوشو یدلوا لت اهنلاکو دنلضف كلا هرس سدق دینج هکر بدیدو یدلرب و

 لذحش لس) هکیدپا شعزاب یدبا شمردنوک هلهس نب ىلع جش هک هدهلاسر
 كنس هکذدهللادع انا لنهشروص قعد (كيلع بلاغلاام هللا دعانا

 | یدتبایدروص ند تنش ینآلهسنب ىلع سد ردیلاغ هنسن هن هک رزوا

 46 هرس یلاعت هللاسدق هزافئدم ۴# هرها لع بلاغ هللاو هک زا هدنج
 دهتح ه دندابع ردندنرادرک اش كالا فسو ن دجخردرفءج ويا اک

 یدرو نآرقمنخ هرک چ وا نوکره یدیایعس ه د يط عو لذبو یدیایوقو
 | ن دج ینآ رالی هیت رب یدشریا ثاربم قوچ ندنساتا اکاو یدیشلوا
 | یدیارا و تسودرب یدیغوب یرمخ كنآ هک هلیوش یدلباهققن هنلابعو هفسوب
 | ک او یدروتلبا هنس هن اخ بورب ویلا هلوا تج اح اکا ےک هنرهیدرو اکا
 : كنوب لبی هرې نوج هیلبا رادربخ ندلاحلوا یه يک رپ هکیدیا شلرعصا
  وبد هکیدلبا مارباو حالا مام هننسودكا فسوب نب دڅ یدک هنب رزوا
 ین هل هارج)یدتباردهزاف ن, دمع ید تیار دوک ن رزاق یوم كملابع مب کریو
 | هلکلموکرب هکیدروکی آب وراو هیمزاف نر دمعه دنا شہقزیز عر (ءا زج انسحاب
 | هلا ال هکیدورب و یرب یکیلا ی دتیا نیسبمزموشوا رفعجاباا ی دتیا رر ونوا
 یدررد ندنرارح هکمدروکه ها الاهل ال مدتاومدتلبا هنتلا یلکوک یملاهللالا

 نب هللا دبع هکیدیا هسوک لوا وب *کهرسهللا سدقیزورلا لعن لهس
 هدنرزوا ماطبو دیا هتسارا یکی راهراجوب نوت ید تنا و ی دراو هنیارسكاکرابم
 یدنکب وقبج میکنوح هد هلی وا یدتیا كلرابلا نا نیسهردنا هعاشا نیسروق
 | مب کر دکر که سفیکن دابند تعاس نیمهاک اک تشیریایدتبا راب لا نیا
 لواو زاب 8 نالبلوا هکرد ررقعو یدیغو هیراج زک رهه دنرزوا ماط

 | تیا لوبقاکا یدیایرلر روح تنج یدروکهدنرزوا اط منب هکر هیراج
 حور ملس نامه یدّعیح هرشط ندیارس هکنوح یدیا راشمردنوک ولد

 یکیدتیا تاون هني هدنبلاعت ق حرلبدتبا هب یزو ره لع نب لهس یدتا
 ی اعت هللا لص نیطصدج ارب زیتغارف لکوک ی دنباردولوا یسبقنق لر
 ( عارفلاو ةعكلا سانلا نهربثک امهبف نوبغم ناتمعت ) یدتیا لسو هبلع
 || تحک یر ردرلنوبغم هدنهد یکیالوا سان رنک | هکر دراو تمعن یکیا ییعب

 هک یربو
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 ردشهامک هک هنب رزوا كنوک لوازونه ردن نوکو نود رد ص ةن هبقوص

 زکنوم ارس وم ےب یدیا ریدلهس ن یعامادو ردهدنوکلوا نامه ینوص
 ردلوبق ندنب و توعد ندقح یتعی ردتباجاو اعد نیمه متوم منبردلکدیک
 یدیدكيبل نکرروتوا هلتعاجر نوکرب یدلواعقاو هلپوا یدوشبد میکتنو
 لات هللا سدق انبلا نادعم نب فسوب نب د ۴# یدلبا حور ملستو

 تباک ندنهشزویچوا لوا هک ردراشیدو ردهللادبع وبا قبنک هک هرس
 هنس هکم یدلوا بلاغ عاطقناو تولخ تدارا کا سا ردشعا ثیدح

 نوکر ه لوا هکر لیدیدو یدلبق هیداب عطق هلبادی رج مدقو یدتبا جورخ
 نیسزجرب هسیارولوا لصاح هنره ندنآو یدیا رولوا لوغشم هنلع لان
 لعو بسکردقوب و یدیارولبق هقدصهیارقف نیسبقایو یدیارونیدیاهةفن |

 | عاط یدیارولبقنی زان وسنانوج یدیازدیا هل مالک نخ هنهدنوکره هلرب
 ادنوادخ هکندربد یون اب رتکاو یدیارولوا هدنآ لدهحابص بودک هنفرط

 یتببولبقی هعر زوا غاطوب هکلیقرعااب و هلی بیصن یکتفرعمو یکعلقلک |
 لواو مرتسیا تالرید نسکتفرعمو نمسکعلانشآ كنس هک نو سابا كاله

 راشمر وئوا ه دجهاریا مافم راریپ هکمدروک بوراو هب هکم نوچ هکر دید
 محرا نج رل هللا مسب یرب ندنآرقلها مدرونوا دنب هدرپ رب بب رق هرلنآ
 هدع) رلذدر دک د یبیشک لوازربب مدلیاداب رف بولک تلاحریاک؛نامه هجان

 تیآرب ندنأرق زونهو كدلباداب رف هنکیدلوا هن اکس ناوجیارایدیا اکب |
 ءایشالا تماق هعسان و نوضرالاو تاوعسلا تعاق یسار) مدتی یدغوفوا |

 تنابشاممیجو كراریبو كرلکوک ردهلیدآ كن آ نعي ( اعام“ هللامسب نیکو |
 | یب بوقلاق هج راربپ وا سب رلبا تیافک كسی یتیدآ كلاو یابق
 اعد قوح هد هکم هکر دشعد لوا هن و رلبدتبا تزرع اکب و رلیدلآ هنیرلعا
 ۱ ك هکلا یماجا وری و كتفرعو كلاش هلکو کم برات هکم دلدا یرازو

 م دا محرک | هکیدیاربد ینکرب مدراو هیوخم وا نکرک ناجرسکتفرعم كنس
 || همرمزسد هلیوسزوس هب هسوکو توط ځروایارب كسربد نوساوا لصاح

 | مدلید اعد بور بڪ ةنزمز یدلوا مات یانوج هلید كنجاح بوریک
 | ادحاو نیرمالا نمر خا فس وی ن اا ) هکبد تیا فداهرندنس ویق مزمز ناه

 أأ نده یکیایعب ( رقغلاو "لا عم هفرعلاما ايندلاو غلا عم معلا كلا اھا

 األع هاا ندو هلبا انغ هسک رک هبا راتخا هسیا ولکوس اکس نیسدقناف ن |



> 
 EE تبحک هبا یشن بارتوباو ردشاوا توانا صوتاناکمەدنرزاترواو

 ]هر نوک یمرکب هکیدرواوا تق یدیا راو یس هیطع تضابر بب كلو ||

 باپ را یساشنووشنوربک اذهعم یدیار روطناربح هلب وش هد هناخرپ یدرمجاو |
 | طق تلع>اام )کر دشیدلواویدیایک ی سامو وشن نیرنشع تاڪ او تمعن
 كنياورإلا مدمريو لاّمحازکره هیهنسنر ج ن ینعب (نیدهاشب والوالا |

 نآدولوا هدهکع هپ یکم نان ورع هدتفو رب هل تداهش لدهاش یاب و 0

 كنناهفصإلا لهس نر ىع یدلوا عق او كمدیا جروب ها كيزونوا |
 كنا لهس ن ىلع هبا تنواعم هجر وب لوا ےک ات یدلک هه هصا هتنان|

 20 ا دیس هاجج رد رادق# کی دنیا موس جو
 | یلکوک یخدلوا یدلیاعادو بودیا تخاوناکارخآ سو یدمربوربخ اکاو
 | شدوا هلج یبروب ی دروک بولک هپ هکم ورک شد وسدرپ هلحر و هن

 |هلب وا نوڪ لهس نب ىلع هکنسمرولس یدتا مالسالا 2 یدلباروصح

 | حه هک هبلبا قلراذک رکشو قلهاوخ رذع هکندنآ ی دلبا فوخ ی دابا ||

 هکر دلکداو ر هدنرفا:مزبردشعد لس نی ىلع نیا لمح هلاحو دازآ درر

 | یدتبامالسالا جش ردب راکرینغ ك قبالخ رلنوب هکر هبید شی ورد هیهقناطوب
 | یدربو هرلشد ورد یبهماج ورف یدرب وهرلینغ هکیر هماج رخ اف یلاعت قح
 کردند لهسنییع هن و یدرب و هرانوب یتتذلو هرلنآ یرلماعط «ریکاپ و
 | نعي (رارسالانطاوب داسف ملاعالانسح رو رغ نم او هللا انذاعا)

 راس نطاوب ن دلاعا نسح رورع نیسلف اص یزسو یز, ی اعتقح

 یوسامو ر دیر ن دعح نود ام فوصت هکردشعد لوا هني و نکنا داف

 ردیپ رق هنونظیدتبا رایدتیا لوس نددیحوت تقبقح اک او ردیلخت ندهللا
 |ییاحصال تاقف تیب ۴ یدوقوایبب و نعضعبو رد دیعب ندیافحو
 |ثدکخر ¢ هجرت ل دبعب اهلوانتف نکلو بيرق # اهوض سعشلا یه
 لیعیدتا مایالا جش ٭ هباتفآ نس س میلازمریایلو # هباتورون خرغ هجرک
 هکنوسلوا هدمرطاخ هحخن یدتبا ای رطاخ ینوک لب رلیدتبا هلهس نا
 نړ دج حد لواړک هب هذاف نب د حڅ صفحوبایزوسو یضب و یدنآنوداب وک

 هد نی اصلا ریش باک هک هی وش راب دنا تدسن ردن دنرادرک اش كانى فسو اا

 هلوا شلوا رداص ندز رع یکیا لوا ز وسوپ هک ردا و ردر وطسء
 | زوسوب ی دحیا مالسالا حش هلو شعضود وهس ندنزب رادان هکر دلتحو
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 ر دص الاوبا یبنک 4 هرس یلاعت هللا سدق هپاولا ن نورع #

 حد N لوا هکهدروک هدنناک كنب راوطایای دچایدتا مالسالا حش

 رلید روص ندنل احو راددروک هد هعقاو یناردشعک نداشد « دماشو یدبا

 رلبدلا ماسح ریمطق رني ( اوقتعاف اون م اوققدف انوساح ) یدتنا

 4 هرس یلاعهللا سدق ی رغلا نوع 9۴ رلردلنا دازا بولا تنم هرکص

 یاسوموبا یدیا ندنسامدق كحاشم یدیا لیها تح ایس ردندنموق برغم

 یرابم هرهج یدیایساتامارکو تاناو یدیشلوا شادلوب هدرفس هلیلسد |
 تالاح كجم دبع امس رلیدت اکو یدرولوا آی درلباعاعس هاکرهو یدیاهایس |

 زکیدیاوا عاطم یحدرس مرولوا علطنیدک اک | رک !یدتبارولوا ید ولودرپ
 یدیاراو یجر فطر كنا هکیدنلوا تیاکحو یدر واوارمغتمرکلاح ید هلرمس

 هللا س دق نونجم نو دعس #* یدرراةبج بوقوص نیلا هس هتسیا هن ره

 قیالخیدلوا طح هد هرصب ه دنقو رب یدتباناهلس نءاطع هرس یلاعت |
 هدنحا ناتسر وکو مدقبح هل هلک رانا دش ورابدقیح هرشط هتنلط روت ||

 قدراچر هدناتسروک لوا مدروک ینونحم نودعس مدقاب بونود مدتشیازاوار
 هنکوا كن ی دروشلب وس هنسنرب هلی ودنکب ور وا قیزید شمروتوا ه دنا
 سب اطغلاكنع فشک نم اطعمالسلاكبلعو یی مدرپ و مالس بوراو |

 یدتیا نعي (روتلاق نم ثعب ما روصلاق ا )ردتعاج هنوب یدتیا |

 ط2 ه دنا قی الخ مدتا یدلرید یراتیم هسخوب یداور وا یی روص ||

 م هلی مدتیا نیسبم هلبب هلکرلنوپ یخدنس یدتنارلیدقج هیاقتسا ردشلوا

 باق هسخوب ی هلیارون بلق قەي («یواخبلقب ما «یواسبلقب) یدتیا |

 نوک مدتیا م دیا بلط روم! نپ هکنسبهراید یدتیا سد نیسبم هلیا یخ
 بوبد قحزار نک هک نودلوش هدمانروا ےب هلکنس ادنوادخ ۍدتیا مزه

 همجیحلکود هک هک راهیمر وا نس ےک اناطعیا یدتیاو یدلشاب روم *!نیم*
 ان د هرصا داهز ا هرس یلاغت هللا سدق نایک ن ءاطع 3 زالواتتک

 نوڪ راب دنیا یدروناب هدشنوک شل وا هتسخ نوکرب یدیاولوا هدنتفو ||
 یدنک رسد هکمراتروق هنناما مراو هبهکلوک هکمرتساا نیسزامأب هددکلوک

 یناهفصالا رهزالا ن لهسن ىلع # یدنآ مدآ نوجا یتحار یمفن |[
 تناهفصا عاش مر دنس اوبا یبنک ردندهبنات هقط هک هرس یلاعت هللا سد

 ی دیا ندننارقا دنج ردیدر کاش كنانلا فسو ن دم ردندنراعدق ||
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 شوخ مالکوم دبن نو لبا لوبق هفاذوناخیب هلب وس هنونسیدتیاو یدراوا
 ااانزهن ونمو یدراو هنکو اكليل ا مالع تروع لوا یدلبا رجز اک !بویلک
 و ونک هب و زاب یس و ورک هکیدیاینداعهلب وش ید لیا ا مالغیدتا کھ

 -نوحر هدیالتق نون هکیدرویب و یدلیفرغتم ییهفیلخ هدنع>ح 11

an jیدلبود لید هدیايهاوید هلا لتف یونس هکیدلرد هفلخ | 

 | هدنسهعقاو هیدغلخیدشم ربا هک نوچ لیدر تین كنون ۱

 یسادنرابسپ ردهدنلاو ز كنتايح كن ی اوز لاکن طاس هک اوآ شل کبد دند

 | و نوعا بم انونعسسارف و او یدلبارذع بودرغف ینونعم هفیاخ |(
 , قلطارکذ بنا کو # مکبح لبقابلاخ یدآوفناکو *یدلباداشنا
 ۳ كئانق نع هارا تسلف# تباجا كلاوهیلق اعد الف # حرم و
 *یشناکنآ و e# فا كربعب ابندلاف تنکناو # اذاک تنک نا كنم نی

 ناو ییلصاو تشناو »< ىلع نیب بع نع تبغاذا ٭ اهرسا دالملای
 | نکیا یلاخ ملد هک هجرت ۴ ملص+كلربغا ىلق یراتسلف # لصفال تش

 ۱ | كمسعوحیدنیا لوبق ۴# یهال هأرب ماعرک ذمدرولوا ٭ ناحیا ندکر هم ۱

 #۱ وجه هدلاع مالوا هلکفارد # یهانب هدلاع یدلوا كکشا # نو عد ||

 ۳ !اج # ےسرکد اع همججنوسرارف * یهاننشا بذک هسیاراو هدمزوش ۱

 رح ٭ ر دلوا هلکرعه رک لوالصو رک #یهام وره هرک بودیا لر
 | € هرس یلاعت هلا س دق یی رغلا نورهز * یه اک كنس لمعس>
 تبحاصم هلیرب یربردن دننارفا كنيهاشنام رک فطظم ردن دنموق سابارطاا

 رفع هکه دیسو هج درا كنآرةظمو ہکوا نو رهزر درانقکهیهکم بودیا

 | هلا دبع وبا ردراشفک هټرخآ هد همر هلهج رانو هدرآ ؛نرانا یدبا واخ ۱

 | مدمر و ک درمناوجرب یکنورهز « دلاع کره هکر دیا تباکح یب رغم |
 هلتعاجرب ندراشب ورد نوګا اشامت هدتقورب نورهز یدتبا م السالا حش ۱

 ؛ اتسو 6# رعش 9 رادتوا قاب یکیا وب قافتا ی دشت همش ۱

 هحاسلا بیط # هازانهبینس لازم ۱ یوط ید نەی عا لزب #یرکلا

 ناج # حار یدروکریاهلید مک قرب رو لوش + هجرت # انفلا روم ||

 دون مک # زکهیدیایلس لازا هام ییحایس نکردبا هدافص یداو ||
 | هرک چ اقرب بودا شو رخنورهز نامه ٭ ییحایس یدیارهمو یسانف یدیا |

 -_ ا نوار هظطرب و یدابازاوا
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 یدروفوا یئاسا وب بوروا یتعولب وا هل.عادوب ا ر راب در وک ه دنراک

 ید-غوپ یربخ زک ره كن او یدیشلوا ناور رلناق بولیراب یولب واو
 < ءددرافبر #هلعتیف یم عاض ٭ هبشبعا بلق یلناک ٭ رعش

 ثایغا ۴# قمری مادام ثعا و ۴# هلطت یف یر دص قاض # ددو

 یدلوا میاض # مدیاتحار هلکنآ ےک لکوک لوش ( هجرت ) هب ثیفتسلا
 # كنآ ه دنیلطت مدنفاراط ٭ مکبلد لوا هشب هلیادر هک اب ۴# كنآ هدنسافت

 نون" نوکر بکر رید # كم هدنصحت  الهرک ٭ مسفن نکراوهسفنریاددم ||
 دارا تاعدقو ٭ یرسرابتخا ین دی رت < رعش  یدروقوا یب یکباوب |

 + هجرت 9۴ یربتخاف تئشام فیکف ٭ ظح كاوه نل سالو # قم |
 كس تسا هجن ره انص # لاوحا هلجج نکرولیب نیفشک كمزار كسرلبد|

 نایصما هژرب لول ساشحا کا ندنفرطقح لاحرد ملاح قوب هلی ربع من ۱ 1

 هریک دهن ن دن اکا كنآ هک لوا یدلباربص بویلبق عج ی دلوا |

 رتسیاافش ن دیلاعت قو رلبا یرازو اعد نونعس هکر ایدروک هدنلاع هعقاو |[

 هلت د وع بدا دوصتم ن دنآ هکیدلب یدتشدا یهصقو نونس نوح

 بوئالودنیسراادرابتکمسپ رداکد لاحرتسردز گراهظ اوردیید أت هی ودنک |
 رکع ییالب زکلیا اعد عی باذکلا مکمل اوعدا هکیدیارید هراقجنالغوا |

 نیشاب هرکصن دتعاس رب شا هغاشا نیشاب یدروک ینآ صرب نوجا |
 [|اللع د اوفلا تکرت * تیب ۴ یدوق وا قبب وب بوبلیا داب رفو یدردلاف ۱
 هتسخ ین دابع م دلیا كرت 4 هجرت داقر یلامو یو تدرشو # داعب |
 یسنالق دج وبا # كم هدرپ مشح یکیاون نیسو وا مدرجوا ٭ كلکوک |

 لوا هسنیو یدیازان تمکرزونشب یدرو زور نابش كنونس هکر دشعد |
 نونعس یدلبا هعقن هیارقف هجا كب قرق هدد ادغب یشک ر کردشعد

 رایتخا هشوکرب دز لکردقوب تعاطتسا هیدقفتوب هدزب دجناابااب یدتیا |

 كيب قرق بوراو هنیادم سپ م هلبة زان تعکررب هنشاب هخاره بودیا
 نیسودنکی کیدیاراو صعش ییا مب رید لیلخامالغ قدلبق زاغ تعکر ||
 ندرلشب وردو ندخشاشم ادو یدیشقبا فو رعم ه دننب هقیلخ هلغابفوص |[
 یرابتعا كنيدنکب ولوا روع۸#رلتآات یدردیا لقن هیمفیلخ تالک سوخان |[

 یتسودنکو یدناقود هنونم" یز وک ك نوټ اخ رپ نوکربقافتا یدیلوا هدا ز
 هنناب ل دینج نوتاخ لوا ی دیا تافتلا اک نونعم یدلیا ضرع هنونع* |

 )¥ ۳ ا
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 ۳ دینک ندکداب هشیمه یلاعت هللا هکهلیا یناک دنز هلب وشو وند
 | هوش یس وم یا یدنیا همالسلاو ةالصلا هيلع یسوم ىل اع قح ىدا

 | نیسرولوا نک اس هک هدر رهو هلوا هلا مرک ذ مب كاز هدنامز ره هکه لشدا

 ندراقداص ناهج یدنباهنیسطانفسوب یجابنهللادبعوبا نیسهلوا هلغ
 لر هشیبهدکلاوح | خیچب قدص هزي ك جوک رک اردلوایلاخ ندران نغوطو |

 یقینا 4راتاو نیسزالوا لخاد هنسهمهز كنبرلنرا قی رط و هکلیو
 نادشالخ ونک ر کم كنيزالوادودمع هدننا تاعیالخ هلج هکمادامنیسراوب

 ناسا نت فقم وب نیس هلوا لوبقف هرکضن دک د تبا ترج اهمو تق راغ ق
 | كنيچ اسب هللا دبع ال ا ی دمریا عفن ندنزوس مرمت کره اکب ردیا

 | یزوساوانیو یدلماتلالدهنطافسا تدنمهو ردق یتیارب زیدریا ندنزوس

 مرا دینجردندخم اش یامدق 4 هرس هللا س د قزال ا ن تباث 9 مدلبا لوب
 | ندرانآ لا ضهور دشغود نیفیرط كرلنآو ر دشعیا تب هلعورو

 | كنارقفو كنالع چ هرس یلاعت هللا سدق یزارلا تباثوبا ۴ یدرلبا تساکح |
 | مدیشمر وتوا هد دجسم رب نوک رب هکردشعید لواردندناروهشم تنارقو

 |یدارغوا هیارا لوا نیا نب فسوب مدرابا میلعت نآزق هنجنالغوارب و[
 ور هللکوک نب نیسردیا ملت نارق هع رب هکنسم نعوا ید تیا اکب
 | کیس قوچ هن.رزوا تنوب زد هبوب هغ الغوا تالتنحرب ةا ناعس

 راو هنتمدخ كنس ان فسون سا مدروک هلراثنحم ینبجالغوا لوا

 ۳ هرس یا هللا سادق باذکلا بلا ةزج-ن نونس و۶ مدروتکتدارا |
 مساقلاوباو ر دنسلا وبا تنکی دیا یماما كبح قیرطردند هبنات هقبطا
 یدزهبلب وسزوسرپ هکماذام ی دیشموق یفل تاذک هتسودنکو نلزد دا ۱

 | نادت هدنرع یلک ود یدیا دیرف هدنبحم لع یدرمعب بونود هنسورک |
 سن القلا دجا وباو هلاصقلا ىلع نی دجخو هلیطقس یرس یدراب وس
 بذ لوا ند دین ید ندننارقا كنب رونو كدینح یدیشعا تک

 تب راددید یدتک هرکصررلیضعب و یدنک
 لاصو لوا )هکر دشعد لوا هنو هلک تشز هن رظد ع عیجانزالوا

 | نعي ( هسغل هنلضاوم قلا دبعلا ناره لواو هسخل هنارعمه نیل دبعلا
 |ادج ندّهخ و ردیغ ودلوا ناف ن دن دوجو یسادتا كنتلصو هقح لدغ

 جد ینونعس نوک رب کیدتا نیو لصو لاشن اا كنغيادلوا

 ۱ هدنراک چ
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 هةمدتیام ىلا نکساو یی رطلا عاطق مهناف مهدرو مهلوبف نم عارجن الو

 هلوا برطض«یجد هنح دم كقلخ هلوا عناقییعب (انلعو ارس كالاوحا نم

 ناهنو هراکشآ یکلاوحا مدرهو ردرلیح روا لوی راثآک هلبدرولوبق ران

 لوایسا هنیکسو ربص هلکنآ هلوا قفحم هدکناب میکنره ندنآ بویلبا شبتف
 مدلوا ردنآتفراقم ندنونلاوذ £ < هکردشعد نبل ان فسو هنو

 رداقو هلباغب رد ندنتجزكفلخ کدوجویدتیا مدلیاباطثبصو ندنآ

 فرما تنیلاعتقحو ها یلاخ نوعا یربغ ندهللا یکلکوک كسرولوا |[
 هکردشعد نیسلا نی تقسو هنب و هنودمرکم س یخدلواات هکبود مرکم
 ینعب ( رتکلا هحنافمو تب هلک رشلاو عضاوتلا هحنافمو تدب هلکرتطا)
 | یسهلج یشو ر دتنکسم یراحانفم كنآ ردن و رحم هدهلاخرب یسهلجج كرخ

 هللا سدق سضاحن هللادص ۶۴ ردکلریکت یراحناتفم کت آر دنوفدم هدهلاخزب

 ر دیسپ اط كنبسخا نب فسوپرانوب یدنیا ماللسالا حس هک هرس یلاعق |
 فسوت یدیا ولوا ندنآو ندننارقا كنونلاوذو یدیا ندنرلم دقم كاشف

 یر بودیک هرمصم ن دانا كنونلا وذ نوچ هک ردیا تیاکح نیسطآ نیا
 نمضاح نی هللادبع عاط مب مدشريا ه دادغب مک اتقو مدلوا هجوتم هنقرط
 نادنستق ی دثنا اکی مدراو ةا كنا شلبا ندصق كنک هجعیدیا هدنآ

 تننص و راكب هکمزسیا مردیک هیر مرولک ندرصم م دتا نم نیسرواک

 نیسزعالوبقیدتیاهنب مدیا لوبق دیاشمدنیا نیسزعیا لوبق یدتبا نیس هديا
 لوبق هکر دلم مدتبا نیس زا لوبق هکمرولهب یدشبا مدیا لویقنک هلوامدتبا ||

 | هک دزابندنونلاوذ میکنرهو یکی اب کر اویروبو هک م کنوچ یدتبا مدیا
 | یدلکوخم وا ندهشیدنا رکره اکب ہیکل وا می دبارکف مدتیاقارب هیر هلجد

 | یدقبا لوبق ینا کو کم دشا تو زاو اک !یسادنراب ی دالوا یضار اک مک وکو ||
 || یدتیا هلبوس ید هنا لب مدتبا نيرا لوبق یدیا مديد اکسن ی دتا

 ال ن نیسهراو هپ ر هکنوح ی دتیا مزهدیا لوبق مدیا نیس لوبق ید ینا
 ۱ مان هڪک لوا یزوسو رد یفس وب هود رازاب هلکنا و هعدمدروکینونلاوذ

 [بوشلواکا وربک یدلکكراکشمیخد اکب وب ندزوس یکلوا لوا مدلیارکف |
 یدتیارخآ نیسرفیالویق هکیدیامدیداکسنییدنیا مدیدنتب وعص كرمعاوب ||
 ]| مکنوج یدشیا هلب وس مدتبا ردیلکرک تب اغ اکس هکیلیوسزوسر اکس ||

 ح مردنا ثوعد هدحییعل کا کد دا توعد هکیدنک یقلخ نیس هراو کا
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 | نوروکهدهعقاویدتکندایند بوید هلیوب هلشعاب هنیرب ندرلنوب ی م دلاق

 ملبوس ورک ی وس لوا کیدلی مما اکی یلاعن قح یدتیاردن كنار دنا
 | نون ەكنس مر ولبنى دبا مالسالا چشم دلشغب اکس نسی دروب سب مدا, وس
 .ردلوا هنپ هلیسوو دطساو هدنساتروا كلا هلپا ودنک ی دید مدلش هباکسیتس
 نکی دیا تیاعز «نکیرب یزپ هکب درابا تبصو هتناراب یدنک مالسالا میش

 یی رولوالصاح ن دزمس هنیر دواک رکه زس هک هنسن لوا زکبو د شوخو
 | ی دیا نیسان سوب درانوب هنی هجرت و هلیسو هدنس اتر وآ كلرلنوب
 وروا دعا دنا مرالیف مدروک ی آ مکنوچ مدراو ءرصم نوما كميوکینولاوذ
 | یزوپریاکسیدتیا غدیر مدتیا نب نیس ندناق یدتبابودیارظن اکب یدروط
 أ ئدتا لوا هدکتم دخ كنسان هکمدلک م دنیا لداک هرمصم هکیدلوا یجراط
 مک یاب) یدخا بد نا تنایجخا نیببرابوس نالب هکلواخارا ن دنن
 | اوتخب نا مهن اف كنم احلا لوقباع لغشت الو هنع تالفشی ال هللا عم كناح
 ةن دتقاو هيلا نب رطال هلدشرا هللا عم كلاح تک اذاو اتش هبا نم كنع

 | ثعاع اله اف كل سبلاوفیدننآ كاباو معلارهاظو سو هیلع هللا یلص یا
 ىکا هل علل | یکلاح راو یشجالغوا مب یا یدنباییعب (یواعدلالاندیرلا

  كدنک هلی زوس كلج یخ د هيلدا لوغشم هنیرمغ كه لا یس لاح لوا مک ات هلبا

 | مکاوچزمربوانغندهالااکسیزوس كفلخ مک ها لرت یکلخش نالوا نوجا
 | قیرط نالوا لص وم هو دنک اکس لوا نیس هیلبا حک هلھللا نس یکلاح

 أ خدها دنقا هرهاظرعو هنس سو هيلع یلاعت هلا یلص كلوسر یدرزسوک
 | نیژک درادیاریز نیس هیلبااوعدینا هیلواهدنس هکندهنسنلوش نقاص
 | یدتیایدلیا بلط تبصو ندنونلاوذ نوکر راوعدهلوقموبالا یدلیآ لاله
 | كف ةف اع هیفامرظناو اهفل ات سفتلاناف هلصتل داروالاهنهو كاا)
 ۳ تف هیصءدوا تن اك ةعاط سةنلا هعباتسیف ناف اهلعاف رطفوا مايص نم

 هته دارواوب نفاصیعد ( رطخو ءالب هیفو الا اتش سفنلا تقلا اه

 | د دک ماعط رک او ر دقینود جروارک | هلوا سفن تفلاخ هدنآ هک هلبارظن
 | هک یک نوبل وا تعاط هییکرکم دسقلوا عب ان هبسغن یتسردب هکبلب ینآ
 ]| رطخو الب دنآردشلوا فلک | ہک هتسن ره سپ ردراو هتف تبصعم
 |سانلا حدم یلا نکسن ال )هک ر دشلبا تبصو 5 ا نونلا وذ هنی وردراو
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 یش یناو نیس هبل وا تفتلم هکلع زکر هیعد هلوا عفت نه كرظذ ن دکلع

 هکر دلوا توتف هکر دشع در هب و نیس هیملب كکیدشا هکلبنیس یا دع
 هاب وش هلک رانا نیس هنو د رو ذعمرولوا عقاو هکتللذ هره ندکرلش ادنرف

 || کر دشع د هو هیلوا یرلتحاح هکعار ذغاکس رانا هکنس هلنا هلماعم

 لاعفلا كيلع هلرتو لاتقا كنم ذخ اف ال اعفو ال اقم كل هللا تهو اذا)
 اهناف ےف ل قلا كيلع كرت و لاعفلا كنم ذخا ناو همعد اهن اف لات الف
 یلاعت قح عي # ةع اهنا اعاف ل اعفلاو ل املا كنه ذخا ناو ةببضم|
 هک مربا هسوف لع بولا لوق لوا ندنس هرکصنادکدرب و لعو لوق قبقون |
 دوصعهمردراو قفا قوح كر اتفک ار زز دتنلعد هک كنس صا لوا ۱

 ]| ر دنس ماکس ھاو هکلناهح وهشروفیراتفک تولا لع رک اوردلعو راد رک |

 || هنو ردتحارحو منذو ردود ر داکس ھالۋا هسرولاهلس نیسکناررک وا

 ]| ر درع هی رزواكناوافخاو تس تمرح لواو ردراویمرح كرقف هکر دشعد|
 تمارک ام اوز دلکدرقف له تش وک هقلخ تو دنا شک نان یدک کر تفره|
 | هناوخا ییععسوبنا كلا مکح نم )کر دشیدهثیو ردقو تضذاک |ندرفخ ۱

 ]| قبیضتلاو معلا عابنا مهیلع ةعسوتلا نافاهبف هسفن لع قیضب و ماکحالای ۱

 هت رلشادرف 1 روادن دیراتهکح لنالوا مک ینعب )ع و ولا مکح نم كان لع

 ۱۱ تعسو هزلنا ارز هراو قبضت هدنالواهتسقن ودنکو هرو تعسو هدماکحا

 | هنب و ردیمکح وتو ع رو كا قضت هنسفنو ردقلوا عبان هلع كرو
 ۱ داریم نوک هنلف تفوام تخ هم دقة هز واال نا اداس ابدا )یک ردشعداا

 ۱ ییلقدک هدرب هنره ها زواص ن دندق یندصق کد زدلوایدا رداد

 | ادت هدا سدق یز ازا نیسان تفسو ر داوا زف رذیا فقوت

 ی دیا حش هدلابجو ه دیر دبوقعب وبا یبثک ردند هن فقط هک هرس ||
 | یدیشعا رابتخا نیسیلتتمالم یو رط هب هقناطو ی دیا ماقا تمن امزو
 | هیلنا نارو ه دنتص وضع کلا ن زالو ھازا دبا راکتااکا قیالخ مکان

 زا بشت اروبا یدیآیدرک اش كنب زنص نوتلاوذرلهرتشود ندنلر ظن او
 | هدرفس هلیازازخ دعس واو ۍدیشغیا تل رو ها یزارذاع»یابحشو |
 زویچوآ كره ردراو یت السا مع تاکوکهلدیتحبو:یدیا شلوا شادلوپ |

 اکس قلخ یهلا ین دا هدنتفو یت انو ی دلنا تان هدندز ڈان دنخ وا

 ایت فدک هکم داوا ارداق ن ذَمل شارب کهنرهو ةلبادهح مدلبا توعد |
e |رعت تن 7  
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 سالو یماشنحا هور یشکرب هدنفورپ رلبا لئاز ندنلکوک كن هسی لوا
 کمر رود بروتک اکآ یمسقن یدنباع ور یدلیوس را زوس یضعب هدنرما
 | ممرباق زکر ھو مرکهر ازاب بوی ال وط هع یغالوط یرلخدالوط هعانا لوش
 ییفخ هللادبعوبانوکرب رد دردشلوارپ هدعاب رقفسابل هر سابل وبحب

 ل ذب وه) یدنیا بویق هنساقرا كن نیل عور یدلواولقک ميکنوچیدراوکا |
 ین ردکلیاادف ناجشپاوب یدتیانعب (ةیفوصلاتاهربلغتشتالفحورا
 لذب ی اشیا مالس الا خش نیس هیلوا لوغشم هنت اهرت كرابف وص راهنیز[
 هکر دلوا هکلب نیس هرودتیالنف کب دنک,ب وراو هبارغ هکر دلک دلوا جور

 | یکتو یکن اج نیس هیعبا تع ز انم ورتوا ن دکناج هليا یلاعزو هن اج قح
 | هسروشب ربا لار اکسرک |نیس هاواهدنابح هنبو نیس هب وقهنلو كلا یکلکوکو
 دتناردن كلاح یدتب او ی دلک هنن كم وز هسوکرب نیس هبا تیاکش]

 | فزامبالو قق یاصب .نسیل هند هتمهو ءاوه هتد ناک نم لا فیک » |
 یسابند اهو هلو ا| یساوهیید هکیلاح كنهسیک لواتارک هسلوا هکن نعي ین |

 لوا هتسوب هفح هلصطا و نافرع هو هتسور ندقلخ هلباځاصلع#ت هلوا
 هنتفحت كلث اس لاج هباوج هکر زکب هلی وشو ردنراشاسفنبویع مالک[

 أ شمردتیا عوجر هنلاح یدن کو رک ینآ هدنقولوا هکودتسزطو دلا تیراشا

 رها یسفن تفص و هیابوس هنسنیضعب و هنلاوحایدنک انا هل وا
 شحوتست نا)هکندو و باوجژلب دلبا لاوس ن دسدا هور و هیلبافاصدا
 ترشح و ندمح ءاوسام هکر دلوایح سناییعد (كسفن نم یح هللاربغ نم

 یدتنا رایدروص ن دناکا هنيو ی د ن دکسفن یدنک ییحنیس هبلبا
 ردکعتقفاوم هب و هدلاوح | عیج تنعي (لاوحالا عج ین دتفاولا)
 عادل تافو# دعاطواععس تم تمتاقواو تب 9۳ یدوقواسسوو

 هلن. مارو نا هسا دا هر ایج سو اله توما
 ۱ یولمل اف فلت ءاضضرلا )یافت هکردندت اکو اب دوصمرردک يا

 کملاو الب ره هکر دلوا قلوا ىضار ندقح ینعپ (ةدهاشلاوه نیفبلاو
 نس هلبق هدها شم نح کر ولوا لصاح تقولو انيق و نیسهدیا قوذندنا هلک
 یدینج هرکصن دغور یدر ود ولوا یعور هرکصندزارخ مالسالا جش

 || رطاشیزکم ماهطرک هکر رودبروک لب یرکنکر دشمید وریرونو
 هکر د)واصالخا هکر دشهدلو اهن و تفویییداوارطاخ هکر کم یدک

 ۶ ندکلع
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 حد یدیا هنیرزوا ېه دم یناهفصا دواد ی دبا ملاعو هیقف ر دن دنرلوطع
 اما یدیا ررّتسوک ندنردرک اش كدینج ییو دنک مور یدتیا مالسالا

 هدانز ن د دینچزوپ یلیقرب كع ور ن و ردولوا ن دنا ور دن داراب كا |

 || زوس هد دیح وت یک مور مزوک منبرکرهر دبا فبفخ هللادبعوباو مروس
 یذلا وه) ی دتا رابدروص ن دف وصت ةع ور ی دقو د هب هسک رب رایونس

 نيب لضافتلا كرن فوصتلا ) هکر دشعد لوا هنب و ( كالع الو اتش كمال
 ر دکملب ا كل لض افق دنسات رو ابتا هنسف کیا قرت ب (نیئیشلا
 بوک هللغش انداماو.ی دلزکم دنا ابد لها هدنرع زا ی و دنکو

 نکیآ لوغشم مب ور و زو نکباخرافزب یدتبا دینج ی دل وا ندراثاوا |[
 هلا یروص یانع یزو دنکرد ولوا عود یدیښشآ مالس الا حج ردعراف

 ماغویدیاراویٹلاب راهج كناو یدیایضات لیکو یدلیا سولت هلیکلرهمو

 ]| دنجو یدلباتمدخ هدینحن ه درک درب جاجزو رعوبایدیا هنیرزوا ماشنجا

 تنکند دادب حاجز ےکنوچ نیس هیمراو هنا كعو ر راهش زەكىدزداکا
۱ 

 یکودرک او مدیکنددادهب ن ددروک یعور یدتا هلیلکوک یدلما یندصق |

 ۳ هع ور یارک د دینج سد , مدیا رذع هن هسرارر وص ولد ی رکدروک |

 ۱ ی دلوا تولخ نوچ یم رک یم اتنا او شاابزاهح تاو |
 | 3 زس اکب ئدتیاهو رعوا مور بونود سپ یدلک هتن اب كلا یزاغج زبق |
 هرلنا هت نیس راک هرغا مز بولوا عراف ڭدلغشوب نوعت هکر رد زکباخکا |

 ۱ E E هزلنا مک اترارلوا هدنلعش كرلک در وکو رانا نوح عد راو |

 || ملیوس ند دیح وت لع هرانا و مریوربخ مپ رود بولوپ هاب هکند |
 | یدیدنوناراب ؛لدینجو نوجما دینج:یزوسوب ع وریدتیا مالسالا جش |

 ]| کی درب وربخ « دینج هسکو دراو ةنکؤا كل دنجو کو رغوبا نوج
 هسک دروک هک یع و ر و رعانایایدتبا دینجوب د یدراو هعور و روا

 || ن دمف وخاکس ههدج لا یدنشنا دینچ مدروکولوا هدتباغ ی دتیا هلیوس
 یکدکلابودیاضا هوم و ل اهکادابم هراواک اهکم دربدآ ۱

 هدناحوتفر دهسوک ولوا لوا نیس شهروک سفن هک هللدجا دی رول یوهیام | |

 ۱۱۳ وتا یش مهغلاخو ةيذوصلا عب ممدود 5 نم )کر دش عد و رنک دروک دم | دم

 هسرونوا هليا. هیف وص هه اط هسک رب نی (هبلق نم ناعالا روت هللا عزا ۱

 ينرون ناعاالعو لجقح هسلیا تفلاخم « دیشرب ندنزاکدلب نفح كرناو |
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 قبح هرشط ندننارسداش نوکر یدرونوک یناداشعو یدلواقشکا

 |یدتاتافو بلک لوا لاحرد (هللاالا هل ل)یدتنا داشعیدلدا زاوا باکر

 |ناوخالا هم دخو می اشلا تامرح مارا ق ديرما بدا) هکر دندنتالک کو

 بدا لدب رح نعي (هسفنیلع عرشلا بادا ظفحو باسالا نعحورخطاو
 تاتساو ردکلنا تم دخ هثیراشادرقو ردکعا مارتلا هنیرلتعرح كح اشم |

 ر دقایق ظوفح ییودنکهنیرزوا ع رش ب ادآور دقلعق كرت یب هوند
 رذيلعؤوبا بنك هک زیزعلا هرس یلاعت هللا سدق یجوسما یبع نب نسح

 | یرسو ردن دننارقا كلرانااماردندنراداتسا كن هرج یباو كل دینح هکر لب د

 | هنسرپ ندنرحا سدا هب یوسم نسحردیادینجر دندنرابک باد اكنطقس
 لوکر کا نعپ (تشحوتسا ام ءاعسل ات نمتامول كح و) یدشامذلیوس

 | نلوالصاح تشح ووزلک تلالم زکره اکبر هبلبا تافو هلججراتلوا هدنتلا
 یدیشع وف هتولخیرزاک هلنآدنع ند ج هک هس قند یدتیا مالسالا مج

 | ند مدتنوانس نب هکیدلبا رذعاک ابولکرخ|یدیشغونوا ینا هنفهرب و
 | ردشمروتوک ینئشحو قلاهنت ندنراتشود یاعنقح هک هما یدتیا هسرغن
 |( ناو سنا ق شبا اب غنا: كبلع# بلا نون
 اراب خا لیق ند وک بو دیا تلرغ# نولس ورو ضط حو سذاكسرلددرک | سفن یا

 | كرانوب نک 9۰ رس هللا س دق ج وسلا میهاربا نب دجا 9۴ تولخ

 | رذشقب تبع هبا طقسیرس ردندنراهظ لدادغب ی اشمردیلعوبا ید
 ۱ ادررپ و كلموکرپ هکر درلشع دو رابات اور رازوس ندیحوسمنسحو ندناو
 مس هل قادرپ و ابو هب رقرب نکرهو یدردیا ےج لوا هلی نیلعنرب و

 یدیارلوقوق هاکهاکبوب وق هنا كغادرب املا یماشرب نامهیدیازمروتوک

 |(نلطسع هلم ذخ اب نا یلایاعت هل هج وح | هل جاتحوهو هدرف دنتسمریغ نم
 | لوبقینا هسک لوا هسارب و هنسارب ندلالحزسکلبا لاوس هب هسوکرب عر
 | لواریا ج اح نب هسپک لوا یلاعت یح ردجاتح اکا لوا هکوبلاح هبا
 ء وز ند زب ن ذجنا ن مور هلا ك٤ا لاوس هنلغم كن هنسذ یرلک درب و

 هکر درلش ج دور ذ دمع وبا تینکردند هان هقط 9 زبرعلاهرتسیلاعد هما سدق
 ۱ هکر دیس هربن كهم مو زالرید ید ناش وا او نیسطسا واو ردرکب وبا

 اور ت ارق ندعو ان نیهع م ور لوا | كنحم اشم كناور اند دادخب ږلبا تب
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 رانلوا دنا تنج هکر دل قرف کر د شع دداش عنو 9 كس ناجوب رد هنآ
 مالسالا حش مزراب ارظناکا هلیس هش وک تیراع نیع رار دیا ضرع اکب قنج
 ار دکمروتک كرش اک | تبار ظف دریغ كلا هنر وضحت تبفص یدتب
 عازام) هکر دشعد لسو هیلع یاعت هللا لص دنقح یربضغم یلاعت نحو

 لعشرب نکره هکر دش د داش هنیو ( مهر ذ م هللآلق ینطامورهبلا
 هکهدروازون هنتم دخ هلا ناص لد هکلب م دليا ل اوس اک او مدل وا نیر وا

 یس هلج كتفرعم هکر دش د لوا هنيو ویدرابا رحاهنورلن وسزوس هن لواات
 || رسلاو#دیعب قلا قیرط) هکر دشعد هنیوردرافتفا قدص هب اعتق خ ||
 كلا لوا رکمر دقازوا لوی هقح ی دنیا ماللسالازعش ( دیدش قلا غم |

 اکس لوارکمردیلت دش كمروک راک زورو كل ربضو تبخص لةو هوا

 راکنا نب رب ندنرلتسود قحا هک تیکر هار دشم د داشم هنو هلوا سنوم]|
 | أ لواکیب هتسن لوش زازریو اکا هکر دلوا كن هسک لوا ییوَمع یتدا هیلبا |

 || هلیق رز كقار زرب هک هسیک ره هکر دشعد نوللاوذر دشلریو هنتسود قح |[
 كلاح لوا یعبرلو هلق دص قدا کره هسانا ناکنا هنس هرجن یک دشا |

 رد هیودنکو رک قرز كنا هن ن دنقرز كناکسرلبا راکنا هسرباید هنلصا

 ماللسالا جش نیس هلوا دین رهب ےک اتر وک تس ارو هبا رظن تسار یس 1

 هدنکوا لداشع نوکرب یادقبا ردیدرک اش داشم هک عاع وبا یدتیا |
 ۱ یدتسا تزاحا هکعا قلع و و ی دریک یرخا درغ اوح رب م دشمهروتوا |

 || ندنسادوسرازاپ و نیس هتلبارک هلاشیرلبفوص هکیهرولک ن دکلا یدتیا حس ||

 ی دیا لوبق نتف اض كلا بوبلیا هن اهب نش لص اطاو نیش هلوا عراف |
 یکیدتیا شیایک كيوب رک زرهخش رلبدشا ناکا یدک درغاوح لوا میکنوج

 | لا اندرادقمر هکیدن دراد رغاوج لواوب یدتیا محشیدیا هنوب یدیاقوت |[
 هراشب وردوب هکیدلک یدمش یدرفح ندنلاکلشیو رد نع یاو یدرک ||

 و رک یکلشی ورد نعل یسهیامرسلوا کر ارید هیلیالدپ وراتبا هتسارا دعمرپ

 یا كن هیمقیج ندنلکوک ید یس قالغ هند یعب قبح كنا کان هریک هنیل
 قیفخندمج یدتایلاعت هننآهجر یاطاا هللادنع ون شریک دز ۱

 مال وا هک اب وک کم دروک هدنمعقاو ی یرونب د داشم یدیارید هکمدنشیا |
 نا عماو ب ولقلا بز اب هکن ذربدو یدشمردلاقاکت ندکوک نرالا ویدیا |[

 بوشود هنیرزوآ كلا ناعسا هکمدروک ناو یدشلّوا ببرق هنشاب نا 0
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 | یدیا شا تبع هلی راعدف كټ هفاط و یدنمروسرعقوحو یدیا لام
 أ تراحو ی دیا ن دنن ارقا كنپرسو ارشب و ی دیشعس ربا هنیمبات عابتاو
 یدننامالسالا حشیدیشعرا هنن تالیضفویدیایدب رح كنيس اح
 ۱ تفرععالا یدلک دسحاکب ند هنشن 3 ند دریک مه هکردشءد لوا

 ۱ :رطقک دیعسر هفرعم)ردبا قاقد ییعوبالکد ندوبدصت تقرعم ندنافراع

 هنس «رظقیرومغبزاب هیعسر تفرععینعب (قیستالبلغالو نشنال يلعال هيمو
 | کر دشعدک اطناهنیوردیا باريس یی هنشز هنو رر, واش هپ هتسحه هکرزکب
 نس هکر داو | یر عفان رقف عو (ایض ار هو المج هپ تنکر قفلا عقنا)
 ت ابنا نیز و ل اج كعلخ هلج یتعی نیس هلوایضار اکاو لمم هلکنا
 | هتماکحاو ع وجراکاو رد هلییسم تابلاو باسا ین اچ رةفورد هلبابسا
 ۱ مچ رهوردنرابع ن دیس نادحو انعو ن دبس نادقفرعو ار ز رد هليا اضر
 ۱ تلع باسا عیچ سد رد هلا یدنکردسساب ےکل واورد هل وح ر ددس یی

 ! فک یی لاج كن اھج یکیاوردبارقاو فشک لحبابسا كرو رد اچ
 ردنشورو جاو ناب وبورد هدالتاو باج نحو ییلشوخ ان كلاعو هداضرو

 یرونیدلا داشعا۴ مکحا و لعا هللاو « دنهحرتو لیضفتهنب رزواانغ كرف
 دندنرادرغاوج كلرناو ردندنرولو| كقارع ځا شمر دند هثلاب هقبط (هرمسسدق
 ی هدنسولاوحاویدبا راکزور هناکب هدلعو یدیاناهربلا رهاظهدناما ارکو

 كم ورو لدینحو یدیشیا تبع لب اراولواندناو هلی الج یایحب یدیا لدی
 نداشد هدنز وّهط ناسقطزوکبا كره هکر راددید یدیا ندننارقا كني رونوا ۱
 | لواهکتفوره هدنرممردشمر و هنر هفراعیلاعت للا هک ردشءدلواو ردشفکا

 رپ نوک هدف كنمۇمىدتب اجر هیدن
 نجاع ندهق رفت نموم نوج زمرا هسیک یریغندنا هماقم لوا هکر دراو ماقم
 | کن ود کر دشب دیرسص>رولوا تحار بویلبا عوجر هماقملوا هرسلوا

 نلاحكع رادرک اشو كب رادیمرولوا عقا و هقرفن «اکهاکاکب هکمدتارکف ||
 نوکتا هکی دیس شما لکد ص وصخ مکی دلب لوشرک او ردکرک هسا وا
 نددناو زلوا رکاحیرهغ ندب دنک هربب لوا هکر دراورمب رب « دنلکوکیرلتسود
 مدرولوا هزپ هراپ ند هش دنالوا هکدلکد كش زجارذک اکا هسچکرب یربغ
 اب كهجو یراذآ م یرس فی * اهفنانونظو نوبغبیلبامهیرعش
 | هنآ كل اج هکنوچ # مرا هن نیسهلاصرک یلکوکهلابخو ارد *6 هجر#

۳۳-۹ 
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 هراع لاعالا لصفا ۱ هک ردسءد لوا هو یدلاص هارت نزودنک

 هدّتحرما ردکلاروبعم یی راتفویراضاف ارالع یتعی(تاقفاوم این تاقوالا
 (تنطفاع تقّربحاو هفناطلاهذهالاتنطام)) هکر دشعد هتیو هدنقفاوم
 ررومایراقدلوا نعذندو هللا لهاهاطالا ید الو! نطهتم هقحرارسا عب

 نما € تیب ر دش ید لوا هنپ ورلي دلقاب ری دنیا شنل واو لیدی وکه ا
 كيدا ىنذناڪنا٭ بونذلا نمیراذتعا فیک# ابنذ لاصولا دعب
 ٭ هاک نیلیادعاکب ینذیما لصویا + هججرت ل بوتا ال نم یتناف ٭ یحاآ
 را یا هسهاک نس كم وس ۴ ما هدکناب ندهاکرو مدیا رذع رب نإ

 هکر دشعد لوا هنيو ا هاک هق رغ نوک و هک زوا ندنب هی الوا # ایراد |

 لوانیسهیلبا تمدخ اک | نسرک | مدمروک هنسن ارفصتم نداد نکره |

 هدنبلط كن الاعتقحو نیسهدىاضارعا ندنآ نوجو رلباتمدخ اکبسیخد

 ۱ هک سوک ره سا یهروتک هشد دنا هکاکوکو راك TO یچدلوا نیسهژوا

 | ندش افآ ورولوا نیما ندنیش كنآ هبلبا ض ارعا ند اسند هلق دص

 || ید آ 6 هرس یلاعت هللا سدق یبا هللا دبع وبا  رولوب ص الخ
 || ردد ارقا كني یصم نوللا وذ ر دن دنراعدق جم اشم رد دیزب ن دیعس

 || «دنتل هک لب عفو هلن ونرسکچ ابنر دندنراداتسا كنير اولا یبا نیدجا |

 ]| کر دی دا كن هبرقرب ه د هرصب هپ داب هلوج ه دن رخآو ردراو یس هطقنرب
 || كنج ابو رد هلی وب هدیناعع» باسن اردشلواعقاو هدنفصت كن هکم قي رط

 ۱ یمداخرب كن هتسنره هکردشعد لوا هن و (رارحالاهیلح بدالا)لردندننالک
 دشعد ییاب هند دبعوبایدتیا مالسالا مش ردیدایمداخ كنيدو ردراو

 ۱ هکر

 هنب و ردقوب ناشن لر نشور ندنا جه هکنود اکی ندنا یکزوکیلکوک |
 باوج مل وب هدناق سن یهلایدتیا مالسلا هیلع یسوم هکر دش یدهللادبع ورا

 || نوجهکردشید یک و نیسرولوب یب نیسهدیا تسردیکیدصةنوچ هک دلک
 | رکرک تماقا نعی(ےرتال)ردشع دجالحو كلدلوب ینالدتیا تسرد یکیدص
 ردکد وجو كنسعدارب لوا یدتا مالسالاجشرد دار لزبم هکر دکر کت مه

 ا < هرس س دق یکاطن الا هتلادبع وبا  كدشربا اک | لدک ندنا نوچ
 | ءاط فو هلنو نوکسو هلفلا حق دیک اطنا ردیک اطن الا صاع نیدجایدا |

 | لواو رد هدنآیربق راجت یی هکر ددا كن هدلب رپ لاک دنرخ املا هم
 | هتعب یشمولعردندنناداسو ندننایعا تموقو رلرید یا طاهنلوا ت
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 عقاواکب ہک دااح تدش لوش یدزروشالغآ هع رزوام ماناو ماناو

 سو تحت

 | نب ززوسو مدینمروک ریب قوچ هدناو مدیا شک ندنزامن هعج هکیدشلوا
 اع اهملعتو دب هثهام رارسالا ولخ ل اقف فوصتلا نع لئس ) مدیشعسیا

 لاخ یرارسا قوصت ی دتارلددروص ندفوصت اکا نعي (دب هنم سال

 هک هیه بس لوش ردکلیا قلعتو رونلوا تقرافم ندنا هکند هنساره ردکعا

 هبا زیر دک هسک ر ه هکر دش عد لوا هنب و ردلکدروصتم تقرافءندنآ
 | یلاعق هللا سدق یدادغب نزروم سابعلا وبا مش 9 رلیا شرع هلغلتحار
 گایا لوغشم یزکسفن یدنکهکر دشعد لوا یدتیا مالسالا حش هرس

 كيلع غارفلابلج دل € تیب ۴# لوا ندزیا راتفرک هلفشرب یزس لوا
 رازنیس هوا كسرابد هک هجرت ا خارفلانممالبلا بایساو ٭ الغش

 ةللا سدق یب رغلا هللادبعوبا 9 مدرب هلوا راکیپ هدنجماناهج مغرب و
 | میهاربا هکر اریدو رد لیععسا نب دم یدآ ردند هينا هقبظ هک هرس یلاعت
 : ردیداتسوا كنیدنکیب رکبوباو كيهاشنامرک نابیشن مهار او كصاوخ

 ] ذو یرع كهالادبع واو ردیدرک اش كن وره نیزر ىلع نیسح وباو

 كنب رصب دیز دحاولا دبع نیسطآ وبا و یدیشهریا هل یکیا یمرکب
 یاعت هللا سدق ردیدرک اش كنرص) نسح دز لح اولا دبعو ردیدرک اش

 هدشاب كنب زر نیس وبا داتسوا هدنشابانتسروط یربق كهللادبعوناو هرس
 [ ند اند هدنزوفط شب زویکیا كنرعه هکر اربد ردهدنتلا نعجا بوئرخ و

 هک ۰ دلح لوا یدیا لکد شمروک قلوکارق زکره یب رغلهللادبعوبایدتی
 اد لوا هکردشعد لواو یدروآوا تالنشوراکا یدیالوا قلوک ارق هسالخ

 هسرونوک ندنب نو توهش یاعت هلارک|یدنارا یب یب رغم هل دعوی | هکیفح
 ردز وس لوش و رک هح هک ةس داکب یررس هکندنوش ردیلکوس ه داب ےب

 اکب یلاعتو احس قح رک | یدید ههحو یلاعت هللا مرک بلاط یبا نب لع
 یغلوا هد دعسمن هساف ر هدنساتروا قلوا و ریسه هلهلوا ه دننح

 مب ردبییصن كل دهصو هدننا لا دویصت ےب تنج ارز مدردیارابتخا
 زوس یدرات وس زوس هدنرز وا انسروط یب رغم هللادبع وبا هدنقوآرب هد

 رولاقزکلکراید قلوابی رق ردةلوا اکا هدنب یدتبا هکی دش ربا هرب لوش
 بولوا هراب هراپ و یدلکهتکرح ندغاط لوا شاطرب ناه نوا زکلاب

 نیزودنک ٩
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 ةراع لاعالا لضفا ) هک ر دشعد لوا هنيو یدلاص هیارح ن زودنک
 هدّتحرما ردك یارو عم یرراتقویراضاف رال ع نعد (تاقفاوملا ن تاقوالا

 (تنطفاع تقّرحاو هال اهنهالاتنطفام) هکر دشعد هنب و هدتمذاوم

 را روما یراق داوا نط تو هللا لها هضاطالایدالوا نطتم هقحرارسا عب

 نمان € تیب 3ر دش ید لوا هنی وراي لقب ری دنیا شد ل واو لیدی وکه لا
 كيدا یندناکنآ # بونذلا نم یراذتعا فک ۴# ابد لاصولا دود

 %3 هک نیلیادعاکب ینذیمالصویا ٭ هجرت 9 بوتا الهنم یتناف  یح
 راب یا هسهاک نس كم وس ۴# 1 هدکناب ندهاک و مدیا رذع هجن نا

 هکردشعد لوا هنيو # هاک هق رغ نوک وب هک زوا ندنب هی ال وا # اب راد |
 لوانیسهیلبا تمدخ اک | نسرک | مدمروک هنسن ارفصتم نداد زکر ه | ]

 هدنبلطكن الاعت قحو نیسهدباضارعا ندنآ نوجو راداتمدخ اکسید
 هک هسوک ره سد زمروتک هشیدنا هکلکوکو راګ ن دنس یخدلوا نیسهلوا

 [ندبت افا ورولوا نیما ني یش كن هبلنا ض ارعا نکا هلق دص

 ید آ ٭ هرس یلاعت هللا سدق جالا هللا دبع وبا ال رولوب ص الخ
 | زدند ارقا كنییصم نوللا وذ ر دن دنرلدق خاش رد دیزب ن دیعس
 || «دنتلا هک هاب فو هلن و رسک ابنر دندنراداتسا كنب ر اولا یبا نیدجا |

 || هکر دی دا كن هیرقرب ه د هرصب هپ داب هلع> ه دن رخآو ردراو یس هطقنرب
 || تیحانو رد هل و هدیناعع» باسناردشلوامفاو هدنعصن كن هکمقن رط

 | یمداخرب كن هتسدره هکردشعد لواهثب و (رارحال اهیلح بدالا )ردندنتالک
 ادبعوبایدتا .مالسالا مش ردیدایمداخ كنيدو ردراو

 هکر دشعد یاب هند

 هنب و ردقوب ناشن لر نشور ندنا جه هکنود اکیندنا یز وکی کلکوک ||

 باوج لوپ هدناقنس نب یهلایدتیا مالسلا هبلع یسو مکر دش ید هللا دبعوبا
 || نوج کر دشع د یناکو نیسرولوبیت نیسهدیا تسرد یکیدص نوج هکبدلک

 | رکرک تماقا عی( جر عتال)ردشعد ج الحو دلو قال دتیا تسرد یکیدص3
 ردکد وجو كنس عدارب لوا یدتنا مالسالاجشر د دار لزم هکر دکر کت مه
 اا < هرس س دق یکاطن الا هتلادبع وبا  كدشربا اک | لدک ندنا نوج
 ءاط قو هلون نوکسو هلفلا حق دیک اطنا ردک اطن الا صاع نیدجایدا
 | لواو رد هدنآیربق كراج س هکر ددا تل هدلب رب هلفاک هدنرخ اوملپاهلمهم

 | تعي رش مولعردندنتاداسو ندننایعا تاموقوب اربد کاطن هنلوا تین ههدلب
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 | مقاواکب هک: دااح تدش لوش یدرروشالغآ هی رزوا منبماناوماناو
 : ی لزوسو مدیشمروک رب قوچ هدناو مدا شاک ندنزامن هعج هکیدشلوا
 | اع اهتلعتو دب همام رارسالا ولخ ل اةف فوصتلا نع لثس ) مدیشغسیا

 لاخ یرارسا فوصت ی دتیارایدروص ندفوصت اکا ینعب (دب هنم سبل
 هک هیهدسن لوش ردکلبا قلعلو رونلوا تقراقم ندنآ هکند هنس ره ردکعا

 هلال ات یرییدنهک هسدکر ره هکر دشعدلواهنب و ردلکدروصتم تقرافندنآ

 | یلاعت هللا سدق یدادغب نزروم سابملا وبا میش 9۴ رلیا شرع هلغاتحار
 گلا لوغشم یرکسفن یدنک هکر دشعد لوا یدتا مالسالا مش هک هرس

 كيلع غارفلابلج ذقل € تبب 9 لوا ندزعا راتفرک هلغشرپ یزس لوا
 رازنیس هیلوا كاسراید هک هجرت 9۶ غارفلا نم البلا بابساو # الغش
 هللا سدق یب رغملا هللادبعوبا 9 مدرب هلوا راکیب هدنمناهج * مغرب و
 | میر هکر ریدو رد_لیععما نب دم یدآ ردند هينا هقبط هک هرس یلاعت
 ! ردیداتسوا كنیدنکبب رکبوباو كنيهاشنامرک نابیشن میهارباو كصاوخ

 | ذوب یرع كهللادبع وباو ردیدرک اش كني وره نیزر ىلع نيسح وباو
 كنب رصب دیز دحاولا دبع نیسا وبا و یدیشخریا هلس یکیا ییرکب
 | امت هللا سدق ردیدرک اش كنيمصب نسح دی ز دح اولا دبعو ردیدرک اش
 هدا كنیزر نیس اوبا داتسوا هدنشابانبسروط یربق كهللادبعوباو هرس
 | تد اند هدنزوفط شب زویکیا كنرعه هک رارپدردهدنتلا یا بوئرخ وب
 م الس الا حش ردشعک هدنزوفط ناسفط زویکا هکردلوا او دنیا

 هک «دلحم لوا یدیالکد شمروک قلوکارق زکره یب رغم هللادبعوبایدنبا
 || ادخ لوا هکر دشعد لواو یدرواوا تلنشوراکا یدیالوا قلوکارق هتبالخ
 || هسرونوکن دن تؤم توهش یلعت ها رک ایدنرابیب ی رغما هللا د,عوبا هکیقح
 | ددزوس لوش وب رک هنج هک هسداکب یدعت هکندنوغ ردیلکوس ه دما مب

 الات هنابس قحرک | یدید ههجو یلاعت ههامرک بلاط یبا ن, ىلع
 ]| یتلوا هد دصسمن هارد رغ هدنساتروا قلوا هددجسم ءٍلغلوا هدننح
 مب ردبییصن لآ دهسمو هدنناب لر د مصنف ےب تنج اریز مدردیارایتخا
 زوس یدرات وس زوس هدنرزوا انتسروط یب رغم هللادبع وبا هدتقوژرب هد
 . | دولاقزکلا کر ابد قلوابب رق ردةلوا اکا هدنب یدتنا هکب دش ربا هرب لوش
 || پولوا ءراب هراب و یدلکهتکرح ندغاط لوا شاطرب نامه نوا زکلا

 ۷ نیزودنک



 لک

 ناععوا هني و یدیا روشلب وس هلبا رله شرف مدروکی لاطوبا هکردبا تباکح

 یدلوا رهاظ ینوخ راروناج ییرب هدادزهطوب مدیا هدرفس هلبلاطوتا ردا

 ندارآوب بو روپ كررت مدنبانب یدیادح یب روناجیگنربهدارالو ریز
 کر هاکب ندفوخو یدل هک هدر لوا بوبلوادیقم بلاطولا كرک كمك

 مدتنانب نیسزموب وا نوت یددیااکب و یدوب وا بوتا لواو یدلک وخ وا
 مه هیابافوخ ند یاعت هللا ےک هست ره یدنبا ندنسوقروق راروناج

 || تک هلع نیس ردیا فوخ تی س میکنوچ زروق ن ند هنسد رب

 ۱ یهلا هکندربد هدنناحانم بلاطواو یدر و یورو تولآ تولد نیسزرابآ

 ا | نم رتشمان كنس هکیدیاراو یسهرهز تلوکی فیس الوا کنامزف تنس رکا
 یاعت هقاسدق یینلا حابصلانب دم نب ةيلط ل یدیلب هروتک ه یاد
 ۱ هدنس هنس ییازویجوا كره ردندنراک باعحا كنيرمح نا وبا هک هرس

 تعصصنرباکس هکنسمرلید یدتااک | رغم ناععوب 1 نوکرب یدلناتافو

 ]| یدتا هلا یدتنا ررعا لوق مر هديا تعیصن هشالخ هکر داب ىلا ملبا

 ۱ كنج هکر وتوک کا ندمالخو هوا رادتمق هک دکلاعا یدنک بهت

 زدزر>ح حوا كات .گک ہلا یلاعت هللا یدتبا مالسالا 2 ج هبلوا جی

 | ندزج جوا وردکمر وک یترذع كعلخو دبع دع كنيدنکو ىلضف كهلل

 | نالوارداص ندقولت هلج هکر وک ینرذع كفلخ ر دقو ید زجر ی
 . | یدنکو ردرارطضم هدنتلا یمکحوی ردق كا اساک عیجک ردیکیدلیدكنآ

 | یبصن نامعوبایدتیامالسالا کش نیس «دیاداب نح تنمات هکر وک یکبیع

 لوش مدروس هنشاب كنينادیم بوقعب وبا یعلا یدتیا هکیدلیا لقن ندیلبش
 ٩۱ دکیدالاق لیقرب هدنندب كا چه (هللا لرمخ ) م دتیاو مدتکه رس + هک هدنقوا

 | دفنط 46 هرس لات هللا س دق قورسم سالا وا # یدعد نیمآ

 ۱ نک اس هد دادن زنا لها ردقو رسم دم ن دجا یدآ ردندهبنات

 هک راددیدو هدنزوفط ناسط زویکیا تررعه یدّسا تافو هدنآ هن و یدلوا

 ىلع وا هکرلبا تناکح ندنآ دانچ عا هللاو هدنیارفص ه دنرکس ناسفط

 ن دمو كانطتس یرسو كس اح تراحو ردن دنراداتسا كنیرا دور

 | تحاصم ملکران وند نک اش كننالجرلا نیسان دمو لر وصم

 ٩ هکندت ا م السالا حش ر دن دنرایطعو ندنرلعدق كنموق ج اشمردشعا

 | مدبا هی توش همش وا یدادغب قور س اعلا وا |



{4% 
 ناغءوا و یربح ن اوبا هدروباشب هنی یربقو هدنجوا شع زوجوا |
 كنبرب یر هدر هباشبنیرارمق كاع وبا حواوب لصالاو رد هدنناب كنیم
 هلبایب رغم بیبحو هلاک یلعوپا ب رغم ناععواو ر دشلوا عقاو هدنراوج

 یدبشمروک یبیروجرهن بوقعب وباو ردشعا تبع هلجاجز ورع وبا و
 هعورش هراکوب ےب هکردشعد لواو یدیا تسارف لهاو تامارکب حاصو
 مدردیا راکشلصتم هدنربندریارجویدیاراو مارب وغار ےب هکیدیا لواببس

 لتآ هکهدلید هنب نوکرب مدریدوس ه دنا كنآ هکیدیاراو عانجر ندعاو|[
 لوا هک هلی وش ی دابا هج اکب و یدروا ه داد ز بلک لوا میب دوس هدا
 هلج هثب میپ نددوس لوا هکمدلیادصق ورک یدلوامناماکب ندکب یدوس
 | نیشاب بویلبا هلجاکب بلکلوا ورک م دانا دصق هت هعفد یتچوا یدابآ
 ندمک تعاسر و یدالشاب هکع یدوس لوا توقوص هنا تلدساکلوا

 |ه دوس لوا نیشاب ن السی رب هکم دتبا مهف هلپ وش یدلوا لاله یدشش |
 لاح لوا نوح یدلبا ادف اکب نیسودنک بوروک بلک لوا نینیدقوص

 نیسطا وبا یدتیا مالسالا حش مدتبا ع ورش هراکوب و مدلباهپوت مدروک
 مدیک ندایند ن هکنوک لوا هکیدتا یب رغم ناغعوا هکیدتنااکب ین اشاوک

 نب یدتا تافو لوا مکنوح یدتیا نيس ا وبا زراعص قاریط راهتشرف |
 یهسیک هسوک ندراسبغ ترک تقو لوا هدرواشبن هکعدیاضاع هدنآ
 نکر هو یدلوا هددکم لس زوتوا ناععوبا یدتا مالسالامحش یدترم هروک

 هکردشعد یی رفم نامو باو بونقاص نتمرح كمرح یدلبا لوبت « دمرح |
 نوخالا ردلکدرسبم فوصت هاب عب (مدلادحاریالا یمالااذه "یال)

 (رماوالا تح حراوطا ظفح فاکتعالا ) هکر انشد لوا هنیو هلبا رکج |
 لف اص ٠ دنتلا یرلرحا كهللا نحراوج یشک هکردلوا فاکتعا عب

 نیسهلوا ظوفح هدنطاب و رهاط ےک اتفو ردلکد قمر و توا بورک هتولخ درج
 هسیک ره هکردشعد لوا هنو كسرولوا جد هدنربک نیس هدواکتعاا

 توم ینآ یلاعت قح هیلبا ر اتخا هنیرزوا ییبحصراشب و رد ییأبضص رلینغ
 اعاد یعاعارب ز ردکب یصاع ندرایعدم هکر دش عدلوا هثیوراباالنبمهلبلق
 طبخ هدنلابخ یساوعد اّناد نالوا یع دمو ربا بلط نیفیرط تنسهبوت
 “لج 4 زیزعلا هرش یلاعت هللا سادق یعجالا بلاط ولا رد هنن رژوآ

 ین رغم ناعع وبا ی دیشلوا رهاظ تامارک قوح ندناو یدیا ند اشم



RIFF 

 ی دنا صفح وا لواو یدتک نوئود هاشردقوب كسوک كنسو
 ناسعط 1 كره ناغع واو یدتا سلحم نویکنآ صفخ واو
 | کاو رد هدر وانت یربقو یدتک ندابند هدننآ لوالا عسر هدن ز هرگز

 || هنبو را هبم روک قییراب دنک هک ردرلن | 7 ید ردرلوکر درع ناوح رلبدتنا

 ردندنراتمالع تب قوش یی ( دما یاعش نم قوشلا ) هکر دشعد لوا
 هلاع هنیکیب رادرک اشهکراربداک اینابرو یدیا راد ینایر یادتع مو ماما اک او

 ۱ ۳ او راہلوا یوق ےلیطع اع ےہ کات هبلباتسرت هلع نزح نعد

 نو اهتلا) هکردشعد لوا هنيو ی دیایوق هد هلماعمو فیعص ه دزوس ییا

 1: dî كلنا بالا هدععود ق سه | نف( لح الا ةفرعإلأ هلق نم صالا

 +¥ ° هرس لاعت هللا سدقهب ولد نان ر 5 %3 ر دندن کلکسک ام اش

 د واور ا كيرح دجاو یدیا ندر وباشین لها ردا ہے وا بنک |

 نادنسکیدنکو یدیارذناطافحا هداد ز هد همه ویدنندداعوداهز هلج و

 ۱ ثالرید یک ای وا مي ناعع وا یدیاربب

 ۱ كب رره ردوو قوخ ید هرکصندک ور دقو قوخ ندکر اکا هل رد

 ١ یورهلا ین اركز یدلنا تاقو هدر واشن هدندرد ناسقط ز ویکیا

 || دج ای دیا هوعدلاناسمو یدیا نداشهراک + هرس یلاعت هللاسدق |
 || دهاز دیعس وبا ردندنس هرز لادنا اب رکز هکر دشعدیلاعت هللا هجر لنح ۱

 | ندراتمدص لج لواو م دتا تبع هلکناو مدروک یا رکز ردشعد
 || ربکلادا ز ۴ یداوامقاو هدناره هدنشب یللازویکیا كیرعه یتافو یدیا ||
 هدناح لدنح و یدا ندنادمه ۷ هرس یاعت هللا سدق ینادمهلا ۱

 یلاعت هللا جر ینادمها سمهک یدپا هوعدلاناعسعو هبقفو یدیشلوا |[

 ه دیار م دروک یداد ژ م درر و توا هدن دجسم هعج ه دنفو ر هکر دش د ||
 زونهرابا باطر وعل ن د ةح ینعیرلبا نیس اع د اقسم او شمروتوا

 رداق هغمراو هرم ناخ اا د دیو د هلب وشرو تل یدنا سماع“ را ردا اعد ۱

 نا در ط یش 4 هرسلاعت هلا سدق یرغمل ا ناععوبا ۴, قدم هل وا ۱

 نە كنروئد عاص نيسلا وبارد رغلا مالس ۳1 دیعس یدا ۱

 لواو e تاقا هد هکم الت رهن یدبا ندنسهمحات برعم ناورف] 0

 هصخر کا هدربلوا ص الار اید اوا اشم اک و تقولادیس هدژرپ ||

 | كره ى دن لبا تافو هدناو یدلک هروباشن نودیک ندنآ یدلوا عقاو
 ےک



 هک ۸۷

 | یک یربغ ندنآ یلاّوسلوا هکیدلب صفحوبا یدردلب عی یدردثلرپ

 | قا لطام ءبقل ی اندجو)یدتیا هاش ی هلیابقیدتبا سپ ردلکدرداق هک
 یدتبمالسال!محش یدلوب هدنجگا ابق یزمکیدتبا بلط هدابعزب نمی (مابما
 |یدراو هباوخ قاضفنا هلبعمط هک م دتفورب ی دیشم اموی وا لب قرق هاش

 | < تب ٩۴ یدوقوا ییب وب بون اب وا یدروک « دنجما باوخ یی یلاعت قح |(
 ۹ هجرت « ۴# امانلا و سفتلا تاہح او ۴# ییع ر ورس مانلاق كار

 لوازاچا نوو وا مزوک زکره # ندبل هر وک هرچا باوخ یتس ینبع ةرفا
 وخ واایدرارولوپ «دوخ وا یا یدږو وا لصتم هرکصندنا سپ *هدیما

 لایخ قلب كنم ال ابخ لعل *ةيشغیامو یشغتسالیناو (نونجم ) هدنبلط
 | قوب ناهجقلخ هسریدهلوید # عب ملعرب هلراب لابخ ردراو ٭ هجرت
 | ردبا باوخرمس كبس رھ # هلباربلابخ نب عارکرس ٭ رکید ل ٭ عب مع

 روناص ردیا باتیپ یم ماج # رود لها ندکبل یاسمدوخ یب # یبروناص
 هاش نوکر ب **ینب رون اصردیا باب حف هربغ ٭نایلعب زوکم رجا بویدراب ۴ ین
 [ ند دجسم لها بوقلاق هننسوا عانا شو وردرپ یدبشمروتوا هد دج
 رکردهک یدتا هاش یدهربو هنسل هک یدتنا بلط كما نابطب یا

 ۱ هبتفرپ هربو هشب ورد رپ بولآ نیوناص هکعآ ن امطب یکیا یجییلا ندنب
 | هاش نیس ایا یفا فسا هتع رش ےشلا اهیا یدتیا یدیارضاح هدنآ

 | رک سوق تیکه هلاعامریدود بوبموق تی هعرزوایدنک زکره یدتبا
 تاوهشلا نعهسفن كسماومراحنا نعءرمصب صف نم )هکر دنعد هاشهن و

 ]| نعي ( هتسارف هلأطخم مل هنسلا عابناب هرهاظو ثبقارلا ماودب هنط اب رعو
 ۱ دسیا ظْةح ندن اوهشسهنو هسلغب ندمتب هرانالوامارح نیزوک هسوکر

 | كنا هسلیف روم هلع انا هتنس ییرهاطو هاه بقا مم ماود یتنطا و
 هقط هک هرس یاعت هللا سدق یربح نامعوبا ۴# نلوا اطخ هدننسارف ||

 هرج ردڼد ر لیصا ردیروپاشبنلا یربطا لیعامسانب دیعسیدآ زدند هبات
 ردراو هطقن یکیا « دنت هک یاب نوکسو رد رس هطقن هک هليا ءاحرسک
 صهحوبا ردیدرک اش كعاجش هاش ناتعوباو ردیدآ كن هلحرب ندروباشد

 راکزور هناکیو تقو ماما ردشا تبحک هلی یزار داعمیابح و هلدادح |
 ی دنک هروب اشيل ند وم هلعاجش هاش ر دیداتسا لراب ر وناشنو یدیا

 | ردراو یلایعو یاغتشا هدن.كاهاش هکلاق ه دنوب نس یدتبا اکا صفحو ا |

 و كنسو و



۱۳ ۷ 

 هتسخ لوا نوچ # بب رخ نب هکمر وک یتناربمرب ریو ناج ۶ بیبطلوا لک
 تەخ رادعم رب یل هتسخو یدروتوا بولاق ندنرب یدتا عاسا سو

 ۵# دودص » لع یم مه نم دشاو (رکد) نوسوفوا درب یدتاو یدل ه |

 | ندض ره هناجراب ضارعا ۷ هجرت 4 3 دب دش “ “ع کدبع دودصو

 جد قبب و مک اتفو# بییح كس ندنب هسهروچ نر وی یراب # دردزتب|
 لوا كنساناو یدعلاق ندر بولو یلک تص ما ضا! وا یدنوقوا ۱

 ملت هورع قلغواو یدلبا هب وت بولوا ل "از یدرک ندنلکوک هک هشیدنا ||
 2 اهعن ورع ییعباکالهسن لنع نوک ر یدلوایرب ندتقب رطرباک اویدتنا ۱

 / ( هفاصوا دف عموم هدارفادوحور) یدتا (بلعا ی رکذلا نوناقام) یدتآ ۱

 یی راتفص كفح ین عن هلکلب ف ا ا قوا هني رژوا دیرفن یح یا

 ۲ لوا زالوا كلام هیدارفا تاالوم یجدآ یدتنا مالسالا حش هر هرکصتدملک ||

 ربب هک هنسیک لوش اما و ردلک د یبدآ رواوا كلام هی الوم دارا کک

 هللا سدق ینامرک عاج هاش ردبخد هسوکر ؛ لواروت وار ولا و رګ او
 اأ ردندنراتیفر لصفحوبا یدیاندندالوا لولمر دند هبناتهقبظ چ هرس یاعت ||[
 | تبع هلبا یرمسب دیبعووباو یرصب عارذ هللادبعوباو یشخم بازتوبا ||

 || یدرر وب هلباابق عاج “هاشنعب لوا و ردنداتسا كني ربح ناععوبا ردشقیا ۱
 یدرارروپ هلناسلبط یرمح و یناوربسو یرونو یناغرف هلتکوش یخد
 قاف و كءاعش هاش و ید رر وب هلبا ek هدنب ولسا را دروک قاقدو

 کز بدید و رد هرکصندنشتلا ش کا زویکد ا ليرعه رد ەر ؟ےئدےدح ولا |

 | یزار ذاعم یایح ردراویاکرب كنآ وردلنوا ندزالوآ لی زوبجوا ندنرضه
 انغیرففو ردشمر و رلباوح اک او هدر ییکندتنا لیضفت هنن رز وارق یانعاا

 || كکلشب ورد یدتیا م السالا حش رد هل وا مکتنردشلنا لیضفت هثی رزوآ
 دیلع یلاعت هللا لص ینطصم هکر دیفاک و مانتو هنایضفت هتي رزوا انع
 العو لجقحترضحو یدتیارایتخا هنیرزوا كلبنغ یکتا ٹی ورد سو
 یاب هجاوخ یدیا ولوا عاهشهاشو یدک بودیا لوق ینا هناوسر ید

 ه درول اشبن صفح وبا نوکر ردیهاش كن هقناط ول هاش هکندرد راع| ۱

 هنسن رب ندنآ بورود ه دنرزوا یشاب كنآ هلیابق حاس هاش یدیشمروتوا | ۱
 یدتا صح وا اک ایا نآ یدقاب بونود صح وبا یدروض |

 | نیکیدیا هاش ه دلاونب لوا م هاش ن یدتا نیسیهاش نس هکن و هلا |



{In} 
 نیک یدقاقںب وق هس وکر دبشر ووا ه داخ یدنکه دنادمه نوک رب

 ! یدتباویدرب و مالس شا دینجمدچآ ی و. نوحر د دہن :ج هریک وشا مدتا

 ۳ ونود بویدیداوا مولع كرطاخ تمافتسا مدلکهکسرا ز كنس هلدصق

 اند دادغب قاشا مدلول م دنا تلط یآ ه دنادمه نوک ی درا یدک

 باغ « دتف و ن الفرابدتیا مدروص یدینج ن درلن | یدش را تعاج رب
 | تولک کی نابههکمدب تقوی :رلک دیدو ید؛یتکمدت ؟هدنق و یک حه چ هیزلوا

 هرس س دق یفوصلا یکم ا ناعع ورع و یدیا هک یکیدنک
 ردیداتس | لحالح روص:۰ نیسح ردهللادبع وا نبت ردند هان هفط

 ا هلا دع واو ردندننارقا كناوردنعا تبع هلبازارخو رد هدینج یبسن

 ا ندنب ور و ندننبهک كنيحان هللا دع وا ا روا ناب

 | ر دن دن لما یدل ماع هقب اقح مولعو مایا توت هلا هسک ؟رپ عفنا

 م وجر ندنآ بواابا دا نسا زوس صعب اک او یدیا قیقد تاغ یرازوس
 | ةفص باكر ابدت یضاق هدنآ بوراو هبهدحو ربد ر وس ند هکمورلىدتنا

 "هدنسلا ناسفط ز ویکبا ترڪ ھ لوا یدتاردکنب زوج 2

 . هڪ رل دیدو یدلد جد تنش ات هد تسل لی ن ناسهط یدلناتأقو

 لفات ةورلا )ردشعد لواوردڪكا مالک یکلوا یدتیا تافو هد هک ۱
 سر اطخو تارمصقت تاکناوخا هکر داوا توره ینعی (ناوخاا لاز رعا

 ۱۳2 ع بقا دصق انا اکاو نیس نان
 نرلت رفغه «داضعو نیس هديا لذب «داند یکل امو یکبصنم هکنناوخا ||

 زهاب وس زوس نددجو تیفیک هکردشعد ناعح نی ورع هنيو نیس هیلبد
 ربخ نددحو تیفکق ح ناتسود عب رد هللا رس لوا هدننارانمّوم اربزا

 ,كنهدنب هک هنسف رهو هدنناد رانه وم ردینایر رسرب لوا ارز رازم وا
 |مدنبکیروتوا ن دن وش زالواقح سلوا هل ه دیا فرصت هدنا یترابغ
 رو یدلک هناهفصاورع هکر اریدو رولوا عطةنم ندبنابر رارسا هیلکلا
 دتس> ناوحون لوا یدلوا علام یسانا یدتا لعن هنت ہیک ك ناوحوت

 لا هلسیس هت اطارقف وزع نوکرب یدک تدمرب هنیرزوا كنآو یدلوا

 هلاوقو رج هیوقوا هنسنرب لاوق هکیدلنا سالا ناوجلوا یدراو هنتدابع
 ٭ اع یتدیلف تضررع یلام چ تب 1 یدوفوا ن وب ویلباتراشا |
 | نون یتس هتسخ هکمروک 46 هجرت ل د وعاف ک دبع ضرع و ےک |

 نەک
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 نلخ باج یرپ ردچوا ب اج هکمدلوب فتم هنیرزوا زوسوب یی راربب
 یبلق كماوع یرلکدید رانا هکیدربو باوج سفن ییچوا اند یمکبا
 ندیا وردکمروک ییلاعا لوا هکر در جد یبا كصاوخ اماردیرلبا>

 لوا ی دتا مالسالا جش ر دقلوا روک« هلتمعت و ردکسبا نیدیما باول
 لوا وردب وع ند یان هللا یلکوک كنا هر وک لاا كنیدنکه که وک |

 هند بوپ وق یمن هک دیک لواو هدیابلط نیضوع كنلاعا هک هسک ||
 ىلع ضاوعالا دعلاطم ) هکر دشعد یطساو ردب و یتدرلنآ هیلبارظن |

 ناو كنآ بوئودزوک هنضوعو رجا كناعاط لضفلا ناسا نم تاعاطاا
 هکر دشع د یطس او بو ردققتوا یتلنمویاضف كنيلاعت هللا كا بلط
 زکب راتعاط نکیدیازامحا نەی (ةلناق موعم اهناف تاعاطلا تاذلو مکا ا)
 ید ادغب یاسبع سراف ردوغآیمدیا لاله لوا هکندع وا روکع هل رلتذل

 ردر ار لرش هلناعاطةوالح ییعی(ءاوس رشت او تاعاطااهوالح )ردشءد

 تعاط لوا نیس بمكب نس یتاعاط كکیدشا هکمادام یدتبا مالسالا حش
 || ردکیش كب كن اع اظ نسو نا دو ونک سوخ اکب

 ندکدنک هلرب تنسو لعو طرش ردشلروب هک هلهجو لوش هل با ییعاط

 || روا هنیزوپ كن اطیش یکیدنسد ی دنکو هلرععا هپ ال اعت قح ها دنسد
 ۱[ * رذتعا فكل لوف بونذلا یه # اهب رسا یتاللایساحاذا )تیب

 ¥ رد لکشم یرذع هکر ده اک رب * ردلد ترسم میکلعرب ٩ هجرت

 || لعره یدتیا یرولوا قح ی اطعزسلع مه هکر ابد روص نددینچ

 || نی رفع>وبا رولوا هلقیفوت اضحر داطع ندقح لع ره عير هل |
 || ,تصر د راشءدو ردندتن ارقا لدبنح € هرس یاعت هللاسدق خیرک
 | دینج ر دیا ی دلخ رفعج ر دن دنراول وا كنخ اشم دا دغب ر دن دن را داتسا
 شاب ی دیشمرونوا هدنح وا یاب هدننوک ینافو كن نب رکنرفعج وبا
 || ندتمز قاب ست ردعلقارباو رددع؛یدتا رفعجوبایدردْلاق کن ندکوک

 || اک او رد رفا هنب را هدنب یلاعتقح هکردوب یسانعم یدک | هغاشایتعب اکب

 || تفو سد ردهم ندتهج ی اعت قح عي ندکلیا تراشا هلتهجرب
 ندقحو رددعد لبلد قگود کوکی زود یک «دناجانم تعاسو ه دناحاح ۱

 ٭ هرس هللاسدق ینادمهلا نیسان سمهک 9 ردیلع كرانالوا دیعب ||
 هکر دنعد لواو ردشلبا تب هاشم قوحو ردندنادمهو ردد څو ایفا
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 | دزو هز انب ردیاافلا هچرک هکر پاک | هسلیادع ن دنصاوخودنک ی ئاو
 ! هناکوک زس وص هلک عقۆس هدوسآ سوکور ددم ندمح هللا قادوب
 ۱ ندنفرط تسود نهب ردشاریدشدپ هنناجنالوا نارکناکی ندلزاوردشلریدشربا

 | نامرد هراهتشخو ناجتحارهرهنشت هکر ثررپ و ناشدلاع مالکرب نان تبح
 فالوخد هک تدب ل ردناکماهن قاتروق ندنآوناسآ هلشوهشوک عاغساو

 هجرکا هجر ربع جور کو ریپ رانا یوهلبابم
 |. زن او لا رز هاشم لو * یدنوب قشعیاوه ردناسآ هناج
 كنه هم نو ردن اجر كفح 4 کندلدرب نعل ندع رکناسلر #۴ یدنو

 عامسا كشوکی راز وس عیج كناسله ندنآ ردراویربخ كللاقهنردیناونع

 | نن یریغندقح داب هدنا هک دن امز ربیعی هد رک تقورب یکتلاجیرایا
 | ردا رکن اناھج ناجو ندنتعلط یافص كناردلح هتشذکر عو ردقوب
 | هدنهاوخنابزو لکد هدنک ار لکوک هک هدربرب عی ندنتلصو یوزرا تن
 ! هلقح هدننا راحت لوش یتمیهدنسانرومارکموقرب لکد هدنرکف مقتسمو لکد
 | ینیلقوبهک دنسارا لرظاتلوشور درب وبه دبلط هک دن ارام مسه لوشور درا وک
 | نسل اسروولدآس دقلا حورزیرعلاهرسسدق یبرعنیدلا ی حش ردراب وج
 : مساع اوا ین لب هشت اطوب نوسلبا تجر یلاعت هلل هکر دشءد هدنلئاوا|

 |یدلبا دانا یتاسا و بوروک یت داف كنامز لاوحا هڪ هدنح

 | فوصتاراص# هقرحم قوصتلاراصتضمدق فوصتلا لها 4 رعش

 | كنیذک * ةقبطمو ادجاونوة حص فوصتلاراص # ةقلدمو 2 داسو ةوكر

 ءآ فوصن باب را هجرت #  ةقحللا قی طلا ننس ىذ سبل كفن
 ودهز # یدلوانامز ةفرط هکنید موسر یدلز و # یدلوا ناهد ندلاع

 | ناغفو دا رذو اغوع یروف یدعس # نید عسر یدیا ملسو قلخو عروا

 | کد یوفت # دش رم بوک هرجا یقلخدسفمرهونز هرره # یدلوا
 | ها نولاوذ دینج تقورب ی دتا مالسالارحش#*یدلوا ناب رهنافرع هدهز
 ردندن كنس كنونجوب هکنسبمرید اکب 3 اکاورلیدشواو نم حلف
 سبح هدایتدراد می ( هقارف تننخابندلا ف تسبح ) هکیدریو باوج
 الب ی دتیاردن الب هکرایدروص هدینج مدلوا نونحم ندنقارف تن بولوا
 | تیفاع ید تیا ردن تبفاع هکرابدروص هب شو ندنرب و یی الب ردتلمع

 |ناسارخ یدننا «دینح صضن ربرد کک ابا رارق هلهللا كيلو هظارب

 ۹ تب زربب و
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 1 هيد کس مکان یدتااکب مدت قد ف وشو مدراو نسو كن رسلوا

 هکسلیوس زوسو مدا سلح ح ابص سب ك د اص راب وس یرغوط یب
 اسرترپ قفنا رابوس زوس بودیا سلحم دینج هکیداوارشننمربخ مدالشاب
 شاار بیدتیا لکد هدنسابلر اس اما یدروط بولکهنی راک ساحب ناوج
 | رظنیناف نمولاةسارف اوقتا) هکر دشمرویپ لسو هيلع یلاعت هللا یلص لوسر
 | سد مدلباهغاشا یعشاب تعاسرپ یدتنا د نج ردن یسانعم ( یلاعت هللاروئب

 | ن اههردنیسرا ققو کم اف هک ل کهمالسا رژ دتا بوریدلاق ساب

 هکز روناصقاخوب ردیا فا. ماما یداک هناا بوسک ینرانز ناوج تعاسلوا
 || ردراو مارڪ یا ه دیول هکمرد نی و ردراو ییمارکرب هدنوب لدنح

 قو یالسا كنآ ید یر و ینیداوا علطم هنب رفک کاوج لوا یی رب

 ندرپ ریرکایدتیا نیسراب وس ندوب هنیلعویرایدتبا هدینچردیکیدلب نیکیدیا
 | هکرداوا قدصت هکر دشعد دینجو نکیدروُنی ربا جد زس یدیسبا شا
 نیسالط یکی دید زوسر ایت یدتا مالسالا ج نیس هروتواتعاسرب راعتیب

 هکردشع دهن ور دتلع ه درا ذیددوجو لر ظانهکنسقءبردراذیدو ر دعل وب

 هکر دشع د هنيو ندنقارغتساهدجو كلج رب رخ قارفتسا ه دلع كدجو

 هنب و ردقهروتوا هلیرکف هد دیحوت ناديه یس العاو یفشا كسل اج
 هک هلزوک لوش نفاصو هليا فرص هنتربضح للاعت هللا یکتمه هکردشعد

 || تنیلامت هما هک ندکبا رظن ههللاربغ هلکنا نیسردیا هدهاشمییالاعت هللا ||
 هکردکر گی تقفاوم هلنارا هکردشعد هو نیسهبلوا طقاس ندنرظد

 اهن و ندعارادتمرح ردکب قارادتعاط یدا مالسالا مه ن دتففش

 دجش ن مد رک اشلنیطقس یرسسن هکر روناض قبال خیکر دشعد دینج
 ۱ مرا: یدتا ردن قوصت هکر راددروص ندناو می درک اش كياصلا ىلع نیا

 | (مارک موق نیبع رک جرنم مرک نامزق ع رکلاہرھظب رک قلخ)نکل
 || مک یدید لا ارب ز ردکک و کو ردفب رظمالک تیاغزوسم یدتیا مالسالا جش
 || ندیشک ع رک ربرایا راهظا مرکی اردا رک قلخرلوا یدتیا ہرکص مرا

 || قلخلوا هکر ولیب یلاعت هللا هدنفقحو هدنسانروا مارک موق هدنب رکنامزرپ
 || نم هدعو هتصل ام هاضترا ادبعیناصاذا )یدتیا مالسال رحش ردّقلخ همت

 ]| موقنیبعرک ناکمییععرک تقوی زکناسلن مع رک همرک بلا قلا هتصاخ
 | هسلبا صلاح هلبا یناسحا ٌهصاخ ینادونشخ كلا لوق رنا نحب( مارک
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 | دذا راتیدزاص هچرمص یمن هکیدربدنومصکناجاجزویدیایربراوق |
 هکرل, دید زازیخ نوهکنارد هلا هررکمو هد سم هم ءازو هم چ ءا زارج

 ردند دنو اهبهدلصا دنن> رب دی دو ژربد همماح ین رازخ یدیاراشدارخ :

 درک اش كنیعفاش هگیدرت و د نیبه ذءروت وبار د د ادغد نا نمو داومو|]

 یرس یدبارود نیمه ذم یر ون نابفس هکردرلشءدو ی دیسولوا كر |

 ی د رک اش كرلناو یدشنتبحک هلباصق دمو هلببساح ثراحو هلیطس
 زردپ!تسرداک نیراتتسن یسهلجور دندنن اداسهما كءوقوب ویدیا شلوا |(
 سابعلاوبا هساراو میکیریغندرانولویک ییشویرونو یک ورویگزارخ ۱
 یس هفلخ كلدادغب رد دینحرمادقعمح سوزرم یا مزب هدام و ردیاراطءاا

 | هلدینجنوکمر ا هکوګدا یینبیدتبا م ور بدا یب یایدنبا هي ور ن وکر
 یاازسب داندنا هدیا تبعص هلکن زور مین هک هسوکر ه ینعپ م دنیا تب

 یدبالوا یشکر لقاعرکاردیادادحرکبوبا کش هلوا شما هدیزیخد ف رک |

 هکرد راو یثکچ وا هد هقبطوب هکر دراشم دو یدیاروآوا ه دننروص درنج
 ناععوباو د الح هللا درع واو هد دادعد دینح رد وب یجن درد هرلزا

 | باک دشفکن داندهدنس هنسیدب ناسفطزویکبا ترم ہدرو اضدنیرمخ
 ۰ هدن کس ن اسفط ه دیعف ایران امار د هأب ها ۰ دی شک 2 اسروهدنافطلا

 قلنالغو | دینج نوکر )عا یاسمن هللاو هكر الدیدرد « دنزوفط ناسةطو ||

 لوقت ام ) یدتیا یطقس یرس یدرانیوا نوب وا هلباراقح الغوا هدنل اع |
 نیعتستال نارکشلا ) یدتیا نیسردن هدنقح رکش یعی ( مالغا رکشلا ف
 هلبار لس" یکیدرب و یاعت قح هکردلوا رکش ین ( هیص اعم ىلع هم

 نیس هی فرص هتبصعمیرات لا یعب نیس هیقبآ بلطنوع هراتبصحم
 ]ید دینج هلوا ندکلید نامه كببصت كنس مر افروق ی دتبا یرس
 جاتحمكناو مدراو هب یرس نوکرب هکک داک ان هکمراتروق ماد ندزوسلوا

 هک اکس ن وساواتراشب یدشایرس م دتک هلا ییابسا يیيدلوا ہلا
 ف ایسا كکىدر وتکوب هکمر رود بول هتسلا ندال امزو هراس قحترض>

 ماداکبیرسیدنیادینج هردشیریا ندنلا نیله قیفونرب و كنلها حالفرب
 5 و مدردیا تموت هعسق نیو هل وس زوس هقیالخو روق سلم هکیدرد
 هبلع یلاعتهللا لص لوسر یسههک هعججرب هککد اک ۱ا مدربا مهف تقابل
 3 ۱ ندحابص مدنابوا ( سالا لبعملک) یدتبااکب هک دروک دعفود یلسو

 ٭ لوا

8 
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 هدیعقاد خراب یدتکن د اند نشت ناسفط زویکما كيرصه ل هوا ند دبنح

 || دینجیدتاتافو یرونوج ید د یدلواقوتم هدنسبتلا ناسکس زویکبا
 رو د څی هدنلا هشه یر ونو یدتک ن صن كاګوب هلت وم كنب رون یدتنا
 یدتیا ك سرسا یم خکآ > هل صبس مر( رک ذلا بلصتسن )راہ دیا اکی دیا
 هکر دشعد یرول هش و مّرتسا تلفغ هلکن و کاب قوي ییعد (تلفعلا یلعسا ال

 نوسلیارورغمیتسراهنز عي( هب ويرا نابن هيف نافدمدوبعل ءافص كتر خیال )|
 ۱ ی یلاعت هللا راب دتا اکآرولتدونوا تیب و ر لاوحا ه دنا هکیسافص تبد وبع

 لوب هکر دزجاع رپ ی دتیار دن لعع سدرلب دنا هلهللای دبا ل دلب هلی
 د هسیکرب مکنوج یلاعت هللا کردشعد لوا هنيو هرجاعرب رکمزمرتس وک ||

 || ناارتتسااذا) نمردشربااکایبهسدک لواربخو لبلد مه هبل زکی یو دنک
 # دیاعور هدرب زامرادنوح (يعایر)رمخالو لالدتسا ه دهد دحا نش

 || تسبنکاپ دوش هدر ناهج هلجرو# دیاشکب وز هدرپ هک دن اون سڪ
 || زوبهبلزک تعلط دبش روخ لوا رک (هججرت) دی ارآیلاج هولج یلو هک ای
 | هرذ هرتره هلوا هاک ان هرهد هسر الص وتر رکو۴زدنوکه هک هدر وا ردربار
 بولک هراصق میهاریا ناوج یناس ارخرب ی دتنام الس الا محش) هام لعشم
 جرد دعا ےن هکر دلیب هه لوا یدتیامدروک ی ی رو هکمرابد یدتا

 [یآ هسیک زکر ھو ی دن الو د یرهش لبی رب ی دمتج هرشط ن دنتشهد
 هکر کم ی دج هربغط ج یدلواریک هلاخ هد هزارب ور لب یکناو یدعراو

 | یدتیا ن اول وا ی دلی وس زوس ملا هسوک یدنو د نیلید لییرووهز اف
 !!نوح یدلبا تلالداکت ن دی روت یتاوطوا سد ردمدآه كمروکینا هتسلا

 حش یدننانیسر ر دیودبا تیک هلکیکی دتبایرون ی دریک یرجا
 ندب رق هکک تب تبحاصمیم هل هسیک لوش ی دتا هلن اس ار هرج وبا
 نیس هشاوب هلکنا میکنوجیدتبا یرون لب یدیارلنا تراشااک اورریو ناشذ

 || ناردپ دعب ل دعب برقزرولوا رب رک هدرپ لوا هکتیا و هلبا مالس ن دنب
 "| هلوا تف اسم هکم ادام هیلک مز ال تف اس اترا هیع د برقر دیا یب ارع الا

 هکر دش دیرونهنب رولوادعب برق سپ هوا درفمتایکیا نوچردررقمالمکیا ||
 دربتعم ندنندایع لاسرازهرازه كرادبعتمو هدنناد یسالوم یتعاسرپ كفراع ||

 تح مدلريا ندکتیارظناک و م دلبارظن هرون نوکر هکردشعد لوا هنيو
 ٭ هرس هللا سدق ید ادب دنج هشناطلادیس ل م دلوا روت وان

۰۰ 

 | ردزارخو حاجزو یریداوق یقلو ر دح اقای قینک ردن و یا قدس
Î
 



 هدر
 قانچ میطعرب و كفارفاوویزوفرب سوا ن ارو یداک هقیج ل و «رفرب

 یراتم ل وا م: م دتیا نيسه نس لافع وا ی دتا کر ییهسل ی: ماعط

 ی ہنر لید لک ینوروسیوروس م دلباتراثاهاراب یج دنب یدوق « دموکو

 رد و رعوپا تبنک هرس یادت هللا سد یشرقداج و م دیا یرب* نر
 هک ردشعد یدلخرفعج هکر دشمراواک !دینجیدیاندنراک كنخماثمد دغب
 ورق یار ك روكى ه دوی یثرقداج هکر دشمن ون
 ادرک نس هرج یدلک ےکنوج ق دروتوا د هيجنلک شعا لکد هدنا قدراو
 یاب نعپ نیس هعنقم ن دنش اب كنلها شا قوب یس هنس لدنسلج ماعط

 ك دی یدر ونک هب انروا شا شل !ماعط هلکناو شما شءاص بولآ نیز
 ینآداج ی دروتکرز ینعیر انید هنادزوت وا یدلک بورمکو را ص خر
 اأ لوبق بوجا دن ر خآ ی داواروضح یب بورو د نی زوکنیزوپ بو روک
 بولا نزپمشا نبنوکوبهکیدرغاجه دی یس هناخ شیب لها كنا ید
 ردبا ی دلخ رفعج راشدا هن هکر کد دیا رظن ر دشلا هنسن هلکناو ردذعاص

 ی درغق یت ادینج م دتبا تیاکح یب هصوب بو راو هنکوا دینج ن
 یدتباریوویداکب یدلوا لصاح ع هن اکس ل دعا لوبق نوت ینا ی داو
 | ی دن اص بوریدشلود یر از اب م دربو هلالد ینزپ ساب لواو م دراو هر ازا
 هشیريا اکس یب اوج كنا لدتیا نوچ مزب ینو رای دی  هکم دتشا زاوار
 | مدیا ل وبق یرت وا ندنا ی دیا یب اوج كنا ن وتلا زون وا لوا هکم داب
 یدتبا مالسالا حش ددم هکک دلشا با وص ینءد(تبصا )ی دتا دینحا

 E زس هی وا ض هل وب ضرع كرکلاعا هک کی دا
 رددوجخنب دجحایدا ردند هیناثهقبط ٩ هرمس یلاعت هللا س دق یرون
 یسانا ردف ورعم هلکعد یوغب نا ردعکا یکلوا ردد ندم هکراب دیدو
 اد ادغب یناشن ءویدلوم كناوردرهشر هدنسانرو هورم هلی تارههکر دندروشذد
 | ت هلا یر اولا وبا دجاو هلب اصف ىلع دو هل طقسیرمسی دبا
 یردینج اما یدیا نادننار اد نج ردشمروکی ب یرصم نونلاو دوردشعا

 ۰ دنغلفص كا دینج هدیرونو ی دیا ولوا ه دلع دنجو ی دبا رر قق و
 باوج هکیدابدرابدروص نداکولو رص هدرنح ه دنفو رب یدیاراوروشر

 هدرطر هدتف و قنح كراف وصنس هکید رغاج هنیرزوا كنا یرون هریو
 ی رون و هل وس نت زوس كن هقن اطوب ادروا هکل دنمشن اد یکنلاو لدنك

 ٭ نددينج



#۶ 6 
 اان نیسر دک هدنق یمعیا ی دتا اک شع : هب هودینارعارب هکمدروک مدقاب

 || هلوت وډ نيسه ۳ ىدا مزا مدتیایداب !توعد مع ك یسیدنتنا هبهک و مدا

 0 فولوا لیهط ی نکل اردهلبوا مدا ردطورشم هلتردقو هلتعاطتسا كا مع ۱

 ۱ كل عط كنسردک وک هی دتا م دک هلا تیوب هرلناوا توع د ینا م دک

 یرواک ندکا!كاک ن دنفح كيهودوت یدسا سا ردهد انک تکلع یرو

 || كنسلاعد هل لواءاور یدتاو ی درب واکب بوسا ند هود مد : اهر ولک م دتا

 ردلاصیداآ 6# ٭ هرس ىلا ء5 هللا سدة عقلا نییعشونآ تاد هنس هز اض

 ۱ ردشعا ج >هداس ه را وا هدننامز زا ارخدیعسولا یدیا نکاسهدرصم

 "هیداب بودیا لکونو ی دیارونلغب مارحان دس دعما تیب هر هدنجر ره
 ندقارسوص هکی دروکب لکرب هد هب داب « دنحیرخآیدیاردیامرع ندکوتب
 ےک هب وص مع ار ناو یھ داب شب هک درغاح شمعچورشط یل د « دنرغا

 || یدرب وهبلک لوابولا ی دوصلوایدریو وص اراک | صحت ررولآ ن نوتص 1

 لسو هہاع یلاعت هللا ی ص لوسر ارز ردک رکب ون ن دم رج لوا اک د یدتاو

 مکه بهسیگو لترار>یر > ره ەد( رجآیرحد د لک )هکر دشمروب 1

 یرغلاناولع نی لامحوا ۳ دراو رحا « دکم رب و وص نوسلواهسرولوا

 ردشع اتم یک هلبا یسلدنا ناورهوا وردفورعم ندم ¥ هرس س دق ||

 ر 5 یرغمن اععوب ارد هدنا ید یرقوردشک ندابند هددکمو

 |[یدء ماعط مجلس نردهدهکم لاععوبارربداکب ییاهکا صعب ۰ كلامع وا |

 || لواورابدید هدابز ن دلس ترد یضعب و یدلبا تاقو واو

 [|یدیاراو راشو رد رر وت وکی ج اغ وق هب ز او ه وکر شک لچک ر دشهد

 || رلردتاتافو ن دل تها ىش هلج ی دلوا طب لس لوا هدهکم قافنا

 | ندنابح قدلوب هنسن یه هکب کوک ید نوای اقش تا هل نامه
 ۱ مدیا تافو هدنا بوراو ههللا تد نکد هکر دلک هلایخ حب ق.دلوا دهون

 | ج اق رب وبمدشريا هری لواونت روس ونت روس م دلوا رداقمدتسا قم اق ن دمر
 || همن د هني غاح هک دروک ینا نامه م دلب وس بوک ندمرطاخ مب تاب

 كتهرافءاحر ا دفع ط اوخ تانک ك يلع تدمع رد و تابيا لواویدلکا
 ]| یلانام ۴ اقب دصتیحاص لا ابالع * ین دارف لیعادع نام زا نآ ۴ افوفح
 ۱ ۷ یطاصعلاع ڭا یىسح#اعب رطكبل | هب نت دع الاء اسم هجو امو

 ۹ مدربو نو م دنو د ورک سد اقیعش لع انوم ام تنک دا ۱
 ڪڪ س

۱۷ ak 
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 | لادجو ثم ییعب رافن ه دنا رلبفوص هکنوک لوش هکر دع د نرم

 افتر ٤د هکلبا كنج رافن ردیآ مالسالآ محشر دق ول ربخ دن وکلوا هلوا

 نا دقف اوه هتش رط هکساوا یع) هاو هلشا هکر زرد هنر یر هک ردلوا

 )هلیتروق ندنس هدهع تب قحانر هبلبا یهنر دغل ام هکلو او دی
 دحولا ف نم برطب دج ولا ( رعش )ر دندراعشا نالوا توسنم هزارخو

 .* یتاهذافیدجویب رطبناک دق #دوقفءقطادوحو دنعدحولاو# ٌهحار
 | شعنشود هدجو تحار (هجرت) دوصعم دح ول | نم دج ولا “ هد د ور نع

 اک انرسح#رولوب نح مکبشکآوارولیقیوان یندجو *رولوا یسا برطو

 . شومارف یدوج وم کدجو نب و روک نیس هديا شوجنس هلدج و برط
 | كاش یهدناک لوشیلاعت هللادجر Sins, KEE هدا

 شا دعوا هکرید ردشلباناس بو دیا مج ینلاوحا لئاواو یت دارا" یدام

 | یروص لاج هدنب ه دننامز مغلنالعوا هکر یدزا ارح3 وارد مد الح

 : نو یدیاردبا مارباو یدیارابا نساوعد ترحم صرب اکب اقافتا یدیا راو
 r hy ند هی دا ی داراط او درحاق ن دنا

 ییرق اکب مکن وج ر ولک هعمبعع ص لوا هکم دقت هم درآ م دنک

 هل )هکم دتبا هللکوک نیس هل تروفن دت هلکنوب هکتسرونصیدتبایدلوا

 | قح مدنا هب ویقلوایم دنک یدیاراو ویقرپ هدر بب رقاکب و (هرشیفکا
  رلغا بوروئواهدنرانک كنوبق صحت لوایدتبا ظفح هدنشاویقلوایب یلامت
 ندنرش كص“ لوا بورةيج ندویف هلی هکتسرداق ادنو اد مدتی دیا

 ies بوروتکی ب ب ولک لب رب هکم دروک نیس هديا ظعح
 یدلىا قلهاوخ رذعو یدب وا یغاا یولاو ی دلک ءکوا مب ص“ لوا

 كان هکیدلواهلب وش ه دنداراو مالوا هدکتم دخكنسهک هلی لوبقیبیدتاو

 دروک صالخاو ق دص ل اک هدنا هکن دنهح لوا مدردیا دسح ةنلاح

 ینادمهلا ی:حا 2۴ یدتک ندابند هککداک اات یدیا محاصممب هسممو

 لوا مراکادتبا منبدکردشید لوا اردندنرابک اشم كنادمه زز علا هرس س دق
 يعض ادنوا دخ مدتبا بورپ دلاق یتیلازابتمدشل اف اهنتهدهب دا تور هک.دیا

 هاکوک م دلب وس ٍیزوسوب طکنوج ز دمشملک هکتف اض كنس « دن امرفو

 یزوب كکیروقاسکر دن وب برمی یدلبا توعد می کس هک دلک

 زی دیدرفاج ندمدرا من هسیوکر ب ۱۳۵ A ن هنیوصا ۱

 مدت
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 لحم نیمه یشکه کر دلوا تفابو دیحوت هکردشعد مالسالا حش هو ردقلوب

 هکر اید لب وس هل تییغلها هکیدنیا هس يک رب هلیسکب ولپزوا ندنراسو هنود
 مح هنو هغمزا هنردلباق هک رکوا هتقلوب و قلک اییعب تفاو تخ اش

 یعدنک ی دعس و مدلوب ییدنک مدتیابلطینار اکزور هه کر دش ید مالسالا
 ےکن وج نیسرولت روق ن دک دنک نیس لوبیا یکن وج مرولوب ینآ مرارا

 نوچ رولبپ لوا نیکب دیا مدعم یسېغنق نیسرولوپ ینا نیس هلتروق ندک دنک
 || دولواادپ لوا نیسهلوادی دان نس نوچ نیس رولوا دی دب ان نسهلوا ادیپ لوا
 ندم دنک مدلوا لصاواکا هکر دشعددی زاب رولبب لوا نیکیدیا مدقم یسبغنف
 نیکیدیا مدقم یسغنق هلو |لصاو اک اتم دلز وان دم دنکو هعیلزوا

 هکم ادام هکر رید راب رهنلا ءارو ام هکر دشع د هایس یلعوبا رشرولیب لوا

 یسبکیا نیس رار وق نیس هیلو هکمادام هکر درابقارعو نسنلوب نیس هبلروق
 هلبارلقارع ن نکلرواهشاط ییئسد هسکرک هبتسدیساط هکر کر در ید
 | نط نم )هکر دشعدز ارخ دیعسویار د کک رکب قلوا ندناتقس هکع

 (نفگلصب دوهجلا لذبربغب هن !نظنمخ نعتمف لصي د وهجلا ل ذب هل
 تجز رونص مروشسب را هود هلکیا فرص ی دهح هک ہوکر ه نعد

 ردي دیا یی ورود رونص مربا ی دعا قرص ین ده> مگر هور دیعچ

 هکمادامو رول و بلاط هن یناامارهل و هل .لط یا 2 یدتا مالسالا مش

 : ندنصالخ ادب مهیسار رافراع هکر د ثعدلوا هنو لا تلطرلوت ینآ

 || ردکتیامیاضیقو نالققاب كیا كرادنیفونکر دشیدلوا هنو ر دیلربخ

 || هکردشع د هنو مرب رودبویلوا داش هلته ر حه ندنازکره هکر دشعدهنیو
 | ندنیو یدنبا هغاشا ن دکوکص ضرب م در روتوا ه دمارح دحج نوکرب
 كحرک یدتار دةارادافو ةکم دتاردن یعالع تو ق دص هکىد روص

 | | یدیاراردیااعدرابجاح یدیاهدنافرعزارخ ه دتفورب یدنک هکوک یرکو ديد
 || هکمدشا یرک ملنااعد هک.دک وزرا ید اکب یدتا یدیا رارول,ق یز ازو

 || اعد مدلیادصق هنب ی دمرپ و اکب هکیدلاق یهنسش حج ینعب ۶ هدیآ اعد هت
 ی نعل نیسریلبا یی ا رکص) ددوحو هکب دلکز اوآ ن دفت اه ملبا

 همان هزارخدیعس ولایت اکرکب وبا نیسرتسایمهتسدن دنب هرکصت دکعب دلو

 اا ثحم ییمب رافنو توادع ه دنیا «لرلبفوصوربندیل دیک ن دنوب نس هکی دزا

 || شياوب هرانا هکیدزا باوج ی دنکتحارو تغلاو یدلوا رهاط ل دجو
 ۱ نیا وبار هع ا تفلاو تسد اوم هلی ربیرب ےک ار دلو ا عقاو ندّقحتربع ۱



{INF 
 | ماسالا حش ی دیا لوا ی دلیوس زوس ن د انفو ن د اقب هک هسیک لوا
 : یدیادبنح یادخرابامایدرزتسوک یدرکاش لدینج یب و دنک لوایدتا
 | ن دناو ردندتت ارقا و ندنن اراب تناو ر دکعد یوم هد يسراف كعد یادخراب

 ردشایالقن ند ایئد هدنسبتلا ناسکس زویکیا كيرعهلوان دناو ر دک وی
 هللا دع م اما رارید هدلیب یکه دنکوصرایضعب ه دایی ی ه دنکوا رلیضعب

 | ةف یلاعت هللاانبلطوا )هکر دشعد دینج رد هلی وب ه دنخم رات كنيعق ابا
  هازارخدبعسوا ندزب یلاعتقحرک اینمی(انکلها زارنطا دیعس وبا هیلعام
 ندد نج وژرولواثالهزب قیقحهسرولوا كج هدیابلطنتقبقح كنکی دتا

 یدننایدیاهصن یا كزارخ هکر اب دروصند هسک ن دیاتباور ییاکحوب
 | ليي ردقوشو نهي( نيتزرخ نیب یا هنافامز رخت ةنساذ ڪڪ واذک ماقا)

 | یدلوالفاغ ندقح هدنسانروا شکید ینازکر ه یدلو | هدکایج كدا شا

 نوکرب مدرایا مسو تقو تظف اح « دمدارالاوح الث اوا هکر دشعد زارخ
 ! یزوکو ندن املا اکآ یلکوک یدک زاوارب ل دم درآ م دردیک دنأب ا

 | هکمدروک ی دلک بب رق اکب لرهدیکیحاص زاوآ لوا مدلقاصندرظناکا

 زکره هرلنانرلپ دقچ هنیرزوا مرموا ےب شماروناج یجب میظع یا
 ۱ یدتبا مالسال مش تفویرلک دتک بونا هنو تقو یرلکدلک هم دابا تاقتلا

 ندرابم آر کاور د هن اس نح نيف راعلادبس راپ د ر دنیفراعلا دیس دیزیاب
 كسربد ند هّشاطو رکاو سو هيلع لات هللا یلصردب رع دجا كسرو د
 هد صارب نادقب امح نوح زارخ هکر دشع د شعت مهر دز ارخ دیعس وا

 جش یدتامالسالا حشردراکالهیعب ر دااب و هدنا قلخ هلج هبلب وسزوس
 ردراکاله هدنکوا كنایس لج زکه د دیحوت هی | ععاولوا ن دنا هدخحناشم
 یریرغهسکر ک یدادغب ی اسبع سراف هسکرک نوسلوا یطساو رک
 ,قونرا یدو یدیاولم ندزارخ اند هکر دشعد مالسالا ج هنبو نوسلوا
 ی دیالوارممفس دکیدیا یر رق هدنن اشولع زارخ هکر دشعد لوا هتب و یدیا

 یادی ك رک قلقسغا هجر ج هدزارخ هکر دشءدلوا هن ورد لوا عاما ك تبر طوب

 یدیاكرکت جز چرچ یخد هدیطساو هل هیروب لوپ هسیک هندق كن
 هکر دش د لوا هی و یدیا بوسع هلع لوا هک, دیا لرک كلر ت هرج هدد نجو
 هک ردیا تباکج لوا هنب و ردقوب هس یکه دنقوف كلا هکر دتب اغرب هدبابوب زارخ

 یهیردتفایرخآو هدیا هجون هد مرک ر دلوبق یلوا راک و بکر دشءدزارخ

 ؟ردعلوب ۈچ



 کاتر
 ۱ هک انرلیدلوا هحوتم هتمدحو رابدروتک تادارا وزلیدتا تیغرءهداب و اکایموق

 هنب ر زوا كنآ ابد یه ین آ قیالخ هکیدلوا رداصزوسرپ ندناهدنلاحرکس
 رایدت تراغ ین راوطورلیدروس ند زهش بور و قلقناط هلا لولحو هةدنز
 یییوب یدک ب و هیچ ندسوسرط ےکنوچردب زراوط قیدنز وب هکیدزررغاجو
 (هججرت) نوه كبف ىلع بيع لک نوص)!ناکللا یلف كل( تەي )ىدوقوا
 یناذع م دره تاکمش چاک # یدل ږ اقص ماجلد هلک تعروش هع “روش

 یلاعت هللا سدق بسا یولعلا هللادع نب ءرج ۷۴ یدلوا بذع نبع

 یدلبق رفس هنب رزوالکوت هد هپ دابرالبب هجن ر د ساقلا وبا بنک € هرس
 هدرارفسو یدموق هرب ینا هدتماقا تقو عی هدرضح رالبب هجن هکر اربد
 هنی روطحو هنبرکذزکره هنیو یدزهروتک ییافوصیعی هوکر هج هل
 || نیمرع هيدا هلرضل>  كدنراق یدیایدرک اشلدنانت رخ اونا ید زمر وتک ترف

 ردمزال هیقوصمکر دش ٤د لواو ردمواعم لاح كقوطینراف هکب درب دویدردیا
 هدرعسنالواق و صوک هیلناتباع رجد هدرفس ہرا تاع ر هدر > یکی رره

 همالسالا جش یرب ندر دیس یتعډ ندراب ولعو رد هدرضح تقو یییدلوا
 | یدرردنوک اکایدیاریپ رپ ن دنرایفوصورههک هدیزونا نب لب شب مان بیدیا
 عد ن دکعا كلب ولع وبات یدتنااکی نوکرب هکم دتنالصاح ه بنافرب ن دنا

 || ندفوصت یمیندشیاوب ههنیملکز او هیلکل اب ن دنعف رتو ن دن تبسنوپ
 هک هک لوا ز رقعر دیبک یکی دید یدتبا مالس الا حش نیس رمل ا قوق
 لصاح هنس ندتسن هرکاور داوا قوص رانا عف هلکناور دیا هلماعم هلمح|

 | ميهاربایرب مر ول ماما زویکیا كب ند هقن اط وب نب ی دنیا س ردلکد
 زارخ دیعس وبا ۴# ردپ ولع ءرج یرب ور دنمارکب حاص هکر دیولع دعس
 | رد اسع ن دجا ی دارید هات هفدط 1 زب رعلا هرس یلاعت هللا سدق

 ورکو یدرکب د كيدا جا هک رلد دروک ینآ نوکرب هکر دزلشءدو رد زار :خ یعلو

 | مر كیآ ل وعشم یمحسفن د ی دا نیسردبا هلب وا ن وحرب دتا ی درک وس

 ۱| ید ادعب یدزاریدهمق وصلارقاک ار دیا هدناموس باس | هيلا لو غش مى ےک ات

 ردشلوا رواح ه د هکمو ر دشمراو هرصع هلبس اد وس قایفوصور دلصالا
 | ک د ر درظد یو هن اک ر دن دنم اظع یاشمو ن دنرلعاما كم وق وو

 | لبا یرسب دبیع وباو هلبا یرصم نونلا وذ ردیدرک اش كنسوطروصنم
 أ کر دراشعدو ر دشا تبع هراب رغو هلیا فاح رشب و هلیا یطقس یرسو |
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 | اک کب وباو ردشاوا شادلوب هلبایشخبارتوباو ردنا تبع هلبایناح
 | ناسکسزویکبا كترعه زاردیا ثیذح تیاور ندنآرلب ربغو جاسنربخو
 | هرکص ندزارخ دیعس ولالتوا ندنشن اسارح هرج واو نددږنج ه دنزوهط

 ه دنرزوا یسرک هدهتیدم عماج ردیا هدراربالا بقانم باک ر دشتیک ندانند

 هد هر هچب یصکیا ی دش ود ندیسرک بول وا لاا ریغتم نکرلبا ظعو |
 .(هللارک ذح ورنم نوفیدصلاتال هما الوا) هکر دشعدلواو یدتا تافو
 ناس ندنقوذوندنسافص كهللا رک ذراقیدص یدیسالواتلفغرکا ینعب

 | یدنکو مرلبا هشیدنا ندکرک ذ كنس براد یدتبا مالسالا حش یدیاراررب و
 هکر ولوا تقویدتباو مر وشاب کم هلفغو مرقروقندل اتو مرجاقندمع

 هدمرزواهکندنرکرابلوشاتهیلبالوقشمهلتلفغو لرهقی رطیب هسوکر رکا |
 | هوا دازآ ندنراهاک عبجب هسوک لوا هکمرلبا عمط لواتحار هرابرب ردراو

 | هبارناکس یرضطا میحراادبع نوین رابدتیا هفیفخ هللادمعوبا حڅ
 | هظلرردرا وهدنرزوا هکندنک وب دوجو ل وش اتیدتا یدیاردک یار کو تشد
  هدلوصو تفاترد رد «دسلط قلش وحو خم دل یدتا مالسالا 2 هنلکد

 ۱ رانا نوب ز ینبح اصر دتا نع ر دتم دص لوصو وتفانر در دلکد

 كىس ىي (نرذبا قوف کدتفو رورسلا قوف مكنادجو) مالسالا سا
 | رد هدنقوف كتلالم نکلمقوواد و رد هدنفوف كغلحرف رک همش باو رک هلوب
 ۱ نعد ( نیلهاخ|نع ضرعاو ) هکر رو یلاعد هللا رد شید هرج وب
 | قعلوا ضارعا ندنا ردیلهجا كرللهاج سفنو هللا ضارعا ندرالهاج

 تولنارکف هتسنو هدنب رد كنیلاعت ها هزجونآ هدتقو رب ردکرک هدابز ځد
 هدا نیسودنک یدلک هیودنک مکنوج یدل وا مقاو تنیغ ندنزو دنک

 | هیافس لع حش لاحوب یدتنا مالسالا جش یدروک هد تلال ىم هدنسابروا

 |مکنوح یدلواعقاو تیغ هلهجو وب یجدهرلتا ردهدابز ندلاح نالوا عقاو
 نوکحوا نوا رلدتا کا یدلو شمک نوکحوا نوا یدلک هي ودنک

 ی دا هری و ربخ ندنا اکس هکندغوب هریک هاکنس كداب ندن نکید

 هعدنک مکنوح یدبشااق نوحوا نوا ندیآ لوا ندزالوا عداو تبع

 کردشعد نجوباو اکر دلوا کمد م دروک شلوا یکییآ مدلک
 ردیلتدش كوس ىزربةف نعإ (قیدصالا هيلع ربصب لو دیدش ءارقفلا بح )
 م فقهی ت اا

 # فوی 



 هم ۱۳۲

 || هدنن اسطزویکنا كن ره ردندنرادرم ناوج < تكحاشمو ردشلوا شا دل وب هلی

 ر ردشع | تافوهرکصندیدادغب هرجوباو ندزارخ لوا ندی رونو نددنح

 راک ندنآ هسچک ربیدتنا بلطقالودرب هنعادای ى هباتیأپ دیردصسمهدتفو

 بولا لاطاقیدلباناسحا ییصعرب رح > زا نمبیدرب وینآ ىد نتف

 | هک هنسا كیاو دتنا هژب وب نوصترابدتنااک | یدالود هنخاداویدیربینآ

 نب یدتنایتعب ( بهذلا نوخاال ) هکیدرب و باوج یدررک هلا قالود ||
 0 ندنبرخأت مک PY د یحاص بوكا فدکو مزایا تنایخ هدیه ذه ۱

 ماج ینو هکیدردنوک نو لاق وجا هاشداباک | هکمدر وک ی وردر

 ۹ تست

 ۱ هبحاج ییس هلج كندخالوا بو زاو هماجچ شل وردلوا ويد نوسلنااهد

 PINE فرصتلاو فوصتلا ) یدتا م السالا ی یدتکب ورو

 قلوایردقكنا هدکنا و قیگاص ییابندزالوا عهج2 ربفرصل د هلفوصد

 رل بفوص ر وغار هرشط رکح ن دقوصت ی یس یکرکح ليف ندري لوش

 بودیاهقلرب ییابند هلج رکا رازم مت نوڪکناو راز موف توق هيابند |[
 كنیلاعت قح هکردلوافارسا زالوا فارسا نیسهب وقهنب رغآ كشب وردوب

 1 اند لر ردعلوا ندکلا كس لاد ىح نیسهیع ا قرص هني رز وا یساضر ۱

 نتبع اند ندکلکوکییعی رتسیا اند تبح كرت ندکلکوک ك نس هکر سیا
 قلعتاک ا ورک بورهدیک یابند ندکلا رد ربتعم هدو لاعدقح كمردنک ۱

۱ 
 ندنآ كنس ردهراپ كسك رال ج ابد نعد (هریغاهنم تالةردم ابندلا) ندکلیا

 | دفاب ےب كن درلبادهز هدایندکه سهکر هکر دشعد لش )ردرابغر كيبصن
 ه دعح روّصح كاندر ؟ارولوا شمزسوک هنتر طح قح ویدردراو یی

 هد دجو كنهرج ويا یدیا یررب و ینآ هنیراناشود یدیلوا تیت هجهرذ
 یدیآ هسنسداز اوآندلح قالب رب نکرآ هک رار دئ دیفوب ی هدلاح تحگو

 نزاوآ نو وقرب ندسنس هناخ كنبساحم نراح تو رب یدد واوا دحو
 رک اردلاحهنوب یدناثراح هلالح لج هللارع یدتنا بولوادحو نیدتشیا

 رو یروب هراصبیا یدتبا مرلبا كاله یتسالاو تمعثو اهبف كسربانای
 کار هژیاادع تور, دش راق یک هل | لک عد یوا هسک اخ رال بهجت

 دقط چ هحور یلاعتهللا سدق یدادغد هرج وا e هلوا نشور هلت سمو

 ردندنرالغوا كن ابا نب یسبع هک رایدیدو ردیهارا نن دم یدآ ردند هثلا
 سا و هلکناو ردندننارقا كنیطقس یرسو یدیا مع نارو یدیا هيف |[
 و



 بک

 امو # یقرتفمرمغ ىش بلقلاو تناف # اهتذلو ایندلا نع یلق تلغشا

 (هجرت) ۳ قدلاو نفطا نی كن دحو الا 9 دن نع ناغحالا تعدات

 ردیلاج مسا رظن ميڪ هرب هن # ندیلدلوا منبع بصن جز لاخ لایخ

 هدمزوک یشقن هداکوک # مهرب مسلياهدیدبوراو هروضحرکو ٭ نتیروک|ا
 هرس سدق یدزالارعاشلا دجحا نب سابع # ٭ ننی روکر دیلابخ ||
 عیصف یدیا یدیرف كماش غغیاشم  دننامز رداضفلاوبا ید كنوب یتبنک |
 رفظلا وبا یدبا تورم لهاو توتف بحاصو یدیا ن ايلا ج ناسالااا

 | هکمروروط بوروک یشکربن یدتیا مالسالا ج ردیدرکاش كهاشنامرک ||
 | كس ابعو یدیا یدرواب فلسوب مساقلا وبا جش یشک لوا یدیشمروک یتآ |
 شن هکر با تیاکح ظفاح ییلامدیعسوبا مش یدیا هدماشهلمر یسهاخ ||

 5 ا تلخ نمی داره لواو مذیاهدضتوا یشاب كساب
 ك ذکر کا مین کمر مددزتمیدتبارد هن كلاحو نیس هجن مدت ایدیشلوا |

 شعا قلراد یوعدو قلخاتسکو كلرلد هکمرلبا فوخ مسردبا راتخا

 لوا شغاربصقت هدوزرآ هکمرلبافوخ مرابارابتخا قمل اق ه دنوبرک او وا
 ج رولیقهنورابد هن یسیدنک ات هکمرظتنم موا شجاق ندن رادند كْاو

 || € رهش و۴ یدتیا تافو تعاس نامه لواوم دّقیح هرشطردیا دیعسوبا
 *٭* احرص و الها تولا عادل تلقو ۴ ةعاطو اعم“ تم تم تلق ولو

 شوخ یهزودیعیهز#هسرید لوا نابرق هدلوب رکا + هجرت
 یھلا یدتا یدبارضتح یرانید تالام یدتا مالالا حش# یاکدنز

 هد همعب تق و لوا ینعی مرسلا ن وجا یقمزاف قمریا یتابح هکنسرولب

 رک او لوا ٥ دنا بح نوک ك وار وقرک | یدتبا سب یدزرزاقر امر
 هلاینامو یابعو یکسنو یتالص نا ) لو لوصو هکتجر كنس تسبارموق
 هدنابحیراتسود كنيلاعت قح ینعد موقرب یدتبا مالسالامحش ( نیلاعلابر

 )دروط هلکنآ ر دنوچکنا هلج را هسر وت واو را هر وطو را هساوا هدنامو
 ز تاو را هی هکر زتسیا تایح نوڪکنا یقیالخ راسو ررر وتوا هلکناو

 اک او راهلوا هلقحو رلوتایح هکر راو زرب نوڪکنآ یراتسود كقحو
 هل هقبط زب ملا هرس سدق یناسارخ زج وبا هلبق تعاطوتم دخ
 لدنجو یدیشعانیص هدارع اشم یدیا ندروباسن دلصاراشعدردند

 هک هبا و
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 ه دلهسو هیلواربص ه دنآ هکیلها ناهالوشیدتبا رده كرب رق هرفاک

 | حیدر ولوب تک رهتسخ هلیساع دكنآ ادهعمیدراو عجز رسا وب و لب

 | هم الخ لوا ۵ وک یدلوا هلو نوڪ هکنسمر ولی یدتنا مالسالا

 ی دسا اکب یروشرت سهنولا یدزعا تعوصخ ن وگایدنک و یدیا معرفش

 لهس مدتیا ن یدیا راو قیالو ردقوب كنا هکیدیا ندنیرساوب لوا كلهس |
 اصدوبد نوسایکن دیدنکتلع لوا نوڪکتآ یدیآشلو ندتلع لوا الو ۱

 یلافص زونه هکیدیاراوناوج هزانرب هدنجما یرادیرح كن هکرارید یدززابا ||
 یایدتا لهسهلک اقص هکیدتنا تساوخ ردندیراترضح لهسیدشءالک |

 ۱ هحنراتر وس هک رول عل تودهعاشا یکیلایدتا هنبتودهعاشا یکیلا ناوج ۱

 || نک وک رب تعاس لوا نامه یدلیا هلی وا ید ناوج لوایدید هلی وب هعفد ||
 | قوج راروناجیجترب هنناد تالهس ردیا هدراطء"هرک ذی یدریکه نیلا لافص

 : ر رد عابسلا تدن هنس هناخكت آ هدست لهفلابو یدراباتید انیراتاویدرولک ۱

 || رداضقلا وبا قبنك 4 زی رعلا هرسسدق یروناشنلا هرج-نب سابع #۴

 ر دشقیا تبعها راب ریغو هلیادیزیابو نونا و ذر دندنژولوا رام دقتم
 : نداد لوا ن د دننج ه دن نکس ن سز ویکیا لبرعه 4 ۳۹۹ لوالاعیر

 || جد لوارلبا لفن ندنآ د فح رکب وبا ردیدح كوف رکپ وبا ردشعیک
 | (اواذب امیهلعناهاویلطام اواعوا )هکیدتنانونلا وذ کرایا لقتندنوئلاوذ
 || یدرواک ناسآ هرنآ هدنآ یرلکدتیا لذپ یدراهسایب ن راکدتیا بلط حی
 || كلاب رطخا تنک دقو ارورمس كب ےھتیا ال فیک ) هکرردشعد لوا هنیو

 || ( دیحوتلالها نم یتلعجنیح) ید هدتاورر و (مالسالا قتقزر نيح|

 ۱ | یدلوا قلعتم اک: كلع كنس هکعالوا داش هلکنس هتک عي ردشع"ود

 || سابع ¥ *ل دلبا دیحوت لها ینبات كلدتنا سیم مالسا اکی هک هدتقو لوا
 | لدادغب ردلضقلاوبا ید كنون تک هرس هلا سدق یلکشلافسوب نبا
 ]| هنیراترمض> یادو هزاهس قح مک درب رهرکر دشیدلواوردندنځیا ثم يدق
 | که سیکره یدتبا مالسالا حش زالوا قمروص ندنناچا كن هلوا لوغشم
 أعراف خد نيرا هلوالوغشم هقلخو هو دنک ب ولوا غ راف ندفح نوکوب
 || هنناطرب رولاق مورحو بوح ییذک لوا ند هدهان-تلود نعپ رواوا

 ۱ ردرلع طهنم نده الخ عیجو رد هدعحو رد هفح نيه ی رالعش هک ردراو

 | رعش 9۴ هن رغ كفح ندقح ردرالوغشم هک ردراو یچد هفناطرب و
eye 

 کر



 کلر

 | كلاست قح ۍعب نیس هدپاهلکنج ىلع كکیدتبا هک هبلرب و صالخاو
 | یرادید كنب راتسود هللا ید نیس ه دیبلطاوسام بویلوا یطار هنکیدرب و
 | دی و كن هکرابدروص ندلاسغ هبتعهیارپ و لوبق اکسوهیلوا مسیم حک و
 ۱ نیسهلوا هدنګاتمدخ هکر دلوا یناشن لت كت یدتا ردن یناشد یقلتح |

 هن و هلغلداغ نیس هلوا ه دنګا تم دخ هکر دلوایناشن قلتخد و هلغلرمصاح

 هتسود نکیآ راو تخ انش هدنس هکر داوا قلت دب ردشعد ل اسغ ٌهبتع
 | هتسود کر دلوا قلتت كو لکد مزال ك مرکه م هج نیس هلو مورحندکمرب
 ندزدنوکك غلتح دب یدتیامالسالا محش لکد كمربادرحم هلخانش نيس هربا

 هیلوا هدیقرتیاح نامز ره كنبشک هک ردلکدیرغ ندنوبیاشن لر نشور
 | ن رخآو زرا اک | هکر دلع یلوا رھا ون هکر دشعد لهس هلوا هدناصقت
 ۱ نیسرلبا فوخ ند رفف هکمادام هکر دشعد لوا هن و ردقوت تساهن دوخ

 ندنلا قیالخ ندنلکوک تاشب وردرب هکر دشعد لوا هنيو نیسقفانمنس
 ۱ ندشب ورد ین٤ نلکحالق ندشب و ردلوا کره دیک ی ذل كل هنسد ر

 : كادل نم قل لعج او)لردشعد لوا هنيو كرك ع طةنم هیلکلاب قلا نع اجر
 (كرغ نع قطنيال كنع ىن اناسل) نعي هدنرهسفن كتنبا (ارمصن اناطلس

 هبل وس ندی ربغكنس هیلیوس ندنسهرب و نابزریاکب ندکبناج كنسینعی
 لاذع «دنربسفت كنتیآ ( نادسحالاولدعاابرأب هللا نا) ردشیدلواهنیو
 هکر دلوا نانسحاو نیس هلؤا هتن رزوا قاضنا هلکشادلوپ هدفمكل هکردلوا

 هک سوکر ه هکردشعد هني و نیس ه دیا عدمت ینآ ندکسفن یدنک هد

 وب لا ندنآ نس ردکر کلن هن نوکو هک لوا لوا مهو هروط ندنرب حابص
 | ذادماب درمخ هکر ه ( ةعطق ) ردشعد یماج انلوف هکت ها نیذیمارمخ قو |

 .# یوحم یرادبن نیبآ وزا دروخ لابخ رج # شرس رد دوبنو باوخزا |
 تسددرآ هرفسوناوخ ات #دشکر تسا رسزایاپ نوج تشد دیوش هکناو

 هتیاپ ٭ هلقحرکف نلاروب بوروط ره" کر ه(هججرت)یوشبیوزاتسد
 9 لا ۍیلارابا هلتول لابخ مک ل وش 3 كرب ییئماد كن آ تود بوروا شاب

 جا لوشناطرش هکر دشچد لوا هنیو# لر لب هاب نبولاصهدهسیا ج اتهک وشاب
 هک هب دسیک لوش تلود هکر دشءد لوا هثب ورا ند هسوکر وپوا بولوا

 زکاو یدلوبرون هسا یدلوبیآرلتنودرک | رادیلبد بوی هتسدایآر اتسود |[
 ندرلناپسه هکر ابدروص ندلهس یدتا لضاح عفش هسا یدلوا هدیلط

 4 هرفاک



 لر
 نوعا نالیسمرب هدنآ کنارم یاکوکو هوا ع یاعتقح هنق الخ لر

 ليم هشیا یط یه انرب هک هلقاص کنیم و اوهو هیوا دسحو دقح و لغ
 || نیسداعسین هکحاصقارمطهکشابدیم و راتلصخوب هدنسک اتفونیسهعا

 ربع و ن دیس ین رابحا کردا یوه اکیا کو دیه لو نو
 م دلوا یصاع هرک هکیناکس نب یحی (ینبقاعنالو كيصعا م براب) هکشا
 یوهیی رب ن دلم ارسا ی ءابنا یلاعت قح سا ك دلیا باقع اکب نسو
 ةوالح كلسا ملا یردن ال تناو كبق اعا ک ) کا نس هلیوس هکی دلیا
 هوالح ندنس ل دعب ینانس م دلبا باقع هرک هت اکس ن یعی(یناج ان |

 ٩ هحور سدق یّرسنلاهللا دبع نب لهس ۶ یم دمر دیک یتاجانم
 كن هقناطوب و ندنساربک كموقوب ر د دج وبا یینکر دند هبن اث ةغبط
 اماو ی دیا ی وڏ ه دلاوحا یدیا ینابر ماما خ اص هپ ادتقار دن دنس الع

 یسیاطكنب دنکور دپ درک اش كنب صم نونلاوذ ی دیا فیعض هدژ وس

 تافو لوا ن د دینحور دن دنن ارقا لدنح رد عا تک هلبا راوس دج
 ی دشمربا هنسکسیرع ت دم هدنخ وا ناسکس زویکبآ كيرعهر دشایا

 زاغ ل راوتس د عاط و مدیا نمو وا زا دیک هکمدیا هدنشاب چ واکردشءد

 یلکوک م نب هکوب وا راو یروب لهسیایدتیااکب هکر م درازوک یتفب دابق

 نیسمردبا رک ذ ینداراب نس حه ی دتااکب هتب نوکرب و نیسر دیا لوځشم
 || لما بو ربکهکب اوخ مارک هتشکر ه یدتیال دیلبارک ذ هت مدشنا نب
 أ هللایرطان هللایعم هثلا) هکدد هرکچ وا هلککلکوک بویغربد تالدد نیس هوا

 || مدر وربخاک !ندمغیدلوالوغشمو مدلوا لوغشم اک | جک ڪنو (یدهاش |
 | خد اک ا تدم قوح لوا لوذشم هلهحولوا ورک هرکرب نواههکر هیدنیا

 || یدک نی رزوا كلوب لیبرب نوچ مدلوب ه دگوکی توالح تناومدلوالوغشم
 ا هرقاتو نوک ن دکر طاخ مدترکوا اکس میکهنسن لوا نق اص ی دتا اکب
 اا هد اند رر و هن اف ق وج اکس هنسن لوا هکه لا تموا دماکا هجنراو
 هللا ناکنمر) ی دنا کی دن هرکص ند ر اکز ور هنر « دنرخآو

 ا هک دسیک و و( چاو كل ابا هبصعد ه ده اشو هرط انوه و هما

 ]| بها هسک لوار ولوا ی ده اشو ی رظ ان كنا هللا هوا هلکنا یل اعد هللا

 ا قلت دب کرا در وص ندلهس هک ناصع ڭا هکاض یردیانارصع ۱

 | هلی رب و ىلع قیفونو هبلری و ىلع قیفوتو هرب و لع اکس یدتیا ر دن یناشن
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 : یزاوط ابان دج | هک درید دینجامادو یدلباتافو هدنزونوازویکیا تر عمه

 ع هکر د هلب عرب ایند هکیدیا رید ردن دنت لک هل کاو ر دم اشلا ةناهر
 | لک ارب ز زلؤا رو د ن دنا هکر ذ هسوک لوا نو دورتک ن دبلکو ر ذب الک

 رپ ج د یکن یلبآ تہح هیابندو ردبک هرکصندکد روک نجاح ن د هلب زمر
 یدیاراو ی دهع هل اراد نایلس وبا كن کرار د و زل ربآ ن دنا هلهج و
 یدیاراپ وسزوس ه دنس ل نایلس وبا نوکر هیلنا تفلاخم هنب ما كنازکره
 | باوجت نایلسوبا نیسررویب هن ید زق مارو یدتیآ ب ورک یرجما دجا
 نااولسوبایدلیارارکنیزوسوهرک جو ا دج اویدیدلوا یرامولعمیدم هری و
 تعاسر هنپ نایلسوپاروتوا رک هنصا راو یروب یدتنابولب راطیلکوک
 هدرونن زوکب روک یدجارمتیدتایدلک دن رطاخ هدعب یدلوا لوغشم هزوس

 | زکرهورلن دلوب رروتواهدنجگارونترابدلبا بلطیدج | کتو چ ردکر ک هساوا
 || كنآیدیشلوا هتسخ كاملا ندم هکر دش هد لواهنی و شمالکزرمض هنلبقرب
 | بوخرب هل وپ مایا اک | هکی دیا راو بیبط ینارصنو م دلا یتس هروراق
 نشر هدنقهکب دننااکب مدشلوبهبهسکک ول هماج هرکاپو یوب شوخویور
 | زوب هزتسوک اکا نس ہرور اق كک امسلا نیاانزر هدیک هبببط نالف هکم دنبا
 ی اهتسا ندننامشود یرکت هدنس هخاعم كنتسود یرکت هل ناحخسیدتبا

 مجولوا نیلا یدنکهک زکلی وس هک اعسنیاو زکی روا هرب یبهرو راقوب نستسا
 | نوید هلب و یشکل وا سد (لزن قطابوهانلا قلاب) هکنسید بویقهنب رزوا
 | کاملا نیا بونود سد یدلوا هن هکک دل: ینا زکرھ هک هلی وش یدلوابئاغ

 یدوق هنیر زوا كعجو عض وملوا یی نابهلذلب وس اکا یب هصقو كدلک

 لوایدتاویدلو تک لالا یتیدوقوایدشعد ینکل وا هک هنس لوا

 | ی اطنالاقباسنب قیبخ ن هللادبع 9۶ ی دیا السا هیلعر ضخینک
 لالا نمنیلک الاو ةيفوصلا داهز نم وهوردندیلوا هقبط +6 هرسسدق
 یدیا شلوا مقم هد هبک اطنا ردند هفوکه دلصا (لاوحالا عبج قع رولاو

 كنيرو ن ایفس اریز ی دیا یقیرط یرو ن ابفس یتقبرط هدفوصت و
 هک هعف د لوا هکردشم د فرش نب ف ی دیا شبا تبع هاب اعا
 ندا 5 ردهنسن ترد یناسارخیا هکیدتبا اکب مدروک قیبخ ن, هللا دبع

 كنیلاعن نح هلفاص یکی زوک ر داوهو ر دلکوکو ردلب دو ردزوکردقوپ یربغ

 ٤ دکلکوک ہک ہیلع وس هتسنزپ ہک هلق اص یکلیدو هبعا رظن هنغیدلوایطار
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 تیک هلا قیقش ر دن دخل: لهاور دن دنخماشم عدق كناسارخ رد نجرا

 هدعضوموادآ رها هدنسدح اون طب ردیداتسوا كاهیو سطح دج او رد

 ی دلک د صا لوا هکر دراشع دو هدنس دی زونوا زویکیا تیرصهیدلباتافو
 فلاتر ند هفیعضوا هدنساتنا تالک هلیااضق نکردیا تالک هلکنا هفیعضرب

 قر اف د یدتیا نوجما عفد ینتل اهن كن هقیعض لوا ی دابا رودص لب
 لواو ردراو یبابتحاهنوص تدش هکیدزتسوک هلن وش نیزو دنکو هل وس
 هکر دشعداواو رایدوق بقل مصااکاندببسوا سد یدشا یتدحنالوارداص
 توم یر هنود هدنس هلام یوم تود هکر دکر ک هرکه قن رطوب هکد یک ره

 هنساذا كةبالخردکلیارص لوا هکر ددوسا تومیرو ردقلحالواهکر د ضا

 هکردرضخا توم یروردکغا تفلاحم هست لوا هک ردرجا توم یر و ۱

 اکب ح ابص رھ هکر دشعد نیو ر دیک بوکید هنیربیرب یر هر اب لوا
 هکیک نیسرسا هن هکربد حدو رع هکم ريد نی هک نیسسا هن هک رد ناطبش

 هدر هکعررب د نب كسا قلوا« دنف هکر د جدو نفک هکعربد نب ۱

 ندحابص مراباو زراتیفاع یدش |نیسرلباوزرا هن هکبدروص ندنا صر |
 یدتیا ردیلکد تیف اع كل اح نوکر ھو ی دتبا صخت لوا كد هعاشخا ||

 میلوایصاع زکره هب یلاعنو هناهق> هدنوکل وا هکر داوا یبفاع كغوكٍ ن

 یصاع هی یلاعاو هنا قح هکنخ یدنا یدلیابلط ظعو ن دنا صعسر
 دنسنر اک !یشکو لوا رب هیمر وک لوا هک لیا نایصع هدریرب نیس رسا قلوا |

 ل وبق ینآ یدتیا لدلبا لوبق نوتراب دتا ی دلبا لوبفیدر دنوک
 كن او یزع عنب هدکم ها لوبق و مد روک ی لذ مو نزع كنآ هدکعا
 دنب رزوا مرع مب ینرع تناو هنب رزوا لذ كنا یلذ مب س مدروکییلذ
 ازخ هللو) یدتا نیسرونلم اعط ه دنق هکر اب در وص ن دنا م دتبارابتخا
 یراوطا ینا ن دجا # (ن وهف ال نیقف انلا نکلو ضرالاو تاوعسلا
 لها ردنسطاوا بنک ردندیل و | هقبط هک زیرعل | هرس یلاعت هلل | س دا

 ند اشم یریغلرناو هلیجابن هللادبعوباو هلٍناراد ناجل وبار دندقشم د
 یراوما یا نيد یدیاراو یا دن رگرب كا و ردشعا تیک هژرا هنسوک

 یبا ن دج ا هللا دبع لغوا و ی دشعلربارب هلکنا هدعرو و دهزهکیدرارید

 ندعرولهاو ر دن ویمیدا هکب راول ایا یساتاو یدندرادهازیخدیراوطا
 ای دیا ع روو دهز ن ادن اخ ین ادن اخ كلا لص اطاو یدیان درافر اعو
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 یرانوک شپقهلب رنوکز ام دتردق ےن هکیکدلک !یتعبیدیاتب وقعاکاتااحود
 کلیدروص هروصنم نب دج هک ر دشعد زارخ دیعس وبا هنیو ردکعد ردر
 (دوحوم لکدنع لذیلاو م دع لک دنع نوکسلا ) ی دیار دنرفف تقیقح
 لواهنب و ردک یار اشیا تقو كغيدلوبر د ةو ا بل ملا عراق تفو كفيدا1وب نعد

 دن وب رک ذو هسوسپ اع ءایشا ذعِب رایلا هرفسیف رفاسلا جاتح) هکردشعد

 ندهنسن تردوب هدکر ع عیجیدتیا ماللسالا حڅ( هلم نی و هرجخعرو و
 نیسهجوتمهلممرب هطظط رهو نیس «درفس اعاد نس ارب ز زکرک قلوایلاخ
 هرفاسمییعلاک ا هکر دکرک (عریالوا ردعیاضردیلاخ ندهنساتردو هکسیکر ه

 هکر دکرک رک درب یبکیاوهیلبا مزو تسار سفن بولوا سیاس یب ضیاد][
 هکر دکرکدهزو ع ر ورب یعچوا هیمروتکت نحو بولوا سنوم ه دقلاهتناک |
 اکا هک ردکرک نیفیرب ی در د هیمردتا ترشاہم ینا هشیا هتسو اش انرپان
 زوسذیهارکه سرولواهدلاح هنرهو هیموقیلآ ندنلزبم بولو بک هدرب ره
 یدراب وس زوس ه دنا تع اجر روصم 5 رج نوکر و هلا یاک دنز

 ن دنلها سل ی دشربا هنرک ذ كتم الم لهاو تعالم بولوا رحم مالک

 ی دج زویدسن كنتم المر ۳ دم زوس هن مر یزوس "تمالم یدتایسب رب

 هدا روع تعاس نامه (هجرلالزمت نیطاصلارک ددنع)یدتیا روصن»

 هلا سدق یکع لع ۷ یدو یرآ تولو ه دکوک هک اذه عم ی دلشب

 یضرنه) هکر دشعدلوا یدبا رواحت هد هکمردن دنر واوا 1 هدناط و دک هرس

 نعو ن وتعم وهف لا علا نم یعد نمو نوعلم وهف ات دل اب اب دلا نه

 قانو دام یب قانع یطر نمو بوو هذ ءاشلاب ده زنم یز
 رد هنسل هیاسد نیسهرولس نسیدتا مالسالا حش (غعاطوهف ناکنمانیاک

 بوع نده نسو هلک هکلکوک كنس هکه نسنره (كاهلاف كيلق نمیندام)
 ر د هتف اکس هدیا لوغشم ندقخ یس هک هنسدره و ر دک ابد كنس هديا
 هاه اک ۲ لع هکر دلوا کن دید ر دن وتقف نلوا یار هاع ن راع هکلواو

 نوعا كنس لوا هبلوابس هت دابعو هقح تعاطاکس هکعله اکارهو رربد
 قلهاک هکد مود هدّتاهاک ادر یز یهلا هکد درد ۵ دنناح ام رد هه

 هدب هکمادامو رد درد رسارس شداد کد خد اشک اد یزو ردلغش هلج

 هیات نددهز هک هسوکر هو رد درسنهآ و كشخ بوح رد دنکلب دنک

 ن مت اح ۶ رد زک ه دنل اس د كيف وص هجم ا منور د وعگ هلوا نضار
 ۱ دبعوبا قیک ر دن ديلوا ةقبط هرس یل اعت هللا س دق مص الا ناونع

 ٭ نجرا

— 
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 هل هراتسود مب و هلب وس هلغ هدر وب ید" كدراب وسندنب هدر لوا ده ید |
 نیسهبوتو یدیشلیا هب وت ه دنلا كتآ ناوجرب دنقو رب هلیوس هلمراهتشرفو
 | عهف بیس یرغندنوب یدتاهناوج لوا یدیشغود ندقی رطو ید یص
 دتا لصاح تشحو و ل دلوا لولم ردزآ راشادلوپ هکک دروک مزا

 هبط هک هرس هللا سدق یکاطنالا مصاع نب دجحا ل كدود ندقب رطو

 شب ردکر هک وب ور دهالا دبعوبا هک رریدوردیلع وبا قیشک ردندیلوا |
 لیضف هکر ریدو ردندننارقا كنيبساحم ثراحو كنیطةسیرسو كنيفاح
 هکر دشعد لواوردندنراداتسا كني زاوا یبا ید |یدیشمروکی ضایع نیا |

 لاسعازب هکر دشی د هنی و ردتب انع یقاما كاعرهو ردلع یماما تزعره ||
 هکر دشتی و لدتیا تام دمه باب و كدلبا تقفا و مهرال اصهدحراوح |

 لعرب هکنقو لوش یدنبارلیدروص ندصالخاک او (اضرلا لوا نمربصلا) |
 یروتوا ندلع لواو رل هک ۲ هلیا لع لوا یتسهکنس هیلبدونیس هبلشیا خاص
 ردصالخالوا نیس هبا بلط ن دن رغ كمح باو كناو رهیلولوا نس

 دحا ءاعسلایفالو ؛لرغ دحا ضرالا ف سلنا لع لعأ) هکردشعد هنبو

 یرغندنس هدنزوب روک هلیا هنیرزوا كنوش نیسرلشیا هکیلعرهییمب (هربغ
 روصن«نب دم ۷ ردقوب دحار یریغندنآ هدنزوپ كوکو ردقوب هسوکر
 ناّمع ردثدحو قوص یدرولوا هد دادغب هک زب نعلا هرس سدق یسوطلا |

 | كن نیهم دادحرفعج واو كف و منم سالا وباو ییرادلا دیعس نا
| 

 ه دغ دارا ادا هکر دشعد دیعس وا ر دیداتسا دل دنحو لزارخ دعس ولاو ۱

 تدارالغوایا ی دتیااکب روصنمی خم نوکرب یدیاراو ایم دز هتحایس |

 هلبحآ یسوبق تکر و رج ره ندماملوا کسات هلک: اعم تکروتک |

 || هدفاوط هدتقورب یدتبا یسوطلا ر وصنم ن دج هکر د شعد لوا هنيو

 دکر د وب و رولبقیراز بویلبا فاوط حد صخترب هکمدروکمدی ۱
 یوابهن مدتبانبهلیاناسحااکب یربکییدنسن غیدلبق یواب لوا ادنوادخ
 هدتقو رب ی دیا راو من اک دنز ش وخرب هلسفح نعپ هلکنا یدتنا ل دلیق

 هل وشو یدلک تولوب ږ لال وا كاله هکم دلا فوځ ررکه پلا وص هدر | || اخ رد هيرب و ردرلنوک یسا هکمدتیا راو هزاکیب مدیشلاق سسوص هد هيدا

 | یدنک ی کنوچ مرولوا اله بو راو هقرغیدعش مدت | هکیدغاب روغی ی ظع
 یدتبا مالسالا حس مدلوب شا وا صغنم ین اکدنز نسج لوا م دلک

 ی



 و

 | كنيدنک هیلبا رظن هنریس كفلس میکره هکردشعد ل وا هنبو مریدردراو
 | که دیکر هکر دش عد لوا هی ورابا مهفتفلخت ندلاجر تاجردو نیریص
 اک ندنن اکر تن تسردب هک هلبآتقرافم ندنانیسهروکت اصخرب ندربخ

 هو رب یحاص ها یدلو انام+ هدا زمر نودج هدنوورب روش ربا جد

TEب لها كن هاخ بحاص یدلوا تج اح دغاک هراپرب هنودج  | 

 اور نکیابلاغ یجاص یدنیاو یدلآ ینآ نودج یدرونک دغاک هراپ رز
 دقوب ردپم هدنز هسچک لوا هکمرلب و زو هروس هتل صهر یتوب هکر دلکد
 هتیرزوا ساق وب یلعفو ترس عیج كودج یدتا مالسالامجش هد ص

 | یهقدنزو یعرش نواهنو حالا هکردراو ناطر هدنامز هکردوس یدنا

 | ردراشمرپ و دآتمالماک او ردراشل؛اتداع یکل رمسنعرحو یکل سسبداو
 15۱۷ هدیا لع بودیا كل رمسنمرح هعرش یشک هکر دلکد لوا تمالمو
 بول وا هدنتمدخ كنيلاهت و هاش قح هکردلوا تعالمر « دیا تمالم

 ۱ نیسخانراسیدآ 3 هرس سدق یسورابلانیسطاوبا # هبمراتندةلخ

 |هدهیفوص جیراتیآ یلس نجرادبعوبا حش ردنارعوبآ قبنکو ردپسورابلا
  كراضف نودج ردندنراعدق كن اشم رو اسان لوا هکر دشعدو ردشابارکذ ۱

 | سوراپ هکر دشمرونک دنناعع باسن|یدیاهوعدلا اجت و ردندنرادانیسا
 ] چه ندن ایا رون هکردشید نیس اوبا رد هی رق رپ هدنب رق كلروباسن * دلب
 هک هدرپ رهو هلعاطةنا ندنعدب و هلعابتا هتسالا نالواجال هتسن ههسوکر

 ردراو تعدب یلزکرب هدرب لوا هک یلکلب نیس هروکر هاظ داهتجارپ 'رمسرون
 رکایدتبا نیسریدن هدنتح جاعصا ےب یدتتا اک | نوکرب مارکلا هللادبعوپا
 هک دهز لوشو یدبالوا هدنرارهاظ ردراو هدنرا طاب كرلنآ هکتغر لوش

 ناوارف یزامویدیا رار ولوا نادرمیدمالوا هدنراتطابر دراو هدنراره اط
 قوب هنسد ندناعا رون هدنزرزوااما مدروک راردبا ناوارف ییوصو راردبا
 راع نروصنم ردن دنتلط نطاب یبلط هلرهاظ هکردشعدلوا هو
 یدیاندنلها و مم ردیرعسل اویل یینکر دندالوا هقبط € هرسیلاعت هلا سد

 رایدید ردندنلها كنشوب یتدریضعب و رلیدید یدیاندالهادرواب رلیضعب
 یرا زوس کوک هدنالماعمو ردند:سامکح كحاشمو یدیا ار ولواهدە رے و

 یب ید ر دن كلاح رلیدتنا ورلبدروک هدهعقاو ینآ هرکصندنتافور دراو

 | نیچی ر اقوبیروب رابدتبااکب و راب دوق ربمرب هدکوک یچندب و رلیدتود شوخ



 هک ۱۱۳ ۴

 لب وب نب هکر دکر ک مرولببن هک هسیا جاوا لواوپ رکا یدتیا صفحوبا
 یدرب ومالس یدر وکا یلاحلوانوح یدلکبوربایخد جارعوانیبه هر وک

 یوق نیسطا وبا یدلوا لوغشم هلی بورافبچ نیسهماج ید لواو
 | نع نمو هردق هل عفر هسفن ف لذ نم ) هک ردشعد یلاعت هللاهجر یف وص

 هسنوط لیلد یسفن هدقح قب رط هس وکر ندد (هدانعنیعا هللا لذا سفن ف |
 ۱ | ههداح هسا وط ه دنع یسه هکر ورلنا هجو ینردق كنا لاعتقح ۱

 قارورکب ونا رابار وخ هدنرظن كني رالوقیآ یلاعتقح هسزتسوک یالریکت

 هرومس ی راه زم هلناح نوح هللا هکردیشدا كن دیینهک لواوب هکر دشعد
 || ندنرلولوا كنهناطوب + هرس یلاعت هللا سدق یدرواب یدهم هللادبع 9 |[

 درکاش اک | بوراو هدروا صح وبا ردیداتسوا داد صفحوبا ردیرب
 یدلوا لوا بس هکهکجنیلا ندنایدیایبرومت ه دنلاخ یادتناردٌشلوا
 || قاقنایدیش وق هرګا دوا یروعت هراپ ر یدردنا تالبحروعت نوکرب هکندیا ۱

 ۱ يخ رال یخ اذثم وب الا )هکیدوقوا باول توو ندنکو ا قاکد سز وکر ۱

 || بولوادونه/یدرتود هدنلا هکیس هراب ر وت لوا یدتشیا ینآ مکنوج هللادبع
 بولا یا هلبلا یدیشمق « دن ا دوا هکبس هراب رویت لواو یدشود ندنلا

 || هنیدرک اش یدلوا شوه بوشود كج روک یلالوا یدرکاش یدروتوک ||
 1 .دنلا یدنک ی سراب رویت شمر لوادک هسروکب ویلبارظناکسیدلوا هنیدتبا |

 || ندنرب بوی دمدلواصالخ ندشیاوب یدلوا شاف مرس میگنوج یدتیاسٍ
 یلاعت هللا سدقراصقنودج 96 یدشاتغارفندناک دو یدتکب وروط |

 رد بماماو ی كتمالم لها ردخ اص وبا: ينكر دندیلوا هقبط هرس ||

 ندناکاو ندنا هک هلتسلوا ردشعارمشن لوا نقب رط تمامه در وباسی

 راد تا دینجو یرتسن لهسرایدلپ وس ینلاوجا راتاو رایدنایا هقارع
 e نودج یدرولواندرانون یدیالوا كلر مع هرکصت دلس ره دجارکا

 ا هللاد.عیدیاهنب رزوا قد رط فن اوین راتودنیهذمیر و نایقسهبعفویدیا

 | نقی رط كلآی کل زانم نبا ن دنرا درک اش لآ سوک ھر دیداتسوا كلزانم
 هژرب یدانآ صن لعوینخعلا تار وأو یسورادلا نیسحل ساو یدغوډ

 هدروپاسینهدنرب شع زویکیا كنرعهیدیا قبفر لصفحوباو ردشبا تیک
 یسفن نوعرف كم سةن هکر دشید لواو ر ده د هربح یزیقو ردشه" ندایند
 لیصف هتي رز وا یلکوک نوعرف كلکوک اما مزعد ردراو لضف هش رزوا

€ #۴ 



 دن زووا فاصنا یشک كاهنادرم نمی (فاصتتالاةبلاط» كرتو فاصنالا |
 دادح دج وبا ۴ ردکرک كمعدباداع ینملآ مانا ند هسیکوردقلوا

 | كصفح وبا ردندنز هل ر وباسی بولواندنرا دیره كص حوا € هللا هجر
 كسردیا لصاح هو هلشباتالبحرویتراویدتیااک !صحوبا یدراو هنکوا
 ناهقفن هلکناو هلبا الاسنوجمآ لدنکو هب هنسن ندنآنسوریو هراشی ورد

 هتصرحلوشکرابدیدو رابدنازوا لیداک !ییالخ یدلباهب وب نامزهجنرب
 | ناتق میکنوح یهالارخآ رابا تالادک مهراسبا شیاےھ هکک دیارظن

 ضازنعاورایدجآ ینبلا ناسحااک اورایدلبق لوبق هلهجوره ینآر بدل
 قالاوحا هدتناب ییالخ هکنوح یدتااک اصقحوبا هدعب رلیدحاق ندکا
 ناه یدلوا مارح اکس لاوس هكا التاس ید دعا نم یدلوا مولعم

 هدنقو رب کر درلشعدورب و هقبالخو نلهقفن ندنآ بولوا دکبسک یکلوا
 کسرلدا دصق هقبرظ وب رکا یدتنا هدیرم لوا یدراو هنکواكنا دیرعرب

 کند رها لتوا راهب وق ید قلماجاکس قیالخات نرکوا قلماحلواراو
 رخ ن ملاظ 2 هلبا زن هسکرکهلشیا هسکرک هرکصن دنآ راهبعد فراع
 هب ودنک نکل یدیا هنلادصعیدآ یدیا ندنرولوا كاخشاشم 6# یلاعتهللاهجر

 سب یدلک قالوق هب لاعن نح ندنب زکره هکیدربدو یدیشموق نردآ ملاط
 هک هسوکر ه هکر دشمیدو یدیاندنباحکا كدادح رفعجوباو مرولوا ماظ نب
 رک ذ هبلبا تمزالم هشیاچ واوب هکردکرک هلوا محفاکا لوپ وب هکه سريا

 ازم وا ك زآ ماعطو قام ن دقلخو كيا لصاح مارآ هلتح
 هرفانم هلبا لشو دینج ردندنولوا سراب اشم 46 نلاعت هللاهجر یزارش

 جا شم یدیاهیلبوس زوس ندنتفرعم نوج ردشعا هثحابم نمی ردشابا |
 وحش یدبایسا تکوشو یدیا یلها زوس هد تاغ یدزردیا فوخ ندنآ
 رک ذ هدباک ییدشا نایب نیسءاسا كسراف اشم یئآ فیفخ هللادبعوبا

 كصفح وبا نوکرب ردشقیک ندایند ه دنشب قرقزوبحوا كرته ردشلبا
 حوتف هجا جاقربهنیلا كتباعصاو كضفح وبا قافتا یدلبامرع هستراب ز
 وب یدتبا صفحوبا ميلهریدنبالاپیرالخ هلیا هخاوبرلبدتبا یدیشمریک
 رولوا لرکه نشیارب راشو ورد ردحوتف هکلواولرک کفی لاپزبهنیلدتازب
 هصفح ونا بولک صخر هاکانرابدلوا لوغشم هکعا لاب یرالخ بود

 ررپ وبلک زس بورا ندسراف چار موبا جش ییکناتفقو وب یکی دنکیدتبا

 | 6# صنحوبا



FF 

 لدرونک هن هک زسرد یدزرس یدرس یدراردیا هلاوح هوقو پود هر و

 سدق ی دنس یلعولا ۶# زکیلواغ راف ندنآرلب وسیرغولع هک دلکباطخ
 || یدنس ییعوبا هکر دشهروتکی لش ناهب زو رخشهدنحر رم ترایعتطش هرس

 ۱ انف ع هد دح ول نندیلع وا ٩کرردشع د دن رب ار دن دیرا داتسا ل دیزیاب

 سد دادح صفح وا ای دنرکوا هل هلناوهلقو دطان دن . لواو مدنرت وا

 ردن دری وکر وب اسینرد هلس نب رعیداردن دیلوا هقبط هرس یلامت ها
 | ددیربپ كنيريحن اهعوباور دیش كتم الم لهاو ی دیا ناهج ُهناکی
 صفحوبا یدتنا مالسالا حش رلبا تسرد ینتبسن اکا ینامرک عاصس هاشو
 م ام ینا وید ر دک رک هلب و اکی یل امت هللا ه دننامز ی دیا ن اهج *دوغ|
 یطعا ىلاعت هللا هجر ىزارشلا صاصخا لمّولا لاق) ی درد تيا روه |

 | قالخالا صةحوبا یطعاو دوج ولا ىن امركلا هاش یطعاو مكا دینطا

 ]| بیام رک اشویدلرپ و تمکحهدینج یی (ناچهلا یعاط بلا دیز یبا یطعاو |
 1 یدلرو قشع تربح هدن رب واو یدلر وقالخاهصءح وباویدلری و دوحو|

 || یده» هللادبعو ردیش ادلوب ل دیزی ابو كو رضخ دجا صفح وبا و |[
 أ زویکباكنرعهقافور خخ تحاصء قوخ .هلکناو ژدیدرک اش تنیدرواب
 ماها ر درک !لوا تیاوررایدند رد هدب دی شقلارایضعب ورد هدندرد شا
 درهاظردشعد صفح واو ردهدنشب شغل ازویکیاهدنخ رات نیما هللادبع

 || لع یلاعت هلا لص نطصم میکتردیناونع هلیدا نسح كنطاب بدا نسح ||

 نوکس هدناکوک كنارک|ینعی (هحراوج عش بلف عنخ ول) هکر دشمرو ی مسو ||
 هدتفورپ صقحولا ی درواوا د هدٌتسوا و هدنساضعا هناوا روصحو

 یدیا ریب صفحوبا ی دلیا لابقتسااکا دینج یدشرباهدادغب بودیک هج
 هنب رزوا بادا نسح ماتویدرار روط هدنرزوا قابا هدنجوایساپ یرادب صو ||
 | یدسا نیس شا ملعت نب ادآ كولم هکیاصا یدتیا دینج یدزارونرد |

 ۳ ردیناونع كنبادا نطاب هلفح كلی تیامر ییادآ ارهاظهن راتسودلاعتقح
 نم :لقور ( رعش ۱ یدقوا هدصوصخ وب ر دکر > | هکتب وب مالس ۷۷۱ ی

 29 مکعع(هجر)ناونع لادن نمدهحوینوالا# هتیوطا بش تنه

 ۱ i a ۴رولوا نشلکهلکتعاطوترپ »6رولوانشور

 || نب رطاخ یدنکو هبا نزو هتنارتم تتسو باک یتلاوحاو لاوقاو لاعفا
 ۱ ءادا ورا کردید لو نیو زا دع ندنبم زر اترا نر ی



#۴ 
 نو هکن للوا مجد تبالورب اکآ هرکص یدا بهآذلا تح عد یدیا

 :هشبر ز وا كل دی ربا ی دا ماللسالا حش یدلوا مولعم ۰ دنګ تنالو لوا

 نهعحندکر اربد یادید دباغ ل دلوا یرب ند هلج رد رلشعا ارقا قوح

 هدنعفحو زدرفکء ه دنع رشزوسو ید !مالسال جش مدروقهدنربار كش رع
 لوش نس قبة ىع هلکمرتسوک یک دنک رولوا یزد تقیقح رد دعب

 ندکک)ودکردت تقبقحنیس هروکرتکوروخ یکی دنکه کنسردیاتسرد تقو

 ما وعد تالار زو اوا تسرد هلکعروک نی زو دنکی شک ت قیفح ردّملتروق

 ترد رولک یم رد هلکلیکا دیحون ر دقوب ههبش ه دنفیدلوا رف کت
 اور هلقلر اول رک تعسربا هلعاق وب عو (ندیسرارفهن دیا یدیسراو) راک

 | تولوا کچ دنح مرولوارف اک مروک ی شرع 1 کرک

 | هو هاو توبلو راهظاوروهظنمبحوب اک او بولوا تای له نمی
 لوبقم ینآ هفت اطعیجج نوک دنیا ذخا ن دلصا راب وراکو بودیا یطعت
 | تياهن تعي هدتلا شرع ی دارد 5 د 3 كنطو كنسرلندتاه دنجرارتود

 | یسوم یلاعت هلآ هکر دلو ا مراک ماجا رسو معاج مازآو م رظن یاهتنمو منه

 6۶ تو و نت وه نت یم وع ا کردا امال لاو هالنصلا بلغ
 یتسهعقعف كنم رلکوک ى س ەنبسێدرابقزامن دیزپ اب هکهاکره هکر ار دیا تباور)

 تعد شو شبه كنيلاعت قخ ک١ تلاح وب و یدزار دیشا یت ز اوا عی
 كترکذ ام یهلا) یدشا یدلواببرق ینافو ےکتوج یدیا ندلجاییظعت |

 رکع + دا دان نس نکرهیبراب عب (ةرفنعاالا كتمدخ امو فشن الا
 یدلبا حور میلست بوپ د هلیوب هلترتف رکم م دم اط اکسو هلتلفغ
 هب یلاعت بح هکب دی د دیزپ اب یدتبا یدیا ی درک اش لآ یسوموبا و
 ندک دوحو یدننا رولوا ست لو اکس هکم در وص توروک ۵ ل یاوخا

 وب كلعب یبال اعتو هن اصس قح ی یدشا مالسالا مش ادش رپ هک
 هد فعقاو هرکصنذکد تنا تافو دیزباب ردلکشم لوت كغلوب ینآماو ردناسآ
 هکعدننالدروتک ه نرم یاکرابدید اکب یدتنایدلواهن کالاحراندتنا رلددروک

 هك رعد كل درون ڪڪ هناک | لک هنس وق كه اشداپ رب شا وردرب

 یدراو نز هز رولدا هنقارع هدرولاسندکرردبا تناکحو رارید نیسزتسیا هب

 کر ایدی بو زوک هدوخم وا آی دتکن دابندنوجیدردیا البصبدوبقوبق
 3 هدهرک عیچب :آ هکم دنا ن ی كل ذروتک هکر ایدی اکب یدتسا ردن یالاح |

 و



 فر

 ررشودهتیصعمریا و هر هکرولوا تفو روایق بو رورغمینآ تءد رولوا
 تلفغ بو دیارظن هنلاح یدنک عی رولوا تیاده بدس اک !تیصعم لوا

 راّشا هسرلید هګتره ردکنآ کحرولک هپ هب وتوراغغتساورونا وا ندنس وخ وا

 «دیابلوا ارز ردرکمو رورغ قلوا نما هدلاح یکیاوبو رول یدنک نتمکحو

 هکر دکرک لاحرهب نیسرلک | رولوا هکنكنرق امو نیس, ردن یمکح كنآ
 دنیصعم هنارلد هکن دم وق لوا ردیا تباکش هبیلاعت قحو نیس هیلوا رملد
 || رفح یهانک هنسن مه ردرمساغآر یز نعل (الرفغیس )هک هب دو هلبامادقا

 بویصینررها يک هک هلیارظناک |هلبار ظن هنتراقح كهانک زل وار ندغود

 هخاک زام هککدشرا هماقمر رب هکر لردا موقرب رب دتا هداعم یابح نیسرر

 قدص هکر دشع دلواو راب د ربا هههجامارابدشریا لیبیدشاردق وب نجج ایتخا
 اند ادهاز هکر دشعد لوا هب و هليا لع هل تعاط كثب وب شک هکر دلوا تګ

 || نیدهاطرب یلاعتح هکر دش د لوا هتو ردي راب رغ ترخ آرلفراعوردیرابب رغ
 تسود یی هسیگرب هسهکرب یدلغب هیو دنکینلکوک كراناو یدن دیا تسود
 لندن و ىعلروشود تسود هدا ز نیغ دنلغب هو بک یلکوک كن هسن دیا

 و رههکر دلوا هو رابدیازتسا هدابز نقلعت هو دنک ی خد كنا یک یلعناکا
 تعیعح هکر دشنکد هو ی دهروک سود یدروک ینزمع كتسود ن ندسود)#

 رات لها ۷۳ j BSE رباو هیخنرآ هس روک تالا هکر دلوا تبح
 هرولاسدن هرکص ید تمأقا هدنا تدمرب بوراو هم: ذاعم یاب یدشا ||

 لعن یلخ ی داف تافو هدنآ هدیزکس یللازویکیا لر رعه بولک

 هکر دشعدیدشعا تک هلذاعم یایح و یدیاند هرسصب 4 یلاعت هللا هجر ||
 ن دیش یدلوا عقاو دجو هپ هسهگرب مدیا هدنساحم ءل ذاع» یابح نوکر
 یدتشا نیمالک لیلا زو هزاصس قحرکیدتنایدلوا هن هیسچک و وکر ابدروص
 دیزب وبا یدلواوحم تناسن !تفصویدلوافشک هنلکوکتدنادحورسو
 ن روبط یدآ ردت دیلوا هفبط + زب زعلا هرس ىل اعت هللا س دق ییاطسد

 | دج.ایدنوا نالسههرکص یدیاریک لوا یدح ردناشورسنمدآ نیسعا

 رد مر وک یب یخ :قیغشو ردن دننارفا لذا هم یاب غو كصء>واوهیورضح

 مالکی کنلوا اما راب د ید هدنرد زوتوا ر د « دن شعلا زویکیا كنرعه ینافو
 كع د اتسا رق مب دکی دلنا تدصو ی دیا درکر ی داتسا كناو ر دا

 ند یر بادها « دلدوا لواو بویلبا تمرح هنیداتسازوکبوق هغاشاندنربق
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 یدرونلب ونس ندوریماهکمدتشپا مدقافنیسوپق كني رس نوکرب هکرد شد
 ندنس نب هک هسبک لوش براب ینی(ینع كب لغشاف كنع یناغشنم مهللا)
 اهن نح هلرتکرب یماعدكنآو ندنب هلیالوغشم اکس ینآ نس هیلبالوغْم
 4 هرس سدق كاعسلارفعجوبا 9 یدلبارسبم یخ قرف ندبلح هدایباکب
 دینج یدیا دبعتمویوزبمو عطةنندقبالخ ردن درا كاب رسو ردیدادغب
 هکر دروک ی دلک اکب لاعمرفعج وبا نوکر یدتیا هکمدنشیا ندی سس وکر دشعد
 یدروط هننسوا الا بویمرونوا یسیدنک ررر وتوا تعاجرب «دهارطا
 رللطب نسییعب (نیلاطبلا خانه .ترمص)یرسیایدتیا بویلیا رظن اکب و
 نیفیدلوا مج هدغاب عب كتعاج لوا و یدود ورکو نیس شلوا لرم
 ردندیلوا هقبط 46 هرس یاعن هللا سدق یخ بلا هب ورضحدجا یدقکب
 بارونایدیا ندب رهشمب ردندنراواوا كنخماشم ناسارخرددهاحوبا بنک

 لواو یدیشمروک یبهدا میهارباو یدیشعیا تبحک هلمصا مناحو هلءایشخ
 ینعی(سسااءافصب هللا لا عوجر ا یهذب وتلا)یدننا مهدا ميهاربا هکر دشعد
 ولردرپ ردنرابع ندکفود هبیلاعت هللا هرس ءافص نالوادبع هپ ون تقیقح
 یصفحوا هدر فس ردندنرارم ط) ډا د> صفحوباو كدب را رداکد ید

 هدلاوح قدصو هدنمه ند هيو رضح دج !یدتناكسرزوکولواهدا زییک
 یدلبابلطتیصوندهب ور ضط حد جا صع“ ر )مدم روک هسوکولواهداب ز

 "هدهاشمینآ ات ردلوا لبا هدهاحت یکسغن نع ( اه بیک یح كس فن تما )یدنبا

 یعادلاو جیال ناو مح او ق )هکر د شید لوا هنپ و نیس هلق یرید هلةح
 ردرهاظ قحو ردعاو لوپ می( یم نمالا اذه دعب ریعل ااخ عع ادق |

 رداکد رګ وب هرکضن دیو ردن رګ وب سد ردشدیشبا راتاورابخاونأرقو

 ردهدنرهش لب یربق یدتباتافو هدنقرف ز ویک, ا كتر عه ردندکلزسزوک الا
 ٩6 یلاصت ها هجر یزارلا ذاعمن یبح ۶۳ رارتود لربتعو راردبا ترازو

 یزارلا نیسح نفسوی رد ظعءاو یعلو رداب رکز وبا بنک ردندیلوا عبط
 یاب ميزکر هش یمرکی زو نوک روک غیاشمو امک>والع هکر دشید
 یراسکنا رایص اعهکر دشعدلوا و مدمروک هسکک رداقهزوسهدانزندیزارذ اعم

 هکرولوا تقو هک ردشعد مالسالا خحشر دیلکوس ن دنتل وص كرلعبطم اکب
 تلالضببساک !تدابعلواو ر رشودهتدابع یبهسوکر یلاعتو هناصس قح

 < رواوا

 | تدهفناطوپ رلیدتا هصف>وبا یدایاترابز هدماطسبیدپزیاب وهدروباسب
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 تب هلبار ذح عي (رایخالا ةبععإ هنا نع عاتةتالو رارشالا دم و
 هکندتبا مالسالا حش هارابتخا تبع ندهالا هلو عظةنمیخد ندرارشا

 ییارسكنآ موقرب و مدروتوا هدنوک وا كني رس تفو رب هکر دشعد دینح
 ردو هناکیب مه هدوبق ردیک یدتبا اکب یرتس یدراشمروتوا هدنسوق

 هبا توعدیدتا ردح بلاطیخد لوا راو شب وزدرپ نابهردقوت هکم دا |

 ها هل وشویدنازوا زوسو یدرک هناکلکنآ ی رس مدلداتوعد نیسلک

 دیک هکیدتبا اک | یرسیمالارخآ مدلوا كنتلد بوی مهفنب هکیدنلب وس
 ازاسغ اکآ نی رد راو مداتسارب هدناره یدتبا نیسرر ود تولوا درک اش
 هکمادام یدشایربس یدرایاےلعت دیحوت ړعاکبلواو مدربدرکوا نیضنارف

 هلو عطعن» ندناسارح هکنوحو ردراو جده درب ره ردراو «دناسارخ عو

 زا دعاشاندب راق وب تفرعم هکر دشع دیرسرواوا عطقنم جد ندراندرباس

 اک اردراو ابحو م رش هدنآکهروکل کوکرب مکنوح رروا زاورپ یک شوق

 (یللدی رفتال سفنلادي رج ةفرمل هیادب) هکر دشیدلوا هنيو روق بؤت
 توتیدیادا مه قح بانج اض ر دکلی اب نداوسام یسفن لوا كتفرعم و

 هک هلبا هنسن لوش هیلبا نی زت نوح ا سان هک هتسیک ره هکر ذشءد لوا هثتو

 لواهنیو رشو د ندنرظن كنيلاهتح هسیک لوا ردقوب یورضاعفن هدنآ
 لد نعي رلبدلک هغدایعندارق واناجرغآ مداواهتسخ هدنوسرط هکر دشعد
 لالم اکب هکرلبدروتوا ردقلوشو زابدلکهر وکی یب یزاظفاح هلامز لکد لها
 انتکمهالا) کم دتا بوریدلاق ملا رلیدتنایاطاعد ندشهدعب مدنحتا بولک |

 تد ایع هراهتسخ هلهجون هک هلبا ملعتاکب براد عز (یضرملا دوعن فیک |

 لوایدروی شیارباکب مدراو هي یطةسیرس نوکربهکر دشددینج ےل دیا
 هکر عش هکشازا هدنآ درب ودغاکهراپ رباکب مدراو هنک وا هنی بوروتیسیا م

 راذح یبا ٭ یییکییام كيرتيامو یا # ذی دابلا ق ودح ابداع تععس |

 هجونزو کیم نوش ه یابر نی رسوب ح ییطقنو # نیترات
 ناداشلص ول یلدد اح رھ م رادناب گر ممشحود نیا هج رهن نک ۴# مرادناهس

 ۶# دنسوخرب هدنابامدتشیا هجرت 3۴ مراد نار ےن زورد لاحد ص ۴# مراد

 بواب زواندنب هک #یدربدمرلغآ ن اهن نو چکنا دص یدردیاناب شرب رکم ||
 ردندنرامد هم اٹ م( هرس سدقیراضعلا دی ادع ن لع ا دج نیس لوا
 یذراردیادعندنس هقبط لادا یا یدیازاو ین هعیفر لاج او یس هو دن ل او خا
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 کرد زوج یزکیرالګ مرا دیس مب یا یتعب ( نونوکن لاجر یا ءا الاف
 الم هنرضح هک بدو ملڪ منب یدیلون سب نکیدلاچ یزکیرالبطو
 ییارس كرا طعماحوبا صتر)سرواوا ندرلنرا هس هدرکخب ذلوا

 ماح و هاربد هللا ردش ورد رب یدتیا ردپک یدتب یدفاق بوراو 0 5

 كشپ ورد لواو یدروس هغاربط نی زوب و یدقیج هرشط یدجآ ییوبق
 یدیاراشءایوط یدادغب هدو رپ ربد هللا نی هات یدتاویدب وانیغأا

 اکی دید هل كنس رک ارلیدشا هدنسهعقاو هب یش یدیاراردبا شف و هدانزو

 یدلبوس هقبالخ هراکشآ یزوسوبیبش قدرقا یدادغب هج یدیابلوا
 مريد هللا نب و سفتب اسفن اما نسرید هللا ید نس یب زرید هللا یدزپرایدا

 ررعل االا # هفرعي سيل قلا هقیفح دک رعش ِط مهرذع ٤ هللا لق قحافح

 مرلب وس ندعجنو هانا سراب وس ندسفن نمسییعد دی رگ قح هيف

 را«( هجر) هدیا شومارف بوبلیا لر ییاوس ام هکر دکر ک یشک نرد هنا هلدناقح
 مالساا جش هقحولد ری ےک سو و وشالا# جه هکر ینقبفح كفح

 یمدموفوب و راردیا قلعن ےکح هیهنسل كب اما رارید ردرب قلخ عیج یدتا
 ید یزوسوپ یتعب رار ندکمرب و ناشن هنبرایدنکو راریدرب دی رج لها
 لا مەن ل# لا ها لخام# :یسلک الا )رز اتفاضا هراس فن ید نک
 ردکر ک هلبا لکوکز قسو ربس عب( بولا ةحابسلا )كر د شعدماح و او(لٌاز

 || نڪ ردندل وا ةقبط 4 هرس سدق ىطةسلا ساغلا نإ یرس #
 یفاحرشب و یساح ثراح ردیداتسا كرایدادغب راسو دج ر دنس اوبا ||

 O E هقط هکرلنا وردید رک اش كنو ک. فورعم ور دن دنباز وا

 هبنش هسو « دناضمر هدنلس ح وایللا ز زویکبا كتر ےھ رداک ایس كنيرک |

 تدابعهدانز ندی ص هکردشعد دحر رک نداد هدو حابص نوک

 هکر ک«یدمر وکر وتاب هننسو !ینابینآهییک نکرهلب شع مدمر وک هسیک لها

 هکمدروک مدزیک هنسهاخك نب ربسنوکرب هکر د ٹید دین هنب و هدننومض رم
 الوراهنلایال (تب )رلغآ بویقوا دب وب و رر و نیسهلاخ بور ووا ||

 لانزازو رهن یھت بش ین (رک:3)٭ ر صق ما لیللا ل اطا اب الف ۴ جرف یل ل یال ایف
 مسیا بش زور وج (هجرت) هاتوک یهاوح وزا رد نه بشیهاوخ ۰ هاو

 دنوج یرس#هاتوک اب زارد هیلوا رەكە ناکب ۷۴ هآوهلان هدن اهج یدلوا

 ا ( یدتیا هدینح # یدوق ساب هنغیدصد لحا ید ۴ یدلوا مطتح

 ٭ صو

 ا

o a۱  
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 وباوالج هل دیعوب ران هکیدلاق هسوک یکی هلکنآ نامهویدتبانیمرع هیدا
 رایدنود بويعا لمح هنس « ده اج لا یززناس ی دیا یرسب دبع
 هدنکوا كن هنسنرهو هیلاری هنسن ج8 ین هکر دلوا فراع هکر دشعدلواو
 عفنا ند نح الصا بولق رط اوخ مجه هکر دشمد لوا هنيو هلوا نشور

 هن اس قح هک د سوکر پ هکردشعد ل وا هی و ردق وب هنسن رب ن دنادابع |
 كلکاله اک | نامه هسلوا لوفشف هبیربغ ندنآ نکیآ لوغشم هبلاعتوآ

 تاوتمراتم هنیرزوا لز وکی رب ندزس نا هکر دش ید لوا هنيو روشی یا
 دنب رطزالاص رغ قیقحت هکنوساغآ نوعشغن یدنک ینکلوا هساوا
 کره هکر دده ع هدنسأتروا لامت هللا هل هکر دشعدلواهن ویدلوا كلاس

 | کر دشمد لوا ہنی وه دلاضبق یھلامسردازوا بویلبرک او مقاوزا همارح یهلا
 ینابز كنا هسلوا شادلوب یضارعا لایلاعتو هزاهسیح هکه ب هسک ره

 یجش!قرف زویکیآ كنرعهبارتوباو رز وا هلباراکناودرو نعط هّقح ءابلوا
 هموم” دان ردشعا تافو نکاهدزام هد هيدا هدلس لواید نوتلاوذ هکهدنل

 مه ندر ویطو شو>ویدرود هدنرزواغابا لیرب یدشآتافو بوبارغوا

 س دق یلمرلا بارتوبا ۶ هیلبا ضرعت اکا هکر دالوا یسهرهز كن هسک
 یدتیاهنباعصا یدقیچ ه]یاححا ندهکم هکر دهسیک لواوب هرس یلاعت هللا |

 زد ه داب ز یس بدنیا مرلیا مرع هنلوپ كېت نب هکز وکیدیک هلوب هداج زس |
 هنس هناځ مود نالف زس هشد را هیلمر نوح نکل ر دلکد هراح ی دنا

 ءلرانآ یحاص هناخرابدنوق هپ هن اځ لوا بوشر ربا هیلمر هکنوځ زس هنوق
 کو درب عی ریک شوبربهاکان یدروتکتا شلوا ناب رپ هراپترد نوجا ||

 ريدي نیسېقاب ورایدید شعا لکد زمیصد یدپاق نیس هراپ رب بوئیا نداوه
 هنسن هدلوی جه هکرابدروصندنآ یداکبارتوبا هرکصندنوکی کیا میکنوج

 ناب رپ یسا هراپ رب هکوا ےکنلودرب هک هدنوک نالف رکم قوی یدتیا یکدلوب
 || یدتیا باروبا یدپاق ندزکوا مزبینآ نکیارپ ماعط هدریرب زب رایدتیا یدقارب
 ردندننارقا كبارتوبا هک هرس سدق راطع ماح وبا ل رولوا هلی وب قدص
 یره اظ كغ اخ ویا هکر دراش مدو ردیداتسا لدنجو كزارخ دیعس وباو

 || مولع هکه سیک لوا هکر دراشیدو ه دننرمسراربایتطاب و ییا ه دننروصراجت
 یدی روک هلا هطوفوعق ره نوصر نو یدیالوا یدلب وسزوس ندنراشآ

 |یرعش تبل ابف مکلوبط متب رضو مکمالعا رنشن دق یاداسان)هکیدردبا ||

 ورا



{11$ 

 أ یحاص هک هنیرب ندا نم نی هصقو و یدرب و ىج داکب و یدب یسیذنک ۱

 دود مسادنرف ه_ يک لوا دیزرفیآ مدتناومدلب وس یدیا تاما ارکو رانا

 یدتا سا رابدشالفا را الوا هدسلح هکیدلیا فصو ردةاوا ن یاحكناو

 | ردندزید+اد هنیرزوا راپ وکر یاس یوک لوا f  وکرب ندنرلب وک لوا

 | ی تراس هک ددو م ن دین لوا سبب
Eهئاب ز هکر ردقرواواندنآ«دلک وک مب مسا لوا مدنبازدعآ قنقلوا  

 | قبنک ردندالوا هفط هرس سف  یساحنا دسانب ثراخ ل مدرونک
 | لعو كره ط مر اع ردندنساهدقو ندنسالع تل اتم رد_هالا دعونا

 : كرل دادغب ردراو نن اصد كن ا و ردیعاح كناراشاو كنالماعمو كلوصا

 | هديب جواقر زوکیا یره هد داد اما زدند صف هدلصا ردیداتسا |

 | قاب مچ ره هک ردشیدو ردشقیا تافو : :رکص لب ۲ ندلنح نیدجا||
 | ەتو هلا هدهاح ییبرهاظكنآ لاعت قح هیلبا حک هل صالخ او هبقاررع
 ! ها یذهت هلناضابر یه : کد نیکو هکر دشعد هني ورابانز هلعاسا

 ۳ هکر دشید فرفخ هللادبعوبا رلوا حاق لوب كنبراتربس تاماقم اکا
 | جی یب رااح كنيرليقا و هبینک شب ندر زر مزب زکه لبا
 |اطع ناو مورو یدادغب دنجو یبماح ثراح یٹکش بلوا هکزوکیدیا

 | قیامحو لعرانوب! رب ز مهرارسا یلاعن هللا سدقر کما ناعع نو رعو

 |یپاح ثراح هی و ینهبنطاب و یب هی ره ظمولع عد ردراشابا عج ی خیام

E ESA PE)ك ےل یرالنا Zارض كم تلغال نا عنو اکا ہ 

 ثآام هبهنسن ج حه وکسفن نس هکر ءلوا نقص تدوع عب( اعقنالو

 نياك كالام هکعا :عفنور رض هکر دنک نس یسردب هکنس هل و یسهبمروک

 نیزد کا 5 یدک وس هر ! دد نیس هقرآ لبق هی تک ۳۷ ۱

 ۱ یکیدنک نوع Fe وص ندنآ یدمر ونوا یربغ ندقمروتوا بوک وح
 | یک لوف نکرابا ه.دهاشمیم الوم هکهرابا مرش د یدتیانیسرتود هدننشمهلب وبا

 رکسعیدآردندالو همیطهرس یاعنهللا سدق یش بارتربا  میمرونوا
POTS 3نخاشمناسا رخرب دید ردنص اند ن رکسعرلیصعب  

 هلبا یرصبلا را طع ماحوبا و رءبحاص لکوټو .هزو توتف اع ردندیراعطع

 | كني رسب دیبعوباو كنالچ هللاهبعوپا رد غیا تیک هبا یاب مما نامو ۱

 ها اراش درد ل اقوغزونجوا شب داد یاد و بار وبا ودیداتسا ۱

 4 هدا + »۷



 هک ۱

 ردشهاعا بلطتحاحر ندزب نرکرهرد هیاسمم هلمزب هکردلس زووا یدسا ا

 ردیلعوا ت کرو دی و فرم هر و یا مهارا نی بهش

 هک اپ نشو یدلوا ثب دح بحاص r یار ی اهخدلوا
 كما ماحو ردندنراعدق كنب رخ اشم ب یدیاید رک اش ارفز مامایدیا

 هدنوتفو دهزو ردندنرا رمظن كناو ردشعا تک هلمهدا عهارب اوردیداتسا

 ه دنو ورب ی دیارر و هنر زوا لک و قدرط ور ده دا زن دنا

 ید e هی

 ی دنا قیقشزیر هدیاربصزپ زالوب هکنګ و زرلبا رکشز رول و هکنګ ره
 اش ونی هحگن زس یدتیا مهار أ راردیاهژب وب جد یرللک كراس ارخ

 مهاربا زب رهدیا رکش ززالوب هکنگزپررابا ر ثيا زر ول وب مکن وج ی دنیا ۱

 یتاکح و هدنیط اصلا مس پاک نیس. نس داتسا ی دا بوپ وانیشاب كنا |

 تسن هیهاراو هههاربا یمالکنالوا تبسن هقیقش یتعیردشابا لقن فلاح
 || هکردشعد قیقشلاطا هقیفحم زعاهلاو شابا تبسذ هقیفش یمالک نالوا

 || شعش وب هدنسلحم هنعیلاعت هللا یضر كن هغینحوپا ماما هلبایضاق فسوب وا
 مدروک یس وی وبا م دلک هدادغب نوح یدوا عفو تقرافع ت دمرب م دنا

 ب ویلبا رظن اکیرلشل وا مچ ه دنس هرا درام د مو رروټوا « دنلح اضاف

 اک هنسل لوامدتنا ن نیس شعاري یکسال هکیدلوا هن سلا ابا یدتسا

 ا مرج ال مدلو مر دیا بلط نی هک هنسن لواو هل دلوب ك دلبا بلط نس
 هکر دشءد لواو یدلغآ فسوب وبا مدلوا شوپ دوکو ىل هصغو ه درام

 !نیفب م ر هديا ف وخ ن درله اک مکی دا « دابز ندراه اک مکی دتنا نب

 | هکر دشعد لوا هتي و ردکرک مسنیاهن هکم زاب اما مرړرود تویلنا هنهکمزولس
 اا هتب و هنود رارق كلکوک كنس هنیراکدتنا هدعو كنیلاعت هلا هکر دلوا لکوت

 | ب: راتعفنم گر تبحاص هی دوالوش هل تبحاصم هلسان هکر دشعد لوا |

 هک ردروک ذم هدنطءب كاب خم راوتو لیقر ذح ن دنرلقارحاو هلی ذخا
 : رلیدتیا دیهش قییعش «دنیالو نالتخ ۰ دنلبب ىج درد شی زوب كتر

 نال که هرم اعد هللا سدو و ینمیلا دواد e ردهدنآ ید یرقو

 ۱ ۲۰دنن ان روا ةفوک هلبا هکم هکر دشعد مهدا میهاربا ردندنرایدق كنخباشم

 | ید بق نضرف كنيز امن م اشخا نوج مدلوا بح اصم هلیا درو |

 : || دوسر ندنتلآ یغادوطو 9۳۳ ریصیهخ ید تعکر یا هرکصندرآ

 ˆ ]| یدلوا رهاظوص قادر ربو دیرت قانجرب مدروک ندنفرطخاص یدلی وس |



{i$ 
 وا ز اکس موش هللا اب ینیهب(كيلع یئودق لح كيلا قوش دنشا یهلا)

 ! دنردلابینمب  دنقاسرایدوب نآکزوخ > لیقلصاو هکبانجیب كح رت یدلوا

 | جش ( هد عقلا) هکتمعلاق یراقوب ن دنسب رد هلرمط لشي شلزاد راددروک
 | لوا مدیا سصاح «دنآ تقولوا نب هک دتنا یب رح > ےھارا یدتا م السالا

 كب زوتوا راب دلیقازامن هنیرز وا كن هرک وا زوټوا هکر اريد م دروک ییوزا
 | یدلبا ٽاقو هدناعش فصن هدنحوا شع زویکءا كبر عه لوایدیاراو مدآ

 ۱ ر دن دیلوا هقبط ی اف یاحلا نجرا دبع تراطان رشد

 ر دن دنس رب 6 8 سل کر ابی دو ز درسصن و جد كوب قبنک |
 « دننآ م رح یس هنس ید یم رکیزویکیا كره ردشلوا میقم هد دادعب |[

 نیدج اینا ردشعاتافو ہدقم لبه کت ر ندل نح نب دجحا نوک هبنشراهج
 ی هلتف كعد قولخ هن آرق هک د هنام وات یدیا را رانو د واوا ن دلنح

 | یا لننح دج او ی دیارروتوا هدنس هن اخ مسپا لواو یدلوارهاظ

 ید رلیوس زوس بودیا یعسو مادقا نوجا نرد ترصن ینعب یدشعص!
 ,هتتس لهاو ترصن هنب د ب وقبج هرمشط نوګت رصن اباد رار دتیااک او
 ع ق دجا تاتره یدتب نیش ناتوس زوس نوعا تبوقن
 | ردشعدلوا هتیوردقوت تقاطلوهدنب رولکندنلا ك یک یک كن ردشمروط
 هلا س دق یناربطلا شب 2۶ لجو رع یلعت هللا هنافنم ةببصم مظعاام)
 ی دنا ول وا هدا زو ی دبا ندنرلم دقم كن اشم هبرط 4 هرس یلاعت

 | هکر دشع د یاشمراب زا ندا زدی ا ك ف تاما

 یدتشرا یزوس و میکنوج ز ز ونا ن دم ورز رد هدهرطرشب هکمادام

 یدلبادازا نیس هلج یدیارکدرانبدلس تیک كنيرب ره هکردیاراو یرالوق
 کش کیا لغوا یا یدتنا دانا شب ور د یزپ ل دلین یدنتیا ییغوا

 |كنیراتس و د ی دنک نط نسحوب « دبعح مب یلاعت قح هکم دنا نوحما

 اد دم لاحق ناکام هللا هجر یب رح مساه) ی دلبا ال هنلکوک
 ۱ ییا موعمو قفوم هل دصقو دادس ندنروما ییعی(ادرحم اب اشدلا بایسا نمو

 نوکرب یدواو هننرا زكا :ا یناحرمشب ویدبا شعسک , نیسهقالع اشدباساو

 هتلا یاب ی, رکرب کی دروکی دراو هنسهدابع كن یناحرمشبیدلوا هتسخ
 یزاهاس ۵ی دقیج رشط مکنوج رونا شل اص هنتلارنصح هنهکر و شموق

 هک یدنبا

ِ 

 ا ن و هو



 هک

 | مدیا لوغشم هنشیا دیم رک ه دنفورب ی دیا هک ز دراشمرا ونک و رلبا لنا |
 1 یدشا هتسا ر جم رکرب هکم دتشیا م درک هنما رل رک شاو زود میکنوح 1

 منم یرلناغ یار دکرک كشرکه دوا نیراب هکنویلوا هکیر ز وا كنس مالس | |
 هرکصن دناومدوق هنبرزوا لاحلوا نیس هلو ندا هدوا یرلج رک مدلبا ||
 هک هرسسدق 46 یدنقرسلا سام ن ھارا مدمروشب جب رکزکرها|

 تاقو هدد نورم“ رخاو یدلک هدزگ رگ" ی رکو یدنود ماعم هددزو رک” راتدم

 ندنزب هکر یدلک هنس ومق لدنف رعس رکشارپ نادر افک هدقورب یدابا ||
 ی هلج یدرغاج نکرب هنی رزوالرکشل لواو ی ّةبچ هز طو ی دروط
 رای دجاف بونص قجلوا حابصوراید ربو یترب ی رورلب شرف هتیرب رب
 یسودنک ی شک هکر دلوابدا هکم ر د نر دن بدا هک ردد سک ره ر دند لواو

 || كنخياشم لصو» ه>ور ىلاعت هللا سدق 6 لصوملا ىلع نت $ هلی
 ]| ی رکی زویکیا كره ردن دنرارب ظن لآ فاح رشب ردندنرلم دفتمو ندنراک
 | دنم ارپ نارق تقولوا یلیب یدب ندفاح رشب ردشقکند رند هدنلیب
 یهلا ی دتیاراردیا راناب رق قی الخ دکب د روک ی در دیک دنس ارا را هل
 رد راو و هدن نيمه ملیا نابرق نوعکنس هکر د وب منسق هکنس رولس

 | رلب دابا ر ظن تولک هني رزواو یدشود یدوق هن زاغوب نغامر بود

 كنیفاحرشب نوکړ زاو ربس طخر هدنر ز وا كني زاغوب و شع هکرلب دروک
 یدپراپ رب رایدروتک ماعطروتکر دمراو كماعط جه ید یدلک هنسهن اخ

 هکیدررید یدتبا بو روک ینآ ی زف ؛لرشب ید روتک ب ویق هنیلکنیسقاب |
 یدتارشب ی دتکی د روتک هلز ندماعط هدشوا ردیم اما «لرالکوتم ےف

 درمنحلعف هلوقموب هاوب تسرد لکوت نوج ارز ی دابا ناما یزس لوا |
 زلوا مولعم نایلس ال هوا تسرد درج نوح ی دنیا مالسال" میشی

 كنبشک هلوا نم الوا تسر د میکنوج رولوا رار یدع هلب د وجو ییعب
 || < یز ورلا فرخ نحف ۶# رولوا مولعم یکی ینعی ییسآ ناز هدّلا
 ]| د دن دنرانهش عدق كاسارخ رد صن ولا یبنک هرس ىلا هللا شدق

 ]| هکر دشعد لبنح دجان هللا دبع یک رابهاس یدیا زورو هلاف
 یدلوا هد دادغب لیحوانوا ردش» هلک یک یک ف ندنخ ارط ناساوخ

 || یدیارب ینآ یدیاراررونک بوس ند هیک اطنایدعتوف نددادغب زکرهو
 هک دردزراب د روا قال وف ی دارا وس هنسنر هلا ی دنګ ه دنعز تلاح

ERIS 
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 | فو مد یدرمک هولا فرظر ید فنکر درک ید هتلر هفاگاص

 | ردقوب مکج ۰ دیا لاا مدتنا لصاح هوک رر ردقوب مغحاتود هلب وش دولا

 | هب هلج وډ یدش ړا هماقعوب لاحات یدشاوا هنیرب رب نعابسامد)وب سادلوب رپ
 كيلانیر ط)ا عضودم۰# رسسسدقصاوا ميهار الیدلوا هنکبا ل واتس

 فصا دروزاو ۶ یاهک ت ناف هاتشلادر وناف * لدتسب كرغب د>ااه # اه

 ردقاها وبا بنک یلامنهلاهجر 46 یدادغبلا دایصاا میهارب 9 لظتناف ۱

 ؛هلنس هکب دیا شعد اکا فو زعم ی دیا شا تیک ۳ یترک فورعء

 نیس هيا فوخ ندیهذم لواو نیس هلوا هلیارقف ماد هکنوساوا هکبر ز وا
 نوکرب هکر دیا تیاکح دینج ی شعبا رابتخا عا طقناودپ رجب داوا سز
 یدبا ش۶ دیارازا یرمص هراپ رب ی داک هنا كنب طوس یرس دابص ھارا

 نوناص هبجرپ نوصکتا یدروم هدر كناڪصا یدروک ینآ یرس مگنوج

 یدیا راو ما نوا هک ی هبجوپ قصماوبا یا یدتبا یرس سر یدلا
 4۱ رفف یدتا ےھارا مدلا ن ولاص ې هنج « نوچ كنس هانا

 ې هبج لوا سد نیس رلبا یم هربخ ذ ېب ها نو او نیس رر وتوا
 دارانو للاعت هللا هجر 4 ریفصیرج آميهاربا 9 ی دلا لوقو یدیک بولا
 | کز ردیاتاکح یبرافم دج وباو یریرج دج وبا ردقاص-ا وبا یک د
 ]| هکیدلبا اضاقت هنسر ن هاو ی داک هنکوا كني رجآ مهاربا یدوهبزب

 یدسااکا یدوهب هرکصن .دکدشلب وعزوس رادقعر یدیاراو هدانا لآ
 ینفرش هنیرزوا منید یدنک كالسا هلبس هطساو تا هکرتسوک هنسنر اکب

 یرع وطیدتبا نیس راب وس یر غ وط ىدا و
 لنسادر ی دنک بولآ یسادر سد ر و اک کادر ی دا مهار ارا مرابوس

 یدنآ هنګادوا ںوروتک یدیارانب ینورف دبعریکو ید الو د بوبق هنا
 | كثب دوهب یدجآ بو ز وج نسادرو ی درفبح بو رک هنګا ب#عو

 داوه شم امرا ر رم نکره هنس ادر كم دنکو شو ۰ دنا یمادر ۱

 | قامت هللا هجز 4 رکی رجآ م ھارا لیدر تک ناما بوروک اخ لوا
 درت نال) ید د اک: یرحآ هر کر لقت دنح ن دج احز نو دع

 تعاسرب می (سعشلا هلع تعلط ام كال رخ ةع اس ىل امن هللا لا كره
 دناخ ید چ ندنالوا هداشدو ندایند ردیارمخ اکص كلبا نوا هلا ك

 أ تباکح قوح > ندنآ ی دلخ رفعح ردندنزولوا اشم هللا هجر کرج ال ۷

 < لق
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 ||« دنناوج كلاش هلوا شلشع!یشارمطهراپ رب ةبلبا لوق متعافش مب هةیالخ

 || ادب یاب نوک هکرد شید لواو یدلب وس كکوک هدایز هکیدلاق بهم
 || ندنالف یلع هریک نالف یدزر وشاب وسرلمدرح مدلوارضاح دنا

 | یلع دوخ رانیکسم لوا یدستبا دیزیاب ندنالف هسیک نالفوردش۶ رکوا

 || ربا تاء نکر ه هکک دنرکوا نددبایجرب ییلعزب و ردراشغرکوا ندرلهدرع
 || یدی ہکردکرک شب ریا هفرشلاک هک ہسرابد میکره هکر دید لوا هنیو|[
 || را تخا هنیرزوا انغ یرقف هیلبارابتخا هنیر زوا كنهنسن یدب ییهنس |
 || تزرع قلذم هنبرزوا تلکسکوب یتلتپاو هتیرزوا قلقوط یتلجا هیلبا |
 | هنیدزوا تابح یوم هنیرزوا حرف ینزج هنیرزواربک یعضاوت هنیرزوا |[
 | یلکون قی رطور دیدیره كن هبنذس مهار یاعن هللا هجریطاب ر مهار ۶ |[
 ميهاربا تقور هدنارهردهدنسویق كنطابر هداز یکنز یربق ردشمیاذخاندنآ |[
 | هیدیطابر هبنثس ےهاربا را دنک لوی رادقدرب نوچ یدیاهدرفس .هلبا هنس |[

 || كج هنس ینیزآ لوب ااو ر دیمراو كالا ند رادع هرب هلکنم مجه یدننا

 قوب ی دنیا یدروص ورک بودنک هنیرادقفرب قوب یدتبا یکدرونک

 || یدک یخدرادقهرب سب یقوبیدتیا یدروصوریک بودیکی درا دعمر س |
 . | یدنلرغآ یدلاقتقاطهک مکه دعانا مب هکه لب وس تساار یدتیاو یدروتوا ||

 مروگ هنیرب هسرولب زوا هکردراو یشیاق نیلعن هراپ رب هغ یدتبا یطابر |
 هکیدنیا یدلز وا ق وب هکمدتبا یدلزوا یدعت هدشبا یدتیاهبنتس میهارب |
 یراشیاق لوا یطایر سپ مرمهدیک نونهگتآیدلوامولعم نوک قاب |
 | شنزرساک ! بولیزوا "لرزیت یشیاف كنيلمنهکیدروتلدیماو ید رب ونجا |
 |یسب ربغ هکیدروک هردیک ینآ هکیدناز وانیلا یدازوایسی رب هلئاضق هبلیا |
 | رخآ ی دغلوا جاتح هشیاقزکر هو رلیدنک هلهجو وب یلوپهلجخ شود سد |
 قدص هل هل مكر هرواواهلب وب نعی(یقدصلا ىلع هلل لماعنماذک)یدب کا

 || مالسالا جش یلامت هللا هجر € شورطا یه ار هبلی هلماقم هتیرزوا |[
 | ینیدصت و ردیجوا یغادر كنیفوض هکر دنعدلواور دندنی رخ اتم ید
 كنون یک ره یدتبا مالسالامحشردیل اعتق ینعیردلوایس هني رخو ردبلا

 یدتاو رولاق هدنامردو نجاع هکزرب ولا شیازیاک ' هیلبابلط ت: زم هی رز ؤا |[

 | نوکرب هنکیارب یدتیا ی دلوا هن یبس رابدتیا ی دلو! راتفرک هیبند ق وضرب
 [نوب مدتیا یدربک ها یکنوج یداوا تجاح هی هنکیار مدتبا مدردیک هرس |

 رج

 و سس
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 | دوج وا ینآ یدلآ وخم وانب م دروتوا رادقعربو مدل. زام  دنآ مدراو
 | در و باوج هنس هلچ مدلی لاّوسندنآ یدیاملکشم نه هنسن لوا مدروک

 | یهارباردف ها وبا بک چ ہحور یلاعت هللا سدق یوره هبننس ےیھارا

 ندنامرک هدلصا یدیاندننارقا لدیزپ واو یدشلبا تبفک هلبامهدا نر
 یربقویدیا زرد یوره اکا نوجکنا یدیشعا تماقا ۰ دنارهو یدیا

Çمدشرا ننه مهدا میهاریا هکر دش ءدردکر تم رونلوا تراد زرد هدنب وزف]  

 سر یدلبا ثاالد هبسک هرکصن دنآ یدلبا تلالد ه دی رج ندایندیب لوا |
 ندسک یدشبا اکب هدعب مدرولبق هقفن هیارقف ینآومدرابا بسک یخدنب|
 | هلوا لصاح نیقیو قدص اکس هلباتسردیلکوت هی یاعت قحو هلبا تغارف ||

 هنفرطهدابهیا دی رج مدق هکیدر وج هرکصن دن مدروتک هنیرپ یدروب هک دره ||

 | یلکداتعا هی یاعنیا دخو لکون قدصاکب مدلباهداب مرع یجدنبسد مدرک ||
 لک هرک هجن ندناره یدیاراویردقمیظع كن هکر ریو یدلوا لصاح
 ۱ لاومانع قز رعطقامهالا) یدرابا اعد هدنسهلج و یدلباج هنرزوااا

 نوجو مدلاقجآر نوک جت هرکصندنا هکر لبا تباکح (یمهدهزو ءارهلها |
 ەجکر هکر دهسوک ل واوب هک دیار روشلبوس هلي یرب قیالخ مدارخواهرازا |[
 ماعطخجههدهیداب نوک هو یدنک هج هبا دب رجن مدق تقورب ورریوهعفنردقوب |[

 | اعتقح كنس هکیدنیا بولک هزوس هل مسفن یدتیایدمجماوصو ید
 | کیدا بوی وساکب صخخ ,ندفرطغاصاکانرداو كتلزمو كردق دنا
 رظناک اودیفخ هلهالا نیسبهروثاوشراف نمی( كرس هللا ینارت)مییهارب
 هکنسبمرولبب یدتیا سو ردیبک تك کیدید نمی( بلذ ناکدق) هکمدتبا بویلبا
 عج هو مدح وص هنو مدب ماعط هنزکره مک اس هدرپ وب ن, هکر دنامز ردقن

 | ردمشعودهغارمطو رد هشم اق هدمرپ ندکآتقاطیباذهمم مدیا یخدبلط |
 ۱ مربندیلاعت نح جدن ردنوک ناسکس یدتاردلءا یلاعتیادخ مدتا

 | کم لبد ندقحرکاو هلواعقاویخداکب یداو مقاواکسهک رطاخ لوا هکمدلبا
 | اكر یرا دید کناکبیدتبا ميهاربا سب رلبانوتلا كش لب انونلایعآوب

 | نچ زكيقلاق ىدا یدیشمروتوا هلبباعا دی زب,نوکرب یدلوا لصاحیلهاکآ
 هکر ایدز وک بوراو هنسو قر هش نوح م هیلبا لافتسا هتس ودر ندنراتسودیلاعت |

 لابقتسا اکس هکیدلک هع رطاخ هکیدتبا اکا دیزیاب روبیلک هنس میهارا ۱

 , | هلجچرکیدنبا یهازبا نوجا خحضن یدنک هبلاعتقح میدیا عیش سو مبا ||

 4 دهیالخ



 ها ٩۱۷

 نیلا میکنوچریو اکبیکیلا یدتبا نرالا وباو یدعاینغانا هب رزواوصدعس
 ۱ كفادا كنسیدتا مه ربا یدناهب وصینانآ كن یدرب واک ا

 نس یدتا سب یدلبا باتعو هبلاطهاک !یروتوا ندشیا لوا هلبازوسوب |
 ۱ هل عو لوا یلاط هبلق تعا روو هبا تازعن د ءا یر د نیسلکد بلاطهشدا وت

 ارد را نب ضف ا لاعد هللا هجر 4 یسالوالا نراطا وبا $ س رود

 0 كمروک ادا یدک ەس ی ميهارب هکر دشیدردیدرکاش كني ولعدعسنب ھارا

 ۱ مدشعا تع رع هپ هکم نا الوا هدنربع ع” وم مانا هکر - ]وا هأب وش اکب

 یسیکیا كرانآ مشادلوپ هلکزس یخدنب مدتیا مدشلوپ هی هسیکج وا هوب
 |یدنآییسح ا دعس ی هارب 'هنیکلو اومدلاق هل يس رب دارانآ ی رایدلرپآ |

 یدتیا هماش مدت ی نیسردیک ه دند نس یدشا اک: ید نسحو فد رش

 هنو ید ارولکاکب :e وتکم هشیهام قدل رآ هدعو مرهدیک هنغاط م کلن ۱

 یهایسرپ مدرواکن دنغاط ماکل هلدعس میهاريا نوکر, ن, هکردشمدلوا |[
 ]| د دس میهارا یدلبادابرف هزب زوناخلوا یدیشغوطینکع كنپثکنوناخرب
 ]| نوناخ لوا هلا یهامس لوا بویلب امد یدعا لوبق یدلب وس هبیهامس لوا

 یدتاتافو یهایسلوا یدقلاق نوناخ لوا هرکصخدنآ ریدشود هلبیسیکیا ۱

 || نیسسکا هوعما بام نس هکمرعبا تبحاصم در هلکتس مدتنانی |

 [ ندنب یدشبانیسدب درب هع رزوا بو هلواره ظ تل بدار ندنبهکمرقروق |
 0 نداد د3دلوارداق یدتاو یتا تنص راک سل کد مدنی نیس دنیا

 0 ملکوک مدشمر ون "وا هدسالوا هکر دشعد لواهنب و هلی تعانق هبهنسف قرجرب

 زاغ «دنسارا راغآ ص عرب هکمدر وک ییدلک هتکرح نوعا ت کیک رشط
 0 مهارب اربا هکهدروک مدلیا رظا ما مکنوج یدالناق نی یببه كل رالبق

 ای دلوا هئاو ر هر کارد و یدرب و مالس بوی

 زاب ,دلوا هحوتم اکر ندنآ تون الخد فصراقلا ق .>و یدنرید نوا دودو

 هکر دا سد راب داوا قرفتم هلج رد « دنفرادایص کرم وقحرطاخ ما م9

 | درلموقوب هکر دمزال هظیرزو| كسب تب دیهلراکوت :ندثراطاویایآ
 نیس ه دیا تعانق هل ارس یس رب ندابتدو نسهلو ناهنب نده الخ هدنحما

 هی و مدمر و < زک هو یا ا بود هلب و هیشب را لخا اکسات

 تعزع هتنراب ز نوعا لدم جاقرب رب مدت دا یفصو ك اونلاوذ هکردشعدلوا

 هنب رزوا یرمق كنایدتبا تافو نودنوللاودرلی دتا مدشریا هرمصم وجم
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 شکیب رگو مر ماعطرازو دنوکومزموب وا رهضک بو دیارود هدنسهراد '

 ر ندلاوح اوب اکب هکر دنو مرولیفارغلبب رب و رابا مح لب رمز رود بوبا أ '

 ندزب جه زتسراب وس هنس هکمزلب و مزوب رنا چه هدلکوکو رعشب را ۍوب
  7دناراب رخآ رابدلوا لوغشم هن رازوس یرکو ی دمرب وباوحاک | هوکر :

 ى

 ی دتبا مهدا میهاربا یدنی وک هنکلدنمزان كناوحلوش کوک یدتنایو

 ردرلغار ورللاط اکاو راردنا رود هدنس هراد راک وشا هکرانوب ناوج یا

 رظن هل رظاتربع هنب رالاحنامز رههکلب ررعشلاح هتمدخ و تعاط تر
 لوا یمانعم كزوسوب یدنیا مالسالا جش راردیا یعس هکعا تقد هدناو

 هنس رب هلکنا هکلب هلوا كع د کرک تمدخو تعاط ه دلود ود هکر دلکد

 تمدخ درع فوصتامازالوا رمسنمدخ قایفوص هکر ولوا كعدردکر ک ید

 نکا ژ هلوا « دایز هدتمدخ ن دقیالخ عیجرلرفوص هک ردکرک عی ردلکد

 تافاکعو ض وعو رجا ن دنآ ورا هبمرونک هنیرارظن یتمدخ یرلکدتیا
 ' نیزارهااطظ لکد هد رهاط هدنطا ر دب ربغرب ید یراک كراناو دعا باط

 :یساقلاوبا رردیا یناکدن زیخد هدلاعرب هدنرلنطاب و رار ولبق هن رزوا سالت

 | لع لع یب زت قل اتابذج نم ةبذج) هکر دشعد هرس سدق یدانآرصن
 یدآ اکس یس هبکچرپ كفح ندنزوپ تبحصو تفرءہو تبح یسی(نیلقشا
 ةشذح و راكد لعو مهدآ مهاربا رد هدانزو ردک رکد ن دن رااع نحو

 هکرابدتیاتمی هن رارب یر بویلبا قافتاراب دیا نارا هلی رب صاوخ سویشعر لا
 لالحزس ههبش میکنوچ ره هجیملب نکیدیا لالح مات كر همعلرب زکرھ

 هک هی ردق وش هکیدرارد بوبب هنسن هجر جر یدیارهلوارجاع ندقلوب |
 دعسنب مجهز وغزوهلوا شا باکترا هیههنشزا مک اتهلوایرادقم ترور

 ردینسح فب شر دقهاوبا بک هرس یلاعت هللاسدق نسما یولعلا
 یداوا نط وتم ه دنآاو یکه ماش نددادغب ردندنخحاثمعدق كدادغب لها

 مالسالا حش یدیا یرظن كمه دا مهاراو یدیا تامارکلا ره اظ

 یسیکیا رانا هکمر ولبب جش ی د هنو زوبکرا كب ند هفئاطوب یدتنا

 ےھاربا تامارک بحاص یولع ؛زجیربو دعس نب ميهاربایربردی ولع ||
 هدنن دازا یاذتبا یمالوا ث اطا وبا ردیداتسا كنس الوا ثراطاوپآ ذفس
 هنکوا ادخغس میهارایدشیب هناغیاق رسنا راب هدنس هزاخ یدنک نوکرب قاقنا

 مه اریارلیدلک هی وص 7 بولواهناو ره وب یدشلوپ هلکنآ هدنرزوالود ویدرا و |[

 دعس
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 ی دیا یدرک اش یامت هللاهجر كن هفنح واو یدیا مظن یب هدننامزو
 ردندبلوا هّقبط یدیا ندننارقا راب مغو كمه دا میه اراو تالبضفو
 یدیاراو یظحرفاو هدمولعمیجویدیا یدیره كنیعاربببح هدنقب رطو
 یدتا راتخا تازع ىدا اهعقلا هیعق هدهعف لعو یدبا هدالعا هحردو

 ییئاضفویدنود نیقب رطیوهتوعروو دهزو یدلباضارعاندتساب رو
 ةمالسلا تدرا نادي رلااهبا ) هکر دشعد لوا ردروک ذم یقانموردقوج
 تماللسرک | دم یار (ةرخ الا یلع رک مارکلاتدرا ناوابندلا لع اس

 فورعمو قوارببکت هترخا كسرابد تمارک رک اولی عادو هیابند كسراید
 هسیک رب یربغ ندّیاط دواد یدتیا هکزردیاتیاور ندهرس سد یرک
 اندلها ميچیک- هلوانکتباغ یرابتعاو ردق « دنرظن كن اند هکم دمروک
 || هتناب كنا ارفف یدردیا رظن هلبالاک محو یدیا جه ن ده هدنناب كا

 قبنکر دندیلوا عبط هرمس یلاعت هللا سدق ٭ ےھدانب میهاربا ۶# هدقراو
 پا ردیّعلبلا روصامی ن یلس ی مهدآ ی میهارا یس و ردّیعسا وا

 ز اوآ ندفناهیدشمقیح هدیص هدتقورب یدلیا هوت نکیاناوجردندکو لما

 یزوکی کوک هر هینتوپ وردراش ما لخ نوا شی اوبیتسمیهار اب هکیدلک
 نبلیضفو هلب ر وتنایقس «دنآ بودیک هی هکمویدشیان هی رطرکح بولیجآ
 یدلباتسک هدنآبودیک هماشویدلباتبفک هللو_ءفس وب وباو هل ضابع

 || تمارکو ردرا ویرازوسقوجهدنقب رطو یدلیق قاروطا: نوا لال> باطو |
 اب و هدنرب شعلا زوب كترعهر د ٹیک ند ابند هدماشو ردندلها تبالوو
 || هلکآ صعشر قافتا ردرنک ازوسویو هدنسبتلا شّعلا هکر ریدو هدنسیکبا

 || ب ودیا رذع یدلید كیا تقرافم مکنوج یدلوا سادلوب ه دیدم تدم
 مدلبا الرس مرح دحج: هک هوا دلو هد !رندنم هد هک ی اننا دیاش هکیدتیآ

 هکردلبارتس هلب وش یلاوحا لوا قلتسود نالوا» دزعیبام یدنیا مهدا مهار

 لوا هکمروک یلاوحا كکیدتبا كنس هکیدلاق هدناقوب مدمروکی یدنک ن, لوا
 نسعف هل هفنو* یدنع لعفلا لاوسنم عو (رعش) زمارب دوخابرديمویا
 فطارولکر وحوافح ربع ۷# قسم كراباکب رداننو حدم(هججرتزاک ادكنم

 هدا ےھا ربا هدرجخنیمز یدا «راع نناعع # ییحدم]
 ۱ ۳ ۳ ندعو هل

 تداراندقار |هدرموشراقناوجرب لدرشاب وسزوس بورتوا هلب رقنم دابعو

 راکوب هکعهسیک رب نی راد رم ناوج یا ی دشهرونوا هلرب بداو زانو مات
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 هدقارع هکبداوافراع هدماشنویهلا یدنیایسبضعب ندناطوب و غراع
 و یدرولوا فراع هدانز هدنوپیدیا هساوادباع هدا ز هدنآرک | یدیادباع

 أ نا اهانذاالفاموب نیعب را یل ةقيقل ثکنی ام ر)یکر دید ناعلسوپا
 ندتفشح رارسا هکر ولواتقو ییعی(فنسلاو تاکلانیدهاشبالا یلقلخدن

 داکوک اکا نب زکر هو ررپ و بار طضا هد جاق نوک رقرونقو دهکوکرسیضعب
 هنغیدلوا قفاوم دعرش كن دهاش یکیا الا مزعرب و تزاجا هغلوالخاد

 ۱ لواهتبو ردلوسر راثآو قح مالک دهاش یکیالوا هک هجا تداهش |
 | اک لوا هیلنا لوغشم ندیلاعتو هناحهسقح نس هکه نن ره هکردشءد
 قلعتم هب بسا بوپ وق یرکن دّمح یک وخ ڭى هنسڏ رهو ردموش

 لكنللاعتو هناخس قح هقیح هلتلفغ هکسفن ره ورد ود اکس لوا هل
 دّقفلا نم بلقلا یباذا) هکر دشکبد لوا هنب وردغاد اکس لوا هیلوا هلیدا

 ناح هیلعآ نداد نادعف لکوک ناشر ۵ھ ییعی(دحولانم ح ورا لع

 ی هزایجلس وا هکرابا تاکح یراولا ینا ن دجا راوک ند الوم نادحو

LEKERE 

 كىلت ار طخ ثیح فیعض كتا ) ی دتیا یذمروکه سی حه هکر دیا لوایبس

 لوا هنيو یدلبا روطخ قول هکلکوک هکنسغبعض نس تر (قولغلا
 كن هتسنره یحی ( عشلا بلقلارون ءادصو ءادص ىش لکل )هکر دشعد

 رهظا نم)ردشعد لوا هنب و ردقلقوط ی اله كبلق رونردراو یک الهر
 ناهس قح هس وكر ینعب(هتبقر نمهودام علخ هيلع بجو هللا ىلا عاطةنالا
 ۲ رغ كمح هکر دبجاو هنیرزواكنآ هسلبا راهظا ع اطقنا نوحایاعتو
 نيبو هننا نیبایخ ءایشالا غلبا )هکر دشهدلوا هثب وهرهدنک بورا وح ندنتمذ

 ییدرب ویسالومنالوا لوقایشاغلباهدنساتروا لوق هلهح یتعد(فبساادرعلا

 دج انب دواد م ردکلیا ضرع هترمضحلوارب رب هس ودلبا فرص هینرهیراتبعت
 تضاب ر یظعو ردیشادنرق كنینارا د ناس ویا هرس یلاعت هللا س دق یناراد
 9 هلعاعم تاک جد كنم و ردنغا ۲

 دنناراد دواد کر دشبد یراوخ آب نی دجا ردسک یرزوس یسادن

 ید رولوارتأتم ندزاوا شوخ هک هد فح لکوک لوش نیسربدهن ا

 سصن ن دواد ن ناجا وبا م رک كجا ب العاکار د تس خو فیعض لکوک لوا ||

 9 هدننامزو +



> 

 ىلع ن, فور»میدنیا رلیضءبو ردنا زو ربف یدتبارلیضءبو رد زوربذ یدآ
 یلاعت هللایضر كن اضرا یسوم ی ىلع ماما نکنا لوق یساتا ر دیخر کلا

 نوکرب یدیشلوا نالسم هدنلا كن آ هکرلر دو یدیا یسبج وبق امهنع |
 || لواورلب دلف ابا بو دیا ماح دزا یدشمرب و تزاجا هکمرک و رجما هقبالخ

 ردشع تڪ رسسدق هلیا یناطدوادیرک فورعمویدلوا لاله هدلاح

 هدنزوکنایخرک فورعمو ردشعا تافو هدنشب شعلازوب كترعمه یناطدواد
 ۱| نامهم ردن امهم هد اند و وص هکر دشء دو یدتک هن رخآ ندابند

 | هلواهلب داهکنامهم ردافح ابا اضاقت هیهسوک ندیالومق قوق عی هننربم
 || یدتیا هلا تبصو اکب ی دتبا هفورعم صحب نلیا اض اقت رولوا رظتنم

 | ماسالا جش هدنعضو رانیکسالاهیمروک ی تسیلاعتو هز اصسقحمک هلبارذح |[
 یاعتو هنا“ قح هکر اب رهیدتبا هنلغوایشادن رقرق نوکر فورع»یدننا
 ۱ كنآ هکیدنوعا من د ینعب هلبا مىق هی اعلو هنا قح هل هلو الت >احر 0 دنا

 ۱ یکیدتا اعد سو هیلع هللا لص یطص ہد ارپ ز زرو ی دار م مب برا نوڪعح

 ۱ یاشعوكبلا نیمعارلا قو كي لعنت اهم || كس نا لا )هكى درد تقو

 هب یرکا فورعمو مر ساند: سن روکعح مرامدآ نالوا نوڪ وا كنس ے ےب نعد( كما

 بهاوم نم یه اماقلطا ملعن ره تسل ةبکا) یدتا رللدروص ندتح

 | تبع لا قیاردکنهنسرواوندیعت تلخ تبع نی هاضفوقخا |
 || ردهددادغب یرق كن یجرک فورعموردندناضفوندیرلهوم لزالامزو هاجس

 گاا ا ره هکرد رعورار راو هدنآ نوا كرتون وع ا تراب زو نوجا امد

 ردندیلواهبط هل هجر * ینارادنایلسوبا + رولوا باس هسابااعدهدنرزوا
 دع هک ردشعد رلیضعت و ردیسنعلا هيطع ن دج ان نجرلادبع یدااا
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 ۱ مان ارادر دن دنراب وک قشم دو ردن ماش میام یام دق ه.طع نب نجر)ا

 کا هک كنیوا اولیا ندجاو رد هدهبر لوا نيه ید یرقردند هب رق

 ردش e هدنید نوا زویکیا كنرعه و ردیداتسا راربد ماشلا هناګ ر

 ندر یدا ص هدناهج کاهک یدتیاردنتفرعم بو .قح هکر لیدر وص هنا چاس وبا

 ٠ نم بذک ) رروب یلاعتو هیامخس نح هکردشکارکد هدناک وب هنب و هیلوا یرمع,

 ہیک وهم با قاومت تچ دچا رب عا (ىنعمانليللا هنحاذا ِ قب ی دا

 ۱ دن س8 ا هب ول وا بوتا لفاغ ندیلاءهر هلو هر اس ی ق قعلوا لطم

 هدداش اھ دیا داع هدق ارع ه .دنفوزپ رب گرد دشود iyê ر دناذک



 کلر
 هات هاه نح نب هکر دشید ضابعلیضف ردشلوا هد دامو نینامنو
 رهظن تناوهلالایصعت قارولا دومحم *کندلا قماعاطومراط ندنبح

 نل عانا  هتعطال اقداصكبحناکول# عیدب سابقلا ی ییرواذه# هح | |
 هک * تبا كرت فال تیم هقح ندا نابصعْیا لک( هجرت ) عیطم بڪ

 هسنیارما مکن قداص قشاع لی ردوا * لطابرولبق یاوعدوب تالاعفا هتسیاش 0
 ےکر هیدنبامالسالا خج* لطاع سفنربیرواوا ینا یک یناجرود# قوش ەم
 یتا یدنک رابط هنیزو دنک هس راط ن دنف وخ هپ یلاعتو هنا قح ||

 مکر هو ردلکد هژ.قت رط تعاطا هنامرفو هل تهح تم ردباتکرح هل.هبط

 كتس ودنکو رابط هنب زودنک ی دلوا هسرابط هلته ومو تجر ديما اکا
 هنرجا عب یک ر ارو هد رهلوشاک | ن, وردلکد هل راب هنعبط یمعتنو هتحار

 یساوعدو قبح كن هنو مرابط اجرهنو فوخ هن یک را هک شاتوط |
 تعدخ لوشو ردقبال هنبانج كن هکن دابعو شنسرپ لوشاریز مرابط هرزوا
 اکا من هکلب مزج اع ندنآ یردمسم نب رش تاذ هک هتعاطوا|

 یدید لبق اکب شنسر رد هلجوم ن امرفو سما نامه ممدحخو تدابع

 | مرابط هنی رزوآ قبح نس لس و هبلع یلاعد هللا لص كالوسرو مروليق
 (یاعن هللاهجر ندیج ادعس ن دمع ) ةر عم هع ربضصقت یدنک هلرب كوو

 هت رزوا می و دیما هبیاعد قح هکر د هسک لوا یدتیاردږک هلفس هکر ایدروص
 یب یغلتسو دو تبح كب یدتیا نیس رابط هت نس سراب دتبا هبط

 تالضف ی دتا م الس الا. شر دشموق هشرزوا تعاطو تمدخ ||

 نوکرب یدیا هد ازن دنس اتا هدف وخو تد ابعو دهز هک. دراو غوار |

 نتنآ (نيمرعملا یو ةيعلا م ويو )دنن اوخر ه دنن رق مزز ه دمارح دجسم

 یدتسا م السالا مش یدری و ناح نو رفیح ی دتشاینآ میکنوج ید وقوا ۱

 اذکه تیلفاقیشعتامنم ( رعش) ناح ندقشاعوكمر و ناشاندتسو د#

 عرش هم او ردن د نیم دقتم € طابسا فس وب توهالب ی شع رخال
 هدیزوشهدلع هک ,دلبا بلغ هل وش کا عفو فوخو یدیایحاصعروو دز

 لوا یا مالسالا جش یدلیاتافو هدنسبتلا ناسعطزوب كبره یدلوا
 تباهءو توالح ردشلرپ و هنس چوا هنیراتسود كابلات قح هکر دشعدا
 ءام دقو ر دن دیلوا هقتط هرس یلاعت هللا سد( یخ رک قو ردم ) تخوا
 ۱ انس اناردط وح ونا تینکردب داتسا كنيربغو كطعس یرس ردن داش:

 ىدا

 س



 هک ٩۱ دز

 هکر دقوب عوص یدتاویدنود ورک ن دلوي یدقیحهرشطدوس ند هره طم

 بودلاش وب نیدوس كن هرهطم ردکر ب جاو وص نددوساکب مدیا تراه ط
 یدردیا تر اهط هکتفو ره ی دتک تب ونود س رابدر دل وط هلا وص
 ید رافبح دوس یدیالوا سوصو جآ میکنوج یدرفآ وص ند هرهطم

 زکر هکر دشع د لوا یدیاند هناط وب ی اعتهللا هجر هک یعساهنوقعب وا
 نددسع مرح وداش ید قیالح مد رولک هلئولا اذ هدننوک دیع هکمرگوا

 | نبی رلتناما هکر ردیا قلیداش هد مهوب یدتنا نوئلاوذیدیاررولکراشغنود
 || لوبق شنامالوا ندرانوب هکر رابینآن کل رد راشبا یلست یناضمر تعاط
 حس هشلغان روا داران وب بوراو بناجر لکردیمراشمالنا هسخوپ ردیمراشلیا

 یدلم:نتعفدکلوا ردشاکحرهوح هلا یرهوحنامهتناکح وب یدتا مالسالا ||

 | رنک بونود یدیعو كتیاهنق> یدلاق با وقروق یدل هکلواو یدلد
 || دنب رزوا نما نوه کنار واوا لفاغ مادر دباتع قدس هکر انوشردررقمنامزره ||

 لواژر ولوا رادس سفنره ردرالکد قسه هیاتع هکرانآ اماررروپلابلاع راف

 1| یصوم عابس یدستیا مالسالا حش ززالوا یلاخ ندنزحو فوخ ندبس
 اکی ادنوادخ یدتسا مالسااو هالصلا هيلع ی دواد یدتا یلاعت هللا هجر |

 || تبفک نیسرابانوعد هتک یدع وب یکلا نوحما تمدخ هککدتبارما

 ]| مالسالا جش (نازحالاو موم#لا)یدتیا هرعلابر ر وی هنسن هن ینلکوکن وا

 || هلا هجر + اقسلا هها دبع نی دیلو ۳ر ددال مان نر حو فوخ هدقب رطوب ید
 | کر دشید لوا یدیاندنباعصا كنب صم نونلاوذ ردقاوبا یبنک یاعت ||

 | یدرولوا خآ لوا یدیاربد هللا هک ه سوکر ه مدر وکی نزربهدهیدابیدتبانونلاوذ ||
 أا ر واوا لدبتم یفص كن هعصطاق هر دهللا هکه سعکر ره هکر دشعد نونلاود ||

 ۲ ندرفف اک | هکمدلیدو مدراو هنکوا كناقس دیلو یدتیا یزار هللادبعوتا ||

 || زکر ه هکر دسم هیدسیک لوا یدآرقف یدتبا بوریدلافنیشاب ملبا لاّوسرب |[
 رقیج ندنس هدهع كزوسو ده دتمایق هبلک یربغ ندقح هن رطاخ

 دناعس و نب یشعو تس لیقو ةئاغلو نی شع هنس اّمسلا دیاویفوت)مرداق

 ردیلعوپا یینکردندیلواٌةقبط هحورلاعت هللا سدق 6# ضایعن لیضف 9 ||[
 ی دیا ند و هبحات ندناسارخ ه دلصا ےک ردرلثعدوردندهفوک هدلبصا ۱

 || ردلصالا فوكو ردشاوا هد دروا وردشعوط هد دنفرعم یدتارلیضءب و |

 اس میس هنس ه دمرحم قأفو اعا یلاعت هللاو ردلصالا یراخش یدتیارلبضء و |
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 رکا لدلک نوعا هن یدتیا یزپ رع ردندخ اش نام دقتم هکیدراو هنکوا
 یک لوا هک ردلکدر سهل وا نیس هنرکوا شن رخآ و نیلوامولع هک هسا لداک

 مدقل وا هکر لوش نیس هلوا بلاط اکا هک هسیا داك رکاو رول قلاخ هلج
 یب ودنکق حیتعب دو لوایدتیا مالسالا محشیدیا هدنادوخلوا دردلاق ||

 رربدتبا یعس هدنیلط یدنک بوتود نیلا كيلاطرده اره «رانالوا بلاط
 رلنآ ید |مالسالاگشردندنرایدق كخیاشم هرس سدد لیفارسا شو

 لکونو دهز كاور دشلک هرمصمر دندب رغم ن دنرلریپ كنب رصم نوللاوذ
 فرش ن حف یدتیا مالسالا محش ردراویرازوس لزوک قوج هدنالماعمو

 دک عا لاوسرب هلیفارسا مش یدراو هرصم ندرب حرف زویتلا هرس سد
 یدتبا (لارلالبقرارشالابذعتله) هکیدروس ندنآیدلوب تصرف نوح

 هدیطهرکا هکرادرپ و باوجاکب یدتیانوک یجندرد هلیاربص نوک جوااکب
 یو رداور باذعلوا ندللز ید هیصاع هسرولوا اور باوت لوانداع
 عاصنوک جوا هرکصن دباوج لو او یدلوا برططمو یدروا هحصصر ویدید
 ففقوتنوک جوا لوا كنآ یدتیا مالسالا حش )یدال بال احترا هاب رادو یداوا

 لوارک | یدیاكا بلطتلهم نوک وا هرکصندنپاوج كزوسوا یکیدید
 ۱ مالسالا جش یدردا تافو ° دوو لوا نابه یدبا هسر و تاوح هدتقو

 قیالخ هدلازآ لزا قح ترضح نعد ردتدوبعنیع مه تسور یدشا

 | كنتداراو كنمكح كلا قیالخو ردشايا تعسقو ریدقت یلاعا ندا لخ
 ردکنا مکحو ردیدام كن راشبا ینآ هسیا هن یقر كنيرب رهو ردپ ربسا |

 ر دن یمازس كن هسچکر هو ردقوپ ارجو نوچ هیدسهک ردلداع ه دنمکحو

 دوسالاوبا 9 ديبعلل مال ظب كرامو ) ر دشا ریدفت هروک اکا رد هلکوکی بانغو

 یدرب و م الس یدنک هننرابز كنیزیرع حش نوکرب یلاعت هللا هجر هک یکم

 یدارهص ندنرب یزب زع مدوسالاوبا مکتسود كنسنب حشا اهبا یدتیاو
 نامه هعفدجواات یدک ندیدنک لال انو نيسه مالسا كيلع یدنباو

 ندنتناسنا موسرو ندکاخو بادیق زب رع هکیدلب دوسالاوبا یدلوالاحوب
 € یاردومالادوبا ۶ یدنودبولب تینغینرادید كبآ سور دشمکه رشط ||

 هک زکلاق نسا یدنیا هنلها هدهیداب هدنقور ردندخحناشمیخدوب ویلاعت هللا هجر

 جد لوا یدرب واکا بوریدلوط هلیادوس یتسهرهطم یشادنرق زق مدنک ن

 ]هد تراهط هکیذلید یدلوا ات نراهطنوج یدنکب ولآ ییهرهط+ |
 هرهطم#*



Eیوم  

 یدرولوا عنام هسا ا لوا یراقوو تیهكنااما یدیاراویسوزرآ ۱
 ٤ رهو

 < بو ۲
۳ DD OT OEE aaa a 

 هرظانم وید یم دا مھ دس وی ردکب یهدیر هلب ربی رب رلنآ هکر لید ارغوا اکب

 لب .عس ولآ نامهلکلاب لكلا اوھو مسرالو دح الو رابشساالو ربخالو دا الو

 بوآ او یدلیازاوازکج اقر و یدق رب بو رافیچیدیاراو یجق عر هدنسهقرآ
 یدروس هعانا ناقص قا توشود هان ےب شح دچاو یدرب وقورو

 هر و لح ندرصمان مشر ووا هدنک هلتعاجرب هدتفو رب هکر دشعد نولاود

 یساتلا تکگ هلکن 1 و یدیا هل ه دنک هلمرب ناوج سو حق سرب مدنک

 یدزالوا یلاخ ندندابع سو ارز مد نلول لاح جد هک ا! وس زوس

 تنافیرهاو > و یرذهسکربكنشکرپ ندنفلخ یک وا نوکر هکک داکو شات

 افجو یدعت اک | هکرایدلید ی دتیا تہ هناوج لوا لام بحاصو یدلوا
 شېتفت هلفطاندنآ نی نکا تالکو رکف هلو موب هدنقح كنا مدتیا نب راهدیا

 ندکعا تنوشخوافج ه دکعح كنسیرلنآن رلیدتا + نظ ءوساکسو یدلوا
 یدنود هناعآ نب ز زول ناوجلوا نامه ر دکرک كعارىبدتەت یدعس میلبا عش ۱

 رل دلک هن زوت كي وص یرلقلاب كلان رد هکک دروک ین آ یدلیوس هتسار و

 یدربو هب یک لوا بولآ یر ندرهاوح لوا رهوحررب هدنرغآ كنبرب ره

 ۶ نطو ارز رولوا) ن “ود هنمارأ یدنکهلو مارا 5 ۰ درب رهردآ دیش

 یاد كن هلک قفاوم هنساود کا كدرد كنسو هلوا هدنلا كلا كعاضب

 كنيزب رع بو دیا رفس هبرغم نوا هلئسمرب یرمصم نونلاوذ توط مکح
KI ۱ 

 | دیره ال مدنبا نب یدلک اح هدشیارایدتا رایدروک نب میکتوج یدیازردیا

 مداو هب ص3 هله جووش هرام د حو ب مدتنا هل طلاک اومدراو تنا كنا سپ م دیا

 | یدشلآ ییهسېک هک هسیک لوا سب ی دتک بوب وق هنیرزواوص نیغاناو
 نایس ه دان ز لها یک ورایدربو هنحاص تونل وت ۵ دزحا یک یدقارب

 ۱ ناوجرب مدردیک هدتفو ربیدتا یدراباتحایس نوتلاوذرلیدلوا ناشیرو

 || یدتبا بن رغیا نیسادربهن هکم دا یدیاراوتلاحو روش هدنآ هکمدروک

 ۳ مدسود بو رەہح ناهه هلوا یسناوم هلک: ۱ .FEN ۱ یمرولواثب رغ

 مداک هعدنک هکنوح مدلواسوهس نامزرو
 ۱ یدلوا هن یدتا ناو لوا

 0 كأ ی دتا هرس ش دق م السالا ج یدشود قفا ه هد ردوراد مدا

 |  ناجردنمروت ینا کک هوردادس ی او یعب

 ۱ ۳.۹ هلو هسک رب هکتفو ره ردلوا ناک کن هاریشو نایسلعم ةنامو



6 

 ۳۳3 یا مدروتک عرب « درفس یعکیاو ماع مهو یدتبا لوف صاخ مه

 ؛ صاخ 4 ینآ هکم درونک عر هدرعس یعت:واو ىدا لوق ماع یدتالوبق

 امن لا هجر مالسالا جش ادیحوا دی رط ادیزرش تیفبف ماع هنو یدتیا لومق
 لکوت یهکیاو رلیدنیا لوبق صاخو ماع ینآ هکیدیا هبونع یکلوا یدتیا
 یعجوا ید لوبق ماع یدتیا لوق صاخ ینآ هکیدیا یک تبحو هلماعمو
 أبويا مهفقآ م رحال یدیالکد هتک یلععو اع كفل هکىدیا تعبعحا

 | یدک هترخآ ندایند اترلیدلبا لادج بویلبا راکنا یثآ و راب دل اف روعهم
 | رابدزوتکی نس هزانج كنآ میکتوچ یدیا هد (نیامو نی راوسجخ هنس)
 هک هلب وشرایدی وب هلوناچرلنانق هدنتسوا یسهزانج كنار شوق كلوپ ر
 یراشوق لوازکر ه هسیک هو رلبداقهب هیاس قی الخ نالوارضاح هدنآ

 یم هزانج كنين رم یدرک اشكنيعفاشماما هرکصن دنارکم یدیارلشم همروک |
 بول وا ره اظ ی وبق دنا قی الخ كيونلاوذ ه رکصن دناو «دنرزوا
 :مدآ هک هلب وش لی دل وب شازاب هدنرزوا یربق كن آ نوک یس ادرف
 ! هللا لبتف قوشلا نم هللا بببح نوا وذ) هک یدزرم نکب هنطخ ین الغوا

 .مالسالا جش یدرارولوب شازا ورک یدزاردیا شارت یو زایلوا هکهاکره
 | هکر دشعد نونلاوذیدیا هلممه هکلبیدیا لکد هلهدقرفس یحجوا لوا یدتبا
 یخا) هکر دشعد هئیو (هسفنلذ لع هلذینا نم هلرعارعبادبع هللازعاام)
 هللاتاذ ی رکفتلا )کر دشعد هی (اهرببدنو سفنل هب ور ه دشاو باا
 یدنبا مالسالا مش ( ةربح هفرعلا ةقيقحو كرش هيلا ةراش الاو لهج
 ترمحرب و ر دتل الضو د الا تربح ل وا هکم اع تربح ر دیک | تربح

 ا هنيو ردتف رعم نیع ینعب ردنر ابع ن قلوب تربح لوا هکرد هدنابع ید
 ردکازوا هن یرخا و ردممشوا بولب زوا لوا كالوپ وب هکردشعد لرا

 دحاو لصالاینامه نيالا لصو یکحفیک )مالسالا جش ر دعجنلوا هنو
 هکسننالصو روخوا ےک )هجر )دحاج دحاولاب وهفالهج دحاولا مسقنم
 رد دخاج دوت نیمه تمس یدح اوالهج هک#رد دحاو «دنلصا لوا
 یھب (برهب دارا او بلطب دیرل لرد عک دا معوردیکدیرهرلبدنیاهونلاوذ
 هک ه نک لوا یدتاو ه !براه هک ردلوا دا صو هلوا بل ط هکر دلوا دص

 هدیر ازاپ رار وک نوکرب هک یدیا تشحدج ا یدروس ۵۶. منب ینلاصقا

 ردنوودم هدنب رق یس هبرت ثراب رهش قهاوپا حش هدسراپ هک هللعم دیعسوبا |

 %4 اکب $ داتا
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 مشاه ولا نده رفبح یریکوبغ ندرللکوک ردکر ناسآ قبراب وق توزاق

 ی دقیح هرشط ندنس هاخ ل دلاخ یابح كيرش یضاق هکد در وکن وکرب

 هرلا ذخا)ک ردشعد لوا هنيو عفتیال لع نم هللاب ذوعا هکیدتنا بوبلغآ
 كملاظغەحەرز وا بدا نسح سفن یشک نعد( هلها بيد أت بدالا نسکهسقن

 شاه وبا هکر دشعد یل اعت هللا هجر قشم دراعروصنمردیید ات كلها

 || ال: میظعرب یدتیا نیسرولوپ هجن یکیدنک هکمدید هدننوم ضرم هیفوص
 ردهطعیالب هحرکا ی عدرد هداز ندالب تو رهم یعب اوهاما مردوک ۱

 هیاوه الب رک ! یدتبا هرس س دق م السالا حش ردربقح «دنناب تبح نکا
 هقبط هرس یلاعت هللا س دق یرصم نوتلاوذ یدزلوا اوه یدیلوا هروک
 ندنوب و ردنونلاوذ یّملو ضیفلاوبا یبنک ردیهارپا ینا و یدا ردندالوا
 ]| كنيعفاش ماما هکیدرولوا هدرصم میخ اردوب حا اما ردراشع دیدیریغ
 یا همحتم ءاخ نوکسو هلپ رسک كقلا میجنا ردهدنآیربق هنع عن هلا یضر

 یرانآو ردیدآ كنه دلب رب « دنرزوا یوپ ران دیک هو نددیعص « درصمرادد
 دیعصو رصم هب ونو ردندنرللوق كشي رد نعي ردندشب رق یلاومو ر دند هپ ون
 ندرلنآ هکر دراو یراردارب كنونلا اوذو ردرهش حاقرب هدنساتروا هشحو
 ردشملوا لقن رلتباکح ه دنر غو هدنالم اعم ندنآو ردلغکلاوذ یعساكنسب رب

 : كسان كلام نونلاوذو ردیغل لفکلاوذو ر دنوی یعسا یدتا رلصءب و ۱

 || ع تسا ن دنآ یئاط ومو ردشعا رایتخا نیبهذم تناو ردشلوا یدرک اش |

 مالسالا جش ردلقارسا خش هدب رغمیر و ردشموقوا هةفْندناو ردشطا

 ےدمهلاهاقم هنو رارولی هديا هتسارا هلتمارکی ناهن هکر دندرانآ نونااوذیدتا
 یدشلارجاعو یدشلواهرذعس ه دنلا كن ت فو و لاحوماقم هکر ار ولی هلیق

 یتیسن كن هلجو ی دیا یاب كن هفناط وب و راک زور ةناکیو تقو ماما |
 اأ یتراشا نوتلاوذ نکلو یدیاراو ت اشم هجرکا لواندنآو رد اکا یتفاطاو
 | دینجنوجو یدیایمدقم ارانیلب وس زوس ندشبرط و و كرانر ونک هترابع
 | یدشا طب و یدلبا بینرت جد هد هقبط رب یقی رط لعوب یدلک هروهط
 || بویلب وس هدن ر زوا راربنم یلعوب یدلوارهاظ ییشنوجویدزودراباکو
 | دن راجعا هلاخ و ه د رانیمز ریز یرالع وب زب ی دنیا دینج ی دلبا هراکشا |

 | نواوذ یدابق هراکشآ هقلخ بوقیچ هراربنم یدلک یلبش كدلب وس یلزک
 أنآ هکمدر ونک اعر ه درفس لوا مدزوتک لع چ وا مدلبا رفس چوا یدتا

 TET تم تفت جوش
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 کردلوا ه دبا تمالعمدقم هکزدشمر وس هنیو رسهلوایسا بیصذ هلکنا

 ا رثا: هکاکوکو هلکشوخ اکس نیس هدیا عا ینب راز وس غیاشم ناق-ره
 | یربندنراتسودق> هاکر هو نیس هیقیا راکناو نیس هدیالیماک اهلئاجو هیلبا
 رفح «دکر ظن و نیس هی لوبق ینآ نس «دبا راهظا نیسودنک اکس

 ردلیادباحو امو رح ارپ ز ر در دباکسندراهاک تلکیدنبا عج نیس هديا دع
 كکیدتبا لوق لوا هکه سرولوا عقاو طاغهدکر ظنرک او نالذخ |نمهللبذوعن
 | هرزوا قدص لدصق كنس اریز زلیا ناب ز اکس هع ندنراتسود قح
 یلاعت هللاسدق ۴ یفوصلا مشاهوبا # نالکتلا هیلعو ناعتسلا هللو یدیا

 نایفسو ردیف وک یلصا یدیا ج“ هدماش ردروهشم هلیتبنک زب زعلا هرس
 هدهدهامو نیتسویدحاآهنس هدهرصا یدو نایقسویدبا رصاعمەلبایروت

 یدیا هسلوا یفوص مشاهوبا رک | هک ردشمید یرو ن ایفسو یدایا تافو
 ردنقوص هج روک یعساه وبان, هکردشهد هنیو مدزلتب یاب ر نقد نب
 , هدلک و قي رطو هدعر وو دهز یدیا راو رباکا لوا ن دعس اه ويا م درب

  رایدید یفوصاک آهک هسک لوا نکلیدیاراردپ هلماعم لیکوک هد ی رطو
 | لوا كلذک و ردشم اهوا یت الطا مانوب هی ی رغ ن دنآو ی دیا مشاه وبا
 || كناو رد رلشلبا هدماش *هلمر هکر دلوا رلیدتنا انب نوعا رایفوص هکهاقن اخ

 ند هقناطوب هکیدر وک هوب ویدیشک هراکشنوکرب اسرتریمهکبدیا لوا یبس

 | نیمهو رلبدْنجوق بوتود نیرب یر هلی رالاو رلیدشلوب هلب رب رپ هسچک یکیا
 ه دعد رثیدپ بویق هیاتروا هسیا راو یرلت ندم اعطو رلردروتوا هنب هداروا

 یدک وخ یرلتفلاوهلاعم هلب ربیرب كراثآ هیاسرت ریما رلیدتک بوشلعادو
 ی دیا مک یشک كکيدتا تقرافم لوا هګیدر وصو یدرفق نب رب ندراتآ ||

 ر دلکد هنس یدتا یدباه سس هک: اقالم هکن دروص هنو مرلدب یدتا

 یرب یدتباربما لوا سر مزرلب یدتنا نیسبمرولب ردندربهن هسوک وا یدتباو
 | كرس مه یدنتا ریما رد زمی رط مزب وب یدتنا یدیاهن سس هتفلا هلیازکبر
 نب یدعا یدتا ریما ردوو یدسا نیسهلوا عج « دنا هکردسا او رکناکم ۳7

 هاقناخرب هد هلءهز تو راو سد زس هوا ه ذنآ بس هکع ه دیارب رب نوعا رس

 اهیف لحرادربخ* دیامرف زی علا هرس یلامن هللا سدق مالسالا مح یدزود

 هک دید مشاهوپاو*راثآ بابح الا نماهیاع راد#رادلاو لالطالاو ماعلا

 | یراغاط هی هک | قب *بولقلا نمرکلا جارخا نم سسیارالاب لابخاملق |

 بوزاق ٩
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 لدعب مل ةدوملا زم * بسن مهندب قدص ناوخا موقلا(تد)لثاقلا رد هللو

 هکزوا ندنوب هناوخ بسا برقا شا تبحم نوج «دلاع(هججرت)بس هب
 لوش را,دتیالاوس ندلسو هيلع هللا یلص هللا لوسرو * ببس بیرو لوا
 هبلب ویلشبایراشیا ییدتاكرانااماو هیلتا تب هموقرپ هکندنلاح كن هک
 رد هل هلیکندتا تی ینکره ید( ب حا نهم را )هکندروست رمّضحلوا

 ۱ و اش هکر دشماک هد رخ ن دم السلاو ٠ الص)ا هلع لوسر تروح و

 هلوا شلاق دمو ندلحا ینیدلوا سلقم هدٌناب لف راکهک "هد ربهدنوک

 || نیسرولس یدنمشنا د نالف مول و مب هد لح نالف هک هیداک |لاعزو هنا کس ىح

 قح مرلک و مزولس هزعلا براد هک هيد لوق لوا نیسعرلکا قراع نالفو

 میکاتفو م داشغب اکا یس ی دعا یر وب ےک ەد لاتو هنا
 ا او تلع هناحشو باس نما وااکآ لا ہر ی ر كس رللوقیلاعت قح

 ا نان تک هجر كرا و قم و رس د او فا
 هرس یل ادت هلا س دق ا طع س ایل اوب ار دبس یل وال ۱ قد رطد

 كسبا زالوا رداق هغمشلا هننماد تح كني رلتسود یاعت هللا رکا ر دشعد |
 كموس یرلنوس ی رانا هکشااب هشماد یخ لرلنوس ی رلتسود هللا ی را

 | ناب هکیدتیا لسو هبلع یلاعت هللا یلص هللا لوسرو ر دکم وس یرانا نیمه
 |لاو) عا هلوسرو هللا تلق لاق (قیوا م السالا یرع یا یردنار)دوعسم

 || ناب نعد (هیف ضخبلاوهیف بطاوهللا ین ةيالولا) سو هيلع یلاعت هللا ی ص

 !یدتنادوعسمناردکر مک یسقنق ندنرالکوک مالسا هکنسبم رولیدوعسع ||

 | هللا ییدتنا سو هیلع یلاعت هللا لص هللا لوسر ردلعا یلوسرو هللا هکمدتیا نب
 سدقضابعنلیضف ردکعا ضفب هللا نو تح هللا فو ردکغا قاتسود
 | اما مدآ یا ان)ک بید هني رالوقیامتقح هدنوک ت مایق نب راک دشعد هرس
 تلطاغاخ لا كعاظقنا اماو كفل هحارلا تبلط اغناف ابندلا ىف كدهز

 تاهقناطوب ( اف یدو ایلو یل تیلاوو اودع ی تیداعلهنکلو تاسف
 || كرل یلاعفاو یاوحا كنیدنک کر ولين e هکر دلوا هدکفَسیا نت اناکح

 || ندانزو بو رولوا ف رتعم هشیرمصقت كنيدنک ر داک د یک یلاوحا

 | هرسسدق یورهلا یراصتال! هللا دبع لیععماوبا ماللسالا یشرولت روخ
 هکر د راش عبا تبصو ردرلنآ هسالوارک درب یننقرهوبدمالسالا حش هدیاکوب
 | کک دیار زا یندآ لرانآ نکس زالوا رداق رکاو نکبلزپ زاز وسرپ ندرت زب ره
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 نوتلبا دم هاخ یهسیک ناسکس ندرانآ اهنع یلاعتهنلایضر داهعودعسو

 ردرلشلوا یعسم هلعسا قوص هک ه فب رش هفناط وب سد ید ر دنلماهط
 تعارزو ترار دراشعارایتخا یرف قد رطو ردرلععج هداب اوژو دجاس

 ردکرک هسلوا رکد « باک وب میکاواو ردرال وغشم هندابع ن وک رهو رازی
 رده رات كن راتاو ی دكنیرات دالورد اشم کت هبف وص هفناطا رک |

 دل اطم اک اکر دیرک ذ یا امو تامارکو فر اعمو یلاوح اور مسیضعب و
 تولوا هد از یراتیقب هی هقناطوب كرلتیلبا هظح الم یلاوحا لواو ءارلت دیا |

 تیارس هرانوب یتانا ذه لرلناردرلشلداتاماقمو تامارک نن هک تعاج لوش

 | هلوا ظوفح ن دنس هناغ یرانل الضو تم اوغ كتعاج لواو هبغا

 | ندنوبو انلاع تاتبسنموانسفنا رو رشنم نیلسلا میچبو یلعت هل انذ اعال
 | یضعد لرلنا هکر دق وج د اوف ید ه دنرک ذ یلاوح | ؛لرلنا ی ربغ

 سدق فوصلادح نیدینج مساقلاوباهقناطلادیس لاق) روئاوارکذ البصفت ||
 ( بولقلل نعي یلاعت هللا دونج نم دنج حجاشملا تان اکح هرس ىل اعت هللا |
 اوج )ر دراو یس هداف هن هرادیرهكنبراتناکح اشم هکر ایدتبا لاوس ندنا ||

 | ءابنانم كيلع صقنالكو) هکر رویب یلاعت و هناضس قح ترضح هکی درو ||
 اکس دچا ییراربخو ی راهصق كراربمغبب یتعی (تلد اّوف هب تبدنابلسرا
 تاب هکلکوک كنس اتزر دیا «اکا نس ن د3 اوحا كلرلناو ز رابا ناب

 هشبربا لوب ربو تجزرب ن دکموق اکس میکنوجو هلک توقو هلوا لصاح ||
 یجد هرلناهکنس هیلنا مولعمو نیس ه دیا هزن> الم نر ااو یلاوح | رلنا ۱

 میلست لکوتورلب دنیا لاتحاو رص هعن كش ربا تعشمو تجز هلوقم وب ||
 هر ورا مْرع و تابثوربص را هظح الم وب ید هکاکوک كنس اترلبد روترا |[

 كلرلناو كنشبا نران اکح كني رب و كرا اص هلهج و وب ناسه||

 | تاتو البو ر زوترآ تابت مزعو رولواتدبرت هزل دیره كا هعلا طم یلاوحا ||
 هنب رزوا یتربس رلناو رد اتج و تربع هدنريمد هقناضعو تلقو هدنرتفو ||

 یتالک كنيراتنو د قح اضیاو رلبا تع رع یک یزرع كراناوریسوک س سودا

 تدست هدنتیلام رنا هلکنس كالپا تع هرلناورولوا ساس هت رانات شا ||

 یکیا تب قب (نیتب ارقلا یدحا ة دوما )ر د یلشعد ميکشرولوال اص احاا

 رعبا دعب الو هد ولآ نعبرقا ةبارقال ) هکر در لش دوردیسب رب كت ارق ||
 | ردقوب قلب راد ندنوادعو ردق وبتبارق برقا ندع یم (نوادعلا نم

 4 هلو



 هک رب دل

 فص و نیعجا مع ل اعت هللا ن اوضر رد ب اهگاو دبع نت هلاصدو

 نیشن هیدن یدیا رارشود بوی»هرود ندنراقلجا تاغ کرایدتناوارابدلبا
 یدیافوص یسابل هلج كرلناو یدیارارونص هنأوید تقو یکی دروک یرلنآ
 هکلبوشیدیارارقوق یکن ویق شم و طرومغب لوشرل دسار د هدنا كنا هک لب وش
 ندنسموق كیراتوب هللا لو سرا ر لدتا هلو هيلع یلاعت هللا لص لوسز هّشاطر
 در یرل ک دنیا راتخا ف وص ساباران و و زر وینا زب هکتسم مگا
 رلیدیا قرغتسم هلی وش « دن وخ راک هک یدیا نوحرلق دلیفاید تیز

 تمدحخو ندنرلن :اعالاکو یدیارلشع !تعانق هر وع رستو هدم ر فس ندا ح

 یدیاررلواتفتلم هتحار كنيرلسفن زکر ھه ندنرامایق مات بشزو ر هقح|[
 دیفوکیتوک کن هلوا بوسنم هيف وص هکر دلوا ینوصرلب دنا رلیضعب و
 :rr رخ لوش A یک ينب داوا توشا

 لوجو لوبذ ید هفن اطوب ورارتا های یو ربا تبغر و لیم کا هسیک |
 ند بیس یراک دتنار ایتخ اور اقتح او هکهداتف او راسکن او عض اوت و
 را دتارل صد وردعالم رهسلدقوصبوالواتدسا هنس هرابهقرخ لوارکا

 نالوا فقاو هدنروض> یاعنو هناصسقح ییعیردب وفصییصا كنف وص
 هسا داوا لیفت هدطقلت یرابعیوفعص نوحاماردشهلوأ تسسن هفصیکلوا

 یظفل قوص رابدتیا رایضعب ورلیدید وص بودیا عدعت هني رزواافیواو
 هکنن رحاهم ءارةف لوشیعیردشعاو | قالطا هب هفناط وب تولوا تبسن هیهفص ۱

 هحو ول می > رکا یدیازارد هفص ن اکا هرلنا هد ت امز هللا ل وسر

 ردتس رود ییعلا ثیح نم نکلوردلک د نا رصلصا یوغل قاقتشا

 هنا اوحا ه وقص باكا یل اوحا كن هشرش هش اط وب هکن دلحا ل وش

 هد هاب دم ك هفص ب ادا ار زر دهب اشم و لڪ اشم هلهج و ره

 هداوسر دعسمو رل: دیا هس وک یرادقم زویترد ی دیغوب یرباشعو ییکاسم

 هکلب رل هديا تر اجت هلکر لنا هکب دعو یزاراپ راحو یرالامو یدیا زارولوا

 هند اع بش زو رو یدیارارپ نیکدرکحامرخو یدیارارروتک نودوا هلب راترا

 لیصلوسرویدیازردیا مواد تازو ویدبارروئرکوانآر فو یدیارللوخشم
 ]| کیلا تاساوم هرلنا هیاحصارناسو یدیاردیا ةاساوم هرلنا سو هیلعیلاعت هللا

 تعصف یرلنا هنیراینغ كياهکاو یدیارپ ماعط هلس هلکراناو یدیازدیا مهاوبد ||
 ۱ دیارارری دنا ماعطبوتلنا هن را هزاحیرلنا هداب زیجدورشکناوررب یدیارلبا

۷ 
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 یمظعاو یو دنمارک نامه هع اف تراشب لوااریزرارب د
 هلا هللاردندنامار کولو نوسلوا هدنزنکن وسلوا هدنولخ ردك ددلت هلن اعاط

 ردندنمارکو و كلیارک ذیهللابواو رمضاحهدسفنرهیتءب تبا ت اعر سن
 حارشا هل ادراو نعد قلص ب 5 هدن وا یکی دتا یل هادراو

 یوا هتیرزوا احو بدا بولوا هدانز یس هنیکسور اتو هج دلوا لصاح
 قحردتدت امارکوب و قلوا یضار ن دهللا ه دل اوحا عیچردندنام ارکوو
 تراش وید رسیحاص هیدنآت داعس زس هدنرحا "1 راد هرلز ۱ ندیلاعتو هراس

 لول (لیلدلا منو لوما من لسلا یدهبوهو لا لقب هلاو)كلر و
 اھ رد عد لاعت هللا هجر یرشو ماما( ٤ هفوص هفوص)ا تیک یم هنا ق

 هدرا ر صع هلصاوا كل رلزالسم سو هبلع ۷ اعر هللا لص هرکص ندلوسر

 كلوسرتبحاصم اریزرلیدمرپ و دارب زکر ه هلبا هنسنرپ یربغندلوسر تب
 نیعدات هرلنلک هد ات مصع رلبدید هاڪ هرلنا سد هلوا تلصو هر هدنفوق

 هدنس ات روا س ات هرکص راب دید نیعبات ع ابا هرانلک هرکصن درلنآرلبدید

 مکرانوش ندنصاوخ كسانسد یدلوانیاتم بتا رمو یدثود یالتخا

 ه دعد راب دید دابعو د اهز هرلنا ی دنلوا مه یرلتب انع ت دش هني دروما

 اوعد ی رفره ی دتنا روهظیعادت ه دنسانروا هاقرفو ی دلوار هاظ رلتع دب

 راردبا تیر 4به نیما یک تسلها صاوخ سپر رد دهی

 ح ۳3 ردیاهدفراوع هجر : یدلوامقا او هوا ندلبب و ندنرعب ما و
 یرلسابل هکر لدید ی قوص نوعا كا هر دف وص هکر دلوا یرابتحا ك هقناط

 هدنیق هکرلیدتیا لوبق نویهکنآ یتسابل فوسرلنوب وردندکو ینعبردفوص
 | رد الصم تیدح ر دیسابل دنا ردن امز قوحو ردب رقا هعضاوتو رداندا

 ءابعلا مهبلع هءافج ادننوعبس ءاحورلا نم ءرعصلاب یح)سو هیلع هللا لص

 ین شب ندان کا رد هداحور نیمز هدماشهک ارد نعد( مارا تبیلانومأب

 یرلسابا ندابع هدنزار زواو یدیاكلاب یرلقاداتنس هلج رانا هکر لب دارغوا
 مالسلا هلع یسعو یدیاهبهدعک هناخیدص كارلنا هکه دلاحلوش یدیاراو

 | سی رهو ا یدیا فوص یسالكنس هل هکع دشاوب هب هتسک شع ندردب
 ڪت ت. 1
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 هک ربا دز

 مهسفنادب اوع اوقرخیح ةوقلاو قبفوتلا مهتبهو ىلا ةيهلا ةیانملا مه دنع |]
 || اوفنا لاجراف ةمارك م ومهلاق ىس قلا هذه اماو ان دنع ةماركلا تلتفاا
 هضو اعم اهنوکل و اهبف هیروکم | جر دنس ا هکر اشل اهتظح الم نم
 لع اذاف ةرخ الا زادلا اعلح ظونفا نال مهلع ظح نوکی نا اوفاعف

 فاورابخا كل ذی تادیو دق و انلع ظح ن وكب نا انعرف ءى اهنمأ

 هداع قرخ یه اغاو ان دنع ةم اركب تسیل اذ اف غم ارکلا عمفونحا حصإ
 تا تفس الو اظح ضقت الةد اب ز اهن اب یرشلا اهعم نرتقا ناف |
 لجا اضیا لاقو ةماركلا ىه ةقيقلا ىلع یرشملاف ةمارک یمسب ذتنیعف |
 تاعارهاهنمو تاولطاو تاولطاین تاعاطلا دذلتلااهمظعاو تامارکلا |

 تاقوالاف تادراولا ات هعم بدالا ظةح اهنمو ىلاعت هللا عم سافن الا
 امت هللا نم يهلیرشلااهنمو تالاا عج ىف ىلاعت هلا نع ءاضرااهتمو |

 یرادم كنام ارك لج ن انلوادعوب نعي (ةرخالا رادلا ةب دالا ةداعسلاب

 | نیلجتا هسلبا قرخ یتاداع هک« دنسفن یدنکهکه سکر ه هکر دلوا ص او |
 هنی رزوا یسفن یدنک ابو ردشاوارسمهنی رزوا كیا قی الخ سوفت هک: داع
 قرح یسیدنک نوا هسیک لوا امنو هراس قح سد ر دشعا رارق

 سان ماوعرابا ق رخ ہدنس هلباقم ییارخا تد اعرب لم كن اد اغ یکیدتنا |

 هب هبهأا تنانع لوش تاک هدننا ضاوخاماورونلوادع تعارکلوا هدا

 || ناوع هلکنآ > هیلشغاب توقوقیفوت هئی رابح اص هیهلا تاع لوا کز رد

 | هدناب ماوع لوش اماو رد وب هدزغاب مزب تمارک سپ راه دیا قرخ یی راسفن
 لنهالوسارت ر راردیاراع ندنسهظحالم كنا هما لها روماناتاوادعتما رک

 ۱ ےک و یخدرب ردکر اشم هاکراناهدب روصتمارکل واردشلواروکع هکحاردتسا ۱

 ۲ یظحكنب رللع هکر دانگ تداعقراخنالوا عفاو هدنیروص تمارک لوا اکو

 ۱ نگرهسدردهرخ الاراد لع كطوطظح اریزمل :اشلرب و ضوعندناوهلوا

 ۱ هک زرلبا فوخ ندناز هسا ل یتسا و د ایندراد و یر ن دل اعا ءارح ۱

 || گالاو ردشلوادراورابخ اهدصوصخو قیقحو وید هلورجعظ> هاکان
 تمارک سا لوا هدزغا مز هج ريد ەتول سا هلتمارک زولوا تسر د فوخ

 هنیرزوا لاعاریاس لعف لوا رک او رولوا لعف فل اخ هت د عرب نیه زلوا |[
 |نراعم تر اش هنغد دلوا صاات هبجرب ن دالاعا طح تولوا لعف دازرب

 تهارک کا هجر دةتاوا هسرونلوب شماعا تعمس نوجا باحر و هسرواوا
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 | ناوج)ساناف + هپ یشع ارون اللهج واتيڪنا عرکلا هلال ًسنف ردقوپآ ردقوب||

 | لذعو تغعاط و تنسو قح نیعجا ماع یاعت هللا ناوضر باعا یا

 ًالطاب یدلوا رهاظ ینالخ كرب هزکصن د رلنآ یدیایرابحاص تفرعمو
 یاهو هن اهس حسب ی دن وطیلاع لز کتو رال طو رلنبص ءموراتع دیو
 كنرلب دنک الوا ر دز دلقم هلفوتس هکب دلبا نوش یتراد رانا هلیاربزا
 | ناطسمی یاس عکانرلب دتا حورخ هلف ويس هت ر زوا كنس هرفاک سوفن

 أ نیل اولتاق) یدرویبیلمتو هناهسقح مكت راب دابا كوت غلاختوراب دلیا
 یدرن و ترصاو ی دلبا اطعا كلم عیظع هران وب سد (رافکلا نم کن ولی

 تماقا رپ دبا تعاطا هرانا ید سان مرجالیدلبق متغم هلرب نیبم فو

 | رلیدرونکه نیر یمالسا طنارشورلبدتبامنم یت ارکنمو لاظمو « دکجا قح
 | هکلکلب € تاداعلاقزاوخو تامارکلاعاون اق لوا 2۷ نانلا فیطللاوهو
 ۱ | راهطاو دوح وم م ادعاو ومو لعم داجا ردقوح یعاونا كناداع قر اوخ

 | یهدب ةف اسه ه دن : دمزاو اعد تباعسا رهاظرما ءاعخاو روتسعما

 ,هنکما ه دنامز رب و كمربوربخ ن دناو قلوا ملطم هينا روماو كا مطق
 تان اویح مالک عاعسو ابحا ت اهاو یتوم یابحاو قلوا مضاح هد هغلتخم
 زنا هب هب رهاظ باساو یک ك نشا میس ندنربغو تاداجو تان ابنو

 یربع درانوب و یک كعا بارشو ماعطراض>ا هدتحاح تقوو نیزتنکع ۱

 كانا تحابس هداوهولعر وب « دیز ول وص ندلاعانونقرولوا ضقانیناداع

 كلکتوق هلههجوربدنب رند تنهفناطوب و یکی لتر حسم یب ديش حو تاناویحو
 هلبلاو قمربوق ندن رپ هلبکوک ب وقود هجاغا میظعرب یرلقالا نکرابا عام هک

 وید نوسشود ییهسکرب هلیفمرابو یک ك خیا قش یکیا یراوید بورواهراوید |
 لوا وبا تراشا چهرا نبوي كن دنسکرب و تءسودینکلوا بو دیاتراشا

 | كاعتو ناجم قخ تر طح نوح لصاخ او یک ی لوا ناربهداوهیشاب كةس یک
 لوا هدلاغ یالویه هنلبا رهظم هنس هلماک تردق یدنک هکر ندن رللوق

 رو فرصت لوا هقیق فو رانا ساید كا فرصت هلهج وره
 هسچک لوا ورولو ارهاظند مسیک لوا هکر دکن یلامنو هناعسح ترنض> |
 ها هلک !ده كز عمجبیدلالصالاو ن نيف ةراعلا ءا رک ضعب لاق) ردلکدهدایر وا

 قرحم هلل ناف هسقن نوا قبال | سوقناهبلع ت ترعساام سفن هداعقرخ ارحن

 ۱ رک ساواک یاب اتم قد ده

 4 مهدنع $



۷۹ 

 یرلجایتحا هک ه دهاشمنیراتردق كمحو هددم ندنافرلرلنآ ردراشلبا
 تاقرخ نیعججا ےھیلع یلاعت هللا ناوضر ندیافکا هکر دن دلجا وب ردقوب
 | دابا قراخ ق وج مه رارسا سدق ندنرخ أتم لخماشمو یدنلوا لقنزآ
 هيلع یلاعت هللا لص كنید نیعجج | یهیع یلاعت هل ناوضر كراهکا ار ز رایدتبا

 هرب یطوبهو دورو كن هک المو هلترواحم هبحو لوزتو هلبتکرب تب سو
 ربهرپ ند اټدو یدیا راشقیا هدهاشم یترخاو یدباشاوا رونم یرانطاب

 یبولقویدیال-ندنرلناب تاداعیدیاراشلبا یکرم ییپرلسفنو یدیارل شات |[
 همالک ضع اذه ی دبا رلینغتسم ن دته ارک تور مرج ال یدیا نصمم

 یسردب مک لکلبلوابا وج یدلوا عال ید باوج یکنایرمع ندب .واکیاما)

 خدني زو رولوا هدنلط یلاجونسحیچ دكراوناردنب زو ردرون تامارکوب

 هل ارقا یدنک راب وبګ هکنسبمرمروک رولوب هدا نیش یروهظ لاک

 نی رادنکه کر اهسړوتوا هدسلحمریاما ربا قارشایرالاجج ردقلواراهسروتوا
 یک نوک یراتعلط و نسح هسل وا لاج بح اصهدنآ بر اقتم
 هرکصن دباعکا ےک انقو سد رولبق دجوت اکا یییچچ كب ولقو رولوا رهاظ
 دتشم انامرف انامز ام ویف اموی نیشو تلط نیعججا ےھبلع یلاعت هللا ناوضر

 یسبلک كباعصا اریز ی دلبا ر وهط «دانز قر اوخ راونا هسی دلشاب ها وا
 دنب رزوالرانآ توبن سعءایضو یدیغوبنیشو تط هدرلنآیدیانب زو رون

 كج هدیا بورغ نامه سس هکر دم ولعم دوب یدیشعیا عولط تاذلاب |
 هدعب رولوا ره اظ یزارببک كبک اوک ن دما لواو نلیاروهظ مات تلط
 ضز عمر رک اردپاروهظیخد یراریغص كبك اوک هک دیا قرت تا

 یروهظ كلر ا غص موج هدر امز هیبج وم م الكوب هک هس ردیا ضاژعا

 سکس رانا طلغ نس هکر دلوابا وجردلکد هلب وااذه عم یدیام زالقلعوح ||

 دیه هدنمات نرفدک ارب زیدلوا ىلع ولط ندب رغم قفا :

 ۱ یره كدبعو مول ن کیا liy هکر رهدبا فوخو یدلواس رق لحا حص

 تولقیراباهت«نولذ ریا ھاظنوضذراھن نوک مکتب وبا عولط

 :هلیحاومآ كنتالط رظی رلجوم كنب رجاندنفو ردشغود وزو كساعم

 اهضذد نالظ باح هقوقنم ج وم هاش - ول رع امناکف یدشی راق

 ]| یرع رالا ندنتلا تافغ سابل نا اهاریدکب ۸ هدی جر خا اذا صعب قوف

 | یتدرونءدزراذهمم زز روک یا ندنندش كب ويعو كيونذتملط قسرقیج
 تا



{N} 
 أ تام ارکو رارزسوک هدن او باره یالعا نیرایدنک هکردلوا ثحاب
  راردبا تامارک ین مرجالربخ هنو راورآرب هن درانآ ندنل اوحاو ندنروما
 | هغر دنا ن دنراقلناوسر هدشناب ص اوخو را هیلوا ی اوسر هدنکوا ماوعات
 اک دەر وهظ ندرانآروما تاداع قراخ كی زوی رکا اذھم ہرا زا

 تقب رطبادآ قباطم یتطا و تعب رش ماکح ا قفاوم یرھاظ رانآ میکنوج
 *لوقمر دن دابق جاردتسا و رک یروهظ «دراتآ كقراونطوا ر دلکد
 حش هک داغنلا باب زا هدیقعو یدهلا مالعا تاک ردلک دتعارکو تالو

 یدرو رهسلآ دع نب رع هللا دبع یبا نیدلا ب اهش مان الا بطق مایه
 ند دم تماز هکر دش ی دردندنرافنص) ی زا رنو هنا سدو

 زر« دیادافتعاهب .روهط كناداعقراوختامارک مسو هیلع عن هللا یلص

 تامارکو رولو ارهاظ تاداعق راوخو تامارکندتماكنينره نیلجم آهنی و
 | هتداع هدند هک كيك رهیس ردب ردن دنس هت كنابدنا تار ءا وا
 | داقتعازب هل وب ما لا هتعد رس ماکحا هدهسبک لواوهلوا رهاطيما صقانم

 رکم تاد اع قراوخ نالواره اظ هدندیور دقیدنز هسک لوا هکزره دیا

 قراخندیا روهظ ندخم اشم راسو ندامنص هکة سوناوا لاّوس) ردجاردتسا
 لب سو دیلع یلاعت هللا لص ل وسر كباعڪااذھ عم یدلوبترهشم دا زتداع
 | یدیارارداق قنرآ هکعا فرصت هدناوک ایدیا هدا زیرلتوق هلرب یحاتصم

 دقتعلا ديافکهرسسدق ییفاشمامایدباروهظ تداصقراخردعلواندرانا

 ماما باوج ) ۸« دیا لقت یراباوج یراک دریو هد باک مان دقتنملا دياکتو

 | ها ن اوضر كب بسا هکید رویبورایدتیا یلاّوس وپ ندلبنح نب دجا |
 ییرلنا میا هلثبش دنازربندجراخ یدیایوق ی رلناما نیعججا مهیلعیاعت
 یناعا رانا یدیا فیعض یراناعا راب ربغاما یدیعوبیراجایتحا هتب ومت
 تی وعن ییبراناعاهلرب هنابع تمارک راهظا مرجال یدیشمامریا هنس هجرد
 یدرو رهسلا نیدلا باهش هقیقطاناسلو هقب رطل مش دی ومینوب ورلبدتیا
 یرانیعب كنيفش اکم یروهظ و فشک كناداع قرخ یدتا هرس سدق

 بویکر سا یندابع نیلبا تدابع یلاعتو هناعحس > رولوا ورتوا ندنفعض
 یندهناطرب یلعا ندهفاطو و ندبس یدتا روظنم هلی رظن قجر

 ترش ابم هنیه حور رک راباخ ندنرالکوک هکر د راو |



 هدر

 نەی ۳ تک نا ناو دعدام | ارم ھم لہ یا نینمو ل اریما ۷ هللا د_رع نم)

 هللا لْدنف كير ینلاوه هناعسرراهعلادح اولا هلا ناکناورحالف تالرق
 | هکوبااحیدق ارب هلن نیس هراپ دغاک لوا ورع س (كي رجناراهقلادح اولا

 ریز رله دیک بوقیج ندرصمو ر  دیارابد كل هکیدراشلوارضاح ییالخ
 رظن حابص یدک هچک لوا میکنوچ یدلک درمسبم رس لی رام صم
 لوا یلاعنوهناعس قحشلوا یراج بوق )اقوراقوب عارذقلانوالیترلیدیا

 هلیقرش توتکملوا ندرصم لها لوس تداعلوا نالوا یداعع كدهنوک |

 هللا یطررع نباید عفان ندعفانهلبایدانسا ی رغغتسماماهنی رد ثل با عقر
 دیهشهکنوکلوا هنع یلاعت هللایضر ناغع هکیدابا تیاور ندامهنعیاعت
 هکیدردبا یدروک یلسو هيلع یلاعت هللا لص هّلالوسر هدنس هک یدلوا

 تداهشتداعسنیبهیسا دنراب سد نیسرجآ كجرو هدنرفا مزین, را نامعا
 رها هکندلناتناور هلیدانسا یلاعت هزلا هجری شناسه یدلواربسم

 زوسر هنهنسکرپ نکرروئوا هد هبحر نوکر هنع یلاعن هللا ی حر لع نينموملا

 یشکل وا ادلب وسنالب ید ےارمایدتبابذک هلدص یٹکلوایدروص

 || یدلبا اعد سد ی دید هللا اعد هسوک لوا ر دیا یا یس یلاعت قح مرلبا
 بوقبح ن د هبحر یدسلوازهروک یرزوک كنبشک لوا ل اا یف
 | ندنیعبان عنو ندنیع اتو ندباحصا راس یلاثمآ كلوب و یدنک ی عاالا یدمک
 تاداع قراوخو تامارک رد لوا هقط كوا هعمط ن دن رط میاشمو

 | ردزو اتم ن دقبغض هر ردت طب اض و هر رغ زاد هکر دشلک هروهظ
 یا اهسانجابرتاوت ام ةزکلو هتلاسر ی یلاعت هنا هجر یرمشقلا مامالالاق)

 ىع اهر وهطو اهن وکب لعلا راص تاناکطاو رابخالا تامارکلا سانحاب

 هيلع رتاوتو دناطلا هذه طسوت نم لوکشلا هنع تنا ا وق اب ءایلوالا

 هدارلوا تامارکت ابثا لصالغاو (تلذق ذهبش هلقبیل مهرابخاو مهتآباکح
 هک تلقلا مس رهان هکر دلوا دوصعح ند ه فلاسو لب وطن هدا ز

 كل هح باكا ردشماعا هعلاطءییلاوقاو هدهاشء ییلاوحاكن هفاطو

 1 ۱ ردشلوا رهاط هدهنامزو هکر یتسراناو ییسردانرابخا تتزالرص تا راو

 یت رلنیدو رل هدلوا هتش رف بویلبا انا تازه راکنا هکلب الوا تامارک ین
 | هنرلکدتا تاحارک نی كن هقناط وب نانهو را هنلاق هتش رش تورپ و ه داب ۱۳
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 لیلا لبطا من ز ننیراس ا) یدتیاهد هبطخ یاننا نکروق وا هبط خا
 قوالخ یدتاامهنع یلاعت هلا یر رع نیا(رظ دقف بئذلا یعرتسا نم
 هب راس هکویلاحرلیدتنا راکنا هو دنلوا رک ذ ه دنسارا هبطخ كن هراس
 یلاهن هللا یضر هپ لع نینمولاریما بولک قیالخو یدیا «دقارع «دنامزوا
 هب راسردیارکذ ېږ هبراس هدنرزوا رم هنع یلاعت هلا صر رع رلبدتناهنعا

 یر هزبس یاو (مکعشو) یدتیا هنعیلاع هللا یطر یلعرد «دقارع دوخ
 كنم يضف وب سد هیچ ندنا هکررمک هنعا كشبا زا لوا هکر کب وق زس

 مرهنیب ودعو یدشاوب هیودعهپراس هکیدلکمدآ یدمکقوج هنیرزوا
 مرهنم رادقمرب ه درب لوایدلک هکتا كعاطرب هلع راس هدود یدلو

 بودبانیکودعلوایدیغوبیربخ ندرلنآ كنهيراس یدیا راو ودع شلوا
 ز هبفردشرا هنکنا غ اط لوا یثآو را هلوا یینغ ن دالا تنهیراس هکیدلبد

 نم لبنا لبجا مین ز نب ب راس ا) هکیدشريا ادنرپ ن دناعسآ هیهیراس شب
 حم رف زویشب ییا كلج لوا ند هنیدم هکر اردبا لقن(ظدةف بئذلا ی زسا
 هدنیکهکرلبدلبب یدنقود هنغالوق كنموقو كتهيراس ادن لوا میکنوج ىدا

 مز هنم یرلنآ مک رایدلنا كنج هلبا ودع توربو هقرآ هغاطلوا ردراو ودع
 ۱ مکاتقو هکدلناتداو رهن داتسا یلاعت هليا هنر یرفغتسه ماماهتي) رايد بق

 رایدتباو رابدلک ههنع هللا یضر صاعلا ن ورع ر هم لها یدلوا حفر هم
 هجیملک مت رب تداع لوا هک رد راو یت داغرب كلب مزب وب تسرد رمالا اهدا

 یس ەك یسهکبانوا كيآوشا رابدتنارد:تداعلوایدتنا ور عزالوایراج
 یتالغوا رق لوا زرولیق یار یتساناو یتسانازرولوب ن الغوا رفرب هات
 افلا هنحگا كلب بورتوک هرکصندنا زرابا نیز هلی ز نسحا ندالحو ندبابت
 مالسا یتسردب و ر دلک د قيال همالسا یدبا شيا و یدتیاورع زره دیا
 | یدک هنیرزوا كتوب یآجوا سر ردشقبا مده هلج یرلتداع نالوا هلبق
 و رج میکاتقو رلیدتبا دصف هک اراد كرت قیالخ ىح ید لینرینکو لیل
 یل اوحا بور« دنوک بوتکم هنع هللا یر هاط ان رع یدروک یلاحو

 نیسدعا مک لوا هک:دزاب هنع یاعت هللا یضز د رع سد یدابا مالعا

 ۰ دشیاردمداه یرلتداع نالوا عقاو هل.قمالسا یسردب نیسدغا تباصا

 ميکنوجنیس « دیاافلا هنحصا كٍبن بولآینآ ر دراو دغاکه راپ رب هدنګا ع ونکم
 هکشازابیدلبارظن بولا نیس هزایدغاک لوا ند نتا یدش ربا بونکم هورع



 || دهاحتو یدبا جی رج یدآ یدیاراو بهاررب هدا لّیارمسا ی هکیدتبا
 | هلبسو زرآ كمر وک یتلغوان روکرب یدیاراو یسانارب هروتسم یدیاهنسک لها

 یجکبا یدننک بویچچآ یتسوبق كنس هعموص یدلوب هدزامن قلغوا یدلک
 | وب راطیلکوک انسان تبقاع یدنک بولت نان نوکی نجوا نوک
 قافتا لبق هذخاوم ینآ هل تح مب و هلبایاوسز یلعوا مب وب برات یدتیا
 | یارفبچ ن د ناو یب رج ن ی دتیا تربس دب یدیا راو تروع رب هدنام زاوا
 | تبحاصم هداننا لوا هللا وشرب ید تافتلا اک | عرج یدلک هنتهعموص

 !نوچردندح رج لج منب وب یدتیا بولک هرهش میکتوچیدلواهلماح بودیا
 || كه اش داپ یناورایدراو هنس هعموص كح رج قیالخ یدتیا لج عضو

 || ردناب وجر ماباب تب یدلیا ایفا اکس مانا یدتبا بولک هناا یاعت هللانذا
 | هن رزوا كرلن دیا ر اکنا یی ایلوا تامارک یدتا یرفغتسم ماما هن هدعب )

 | نیدصاا رکب وبا هکردلوا یر ند هلج لوا ردقوح تح رانالاقب رطنم
 ]| «دنسانروا برع نوکر رک | -یباب یدتنا هچالادبع یلغوا هنعیلاعن هللا ضر
 ]| یاعت هللا لص لوسرن هک هی هراغم لوا نس سد هسر ولوامفاو فالتخا |
 كقزركنس یسردب لوانکاس هدنآو لدیا شلوا هدهراغم لوا ها سو هلع أ

 ندهللا دبع ن ریاجهلیدانسا یدنک ی اعت هللا هجریرفغتسم ماماهنیو))ردنابن
 | هلا یضر قیدصلا رکب وبا یدتبا هکیدلبا تیاور هنع یلاعت هللا یضر
 || کن کیدلبا هنسوپاق كتب لوش شب علیا تافو نب هکناخ هکی دتبا ما هنعیاعت

 ]| رکا نک لیا قد یناو ردهدنآ یربق للسو هيلع یلاعت هللا یلص هللالوسر
 ۲ هنع ی اعت هللا یضرریاج نکلبا نفد هدنآ قب هسیا رولیجآ وپاق لوا هرس

 | هدشیا هک ل دتباو دلا قد ی وبات لواو ءلدتکب ولآ ینآزب سپ یدتیا |
 ]۰ دستت اب كلسو هيلع یلاعت هلل | لص هدا لوسرم ڪک رسا رد ركب وباوب |[

 || یدربویجآ مک ەز یب وبق لوا هکز راتب زی ویدنلوا حقوبق لوا س هنلوا نفد |[
 | صص رب زب هن هکو بلاح هلتمارک نکبدیا نفد ین آوزکیربک و را هکیدتباو
 نب كلام هلی دانسا یل اعت هلل هجر یرفغتسم ماما هنی) "یشرب هو لدروک
 ]| نیعجا مهبلع یاعت هل ناوضر ندرع جد عفان ندءفان ید لوا ندسنا
 ۱ ساب ۵ ددندم نوک رب هنع یاعد هللا یضر باطلا ی رک هکندلیا تاور
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 |یدتیایب یدتباۍرب زوانو د عیفش هیادخ یرالع زمکیدتنابر ىب لوش هکر کمر مرت روڈ
 یگرب نیمه مرب و هرانآ هکیدیاقوب من ندلامو یدیاراو مانارب ومانارب من
 نودوا هلقرا نوک هنرو م دررپ و هرانا بوغاص ین دوس كلا هکیدیاراو مکج

 تقو یب هفکرب م در دیا جرخ هم اعط ی دننکیتس اهم كن او مدررونک

 رضاح پورب دشرفهلبادوس ینیرلعاعطو م دغ اصیکج یک لوا نبات مذلک
 مدروط هرزوا قانا بونوط هدهلانب یسدق لوا سبیدیاراشموب وارلنا م دتا
 یدلوا حابص هک ك د اکا اتر هئاب وارلنا مدتبا فقوتو مدعب هنسن زکرهو

 رک ۱!!دشرابمدرونوا بوراو هیربن, هرکصن دنا ر ایدی ماعطو یدنا وا رلتآوا
 شاطلوا یدتیامالسلا هیلع لوسر شپادابرف اکب میا تسار هدنوپ نب
 | بحاصرب خب یدنیا یخدیرب یدلوارهاط قراب رب بودیا تکرح رادقم ر
 | راب رهو ی دیا لوغشم اک ام اد ملکو کو ی دیا را و یربق مع ل اج
 | ندز وباکا هبا هلبح عاونا هک هدنفو رات یدزغا تباجا مدر دیا بلط ینآ

 هدلکوک یدلکهمب مب ےکنوج مدیا تولخ هلکن هکر بهکهدردنوکرانید قونرا
 هدنوب نی رکااب ادخراب م دکج ندنا ییلایدلوا رهاظ قروقرب ندبلاعیح

 || ش اطاوا ی دتنا مالسلا دیلع لوسر ردنوک قلص الخ هزب مسیا تسار
 «رمشطندنآ هکلکد هلیوشاما یدلوا ه دان ز قرابلوایدیا یخد تکرحر
 یدپا راو مرلت اغرا تع اچ رب منب یدتبا هنسک یجچوا هلوا سسبم قلعیچ
 ندرلن آ ليدل نیراترجا بولک هاج یدلوا م ان مشيا میکنوح

 یکبا لیب رب مدرب و هنوبقرب برجا كنا نی یدمل ا نینرجا بولوا باغ یسیرب
 لصاح ندنویفلوان و یدالو رهاظیشکل وا یدک لیقرف لسنوا لس

 یکشپا كنس هدتفورب نب یدتیاو یدلکینکل وا نوکرب مدردیا طض یرلنلوا ۱
 | ردراو مجایتحا هرجا لوا من یدعت ردم راو ه دکرطاخ م دلشوا

 | یهر دخه ینبیدتبا ینکل واردکفح كنسرلنویف هل جوش ایر وی مدیا کا
 | مدږیواکیرانویق هل جج لوا مراب وس تسارو مز( آه یهر حم مدننا نیر ولآ

 | ردنوک قلصالخزب سراب وس تسار هدنوب نب رکا اادخراب یدتکب ولآ
 كن هراغم ندروغوارب شالوا یدتا لسو هيلع یلاحت هللا لیص لوسر |

 هکر دعولعم رلبدقبح هرش طرا شکل واو یدتکه غاشا بول: روتک ندنرغآ
 یسب وار كن هصقوب و ردبهار جرج هصق یجدربو) ردنداع صقان لعفوب
 لس و هلع ىلاعت هللا یلص زع ریمغبب هک ه نع یلاعت هللا یضرردهربرهوا



Yr} 
 اهلعلخدالک )ىح باک صنامارد هنیرز وا كنوب تعاجنو تنسلهاو

 اب رک ز راب ره هکر دید رست لهاردسا 1 افزر اهدنع لجو بارلا رک ز

 زاب هدتن اب اد ه دنران وک سقف هسرک هنب رز وا كع رم ترصح مالسلا هبلع

 یدیارروک کب ایک دو ۵ دنک وا ه دنرلن وک زا و یدیارول وب یی رلشع

 تامار af ۳ تاناو بسد ردلک د یان عاج الا اهنعیاعت هللایضر 2 صو

 هب وب ۵ در + تشک باک وزد هبلح تح ةن رزوا كران دیا راکنا ییالوا

 ردتمرب وريح هر ه دن دن باک صن ی اعتو ناهس قح هکر دشعلوارک د

 ندرلک سبقلب هکی دلید مالسلا هيلع یب نایلسرک انقو ن دنت مارک كفصآ
 1 هکر داش اعد و هناسکس نحو هیلبار احا نتن دسلح لوا

 تام ارک هکر هل لها هژامزات هیاما زاهظا نتمارکو هتس وک هفلخ یتفرش

 كسقاب هک هلوا کندز هکن دروب مالسلا هلع نایلسسد ردزتاجایلوا
 هبكيتا انا نا نٽ رفعلاق)هیلنا راض > لوا ندزلک هیاروب یدنک نح

 نسم هروتکی تع كآن یدتبا تب رفعرپ ندنج عی( كماقم نم موقننا لبق
 یءرفصا مرسا رن د یدتتنا مالسلاهبلع نایلسلوا ندزعآ مایق ندکرب

 ن كنان ني (تفرط كبلا دنرب نالبق هب كيت اانا)ی دتنا هنعیلاعت هللا

 هفصا م السلا هيلع ناهلس هیازوسوپ لوا ندزرم موي یکیزوگنس م هرونک
 یدلکد هزر یھاوب ویدعادعلصسییاو یدلبا اراکتااکاو یدنوآربغتم

 تاكا چ دور ثم ارک هکر دقو كشسد یدیالکدرهمغس فصا اریز

 هدنشا فهکو یسوخ وا ءاراناو یکیددلب وس هرانآ كيلکو یلاوحا كفهک
 دن رلغ اصن دنرللوص ەن رال وصو ندنراعاص ه دی دم تدمنکبا هدنلاعوح وا

 طساب مهبلکو لاعْملاتاذو نیم اتاذمهبلقنو) یلاعت ها لاقاکیراک دیود
 ردتمارکر دلکد هرش*هکر دمولعمو ردندامضقان هلجو (دیصولاب هیعارد

 هکر دشلواتباثهدهحگ ثیدح هکردلوا ابنا هلتنسکنالوا تامارک اماور |[
 لوسراب رل دتا نیعجا مهیلع هلا ناوضر های نوکر

 | كن در صام ماهزب هللا

 ر جوا لوا ند زس هکب دروي هلی وس هنسلرب ندا

 ن وحرب دلم اشا دناورلب دتا دص هب هراغمرب یدشربا ماشخا نوح

 هنس و3 راغ لوا ید وق ساطهرابرب ن ل دغاط یدکی ةر كن هھک

 هنس جه یزپ ن دالب وب راب دنیا و راب دلوا ریخت رانوب ید روط بولک 0

۷ ۱۰ 
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 | لاو هکر د بضعد یو ه دن رمسقت هر ود هروس هدسیض اقریست

 ا هب لقتسیالاع نیطاپسلایلا برغتاب هاسمح ی. ن امتسداخ رها

 | ساشتلا ناف سفللا بخو هرارمشلا ىف هبسانب نلالا بنتسی ال تالذو
 ۱ بحتاماماو یلولاولا نعرحاسلا بم اذهب و E مامناق در ش
 هفح بحاص هی رب وا 7 هنو دالاو تال ۳۹۷ 7 هن وعع ل الا ںاوکا هلعفن ر اک هم

 لصالاق هال هقدلا نه دو الو زوحلا ىلع ار | ڪس نت ریسلو موم دم رخ دلا

 هاب زدن هنیطاش هدنلیصح كناهک ردهیدنس لوشر “عي (هببس خال
 خد و زالوا لقتسم ناسا 1 هکشد روما لوش هنلوا تناعتسا

 FS خو ه دکلرب رس هلنیط ايش هک هتسک لوش زالوا ابهمو و

 ردط رش هدتنو اعمو ه دّولوا مط هنیرب رب تدساینم یحرد هلوا بس رم

 | زونلواب هک مال وغانا وام ندلوندینرح اس های سب

 هیوا هلبادب تع رسابو راشبا هلرب هبوداو تالآ ةنواعم لیح باا مکه تن

 ¦ قخیسكعدرصس اكا جد ردزاغع لیدر یس اکا ر دمومذ مرغ لوا رس وک

 هری رش سونو هشبخ حاورا ك :هلب زر صاذخا ضعب لصابطا وردنوهیدلوا
 بولوا یسدمات تبسانم هلبسهطساو ماقراوعاضواو ران وب هلنجو نیطایشو
 اوهو داسو یرلنااتر ولت ر وتردقندیلاعت ادو هنا” ىح لق هی هسدس> ر وما

 تاداعو رارولوا رداق هراشیا رشقوح هلیس رانا رارلبا مادا هدنرارپ
 ضار هلسفت ی اوه هک ر ولوا تقو رار رس وڪ رال ع فل ا هسان

 مارجا هلکعا ترشابم هب شا صاوخو تویلبا يطع ت ًابهرو هد دش

 طابترا.رد دیلفس عاضواتاربث ات بس هتاداعو یلاعت هللا نذاب هک هاهي ولع
 لوا هک لرروتک هروهط ت Pirê قراوخ قوح ه دنن روص تام ارک بو دیا

 ي دوح هد رغ امزور دو ول لاح هراکنا راب الا ثمح نم هاداع قراوخ

 نیتسا قلوا علطم هنب رارسا كلعو و ردروهشم مات ثاناو روک ذ دوعو

 و و نوسلیاهعلاطم هنیاکول دآ مونکم رس كنیز ار رف ماما|
 لوملا # ر دغلا نع ىت ةرطةلاوربعإلا ىلع ل دت ةرعبلا ردیف اكه فر ع

 ۳ باک 4 ءاقبلا موب لامار هللا سدقءانلو الل تامارکلا تانا

 ردَمح ابلوا تام ارک هک ر دشعد یلاعت هللا هجر یرفغتسم ماما هدهوشلا

 نالوا رداص ن دهللا لها هد اوبو رد ا هلبا هلل | بانک ||

 ۰ | ناھن او ت شو ر دشمن واول کیو ےس هص را

 4-۳ لاو *%
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 كاز اکا مزبو ردندنلیبق الوا تامارک یشک لوا هلوا ثببخو بنذمو
 رردیا راکنایرهاوب رلناو ردکنهلتعم هنپ فالخ رابدتنا قافتا هنب زاوج
 یزراثطا دوج یئادلوپ .كناو یرصبلا نسل اوبا ندلا عا باحصا الا
 ریصهنو یرللواقح دود یطعب تاداع قراوخ هکینابممق اماو لکد

 | مالک مرولوا عقاو زرید جاردتسا اکا ردقلوا رهاظ هدنلا اراندیا تعاط
 || ردقح هدزغاب مزب ریدهکمزتسوک هدق> تروص یلطاب «دنفلرحم» ےک لکلب
 كعيا عفد یناردراج یلع ردرفاک لحسم 4 ردعقاو ردتا نعد

 اول )رد نلروپ مک هشنوجا ق لوا علطم هنیرلتمکح كفحو نوچ ایمل مص ٥
 بابسا عز رایدشیا راکنا یرصس هیرهدو ضقاورو هلّرتعم (ارحح-ناکولو
 حش رایدیدردلکد تاداع قراوخو رد هلباابشا صاوخو هلی اب هیدیقخ
 وهام لع هکر دشابا لقنهدنبرب الا لزانم هرس سدق ن داربک ندلا م

 تاجنراناک او جینی مکباو مسلظیر ردهنب رزوا مق شب رع“ روهشلا
 مملطاما) رد هل عش یعشبنا ربطءلح یجد رد ردهمر یعجوا زرد د

 طلسم كسلبا بلق ىمسلط طفل نإ طاسلا وهو هب ولقم ىف هانعم یف لبق
 || راثآ هلضرارقاقعرانآ ےسلطرایدتباردلوا یمانەم ناھ كىس طر ولوأ ل صاح
 ندنظفل كرن جر تاما) هیلباروهظ بی مما ندرلنآ اتر دکا امج ییهب وامس
 ید و رابدتبا ردکعد لیخحتو هوغو قرخرم كد كنم ردشملوا بی رعت

 سما ندرانآ میک اتردکلیا بکرتو جارما هلبضءب نضعب كضرا رهاوج
 یتعدرلیدید ردب رعم ندنوسبآ یخدوب ردنوسفا هیقراما)هلوا رهاظ بیت |
 | هلکنا ا و راینآ هتنک ن دیا تباصا رصص هکردشملوا هیقر هنیرزواوص
 لواو ردشابا قرت ندیقار ردص هکر دنالک لوشو ارز رارید هبقر اکوب روب
 عز هلبوش یبا دا كن ردنان اذه یضعبو هیولهذ یضعب حد كتا |
 تارمطهلحاما)ردشعلوا ع ایسا ه دمانم للعاو ندنح تالک و هکر ردیا

 ل اکشا بب رغ ید ردشماغب فورح هدنرزوا كنآ هک ر دط وطخ لوش
 ید كط وطخ لواو ردراو یاران كنآ هکراردیا معز هلی وشر د ریاودو
 ید هذوعش کاو هدمشامار)رد هرس رع لاکشا نابهیضهب روتقوا یصس

 ]| عو ردیعسا كمك لوا هکر دشماوا بی ردت ندنطفل هذابعش لواورارید
 هل  هرهم رد دی تعرص «دابشا بیلقن یلصا كنوب روللوا تبسن ]|

 همالک اذه هسیاراو نره خد یلاثما كنوب ویک ىع واهدنرزوارایاو هلراهعحو ||

 e ى ى ص ا و ت ا و ا ا ن س ج



 هر
 هج مظعاندنوب هدایندو (ثدش لیردمعب اماو) ردنوحا لوق كالامز ۱
 ,ندنض بودبشا یرهاوب تمه لهاریان هک ر دلوا ید یربو رولو! تیعن

 سپ هیلباترشابم یخدلوا مدشعیا ترمشابمنیهک هر هنسن لواوهپ وق تمهرب
 ي ,ردب هلوا هده هجردمبو هلی هع بوش ریا هنلش کندن مون ید هنس< لوا

 2 همالک هجرت ر هذه*رواواهدناسوسح 1اا زالواحرحو هماصم

 ری ر ماما € جاردتسالاومارکلاوءحهنا نيب یقرفلاف لوقلا ‡ من ەلکەباک
 ۳۳۳ نا هکردشعیا نا هلپ وب هدنربکرمسغت هنلاهجر یزارلانیدلارْعت
 هباوعد هام قرخ لوا هکر کد لاش ندنوش هسلوا رهاط هدناستا هدام
 یاوعدا توبن یاوعداتیهولایاوعداب ید یوعدلوا هیلوااب هلوا نراهم
 مضق) ردعق ترد هلجو سد ر دتعاط هناطشو رم یاوعدا تالو

 یاوعد زعاهعا مزب ردقذوا رهاط ه داع قرخ هلر تیهولا یاوعدیک لوا

 | زوجت زس هضر اعم یکبار وھظ « داع قر اوخ هدنلا كه ديا تیهولا

 :قداوخ ۰ دنلاویدرلنا نیساوعد قلب رک: :نوعرف هکندنلوالقن میکترابدتیا

 اکر دتا هلبدح صن كلذک ی د هدنفح لاح دو یدردیا روهظ تاداع

 | سما وب ید تا نعاعصا مزب و ردکرک هسلوا رهاظ تاداع قراوخ هدنلا

 | یفلخ و یلکش لصخع نیلبا نیساوعد قلیرکن هکیدلوا واج نوصکنا
 | نمردبش را هتیلت كلا روهظ قر اوخ «دنلا سپردیا تلالد هنبذک

 | ی اص یوعدوب ارز ردم یکیا یخدوب ردیساوعد توبن هکیناث مسق)
 هس رول وا قداص «دنس اوعد رکا هلوا بذاکاب هلوا قداصا ه دنساوعد

 را وب تک ےکر ھو ردبج او یروهط « دندب كنا كناداع قراوخ
 | كن هلوا بذاک هدنساوعد توبن م فرش
 کا هشنا روهظ هک اضرف ردلکد راج لا روهط تاداع قراوخ هدللا

 لئاف هبایلوا تامارک ردتالو ءاعدا هکنلاتےسقاما) ردبجاو قعلوب ضراعم
 ءاعدالا دعب و رد بمزاج تم ارک ءاع دا هک ه دنوشرلبدتبا فالتخارلنلوا

 ؛عداهکبار مسقاما )رده یرولوا لصاح تمارک قفاوم هیاوعد لوا
 قراوخ ید ه دند, كهقناطوب هدنناب یا مز ردنیطایش تعاطو رع

 زکر هک لوشاما) ردلکد راج هدننا هل رتعم ر دراج كما ز وهظ تاداع
 ید لوا سا ردقلوارهاظقراوخ هدنلا كناسنای زرمسعلوا نراقم هیاوعد

 یتسافا و هلوآ یضرم «دننابهللاو اصاب ناسذالوا هکر دلکدیلاخ ندنوش

 ا 4 بدو
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 یب سد م دروک انایع یتسیلک كرلناو م دلوا ملطم هم راک درونکن اعا الج
 لیا دیلقت لوا یلع كرا هتسن ےکیدتیا هدهانمالیصفت ناعم لوا یدلباعارا

 || قح مرایالعف که نرهو مراب وس هکزوس هنره ن سپ ندناا یکیدتناذخا
 نوجا م دوهشو مایعو ملک ےب ر دن دلجا یکیدید نلوسر كنیلاعقو هزاحس
 هدن صا عابا دن یه ول و م دلنآ ریس هدنس اتروا مایع هلع اما ن سز داکد

 ناعا گرو اط هدماةە والا رک اط یرلم د لر اکآخسرد رد دوحولازب رع

 | هن رزوآیرادهاٌتم ںونود ج دز ر دبا ہد ھاشم هناع:یرومایراکدروتک |

 || رهسژراب/مج ینابعوب لناعبالواو رازلوا لماع هنیرزوایرلنایا رازولبق لع
 هلفشک هنت هک هسعک لوا سا ردکملب یس الز امو نرد ق 3 رها لوا یا تالاک
 اکا یلاعتو هراس یح نکل هسیدلوا ید فشک لا مکه حرکزواوا لماع

 || لع هلینابع درج مرجال زلت: نلاح یسقنو ردشماعا فشک سهل مو ینردق
 || لوش یجد هلا لع هتاف قوذ هے زاروا قاغا هکر دلوا لم اک ردبا
 | هللاحیماهوب نی وردقوب رثاندنایع هدناو یدنلوا لقناک هک هوا لتاعهلیا هنس
 ۱ تو هدلاع هکر دم ولعء یدوناکب مکدحرک او مدمروک ا قود

 | عج هدنسانروا كرلنآهلغ یاعتقح نکلردراور هنسک شا قوذ هللاح

 || شمروک رانا هکر دنکعو لب یتساعساو یتنابعاكرلنا نی هکیدٌعارسدم قلوا
 اأن هکردلوا یبس كنوبو هلوا شمالوا كلب نیک,دیارلثآ بوروک اما وا ||

 ینوک رب ندناوک | هکمدعیا قیلعت یعسغل هنفرط یلاعتو هناخس قح رکره
 || قلعت هنناج یلاعنقح یمعسقل نیو هیلبا مالعا اک یب هئداحرب ندنادحاو

 ارر ودعب ندنانحقب و لوا هدر وما یتیدلوا یساضرلوش هکمرابا الا مرا ۱

 || لبعا ندنا هنلها عابنارک هل بق صوصخ هماقمر نب و هدبا عاریاندراهنست

 ۱ ےب هسرداید لب ریست هدماقم لوا لها لع عیج رکاو هلوا ماقم |

 || هدزوایدابع كنیلاءتو احس قح محم دیعرنب هکر رأت ندنآ سفت
 [ هک ردنٹموق تعسو رب ه دم منب یلاعنو هناصس قح دکلب مرتسا قوفت
 | سد ر هلوا هنرزوا دحاو مدق هدا رم یالعا قد الخ عیچ هکمرتسلا

 هک رطاخ کره هک هلس هعاخل صا ربیدلبا صوصیلاعد و هراس قحن

 [ | اذه عم مدابارکش ههللا ندنرکش هز راهظاسد یدیشماعاروطخ

 ]| رکدبو دیارْعف ی رلکدتیارکد وب ندملاوحا نب و یدیاراویقیفوت هرکشقح

 || ناس نح یرب م دلیا رکذ ن ویا هنس یکیا یرلنوب کاب هللاو مدا
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 الذ تاس ناکو هیساو هنعیب تعج انو منع تبار نوک انآنکع دوو

 ناوک الا نم نوک لع قع لطب نا قلا بناج ىلا طقیسفن تةلع ام یتا

 هاضرب اعف ینامعتست نا هللا عم یسفن تقلع امناو ثادح الانم ثد احالوا

 ولو هنمییغا عسل نوکیال ماقع ىص ناو هنع یندع ابیاهگیلمتسدالوا
 تلظا ال ضح دسبع یت اف كلذلرنأنا ۵ ملاعلا ىف نم عیج هيف ینکرشاا
 اعلا نوکیا نما ىتا حرفلا نم یسفنف هللا لعج لب هدابع ىلع یوم
 رظخ مل سما ةا ىلاعت هللا نصف بن ارلا ىلعا فة دح او م دق ىلع
 ترک دامو هقح رکشلاف یون عم هرکشنع رعلاب یلاع هللا ترکشف یاب
 لام هلوقل دح اولا رعالا نی رمال ترک د اعناو هنلاوالر علل لاح نم هترک دام
 رخ الا یحالاو هذه هل اح نم مظعا هفت هيا و ثدخ كبر همعاماو
 لشلانیفا هنلبعتساایقهسفن لامتسال ةه هيف دف همه بحاص عما

 نيف نع (سوسحناینالا ح رحالو قضا ناو ییجردیف یم نوکیفاذه
 همالسلاو ةالصلاهیلعلوسر میکنره لدروتک نامی هنلوسرو هپ یلاعت لار
 دوخا ردشاوا لصاو هز یلیص كنا نوساوا لصةمنوس)وا ل یدک
 هلو سر لو مگر مالا سفن فرب سیر ثمل وپ توب هدرا ما وردشماذوا
 | هلرادیلقت ندماناو ندمانایتاعاوب نب محشر وتکن ایا هنس هلج یدلک

 مزال ن دنرظن کالفع هکیلاعحا ینالخ کناما لوا یدلبا روطخ اکب نکرهو
 یکیدر ونک ناغا ندمرن تح م دليا لع هني رزوا مایا لوانب سب رولک
 یلایخویمفرصبو یرصب منب یلاعتقحو مدلب یم :دلوان موم هلهج وو

 رل روک هکبب هنسن لوش م درو هلیزوک مرمصب نب سد یدلبا فشک

 هلکنآ الازاروک یب هنس لوش م درو هلبزوک مت ریصبو رولیروک هلکنآ الا
 هلکنا الا زل روک هکیپ هنسن لوش مدروک هلیزوک مل ابخو رولیروک
 متی داق هلبا دیبلقت لواو ی دل وا دوهشم ماما لوا مب سد ر ولبروک
 كهك مغ دلوا عباتلوش مدلبن سد یدلوادوجومےھوتمو لی ےکح

 رد اط صم دج ماع هج اوخ عی ر داوسر شار دنوک اکب لوا هکر دق
 ن دش مدا مدلنا ه ده اشم یروتآ یب انا عيجو مالسلاو ه الصلا هيلع

 ناما هیادنالوایلاعتوهناهس تح یخد مالسلا مهیلع هجنراو هدم ترض>
 ندشاکی دسلاق هنسکرب ن درلنا مح ید زس وک اکب نسءیج كرانرونک
 مد روک به یرانا نالا ندنم اوعو ن دنصاوخ ن دکج هلک لد هتم ابقو
 هدب ولع اع لوش ید م دلب ی زردقو مدتبا هدهاشمیسیلک ك تیرا هیت رمو

 الج

 ار و تم _
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 ز هبلاق هدل عمر هکد بوریا لساکتهنب رلمرعو هیلک لالکو روتف هنب رابعسو
 ٭ تسر امهللابیسربمک اکره # تسرهکردتیاهن یب رداربیا (یونشم)
 ب ولق هعا راهظا ناهملر راو قرب ندنرا ونا تّیق> وب هکردوب خدر و
 ندنرلتمهل یرب واصت لرابعدم داب الا دبا هکر راشغاب تئار ورب هنیبلاط

 ینارج ین مع رلبعدم هکز رولوا صالخ ندنراتلط یهبش كنيلطمو ||
 نولاظاا لومباع لا ن اهس ردروزو بذکر سارسیاقمقادصمو ردر ونی

 جساماذهلکول منو لول ا من لیبسلا یدهب وهو قلا لوق هاو اریکاولع |[
 ربکا حش هدناحوتفدی وم ینا ویو )ماصتعالاو قیفوتلا هنخماقملا اذهل |
 هان انما دقعلو) هکر دش روس بودیا تیاکح ن ذنل اح ی دنکه رس س دق

 لصب (اامو هلیصفت نم انیلا لصو ام الصفم و المح هب ءاج امو هلوسر و
 تذخا یعالا سةن ىف هب ء اجام لکب نونموم نڪ ان دنع تشپ مل واانبلا

 زاوج نم هيف ىلةعلا رظن مکحام ىلرطخ لو دیلقت ذخا یوبا نع كلذ

 اداعو تنها نيا نم تلع ىح كالدب یناعیا ىلع تلم ب وجو و ةلاحاو
 رصبلا نيعب تب ًأرف ىل ایخو یترصب و یرصب نع هللا فشکو تنآ
 لابا نیعب تیر و هبالا كر ديال ام ربصبلا نيعب تو هبالا كردي الام
 دیلقتلاب مه وتلا ليلا مکطاو ادوهشم ىل مالا راصف هی الا كار ديالام |

 هللا لوسر د للا ث وعبملا لوسرلا وهو هتعبنانم ر دق تم ۴٥ ادوجوم
 دج ىلا م دآنم مهلك ءایدن الا عج ت ده اشو سو هیلع یلاءت هها یلص

 دحا نم مهنم قبامیح مهلکمهب نينموملا هللا یتدهشاو مالساا مهلع
 عاج لا بتا مھ تبآرو مهتماعو مهتصاخ ةماقلا موب یلانوکیوهوا ناک نم

 اعلا ین وهام المج هب تنما ام عیج ىلع تعلطاو مه را دقا تمل عف اهلك ||

 لزا لف نامانع هتیاعو هتأرام لع حر خذاغ هلک كلذ ت دهشو یولعلا ||
 ىلعلال لسو هبلع یلاعت هللا لص ینلا لوقل هلعاو هل وق ا ام لمعاو لوقا

 عابالایفدوجولازپ رعاذهو نابعلاونامالا نیب تبخاوف یدوهشلالو بعل الو
 ناعإالاهب عقو ال هني اعلا تعقواذا انه نوکی امنا اک الل مادقالا هرم ناف

 فرعی نا لامکلانم ةياغف امهنيب عمك لف ن اعا یلعال نيع لع لمي
 هلزممو هردق نع هل هللا فشک اغ فشکلا لها نمناک ناووهف هنلزموهردق

 قو ذ عم نابالاییع لع نم لماكلاو ة ده اشملا يلع لیعیف هسفن لهخ ||
 تنک او لاحلاب اقباذ ماقلا اذهل تبآرامو نابع)اهیفرتالولقتناامو نأ دلا

 مجامساو مهنابعا ةيور ىف مهشو يب هللا عجام نكل ملال ال اجر عا
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 گناهن ز رد(لاثمالاهللاوب رضنالو هللا تاذیناورکغتالو هللا ءالآیناو رکفتو
 متنوا اعو)نوح رولوا داسفا كفيدناص ح الصاو دالا كکیدید دنح وت

 سحاوهوهموخ ندلا ینه لیح تع رس هدلاح را" سا رد(الیلقالا ملا ن

 هلسفن كشدا اعادو لوا هر ز وارذح تباغ ندہناطٍش سواسوو یتاسفن
 دا ره ربیمترنا هکه لیا نعطوبد رهاظباب را هریسفن یاملعو نوسلوا تغلاخ

 نیمججا مهيلعىلاعت هللا ناوضر باعکاو مالسلا هيلع ابدا هدنرابع ریسفنو |[
 هکتراشاو زومولفموید رددیحوت ندخناشم فلس هکاواو ردراشقک هجرت
 ردپ ژزوسقارغتسا ورکسو ردجراخ نداک دا موهفیرتک اردنلوارداص

 بودیا ظفح یناداوب میکاتقوردهنیرزوا هیادبلایلا عوجراا قیقحت باب را ||
 كنالعو لجقح ترضح نیس هدیافاصنا هکب روصفو فازعا هکیزجم
 ارس كناجولد هلب راونا (لعت نکن ملام كلعو )هکر د ديما ندننیهوم لاک
 ندکو کشو ماهوا رظهلرب هبیلق تافشاکمو هبیع تادراو بولو ار ونم رسارمم
 دا مه لزتع ارتد رطناکلاسدہھ٭ یلاعت یادخ نامه نیس هل وار ود هبلکلا

 ناهجز برات (یعاب رر) داناشح لاصو بارشار تقیقح ناملاطو # داناعر
 "ه درب ارل مهار ۴# نادرک روک: تسها مع هکیلاح # نادرکرب لد یوړ

 لاوس ه دماء موب رکا ٭ نادرک رس مور فرط ره) دنح ات # امن دیح هل

 دوبقو ردزحاع تراشاو رصاقناس ندّه>-تاذ تقیقحنوح هک هسروالوا

 هتقبقح فشک فیصوتو تف اضاو بجاح هقلطم ل اج لوا فیرعت
 لوا نایعو فک تاکاو نافرع تا زا هکرد نوع سد رد رحاح

 كفك نوح راردبا ساطرُ ودرادم عیبضتو سانمیدصت هدنلح ك هدقع ||

 اکو بکر دک عز ر ولبق فا ذعا هدننا ب كلآم رج الر ارولبق فازعا هکیدبا مارح ||
 یرلبق اس كنيفاب بارشوب ا مک | هکر دوپ الوا هنلوا راذتعا هلهجو جاقر
 ل اح رکسر دیراشکمد كن رحت تب دحا و ردیراشوخ رس كنمزپ تدحو
 | ردشتک ن دنرابدنک یمهو تقیقح یالبئسا كنهنور دنا هیلغ هرلنا

 رانا مرجال ردلکد هلرابتخاو ت داراو هلرابتخا تهج ررابوس هکزوسره
 ن دقفحتو ناب و یخدرب و ردراروح ام هکلب ردرار وذعم هدراتف کک وب

 هلر هقلغمتاماط هکنآهنردقلوت ییرلتع زعو ردقب وشد هنیکااسیراضرغ

 كلام دّتموب هکر هل ان هلوا قب رفت قلاب عجو قیبضت ینلاح تقو ارلنآ

 ردقوب یی افک هدنآ كترابعو قیا رد هدنا كتباو ر هکر دنیفب عرب یاس

 + هنیربعسو
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 || نامهربخ ندنراوطا ضل كيااذه عم کا یک ةف یرمع؛:ندلابخ ۱

 || نانکو * بیقرا راذح هیلاترمر (رعش )رواوا بیس هنعینشت ل ۱ ال هاح

 | بی رق ناف یدبعحدا ویرون نم تشالناماذا # بپح بی ارس |
 || لولح مدر وکی یساکقازرادبعنیدلا لاکا نلوم ید نیدلا د ضع یضاق

 زردز و رسا تب ربع داحاو لولح هکیدیا ربد اادو یدبا رکنم هداحاو ۱

 ءارو مالک وب لصاطاو مرا Ea دشا ردعلا ادهو راد هربع رادلا ق سیل

 || هلبا هبنهذ تالمأنو سسیم كعشربا هلبا هیلعع تارط انم اکوب ر ده دلقع ||
 ۱ كوب و ردهننابعو هبقشک نادهاشم یی رط كبو نامهردلکدروص-هقاراو 1

 نوواب لقع یی رطز لد یا (یار) رد هناحورو هفت تادهاح یییس |

 || دص * یبابیوب و كنرهلالوج هک ی هاوخ هن نون مدقرب مدقهاکناو # هنآ
 | یهد قشسعب لد هکمد ره ( ظذ اح ( * هر نور رکح رب نموح عاز ۱

 لعععنمزارام 3 تساب هرانهساحه تحاح رخ راکرد * دو ید سوخ 1

 ۱ تحاصو ۴# تسل هراک جھ ام تالو راډ هنس ناک # راب ید ناسرم|| ۱

 | هسیا ند کا ربع هلیظفل دوجو ندیقیقح ًادیم هکر دشعد صحانم]|

 ترضحو ردلعسا نددوحو تدحو اربز ردبلوا كارببعت هلطفل تدحو 0

 ۱ قارعندلارعت جش ردشمر وب بیعت لباهطه هرسسدق ینادمه ییعدیس ||
 ) ظداح ( بهاذم نوعشعت ايف سانللو ( عرصم )ردشلبا رییعت هلو |

 | |× دینشامز ےھام ۂصق تفکہ ک سکنا ہک دنلب دنکیمادن قشعهک ایا |

 و (میضن ۳ لاثلاو ةطاحالا نع لع # لایخنع نیس لحام ادا

 : شد ملح و ی ۴ تسد رول ندحوهار ۷ تسادیحوت یوکوتفک

 || ندز مدقرد دیحوت هار٭ بارسدشهکس سیا بارسزا ٭ بارس وچمه
 هللابتنمآ هکر داوا مزال هر ۵ دننیبه دک تا دزمدىاچەچاي ردردد# تسا

 || هلا لوسردنع نم ءاجاع هللا لوسر تنحاو هللادارع یی هللا دنع نم ءاجامب و
 || هنی دزوا تعاجو تنس لها نی رط بشوزو ر بوبد هللالوسر دا! رح لع
 ]| الا سنالاو نا تلخ ام) هک هلیقاوسام نن بولوا لوغشم هراک ذاو تدابع

 || تسشن بویلبا مهف لیسریاعا و سس رغ هدانندرادو یزودنکو (نودبعل ||
 ۵ دف رعم | تاذو هیلوار وکم ورو رغم هلدراعمو ه دیادع ندروبفلهآ ۱ 1

 ۱ ااوچ هللاتاذ سانلا لک )هک هیلاص رک اله دطرو سه بورتسوک لعو |

 2۳ ین

۳ 

 س ط ام
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 | دتا ملکتمرابدلب هرظانم ملکتمرب هلبقوص رب هکردشمید یلاعت هللا هجر
 : لوا مرا زیب یدتباقوص هبلباروهظ هدکسو هب رک هکندادخ لوا مرا رب

 ندنسکبارایدتاراتلوارضاح هدسلحم هبعاروهط هده رکو كس هکن داد

 كرلکته هکیدتبا بودیا هسبجوت نمالکك رانوب لماکر یدلوا رفاک یرب
 دلکن ميکبره رد ۰ داند لاکو تسخ تبان هب رکو كس هکر داوا یداقتعا
 یادخ یدارص تا سدرانا لوق ناصمن م اع هبلبا 4 طاامو هسث الم

 أ هسال» هلباهب رکو لس هکر دلوایداقتعا كنیفوصو زدکءدمرا رب ندصفان
 هاروهظ هدرلنا نح رکا هکلب ردلکدریدپ ناصع زک ره كا هطلاحو
 ندصق ان یادخ مرازمب ید وصم ید كلا سد رولوا ناصقن هدنضیف
 هلرلنوب سد ردلک د قيال هغل ادخ نالوا صقان هکردقوب كشوردکع د

 روهظرداربیاراهنب زویدلک مزالرفک هنب رهو یدال واندا دخ یغاراربب
 میکنن هیلبانیمهوت داحاولولح ندراترابعیلاثما كن آ بو ندنظءرودصو

 : تاهن یدوصعم كن هفاظوب ییسردپ راد با مهف هلب وا رارصاق ضع!

 مک هنرهردلکدنکم قو ار وصن هلتراشاهیورب رفت هلترابع هر دف د هددحرد

 .نددام هوجولانم هسیابب رف هنهذ هحونم رکا راردیا ناس هدىابوب

 نعافرح نبرشعو # ةعست حسا نم طبخ اصرف ناو (رعش )ردديعب
 كزوسوب و زالوا كليد تقیقحرارسا هکر د راشد رلفراع#صاق هیوللعء
 زدکعد زاکتسار «دعرش رهاظ ینابب كن هکردلوا یرب ردراو لج یکیا

 یترس تیپ وبر مک ره هکرایدید ناباافو هنساداترابع هکر دلوا ند یربو
 رواوا باقم كعالسادا مع ندرفک هرزوا ل هکلوا رولوارفاک هسیااشفا ||

 هک داوا شاف ٹی وب ر سس عد ردرتس ضرغ ندرفک فا هروک هل ینا

 یدابع كالساذاو) یروباسن نیدلا ماظن انالومو ردکعد رولواروتسم
 رونوالا ماعلا تارذ نم هرذال )هک ردشمرویب هدنسفت كنننآ (ب:رقنافییع

 علادرچکال اهبلااهدوجو نم برقا اهنمبب رق اهیلعرهاقاهبطبحم راوناا
 ریظهنع لافلا فشکیال رخآبرضبلبطقف داحمالاو عنصلا یععالو طقف
 هرذر څه ندلاع تارذ نعي( لاج ا هعنشبج وب هنع ريبعتلانا عع لاخلا

 رذیلاق هثب روهظ كناو ردطبح یبهرذلواردقح تاذ هکراونالارونالاردقوب

 | برو نالوا ناپ وب هبهرذلوا ¿ ندندوحو كنهرذ لوا رد رقاو کا رذس ردو |

 یزوقربندنآلاقم هکر دهل رخ روطر هکلب لکد ندنتهح داحاو ع قحااا



 هک

 رولوا قسم هدرطو دعب یک لوا سبرونل وا رشح بولوا هحوتم
 ۱ سک # تسا هغاخربهبه قیسمو یرونسم مکح ( ظفاح ) هنم هللاذ وعن

 فبح # رکب قوشمو یزارخآ تذل # دور تلاح هحرخآ هکتسنادن |

 رکاو ایکح ا هک کلب (حتف)# دورب تلاطب یسکی هکتاقوا

 ضع و ردراشلوا لثاق هنهیزمن كنيل امتو هزاصس قح ترمضح نیملکتع
 ندشیداحاو تانآراندیا لبم ههدشت ردراشلوا لئام هنهبشت نیملکنم
 | أ ندناهباشنم لببق یرلناالع هکر ایدتبا كس هلب رهاوظ كصوصن ضعب
 2 انجو قولۇنا اویوتس |شرعلا لبع نجراا)تانآ ردرلشادا دع

 هللا بنج یف تطرفام یلع انرسح ابو نیع ىلع عنصتلو ےھیدیا قوف
 ثى داحا (ةرطان اهب ر ىلا هرمضان دةم وب هوحوو ی 9 تاوعسلاو

 | نجزاعباصانم نیعیصانیب نمولا بلقو رانلا همدق رابط ا عضب قح)

 نورتاک مکب ؛ ر نورس کناو هدحاو تدب نح كعطو تكن ب هو

 || درس ًاروقر وص نسحا یف یب ر تیارو هب و ریفنوماضتال ردبلالیل بقا
 | هلا لقبالو بیط نم ةرعلاب قدصتیل كدحاناو ططق دررهاباش ةزوص یف
 قح هليصفوا هولف كدحا نراك اهب رغ يلا هدي هللااهلعجف ابیطالا
 | ق الا لیلا ثلث ىف ءاعسلا یاونا ع لحو زع هللا ناو دحا لثم نوکب

 ( رهقلا عطس قح كاذک لازیاخ هبطعاف یاس دبعالا لوقبف هيدي طسیف
 یاعت هما یضر یرافغرذوا هکر دلونمو هسراو هن ج دیلاثما كنو و یک

 | هیت بایرا (هاراینارون) هکیدروس (هللا لوس را كی ر تیآر له) یدتبا هنع

 وب تم یناروت ینعیرلیدلبق هلکی کا نقر تروص كنظفلینارون ||
 اعاو رولوا كعد ینانب مروکن اك ر درو نر نعي ردهنسانعم نیا نم هللا

 نوعف خیز مهب ولقق نیذلااماف) یکی ناحورراپدنود هدحاو هلک هییشت
 هک را سیب الا هللاا هلو ات یامو لو وام افت اوت ءفتاهنفیاشنام
 ]| هداتد یرادا زار ولوا بان هناهباشتم كاا ردراولیم ندّمح ه دنرالکوک

 |نلبوأت كه اشتملواو ردلودع ندرهاط هرزوا یرلاوه یدنک و ردهنتف

 | هیت هکر درلشعد نیمه صعب و نلعب هنسکیربغ ندیلاعتو هزاعسیحا
 سدق نیدلا ی حش ردهیشد هن ادر یعح ترضح هفت یف جد

 تاقناو* اددحتنک هبشنلا تلقناو# ادیقمتنک هیزىتلاب تلف ناف )هرس |[
 اا اجرح فی یشدس# ادسفراع) ایناماماتنکو#* ادد نم ت نکن مالا |
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 .هروصب نیا موب لحجب قانا اضبا لاقو هل نو دحج سي مهديافع ةروص

ِ 

 || ترض> یعب( ا هنولبفيف لامكلا ةروصب لوحي اهنورکیف ناصقنا
 کی رانا) مکه بد بویلیا جت ه دنر وص رکنمرپ هقیالخ هدننوکت عایق قح

 قح تربضح سپ ندنس زرونغیص ههللازب مکر هید قیالخ سب (یلعالا
 ید قیالخ سپ هیلبا یلج هدنروصیکیدتیا داقتعا رانا یلاعاو هزاعس

۱ 

 | تابارخو هاقناخ قشعرد ( ظفاح) را دیا ه دهم بولی نیکودیا یرایر
 ءا «رها وب * تسه ببیح یورونرب تسه هک اج رھ ٭ تسدن قرف
 هاوس ا رفکبو صوصخ دیقب دعت نا كابا ) هکیدروبب هدیدوه صف جش
 یلوبه كفن ف نکف هیلعوهند ىلع الا معلا تتوفلب ربشکربخ كوفیف
 | هرصح نا نم مظعاو عسوا یلاعتو كرابت هلالا ناف اهلك تادقتعلا یاس
 رک ذو نیا نمانیا رک ذامو هللا هجو مع اولوت اغاف لوقیهناف دقعنود دقع

 مهلغشب ال نیفراعلابولق اذهب هبنفهتعیهح یشلاهحوو هنا هجو هنا
 :«یای دملا یردیال هلافاذه لثم هراضحسا نع ابندلا ةويلا ىف ضراوملا

۱ 
 | (دوضحیلع ضبقی نم ممیوتسیالف ةلفغتقوف ضبقیدقف صبقی سفن
 ۱ ید نیس « دیا دیقت هلدعع صوصح رب قح ترضح هک فاصنس یتعد

 ندهراد لوش یلعتوهزاعجس قح یتسردب هکلوا يمالوبه كکنادقتعمروص
 یتسردب سپ اریز لکد یسیرپب هیلیاصح دقع رپ ینآ هکر دمظعاو عسوا |[

 هجون هررهینعپ هل هجو مف اولوت ااف * هکر رویب قح ترضح
 E A Eire EE قم ترنم کسر شوک
 تربطح س ردیتَمیفح یهجو ئش ر هو ردلکد هدنربغ رد ه دنرب ندراناکم
 لوخشم هنضراوع ایند هويح هکیدتبا هیبنت هنب ولق كرافراع هلبمالکوب قح
 هدیش ره هکلب را هبلوا مورخ ندنتلود یراضعسا كن هدهاشموب هلغلوا

 نالوا دبع قسردب ارب زر هدیا هدهاشم یتساعساو یتنافصو یمح تاد

 روضح هلئالوا ضبق «دنتفو تلفغرولوا ض وبقم «دسفن یقنق هکر لب

 هعح نالوا ضوبقم هنیرزوآ روض حارب ز ردلکد یواسم نالوا هنب رزوا

 ٭ هحونم

 | سالف ین هدرلتر وصاوا یقحروهط یتعب نیسهلوا رف اک هرلنروص راس

 | عیج «دکناذ ودنکن سسب هلوا توف ندنس لع همها تقیقح هلیسهطساو|

 | رع كقح رولوا ضوبقم هللفغ هک هنسکلوا اماف رولوارمشح اهجوتماا
4 
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 تسذع وتروهط (یب رغم )دوب قاتشم اع وا عدوب جاتح وابام ٭ دش هح

 صا نيقب نوجو#كالول نك ل یالول ره ظنت سلف #* تسنزاوت دوجو
 ردي ر اس ه دبنا ره هکر د هلبسهطساو رون لوش یروهظ آو زدی رابتعا

 نالا هکیدروښ یدتشا نیدح نک و هلن ناک نوح هرس سدق دین

 ه دماعم ول یضل هللا ناک هکر دحخردنم هدا دح هيه باب وکو ثالدک اصٍا

 تسا سکنا ( ظفاح )ردندنلبق اوخراروفغ هللاناکو ایکحایلع هنلاناک |
 | × تساک رارسا مرګ یسبتسه اهتتکن# دناد تراشا هک تراشب لھا |

 ۱ *تساکراج هناخوک هحیاسرب را ٭ لولم تخش نیو هعموصزا مد

 رد راووص هک ردنامز هو هکرلبدتنا بولوا مچ رلیهام هدنامزرپ (لش )
 | رکم لدمر وک یی وصز زکر ھو راربد ردندوص زغابح مرو زریدشاررید

 | «دتیاغ ردراو یهامرب هدا رد نالف هکیدیا شعسیا یسبضعب ندنرلا |
 ۱ مل هراو هنکوا كن آرلیدتا رلیهامون سد ردشهروک ید ییوصمهرداناد

 | نلط كمروک یب وصو رایدشب ریا هیهام لوا میکنوچ هتسوک یب وص هزات
 نان كاّرسوک هنسنرب یریغندوصاکب زس لوا سپ یدتیایهام لوارایدن

 × درکیمامزا ج ماجبلطلداهلاس (ظاح)مرب ویرسوک یب وص زس ید |
 | دمهرد فدص درو رمب هک اریرهوک ٭ درکیمانعت هناکب ز تشادوخ هکنآو|

 یوابادخ لاوخا دنهرد لاد درک اب رد بل ناک هد شک را بلط # رع
 || هتک تساد غرم یا (تبب ) درک یاراذخ رودزاو شدید یغوا # دوب ||

 باج نتشب وخ "یتسهرک # سوه رت کنان یوشن لماک ٭ سف دیقما |
 تانلصو هعوتمتار وهطو و#سب ودشأب قحتالتب رظن ما د#دوشن ۱

 ال هحولا امو ( تیب )ر دلکد حداق هننافص لاو هنناذ تدحو كَمح هرنکتم
 | هنیزوپ ری هکب وترپ كباتفآ 6 اددعت اارلا تددعاتنا اذا هلاربغ دحاو الا
 || ممآ كنر رکاو ردهرزوآ كر ر: نيته ردلکد تکتمو مقن هناذدحق رود
 ندکنر یسیدنک رهالا سفن قو رّتسوک كنررپ هدر ره هنفود هرادشبش
 زالوا صقن هدنوربو هدنناذ كياتفآ کر ه هسرشود هاروژاف رک او رداربم |
 8۱ دره ام روصو یدزالوا هدا ز فرس ۳ هسنگود هنوقاد و لعل مکس

 هسکر ک لماک هسک ر ک یخراخ هسک رک نهد هک رک رد رار و كفح یسهبج |

 | دیعاموب يجب قانا )سو هيلع یلاعت هها لص ىنلالاق نوساوا صقان |

 | ف جيف كنم هلابذوعن نولوقبف ىلعالا مكب رانا لوقیف ةرکنم ةروض ق



{1 
 یرکلا ي ترضج# تسا ناسر یسه دیفزا قح برق # تسا نفر

 ترضح و یدلوا عقاو تبیغ اکب نوکرب هکر دشعد هرس یلاعت هللا سدق ||
 نجر یانعم هللالوسراب هکمدید مدروکی لسوهیلع یلاعت هللا لص تلاسر
 ميحریانعممدتیا سی (یوتسا شرملا یلعیذلا) هکندروس ردن ۱

 ۱ س

 ردنامسآ هاچ هدنسانروا قحهلکنس ۲ لکلاب هدعب (ایحرنینمو)اناکو) ۱

 ]| نیسردیا تبسن هکیدنکه کرد كغاراو موهوم لوش كباج نیمه نیمز هوا |
 جن افصوخرپ و نشو ران ٭ یدرک مدح درک هزهرهب هچلدیا (یعابر) ا
 کد وخ هک وک نی ردراهنبز# یلط ارنا کت سی عوتز یربج ٭ یدرک ||

 لازال (یسدق ثیدح) سدغتو یلاعت سب ودشاب وا یشابنونرک ۱ یدرک
 هدیو هرصب و هجم تنک هتنبحا اذاف هبحایتح لفاوتلب ىلا دبعلا برقتب

 [ كنس# قطاب ی ویش یی و شطب ی ور ص بی وعم“ یفهناساو هلجرو ||
 || ناعسهدعوکر هک نیسیمزمروک راباروهظ ینلراو كح هکرادقملاغاق وب

 هکمهاوخ (یعابر)نیسرد ییعالای رنامس هددوعمونیسرد یظعلا نر

 || لف مک اربببح یوریا # مھر یتسب زجاردم هر عاب # مهر یسهزداپ موش |
 || نیدلا دعس جش ترضح # مهرب یتسرپ دوخ بجز هک هاب ٭ شیوخ
 | د هج که جن یدارغوا هغامریارب نکردیکهری رب هلآ نوکر رس سدق یوج
 ۱ هلعارطو رلبدردنل وب یی وصلوا یدروبسد یدمکندوصلواینآر ابدتا

 || یشکر ه مادام هکیدرویب س+یداب اروبع ندوص لوا یئآ لالا یفرابدتیاهدولآ
 | لغاغوتا شیوخ یسهزا (یعاب ر) زم هدیاروبع ندیداووب روروکی و دنک

 رد#یوشن لحاس انروهظرح زا#* یوشن لصاو شد وخدارع زکر ه*یوشن ||
 هکر رید مهرارسا هللا سدق هبفوص (محف) یوشنلماک قشعلها بهذم ||

 هکر ولا طخ ناموا ندننسح بوو رولو ادنم هرهب نامزلوا ندنلاجج لیجج
 ءاسع* د قلطم دوجو ءان هپ انڪم ون هديا هدهاشم هد هتنآ ینسودنک

 یلاحو «دنانیعت یانارع بوروہب لوزت ندنیوه بیغ *ورذ و ندقالطا
 | ىلج ه دناصعس



 د 04 ¥

 كت هنسذره نب هکیدتیا هشب وردلوا هنعیاعت هللا یر رع نین اما هاک انآ

 كن هنسارهرک هکیدرو ترضح لوا م د: یکتقیق> كنسالام دلب ینتفیق>
 یتقیقح كن ايشا عیجج ارز لدرولب ید ناقیقح كنا ك دیسلب نتقیقح

 روغغف جاتو رف هر اخ #*تسکب رونو هیاس وحام بهذمرد (یار)ردریآ
 #تسیکیروصنمو ارا درک ن یب من اد ۴ دشاب نازاب كاپ ماقمدک اجا ۴ تسب
 رداکدادجندقح ےس ر جک ررید مهرارساىلاعت هللا سدقەبف وص( )

 وهالاذثل یو نم نوکیام)ررویپ هکنسم غش اردلکدادخر ون نمر ذرب ججو |
 عيج قحتاذ (ةثلثثلانهلانااوااق نیذلا رفكدقل) هکرروییهنیو (مهعبار|
 دوجو هنعرزمیلباقو دادعتسا ل دوج ومرهوردشکا هطاحا یاشاوجاورا |

 || طح یشلکب هلالا مہم ر ءاقلنم دبی یعیفمهن الا )یلاعتهلوقر دشکا نمک
J)تروص شرظارد دوبنرکره ۴رس دشابارکرھ تافصو تاذرد ( یع ار  

 هلوف* ردو دج ٥- دوب یکیوا بهذمرد# باو دایدوش یکیوا برشمرد *ربع|
 هيا برقا نحو متک اا مکعموهو ميلعمساو هل نا هللا هجو مقالو ت ای یا
 ین دعت اف تضرح)یس دق ثیدح ( مکنم هيلا برقا نحو دي رولا لبح نم

 لاذیلالکو *دحاو كنسحو یشانتارابع (مظذ) × نهطد فت ہعطتساو|
 ٭ تناس رکزا هدرواربرسا۴ تناحندرک قوطوا تسد# شن *رمشب لا ۱

 سسرهدرکب یدرکد نح# درعا لالضرد هداتفاردوت # درو لمحزرت كيدزوت أ

 شکرد*رکنمسو شیپوالاب وبیش# یوجدوخزا مهاوداردوخ درد*یوک |

 ۴# یاب هزاتوت ندا دزا تسه*# ییغ هج ارس اپ نایدرت# سسنأبب رک هرردنا

 هیر فرعدقف هسفن فرع نم)ثیدح(نورصبتالفا کسفنایفو)یلاعتهلوق |
 ار شنماد*#باوخردنا یلاعت قحترمضح#* بانر لدزادید قشاع (هیاکح)
 شوخ باوخ زدمآرب نوح #*رکد تسد وتزا نم مرادن * زارنا تفرک
 هلا یصرند هرب رهوبایذمرتماما# شب وخ نماد هتفرک مکشدید# شی ورد
 دج سفن ینلاو)یدرویب لسو هیلع یلاعت هللا یلص ې هکرابا تیاور هنع
 ییاوب بنود سپ (هللا لع طبها ییفسلا ضرالایلا لبصت متیلدمکنآول هديب
 رک ایی (میلع یش لکب وهونطابلاو رهاظلاورخالاو لوالاوه) یدوفوا |
 یونش) رش ودفن ززوا كه 8ار دیم رس هدیقلاهیالفس ضرا یارب زس ا
 نم نآ # اینجا سنوب اره تسبن۱#رعجارعم هکربمشیپ تفک (االوم |
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 هسلب یراع ن دقح * مشرب ن دملاع هک هسک لوش ییعب (هفرعالو هفرع اخ
 هدیا فب رعت هپ هسک هنو زولوا شاب هنقیفصلا هجو ىلع ینآ هک لوا سد
 اربمو ارعم ندلاع نح هعشنگز هنسکرب نەی یسکع كلوب نیلجن هنی و رولسا|

 | قح هنیشک لوا سد هسلید كعافد رعد هلهحور هرخ اب وهيا هظح الم

 | نیشلکیح ضیفز لد غابات ( یعابر )رولبب یر دلب یرخآ هنو رواوا شا:

 دوغ هولج شخردیشروح زورا * دش نشوروا یورز ام تمهام# دشب * ||

 هد راونالاةوكشمىلاعن هللا هج ریل ازغماماو# دش نزور وچ ماغن اهج نابعا

 |ولكتساو هقیقحا ةورذ ىل! زاعلا ضیضح نم نوذراعلا قرت )هكر دشعد
 ءىش لك ناو هللا الا دوج ولا ف سبل هنا بن ايعلا ةدهاشم اب اوأرف مهجراعم |

 الزا تالاه وه لب تاقو الانم تفو ییاکل اهرصذ هنا ال ههحو الا كل اه

 هنس هورذ تقیفح ن دضیض> احمر افراع نع( كل ذك الا روصت ال ادباو |

 تسردپکر ابدروک لی هینابع هدهاشءو رلیدلبق لمم ینیلجارعهورایدتا قرت |
 یهجو كنا الارلبدروک كلاه "ییشرهیخدهللا نامهالاردقوب ییقحدوجوم |
 قح یاوسام هکلب هلوا كل اه ه دتفو صعب ن دن اقوا هکلک د هليو لکد |

 هددهح والا تالاه ىش لکهک ردشعدیضعدندرافعو لد هدیاندلزاردکلاه

 هکر دل وا تبسانم ههجوو ر دنقیقح ن دهحو داموردعجار هشرعع |

 ندروم هفناطو اربزردیتقیفح كنآ یراکدتبا هظح المالوا ندیشره لرافراع |
 یش لک یلعهنا كب رب فکی وا )یلاعت هل ود لک د هرو ندراراردبالالدتساهرا

 تیارام)هک ردشمروی هنع لاعت هللا یر رک |قیدصهکر دندلح اوب(دیهش |

 لوا ییالاعتو هناهسقحالا مدمروک شرب نب یخی (هلبق هللاتیآرو الا بش |
 كن هکردانعموب نیمه هجو جد هدکعد(نب رادلایتهجولا داوس رةغلا )مدروک

 هکدح ېپ یاهف رح هح هطقن زا ( یعار) ردنرابع ن دنیعت لاوز یداوس
 رکاربع فرحز تشکنا # دوحو تسدنار هطقن ربغ هک فرط ی و# دوع ۱

 |ترضح شدو ردرب # دوهش راکرب رڪ رم دوش هطعن ك ایراد رب

 ا هنع هللایضر قو رافلارعو لسو هبلع یلاعت هللا یلص ییاطصم د

 رلشم روئوا لصتمب اوا رود هدرب رب ید یحوا دکب در وک هد هعفاو |

 روصتم رعت ندنآ هک هلکنرربیدیا ندرون کر اہم دسج كترمضح لواو
 هکی دلوا بیرق و ی دلبا لب هکاکنر یب هر دن كنز لو او ی دلک د
 ترضح لوا هک نیمه یدلبا لاّوسرب شی و رد لوا هلوا باغ ندرظن

 یدروبب تدوع هنکنریکلواوریک هکدلوا لوغشم هزوسمالسلاو ءالصاا هيلع |]



 | کنآ هکلب زالوامودعم یتاذكنآ نیسهقا هلبادوا ترب رک الشم رنا لوف
 عیج انا ج ددوجولا بج او رولوا ل دره هنتنیه دامریتر وص

 | تالذ)رولولدبت اوحاو روص هک دوجولا نکعو دو قاب هدلاوحا |[
 یلاع كتيلاعت 9 هراس ىح .و(لطاللا در ود ن٥ نوعديام ناو قل اوه هل نأ ۱

 روهط هلا ه دعم هفاتخ ز وص رو ارز هواطم تعیعح ی” ها داحا

 یذلاوه ضرالاو ت اوعسلارون هللا )نیس ردنا ه دهاشم هکر دنرابع ندکا

 هدشادس شب وختاذب هکیرون ( عابر ) هلا ضرالا فو هلا ءاعسلاین
 دنکیم نسحتر وصرد ¥ تىس دشادیش شب وخ نسخ ٤ دیدزا 9 تانا

 كن هغ اظ و # تسا هدشابورس ی قشع توسکز د # یرک هولح 7

 | لصالا ليو قي رصتلاریدنویفب رصن هکر دوب هجوقباطم هنیدوصق
 فی رصت نعي اهب الا لصخال ة دوصقم ن اعمل هفلتحم ةلثما یلا در الا

 رانعملواهک نوڪ لانعم نالوا دوصم ردکمر ودنود هب هفت *دلذما لیصارپ 13

 ییسهلثع ردصم (یعا ر) رولوا ل صاح لبا هقلتحمهلثما لوا الا زالوا لصاحإ

 یلاخ لاشم ۳ نوح ۴# دشاب قتش»لعفو مسا همش اع # دشاب قلطم|8

 | یدینطا ندلادیومو# دشابیحرپ نکن هچرهس ۷ تسننردصزا |

 الا قیتملابرشم) رنو هه ن مكا صوصف هرس س دق

 ىف ىنختسي ال ةيمسلا روصلا نا اکو ة دام نع حاورالا ولخبال نا یضتقی :
 روصتهطاصهدام نهاهلد,ال هیحو راروصنا الذ دالا نعدوحولا |

 اهلصا و لكلا هب وهو زرهاو ا رهوحو ییاقطاهقیقح یهور وصل تتأ

 ینآ لماک قیتحبرشم یی (اهناکماو اهب وجو روصلالمال ا هالویهو |
 ندهدام هدندوحو دیم روص مک هبلوایاخ ندهدامرپ حاورا کشا

 |ندهلاص*ه دام ر رد دنال د نوعا هبحور روص نیلجناو ردلکد یعنسم

 رهوحو قیاقطا هتح هطاص هدام لوا هک نوا یریوصت كتر وصلوا
 كقب افح لو هک ردبس الویهو یلصا كقي اقحو ردلکلا ةي وهو ره وا
 تانآ ر وھط ورد هکشسه ) یعان ر) رد هلماح ییبراتر وص یناکماو ین 3

 ضورعمهکنیمورهاظرد#* عنایت ره فک لها ؟هدیدرد# تساقح ۱

 هک رد هدصوصق حرتشهنب و * تسا قحتاذنآ هکر گنوان طاب رد# تسانف

 هلعوھام لع هقرعالو هفرع ۳ قطان ۰< ا رع اعلا نم اش یرعن» )|

 |هتعارعوا ۸ اعلا نم ارپ هعز ف هفرعوا قلا رغنم سهلا تالذکو ||
 تست سن سس سس

 فر ۳
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 !كفح ریز ن دمهف ره ر دنطاپو ردیفتحت ید یلجلا ثیح نمردکر دو
  ندنمهف كز هنسک لوشالازلوا هسیا اردا مهف ه دنرهاظم ینایلجت عج
 أ ردیب وه رهظمو یتروصكنا ماع هکرولبب هنسک لوا هکردلک د نح
 رانا «.دهاشم هدنره اظم عیجج یلاعتو هنا قح هسیک یک ك لآ یتسردب
 نب رد ایپ زونوا هکر دشمرویپ هرس س دق یاطسب دیزب وبا حش میکتت
 مروشاد وس هلکرلنا نب هکروناص یقلالخو مدعی وس زوس هل رع ندادخ

 | تسناهنوا لاکفاصوا * یتسفنره دنکیم هولج هکنسح نآ (یابر )
 | ع وکی رک | دوش دنتف دص # رهاظ مه دوشبم هکآ هک هفرطن و 3۴ یسب

 نیمرط | ماعاو یلازغ مامااماردنکم تاذتفرعهکز ریدنوماکمو # یسکب

 نوفصاولارع ٭ كتفرعب یرولا ماصتعا (ےظن) هکردشعد یلعوبا مش
 ترضح لب # كتفرعمقح كانفرعام * رمهد اتنافاتیلع بد * كتفعصنع

 ' لوا كکیدتا هظح الم هدنقبقح كسردیا فظ الم هکه لتروص ره نح

 ( ظن ) نیس ه دبا ج هئب هلبس هطس او یروصن كنروصل واور دلکد
 نوح لقعب هکو رناز # كاردا دومن نكره # كاپ تفص رهز دوب هکقلطم

 زهاظهز دشاب 9 شلایخ ییکبمهجرهسب # دیآرب یتروصب هتبلا * دیارد
 هثیدوجو هنت هسیا ه داف تاغ یروصتكتاذ هنک ردقنرهو # شلاج |[

 (ضرالاوتاوعسلارطاف كش هللا ین ا) للاعت هلوق ردهدر وهطتاغنیدصن
 ردراشلوا لثاق هتهادب كقيدصت لوا یک بغار ماماناققحت شعب و

 ردن كالل نب عناصلا تابثا ىلع لیلدلا ام هكرليديد هرس سدق «دینج
 هغارج كحاص قعي(حابص لا نع حابصلا نغا)ىدتا هتنانا كعناص

 س هنسافخ یروهط لاک كمح تاد هکر دون رهاطو ردق و یباتحا

 هسابازواحت ندندح * شر ییعی(هدضسکعنا هدح زواجاذا *منلا)ردشلوا
 نشلکزو # تسنیرانا واربغهکرابنآ (یعاب ز) رولوا سکعنم هنفالخ
 تاذدیسهرد# درادییاف> شلفیقح هتک رک # تسنیراخ اصوالصو

 تاذ هک ردشعد مهرارسا یلاعت هللا سدق هبفوص 3 تسدن یراب اقخوا

 لوبق #

 | :دوجو نطومو هدوهش لازم ندنمارح فرص ین صحت مدع مودعم

 | عج تاذرب چه و زالوا فصتم هلیکنر مدعیجد قفح دوجوم

۰ 
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 كهللا نعي هردقاو ردقتنل مکناف هللاتاذف اورکفنالو هللایلخ ین اورکفت
 ]| هنتفرممیناذ كنا ی دا ریس تسردپ هکن که کبار کھ ہدننا ذو رک لب ارکد دنا ولحم

 | لابخ مب هپ باوخت رکع* تاهیهوا لصویانتوادکن م ظفاح نس زل وارداق |
 هکر دشعد هنعیلاعت هللا یضر قیدصلارکب وبا نینم ولاربماو ) تسودرظنم
 || *ندروآ كيرف فارطاز م السا (یعابر ) كاردا كار دالا لرد نع زعلا

 | ناوتنو ناو # ندروآ تب جش خر هداب زا ندروآ كنژ ی وسز نیجهنییآ
 | یدلیالاّوص ندنتاذهنک كنيلامتقح نوعرف نوحو # ندروآ تنصارت
 إً كقح م السلا هيلع یسوم نیلاعلا بر امو هکیدید همالسلا هیلع ىس ومو

 1 یوم سد یدلبا تست هونج فا نسب ءارا هاد ا ندنلهج نوع رفو 1

 نولقعت منك نا یدتاو یدتا نان هژب راتفص نشور جد مالسلا هيلع

 || هکبنذ (یابر) ٭ کفر نل الل دا # «یدییذخ كيف ترضدق ( رعش )|
 | یمه هج لد یا # وتو نم لاکو ا تافص مهف دش # وتو نم لای دیک
 | ضراف نبا ٭ وت و نم لابورپ وز وسب هک مسرت # یدرک شھنک درکبا
 1 تاداما* یترمحكيف نکنم نا انریحاوف اهدمكيح تّمخا یح تّبخاامو

 | كنيرون هدنر هذآ تاد وج وم عب هدن انکم لاح كلبا كار دا قحا

 | لو ردیک اردا كن یربردعسق یکیا یخدوپ ردنکم هلیر ابتعا یروهظ
 ردلصاح هسانهماع لاردا وب نیسهلو الق اغ ندنغیدلوا نح تاذنالوا لاردا

 || ق>یعب (مهل لنا رغ نم هسفن مهءارو وأرنا ربغ نم هدابعت ییی)
 |( نسفن هنیدابع درب کمر وک قح لوا یدابعرابا ی جت هنیدابع یلاعتو هنا | |

“ 
 1 هروک ذم يعاود ردکلالاردا یتناذكنا ید یرب و زس كا لج رردلب | ۰

 3 بل اط یا ن ىلع نینمّولا ما ردصاوخ ص وصح تل اح وب لر وعش

 || سد مدروک یع رن نعد (هرا ایر دبعا هتدعف هتفرعف هتبار) هکر دشمرویپ
 «راک درورپ مکیدمروک مرا تدابعنب مدلبا تدابع اک اسو م دلبب یتا نب
 ۱ نیل نا)ردشعد هددحوصق هدریگح صوصخوب رعلا نردلایح حس

 | مهذ لک نع نط ابلاوهو موهفم لکی رهاظلاوهف اصاخروهط قلخ لک |

 كنا سپ هنیدابع ردیلج یلاعنو هاجس نح عی (هتب وهو هر وص لاقنم
صاخ روهظ« دناقولحم دا ۱ ۱

 ۱« دموهقم ره ردیلج م قح لوا سا ردراو ی



۳۰ 
 رب ثد وع م داو | هنن یر هبعب دوجو موسرو رولوا قطع لالا فورا

 | ترو هددیحوو رولوا عفت ره هبلکلاب یساناش یخ كرم ت ه دلاح وب و

 هزاحسق > کر دلوا یهلادبحوتام و ر داکدنکم ید بتر هرب هناسد اهدنسار و

 ۱ هلتدنا درف تعئو هلتنادحوفصو لکد هلیدیحوت كرخآ سفن هدلازالزا

 لزا تمن نانےمه ید مشو * رش هعم نکس لو هللا ناک ی دیا توعنمو فوصوم
 | ردرمسبلواهنیرزوا فصووب ےھدابالادبااتو ناک اکن الاورددرفدحاو هنیرزوا

 كزابشا لج هک هلوا مولعماتیدعد كله بی دید كلاه ههجوالا كلاه یش لک
 هلاوح هیادرف نسهدهاشم كلاح وب وردکلاه نوکوب هدندوجو كنا یدوحو

 ناکمونامزا هکتادهاشف باک اورا ص ر تاب راالاو رد ه دنقحرلب وی كلا
 ردنلوا دقننیعهدنع> كرلناهدهاشمه دعوو ردراشل و صالخ ندفضم

 || تاصقنقیالخ دبحوتوردب ن دناص ةن تعصوهک رددیحونو ی لاد حو توب و
 لزانم باک هرس سدق مالسالا میش ترضحو ردصقا هلبنبس یرادوجو
 ! لکذا* دحاو نم دحاولادحوام (مظن)ردشلبا نخ هلتی جواوب ی راسلا
 | دحاولااملطب اهن راع# هتعن نع قطنبنم دیح وتدهاحهدح و نم

 هناساذه * دحال هتعنب نم تعنو# هدیحوتمان
 ۱ لاعت هللاهجریدز نیسحرم

 بعو تح تاذ لاردا ۳ دشع دهلب وه هدنس هس ان اف لحاوف باک |

 نوطحالردلاح هلو ارم ندنرابعاودویقوارعم ندنرابع و تراخاهک تب وه
 * لد یا یناونح دوهش هک لکنم * لدىا|ىناشنهننیعتر کا (یعاب ر )ام عە

 تفأرو تجرلوش * لدیا ناشنهیورعم *وا لزم رسب هاریربکی هاوخ
 ریذحمیرینا ندکلبالئات هدنناذیدنکر دراوهدنفح یدانعک هلبسهطساو

 هللا کر ذح و )یل اعت هلوق هبلوا میاضهدلم انوب یناقوا ءلرنا انردشم روس
 اا رم زاب م اد دوش سکراکش اقنع ظاح(دابعلاب فور هللاو هسفن هللا

 اولا هفلضا رحم كنع عدف( ع رصم)ار ماد تساتس دب داب هشبمه
 ق> كانفرعام هکب دروب لسو هيلع یلامت هللا لص رشنلا دیس ترضحو

 نع جا اک لوقعلا نع بصحا ىلاءز هلا نا هکب در وس هنیو كتفرعم ||
 دد شع هرردظفاح * عتاهنوبلطر اکهنوملطب یلعالاءالملا ناو راصبالا

 ها نصر سابع ناو * رادیناک ےھف بسحرب یسکر ھ×زار مرح نیفیبسک ||
 هکیدروسترضحلوارابدتبا ۱۳ رک دشعدامهنعیاعت ۱ ح

 ۹ اورکفت %
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 نکره ه دنا ندنلاح دیحوت هکلب وشراب وس راز وس عی هاکهاک هدنساننا

 للاخ ندجا ما ر ادقمرب هلیالاح دبحوت هجرک | یلع دیج وتوردقوب رثا
 || كنب ارش دیحوتوب و نوب رفلا اهب برشي انیع منستنم هجارمو ردلکد |

 رولواهدرورمسو قوذ اب ثکایحاص دیحوتوب هکردندتهجوب و ردیفصو |
 كنبراتلط یتا داعویموسر كناهلبس هطس او چه كالاح لوا هکنو نل وا هن

 دوجورلبالع هلی عودنک ه دنرافرصن ضعب هک هلی وش رواوا عفترع یضعب |
 || تلط هکرولوا قوحاما نمر وکه داتروا ردي را هطبار ییهللالاعفا هک یاسا
 سس ود بوڪ ورک ندنش اوم لج یدک هلرسس یرا هیه دوج و

 دیحوئاماو نلوا عفر هیلکلاب ندنبحاص دیحوتوب نخ كرش هکردندبسوپ
 || تان “لجو رولوا مز ال فصو هنناذ دحوم دیحوت لاح هکر دلوا یلاح

 || فز جوب هکر کعرولوب لالععضاو یشالت هدنقارشا لدیحوترون دوجو موسر |
 || هدباتهارونرواوا جر دنمو زنم هدنراونایاح كنآ دیحوترونسد هلقهیفب |

 | «رافساب هووضجردا حصلا نابثسا۱1) یک یتیدلوا جردنمراونا كیکاوک |
 || لدحاو دوجو لاج ید وجو لدحوم هدماقعوب و(بک اوکلارون ءاوضا

 ندننافصو تاذلدحاو هکرولوامج نیع قرفتس هلب وش هدنسهدهاشء
 | جد یدیحوت وب هک هددحرد ران نر دیش هدندوهش یرطن كنا یربع

 || یفص كنآ ید تبر وب و مروک قفص كن,دنکر روک قفص كدحاو |
 || یمطالت لدیحوت ره جاوماراو هرطق هلقب رط وب یقلراو كنیدنکو رروک

 ی سدق دلنح ده رطلا م حش م کت رولوا عج قرعو سود هنف رم هت ۱
۱ 

 هل نوکب ۲ مولعلا هب حردنیو موسرلا هق لعمعصت نعم ديح وتلا )ر دش د ۱

 ۱ رونیلع دخ وت انف مکتنرد هدهاش روت یناشنم لدیحوتو ول ملاک

 || یلع دیحوتر واوا نم یک ا كتب مشب موسر هددیحونوب و ردهبقارع
 | یضعد ندموسر یاناقن هدیلاح دیحوو رواو عافترا هتسنزا ندموسرهلو

 لاوحا تدهت و ل اعا سرت نددحوم ةکمادام هکر داوا تاس هنغدد)اق

 | هدنتح د حوت هدنلاح یت اح لنهج و دح وم هلوا نکم یر ودص
 | سدق قاقد لع وبا هکردندبس و رلوا شا ادا يتتش اکر دولکرک هکلوا

 || (هفح ی دوی ال برغو هتد یضقبال مرغ دیحوتلا) هک ردشع د هرس
 لار ات | ن دنتةبقح كفرص دیح وت هدنرات ابح تلاح هنص اوخ رادحومو |[
 || نال هح رب هدنلاثم فطاخ قر اابخا ولو شال دوخ موسر اا

 ر
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 تب رقرب ر دنا ه داق وم هکیعرش دح رهو رولیف هعلخ عرش بجومرپ

 شع زغوب ریسنیکس الاو ر واوا یسا تعفر میطظعو یحاص هج ردرب و

 | «دنتومو یسهلوا كاپ كناوبح ار ز رولوا ندرلنلوا كلبانو بذعم ین رواوا |
 نوعا رذح ردلثمرب ون ردلصاح هل نغ وب هلغاح یس هلو تحازتسا ||
 لالا ةقيقح عا هنلاو ردراو نوخ نيد كاله ندنا هکه نی رزوا تغالباا

 | ف لوقلا ) مل هلک هنس هجرت هرکذن هن لاعفالا ءوسنم یلاعت هللاب ذوعذو

 « دناصف کیا كنباب یکلوا كفر اوع هججرت اهبابراو هبنارمو دہح وتلا
 ییکیا یناعا دیحوت لواردراو یبنارم دیحوت هڪ ردشم وا دار ۱

 ین اجا دبحوت اما یھلا دیحوت یج درد لاح دجون یعجوا یلع دیحون |
 | هتیدوبعم كنيلاعتو هناجس نحو هنیدرفن كنيهلا فصو ه دنن هک رداوا ||

 | بلا قیدصت هلبلکوک هلبتر اشا رابخاو تابآ هنیدحوت كنقا ةا ||
 | ردیس هجنن کیا قیدصن هق داصربخ دبح وتوبو هیلبار ارقا هلی زا
 | رانا صالخ ندیلج كرش كا كس هلکنو و ندلع رهاظ رد دات موا

 | نايا ترورض هفوپجنیو ررپو نیس « ناف قلواطرنمم هدننکلع مالساو
 |« ددیح وت بنر واسو رد کراشم ه د دیحوت وب هیارلنمؤم ماع هل |
 ۱ ع کا رکن دلع نطاب رد دافتسم ی دیحو اماو ردراصوصو درفع ۱

 0 ىلع «دننیادب كفوصت قي رط هدنب هکرد هلیوش هیترلواو راربد نیب ||
 لج اع دنو ادخ الا ر دلکد قلطءر ومو قیقح دوحوم هک رول نیا ۱

 رولی"یسال هدقح لاعفاو تافصوتاذ یلاعفاوتافص تاوذ"هلجو هلالح ||
 تفصرون یفصر ره و رلک | ندنع ورف یرون قلط»تاذ یاذربره

 عع“ رب وتدارارب و تردقرب و عرب هدرپ رهدک هلی وش ردیا مهفوترپرب ندقلطم |
 ییعورولم رتارب ندیهلارصبومعسو تداراوترنقو عرانآ ینآ هلو رم! واا
 كاهفوصتمو لصوص لها هبنرعوب و لاعفالاو تاغصلا ميج سابق اذه

 هلبرخ ۱ كماع دیح وت یس هم دقم كوپ و ردندنلت اوا یدیحوق بنام
 دی>وت کا رازظن هتوک هکردراو هبنرحرب هباشم هي هبن موب ورد هتسوسا

 ندرابتعا هچرد هکر دسر دج وت هکلب ردلکدیلع دبحوت نکل رار د لع
 ندتطفو اک ذ یک رپ هکر واوا هلهجولوش یعسر دیحوتو و ردطفاس
 یانهم هلکعسیا تالک قلعتع هدیحوت هدسلحما هلک یاهعلاطم قساف بتک |

 هزطاتمو بحب ندببس لوا و رواوا مستی « دنربعع تروصرب نددیحون

 - تست
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 ا سد مدید همرح ن رکب وبا نوب ن یدسا یسپ وار كئیدح ون( رجا ۱
 دوادوباو سو یرانعلا هحرحا هرب رهیان ٤ اس ھا ا انی هکددید

 رابضاق هکیدروبب مالسلاو ةالصلا هيلع مع ذجاوخ نی یلاعت ا هجر 0
 | یر رد هدعهج مک رانا رد« دّنح یرب و رعهج یسکیا رد هشاطچوا

 هللبوو سفن یاوه و هللهج ربا کم کح رهو تب لع یلیضاق هک ردلوا|
 یتکح و نیا لع هلبلع امارولب لع قلیض اف هک ردلوا یسصکیا رابا
 خر هنیرزواقح بناجقاخ بناجو رانا هلباءاو لیمو هلباوهو لهح

 هدیراوم لامو درب وهلباف تما درنو یتالصس باکو رو 1 توشرورلبا

 ر روا حو رزنس وک قح یلط ابو را رولیق راف رصن دساف هدماتیاو
 یةهناوخو سرادمودجاسهو بصانمو رروک اوریرلفرصت ازسان هدفاقواوا

 یزوس قو ناب تب وقت دنیدباعصاو رب و هرالهاان هلپ راضرغو هلی راتلعا/
 روق لمهم یرکنم یهنو قورعم یماو ییاسنحا راکو رای وس ه دنلحم

 رلبا یلوتسم هسنیارزوا قی الخ ییبرلماسق و ییرابانو نیراراکتمدخو
 ردقلعتم هربلا باوبا هک روما ل واو رارولبقرالطو رار وجو رارولآ توشرات
 باعصاو ییاتد باب را و راردیا عیاض ردبجاو یناراوتحع كنآ هرابضاقو
 E FRR قحان هنرزوا افعضو ارقف ییایغط

 لوا ما رول وا خزود بجوتسم مرج ال هلج و سپ رازمر ویلا ندنلا |
 ه داند هکه نسک لوا الاو وا یسبض اق تنج هکر کم رد ہدنج هکیضاق |

 یعرش قوقح ردشلوا ب ااغ عدبووط اشنامزیف هک اصوصخ هلوایصاق

 هالصاا هيلع اع هجاوخ > ندبسوب ردروصتم ن 5 هیلباتباعر هعحوهاک

 | دوادوبا هجرخا Ba عذدقف ابضاقلعج نم)ردشمزوی مالسلاو |
 || کردی رق هل زوتواهدنب رغوقرش كمالسادالبفیعضوب لاعت هلا هجر ||

 | هلا ءاشامالا هلوانوصمو ارمم ندنافا وب هکیدمروک یضاقرب زکر ھر ایا تشک |
 وا رنمو كاب ندهدیدنسنان لاصخ وب نالوایضاقرک !نکل لجو نع یلاعت

 کی > ندتع سس "ه داحو هنلتعص هژرب هدیج لاصخ نالوایدض كیو و

 3 ؟ذهداروایناقواوهلوابلق !اعردشعلوا حرشدک هل سسوتربسلواو ۱

 | هبابآ یکح هنیرزوا قنس نیلاص فلس هدنس انتر وا نانا سهو هلی نی نما
 ع ی قح دی نک و رولوا ور ندعهالا ءابلوا

 ۱ هکنعفش رهو ربا هنن رژوا قح هککح رهورول وا ناهج ود لوبعم و 1



 امد قلخ و رد راشعا لاغتشا هقلخ توعد «لتامرف مكح كمح بوروذ

 || سلحو هسدق رباظح ندنکلتسم تالفعو ندنرجخ تاوهشو ندنانارخ

 مهب ر مهیفسو یقاس لاج لجو هروط بارشو هق دص دعقتو ذشنا

 تبع و قوشو رارریو نش اچ ن دنفوذ ېب ر اشم ءارانوا هرانآو راروقوا |
 مهفو ییسارفو ندع كتهفناطرهو راردیا كيرح ه دنرال بد رانا ینس هل لسا
 ناب ن دتفبقح و ندنقیرطو ن دنع رشه روکن قوشو قوذو یساکو
 رعدق) هک زارابا ذخا هجرادقم یمه یبصن یدنک هنسکر هات رار ولبق

 بو دیا نارمط ندم هح هناشا یت ناجرب رکاو(مهب رشم سانا لک
 لوا مرجال هلوا دنب هّقشع یالب ماد هلیسهناد هنوبص و هشود هتدارا هکبش

 | تولخ هاکز رک دششود عیدب یتاق هماد وب هکیز اورپ دنلب دیبسزا هش
 ۱ ندکعارظن هتاهحود ینادام نس ه دید یسقن یاوهكناو رکح هبهناخ

 ]| هبلامنو ناهس قحیاوسام هک لداک !انررب و شرورپ هلرک ذ همطو رکید
 لوش ورلبا لصاح سنا م اقمو رولوا عطةنم ندنا یشحو كتاغتلا نالوا

 ۱ رارب هغ وانيش كنآ هاشدابتسد هکرو)ک ی امساو دادعتسا هبت مو هیاب

 راد ثار بانو ردقح ی افلخو ششرفآ هصالخ هعاط وب یسردب

 كنہشکر ھ( لا رسا یب ابناک یا ءال)دک مالسلاو ۃالصلا ےھبلع ردابنا
 ودراب راوتمرانا هدنتلا قح تربغبابق هکر مگ ودهنلاکو لاج كرلنا یس ه دید

 نایشآز شاوه ناغرم # دنرکد یناج هدنز شهر ناد رم ( یعابر )
 ناهحرد نوکودر نوربب # ناشراک ناشیدپهدید نرد وت رکنع # دنرکد
 ا رانا ندنرایدنک رارروکراتسدو شب ر ورس ندرانآقلخ نامه ٭ دنرک د

 | ظع او رپ ن درلظع او وب نيمه یرانا و رار دب اراب ربعو هرلیدنک یتس ایف |
 ةاضقاما) نیداداب ةكثالملا ساقب ال هكر زلبو رارونص اعرب ندرللاعو
 ردشمروب, مالسلاو ءالصلا هبلع مع هحاوخ مكت ردهفاط جوا ید

 هنع ىلاعت هلا ىر ة دب رب نع( ةن لا ىن صافو رانلا ن نایضامنالت هاضعلا) ||

 ناو ةن ا فدحاو ثلث هاضما )لا رسو هيلع یلاعن هنلا لص هللا لوسرنا

 قخا فرع لجرو هب یضقو لا فرع لجرف هنا ن یذلااماف رانلاف
 (راثاق وهف لهج ىلع سانلل یضق لحرو رانلا فوهف مکا ین زاجو
 مسو هيلع یلاعف هللا لص هللا لوسر لاقو یاعد هللا هجر دواد وبا هجحرحا

 هل ًاطخاف دهتجافرکح !ذاو نارجاهلفباصاف دهتجاف کالا هکحاذا)

 رجا
 9 )تو تک سم تست
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 هدولآ هلعمطو هلیااند بح هکز وس ارپ ز راز مردش رق هلعمط نب ززوس نح ||
 || رلوا یرثاتك اە درالکوک هلو ر وهظندی وند ضر غو ندسفنًاشنمو هلوا

 نورب ناجرک نه :( عرصم )ل دیآ لدرد دیآ لدزا هآ+*هکردیالکرباک |
 ةجاوخ امهنع یلاعتهللایضر سابع ن هللادعو* لدردمرحال دنشندیا |
 لجرنالجر ةمالاهذه ءالع) هکردیا تباور ندمالسلاو ةالضلا هيلع مع
 ییصب تالذفانم هپ شب لواعمط هيلعذخ اب 1و سان هلذیفالتع یلاعت همان
 ىلع مدقب نوتاکلا مارکلاو ضرالا باودو ءالاناتیحو ءاعسلاربط هيلع أ ق
 یاعت هنلاهانآ لحرو نیلسر۸ا قفارب قح اف رش ادیس معلا موب یلاعت هلن |

 || هبیشاو اعط هيلع ذخاو لجو رع یلاعت هللادابع نع نضف اندلاف الع
 اذهو داهشالاسور ىلع دانم یدانیراننم ماحب امیل قلا موب تابان
 اعط هيلع ذخاو یلاعت هللادابع نع هب نضفاملع یلاعت هل نالفن نالق |

 هدیاب و (قیالخا تاذع نم اعد هللاخ رغب تح بذ دد ان هن یر شاو

 اتد بلطرارک ذم نوح دلبا راصتخا هرزوا رادقم و ردق وج دبعو

 رهرتسوک مای هدارواو بادآو طارش زمکیدتبا رک د سد رایتفمو را هبا
 نیذلا هللا عفر لررونب ه دنقحكرلنا یلاعتو هناصسقح هکرولوا ندرلنوش

 | هنلایصر ندسابعنپهنلادبعو دی ال! (تاجرد علا اوتوا نیذلاو مکنم اونمآ
 || یلیصف هحردزویدب هنب رزوا رانمومرباس کكناملع هکر دی و امهنعیلاعت
 ۱ نعصن ره ع هلوعم وب و ردلوب قالب ز ويشد قلبام كرهحردره ردراو

 || كا هک هننکرهو رولیق لصاحهچردرپ و تب رقرب هنفرحرپ رهرابا هکظعوو
 |! هجون هفرط ىلاعتو ناهس قحو هیلشیاتعاطو هیلباهبوت هلیسس یک |

 || یعجوا هنوق هل هنسهفک كملاع لوا ید ینانسح كنآ هدننوک تمایق هلبق

 || هلیایذج ییانع كنیلاعتو هاجس قح مهرس سدق هک رد اشم هقاط][
 || مولع ندننافشاکم یناطاا كةحو ردراشلبا مس یتشی لاعو كولس هنیچءار |

 || یناعموییافح یاضهدنوتر كنیراونا تابلت لّمحتافصو ردرلشاوب یتدل

 || لصاح مانفوقو مامت هقح هار ولسو تاماقفو لاوحاو ردرلشلوارارسا |
 | صا هننوعد هفحو هنتس رت كفلخ ندفواعآ تزرع ىح ت رمضح و ردراشعا ۱

 ۱ ظع)مک هرکصت دنرکدسا ظعو هدندم يبدل ندر یدنکو ردراشعلوا :

 || یاعتو هنا“ هلا ظعاو سپ ردینم (ییجانالاوساناظعملریض# كس[ "

 || هدنهاک نیک یسهلیحو رکم كسفنو راش لبا ظعو لوبق ند نعوم لک باد ف ||

Xv} 
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 ۱35۳0۶ سنت کو قالوا نمت هلبادهج هبلق روضحو هی خراف
 [هتسوک زوب اک ۱ هیهلا قیافح صعب ج ردتلا بوری وبلا حور هلو بلک

 هبلوا ببصن یب ندنتلود كالک وب ےک ات هلوا لصاح فک رارساو

 رک ذمو *ییکن نابز نزب ییاپوتسد # ینکننآ هجرک انیدهررد ( تدب. )
 تالک مجسمو عونصم ینعم یب هنر هکر دلوایرب ردهفناط یکیا خد
 زد راش ابق یراج هلکنآ نیراناب زو ردقوبرتارب ه دنا ندنید ع هک ردشلرب زا
 زره و زردیا تشک هدلاع هلیضرغ یویند هاجو لام مجو قلخ لوبقو
 :نیحدم كبصانم باخاو لرباکاو لرودصو |یعاو لولم هدنرزوا یسرکو
 دو ىع دب و غورد سو هيلع یل اعت ها لص هدلوسر م اقمو رول

 ژرولآ لام ندراشپ ورد هل هاکو رارابارلکل ادکورارروکاور یترهشو
 تنسن هتلالضو تع دب ینلخ هاکو رارابوس رازوس ر ولک شوخ هقلخ هاکو
 زرنا ےک اتراردیا درس هنیرطاخ ۂلرلن وب ییابند هکرولوا هاکو رار ولیق

 مک اتراررتسوک هغلابم ہدنرصا ب اتعو باقع هاکو راهدیاذخارانوب بودیا
 تح ااو تصخر هاک و راررشود هنلالضوتربح بویلباسویٌأم ییالخ
 ثیدحر لیا نیما ندهللاباذع قیالخ ميکرارولبقعیسوت هلیوش نیس راد

 ن الف ان دح رارزتسوک رابصعت ورا هاتف بودیا لعن نوعطعو ع ونص ||
 زرروا نیفال قلواهصحثیداحا بوید نالفینالف انمخاو نالفنا
 نابز ماعرانوپ رارولیق اوغاو ارعا هتیرزوا تبسن و بصح یرلنالسم
 ردرلنوب نریدنل ولع نیشتآ كخزودو ردندنلیق الع نالوا لد لهاج و
 نوعا یل اعتو هزاهس نح یمالکره هکرد هطاص هما هنناط یا
 ررولوا ع ارا ند الضو تع دبو رلیوس نوجا ترخآ ب اوو
 لقت مک هنره ندرابخاو ندش اتم رات وب ند ربسو ندشیداحاو ندرسقتو

 هلتکحو بداو تبحو قوش هرزوا تین ص الخاو تنس *داجو راردیا
 هی اوقتو عرو و دهزو هب وتو هتعی رش میفتسم طارص یو الخ ررابا رب رقت

 هظعولاو همکطاب كبر ليبس ىلا عدا)رروبب یلاعتقح مكت ردیا توعد ||
 رانو سل هلبااعد نس هلبا هظعوم كکوک ید هلتمکح هنلوت تاک ر( هنأ

 ندیلاعتو هنا قح مرک هلطا فا فر و و هنورل ردیا رملد هلهومذعءاجرت اخ

 هلرشبالآ یوندعبط شی رابدنکو رفک امهالک سّالاو نمالادک زروابق دیموت

 رپ وسزوسقح هجدلوا نکعرل نفیک هنقب رط بصمتو تبسنو رازی ثولم

 ٭ قح ‡#
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 تعداتمو تنس * داحو هلقزارمحا جد ندرلتع دکر دکر رکو راداروشنم ءابه

 زا هبیروب هنیرزوا یتربسو یداقتعا خاص فلسو هلوا مدقتبات هتیرزوا
 | رعهلب وش هدیافظومیتعاسوتاقواو هود نیهذم تعاجو تنسلهاو

 حابصنوچ هقلاق فور هلا فرص هوقلو لرهوتلاطب زکره یربزع
 نیحررادقم بودیا ع ولطیاتف آن هلوالوغشم هنر قتءارقو هرکد هلبق ینزامن

 لوغشم لدهماشخاو رک رک ص ندکدتباا د! نزامن یدنکباوهرتسوک عافترا |
 ه دلع و هک ه لوا ندراشغأ لع هلرب(الیصاوةرکب كبر رک ذاو) تراشاات هلوا |

 ]أ قارشالا الص تمکریکاهقلاقرا دقلواباتفآ کو ردراورمخ دح ی |
 تعكر یا هلوا عرافندنانوچ هلوالوغشم هیدافتساو ه دافاو هس ردنو هلق |

 || نیدنک هدعب هجتراو هتهکریکیا نواانه داز یخدابو هلبق یعلا ةالص|
 | ةج اط ارد هنشياسآ بایسارباسوهتن روما كنب رادنز فو هنت صم یشاعم|
 ۱ هعل اطءو لع ث رحم هتي لدهنئالصلا نیبات هلا لغش هنن رزو اقحتناع دز

 14 د ازواو هلئوالد و هلرک ذ ید نیئاشعل انس رکاو هلو! لوغشم 4 دافتساولآ

 ۱ قربآ هلن زاغ وسناب نوح رولو ای نا ت داخ مطظع هسزدی)تقو یایحا

 زا لوا لوغشم هلع رارکت اب و هب هعلاطم نور و را

 | هرک دو هروتوا بولوا هجوتم هیلبق تعاسرپ سپ هک یش درب تندهگ ات ا
 یقفرطغاص هلرک ذز وضحو بلقتیعچج هیلباهبلغوخم وانوج رال |

 ىنا هل )هبقوا ردتنس کادو بلک وکو هللدو هند وشراق هیلق هن رزوآ

 ۱ تضوفو كيلا ی رهط ت افلا كلا یهجو تهحوو كيلا یسفن تلسا

 لا كاكب تنعا كيلاالا كنمرفم ال ًاعمالو ام ال بهر و ةبغر كيلا ىرما
 ]| درهدیا رک ذ ات هلوالوغشم هرکذ ورک سد (تاسرا یذلاكيبنو تازنایذلا |

 ۱ كأ آ هراو در وخ وا هليا رکذو هلباء وضو مک ره هکر دشلک هدربخءراو هب و وا

 لوغشم هنتعاطو هننداع كاال اعتوهناعسقح هدنآرار وتلباهنتلآ شرع نحو

 یک كن و هدابع اعلا مونرولوا ق < وب, قدصرروک هکا ور رهو رولوا

 E دهد ہالص بوقلاقهدنندبام ك هک هک هیلبا دهج ہدعب ردوخت وا |

 هنرهوهلرو ردزامن تعکر چوا نوالوا هلو لوغشم مالسلا هيلع ردملاعةجاوخ

 حابصو هی وب وا هسرایدهب زک او رد ه دابز یلضفهسردیالوطم یتءارقردق
 || کر دکر کو د هنتقو زاغات هلو لوغتم بودیاءوضو دیدجتو هروط هدنتقو |

 أأددهدهامع ون نان لصتم و هلو مناف اتم و تروص نتئادمتواا
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 ]| «دنتروصقح یلطابو راهدیالاطبا نح هلغانی رفا نحو دلجت هکر تساو |
 . لکاوقنا) هک ردراو هدغب رش شدو راهیلبا لضفراهطا هلکنوپ و را هرتسوک |
 1 | زک هليا رذح ییعی(نورکتنام لعف و نوف رعنام لوقب ناسالا عيلع قفانم
 ]| راب وس یزکو کیدلنلرس هکر داوا ییفص كن هلواناسللا ملعهکندفانمره

 هک ردٹمر وب مالسلاو ةالصلا هيلع ملاع هج اوو راشیا یرالوا نکرکنمو

 | هلکنا هکر دتعو رش لعیرب ردعون یکیا ع( عیال [عوعفتال ړع نم كبذوعا)
 د عشچ رسو ردعفان هسفنیف هجرک | نلوا عفان هجریدقتوب سپ هیعلوا لع
 | تمکحاکا که غلف مولع ماسقاو موجتو تناهک رع یکی ) ردنداعس هلجج
 ۱ ۱ وپا ردرلشعد لوصا اکاو ردراشهردشرف هلءالک یتضعب ورد را وقوا
 | قردعفا ربع ید لع عون و و رلهروشود هتلالض ماد قلخ هلفب رش مان
 | لوغمو كله هسرونلیقلع هلکن او هسرونلوا لامعتسارک | هللاذوعت هناذ
 || ندتماقتسا هداجوندنیدهار هلیسهطساو لعوب راهتښکرس هجنو ردلضمو

  ویدزرلبا لص اح تفیفح مه و تف رعم اعزب هک ردرارو رفهراددشود

 هکلب رلوا لصاح هلتیاور تءارق درحم لاعبو هزاچس قح تفرعم هکر از
 هلتب اتم م السلاو ةالصلا اهعضاو ىلع هیهیوفطصم تعي رسو دلکولس
 [ هاعس قح میکترولوا لصاح هلبا ادتقا هیرضح لوا نطابو رهاظو
 قرفتف لبسلااوعشالو هوعبناف ایعتسعیطارص اذهناور)لرریو ربخ یلاعتو
 كنوبهکر دلوا نالوا یلو هب عفع سب (نوقتن مکلعلهبرکیصو ےکلذ هلببس نع مک
 هک اوتفن*دیاتین صیلخفو هرتسوکزارنحا ندنتافآو ندنعاونا كمولع یک |

 هت رخ آ باو یرظن ندنس هلجب رولیق هک هرظانمو ردیا هکس ردوررب و

 | عرشناب و قحراهظاو طع رشد هلهجووب وهلوا یاءنو هنا قح برقو |
 | هکن دعمطو صرح شیارآو ن دلع تن وعر یسضنو هبلبا نيد تیوقتو
 | ناجعمطو ضرع دش دولا ( ظفاح) هلیق هرکاپرد هلکنا ییلذم كنالع
 | نانابب هک اتر مسح هک ادرد 3 دسر یمن ناشیاب فاذک زا یراخ نیا ٭ نامل اع
 | طایتحامان هک هر واوتفو # دسر یم نایاب كير « در نیاو # مآ هدیسر

 |هججیاب یب هلم انیقبو هیمرو اوتف هلتلعو هلضرغو هل فن لیم هس وک
 لوبق یلاعمارحو هیلبا ف رصتدساقهدنا هراراو فقو هدنلارک او هیلیا مکح |

 توهشو صرح هیلوا هنبرزوا ریهرب هدنآو هلوا هتفشا هک مش هک ارب ز هبل ۱

 | قیراکدکچتجز هدنرع ند مور دیاروهظ هیعذ تفص عاوناو ابرو دسحو |

 ءابه
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 رکب ییا ردص یف هتسصو الا اش یردص یف یلاعت هللا صام هکر لدکو د
 هنیرذص كرکب وبا ینا نب الا هکب دکود * شرب هیر دص ےب یلاعت قح ینعو
 ناعازع :ردراویعا ونا ید كیطاب عو ردراویعاونا 4 !رهاظ ع ےب کتنو حد ود

 | لعویوهن ړعو دهز معوهبوتزعو نابع عو نافيا مو ناسا مالساإعو
 | معو لدهیفصت عو سفن هکر عو لد تفر عم عو سفن تفر عم عو صالخا |

 عو یلاعتو ناس قح مالکو فتاه ءا دنو با طخو ماهلاو تاراش ا نایم قرف|
 عو تافص لج عو تاذلج عو دیح وت عو تامتاکع عو نا دنهاشزم
 رکس عو ا لعوانف لعو لوصو عو دعب عو برقعو لاوحا عو تاماقما

 0 y> حالا میقتسمناکلاسهسیا راوهنرهند.دیغ مولعیریغلرانوب وه وا
 ۱ ie 1 :ردهقناطجوا العورولوا لصاح هلی عن اهلک ءافسالا مدآ اعوام

 رهاط عمه ر دلوا یصچ وا رول نطاب ړع هکر دلوا یږورولیب رهاظ زعاا
 و و هداه > هل ریس کا ا نطا مهو

 || یک یک كناو روشی ربا مات هپ رغو قرش کرب كنسیرپ هکلب ردقوج هساوا
 هدمه باس و شنود هاب 1 هلج اع قلخ ور ولوا تفو بطق

 || ینعیردرارکذمورایتفهرد هد اط چوا ید ره اط ءاأتعو راز دیا نناکدنز

 رظن لهاو تسارد لها هنرلبتفم اما ردرلضاقو رذتعصاو طظعو لها

 رانا سدر دنابز ملاعو لد مع هکلوایرب رد هناطیکیا یجدرانا ردیوتفو

 هتسارا هليا اوقت ینرلاوتفو راردیالع هلبرطو رارولوایسا تبشخو فوخ
 نوعا تاجردو نویماتاحت یترشنكنا هنیلامو ییابصحت كلعو ررولبق |

 ناهس ىح هکر دولنارلنوپ زارتودمطعتم ندي وند لامو هاج یی رارظنو زر لبا |
 نمک او العلا هدابعنم هللا یشخماما)ردشمرویب هدنولن اش یلاعتو |
 ندیل اتو هناعس قح ردلد له اجو ناب م ام کر دالع لوش یس هقرف |

 ترحل تاوت یرلتس هدنرشدو هدنا صحت للعردق وب یراتتشحو فوخ |

 لوقو نوګا هاحو لام ضرغ يلع عننر هلک دالع و لج قح تبرقوا ۱

 هبلاع هرانواوه مرجال زردیا نوا یروص ترهش و رار دیا نوعا ق ولخ |

 لوشو راردیک ریعتسهریع ق رطو راردیا لع هليا اوهو را داوهمانیران و

 ژرولوا لوغشمهنسپ واسم ءرلناورارولبق دسح هرانارانا ردیوقتلهاهکر رثاع ۱
 داره نیساذیا رانا بوتود نفی رط لدح هدثح * مافمو راردنا اتفاهلناو |

 زا ززا ت تعاطا هعح و رزلب وس هتي رز وا هيج وت فزوسودنون
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 دش رمو نب رطلا خب الا موي ىلا لات قمه الا بن مو إملا]
 .یزارلا یدسالا دمع نب هللادبع رکب یبا نردلاو اندلاو قبل امج دفیقخا
 ! یجش درد كنباب شب كد ابعلا داص نم بانک هح ور هللا حور
 ىلعلا لوا تاجردرریدلیب یتکولس كنالع ند هفلتخم فاوط که دنلص
 (تاجرد)عل اوتوا نیذلاو)یلاعت هللا لاقهکر دشم با رک ذاب وب لع بتا و

  هبلع یلاعتقلا لص لاقو (ءالعله دابع نم هلا ىشختامنا) یاستوهناهسلاقو
 ۱ اوُئرواما امهرد الو ارانید اوئروپل ءاینالاناو ءابتالا ةثرو ءا علا نا × لسو |

 | یتسردب و ردابنا هرویتسردب الع یعی * رفاو ظحم ذخا طقف هبذخا نخ ملا |
 نس ردلعالا رداکدنارنالق ندولنارلب دوو ثاریمو مهردو راد ءامنا|

 یسبوار كنيدحو اویدلوا یسهرفاو ظح یدلباذخا ندناریملوا کره
 مک کلب ردشلنا جارخا یدمرت دواد وبا هنع ىل اغ هللا یضرردادردلاوبا

 | یلعو هلوا هلیسو هتب رق یلاعتو هناصس قح هکر دلع لوش رشا كمولع
 | رد رسم كلش را هبهلاعتاجرد هليا عو سپ ردیلاعتیحتفصزع هعیعخا |

 : |لراتمکح میجج هلوا نراقم تبشخو فوخ ها لوا که لطرشلوش نکلو

 تبشخ رترا لع میکردقن رهوردکلنا فوخ ندیلاعنقح یرس كمولعو
 هلن کلان ردشمزوس مالسلاو ءالصاا هيلع ۸ ام هجاوخ میکترترا

 || ندرسمتبشخ ندهلاو مرول دان زن درس یال اعتهلا نی ینعی* هنم کاش او
 | تاجر د "هلیسو تاو هلوالماع هلبلع یشک هکر دلوا تبشخ ناشنو رد هداز|

 هءابناو هبا یھب ت اعتمت و هاج ب اسنک او لام عیج هلبسو لبق ترخآ
 یر و رهاظ لع یرب ردراشموق ثاربع عون یکیا مالسلاو هالصاا مهبلع
 | نیعججا مهیلعیلاعتهلاناوضر هباعص هکر دفان لعلوش رهاظرع نطایع
 !نعب اتو ردراشملا ندنلعف و ندنلوق مالسلا و ةالصلا هبلع كاع ةجاوخ
 | ردراشم وق واو ردراشغا عین ىلع لوا مهنع یلاعت هللا ضر فلس هاو

 | تنسو باکلوا هکر دراشاعف لع هلکناو ردراشلبا ملعت هقلخ وا
 | نطاب معو هسیاراو هنره ییباوت كلرانوب و ردهقف و رانآ ور ابا وریفتو
 | دا داوا ماقم ندییعلا بیع لّیاربج هطساو ییوکر دیتف رمم كنبناعم لوس

 جور كلسو هیلع یلاعت هللا لص ماع هحاوخ هد (تفو هللا عم ىل) تلاح |ا

 || ندنوب تیالو برشمو *یجواام هدبعلا یحواف* ردشلوا ضیف هنفی رس ||
 هعرج رب ن دلام ال اه ماج لوا هنن اج كنب را هتخ وسرکج بلط م اع و

 i € کرلردکو دو
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 اأ ینونیعا ةرظتب ینورظناو ةثوغب قويغا ةسدقلا حاوزاا ببفلا لاجرا
 أ نو! ءابقنور دلوغش هقب الخ لاقثا لج هک ر دصنعم زکس ءابجو (ةوقب
 هحو ردصخت کا نوا الدب و رد رلءلطم هس وفن رارسا ردصخخت یا

 ۳1 اه اق كعومحم یبسقاب ه دیا تافو یرب ندرانو نوح هکر دلوا هست

 کالو دجون یضعب و همالک اذهردیربس كن ابقنو كل ادبا الدب ورواوا
 ردوبرلتبیدلیاتبسن هی هرس س دق یب رع نردلا ی حیث ییبیکیاوب هد

 ناشیا بناج ےک اک و ناتسقرشب طک بک زا
f ۸۸ تک >  
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 اس سس 1 ا س

 رع رسعل دل و ر رلتمدح یرس هدرکامز

 مالسلا )هکر ابدلبا یخ لی وش ام دوب ز یدیا فوصومهلتض ا رو فورما
 ءابقراب هایت ءابقناب ةش دملا حاورا اب یکیلع مالسلا بیغلا لاج رات مكيلع أ

 بت و هکر اب درویب هرخآ لا (هانما داراب بطقاب ناماما دانا ءالدبا
 رونلوا ادن یراقوب ند هغاشا رد رانلوا ه دبطق راد لد هیجیراو هبطق

 ینرصتو یمکح هدرانا كبطق ردراجراخ ندبطق ةرادرانلواانماو دارفاام |
 نعپ ردکر ک راهظتسا هپ هغی رش ٌهناط وپ هدلع تقو هکرایدر وب و ردقوب |
 تونیدیاریهظ یرانا بورپ و یهقرآ هفرطاوا هسرولوا هدفرطقنق رهرانا |

 هج وت هن رالباقم فر طرلنا اداری زلرک قوا هجوتم هرب یراق دلوا هجوتمرانا
 ماسقا ناسق) رردرد هصقونام# ردروهشم هکلع راز دلت رکشوژردی

2 
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 | یلاخت هللایصر تسنهرعو رکب وباویدراشغوط یهذم لوا هل رکفو یرظن
 ]ی واغ ه دنناش ههجو هللا مرک كنیلعو یدراشعا داقتعا زماراب امهنعا |

 هرشطیرلنا هکر لیدر ویی رای هنناب كنېیجر لوا لدع یکیاوب نوچ یدراو
 e o e E RE EE | قحو مدروک ه دننروص ریز خ یزس نب هکیدرویبرابدروص بس رهرقبج |
 یجزوا سیرایدلا هب ون ندنرانطاب نامه یشک یکیا لوا سو ررزسو ||

Êه دنر وص ن اسا یزس هک اریزنکیدلبا هیون هدتعاس وشا هکیدید هرلنا |  

 هپ وت هیلکلاب ندبهذم لطابا واورلیدلبا با ند انعم وبرانآو مدروک |
 ردن دن رخ اتم یالضف هکیدزانیسحرمم انالومو هنا اذهرلیدلیق عوجرو |

 ےش هدننامدقم كنحرش یضنمه ناوید هدنناک مان حیاوف یلاعت هللا هجر
 گردنعاجرب دارفا هکر دشلبا لقن هل وش هرس سدق ندب رع نیدلا ی ||
 هکطق و كن نعي رول وا قاط یددع راناو نلبا قرصت هدرانا طق |

 ردشلوا ییاعتو هزاهسقح یرذظن لح هک ردصنرب رد ید نوغاکا

 : تف الخ هلا هب ونعم تفالخ هکزواوا عقاو ردانو ررد هل ادىع اک او

 دبعن رعو دیزبنب هب واععو نسحماماو هعب را ءافلخ رابامج یبهیروص
 - لا نالفورد هیرزوا لیفارمما باق لواو امهنعیلاعت هلا ضر یک ز یزعلا
 | كنسیکیالوا قحضبف هکردلوادايع ندکعد هنب رزوا یدقاب یباق تنالف
 ردهدنغاص لروغیرب ردصحش یکیاناماماو ردکعدردندسنجرب هنبرزوا
 رد هد وص كن وغ یربو رارید بزا دبع اک ارد هنوکلم ملاع یرظنو
 | ندب راد علوا ماماوبهدهبنو رارد الا دبعاک | رددکلم ملاع یرظنو
 یطادع هدقرشم یر هدننکرترد كلاع ردصغس ترد دانواو ردلضفا

 رارد دی رلادبع رد هدلاعس یرب و رارد میلعلا دبعرد هدب رغم یر و ارد
 فالخ ه دنوب و ردصذخ* ید ل ادباو رد رداقلا دبع رد هدب ونج یرب و
 ]| ی رغ ندرانوب هسخ وب ردبم دانواو ناعاماوبطق صصتیدیو هکر دراو
 هبا تاق و یرب نوح هکندل وا ریست هح و هکعد ل ادناو زدیم هتسک

 ززوب>واو رولوا مات ندرزوحوا یخدرلدرفو رولوالدب یرب ندرلورد|
 هدیکرب ر راتو نوج هکر دوب هيم هحجواد ورووا میت ندامص هماع یخد

 ]| «رلئو قالطا لادپاو راهدیک بوبق دسحرب هدنتر وص كرلبدنک هکر دزرداق |(
 هدنوک ره «دنرلنوک كیا رب ردررقم رلنوب و را هلوا ملاع «رماوب هکر دطورمشم
 تجاح هیهنسکرب نوجو ردمولعم نداودجوب لیص هنر رولو چا ہدج ین

 السلا )هک هیدو رد ه دینا وارلنا هک ديا هنا وان زوب هکر دکر که شود

 #٭ لاحرا و
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 | (تارک اذلاو اشک هل نی رک اذلا) ر دشلک هد دی نآرق میکتن هلا همه
 || تباور ندع هللایصر تانام نب سنا هدقب رشقراشم هک رد لسم ثیدحو
 زع وق تمابق نعي# هللا هللا ضرالاىف لاقبال تح ةعاسلا موقتال# هکردشلبا |

 || ناهس قح هک هیلق درفم ید ردلاعلهارادم هک ه یلق بطق «دنزوب ربح ||
 زه ند هرش عننا باطقا اریز ردکعدرلبا ظف> هل تمه كتا یلاع یاعتو ||

 هرس س دق حشلا م الکل اجا هصالخ اذه رد هللا هللا یساربسه كبطف |
 تاکلا اذه یحاص ممجلاو برعلا « هودو نزا را ۱

 هوشلا دهاوش شا هدق ەللارون الا نچجرادبعانالوم محرما 1

 ند هکم تاحوتف ب تاک امهنع یاعت هللا نصر هد نش تامارک ٥ دنناک ماز

 || رلناو را ردنویبحر هرلناهکردراو هقناطرب ندهللالها هکردشلبا لقن هل وا

 یکلوا كننا بحرذک ر دوا اس هاو كا ا هتک و

 راید وق هنیرزوا كلرانا یت امس ا وک هکر ر ولوا نارک بوش هدتوک |[
 رار ول یروط هڈسوا ع ابا هن رل وا یرالاص هتک رح زک ره|ا

 كيجر رازم ه دیا كير 2 غ اق كنيززوک هکلب رارولب یروتوا هنو

 ا رک دا زو زر هنوکندنوکو رآر ولو اهلي وب هدننوک لوا

 و و ردرلشل وا ص الخ ند دن ا وک رارول و تفخ مامت هس لبا لوخد

 عهاویراعلوا علطم هنا عمو رلیللحم دحیبورافشک قوچ هدحر هرذقناط ِ

 لوا هک رشود هاکو ر ولوا بولسم ندرلنآ لاوحا لوا هتب هدنابعشو رولوا |[

 || تاحوتف بحاصو رولق یاب م اہ نضع ندا هشاط یضعب تالاوحا

Nضفار ل اعتشک هدا  | 

 || هکیدروا وا هاکی درر وک ه دنتر وص رخ یضفاو ر راپ ره هکیدشلاق قاب
 اکا یدررعوا ی یدرلع؛ ذم كا هس ېک رک هنسکرب لاا روتس

 یلط ي هنسک لواو یدرر رک دروس تو یتا هساوا صفر به ذم

 ضش لواو نیسضفارنس هکنود کی ندادخو هلا هب وت یدیارد بویلیا

 | تروص یا هسرولوا قداص ه دنس هب وټو بودیا 4 , وترکا یدرشود ھل

 ۱ تذاک ه دم هو زا کاو نسرلب وس اار ا ا

 ۱ داد وس نالت هکىدردو یدردیآ هدهاشم هدننروصرب رم یرک ا

 || دنبک کر ھو یدلکاکا ی زا ىکا ند هیعقاش لودع نوکر دملا هب وتو

 E یدرااکد ا ندەعبش ا ید عف صفر ندراناإ |
 اے ا م مانت ا

 أ
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 ۳9 رد هددعیاآ لنهروسوب لزاتمو ماتلا فرشلاهلو رد هط ندنآرق

 ۱ کە قوا هنیدامع هطساوالب هدننجیلاعدو هراس قح گھ هروساوا

 | هجو هل مرک بلاط یان یلع مک ت ردیفان كنالاعتو ناهس حب طقوب و
 كلسو هلع یلاعت هللا لص لوسر هدکمرب و ویقوا یسهر وس هءارب هپ هکم لها

 یلاعت هللایضریرکب وبا سو هیلعیاعت هللا لص هللا لوسرالوا یدیایئان
 یدلیاتوعد ههجو هل مرکیباطیا نبی هدعب یدش هردنوک هلتاینهنع
 ن دندرآ امهنع ی اعت هللا یص ر هرکب وبا ىلع سد ی دلنا صا ید اک او

 یدلباح هلسان هنع یلاعت هللا یضر رکب وبا رابداک هپهکم مک اتقو یدشریا
 هللا 2 ینا هشالخو یدلبامیلہت تار هروس ههجو هللا م رک یلعو

 ىا هفالخ هک ىلع كالدبام اذهو یدزب و ویفوا هبا: ندو 1 یاعت

 لرکب وبا اکس هصقوب عا امه :ع یلاعت هللایضر ىلع دل ریمو قیدصلارکب

 ا یی نیو رددرادوا لی هل رم لابلتو هنتف الخ هک

 یذلا راب) ندنآرقیس هروسو م السلاو هالصاا هءلع رد هني رزوا بیعش

 مکتنرلبا هلداحم نوحما یراق هدتمابق مو هکر دهروس لوشوت رد (كلملا هد

 مولعلا نی زاومو نيهاربلا إع ) ردکبطقوب و رولوا مولعم هسنلوا لمأت هدنناآ
 ةبضا را و ةيقطاملا مولعلا نم یهلا قوذ لع لکی هلو دودلآ ةفرعمو

 هیعیبطو هیضاب رو هية طنم مولع نوا ب طقوب عي (ثیهلالاو ةيعيبطلاو
 هدننالنا ینانصا عیج كمولعو و ردراو یهلاقوذ «دلعره ندهبهلاو
 رلن وب درد لبا دخا ن درل اتو هر اس قح یس هلج رد هبهلا مولع

 هناهس حردتبآرب نوعا كنآ هل مرهندمولاو او رلرهروک یب یرهغندعح
 هدندنرت كباطقا کا نواو و هنیردق لاکو هنتدحوو هنتیهولا كنيلاحتو

 نامه هکلب ردلکد ینامزیبترت ندنوب رم دارم هرخآیلا هک ثلانو ینانولوا
 یا بطق رولوا تقو سب هلوا مات یکیا نوا میکس اترد د دع بیر
 وبو(لیبسلا ی دهب وهو قخالوقمب ههاو)رولوا یربغ اور واوا یشاع|ا

 ردیبحاص صاخدرحوتبطق لوا کر دد> اوندددع نوما یسی رب كباطقا

 ۱ بطق یجترب نواو هحراو هرشاع ات هلب ولسا ور دنا نوحما بطق رخاو

 | دادعابیکرت نوعا درفمو ردفلا نوعا طق ییکیانواورد هلام 1

 یسار عه كنسعچ كياطقاو و رده هیاهننالامیلا ندرشع ا بنا صول

 قیفعو هل اھن وکسرد (هللا هلن ) لوا هک ردرب هاکی :رلکدتنا تمزالماعاد نعد

 ره



۳ ۹ 
 ةروس یسهروس ندنآرقور د هنیرزوا ناچلس مدقبطق یعتلاو) ر دلکد

 اأ هبطقو و ردراو یعباوت نوجا هروسوب كن و رد هل داخلا و هعف اولا |
 رد هنیرزوا بوبامدق بطق یجندی و )هلناوبح لعو تابح ع ردصوص

 | اکا ماع هک هد هبنرمرب ردتمظعیلاح كبطقوب و ردهرقبلا ةر وس یس هروسو |
 || فب رش ٹی دح ميکنردبلقنالوا قلا عسو ترم ق وذ کناری زرع روتکت فا طا
 || تقاطاکب یتعب (یدبعبلق ینعسونکلو یناعالو یضرا یتعسوام )ردرا ۳۹

 || بطق یجزکسو )یلق كل وقرروتک ت قاط اکب نکل مامی مرا یدمروت

 اا كن هروس وب یلز انور دن ارع لآ یسهروس ندنآرفوردهنیرزواسایلا م دق

 ۱ ز دلع هن اهباشتم ن دهللا مالک ی اح كبطقو و رد هح ددع یرلتنآ

 || كنيلاعتو هناهس نح بطق سب هلال هلی أ مال هک اهباشنم نیومآ
 || ردمکح هلج تاهباننمهدنناو رول یناهباشنمعیج ذصاخ هلیمالعا
 | ردنهکلا :روس یمهروس و رد هنیرزوا طول م دة بطق یجنزوقطو )

 ۱ بدا ءوس لوا هک ا تہطع نديداءوسردطوفح بط و وا

 | هلا لاقاکر دم اصتعاړع یلعكتوبو رلبا دیعب ندقح برق طاسب بحاص
 || بطقو و(اع ج هللا لح اومهتعاو)یلاعتو ناس لاتو ( هاب اومصتعاو
 أا ردراو قرف هدنسانروا ماصتعا یکیاوو رد شبا عج یماصتعا یکیاوب

 اا درا لوا كىم اکا هکر دقح ندو مقتسه طارص هللا لح هدتعمعحواا

 ا

 || هق>ندنربغ كفح ماد یحاص تاهبنرموب ورد نیعتسنلاداو یس هتم
 ام دةر ند میّقتسم طارمصراناهجرک | یر هللاب ماصتعا اماو راپاهذاعتسا |
 ۱ ۰ دنامز ره كنا هکر دکلهتسم هدنرظن قح یاوسام نکل ردشماعصب هرشطا|
 | ناس هنال تنم تابذوعا)ردراو ثید مكت ند قحرد هقح یسءداعتس |
 | اج هکر د,طق لوشعساتب طقوا هنمالا هپ ذاعت سالف هقلخ نم"یشهمواقیل |
 رد هنرزوا دوهمدق بطقیعنواو)رولوا ق الم هلا مالسلا بلع یسبعورلیا لتف
 رد هک ددع یتنآ كهروساوا یلزانمو ماتلاو لامکلا هلو ردماعذا یس هروسو

 ۱ عل ردقاق ساعی رب ندنس هلج رد راو رک ددعندلعنوعا بط ولو |

 ۱ ۱ هلا اتعلاو یهلالا ظفطاوهاذهفرولب ر روس هنّماخ یفقولخت 1
 یس هروسو مالسلاو :الصلا هیلع رد هنب رزوا اص مدقبطق یر نواو)||



۳ 

 | كنب رل رها هدنرانامز هکردراویطقرب كنب ره ندناماقم باعا تالذکو | ناب رف لوا هر نده لو لاو هاب - نوسوا موم

 نیلکوتلا بطق نيبحلا بطق نیفراعلا بطق هرلنا کردشلوا یر ادم
 رک د مر سد ردر وصح رغ رانوب راربد ندب اعلا بطق نیدهازلا بطق |

 س و هباع یلاعت هللا یلص انیدندعب هک ردباطقا یکیا نوا لوش رمکیدتی
 رد هنیرزوا جورب یکیانوا یناعس> م اعرادم میکتن ردشلوایرادم كتماواا

 ند طو راد ردتعاج رب نود رفمو ردحراخ ندرانو نود رقم هقاطو ۱

 ةالصلا هیلعزیبن وردند رلنا نخ یکیاو مالسلا هیلعرضخ هکر دجراخ
 حو مدق یسنکلوا كبطق یکی نواوب و یدیا ندرانا هثعبلالبق مالسلاو

 ن دنتهج مکحر دیاطقالک | بطقوب ورد سی هروسیم هر وسو رد هرزوا |
 هدرهاظر دشلبا عج ینتر وص رهاظو نطاباکا یاماو هناصسقح

 هي یربغ ندنو ند هرشعن ابا طقاورد هفیلخ هلته ه دنطاب و هلقیس |

 | دمو اما یج همالسلا هلع مدآ کت ردقوب شارپ و یماوج كنساضتتما
 | مدق هنسیکر رک اردشلرب و لكلا عماوج همالسلا و ءالصااهیلع
 | د مدق نکل یدرولوا بطق وب هاوا هنیرزوامالسلا هيلع دمت

 | هل لیلخ مهار م دق یسیهکباو هاوادح اربوکردلکدرسیم هیرزوا ||

 | تکسویرظنا لیلدلاو دعا بحاصوه ردصالخ |یس هروسو ردهنیرزوا
 تو روتوا « دنحا تاپ ره دنرزوا یس رک ربرد ه دام” “وح ء اض و هداوه 1

 یس هروسو رد هنیرزو | یسوم م دق بطق یعجواو ردرظان هفالخ |
 لقن هنس هرکص ی دبا ند دانوا الوا بطق وب ور د هللا صن ءاج اذا

 هبطقوب و یداوا بطق هرکص یدیا ندهمالوا ینانبطق کت یدنلوا ||
 اطع عفو ذ كي یکیا نوا ه دنا ههکر هدادنماقم یلاعتو هناجسقح |

 هنب رزوا یسپع م دق بطق یجب درد ردندازانهمظعا یلزبم ادنو یدلبا |
 نوعا كناوردنآرق عب د د رد نو رفاکلا اهبءابلق یس هروس ندنآرقو

 هلع دواد مدق ب طة ىس وردراو م اقمزویتلا دماقمره ندمولع
 فصنورد ضرالاتازاز اذا یسهزوس ندنآرفو رد هنرزوا مالسلا

 یدنلوالقن هتببطف هرکصیدیان د هماالوا ید وب ر دم یباقمور دنآرق
 | لمصم هنلبصفت كلا صتخم وب ردراو یلاوحا بیام هدتحماقم كنو و

 +٭ ردلکد ۾



 ۱ یسانا یدیاهداز ئالم مالسلا هيل عر وخ هکر دهل وش هدعهکلاهروس هدم زيب

 هرګ راز ج بوراو ید د تبقاعیدلنا لوبق هیلبا هقیلخ هني ر یدنک هکیدلید

 هل ول زب رعلا هرس س دق ندب رع نید)ایحم حج وید نیفراملاءاریک سەد
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 || لی اربج سپ رارولوا مجج هریرب مالسلا مھیلع یضخو لذارمساو لیاکیمو
 ]| لیاکیم بودیا باوجدراک سیا( هلال ةو قال هللا ءاشام)هکریدمالسلا هیلع
 | بودا باوج در ید اکا (هللا نف معد لک هللاءاش ام) هکرید مالسلا هيلع
 | در خد اک ۱( هللا نم هل ڪڪر خل ا هلا ءاشام) هکرید مالسلا هيلع لیفارسا
 سد (هللالا ملا عفدیال هللا ءاشام)هکر ید ماللسلا هیاعرمضخ بودیا باوج
 لاعموهدنیالا ین ارس دەپ هبت *هللترا را تقالم قریآورارولب ریآ ندنرب یر

 اار دساعلا وا یینکو ردن دلا رسا نب لبسث هک رایدید رایضهب و یدشود

 لسقن هلی وب ین دادجا و ءابآ كمالسا هيلع رضخ ه دخبر اوت ضءب و
 || تایلبو حون ن ماسنب دشخرا ن راع ن علافن ناکدلم نایب هکر اردیا
 | لالا ةقیفحم عا هللاو رایدتیا لفن فلاخ هروب و رابدید ید ناکام نا
 | هکر دشابا داړا هلی وش یلاعت هللا هجر یزارلا نیدلارخم ماما ه درک ر سفن
 ۱ هللادبع نوک ۲ هکندنا وا تاور ندامهنع یلاءد هللا یر ربح ن دیعس

 زهلب وش بعکللا ها رحا نبا هکرلیدتنا امهنع یلاعت هللا یضر هسابعنا
 ۱ هکلب یدلبا تیحاصم هلارع ن یسوع مالسلا هملنع رخ یسرد کرلیا

 || مالسلا مهیلع ردب وقع ن فعوب نب اشبهنیسوم ندیا ت بح اصم هلرضخ
 | یلاعت هلا یضر سابعنا یدیشلوا ین لوا ندنارع ن یسوم هک رایدیدو
 أاضبا لاقو «دنرخاوا كب اطخا لصف باک هللا ودع بذک یدتنا هنع

 ٍا | لرلوسر یونرردهن رزوا ع ون یکیا نيد باطقا یسرد هکر دیالعت

 | حوا نوا زوبحوا رلنا هکر درلنل وا لوا ن دنتثعب سو هیلع یلاعت هللا یلص |
 | هکر درانلک هرکصذدننم ب یعونرب و نیعجا مهبلع نج را تاولص رداوسر نح ہک <

 2. هس رزوا تلزم کیا نوا ید رد طق یکدا نوا لدەتماقرلنا
 ۱۱ کكئعاج رب ندسان هکناطقا لوش اماو رده رزوا ید كدر یر رها

 !لادا یهدهعس ماقا هدفرطران و هدیلکار وردراد هت رزوا كرا یما

 ۱ هعب را دانوا اد ردیبطق كولقا لوا هکردراو لد رپ هدهلقا ره اریز یا

 ِص

 | ..کرکر فک لیها كنب رف لواهسکر ک یکی طف كن هیرقره یخد رلبا ظفح | || ردلام "و بونج برغو قرش هکیناهج ترد هلکرلنآ ی اءزوهناهس نح هکینک |[
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 ا بوناد كسرابد ه د رپ هنرهوشراف هبهبق هني رز وا كفرط عاص سد قوا |

 وقي واکس مکالوا لوفشم هناولص هلسو هبلعیلاعت هللا یبصلوسرویب وا

 .دادتشیا ن دیک ییاع دوپ نیس هرب دلی اکب هکمرلب د مدتبا نب و هلی هیلغ |
 رضاح هدننا كمالسلاو ةالصلا هيلع دمع نب یدتبا مالسلا دلع ریضخ ||

 لزا جولا قد رطییعو ی دالوا , ملعت هنرضطوا اع دو هکتق ولوش نا ۱

 | ىل اعت هللا یلص لوسر ها6 اقا نام ی ند هنوک لوش ن ی دا

 سرب یدتنا مالسلا هيلعرضخ سد یدلبا ملعد مو ۱

 | هیلبا تمو ادم هلند ق دص و نیش نس و ها هکر ه هب اع دوب هدز اغ ||

 هروک هدنمانم یلسوهیلع یاد ها لص لوسر لوا ندزعبا ح ورخ ندانداا

 هتنج هکب دروکه دنم انمو ی دلبا تمو | دهرا هسوک ضعب اکوب قیقحتو |
 هللا لوسرو ی دلق هدهاذم یالسلا و ءالصلا مهبلع ءابناو یدرک

 " سو هیلع یلاعت هللا یلص هللالوسر سدیدروک یلصوهبلع یلاعت هللا یلص

 و ردقوح یلئ اضف كوب و ی دلبا ملعت را هتسن صعب و یدلیوس اکا
 | یضخ هکردروک ذم « دیولقلا توق هنب لدتبا راصتخا بوجاق ندراثک |
 رک ذ هکیدلیا ملعتییاعددوب هبههجو هللا مرک بلاطیبانب لع مالا هبلع

 هطلغ) ال نماب تاوص الا هلع هششد الو ععسنع عع” هلال نما)رو:اوا

 | كوغعدرب نق ذا نيحللا الا همبسال نمان تاغللا هيلع فاتختالو لئاسلا
 هد و وا هللا هجر ینیاص مهار هکر ووا تیاور ( كترففم ةوالحو
 و هلبا اعد وب هکیدرب و باوج هل دلوپ تاج هل دس ه:رتدتاو رل دروک

 .ند اصهنع یاعد هللا یطر ساع نیءاطع هکر دبا رک د دب ولقلا توق

 | رلروشبلوپ هل رب یرب مالسلا امھبلع س ابلاو مضخ نوک ره هکر دیو عا
 | قوسیال هللاءاشامهللا مسب ) ردوب تالکلواراردی تقراقم ندنریربهلناک وب و

 الا ا ام ما مسب هال ءوسلا فشکی ال ها ءاش ام هللا عسب هلال ربا
 یا و هنسکر و(هللانالا هوقالو لوح ¥ هللا مسب هللا ن ٤ عل نم کب ام

 [ تدفلب رعوا یتعب هاوا نیما ن دقرسو ندقرغو ندقرح هيد حاصره
 | هک ردشلوا دارا هدنلضف كن هفرعموب هدنیفاولا تیقاوب هکردندهلجو و |
 یاس هللا یر ندیلع یساناو ندنساتا ر بج نب هلل ادرع یدلنا تاور || ۱

 ۱ | لماربج هرکصن دماشخ اره هکیدرب و ربخ هه امنا یضر ىلع هک ھنع |

 3 لْیکمو



 کن
 رخ جدر دقح لوا راباتراکح رض دکن زو یدلب وش كحرکس ضخ

 كيل اعدو هر اج“ ي :حو زالو كلاديا هه هد اط ور دعا كابمز لها

 هسر دیا یلعفوپ میکره هللا لوسر اب م دنا نب س ردرکشارپن دن دونج |
 لا رب ابکلا عج هل یل اھت هللا رفغی ) هک دروب, یر ووا اطع هنسن اکا |

 || نا لاعشا بح اص یحأرو هتفعو دیضخ هنع ىل اعت هللا مفری و اهلع
 هللا هقلخ نم الا اذهم لمعي امو ةنس ىلا تاثیساا نم اش هيلع بتن
 یلامعت تم ساق ی اعت هللا هقلخ ٠ نم الا لرب الوا دیعس یل امت

 ن دنا یتو ادعو ییعشحو راغاراب ردشلب | ه کنراه انک کجا

 دیمزا هاک كد هلسر ن دنرله اد! كناراب ی هکلم نالواه ه دنلوص ردیا عقر

 ید یدناراب ولتداعسینا یلاعت قح هک ه سوک لوشالا ادا لع هلکنو ید |
 ىدا ول هم زوم ik لوشالا زا كرت ینوب
 بارش هنو یدی ماعط هن یا ترد هرسسدق ی میهارب le رکصخداورو و ۱

 یرلم اعط تنج يکي داو یکی دیهدتس ا ور هکرونلواهف هلی وش ید

 EN ER هد ولقلا توق هکر دند هلج ويو یدلبق ؟ تیافک یرلبارم بو

 ند دعس ندعس روصنمن نچرلادبع هکب دنلوا نا هدنص وصخ كع

 | یتعب لا دبالا نم هرب و ناکومهنعیلاعت هل یر ن د هر و ن ز رکی سد دعسو
 ۹ هکعسادنرقرب ندماشلهایدرب ور خاک: یدتایدیآندلادیا هقط هرو

 RR نوکرب ی س ادیرقرب ن دل ادا ی در ورخ یجد |

 || مالسلا هيلع رضخ سب مليا لج هلا هک هلکنآ هک هلی میلعت هتسنر اکب
 غلت یزاغرخا فون ۳ سن سد شم 5یتزاغماشحان 9 یدتا ۱

 هر کے واو دافرب هدتعکررھ نیسرلبق هک زاماواو رسکعآ ےلکتەد انا وب دحاا

 || زک رهولکهکلعم نیس هلوا خرافندزان کنوحقوا نیس هروسصالخا ||
 هرکی دیو هنر هدنمکر رهو لبق زاغ تمکر یکیا سد هلی وسز وس هیهنسوک |[

 || یدببویلبا هدصس سب نیسواغ ر اند زاغ مکنوجق وا صالخ ا روس
 || هنلالا ةوق الو لوح الوربک | هاو هللاالا هلاالو هل دن او هلاناصس) هرک |[
 ندر كغددروتوا بور دلاقن د ه دم یکشاب ه دعب نیس هيد( ظعلا یلعلا :

 نیج ارا جرا مارک الاو لالخ اذا موبقاب یان )تد آور وتوک هیاعد یکیلا یکیا [[
 | | برات برات براب اهی>رو ةرخالاو اتدلا نجراب نی رخ الاو نيلوالا هلال "
 0 ورک ییاعدوبوروطورواندکرین کیا نیرنکا دنا هل هل ۳
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 أ مدروک مدیا لوغ هدیعو حسو لیلهد مدرروتوا ه دریرپ هدننا كټ هک
 | a نازک رھ ن وید رو نوا هاب عاصو یدر و مالس اکب بولک یش

 )جک سد د مدمروک هک اخر تیطاو اض ا دشاو ااو * ههو #

 | ند مدیا نب مرضخ ن ی دتا نیسرولک ن دن او ین کر هللا دبعا |[

 || نوا هللاف تبح دلکنسو نوجا كمر و مالساکسیدنا ل دلک اکب یرتوا
 ارد هب دهاوا م دنا ی مری واکس هکمرادد ر دراو هیدهر هدعاب مو مدلک

 | شنکو لوا ندزعا ع واط شاک ن وکره هک ردت اعبسم لواوب ید تا
 | صالخا ةروسو نیت ذ وعمو هتاف )هک نيس هبقوا لوا ن دا بورغ
 | ةلاالا هلاالو هلن لاو هللا ن اهسو یسر کلا آو نو رذ اکلا اهي ءا لقو

 ءاي الاراس یلعو هب اعکاو هلآ یلعو دع ىلع لسو لص مهللاوربکا هللاو
 نیلسلا و تام لا و نينمؤملا عبو یدل اول و یلرفغا مهللاو نیلسرلاو

 [ لعفا مهللاو نیج ارا جراا كتجرب تاوم الاو مهنم ءابح الا تالسلاو
 ۰ eye هل تناام ةر ه رد الون دژاو ان دلا قالح او الج اع م 9 شب

 ۰ کد مترو رک اوج ماحروفض العا د نام الوم موان
 یدوبو ےک ا کسی هب دهوب مدتی سانیس هبقوار شد دب رش دی نر ره |

 ندنلث اضفو ندناو كوب م دنیا ن هنیسو هیلع یلاعتهلا لص دج ی دتا |
 | نقو كني داوا قالم هلشو هيلع ىل اعد هلا یلص دوش ی دتیارب وربخ اکب |

 هرس س دق یی ميه اربا سد رد رسی ربو ربخ اکس لوا سر نیس ہروص |
 | یب و دنک بولکرلکلم یدروکهدنس هعقاو هکر ب یدلوا لوغشم هتاعبشسمود

 ەدنرلكدروكوىدلبا رس هدنآ سر رابدتبالاخدا هنج یحرایدروت وک |[
 یدتا هرس سدقیع مبهاربا سد یدتیا فصو میظعیتیرلت افص كح

 | یک وشراب دا ردکیکر اما ام مکندروکوت کن در وص ند دک الم ی

 رادردب ندنراشع كج لوااکبس و هدرا لع یک كاع كنس ہکردکن |

 | هاکناو یدلک م اللا هبلع لوسر هکم درو کورلب درعا ندنرابارتشوا
 : هیجتلبام برغم هلق سم فصره وراو فص شک ندکالموی رس لب

 نرویدشب اهم ولاو ید ربو مالساکب لسو هیلعیلاعت هللا لص لوسرس+

 رود مدتشاندنس اکب مالسلا هلع وخ ییدح و هللا لوسراب م دا

 وهو قحو هفرضخا هیکحاملکورم عطا قیصالکی دروب هر رک جوا یدربوا

 یتعی(یلاعت هللادو>نم دنح وهو لادب الا سر وهو ضرالا لها لما اطا

 «#رضخ# ات



 فخر
 || باک همالک مت میظلا تللطفب نيف اعم انرشحاو ةيفاع ین انیحا مهلا

 || سفت هکر دنهاواداربهلبا وش هدنلصف یعْسبكنماب یکلوا كن هيفوص یاواتف | |
 نیایکب یم “| كمالسلا هیلعرضع> هکیدنلوارکذ هدلر زلال اعمویناعملا نبع

 || کنوایروق شلو  مجج را دغر نعي ك هورذر رای د يدر خ نوه اردناکلم |[
 | هنع هللا یهر ندر رهوپا یدرشا راتوا یروقلواسب یدزوتوا هني رزوا

 | ندهنع یلاعت هللا یضرهمرکعو (هلوح امرضخت صبا )بکر دتاوراعوف ره
 0 رول وا ریس رس یارطا هسلیق زاغ « درب هزه نعد تفهذن اعا هکر دلوقنم ۷"

 || دنضفل رضخو ردیبقل نا رمضخ ظفاس هسکه رره هصلوق همرکعا[
 || یرسک كناخ یعبا رد رنک كداضو یف كناخ یر ردراو تذل جوا |
 هلع یسومردینوکس داضو یف كناخ یمچوا ردنوکس لداض و
 ناب ) هددیدح روس هدیناشاک ربسفت جانا یناذکردییحاصم كعالسلا |[

 || هنع یلاعت هللایضر ءادردلاونا هکر دشمروتک هدنرسفتكنتیآ (اونمآ نیذلل |
 || .دنرزوا كناو رروتوا یثک خاصربهکیدروک یدقبح هیفکم ءاعطب نوکر |[

 || لاهف هلبا ظعواکب نعي ییطع یدتنابوراو هنکوا سد راویمالعرلخاص |[

 ی دا نع یندز لاقف رس توم کس ظعو یدتاییعب اظعاو تو اب نک

 لاقفربرع رق 4 طالع هب یشک یدتسا عل امع دریا کل اقف ةلباهدانز ید

 یدنکیآ نعي ی دتبا رصقلا فرش لع قبب کر اصعلا سه ل اقف یت دز ||
 یلات هللا یصر ءادر دلاوبا سد رونلک اردقه دنرزوا یاب مصقیشنوک

 || ی درب وربح ن ذلاح وہں واک هلس و هلع ی اعد هللا ییص لوسر هنع ۱

 |یتب رضخ یا كلذ ىدا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوس |
 || ت اعم هصق یرب ن د هلج و ورد رنطخ مشا دنر هنسیک لواا

 اا ن دنیرخ ًاتمو هد ایا ب اکہ رس سدق یل ارغ ماما کرد هرمشع
 || هلا لضف حجو هدنحرش هری زداروایلاعت هللا هجر قینزا هداز نردلابطف |[

 هد هیفوصیاواتف باکرابخالاةدعو رارالاةدع بحاضص مامالابویا ند | |

 هکر دشلبا لقن هسیک ق وخ ندنیمدقتمو ندنیرخ ًاتمو هدروک دم لصف ||
 || یدلک مش ادنرفرب ندماش لها اکب یدشا هنعیاعت هللایضر هربو نزرک

 نر سپ رد هی دهربتعم هک ی هپ دهوب هلبالوبق یدتبا یدروتک هي دهر و
 | سدقیدریویمت میهاربا اکب یدتیایدرب و مک یب هیدهون اکسیتاان مدتبا |

 ۱ نوکر هکب دشا م دروص یدتایدریو مک اکا مک یک دزوض م دتنان هر[ ۱

a 



 کم

 | الص هلا لوسسر ی دتا هکر دلوقنمندناو (هنراسخ تع دف رب اعم
 هدننب رپ ند هببش ېن تویب مهنع یلاعت هل یضر هلبباشحا لسو هيلع یلامت

 فوخندنرودع نیعججا مهيلعیلاسعت هللا ناوضر باخعاو یدررروتوا
 نموعنمام)یدتب سو هیلع یلاعذهللا یلص هللا لوسرورابدیارانو نح بودی
 نمر چه یی (هرونوهبلق یلامت هللا رضنالا دمع ىلع یلاعت هللا یلص لوقب
 رریدنار ونو ر هزات یتبلق نا یلاعت حالا هید د ىلع هلا یلص هکردقوب
 ها بن هکه لپا ین لب وما ماس نب سایلاو نب یدتیا مالسلا هبلع مضخو
 یدشعن وب هنسودع هدنراک اب ردرهک هدنقولوش دما هل ردندلعارسا یب
 هب زو كيودعیجدرکوید د لع یاعت هللا لبص یدتنا هنباوصا سد

 نیمهرلبد روس هنیرزوا كنودع بوبد هلبوا یخد ېږ ادا سپ زکو روس
 یدلوا هدرمروضح مزب راشیاوب و رایدلباقرغ هیابرد بوب وص ینیراودع
 یج اب ) ردوب هلکنالوا یراج هنناسا كمالسلا هيلع رمضخ اب رنک او یدید

 هدلاح یکی دعشو(ادبا كتفرعمرونم انب ولق یپحشنآ تالتسا تناالا ها الا مورقا
 ماما یزاغ یناععا كنسکنآ وو هرس سدع بطقو مالساا هيلع طخ

 افو> ءاکیلاو دحولا باعا مهو رر ولو هحمهزم یفاشلا سد ردا ندم

 ارلثو وراروسیرانوپنوس)وا یرجافنوسلو !یطاصسانعیجو یلاعن هللا نم
 مالسلاو ةالصلامهبلع ییابنناو راررتسوک تاساوم هنیک اسمو هیارقف هنبحم
 نالوا عبان هب ودنک مکر کمرارموس ینیراترضح مهرمس هللا سدق یخیاشمو
 لادباو نوعا رض خو نوما ساب)هدسانبولقو راروس یرادبیمویراتما
 ارد شا ی را اکردنوهسافتخاندساننیعالرلنوب هار تمحنالوا نوعا

 هرکصن دک دتبا تافو یا شمروبف هکیمرم او ار ظذ را زمر وکی یر هی شب تأیهو
 كني رلنامز لذکو راردبا ادیا هلهج ون هدنرلتایحو رار دبا تراز همت

 ۱ صالخندنلا لاظ یمولظرب هکرولوا عقاو هرک قوحورایدلبا اذیا هنسایدنا ||
 |5 ردندنف افنآ بی او رارکوسو رارروا یطقو یرضخ هدکدتسیا تعا
 هلداچ هلبرب یرب سو هلع یلاعد هللا لص هدلوسرهنیدمرابح هود نعي رالاج

 كرام كمالسلا هبلع ضخ هداناوب شاطرب قاافتا رلددشنآ شاط بودنا

 جولات یډل را مروت بویلبار ان تدورپ هتحارج لواو یدراب بونقود هنشاب
 تیدحوپ سو هيلع یلاعت هللا للص ندد قیفحت لب یدنیک یر دهی

 لئمالاف لثمالا ع ءایلوالامابنالاءاللب سانلا دش)یدروم هکر دشمربا هتک
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 | هرکصن دم السلاو ة الصلا هيلع نيردن]ا مناخ ةرعه ديد نتو ديدجت نالوا
 | دکمر دیا احر ندنلصف لنیلاعتو هنا“ ىح ن و رددید یحندب نالوا

 | هد!اع ت د ربع کنم یهنوفورع» صاو ینددع یه مالسا ند هلک

 ىلا یني ؛ فک طسابو قالا نسح مالسلا هیلع رضحخ و هیلبا و
 || راطع قوح ند هرخاف بانو ند دوعنور دق شم هت الخ و ردّقحا

 | كفح و ردلاع هبابیک لع مارک هلریلعت لنيلاعتوهناحهس نحو ردبجیدیا
 یناجاح باب را هلب ها لدیلاعزو هاه قحو ردع) طم هضرازونک هلیعالطا

 هر ودنکرک هني رزوا كنهرمشع باما لوشو رابارابتخاهش رزوا یسفنیدنک

 عدعن یربنلوا جات رار دیا تح ایس هلی كهالا هدنز و رب و تمدخ

 || ندن و مک ردراو هینابع تام ارک نوجا هر باا وب ورايا

 زدجولارشکمالسلاو ءالصلا هيلعر ضط خو كادلبارک ذددنقح لادبامدقم
 لسزو وردشمالاق یس هنسک هدنزوب رب مویلاویدیاراو یب هرشک دالوا ۱

 هکر دْشمک رادقمرب ندلبب یللا یخدر دشلیا كرت یبوزتیرب ندیآ یدب
 أ || ےک لر طخ یجاوزاو یدالوا یدلناتافو نک ۱ هدنشانش لا یرخاداو

 || یییعب (یب رغم لجرانا )نوا لامر او نوعا حاکن هب عاقو رب ن نکیدیا
 | هت راو سم ن اره لواو رپ تاربم ندنرانواخورلب وس ويد مجد ی رغمرب

 ۱ هندا ل ال دوزانا ارشو مس و رربک هراز اب و رالیق هعع اح هلسانو ر دیا راثیا

 || ونو یک | كناو هدن افرعو هدنرا زاب هنماص وصخ ر رب و ىلا هن هقلخ|[

 || رلبا صقررد سا یظع دجو ہ دنرلتقو عام“ و روس یتوص نسح وردزآ
 | هلراخ اص ضو رولاق بولغم هکر ب نوکر هکر واوا تقو رولیق تکر حو
 || نادنابوک و ن دیاوئاو ندنبنج دوقنو ربا تصد ربخ هرلناو ر وشلوب
 ۱ | بو وڌ ن لهر هتد نضع هکر ولوا تق وراغب ز هنسن ن دیریغو|

 أا هک ردراو یس هب رغ ت امارکو هیج تالاح كن او رايا ضارعتسا |
 0 کیا هزارش ید وی ره 79۳۳۳۳۳۳۹ ۱

 درد ثتلوا بارخ هب رق لوا لعغلابو ردندهدلب رب بب رف خارق

 ۱! ی دانا تسحاصم هدعد و جولا لوزن لبق هلی سو هلع لاعت هللا لصا
 سس هیلع لوس رو زس كل ین لسو هيلع یلاعت هللا یلص هللا لوسرو

۱ 

 هکر دند لت دح یکحبدنبا تب اور كن ورايا تیاوررلنید> قوج

 ج9 لر تار اراز ی لص یثلا لاق ل اف)

۱ 
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 | كن هدد لرمضخ سالا و هساوا مقاو ضرر رب همالسلا هيلع طخ
 سضخو رانا تمدح یکردیاتمدخ هندلاو دالوا هرضخ ران او ردیسع

 تخدخ هنداتسا درک اش همالسلا هيلع سالا ییایاو لادنالا بطقو

 نعي هماهلاربکو هماقلا لب وط ماللسلا هيلع سایلاوراردیا تمدخ یک ییدتا

 مولعو ردیسا تبیهو نیکةوراقو ردبقارلارشکو مالک لیلق ردیلشاب كوب |

 لاک نسو ردعبات هپ هي وغطصم عرشوردیبحاص هینارع تامارک فراعمو
 قیالخ مالساا امهیلع سایلاو مضخ نامزرهو ردندراندیا تیاعر هلباعر
 مالسلا !ههیلع لرمضخو سابلا مکر ھور )ردیاتوعد هره وغ طصء تعد رس

 ندنصهن توبنمخرابار راکنا هنتوبن مکر هو ردن دل هج تیاغردیار اکناهنیدوحو

 لها هلب يا یلاعدو هراس یح یسیکیاوب ی کن .هکردن دلهعتلفنوحازارمحا

 یروبد داش هدد نح نامز قیقحو راردبا تنحاسعم هلصعد ندنداهش

 هرس سرو یروبد داش و رلرد] وا بح اے م یسکیا ایه د سدو هلا

 كنبسابلا سابلاو ردندنرلندیا تبحاصم هلیا لا دبا ی طق لنعسق تداهشلها

 ندنفیدنلوا رکذ هدنآرقو هروک هننیدنلوا تءارق هرزوا مج هعیص دیر

 ح ردعح هوا دوادو ےھارا یرلعسا هکهالسلاوهالص) مهبلع نداینایربع

 باس هللاناوضر ییاععاو مالسلاو هالصاا هلع اهطصد د ترضحو

 ی ایوب کوب برس نیما بلف
 ]| هکیدروم لسو هیلع یلاعت هللا یلص هللا لوسر نی زسکمروک ند ٹنمرایدتشیا
 11 (رعش) رد هو یندمطنرلباانت هرس ردرضخ مسادنرفیدشنم كني کناو

 بم راع لاجر ٭ لیلالبللا ادا ءال نيب اهر# مويا مولا اذا ءاجه سراوف

 یمطظن ول ن يفك # لغلفتلاو مهل اعا مهد رادل *# ے 0 ۹

 ی دلو مست هد دتا رظن رضخ کا مک اتفو م دسم زاب هنرهلخ باک رب ۱

 جواول مالسلا هيلع رضخو شهر ولققأ عن "مالک ه دنا قیالخ یدتاو

 هیدنع تج ر یز و هب دع تفص یر هک ر دث لوا فصم هلصداصخ

 اندابع نها دبع ادجوف) رد قطان کوب دی باک میکتن ردهیندل مواع یرب و |
 هرک قوح ماللسلا هيلع مطخ ( اع اندلنم هانطع و اندنع نم هجر هانا ۱

 لوا ن دشنامز ءان الا ع اخو ربا ج الع هنسد دنک ور ول وا هتسخ

 یتناکراو دی دج ین رع كنا هزکرب هدلس زویشد ره یل اهزو هناسصس ق
 .دنامزتیبزلب دل یک ز و ره هدو "یدردیا د دیس
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 || لاطباهینات هقط) نوک دتبالدب نیرب هنناکم رانا ندداهش لها یلاعتو

 || هقبط) حابس هپ هان هقبط) ردکعد رداهب قەي عاش یسانعم كلطب عديد
 || ید مدلنا هل نطق هیدسداس تفطر) دارا هب هسماخ هفبط) دانواهبهعدار

 نفدلوا ندنروهظ مالسلا و ةالصلا هيلع كنيدن ندباطقا هسکرب یکی
Çدم یب هو ردهبرقرپ « دا.حرب هدّنسام ناغماد هلماطس هدخزرت یدنلوا |  || 

 | تدب لها دا مارک کلا هانا ۰ نعو هنع اعد هللایضر یرکسملا ن > نا

 یدلنا افتخا لوا مکاتفو یداوالصاو هنس تبطق ردنددراهط)ا|

 | یدلوا ذارفالا دیس تودنا قرت هلحم ردبو ی دلبا لوخد هنسهراد لادا

 || مکنوج هرس سدق یدیا یدادغبلا نیسحنب ىلع تقو بطق «دنامزوا |
 || یزکسالا نسحنب دجش ینزاغو یدنلوا نفد هد هیربتوش یدلیاتافورلنا

 || یدتیا تافولوا هدعب یدلق قاب هدنببطق هبنرم لی زوقط نواو یدلیق
 | رانوب ینزامكناو یدلباسولج یناسرنطا نی ولا بومی ن, ناعع هنعاقم
 مكنوچ رلیدتا نفد مالسلاو ةالصلا هيلع «دلوسر ةنیدم بولبق هلباعصا |
 | یاعت هللا یضر ندفوع ن نجرادبع ءانباهنب رب یدلبا تافو ید بوج
 ا ۶ءو ید لوا نفد هدہگرلنو و یدلناسولح كح ۔وکد جا هنعا

 | ندعایفرا و خیر رجب اتو "رنلاطو و

 || یروبقلوا رنوب یخد را زات: هنسکرخآ ینروبق رانو ردقوپ یراتمالع
 راردیک هزل رازاپ و رارولبق ارشو میرلنو و راردیا ترابز هرک رب هدلیا
 بوریو ها دسلوا یرادوصقم هنره ن د هي وداو تاسوبلمو تالوک ًامو]
 اا کند هنسک لوخ الا رزاق افتخاو رزعا زانحا ند هتک نکر هو رارولا |

 | ضصیر قلتوجو او ضیرمکر کمر زمروط قوح هدلزمر ور هبتسیا |
 0 | راررپ و یتترجا و رلررک هراماجو راردیا جج الع هنیرلیدنکو یارواوا
 | تباث هدنه اقم یطق ترمض> و رول وا لدیتم یسیریغ ندبطق هقبطو ||

 | هدنفوعب مالسا امه لعرض خو ننایلاو رولو لب وطیرع كن درواطا|
 || راروقوا رخ یاعدو تیعتو رارولبق تمرحاکاو راردبا تبحاصم هلی بطق|/
 ۱ | روتلیا هتسا هرلنآ رخ نكن زب بعو ن داو دومنو رارا وا کا هدزاشواا

 | امهللع كرضخ هلسایلا وروتلبا نباتا و م السلا هيلع هسايلا كالذکو |

 ار ادیا را رهروک یلادبا راناو ردراو یرابحاصم نوا ندرلیشک رپ مالسا
 | عاضوص> رازدا تمزالمو تمدخ همالسلا هيلع مضحخو ر روک یرلنا |



{n} 
 ان دناو یدرازالبق زامن هلکناو یدرارولوا عججهدننب تان وب ید
 :هفیذحو ید زاب یرلنا هنسکرپ یرمغ ندهشذح 2 یدراردیا عیار 2

 هللا ىل ىنلارسلا بحاص نيءجا مهبلع یلاعت هلنا ناوضر ةباوعلا نيب
 | تعبات ردزرومأم هغي رش هفلاطوب ید زدفو رعم هلغلوا لسو هبلع لام
 هدین نامزو هلبارارقا هسنلک تداهشو هلک عا كس هن رالتعی رش هلبا بنا
 | ردیسع كسب وا هکیدبا ینرفلا مصع تفو بطف مالسلاو هالصاا هءلع

 | صاخ ره ظع ةلاصالا ثیح نم هبناجر ل لواو امهذعیاعت هللایصر
 | صوصخردهللا هک هاذ مسا مالسلاو ةالصلا هيلع ینطصممیکت ىديا
 TN ۱ د یدیا صاخ رهظم هلاصالا نح نم هدنسلحم سس نالوا

 نم نجرا سفن دجالینا) هيد هکر دقبال مالسلاو ة الصلا هيلع هیرضح
 یدلبق یب رعلاءاطع نی دجا ینزامن یدتناتافو ماصع مک اتفو(نیلالبق
 | یلاعت قح هککرابم بط لوش یدبا ندهبرقرب هدنساتروا هنیدم هلا هکم

 .باهولا دع نب دلا د اع ردشا لا قرشم هلب زب نع دوجو كلا یزغامز

 ناهس قح ر دهی روز ببرد هرهباندنرا هب رقن وزد نیسراب وردبنسرابلا

 هنسهرکصن دک دنا تافو هرسسدق یماشلا هللادمع یتا یراترم طح یل اعتو

 ۱ و یدردتیا سولج هنت تہب طق تتر ەد لامس و ا

 ادس ثداوطاو یی الخلا نیب لعجو ادم هر یف یلاعت هللا دم ر دیتا ی
 نوا ند رانا ندب اطقا عینک هنامزوب مالسلاو ةالصلا هيلع ندبدن نامزو ||

 ضبیمو رارحاور رب ردك مزبهدتیرمشب لاح كرلنوب و ردبطق یجزوفط
 كرانوب و ررونلح اکتلدوندکعیا لوخد هلادبا ةقطو رولبق یوادنورولوا ||

 جواب لادبا ةقبط نکا و رول وا یلاوماو ی الماو یوو یدالوا
 عزت رز تدوعاکا هثب رد شدا رت ییهنسن لوشهرک ص ندنراکدتا

 ةلجاوزاو دالوادعب نم هکر داکدراجهرانوب و رارولو عراف نددالواو جاوزا
 ال ردنا هغلام تاكا هتتس تاعرو هلو یمولعم رلنا هکر اهدا تبحاصء

 جور هتفهراب ونوکر کراس هساوالخاد هبي راهراد هنسک بد رعر قیح

 هبلب نغیداوا ےک كنانون اخلوا هبلبالرینآهدءب و هرب و نفح كناو هیلبا

 ل ا هدنسهبج كننس نالوا یوم مالسلاو ء الصلا هبلع ندين كاذکو |
 ره ندننافبط لوا ندزتبا فرشن هتفرعم كرنا نیو رارسوک تباعد |
 هراس قح مدر و دا لادا هیالوا هقط مدد و نیم یارب هنسهعط |

 هم ىلا عنو

 ا لل س ت س ل ۳ سس



 || هلع یلاعت هلا لص هدنس اروا ین تّرمضح هلکرلنوب و راردیا تیحاصم || ۱
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 اانا مک ردہتلا یت اط و رد هیرق تبالو بالو تالادبالا بطةوزولوا |

 || ردشمرپ وریخهزب یا هدتیدح یىدتا تاور هنع ىل اعت هللا یطر كدوعسم

 ۱ لع مهب ولق نوعي را هلو مدا بلق لع مهب ولف سوفن ایل اعد هل نا )

 ولق ةسچ هلو مهار بل ی ع مهب ولو هعیس هلو یسوم بلو
 ٠ باق لع مهب

 | لیقارسا باق ی یعهبلقدحاو هلو لاک یم بلق ع ےھب ولق ثلث هلو لساربج

 دحاو تاه اکو ةث الغلا نف هناکم ىل اصن هللا لدا دح اولا تام الکو

 لدبا ة مخا نم تام اکو هسمعا نم هناکم یلاعت هللا لدبا الا نم

 ۱ هزاکم ىل اعت هللا لدنا هتعیسلا ع ندا ا هعیساا نم یلاعت هللا

 [| اكو ها نم یلاعت هلا لدبا نيعب رالانم دحاو تام اکو تبمب رالانم
 || هلاعف رب مهب دم اعلا نم هناکم ىل اعت هللا ل ديا ةث امالا نم د_>او تام

 || هد !دعاو هنت اقبطو هنت او هنن دوج و كرلنآزب و ( دمالا هده نم ءالبلا | ۱

 | یطق دلبق هدهاشم هناعنامارکن درلنآ ید هلدلنانیبعت هر ینایع نییعت |

 || اسلا لیوطو ندراوص مظعزس هنیقسو سی رپ وکو یک ضرا ||

 || ولع هلتداهش لهاو یک ك یااغتخ! ندسان نیعاو یک كار وبع ندرازکد ٌ

 ۱ ی قمالوا قصالم 0 هراب رمعو سو بولوا عجب ه دناکم راطرب | ۱

 رلعاو راردبا صور هش رش دناط وب تسرد ی ؟ كم هغوروک یریاسو

 زار ار ایتخ نب رزوا یراسفن ید ؟ ی رلح اتو رهدنودهسفن یسبسخو ||
 ایم |

 a فوص ترمس هدنکگو هدیداو هدول و هدسلو هدلکآ یرلترس عیجو |

 هندسی ندرانا یربس ول هيووص هکر ده! وش هدم ےہ مب و ردهنیرزوآ

 ۱ هدنافر > هرک رب هددنس رهو رارلبارود یدالب نالوا ست رانو ید

 ۱ نيب لرل او و رارولوا عج رد رارومأم که هره هدبجررهش هرکرب و

 | یاحک لالهو اب ی رلثو رثناو رارولس یرانا رلنوب ردراو یسالدب سانا ۱

 ۱ یجدیدیآندهعب ءال دب حال بلا و هالص)ا هيلع هدیدننامز هنعىلاعت هللا یدا

 ینکرب و نا یشکرب الا نهروک هنسک هدنامزرب مچ ندنداهشلها رلنوب |[

 || لنک ر یک كن هنیرانوبهلب رها یراترضح یلاعتو هنا قح ورک هسیاتافو |

 : aie یلاعت هللا ید یا نوا دک نزا دات اهر هطاو و ۱

 یدیا رر هی ته ا < ر تب مال 9 ا | هبلع :a ج : ندرانآو |
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 ۱ | هم لرب هدبیع ل اع هد ولا قد را یدتیا هح وتو نانغا فرغ دازو

 ۱ : مالس هرلنا سد یدانالبم هرلنا مسفن عب مدژباهدهاشم مد هورکرب ی 3

 ٠ 3۳2 هلغطلو تم ارک ورلیدتا در یعالس هللا ب باوج نسخ مدری و ||

 نیر منیشیا :نمها ندنرالاح تهگو ندنرالاعم ن س لر: نت شد ریدلق ۱

 7 رغ اق طو رد هیفوص رییس رلیدتیا مدلبا س دقت ن دیره سد

 ةعطو نيري اسلا هقبطو نیکلاسلا هقبط و ني ديرما ةعبط و نيبلاطلا ||
 یلق كناوردرب بطق و هدنامزرهو (بطقلا و نيلصاولا ءَ طو نبرباطلا |
 . یلق الادب الا یطق مکتن لسو هلع یلاعت هللا لص ردهنب رز وا د یل د ||

 ردراو بطق یکیا هداعس میکنن سا مالسلاهیلع رد هنب رزوا لیقارسا لق ||
 ندک اوک هب ونج بطقوردیلامت نطق یر و یب ونج بطقیر

 بطق کیا دو رب تالذک یلاعتقح ردیدجیلاعش بطقو ردلیهس
 | ىسەبنرھ كداشرا بط س د یدلنآ نییعت هه نوحایر رهو یدلف

 من هرو اعفنو ءوضو امرج ردب کا كيک اوکلواو ردایهس هنر
 مانا یداادعا رلنآو ردیف نت رازوک تابناک ردیدح هره لادالا

 تر یجدردبتلاش دا روحوا اهل اس رفت یک یدادعا هیس” هسا

 نالوا لصاح ندنرتسک ك هيس مادا دع اورد هيس وش تبالوداشرالا بطق

 | تسعشماناو هلبس هک دنوکرب ردماترغ مب رب لوا کردو عح د دعتنامدر ۱

 ردیصقان عب رك هحفگ رب نوکرب یخدنوک شب غلا زویجوایددع « دیاسح]
 یخدرولوا ی الماو یلاوماو ییاسناویدالواویباوزا كنغر همنا طوب وا
 اذیا هب ابنا مک راز ولبق اذاو رارلبار اکناو ز رلا لای 2 ابا نم 6

 : یدروب هکندربا ره قیقح لسو هلع ىل اعد هللا لصن ددنو رلیدلنا

 خو اذیا نرمی رب چ ید # تىدو ااه لم طو ۳ د یدواام

 | قلخ مالسااو هالصاا مهیلع كتابنا هقبرمع هقناطوت و یا ادیا ۳1

 | لوش الا زاب ۳3 هدف رعم لاک یرلذ وب جد ردب را هقبلخ « ه دک عيا توعد |

 ندتعصیکیدتبا تلال د دب رعرعسا هلق كنآ یلاعتو ناس ا

 هل س 9 یتصب نیع هنسک لوا سد دیلنا صیفروت

 مزال هستی شب نوعا یزیره ك رانوب و رروکو رول هدنتلا یراهبق یرلنا |
 روتسو بوح ندرابغا نیعا هل س كن کر دراو یس قر ندراتتیه نالوا ||
 |لخادەتسەقبط یردب هل نس افلخ e تبسم هه نسکرهو دولوا |

 4 رولوا
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 | لرد دان وا ةرانآ زدراو ی دنردو رار د ءالدب هتسددب ندراناو راربد لادنا

 زرد ثوغو بطقاک هکر دراو درو زریدءابقن رانا ردراو ید جواو
 | کو و ردراجاتح هننذا كنیرب یرب ه دروماو زارولتی ینرب یرب هلجج رانوبو
 تقیهح لهاو ردقطان :یونرامحا ید

 تاحوتةردراشلوا عج :رزوآ مک
۱ 

 كا ۳ ناسةطز وب یراترمطح زب رعلا هرس هللا سدق ی حاصیکم

 قح هکر دشلبا ارکذ هدلحوا اوردشعدلادنایذآ لرادپ ناف شو زووا

 هدیزک یی هننکیدیندنرالوق ضاحوردشلیا ملقایدبینز وب رپ یاعدو هنا"

 ی دین لوا ی دوج و كیاقا رهو رد ش موق لادبا یتذآ ءارلنآ وردنلبف ||
 مداوا عج هلبارلنآ هدنهرح هکم نب ار عشق هب و رابا طخع> لب ر نفسا

 مد شاب وس ز وس هلا رلناو رای دری و مالس اکبراناؤ م دریاو مالس « هرلنا و

 کر دشعد هنو al) ا دی مارس . نس>ات :اراعفتیآراخ) 1

 خش تقی رط حش هن رب هدهنوقر کد مسز رک ة ننک یو مهران

 هکر دراو موق ر ندهللا ءایلوا هکر دراشعد هرس سدة راطع ندلادیرفا[
 یرلخابتحا هر هدرهاطكرلناو رار درا وا یاریکو ته رط جیاشم ٠ هرلنا و 1

 رج سو هيلع یلاغت هل یلص تلاسر ترضح یران ای زردشم الوا |

 ها یر قرق شی وا میکنر دشلبا سور: مسنس هطساو ربع هدننب انع

 هکد هبتعوب و زدهیاب یلاعو ماقم میظعوب و ردشمر و شرورپهیدنع یاعت |[
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 ءایاوا نیل آ هاب و # ء اتش نم هنوب هللا لضف كلذ # زالوارسمم هناذرب |
 و هلع یاعت هللا ملص ردرلعد ات هت هنر طح لوا مكرلبض ءب ندهللا ٤

 و و نیزسقلوا یرب ه دره اظ كناَو رازدیا تییرت هاتتناح ور یتضعب |
 | یولس تم و ماشمو ر دلخاد هدرلنتیوا ید تع اچ

 ۱ ساقلا وار ج” راو ؟ رزن ج ج کر دشلوا مقاو هجو هماعم وب هدنلناوا

 ۱ 7 ایربکلاندلا ری بایت حیا شم "هل لس رک هرس سدد یسوط یاکرک

 | زدندنس هقبط ینافرخ نسل وبا عش وریګلاوبا دیعسوپا حشو رلبا دنوی
 | س واسب وا خاودلا لء یدیاوب یرک ذ هدکو لس ءادتبا مهحاورا سدق

 هن رهاظلا مولع عماج هقعطارا رضا فتناک همت رظ)ابات ی رادش سس یدا

 ادع هحاوح زهشلا یراخعلاظواما دوج دج ندا رک دینطالاو |

 کردنعا دارا هلن وش هدناظخ لضف باک ز زب رعلاهرس یلاعت هلن سدقاتب راب 1

 || ةح ور نل اغت هللا سذق ینانیسلا A نیدلاو نوبل هال حش 1 ۱
 ےک ےہ رد اشک بم
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 | قالخاو تنکسهو عضاون نعي رلرول وا هنیرژوآ ته ارزو تفارطو ۱
 نال حالاف مهنع قطامهرسا هعبط ئل اثلاهقیطلاو ررر وب هرزو
 ره ءاقم دعا مهلدهشپ دهاوش عم مهنعاوزتساف هب مهام ةفرعم مع[ لع مهلا نظو 4 مهامدوهشنع مهي ٣و هيف مهام كلاردانع مهلهدا
 | دجنوو هلع ادم مهيلع خب قداصبحو بيغ ه4! قداص دصق نما
 | قب هیالولا لها تام اقم قرانم اذهو هدق وم مهل فشکشال تب رع

 | هقح ندر وعش هنہ راب دنکی رانا یاعتوهن اس ح هک رد هفناطرب هان هقبط
 ندقح هجورراوناو یدلوا رهاظ هنسنرب هرلنا یدلیف نح هلفلوا لوغشم

 ش كلاحو مام یراق داواو یدلبا ناریحیرلنا هکیدتبعولطرونرب |
 کم العود هدقح هذه اشم ماودو هدنرمیح اعادرانا یدریو تلفغ

 قلخ مدآ لاعت قح ندلجا یرالغش ندقح هکر د هدنماقم نو ورک
 زا هظحالع نیکودیاراو ق ول یرمغ ندرلیدنک و رزلعب نيكد

 نداوتنام هدقحلاجدوهش ررلبا لاردا نيكودياقولخ كني رلیدنکهکلب
 دهاش لوا هک ر دراو رالیلدو راذهاش هنماقم تص كرانااذه مهردرانمک ||
 هگوبلاح ربو ناکه باغ یمارب ٥ دصق لوا کردیردصق كجرک نا[
 رب كني رادهاش یخ دارت نیکو دیا هت بئاع عا نربو ناجه لوا رانا |

 ردرلباغ ن دسحو لقعاریززبامهف ىلع اہم كنا هکر دقداص بح
 زا ل اردا ینغب دق مکی نود وا كنا هک ردعوقولا ردان دجو لوش ید |[

 یدهب وهو نل الوعي هللاو) ردیکر فیطل تیاغكن رلماقم تیالوماقعوب و
 ین اهر توبنیاعتوهناصسقح هکردلب وب هدب وج فشک باک (لیبسلا
 هتسوی تر دشلبف بیس هنراهظا ناهرب لوا ییابلواو ردشلیا یاب لدهتهایق
 یرلنآو هلوا رهاظ سو هيلع یلاعن هللا یلص دمع قدص تجوقح تان
 وا لزان دنتاکرب یمادقا كرانارومغب ن دناعمآ ردشعا یرلیلاو كلاع |
 براتب وقت كرانا ر لنا سم هررفاکو رس هلی رابهیافص رانا رلتوا ندنیمزو |[

 | زنلکا نی رب یرب و ردرلموتکم هکر دهننک ك یب تردراناو ولو ترصن
 | روت« ندفی الخو ندنرلیدنک دلاوحا عیجو راز: یتیرللاح تروصو
 ۱ هدضوصخوپ اکب و ردقطانکو یو مالک ورددراو هکو بهی وبنرابخاو رارولوا
 | لج كفح هاکردو ردقعو لح لها رانا اماو)لر دشلوا نایعربخ هلف ادم
 مه و ریدر ابخا رانا هکرد هنسکز ویچوا ردب رلکنهرس العو
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 هعماربهدنسانزوا سانی دراب لوا یتاف هدفح ندموسرمیچچ هکلپر اپ دلبقرس|

 كموفوب ایز رلیدم' وا تبسن دعارب ن دهللا ءامسا هکابرلب دلاوا بوسزم
 هدن دوهش كنج لر ند سامسا تب ایلیت هسکرب هکر دن دنراح الط صا |

 الثهراردپا صیصخت هنتیدوبع كناو رونلوا تبسن هعسا لوا هساوا فقاو]
 اکاهساوا فقاو هدندوهش كنسبلج یرهفو یمظع كنيل اذ قح هسکرب

 میجو هسننا كاكا ت هساوما ت ال عیچ هکر و رارید میظعلا درع

 كن هکردندلحا و رارید هللادنع هبلوا یناق هد هبهلاترضخ ها یتافص

 هو هد ادب اقا مکی دلو زن لب هد یو نانا ها
 هلوا دهاشم هنعچ تب دجا کان هربشیک ءاجسا عیج هلن اد تیدحا هکر

 عمری الصا ین هسلبا و هیکب عقیق هک هسکر ابد دح اولا دع
 | هدر الینابق تحت ینایلوا ) هدنفح رانا هکر درایخا لوشرانا رازی تپسف
 || هلکراتا یلاعنو هزاهس قح ردب رل همخذ كهللا راناو رد اوا دراو (یربع

 هقیطلاو 6# رولوأعفدرةف یالب هلیاهمخذ میکتردبا عفد یرلالب ن دندابع
 اودانو هرز مهو ممه ی اورادو هربعیق مدو لزم نعاوراشا هم اط هیناثلا

 | ےھت وصب مهبف بدا و مهرتسن ےھیلع ہرغ نیب ہرغ یلع مهو ن اشییع|
 نیک هد هل اعم رح 1 رده: اط ولوارب هاب هعمطیمد + مهب ذهب فرطو

 | هماع لرم هرات رل دتا لازم هضرا لزنم ندنرلم اعم ر دلها تم اقتساو]
 : رانآ رد هدم اعم ص اوخ صخا مکصول احراب دتا تر اشا ید

 لها راریاراهظا یرا هتسن ی راک دن راکنا كسا رد هلان هل رهاوظا |
 س دق یخ رک فو رعم میگترار دیا داةتعا یلاثما اراب دنک یریتا اعا
 اعاد رتا یجدراندتا اوعد ودر دندزب تا لعاره كح هدیآ تافو هرسا

 | رلناراردیا مهف یهجورب ساتر دنیهجو وذ هسرارذپاراهظا عیکترھا
 | یل املو هراس قح نوعا مر هکر ل رد الثمرد رخا هحو و لوا یدا صا

 || ی د الوا تلزنم ن وا رانا هک رار دیا مهف لب وش زدقوبتلزتم هد
 ینافندموسر هقبقطاق دا رح كزلنا مکولاحار دیروتوا ن دنزیصعتاْ
 ا ندنوقعح ءاتعرلناردکعد دتاروبع ندم اقمو لّعمره ندلجایراقدلوا |
 || یتیراسفن ندنرلنرمغراررتس وک كتیا نوجا باوت یلاعا یکره اط لها |[
 إم وهف بو رتسوک هدنیز موسر ءالعیرلنا تربغ هکلب ار دیا بس ندهلخ||
 | ررغا فذک ی قیقح رارسا هکرد هنر زوا بدار رانا یتدردنارتس ندسات]

 | لزل وس تاهب اشنمو تايعطشو رازلب تبحو تف رععراهظا شعب
۱. 9 

 



 | روم« دنرادا مم ربسیتوهدنراضرف لیمصح یتم دخ لوا رکاو رارلبا بابساو
 ابشاو ع ابو هنیلط هاجو لام یمدخ ءلرنا سپ را رولیق را هبمروک
 لرلناو را ه.دبا رخ افت مدقت هاکنا هدعماحو لفاحم ان رد روصق» هنب رشک

 هرا هنعک نیلجتمو رد هنیر ز وا یظح كني ران هدنمدخ عج یرظن|
 | نرفتسعیتاقوا هکر د هقناط لوشقحم هبشذملرا دیاعاماو)) رارید م دتسم
 كفن یک و ةلیببس یساباقب كتعببط عاود نكتو رارد هدکمیا تاد ابع
 ندناهوعتو تاریف ندنتعاطودارواو هدنلاعا نامزره ه)سهطسا«یلاکمدع
 |نکار دراشم ام وپ نذل ت.دابعزونه هکر درا هنسېک لوشانلوا اخ
 | لطم هبشنم كرادباع) اهاو اید« دیعتم هرلنا را ررتسوک م ابق اکا هلغلکت
 | ۰ دنرالکوکو رد روصقم هقلخ لوبقیررظن هدندابع هکر درلنوش ن داره
 | مابق اكا هسرلرلوا علطم هتعاط راب ربغر کا ردقوب ناعا هیرخآ باو |

 ا ارلا ظد اح وه و ءاب رااو علا نم یلاعدو هر اس هليا انذاغا رازمرتسوک

 | فا نصا ف لوقلا 9 قيقحلا ةمذا هدب فو قيفوتلا و ةمصعلا هل ابو |
 | سدقاهنع حراخوهامو مهنرادفامو باطق الا لاح نایب و ةيالولا بایرا
 .هالص امهنع ةلوقنم ارات الاو سایلاو مرضن ارک ذ ىف و مهرارمسا یفاعت هللا
 نیدلا موب ىلا نیلسرلاو ءا بدن الا راس ىلعو امهبلعو انين ىلج نجرلا
 را مهیفدرونیذلاءایفخالا مهر مما باع )ر ديا هدب راسلا لزانم باک
 |ردشلواددر او ثیدح ةدنمح ك رانا هکردرلواربکل وشیبس باحصا ینعب

 ۱ همها ی ادامعلا بحا)یدتا لسو هلع ىلاعت ةنلا یلص لوسر ۳۹ ردو تب دح |

 | ی اعت هللا هکر درانوشرلل وق یلکوس هیالاعت هللا یعی (ءابقتالاو ءایفخ الا

 | ةسرارولوا بشاعر اوز هسسیک یرانا هسرا ولو مضاحرکایدلربکیران
 مهیمهتلع هناطلوالا ةقبطلا 9۴ رد هقبطجوارلنآ ایارک ذ هتسوک یرلنا
 |اوپب لو مسر لع مھل فقوب لو جھک ولس حصو مه د وصق تفص و
 | ثیح لحورعه ار اخذ كتلوا عیاصالا مهبلا رشی لو مسایلا او اک ثیح

 | اص یرادصقو یدلوا یلاع یرلتمه هکردرانوش هفناط لوا ییعب ٭ اون اک
 | مقر ی دلوا چک یرلکولس یخدو ن دهج ونو تافتلا هةحربغ یدلوا
 مکر لب دمنلعسر هلیعسر کت هشناطرب رانا یخ دهدکیا قباوع عطق و یی الع
 | هتیر ز وا قی رط هنورلیدتنا ولس هععنرکرهلوا فاو هنلاوجا برنا سان

 4 رس

 سس



: :: ۳ 
 ندراشیاوب هکر اردو رارولبقهغلابم هدروعفوقسفراهظاوراردپا صالخا |
 كه الخ ىلاعتو هنا كس قحردم درءهرظن طافساو ردقلخ تم الم زم دارم| ق

 | ر زنق یییصهمدش اط و وردد وب ئر ر نط ند تب ضده ل ارل: اردزابنی نددتعاط

 | قح هشم هرادهاز اماو) راردنارصق هدن اسحا ینع اطونصح هدقلخ
 | هک رلزنساور دشهالوا فورصم هلکلاب یراتعزنداندزونهرک رده هل اطل وش

 || هم درانوباماو) راريد هدهزتم هزلنوب راهدیاایند تبغر فرصندروغوارپ
 یترارطاخو راردیا ابن د تنی زالو نوا قلخلوقهکر د هف# اظ لوش لیطبم
 رسا قلوا یسا هبرم هدنګا قیالخ هلکنوبو رار ولبق منم ندنعج یوبند بابسا
 یلک ضارعاندابند یرانا بولوا هبشثم یلاوح رانا ةرلیضعب هکر دننکمو

 || اندلا اوکرتردرلش۸| نوناص ییابند هبترع هلباابن د كردو خزلنوب را هثص شا |

 هکر ا دیا نظو هوا هبنشغ تسد هتي راب دنکیلاحكاودنک هکر دروصتموابن دا ۱
 یرلضارعا ندایند یلع كااردلکد لوغشم هتیلطیوبتد بابسارطاخ نوج |
 هکر د هفناطلوش قع هشه هبارقفاماو) زاید هاه هب هفناطوب هلواشلوا |
 زونه ن کوز دنا تف تاقیفح یراذطا و درام رم هلر مف مسریررهاظ]

 هن احس قح قیَقح رعقف و رار دیارمص هرقف هافلک: و ودراو یرللبم هیاذع|
 هثب رز وا كنا هلزکش فّاطو مدزهو رولصاخ تلف یرقفند الاعتوا ۱

 زا هلرقف موسر ی ره اظ هک نر درانوش لطم هبشام هرم اماو)رابا مب دقتا

 یاوع د درج یرادانه للاخ ند رقف تقیفح یبرلنط اوزار ولیق مز
 زملوا مرکمو لوبقم هلناوتعوپ « دنناب قیالخ میک انردادصو تبصو ردرفف|
 | هب یزودر هکر دهضاطلوشقح هشم هرامداخاماو) رد هما ارد هرلزوب ۱

 هکر زتساهدن رانطا وزر رس وک م انق هک عا تم دخه اوچ ابي لاج و هراس قح | :

 | ی رلشن دلو توش لر ىصنمو لام یوبند نضرغو هب هښاشرپ یرلتف دخ |

 ردرلشما رب هدهزتاعیعحزونه ۰ نکلورارداصیلخندابرواوهو ل بمب با وش |

 1 هلمکح سفن تلط ءافتخاو ناما رون هل هک رولوا تفو سد

 سفن ترش هیلغ هکرولوا هاک و رولواعقاو « دنلحتیاغیضعب كانبرلتم دخ
 | لع هتم دخ ق امسا هکتع اجر و رشود هتفشمآ ةلبا ابرو اوه هلیمکح ||

 زا راویمات قاقعسا یضعب ورازدیا رلتمدخ هغلارم هلبدیما انوتدجم ردرالکد|
 أ لطمه, نم كرامداخاماو) زرد مدا نانا یک كنوب رارؤلاق مورخ نکیاآ ۱

 عفانم تم دخ كفح افا یورخا تا

 ۳ ی



 قارغتسا هد انف رج هکر ذ هف اطلوش ییط,ع هبشنم كلصاو ناب وذحماماو)

 | یه هرابدک ی تاکسو تاکرحو راردیا نیساوعد كالهتسا هد دیحو نیعو |
 eee هکر دبک قتاکرح باونا نیمه زغاکرح مزب رارید و رازع!تفاضا ۱

 | اپ زردلکد لاح كتعاجج لوا نکلور دی کک هج رکا هسفن قیتعموو و زالوا
 دهم هم دقهر نوچیا رذع هنب اکنزا یهانویصاعم نادمالکوب یر دارم
 ,ندنرلپ دنک ینایصع تمالم بودیاهاوح هقح تدارایروما عجوز :دکعا |
 رلبدتبا هثب رلتم دخ هل ادبع ن لیهس ولد فقدان هب هقناطوب ر دکایا 1

 : وولد یه تم هلصاو و ںوذجم یعلكنا مرجالردفاتشمو معلم هل:هلک مت

 ا

 ماکحا ن دیزوب دانعو روهن یتمن نک امهناو طروت هايکو رک او ردیربا

 نفی دفچندنسمرادتلمو نیدیسیادکه لک اهاوحهیلاعوناصسق> نلاعفا
 ق هشتم ي هشعالماماو ) ردي رب لرل عن دنز لج هلنا راهطا تماالع طاوسا

 رک او ازم سوکت املا هدان ز هنیرختوریعت رظن هکر د هغ اط لوشرلناوا| ۱

 هیاع سسو رد هقالطا ندندویگ تناطلاحشبادا و هنر ؟ یا داعو موسریرلیعس ۱

 لار دایعو رداهزو دلکد یربغ ند یلقروضحو رظاخو خارف ۍرللاح ||
 كس هلاعا ارعورلکندرلن تعاطو لفاونراثکآوزرلخب تروص هدرلنا مسرت
 بانساراکتسا میججو رازکا تبطاوم هب یربع ند طارق یاداورا زمر سوک |

 بلطلاوح ا تب زمو رولوا عناق هبلفروض > نیمهور روا بوسام هرانآیوند

 ردراهب اش هپ هیتمالمندنتهجاب ز مدع هفناطوب و ررید هیردنلق هرلنو ربا
 ررونیدنادارهسمت ها ضف لفاویج اروم وو

 رظنو لز مک ندضْذارف دح هیردالفاماو راردرارتس ینا ندقلخرظن نکلو|
 هدرفامز که فلاطلوشاماو) را زم وادښقم يزد كل اعا ندقلخ |
 دع وبوردرلشعرهچندنرانوب یتس هی رمالساوردرلشلوا موسومهلیدا كلا

 هسرا رد هب وشح هرانا رک او ردتب رام هرلنا م ماوي ردرلیلاخ ندفاصوانالوا |
 یاومد کرد هّمداط لوش ند هقدانز بای هشم هبمالم اماو )ردکر بال

  He garصالحا ۱

 اغلا لکب اب ورلوا لزا Stay زدني الا ماه تلا لاح

 ۳م دینی r ی کس کر صخ- ر

 ۱ git هسر دیاتب د وبعماکخ ادودح تلفات تعد رش لوصا ۱

 | *هجانکه سرابزوسنوصکنآیزوسوب وهسرف!تالابم هک تفلاخم هعزش|



 6:۱8 لا شات
 | هدنآ ردع> درج یدام لعسو یردزراوا دبقم هلکنآ لاو زنکشا نيرا

 أ لصتم هکر دەن ط لوى دابعامازادق وي ییخدم هوجولا نماهجو کسفن ظح
 | مکان رارتسوک تعزالمو تبطاوم هاب وثمو لف اون نونفو هنادابع فا اظو |
 | هن اند هکر داوا قرف هدننسام داهز هلنادابعو راهلوا لصاوهیمیورخآ تاون |

 | قرف دنن ایم ارقف هلا دابع رادنک# ندابع تر وص نکا دوجنوم تیغر

 | مولعم سپ رولوا هسلبا تدابع نکیآ یفصتم هلا انغ نمناک داوا
 رکسوبو هّشاطقلا ولس باکو شعا هشناط یکنالوصو تایرا هکیدلوا

 راف وصاما) لطبم یرب و قح یرب ردراوهبشذم یکیا هنیرپ ره كن هقلاط
 قاتشمو علطم هلةلکت هنلاوحخا تیاهنلرلبفوص هکرد هفوصتم قحم هبشنم |

 قوعم ندغ ولب هد وصتمو دصقم هلیساناع لنافص ت اقلعتو رد راشلوا

 | «دنیز قوص یی رایدنک هکر دتعاجب لوش ییطبم هبشنمو)ردراش!اق عونمو |
 ردرلبراعندنس هح یاوح او لاعاو دیاقع كرلناو رردیاراهظاهدننروصو |
 هدنخالنواتحابا زسرالوپ عی راذعلا میلخپوراقبجندنرانویب ییعاط هشروا

 یرظن كرلنا کر دماوع ٌهفیظو قلوادیقم هلتعب رش ماکحاهکز رب دو زرلنوا |
 ]| دیمهلرهاظموسر هکر دیلاع ندنا صاوخ لاحاماو ردروص هایش ارهاوط |
 هیدفناطوبو ر دز و صع هتناعا مع نطا روضح نامه یام ها كرل نون ور هلوا |[

 | بولاق قررفتسم هدقح لوصؤ یە راب وذحم اما )رل رپ د هیحایمو هینطاب ||
 | لوش ن دکولس له | قو هشنم زان مچ هنلح اس قلخ توعد

 تزارحورد هدنعظق كس وفن تافصلزان زونهیرس كلرلنا هکر د هتئاط ||
 رش اتو نکو رارقتسا هدانف ماقمو رد هدارطضاوقلق ن دن وتر كبلط ||

 كرانا ق یقررن دنشکقراوب هک هاک لواند نعا روهط تاذیفشک مو

 یزرتا لصو تاع اناا ندنبهم او رولواعم الو جال هنیرظن دوهش
 كقرب لوا یت الط یسوف كرانا هک هلب وش زوشیزبا هنع اش ینلک وک كرانا
 ]| یرلنطاب هلیوبح كز هفت لواوزواوا یراوشو ئوطتم ندتن اعلن یرون

 ۱ مکنوچ رانا لصاح م ارا چاتاق دنعهو عشانا رطضاو ىلط |

 ۱ eet : تافص روهظ ورک هلوپ نوکس دمت لواو هلوا عظة قرب لوا هتب |[

 دا م كلاس نالواهدلاحوب ةح رکا ارولبف ٿ تدوع قوش قلفو ب تاط ترارحو 1

 ك ؛زودنو هلوا علو نم هلجرس ند دوجو تافصسب الق ہک رونیدیا | 1

 وات وحو هود صالخ هر اکیندنی فرح اد و ان ا قر
۲ 
2 



 | قسفن ی دک هکر داوارضف اور قاف نمیو دشعا ذخا هلج ده

 وصل )ریش مد رایضعبو ردشعاانفا هیلکلاب نوعا ىح برقن هدنحما رد

 .یدنواهن سابملا وبا (ءایشاللدقافلاوهرب قفل و موس او توعلا نعحراطاوه
 هدنس اتر وا دهز هل رقف و (ف وصلا بادی رقفلا)ردشعد یلاعت هللا هجر
 مزعرب انیقب هتسگرب هک لب وش ردنکم دهز دوجو یبرقف هکر داوا قرف
 | دهز نیلحتا هنر دتس رد هلوا یاب بغرب اکا رک اؤ هیلبالرت یابند هلرب تبان

 | یتخر زکر ھاکا و لوا نک مو بابسا ك هسکر هک هلیوش ردنک زس رف یخد
 كلام هثنشرب هک ردلوا یمچر راو قفیقح راو یمسر كنارقف رد راج هیلوا
 یدنک كن هنسنرهو هدیاجورخ ن دنافصماکحا هکرداوا یتقیقحو هیلوا
 كل هزوردبنراماو ینروص كدهز یعسر كرو هبل | بلس یتصاصتخ | هنسغن
 نیسایلوا ضعب لاعدو هراس یحنوح ردگایف رم یبع رن دابتد یسانعم

 رتروا یترهاظ كرلناةس لبد كا بوک ندرانغارظن هدنت تزرع بایق |

 قارهاظ لهااترونپ روک یتروص كعيا تبعر هابند ندنا هک هلیس ابل انغر
 رولوا هدبشوپ ندنرظن مزحانیلاج یلاج *!رلناوروناصندرنلوابغار هیاند

 حا شموردیلاح مزالو یصاخ فصو تاهبفوص د_هزو رقف تقیقح وب
 هالص) مهیلع هبایننا یزدآ مه رابدتاراتخا یرقف مسریضعب ندنافوص
 بیغرتهرفف تروص هما لاحنان زیرا لاطوردانحا ندنرکو ادتقامالسلاو

 طح تلط زد دانیسم هبرابتخا كمح یراشخا هارلنا هدانعمو و ردنوعدو

 نتمدخ كرانلوا قح بلاطو كنارعف هکردنعاجرب مادخ اما ) لکدهب ورخا
 اذا)كر دشاکباطخ هال ااو ةالصلا هيلع دواد مكت دراشارابتخا
 | یتناقوا هرکصندک دبا ضئارف ءادا هعناطوبو (امداخ هل نکف ابا ط تدار

 صا كرلئاات راردءا فرص هنغ رفنو هیفرت هنشاعمروما لس ولق كرلنا هلج

 زرایا يدقنهنب رزوا تدابعلفا ون یمدخوب و نوجا تناعا هنید !دعتسا یداعم
 زررک هقب رطره نایلوا موم ذم ه دعرش م دکنیا بلط نج اتح ام ناو

 [دخا یرظن راوی هلحوتف ضعب و هلبا هز ويرد نضعب هلبسک یی ضعب
 یلخو ررولپ قح ءاطعا هطدار هدذخ |قلخورد هبلاعت ید هداطعاو
 حد هلمداخ دقت اطر ن ن درع كماعمو و رارلکا لوق 4طساو هدازعا

 دی امر اربا مداخراب دلق ناب ؛ قرفر ندحش هم داخو رل دما هامنشاهدنلاح ۱

 با ۱3 دا یزید مد تا رغم حج" ۱

e zs جم سس 
 E ا چ ۰



2: 
 فیفخت ءاجر ل وا ر ول وا یرب کان هنسن ج وا بدیم هنس ال وا كرت لها

 نا ةع هم ارحو ردم زال باح هل الخ ارز باّقع فوخانو ز دن اسح

 ند انعا ارمف اریزر دیمق ون تقباضم هننج لآ وخ ڈو باو ةد انو یکی

 لصاح لدروضعهدناو تعاطرایک | یعچوا زاررف؟ هنج نادک, والس زویشب ۱

 هفوصو ند هبتمالم لرقفو ردیبلط نوردنا خارفورطاخ ت تیمچر دیک
 ۰ هیتهالهراب د یس ظ> كاب دیکو ردینج يلاط ربقف هکر د هلکنا لخت ند ا

 هدر ةد هدنسازو كن همون و زرند ناب رق كناو رز دقن نلااط هيف وصو

 0 هت سه لواورد ه دنق وف كنم اقم ةف وصو هته الم هک ز د زاو م اقمرب

 لربسعف هچ رگ یس هبت ره كهف وص ار زر دیفصو ك هیفوض
 [| زدج ردتم هدنماعم كنا یماقم هصالخ مقف نکلو رد هوا ندنس بنھ

 | أ هب ارفف ماقم هکر دندنم زاولو ط ارش "هلج كنهيفوص هکر دلوا یبس كيو
 | ندب دنکیتس هواقنوافص كماقم لوا هدیایرت ندنا هکماقعرهو هبلباروبع |

 ]| «دهیفوص ماقمكنارقف سم هری و نایفیکو نیکنركنمامعیدنک اکو هلیفع زنم
 ندیدنک كت ام اقمو لاوحاو لاعا عیجت لوا هکرولوا ییاز فصو رب

 یاقعر و یاحربو عرب مه هک هل وشردکلمت مدع ةلکناو ردیلپست بن |

 هناکاسب نمروک ییو.دنک هکلب نمت صوصخ هیودنکو زهزوکندپ دنک
 رهف تغعیعح لواو و رداتفردنااتفو ردوغ تافصو تاد هؤ رولوادوحو |[

 هک هنن ولا اوا شالوا زنی دنتابضف لنا مهرس س دق جی اشم هکرد (

 هللادب عش ردیروصو یمسر نزف نخل کد هدنساتعمروف لوا ندنوب
 |ماکحا نع جورطناو كاله الا مدع رفلا) ردشعو هرس سدق فیفخ

 رلیضعت و قتعیعحو یر دل مور نام را دعفاج ردح مالکوب (تافصلا

 قیقوف در کابوس ات ا 29۱9 دا

 صوص# مه هدیوصوردب وعک هل سفن ظح هلر قو تدارارقف میکرد لکا |
 هدقح تدازا رد هدنیروص انغرکاو رقفرکا یاد ارا كناو رد و تد ارا |

 رک اءاتس هیانعم وب زد لوا نبع كقح تدارایتدارا كنا هکلب زدعلطم وع ۲

 ناو بوس هل ارات خا تد ازا هلناراتتخایرفف مىسران و یرفف قوص ۱

 ردتعد فرخ هللا دبعوبا ردشلوا ئ ىح ت دارا نیمه ید ارا كنا ارز ||

 هردو دین قصتنا نم فعلا و اددو هس قلا قنصتسان هقوصالا)|

 نوجا یسفنیدنک آلو نام سر ددن و لوش قوم شب( نا



 هک ۶

 | عا لوف للخصالخا دع اق ان ارلیار ذح ر دیر نظم هک ن دتع اط
 | یتعب ارش رهع+ الو ارخ رهظبالیدلا وه تاللا هکر دشءد یرلبضء)

 ۱ واک دنره هش اط و و هبا راعصا یرشو راهطا یربح هکردلوش ییمالم

 ندنر رظن تیقلخ دوجو باج نکلرواوا لاا فی رشو دوج ول ازب زع
 ند دیره نيع نی اعمو دیحوت ةدهاشم هلبس ویو ردشم اوا فکس

 | هکم دامر دن درایغا "هلج.سفن ارز رد دیحوت ی انعم عن ام تی ور لوا
 ۱ لاجج ذعل اطمو هدقح "هلماعم هلوا قا یرظن هنل اوحایدنک کل اس

 | هیفوص هلپا هفناطوب رزم هديا جارخا ن درارظن هیلکلاب یرایغا » دقلطم
 | لوا هیلکل اب یب هیفوص هع دو تب انع هبذج هکر دلوا قرف هدد ام
 | ندنرظن یدوهش كرانآ ییرلب اج تبناناو قلخو ردشلبا عاتناندلاوحا

 هدانروا نیدوجو تفلخو نیرلب دننک هدتعاط نابتامرجال ر دشاف عافترا
 | هلاعا یافخاو رد راشلوانومم ندتع الطا یرظن كقب الخو رازمروک
 | راهظا را هروک هدنعاط راهظا قو تصمرکا ررلوادیتم هلاوحارتسو

 | رد راصلخحم هیمالم هناطسد  راروليقاقخارل هل دنس افخا رکاو ز ردیا|آ
 | فصل اخ مهانصلخ ان# هلمال حفر د راصاخم هیفوص "هفن اطو هلمال رسک
 ۱ ادد طرب د ترخآ AY فص و ا ی بل

 نت زوم
 | ییسفن ی دنکد ه از هکرد هلکنآ لخت ند هيف وص كن هم اط وب و رار دیا

 | دق ظ> م اقم تج هکتوسا وا هجنر ول وا بوجح ن دقح هلیظح
 |كزا لاج هده اشم ن وص و نيع الا ذلنو سفن الا ىهتشن ام اهيفو
 | فرص ند اند هکهلیوش ردبوعحم ندناهج یکیا هلرب لزی ۸ تاذ تبحو

 |ماقم كنیفوص سرر دفو سهم قبغر یخد ن دن رخآ ر دشلیا تبغر ||
 ندب نسفن ظح هک هّوا ن دنس هسح لده زیور یر

 كلام هی هتسنرپ ن دب وند لاوماو بابسا هکرید هةناط لواءارةفاما ردقارا

 كب هقناطوب و رد راش بارت نیس هلج ندنلط یهلاناوضرلضف رازلوا
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 هللا تاولص هرکصتدابنا لوصو باعصاو ردلاع باکو رارشا رلوقمو|

 هللا لص لوسرترضح هکر د هبفوص جا ثم لوا رد هفناط یکیا مه دع یلاعت
 ردرلشا وب لوصو هبت ر هليس هطساو یرلتعباتم لاک هلسو هيلع یلاعز
 ن وذ امورومامهلعوح ر نوح توعدقیالخ هتعباتعقد رط لوصولادعد و

 ل زا تانعو لصف هک رد را« م نالم اک هقن اط وب رد رل ثل وا دارم

 نکیا قرغتسم ه دنرعف قیقح دیحوت هلو هدتیدحا مج نيع یرانآ
 تاحرد ییالخا ردشلنالاسرا هتنادماقب وهنلحاس هقرقن ندنن :رقانف ی هام

 هفب رش تعاجج لواهقناظیمکمااماو را هیلباتلالد هپ هی دبا ا هیلع
 عوحر فیلکتو لیک هل اوح هرانآ ه هرکصن دل وصو هل ۳ کز د

 هکر دراشلوا تالمتسمو ریحان هدانق" یھام کشو عج رحهقرغ هلیوشردشماموا

 ردە ایسربا ر ارا و مخرب هب هقرفن هبح انو هی ات لحاس ن دران 1 هکر ه

 تالسنم هدنکلس یس هرمز تريح راب د ن اطد و تربع باسق ناکسا

 ۱ ءادن ال او رحم یف تضخ انا هرس سد كايم اطب دیزب وا ر دراشل وا

 | کام #دجزا دیلعر اونا مساق ر دتر اشا هی انعم وب یکی دید اهلحاسیبع

 كولس لها #ام ناش سکدهدن هر ناکلاسرک 9 توعال ی بلط ردعدش

 نود رب هللا هجو نادب ي صو یصقا دصعم ن ابلاط یر ر رس یا د

 اندلا دی رب نع مک ترا نادي یهو تاج نیا ینو رد ههحو|

 ح ۱ هفوصتم کرد هقناط یکا د قح نابلاظامارد رخ "الادیرپ نم مكنعو|

 صالخ ندنضعب كسوفن تافص هکر دنعا وا هذوصتم) زرد هیمالموا

 | ردزلشلوا ف یوص ود هل.صعد كف اصوا لا اوحا هيد وصو ر دراشل وبا

 تافص یاباقب زونه نکلو رد رلشاک عالطا هلداکن هتناهن كنلاوحا دراناو|

 هب اهد كن هبفوصو كر رة لها هلدسو ردراشااق توشنا هنل ا ا زا كسوغن | ۱

I۱ || یانعمرد ع اج ر دم الم اما )رد راک فاتح ن دل وص و هذن  

 الو د.م رادهح تاغ هد طف اج كةدص ءدعاقو ه دندناعر لصالخا

 0 خاوص راردیا غلا .ه ن دعلخ رظن هدنربح ےکو هدتعاط یاقتخاو رارت ود

 || لج یکسع هلف اونو لت اضف عیچ و راراب ا كرب هقبق د جه ندل اعا

 یص الخا ی انعم هدناقوا ړل ییربشم رات "او ردیادع یه

 اررولو هدنرظت درش 0 هنلاوحاو ؛لاعاراب دنکیرلت دلورولوا قب

 ۱ ر وهظخدرانورار نو هثی ر زوا رذح ند بص ەم روهط رک ا روش[
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 | د حوت یی ودنکو هدیارپ رفت نس انجم دیحوت رکا الثمرارید نخ كرشمو

 |هک هیدو هیلپا در ینا ندنز و راکنا یشک رخ ارب و هس وک قرغتسم هدنرح
 لالا ردت ورو رکف هشت هکلب ر دلکد ندنفرط لاحو قوذ كمالکوب
 هارکتم لوا لمحاوب هک هیلبو هلوا یلوتسممشحو هنجناندنزوس كنېشکلوا
 مف نشور هد راکنا تروصوب قلطم لعافالاوردیقادصم نیع كنءالک

 یبا رع ید كن هبهلا تفرعم هکلکلب) یدزعا مشح هبینکلواو یدردیا
 | لج ندقلطم لعاف هلوب هکیرتاره فرام ان لوا هنر ردراو

 | ره ندیققح لعاأف هکردلوا ییمکیا)یدنلوارکذ هک هلعحواوا هل هرکذ
 | کردلوا یعچوا) هلانیقب ردبس هجن كتفص نق ندننافص لا هلو هک: رثا

 | یفرعم كنیدنک هکردلوا یدرد)هبلکا یندا مكفح هدنسلح كتفصره

 | تفرعمو عني سیدنکو هروک نشور یتسالینسا كنيهلا طع تفص هدننروص
 ۱ رایدزوص هرس سدق نددینچ مكت هیلبا جارخا ندنننهراد دوجو هکلب
 ۱ | كنس تفرعم نعي e كلهجدوجو ةفرعملا) یدتاردن تفرعم

 | خد نح وضو كف رەت وپ رابدتیا هدنم ابق ىلج كقح ردکلب یکلهج

 قح برق بتا هکر دقاواو(فورعلاو فراعلاوه) یدروب هلبا هداز
 |هدان ز كلع هکلهج یدنک هلو روهظقترآ یهلاتظعرانآو هلواهدابز

 | تربحو رتروا ندکزوک ینوک "هلجقح روهط هلوا ترآ كتفرعم هکنرکنو
 | عیچو رابا موجی داب رف كيف اربح یندز بر ندکداهنو رترآ هرزوا تربح

 |هرلشتا و نیسرغاق بوم راب ردرلب وس هلنوص یالعا ندقاقوب اکس اہشا

 تف رعم ردیلع كتف رعاوا ید نعم نانلوا رب رفت وب و نيسزغا بوشود
 ۱ ربغ ینا رب رک و یص اق ند رپ رفت هکر دین ادجو یحا تفرعم ار زر دلکد

 ی بعو لاح لع یب تفرعم سد ردلع یس همدقم كتفرعم اماردرصاح

 | رتقفلاو یماللاو فوصتل او قوصلا ةفرعم ین لوقلا # ریدلابو تفرعم
 دارا هلی وب هدنرشاع لصف كنئلات باب كفراوع هجرت 6 مهني قرفلا و
 ردهرزوا مسف حوا مهداج ردفالتخا عین یب ام كەد م تاقبطکر دول وا

 یا مقال هقبط لوا هک ردنالم اکو نالصا و بت لوا مص

 ده و ٹل اث مسق رد یطسو هقبط لوا هکر دلاک قیرط ناکلاس ڈبنرم
 راب رقم نالصاو رد الغس هةطلوا رد هصقان لزادم ناکاسییعب ردناص#ن

 | دنبي با اورارپاراکلاسونوب رقلا كئاوا نوفیاسلا نوشناسلا هكر درلباسو |[
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 ندفراع مجهرلیدتیا هدینج نعر#ار اودقما اردق هللا رها ناکو# لاقو ناو

 یدلیا هغاشا نیشاب لب وط نامزرب مساقلا ابااب ییرمشو دقلوا رد اص انز]|
 ندفراع هناطش دارال نەي # ارودقماردف هللا ما ناکو #یدتیابوریدلاق
 ین انمسلا هلودلاءالعنیدلا نكر حشر دکع در داکد دیعب هساوا عقاو اطخ |

 | مالسلاو ةالصلا مهیلع ءابنا هکر دشم روب زب نعلا هرمس یلاعت هللا سدقا

 نیعجا مهیلع یلاعتهللاناوضر ءایلواو ردراموصعم ندکشبا هاکهلدصق |[
 ىلاعت هنيا لص ندتلاسر ردصو ردراظوفحم ندقءود رفحو راوخ یهاک |

 ترفغم قع( ال تكاهبع<یاواج_رفغافهللارفغتنآ )هک ردب و سو هلع
 ندب وندریافص هکردراو لوق قن هليا ترففم ه ونذهلج ادخیا كسردیا

 ینزودنکهدنب هکر دقو هاکرتدب ندنوب جه هدننب كنمراجب نب یخد هلوارب
 لهاخاو فرءتلاوفراعلاو ةفردملا ف لولا همالک اذه هبل#مرحتو رصقم
 م ولعم فرعم هک ر دشعد «دنلصف یکلوا كنباب جوا كفراوع هجرت
 عج هدوګ ع هنکر الثم ردنرابع ندکلب نشور هدلیضافت زوص یسح
 ]| هرکصن دکل: لاجالا لبس لع كدا لع هنكنهیونعمو كنهیظفا لماوع

 هک لب وش هسایق لمأت یی اک یلاوحا لیصفتلا هحو ىلع كل اعربره
 ره دیور و فقوت الب هدنقو یکیدنا بیتا و یییدوقوا هب رع بیک ار
 دعب رک ا راریدوح تفرعهاک هنا لامتسا هدنعضاوم هّةح وهاک قبر
 رع وب هب هنک لواو رونید وع فرعت اکآ هسرولیب نشور ةبورو فقوت|

 | تاذ تیب وبر تفرعم سپ ژرید اطخووهس هسیا تلقغ نکیالصاح|
 لیبس ىلع «دنرنروص یلبصافت تالزاونو ثداوحو لاوح ای هبهلاتافصو |
 یلاعنو ناهس نح قلطم لعافو قیقح دوجومر بد کا نشور لیصفنا |
 || ىلع لمحم دیحوت ان هرکصندک دا مولعم لاجالا قب رط ىلع نیکو دیا |

 || «ددهملاوح او عیاقویحاصدیحوع هک هلیوشو هوا يع للصم تر وص
 || ندطسب و ض ق عن ءو اطعو عفنو رض هدنراتروصیرالیصت كهداضتمو
 راس قح طاب و ضاقوعنامو یععمو عقانو راض هلکهر وهط مکنره

 | هد هلهو لوا رک او رعد فراع اکا هیلب هبورو فوتالب نیکودیا یلاعتو
 | نیکو دبا هرکذ لج قح قلطم لعافو هيلدا كرادن رزرو هلوا لفاغ ندنا
 || رکاو فرامهن راربد فرعتم اکا هیلکا نش ور هدنراتر وص طباورو طیاسو
 | یهالو یهاس اکا هیلبا هلاوح هطیاسو یلاوحا تارث اتو هلوا لغاغ هیلکلاب
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 یخدرواوا كجد یدلبق یلو هلع نیلجنوش ینآربما رارید اذک ل ع ومالا هالو
 : كلامو فرضت كشيا عب رولوا كد ار راک دنوادخ رارید مالا یلاون

 | ر دشهروب یلاعت قح مکتن ر دندنوپ ید یلوتم رولوا كد یدلوا تا
 یروکو ررباق شرما را اصیلاعاو هنا ~قح یعی# نی اصلا وتب وهو *
 هکلب هظط رب زموق هنسیدنک یي هنسک لوا یلاعدو هنا قح سد رر و
 | یسانعم کیا رراق رروک ابقاعتمو ابلاوتم ینباعر لآ یلاعتو هناحصس نح
 كقح هکر د هنسک لوش لوا هلوا نوعا لعاف هغلابم لبعف ۀغبص هکردلوا
 اقاعتموابلاوتم یتادابع كَمح سد هلو ا كلامو فرمصتم هتناعاطو هننادابع

 نی رسعلوا لخادنابصع هنسارا كلاداع لوا رولوا یراح هن رزوا تا

 تقولوا لو ردبج اویناصنآ هلکنوب ورد مزال هنتاذ كلو فصو یکیاو جد
 هةبق در قع ءافیسالاو ءاصةتسالا ىلع هرس وكم ابق ههللا قوح هکر ولوا لو
 | ماودلا لع کز هناصس قح ید هروکیوتس رود بسح بوی عیاط
 : كنلو جد هد دش و ه داخر ینعی ءاربضلا و ءارسلا ی هل وا  د_-:طفح

 ,ندیصاعم هکر دن دنطرش كنینن میکس هلوا ظوفحم ندیصاعم هکر دندنطرش
 لوا هلوا یط ارعا كعرش هک هدنرزوا كن هننک رب سد هلوا موص»م
 فصو هلتالو هرس سدق یماطسب دیزب ولا ردشعلوا هع دخورد رورغم
 هن دجسم كټ هنسک لوا میک اتقو یدلیادص هننراب ز كن هنسکرب شلوا
 رظتم هنحورخ كنهننکل وا یدروتوا هدنس هرشط لد سم هد

 دیزب وبا سد یدروکو ناکب ند هلبقو یدقبحنایزدعب یشک لوا سد یدلوا
 ندنعب رش بادا یشکوب یدتیاو یدهریو مالس اک او یدنود بوروک ینآ
 نیما هنیرارسا كهللا دیک لواهصن سد ر دلک د نومأم هنیرزوابدارب

 یدروکواو یداکهنب روضح هرسسدق كرب اوبا دیم سوبا جش رولوا
 ۱ که نسکر هارب ز یدیدوریک دص“ لوا جش یدصار ه رسم نعاالوص

 میکتزز هلید كا تبک هلکن اب هطب ندا تاکمرمک هنس هن اخ كتسود

 كنابلوااما هقب رش بادا اهلك ةعیفط او ةقب رطلاو می رشلا ردراشمر وب
 نكل ردلیفلا لیوط مالك« اإلا نيب ه دننبعوصعم تلیناوهدننظوفح

 عب ندتبصهرارصا رارولوا ظوفح ایلوا هکر داوا یراتخم كني رطباب را ||
 جد هسرولوا عقاو تالذ ندرانا ےک ہجرک | ندعلوارصم هنرزوا ءاک ]|

 عفر م ایل قرطاف ساقلا ابا ان یتزب فراعلا یلاعت هل هجر دینمت لیقدقلوا |
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 | دهام هلو اقا و ندنلاح یدنک هلوا یافدکر دلوالو ند (رارف هنلاربغ

a(عرصم) كل اراد 2 هلهحرعو كەر ورح ندزلا اضیدننکاک اردق  ( 

Hiهب اک یلامعد هللا هجتر مهدا میهاربا ۴ دمابت زاب یر دش ربخ هک  

 مرسا ل , یدتبا یس 23 ک لوا نیس هلو الو رب ندهللاءایلوا هکنسمرلبد یدتسا

 لدداو لاتا كسفن ع رفاو هوس “لا اوايندلا نم یسف یغرال)هکیدر وب

 تبخر هرلنوو هک هپ هنسن رپ ندنرخآو اند هليا تبغر می( هبلع كهجو ||

 || هجورخ رظنب دعق ه دجسم یناو ال هی الولاب فضو نم ضحب و هرس ||

 یکیزوپ و نوجا هللا تبح هلی غراف یکیدنکوردضارعا ندیلاعتقح لب
 هللا سدق ندهبو ړع دعدار لاجرلا انهکتنردلوا قیقح "دلو هکر دنود ههالا ۱

 ةمارک لب كنجق ذبغرالو كران رم افوخ تاتدبعاملدک ردی و رهاهرسیاعت

 ۱ لضصفو هتهارک رک تا هکلب تودیا تعر هکننح یدو تویلنا

 یاچ یابحب نیدلا بطق هجاوخ ( یاب ) مدلی تدابع هنبحم كعدق |[
 هارا صد ناتشوس تسودان ۱ زب نعلا هرن یلاعت هللا سدقردکنی راترضح

 |لولا نا ةيرمشقلا ةلاس رو 9 یرکن لکرذوتواهیا نمراسخر # اداب |
 ی اعت هللا لا ه سه هللا لوت نم وهو لوعفع £ : لیعف اههرحأ ناتیعمه) ۱

 یلاعدو هراس قحا لوت لب هظط هشت یا هلک الف#نیطاصلایوت وهو# |

 لاعد هلا هدابع لوت یذلا وهو .لعافلا ن هلام لبعو یاثلاو ةباعر ا

 الکو نایصع اهلل نا زیغ نم یلاوتلا ىلع هلع یرجت هتدابعف هت :عاطو أ
 ءاصهتسالا لع هللا قومحم همایق جابلو یو !!نوکنیحبجاو نیفضولا |

 ۱ ىلولا طر ندو ءا مضلاو ءا دمل ای انا لاعد هل ظوح ماودو ءافیتسالاو

 || تاک نم لکف اموصعم نوک نا ىلا طرش نم نا اک اط وفحم نوکینا ||

 لاقو هيلع اسب لو دیزب وبا فرتصناف لا اجت اقارب رو لجرلا جرف
 ایفا نوکی ی و هع لا بادآ نم بدا اه اخ لر اذه ِ

 یسب رر دراو نعم یا نوا لول هکر دشهروب نعي (قلارارسا لع
 : هکر ددننک لوش لوا هنسانعملوععم هوا هني رزوا یسهغیصلیعو هکردلزا ۱

 هرب اق بوروک ینینصم لا نعي هیلبا یلوت ذنیرها كنآ یلاعتو هزاصسقح |

 من
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 [ *یطوط رابتخا یی و #یدتنا مر نیکنر بوبد سورک اتالم جافیا جرات
 , ( ع رصم ) نوجا نوساوا ررکم ج رات لوا بو تس وک قتل اخرکش نانج
 ! تداعس جرات ميکتوچ یدلبا ملکننرربش بوید ٭ حتة یدلیا یسو رکنادالب
 ج رتوب دب الف#یدلک قفاومو قباطم # هل ام هدنخرف باک مامتا تانآ

 بولق می ورنل نيده اجلا حوتف ) ىكرابم مسا ال ری ال رک ذنو لرزرلد
 | ك رافح بو # یداّوف لراقداصقغ اع هکرد دیمایدارب و (نیدهاشلا
 ۷# هلوان ادنخو رورسم نارودلارخآ یلایخد هلبعامس كحوتفوب # یداهن
 تحرف ند اعد رخ یلیلع هنیکو لیبل ذ هد نالوا یدصتم هنس هجرو
 یک نابز تسکش هماخ هدنلا نارود باک یآور «دیا دان هدنناقوا انضو]ا

 ض ارغا و ضازنعا بودیا لج هلک وهس یت ارض ةت بول نادرکیس
 قبفوتلا یلو هنا رله دا دارم یکتا شارت ندنرارطاخ ٌهعفص یتس هطقن|
 دوبعلا دمصلا لعالكوتم  دوص 21 !یلا ضوخ اانااهو#قیقحلا ةمذا هدب را
 | هکندیلو ردةتشم هلیاواوسمک تبالو  یلولاو ةيالولاق لوقلاقدیه# 7
 ,تامرف هغللا نوناق ردعسا هدننا هب وبېس راریدهب رقرد هل هال نوکسو هلباواو |
 مسق کیا یدو یدروتک هتسانعم یس ودو یهاش داب و ییادخو یاورا|

 ردکر شم هماح تالو رد هصاخ تالو یرب و هماع تدالو یر رد هرزوا|

۱ 

 هکر دص وصخ هنب رلصا و تلکولس باب زاهصاخ تیالوام! # رونلا ی تاللا
 بتا يه هدانفهجرک اردترابع ندنساه هلقحو ندنسانف ه دقح ءادىع لوا|
 اف رهو رید تاذ ءانفو تافص ءانفو لاوخا ءانفو لاعفا ءانفر دقوحآ

 ند هعب را رافسا لم اک ءانف نکساردبقعتسم یار بسانم هب ودنک یخ
 رونل وا قالطا هیادب كهللا قربس قیضح ءاس و هتباهن كهللا یلارم
  هلف دص مدق تقی رط كل اس هک رولوا یهذنم تقو لوا هللا ارس ارز

 | يدك ر ولوب ققحت م داوش هللا ی ریسو 3 هیلیا عطق هبلکلاب یدوجو یاب
 رب وقار دوجو رب یراع ندناولم ثدحو ناندح ثول هرکصن دقل طم ءادف
  هبهلا فاصوا ف اصنا هلرب هغ هبطع لواان هلوا ینازرا یناقح تاذ

 هب هیلع تاعاقمو نلت هب هیلج تالاح ندزرالاع ههاشداب قالخا قلختوا|

 وه یولا )ہک ردلوقنم ند هرس یلاعن هللا سدق یناجرج لع وبا هدبا یر |
 مع الو رابخا هسفن نع هل نكي ۸ قلا ة دهاثم ىف یاب هلاح نم یناغلا |

 رغ

 | نعمهجرخ اونعآ نيذلا ىلو هلا # ىلاعت هللا لاق هدنس اتر وا رانمؤم میججا
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 اإ کدننرزواكس i س وک. سوا i مایقلا ةعاسو ةع ايلا مایق ىلا

 هدبع ورددل ول ترهش هلعلرعصالا ۳ هدنګا سۆقان باڪكاو مو رقرف

 رک اسعردشلوا ربتعم هلل د الجو تزرابم « دنساراسوم ان باب راو مانصا
 هنتس ها كنس هعاق مان دارذلب بوپ رول هلمالعا ترصن مالعاو مالسا

 ۱ هدتناتع ردیننص> نصح كکرشراددو کب یر لرفکلاراد هک ی دشود 1

 ق دنخرعق ردرامشیب رادرک مچا ىلا دج تالاو بابساو راوتساراو تلف

 نو رق ل اب اکل الق نوتهردهدنیرب خرج قسوج قرفو هدنیمزروغ ||
 یدشلوط یک فاق هوک هل رفاک نمرها نوردو یدشلوا نهآ هلکمروک

 هاہسو رارج رکسعرلنارق بحاض راکماک راب رهش هج ددهيجنک هنامزوب
 هناص> لیذ بولوا ه دنسادوس یخ لرادرک فالف علق لوا هلراع مجتا |[

 رهش ثالام یرابح اص هبطخو هکس س ایق یو ی دمریا یا یرانردق |[
 مت و ناب زو بوردنوک نيرا كنفنو بوط باس> یب یرانامرهق رادو
 هنس هنسهگر ایدز سوکرانبغر هن دّمع دعع بولواراتساوخ هلراب رهوک نانسو

 عادهنیرغب كنيطالس هنآ یدشافبولوا وللاترسح یدعریو نوا
 هرزوا هعلق لوا ابیوک ( ظن ) یدشلا نی راک وک هلتلصو دیما بوروا ||

 ٭ مان ی دریو منا رجاخرح هرب رب بودی عجب < نی رلشاظ بوط نانا

 نارودو بوب وق نة ش ندا ر تس وک كران نقا «دنفارطاكناات شو لبس |[
 هدنایغط هنو هنرزکب هنوعجهن هکیراج رهن یراکدیدهنوط ۴# ماشوحص |[
 یداهن یوروتیروک عالم هچرک ارهاظ *ردیضاغو شکیسندناع |[

 |# یدیسلوادنب یدیدس دس كر افو نودرکراصحلوا *# ردینماق هدتا |

 عج یرلشاب زوک یب دنقآ كن هیضام نیطالس ندننسح كنا میکرکم
 | موبلا مصاعا هانی ترصد هاشداب سد #< یدشلوا نارکی برب بولوا

 نر رشعو عبس هنس )۰ دنامز یندا لدایسرکو تداعسرفبولد هللا را نم

 ج یراب یراب یرادرک تالف هعلق لوا هدناضهر رهش ند ( هئ امعسدو

 نورد بو ریو سک مات هرافک ب ولقو یدتبا مض هنس هب كلام بویلبا
 هنفرصتتع یا عالق هجر یرعندناو یدشا مرح یالسالھا

 ی دلیف متم یییدهاح هللافنا 3 اوس تهوو لاوما مانع به بوز ونک

 فاك او هکلام فارطا رادمان تراشب بوابق مالسا دجاسم یعانصادباعم
 هد نګ رات بودی لس هن د نران للب راتخا ی س ی هکلاسم |
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 اجر داهن نشوز داتسوالوا کت ٭ ییرتالک دفنتنآ لبق رعلادغا
 | قرمسفنو ناب و ردشکیا صف هرزوا یتارابع «ارلنآ ینرببعد د كندنک ییاعد

 | دارا اهنیمب ییراترابع ایا عب ردشلنا یصح هنئسوا یتاراشا كارلنا

 | ندندمیقترب هکد كطافلا شهزاب بودیا اشنا هلپ رانعم دنفللا تعا شلف ||
 | مولع هنالوا لها هکای وک شماچچا بودی لح یناهباشنمک او شماجاق

 | كابااعت قح رانوب اریز شع نیدصف كعد نوساوا مورح رانلوالها انو ۱
 | زانا ندنا دنالف رارولس ردمارح كلبارارسا فذک لها ان رد رلّتنما

 وا دز نم باقن نیکشم باک لوا بونلوا رابتخا بولسا نامه سپ رار ول
 راوطاو ر اربا ل اوحا قرو هست رب هدنن امدقمو یدنلوا هجرت هرخآ ىلا

 كردیالام هکیدنلق لاججا هنی رزواتیلک ندبیفلا لاجر تاقبطو ندرایخا
 | یدلدیا هومض بودیا نایب ندنراتبقنم نشی یا هتفگاجلاجو هلک كرنبال هلک
 | هک درب و لا تردق بونلواداری اهنیعبتالکن لیتسوکد یقعت هدداررع مهفو
 | نی رخ عرب اسو ندمور یاشمو یدنا وا لح هلرب یریسفت لر ودنکه نب

 | ىلع هکه نسفنق ره ندنقانم كلرازب رعنابلوا رک ذ ه یاکلوا ندنقب رط|]
 ۶ ظذ ) یدنل وا دارا راصتخالا هجو: لع ید و رفظ دعا ا قد رط

 !ادهاملع لا ارکش م هلارکشو * م رکلاءادر اناسکاملیع هلادج مت هلادمش

 | یم اتتخا كنيغب وب و یامنا كتبنما وب تنمو رکش رازه یتعب ۶# ملارکشا |[
 |مرالعلا كالا هللا لظ م السا هاشداپ هکب دلوا ر دقمو سیم هدعاا لوش

 نامالاو نمالا طساب یناتس یک دقع ٌهطبار ینارق بحاص دقع ةطساو |
 فرشلا ضرءلاو لوطلان اندلا كلام كلام نامزا ىف هجرلا یدهم

 نقد رشلا نیم را ةبطخ ًارفتال ضرالاق فت الخ مکلعحو فرش |[
 عیب ییاللا عسا الا لاو برملا ةهكس ترضت الو ییاساا ه هان الا

 قس قس ةماركب ضا نابعلا یف اهورت دونګ دی ولا نابعالاو داحشالا

 لاد بطقو نیرخ الا نبط اسالاو نيل والا نیطالسلا نم دحا اهب |
 | رف نودي رف ء ایفصالا نح ء ایقتالا دیر ةل اللا طيح زك رمو هل ادعلا
 | ها دلخ ناخ عیلس ن اطلس نب نایلس ن اطلس ناغع لآ رخفم راد نکس
 | هتفالخ مالعا رشاتمربشابت لازالو نامزارخآ یا هناطلسو هکلم هناهس
 لها لع هتفأر ماي ل الت لالط حرب امو ةعلاطرةظلاو عقلا علاطءنم

 |مارک الو نامحالا خانا هغ السا ناهرب هّللاراناو ةعطاس ربدلاو رب ول

 ایفل
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 ۱ تّمف اوم هرب یرب کرم بو د هاکر لبا ربق وتو میظەت هنپرپ یرب ورک

 ةدتفافاو وح تالک یبک اب زرلب وس فلاح اک اوہ اکوبلوا نکرزتس
 تعا مشر ھاو تام رلواردز ۇ د تاکنییکو ردروکشم

 لوا ردقوت لاح توق مک ه درانآ رلبا تقیقح رارساراتفکو و ردبا

 ردراو لیموغبز هدنب ولق هککراناورولوا لزم بر وک تاغلام «دئاماق
 مهف بسح رب یسک رھ (عرصم )رشود هتحابو دالا ا رولو راکنال|[
 || هظح الم یرانعوب سد # ارشک هیدهب و اریثک هبلضب# درادیناک |[

 قز مادقا نك عيا مادقا هنلبصحت كيولطءلوا نیکسفن هلک
 ندنلا شاو بوب وق «داضر ؛ناتسا ینشاب لسو یدکج هتغارف نماد

 رطخ كراکوب و یدلبق فارعا هتروصفورحم كنیدنکو یدلب نیکیدلک
 دوره ر ام براک زور هنیرزوا كل اح و و یدلبا هشیدنا ن دنررمطو
 یساهنامز شمزالوا (عیسعم) مله داما یدتار وبعراهنو لیلدحیپ و

 أ نالخ و ندافصناوخ !نوکرب قافنا ۴ ءاشب فکر دق هلل اور دیدمعلاهلرایتخا
 واک هروح و ےھ عاود راب سل و مهیعاسم هللارکش تعاجر ندافو

 لاک ىس الوا هجخ رت بودیا رک ذ یسن الا تاعقت باک مالکلا رج مالکلا
 ۱ مدلباز راذتعا هلا همیاس راذعا یک دقت رب بوک ماه دیزفو مادوا

 ید اف دا مدزسوک راقتحا هلروصو رغ هک ولکدن رهو یدالوا دیدم
| 

 دوضقمرلید2ا در مدراب وس هکیناوج رهورابدتنا دس م دلتا هکساب ره

 | هب ده هنب رلق د اص بلاط كمورو ر دکمردنود هکرت یاک لوا ندنس|

  لع هک هلوا داب هدلاعلدا هلمحوداز نوا لداعم هکر دید ر دکمردنوک | ۰

 هلاوح نماخهاو مادقا رانا مرجالرابدر وب ويد هجا لمت نيلاصلارك ذأ

 نوجا ناقبا لیمو ناذیمطا نیصعت نکل مدلب قل ظءلاعف ماهلاوی> |
 یدنلوا تراشا هلا لوبق كتارا ءاعدتسا مداق هر اسا yt برأا لهم

 فطأو لسو هع> لصف نامه یدلرو تراشا هلر یف كتانع باو أو

 هدمالک قوسو هدماه یاداو مدتیامادقا هباک هجرت بوبلبالکوت هیادخ
 ی اوقا و یلاوحا كخاشم ارز مدنک هجرت ی امت هللا هجر اح انالوم
 | مالک هکر دلع یما رمو لع مالک ت راعتسا تراعر هدنرابع قابس هدننایب

 تونا حرط نیکب تودنا حرش د یدا معرب رد_ماکلا عماوح هللا ل اھا

 ی ر ناملکلا دادم رعلاناکول # ردتحاصف اضح كعياراهظا تحاصفا]

| 
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 | ردیندلو یهلا ناقبا فباطاو نادجو فراعم هلجرس هبقوذ تالک لوا ||
 فدرعت الا لبخدلا اهل ال ردلکد یر تاش رنو ىل ت ملط صم

 لضفلاوبا داتوالا شو دابعلانیز یکتا رانم میلعتو اهباصصا نم
 اه دب وا فشک تاک هحور یاعد هقا سد یسخرسلا نس ان دمخ

 یهارببودیاتبانع هنس هدنب رپ یلاعنو هنا قح 02 هلو
 ۱ رول وا صف یل اقم نابزو رول و توق یلاح كل هدنن لوا هیلما راهظا

 | كنودنکر یتعم نامه ات رولقیرابزمهو لضفو ررب ولا تغالب و ترابع|
 | کردندبسوب رولاق نجاع هدنمهف یتالکك نا لوفعو رولوا بشه درست

 ! یا هللا سدق ردنیشلهاءاطعو نیدءاربک هک هدننالکكنعب رط حیاثمراک |

 | هکر دشمرونک هدفراوعهجرت رولواقوجتالکشمو تاهباشلممهحاورا
 هللا ناوضر ندخیاشم تالکو لسو هبلع یلاعت هللا لص ندهیوبن ثیداحا
 | قطب كنطد رهو ردراویطب و یرهطلنهلکره نیعجاهیلع اعد

 | ندنمهف كلوا نطب هبعالع هجساضتقم رهاظمهف هکیکره ردراو جد

 | طب هل وا لماع هکبح وم ی4 كلوا نطبو زالوار اد تبصن

 | یلیاد كلعرب مهفره هنیرزوا سابقوب یا لصاح هرهڊندن 4 كني
 | ىب راشم كهللا لها اضوصخ هللا ءاشام ىلاات ردیلیبس كمهفر لعرهو
 | تارورض یعک رولوا فلتژم ہةبقلا سج میکهجرکا رولوا فاتح
 | تسن ز هییدتسم اع ایندلاف دهزالثمراب وس ندهصاخ تاماقهو ندەمام

 | كماقمو ار ز ردمزال كعادهز هدهزلوا هر وک هیهصاخ اما ردب رورض

 | یی يدلا ق دهز مکان هر وک هه وردو نوح ا اسد الصا یبحاص

 نه ن لع افلا اا رول وا سلاغ نایت ههنا زم كيکو هنیدیا ماقم
 | هک زرید دمالک لوش مع ریز ی ؟ كعد هللایوس یتبج یف سیلو اعلا

 كحالح رلبا نابنددحاولا حو یو هلوا کا تاوعر هحار ه دیا

 اد قلا ءاقبب ینابلا انا رایوس ندنکعلازهر ییکو ی ییذید قطاانا

 | باغ خر تفص هدرلنا ردینح اصلالدو سناییکو یب ۲ هدوحوب دوحولا

EUT SRTارزو ید ها زا درب تعدخ ءارعف ردم> درب  

 | تالک رهاضلا بس لصال اوا ردیوقا هدمالک امدن هسیا یلغا هدماقم

 هو قیبظن و ام تاق التخا a خیام

 و و



 سنا رضاحتو نشی ریا ندسدقریاط هکباکوب  هلواتقوشسوخندنسهسدتمأ
 یتیداوا لغشم جام هببطسافنا تاحمت نشب هنناج م نم تنراقاتشم[

 ۱ آهو دیار وادآ هد قلا تای ء سنالا تافل هلتهج

 ز هیمرقج ندرطاخ هشوک یرتف نالوا ثعابو ی دصثم هتلأتو عج |
 نما ىلع لاوحالا عیجج ىف نالکتلاو را هیغیا شومارف ندربخ یاعدو |
Çرادقم ییرغحوب هک انقو هماظن ببترت ىلع .همالک ذججرت هت ف لاعتملا |  

 هقفو یعماللاب بقلللا ىلع نب نامعنب دوج رابخالاو ءارقفلا مداخ عا |
 حورو لمعلاو داقتعالاو لوقلا نم هاضربو بح ال لجو زع یلاعت هللا |
 هف اطعا و هد اطالا صناصخ ةفاضان هق الخا بولق و هق السا حاوراا 5

 ۱ PROMO یک اقا لیلا مب لا همرگب و ىلعلا سلا هضف و 3

 ن.دن ران تراشب تراشاو ی شو کک مراکم هعلاط ّ

 | لوا یدلوا روبعو قوشو رورسو قوذ ن دنر ار تر اعتسا تر ابعو]|
 زا فر اعم و قیافمح ن اغس یرهاط هکیدل وب خر یو ۱

 نوزخ هلرب یهلا رارسا ره اوز ره اوج یتطاب و نوحشم هلیا یه انتان ۱

 | وجم یر کف بیو روم" تی كی دود
 ۷# ةنععماوف ران | عماوج # ةركف عماول راک ذا عماوص ( ظن ) یون
 | یسارسا# هطرغ سزاح لیوأت سراقم # هعنم شراوف لز سرادمآ
 ناف رع قیح ریست رسو یس هسیثس تام ارک كني اط ن اقبا قبرطا ۱

 اتاك لوا هکیدلبا اض اقتراف رطاخ سو یس هیلع تاماقم كنیرلب راش |
 | یتدیا ومو م من یتدناوف ةفافالا هصردو ةفاطلا عسو ىلع کر دقلا للح 1

 ندالاعتقح تہهومر تنانعو دادعسا ندابلوا جو حاورا نوجا مع

 رعت هلناراسبع نك ر تار اشا رپ ظ افلا بودا دادس و داشرفلط ||

 نیکسم سفن نوچ نکل هیلیاربسفت هلاغل یمور یتالکشمو تازوممو
 | هک دلب نیم ی دیا فرغم ندفاصنا یاب ردو فرتعم هنت اجزم تعاضب |

 | هکر دهدابرپ ارز ردجراخندنتردفهطخ کنودنک عراع( ا يکلفبولطموپ
 هاش ر و ردلط اعهدناز اتمو لج ار هدنلح ام تقی رط كل اسم ناسراف ۱

 || رایخا سور سوفنو رلنارمح هدنداعم دقا عراربا لوف ل وقع هکردهارا[

 عج نارود ءا حو ن امز ءالفعر کا رد رانا درکیس هدندصاقم دصا مع 0

 اک رابملاق عن نر ماو ه دنچرتس شی وطمو هننلح یناکن كنا دما



{4% 
 !هداکلواو رد رلمروس الما یلاوحاو تالک لوا هد تظعومو رم کد معما

 .نادیجاوم فاو دا صد كودنکو ندنرزوس لا ثم ضب نایلوا رد

 اندر دب ص كمالسالا م حش ترمطحو ردشعهر ورا | یب اک لوا بو دا دارا |

 ردشهروتک هےاکدیق قب رلکدتنا هداز ليش ترے > یسا ر ن نا |

 ىنمإ كن هيلع هفناط ر فد رشرد هع ومجرب و فیطار دب اکر لوا قل

 | لوا نوج اما لمم یتفب اطا قي اف دو یفراعم قي اد او ENA ا

 | دراباکو شلواهر زوا ع دق یوره ناب ز نالوا هد هد وهعم دهع هعوجا|

 | هلثلوهس دوصقمیهف هدنررپ قوچ هکشمربا هب هبن عرب هلب رلفب فو فرصت |
 ۱ سم واراصا هجا یر هیات a ضعب و و 7 ۱

EEدر ییاجانالوم روک ذم شم رمز ی  

 هجنرا دقم تقاطومسو هکر دتناروطخ ندنرطاخلتفوب هرکه نر دبا یلاعت ۱

 یر هل وا موزا ندییاک والی اس کش وک خب ورستو رب رک كلا

 ارايلوا م ولعمو هلب روتک هزاس هلت ار اع نالوا فر اعتم هدر اڪ زور

 یر اعءو « دیدنسد بقانم نانلوپ ندراباکر تعء رو هنوف ایکو رسا ۱

 | لوا هکنعاجج لوشو هنلبق مر «دنابنن حول بودیا تفاضا اک | ییهریعس ۱

 | لاوحا هلی رخ رات كنيرلت اف وو كنيرلتدالو ردشمال وا رک ذ هد اک ||

 | قب اوع موجو قیالعروفو اما هنلوا داريا ىت امارکو لاوقاو یتاماتسو |
 | نین ان و یدحا هنس )جرات یک كد اکا یدالوا میم هل هطس اوا

 | ی دقتعم و دب رح ي تنم اتو یزد (م هم نانو | ۱
ا رد هرو هرس ندرالغش عیجو |

ا رعا رش لع ندلا م اظذ ريم
 ۱ ی امد هلي

 :یالعا 72 طی موم هک سو یر ولسا هقفوو هلوش زعب
 هلی اضرو میلست مدقو ردشم سوک ضارعا ندرابتعا هاحو بتا ا

 | ندا روطخ هرطاخ لوا ند مقف و ردشمر وس لابقا یک ولس هرم * داج
 | یدلوب دیدجت یس هیع اد عدق تروص ی دلبا اعد تا ین تنروص

  ee EEAدک  Hpiسم `

 تم ا



۳٩ 
 || ر و بیک اوا یر الو هللا ن احبس * مدقلا ير ابا
 ءادها تویلنا قلخ ى اع نوعا ق« کح نوک زارباو یترذق نوط» راهظا

 | هعارس تسي راس دوجو نان رس رس هکر دیلکرپ و ی دنا ءابدناو لسر |

 | نوما عفر ندن دابع راصبیتسپ راوتمناوک | بجو نوچیا فشک هندابع||
 | هنک اب تاذ نالوا تالاک عج ن دنیما كن هلمجوب و یدر دنوک ایفصاو ایلوا

 یتیفیطاروو فب رش حور كناو یدلیا رهظم ییافطصلا د ترضح 1

 || ی دلیا ر دص هنا وکآ یی اقح عج هعساضتم۰یروننم ءایشالا قلخم/

 ۶ قم ا نم لوه لکل *هنعافش یر یذلا بییطا وه (مظن)|[

 هکر ديما ې رپ # مرکالو لع «ونادیلو *#قلخقو قلخق نیما قافاا "
 لسرمرو ن کیا لک د روک ذم * ى د مدآ ید یدیشلواق طا ترک > ناسلاا

 ۱ حولو باک اغ ید ی دیشل وب تمارک هلرب ملکلا عماوج هکیدیا لضقم
 | نیرهاطلاهباحکاو نییطلا هلآ یلعوهبلع یلعت هل یلص نکنالکد زوطتما

 || باب را هکفب نیم باکو ب (دعباما) ارشک السمو نیو دعب نمو

 نرادلاق دازو مهرارسا یاعت هللا سده لتعمهح تاععاو .كتعرطاا "

 || بقاندقان ام دقهر د هدنن اب یسهینس تامارکو یضهبلع تاماقم مهراونا

 | هغ طاب هللا هد یا ادا نب نجلا دبع انالومرایخالارت ًامعماجو رال

 هکر دشهروب 'هلپ و بوروتک هضابب هلترابع یمراف هرزوا یناسلیدنک یاس
 | یروب اسبنلا یلسلا نیسح نب دمع نج را دبع وبا فراع  اع ماما حش و

 | د دنیقب لها ءالعو نيد ءاریک هکتقی رط جی اشم هح وز یلاعت هلن اس دق|
 e  یرسو یلاوحام هرارسا تس دق ر د راعماح ییطا و یرهاظمولعو ۱
 هّقط شب نیاک لوا ور دشموق هيف وص تاعط یندآ ف ویلا عج ناو ۳

 ۱ هدنامزرب هکر دشلبا ت رابع ندتعاج زر ی هقطرهو ر دش عب هننرزوا ||

 || لوا شاک هر وهظ ن درانا تنادهرات او تالو راونا هد هپ ر اقتم هتمزا ا ||

 هلوا شلوا هرانا یعجارعو م زعو قاحرو رفس را دیهتسمهو كردي معو
 اک در هک رکن ندنسالعو هعا لزمقت اطو و ندحاشسم هد هعطرهو

 | ندنسهیضرم لتا ومی ناک هلانا هصنساضتفم تقو و مافمو ن کک |
 | ردشهروتک ها یترات ندیا تا الد هشربس  راناو هلاحو عو تقی نط ||

 لنععما وبا هع دبلاعماق ةتسلا صا مان الا فهک مالسالا ج ترصضحو 1

 || سلاح هج وز یافت هانی یورهلا یر اتش هللادبع |
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 | تنكن او نآرقلا اذه كيلا انیحوااع صصقلا نسحا كبلع صن ن
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 یدج - كلبج لوش(اهلاوضرەتف الا ناتن کر مدمانایف نا) هکرلبا بوبه

 ,کردشابایاحم هلهجوب هنعرکهجولاجج ءابلوا بولق یا رم هکردندنساوها[
 :Epi تا طواقم تاس ر ما دتاو هفارکذ مهار زه

 مكا عب اني نم عوبنی نعوم ا بلق * هکرواوا ض اف ندتب دحا طعم
 یبایفصا حاورا براشم هکر دن دنسافصیرکش تالیلج لوا#«اهنم اوب رشاف

 ۴ ان الا مهن سآ یلعیرجمال# هکر دشلک یلاود هد هبت عرب هني ضيفنا رج

 هتسکشیک هناخ غ ع ص هدننب وهیاوه ج وا تریصب یافنع هکرددحا رب

 * ربخ لاثم هرپ بش «دتبدحاراونا ۀعشاتون احور یامه هکر ددمصر ر دلار ۱

 فکف # اعدم ءابشالا ًاشنایلا وه (مظن) ر دلاخا برططمومْنج ۱

 [ذیفبک فیکف # اهکر دب ها سبل سةن کا 0 مسنلا ث ده هکردپ |

 هکرابب

۳۳ ۲ 
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E ARا ۱  
 ۰ ی ا
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 ا تاد هر زوم تک و 5 1
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 ةسراف رها ۱۷۰۷| اهرسسدق هلوهح داره ۵
 اه رس سدق يس ۷۸| اهرسسدق هلوهحم ةنراج ۰۵

 اهرسسدق دن رسما رها ۹

 تاعقتلا هجرت تس رهف مت ا
 ۳ اهرسسدق همزراوخةأرما ۰

 ۱ 1 اهرسسدق هيشدح ةیراج ۹
 هناهفصاا ما ۷
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 نابفورعلا هللادع وبا

 فرطلا

Eیار  
 یدرا لع

 اا
 یروهنمدلا سایعلا وبا
 ناحر مش
 یزراوخ نیدلاءالع

 علا یفابلا هللادبع

 لوتقلا نيدلاباهش 3

 یامرکلا دماح ندلا دحوا

 یزیربت مساقدیس
 یونرعییانس مکح
 راطعلا نیداادی رف محش

Y4 

2 

۷۹ 

VY 

YA 

۷۹ 

۱ 

۸+ 

1۸۳ 

1A 

At 

AA 

1۹۰ 

1۱ 

 عج

 1٩۱ | یدعساا لضم دلا ف رم

 1۹1 قارعلا مهار با نیدلارعف

 یقیسحربما جش
 یناهفصا ی دحوا ج

 یاد مچ

 یواهدورسخ

 ی ولنهد نسح
 یدنعح ندلالاک

 یز ارش ظفاخ

 ی رغم انوي ن يلع
 || یرصیعلا یسوم نب دماح

 یو ردنا ماربب یباح
 هرجک نی :دلاسع ۹ ]

 نیسحفارص ی مهار جش

 هرس سد ابیلکیک

 یدنفادحهدازیم زا

 | سو

 یو شاکب یباح

 ك 4+4 ع تافراعلا ءاذلا یقانم چ

 ةنودعلا هعدار

 هدیعتلا هب اہ

 هب صبلا مرح

 هدیاعلا ةريقع

 ا
 هر درک

 نیرس تش هصفح
WE ءیکح 

 ناسح ما

 هب روبان "همط
 هوس ز
 هیعد ربلا ةبطاف

1۹4۹۷ 

1Y 

1۹۸ 

1۹۸ 

1۹۹ 
1۹۹ 

۷۰ 

۱۷۰۳ 

۷ 
۷ 
۷. 

 اس

 هور طخ فیت 99 لا
 هلن دعوی اش هدلاودج ما

 ییع> ی

 یناکلارکب وبا تن همطاف
 یاعت هللااهجر هضذ
 یطقس یرس ه ذیط

 اهرس سدو ةف

 اه رس سدو لې ما

 | اهرس سدق هب ورح كيب

 ۲ اهرسسدو یفکرخد

 قلات ذمطاف
 | اهرس سدق ءادوس هب راج

1 
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9 
 1۰۷ ادم نیدلا سس هجا وخ

 ٩۰۸ یدابیاتلا رکب وبا نیز

 ین اجسلا ماوق ریما

 ۹ ۳ از دو نردلا لالح

 1۰ ییاغرم
 1۱۲ | یناروب دی موانیدلا ل الج
 ۳ یتولخ ی دلا رهط

 ۳ یوابطا ندلاردص

 ۱ ی ویساما سايل رد

 n ین ولخ یا رکز ج

 1 یلح نجرادبع

 119 نناوزیشلا یی دیس
 1۱ یت ولخ هلل ارکسرمس
 ۹ یورا رع هد د

 1f 1 قول ىلع ان الوم

 1۳6 | یتولا یر. ا بیبحانالوم
 ۳۵ هفبلخی لح و

 ۳٩و  یناتلوما کز نیس اهب
 4 یولهدلا ن دلا ماد

 14 یالیلار د افلا دبع حشا

 f ' ساد د اج جغ
 140 یدا دغ هق دص حس

 ¬0 تاهواادبع ندلا قدس

 1:۷ وسط ۱ نجیب"

 12۷ ۱ فب رصو رع ویا ج
 ا. لوا بلا هیبصف
 ٠-10 یاوالادج حس

 8۱ |[ . لیلا نا دوعسلاوبا

 یی رغما نیدموبا مج

 فی رعلا نا سابعلاوبا

 یاهنصاا

 قلا فیفکلا عیب راوبا
 یاشلا رفاسم ن یدع

 یعاور ادج اديس

 ینارطآ سرق نهوب>
 رک اج یش
 ین ج

HR 

 فی رطن یھ “اوبا
 اا یرصل ایوج ما ضراغلانبا
 یربعطا رصاعم ن ےھارپا

 | فرع ند نردلا ی جش
 یونعلا دهم نیدلاردصرحش

 یدنخا نیدلا دیوم مش
 یاغرفلا ندلا دەس حش

 نارد اا یسوم مش

 کرانه یسبع مش <
FP kê تیئلاو بام 

 ىل داشلا نسححاوبا ےش

 ىب رغلا نيس ا حث

 یس راس ابعلا وب حش
RE 2رهوح حج  

 دیعس شود عج ن دچا

 یناهدصالا هلا درع نب دلا ےن

 ,یروباسنیابحت نیذلا بم
 یناجرلا هللادع دم وب |

 وا
= 

 ا حس هوم مع تی

 ی و سد... e > روسی

 هححععع ا



 یھارف اش دمج ۰ رسایراع ج . ۶

 رج ندا ءاهب . ۶۱۰ | یری رک ن اهب زور _ ۰۵

 دسا نخ ندلا سعس o1 یر لی ۶۱۵ ||

 دلو نیدلا ءاھب حش ۴ یربک نیدلاےچن حش ٥

 نەخ نردلا ناهرب دیس _ ٥ ید ادغب نیا 1۸

 یو ن.دلال الج ٩ یوج ندلادس 0

 یزیربتلادجشنیدلاسع" ۰ یذرخاندلافس . ۷
 دلو ناضلس ۰۲ || لنکندلالاج نامزا نیغ یا

 یدرورهس باهش ج ۹۹ یدنعح لاک اب ۸٩۱

 شغزب ن ىلع نردلا بیش ۲۸° | ی ورعلا یزار نیدلا جت ٩۱
 عنج رادع نیدلارهط ۹ هیاد مج

 شعزب E یونرغلا الا یع ندا یضر >|

 هد د جک ا نک رادع ن دلازو 8
 یرول نیدلا لاج orf ۳۹ ا اإ

 | نص نیلا سکا ۴۶° |هلودلا ء الع نیدلا نکر ۹

 | رسند ن دلار و م جت توت . ماش ا

 زا یدک یرصعلع جا ۰

 یساکلا دو ن دلا رع ۵ قاکرالا دغ نیدلامص 5۱

o. |قسودلاىلع تاکربلاوبا  ory۱ یساک قازرادع ندا لاک  

  ONنح راد بع ن دلار ون |
1 

 باس هشن لع دیس رمآ 6.۶۱

 ۱ یقسهم ۰ ینادمهلا

 یاطارکب وا ندلانز 37 یارک هللادع 0.4

 ىس دقلا ییطالا درع 6۵۰ و دو اب ه٠ |

 وفز رع مح رلادبع ۳ هاش قلتف لع یا ۰

 8 املا دم ندلا خات 909 یدرا وک ندلاءاهب ظفاح 50

 زا ینومطسق هدبلخ ی اح 5 یتاتسرول نیدلاریف ۱ ||٠۸

 یونعلا ءافو حش c0۹ یهارذ لع هاش | ۵۰٩

 یو هسورپ هفیلخ سر ۴ ۱ ۱



 شے لعم دعس وپا ۸۰

 انا للخ ۶۱۷ || یتروک صح وبا دم ۸۰

 | دنشهن نیدلاءاهب هجاوخ ۸ وع ۳۸

 راطع نیدلا ءالع هحاوخح ٨۸ ینافوکد ج خش ۳۸۱

 اسراپ دج هحاوخ ۳۱ 2 نسلاوا ۸۱
 اسراب رصن وا هحاوخ ۵ یعشوف ثیالاوا ۲

 راطعنسحدحاوخ ٥ زراک هاد عند ۸۷ ۱

 1ا ی نگو توععبانالوم t1 ما رف تا

 | یناودععقلاطادعهحاوخ ۸ هحربح هحاوخ ۷
 شوماخ نیدلا ماظن ۳۸ دع دج ا هلادبع وا ۳۹

 ین اهفصا هللادبع هحاوخ ٤١ یلام هل ۰ ۱

 یرغش اک نیدلا دعس انالوم 4: | رفعج ییانرصنوا ۹
 رارح الا هللا دیمع هحاو> ۶ هبلاط نیدلا د نا طاس ۳۸۹

 هرس سدق یاح انالوم 0« || دم ن راتخ هلادبع وا ۰

 ۱ اسلا یورهلا
 هللاد. نب دم ناکحاوخ ۸ یناجزو رذوبا محش ۱

 یحدجدجاوخ دهه قمالادجامالسالمحش ۲

 قلا دبع هحاوخ ۸ یدهراو نی عبرت

gl ۶یرارتا هداز النم . ۹ یسوطلاهلادبعنب ر  

 یسخددم ۹ ی
 یوهزواعس ینهلاجش ۹ لازفلا دم ماسال ا 1

e Aیرانعل تا یارغلادجا  

HOR: 4حش «۷.||  E 
 فاش اکو نسحجش i یاودع یلاحلاد ع هجاوخ ۱

t۳نیول ا هي وج نب دم ۱ یرکو یر فراع هعجاوخ  

 ینادمه:اضهلا نبع و۷۱ ||ی وفر جا دوج هحاوخ ۳

 یادم تار ۳ ۳ یتلیمار لع هحاوخ ۹
 دیک ےس ٩۷۳ ||یس اع“ یاناب دم هحاوخ 3

 بیا وبا نیدلاءایص ۳ لالک ریما دیس 3 ح

{¥ 

 س ا

o ۳و ۳  



o r تی Sn a 

 ج 0 4

 ۳ یو رز نت

  hsنیس 09

 ۳۹۳ یم رس ناب 0

 ۰ لما ب رج ی ا ا 3

 ۳۹۶ || ین افرا و

 ۳۸ را یا ن هلبعس ۱

 ۲۱۹ | اکر کیس اوبا حش
 دچا 5 رعظم هخاوخ

 ۳۷۴ | نوط قوشعم
 V4 وبع لع فأ

 ٣۷٥ | یر واش یس وس نچرلادبع

 )۳۹ یس دم نب نيس
 ۳۹ یولعصاا ۳
 5 یرشهفلا مساع اولا وبا

 ۳۷۹ یناقشسابعلاوبا
 ۳۷۷ لیتطادج نسطا وبا

 موم | الطا لع یا نی نافع نع
 هو ید اچب دچا هحاوخ

 ۳۷۸ یی بد
 ۳۷۹ نسخاوب

 ۳۷۹ ید م راج جش
 ۳۷۹ یزارلا هعرزوبا
 ۳۹ یلییدرا هعرذ وبا

 مو || واپب رهتشاا هللادبع وا
E,۳۷۹ وک اب هللاد:  

 ۳۸ یزاربش نموم حس
 ۳۸۰ مگ سیف ڪس اوا

۳۸ 

 دج | وا نب دون هج اوخ

 قتشچ
 ن دم ن فسوپ هجاوح
 ناچ“

 یشح دوروههجاوخ

 دودوم ن دجا هخاوح

 ءاحرا فان دچبا دیلواا اونا

 لع اوا م الس الا م حش

 یورهلا هللا د ہک

 قاب شلاراع ن ای هجاوخ
 قاطلاةللاد_بع وبا بذ

 یرشب نسا وبا حش
S6قیسسا سصقلا وبا  

 یرد ار و يلبس دجا ک6
 هخروخ

 | یراضتالا دم روصنم وبا

 ۱ دمخ وس روصتم وبا

 || یردارب و ر شب

 لیععسا یخ اوخ

 رک اهوس یصن وبا

 یجاحدج اش

 یدروأب لس وہا حش

 لاک یلیعوا

 گرا لعوا

 یک هول یلعوا

 ین ابق رصن وبا

 یدابآ رص لیععسا

 رر 5 دوصنم وا

 قتربح س اید لتععا



 هب ولشنب ىلع
 یاکسالارکب وبا

 هبحاصو هپوج ن نسح

 زاصلا هللادبع

 لكونملا ےھارا

 ررخ ٺل اط هول ۱

 یبراو ىلع وا
 یدعط أرفعج لضفلا وبا
 یرضفلا مساملاولا

 یار زز علادبع
 یمیکلبا نسطاو ۱

 راک الادخ ن نیسح لع وا

 رابرهشن میهاربا یه اوبا
 يلعب ناهبز درک

 هب ودرک نسحاوبا ج

 ینایلبلا هلا دبع

 رانهلکاب دمت نیدلالاج
 چک ريج نار عن, یسوم

 ی روب اسر "ریه
 ی دیغورلا هلل ادع وا

 یرابدوراا هل دیعوبا

 نزآهللادبعوبا
 یود هلل !دبعوبا
 یوم هللا دعوا

 ف رفطا هللادبع وبا

 یر مساقلادبعوبا

 یسا رلا دم وا

 یرونیدلا هللادیعوبا

 رص لایت اور بسلا نی اویا

 مضهج نیسساوا
 یادمهلا

 یزرطنیسحا وبا

 یکرسنیسلاوبا

 یرخ اس دم محش
 زک لاوج دجا مش
 یورهدادح نیسلاوبا

 ی دم لا رعظلا وا

 سورو لاقس هحرعا

 ییعع ارج فد رس

 رابع فراع

 هام نیس ا وبا

 ین نارع جش
 ی دوزاو رم نیس وبا
 ناتسود فا .ول ۱

 هرس هللا س دق یناغرف باب

 دج | ن ر روصم وا
 ىف اهعصالا

 جارمسلارصت وبا

 ندا 1 لصْعلا وا ج

 ىسخرسلا

 یروباسبن یولاخ
 اصلا سابعتا وب | حش

 هللا س دق رصا دج جش

 هرس یل ات

 هارب ییعوبا مش

 قد ییعوبا مش

 هک لعوب



 ی احرلورع 2 ۱ ۳۹۷

 ۳3۸ ا لع وا
 TIA لوتشم يلع وا

 ۳۹۹ یزار ییعوبا

 :CY نارمخ لع وبا

 ۳۷ یناجرسییعوا
 ۲۷۲۱| فو رعلا د2 نی هلن ادع

 شنرلاب
 ۳۷ لزانلا ن هللادبع
 ۳۷ یزار دادح هللادبع
 ۲۷۳|| یسدقلا م اصع نب هللادبع
 ۷۳ قاذا هللادمع

 V٤ ۱ یاس رنا وپا

 ۸ یتشیح ربط وپا
 1 یالقسعرشاوا
 yo یس را وبا

 ۲۷۰ |[ ن ام رکلا ن ابشن مهار
 ۳۷ یهاش

 یزعمدیزوبا
 ۲۱۷۸|[ دلوم ن دچا نب ییهاربا
 ۳۷۸ لیلا ھارپا
 ۳۷۹ یاتسهد مها ربا

 ۳۷۸ ننانبع ص ھارا

 :N هی وزان مهاربا
 ؟A\ یھ اشذاهرک رفظو»ه

 ۳۸۱ نانب نب نیس وبا
 ۲۸۱ || یلاعت هللا س دق ن ابدالاوبا
 AT اب
 ۲۸۳ || ی وسلا ل ۲ رععح وا

 A یا رعالادیعس وا

۲۳۸ 

 | اجزا فسوب نی میهاربا
 ht رصد ند ن رفعح

 یش وفلان وصلا ن

 ج ک ا د
 E وا رگ وب

EAC .نب دش  

E 
 فاو سلانی سل اوبا

 قارفلا نیسطا وبا

 ىلينلا نايس وبا
 ص اوخ نایلس وا

 یدانا صتلا ےساقلاوپا

 یلصلایزازارکب وبا

 یرصطانیسطاوا
 ن وعع” نب د نیسسا وبا

 نسخ اوا و زابخ > ربصت وا

 ن زا ناهوس

 ینارحدج ایش

Eقر  

 یومرا نسا ویا

 یخ نب هلا دع وبا

 یل اما وا

 ینارعشلا رکب وبا

 یدیاتعلا دع وا

 ا
 نادنعنب ماشه
 یزارشزرخ وا

 ی رس مح ر ا دبع
 نص جج لقوم



 یعبصنا نس | وبا

 یطویسلا نسل ا وبا

 هرعش نب نسخا وا

 ی را نب دم اح وبا

 راصءلا دوادنب مهار

 رافخرفه> وبا

 ییاموسرفهخ وا

 ی الدبص رفعح وبا

 نادج نب دجا رفعحوبا
 یاغرفلارفعح وبا

 یقاماس رفعچ وبا

 دادح رفعح ونا

 یرمصع داههرععح وبا

 قربل هللا دیعوپا

 موذجنا رفعجوپا

 یناغمادرفعوپا
 قارولا نسخ اوا

 جاردلا نسل وبا

 جاردلا رکب

 الس سم اوب
 کلام انیس او
 چت اه نیسذاولا

 یطس اولا رکب وب ۱

 رک یقاقزرکبوبا

 رافض اف ز رکب وبا

 یناکرکب وبا

 ۶ اطع ركب وا

 قاقش رکب وا

 یلیشلارکب وبا

 رابناد زب رکب وبا

۳۳ 

۳۳۳ 

fro 

 ںالدیص رک! دل ۱

 ۱ 1 یدادهلا زابطا رکب وا

 یعرط)ا یسع نب رکب وا
 یرهبالارهاطرکبوبا

 نادعسییان رکب وبا

 قوطع رکب وبا
 كاس رکب قلا

 اقسرکب وبا

 یرمضلارکن وبا

 یقدلارکب وا

 یناتسمطرکبوبا
 ءارف رکب وپا
 یهشلارکب وبا
 یسوسرطلا ركب وبا
 یسوسلارکب وا
 رکش رگد وبا

 یزوح ر وا

 یزاراارکب وبا
 دعم رک وبا

 یر رک: وبا

 قید اومرکب وبا

 یناشارگ: وا

 یتزاغمرکب وبا

 یعبطقرکب وبا
 ین ادمه رکب وا

 یریشقکر کب وبا
 یرونیدلادوادنب رکب وا 9

 یداددور لع وا

 قش ىلا
 4و

penn 

e ar gam 



۱۷۳۹ 

۱۷۹ 
۱۷۳۷ 

۱۷۷ 

۱۷۸ 

  یزو رلا خاص وا ۱

 یذدّرلا ر ذوا

 + یدغس یعتاه

 | یرهوطا نسح ند

 یرونیدیناسکرکب وا

 یاحرخا لع وا

 درولا ېا اغا دج أو د

 ۱ یسدعم رهاط

 ۳ يموسلابوقهبوبا
 ِ یروج رم بوععب وبا

 ۱۹۱ ا تانرا بوقیوپا

 1 لیاربوععیو |
 ۳ عطقا بوقعب وبا

 14 یزید بوءی وبا
 ۱۹۹ یروک ذم توام ها

 i یتادیم توقع وا
 07 طارخ بوعد ویا

 ۲۰ ۵0 یروک بوّعمب وبا

 0 چا رح

 دون ظوفح

 د ن ظوفح

 : صاوطا مهار

 ى مهار
 كان میها را

 یربرحد وا

 دعس نک اف

 ی دنقرمسلا ن الرغ

 س وسولا نالبع
 ءاطعنا سابعلاوا

 یزیپرا سابعلاوبا

 ی روند س الا وبا

 || د نوجا سانفلاوبا
ETE 

 یعدر سالا وا

 یرایس سابعلاونا

 | یرایسلا لعندحاولادبع

 یدرورهسلا سابعلا وبا
 یدنواهن سابعلاوا

 ینا لا جرف خا

 یاس سایعلاوبا

 ےرسسابعلاوا

 دیش ی ةرچ سابعلاوبا
 ج الحروصنیسح

 و اقا دبع

 كتاف ےھا را

 | ی دادغبلا یسع نت سراف

 | روصتم ن نیس> ن دجا

 حالح
 هاالک ه اک روصتموا

 قشمدلا و رج وا

 یدمرلادماح ند

 ز ارلنا د ن هللادبع
 ل اما دم نان
 لاجلا ےھارا وا

 هللاد,عنب نان

 ییع ی نابیش
 نرلا دخل نسخ اويا

 ۱ ا
 طب سا تسا



۳۹ 

 لب

۱۳۹ 

۱۳۷ 

۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳| 

۱۳۹ 

۱:۱ | 

۱:۳۲ 

 10۷ یب رکرفەچوا

 10۸4 نیا ی سب#

 ۱5۸ یمناععنورع

 ۱۹۹ ینامرک عاج هاش
 ۱1 یزتجم ناععوا

 ۷ هیولد ناب رکز
 ۱: ۰ یورهلایص نابکز
 :i ینادمهلاریکل اب رکز
 1 ۳ اا ولا
 1 ی الا یم اط وا

 ۱۱۳[ حاصلا ندا ن لس

 ۳ قورسم سابعلا وبا
 ۱3۹  نزروم سابعلا وبا مس

 ۳۹۹ ىن رغلا هللادمع وبا
 1 جاتا هللاد.ع وبا

 ۳۹ یاطنالا هلادبع ها

 ۷ یرونیملا د اشع

 2 یا و
 نر

 .دیزب ندجآن مور
 ۱۷ i e ہلادلع

AYE۷  
 ۷ زارا وبا
 N تا الو نون

 V٤ نرغلا نورهز

 ۷ هبانولا ن نورع

 ۱۳ ییرغلا نوهم
 ۱ نونڪا نودعس

 ۱۷۵ نایلسنءاطع

 ۱۷۱ رهزالای لهس لب لع
 تر

 ۴ نادعم ن فس وب ن دم

 هزاغ ندم

 یزورلآ ی لعنلهس
 ى اهفصالا هزج نب یلیع

 اعل [تیعش ی يلع

 ى دادغبلا قفومنب ىلع
 یتسد القلا دجا وا

 یاهفصالا بی رغل اوبا

 یسن الفلا هللا دبع وبا

 ءال انا هللادمع وبا
 یفوصلا ناقاخلا هللادرعوبا
 یرسللا هللادبعوبا

 یر سا هل ۳۹ ,ع وبا

 یرصخط هلادیعوب
 عفرلا نرفءج

 فوصلارادن نب ىلع

 بلا لصفلا ن دم

 ےکللایلع ندم

 راک, ی ع

 یاداعلا هللادع وبا

 ی رضا هلل ادع وبا

 ىملاسلا هلل ادبع وبا
 یکم ا هیطء ند یلاط وبا

 هراب واح هللاد. ع وا

 ىذنزلا قار رولارکب وبا

 یزارلا مساعلاوبا

 ڪالا مس الا وبا

 یدنقرعسلا

 ی دعس ركب

 موتك نب اص

 ردوا

 ت



 یماطسدیز وا ٩۹ سن لق ا ناپ ا
 یدنسییعوا ۱ ۱ 4 ییاطاا
 فادح صقحوا ۱۱۱ | مهدان مهار

 د ادج دجوا ۳ ولایت نره
 ۱ سا
 ۱ یالوالا ث را او

 ۱ یورج ہنس میهارپا

 یطاب ر یھ ارا

 ی ا د اضاا مهار

 انک ی E ارا

 یدنف راسلا ساس نب مهارا

 یزورل | فرش ۳ حج

 نرالا ن رشد

 یریطلارشب

 ارج ما

 ی Pa لا اا قیعش
 یجلادواد

 یش تارتوا

 ییمرلا بارت ویا
 راطء اح وا

 یطععسیرس

 ا داد. ع "1 لع

 اا و

 ی ےب أ هور طخ دچا

 یزاراا د اعم ن ايڪ

 لعن, فاح

 د ن مل اظ

 یزاریش حاز ءولا
 ی د روا ید.هم هللادبع

 راص5 نودج

 یسو رابلا نیل اوبا
 راع ن روصنم
 و أع 57 دجا

 یسوطاار وصنم ندو

 یکعلع

 مصالاناونع ل ماح

 یراوطا یا ندجا

 قیبخیهللادبع
 یّسْلا هللادعنلهس

 | یروباشبنلا 2 جی سابع
 | ىلكشلا فس وب ن س ابع
 ۱ یعاهبلا .دیجبا ن سابع

 یاسارخ :زجوا

 یدادغب ر رج و وا

 یولعلا هللادبعن ٥ هی

 زازا دنعس وا

 ییادمهلایزحا

 ا ڊ ںیعش ویا

 ناولع ن لاععوبا

 یسرق داج

 0 یرو اوبا
 یدادخیلادښچ ھت هقنا طا دس
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 نا

 و دمدوم دعباما 1 ۳

 سس

 نسخا ۷ دم دات والا مس

 0۲| فشک باک یف یسخرسلا ۰
 ۳ رب

 دن الولا ف لول ا یف دیهع

 1 لولاو
 یفوصلا فرین لوقل |
 4۷ || رقفلاو ی اللاو فوصتلاو
 مهن قرفلا و
 ۷. ما دخ اما

 هکر دنعاج رب
 ۷ قح هشتم ل رابف وصاما

 یک هشنم كرلد ودحاما

 ۷۸][ نح هبشلم ه هما ام
 7, لطىم هشم هب دتمالعاها

 ۸. ی۶ هشنم هپ ارففاما

 لطمهشنمها رةفاما

 ۸ ىح بشن ارلمداخاما

 ۸٩  یلیطیم هشتم ك ارلداخاما

 ۹ یی دم شم اراداعاما

 ۹. ۳ نا

 ٩۰ | هد تابرا یانصاقلوعلا

 ٩۱ | ۱ : تاطقالا لاح ناس و

 ٩۱ ۱ اهنع حراخ

 ٩۱ || ذقط و نيلاطلا هس هط

 ٩۳ | نیکل اسلا ةقبطو نی دی رمل
 0 نير اسلا هقبطو
 ۹۳ || تنارم و 9 مانسا ناس یف

 ۹4 ء اعلا

 موجو تناهک ۳
 هداف مولع ا

 اهیابراوهآ ارو >وتلا یف لوقلا

 یاعت هللا سدق دیفوص(محف (

 مهرارم ہن |

 ؟ع اط هک لکاب ( معف)
 نیملکتلا مک او

 تاکحیدنکرب کا جش

 هکر دشید بودیا
 ةزأا نيب قرفلا ىف لوقلا
 جاردتسالاوءمارکلاو

 ع اما ركلات ابتا ا لوقلا
 ءالوالل

 نداینص هک هسرونلوا 1 با

 ۰ ندجگاشم راس و

 تاما رکلا عا ونا ىف لوقلا
 تاداعلا قراوخو

 یس هداف كنیرلتیاکح ادم

 ینوصلامشاهلاوبا
 لیفارسا رحش
 یکمدوسالا وبا
 یاردوسالاوبا
 یعساه بوتهب جا

 اسلا هللادبغ ن دباو

 ضايع ليضف

 e و رود

 یناراد نایلس وا

 یتاراد دجا  دواد
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