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 ۱ مد( تاناکلا تآ رم بانک نم لو الا هرجا تسرهف اە 3

 تاک فیل ات بیش 0"

 ایشاروهظبیترتنای رد لوا باب ۸ ||
 روما تابظع رک ذ رد یا باب ۱۸ ||

 ا هی ولع
 تنجح بلطم. ۲۹

 یه ةردس بلطء

 E ناسا ته باطم ۲

 زوم اهتب و مع بللط
 موج و رقو نیس باطم 1

 ناشکهک بلطم سد 1.

 رانو لب بلطم س+ |.
 _ مارک کالم رک ذ رد ثااث باب
 مالساا و هالصاا مهیلع

  .جاورا قیاقحرد بلطم
 ا اک
 سرع سورخ باطم

 کن المو مابص کالم باطم

 حور ٌهکتالمو نيج
 تاولصهکنالمواب ور كالم بلطم ۱

 گی الف تراک بلاط | ١

  کنالد لاو لطم
 ةتِطا ىف ةکناللا ل وخد بلطم

 هکتالم بدتر بلط»

 فاق هوک لاو-ا رد عیار باب

 a رام و

 اسلباجو اعلناج بلطم
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 هموم ةبعك بلطم 1

 اشدرع تاله باطم 2

 | لاع ما ناب رد سداس باب ۱

 هللا هيلع سالبا لاوحا بلطم "

 هععاصو قر و دعر بلط»

 نارا وراو څر بلطم

 اند ضراو هللا سوف باطم

 ۱ لادن و چ لا وحا بلطم

 ۱ ,e را

 نيطاي_ثو نج بلطم

 مدآ ترض ح لاوحارد لوا باب

 اھ لع هللا ناولص اوح و

 اما ےیل ھلو حور قت بلصم
 عمو ضرا ٌهکیالم هده“ و

 هاز لی وانو

 العا سودرفزا

 ےک ءاش و مدا 21 بلطعء

 اسد داسفو لیاهولساق و

 نییءاو فک لوز مداتلاسر

 مظعمرونا عرش
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 مالسا ام ھا | ۴٤ و مدآ تافو

 مدآن تش لاو-ارد یتا تاب

 وت شنب سونا لاوخارد لصف

 E نان لاا لصف

 ی لییالهم لاوحا رد لص

 نانیف
 لیالهم ندر لاوجاردلصد

 یا سا ردا لاوحارد تلا باب
 مالسلا هيلع

 لاوحاو ناسم اب عفر بلطم
 ماسلا هیلع سد ردا ن مش ه

 س وتم نب كل لوحاردلص

 مالساا ياع

 دف ءا و

 و ۵. ِع ِت 3 و

 3 | هيلع

 ماس دالوا یا طن

 حول فان لاوحا رد لصد

 الساا هبلع

 ینحونن ماح لاوحارد لصد
 مالس ادلع

 دوه لاوح رد س ا ثنا

 : مالساا هلع

 دادش ھے تاظ» ۷۱۳

 ېت خاص لاوحارد سداسیب ۵
 مالا هيلع

 نینعوم لاوحا بلطم ۱۳۹

E LN 
 ین جهارا لاوحا رد عباس باب ۰

 مالسلا هیلع

 دورک كالهو ET صد ۱2۱

 زوبط ءایحا تریش دصق ۱:۵

 تلخ دصق بلطم ۷۱:۷

 هک ءاش بلطم ۸

 فعع ل اوز بل طع ۱۰

 تایا واو تقایط ص ۲
 ليلخ لئاصف بلطم ه٤

 دالوا لاوحاو جارعم صد ٩
 هیلعین طول لاوحارد نما تاب ۱0۸

 مالساا
 ن لیعامما لاوحارد ساتان ۰

 ءالصاا امه لع لیلا مدار |

 مال سااو

 حد ص5 تاطم ۱۹

 یبقاحها لاوخارد رشاعتا ۶

۱1 

 الساا هيلع

 0 لاوسحا رد رنک یداخ تا

 ۱ مالالا هيلع ۳ توع»د

 ۱ ۱ 0 هصو تاطم

 لاوس>ارد رع یتا باب ۱



۹ e 
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 تلثوو
 بول لاوحارد ردع تلا باب ۲

 ض رم هصق بلطم ۳

 توک هصق باطم ۱۷

 بیعش لاوحارد مشع عبارباپ ۵
 ماللساا هيلع ین

 هکبا باعکا باطم ۱۷۹

م لاوحار د رش سم اش تاب ۷۱۷۵۹
 یتو

 مالسلا هیاعین

 تب وباتو رولو تدالو دصف ۷۵

 عاضرو

 .  یطق لتقو هبل ةصق ۷۱
 صیاصخو تلاسرو ندع رتس ۲

 اصع

 توعد و رصع لوخد بلطم ۶

 نوعرذ
 اب : دن و اصعو هر ےہ بلطم ۱۸۵ ۱

 هر ٌدص 9

 دالوا لدتقو هرفک ناما تاطم ۱۸۹

 طف روهظو نوهرف 7
A ۷دا لو هطانام لته ات  

 تاط ۳
 ناف وطو حرص هصق بلطم ۸

 ع دافضو لوو دا ارحو

 سمطونوعاطو مد ٌءصق بلظم ۱۸۵۹

 قرغو

 انغب راو رص م طب بلْطم ۷

 یاس هص قو :اروت لوزن باطم ۶
 تاقیمو روط عفرو هب وٿ صف ٩
 مالسلا هيلع رضخ وصف ۵
 ناعزلا ةبق ثادجا بلطم ۱

 هرتههو هرب هصف 7.

 باثفونازا وائس ب رب بلطم ۶
 نوراقو باعم

 هرثک تار زوهظو هندضف ۹
 حیوع رصد ۳۷۰۸

 لطحو اجرا عفو ماعلب نصف ۷۸
 هنکس ت وتو

 هلع ین یدوع تافو بلطم ۲۱۰ |

 ۱ وارغوالبلا
 نوراه لاق>ا رد سداس باب ۶

 مالا هيلع ین

 تافو صف ۵

 مالسلا ياغ ی

 مال ۳۳9

 نرس لاجعا

 لاوحارد رشع ا باب ۳

 مالسلا هيلع ین لیفرخ

 ینوم *ای>ا بلطم ۳
 سایلا لاوحا رد نورشع باب ۵

 ا ۱ ی

 نا ¥.



 زوم

 لاو>اردنورشعو یداح باب ۲
 مالسلا ياف ی حسا

 لاوحارد نوشغو نیا با ۵
 :مالسلا هیلعینن لیئوعا ر
 تولاج روهظ بلطم ۲۳۵

 بصاو لوسا تدالو بلط» ۲۷۵
 " رهن هضحفو تولاط

 تافوو توااج لبق بلطم ۷
 ۱  لیوشا

 لاوحا رد نورشعو بلا باب ۳۳۸

 تیفیکو مالا هيلع دواد

 2 یر واتفطاس

 تنطاپس تیفتکح بلطم ۳۸
 : لئاضفو صیاصخو , .,

Ytام هلسلس هصق  

 هبوټو هپ وحو کالم دیدشن بلطم ١
 تحابو سپ لايصق بلطم ۷۷
 تبس باحاو نوعاط ةو ۳۹۶

 تاقوو اش ع ورشو
 لاوحارد نو رتشعو عیار باب ۰

 مالتسلا هيلع ین ناول

 والناضف و

 تئطاس ثمظعو ناعما دصق ۷

 نجري هت تیفیک بلطم ۷۵۶ |
 تاقولخم تفایضو |

 هتفو سدق ءان بلطم ۱

 سیئلب هصق ۲۵۳ ||
 دیگ هصف ۷۵۶ |

 مالا! هيلع نايا تافو بلطم ۲۹ ۱

 لاوحارد نورشعو سماخبا ۸
 مالسلا هيلع ین ساب

 باذعو تلاسرو تدالو هصق ۷۵۸

 تاجتو توح ٌهصف ۷۵۸
 تاحملا دعب تاعقاو ۲۲
 لاو>ارد نورشعو سداسباب ۶

 بن راھ “و مالساا هيلع یبایعش

 لاوحارد نو رشعو عیاس با ۷

 مالسلا هيلع ینایفرا

 رص روهظوتوبل ٌهصق ۷۹

 روهط تیفیک ردیرخا تباور ۷
 وا حورخو ساتن

 سهم هصق ۷۸

  E aارد 99[
 ی

 سدو رو تاقو و ۷+

 ضهب رفک ببسو تايح دصق ۷۵
 لاوحاردنورشعو حات باب ۲۷۳

 مالساا هيلع ین لایناد

 هسعقاو و سبح صف پس
 لاینادیرو منصو ترازوهصق ۷۷۶

 رصاتع حدعو شنا اب

 ندش كالهو ند-ءآ بلطم ۶

 لایناد لاح هی و رصتلب و
 لااد نقدم باطم ۷پ

 ینا رکز لاوحارد نوثالث باب ۷۸
 مالا هيلع

 ةصقو رسب تدالو بلطم ۲۷۵
 تداهش



RAE۲۸۱ مافتناو تداه  
 لاوسحا رد نولالثو یناث بن ۶

 تدالوو مالس | هيلع ین یسع

 ص
 هلع یسع تدالأو باطم ۵

 مالساا

 تاصاه راو ترعه صف ب۷

 وا تلاسر و توبن باذعم ۲۸۵
 یے ءافشورویط قلخ باطم ۲۸۵

 زوحلا نا ءابحاو رذام ءایحاو

 ماس ءایحا و تذب ءایحا بلطم ۲
 ءایجاو مالسلا هیلع ین ح ون نب

 زا نه

 ېن حوت نب ماج ءايحا بلطم
 مالساا هیلع
۹ 

 نو راوحو نزود رم ءایحا ۳
 "هرحمو ءالا لع یثشم باطم ۲۵ ۵

 هيڪ
 هدام لوزنبلطم ۲۵۵
 راج باج ص ۳۰۷

۳۰۵ 
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 مالسلا هيلع یسع عف ر باطم

 صا صخو لئاضق بلطم

 لاوحا و لسز لاسرا بلطم
 نوب راوحو م ص

 یراصا تل را بلطم ۲۳۹۱

 فوهک باعك هصد ۳۷ 3

 مش لاوحا رد نوئالئو یداح بان
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۳۹ 
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 ےکحن وعد اناغا لاوحارذلصف

سع لوزا بلطم
مالسلا هیلع ی

: 

 ضد روهطو نامز رخارد
 تعاس طارسسا

 | لاوسحارد نوئالثو ثااث باب
 || لاوحالا ةهبتسنم ءایدنا رک ذ

 ِ حو نت ماس لاوحارد لصد

 مالا هيلع

 || حوت ن تقا لاۋحارد لص
 ۱ رک الا نیترعلاوذو مالساا هيلع

 وا بعلرد لاوقا باطم

 | وا لاوسحا رد لاوقا بلطم
 ابد دالب رسو

 لس ان بلطم

 ۱ هر ردنکساهدابءاس ودیگدصق

 ۱ بآ بلط و نادلب ءان باطم

 تافوو تایح
 هيلع نوداش لاوحارد لصف

 مالساا

 فسو "هوخا لاوحارد لصف

 مالسلا هيلع

 فا فاسو لاوحارد لصد

 ادم ن ود لارج ازاد لف

 بولا نب شب لاوحارد لصف

 مالساا ذیلع

 بلاک و جناک لاوحارد لصف

 اتقول
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 لفکلاود لاوسحا ردلصف
 مالساا هیلع

 داع یاقلحم لاوحا رد لصق

 تولاطو
 ےک نامل لاوحارد لصف

 تبکح تاسلک بلطم
 ناتا ناسا لاوحا رد لصق
 مالسل | هيلع نایلس نب عیحر

 بلع قوقبج لاوحا زد لصف
 مال سا

 هیلع لار لاوحارد لصف

 مال-سلا

 ےک> تشادرز لاوحا لصف
 طسسوا عبت لاوحارد لصف
 یسع لسر لاوحارد لصف
 مالسا | هيلع

 ےک سواوف لاوحارد لصف

 هيلع سیجرج لاوحارد لصق
 الب و تصصن و ترعهومالساا
 هرڅو توبنو تامارک و
 تداهش و نز لسنف بلطم

 سد
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 الض موق الهو سرج
 ع سنا
 داع نوسع لاوحا رد لصف
 نايس ندلاخ لاوحارد لصف

 یسعلا

 افنعو تافو دص3

 5 هلا طاح لاوحارد لصف

 مالساا هلع ناوفص

 سر ںاککاو دیم رەق
 مالسلاهیلعنیسابلاوح ارد لصف
 ےکح اناوذ لاوحارد لصف
 ذوسا ین لاوحارد لصف
 لاو->ا رد نوئالثو عبار باب

 انا عیچ هکرتشم
 انا صناصخ بلطم

 ایا ددع بلطم

 لوسر و ین قرف
 م زعلا ولواو

 هزم بنک ل او او انا تاداس
 اینا علانصو لئابف

 ايلا نيبام تدعو اینا هثمزا

3eجک ڭلاث ےس  

 لوسر بس لاوحارد لوا باب
 ءارآ «یماساو سو هيلع هللا لص

 لوسر تاصاهرارک دردینأت تان +

۳ 

 مالساا ه.اع

 لوسر لاوتحارد ثلاث باب
 وب ثق ولات مالساا هيلع

2:۰۷ 
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 لوسر نوبت روهطرد عبار باب
 مالسلاو هالصاا هيلع
 ثوبنو تلاسر رد سماخ باب
 مالساا هلع 7 اوسر

 ر وما ضعب زد س داس باب

 جارعم تو ولات

 لوسز حارعم نابزد عباس با ۷
 سو هيلع هللا ىلص جانلا ةزد
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 جارعم دعبام علاقو رد نماث باب
 لور ب رعد ا
 مالسلا هيلع

 علاقووعل ادب لاو> ارڈرشام باب
 اب3 ده ءا و هرك#لا دعب
 لوسر ةناخو ده»ءاس رد لصف

 تاعکر "هدا زو مالسساا هلع

 ارغ تضص روو تاولص ضا

 هلسبف ليو-ك رد لصف
 موص تاضرفو

 وك ر تضرةرد لصف

 رج ع رو مت تبضرف رد لصف
 تاوزغرد رشع یداح باب

 مالسلا هيلع لوسر

 یرگلارد دوزغرک درد لصف
 دحا و ورع رد

 یبو عیسب ص هوزغرد لصف
 قلطصلا

 قدنخ وزع رد لصف

 هظ رف یب هوزغزد لصف

 ربیخ هو زغرد لصف
 كم هو زغرد لصف

 نینح "هوزغرد لصف

 هم رک

 فئاط "هوزغرد لصف

 تاوزغ غاطعناردرشعیناتبأب

 مالبسلاهبلع لوسر
 كوبت هورغ رد لصف

 مالدلا هيلع لوسر جزد لصف
 نامیاتم ر وهط لصف
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 ۰ Ro مخرد لصف

 ۱ لوسر تافورد رع لا تا

 مالسلا هلع

 هلع لوسر نود رد لصف

 | لوسر تاز ج رد رشع عبار باب
 1 لسو هیلع هللا یلص مرک |

 | هللا ىلص مرک ۱ لوسر لئاضفو
 و هيلع

 عاونا روهظ رک ذ رد بلطم
 ماش رد لئاص

 || قالخا رد رشع س داس باب
 هالصلا هيلع لوسر تاداعو

 / لوسر ٌةیاح رد مس عباس با

 لوشرلاوحارد سشع نهان با

 مالسلا هبلع

 لوسر دالوارد رشع عسأت با

 ۱ ِ السا هيلع

 لوسر جاوزا رد نورشع باب
 مالسلا هلع

 ءا ردارد ن ورشعو یداح باب

 مالسلا هيلع لوسر

 با فبرعت رد لصد
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 هراء * ربك دود لصف

 دراح ءالعناممطناس رد لصف

 هرا و صا صااصخرد لصد

 ص ناڪڪارد لصء

 هاصق و ل وسر ءاعور رد لصق

 مالسا هیلعلوسر هالوو

 مالسلا هيلع لوسر تاک رد لصف

 ناک ازا نیند وم رد ل صو

 مالسا | هيلع لوسسر نایعلیا و

 لوسر مادخو سارحرد لصف
 مالسأا دلع

 هنع یلاعت هللا ىض ر قددصاا

 بسساو نس و مسارد لصف
 وا تعاو هشک و هیلحو

 تیفیک و تیلهاجلاوحارد لصد
 وا ناعا
 لت تو ص عا ر د لصف

 وا ضا اصخو

 تفالخ لاوحا رد لصق

 همانا شد لاسرا رد لصف

 لایق ضءب ناعارد لصف

 قارع یازغو هماع هعقوو
 روهظون رحم یازغرد لصف
 تاحوتف و تاوزغو تامارک
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۹ 

۳ 
1٥ 

OVتادحو ابطخو ارعشرد لصق  

 ماش تیالو یکب ویا ل اوسحا رد لوا باب ۹

 مالسلا هلع لوسسر ترم

 مارک هبا وک عجب ددعرد لصف

 ةباجك ضارقنا نامزرد لصف
 تمارد ن و رشتو تاات بات

 مالسلاو هالصاا هلع لوسر

 لاوحا رد نو رشعو عبار باب
 تاشاک دیس حور تاولص
 تاولص لئاضف

 تاولص لئاصو عفانم بلطم

 عاوناو تاولص تیفیک بلطم
 تاواص

 یازغب دلاخ تراما رد لصد
 نیدانجا ٌهب راح ٌهعقوو ماش

 رعصاا حس ڪو وو

 هللایضر رکب وبا تافورد لصف
 نارق حجو هلع

 رکب واترمضح دالوارد لصف

 دنع هللا یر

 قورافلا رج لاوح-ا رد نات باب
 هیاحو بساو هنع هللایضر

 وا ناعاو
 رگ تعس تیفک رد لصف

 هع هزنا یر

 هع هللا یطر رع تا ادعو ده زرد

 رع تایل وا رد لصف



 هللایصر رع تاحوتف رد لصف ۸

1۹ 

1۳ 
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 هلع لاڪ

 رع دالواو ةقرفتم روما باطم
 نع هللا و

 هنع ها یضررج تداهشرد لصف

 ناعع ل اوارڊ ا با

 بسنو هنع هللایضرن رونلاوذ

 وا ناعا ءادتاو هیلحو

 وا بقائهرد لصف

 تاعوتفوواتعس تیفیکر د لصف

 هللا یر نا تایلوارد لصف
 هنع یاعت

 هللایضر نامع دالوا رد لصف
 هلع یلاعت
 هراس راک تافو رد لصف

 هنج هللایصر ناعع تداهش و

 هللا یضر ىلع لاو>ارذ عبارباب

 یادتاو هیلحو بسن ردو هلع
 وا ناعا
 باهلاو یا سار د لصف

 وا یاهتنکو
 هللایصر ىلع بقانم رد لصف
 ههجحو هللا رکو دنع

 دعارک ذرد هه هدناف ۷١ ا وت لع داچارد دناوف

 ھهق رش ةلکدصو

 مرک لعب تعب تیفیکرد لصف

 لجج ٌعقوو ههجو هللا
 نيفص ب راج دعقورد لصف

 یادتاوحراوخروهظردلص ٩
 تمارد هلاض قرف روه

 ىلع دالوا و

۱۷۰۱ 

 لع نرضح تداهش لص

 و هللا مرک
 ن نس>لاو>ازد سماخ بان

 ایهنع هنیا یضذ ىلع

 فال ل اوا رب لف
 وا عارف نامزو تغارفو
 ترضححاوزاودالوا رد لصف

 وا تداهش تیقیک و نسح

 تدالو و ام8نع هللا ىضر ىلع

 لئاضف و لا اوحا ضصبو

 وا ت داهش تیفیکو

 هسصنآ OAT لس
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 نالعا یاس * اده مار یاد یربره * هک هم رالاونفرش تاك او # لامرخ

EZR 

A رب دلا 

 که

>¢ 2 ۰ 

ED 1 و ع a 

 هاش لج * ̂ یاد ترصح ۴# یعخالو عال رکشو * اهتناو رک كچ

 لصفوناب و قطا یتاساا عونهک هتسالعا ناثح *% لاوتو هناسحا عو %* یاعاو

 زارفارسو صوص لبا فاطاا قاتصا هدننبب مع هج هجا ود (مدآ قب || امرک دقلو ) تیاغ تباع تیآ نوجا زاخو تقیقح زار زاراو * زن هلافرعو
 هب یک دارنسم هکنادنچ # تان اک تارذ فعاضترد ۶ دو راه ترم تش رکش هکیذج * دوپ نارکیب م رک رګ وچحج هکیدج ( ما ) یدلبا
 ناد هدرخ درخ ناب زور نت 0 لاردا 5 هاتم ناد یدج #ِ دول نازا

 تنما یصحاال * دول نایسو دف دماح لعصمن او. % اب یک ع هک راب راثنادا# دول ۱

aنا تان نارد نرابصاح و  EETح وکو aقال  EET(ربن) دول  

 × كالفارب رس ناطاس * تایلاوتتاهظعنایلسلو × تاواصتالصاوتالصو |
 هللا لص هللا لوسردج هلا بربح * هللا می هاکدولخ مرح * كالوا باطخ ره ظم
 ند هک هن راحو قر حور كن راترضح ماکو تكس نم ساغناد دعب * لشو هيلع
 ردحارو تناره دلاړا یرانتم عرش شرعو 29 یالءو نابدا عیج ی رتبه

 دهه ¥ لیفطقاب و دو وا دوصعم لیخوح عو تسهاشوح لر ) مط (

 ۱ ناتسب تسه شخر عایز * دش هداداده دیک شاهد * دشهدازوا رونزا ماع
 | داوا ماسفم * شهر رابغكتالفات نیمز * یلبلب نیءالاحور عابنارد * یک |

 لآو ( رتن) مالسلاهیلع ةولصلا هیلع # ماعا درک: تعافش رحاب × شهک اشاغ



 ۳ 3 د 2 ي حس ڪ س 1

1 3 1 
 ۱۱۳ 9 ید | لدعو ع* دنن کراس E نادرصف 3 ۳ و تاخصاونآ ۱

 1 * دنتفر یصار ەە ید ص هش ٭ تساحش هام ناه ناشازاهک * تساطءؤ

 a % ع ناساقح تجر ردهدش * دنتفر یضافتمار قحدعو ۱

 ۱ لعع ناكاو * ناقر توب اہ تاب ر | نالوا سان نور سو ساب ( دعدارا ر

 کردا > و لوتس هن رار ظذ هانا ریتم رک هاش ' راد رز نام و لصفو

 ۷ سا راسحا عن * ۰ ءاد ادد + هما لاعدا فطااو * دعقار لا فرا

 ۱ ن دسم لل رو ره %# بواوا نا اع نیشاب نیطالس راوطا عنو *# نیلس مو

 1 یراو الاب رام × ع الطارئ ` ۷ دیگ لاوح اند اروهطو روذص هلباروهشو ۳

 ۲ قە یو دنا تربع "در ارا لی ی % تمکح نام رس لیصح ثعاب ۷# عاعسا ۱

 / مهثداحو *مانالا قایصایاندلایآر ۶# ہرا مااطاماذا ( هررح )ردقدصو |

 اریص * ی“ لک ترج تی ك راصف *مار ا لاو >ا لی هان لع * عالطاهلناک و ۱
 ۱ راصباب دا ماظعلا نينا هدهاشسم # ارق ےرانلا رظان یکی و ا مامها عم رومالاب ۱

 یاهروص راک زورهنسآ هک اصوصخ زن ) مالک الب دولا ن وک * یوم
 اس تحود * هر ریس بک دع)لاطم هدراباع تاقوا ین دلواراوهات ثداوح

 سیناوش ( ظف) ردققحو ررققاوانیکمرطاخ طاسدنا بجوتسمو نیزحبلق |
 بای را ناب یطوط ناب زرک | ( 2: ) سلحربخ ناما ا* سن یلهماتک |
 هسلوا *# ^a کشو هد ران صصق باڪڪ| ماقرا ن ربع مالقاو *# ۳ راو ۳

 ۱ كل ورم ا ظا ضازهناو انا ۾ دوم % <a ال كولم لاعفاو # هقناس گ الاوحا

 1 مد عراع لا عراوت a22 یدر ولاق لوهحو یساع هیلکلاب و لوهذمو ۷

 لاعدتفصر نس ( ظن )ردشلوا امدقمان هدننک هدنز هک ردام نه اسآ یسع |
 لکی الع نالوا تالاس ههابتناهار تالذ یلعءان٭ یدو مدآو لامزاناشن * یدوبت |

 هدراک زور ةف نوندیا لما يکعا لع هلنومصم ( رقبثک امورف ظفحام )

 باتو فیلصاو تک و NL هدیدنسد لئاسر و هدیفم دعلاو راک داب

 | یراکدشا لذ هلآ حاصف تسلا تاتاکو راصماو زاطقا ةاو ایک ردرلتتا |
 || ظف> نسرو طبض مالا ردنافرعرازاب ناب رهوج هکناهج ناخ روم یاحص رابخا |

 دسورطروطس هتشر* کو عنم نیراٌاورابخ اررغرردهدنرکدتسا طب ر هلا نس> |[
 هاوج یراتامارلاةمشکت ارابعو * ماظتنا ی ال یرلتاستوک ٹاک نودیامظن

 us واتسد راه او لي لا ف 2 یرراتعالا "لاح بت ک نیغلوا مارحا

 نر ی 2 تفعه و ) ا امر 3 ) ردشلوا راجت ىلاع



a 2 3۲۳۰ ام 2 ا نام اضخ تاطلس اچحج ما اش <  
 نام ناخ * یهام كتفالخناعسآ *نیمزیورهاشداب ق لط# نیکنو جاتو تختو |

 ۱ عج # یدلوا هموعح* دیش هدراح# یدلواهد ج: هنامع لد # یهاشمهنامز

 فطا# هدنحارو نماهدنرمصعقاخ *ینالاح.ک ز واهدنافرعیدلوب *یئال اکرردشعا

 % نارجوسذومورات رایدلوا * ناجا رک هدنلدعدهع * دو اخر لوح |

 ٭ لها لاکرههلنافتلا* حالفاقلخیدلو هللا لاح مظذ×ح الص ا نکلام هلجیدتا |
 یدشایرمخرات هت ٭ دیلت نودن | هنف رلسا هلج * یلپهالاح نس> و عممیدل وا 1

 »یلاوحاكولمواید دی درس هل ص صد ره یوم .عهیدلوا درب هژربع و دهوا لصاح#دندب

 + هسا دخ ییسا دعا هجناص# هخ راوتیدلبالی هیچبط * یلاخیدلوا ج ندنرظا

 ےظعاے ها هلک دار كس # نوا لناعص هلام هلج ۷ نوجاكناذولوا لوش یهلاب

 ر هش لو * نوح مرک !بدب> كاب حور * نوجا
 تیا لصاو * هلبارارقرب هدنرعتخت * هلباراودناهج هبا تص * یت مهو جات 0

 ی رغوقرش#*لیقرمسم یتناجاح هلج#یرمهامورهعهدعس تالف*یرمهاشهحونرع ||
 یمک> *شنوکو مه ینآریکاهجلیق * شو ناھا هدبا لاع طبض * لیقرتعساکا ||
 ۷# ال هن رها هبعد لاعقلخ# هر نامز نارق بحاص لوا * هرگناهجبولوایراج ۱

 د لوط هارو رس هژاتو هزات ۷ هوا عج ذع> قاطلا یل * الصا ما دن هیمربا

 ۱ ۱ هدنامزره بور وترا * نسابحا تا اروم *% نسادعا هلج روهعم هلدا ۱

 لصاو مدیمد هژءاداش هلا ته تلو د ورع هد ما دتسم * رو ۳

 2 دوتاکا %# نفالخا او اب لس تیا ع اد # نفالسا هندع عا تنا لخاد# هلبادا ن ۱

 تب ارش * تامل اوس دتا ۵* هلدا قل رط یداهودش رم ٭ هلا قید ھر ۱

 ۱ لیقب رغو قرن اع عاد تبار د نیلم د* عادت ارەظەىىر 33 #۶* تا ماعنا کا

 ۱ تص # تداشادلوباک ای هایلاورضخ # ںول غم نود |تسادعاهلج * بوصم

 ج ردهاش هکتانعهدهدرشحزور * هکتباج اعاد تیارهظع ۷ تا شاف هلاع نیل دع

 اعاد * لوا سااج هرزواژربنهرون * تبا هللابیب>رابوراج # تیاهاش هدهدن |هدنوب ||
 قرع #۴ a رااضریتر مط > قح هز آ# هلن راض ناخ نى هروق هوا سلاوم هکفطا

 * نیما نوا امدوب رید هکیت * ندالوموا هلوب ندا رعره * ندالم هلواراوئا
 نیما نداالب رهن هدلاعهلوا ۱

 اڪ ناتک ا پرس و



 او داد لالکو لک TT د "یضتعم و را را ۱
 عیلشت :امز یو رت > ناخ نایلس ناطاس مو> م ناکت> ب ۳۲ ںی رماهداژ ناضهر

 ۱ ۴ تا تاد کیا یتاقاخ عذر عیقوت "هدنارآو * ییاطاس ار < 2 دا درا

 ۱ اینا بنا رعو بقا م نکا »ی دعشا فات فبطاو و رەت چراترپ هرزوا مقر زر رو ۱

 || تلمره فیاوطفراعم لاوحا لاججاو * نیطالسو ماکحراتآو رابخاویلس مو |[
 ۱ شرفاتالعا شرعزا ناق ولع تامظ ەم ناب و*ایشا لوصا ترطف تیفیک اهسال*نیدو ۱

 || ماکحو كولماصوصخ * ص صل دم صصق مهاویظعا × اندا |

 رفحو هو رو نیغلوا نیهتسو حقتس یک ل لوطهو لع لم مگ

 ۱ نیکمر وک ۰ نس ا نصوصخ دناوع رف ولو دناوف رشکت هعاطتسالا مدع

 ۱ تودنا راشحا بوغ رم تولسا هلن راصتخاو لب وطن لاک عومحا ث تح نه

 || هعوجتو ییهددس "هدیدج "هدیرجو,بشا هرزوا روقفو فعضو روصقو زك
 | كلا هللالضش * یدلیا ریطستو رب رك هلانوکلا قلاخ نوع یهدیقم ةعوبطم

 ۱ وکنمسا نیغلوا زرعم ییددلوا رب سو ےراوت فا ڻامهم حج ععاج رک الا

 "هاب مسل هک ردوب دبع رفحا دعا یدلوا ررگوْنب»» وب د (تاناکلادا رم ( ید

 قلا قع لوا ربع قلوا یهو لصف تاک بولق لوبقمو رظن لها هدد

 || عام هک دناد * تسارظن بحاص هک لد لها قصره ( هررح ) یلعلا هتافصو
 ۱ تساربه هناهش ال حارخا % نلوتسل الزارب ناهحناع * تشاررد جردهدن

 | *راسک اخ هدنکقا هدننالوارات ارداوت مارو *رابخارهاوجرظان (یانکت سرهف) ||

 نیخروم تکا تا ارتعم یهلدالاد ود لع ی "هلو * ؛ راعشصالخار هحا ارک احو

 ا ت سن تودنا لو عج هلا لّقعورکف تفد فرص ا ی رسسعهو

 ۱ فئ“ او كن هثتس نالوا مزال تب یر ریس کس یک تشرس رنو

 لوصفو لوصا نالوا روتسمو روب نم نوڪ وا له سو ناسآ لهعو تحجز
 داش و دالا كد هتروهظ مدآرود ندلاع ءدب ( لوا ےسق ) یدلبا مدت ناب

 ۱ لوصا قلخ لاوح [) ر ریس هاب قابو وا عمو نیم یراروما نامظعم نالوا

 | واءارواموفاق.وک لاوحا )( مار هک الملاوحا ) ( هب ولع ماوعلاوحا )( ايشا

 هه لو اعا لاوحا) ) هيلو س ماوع لاوحا ) ( قول ماوع درع و

 ۱ ؟ میچ دن اولا طع داود نالوا ی هدد وشا ( مالس ۱ هیلع مدا

 د هكنر ا یاس -ِ ات جوب هر تاج كف . روت ۱



 || تكلا تل دمر ریصقترپریقح دبع وب نوب وا هد راو یک اک ی زا
 | فاص عبطیدتبا جاردا هباصن ته انکو ب و حارخا ندربسفتو تایاکحو عاص ||
  ندنراذط) ضع کر وو ااجرندفا رشا وهزعا نالو فاصت هلن ناصنا یراذاکشوم ||

 | لاا یهللایبسح (هررګ )را هلرقهدیسر هلویق ربحو هدیدنسد و روکشم زی
 | نالکر دق هلاعرذق E EE نا نهج لاوس لک لوصحوجرا هنم |

  میدبایدزوتوابودانایبن رالاوحامالسلاو هالصلا مهیلعماظعیادنامهاشم |[

 | ترضح لاوحا)ردشهلوا مد ةت لدا لوص اذهان لوصف اوبا ضهبومزوت هرژوا |"
 | سردات تنرضح لاوحا )(مالساا دلع ینتشترضح لا = ۱)(مالس ]ا لع یت :مدآ ۱

 ۱ E نرضعحلاوحا) (السلا هیاعین حوت نرضحلاوحا ) ( مالسلا هیلعین ۱

 یبمیهاریا ت سضح لاوحا) (مالسلا هيلع ىن اص ترضحلاوحا) (مالسلا هيلع !

 | ین لیعم »ا ترضح لاوحا )( مالسلا هيلع ىنطوا ترضح لاوحا) (مالسلا هيلع

 || ىت بوة ترضح لاوحا)(مالسلا هيلع ىن قاع “| ترمطح لاوحا) (مالساا هيلع |

 ىلبولا ترضحلاو>ا )( مالسلا هيلع ىن فسوبترضحلاو>ا) (مالسلا هيلع
 ۱ ی یسوم ترمضحلاوحا) (مالسلا هملعینبیعش ترضح لاوحا) (مالسلا هيلع ۱

 | ینرمضح ترضح لاوحا )( مالسلا هیلعیننوره ترضحلاوحا ) (مالسلا هيلع |
 | لیقرح ترضحلاوحا ) ( مالسلاهیلع ین عشوب ترضح لاوحا) (مالسلا هيلع |
 ۱ ین عسل ترمض>لاوحا)( مالسلا هيلع ىن سالا ترضحلاو>ا) ( مالسلا هيلع ىن ۱

 | یندواد ترضحلاوحا) (مالسلا هيلع ىن ليوا ترضح لاوحا ) (مالسلا هيلع ۱

 | ساو ترم > لاوحا) (مالسلا هيلع ین نايس ترضحلاوح>ا ) ( مالسلا هيلع ۱

 | یبنایمرا ترضحلاوحا) (مالسلا هبلعینایعش ترضحلاوحا ) (مالسلادیلعین ||
 4 ین لای اد ترمض> لاو>۱)( مالسلا هيلع ىت رب رع نرضح لاوحا) (مالسلاهیلع ۱

 | هلعین یه ترضح لاوحا)(مالسلا هيلع ىنا ركز ترضحلاوحا) (مالسلاهیلع ||
 || (هک هوشلاذهبتشم ءایدنالاوحا) (مالسلاهیلع ینیسع ترضحلاوحا) (مالسا |

 || بویلزام بای هقشب هن رب رهنیفلوا مواعمان نیش هجورپیراتوبن بولوا هتک رفنرب زوتوا ۱
 ۱ هجور (نیلس موایدنا عیجج لاوحا ) یدازاب با را صف هعشب هة شب نکل هدباب رب یس هلج

 | لماشومامدنب رلیضباب هنم هلج بویلوا صوصخ هریمغی رب وللب هدیایوشا كارشا |
 | هدباتکر ميهتیاکو تعج وکر دشملوا نایب همهدو هوظعدناوفو هجروما نالوا | |
 | هیلعمانالادیسترضح (ثااتمسق)ردناباغونایعهنافرعو عدت باک اردلکد دوجوم |

 ۱ ا ا یرکب بود ملع ین رالاوجاما اکیا



PBAنو نوک و  

 1 ا ا ور ا EN E هدرشلا

  تحز یلک هدنیعفانو تیعءامو بی ذهتو بیترتو جردو نعت باسحو دهی |
 | كروصفرپ د,ءوبهدروهغ بر تر طح بانج رک ردوجم * ردشمواج رخ تودو
 هلا سج % 7 ماقح فطازا مراد ( ( هررح ( لوا م یروذوع یچس

 | لهارخف نیسو نسحو نیدار هات اش ( مار مق ) لوم لا یوم ||
 لاوا ( هکر دع“ رح هلهجو وب و مسن aa هاب ك بولوا هدنناب یرللاو ك ند

 | ترضح لاوحا ) ( قوراف رع ترضح ED ۳ قیدصلا ركبوا ترم >

 ۱ لاو>ا ) ( نسح تربعح لاوحار) ) لولا يلد لاو»ا ۱ ) ك روال اود نا

ادعر ) نفاخ مسق ) نمجا aE اع یاعد هللا ناوضر لا سد ترمعح ۲
 ۱ ءافلط

 ۱ ردم هاب زوفط نوا تولو | هدنناس یلاوحا نینموم نیطالسو لوام دش ارا

 كولم لا او>ا)(ه رافصلولم لاو ) ( هه كولم لا لاوح ا)(فسابعا اد لاوحا) ۱

uلاودما)( هر ون رغولم ل لاوحا)(هب ۲ هد وام لاو> | ) ( ۾ هطاذ وام لاو )( هینامام  

 لاوحا)( هللا يقو س كولم لاوح | )( رك« د دیقوس كولم لاوحا ) ( هیقوم وام ۳"

 || كولم لاوحا)( رکیدةيکباتا كولم لاوحا) (هیکبانا لولم لاوحا ) (هیهزراوخ كولم
 ( راد انی: هو ءیرارخ 1 نکل ند یب "هرفک یرللواهک هب رم < وام لاو>ا) (هب وبا

 ۱ 1 هسک ارح كولم لاو>ا)ر كيد ةيساءءاةلخ لولم لاوحا) (هبن اکر وام لاوحا)

 ۱ ندتاعر ن تر نادلب تامرنبنرتیرارو هط نامزودنا ب ك نتا مبطن امج لوامنانلوا

 دوام( سداس ےتق) یداوابت رو روطسم هرزواهحو لوانیفلوا تبوصاو تست

 || بقانم كن رلترمضح ناما ءاهتنایا مهتفالخ تدلخ ناعع لآ ولس هدیدنیسا

 ۱ ردشعلوا مقرها هحوو و مست هبابنواو دم دعمرب بولوا هدنناس یرلبتارلا عر

 | ناخروا ناطاسلاوح |)( ناخناعع ناطاسلاوحا)( هناعهینس هاساس لاوحا) ۲

زاب مردلب ناطاس لاوحا ) (یزاغ ناخ دا مناطلس لاو>ا ) ( ناخ
 | ( ناخ دب 

 || ناطاسلاوحا )( یناثناخدا رم ناطلسلاوحا)( ناخد ناطلس یلحلاوحا)
 | (یزاغ ناخ ےلس ناطاس لاوحا) ( ناخد زاب ناط)-لاو>ا )( یزات ناخ دخ |!

 حوتف ندبا رودص وربندموقم مود رص ( یزاغ ناخ نایلس ناطلس لاوجا ) |
 یک و السا كرلنا ندنابناعع ةليبن ةلببق تاعفاوو ثداو> راسو تاوزغو ||

 RA بویلوا طوب رم هللا نس فی نسرو طوبضمو عوج ناک اک |
 ,ضرم نیخمالوا یروعشو فوفو 7 _.تاعاق تآ جد درو و |



 ۳ ہو 5 لا ار کا 7 8 17 لو کم اد E و
 || كولم ES نالک «دنرلثینام لسو امهبلع هللا یلص لاع رف هللا مدآ رود ||

 || ماسفنا هاب شبنوا بودا مالعا نب رللاوحا مانا ماو فئاوط لوصاو ماکو

 كولم لاوحا) ( ناینایکكولم لاوحا ) ( نایداد شیپ كولم لاوحا ) ردشلوب |
 || ءافلخ لاوحا ) ( نایناطع كولم لاوحا )( نایطبق كواملاوحا ) ( نایتاماس |!

 || (هسلاطب ونانو كولملاّوحا )( لاراب كولملاو>ا) (لینارسسآ تب ماکحو
 ۲ لاو>ا ) ( یراصذ نایمور وام لاو>-ا ) ( ناتسرب تب نایهور كولم لاوح1)

 كولملاوح ا)( هیمط كوام لاوح ا)(هیناسغ كولم لاوحا) (هرمهرج كوللاوحا) ||
 || باب )زاید اند رع فئاوط نایناطق یهدوراقو و هقناطترد وبا ) (هیدنک |
 تاتاک راطفأاب لئالح قارفا تزومو تاغلو هتسلا فالخا ثغاب نارد( نما |
 || تردیرکی و بابییا مونا * مدآیب "مززا لاع ما لاوحاو یاسا رک ذو ۱
 | یراوتبتک رتکا نددناوعلارثک دناوفوتامهم نانلوارکذ هدرا بواوالصذ |

 یو دیا مودع قوا عماجولماش هبت رعوب خد هدنرار اس بولو اه رعو هیلخ ةیاکلاب
 || هلا لضفنربتعم باک وشا رولوا موسحو مولعم عتلادع» هن رهممز موق بارا |

۱ 
 هن رار فا قرش رر لزا نیفلوارمسم قاوارمسو راوبتک *هلج هدزربک الاكل

i 

 | زودشو فوفو هنیلاع فانصا فارشا لاوحأ هنب رظان هرمز ب ولوا جاتلاةرد ||
 اتیعتسم * دوصةلا ع یشان الا اااه( مین اوز د شو دېش یا هدکعا جاتا ۱

 دحوایذلا ءاطلاو ةردقلاو ةرعلاو ءان ۳ او ةمظلایدهللاناصس *دومح ای رب |
 اذولخ لوا ىلع مالسلاو :الصلاو *ءاشو راتخاام لع ءایشالا ةماع نك ةملكب |

 ةالص> اقتالا ءايلوالا هاحصاو هلا ىلعو ءايقصالا دیسو ءاسنالاديس دج ءادتالا ف

 دل اوف قازوا وبشانالوا باک لوا مسق( دعباما )ءامتتاودح امھل سال امالسو
TEES |مسقنهباب یتلا بولوا عمو ا  

 هکر دعس رح وو
 ۲ (العو لجادخ ترمضح یاادادس ان مدع یاد زایشاروهطبدنرتناس ردلواباب ۱

 یالتخالاءرشک تاناور نالواهدفالخاو فالسا بنک هدنصوصخ لاع قلخاد
 كلەلج تویلوا مات ناحر هدنرب والب هژعلوا مادقالا دن وتسه هدنح روما روهط

 هنعافعقورح ررحم وشا نیغلوا باتجالا بجاو ناتطا ثروم ناعینسا ییرکذ

 باتهناراعشتخک تاناوز ترد ندننا رات رابک نیخروم نیرخأتم قوا كالا



 ۱ ۱ e هدد e 1 E e لوا ۳ یدعا ئز رد

 مقرومسر هلی وب هنئاطارپ فيا بودیا ےظا ۳ طظافلا كالس یتاداکح روشن ||
 نددودوبر نوع: ت اذهشساو 2 ها و او هللا ناک ( هک ردرل بتا

 ترضحلوا نکا لد دوحود هثسلر i ندنءهزو نامر یرع |

 ET راوطالا ةي علانص علاصو * تایوان را ةه رغ عیادب ع دیه ۱

 تسح قاع ازنک تنک )ماجا تمکح مالک قدور هناسحاو رز سارع 1

 تردقروفو قو NS اک ) فرعال قلا تدل یرعانا ۱

 بوروت ک بر دوه یارس ندبیغ قت یارو هلبا هلعاش تّییشم روهظو هلماک |
 اعر 2 مدعم ل زو ز وعط نداب ورا GB هدک دشا دا رح كعا داحا یتعا

 صادوم * هزندوحول تحاو تا لامر دوا بودار ییر و و دیاع هللا ی ص

 اعلانایص-* لب زوب ماع ههیاسح لك ینوکره بودن نامرف لاتتمانیکعا

 | ود * لعبال یذلاداوخا ناعس* لعبال یذلا ملا ناهس × لهحجال یذلا

 رومظ رهوجرب ندرورم-لا لءاکروتلوا هدعب بولوا لوخشم هعح میس لصتم | أ
 ارد لوا هدعبیدلوا ناشرخو ناشوجلصتلیّكب بولوا اب رد بوب را بودا

 ادخ مابول,دار ر ندشلاث ظوفحم حوا ندیناث شرع ندیکلوا بولوابقنوآ |

 ىلوسر دج اناالا هلا هللاا ك | (محرانجرا ہلا ےب ) ادتا هرزوا حول هلا |

 اشدص هتشک ی هک ن یطرو امنع رکشو اب لع ربضو ی! ER اساسا ن

 E ربصل لو اضل لستسد لنمو نيد صا عم ةمایعلا موب هتل وا ۱

 | یررضو عفن یرشو ربخبوزاب وید( یناوس اهلارتنعاف یمکک ضربلو یان
 ا یروما عیج كحهداروهط كد هتمایقلصا او یتانکسو تاک حوینایحو توهو ۲

 ۱ ندسداسراونار مم ندسهاخرث ندعبار مسف یدتأ بت سورو طس هلباب و ر«ندرو

eكلوسر ترضح ندرشاع یسرک ندعسان مارک هکیالم ندنما ماا ردا  | 

 || فاطلا هدن رر شرع > ییک بوادارر یکانبا حوتفرپ خور دوخا یک اب اخ
 || تکح تباور وبشایدید یدلوا لوغشم لب تزدلا بر سیدقتو عیبستو لوم ل تح

uردشملو|تباک>و له ندافطصلا فرش یاتک هددوشلا جرام تاغ ت * | 
 ا س داس كنا رد نالوا مس نوا هدربتسم تاتو ادآ رردلاحرد هدرمسن

 شرعندلوا اوو بوند یدلدار نینموهرون ندخنمات ا

 رگ ندعداس سم ندسداس تتح نوا حول ندباز ق ندنلات شک نت

(۲ 



Eنایعو ناب و ود ا ۳ روت ۳ رک دا نت موج  

 لیسو تات ا حرامه تن ) هات تاور ) ا 9 یقحااع لع هاهنلاو رد دعوا

 ۱ لودر ترضحت لاا لع نرباح هاشنا بحاص ییادص هکر دلوعنم ندنشدصاا

 كنسذک دا لاّوسوبد ردنلاعتبر قولشلوا هلاعفلا فیطل لاضما فد رش

 ادتا ی یلامت هللا ردنقا روهظ بولدارب ندنا ايشا هلج هکردب روت كربمغب

 9 بو تارد هدعب بودنآ ےہ ورم هدب رد ماعم E انوا هدقدنارب

 نوا ید ی یکشدرد # تودارپ رس هل ندنر یس ا

 حول e ندنرب تولو ترد هن هدب بورةروط هد ماعم لس .كس یکیا

 بورروط هدفوخ ماتم لبكي یکیانوا ید یبیجشدرد . تاج ندنرب
 دن یندرد 1" رگ ندنر ۳ ندنرب کن الم ندنرب تواوت نرد هن هدعد

 ف ندنرب بولو 0 هنن هدعب بورظروأط هداجر ماهم لد ك یا نوا

 هدایح ماعم لب كم د یکی نوا جد ییجگدرد بو دار قولو تععع ندنر

 O رقرع بوئاتوا ندزب رعبر تمظع هدکد تا رظناکا هدعب تورغروط

 ۳۳۲۱۱ هدس یدادار یور ارم رر ندن ری ره_یویهاطورطق كم تود یک
 ۳۳۳ اهشو ایلیا حاورا نردد یی رانا بود سنج ابا
 هدنرب ره توادارب بان کا نوا نوا ر وظن رو لوا هدب یدلدارب

Aمدآ نامز دعب نوتلوا 9 هلا هیصرا دی ره ۶ ارجا هدم نوروط  

 هم هدلاوندنا همردب هل ردت بولوا ناشخردو نابات هدتنبم نتبج كلا هدقدلدارپ

 نیلسرلا دیس بوروتک هدوهشو دوحو لاعنب یلامتهللا هدقدلوا لومو لتتم

 نالیدارب رق نالوا یهدوراقو هدباتک مان ینه * راددروس ویدیدلبا نیااخو

 كيا یا نوا نالیدارپ نوکگایدجرو جدو ردشادا ؛ بک اوک دلار هدست

 ريصو ِتنیکسوراقوو لو لعو تارو تجرو تبیهو تداعسو تمارک یرابسا |
 | روت لوا هدعب بودنا تدایع نوروط لی كب هدنرب ره بواوا نوش و قدصو
 یگ ععالرهم هدنسارا برغو ق رش بولب ر دشرا هغارمط بوغیج ندرلیاح وشا
 هدافاو هدانزوید یدلوا لقت دنلا كنا هدقدلدار مدآ هدعب بولوا مطاس روت
 ترضح رهام "یوازهداصت تصص ناتک ولدا هندل بهاوم نکل" * ردخعلوا

 ناایشارهیاعت ها راجا هکر د وتکعهلهجووب بوغ رم لوسر باوج هنلاّوسرپاج
 ا ار E لنس لوا



 اعو ضراو رانو تاجو قو حوا نامزلوا بودا نالوجو ناربس هدسا برق
 هدک دا دا دا ص داجا یایشا سل * ید ادبانو م ودعم ةا اب دام عیجو

 بیج درد * بودارب ا حوا e واو ترد یزوک 9

 * بو دارب ېی هکنالع هل ندنرب یهرک ندنرب شرع “لح ندنرب بولو ید ر
 یبیجدرد * تودارب e تثج ندنرب رار ندنرب تولو ید ین یج درد 1

 ةهرعم هک ن رون یرابلق ندنرب نی رون یراصبا كرانموم ندنرب بولوب ترد جد
 الو راشهروب ون درد !قاخرددیح بردیحوتهک نی رون یرلسنا ندنرب ردمللا

 لاک تولوا ا مواعلار e جراعمهش (هلاثتاور )

 لب كب شع زوتلاو كب رو هرک نوا ندایشا هج ید زون هکردوب یلاجا
 =a ترد > تدامع و رال كس هڪ هد هعونتم ت توادارپ مدعم

 كی زو ندرهاب رهاظروتلوا هدقدلوا لصاو هتایقرتو تایل عاوئاو لفتشسم

 كم ترد یرکب زو هلعح رظ یسلرب ندنراما نولوا و هرطق ددغ

 هق نوا هلةح رظا د هرطقر یداوا یوز ریمعب رار یر ره بولوا مسق

 شرع هک الو ناوضرو لیادزعو لیفارساو لیناکیعو لارج ندنز وقط بولوا
 رثا ید ریس یعثوا تو دارب یدهلا سرو شرع هلو الم ولدآ لیادردو

 قو حواو یسرکو شرع ندنزوقط بول وبنوا دوب هدقدلوا قم قحرظ
 یضرعو لوط ید ندیهناوا ناوضر ءافلخرفن زکسو موجو سمورو تنجو
 ندنتشهدو تبیه ل اک هدد داو ارمظم هح ر ظذ بواد ارب رهوجهنادرب قالبی ردرد

 بارطضاو شوج بآ ندنیدض عاقجا بواوا شتآ ینصنو اب رد نصت بوی را
 ۱ هکاشحاوماو اع” "هدام ندندومصلا عاد دودو ضرا هدام ندنکوب وک بودا

 | روهط نداعم هدک دا تباصا ترع ق رب هلابج نولدار هار لابج ندنس

 لوطا ضرا هحو هدنعب تواوا راکشآراب دار دک اعطا رخ و
 دن دفاوا نکاس هدنر ره بواوا تاقط نکلا تاقرت بوللوا طب ضل |

 یور فرصت بولدارپ : ناجموق ندنس هلعش كشتآ هدعهب یدلدارب هنا دقئاظ |ا
 || دارق هدنتلارب ید موج هدنرزوا كو ۲ شد تنج ید وا نییعت انآ یر

 بواوا شک اضلاع موجو رةو س٣” نوجا شقنرپ یاہند لاوحا ماظتنا ب ودا

 لاا سالا ( هعبار تیاور ) یدتنازور و روهظ زورو بشو رونو تلک داوم
 هک ردنالوا روطسم الصفم هدیاصن تع ناتک وادآ لیلطاو سدقلا رات یف

 لاک E ند هقر هتم هک ۳ ا بواوا 9 ê 2 ندنآ هدلګوب ۱



e ول 
 [ جک دے و مج را تسجح دیار یو رس پس < = حبس سس سس سس

 لصاو عرف 2 .A معتم و را هد »و ,a2 طا 2 ھه اینا 1 تسات ۵

 هلی سماسا كتک نالوا یرلهنع لوعثم موم 3 لصفو ری ید رارا

 دعا ىرا رسالا عماج ظ ےس وا ادا erd EYE لف العو ۳ هرژوا

 6 بودار اض "هرد یرادعماع-و ضرا هدتمایح توذارپ یراوت الا ضاافاق

 تارطضاو وک ٥ ںولوا ا رد بوب را ندا ط> ءا دز تاب ۵ هدک دتا ۱ ناطخ

 نیس ہرک ندد رمز لش یس رع هدعب یدلوا ن اس هان امالا دا هدکد تا

 حراع«یدوق هن رز وا و ذهر گی دینسکیابودارپ ندوعباهنادر قار و ی

 ندداص هدشنآ ( رک ذلایذنآرقلاوص ) یدیاداص یمسا كلا رد ویشا هدروشلا

 بوش دردشادار ندر ون ناص شرع هدنآربتعم صعب ردروک ذعوبدراشعد ردوبدا رح

 یضاقنوناقلا باتک ردروک ذمود ردندنوقاب لزق هرابکب هدشدح بتک نکل
 مش رخدوصبوب وف هن رزواوص بودار یشرعادتا لاع قحهدب ر »)ان رکی وبا

 لوک ندنراخ كب وص بوادر لوا لك ییا ندیس یر تولوا هن زژوا

 هدناقوالوا * ردراو رهخ تاور ندسابع ناوبد یدلدارب اقو حول ر

 نکلبود ردنواوب هقفوب ینعب ماع یک ءامییک شرع ییک بودا فالتخاالع

 هک ردب و مند سابع نیا (هد همطعلا باتک) ردروک ذعوبد شرع هرزوا ما لوف
 ید راکوک تاقیدب بودارب توقا لشد رب ندرون هدک دلیذ قمار وص یلاعت هل
 مول بوب د هدک دا ادناک !نواواردق یرلسام كنس هلج هل ار تا

 بول وو هن رزوا لب یب وص ںودار خیر هرکص نوا وا ناشوحو نازرل كد هتمایق

Ekوصلوا ندشرع هده ندا بهاوم یدود هن رزواوص یا ںودارب یشرع هر  

 رايق بود رم تبدح )ا لی قلخاع اش و ی سا هلا نا ) ںودارب ۱

 رهوجرب ادتنا یلاعتقح هکر دیو مدننا (ءامنم ةباد لک قلخ هللاو ) هدیناروک
 لوا هلج بارو اوهو رونو را تولواوص روس را هللا ادح تییهرظن ب ودارب

 هکنالمرک رد و ره هدهر ول نعتیآ خدهدفاشک ریست ؟نوتد ردٌشلدارپ ندوص ۱

 ردشلدار ندوص ید تار ورانو خربوا دار ندارت مدآ ندزران 0 ندع 3

 قلخ 3 دود شالو هللا ناک ( مالسلا هلع لوسر ترعجح هدرببک سفت بوند

 هدقاشک هنب بودر درلدیهروس ) دهایعلا ماع ىلا قلطالاوحا هيف تدناو حوالا 1

 | وشاهدنتنآ ( ءال ل هشرءناکو مانا ةتسق ضرالاو تاوم-آاقاخ ینلاوهو )
 تلالد E E ر 9 ی ضرا ءام هلشرع ۶ یا ۳

 ) و وا

 یر وب ام بود



ET E ۹هدعو *  eT 

 ۱ باتک * یدنوق هذ روا كناب رد نرود ىش رع بوادارب لبا دانو كب ز زو ||

 یدشماجا هداب ز ندنسهقلح عتاخزب ی اعتهقا هنموقذاع ندمالسلا هیلع ل وسو

 0 لیلحشرع توادارپ ر کال مترد NE هدتاځ !oe رد و روو ردراشهروب

 ۱ ڈش وب ےہ وڈ كبو شرع لمك و 0 هدریساقت یدشوا لیمص دن رازوموا كرتا

 ۳ ردزوطسموروک د هود 25 هسرونک تال رکن هدنمايقموب هرژوا قالد تا( هنا

 ۱ هد هغاشا صو كردزارو نم یدتا هطاحا یشرع بولدارب اهدژا مظع هدا

 || تودنا كير یرک ذلا قباس رح دابعلا بر رها ای داب هدعب زدکر ک سلوا رک ذ |

 ۱ شک | ادستا ندنکو بوک هد هریتعم بتک دا * یدلوا لصتو لصاو رامظروب ۱

 1 ط بسا ودم :ندک ات *۱ کاخ لوا ضرا هد و هر ص توادار یر كن همظعم

 دیک یزو رپ 0 . و مچ ندسابعنا هدنابل ریست ردعفتمو قەغ ود ردشتلوا

 هل | ییها یزور « هرکص یدنلوا طا هنن ز وب وص توتاوا وحد ندنتلا كس رب

 نیک اسنیلتک رب 1 ات یدادارب رلغاط نیفءاقلج هدنزویوص یک روناقلچ یک |

 ۱ یسهلجبوداشوق یب زرب ر هکیداداریابرد عظعیدب هدندرا كنغاطفاق هدع؛هلوا ||

 | لاک ییاصواو ل اوحاو یناتصاو عاونا كاوا نالوا هدنراګا ردشعا هطاحا ناق ۱

 لا اندهدعب راشعد رداکد ییولعم كرمغندفحترضح هلیستبارق تاهنو ترک |[

 | حیاوف باتک یدادارب هدنوک یصجوا تائاویح نالوا هدنرلگازاب ردنالوا هدنزوب |
 ندضرا تنوُفعتاناویح عیجو رګ ور,بادو تارشحو رویطو شوحو هدد

 | مشیاوحارب اسوقازرا كنان اویح لوا دن وکی ج دزد هدعب ردروک ذموبدیدلدارپ
 || قااخممانیغلوا هرزوا تکرح هلغملوا هاکرارق هدنتلازبهدەب یدنلوا رب دقتربمطقو

 || بورافیجندب ن وص ندقرشمینلا عاص ںورک هنتلاربکالعرب هللا تالذو کلف زا

 | لزقاب لشو تورج اورعلا بر ترضح,دمب بوتوط ع e دنزومو ن نیکی ن نیمز

 ۱ باک *یدلوا مع اد هدنرزوا كناكلەروكذم اا هر ڪر ندنوفاب ||
 : كرهوک یاعرعح نالوا« a کک لم لوا هکر د و رع ندنع ی یهو هدف رطتسلا ۲

 1 نامه یکلکوب هک راقاو رافیحا ردرب ندنرب رد تولوا واد كم ید هدئسایروا

 || دونرب وادآ نائویل دوخاب ائویک هدعب رولبپ هابشالانع لجو هالعزع هللا ترضج |
 1 صبا یدنوق هثسارا یرزون وډ هلس هقرا كارو هر بودارب روطلا مظع ۱

 از ی



 ۱ ردرود ود یراق یرازون وب یو یزغا نو زر رو کوا < و 3 ۰
 | ردشلوانیبتویدردلوقلی زویشب ینیام عانایکیاره بواوا ددع ك قرقا كی |
 | قلابرب وادآ تومهب قلاخبر ترضح هدعب( نيقلالا نسحا هللا كراتف ) |ا

 لاک كغلاب روبن هدهربتعم بتک ی دوق هن رزوا كل و | روب نم بودارپ |
 بولوا لاحت قلاب هن زو ندنتئاضاو ناعل كنب راز زوکو ندنتماسح و تمظع

 ردروک ذعوبد ردشلواعج هدنتلا شرع بونازوا ندشناجیکیا یغورب وف هلبا یشاب ||
 هن رزوا اوهیتداب رد هدعب هن رزوا كناب رد نانلوا رکذ اشاس قلاب روب نخ هدعب ||
 لبا راکفالاربشراک تمکح راک د رور ما ب ونوق هن رزوا تملط حد اوه ہدعب |

 یو دنا مولعمانهناقولمیج یسهغاشا كتملطرابدتارارق هرزوا بولساوب یس هج
 | هدتاورنوتاوارک ذرعحرب هدنساراتوج هلیارو هدرساقت صعب ردموسو مو زح

 هکر دع رهدنتلا كنار ر ید هدننلاكنا كلمر هدنتلاتنارحرب هدنتلاروک ذ مرح

 ا ردرب اوهنالو «دنتلا ره وق بهو هدف طتسم بوش دزروط قلعم هللا ق>-تردق
 مواعم غن دةح یسهغاشابواواهدنرزواتاطیجدلواهدنرزوایرتیخدلوا هدنرزوا

 ( یڑلا تك امو امم امو ضزالاقامو باوا ایام هل ) هدرسافت ریهاشم ردلکد

 *٭ ردکع د هسلاراوهن هدنتلا كغاربط لوادامند (تحام)ر دقاربط شادیرتهدننآ ۱

 | یرکر دشءد یذس ماما*ردهنسن نالوا دلار تاق ید دا رک ر دشد بکن دم |
 || هدنتلاقاابهد هنهش نجران )رد روک موبدردیعسا ك: هره” نالوادنتنآ كر تاق یدب |
 | وص ضرا هدهنظعلا باتکهکردب وره ندسایع نا بوید ردخهج دتتلآتناا رد |
 9 ترم ا هک رد افرا قلا اط هدنرزوا شاطلشیوص ءدنرتوا زا
 | ثیدحرب ود ردهدنرزوا اوه یبدقیکیا هکر ددنزوما كلمرب د قلاب رونلوا عج |

 || هدننسوا هرز تاقیدب هکر د و م جد ندرابحالابک بوئلوا رکذ فب رش
 || لیهدنتسوا لیوصهدوصقلاب هدنتسوا یدانق قلابتلع هننجمایجوآ كل ەر هرذه
 | هکر دروک ذعهدسلعت رمسفتردقلعم هشرعیرازون وك ڪ ر هکر دهدنتسوا مقععیر

 || كنایرت هدنتلا كلا رول هدنتلا كناهرص هدتلا كناابرد هدنتلا كناقلاب هدنتلار

 || ژان رد هلج هدتمایقرروط بوجآ نی رغآ رو نرو ردلکدیوسام مولعم یساروام

 | و بو روق هدنکا ینرفیسهلج نولیکود هش غا كلوب تواوا رک درب بوش راق ||

 ۱ ضرآ هکر دن ورم ندهاصع هک هدناربتعم ضع ند دس هدروب مرعست رولوا

 اف ناب زود یک دشاک شعار ھم ی نعل اف ص ەك رعان د رد هدارد تو> هدئیسوا نوح

 ۱ )در س وا ج ر و ا ا ا ا



E GT ۳ 1نیکی اتکرحدقدلدارب ت توح  
 هک رد و مندر رهوبآ هدیکهریسغت هلوارکشاهنم ز زول رک ات یدنارپ راغاطیاعت قد |

 یس هشوک تردكنهرشع هدنتسواهرتشان رد هدنتسواا رد تو د تو را

 | ناک رارروط هدا رد بوروط هرزواخانا كلر هدنر زوا هشوکره بولوا |

 لاوس ندضرا تام مالسلا هیلع یسع ترضح هک ردروک ذم هدرا سسالازک ||

 میظعر هدنتلا هعباس ضرآ بولوا اب ردرر و ضرآر رب هجتراو هب هتبطیدی هدقدشلوا ||
 توخ هدنتلا كارو هدنتلا کلعرد هدنتسوا یزوموارب تکلمرب ك زدراو |

 | یبولعم كقول ر جه ىلا كنا تلطو اوههدنتلا كنار هدنتلاكنا اب ردهدنتلا كنا
 ۱ هدنتسواهرکص همباس ضرآ هک رد ورح ندسعک هدناربتعم صب رلذروب ودر داکد

 قلا ردقلعم هشرع یفرطییا كخلاب رک زاد هات س وا قاانكالم هدنتسوا تالش

 ترضح هد همظعلاب راک یدلوا عطقتم هدنوب تاقوات اعبواوا تط هلی ااوه,دنتلا |

 ندوص مدنتلا تا اردرپ ندشت آهدنتلا كنسارداد وشا هکر دب وص ندرگ نا ۱

 Eî باک ردراوا ردیدبیدندشنآأب ردیدب ندوص هل وا ساو تواوا ابردرپ

 ر وادآ لئامرزا ندنویناحور هدقدلدارر ضرآ هکرد و مند سابع ناهد سوقنا
 لوطبواواهدنتلآ هعباس ضرا کالمروب نم بولوق دنساترواینرغان یکبا تاکلمرپ ||

 | لوب قالی زوبشب یمارا یرزون وبهلب راقالوقو یلوط ید كالم رداوب قالب زویشب |
 | .هن رزوا شاطندتوقابلشدر قالب زویبیلوطیخد زوکوا هش رزوازوکوا مظعرب ||
 تاط یک رر یا رد ا رد یتا قلاب یتوقا ردندنرا دیعش كنا فاق ہ وک هکهدنوق ۱

 | صعب رداد یوشان مولعم یرٹ یاروام بوب وق هنتسوایرت ییاوهاوه اط |
 || تولوا ا ردرپ هدنتلا یرپ ره كضرا تاقبط هکردب و یه ندسابع نیا ه 7 |
 ۱ هدا !تلنا تلم هدنسلاكنا تواوا توقان لش ر سش« ندنج دار ید 4

 | یسیرب كنم راقلاب عباسرح نالوا روج »أا رع هدنتلاكنا زوکو ارب مچ ندنتج |
 | مظعرح لوار ک | رروط هدنتسوا كعهج نولوا ہدنګا قبطر سدان رد بوآوا ||
 || تحام هدهقرفتم بت -ک یدراق ییایشا نالوا هدنتسوا لک هل ê هسلوا |

 یلاخ ندللخو طبخنکل بوئلوا تیاک> ید تیاور جاقر هدنصوصخ ضرا
 || بودارب یلقع یلاعتقحهدعب هاو رهظااع اعا یاعتهلاو یدهلوا رکذ نوالوا 0

 بحااقلخ تقلخام یلالجویزعو )بوند هدک دید نود بواکهدقد رغاج ود لک
 ؛زیکی دش ربا بای رالابر باطخ وید ( ببئا كيلعو یطعا كيوذخآ كي كنم ىلا |

 ضعإ هکر ذب و رم ندیلع ترضح بود ردشلدارپ ندنونکم رون لع هدرارسالا



 قیبطاوقیفوتكن راثب دج ( لقعلا هللا ق دلحام لوا ۰ لات هلا قلخام 1 ۱

 هکر دشع دبعک یداکح هب ورق و لوک ب وا اقهدنرب ولر بوران رلش ام یلاعت هلنایدنآ 1

 || ند صد نسح هدرسفترمهاشم یدتاتاق شدہ نی رب ره یلاعت هللا نکرروط |

 یسولوطج وآ ی هدنلانمرهف هدنعطوم سدق)ا تس ب زوب رب یلاعتهللا هکر دن و رح |

 ضرالاو )ید ندن دن ( امه وتو اقنراتناک )و دنعح امس و ضرا یدتآ دو دمو 1

 تاقید بودیاقتف یب زوب رب هرکص یدلوا اد وهو ادییزوب رب بودیا دقشو |ا

 یور RE ۳5 3 لوا یر و وز لات ۳ خام لوا و

 | سو اع هللا لص ام رک رول قي هح ل وا هدتیفواع ءالع ضحب هدنصوصخ

 ندنسجحاور | تاقولتلوا ییعب رد هيدا اضاو هدست داق و لفعوح و

 | ناقرعو باب الا اب زا دا ن کل بود ردبلس تم جت ندتساح ما اس جا لک لمع

 اد حو داو تاذودنک ےس نالوا نر قوا لوا نودا ناب و قیفح

 تایل تآرم بونیدلفع نوهکیدتنا كاردا ید ییایشا راس هکلب نیدامو
 ۱ رارسا شوق هدب رغوهدظوفحح وا بونید یدڅرون نوع دلوا ید بانج
 ورا ال تارابعلا یاالتخا ب وسد ۴ نيغ وا SEE مور کرا مولعو

 كانسحویش اتارا بع (ییطا )راشع د یعسما ف رش للف ءاعهالا هرک و تاراتعالا

 نالواهدنندب كسکره ندناسنادارفا لفعوبشا *رمشب لا لاذیالکو × دحاو

 ۱ دولوانای ول لاوحا ار ع ترمهد> هد کالم باب :o عاش ا رغ تالعع

 حک ىج .ET ردعوص وم تیداحا میترا یخ هثسلوا تاقولحلواکالهع

 هدنقم طا راک وادا دنی> دصاعم یواشس جش ندن ر =< 12 م نیت دګران کو ید ردلکد

 ندراخماب رد ناثلو | ۲ دام دعم دون ددر نرّهح ہد عا ردشعا CF کو ف

 امو ضرا هدع!یدنارب یناشیلاعنامسآ هدنوکی ج e يج بور دادوعص هاوه

 نیاهدبابلریسفت یدلوا تاتبطرشیدب نکیاتاقرر بوی را هلباالعولج ادخ فوخ

 یدنلوالصفوعطق هلکنالصو نالوا هدنرلارآ امو ضرا بوداربجی ررب یاد هللا
 هعیطررب نامه العتسم هدهغاشا نیضرا هدورفوب ناوع- هکر دشعد یدسو دهاع

 بودارپ یاسا تەھ ندناخدنالوالصتم هنتسواكيا تودارهدنلکش شاط نالوا

 طول ZE دودعو طوسرم قیمز یور لند ۳9 نالوا رفت تەو تبات هدنناکم هر ص

 یذلا نورفکتل کت لو )هدرسافت ەن راشعد ردودا مع ندشآ( اهیحد تالددعب

 ضرا قاخزا لبف ییعاشرع هکر دب و رم هدنسانعم كنننآ ( نیموب ین ضرالا قلخ
 دم وص ںبوقیح ناد هلتح ما ندوصلوا هرکصیدنا دنرزوا اوه اجو

 ( یدلوا ۰



 ا نایع بواد دا ربناعآبواوا وا عقن رع دا و 73 ۱

 یتناقولخم یامتقح نکیا هدننسواوصشرع هکر ورم ندهباص هصن دناربتعم |

 | ییاسولاع بواداربوک بولکج وراقوب بورافچ ناخد ندوص ېدک لبد قغارپ
 | زک یداوا ادیب یزویرب بوریدکو طیب وص هرکص یدنوقدآ ویداعم نوهشیدلوا
 هرکص بوادارب هدنتسوا یرارب یرب نیضراو تاو ههلوق سابع نا هدرارسالا

 | مولعم # ردروک ذم ود یدریآ بورا لوا یتسارآ هبط یکباره نولدارب لیرپ

 || ندات"ضرایبآ (*اعلایلا یوتسا م امیج ضرالا نام مکل ناخ یذ ارش هلوا |
 ۱ املیل شطغاو اهاوض اهکعس عقر اهان ءاعلاما افلخ دشامتنا» ) هنغیدلدار لوا |

 ۱ نیکعات الد هغلوا را صا ی E الذ رعد E حرخاو |

 || رلطعب بودا فالتخا یلک قالسا ءال هدنصوص> قیفوت یراتآ هلوقمو شا |

 || هلیض رطقرت هیالعا نداندا دا مندنس هلک م نالوا هدنراتآ ( هاما یلا یوتسا عن ) |
 || راضعب بودا میحرت نلاقحا قادارپ مدقم ندضرا ام ود ردلکد یتامز جارت

 | ندنسدکدعب هدنسا (اهیجد كلذ دعب ضرالاو ) ردنامز "خار داره جد

 تردق لاو سا لوا ارز ردرعطا قمالوا هنامز بولوا هنر تدعب د| رح ۱

 | نيد كد رک ف تاو” قاخ هسسا نعموا ردشلوا ق وس نوعا ناب ییادخ ۱ ۰

 | جد راضد بودا جج ر : نلاغحا قلدار لوا ندا« ضرا نود ردا اضتفا ٤

 هجو هرکص بولدار اس هرکص ب واوا رباضم هلطرالا نام لوصا ضرا مرج

 اهناوقاب ضرالا هللاقلخ سابع نبا ار ز یدتلوا طّسب ضرعلاو لوطلاب هضرا

 ضرالا جد مث تاوعس عبس نهاوسف ءاعسلا قاخم ءامسلالبق اهوحدب نا ریغنم |

 || نا هجوالاو هدنسهشاح فاشک ییازاتفت ةمالع نکل ب وند ردشمد کالذ دعب زا

 هد همظعلا باتکو نیکعد ( اتهیحد كتذ دعب ضرالاو ) لاحت هلوف لوا |ا
 یدلواراکوکب وقح ناخذ ندر هدقدنارب لوا نداعس یضرا یلاعت هللا نددهاح |

 هدنینئاودح |موب ضرا ن ریسقم عیج دشمحوم ره تداحا اصوص> نیکعد

 لوق نیکعد یدلدارب هد هعجو سج اهیفامو ءاعس هداعب راو ائالث ضرالافام ||

 ولار رک ندباسح روت سس ندشرعر ون ہد ردرهاو ات یاسر ی :

 ادا تش رس رباع تشهد تشه هدعب یدلوا لکّوم تله ررپ هنیزپ ره

 زوئلوازگ هدیعاسا یناصوا كنح

)۳( 



 مک TET عم E یاسا مس

 عالطاو لهاش ع هنف انصا حا ورالاودو حاشا نالوا هدنراارااند ءام لر االعا شرع ۱

 دونج دامو ) تاغ تربع تا یودا صوصخ هب ويلا مالع نرتصضح لاک ۱

 هلو مصح یثمهاک كزتبال هلک لرد الام نکدلردصوصتمو ح رمضم هلا ( وهالاك ر ۱

 را ES "جم هدب ز هلبا ن وکلا قااخ نوع هک ریتمم ناصر تڪ اک ویشا

 العو لج لوم تبئادحو لئالد لئالجو ادختردقرانآ رابک ردررتم قلوارمسو |!"

 ندنورفولوصا كن واعلام نوڪ وا یهو فرشمو یو نب نم هلبا یایب
 ءاوسلا یداهلا وهو قیفوتلا هللا و یدلوا عورش هنر ذ نامه نامطظعم

 ضب كنيلاوح تنج"یلاع شرع ( وا هکمالم فاتصاو شرع لاو-ا ) قیرطاا |
 رونا شرع هدینیعمیرات هک هلوا موامالاح ردشلوارک ذ هلتبمانم هدو راقوب یلاوحا
 لزاتندنا تاقولخم قا زرا هک ردراو ابردرپهدنتلاكنا وادار ندرجا توقات هرایکب ۱

 ۳۳ ور دعا رویه هروت کا یدلوا نولوا واک ا ندع با رولو
 هک ردروک دام هدناحینایا رهن ردا و رم ندسابعنا ود روئاوا مست هتسخازا ۱

 دنا یسرک ر وص عیج ردلصتم هشرع یسرک بودارب ندر ون ,یشرع یلاعت هللا |

 ندناباترو یر هک ردراوقامربا ترد هدنفارطا كشرع ردهدنرزوا میروص بولوا |

 ردندوص ناص خد یر روشام رزوکن دنضاب هک ردندراتیر ندشنآ واکلا یرب
 || یرالبد هج ددع یناتولخ كشر رردیا حبست هد بوروط راکم هدنجا كراقمر
 عاونا هک ردراو لید كب شع كشرع ول کم ع یرب ره هک ردزاو
 شرعدک ر دن و من دفلس شعب هدسلعت رم N ردا ت دراز :. و یلاخ ےس ات - اول

 كيیرب رههکر دراویز كز كد شاك بولوارهوجلش رب رونا
 تل وارد تي هرک كي هللدرهبوأوا یل ىد لب E هدنرب رهردردقاند هرک |ا
 جیب ی د رانا هاتغل لوا تولدار هفئاطر ندنتغلره ںودنا تزعلا بز میس هل |

 (دنارخ اندنعالا "یشنمناو ) هل رد ورع ندقداص رفعح هدیابل ریسقت راردنا

 بولوآدوجوم E شرع یلاثم e هدرج ورب هرزوآ شلالد قلا

 نوک ر ھ ردلوب قالب كی ENE "هربسلا عا عل رسسرج ۳ تا ره كس رلهناب كشرع

 || هبنرح لوش یروفومرون بواوا قرغتسم هرون كلر كب شع هلبا قح مما شرع
 | كشرع تاقواح هلج رداک د رداق هکعا رظادرفرب ند هللا یوسام هک ردرهازورها

 قولتنمأم) هدعلاوطنام رد یک هقلحرپ هدا نانابیپ یارک : هروک هنتعسو
 دیر گل كشرخ دریک ریست E PEE ا 2 2 دن |

( 5 ۳ 



 | رد ا 9 ردراو ۳ یک ۳ 53 لا اک الم ا اا

 || هک ردروک ذم هد راوتو رمسفتبتک هنر ونلوا لیصفت هدنلاوحا هکنالم هک

 زا رداوبقالب زویشب یتببام یسکیارهبواوا یدانق كب نکس نوا هک كلم مان لیئاقرخ
 توق هلدح ما هدعب بودبا نارمط لب كيب یجرکب هكا نارمس یسانرس یشرع
 كم ىللا دوخاب كم زوتوا رارکت تولوا فعاصم یددع یسهشجاو یددعو

 دیس رع قاس كذا دهح لدهروص ت ہدقدلوا لصاح یدارم ب وجوا لد

 لوخشم ههسا وید یلءالاوز ناصسهدک درپا یوم تاطخود نیس هاوا لصاو

 هدایند تواوا یرالاثم هدنملا شرع كنئتموم ميج هکر د ورح ند یک یدلوا

 كنا بوروک یناراربا ةکتالم توذیا دیلقت اکا خدر وص كندنا ترشابم هتدابع
 نرمظن كحق لوا ید یتروصكندباترشابم هتتصعم رارذلا رافغتساواعد نوا

 ندننطا ضواد :نوسلوا روظتم هبیکنالهر وفغ راتس بو ترک

 ( حا زئسو لب رهظانم ناهس ) هدهر وام یاعد * رذیار وتسع هلبا هدرپ رب
 هد هغاشایلاوحا یسهکنالم كش رع ردرلشعا رسد ویدرد احح و مر هرانعم وب

 شرط ردب ورم ندبهکه دناربتعم هح ( شرع هح ) روئاوا رک ذ ہد هکتالم باب

 ندنوتلا ید ا یاب ن نیکعا کک بولوارورغم هتمطع هدقدلدارب روئرپ

 نقار طا دلج ك < بوادا ر ردزا بم .همو بیوکر ندرجآ توقاب یرازوک

 كن هی هیحوشا یدلاق هداز نص بوداشوق ما ادنارک هلا نصن كنودنک ۰
 بواوا ید ك شک هدز ول ردو#یزو كم و : هدنوب رهو یدانو كم شعب

 حوا)ردا ا دو ناما هد دع سان 0 تاتو اا ساننانوک ره

 یبنفدوندوح ا قار و قار ظوفححول هکر دشماوارب ر مش هدرسات ریست ( ظوفحم

 یلع>ویلث ردردق ضراو ءاع" یرعو لوطبولواندنوقاد لزق یرازاورپ »ب
 ردهدنتسویربد كکلموادآ نو رطامیسدعاشاو ردلصاو هشرع یسوراقو ردندرول

 هدربکر بست بود رروط هدشناب عاص كش رع حوا دکل وق لئاعم هدناربتعم صعب

 کلیقارمسا بولاق حوا هدفدلواولعا رومخقح مارب ردهدنکو ا تالیفارسا حول

 كيکره ندهکنالم یهنسنالوا یهلا رها بوقای هحوا یخدلوا ب ونقوط هتتلا
 ضا رد و رع تد لصقمرب ولدررب و رخ کا لیفارسا هسا قلعتع ۲ نت

 هدیابل ریست بوث درروط ءدننلا كالبفارساحوا هجصاوق سابع نا ییدهدناربتعم

 یاد ندا قآ بواو | لو قالب زوی! ح و هک رزم نی 0 ۳



 1 5 ۱ دا ۳ درک شالا روا غوا 3 هک لا بل هللا ا 1

 ۱ ترضخردثعد ( باتکلاما هدنعوتش و ءاشلام هللاوعت ؟ )ردنا ت ابا نکو دلید ۱

 | یلامتهلا هدقدلاق تعاس چوا هحابص ند هک هکر دبورع ااا لوس
 | وع ینکو دلید بویمگاپ هنسک یرعغ ندنااک ۲ بودبا رظن هحول یی هباتکلا ما

 | لیلره هکذن وره ندسابع نا هدرارسالا کر اشهروب ود ردنا تابثا ی

 1 عفترشو رخ بودا رظذهرک شعلا زوب>وا هطوفححول راک درورپ ترضح راهنو

 بص تلذو ترعو تح و و ضمو تانکسو تاک رحو تایحو تومو رمو

 | هتناقواخم سانجا بود ریدقتو رییدنروما هما رزکب کب هرانوب و عجو قا رفتو عفرو
 ۱ (نآشقوه مول لک درام کیو ءاشلام هللا لعق ردنا ددنایشا عاونا قلع

 | هذدمظعلا باتک رلشعد ردانبم تیکح یانعر یاب دابعلا بو دارم ندننآ
 ۱ توقا یذو رب هکر د زراو یوارب لئبلاعد هللا ندمالسلا هيلع ل وسر نرضح

 ابحاهدنا بوز و قزر هدا بودارب هدنا ردرون یک بواوا د رمز لشد یزو رب

 هره نعل رد وره ودردنا نکو داید هدا بودا لیلذت هدنازازغا هدنا هتاما هدنا

 حوار هللا دنع هکردب و م خد ثیدجرب هث ردگیدرزاب هدنا هسا كحدنا ردت

 | نوع> م الج مرع زرو یلاعتناجر ردراوتعبرش شبنوا زویچوا هدناردراو
 تج یا هکالا نلکاکب ہدلاح یودعا كارشا اکب هدنرب ندرانا موقرب نذمرالوق

 ۱ لریظع نآرف هدظوف حول هدیاتکو ادا ناز هلا مولع ی ین ناعالا * * مردا ادا

 ۱ هکر دراورارساو یاعمردقا وا هد ۱ عن رب ره بواواردق یعاط فاق قرحر ره

 هکتالم نداتعدخ هحول هدناربتعم صعب تخ د رواب راک درو رب ترسضح نامه |

 | وبشاردلیفارسا ترمضح یراسیر رولی هللا نامه قب رلددع بواوا قوچتبا ||
 تین هیهحوتتم تامدخ .بوزاندحول ییانالا بر ماک>ا ماتمالاو مارک مادخ
 ۱ بون دردراتوبدا یحندنسا(ةررب مارک هر هس یدناب )ررر ورنف دهن رک هک هکنالم ه نا وا

 | تاناک ثداوح كجمدیا رومظ قالی رب هدناب "لب راکلم هکر در وک ذم هدریسافت |
 | تافرصن ضعب و باتعو باذ-فد بواوا مات هدردق هلل بودیا عورش هفمزاب |

 ا وازه تامر تانا ر زاظما تارطق ددعرفد هاش
 ۱ 0 سیر تاقولع تاشو تاتس لاعارفد هلناررع تانصمو توا |

 || روج روما بواب ر و هلیاح كال نالوا لیفارمساا لیعاعها یمعتا تولوا اند

 ۱ نا هدیگمربسقت * رولوا رداص قفاوم را نكح > رود وشا ناوواح ۱

 ۱ ی رفع تانک کر ر الاداب ؟گناخدلوا لک نیک مارک 1 1 دیک ات ۱



 حر ح و ےک 2 aT WE :تسا جج تست ی ےک کک کمر و

 ۳ ET ا ان ن :ءادخ ول مرک و E ھه 1

 1 کا ) رولو قف اوم فر فرح هدنراک دتا قط یرفد یا توژاب یاسو ۱

 ِ نوک قافوكن هثسک یزاقدلو | لکّوم ردو ی“ دانوم كنا ( نول ےک ی اه خو ۱

 ىلع ج كحجمد | كن و زکعیدلوا لک و« ت توقاب هحوا م ار درک دتسیا اق 1

 ۱ تمانق کندو ندیک هد بطرد 5 رم سقت »< را زا ف بولد قا یدلاق ۱
 هلاسرهدازاشاب لاکانالوم هدافالا بحاص ةمالع رووا عقر ظوفحح ول هدقډلوا ۱

 | تروصر هدظوفح خواكن رب ره ندایشاعیجندیا رومظ هدنوک ملاع هدردقو رج ||
 *#ر دعفاوم هیزا یاضق نواوا هرم ندعلوا توسنم هراعژ هکر دراو یسیلاجا ۱

 || هتشدلوا هزم ندنامز بوند ناتکلا ما هحول هدنآ رق نیفلوا هیلاجا رلتروصوبشا

 ]| هدظوفحم حول هدعب ردشلرویب تراشا هلیسهلک هدنع هدا ( باتکلاما هدنعو ) |

 هدنارق *ردراو یراهیلیص#: روص هدنابناو وع حوا كنايشا نالوا یسهیلاجاروص |

 | هدنعو تش و ءاشیامهللاوعم )هح ولولرد یکیاورشا بواب روب مت هلبا ءاع عح واوشا ||

 هاتر ده رجا ندنامز نالوا دکل وا تواوا یامز نالوا هدیه سرد ۱

 رعترضح هشدلواینات ر دعت قحهلوا ضراع رییغلو لیدبت هداضر حول نوا

 | هتئاو ءایقشالا ناوبدنم هحاف ءایتشالا ناوبدیف ىا تبتک ت ثك نا مهللا )

 || وبدباتکلا ما هدندو تب و ءاشیامهلاوعک قل | کالوقوتلق كناف ءادعساناوبدیف ||
 | هلبارذح هدننآ ( عرذحاو ذخ ) هلةیقصوب ردیا تاالد یراکدنا داتعم هباعد وب
 || نداقلاو هکلهم یسقنهدنسآ (هکلهتللیا مکیداب اوعلتالو ) دو كنخدتلوا رها |

 ۲ هددوعسااوبا الوم رفت * ردشعا قیقحوید یدلوا رهاظ یر كنيدنلوا یهن |ا

 ۱ هن ركنا بودیاح “ی کیدلید ندماکحا یلاعتهللایعب ( تش و ءاشیام هللاوص )

 | روق خوسن» ریغ هرزوا یلاح دوخاب ردیا تابنا رخآ مکح نعت یلاصمو مکح |"

 | ردلماش هنانلوا انا ادتاوناوار کد کرا تاہثا یتکیدلید نايا اهلطء دوخاب ۱

 | دیعتاتسدوخ اردا تادا نسفاب وخیرانیع|قلعتانج نددابع لاعاتفد دوخا ||
 ھن رار بودیااتف او و یتعلخ نیعهنامزرب دوخا رد !تایئاتاتس> هنب 3 ووتیان

 تابثایلاس اکو وینادسافندینام»ج لاعدوخا رداداحاو تانا یتلهارخآ نامز

 | ندا هکر داوتیتواهشو تداعسولجادوخاب ردیا هدا زوو قزر دوخابردبا
 | ود هلا ندادعسیزب برات رلئلوا تاذاکوت * ردو یهذم دوعسم ناو رغ نا |ا
 1 رسا تاود ندلوسر ام ا نب راج ی 3 زردی ادو قم ۱



 ۱ لروما ناثلوار 3 کارش و یرب ره ندنابثاو وح تو |

 || هدناربتعم بتک ( لق ) ردشلوا لیاج لیصفتوب دهلوالءاش لماک هجورب هتسهلچج |
 ۲ یطرع زویشب لوط دوخاب زویشد یضرعو لوط ب وادار ندد رمز لشاب ندرو

 تاب توندزولوا رهاط ند: 2| ودنکه ش باوا ندرونیک ر ردلو قالب قرف

 یل یلاعتهللا هکر دب ورح ندسابع نا * * ردشعلوا ر 5 جد یاوحا ضع

 را | ناسارهو نازر ندادخ یادن تیه بودبا ما وید بنک | هدفدنار

 || یروما یییدلو ۳ام تولوا یراح هنتسوا ح ول هلءطع توض یک دعر ا

 | رونموهو قلا قلخ قلخام لوا یلاعت هلانآ ) هد همظعلا باتک ىدتبا روط سم
 0 متفابام لک اوقدصف همایش | وب ىلا ناک وهاع یرج نا هل صاف ماع ةنامسج ةربسم

 E (یسرک )ردروکذ هفب یش ٹیدحر ود ( هتردقنم هللا نع |اا

OEردمظعا ندنضراو تاوع" بوادار ندوسجا هنادرپ  * 

 هدار هر تبسن هیس رک ع ستاو* هکر د وره ندلوسر ترضح هدرارسالازک |
 * ردهد هياتم لو ات: هش رع تمظعو تعسوجد یس رکر زکد هر فعلح ر شاعارب ۱

 هک ردراواب ردرپ هد ا رک توادارپ ندنرون كشرعی هرکه کر دب و صد ندبهو
 رد هدنگا كنسرک مهجو تنجو ترخاو ادو E تاوع” ردهدنرزوالب |

 مطعا ندنضراو تاوع"یرب ره 4 ردزاو یمهیاپ ترد ردندنااتر و ودنک ی 1 ۱

 لدرخ ٌدناد هدنگا چوآ SE هب یس رک ترخاو ! اند نیضراو تاوس تواوا

 هدنعاص بواوا شازاب یسرکلا یا هدنفارطا كتسرک هدموشلا حراعم * ردیک |[
 بودقوا ی هرکلا دنا توروتو | كالءرر دنر هکر دراو یسر درک كب روا هدناوصو
 كنسرک سد دمورد راراشغاب هلا وقوآ ییدش نم تیاو نددڅ تما ییاوت

 یرصب ییسح هدناربتعمضحب رونلواناب هد هکتالمباب هد هغاشا ییاقوح یسهکتالم ||
 کتا طقم هح رابخا الع روهج نکل بود زددحاو *یش یسرک هلاشرع |
 نددجر ز هدناربنم ضع ) نولع ) رلشعا یر ود رد ربغ كشرع سر ْ

 ناالک) رولب زاد هدنآ ناسا «معزناسح لاعا بولوا هدنتلآ كشرع رکردحوارب ||
 || نابع نا ہدرارم الا زک * بوند ردو یساتعم كندا ( نییلع یاراربالا تاتک

 ۰ 2 زابهدناراربلاعا تولواقاعم هدشرع تڪ هکر دحولرپ نددجرب زلف هملوق
 | ها وفهدات رب یهتنلا هردس ها و لاحصر دنجد ارم ندنویلع هدتاورب |

 e ورع × ردش رع قاس هدنل وق لتاقمر دیس هاب یهدنفرط عاص كشرع :

 دهاوخ ن رسعم نکلردراو فا رس تدخر ولد رددتلا شرع ع هد هعلاس ءامس

 8 لخت ايران نب 3 تست هتلوفر 2 دیک هت ب ید ا هعرابس ءاعس



 ردب اد

 مانوید نویاع اب ما اعم 7 فد 2 ا انآ تعفرو 92 برس

 یی لشکر 7 ناکا اھارک ۳ 2 ؟ر درو E اک × نوند یدو

 كع رالوقرس هدنرلقدراو اجالا یطاق تاجانمو ضرع ماقد بوةیج جک و ک هاب رتفد
 رک كوفهنوب اع نیرنفد نیک ا صلاخییلع م: نالوا غلط هنیلق رس هطف> هنب رزوا

 ییرفد لک فرخ ہہ هظهج كشك رب روش رب | اد یوود ردمشعا ترفغماکا

 رع ¢: نالوا هننلقزرس ات هن رزو | کمولرف سا هدن راک دشا ضرع

 هليا صا * روس ربا ناجر ناشر“ رد ولد و نک نب د فد نيک« اعا صالخا |

 ۳ لودر نرمضحهدم اعم (روص) ان وذ هلق رفغو ان واڌ

 هنن عا ییا لیفارسا هلملا مما بو دار ES راو تاوم"روص هکر دب وره
 تاقبطیمابظع "رود ردرظان هشرعو رظتنم هنادخ ما نوا كجا مه بو وق

 هج لددع تاناویحو نجو سا هدرارسالا یک * ردردقآعحرع ضراو تاوس
 هدناربتعم ضعءإ *# بوند رد ررقء یساوا رعم هحوررپ یرب ره بولوا یراکل د
 ردهدنتسوارب یرب هد تاب یرپ هدب رذمیرب هدقرش«یرب بواوا یسدبعش ترد كروص
 ندنرب كن هک الم ندنرب كلاب دنا ندنو راعي >ادصندنرب ره ںواوایراکاد ددعا 21

 ندر لایطایش ن درب لئح ا نذنرب كمدآ ق ماو و ضاوخ

 یرب ره هک ردراو یشدراد تردنوآ ٌكروص # ردکر ک هسروط یراحور كناناویح

 تاوولخمیج ردزو وب ندروت نسو د ک كروص ردیک یس راد ضراو ناو"

 نوگافب و تما هک ردروک ذ كد هلن ریو ریسافت * بوش دراو یرلکلد هد دع

 عت ون كنيکآ قعص ر a نع یا كنیکلوا بوآلاح عدد یر روص

 بواب را راکوک راز رول واءابه تولد زاراغاط هدشالاح یکلوا هکر دمایذ هفت و ثعب

 تاقولمب ج هدنرخاوا نیفلوا لد وطودنع لیفارسا دیه ضن ںوشود راز داد هلج

 ۱ E لاک بم نالوایسکبا لدردرولاق كالم تزد نامه بودناتافو

 تافو بقعرد ید یرب مدعم یرب كالینار رع هللا لیناربج هدعب بودا تأفو
 لیفارسا هلقح ما هرکصدلب قرف بوت اف شرب كجد ی هدناولخم دعب ودا
 ۱ لاصوالاو دیار ماظعلاامسا* بوفی> 9 . رزوا هک ازای هر ےک هدس دق نواکهنایح

 || بوديا ادنود × ءاضقلا لصفل نخ نا کوا اا در موعلاو هعطتتلا
 ك یلوا تاقولح راسو نحو نسا ندا تاقو امدعم هدقدلاح هعو د یک

 الضفم تاعقاوو تاصرعو سشنو سشح لاوهارپ لاو>ا هنسعب ب ولوب تاک
 رفت ایر ردحوا روص رهن هد هداژ اشا لاک س شح ةلاسر * دا رّوهطو رودص



۳۳۳ 

 ۷۳و تحت تب او اما رج اسم سا ره دال هک RIS رز اوج چرت اب توس به تعداد چت ام فن

EIS 

TET TET IEEE 

 ےک ج جے ا ص ا س

 یک دیسسعو قیعص ەل عزف يت یر و مايقو ثعب ریه یر و تومو قعص

 قز م لوا نوک اف ذمایعلامول نوت سائلا ) ے کتن ردنا روهط شا دود

 یزوج م ۱ لف قافآ *یردا الو شرعلا ماوق ن ۵ E ۳ یموعانا ادا

 نالوا یشغ و قص تاس نکل بود ردا تلالو ی ی دح ) ر وطلا دقعصد

 دوعص نالوا رو گحذم هد رو رح تیدح نیغلوا تاعو دعب تمایف لاوها

 مسن * ردقوب تلالد الصا هغلوا هللا یرخا را مرکص ندمایقو نمد هه

 هسهدو عرف ریه یر هکرولوا ے3 د چوآ روص ةع هدیارتعم هلو هدنناروک

 او )نکل توسشد ردءاسقو ثعد ریه وا تو»ه و یحص عت یکتا

 یرجا 9 رعالا ضرالا ن نمر تاوعلا ق نم قعصف روصاا ق
 (اهاعنوعب را را نی ےک ھم |نیبارم )نانلو 9 5 هدنارم: 7 راکاو ا ( نورظنب مایف مها او

 ردحوا دق هدیکمربسقت هج رک آردنآتلالد هغلوا هعفد کا هلجروص هع شدح

 رداکد ع وطقم یو دا نده 5اا نکل ردب وص لصقم تیدحرب ولد

 رز کد هدنارتتعم  صعل( رو “رح )هاوس دحا بیغلا |هبال لاد ماو

 ندان ردو هن رو 7 هدنرک دتا تاقو حاورالا یوذ هلج هدتمایق ىو هلا

 بولوا هایطا رح یعارب نیغلوا اسیحا هلکنا یتوم عیج بوغا رومەل نوک قرق
 ینلنوزوا هدنرالا تواوا و کلم هاب رد وشا ردت ود EE د وک هلج

 ییضراو تاو” هسجا ن رغا هکر دکلعر یر تر ب وئوط را هب رخ قالب زویسل

 نا هدنننآ( نواتنالام قلعو )هددوعسلاوا رست( رونرګ )یدردا دجعارپ

 ولوا هدا ز یاجونس> تودنا لس مالا هم داع لئاربح ندنارهسره ردرد

 E بوادارب کالم كم دهن ند هرط ر ھ OE 1 1 ردانف

 هرلندب 1 ا ر هم هک یکی شع یرو+ »لا تدس

 تاقیج درد لیا هدنیدحرب زوک ذعهدیدحاوریس *زک د تب ون الصا تمایقزورات
 ندسه رطقرب ره توشود هرطق كب ش و : هذک دنکلسبوقیح = ندناویح وگو کو ۱

 تب ول جدر « هرلنارالبق اس بوراو رولت تب هل وح صا تولیدارپ کالمر

 هرونر ك مالسلا هيلع ا رد ا زباتک *# يولبزوب وب دزکد

 ندنرب ره كنب رلهر ظق یرادادق هدقدقرح ره بوربکه رک شثلازوب ج وا نوکره

 * زر.دنویناحورهرانوب بولوا لوغشمهقح جا 1 بولبداربكللمرب هدننروص ودنک

 ( عاونا (

ATES 

STITT یوتاب در hE SEE عطر 
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 و شنآ نیتمالوارداد خلوا ا

 و حس E و منده ود اش (بععاوا )ر ۱

 هلاعتم بر لات £: لاج هکت الم نالوا هدش ر۶ قارط انکلاردنر و هر ندناکهونامزو

 واوطوووراقو د مزوتوقاىو اب ردورونو تاک
 نام ۵ھ رد سم و و3 رب ۳ دو تودار هدرب ی جد تاب ےچ تاهشسع نمد رک

 ندددر E هد هم طعا | بات رک ردهاک آ | هاش الا ج 1 ۱ هالع ہر ت هللا روح

 ندا رونسرع یر ؟ندنکلوپ شب دونی ر شوکه

a eتریضدتر دن و 0 ا با اد كش شک  

 لواوندنلطو ندروردراو باح كب شع ردب ورح نالا هیلع لوسر | :
 هدنارتمم ضد * یدر ولوا لاله هکالا يدا رسا هتنکرب نسادص كراباع>

 هکر دی و ره ندبهو هدایلم ا سا * ردلامالام ها لافتشاهت دایع هک الم نواواهداب ز |
ea 3 ۰۶ ۰  

 لاک هکر دراو را د ا هدر رهو 3 اکو هد سو رو ول عرار ءا

 تدش راردیا لاغتشا هق> دمو مخیاساهلیا هات تاغل بوبب نب راب یر ندنتزک را
 مامف رخ هدننسوا كلا ناورح رگ هدنتسوا هعیاس ءاعههن ردیلاثهدعر یزلتوص

 | روجر ندناروطسم انک ن دنا روشنم قرندنا بح رګ ندنا ماعااندنا

 هدتتسوا كنا ند دعر هدنتسوا كنا ن دن هدنتسسواكنا ندرون "دنتسواكنا بواوا

 هدنتسوا كنا ندان رد هدننسسوا كنا ندایضی 3 سم ءوض هدشنسوآ كنا ندقرب

 شع هدنرب ره عاط تنش سع دا ران را ۱ رلیاعح تاق كس ش شع ندنیع

 ارنا ردراوكله كب زویشب دنر ره فصكب شع هدنتل اكن رب ره قاعس ك

 كنا ینلاهردسو ندعتنح هدنتسوآ كرلزا ناجح ك شک د

 هدننسوا كلا راباع> ندرت هدنتسوا كنا ندکسم هدنتسوا كنا دا 45 هدنتسوآ
 نالی روقهدنتسوا شرع یلازرغ ماماهدن رخآمولع فک بانک *ردراو یرلباسح نیسرک ۱

 هد هفرشرهردراو یس ەر كن رب ره هک رد هدر ارس هل قدارس ناسکس رازاعح

 اک ؟یاخ ضب ندئلاجو نسح لاک یدیغوط هن زوبابندیسب رب هکزدواویآرزب
 هک دراو تالهر لک وم هرلباعح *؟دهمظعلا بانک نود یدرانایند ندرونو یدراباط

 هدرشلادیس جارعم هصق هدربس بک نالوطم *ردروک ذءوبدرد شورطاطبهیدآ

 یسهفک ام ندابع کا هفاط نال اوا ییاکس كن رب رهو هفلتحم بج دعلالودحب

Ga 



 1 تش ۰ اهن شالسو بدر خو لّةع# هاوس هءنصیف ربح نم ناهس
 یودا هدش ایم ناجر شرع هلا نا تیغه نانحلع هرزآربتعع E تش رس 1

 یرلعسا هکر دندن هما و سابع نا هدر افت ریهاشسم ردشعل وا نایعو ناس

 | (مالس اد )( یونتنج )درد ]( منت )( ندع )( سودرف )
 | ندوحاقا هک ر دلال اراد E هرم " راون بت تک عیچو وند (ردنویلع ) ۱

 ۱ هک رد لا تلح ندد رب ز لشد ا ندتوقاب لز هکر دمالسااراد ۱

 ۱۱۱۱ ونک دنو ورق تب موم یک دهن تب ندا میر ۱
 1 ردندوحا قا تواوا فطااو یقرشا ندنس هلج هک ردئدع تاج ندرفدا لایه

 تنجییاهکردب و ر ندهالسلا هلع لوسر ترضح هدا“ ماما جک *رلشعد |
 یرلاس هکر دراو جد تانج کا ردندنوتلا هلح نالوا هدنگا و یر ا هک ردراو

 ۱ ناجرنردق ض کلو مد راشه روم وہ رس ردندشوک هساا راو هن هدنگا و

 رود و نالبع “مزو روصعب روصق 9 لزا 8 نا و ها هدّبگا نانح ناقمط هلا

 یقانصاور و ثر ءامعت و ءال ا.و رورس و حرف او وصج و تو

 یوسام رودعم هاشَسا و بد ر 2 كعا چد و حرش نايصاقت روذغ بر فاطلا

 یرص ورلپسم 3 هک رد هر زوا لاونم ول لاجا لاک هدناب لوا نکل رداکد هللا

 یساندا كتح لها هک ردو ینورعه راشب نوابه نوععم كه رم تیدح یا

 نددحرب زو ندو ا اکا هکردالوا ینوتاخ يکیا شب و یراکتمدخ كب ناسکس
 1۳ هدنرب ردرد5 یسارآ کک هلماش یکلکوب بولت رود ررداح ندنوق او

 هنر و رم و جنت با ساو هن رات وت اخ و هش رب هاب E ی“ ۳ دا كح

 هدریساقت * ردشلروب ولد رد هتسيک ندا رظذ ندلوب یال كي هنن راراکتمدخ و

 e 3 لات سر انکم کو هداب ز هدنتنآ ( 2 ی“ ا و؛سحا 1 دال )

 زکسراید هن نوک راتولوب ندن رزوا تاج لها هکرد روکذم هدفاشک ند هلج
 | تردد صع هسرادد هتسا وارد هل ره یر ره كن لها راراب وس ود مەڕ دغا

 داوح مطع لتقف و قح
 لصاوو لزا ندنولوب لبا قلطم

 هدد هر نیس * رواوا

 سودرُذ ردردق یسارا وکه لارب سام كنسکیاره هک ردراو هحرد زو هداج

 ںوعیج ندسودر د یرلعمرب | ددع ترد كتنح ردب سور اق ون ید ی“ العا كتنح

 || کلید یسودرُف کد ندیلاعت هللا ردشرع یسوراقوب كسو درف رقآ

 رازوک هکرد وا ۳ یر كيیلاحت هللا ن دع ه درس افت و فا رش ٹىدح ر ود ۱

 ۹ نا یربغ لب مد + راغ اوج ام دم اک ا هرارطاخ یوم روک



 هدنکا هدق ا 7 لات ۳ 37 ضب و ثیدح رپ 5 3 ۱

 هل وس کا هدعب تودارپ را همس كدلک هزرط اخ ك دمشلا راقالوق لد هروک. راز وک

 تاج رانموم نک( نونءولا ملفادق ) هرک چ وا یتدلوا بودا را وند
 یدلب وس وید مه ارح هن یی ار ره و هلی ر ھ ن هدعب ب ولد رد و تداعس و

 هردس بی د نع روعا ضصبب ید قلعنم = ر درو 3 تدحر ود

 ناوضرا تز طا نالوا لا نزا دوا چ راه رولوا لوک توت
 یراصنا و ناوعا ك ر اش كنم رز ره ب واوا یس دغیلخ رفن رکس كناشيلاع

 ةمرح هنا لوخد یلاعت هللااتةزر * ردروطسم وید ردراو یراکتهدخ و عباوتو
 هنلاو لصفلا یلوهنا نجران نم هجر انللعحو هنطاو سلالایلا لسرلا هح

 هک ردروکذ م هدهونلا ج راعم رد ین وط هرج یتدیما ر كنو ( یهتنلنردس (

 ندنلاصا بواوا ندد مزو توقاب وردیرلخاشندنوت !!یناس ك هک لاغر :هرشلوا

PAEیتارذرل مودو هد رع موج هک دخارمب ره ردل ون قال كب یللا كد ده  

 ندد مز هکر كد . رلخاش ردراو راکلم هدننروص ll ا رشا

 هطاحا یضرا او تاوس ندراقارمب نالوأ هدنرزوا ردراو ییائوزوا قالی ز رول بو اوا

 هدنرزوا بوش ود یلاقیاعرب ندروت هلعح ما هدئنسوا قروهنادر ردد تكحهدیا

 ترضح بوتاواعضو رداوب قالب ك ناسکس یافترا هکبارشر ندرجا توقان
 هدیدحاو ریسفت * ردنا نیلالابز تدابعبواوا نیکمو یقعهدنا نیمالبرپج
 رهغرقف هننسوا جاا لئاقمو یرصب ت هدنننآ ( یششام هردسلا یشیذا )
 ییەرد بس رب د ربعو دوعس نا س ءد رمسو | هکالم ید هننسوآ هردس یکر شوا

 هنوزدس رایضعت هدفاشا کو یطاقرسفت نوند رلشعد ردراهناورپ ندنوتل انور و

 ترضح*رردیا ندایعهقح هدنناقهردس توشو | رثک عجو رفع ج 0 الم

 ۱ هر لا لا هکمدر وکر روط كال هر هدنتسوا قر وره ن دنر اقارب هر دس مالسااهیاعلوسر

 ۱ یعدردفر ثرن دراش ود لشي نورو یهر دس ی دهد دحر * بورویپ ویدزردیا بست

 نیلاعلا برروتن ورول یهر دس هدب دن ره" ریسقت *# ںوروب ولد ردراړڪ مجآ
 هردس هکر دررح هدرئسو ریساقت * ردرو 3۰ وبدردرو هدنلاثمرا هکر 1 ۳

 یغاشا یا ب ولوا هدنش سش ماعم تالوسر ترضح هدشج یوک كنجاقا 1
 | ردلصاو یلاوتلا رک لاه ررپ هن راز البسه نالوا هدرانتح راس نوت |

 0 ریست *رددو> وم ا كنا هسدا شفار هویم م وارده ره دودو بر تر عح
 نوا نور ھ هدا رج دود زر هر دور 2 هلع لوسر نرمضح هدبلعد ۱ د



 دار دا 7 ا لح اد ۳ هنا وط e E ید: ديل تفت (

 تارشو مانعطو جاتو حو نوطو تا | هروک هنداتعم 9 ;E اوف دار كدابع

 یرافاریب هل راقاد وب كتحاما ی وط جاهتاو ۳ ناسا رو اسو نالو روحو

 كردتسم * رولوا اد . ودو ادب ندمدع ءادب هلا ادخ تر ضص هدنسارا |

E ۱۱ یهتنلادردس اب و یک ر روت نرد هکر دیو رح ید  

 مدیدردنرلنوب لیآرجاد رقآ ۳ رهن یکاو رهاظ رهن کیا ندنقاس یداتسوک

 5 ر ت 7 رو z ل 5 ندا دی ۱ ل ےک + رد راما تارفو ل راتقا رهاظ رد هدننچ رلتقآ طا هکندید |

 تفه ) ردندتنج راهلا یسهلج لو تارفو ناه>و ناهس کرد و مچ ید |
 ینلنیلاق لنذعمطر ھ تواوا تاق تاوع-و نیضرا تاو.ط هدنارهتعم ( ناعسآ ۱

 یزو لوک هددوعسلاوبا رهف * بود ردل ول قالس ز رو رسما قیام كنسکناو ٣

 عل طوسبء تویلوا رو دم یک ب وط ین يعل تویلو ۱ یور 1 یک یراکدتا عز کج ۱

Eا قفتم یودا شلیاب و  aنالوا هد ه3ر دم ناربتعم « ردروهج  

 حو تولوا اعد ر یمسا ) اسد ءاعس ) هک رد ر وک هر زوا لاوقا ی راتحا |

 زو وا یسهکئالع بوادار نددحرب زاب ندنوت وت هلبا وص دوخاب ندفوفکم

 كن د رسدنز بواوا ماود رب هرزوا ماي هليا سددعتو میس وريدل يدار ردهدنلروص

 ا نوکتزارب دوخا مز دی ی سا ( هناث ءاعم ) ردلیفارمساب لیعاعما ی سا

 قآ اندنولاد ندتوقاب لزقاب ندسشموک قآاب ند رع قآ بواوا لولزا
 هدمایف هلاليه هلج هدننروص نالسرااب ا ی )تیام بولیدارپ ندد رمز ۱

 ( هات ءاعم ) ردلیفارمساات لب اج یمسا یراسر بواوا هدعوکر هلعوشخاب
 قآاب ندروهد تولوا اع دوخاب موذیف دوخاب نولژ دوخأ نوعام ی “| ۱

 هل راع وشح ی ۳۳ بو اوا E E la ردندنوفا لر قد یراصاندوجتا ۲

 ی 2

 دن جت تر ھو ا

۱ VIED IPO 

Afri 
TIZ 

 دا

 كراکلعو هددن دا تهاو» * ردلیاوصدوخا لیاندع سا 0 0 هدعوکر

 ردروک د هود رارد هد دوشم یس هلج هد.تک صعب وند راز دهدمایق یا حبسا | | هلوص عفرو بولوا هربثک فوفص یس هل ردراو یرازوب هاو یرادانق هل |

 تا e ¥ ر دندحوتاب ندنوفاب لزا ندوحاا ندشعوک ا قا ندرفاب ۱ بواوا انوعام دوخا اررع دوخاب نواد زا دواب ن واقرا ا ( ه-ءدار ءاس)

 لي د دوخ ان لی اصاص یك ا ۳ د ۱ ۱ 9۳ زک
 داصوع دوخانلساص هح و یس لج نولواهدنتروص

 رباش تواوا مد کنر شلآ 7 کلم وم أ ردا 5۱ هوم دوحاب لیارزع دوخاب زا

 هاود ۵ رد و هدلج هدناریتعم ا راع د نر یراعل-



 | زر دباتادابع عاونا هرزوادومق یهک مایق ی e وک هدعو 7
 1 ندنلاغتا لاک هتدابع کالم ناروط هدا TT ندنرلګا ۱

 دوخاناعب ر دواب افتر یعسا (هساخعاعم )ردروک ذموید زاب ییکیدتتک یشادلوب

 | ني رو یسکنالم ردندنوتلآا ندشموڪ بواوا نوفینابلا دوخاب ایه ||
 || فدرعتلا لباقمغ فیطا نواددع ید راکلموشا هدناربتعم صعب * ردهدننروص

 ۱ ی بوند زردیاکباادهلا ادخفوخ یسهلج بولوا نب نمونولم هلا
 | سا یرلسر ردشعلوا نایب وید ردرلتا رک هللا ناغقاو هلان بوتان هرزوا یرازو
 ا هلچل هدنارتع» 2 ٭ ردلساطقس دوخأب لیناکلک دوخا لاکا

 || هتمايق نواوا هددوحم* ی کو و عوک ر ی کید هدنصءهب * رردهدهایق لس و

 || بونیدزرید (كندابعقح كا دبعام ان ر) هدرشزور را زمردلاق ن راشاب نیکد
 ردزوک د هود ردکر ک رادسد هکنالم عیجج هدتمایق یبالکو ب هدناریتعم دعا نت

 | تواوا ندزدع دوخاب سوراع دوخاب اعقر دوخاب ایقر زا ( فسداس ءام“ )

 بواوا هدنتروص نادلو یسهکنالم ردندوجا قآاب ندنوقای یراصاب ندنوتلآ
 ندناسجر بر فوخ بوکج زد یس هلج ردراو ی راز وي رد رد هدنرا شاب

 ٤ ٌدرامزالمو مودم هبالعولج لوم حبس هلاالعا توصنازرا نازخ كرب دشنام
 هن رکلملوک ىج لود ةد بهاوء * ردلساعور دوخ ار ليئا ی سا یراتشر# ۱

 ]| كي شح هک کلر رار رول دحا بر نامه تب راددع زرید نوی ورک |
 | لامصتقح هن روما اند بولوا کا هکلم ك شع ید یرب ره رانا هکلم

 || رردیا چیست بولوا مئاقاءاد یراکلم کاکوکوب هدتک ضعب بوند رردنوک یرانوب
 | دوخابلیئاق اسا دوخاب نومع» دوخاب اب رع یعس(هعباس ۶2۳ ) زدروک ذم وید

 | هدنتروص ناسفا یسهکنالم ردلاباترهابر E ردرجا توقاب ب ولوا حارص

 ۳ یواوا رارقرب ةرذوا غابارپ اراک درورپ ترضحمیظع# یهلدارب یس هل بولوا
 هاوم * رارد هدلاغتشا لاص:الایبع امالا ۰ ی لاعتم بر لیلهتو میس

 طق هکر دراو رادرس كب و ۳ كنم راکام وک ی ادب هد هندل

 ٤ هعبط ره ندناوعس # ردر وک ذم وبدرد راک اه کا هک ددع راطءاو رام

 نولت 1 هرزوا یالتخا هدناربتعم رنک | توا اوآ رایست ولردز كنس هکتالم

 یدو وا دیفت هر ۲ نبغلوا تاتجالا بحاو نا طا ٹعا با یا نیس هاچ

 یداندزاندرلرک هدیعاشا كن ا ههبط رهو یدادعا ترک اعسآ تفه هک ۳

 ۱ E E ا رارسال 17 ؛روئوا ناهید ۳ ال هنر كلا ب



 هکر دب وص دک هد هح( ناننک * ر دیک ر داح شلروق هدناباب یب یارک ر

 هيلا حوراو ةکناللا جرعت )ردلوب قالب كب ىللا لد هشرع ندتلا كرب تاق ىج د |

 دنس ځد ندسابع نا ردو د! رم ندننآ ( هنس فلا نیسج هرادةم ناک مون |

 ناتک ردلوب قالك یلازوتوا لدهشرع ندکوک یجدب هکر دب وره هر | ف يعض

 ندنتلارب تاقی دن هدش دحر یو رم ندالسلا هیلعلوسر ترمضح هدرازب دئسم

 قالب 9 ول رمشدییسارآ كناق یکباره و یتلنلاق ك اقره كد هتسوراو ول تاکوک تاق یجت كن

 هجر دقت ون بوش د ردزدق یلثم كن هلجو لد هشرع ندکو ک تاق ین * ردل ون

 لک قواو ( هدیدحاو ریسفت * رواوا لو قالب زویسب كم ید یجرکی حب هلج

 راکلم هدکوک تاقرب ره یلاعتهّلا هکر ذپ و رم ندسسابع نا هدنشنآ ( اه مما ءاعع ||
 هدرارسالانک *ردشگارب دهن ییدلب ودنک قع یلیصفتو زراقو رولوطو
 ةکنالم دک وک ره ادعام نده وک وردو سس هکرذب ورح ند ءداتفو یاس

 هکردشادار رادنس هاو رلغاط ندولوطو رلاب رد ضعب و تاقولخم هعنو
 مامتلاءاعسلا قةت موب و ) هدینازوک ر سفت ( ماع )رولب یلاعتهلا نامه یتلیصفت

 هلج یارغآو ینانلاق نولواهدنتسواراکوک تاق یدن روک ذم ماع کر دزلشعد هدنشآ

 هنتسوا راکوک ینا یا ق>ہدقذب وق تمایَق یولوا ردق ییلرغاو ینلنلاق لراکوک

 هقف ونو قا یک ناموط ماع هدقاشک ب وشد رولت راب راکوک ندنغارغا كنا بول وق

 | مقاوهدنسارک هبت هنس هفئاط ليئارساینب قا نامه هدایندماع هلوقموا بولوا

 مارك هکنالعهذنآ ماودلا لع ںولوا حارمص یمسا هدنلصا ( رومعلاتب ) ردشلوا

 ×*ردشملوا نییهلوید ردن زر یعسا یراد هنن زخیدنوقمات وند رولا تدس نيغل وا

 ی داب یلااب یجچوا هدیشاوکر سفت هدکوک یجدرد هدفاشکو یضاق مسفت ||
 یی دو دجارعم تیدح یو رع هراسمو یراخ جک نکل بوند رد 0

 مالسسلا هیلع مدآ یروم تب هد دنقرم" زت * ردشاروب وند ردهدکوک |

 دوخأب بولان یسودنک مدآ دوخاب نودا اش هدنزورپ رکلم مده ندزلدار

 ا رب ندنح ا تئح < قار 9 تشحو 1 همدآ ترهح و

 ۱ E توقا r اب < %* ردردف ا ام“ و |

۱ 

 ۱ ندنوقاب قاو یرونلاعمالرومع اتد نالوا ندد حز یسوباقیکیا ۱۳ ا ۱
 تم ندشیکهب شیرف رافگ ناضنام ا نانخا هک ین ےک 9 :
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 ا
 ا

 e ت سس سس تا سس سا سس

 ۳ ل ییا دا ندکرک شو ی e هلکع د دوسالا ر 8 تولوا هایس هلا هلا

 بودا فا اوط ییا هلعح صا هدد دامیح ندنح م التساا هلع مدآ نت

 هک وك روما تاب هدجوت نافوط یدتا و هر هکم ندناتس دنه

 یداقاصهدنشا كنغاط ساق وا هد هکمیدونالارعح مالساا هيلع لیاری یولکح

  SAهد را دعم كنا هدنساذج كتا دنر وتر تولو اد روا |

 رست * رایدتادا و داجتا هللا مالع تاله رها ما مار AD هدق دلوا سا ق٤ا هک

 هد هعباریوآواهداند ءاتر لا تب هکر دود یر بواو ایو مٹ دح ییا هد دحاو

 كي شع بونکلس هدقدقرح ب ورک لیئاربج نوک ره هناویح رهن نالوا

 NT EN E نذئرب ره بوشود هرطق
 هداعس هک رد ول ثیدحرپ * رک د تب و ید هرکرب هرانا یولیف راغ تی

 هس تود هدر اضرب 8 ت واو EE EE e ردا رم ص ۳ وا نالوا

 در هناکرب بواوا لخاد کالم كر شع نوکره ک١ یدرشود هناسوا ك

 ندنرارداح تنجح یاس قح هک دهوق رح هدمواعا| رک رسان * رد تبوت

 كن هبمک هدنرهش هکم نکیا غ و هبک ید بوریدشا هشز ول رب قیرب
 جوا ندنوتلا هدا ںولوا توقا لزق هرابکی ندنرانوقا تاج هدب وڌ هن رب

 ندادن كرابم یراکدید دونالا رج داش تو دیآ ناع) تئح ر و « دنها يح

 و سوا كنا بولوا یر رگ, همدآ نرمه> ردشعیا هلس کا نکيا توقا قا هناد 7

 كن رب رهدکر دراونیه-هکنالم هدنتفروملا تیب هد هیند) بهاوم * یدرروتوا
 لوسر نرمهح هد هولا حراعم ردرو لرد ولد روایدار كالهرب ندیم رب ره

 ندنفرطيیا تواواندتوقاد لرو هرانکیرومملا تد هک رد ندمالدلا هلع

 ك نواندرهاوج ضب و توفا و نوتلاهدنحاو ردراو یسوہةر واد انف د مز

 اا

Ea 

 م و ےہ و دبی اے ھم تر

 اأ رب ودا فاوطوبد (تیبلمهالاكببل) بوك مارا ندرون بودیا لسغ هدروآ
 هکر دلوعنم ند ك صعب هدح راعم ھن :XK ۵ تب و لد هتمايق هرلذاک ۵۶9 د

 *ورانم مالسلا a 2 لبناربح تولوا 69 هد روم | تاب aia یو 1 عج ره

 مالسلا هیلع 0 کم روتوا هبطخ مالسلا هيلع ليف 9 ارا روقوا ك اذا هدهرول نم

 تما یباوت ینادا لار یج هدق دنلقیزام دوج ںواوا تعاح هکن الم ردا بتهاما ۱



 8 9 بن ا ۳ نالبق زا باو ها هک *الم ۳

 ندترخآناذعو ن رق همتجرو وقع ید تما هک کو لوا دهاشزرک هلجزرسررتسوک

 زکلاب الوا ( موج و رةو سش ) رولک نیلاعلا بر ترضح ءادت ويد مدتنا نیما
 || یادت هللا هکردب و رح ن دیس راف نالس هد همظعلا باتک هکر د وب یلاوحا سمت |
 تعضوانا الا هلال هللاانا ینا ) هکیدزا یتوب هن زوب بودارب ندشرع رون یشنوک 1

 یاضراناالا لال هلا انا ) هکیدزابیت وب هننراق ( یرماب امت رجا و يتردش سعشلا 1

 || کرد ورم خد ندسابع نبا ( مالک ییاذع و مالک یتجرو مالک یبضغو مالک |[
 ۱ یرعولوط هکر د و مجدندهداتف رد« رو زوب زوفط یطرعو لوظ كس ۱

 اید لاو ردو اندر ا هک رد وص د ند همر Xs ر راس کس |

 ۱ زول رح > وا ی ر رام و علاطم نعش رد كس ندحامع نا هدیامل رستا ردردق

 ماسق هدنرخآ هنسردا بورغ ندنر و عولط ندجرب رب نوک رهردج رب شا |
 ۱ دهاش هاتم وب یا ( قراثلا تر )رلشاب ندهاس نولسا هدد دج لاس تولوا ۳

 ردرلیصاع اک رانا هک هم ردتا عولط هنن رزوا كرالوق برات رصد ره ردقطان و |
 ۱ روک ذمهدیابل ه *ر انوط رار ۳ راحات هلا راک درورب صا بودی تاجاتع هعح ويد ۱

 ۱ لیدعتلها تولدرد ردق اتد زوم al اب از زول س” مرج هسدنه لها هکر د 3

 ٌدصرع هک ر دب وره ندسابع نا وا حراعم * راشع د ردردق ادر ناش

 كروز هکیدنوق دنا قدوزرندنولا هدقدلدار ردلوبقالس كم ناسکس ریس

 هدنتلا عبار كلف بوتوط كلم رکی یر ت لا زویجوا |
 ۱ راکلم وب یسدربا تور دنواو ط هدب رغم تو دنا ر ومط ندا رد نالوا |

 شنوک هکر د: و رهندیدس هد همظلاباتک * زرواک راکلم یربغ نورک هتدابع ||
 ندمالسلا هيلع لوسر ترضح+ راغوط ندنتسوا غاطرپ كسکو بحرف ناسک ۱
 لب وا رکا زارآ راق اکا نوک ره هک ردشلف لکوم کله یدب هشنوک هکرد ور |[

 هکر د ورع ید ندسامع نا * یدنارفا هلترارح تذٌش هسقوط هن ره ردسعا

 شنوکهکرد ورم ندنآ هن * ردا رود یک قوا ق رقیح ام اونا شاوک 8

 ردقلوا ندهب رع هسرایذ اه نا قح نوزوط هدرز وا ه رع |[

 نالوا لکو نوشود هب وص بواب را هبلکلار هدکد لند یلک فوسک بولب را 1

 هنلاحیکلوا بوتلد اب هب رع نوک فک و هشلوک ینه رع یک كراكلم 1

 هدک دلک هک وک یکلوا بوروتک بوجوا راکلم هک وک یجندب هدک دنادورغززاو



 دند همر * رولو | زدنوک دک دنا هغاشا 1۳3 ا ۱ قو ر ورڪ ۱ !

 داوا بورغاح ولد و ك E هدقدشاواب هفجوط ش اوک ردو رح ۲

 قد هلجوک كالم کا ۳۹ دید راراماع کر بول و ۵ یاعت هللا هک م انوط هی

 ینهلخیزو رب قدینسلوا قدور كب وص نالوا دک واک * راز "و و۲

 ید دغوط كشوك E یسادص ات ب9 کا یدر ةا را رح ا

 شرع هدقدنول وط سو هک ور ندنا هن#*یدرر دشا رم قات نسادص

 قح نویسا قعوط هدو داوا حابص ردا جبس د رک هارد ر ةا

 كرالوق ضعي هد ةدغوط ن برا یجدلوا بو ر وص يیانتما بس کا یلاعت
 اد ءار ولد رس مج ه رلثآ ر دق وب E ندا اکس قیح هدک دن د ر رابط 5,

 ۱ هکر دراو یر انوا كشنوک هکر دب و رح ید ندقلس صا * ر و نکا

 ۱ بوغوط ندنر نوا اره هکر دراو علذعم رزوتوا هدنرب ره بوروط یا رب هدنرب ره
 هکر دب و م چد ندسابع نا # ردر دق هب را ییمارا علطم یا ره روئاوط نادنرب

 یزو وب کیا شنوک رولوا عام بواک ناطیش رب هدک دتسا قعوط شاوک |
 | هب یلاعت قحهدک د تس دا قعواوط شا ۳۹9 اب هدنتنا شوک ناطب mm نوغوط ندنسارا

 ند اس ارا یرازو وب جد كارواوا علام ید نا طیش 1 ود نوسعا هره 1

 فرق نیبالا تب رعام ناطی یترق نیبالا تءلطام ) بونا ن ا طرش نیغ ولوط
 شنوک هک ره هدب رات a %* ردنراشا در اعم 9ل یل ریش تیدح ) ناطش

 می و ثب دحرپ ويد راید تزاجا هععوط ندب رفم بودیا هدصم هدننلا شرع
 باد حورخ هلا برقا نر ن عواط تدا 9 BE لوا ید ہر س

 هدنامز بیرق اک | ید یر وا هسرواوا مدقم یسغنق ندنسکیا هکرد ضرالا |

 ۱ ترغلا نه سما عولط دلو هد .دح 2 عیج و تیدح رود ر دا روهظ

 || ر ود رولوا در هالا دنع هب وٿ و ناعا نالوا مفاو هدعب و دتسنم یسومف هب و

 صع لتصعم تبدح رب کو سه کا م نکا *٭ روئلوا ره تبدح

 || رانا بودیا جورخ جوجأم و حوجأب هرکصند لاج د لتق و یسع لوزن هکردوب
 ت ربع هلا هاور رد دود هدناربتعم عن # رعوط ند رغم شوک هدفدلوا لاله

 عیجهدک دک لییمرکب بوغوط ندب رفع سعش هکردررح و یو رم ندرع نا
 تدا هدو بوروط هلا رارفاک لب زو م £ هدعر بو دیآ تافو راز لسم هداند

 حورخدع! هکر دب وص ندیاع ترعح هد اجل | هدب رح * راب و هثتسوا رارفاک

 یکلوا كد هل ییرکیزوب هصب وقتمایق هدعب بوغ وط ندب رغم سعش ج وج

 ( هر



 یا زا و TT e ندو رشم یک

 سعلا ع واط دعب هاد حورح تواوا ردق تعاس 5 نوکر هتعه ردق

 تما Ek الع لوا هک رد دص ندلناهم هد فکس ماوف رولوا عفاو ترغلا 2

 ملا عولط یرخآ لاحد حورح

 بودآتافو ماللساا دل یسع هر کصندق دلو ۱ لاله رانا نوهرح جوحأ هر 5

 ۱ ندلاحد لو هکر دب وص ید ندیداتو # رد س

 هدعبنوتب یی دیک شیخ و دود بولو ۱ شروط لب ق د لح هداسد لو بلا دەر

 هدرارسالا " زیک * راپ ود یه اف و راص E توغوط نک دد شاوک ۱

 ۱ e ب ۱ وا لصم و ل ااو هش رع ها هم ۳ مول دها و ساع نا ۳

 ۱ جا و اطع رولت ۱ <a ۳4 ود راو ردیک هر یک ؛ذلبد كن یلاعد قح دعا ۳

 ۹ هرون یخدرقیک سش هک ردوبیاوحارقزکلاب ( اینا )روانآ هیابرد ||
 ۱ یرگلاعد هلا هک ردب فا ندیسراو ناس هد دمط طظعلا تاک بواوا اواج رمصم هدش دح |

 و سعسلا تعضواناالا هلال هلدا انا یا ) یدزا نوه زو تودار نداج ر وت

 یدهاو تّنشنملضا یده ر وئلاو "هلال ةلظلاخر ولا و نالطلا تلخ

 | رملاو ما تلخ اناالا هلاال هللاا لا ینا )یدزا ینو ید هشراق ( تشش نم

 0 " مرج هکردیو خد ند هم ركع ( یخ نم تا نم اهم یا و قرعو ردع, ۱

aردردق اند مار  CEEكضرا مر > اب وب 3 = هکر دروک ذم 1 1  A RS 

 Sa E *% رد ردو یورح ندس ۳۹ مل رو ز وعط زوئوا ۱

 | ولبیع و صقان ت بو دا لسضف | ند یشفوک, برا رھ هکر دب و رم ندیرصب ||

 ¦ یتفرط وارون كرخ نیکعا تاجانمود هعا هم يع مب ینا یدعا * كدلسا ۱

 ۱ (ابسللاث ) ردشهروشود هنفرط ینالخ كشا وک ین هتفرط رس رون كشنوک ۱

 | روکذم هدییلمت ریست كردو یضعب كرابخا نالوا كعشم هدنمح رق هلا سش |ا

 | هدقدنار ییایشا هج یرمغ ندمدآ یلامت هللا هکردو لص لصثم ثیدح ر

 قلخ عفانم بودارپ شفوک یکیا كچوک سد یر ردد اند یرب ندشرع رول |
 تولافیصهر 5 جوال يدان یرقبودا ما هل اربح هل وا قرف راهنو سس نوا ۱

E ۱دنآانوعحف) ردتدنادا س نان روک هدر ٩ هحو الاح تولاق یرون نودیک  

 ۱ ندسابعنا هدیابلرعسهت # رد وب دام ندننآ ( ءرصیم راها ذیآ طح و ىيللا ۱

 هدرة ںواتاق هسع#یزوفط شان درد بولوا رج شع رقو سعش رون هکر دب ورم
 كر و یسوش هکرد و ن دساہع نا جد هدق اک * یدلاق گردو نامه

 | ترضحهد را رات *رد هنبناح ابندیراهقزا تولوا هقرظ ندراکوک یرزو ۱



 هوم نا

 هکردیورم ید هد را و ا عقاو aS ا رنآ نداره

 | ندننرارح یدیلو اره اظ ندنحا ره لوا رکا نوڪ هللا راشهروب
 || یدزرابطاک ا نواوا نوم قلخ لاو نبح یدیلوار هاظ ةرک !یدران یزوب ر

 هن رارو راباعح داد دو سا کرد ورد ند سابع ناو ىلع ترمضح

 هدنرا دلوا هایس نودیکزوت نت هو e هدقدب ود تعایق هدفاشک * ررواناق

 هج اوت یبآ ( میمج بصح هللا نود نم نودبعتامو مکنا ) بواوا مج هرب رپ
 یس هج هکردوب یلاوحا موج زکلا (امبار) ردروکذم وید رازواین [ همهج
 ندموجهکر دب و رخ ندسابع نبا هد همظعلا اک ب ولوار رقم یی دلدار ندشرعروت
 هرک چ وا موش رغصا هدمولعلاءایحا* ردنشهرف شیکیا نو ا یطرعو لوط كرب ره

 سش دا رم ندنربک اابلاغ بوشد رذردقائد ییرکیزوب یرک اردردق یژوب رپ
 ندروت یک لیدند هش ر ره كموحم عج هکر در وک ذم هدیکم رم تست * ردعلوا

 كوک و ید نوسلواایصهن زول رب ردهدنلا ئالم یارونرب رگزره تولقاط ریز در

 نولاش وند رالا هدنراک دد تافو هال هدروصمش ررروطیوتوط هداوههدّتلآ

 ۱ هک دب و رح نداطعو یی ماما هد دحاو مسن *رارشود هثب زور هلی رمز ىس هلج ۱

 | رانا هدتمايق تولواهدنلا راکلم رربضزو هدنگا لیدتق هلبا جز ندنوتلآ زدلب ره
 هکر دب و مهندیلع ترضح هد همظهلاناک × رش ود هن زول رب یسهلج هدک دتا تافو ۱

 ردرکستا یناشکهک هکر دراز دلىدا سم ندنتنآ(سنکلا راوطاسنطنامسقاالف) |

 نیفلوا هثسک ملاظ رب رد, | عجرشع هدنرمش نع اه اسیزدلب لیهس ل رڪ هل:عرمس ۱ ۱

 فااعیجد ینا یاعدقح هدک دا تقلا لیمسبودنا را هثسارب ید هرس هد

 نامز ردخوس# یزدلب لیهس هکردب و رم ندفلس ضهبیدتا ح2 عل ید ||
 ندرهشهدق دغوطیزدلباب رتهک ردب و ممن داو سر تر > یدل شاب هذعوط دم السا

 ردق وب یز دلی, دکو کک ل هنسکرب ج نوح ۶ هللایخدندفلس ضعب بواوا عفر تفا

 توراه رد و مود ریو طتلع یموجب ںولوا علا هرلبششار یی هرلنهاک نکل [

 هد ! راوث ودر دشلوا عقاوهدنن امزرب میت سا ردای ۔ ہے3 یز دا هرهز هلاتورامو ۱

 سس( اسماخ )رددود مولد ردد وم تارهدرسافن ریهاشم ن رک بواوا لا ۱
 رقو سکس ہد همظعلا ںاتک # ہک ردوب رابخا اوا رز د دوشم ر ست /

 ۱ bb ورد ندسابع نا دیو ور 3 دف ندش ر ۶رول موو



 را ونک جوع 2 و شا e ا ۱

 هلتعرس-یک ق وازاکو د یسهرطقرب هنب زوبرپ بوروط قلعم هللا قح تر |

 | ندشنآ ( نوعسب كلذ لکو ) رردیاریس ندنجما كنا موجو رةو س بوقآ ۱
 || یر ره كتمرایس ذعبس موج ته ءالعو اک کدلوا مولعم شعد ردوب دا رم ۱
 || تعب رش ءالع یسهلج ك رز دلدراس تکرح کلا هدکوک تاقررپ هقشب |

 هزلنا نوح راکدتا رود هل هلبا تالذ ب ولوا ولی هدنماث تالذ یراکدید یسرک |
 ۳۱۷ 28آ نیفلوا یا ندموص نامش رصو تنا و كلفو ذیسرک تباوت
 ةفیطا ماسجا نویلوا یتفاثک تاو یراکدنروک هدکو ک یکلوا كموجت بود
 روش روک هدفرطرپ وا هنیعب هنن نالوا هدنفرطرب هک یکروللب نو راد

e IEهکر اشءد بودبا مظن هرزوا یبترت یالفا  
 «هرهزودراطعو تسار 5 * للم نیم قافواپ * سموم زا هرایسعیس 9 ۱
 سس هکر د . و م ندیهو هدسوفتلا هع#ب نکل * لحزو یشمو تو ش

 نالوا هدسلا اند ءاس هلا یراکلق نویلوا لصتم هناع” یرب ج# ندموشو و

 لوک ی رزو وید نوسانایا نالوا هدنزوب رب ندنترارجیررون راردیاربس هدا رد
 ندسابع نا هدب ریغو هدیدحاو حسن *ردشلردود هنقرطرب ی رز هةرا هند رط

 ناجرتم> بوسا لنرپ هدعب بولنآ هاب رد هدتمايق موتور تو سا هکر دب ورم
 هج رد ناشکهک )( هاو رهطااع عا لاو ) رولوا نازو-سشنآ یس هلج هلبا
 لوسرترمضح هکر ذب ورح هدهعظعلاناتک ردیس رغوا ناص هکر هر ۳

 ۱ رد رد عل د قرع كناهدزا هدننلا شرع هرم نالوا ۳ مالسلا هيلع

 لهانس نذاعماب هدکد و یصاق هنرهش نع E داعم ند هبا بود

 کوشا شرع «دنراهدروص ود ردن هر 0 1 مدردنوک دموق نالوا یاتک

 ندیلع ترضح * یدروب ودر و باوجود ردب را یزغا هل ییامل كنالم

 | ر هام هت رزوا حوتموق ندرلنایلاعتهلا هکر داع” باوپا هر هکر دب ورم حد |
 ۱ لنت رودندنآ ردیفرطو رداع" باب هر هک رد و مجد ندسابع نا ردشهردغاب ۱

 نا, هد همظعلا باتک ( راهنو ليل ) عا هللاو روایغاط هلوصو عاص بوسا |ا
 ماشحا ردلیها رش یدآ هکر دراو تلم ا دمک هک ردن ور نديسراق ۳

 زوک هدکدروک ین 1 1 نوراهج قعو ما سرب نشر طظ ب رعد هدق دیار ۱

 هد دام ص 1 هغماعواو ۱ هد هروک ینا ںوڈ اوط هلع مس بیتا ۰ ںو ٥ول 1

 هر یقرشم لب ولدآ لب اھا IEE قلع 2 قوب ولو | ا



 رګ یا تودار ناعح اس EAN اع هللا هکر د ورح جد ندسامع ۱ ۱

 1 سوی E E هک هدکدروک ین لیهارش 2 1 2 قآر /

 ۱ رد كج دا ترافک اکا هساا قحهلوا هع ؟ اف لد هتمایق ردشموو دن رزوا عباس ۱

 ! نذتلط لوا تولک كالم نالوا لک وم ENS شتوک توا وق تلظ |ا

 | در وو وف هلګ ردت ندن ارا یرلءمراب بوروط وشراق ه رغم هدعب نولآ دضقرب

 || ییا هدصب رربو یلاص ةعفد هش زوبایئد قاط نالوا هدنلا م دقداوا باغ قفش
 هر یاب نورشود هب ودنک ن رادانق هدنفلوک ارق هک بویاب هلاح هلج هلیداتق

 یاعت هثلاو روق ما . رژوا عباس ر 2 هنفر ط برعم ب وآآ ندفرمشم هللا و

 نا %* ردزومام هفهاعوط دم دوون لا توغوط هدکدروک یی وب لوا شو ۳

 ا لعاهللاو ردشعارب ,لوا ندزذنوک هک

Eom ۱و هالصلا مهیلع مارک ةکنالمرک ذردثلاث باب 
 ۱ ەچ مالسلا

 | یماظعدارفا ندنرلما هکلب یماسقاو عاوناعیمج كفك اوع تدابع فياوط وبشا |
 || ردلیعسمو ماتم لیصفو رک ذ ینتس هجنیفلوا هرزوا ترفو تیاعنو ترک تباغ
 || اعون یرک ذ كفانصاو دارفا فارمشا ضعب نالوا مولعم یلاوحاو یاسا نکل ۱
 || ینایالاجا كنن رک | هلبساضتقا هیلک تبسانم نیفلوا ناکم راد لخادو ناسآ |)
 یرلادعام راقج هنلوارکذ هدعب ار باب اما" بد رفت هن و بوصک هدا باا ||
 لیئاربج ) قیفوتلا هل وروئلوا عورشعوبطلا هجولا ىلع هن رلت الاسك ردرانوت |

 مالسا یه لع لینارزعو لیفارساو لیناکیمو لیناربج هک لوا مولعم ) مالساا هيلع ۱

 هحرک | ید هدنقح هکنالم راس رد رالوسر كنيلاعت هللا هدنګا هکنالم قافتالاب زا
 دک الا نم ی طصدهللا نکن یدنوا حرصت ود ردلوسر یس هل هد هربتعم ۳ ۱

 ی لوسر یسهلجج كمدآینب هکر دیا تلالد اعط ییا ( ساتلا نمو السر |(
 قح ردررفم یو دا هیضیعبت نم لک ارز رادیلوا لوسر یسهلج د كن هکمالم |

 زا لیئاررعو لیفارسساو لیئاکیمو لیئاریمک هدنسسانعم هع رک فياوب هدیدحاو ریسفت.|
 ۱ ۳ فا الا مر یک کک ههاهجر ا ماما * بوند |ا

 ۱ زدلالح تاقدا ۳ ناعگا او سرع "هلجو ن هد وب ورک ک کیالم لسر بودا رک ذ ۱

 1 ندب بولوا یدانق زوتلآ كم كلباربح هک ردزوک دم هدسااگا لر * ردشعد ۲

 ۱ رازدلب ههنویآرربهدنتسوا كنب ر ره تولوا رالیق ندنارفعز اباترمم هدننسح ۱
 | ترضح هکر دروطسم هدناربتعم زک | *ردراو شوک هدنسارا یرزوک یاو زا
 ۱ :e لا تار رد هنگ درو هلی یک "ِِ دم لیتر م قلا بت اع اع لودر | ۱



 EE 7 ۳77 دانت زو

 ۱ E رسم كمروک هدننروصییکلم یلبئاربج هدرفرب یرمغ ندلوسر ترمضح
 || *ردهدنزولوکه دجارعمیر هدنزوب رب هدنرلتوبن لوایرب ردشلوا عقاوهرک یکبا خد
 ۱ دیک اوت رطخییعنو-رعلا) ع رک لیئاریج ہک ر دب ورهندبهو هدرارسالا زك

 || سفنرهو نامزره ناز لر دننام ندتیهولا تبطع بییهو ندنرع برتتشخ
 || یجدرلنا نوادا ار تال مرکب نامه هدتاوررب كي زو ندنسهشعر ره بولوا نازرا

 زرد( هالا )دلو مش هملکت بولوا فص فکر فک هلا عوشخ
 | رسفت# ردلک و هدونحو حار بولو ارم | عيلبت هیاسدنا یسهنیعم تمدح کال ارمج

 تولت روقهدنس هر اهم سرع ع هدتمایف لاعانا رمم ناک ضع هدرببک

 مالسلا هيلع ليئاريج راغيصراك وکو زر هنا ندنتمسو لاک رد هنتسوا ےب مج ی یسفکر
 كلام هدهرخ الا مولع فش #* رد ارظن هنا رم ناسا نوتوط ندو ك ناوم

 لوص كش رعںولو ان دنا یس هفکر هدنناب خاص ك شرع بولو ندوجنا قآ آییسهفکر

 | لاعاهدنمایق هکرد ر ره ندهشذحترضح هدرارمسالاّرک * بوث د ردهدنفرط
 :رروطتوتوط هدنسانش لطاب تسر قح تس د یتا رعد وع بو دیانزو لیئار ج یناسنا

 تیاورر وبد رونلوا ےل ست هلیاربج هدقدنلوا ضبق نینمّوم ح اورا هدیطویسهلاسر
 هدلشحناماما می رات * ر دکر که ساک هدنلاوحا مالسلا هیلعلیارزرع ییصفت بولوا

 باسحو لاوس لو نداق ول میج هدتمایفنیغلو ني! اعلا بر جو هطساو نیما لارج ۱

 ۱ كصوص وب هد هموم یرتولدآهبدجاصو صد هرخآمواع فشک بوش درولوا کا |
 تی و هرد سور ول رګ هل هیاک تبسانهروما ضعبیخد قاعتم هل ارجردموق مم ییصفت |

 كکلمتردنزوتوکی شرع مالسلادیلع (لیفارمسا) ردشلواروکذع هدنلاوحاروم*
 یروصناثلوارک ذ هدوراقوب لرو وا لي صفت هدنلاوحا شرع هلج هدیغاشا هکر درب

 ةدرارسالا زك *ردرظتنم هئزاجا بولا هن زغا ندیدعشردوب قجهلاح هدتمايفیخد ۱

 هدنافولنت عیجج بولوا هدنتروصناسن|مالسلاهیلع لیفا رسا هکر دب مم ندیعازوا ماما |
 . یادابعراشخایب تاوعسلها هدکدتاعاعسع ورش بویاذارب ولسن بوخ نداون ||

 لضفا نیفلوانیبعتهنیما لینارمج ینو مہا هطساوویحو خیل اعتک ا راردا عاما ||
 سهاوا عیجو نی رهااجو هی ربغو هللا ريج رله: ندالع زابکب ولدردوا هکنالمعیچ

 2 وا مالا بش باک ٭ بودب|مسرو مسحوبد ردوب ہکتالمر لطفا | || بولوا مالسلا هيلع لیفارسا ن دبا ماکحا بغت بودیامالعاندظوفحولبیهاونو |
 | هن ر رودص كل ةنسدر ند هیاتسو ه ولع, !اوعروما نالو دنا بوروطهدننابلیفارمسا
 ۱ ۳ اجر دقم مار وضول بلا ا ا ءا بوقلاق ندنر حول ا بلا ءدارا ۱
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 ا س ۳ فارس 4ساا | قلس ه دیه درج aE E ۳7 TT ر رعو 9 کمد

 فا رش تد دل لصءمر رعسع نم ءلصفا قد الم هلج تال.فارسا وید ردامالعا

 ه دما = مالساا هيلع لیفارسا هکر دروک ذم هد رو هدسلاکا نز # *۴ رد و سح ۱

 1 ۳4 یرغاكوت یس 1 ندنسهشوک ترد كش ؛رعنواوا ۱ هکتالم یظعا

 یناساا عدب ناسارب ره تواوا ناهدو یوء رپ اباترمس یدو ناب و رحب ا

 هتللهرب رزک و ندا رھ بودا ناجربر ها ك هر ك

 | لیفارمسا نوکر ه رریدنوب ر٥ هرلنوب بواوا لوغشم هصاسا ید رانا بوادارپ

 || ناب رک بواکوب تاقیکیا ناکدشنام ناکو كشیب بودیارظن ھم6 هرک چ وا
 یسرطقرب ندنکلکوستباغ هساکود هترمسقا فرشرس راهناو را عج رواوا
 || ردلو قالب زویسشب ييانوزوا كن رپره كمالسلاهیلع لیباربح یدزعیا هغاشا

 بوجوا هدنسارا یترو هلیرغا كالیفارمما لصتل زویح وا دلیدانق ددع زوتاآ
 ۱ هکر د ور ند زول انا هدرارسسالا رک *یدلوب لوص> لوصو دنحوا كننرو

 || تلبفارسا ی نك شوط هایدانفرب یتسارا رغم هلقرمشم مالسسلا هیلع لیاربح
 | دفا ٹک شءد یدزاوا رادربخ الصا مستک نوه و مس وا دنا یدانق

 تب ھل اک هاکره ن رکا هدتانو لی هدتماشدو تعاسح مالتساا هلع لیفارسا

 رد یو هحرسر , ںولوا رب عح ور ص هل سس ها هام E EE نع هاللع ع دریا ههطع

 ناهسادتنا هدمدعس هدلئاوالا باک * زد SEE فی رش تدحر وند رولوا

 ۱ هدریسافت ۷# ردلفارسا ندا هد ادتا هالا ترم هله> ماو ¿ نيد یلعالاور

 هدعب لیقارسا هدعب لیتاکیم هدسعب لیئاربج ندیا هده“ ادا همدآ هود بهو
 هیلع لیت اک ردلیئاکیم نیبد یلعالای ر ناسادتا هدفاشک * نوند ردایناررع

 مدعم لیزویشب ندلیئاربج هرکص لی زویشب ندلیفارسا هدسلاجا نی ز مالسلا
 لیقره ردالح هٍارالبق ندنارفعز اباترمس یثدب بواوا ندد معز ی راداتف ردشلدارپ

 ا الندي :هرکيب هدزغآرهزغا ك هرک كيبهدزو رهزو كب هرک ك ب هدنرزوا
 بود ااکباناد نو حاد تما :اصعردراو یزوکكيبهرک ك یب ەدنمریتاروئ مسج
 ۱ لیتاکم هللا تالف قااخ ترد هرطفر ۵ نواکود هرطق كسب ش 2 :ندنزوکر ھ

 || رد راصناو ناوعا تالرئاکیم یس هلجج رارید نوب ورکه ران وب رولوا 1 هر هد روض
 رد رالکوم هناقولخم مزاوا عیجب هلتانابئو راطءاو راح هلا یراب ترضخ نیبعت

 هنم رلهرطقرپ ره كزوص نالوا هدراب ردو كررومغب ناغب كد هلام ءاهتنا ندممدآ
 ردروک ذموبد ردلکّوم تالمررب ندرانوب هنسهنادوقرور, ره كناند تانابن عیچبو
 هدیغاشا یرلکدبا رولس ینرادقمو یتددع كل رومعب قج هغاب لب رهو کن هکتالم



TT ۱1 هدنندح جت < هدوشلا جراعم * هثلوا ر ظر رونو اناسب هدنلاوحا  

 نایاب ودهب هدن وا تولوا قم هدنرزوا مظع هر هدک وک یھ | لیداکیم

 تح ردکو ی ندرلکو ار یسەقکر دراو دوزارت كوب رب بواوا ژراموط
 نویلغت فص هاکلم كس زوب مثل یر ره هک ردراو راد رم ك زو هدنهح

 || لاع رف حور مدقم لب ك شب یعرکی ندهدآ قلخ را ردرظتنم هت رها تالباکیم
 || روم وراق قجهخان كد هتمايق واوا لوغ_ شم هناولص ن وا لسو هرلع هللا یلص

 او تامو هاکو تارگو قارواو راح نتب هدرب و هکمردنا ی درطق ولوطو

 لک و تالهرر ندراکاموشا هکمروت یر ره كن رافاربب و كن راهاد تاب ویحو

 لالا نسل اقفاوم لاق نم رد هللو ردروک ذم وید ژردنا تءدخ ءادا بواوا ۱

bi) |ی روح هو و فک یان وتان # ناک رد >الوو دیشرو> و هعودا ورا (م  * 

 یرث نامرفوت 5 شات فاصلا طرش * رادرب نامرفو هت ٹک رس وت رهبز راهه

 ندنتهح ههحاو هنسااوهوحو هک ردروک ذعددسلاحمنان زمالساا هیلع (لیناررع) 1

 شع هدکو ک یصتنآ ردنا نایلس نب لتاقم * ردهدنتروص مالسلا هیلع لیفارسا

 ۱ ناهدابات سند بولو E رظن ی ر رمسرب ندرونوا هاب ك

 | رظن هلبایررب ندنززوک یهدنع»> هدرفرب ره ندحاو رالا یوذ بولوا مشجو
 || ندایدناردهدنتسوا نهج یغانارب رونابقزوکل وا هدک دنا تاثو حور یذرپ بودا
 | راصنا نانابو دعب هدننک> تګ نمراو تاذلاب ودنک هضبق نح ور كرابربغ
 یزنغندرزوک نالوا نریم رردنوک نضءهبكرلناهحاورا ضدك ردراو یاوعاو

 بونابقیس هلجبب رق هنامز جهدا تافو یسودنک هکر دراو ید یرازوک ها
 هدرارسالاٌزمک *رولو ایمولعم یودتا تافو تاقولح هلج هدقدلاق هناد رکس نامه

 هتف وت )هلا (مکب لک و یذلات وا کلم افوتلق )لبا ( اهنومنی-سفنالایفوت هللا)

 یسقوت كنول کال هکر دشهل وای قیفص هلهجو وب قیفوت یرلتآ ( نوطرفبال یهوانلسر

 ندرضتحمیسفو كعح ترضحردب راک دنا ص قو عزنیاورا یسفوت یناوعاو

 یخدكناناویح عیجو كنح ههناط هرزوا ما لوقردب د دنار توم بودناهلازایتایح

 کال, :اررع,ک ردروک ذههدحار ««تیدحهدوشلا حراعم *ردبا ضف لارزرع نح >اورا

 توخهدنغاصبولواه اب كج ز زول رشید هدنناترد كنت ردهدکو کی دزد 1

 فنصهدن راک دتا حی "ب ولوا کالم تالو تلخ بیهم هدالوص یتارونو تروص
 | کايناررع بوتوطردوعورهب رحندشتآ هدنرالاو بوقیحراشت ۲ ندنررغآ كنا ||

 ۱ ید هدللا ردتاقولحم لحاتفد هکرروط ریظع "هد رجرب و نکلرب هدنیکوا ودنک

( 777 ) 



 ۳ رب هدم کوا رد شازاب ِ 1 هدیا بوقالکا | ۱ 8 80۳ حوار

 یش دوخان دیعس هدندرا یعسا كنواناجرب هدنفرط رب كنغارب ره هکر دراو جافا |
 REE یان حجاحزو یر ندنعک یر ندنرلجا ردٌشلزاب یودنا ۱

 ییجاكنا رشود هننسوا یعسا یهدحوا بول رو هدنب رق یتافو ںوراراص یعاربب ۱

 || هکرادرمش ندناذعو تجسر کْنالنالوا هدنشاب رول ندنا لیئاررع نکیدلک |
 بوردنوک ی حضعب كرلنوب ه>ور ضبقرذراو تال ك شع : هدننکحتح كنم بره

 لیئاررع هدنراکدروتک هنت . رازاغو ندنساضعا نحو ر E د ران و ۱
 ندادعس بودا صد تاذلانحور EEA ی | هدشتسوآ یک 2م مالل هيلع |

 هسا ندایعشا هشیلع نور و کلم كم زوتلآ ناروط هدنفرط عاص ها

 هدوراقو یودا 4 نیباعررونلبا هنیعم نوری و هکلم كد زوتلآ ناروط هدلوص |

 یطوبس نیدلالالج عش ( هداف ) رولکهدیغاشا یودبا هن نيج بوللوا رک ذ
 3 سس تدداحا ها هدحور بق تريك هد بالا ءاقلب با کلا یری هلاسر

 ینارو ندکوک هدقدلوا رضتح نموهرب هکر دوب یاجا كن ر ره بو زاب هقیطا |

 | دیلعلبنأرزءوهدر یودربایز وکك ن هتسخ واک هلبارار وخ و رانفک قآندتن اکل ||
 || :رفغمیایجرخا ةنتمطلا سفللااهتااب ) بوروتوا هدنجوا یشاب بواك د مالسلا |

 راکلم لال ایف ةدعب بولآ هنیلاینا لیاررع بوهی> هدن راک دید ( ناوضزو هللانم |
 || كن هقبطرهبواکح «راکوک لبا دعارالعاو فطااندکسم بوراص هتنج نةك ب وآآ

 ۱ هدن ویلع ناک كلود هدن راق دراو او هک و ۲ یجتد و هل ایطعل روشن ندنراکام

 رکھو ریگنهدعد روئوا هداعا هثندب ی 0 گریدتا هز ولر تو ژاب ١
E ۱یدبع قدص) ندامس بناح هدک درب و باوص باوج نودا لاوس  

 || راثآ هدعب یواکادنود ( فن ایلیا هلاوصفاو ذنلا نم هوسللاو ةا ىف هلاوشرفاف | |

 || نعوم هکردوب اجا ید كشدحرب ردا زوهطو رودصروئغوع رک بر تجز :
 كنع هيض رم 7 دیصار جرخ ۱ ) برو کر رح و ی هدقدلوا رت

 || دار بوخ یک كسم هدنراک دید ( نابضغربغ برو نا رو هللا حور لا |
 نیو حاورا هدنراقد راو هتاومس نویلوق وق هدنرالا راکلم ب وقیح جور هلا |

 || یتدكنذح ر * زردا لاو لصفم ندراابحا و اب رقا نالوا هدایند و لابقتسا
 توروتک ت ذج ر رحهللا نیحا ر ارو كرم اکل ةر تح کدو احا ید

 ةيضار ىجرخا ةنئمطلا سفلا اما اب ) ب ولکح جور 1 رولکح لیق ندغاب

 كسم هنن ررزوا هدعب بوئلوا باطخ وند( هثمارکو هللا حور ىلا كنع ایض مع

(1 



 el E IT را بورا رح بول ود نیحادرو

 1 ون هدکدردنوک هض.ق ن یحور كن رب ندان موم 6 ما لب EE یاعا هللا

 لد هدرع لوا E هلا 9 هلا تنح لوخد « رکصذ دراز ناذع

 هش رشٹیداحا دا : هدهرول نه لاسر *# ردنا هد دّرهو هک هل مجووب هدد حزب

 أ +یتنلوا لیصفت لبوطلا لا نع ارذح نکل بولوا ی د هقیطل رنابخا و ||

 | اع ةنجلا اولخ دا مکیلع مالس نواوش نط دکل مه اذوتت نیذلا ) هدرسافت ||
 1 1 لشارزع E ند وم هکر دب ورح ندنیعبات ضع هدتنآ ) نوا مذک ۱

 رد اهدزم هلبات :ج نوید مالسلا كياعآ رة هل هللا ی لو اب كياع مالساا هد داک مالسلا

 1( هیلع لوسر ترمهحهددحاو ربل د (ن رشیملا هلسر همر ن رشدملا نم هللاا :اوح)

 هدک دلک یلجا كن را رد سابا كنوم عاحواو ضا ما a رد و رح ندماللساا

 هنا نو اک رالوسر و راربخ رب هت اکس یلوق یرک یا بواک .تاذلاب تولا كلم
TAY ۱هلباتهارک رک اضر رک یا هرکصا دش  

 ۱ ناغفودان رفیالح و اب رفا بودا ص ی>و ر ود هلا تباجا هننوعد کی 5(

 قزرو ج جا لا ن هللاو سر ولوا 7 ۷ "وا كيک هدنر لک دا

 ۱ ردشعا توعد نزرعلا بر ا رح هکلد 8 دعا طظ الصا هدنص وصم ور دم

 | كدهبهکتلاقدرفرب هدرکب را هکیکلبا نینحو نينا. نوا زکسفن ودنک كوق یا
 ۱ رعشع باطخ وید ردراو مرللک دعا هك یر> ا دمب ةرک یلوا دعب هه هزس م

 1 کالم ترد هب ی ک نالک ییجا RK هدهرخالآ مولع فشک ردا ت اعلا

 | یړن دنا عاص یرب ندنغانآ لوص یرب ندنغانآ عاص یس رب حور بواک

 هکر دوبینوع2 نوا مه ثیدحیکیا ی ورم هد دبن دل بهاوم * رکچ ندنلا لوص |
 اک ناد ر رپ هدعنداوا چ رافندنصد یهدنا بوراو دس دو هدحا رعم “هلل

 هدر تا هثسک رب ردنا حورع ناف کوب تورو ضصق مدآ 2 حاورا

 نارح هثنس> لاک دک دروک ییا هک ردندبس لوا تیدقاب بوکید و راقوب نی زوک ||
 تمظء نادرا لوا یناورحور كنمَوم هدءاشه نیاربس باتک # رولاقبوقاب بواوا ۱

 هناا ندناب در لواو جورخ رابتخا یببوب 1 یرارق و مص هدکدروک یناشن

 9 رجا توقان قرطرب كنادرت لوا هدناربتعم ضب توند ړ دنا حول و و حورع

 ندشوک یرب نوا یر كنب رلمدق لدهک و 2 بولوا مضخا دج رب ز یفرط

 (هدلف) ردروکذم وید ردعنصم و ماه و عص رم هلبا د رمز و توقا و رد بولوا |
Eردهدتنجا دهش و اینا حاورا هدرارسال زک ب واوا رشک لاوا مراد  

O) 



 ۱ رد دنا لیفارسا روص و هلج رشت 7 ریس هر , hM ا

 | کز دایناعاورا( یر )ردم ترد حاورا کردیا کے وس ماما یحاص ی |

 || بودیا متن هدنتج بوریک هب راتروص یکلوا ندر وفاک و كسم هدقدناوا ضبق
 لشکر دادهش حاورا ( یعکیا ) ررربک هنګا لئدانف قلعتم هدشرع ہیک ره

 هشرعلیدانقیخدرازوب بودیا مع بو ابوب هدننح نواوا هدنفصروق رلشوق |

 || توما نوع E ضان ر E حاورا (ی مجوا) ژررک |ا
 ۱ هاو ار , رک ردنننموم هاصع حاورا ( یجندرد ) رونه هلا رظل هتنج درحم

 را وقدایس هدنیشم ه دنتلا هعلاس ضرا هسلا هرفک حاورا ررروط هداوه هدئسارا

 | یراتدب هحقداوا نادم یرل>وز نیفلوا یرلاصتاهثب راف بواوا هدنمنصروق
 | شوک دلصتمهن زاددیرارون بولوا هدنویلع نیو حاورااما رولوا مانع جد |ا

 | هدییلکلا یرشب "هلاسر* ردلصاو هن زوبزب یرون بولوا هدکو ک ودنک هک یک ||
 1 لیدانفهدء؛توحا توس نوژرک هدننج هکر د هدنفصروق رلشوق لدل ادهش حاورا |ا

 هرلجاغا بوزک هدننح ردهدننروص راشوقلشل نیئموم رئاس حاورا رررک در

 | هدکو کی جدن دوخاب رارولوا هدشرع لظ بواوا هدننز وص راشو قا اب رارانوق
 || هدوا ولدا ضیبلا راد هدکوک یګدپ دوخاب زراش هشنرلماقم یهدتچ بولوا
 || دوخاب ررولوا هد هنس وادآ بیس نالوا دود هدنسارا لوک هللا ر دوخا ژرواوا |

 | .رکد هدعب نونزک ہدشفارطا ی رق كد هلبب رب هدنف ارطا یوا کد هنآرپ تولا دعب
 ۱ دوخا رولوارداق هعمراو هرب یکیدلدد توت ویلاص دوخاب زونلواعفر هسس نائلوا

 ۱ ولدرد هدنفارطا كن ربق ودنک جور ره دواب رارد هدنکا یسوق مز هد هکم

 ۱ هکر دل وعنم ندنیععع ص# و دل * توتلوا زا 1 هرم هش رابحا و هربنکت یداحا

 بولو اتو صقان علامت و ضراعد 1 هدلاوقا نالواهددعج حاووا رھ هم هکر دوبقح

 ۱ دن رله رھ هللا ENE ره ر ړاکد ررقم رم نوعم هذحاو را اشا و افا

 ۱ هدرق 'یاقع و تاوت ناعاعتم و e فطا و ناطخ و مالس ن کل زدهروک

 هن دسخ نالوا هدد و رة ناک اعنا ن ر اسلا رهحور نوعا كعا س> تم ۵ ندر ھ

 ۱ یخدندرج نا میر ہک ىلع ةمالع * ر دهم یودا قلعم و لصتم هلا ف

 كحوررھبولوا ه درس نیک رشم حاورا هدنييلع ني ٣مو مح اورا هکر درتعمو لو ةنم

 ۵ دن , رولوا نوزرفا ندلاصتا هل دسحكعات حور ہکردرا او یە وئعم لاصنا هند

 هکر دل وتنم ید ندع ات وا باک *# e ا ما دعا رو



 | راجشا بولوا E ا هفت TTT ی 7

 || درک هلبد انق قلعتم هشرع ییک ردهدننصروق راشوق لش: یهک ردمر وا تنج |
 یگ یواواهدرلتروص نالبداربهروکه ش رالع ی رارزکهراتروصص-ب ودتزح یک ۱

 یا ردیا لابقت سا یانو ح اورا ی راو هثءاعم یودتنح هدد تور کی | ۱

 ۱ رد ارا ترضح تاافک ی اه نرضح تلافک یی هک اکیم تلاک

 | ردنا ناسحاو لوبق ويد ردناقیقو نیییام هفلترابخا لوق وبشا بطرق ماما ||
 وادآلیباترهدقدنلوا صبق نینموم حاورا هکر دن و رم ید ندهنم ن به و *

 هکر دو م ځد ندسابع نا# ردوا نینموم حاورا نزاخ هک روئاوا میلست هکلم
 راربد نسنسم یسیلاو كنوب كدهتمایق موب بوللوا ماس هل ارج نینموم حاو را

 ردکلمرپ وادآ همور رافک ح اورا طباض هکرد وره جد نداتک لها ءال ضب

 هکنالم نحور كنمتوم دل ص۰ فب رش ثیدح یو رم هدارشب هلاسر ھنن ٭ |

 حور لوا هدعب نودیا هدجس راکلم هیلاعت هللا هدضرع ماقم بوراقیچ + راکوک |
 هکوق هاب یحاوزا نیثموم یور و بورعاح لب راکم هدعب نودا هد جد ْ

 ا اروت هد ردنایاطخ ناخب هلو دردکر ک ےس  روص ندنس هدتمایق موب

 بویب روچ ید اک زد هرزوا لاح تردرو.د لها ا هدهرخ الا ۳

 ماع هدیفاشا دک وک ,دعب ںوروتوا هدنتسوآ یرازوما جور كر هیکلوا قار اربط

 ا هلاوح ا ۳ رزکم هب وه وا یلاعت قح جد هل ر نگر هدته

 یجور جد كنيک رونا وا هدق دنلأاح روص ادا هدتمایق قاح بویلب یفثداما هل

 ردیک هتنج بونب هنب رزوا شوق رب هدعب بوروظ هدنتسوا یربق یا جوا یکیا
 ید هدشیدح رب ( دنا رش ىف قلعت رباط نموا هست ) هدف رش ثي دح
 ۱ ردو یییداروب 6 دنا رحم ف قاعت سطح رویط لصاوج ف ءادمشلا حاورا (

 هح احروص تولبر اقیح >> ننال دا رسا روصهدقدالو ۲ صب تور ید كنیک +

 ضب وفن هرودنک یزرابتخا هکرد ابلوا و ایدنا مسق ( یجت درد ) رر وط هدنا
O 

 هکر د یارغ ماما ینو كفکر وکذم * رارروک هدنرا هعقاو ی رلنا رنک ضءب ۱

 | مالسلاهیلع لوسر ترضح راهلوا ندرلنارع و رکب ویا ترضح هکءردا نظ ن ||

 ملاوع تواوا رم هغلوا هدر ىېداید
 ره كحز رو توکلم و کام

 1 هدنسعنق

 ا مک ابوزک هدنزوب رب كد هتمايق تودنا رابتخا یر وط هدنز ول ت

 هدنزو رد هلس زوتوا یرلة رس حور ۵ رکصادنر اکدتا تافو ررولوا هسرارابد ۱

 وب ,واک هضعهدق داوا دیهش نيسح نترصضح دن مانع لب زوتوا بو 7 ۱



  eتح ا  Nاتان ۰

 ۱ مدآو یسعو یسوع و مهاراو مالسلا هيلع لوسر تسضح نامه نالوا هدنرللا
 را سوراخ قعراو هره ره ندرللاع عیجج هکر دالسلا و ةالصلا مهیلع ||

 ۱ یر هبط تودو ڈا یولعلوا تامعو تیاعرو باذعو تجر مدارک لها حاورا

 | یهامو ققیعح كحور ) هو ) عا هل او ردشک | ی ولد رد هو ها

 | لئالج هدنرصا بوتلوا لقن لوق شب نوا ندالع و ایکح هدهربتعم بتک هدنقح

 حورلا لق)یسیرب ردچوا نامه یرلناوا برقا هتحو بوصاو یلوا هلبیس> لئالد
 لب هتم برع بودا فقوتوبد رداکد مولعم هرزوا ین الد قب آی ر ( نمانم

 ۱ طا مسج رب هرزوا یرابتخا اس)ع ٹکا و یزار ماما ی

 ۳۳ دنا روک بآ هدنګا لک بودا لولح و لوخد هیناسناوضع ره هکردینارول
 ردطبت مو جدنعو لار یو مه و ره یک یفیدلوا تاهتلا رب زی

 هاش ندهکر ددرح :رهوج هناذ قحور اجو الع هڪنو یازغماما یجچوا #

 1 تولوا قلعتمهلبا قرصتو رب دنقلعت هندن نکل اا یناکم الصا هدرب رخاو

 ۱ یبق حورو یناوبح حور لغم ادا هدندب ردیفرصت عاطعنا یراکدید توم اا

 || ردیا تیارمس هیاضعا میچ ندژرامط بواوا هدنفرطلوص كيلق هکردب راکدید |
 || هللایو دنتفک نينا * ردرلنعا رابتخاود رولوا لصاح ندنفطا راع كنادغ

 | فالسا هدنفیصوتو فی رەت تالقعو سفنو ناورو حور ( هدناف) باوصلاباعا ||
 ںودرددحاو یش سف هلحور ءالعریکا هدرارسالا بک بودنایالتخا فالخاو |

 | ییرعلان رکب وبایضاق هدهنیدلبهاوم *راشعد ردن رباغتم نیش ءالع ضب |

 دیجارعمذلاسر هدباتکو ادا اوف شعدردش رافتمن رماسغن هلحور هکر دوب قح |
 باتکش عد ردیناویح ح وردا رم ندلاج رد هفطان سفندا رم ندناور هدانیسنا |
 | ردلکد تایحدض ردهدنش دضمون هلو ءالع ماع هدرافص ماما هلدالا صیخحت ۱

 ٠ ترضحار ز رووا جارخا تایح ح و ر نذعان رایضعبو همرکعو ربج نا ن نکل |ا
 | تکرحیحاص هدقداروص ودر دیکر هن ور كنهئسکناراو هب وق وا ندیلع ||
 رولو | کاسه توریک هثندب 4 سرواوا تزاحارروط ق لَم هداوه كد هیگ دنا 1

 | هکر دیعاعش كحوردا رندحورج ورخ نکل بو درولوا شا تافو هسزلواتزاجا |

 0 تبدس 4 وبه رر د تایح ح وراکا هکردلکد یسودنک كحور زرد ناوراکا ۱

 ۳ نا رز تم دبحاص كره نالا ههو هل مر < كشلع ترضح

 یتعالک كنهمر a هاب اویج نا یدوولی مد هدا کرج هجا ا ۵ سسعرح یبودن 9 ۴ |



E 
 نی سةنالانوتهللا ) هدربسافت ردشلوا لیصفتوید ر دمزال كا لّ هیانعموب |

 نسل كنهتنکره یلاعتهللا هدمون تلاح هکر دب وره ندربج نا هذآ (اهثوم
 | ریدقت ینتاتیح بویقلا نسل كنکیدتا ریدقت نتافو هدلاحلوا بودبا ضبق
 .  ندناسنادارفا هکرد و مد ندسابعنا *رردنوک هشندبهنن نسف كنکبدتا

 یکم عاععش هدنسازا كنسکیا هکز دراو ح ورر و سرب هدصفت رب ره ||

 هکردوا ح وز رد هلکنا "ریو لغعت هکردوا سن ردراو لاصتا هلا هنر |[

 ضبق نفك لآ یلاعتهللا هدنامز یهیدوبوا هنسکرب رد هلکنا تکرحو سفت |[
 هکر ددا روصقرپ دعوبشا نالوا روط_سژرحع *رزوطهدندب یوز نکل نودیا ۱

 ققح یو دبایرغتالةع یراکدید اقول لوا هکیناسنالقع نالواینابز لضف ||
 درج ,دیناجرج فی رش دیس تافب ردت هکر دنناحوز او یتارون*یشرب ردقفتو ||

 19 یاس اعود تیهام یکیدتا تراشا ود ن كسکر ھه تولوا یناعهجریغ

 نالواهد هناسنا تعیع> لازغماماهدنا ریتعم صد *بوئدزدب راکدید هقطان سةن ۱

 ینرصتو ربدت هذندب بوللوا هيم لقع ندننیثیح ساعد هدنالوقعم هکر دموق |

 | بوئلوا همس سفت ندننیثیح یلبم هتاوهشو تاذل بوتلو هيم ح ور ندننییح

 حدقومذو حدمو فصو زذ هفلتخم تایلیح بواوادحاو یش یخدیچ وا «دنتیقح |
 || بهذم هدلیلطا سئالاباتک *شعد زد هلل زاشعا هفلتخم تایثیح لوا ینیدتلوا |[

 | هجنرللوقابطاو هبلنحو هیعفاش نکلر دغامد ىلع كالةع هززوا روش لوقو هیفثح

 | هیعفاش هدنامرک یرش یزاخ × بوندزدراو یاصتاهغامد بولواباق لح ۱
 | زدغامد ىلع هصلوق ابطاو هیفنح زدنلق ىلع ذجترابهذم هفسالفو نیملکتو |

 سشثیراک ددد لهع هکر د وب لص ع لصفم مالک نائوارکذ هدلوصابتک *نوئید

 هلیبسكنا هکر دی ونعمزونو دادعتساو توقو ةکلمر هلبایوم فطا هدهیاسنا |
 تاراتخناتک *نواوا کلام میم ییهصبقو هنس>حزوماو هکز دم ییایشا قلاعح ۱

 ردراو یراقعت هباضعاعیج بویلوا یرامولعم لع هدندب کالةعهل>ور هدازاوتلا

 هب رصب رودسصاا نرو لسقعلا هکردروک ذم هدنحرش كل«نیا مچ * بوند ||
 بولوا ردصوهنس ردقیلام لقعلحم هکردوب یسانعم كنمالک *رومالابقاوع ||
 هد و یەم اع عامد نالوا عاص هلذلوا رم هب هثطاب نسخ ساوح رشد رهرس ۱

 هنافرمصتو تارکفنو یلاعتشاو قارشا كنا نیفلوا ىلتفو لعاب وك كرونلوا |
 هساوا لصاح للخو قعض هدغامد هک ردندیسوب رولوارمسم هدرسقجگآ یلاغتشا
 دبع نالوا قلو ربتعم 2 راتو ب شا *رولوا لصاو ناصءنو فعض جد هلع



 تست تحت

 نکل نولواهرشک لاو | هد ەر ش نکا هدنعحخ ورو سةنولعع هکر دارقحا

 سلوح ور هوزوا قالد قبا ) اليلقالا لعلانم متوااعو ا نر ح ورالق ( 4

 فرعنم ردد هی هح روا هدتفرفح نیغلوا ند هيهلا ده رارسا لقعو

 ا لاعت هاو رد اما هیاتبه تیکحیانعر یاهو ییالک ( هر ر فرعدع3 هس

 هکر د لیفارسا ترضح یقافتالاپیسب رب كرانوب (شرع هلح) مماورظاام عیمج
 لمح و ( هدفاشک تواوا مولعهان یرایماسا كنم رر ES یدئلوا ۹ هدوراقو

 هدتمایو ردنرد اح کالم نروتوک یشرع هدشا ) هناعدمم وب ممقوذكب رسرع ۱

 .یدرد هکر ردزکسالاح هرزوالوق بشو>نب رهش ندنیعبات ر دکر کز هساوا زکس ||
 یدرد وےھجسا ود كتردف دع) دل وعع لع دخلا كل كدمح و الا لناصم) ۰

 ردرااوخشم هی وب د ) للعدعب لاح لعد كل دم وےھالا كنا“ ) خد ۱

 هللا رديه كب کس رديه کس < كح:روتوک یدرع .دتعایق ی رها نتسح ر) ۱

 بواد رولبهللا نب راددع هکر دکر کر ا هساوا فص زکسخد احط بوبد رول
 رب روک ذه هدشس ا بوند ردزئاج جد قوا ندرخآ ا ندحقو» هل

 كلا بولوا اب رد رب قالی ز وب قع ورفوب ندکوک ییجثدب هداصفم ثیدح
 كن زوک ی ززد هلبا یرلقانا هکر دراو تالمرکس هدنلکش یسک غاط هدنسورقوب
 جرات * ردشاروب وند ردهدتسوا كرانا شرع بولوا لو قالیز ویشي یسارا
 ندنترونص قاشا ئر هکر دکلم ترد شر *هلج هک رد ورم نا هدینیع

 هدنتروصنالسرایرب هنفزر مابولوا هدنتروصزوکو ا یرب هنقزر مدآ یب بواوا
 تعاغش دنقزرراش وق تولوا. «دننروص .سکرک یرب هتقزر رار وناج یجرب بولوا
 1 و قاصوا وشا هدب راغ و هدرارمسالا نیک * رردبا اع د هرادح نانح نود

 تافولخععیج هند رپ ره بوادارپ تالهررپ ندتجر بآوران و رون هدقدلدارپ شرع
 تانحهدنراذدلوا رداق ىدنلوا صا كەروتو یشرع بواب رو تروق ردو ینوو

 کروم و تسمه و

 ی تم روس ی مس

RYمچ  

 جهاد جو

 بل سم محرم سن جج ی

 ۱ رهن رو د یشرعهدنراک دید هللا نامه ید رانو ںواک یسادن هلا ناس ندقج

 رارریدل اقلد هن رالب هدنراکدد تولک ادنودرکید (هنلا ناس )ەدە سوا ەر دلاق

 ( ربکاهللا)راررب دلاق كد هش رازوموا هدن راکدید ںواک ادن ویدزکید((هللاهلال)

 بوروطهدنتسوایراشاب الاح بوراقیج هثب راشاب هدنراک دید ب واک ادل ويد نکسد
 هکر دب و رعندسابع نا خد هدرارسالا زنک # ردهدنتسوا كرب تاق ید یرال



 ۱ ندم اللا هيلع E هددواد یا نیس و ۳۰ رب راو

 کوا شالوق مرب و رب هرس نادنرب كرع *هلج هکیدلوا نذا اکب هکر داو رم

 ۱ هکر دب و رندسابع نیا هدیبلعت سفت * ردلوب قالب زو یدب یمارا یزوما هلا |[
 | ردلوب قالی زویشب یس ارا یراقوب وط تعد یرابعک هلا یرهک وا كشرع ولج ||
 ع یرلغاب بواوا هدر تو یجتد یرلوابا كشرع هل هد ربع و ,دقاذک ٠

 1 ناک انس و شرع هل هد هيطع نا رجسقت *% بوند ردشماب نعل ردشعا قرخ

 دراو هدربح ہدف اشک *ردروک ذم ود ردلڪوا ند ا سرع فارطا 1

 ماشوهصرهمایعلا موب لا هکر دشا صا هر هکم اله عیج لات یخ هکر دشلوا

 ماودرپ هکعا تراب ر توراو نوا كمر و مالس هلا مارکآ و طا هش رع لج

 | یرزو کک ههن هدنرلاند ویرازو هعنكشرع *هلج هددندل بهاوم * راهلوا
 نردانقبودبا یوم حجت هلاالعا توصبوقاب هشرع نه زکب هن رب یرپ هکر دراو

 هد هفرقتم تار تعم * ید ردا هطاحا ل كنب رل وت را هسا داشک أ

 کر هکر دراو یرزو ردرد كشرع فارطا هکنالم و كشرع *هج هک ردروکذم ||

 رع هکر دراو یرادانق رد هدننروص ناسا یرب سکرک یرب یک نالسرا ۰
تمظع لاک توقان هرو رپ

ر فعضو یشغ هرلنون ندشتسنارول و 
 ۰ انوا 

 یرلذارشالا و ید كن رل دب رارترواهنب رزو ن راداتق رشکبا نوعا

 ناج سعت ندرو و تل E نوعا كماعا قار =|  راکلم یسرک

 جراع( شرع شورخ ( ردلوب قالب زويد ینلتلاق كن هدرب ره هکر دڈماکح

 سورخ قآ هدشاب هردس هدحارعم "دلیل مالسلا داع لوسر a ردروک ذم هدهونلا

 ره تولوا یدانو كد زوب رمددب ندنفرط ییا هکر ادر وک كل ا هدننروص

 رپ كی زوی رشید ندربنع و كسو نارفعزوزوفاکو رزو مسو توقا ورد هدنرب
 تردق هدنرزوا ید انقر رد هدسنتلا رب تاق یعندب یرلقابا هدشرع یشاب بولوا
 كلاه"یشلک هللا لوسر د هللاالا هلال حرا نج را هللا مسب ) هلبا راکرورپ

 تاقواشوقن تمکح شورخاب سورخلوا ردشازاب ود ( راهقلا دحاولا هللا الا
 ج بولد (هدمحو عطا هللا ع ( توربذلاق 51 رسخا تداعى سس هدناولص

 ( ن رداند )

 نو a ق> ماولد زر 1 را لاهوق الو لوح ل)

 ۱ هات ام ك 2 ووم .دنتسوا یر تا ید ا 4

8 

۱ 
3 

۱ 



A. 2 TE ۱تال 7 نار 0 ا ۱ ۳  | 

 نا 7" ق انح راس ےا یا بوح و یسادص و تدص ب واوا ادب نالا و

 ناف یا ود ى65 ناما لها تند اع تق و هداسند ناکس هد کحدسآ

 ه دنس وا د وک نادرون ه تلا كلا و هبت را ےہ .ظع شرخ ولو

 نکح

 یر زابنو زاغ لد# تما هدقدروصوبد ردن تکرح ببس ندر ول نح کالم هلا
 ضصعن کیا یواعمایشا هلج ترم ابر ت اق] سحح نولصراص هبقرب ندنیوقاب

 تجرتدق ین مهلاودهسا تھر ےھل تبجو ) نیکمرب و باوج ود یداک ققو |
 ہد ليد لضف لاسر روشی ربا بابرالابر باطخوید (ةجرلاب ےھیلا ترظذو مملع زا

 دجرب زوتوقا وردک ردراوسورخ قار هک ردوب یر كنهقب رش ٹیداحا نالوا
 || ہدنتاآ شرع یاب رد هدب رغم یرب هدقرمشم یرب ب واوا یداسنق یکیا عص رم هلا |

 انب رسودق حوبس ) بوپ راج ن رادانق رصهره بولوا هدر تاق یجیثدب یراقانآ |
 بو دیشیا نیضراو تاو“ لها یربغ ندنجو سنا نس ههص ود ( هربغ هلال هل
 هلقح ا هدق دشاقا تمایقژرلش اب هوا هژراتعباتماکا رلسورخ نالوا هدن زون رب

 ندنا یفبدشلقا تمابق قلخ ناعساو نیمز بوسک نزاوآ بوکو ن ن رادانق

 كاللا ل نح ران رسودعلا الا ناصس ) سورخرو مجد هش دحر * ررولب

 حوبسد ) ید هدش دحرب ( کاش یظعاام كناصس ) ید هدنیدحرب ( هرغ هلال
 لاال نادلا یاللا سودعلاناعس ) هدتک ضعب # نواب ر وہ ودر د ( سودق

 سونًاءانصسورخلواهکردب .و رم نور نا ځد هد تک ض عب * بوشدررد ( هریغ
 ۱ هدمواعلاء ایحا * رارداكب رګ ن رادان هدک دتشدا راش وق نوید (سودقلا اوهس)

 ۱ قآ ی راقاآ ا هر هدنلکش سورخ 9 رد ور ندقلس ضعي

 ن رادان هدک 4 2 لوا ات اد ند هک نولوا نددحر ز لشد یسهنس ند وا

 لیلا فص بوب د راتو قاق راب ااا یدک د ( نوماقل می )ت
 | بود رانوسعلاق رای دا دم ید ( نودا م هيل ) بوب راحار 5 کال

 || رلنوسقلاقرلیمبقزام نعي( نولصلا )ات زر زد ا كنك

 | رانوسھااقرالفاغ قعد (مهرازوا ےاعو نوافاغلا مقیا)بوب راجرا رکن دک دتیاع ولطریف
 هدهوننلا حراعم (مایصكلع )ردنا ادنواداوبد هدلاح ددل وا هدنرارزوا یرارازواراب

 مدروک لمر هد هردس هکر د و م ندمالسلا هیلعلوسر تّرضح هدسااجملان زو

 كب شع بولوا لوب قالب كيهرک ك لوط مدمروک هنس یک كنا هدضرعو لوط

 كب شع هدنشاب رهردراویزغا كب شع هدنزو رهیزو كب شع هدنشاب رهیشاب

۷ 



E ۱یو گیم  eات ردوا اهاش ئاد كە 29 ره  

 لوالد زو نشکیا یلوط هدایردرهان ردرپ ندرونهدنگاوجتار ره بواوا فا
 هلا BAS زع هلا تردق دن دا هفرآ كن رب ره ت واو | رلعلاب میسو ۱

 هنس دو را قا ا هتشاب ینا 35 تالهرو نم ردتلزاب ( هلا 0 رج هلال لا 2 ۱

 | رواوا ناز را ناجر سرع ندشناخاو توص نسح هدک تا حبس بو وق ||
 كدهب یدع بوادار لوا لیكب ییا ندزادار مدا مدروص يکلعو ندیناربح

 تواو ها او حرر كز وب هر كي ترد یک کو هد 7 رع نیع یناکم

 ous مالس اکو یدبا لوتس ل EE هج اا نوګا كسا 9 س هلعح محا ۱

 ۱ e هدکد رب ورخاکا ا دارج تو٣ تدا ندنلادتشا لاک هع: ۱

 ییضراو تاوعت بوحآ ندانف ل کیا ودعل یدلا اا ود (هتاکر و 1

 هکنوساوا تراشباکس دم ۱ بو وا یتسارا مزوک ینا بوجوق 4 بورب دل وط ۱

 كن ارش و مدروک قودنصیکیا * یدد و کتما هه ر = ناضهر یاعت هما

 كراتلوا عاص ا E خاصاراو یدیلک كسز ..زوب ندرون هدننسوا

 کس تداعس یهز 0 نرروط هدنعا كرانو ییارب یرلعلد زآ ندعهج

 هدسلعت e فرش ك المزا ر ّ عو ( یدد هک انا فرش بن تعاو ۱

 ۱ هرلد ۱ زدراو ییسهکبالم لكبلاعت ىح هدنفا رطا شر ك هکر دن زا ندعلس نصب ۱

 ۱ رامنادنام رامنو لب E ماہ ی راکشر روک ا ندعح فو ررد نیل ۱

 یخدرلنوب ردننر و فوخ هزبس مراکلم مب یا دک رولک ادن 2 1 تویمروط ۳

 یدرهلوا علطم هزمملدلوا عاطم ن دکتمظعوتزع كنسز یلهاایندرک اان راب هکرارید |[

 ناربحو هلاو بویچ هرلارد بودیازپ رکو ربهرپ هیلکلاب ندنحارو ندب رشو لکا |

 هدیضاق رم سفت هدا ( ةتسفلا نیسج هرادقناک موبق هیلا حورلاو ةکناللا |

 ید هدفاشک توشد ردتاحور قولحر ےظعا ند € المات دلم ایجاد حور 1

 یجدرلنا ی ؟ یرلفدلو ۱ لکوم هداضدح 2 ا و رخ دقناطرب ۳ ردلیناربح

 ( افص کلا حوراموه مو ( هددحاو رس توتد رو 4 5و ام

 هک رد هقناط یلردرب هدننروص ا دارم E هداتفو دهها هدنتنآ

 زدک رک راد+-ساوا فصرب هدا جد رانو تولوا فصر هکیرالم جو هدر

 مالی اص رک توت ادار هز لوس ندناهدناقولع هکر دکامرب ا هحلوټ ساب ع نا

 ردکر که سا وا ر اف مص دک 1 یورو دور فص ر ر هکالم هلج

OAD OF 



 دکل لک هرز

 کن اللا لر ) هدفاخ a ا روک ذع ۳ e كحاورا ۷

 ودر مروک یرلنا هک الف هنوز یربغ ندردق لل هکر د هفناطرب دنا (حوراو

 لابحوتاوع» هک ردکلمرحور دوس نا هدرارسالازنک * روئلوارک دید لوقرب ۱

 بودا حبسا هرک كب نوا نوکره هدکوک یییثدرد بواوا یظعا ند هکنالمو ||

 بوو ردکر ک راهتساوا فصو هدرمشح یبسهلج بولوا تالء رر ندنهبست ره |
 هلا تالفرب ره ندا ندکو ک هکر د هفئاطرب هدنتروص ناسا سایعنا هداوررپ

 هکر د هفناطر هدننروصناسلحور ید دهاحنوب دردرر هم كغ اید یررب كراذوب

 شعد رد زلقیءض ندرلنا بویلوا ند هکنالم بو ا بوس بواوا یراقآناو یرال
 ع هکر دک لمر حور هکر د و رح ندیلع ترمجح هدرک ر سفت * ردروک ذعود

 تزرلا بروم: داسا هلا تل واردر یل دره تولوا لبو یک ۶ , هدنزوب ره یزو ك

 || ندنوهر کصادشر 5 راراحوا هر هکت الم رپ اےس توادارپ گال هرز ندنهبسبر ھ ردنا

 یزو ردرداق هخع وب یک همتلرپ نس هلج كنضراوتاوم» زدشالدارب هثسد رب ےظعا

 | نیب رقم قرشا مد هللایلا قلخ برقا بوی زکپ هن هکنالم یساضعا راس هناسنا |
 كشرع هدتمایق رولوا نیکم هدش رف نیس بعحالاح ردهاشالانعلجهلا هاک رد ||

 | باحر ندرون هدنرا را هلا هکنالمردا تعافش هشنموم بور قط «دنناب خاص

 حوزدهیکس جاوف باک (ا ور کالم )یدراس ندنروئكنا هکنالم هج یدییلوا ||
 , || عاهنانب روک هدهعقاو بوروط هدث تارا لوک هار تواوا لک ومها ور كل ەر وادا |

 | دنكاىلا نرلتروص كروما قجهلوا ثداح هدللع ندراناو نب راتر وص كم اجا
 دن سصنع شاو نر دعد رع ندلا ی < میش * رروط توئوط

 | ندتام زا بک هدرارسالا را دم دنا رق كف کم داو

 1 بواوای است دنس هم اغ كن رب نددعب را طالخا یردرد8-۶ ر رگ ور هکر دلوقنم

 0 ۳ ۳ ردسفن ثیدح یش ورون روک لاکشاو ناولا بام هطلخ لوا
 و زلف بساتماکا هلا لوغشم هبندوخاب هناا هز یلخوح نگب | قو ۱

 3 مال >| یعتدب *روش روك ايشا فلاخم NE سوا منا

 هکر د وا نیز ۷ * نویلوا زاج یربعت الصا كن هاجو روش روک رتهثسا قجولوا

 | هننرخآ اب هنسائد كان صخره هکر دشعا لکوم کاله هظوفحمحول یاعتقح
 ۱ روت سوکاکا بودا لقت ند>ول یرضو عفن لاوحاو یرشو خر وما قلعتم

 کسو شا نامه نالوا راس یربعت ردونوا ےک بودیارک ذن یک كل |
 ها ور ر اع قح و ی هک دروت. دم ذم حد el دل بهاوم * ردع



 o ندحوأ بواوا 7 هناسنالاوحا ندظوفع حول لک كم

 رزتسوک هلی رط لثه برض هرزوا تمکح ییهنسن ضب هر وک هئلاح و ۱
 تدسناعء هرلیصءل و فن وگو ترا دو هرلیضءب و فیطاتو تراس هرلیصعل هک ۳

 ندشتوادع یندش تواوا E ا هسا ۱ ناط ٹل وا لصاوولصاح فنعلو

 هلج ردنا قوم كبها وم روا * رز سوک رلهنسد فلا ود نوس و لاو ۱

 هن_ک نروک هعقاویو ردع ول جاقر هکر دمالحا ثاعصا یر ردع یا اور 4

 ندنالاحا ندنامرح ید رب# رد راش یکیدزسوک ناطیشود نو-ساوا روحي

 نکا قلا وا ید رب E سا کالم 3 هاو ی ضصعل 1

 هجا نرخ دوخا هاا لف هلوعم 4 داع ی وا دوخان ۵ -تلاراوهب هدنرطاخ ۱

 یاب ور هک رد هقداص یا"ور ینا ےس هروکرهنس هروک کا هاه نالوا بلاغ 1

 ندا روهط هدحراخ یریعل د رولو | عقاوزا 1 هراص ريغ ردندمسق و ایلصو ءایبنا ۲

 كالم كل. ش 3 : نوکر ه هک رد و رم ندبهو ةا لالا ن زركب در د عون < ردسقوپ 1

 تواک هنتراب ز )سو دیلع هللا یلص لو سر تروح ر شرع هبرتهد دن دم ۳

 دار كد هتمایو هرلناک نوکر تولوا ل وغشسم هناولصو واڪ اا ۱

 هکر دن ورع ندلوسر ترصح ا نز ۵ ناولص ED کد تب ول

 یرلقابا لا شرع یاب تولوا یدانق لر هد رقمو هدقرشم کرد راو ال رب

 نهو هرب ردراو راب وت هګددع تاووام هدرژوا تب واوا را كرب E ید

 یراب وت بوقیچ بورك هرو رح هدنتلا شرع الد ویشا 8 و تاواص هلوسر
 بحاص زر د اراغغتسا سه داق نوعا هسک لوا ںواد ر ر كلل I ندنرل هر طو

 نالوا هدنریتعم ناتکوادآ ( شل ادیس ىلع ہالصلا یف و تاللا )كسوماق 3

 اکسیر GAA دا هکر دب د یدع اک لارج هک ردوب یلیصحكن رب ندشداحا ۱

 نسهجرد نوا بودىاو نس هلیسنوآبوزاب هنس نوا یلاعتهللاهسرب وتاولضعهرک رب ۱

 تالءلوا لیناربحان ۵ ھك د ی * ردارافغتساوامد اکایخد كلملوا نودا هدا ز 0

 1 هکر دعا لک و۰ كەر اک س ىلامتەللا هد هتعایقو رندللدارب ور هکیددر دیک |

 *ررب و باوج و د(تيلع هللا لص تناو) کالم لوا هس رپ و تاولصاکس ےکرھ ندکتما ٍ

 تاولص هک ردو یسداز رد وم چد هلمح وول تیدحول هدرول نح باتا ۱

 رلکلم ییلدارعوا هدل وب تویلئرارق هدرب یربع ندشرع یاولص كنهنسک نر و |

 لوا هەن كو ۱ یاعت هللا بود لرو تاولص 7 هو و یتاولوپ هی ریرب ۱

 رو ا ا ۵ بودآ ت ر



 ۱ E رم 7 ا ید رب OE 0 یوم هد رول نم ,اا

 هکر دار كلر ا :هالک كا یلاعت هللاا هرب و تاوا سا يظل یفح مب 5 ردقو ۲

 || هم ریش ےب یدلوا مہ کر وتاواص هلو من:بواوایدانقررب هدب رمو هدقرشم ||
 : اعد كد هتمایق و یخدتالع بودیا ما لاعت هللا ود ردشعرب و تاولص ۱
 رک ردن اکلم لامن هلا یئوک سدجنره هکر دون ځد یب *ردیا راففتساو ۱
 تاولصقوح هرم تب 1 یس ەك ههجووک ساخ نولک هر اراک ندنو* لا را هقج ص 0

 ]| نیشاکبدنژرپ ناروطرهییعب هدف ومره هدنمايق هکر دوب دب رب *رار زاب یرانرب و |
 || تاولصزوباکب یسهکآ هعجینوک هعج ردزکی رانرب و تاولص قوچاکب کب رلئالوا |
 | هلکوم تالهدعب نوروت ننجاحزوتوا یوید نجاح شع یورخا یلاعتهللا كنرب و ۱
 1 کی دسرواک هج اب اده ری بول ود دمربق جد یتاولص لوا هکر ذا رھا ۱

 1 ینبسسنو یتعسا كنر و تاولصو هروتپک هیدهینا خد
 1 یدانوا كل کد Eel ٭ مرزا لیبصات یکیدید ههفيخک ك قارب نالوا

 رردبا تدایع را هساوا صام تویلقوت یرانارکلم هد رلقدلوا باغ هکر دراو
 زا رردیا تنواعم زهسلید ر زرد مظعن بوند احر ةه کد روک یر
 | ندشوک هدنرالا تودنا دطانا دف. ط هعبط ھەج هک وک یرانا ر ۱ کلم هدنرلفدروئوا

 | اودیز لا کجراورکدا) رزاب نتاولصكنر و اول صومربهی ۔ںوتو طراق ندنولادغاک
 ||| بولوالوقیراعدبولجآ یزو باق لوک هدقدلشابهرک ذرهنسک ل وارار د ( هللا کهاز

 ۱ او ارارقر ههاعاطندسلحم دوخ اب هجیلشا هم الک ی رغ توقا نا ۱

 || ندراکلمهکر دوبیخدب رب *راردیک هفمرایخن رکذ ساحر, بولغاطیخد هکتالم |ا
 || ی رلمساكملخ هلج هدتاوررب بورب و هعهاستوقردق ییع“كقلخ هلج یلاعت هللا هنر |

 ےس رپ و تاولصاکب ےکر ھند ا توروط هدنرزو ا مرق لد هتمایق بودنا مولعماک | |

 تاو کی ردنا مالعاود یدرب وات تاولص واکدوشاکس نالذ ییغوا نالفدجااب ۱

 كلاما دك ردو یدیرب*رواوا هدان زهدي اهدا زررب وتاواصنوا یلاعت هللا هنرب و
 ۱ * ررر دش ر |مالسو تاولصاکب ندا تولواحایس هدنزوب رب ۵ ردراو یراکلم صعد

 ۱ EEE لاعتللا هکر دوب ییصحملصفم تیدحر هدرول نه ناتک ھنن ۱

 ۱ یرلقاما هدانلا سرع یاب تواو a شور ۵ ردشعا لک کالمز وادآ ۱

 1 یعدبرب زد هد ره یر هدقرشهیرب تولو | یدانف حوا ردهدنتلآ كر تا یجندب

 ۱ لآ ییعو د ج ییعكراب و رج لآ يلعو رع لع لص مہللا) ا ۵ ردا

 | ھاز الآ یلعو مهراییع تجرتوتکرابو تیلصاک دج ل او اد جراو دحج
 ۳ ۱ تا RS بوآآ ۳ وا در 7



 || رک: نوڪکنا بوتلواوفع یهانک كيیرکب بواب زا هثمح كيیرکی ه هتک

 | ین .دکد لک فیفخ یا ربم یولبتراطیعهدنمبق موب زولکید یاب وط كی
 یس نوکر هلن بدبحاب یجدلوامرد ردراو یناماهدماب ميكو لار بص هننوط

 | بووق هلام نوحآ یتدغاک تاواص نازوطهدفاب دب بوند نیسعاط»

 || هکردروک ذم هدسلاحانز ( رکیدع و) مردااعد هب یلاعتهللا هلفلوارغآ ییاربم
 | مدرو تکست فک هللا لو سراب هکی در د بولک مالسلا هيلع لارج نوکر

 || فص كالم كبش هدنفارطا هکعدشمر وک كلمرپ هدنتسوا تخ هدکوک اقاس
 | یرداتف مدروک هدقاق هوک یاالاح یدرولیدارپ كالهررپ ندنسفت ره بوروط

 ترضح هدشدروص ییحوص بویلید تعافشندش ردا یرازو هب رکن ولی رق
 مایقندمرب سست هدکدک ندعاب هدحارعم دج

 نوا کیدعا ماظعاو مارک او
1 

 هکلملوا ی ت نعاقشو ع رض هعح دن ںولد مدلواالتبم ھت وفعوب

 یخدلوا نور وریخ هکلم ید نولکادیود نوسر و تاولص هدڅ هکید

 یدلوا لصاو دماعم یکلواو لصاح یدارعبوت یرادانف هدکدرب و ناولص

 8 ا دعا هکنالم هکر دروکذم الصفم هدسلاسلان زهش ( رکیدع و )
 یسعاشا ندئلب نعد قصلوص لد هئاب ندخشاب نعل صد كن رب هکر دراو

 | نصنكنرب تالطنصن ایضنصن كن ر قارمط نصا لب صف كننرب ردح رک

 | ردنوک نصنوللا نصنكنرب راق نصن شنا نصت كنب رب شن آی صارفار
 ۱ هدب رغم هدف منم جد كنرپ تولوا یز و ترد كشرب ردراوخد کالم جوا

 بولوا یاب ك هرک كب یندكنرب تواوا یدانقرر هدرب ار هک یجفد

 اعاد نوح رلرماع د2 تما تالزوعطوبشا ردراو یزو كب هرک كم هدنشار ره
 توش ربا اذنود یمرزاسلا راهانک هلوقموش نسروشاغآ هن نوحارلنا راروشلغآ

 ناضررهش هرلنا ن زسر د كح رک هدنراکدد ردیلکد هدنرلاكرانادج یٌخدرازوب

 ردهرل رشب مجر هرزوا شب رشعم هدنامالانروم نامز لوا هکر دمشر و ید

 یرب ره بولوایزو ترد هکر دراو یدتالهرب *رولوا ادیادا مرک ءادنوبد

 ۳ كاح مظعاام كناصس ) نولوا هدهد اعاد یر ردلوب قالب ك ردرد

 بولد ) حراو لرفغابر) توان هشرع یر( هح د نم لیولا) بوتان چھ

 ےھقزراو ناضمر رهش یعاصا رفغا مهللا اهلخدنل ىب وط ) ب وقاب هتنجیرب

 ندماللسلا هيلع ترضح هدذوبتلا جب راعم رکیدع ون*ردلوغشمهکعد (هننطالوخ د



 یسبغاشا ندرت لول ندنشاب « هدا EE ا 7 7۳ 4 و ۱

 1 1 ا فلاو راثلاو i نیب فلا یذلاناصس) هکر دکلمر شادارندشتآ
 ن ڪڪر دا عج نیخاوا لکوم رال و ا حبسا ود ( نیلا لا هداع ۱

 | هدهندل بهاوم * رواوا رهاطقر هدک دنا ابضغ تواوا اتیادص هدک دلی وس ||

 | ندداب هبآیرانا دابعلابر رضح هکر دراو هفناطر ندهکتالم هدک و ک یکلوا

 1 بولوا لک وم هراتلوپ هل رومخب هکر دکلمرپ وادآ در یرل-سدر بودا دانا
 | نالیدارپ ندسشنآ هلباراق بوند زردیا جس وید ( توربطاو :رعلا یذ نایهس) |

 هوزوا قلوا ندنس هکنالم وك تاق یکلوا یدلوا بواوا یربسغ كدعر ثالم |

 1 وشا هدشنآ ( هنفیخن ھ دکتاللاو ALD ؛ دعرلا سیو هد ابل ریست * ردروک ذم ۱

 ود رد رلع 0 فلاح نددعر هکر دب راصتاو یتاوعا ادعو دارم ندا ۱

 || ندنناقولحم كنيلاعفهللا دعر یرصت نسح هدفاشک نواواروک ذم تاو رر

 ندقلس ضد هد دیظعلا باتک * ردروک ذءوبد شعد رداکد تالهبواوا قواترب

 سکر کی رب رص یر, ناسایرپ بولوا یزو ترد هکردکلمرپ قر دکر ردیویم |
 ۱ رواو ارهاظ ق قرب هدکدردتا تب یخ رب وڏ ردهدننروص الا یسوق

 لاوقا نوئاوا لیص#ت هب يه لاک .هدنسماخ با یودنآ هنههعاصو قر و دعر ۱

 هکر دروک ذعهدربک سوت (رکیدعوت ( ردکر ک هسالوا ناب ایکحو تعد رش یال ۱

 ۱ راوراهمهقناطر,ندرار ae یدروک « دنرب ل راکوک مالساا اء لوسر 0 ۱

 || یلدا نکل هاو بو روص ندلیئاربجوبد راردیک هرب هنرانوپ رر دیک بواواراطق ||
 یهلیدارپ رمسندنرب كرل !مالسااهبلع لوسر بورد كروصندنرب ا ۳ 0

 بودارپ زدلیرپ هدلب كی زوبتردره لات هللا نکل مزاب هدکدند ردنامز ردقن
 | ناهد ) شەر و باوجود ردشعار زدلب كس ز وبترد یک كنا لهلداربزب

 ۱ هيلع لوسر ترضح هدب راخش حد ( رکید عون )( "یشلکل ذطاص هتردقنم
 || قرد هدکدشود هثجر یسهدلاو هفطن قجهلبدارب ناسا هکردب و ره ندمالساا

 || یتحیدنضم هدکد کیخد نوک رق بولواناق شوب 9 ینو هقلع هرکصندنوک |
 هنع»> ین وب بوردنوک ت المر ىلاعتەللا ۰ رکصادقر ی جوا تواواتا لرد هرابرب 0

 یر۴ تدم یرب قزر هلجج یرب هکر دیا ما قهزاب هنس ترد بودبا ح ور خش
 لها نعد ندایعشا دوخاب ندتنج لها ندد ندادجس ید رب یرالگ عیچج یر |!

 كشدح همانطبف یش قشلاو هما نطبین دیعس دیعسلا )ردیغج لوا ندع |
 تام نا كقراشم * راشعدردون یسانعم كشدح ( هل قلخال رسم لک ) یدو



 ۱ ۱ EET ی هم وار زن نمشیدح هکر وک ذمهدرش

 دن رلعترطیح هنساصعا عج تكنسهدلاو هساا ررعم قادار ارت قعالغوا ندنا

 | * ردنا رارق بولوا عجهجر بولوا ناق هرکصادنوک ق رق ب ولنا ھه رالیقو
 | لکو ءەرکصذدةدروط نوک ق رق ہت طز ہراس ےک هک ردروک ذ٥ یدو

 ۱ ۳ ری نالوا یورهولد ی هش نوسلوا ییدیعس برات ںورک کاله نالوا

 | * هلوا تباتکه دنا نام نيم ی ر هکر دنا تلالد هللا ت حارس ص
 لمر لاعت هلا هدکد نوک رق هي هغطنهکر دروکذم هدم میخ هنبیخدو ||
 | تودارپ هلف> رحا نساضعاو ملو داخورصتومسبودیاریوصت ج دلوابور دنوک |

 هدعب * رزاب کالم ںودا اض3 هسرابد هک یلاعت هلا رد 3 یمککر ا نزا

 | ردقنقزر هدعب بورویردق ییدلید ,لاعت هللا ب ود ردقن یرع تدم برا

 صا نامز ده بوعیح هللا هغي ر زاب کالم هدقدكلوار دقت ید لوا نوید

 ۱ ندنوک قرقهدنندح نالوا یو ص ود نلواناصهنو هدا زردق هرذ ندع دوا

 | ردکعدرولوا رب رق وریدقتیر وصت هرکصادنامز وا كعد روئلوا رب وصت هرکص

 ۱ ک دحا نا  هدنیهک اصوصخ ردلکد نک رب وصت لوا ند زلوا هضم ارز 1

 ةغضم نوكب مث كآذ لثم ةَملع نوکی عاموب نیعب را هما نطب ین هقلخ عمج
 اعط ثيدح نالوا روکذ موبد ( حورا ديف عنيف كاللا هيلا هنلا لسرب مث كلذ لثم

 یسلوارب وصتلا د«!حور ت ار ز هلوا هدنکا لات نيعد رار وضت هک ردنا ت الد

 كنتآ ( یکدیعت اف و مک انفلخ اهنم )هدرارسالا "رک * ردروک ذم ود رد رهاظ

 لک وم 5 ۱ ا ریسدلاو هنسکره هکردشع3 یاسارخ ءاطع هدنسانعم

 ںوجاص هنتوا كت هفطا بولا یاربط رادقم رب ندرب قحولوا یرق كلاكالم نالوا

 رارقهدجر هکر دب و ص نددوعسم نا هد دحاو ریست * روس راق اکا لر یک

 ریضنوبد ی هعلح ربغ یدعلک برات نولآ دنا تیوا ینا کا *وم کالم هدک دشا

 61 د رک شود یک ناق شو وادی يعم نامز هسا روند نوساوا هملح ۱

 تدم ۳ ییدیعس و رکک را برا هسروند نوسلوا هل رارد |

 ENE هل رد هب لاعا و لاوحاو قزر رادعم و یرک

 نتروصكنلاوحا لیصافت نالواررحو ردقم هدنآ راو هظوفخحخول هدک دا لاّوس

 یلاح هل ره كد هننافو كنهنسک لوا بوزا توراو خد كلم بوليرو ويد لآ
 ءاشام ةروص یا یت ) هددحاو رفت هن * رولک قراطم همفد تروص هساراو

 رب لاعت هللا هکرذد و مع ندمالسلا هیلع لوسر ت رضح هدنسانعم یتیآ ( كکر

 ( لوق )



 | كدلولوأ یلامتهللا بولو مود تر نوک یجند 2 دنساضعاو قو عج
 NES وز من دریهفست مدآ

 ترعلا یر كحباصم #3 ردنا ق اخ دن رزوا یقروص a ندن رلحما بودا

 ۱ ال دتغاک رب ی دا را تاک ن وا روک ذم هد دد حد کام نددهاع نل رف

 أ ا و هج تا 2z e هی ول كف الغوا قح هغوط نوزاب

 9 تردهدنئدع كتروع ندا تافو وز دیلاعلا وبا *# نود روک

 نوک نوا لوا حور مش هد دلو EA ةدلروص ولد دات تی هخلوا ع

 توالواقالت >| هدنسانعم ( هل ) هدرسافت بود شعد ردن وه هلدلو) هر دا ۱

 لماک هل>ور ما هطقاس ریغ مان اب هلمکم یساضعا زم بع اب هلکشءو هروصم ٠
 هلکعد هطفح و نیبناک اما رک( رکید عون) ردکعد هطبارلا مات و قلنا
 ار هکرد ورح تیدح رب هدندسحاو ريسفت 7# رد هکن الم نالوا فوصوعو فورعم

 ۷ یهدنلوصتویلشاا لک رشرزاب نوار کالم کہ د عاص دک دلشیا لعرخ یٹک 1

 بو ر دتا فف ول تا یدب نیل اوان ع 4 کا کا هدعاصهدک دارد قهزاب كالم ١

 ندیدسهدرارمسالازمک * رزاب هانک ر هسْزعا نویمزاب هسردا راقختسا هتسک وا

 كلمییاهدرسف تقوره نوحا قءزاب نلاعا بود اظف> یی هنسکره هک ردن و رح
 لدهتمایق نالک نوکر نواک د يکيا هن رار نودیک رلتا هدرصع تقو بواک

 دارم ندنایقلت هدنتنآ ( دیعق لاعسلا نعو نیل نعنایقلتلا قاتذا) رک ید رب

 كسک ره ن روب نم نیکلم هکر د ورم د نددهاحم * ردکلم رشکیا وشا

 ند رصب نس>ح * رزاید ین نکی داکیا هدنکل هتنخ ىح نااعفا و لاوقا عیج

 هیالخبویلربآ هظ رب ند هنسک یراقدلوا لکو متال کیا ویشا هکر د و رم حد ||

 هللا وک ) هد ریساقت * رارواک هنن هدعب بودیک ندنناب هدک دتا عاجو هدک دریک |

 ره هظفح هک ردوب یر كهوجو ناثلوا رکذ هل راه كنتآ ( تب و ءاشام

 ندناّمسوتانسح هدر اکدتنا ضرع هقح بان>توزاب نلاعفاو لاوقا عج گكنمشک

 هسا قحهثلوا ارج هلیسد رب ندیافعو باو یاو یتانکس و تاک رح نایلوا

 تافنعو لا رو حر اد ین كحووحع كش ین دحاو بر ترض > نیغمالوا

 كنا( دتع بیقر هیدلالا لوق نم ظفلبام ) هکر دروک ذم هد هبندلبهاوم × رها
 قحیزوس یکیدلب وسره ندرشو رخ تكسکر ه هکر دشءد سابع نا هدنسانعم

 لکو لو و بوزا ی کیدید مدلیف م دتا | مدلک مدتک مدا مطب
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 ۱ تب تا لا ا جر 0 0 یس هفطا r یار , لوف

 ۱ راخخاو 2 نیسان رفا رب اس و نعانآ و دادجا یئ

 ی سس



 رکو ج کب كد دتعماق بوراو هلن رق کالو ندا تافو ردولوط هم لود ردنا

 ملخ د و ) هدفاشک |

 ںواکاب نب رال زم الصا نو دنا هج وت ارو لبلد یب ھت رلماقم یکہدننج یرب |

 رط بولا یدلوا بولب رب و یقد یرالع كنا هکلم وادآ لج“ نالوا لکم |

Kn Be 
 ۱ | را | یسهق الع هنر ےہ توئوعیلا نالوا قلم + هرشو رخ بول وا ضرع

 | كرذاك ا ذم ل ےھلاعا طبحاف ) هدهیطع نا رفت * رولیغار

 | تولوافالتخا هدعلزابیرلباو نکلردررقءیند داوا لک وم تلم هغمزاب نئاثس

 كنب رلبا ول ځد راضعبپ وید راروتلوا تاقاکم هلبا هب وند عت نامش بویازاب راض عب
 توژاب ید ن رلباوث راکلم نال وا یر هلعفح نوعا كلر و هدا د یصوع

 | * ردر-ثءدزوتلوا م هرباوث کج,ذیا رودص هرکصن دک .دلک هناعا یراضعب
 | نا هدنسنانعم يآ ( بتکلل لکسلا ی طک ءایسلا یوط مو ) هددحاو ریست

 1 م هدک دتا تافو کر e یب هکر د و رع ن كادر ن ناو سابع

 هک رد و مد ندءالساا هيلع لو سر ترض>رلقاص ورڈ ود نورد نعل ردنا
 5 نس یلو# نالو برات تام کا نازاب ا هدک دنا تاقو هک وب

 نداسع کی مرر مراکوک هدنراکدید ےاہراو هرم a نر و هەر ور ندعس كرتا

 رو-ثدربا نام ناجر بر نامرف ود كزاب دتناتسح کانا ناو تودنا لیلمت و

 ره تاتج لها هکر دشعد دهاح هدننآ ( مهلاهف رع نجلا د

 رهدک ردشعد جد لئاعم ® یدا یراذطوو نکنم ورتدللدارپ اب وک را همروشاش

 نیالعا ماهم نالبرب و اکا هدّنچ بوشود هنب راکوا رلکلم نازاب نب رالع كسک

 رفت نود زارادا و ید رعل ییایشا ۳9 الوم یاطع عاونا و

 نالوا لکّوم دن رلع هد اید تاتش - لها ر ھ۵ هکر د وه ندل:افم ید هدسار روک

 2۲ یخ هدرسلت راست بر ردا لخاد 5 لصاو اح بوشود دنکو ۲ کام

 تدهشو ةظفلا تسبحو مالقالا تحرط تاب الا لوا جرخاذا) اهنع هللا یطر

 ندک دتا روهظ راه ت ایک لوا نعد بود د شعد ( لاع)لا ىلع داسحالا

 هدینیع جرات (رکید عون ) ناردنوک راکلم الصا هغهزاب ن رالع كناسنا هرکص

 ره هرزوا قلالد تا )ها صا نم هیوطقع دل نهو هد نينه ,نابععم هل )

 کالم رشکب ارروط هدندرا یر هدنکو ا یر هکر دا طبض كلم مشیکبا ی

 هدب واتفلا ةصالخ نود زروط هدنلوص 1 هدنعاص ئر بوزاب ی ملاعا جد

 هل هکر بدی د راضعت هيلا تب ینیلناک اما ارک هدک درب و مالش ن ا

 هوه رههدرارتالا زی ردکنم ش E هلن کج 4 نالوا هات تاب ودنک |

GE 



 تا دح RT کام هش هدزودنوک قشر د ا طظعج

 تاکسندنخانح لا كلم ىد ندنرل كا هكر دا ظفح كلم شا زو موم ره و

 هسا وا ظفح هدنیهلا نیفرط هدنیبام هک هلیوش رار دبا تیاجو تسارح یک راوق
 نا) هدفاشک رد ورح فا رش ثیدح رب وید یدنا قەغ قعاق یتا راناطرش |ا

 بواوا یو رم یا ثردج یک ہدرارسالا ڑک هدننا ( ظفاح اهیلعال سفن لک

 ندنرا ګا ںولوادانسا هنسهلج تاکلم شعلازوب كا ظفح 1 راو تاكس نکل ||

 تواک ج تقو یراکلم زودنوک هدیابل رم عرش E و ۲ وا ص 0

 یراکلم زدنوک بواک هدرصع تقو جد یراکلم هع ؟و رنک کلم رک | ۱

 ع تر ندمالسلا ممیلع مارک کالم (رکب هد عو ) رد ور تی یدک ۱

 تاه و یرلل اّوس تیفک ر هس رم هدربق هکر دربهش ا وادآرکنو ر a ی ۱

 ایانّتحا ندیاتطا نیغلوا نا مج روهش» ی رالاو ۹ راسو تعاسحو تو و

 هنننم وه لافطاو هناینا هکر دوب 2ا هدمامهلا ن 1 هر (اسمںاتک * یدملوا ناب ۱

 اح مکتن ر ددل وا یاالتخا NE وس یک رشم لافطا نوا راک و رکتم لاوس ۱

 نذلا هللا تش ) هدیلع ري سفت * نوند زدشعلوا فالتخا د هدنراوخد
 هکر دیو مندلنافم هدنسانمع دا )ذرخ الا قو ابتدا ایا ف تالا لول اوئمآ

 ۱ یدعاکسنولک هن رگ كنا کالهرب وادآ نامور هلع> سا هدک دا تافو نعوعرب

 )اس کون ۳7 شا لاوس یکندو ربع و یر ںواک الم هایس یا

 عو ( 9 دشعلوا 5 رګ ولد رواک ربکلو رکثم هدق دوج بود رو باوج هرزوا

 ۳ هکن الم صعب هکر دول ینو امه نوععد كن دح کیا روک ذم هدسااگا ن ز ( رکید

 ۱ هلنامز یرلک دلک و هل رلعسا یرلنالک هزاع توروط هدنراو عماج هدنراتوک هعج

 | راردیاعامسا یهللا رکذ توبایق نا رافد هد دقبج هربنم بیطخ بوزان ررپ درب

 اض رر E کیا داتوم هنن زامن عج |

 هسا دتا تافو هبا تیادههس دشود هنلالضر وانغ هد داو ارق ور وافش هسی داوا

 هدراصماو راطقا هکر درلنوش جد عونرب ( رکید عون ) راردنااعد ود هلا ترفخ» ||
 ۱ :*رولوا رظانو مطاح هتدابعو لعو رک ذ سام بودیا راذلک و تشک یابند لیلا

 ۱ نا رب ند هکنالم هکر د وب یلاجا كنسانعم فد رش ثٹیدح رب هد 0۹ رام میش

 | و داشوق هل ردانق یسلحم لوا كد هک ک كلاس هدنراقدلوا عج بورغاح لری | ود زکلک هزکتجاح رادساوب ردیارک ذ وقرب بوبارا رک ذ لها بوزک هدرالوپ
 a - نکا بوم الع قم . ترضح بوق کوک E بها دا



 | هدن کبد زرواک ن ندکر لوق نالوا « 2 بوروص ود سر زر ندرب هت ابا ِ
 | ردا دیو میظعتو لیلهتو دیمصو ریکنو حبس سس بوپد زرین مرللوق
 یدراهسروک سپ هدنراکدید رایدمروک هللاو قوب بود یرلیدروک ییب هدنراکدید
 | دکوم یرلتدابعو تعاطو دشا یرلعبس رک ذ نود ید رواوا هل یرالاح |

 | ردیمراشمروک یناهدنراک دد راسلا تنجب وب دز دنیراحرندنب هدنراک د د یدرولوا

 ۱ بود یدز ولوا هل یرللاح یدرا هسز وک هدن راک دید راش غر وک هللاو قو 1
 ٠ ندعهح تولد راردا هداعتساندن هدنرلک دید یدزولوا هدا ز ی راتمو صرح ا

 یدرهسزوک هدر اکدید زدزاشءروک هللاو قوبتولد 0 هدنراک دد |

 هدا ز یرلبا رطضاو فو>و یرلب اتحاو رارف ندنا بولد یدرولوا هن یرالاح ۳

 ناجر ترضح هدنراک دد رردا ترفغم ب اط ندکنرع تاتج برا یدرولوا 1
 1 ن رادا مو نارفغو تن هرلنا ن هک كواوا دهاشرس هناش لام کا لوا ۱

 یس رد راکلموہشا ںوروب وید مدر و ناماو تای ندنراک دتا فوخو ناسحا ۱

 تجاحیرغ بویلوارضاح نوګارک ذ هثسک نالف هساګ لوا یسهیج هدشاوررپ |
 ) مھ سالج قال مولا مه ) مدتا ترثغم یتداکا هدکدید یدشاک نوا ۱

 سالح هلیارلنا هکر ردموزلتداعس هئاطرب راتالوا رمضاح هرک ذ ساخ عد زرو |
 قرنا هدقجلوا تجرنیفلوا قلا قوا موح رم بویلاق مور رانالوا سناو |
 ساكن ٠ ضرالاو ( عارصم) بدلا رعاشلا لاقاک * ردقفحو ءزرقم یسلوا |
 0 د هد لح و: شا هکر دمع د ه دئح رب قراشم 0 یصاق 4 بیت ات کل 1

 نآرفتعارقو لیلهنو جبس ؟ردهالک نالوا لّتشع یمللا :اضردارعندرک ذنائلوا |
 عاونا )دساراوهنره هاشم هرات و دو یک هند مولع سا ردنو نيمو ٥ ءاعدو ۱

 بلق هلا ناجر بررما جد عونرب ندهکتالم هکردروک ذم هدناربتعم ( هقلتخ |
 هک ردرلزوش د عو نر ردرلکلمندبا ماعلاو مالعارادنسآ ضب والا یرطاخ هناسلا |
 ار ) خد راضعب رار د نیمآ هدنلاحیئارق كرانم"وم ( طب نابقوا نارق هدزام 1

 || رافغتساواعد نوحا نمو ء نالوا هرزوا راظتنا هزامن ید راض« زرد ( دا كالو |
 ۱ لازم هکر د ورح ندمالساا هلع 1 ور ترمّهح هو هک اوف * راردیا ۱

 لوابولوا ناطیش هدنرب و کالم هدنرب ردراو هناخ يکيا هدنکروب كص أر ره ||
 كنا یتنرو ناطیش هدک دعارک ذ بوجاق ناطیش هستارک ذ یییاعت هللا هسک |

 ۱ نید(نیجا لا حرا ) كنيا مت هلا هکردب ورم خدوردنا هسوسو نّوقَوص هل ۱

 ۱ ۳ E جا ۵ کرب ردراو یکلمر لک ود هر هنسک



 لات 07 با ل لاو و رع 717 نامه یدلبالاب کس و لاج را
 || رک ذ هاك لع ور ندهکشالم لاوخا باب هک لوا مولعم ( هکنالم تنک ) روب و |
 نيصرا RAINE یقائصا ناثلوا نیل هنامدخ عاوا یربغ 3 هکیاللم ناثلوا ۱

 | هکر دروکذ مەد لەر سفت *نواوادعبالو دعیالا کالم نالوا العا الماصوصخ ||
 | لیئاربجات بواک كلمرب نکیا هدنناب ككلوسر ترضح مالسلا هیلع لیناربخ نوکرب
 ندساعیاهد دحاو ریست × شءد مرلي ف یکلعره اکبر هدقدروصوبدز دوک و

 ]| رهاشم * رولوا لزا کالهررب هلیسهرطقرپ ره كرارومغب ناغب هدایتد هکردب ورم
 ۱ هت یداکا یزو لوک هکر دن وره ندمالسلا هیلعلوسر نربضح هدرمسأشت

 | قحهصابقانآ هدنرارا هک ردولوط هلی وش هلبا هکنالم ماو مک ارو دجاس ه هک و سکا
 | ندندرا یریر نفارطا شرع هک ردن و ندبهو هد راوتو ر سافت * ردقو ر

 | شع هدنفرا كرانو تودنا فاوط هللدلهتو ریکت فارشا ةکنالم فص كن شع
 | كلجاو كظعاام ك دمع و كلاس ) نوب وق هش رزوما نب رالا فص كب
 كرانو تود ( كتجزنوعحار مهاک قلا رک الاربکلا ت ااا لالىذلا هللا تنا

 وارد ىر ره بویلغب نر هک ردراو ید فص ك شعدوخا كي زوب هدندرا
  ندسابعنبا هدینیعحیرات* ردلوب قالب زویچوا یمارآیرادانقیکیارذبا محیبسلوارد
 ۱ تدابع دفئاط ك ژویحوا هدنرب ره هکر دحرب شعلا زورحوا شرع هکر دن و رح

 ۱ میبس د هتخارب یر ره رولب دععدحا نامه ینددع كندةئاطره هکر دراو هک اع 0

 ۱ هکر ذب ر ور ندیعازوا ماما هدیلعد رب سست # ردلکد ییولعم كن : راس هکر دنا ۱ ۱

 ۱ یکانوا هدک دندرذردقن یددع تا هکتالم هدراکوک برا مالتسلا هيلع یسوم |ا

 || اللعولحیادخ یادنوید ردناسحو دعو دعب نارت تارذدتنام طرسره ردطیس ||

 کن مدقم ندعدا برا مالساا هيلع یسوم 2 هدرارتسالا رک * یک ۱

 ٠ ردرادفم هیرلثا ترا ۳ وبد هکشالم اللم هدک دید ردرلشعا دا ۱

 | منبع و زویطو نسنو سنا درک كی نوا شر ره هک رد كی
 ۱ هکر روک ذمالصم.دنال ری نشت و درک ر تست شعر ا تایرالا یر ناطخ وید رار دز دق

 || ینشع هلج وب EES هب رب تاناورحرمذع نجو نجیشع ناسا معز |
 || بولولایئد ءاعس کمالف رمشع هلج ون ضرا ٌهكتالم رشع هلج وب هب رګ تاناوبح ||

 | تاناوی-ورزیطو نجو سناعیج ردقعاضءهرزوا روکذم بولسا كد هب هعباس ءا
 ی ر EY E ناو ر تک دکنالمو ضرا کا رک ورب لاک تیس هتد دع

 | كيظعس رد تاتو راسو ی وگو ضراو تاو« ةكنلم بواوا ہرزوا تاق



 نالواهدنرب ره ندنرلقدارمس كيب زوتلانالوا لامالامهلبا لاغتا تدابع ةکالم
 تاقبط تن هتعاقتراو ضرعو لوط كقدارم رب ره * رد رمشع كن هکئالم

 كرهباب نعد كناقدارمس نانلوارک ذ هکر درمقح *یشو رغص مسجرب ناوعسو نیضرا

 لیصفت كد هلحوب ردقوب یلاخرب شراقرب بواوا یلتم تباغ هادابعدابع یرب ره
 کن المندبا فاوطو تدابع هدفارطا نوع تاناکلابر تاقواع سانجا ناثلوا

 نامشیب راددع كرلنا بولوا هرذرب ندسم هرطقرب ندرح تبسن هنترنک یارشا

 ظوفححوا مادخ نالوا لارج ترضح ناوعا ادعام ندرلنا * روا هالعرعهللا
 یرارجو هنترنک رادقم لداتعمندابع هکنالم دانجانالوا لیفارسا ناوعا بولوا

 هنلایوسام هرزوآ یلالد (وهالا كب ر دونج لعامو ) هنیفیک یرلتدابعو هنتدم
 * هاوسهعنصق رب نم ناڪ” ( ظذ )ردروطسو روک ذموبدردلکد هاک او ریبخ

 هکر دشلوا ر رګ هدرسافت ( هکنالملاوحا ) هرادربن شلالجو زعددرخو لقع
 تطاشو هدنسازا قلخ هلقح ناثجاب یرلتذشو توق ییدلند کلم هکلم

 تنسوباک رهاظکر دروک ذم الصفم هددصاقم حرش* رذندنتهج یراتلاسرو
 هدنعاسرب هک ردهبنارو ةفیطل ماسجا هکتالم هل وبقم لوقكنمارنک او هجلولدم
 یرلناش * ردرارهام هدنردق هبهقاش لاعفاو زرد رداو هلکشت هلا هفلتم لاکشا

 ژردادخترضح ءانما بولوا یلسر كنيلاعتقح هبایننا ردناوعس ی راثکسم تاعاط

 (نورتوبام نولعفبو مهرعاام هللانوصیال × نورتفیال راهشلاو لیلا نوح“! ) |
 دی نرو مات مابق ماودلاییع هتانناکلا قالخ تادابعو میت هجساوعت یرلتآ ||

 نکل کرا ندوهعب را رصانع كالهرب ره هکر دراشعد راطعد رارد هر زواماعها

 ذفانندنتهج ییفافشو تفاطل لاک كناوه ردبلاغ هتسازجاریاس یساوه رصتع
 رردا لولحو لوخد هناش نالوا هرزوا تبالصو هناا فوج يح هعاضمو

 یسهلوقم اجناو صیلخ ندکلاهمو ءاملا لع یشمو ءاوهلاف نارطوادعا ةبلغ
 یراکدا بک ندرصانع * راردا ترهاظهو تنواعم هناسنا اب مک | هدایشا

 ضراوع ضعإ و هن رالوا هززوا زاتنساو باجحا نراصبا مک | هززوا بهذم

 بیس هنب رالوا لکشءو زوص» هدنزوص یراک دلید بویلوا لک یرابیکرت لبا
 تودارب ی رل وز كرلنا هدلاوحا صبو هدزاصبا صءب یلاعت قح هکزدوب

 هل تیسهو هلشد او تزدق ضکنویعآ 1 هدلاوحا صءب و راصدا صعد تکحو

 ید هددیاقع حرش * زدیا لب وح و لیدبت هب هفلتخم لاکشا بویلقاص ن رابیکرت
 مدرب هکر ردهلنادابع ںولوا كکراهن یشددهن كلمره كشو ههمشیپ هکز دزوک ذم

 ) ندنداع



 موصعمندناتسو ET E ومولو او برشو کا ززاو i ام ۱

 ناوعسلا نم ۶ م عال لف ) ن هکل رلذزاع هلعح لس هلاو>او 9 هجا تردرآاربەو ۱

 فو مالع تام مالعا یه هیربغ روما هەو هدعیبآ ۹ هلال ا ضرالاو ۱

 ۱ و ودعسش کیا کالم ê هکز دروک ذم هدد وەى ا یار سان # زدرااکد
 ته لاصدالا لع تواوا قرغتتسم هدعلطم و قح ترمضح.تفرعم

 > ید یعسقرب رد نویلعو نوب رقعو نو رک هراتوب تواوا هوزوا لاغتشا

 0 ارعا تار دلا ) بودا رعب دن یتاناک 1 هرژوا هنا "تار دعتو بناب ر

 ۱ ۱ لوصالایاتک ( دا ) رد دایقنالایوذ مسق کارا ۱

 || بابلک نم م میلع نولخذةکتالملاو) بوريك هنج هکتالمهدتمایق هدرافصدهازماما ||
 السا هرزوا قاالد( رادلایمع عنف متریصاع م Sle مالس

 میجب نکلرارروتک

 یقعشایداک انواو ارم یھ هل "ارج نامه كمروک ن 1 ةع: لاج كان ا ندم الم |

 | یتتوبهللاو ) ردادخ لضذ صحم یصوصخ تیوراربز دکر ک هساوا عقاو هرکرب
 || (هکتالم بیتر) نلعاو نخاع لعاهللاو ردشغلوا اداو رپ روید (ءانبنمهلطف

 زا ناعجرو تلیضف بدترت نالوا نانا مولعم هدنسارا هکئالم قانصا هدنارتمم ||
 ۱ هد رخآمولع فشک *ردر لنلوا لسو لک یرشاهدنرلکا هکر ددعلوا ناب هعجووب ۱

 ا ردووک ذ ذموبد ردلالج تاقدارس باجکاوشرع *هلجو ن وب ور < هکنالملسر ||
 | هنزخو هیضوا ٌدکنالم ےھدعب ناعمآ تفه ةکئالمو نانج کال هلبترت مه دعب

 || هغاشا هقبطرهلوانیشن هن رب شرع یراماقم هک كنهفناط یتتقره لصابلاو ردراز
 تشهد لاک ندنرءلابر تیهولا تبيه بواوا لک او لضفا ندنالوا قارباو |

 رطخ ىلع نوب رقلا) رلئالوا بی رقهشرع ردهر زوا بیئرتوب ید یراتشخو |
 ۱ ندنرلتهد لاک هلکعا هدهاشم یی العولح تظعرات آ درع هدو ھفم ( مظع !

 ۱ ف رر یرب ندنراتربح تدش بواوا نازرل یک نازخ كرب هلا نازوداب راتخا یب
 ۱ * ردذعلوا رب رح ود رداک د رب جد هن رادوجو در یره تح ںویاب

 | هکردنوب ورک هقبطدا رعندنتآ (هلوح نمو شرعا نولمع نذلا) هددصاقم ربسقت ا |
 ردرلیلوا هبط خد هدقلدار و یرایاواوفرشاولضفاو یراالعا ٍلتتاقبط هکئالم |

 ندهکنالم سابعناهدرشبلادیس ىلع ةولصلا ن رشبلاو تالصلاباتک * پوند
 هک ردنوس ور ک نالوا نک اس هدشرعفارطا درا ص ءر تولدردشرع “لج نول رقم

 مارجانوب ره رقه ید راضعد تولد یک رلنالواهدنس هقبط كرلناو لیئاکیمو لیئاربح

 لیناکیمولیفارسا هک ردرفت یدب نوب رقم سد راضعب و ردرلنالوا هدنرببدت تاو“



 عردن» ردزوک د ا زلال سمت حورو ام ناوضرو ل

 ۱ ۳ كب الم فانصا عیجج نالوا كنرالا ىلع نيثكتم هللا رشي رمشعم ( ناسنا
 || امه ءدماع بولوا فالتخا ضهب فالسالانیب هدنصوص> تلیضف بیر نالوا

 ی وبا یضاقو"یبلج یضاف ندتنس لها یالگو هلرتعمو هفسالف و |

 | فقوتبویق |عطق فرط رب جه یراترضح مظعا ماما بوید ردلضفا ندناسنا ||

 || لالدتسا هلباتبآ (مدآ ییاتمرکدقلو ) هناسفا تیلضفا هددصاقم حرش ردشعا |
 ۱ کک یی ھات ضو ) اصوصخ رداك د مر سه یلیصفت ر 08 ارز ردقی ص ۱

 | هسا لوا زن اد هنخددلوا لضفا ندناهولحم ضعي كلانا یتفدلروس (انقلخ 1

 هدنارفیدهدنهح هکنالم اصوصخردررفم یکودا لکد هش ا یرغ ندکتالم

 | مهاریو لآو احونو مدآینطصا هللا نا ) نکل ر دشلر و ( نومرکم دابع لب ) |
 ۱ لیاد هت ا ندهکعالم عیج كل رشد ءابدن | یا ) نلاسعاا لع 2 لاو ۱

 || ندنا رع لا و مهار لآ هج رکا ردرالخاد یر هکئالم هدشیلاع ارز ردلبلج |[

 1 ۳ ییهکئالم نکل رد رل_ثعل وا جار او صرص عاجالاب رانایلوا! اینا |[

 ۱ ندناوولح عیج ناسا ع ون هکر اب دید هقناطرب هدنابل ریست ردق وب لیلد الصا

 | ردبراتخم حاجزو یلوق سابع نا لوقوشارداکد لطفا ندهکمالع نکلردلضفا ||

 كلراتوب و لار زعو لیفارساو لیناکیمو لناربحند هکشالم ناسنا هکیدید یک ماما ١
 || ندەكئالم 1 نانا ید هغث اطر ردلطفا ندنرا مغ كرلنالوا یدشام ۱

 ا هدنارق د مکتن ر ووا لامتسا هدنسانع« هلج یظفل رنک | هکرولوا هاک ارز ردلضفا ||

 ۱ نوپذاک مهعیجو یمانعمبولب رو ( نوبذاک مهزک او ) هدنفح نیطایش
 ۱ ةکتاللا تلاق هترذو مدآ لح وزع هلا قلخ ال ) مالسلا هبلع لوسر ترمضح |

 ةرخ الا كو ایندلا مل لصجاف نوعگنیو نوب شب و نولک اب مهتقلخ برا |
 (ناکفنک هل تاق نک یورنم هیفتخغنویدبب هتفلخ نملعج ال یلاعت هللا لاقف |

 هکنئالم ماوع هکردوب یلوا لداع نبا نالوا نلوم كبابل روب نم ردشمروی ويد |
 هدنارقارب ز زوهد ردلضفا ندهکئال» صاوخ نینعوم صاوخ ندننعوم ماوع |

 بوليرو ويد ( "هبربلارمسخ مه كلوا تاسطاصاا اولعو اونمآ نيذلا نا )
 یوغب و یدسحاو ىنليدح ( هدنع نیذلا ةکئاللا نم هللالع مرک | نمّولا )
 مهاجهدنناتک و لد ل زاونلا تارانخم هبادهلا بحاص × بود ردرلشا تناور

 تنس لها ضءب بوشذ ی نانا ی 9 جو عوج هدربغصاا

 عیچ ایلنا نالوا منآ ی



FE ۱کا ا نالوا ی 0  Eو د ا  a 

 1 المصاوخ هددندل بهاو م *بود ردلضفا ندهدآیب ماوع نوا رەھ نالوا ۱

 نوس ورکو نونرتمو شرع *هلجو لسارزعو لیقارساو لاکو لتارگ ۱
 عاهللاو ردروک ذم ویدردنویناحورو ۱

 | وا ءاروامو ی تاب ۳ ۱

 | E کا TS كن زو ا تفت دا یابد د رد

 ردندکو ک یک درو لشد كاان رد ردرلعدارمض+ هنن زول كا نا

 | تاذلاب هطساوالب لر تاق یجتدن هکر دروک ذم هدنارمتعم رار درضخارح یخداکا |
 | فاق هوکشاب هوک نالوا ندنرا هیتر تزع هبعش كهرهتمظع دک نالوا ,دنلا

 ریسه ہلا رقم قرش ءاجا تعفر ءا نولوا فاص رضخا د مز یک یلصا |
 ۱ هدتاوررپ * رداصتمو لصاواکا ررر ندرلغاطنالوا هدررادد CE) ردرار و ۱

 | هراز بودا كير یرمطلوا هل> مما تال» نالوا لکوم قاق هساوا وللوا هراز |

 ۱ راب ردنالواه داند هکر داوقنم الص قم ند هعدق بتک هدعاحیا نار سفت *رداروهط

 دسطث رار د هل ج بو دبا هطاحا تب زوب رب س طب هکر دید قعد رب ندسطس رک ۱

 || هدندراكنا ظعهدندراكنا مصاهدندراكنا سنیق هدندرا سطنب ردبکر اکیرپ هدوک |

 | یرب ره بودا هطاحا نب رار یرب هلجوب هکر دراو ی اب هدندراكنا غاطرپ ندسالا |
 || قصن هک ردوصولثاط یاب رو نمردبک ر اکب هروک هاب رد طاح تیس هطیح |

 || كلا ردنا رافغتسا بویلغآ هيك د لید كنا عج یا بوبوق هنتلا شرع لاعتقح |
 ردیس هلوعم "یشال هدنناب كنا یس هلج هکر درع هدندرا یاب رار د یاب نوا

 هدفاق لبج ءاروام هکر دروک ذم هد هربتعم میراوت ضعب ( هعسراخ ) ۱
 | ان ردیدب

 تاقواحنالوا هدنحا كن رب رهردراشعا هطاحا ناق ندندرا كن ر یر هک ردراو ||

 زک هددعتم مو 9 JE د ا یربغ ندنزعلابر نرمعح ندنرک لاعیددع ۱

 / ردفاثدزوتوا هدفاقءاروام هک ردن : وم ندمالسلا هيلع لوسر نرمضح هدرارسالا

 | یسهلج ردولع هللا راندا ادخ تدابع اد نیا كرا اریرب قارب وقار

 || زداکدمولعم ,رلنا الصا یکیدبا رلیک سالباو مدآ بولوا موضعمواربم ندیصاعم
 | كلا ند ود درا ا ن دک ا نقاط و وا ید هدناربتعم ضع

 1 ددع شع ندروهدهدندراكناندشموک هدندرا كناندنونلا هدن درا كن ندربنع هدندرا

 || ولع اسا تعاط هکتالم هک زدشلدارب له كب شع هدندراكا بولدازیزب

(۹ ) 



EET:3نیا جنس سگ : a RRR AE E 

 نکو دیاهن سالباو مدآ بولوا
 ۱ هدنتنام نسکیابقاوا هیلعع هن هيس هرالاعوشا الع صعب × راردبا تدابعبودبا

 || ةد رشباتک × ردرلشما هیعسل وید لاثم ملاوع هراتونلاحو فشک بای زا نیغلوا
 | ۲ضب ضرارب یکی لح مسءدشاق ءاروام کرد شید نی رم فه ضمب دا
 || تییهنوقاب هشرع هکنالم هج نالوا هدنګا ردلوب قالبی یعرکی یلوط هکر دراو

 زا یشادلو ناروط هدننا یس رب ره نیغلوا هرزوا تربح تباق هدنزءلابر تردق
 هکر اید دراضعب * رروط هرزوا تااحوتمایفزورات بویلب نغددلدار سىلباو مداو

 | لوسر ترضح هدسااگان ز بوند روئشوداضیب ضرا وبشا هنن رپ كلا ] هدقدنلوا لیدبت یزوب رب هدنمايقهههوهف»ییآ ( ضرالاریغ ضرالا لدبتمو )
 ۱ هکر دراو رب رب زودمود ندنموک قا هدندزایاقلمح هکر دب وره ندمالسلا هیاع

 ۱۳ 4 هلعار کا بولواولوط هلباهکنالم ردردقایند هک یدب یکلکوس
 ۱ هللا هلال هدنتسوا هک ردراو ۱ درب حرف قرف لوط دلا ثمره رشود
 ۱ ات راب ( ںواوا تفت هدف او هل.ح فارطا یمس ده ههجره ردشلزاب هللالوسرد

 | تاجاطا یطاق تاجانموند ( كرانب.يهبذعتالو سو يلع هللا لص دخ ةما جرا

 ) لوس هطعاو دعا رح و لسنعا نل رشعا مهللا) هدقدلوا حایص نودا

 تما کز رادد برات ید رانو ںولک ادنوید نسرلبد هل هدنرکدت ااعد نوشالغاوید

 ۱ *رواک باب رالا بر ںاوج ود ) هل ترفغد5ینا ) هدنراکدد نسهدنآترفخم هد

  هدنفارطا بو راو هقاق نینرقلاوذ ردن کسا هکردب و ره ندیهو هدرارسالا مک
 ۱ یرب ره هک ردمرط یچدلوا تبوروص ندفاقود ردنرلنوب نور وکر اغاط كح وک

 ینرط كا ردا مااکب هدک د لید هر 0 هره شرب یاعت ق” ردلصم هر
۱ 

 بولد رب و ربخ 5 ندعح تر رسد فاقاب ید ردنکسا نوید مردیآ ك رخ

 قاز ويشل یحصرع و لوط هد مد را مب و ردعظع یاش حر داوا |

 رانا هک رذزاو رلغاط میظع ندراق یناص ه دنا كنا هکردراو اركر ۱

 باتک ( اسلباجو اقلباح ) شعد مردارانندنترارح كنشتآ نهج ید سل
 رهشررپ هدنرلف رط نرخو قرش هدفاق ءاروام هکر در وک ذم هدکلاملا كلام
 رشکنا نوا یراقلنزوا رد اساباج كب رع اقلباج یبسا كنيقرش هک در راو
 كیرنوا هکر ه ین را وقره بواوا یزوبق كيبروا بولوا حرف كسب
 كنبلاهدنراحا رک د تب ون یتدرب كد هتمایق هنب رایعکب كن ههکرب تویلکی مدآ

 د یرللاس دع بودا حاکنو برشو لکا یسهلجب زدراو رادنسک راشد لب

 1 1 رو



 ,E N ةو سکس هن TT ET شفیدلدارب سال ۳ 1

 مال سلا هيلع لوسر ژر اد تداىع اعاد رداتباثک یسایض یررو

 ۱ کب یس لج هدنگیدتنا توعد بودارغوا هرانآ یب لیناربج هدجارعم هکر اشمروس

 || رفت * رد هلب رایصاع یرلیصاع هلب رایطم كجا یرلعیطم بو ر وتک ناعا |
 ۱ درو 6 كئ رکن زویکنا ر نالوا هد , رفع هکر در وک ذم هدرک 8

 ا فم عظعتوص ہدنلاح ای ورغ كشف وکیدیسلوا علام یسادص كراتالوا هدنارک | |

 ۱ ندناسلا قاخ ك كرهش یکیاو هدربسات رعسقتو هدهونلاج راعم * یدراردشلا قاخ |

 هفلوا هدنحا كايد نوشد ردمالسلاامملع اص موقو دوهموق یاناشت تولوا |
 تایهدیعاشا هلا هلک تسانم هکر دشعل وا رک دید لیصفت ضع ردنا ا3

 ۱ ولعسا عواه هدف ءاوام 25 روك م هدب ربط رات (عوله )رووا ناب ہدطاص

 1 ترد نوکره هکر دراو سجا ےظع ناویحرب ||
۱ ۱ 

 ماحیدلاق كعب بواآلتوا زاح جوا ردو اند یر ره هدتاورر ںوحا ماقلا |

 ناسلالاقاخ ( هدنارق نیغلوا هیفس و صا رح هلل وب رواوا اتع ود رولوا هیت ۱

 نو رھ هکر درو ذمهدسا امان ز (هدناو) ردشعاوا هیشتاک امد اینب ود (اعوله

 ۱ مالع تک تلهذ» زنش ندیلاعت ها تلعع 1 مدآ شیاتلهرب ندنفرط قرش

 || هظحالمو یصاعم كرترک هسردا قوخ ندننامشو تاوطس ردماتتاوذ راهق |ا

 داهم لافطاو دایعدایع هدزکحگا رکا کالا ( یصاوثلاو مادقالا دیف ذخ ود موب )

 | تلهمهرمم كراویدبا قةت قل وا لزانقح باذع هزکتسوا هساوا داتءارجعا و |ا
 | هدعب ندکسم هدفاقهوک ءاروام (هقولحم لاوعددع ) رد ادنو اداوید تلهم
 ربددعشع ندرومدهدع» ندشوکهدعب ندنوتلا هدعب ندربتعهدعب ندروفاک

 | هدوراقو قرورپ ندلحوب هکردراولاع كش هدندرآ كنهلج وب ب ولدارپ
 سا هکر دب ورم ندسابعنا هدباجل ار رخ × هنلوارظناکا رد-فملوا لیصفت

 هکردراو یخدلاع كب شت بولوا ملاعر خد نوب ورکو هکتالم لاعرب نجو
 هک ردب و رعد ند ردخ دیعس واند هار دلک د یمولعم ك مالایوسامیس هلج

 0 هکر د وص چد ندبعک نیا ر كراتا اند هلج تواواددع تك قرق اع

 ۱ بوو برغو قرش لالتد یزویشپ لب ردرد هک رد 0 نوا
 هک ردراو یراصثاو ناوعا ردقلوا تاکلمر ره نولوا ہد: س هشوکر ر ندلاتو
 || هدندرآكن رب ره ندهشوک تردوشارولب راکدرورپ ترضحنابه یب راددع

 ۱ نان لوط بواوا لوب قالب كی ییرکب یضرع هکردراورپ رب یک شوک قآ



iهلا تمبر لسا ال نوھ“ و و ۳ کک المروي  
 كنس هلج رهسشاناخ اد نسادص كن - رپ نکلااب ژردیا لاغتشا لاصتالا لع

 *ردالعا شرع یرااروام كرانوب یدرارواوا لاله ندنرا:ثهدو لاحیرهرهز
 هدان رد یزو اا ردددع كيلا هکر دب و ره یاد ندسسلا ی له س ندا

 یدن را رابو قلاخ بواوا یراع ندسابل یزادعامو سانجا نیک, سابا یشلا |
 صف هدورف نص ردکب نایسکسللع هکر د ورم ندنابحن لئاقم *رزا# |

 مسلیا رب رګ وراس یتلاوحا لاوعرک | هکر دن ور ندناي نب لئاعم *ردەدا رد

 ماوع ددع هکر د ور ندرابحالابدک * یدرواوا باک دلج تب واقرو رک

 للع هکردب ومد ندهبنمن بهو * ردلک د یمولعم كرغ ندقح ترمضح

 یارکربتبسف هنبارخ یروم** كضرا ردسب رب هدنراګا اباد هلج ردکی نکسنوا
 بود ردقل رش ت.دیج تیاورو شا هدرارسالا یک *ردسکر داح شاروف هدنانابب |

 قالبجاعاد یشلازویح وا هکر دددع یبرک, زویترد لاع هکر د ورم جدندک اڪ

 القعیخد یشلا ردرللکد لاع ییراقلاخ بواوا اهو قجا ماهمدننام قااناابو
 نالق ندماللا هيلع مدارمجخ هکردروک ذم هدهیکم تاحوتف * رارک سابل بواوا
 لاعتق> تولاققابردق لدرخ هنادر ځد ندامرخ بوادار یاغاامرخ ندمان

 بیا ںوہلا مس ساووریک | ندعفرا سرعوتاوعت بودو هل دق صحت یا

 هاکشه" دز یس هلج بواوا لت م هلا هعوتعةفل رش ثل اوع ید |( لواو لھ هلسارغو

 یرهم رغتاناکحو درج *عیاقوهدنا كاش بوثد تعیع> لاعاک ا هکر دالا ءایاوا

 درخ بارا نالوا متسهو علطم هکردشماوا لیوطتو طسب و لیصفتورکذ
 هزلاوهو ءاشامعیج قلخ ىلع رداقلاناهس»)رولاق نارمحو تومبم ناد هدرخ
 ءاشعگلاو صااعلا نع

 دیلفب ماوع لاوحارد سعاشبات

 / رولوا روک ۳ هاب وا هکر درلو روما نالوا مزال یسکلب هدنراگا نکلردلاع

 نان دءاع ود: ۶۳! اب ردز هکر دن د و ره ندسأم .عنیا ةد هما 5 (فضوفکم َ وء)

 یسهرطقرب توژوط ق دایر هداوه هلا قح تردق o :_سغاشا ب 9 جو ۱ نامه

 هكا زا عج ووا شتازوا هب هر رغ ندقسذم یکدودحل اج ۰ نره هل هاط ةع ثنا

 بودیارود ندنكا ك ا رثو ا ن ر> يک رک یک قوا شا ۱

( E 



 ۱ جد ندیسراو ناس * راشعدردوب یمانعمكنننآ (نوهس! كلذ ینلکو) رلر صد 1

 یراناوی> یک یتاناویحر اب رد یهدنزول رب هکر دراواب ردرپ ملا او عامه ردب ورح َ

 1 هوینا هدتمایق بول وڏ نوا ادع یا ىلاعتەما بوغان ندا ح و نافوط ردراو ۱

 ۱ نیحاکتمو (ےہکح هتناط ) دعد را سهانع ( ردیابادع ییکیدلید داکنا بور دشا 1

 ولدردهدنزول رب بارت هرکه ابآ هرکر دراواوه"هرک هدنتاآ اند ءا ع یراکدید 1

 ٤ مواران نم لبق نم هانا خ ناعاو) هدیابارعسفت * زدرلشع ار الیص فن هو لبقو لاق

 زا رو نم راهم ءاص فلس صءب بورد رداد یبا مورا سابع نا هدننیآ

 ثادحا مارب یا هللا ردهدنتسارآ باج هللا ءامس شنا لوا ب واو! ندشنآ
 لوا ادضصنالبد شدا نوش اهرب ینندلوامما بولر اج شنا لوا هدکدلیدكعا ]

 ۱ هدنلر سلاح ا ی ز(اوهلاهندم)ردروک ذموبد شعذردب زاوآ ییدلترب كاج

 ۱ هطروع یراوبد یراصح رد شمار یهشرپ هدنزول اوه ىلاعتهللا هکر دشاک هدربخ

 || بولوا هکنالهردق مدآ یب كيب هرک كيبهدنرب رهو یس واق كي شب بواوا یکی وبا |
 ضا ډه دنلګر یونید رار دااعد هراندیالسغ نوعا هعج هدکد لک ینوک هعج |
 ۱ نیطصاادج اینا تان هدنراوت هغ اطربندنموق هیاسومترضح هکر د و رم ا

 وم هشا كد هنامزرخآ نوح" روتکن اعا اک !بوروکن فاصواكلسو دیلعهللا ی یص ۱

 ۱ برو تولوا یزارهشز قلعم هډاوه هلباق> تردق و رثدتفو لوا راشمردتا ۱

 ا هلبا ناتساک دلم بس ناف الم فرش بولارغوا هرلنا هدحا رعم مالساا هبلع لوسز

 1 (همعاصو قرب ودعر )ردروطسهوزوک ذمویدرابدلوادا وفا رورممهو دارلا یضعم 1

 لاوس نددعر هکر دب ورم ندمال سلا هيلع لوسر نترمصجح و یذمرت نیس |

 یرلتلویهلیا رايا ردا نالواهدنلا ںولوا لک "وم هراتل وب هکر دکاعرب هدو داوا

 عجج هر نانلو| یماهراتلوب بولب روص ودزدن ییوص كدعر ززوسرکیدلبد یلاعت هلا

 هکر دو مندسابعنیا هد هم ظعلاںاتک × راشهروس ويد ردیخب دیقاق وی دراو ساوا

 ادصو نخل ینعلادح ییوودراب رع مگتنرروس ها تنش اح هک دکلمرپ دعز

 بّصع دلکع ارییکسو حس هرلءاوب هکر دکلمرب یدهدتیاوررب تولد رارروبس ها

 ترض حر دشت آل وا مردلب نعد هقعاص یواحاص رلشتآ ندنزغا هست زا یضغ

 هاکناںولوا هدنرالا کلن راکلم تلوب هک ز دراي اؤ ندشنآ قرب هکر دن وص ندییلع

 كتلو هللادنع هکر دب وه جد ندمالدساا هيلع لوسر ۷# ررروس بویقاق هرلثل وب

 زدمسهرط ثلهرب وادا لیفور قر ردیعسا لالمرب ردیارحز ییاعم دعو ردنانع یدا



 ان
 ییحتاق رتوط یکاق لا هکردراو کالم لک و درامد هک ردب ور جدو

 ندعاس صضصعب * رولوا ادب دععاص هدک دنا ترا دعر هدقد,قاق قر هدقردلاو

 یر رغص یر نادا یر نولوا یزوب ترد هک دکلم قر هکر د ورع ید

 روهظ ق ۳ هک دتا ك رح یغدر وق ردهدنئروص نالسرا یر یشوق ا

 هکردراو را رد ا هدیغاشا ند شرع هکر دب و ره جد ندنصءد ردا

 هکر دگر دعر هکر دب ورح ندسابعیا هدنیلعت رقت * رشود ندنآ ردععاص

 0 یاعد ریا ردهدنعمزاب شات كنا یرلاب ردوص رروس هر ینددلوا ز ومأم ییاهس

 روم هدلاعلوا تودا توص عقر مهلس هکیالم ۳ هانک هک هک دتا جس

 نالوا سبتم هدا تلو دعر سابع نناو امکح هدیطع نا سفت * راغب

 نیا نوناق بوش رلشءد ردیمما كنادص ینبدقیج هلبار وز بولو هجرفلب
 هدنرافدشوقوط هث رار یر ةدقدلوا عجرلتا وب بوسالیدعر هکر دوب روهشمهدیف رعلا

 لاخخد ندلیلد نولوا هتس الف هفئاط بهذعم لوقو نکل ردیعسا ادصنالوادب

 ندراب زدهکردروک نم هل وقارکح هدعالک بنک * ردررگود ردلکدربتعمنیغلوا

 لصاو هدراب ءاو-هیراکدید هرب رههز "دفطر را ناعیح هاوه ندرارب شاب و

 بوفیج طولخم هل. انوتت یهاک رولوا لصاع رلتلوب نالوا دمجعو دقعش هدقذلوا
 هدک دما قمعح بوتر هلاروز قوب بوااق نوت هدنحا هدفدلوا تاوب راراخ

 رادعمرب هژبا رلتل وب نوت نیتسساا قمعیح ردیع"ا كلا دعر تواوا ادب ادصرپ

 هسزوشوقوط مکح رار د قرباکا هکرولوا ادب هلعشرب فیفخو لیلق هسزوشوقوط
 یتهدنقوطبوئباهش زوب و بوند هقعاصاکا هکز دنا زوهظولع کش فشکو رشک |

 یکی شاط قمعچكرلتل وب هقعاصهکر دروک ذم ہدفاشک# ردانازوسونارب ویب هنس

 دولأن و كاله یفدارغوا نیفلوا ؤاتدح تا هکر دشنآ ناعیح هدنرلق دّشوقوط

 ( داب)زولوا قتتمو ینطنم لالا ىف نیفلوا ذوما عب رسو فیطا نکل زذا
 هثسارب ندحز ىاعت هللا هک زد و ندمالسلا هيلع ترم هدیلعد تست

 موقو دوه موقالا یدزدنوک هللا باسحو ی واالا یدمزدنوک هرطقرب نذوصو ||
 بودا کالشکرم س هن رازادهنن نخ ءام هللا عز هک لکد هذئرلنوک یراک اله حوت ||

 حاب ر نک اسم هکز دب و رعیخدندفاس ضوب *رایدقج باس بوناشوب ندیرللا |
 رپ سس بوسا ندنا هکر دیسارا یرلحانح كن ورک *هکنالم نالوا شرع *هلج

 تثج لامس داناما رشود هبا رک ندنا تولارغوا هراغاط هدنز وب ر ندنآ همس ۱

 بقوئجو رولدو لامس هدعا تولا هصح ندمس هبیط خاور كتا توارغوا دع |

 ) ابصو (



 صب قلعتم هدا ىدا راقویز و 4 هس وأ لامس ردضرا ع لاس هکر د ورح ۱

 رظن اک | ردشلوا رکذ هدهعبار تباور هدایشا قلخ بیترت بای هدو راقوب مالک ||

 ند هلو ناع ند ون> نام ندقرش لوبو ند رغ رولدهکر د ورم ځد ندقلس ۱

 هکیدنار ید حب درب هر ص لب ید ند ګر ندنتح یاس ها هکرد ورح 1

 EET a 7 EEz تک تن و اش تک ی رس جرایم هر یو و ا

 × بوتلوا هدا زويد راز راق هت رر توسسا ندنراو كح هسا نیعم یر رهایصو

 بودناسبح نوک جوا یر ندنرالوق یلاعت هللا هکر دن و ره ندستک درک رمسقت
 یهوصخ خد بیس هدمالک ا یدزاقوف نار یزواند هلج هسهرب كسا
 قرارح هدر رهمز "درک دودوراخ ندا دوعص هناعآ هکر در وک ذم دا و ام <

ES PSE 
 هدکد تا عجرودوع هب یلفس بناج عبطیاضتقمر ںواوادرمسو فشک هلبادرپ بودی

 رولواثعاب هغاوا ثداح دراب ربواوا لر نک اسءاوھ نالوا هدام“ و ضرا نايم

 رد ادع یدرد تجریدرد ردزکس حار هکر دب ورح ندرگیا هد درظعلا تاک

IESE 

 سدرصو معع رائالوا ںاذع ردناب راذ تالس مع تارشم تارشان رلنالوا تجر

 هکرد و رمد ندتلس ضرب * رواو| هدا رد هکر دفصاقو فصام هدهرق هک رد

 رود ندقرشم ابص ردعاق خر قورخ اک لا نوتج روب دابصەک ردد حار

 بونج هلا اص ابکت ندنغاص كن هلق لامس ندنلوص ك هبعک بونج ندیرفم

 بور وندن رز غا ماد كل اقر * بوسا ندنسارآروبد هلب لا قو رخ ن دتسارآ
 كسر و هرآ هدس واق دیک هک رد ورح دند رل نس> #ردب راست یراق دلا

 ضد # رسا ندکدرآ رود ندکو شرد ابص ندکغاص بونج ندکلوص لامس

 نوح هکر دب ور جد ندلوسر ترصح ردئسا ندنفرط ترد :LS نسا

 ںودیح را لام ردراو عفانم هول ا ردندعتاول ردندنح حر

 دو اوددا ید ور بوق وط اکحا ی“ ےل لانح بولارغ وا هتنح

 || ی رک ۱ رسا ندنسارا و ولغا لوا هرس ځر لوا ردراو وبق ولغاب رب وریندنا

 ل.یالوا هدنسارآ رب هلا راکوک ی دا هسلجآ
 یدآ كلا (FOE كلاعت هل یدرواص

 || زعنا نونج الصا هکر دب وره ندسابع نا * ردیونج هدزکناق زس بيزا
 1 جد ندفشاس صعب % TIE درک رولوا لیس بوغاب رومشالا

 ناراب هللا بر ترضح بضغ هدسحو نافوط هدریبک ریسفت ( نارابوربا ) هئلوا

 كلاحلاخ طیسب هلغعا ناداب و دب بودبا نایغفط بوعیج ندنرالا نياك ٴوم کالب
 مسا لاب رغهروم#ل نیکعا نیلاعلا بر تیاکش هلبا نینحو نينا نیمز یور هدقدلوا

 لایرغ هرومشب یرلتلوب ناجر بر و ریندنامزلوا بوشب ریایهلا جو ویذ ردکر ک
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 || رارومغد و رلتلوب الع هه وا کح هبفئاط * ردشملوا نابود یدتا ناش ؤا ||
 ۱ ریست # ںولد ر ولوا لصاح ندراذش ندا .دوعص ندرلرب شا و ندرانرد /

 ِ ندا لبلعتا وه ترارح یراراحت ندا وک هاوه هک ردو روهشم هدیضاو |

 || رراخ نالوا عج هسرولوا مک یتدورپ هدلحت لوا بوشو ربا هنسهقبط دراب ءاوه |
 ۱ ءارحا تب اوا مک تدوررکا رواوا رومح#) هس نوا توق هدندورب رولوا تاو ۱

 هرکصت دنعایحا كنارجا رولوا را دسرولوا لصاو مدعم ندتعاعحا كنه راح

 هدقدلوا دراب هلطارفا اوه هکر د راشعد راضعب * رولوا ولوط هسرولوا لصاو |
 || ربسفتنکل * ردروک موبد رولوا لزان ندناراقو رومغی بواوا دمو دقعنم ||
 || زومغنافا ندراتلوب هک ردروک ذم هدا (مامسلا نم بیصکو ا )هدفاذکو بابل |

 || ةياوبشالاعتقح یتبهذم كرلس د رولوالصاسندزراخناعبج هاوه ندنزو رب |
 | دصودر هلآ هعن خدو ها (اروهطءام ءاعسلا نم اشزناو ) یخدو هللا هعرک |!

 | امف لابجنم ءاعسلانم لزب و ) هدیدحاو مست * نود ردشعادس یانلواو ||

 | قناص هلة تردق هد وک تا یدوا ولوط ناغا هنزور هدننآ ) دز و

 نددومسم نا هدنابل مسقتو %# ردروک مود ردا لوز ندراغاط نالوا ندولوط ۱

 ندکو ک یرومد بوردنوک یح ر یامدقح هکر د و سه ندب سع) نس> هدفاشک ال

 | هدلاح لوا بولوا لزانیک رولیفاص هودوادوس هدعب بور وتک هراتاوب بول ۲ |
 ۱ رفیح ندر تاو هکر دی و ن نداطع هر ههظعل| ا * ردیعاط ها رطالد ۱

 تاو هکر دن وره جد ندبعک رد و داره ندندآ ( راس راند جا را لسر ) ۱

 ۱ داسا قندورب نوفا ندروغوار ر ومل اوا با ردیاب رع كرومغد

 ندکو ک تاقیجدردوب رک |هکردب ورم خدو * رضا هل هلا روم ت یدردا ۱
۱ 

 هکر دم وره ندعلس ءا *# یدردا لاله ەنە ینندارغوا ره ىدا هسعا

 عج هدلحوادآ مربا ندنا بوش هنکوک ایئد نذرانا هراکوک ندنتلا سرع رومغب |

 هر یکیدلید یرلنا یلاعتهلا بوجما یکر عا وص رکنوس بواک رالوپ هایس بولوا
 ندکو ک تاق یعلدب رومغد هکر د و ره جد ند همرکع * رروس

 ۱ هش رژوارلتلو

 رومغ هرطقرب یلاهتهللا هکرذ ورع دو * زیاردق یکلکوب هود یسهرطقره

 هکر ذب ورع ید ندسابعنرا * رتبه رس هدارحصا و وجا هدای ردالا نهردغاپ

 قوج تکرب قجلوا قزج جام هسرواوازآ رومغپ رذندتنج یار كرومغب
 دو رولوا زآ ید تکرب :سرواوازآ جا رم هدهسرولوا قوج زومغب رولوا
 هتل رومغب زس رک ازا من هاکناالا زغا ندرومغ هرطقر, ندکو ک هکر وز

 ( هنسار )



 ۱ كرومغل هک ر رد و مجد ات لو 2 11۳ ی زکسود دسر 1

 ۱ ندکو کر دنا دذا یا قر و دار بواا نداب رد تلو جد ۳ ؟ ندا یک

 . | كناالا هک ردق و راکب ےج جه هدایند زر هنس ندنالوا ند رک د بوس تانا نوا

 1 بو ره هک ردب مت ندی سهل ن وک و لیصا

۳ 

۱ 
 لیصهت نس هج رواوا قزر ارامكو ورزب رات ندراناو ر واوا قزر ءارایک ر رضاب هره ۱

۱ 

 || ناییهدهکتالنبابهدراقوب کو دا لیئاکیم مادشو ناوعا هکنالموشا زرازا هرزوا |
 ۱ ندان رر یروجعب تاب رب ج ه هک ردب ورم ندسایعنا هدیدحاو رست +ردشهلوا

 || هدنارق مکتن رردنوک هر یکیدلید یرومغب لات هللا نکل رداکد صقانو هدانز |
 | | ارك یماناواماعنا ًانقلخام هیقسذو اتیهندلب هبیبحهل اروعط ءام هامسلانمانلزناو ) زا
 | | هکردب و رم ندعالس هل لوس نرو ره ۲

 ۱ یاس هما هدنراک دلتا یصاعمموقرپ نکل رداکد وارومشت ندلیر ی لیرب تن

 ۲ هدن راقدلوا یاع قاحهلج ردنا لن هر یييدليد تودا لی وه ندرلنآ یروم#ل

 ك5 هل رپ ندلیرت ی رام هکر دب و ره E #ردبا قرص هژاد ردو هزاره

 سم سس سست

۰ 

 ۱ ىج دعا هدا را ره رز زرولیماع اب یرادسعم و دو كل اروم قجهغاب

 بوغارهدنکلم صل هاو تد اهن ردق وب فا هر زوا هررعم تداوم

 / نداوسر نربضح E طو س ریخصلا عاج *% رولو | سکعرب خا هک عاب هدنصءب ۱

 || هرب یکیدلید یلاعت هللا بوغاب رومغب هدناالا هکر دقوب نوکر جه هکرد ورح |ا
 | ردو ندمالسلامیلع لوسرتیضح هد هتظلا ےک ا ا

 نکعد حق سوق هکر دم و رع جدو * ردسوق یراناما ندقرغ كئلها یذ و رب

 | ندسابعیا ردناما هضرا لها لوا هکرکید ا سوق ردناطیش سا حزقا ریز, |

 || ودنک ضرا هدقدلروب ( یلقا ءاع اب و كءام ییلباضرااب ) هدحوت نافوط جد ||
 | نس تک نوذ هدک دلید كف کوک ییوص ترو لوک بودم

 | بواوا ر بولود هخ زوب رب وص نیغلوا یهاا صا ولد نيسضغو سر 1

 ۱ هراب رد بونا عج یا لب هلتح رعا هدک دشرا ادا ندنا هعلج بو لاح توان

 رها لارب ینعب د ندکو ک اک ا بوروک شعوط یشنوکریمغی حوت یدناق |

 ۱ نت نوا ار , هناما ندق رغ هد ام ودنک هلا یلاعت هللا بولوا

 ردشکلوا ی كعد حق سوو نيغلوا ی | ناطیش حق رد ر اک دید حر

 ۱ یل کا 2 ا لوا کی دنا عز هوش ردکر ک كيد هللا سو

 1 در صادش دنلبف ناما هضرا لها یدیا راو: جد قوا و | هللا قوا و یشب

)۱,( ( 



 ۱ در ا یا 2 1 ره بو هلی تاو 0 ضرا

 ۱ ۳ نیمز یو ره اوف ن زکء الع هجا هلسابع نا هدرارسالا کر دل و قالب
 حو واکس و طوس هرزوا قلالد راتآ هجا خدو قبا ( اهانددم ضرالاو )

 0 ر ودم یک ت وط ینعب ی رک هلبا هلقع لئالد ضب ه داو نیکو
 لي صفت هد هلوطع بتک ی رالرقو لاق هاو یرالراد كندقرف یکیا رذجیصف

 هتل نود 4 تا هللیاد ضرا تب رک دنلدشر بای من * ردشهوا
 عز یطرا ترا ؟ هدشآ ( ضرالا دم یذلا وهو ) هک ردشءد یبطرف ماما ید

 ود ردا اضتقا تیعطس هسیادم ردشلروی دم ارز ردرا ودر هرائدیا

 یا ندزلدارب اند هکردب وص ندا هنا یطر رغ ناو سا٤ نا هدناربتعم

 ۳۳م رزوا نکر ترد بولدار نیز كم دک لوا لس كي

 طو ندا كار مامد هللا تد ضرعلاو لوطاا ضرا هاچ هدعد

 کالا سم × بود رداد یسدقانام هرف یر كیاند هدرببک ریسقت * رد وا هو

 ا تدش قانو نوکسمو روم یاد ا و یاس و ا دكا
 لوط كرب ره ند همس علاق ردزلا رد د یا رارڪک لا هل دس تدور و |

 || كيجوانوا لواج كننوكسەو روم كلابلد بواوا حرف زوب زوط یضرعو |
 یضرا اه تيه ءا :هدراسسالا ] رك * ردقفتم و Î ردلیم ز ویسدب

 تدش لاک یب وج فصنو ر دلا” فص نالوا نوک سهو رو بودیا مس ی
 ۱ ناسا رخ و لبا ( یلوا كن هعیسملاق اقا ) ردرلشعد ر دیلاخ هلکلاب هلرمبس ست ترارح

 وابرع یکنزو دنهو دنس ( یصکیا ) لبج ضراو لصومو زاوهاو س داثو
 دیه رفاو رص ( ۱ و هندمو هکم ( ی” جو الو

 )ی را ) ردهدنب رق رکب رادد هک هرب جو مورو ماش ( یبصسب ) سادناو ربربو
 یریغو یه ءال ردیراتیالو نيچ و ليد ( یبثدب) هبافصو لیدو ززو كرت
 EF حاوف * ب وندر دراو جد تایالخا ضع هدعلاقا نیعت هدنسارآ

 ( یصجوا ) نه وزاح ضراو هکم (یکیا ) ناتسدنه یلوا كز ههبس اقا
 بواوا یم هلکعد لباب ضرا امدقم هک ردقارع تبالو ( "یجتدرد ) رمصم راد

 ماشو می راد ) ریس ( رد اقا 1 نسحا نادتهح یاب وخ اوه

 ردبحامو نیح تالو ( ی هم دن ( حوحآ هو جو و 4 لر تالو ( ھ9

 تودنا مسقیدب هللا هیسدنه *داتع لا الد ام یتنوکیسم مر كابد ۶ راد لا

 هرم



 رده ندونج یضرع هب رغ ندقرش یوط كولقار ھ ولد ملقا هش رب ره
 ناعس تر رضحو یانو نینرقلاوذ ر دنکس او طبت نود رد ندنیدقتم نیطالس

 کالا نیو رب ینوکسب ریع "یربج عینویسراق كىا مشدراو مالساا هیلعین ۱

 1 یجوا كنک ولن ترد راند *ردرلشع ارلنا یسعن وب نوا كلي ۰ لاوحا كلامو |

 ییایند هلج دکز دراو ردیاب هدیلاممب روشا ن 7 ۳ ۱ نوک *ردشلوا منت

 1 زا ناهار < رګ هاو ص رڪ : 2 مورر 2 هکر دلصتمو لصاو هطیحر کک ` نود ادطاحا

 ۱ ندفلس صب هد همظعلا تاک و رد د* ھر حج نيج ر 2 ا 4 مزا

 یزولاخو بارخیزو را رد یزو چواردلو قالب زویشب یژوایند هو
 ترد یر٢ 11 یزویابد دکل وق هدانق 9 هدسوتم 3 e تاک *ردزارب نالوا رو جد ۱

 | مور یکم وا جوحأم و وحأ E یب یا نوا ردك رف كس

 ۱ یکن یک یکتا نوا دهها وق,دانف هدئالاهدب رح توتد رد راتالو برع یکی 1

 | رد رلتیالو برعل ئابد ميجیکیب نیجو كارتاو مک یکیچ وا مور یکی زکسراب رع |
 || یالیز وب یکیاراب رد یال زوبییا كلاند هکردب ورم ندلوک# ماما *بوئد |
 : ناسا فا و ط عیج تولو |تالو 6 وج امو ج رجا الج 9 را رک ناخ ۱

 ۱ دنصر هدنرش سودر ےک سویلطإ هد هیکسهحیاود +راردهدنا قالب یرکی نامه

 كنا ردثعد ردراورهشرب ییرکیزوتلا كب ریمرکب هدنوکسعمب ر عیجج بودا
 عقاو هدننامز ا ھا ندو ساع ءافلخ هرکض لب ناسعط زوتلا ندنامز

 ۱ كبید نوا ارش كوسهدابند دنا ناوس ام هرزوآنالوا مولعم نددصرنالوا

 ۱ E IE *ردروکد عو دیدیاهاشداب رفن كس یرلکاح كن ەل جوب تولواددع

 تو وا هد ول نم ەرەك تاناور ندشنبسدنهمو هفس الو هدضارودو ضرعولوط 1

 ٤ وشا نیغلوا هیهاو نو طو لاوقا شعا ر ودص ند هب جانب لوعع باكا ن نکل ۱

 هک رد ورم ندسام ء نا هد هحظعاا ناک * یدلوا روطسم هدناصا تیا

 | هسا روا كنا رد فاا بوا الكوم هنسانروااب رد ى هر سواق تالمر دل

 : ید ندرگ نا :*رولکحا رد a ہر دط غانا توشاطاب رد هدقدق وص

 ۱ ۳ زول ر هسدنات ۳ اغ کال ەر ۲ ررو ط ہدنعایلا اله هلا فرطرابرد هل رد دص

 ۱ ینیدلوا یم هلا وبه درسا ( یلاعن هللاا مفرش ے4 .دک ) یدزدناقرغا رد 1

 ۱ ندنزوب رب یکه ک وا نالوا بفک یی | دوخأ نوک دلوا دشوکر اح نعل بعکم

 ۱ ییددناوا ریوسد د قانعتس دز هک هدقاشک * بو د ردینم هردو عدت رح
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aS 8ل وق داش 5 زدنو شلو تب ڭا و ااب ادا ن دو 2ا ۳ ا  a 

 Es دهها. نوهگیدتا دازآو ا فح یا یاعت هلا ندور اح نالا قت ا

 مر گو مظعم هجا وق :رایصمد * ردنوهلدلوا دازاندقرغ هلبح ون نافوط

 فرش تدحرب قفاوء هلو هداتو هدیدحاو ر سل ٭* بولد ردنوڪګیدلوا

 نامسآ قلخزا لبقنربشرع هکر د ورم ندسابعنا هدهونلاج راعم درد ورم |
 هکیدنا هدئتسوا اب ردرپ ولدآ داص هوسا وک یآ ا1ا ىلع هشرع ناکو) نیمزو |

 عفر هیالبالعا شرعهدسعب ردوبدا رم ند داص هدننآ ( رک ذلایذ نآرتلاوص) |!
 یکیا بوادارپ ےک ندنکو وک رلک وک ندنرا یودا ج وغ داص هدقدئا و

 یرعلا ما هنر مس دکم نوا بولا بولکج ندنرب وک یزو رب هرک ند

 " ینآ هکنالم پولوا كوب وارب واقاربط لرقیرب كنهمک هدنامزلوا یدلر وب وید |
 فانصاو لوبق یسهیوت هدکدتنا فاوط ید مالساا هلعمدآ بودبا تراز |

 تشحو عقد هلکعا تراز مالسلا هيلع مدآهدمب * یدلولوصو هنادخ فاطلا

 مالسلا هیلعمدآ بونارونرب روملاتب ندکو که نتسوا كونا لوا نوحمآ كند

 بوران ییدبعک ندعطایاص هداکوا مدادالوا نولکح ۳ هدک دا تافو

 * یدتاان مالساا هيلع مهار ترضح نامژدع نیغلوا مدعنمو مدنءهدنافوط ١

 یلغواهلبا مال-سااهیلع مدآ هل راتواعم هکنالم ادتا ییهمک هدزوب نه بانک |
 مالساا ياع مدآادتا هدناخربم2ب رات *بوتلوا تباکح تیاوررپ ود ردرا شع !اش ٹش

  كندسک هکالم هدنافوط نودا ر ینا مالسلا هيلع ثاش هدک دشا تافو نواب

 ۱ *توتد یایدوقتناما هدنحا E اطهلج هلدونالارمخ نوکوس نیسان |
 | هکئالم (الوا) ردشفلواانب هرک نوا هلجج هدفکم خیرات هدنلحرب كدوفسلاوبا ربصفت |

 هک وکه ن هي نبا ندکوک نوجما ازعینا هدننافومدآ (انلان) اوحومدآ ( انا
 | (اغبار) یدشلاقیاخیرب هرکصت دنافوطب وباب هللا و هلشاط مدادالوأ هدک ذلکح

 ا (اهیاس)مهربب هفئاط (اسداس) قلاع ۂغئاط (اسماخ) ںودیااغب مالسااهیلع ےھارپا |
 1 ۱ لوسر ترضح (انمات) یدآشب رق مود j هک یصق ندلوسر ترع> دادحا ۱

 || هشرب یدوسالارع نودنااش شب رقهفئاط نکبا هدندشاب شب یمرکی مالسلا هیلع
 راد وو هلن رثلا كرامو ۴ مالسلا als لوسز هدنراکدتنا عارن ترڪ لئاق هدعموق

 ۱ :هنسک یرغ ن الااذهیلآ بودااس لاظحاعح (ارشاع) رد لا نیا ندهنامص اعحات)

 نراود قول و نوا نامه بویلوا هنس هلچ یلر 4.» یسا كحاعح 6 تک

 هج هلق ود كصعب توجد ردشمود هدهرشح ن 0 ! هدر ا



 || ءانبو *رمب زا نیءانب و * شی رب * هر اب و تین هرد شا 8
 1 یر ردبشعوا اٿب ورک شل لح ید هد رب كرو رست * بواد ردحاعح

 1 ءش یسنقاد یدشملکح" کوک هدنافوط تواوا ندرجا نواب a E ءاثب

 ر * ردروک ذم ود ردجاعح ءاس و رد زانا ءان شش رق ءاتب ماللسلا هیلع مهار ۱

 مو هدقدلعس بولا م ES مهارب | ادا ییهک EG شو یضاق ریست

 ٭ نود یدلیاات شب رک ۳ هدف داق , رارکت هقلاع موق هدقدلعب راز کن یه

 || هکعالم ءا . یرب ردشلوااخ هر ید 1 دخلا تكسانم تانک و ادآ و 3

 ٤ ¢ شدرد) هقلاغ ءان EQ ۳ جوا ) میهار | ءان ( یه" کی ) مالسادلعمدآ ءاتیاب

 | ءاش : ( ید ) رب زا نا ءان ) ی ) شرق ءاش ) یھب 1 مهر اب ۱

 رک ذ هدعالسلا هیلع میهارپا باب هدیخاشآ یلاوحا ضعب كل هب بوند ردجاح |[
 | هدنرلخم رات هکم لقتسم بودا اضتفا مظع لیصت یلاوحاقاب ردکرک هسناوا

 | نالواعضوادتنا هدنزوباید هکر د وزه نداطع هد همظعلاںاتک *ردشٌلوا ناب

 ناهدرارسالا رک ( نیضرا لاوحا ) رذغاطیراکد د سیف ییا لج هد هکمخاط
 | تلالد ین ( نهلثم ضرالانمو تاو عبس قاخ یذلا ) هکردب و رم ندسابع |

 زا ندهیهلا یااسض هرانا بولوا قلخ ضب هدنرره كضرا تاسقبط هکر دآ ||

 ۱ یلو أ )4 کسزدروک ذم هد دقر 2م تاري تعم * مدیا روهطو قاعت روما ۳

 a روط ئام و شع ندر وهد بواوا ےہ ع خر ۰ رداکهر ید

 ٤ جد هدتعایق تولد | كاله یوئداع هرات ندنجا ی ر ھل دس كزولر ا ۱

 هکر دراو هقناطرب 5 مو هدنتلا رب ردتحهلو ارباب خور ورز روشارلفاط |

 هلوج دوخاب هدلخ هللا هطوقنم ءاخیدآ كر (یصکیا) رار ولوا رهظ» دقح باذع |ا

 | بادععاو !توجمارازلهاهدرب وب زرب ن زریرب بواوا سطیدآكنموق ردهدلج |
 1 لب رفع كود نوحارات لها هدرب و ردسق كنموو هقرعیدآ (كن. جوا ) ردراو ۱

 | هلق شا زو رچوآ یتدب كني ر ره بواوا یراقرب وق نوزواراو هب رح هکر دراو
 ٤ یداكنهوقراب رج دوخا اب رجیدا ( كنبصدرد ) ردولم هل اوغآ هد ره بواوا

 ررجواهلدانق مشکبا ويلو ایراقانایرالایززوک ن وناشد قو ج هدراط ول ردءاهاح

 || دوخاناللمیدآ(كنيجثب)ردر اورا دعب ےسحو ےظء نوجا ےل ها باذع هدر وب
 | هدر وب ردوا یرادازا رک !بولو AES هکعن رار یرب رد طاع یدآ كنموفاتلف

 ۱ یدآ ) كنيج 2 ) ردزاو را وو ق جت ۷ ی ۱



 ۱ 1۳ داب ]= ۳ E هدا روص شو TE یدآ كنموق نیس

 یسانعمكنسآ ( نیس ول راس | تاک ناالک ) تودار ارق هدر و رافک لاعازنفد

 ژ أ یرلندب بولوا مونج یدا كموق اےک دوخاب ابعع یدا كایحصدب ) رلشکد رد ول

 * ردراو تیاورر ود ردک رک واسعا اله رانو ییوجأ و جوحأت ردهایس

 ۱ هدرب ول نيم ا هکر دن ورح ندمالسلاهیلع ًاسلع نرضح هدرارسالا هک

 حاوراردشلوا شّوهم و سوبح هلدنب و دی دو E ندعح تجر بواوا نیکم
 داکنا ب وروط AEE سیل وہ س هادا درا یدیادخ راف راع.کح حاترا یب 1

 هک رد-ثملکح راولدرپ رخ هدف ام اوراوا نرف ا نیمز وڈ ا ردراسلج

 سالبا شرع بواوا وباق سا هر رهمز هدنفرطر شاچآ هعهج هدنفرطرب

 ۱ دن مک هلا دنوب و ریز ر ومد هدرب تاق ید سلبا هدیکم رسل * ردهدنآ

 ۱ تیاوررب ولد رد هر زجر هدطيګرګ هدنزوب ابند یرقم كسلبا بوند ردشلوا
 ضرا نیس هد دحاو رع *% ردعح دئلوا تیاکح هدنلاوحا سنایا بول وا

  ردیعاوبفرر شاتروا یرازغآ هدخهج نيج ها قلف دو ثیدحرب ود رد هعباس
 | هلسلبا کز دسیلبادخ عضوم هدنتلا ر تاق یدب نيج“ ندیمکو ثیذحرب وید
 1 هدتلا هعراس ضرا نیه» یجدندهاحو * تداوررب ويد ردرلتک اس هدنایبرذ هلج

 رک * بولوا تاورر وند رووق هنتلا كلا یرالاعا رتافد ل راذک هکرد هرکرب

 هدئتسوآ هک ردحاغار ,هدنسلا ةعداس ضرا نیس ر د و رج ندبعک نیا 0

 9 کلم هدق دن وا ص جور ا رفاکرب ره ردشلزاب یدآ. ترا حفر

 ۲۱ ند دهاحو یک * رولیغارب هدنا نیفلوا درهدن رک دا ضرع 4> بانج 4

 كنا یزوب لوک هکر دح انا لشد ر هدنسلا هعلاس ضرا نيڪ” هکر دب ور ید

 أ جد ندبهو * زونوق هدنتلا كلا ىلاعا رتافد كرافک روش روك لش ندنکنر

 ۱ هکر دب ورح ځد ندسابعنارولوا یھتنم هلعوا قرمصت كسلبا هکر دن و

 لوا بوئوا مخو مر بوعیچ ق رور ندنیل سلبا دخ ته یي ندنیم»
 ۱ ساح خر هددنات ضرا SS واسه %* روذاوا عضو هدعبطا| ر ؤەلم ناکم

 ۱ یرلئالب مهج هو هه ین رک مهج هد هعاار ی رلشاط مهج هد لا تولوا

 | هلارجتز رومد ردهدنوب سالبا هک ر دراو رقس هدهعباس ی راب رقع منهج هد هسداس
 | ینایهاک نوحا هنسا یکیدلید یلاعتهللا بوروط ولغاب هندرا یلارب هنکوا یار زا

 ۱ ندهلس ضد هددمظعاا تاک * رد و رض فا رش تیدحر ولد رر وول و 4



- 3 RT 

TEاد اتم هنر 73 ٭ قع 7 ا هکیا نهج < رد ار کوا  

 هکر دب ا *ردراو سٍلبا هديب × منهج تایح هدي درد * ع ھج
 ۱ لدنيا ضع ردراو مهج تبریک هد هسداس نایح هد هسماخ براقع هد هار

 هراڪج هده سداس جد هدنصعب ران لها باذع عاونا ا ترا و هد هنا

 | ولنارطق هډ هئلاث لالغاو لسالس نوجارافک هد هنناث هدنضءب بوند ردراورا لها

 || رانالب هد هس سماخ راشاط ردق رلغاط قج هثلغاب هنن رانو كرافک هدهعبار رل سابل |

 مرد ۶ نا SENEK هنن * بوند ردراو ران رد ند ا ا رلب رفع

 اد ی > هاند کرد او نح هناط ردعلو | هدننسوا هعداس نضرا هک زدن و مع

 رهمرر ندنرار ھم كن یلاعت هللا هدنسهشوک ره كرب لو|ی درولوازرنروک ی رون فک |
 تالهررب هراکلم لوا یلاعت هللا نوکر ه بوروط كالهررب هدنرزوا كنرب ره هکر دراو |

 هک رد و م ځد ندبهو #* رار عاود هر اطفح مک نالوا هدگناب تل هکر رالنوک

 هرا دعمناک موب نهی حرم ( رداوب قالب كب ىللا كادر هد رع ندربتاق یبجتدب

 یککیا هایسرب یکلوا ہد هیکسم حاوف * ردنا تراک بتی (ة فلا ن
 لو یت ۲ قاب مد یراص یس درد لزق وا هدنکنر ز و ینعب اریغ

 0 وصد كن رب ثیدحرب e هدسلاگانز * نون د رداش جلدی

kyهکر دراو هاکتراز یب دک نعل تا رر هدنربارب ار هک شدم ره لرارب و  

 كنك هدنعلا هسشود یسدرب ردراویرلیج دنا ریمل او ترا زو یرح هعشب كن رب ره

 هدئناکم كنوب ( نهج ل لاو>ا ) رد تس : ىج! نوا هکر ید زد ۷ ۳ | قاح

 نارات* ردءدنتلا هطساولاب كرب تاق یجندب . هرزوا ما لوف بونلوا فالتخا

OYكنا هرخگ ةا تكکلم نر ووک یر مع ی ند ساع نا نترموح  

 ETT ESTE ۹ یر ETSI و دسر وجه
 خزودردب و رهوبد ردع#> SAE ارد ا قااهدتلاكنا زوکو ا هدا

 * نوئلوا یقالتخا دنر نکل ردراو قانا و دیا هعمط ید قا باک ۱

 ۱ ءایحابوئد هر واه و رفاس رس دمطج یا نهج هم .طاقو یزار ماما ربا

 هدن ربغو مهار نود 1 هر واه روس ر 3 ھم طح یظل م ھه هدم ولعلا

 هرات سرب شا یظا ن ساوود تح هولا مهج کدو ند سابع نا

 هاصعهرواه تن هعناط هیناص مع > هراراصت رعس هدومد روس هرلتسرپ ت س هم طح ۱

 توالوا رک 1 هلی رط ادا ندیغاشا تافیط *ییاساوشا ردصوص# هنرنموم

 ةا صلوا هةبطهدفاشک نب * ردراو قافتا هدنکو دنا یم كنهقبط هغاشا نهج
 ۱ ا شخ هسداس دس وک هدا هر ذیلباص هعدار هراراصت هلا هدو هد هات تلم ۇم



 و لید ولاد هد وېل ih ها رسصت ا ا 1 ریسه *% بوند ا دعراس

 هک الم نالوارات تاک ردراد دن رب <= os ا ) رع Rud اهيلع ) هدریساعت رمهاشم

 ۱ زوعط نوا رایضءد ردح رسبهس و لب و هاروت بولوا ال لی زوهطنوا ب هلا كالام

 رلیصعب بولد ردراو یناوعاههت 1 كنر ره ۵ ردراو بیعنو سرر#ت

 هتک لوا بوشداب یتا ز كب زوب هصقره ندرات لها هدشآ ( هولص ما

 و ررهح ں اسد جیب ۳ SD ده ولد رواون نایح لالا ق ۵ توتلهراب هدنرالا

 راد كتسهدوک- ب لوا كود ردق یعاطدحا هددن دد یشددرب ره كرف ا

 1 رادا ز حر دقت وب هل اواو ردروک موقد رس تیداحا وب د ردلوب گال ک چوا ینلثلاق ۲

 لاوحا را ابزو كع47 * ٍعاهلاو رولوا شاوا رهاظ قمح كنشدلوا قوج |

 یرکا اصوصخ بویاوا نایلباقیمش اک یراتشهدلا ةثروم تش>وو یرللاوهاو
 لودعندنرک د لوععلا دشهدم شحوم رو٥! لوا نیعلوا ناهح قلخ کا مولعم

 هلیطخ یتیعلب طابا دع مش ندهتسکارح نیطالس ءالع راک نکل یدنا ۱

 e یروظاد د روصق رپ , ردح وب تولو ار ۰ یطسم مت رام باتکرب یش

 هرانراوبلاراد یسبرپ وک طارص جم روق هدتمابف بواواقالب كب زوتوا 4
 || ردلیف هنادرب رک ارور و آ تربع كالام ترضح نالواراد هن رخ

 هنال دخ نم هتفآرو هلصر دوانو د:جرو هل اوفعب دوعڏ ٩۷ ردشغلوا لیقو لاق ويد

 ضرالاربغ ضرال | لدبت موب ) هد هربتعم ریساقت ) ضرالدبت ( هباذعو هنارعنو هیاععو

 هدتمایق هکر دو ره ندیلع نرضح هدندنآ (راهعلاد>اولاهللاو زر و تاوعسلاو ا

 نددوعس نا # روئشود وا نداد در رار و كوکرب ندنوتلا ھن رب راکوک ١

 ٰنا#٭ ردش ماعا وا نایصع هدنرزوا هکر وتشودرب شآ نیک ناضوک هنر هک رد ووره

 بوشو درز دلب ید ندکو کن واوا هدا ز فعاضم یاعضا نادولاح ییدعسیعسو

 هددوعسل | ونآ ریست * ردیسلواریغت ۱ هقناس فاصوا تراس ضرا اجا روق

 هکر درب رب نیشموک هرهاس هکر د و رح ندسابع نا هدنتنآ ( ةرهاسلاب مهاذاف )

 هک ردیعسا ر تاق ی دب هر ھا س هکر لب د درلص ەر ردار , هدننامز ی ییاعتهللا

 زا س تین ردنا EEO اس وا a ۳ "اقول تک ماو مو یا ىلا هللا

 نات بوئلوا لیدبت ضرا هکرد وص ندمالسلا هيلع لوسر ترصضح هدنابل

 هلا قلرا و هلبا كلکود یرازدلب رووا لیدبت کام رولوا زودمود بولکج

 ) یساسو (



 هلن مای 9 0 0 جد نرم اس میم دل وا 0 ا ۳ یس و

 شرا لیدست هکر د ورح سدو * ر روثوا یشح هدنرزوا اض صضرارب قاخ
 هدنتسوا طارمص هدنلوا لاوس هلوسر ,ترضح وید ژرولوا هدربهن مدایب هدشامز |
 توتاواقالتخا هدننامز ضرا لیدت هدرارمشالا رک نیل ۷# راثمروس ولد ررواوا ۱

 طاربص قلخ هسا وف 2 تیدح تولد رولوا فايس الق دوعسهنا

 کیا ضرا لیدبت هدشیدحرپ زوک ذم هدسلعت مست * نوشد زولوا نکیا هدنتسوا ||

 ع هن بوایرویوید روآوا نکیا رلتیه حاورالا یوذ هلج نرو
 لها رردنود هلتردقد یتارابج ترضح بولوا ِكتاهنادرب ضرا هدنمایق ف

 ءاز و نون مط لز هج رع ردب وره فی رش ثیدح ر ويد نوڪ وا لزن هتنج ||
 ليد هدليزتلا اعم رفت * رد هنس نانلوا راضحا نوا تفایص هلا هطوعتم ۱

 هل نردق هن رپ تودیک هدنمایق یزویر هک رد وب یر ثالاوقا نالوا هدضرا

 ندنتلا یرلقارا رلنموم كد همان باسح و لاوس بونوق كما قا كوب هئاد رب
 | مو ضرالا نوک: ) هدن-رش تشب زوت ماما كقراشم راردا لکا نواب وو |

 | لهالالزت رفسلا ىف هتربخ كدحا ءافکیاکهدس رابطا اهوافکی ةدحاو ريخ ةمايقلا ||

 رک ایز ی اید ھچک نده هدرا ا ارز ردطکح زرا یر هل
 یسانعم كخدح وب س # زوک رز هشاداو هع> نولوط هلن | ردرح رک | ردرپ

 لوا كتا یراکدب كنج لها نواوا یک ك متا هدنروص درع هدنمایق ضرا هجو

 یرابع ( ةنجلا لهال ال ) هدندح نکل رد روک ذم ود ردکعد رولوا هدلکش

 هتاقح باق هلوا لوک أم هتنج لها فولوا لز نبع كنز وب رب هکردنا تلالد

 مواع فک ناتک * رد-اکد ددو علدب هسلا ندنتردق دیج بر نالوا رداق ۱

 || رد هرهاس یعما هکرواوا هدنر زوا ها ضرا تاقولحم رمشح هدنمايق هدهرخ الا
 ضرارغ و وادا هرهاس هن ر ضرا ویشا هدتمایق هدنارتعم ضع نود

 (ایشا قاخ تاقوا ) ردروک ذم ود ردسک هجرس یل حاجز هکر ولیدارب
 | ترضح هدجارعم هک ردلوقنم ندرببکر یسفت * هد هکنالم دمت عاونا هدوراقوب

 || وڏ نکیدلدارپ هدنامز هن بولک تسار هب هفناط رب ند کالم مالسلا هيلع ل وسر
 ییردار زدلب رب ده كنز و ترد ره نارا یتدلوا بو زوص هشرپ
 * دنلوا رظن هدو راقو یییصفت شعد ردشغارب زدلب كب ز برد ا یءهدار

 | یسوم ترضح لیارسا قب مود هکر د ورم ند_سایع نا هد بالا هدب رخ

 | هبا لاوس ندکب ر ردشمک نامز واکد هنیلهلیدارپ اند هنب رلترضجب مالسلا هيلع

) ۱ ( 



 بودارپ ر ره كی ترد ا 9 ی تا ا بت ولد

  قزر اکا یلدرخ هڼاد رپ نوکره بودارب شوقرب یخد مدردلوط هللا لدرخ ګا
 دا ما توت نس هلج هل یاسا و مدتا نیل ۾ 1

 كا یابند نود تافو هدک

 هن شرع هدنامز لوا رلتد شدا ندسابع نا یالک و شلروب ولد مدنارب هرکض

 ۱ ناو ولد یدا هدنرزوا جد ید وص هدنر زوا وص بو رک راس یدبآ هدرا

 اا و دا موب یضزا یادت هللا هکر دشلوا ر رګ هدربسافت ریهاشم * شمریو ||
 سدج یتاعواح کک یهدرلنا و یناوعت هداعت راو اتل یضرالا قام ج هدنشنا

 ۱ ا ضرا هک رد روك دع هد ارتعم ضعإ و یناروکر سفت 2 بودارب هددعج و

 سس هد ساچ راکوک هداعد را رلحاغاو رلعمرا 3 رازاکب هداژلت رلغاط هدشاو

 مالساا هیلع مدآ مدتعاس احا تولد و دعا چ وا هد هعج هکنالمو موج و ۳ و 1

 قلخ یذلا) هدفاشک * رلشعد راب وق هدنرخآ كتعاس لوا تمایق هکیدلدار
 1 هکر د راذوک ترخآ اب دا مندنو قلا وشا هدنننآ مایا دتس ق ضرالا و تا اوعسلا

 ۱ و 5 هرزو ۱ رهطا للاعحا دوخاب ردلب كم یر ره ا 5

 ىلا نکا ردات هخعار دهد طب ر 9 حج یلاعد هللا رج نا * ردن رادعم

 ۱ ارد رو کم ولد شعد ردنوجما یی اعل ی هت رالود نیکح هدنعب دنارب کک ۱

 e E یانعر یانعم و E قالا و ناطیشلا ن نم لڪ ا

 3 تلس یزو رب لا ۹1 هلا هکر دب ورع ندلوسر ترشح رسد ی ردا

 ھو رکم هدنننا یرخ هد ەئ سعال ىر ەد یە زک اهددحایرلغاط وک

 ی شهعلا لعد هد دعچ یدآ هد ساخ یضرا تاود هداسبرا یروت هد لو ۱

 | یضرا یلاعت هللا هکردب و رح ید هدهنعش نیا می رات * یدنارب هدنرخآ كنناقولخ |

 یوک هداعد را قاناتو راجا هیات ییقام نالوا هدرلنا و رلعاط هدا و دحا,

 0 ید 3 اراک وک هدعد بودار , هدننوک همج یەک الم م و _ِ 1 سکس هد اچ

 ا دم ادر ورا * : یلسا هل . ر زوا یر یر تور | ندنر یر نسدعیط

 هعج هنوک لو | نیعلوا 2 دعوچ یرالوا ی توادار كتاقولع جج زا

 یضرا یاعت هللا هکردن ورح ندلوسر نترعح هدراّرس ۱ 9 یدنوق دآ ود

 یەک المو تاو” هداعت را یاوقاو یراجنا و نادم هدا ل لاح - هدبنثا و دحا

 یلجا هدنلوا كتعاس ی ج وا تودارپ اد دعا ج وا كرهعج مو و هد ساچخ

 كننوکه عج 3 ا هدح راوت تک یدنارب , یبدآ هدرشج وا یفآ ن

 ا هبا نی اسد کرب و نوک او رکذ وید راپ وق ۳

E 



 ندز TTT ورم ی یا هد ملا ناتک * زدزوک هام

 E لا هک یدوق دحا نبدا بودار نوکر یلاعت هللا بوادارب لو ا

 ۱ بو وق ساخ تودارپ ی اعد را تودارب یجشدرد الت تودارپ نیت وا

 لی وک اض نوجا كلا ںودار هدانالث یرلغاط هدا و دحأ شزو رب ۱

 یفآ و ماوهو عابس و رویطو شوحو هداعب را یراسعتا و راهنا راردردنوک ||
 تماسیق هکردروک ذم هدیکسم حیاوق ( ؛دناف) ردشغار هدهعج یاسا هدسجخ ۱

 هدکد لک ینوک هعج ره تاناویح نیفلوا ررقم قع وڌ هدشنوکه عج ندنرانوک ابد
 لاع هکر دروکذم جد و زرروط بوتو قالوق ود هلوا یر وق یدم تمایق
 نیفلوارخوم ندنا هدیفواخم وادار هرکص لس كب زوقط ندایئد e ترخآ

 هکر د و رح ندبعک هد هنس نا می رات (اد رغ دنیا مسل ويد ترخآ

 هداسف عاوناو سفن لتف نولوا نکاس لی كيزوید هدنزوب رب نچ هقاط
 | تولوا و اس راکلم ھن رار تودنا لاله ی رانا یلاعت قح هدنرلودلوا داتنعم

 || ید ندنرع كناباد هدنلګ رپ كن هیکسم حاوف یدنارب یمدآ هرکصندلی كب يکيا

 | قاخ ین هدنلع رب بود یدنلوا ع ورش هثن رم مدآ تب هدکد ک لب كب

 هم رکعهدناعکاهدن 0 وشد یدارگصتدلم كب شعلا ندناح دنا قاخ مدآ

 یدلاق یحاق یدک یجاق ردلب كب یللا لدهن رخآ ندنلو | كناند دهاحو
 نتش ر * ردا كي یللا زول درد رج ندم هکر دشاک هدر تولد لب دا

 كنابند هکثلزا دنا ی راترب لوبقم هدنراګا ودنک هک ردلوعم ندشوع ءال

 ۱ ك سا زویحوا هه ددع ۰۳ مانا ( یسکلوا) ردکو اب ترد ی رع ندم

 ۱ رذشمک هکر داب كز وتوا هد دع ر وه مانا ( یعکنا) زدشمک هکر دلس

 ( یجدرد ( ردشمل هکر دل ك یکتا نوا هد دع زوهش سةن یحجوا) 0

 ترضح ردهدنشا كتدم و ناسا هلج هکر دل كي ید هګددع یابا هتفه |

 || ربخ اکب عز هدقدلر وص ويد زدشمک هن یهلیدارب اند هکزد ورم ندلوسز

 || لی كی ز وید كد هنوک یکیدتاربمغیپ یب ندنامز یتددنارب یابند هکز دشهرب و
 هدقدلدار مالا دماع مدا هکرد ورم ندرلّصعد * راشمر وب ولد زدشمک

 مفاطاو نسح باسا و متوا رطو بابش منب مد كلزابم مدآ یا نیکتلا عاد نیمز
 شّاادنوادا وند لدساک تساز هنامز عیدلوا لاس هنهک لازرس بولوپ لاوز
 ۱ تاور ندایبنا هع ےراوت لها هکر دروک ذم هدناربنعم ضع * ردروک ذ م ولد

 ۱ ز وعط كي . ینا ش لا ردلس كب شک كده رخآ ندئلوا كنابئد هکر دراشعا
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 هدنساراروص ٤ ےن یا تو وڏ تمابو هدعل تولوا لب كم ید اب جد

 ۱ رح تبواوب نایح تاق وا هلج ندا تافو هدعل رروط لایت لہ 2 اسد

 تیام هدنامز وا لبن. کش بز نالوا گر كاد تودنآ روهلح رضا و

 .فلالان ع ةمالا هده وا څ فذكلا كطویس ندا لالج ا رول و

 ۱ ا هلل ءاضر یاب, RT نر ۵ 2 ندلوسر ترصح ۳ وادا

 | زدنوک هدنامز ردق لب كب ید نالوا یرع ت دم كنابند اکا یلاعت هل هسروتب
 هک دن ورح جد لصقم تدح رب# ر زاب باو ردو شلوا ع ہیک عاص

 یسلدارب كايد یرلن ار وط قوح €= كنناوم هاصعح و .od کا ۱

 جد تدخر ر * ردلب كم ید هک رر وط ردق نامز یهدنسارا ی لوا یتا هلا

 هم * و ك یر E ق اانا اا گر كنان هکر ذب ورم

 هد ازوتلا كس شل دل ود و به و ندلوسر تر و> هدر ول ن ناک

 ذغلوا ا ندای كي ج دم دار تبداحا دن ردشلوا رمق

 تویلوا az ج الصا 4عهراو هلس لاو: سما ۵ رکصادکس ن هوا تودا یا

 اقا ز وسرد انیمخ ید مک ربوق قسایق لوا ندزلوا مات زویشب
 ۱ هرز وا تیعطق هبانعم ول ندب ربغ و ثداحا و تانآ هحرک | نود رروط

 زاما و زابخا ضعي نکل زدشمالوار ؟ذ یو یا es تاالد
 روأوا مهفنم ترد برق هز ورد هر صدك ندنناسح لر هلج بو ولي زاب هنط

 2 نامز رخآ ردا س ع لوزن هداسع نرضح لاوحا باب هدیعاشا مت

 ۱ اند درک ندهقناط ضص» و EDE هدرار سالا E هثلوا را اک ارولوا مولعم ۱

 ند هیععس نیهار و هبعرش لئالدید یسکیاهرکصت دقدنلوا لقث لوق کیا هدنفح
 دراو لود ندشداحاوتانآ هدصوصخ وب# رد ومهمان لولا ی نیغلوا للاخ

 قحا لود lee سد E و قوا لا حح هلاونا مع لاعتم ی یاد لع نیععالوا

 ۱ هللاو EAE واد صم ا قیعح قیع ید ردعفوا هتدبه ند ن :داوفو قداو ۱

 داو رهطاام عيمج عا یلاعت |

 هک مدآ ترضح قاخزا لبق لاع مانایرد سداس ناب مس . |

 نیہمنیعم هجو ر یک كم رب وب بولو اهر هل اهم رشک تاباور هد هربتعم تراک ۱

 یدنلواتاکح هدتعفن ارث e ناتتوشا تاناور جاقرت ۷ نالوا ه هدصوص> ول نیفعالوا |

 رز ۳۳ رانا هكر داو قشم ندب ا 5 ا (یلواتیاور) | !
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 یشدرب ؤادآ هجر راموتاکزا مانام ,be ا دشت نوا شا 1 و

 نولوا لغواوادآنت < ید كناح توب وق ناجییدآ كنالغواناغوطندرلنوببو دار

 ۱ ثنجروب ن لا نيعل سالبا نالوا لب زا ع یعسا امدعمو نج فئاوط عیج

 ا نوغوط "کیا ر قرر تاکراررپ هدنطب رب ره ندنرانوتاخ كنج هلباناج ردیلسا

 ۱ لی زارع رلبدلوا اصحاودعی یصحو لمرتاذ ددع نواوا ناوارف هلتامزرو رح

 ۱ لهأت ندنرلحما كرلنا حد یدالوا هدعب تولآ نولاخرب ولذااس ها ندناح موق

 | ناجر نامرف هدقدلوا لامالام لابجوارعص بولاوج یرلت رذ كنهلجوب بودا
 | ؛دنسارآ كلوک هلیارب ناجذْناط بولواعفر هک وک تاق یکلوا یدالواو سالبا هلا
 ۱ هذئزوب رب والا هح انج ناجموق هدب × رلیدلواروم ام هلت دابع صءهب بوروط

 ۱ ریدمدما توتبا هر,رزوا یدهع كمالشا ءاننکالصا ,دنراکدتااجر هغلوا نکاس

 || ترشابمو, یصاعم صء؛ و سفن لتنامزدعب بودی تموادم هنادابعدیعبدهعو

 | توتلوا لاسرا هرانوب هلتوبنندقح بانج ناج نی ربع نب ماع هدنرلجا هدنراک دتا
 | ندزامی قعان نب قعاص هدعب نودنا دیهمش ینآ هلبس لالض لاکزلنوب
 رمخس ور هدا ره كد هل زوب زکس هدعب تودنا لتقف ید ینا هدقداو ارغب ناح

 | ةن زوبرب هلبا نج هفئاط لب زارع نالوا هدکو ک هدنراکدتا لق ر رھ وا
 بونا شفآ ندکو ک هدنراق داوا عج رلندنارارف بورعف ین ۳ كاج موق بوسا

 تاغ بؤاوا ن هک اس هدنزول رب ن نج موق هدعب یدلبا ناشیبو نازوس نس هلج

 یجندهلنا جردن نیغلوا دهژاودب عاند هلج سالبانالوایرلبر ب ودنا تداىع |ا

 نیک ) نود تداسع رالب كب عت کوھ بولب راقیچ هک وک تاق

 رومشوروک ذم هلبسا دیاعبولوا منو مرکم هدنسارا كالم نالوا (كنارالایع
 هدنا نواوا شمک لبكي ز زود هدف دقیح هک کی دن هدشاور ضءب *یذلوا

 | نزاخ ناوضرترمه> دننامبورک هتنج هدعب بودا تدابع لی كب شعید |
 : كموسراز هکر دروک ذم الصم هدهونلا حراعم ( یرخآ تاو ر ) یداوا نانح ۱

 سونراط ی مس هما وق رب ض. ندنواع نیطایش ندندودو تا هکئالم ندنر و

 )0 صح“ “نالوا ناج یقلو اموسوا هکا وق سابعا |ا

 كد شب ی رک: هلرویحوروض>و بودن الویق هدنراقداوا فلکم هلا هينهلا هیهب اوا

 یاس قحهدنر اک دا ار ی كني ,یتلازوئوا دوخا

 عاونا ینردانعواقش لها هرکصادک دا داشراو توعد هداشرو دادسءار ی رانا
 عرش ودا یاو ىد” بمان سهنایلح ندنرااهن زالاص بودنا كاله هلت وقع
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 كاله یرایصاع هدقدزآ یجدرلنوب هرکصندنامزردق یکلوا یدرویب نیبعت دیدج
 رانوبهرکصندنرورع ةثلاث هرود بولوا مک اح صخش مان ایقلم هنب راطاص بولوا
 حالفو تاج هلا حالص بیس هنسک زا ندنرلا بولوا كاله نیفمزآ ید
 ما بواوایلاو صت مان سوماص ہدقدلاغوچ یرالسا كناحتص ویا یدلوب

 عورشهلاعفا عورشعان هاو دفناط وب هدکد تا تافو بودا رکثم یهنو فورعم

 لوبق لوسرره لوق بواک زربمغیپ هت هحالصا یرلنوب ندقح بانج نیکعا
 كراتوب نوش ندکوک هفئاطرب ند هکیالم هلقح مما هدنمام هعبار "هرود هدنرتکدعا

 تابارخو هراخ ربازج فولًأم تاذم فولآ نالوا فویساا هم بوربق یتیرثک ا
 لیزازعیبعسا دیر ندنادص نالوارمسا ندنرلارلیدتارارف هدناو رارف هزاطا

 هکنالم داتسا لګ ردت نوئلوا تسرت هدنآ هدعب عفر هلام ةکیدبا ناطش نالوا

 هرزوا ناصعو داسف ناحدالوا هکر دوب هات تیاور هدجراعم هنن # یدلوا

 هنرزواناجموقهدک دا تدابع اهنت هدراهرافمو تارع ندزلنا لی زارع نیغلوا

 بواب راتیجهک وک هل رااجر كرلنا ندقح باثجبودنا تیاک و هکنالم نالک هنازغ
 هژابنای یادخ زاینو تعاط عاونازا ردورود نامز هدنانح تشهو هدنامسآ تفه

 هل اریتا شرعذگیدلوا لصاوهب هبن رعرب تروا لفتشم تیاغ لصتملدو ناجاب
 مس ییظعو بولوا عع : ۶ کالم دب ب نوعیح هظعو هدنتسنوا ریثمرپ ندتوقا

 نالبزوس هئاارخو رازج امدعمخد هر زوا تاور یکبا لصحت × یدرزواوا
 یاهدقدلوا ردا نایغطو نایصع نولبا هلاع فارطا نامزدعب ناح موق ةاصع

 ندناج م وق ءاجلط یوشا هن . زوب رب هلبا هکئالم صعب لب زارع هللا لیلح بر

 بوردنو ڪڪ ینایب نوعا تصد هرلیصاع یصصشجاقرب و یتهالب ن توهلس

 لوصو هلب زارع راربخ بولوا لوتقم هدنلاناج موق لو-سرره ندیک ندلب زارع
 هل, زارعبولوب تاج ندنام هلة رطرب هدقدراو بوردنوک نسا ن فسوب نیفءالوب
 هذارطا یرلیقاب بورق یتاصع رکا توراو هلا هکتالم هدک دتا لاک مالعا

 بوناوا شب وقت هلب زارع یتلراد هت نخ تنجو یتفالخ امو ضرا هدق دلغاط

 ی ودنک داند لوا بواوا لوغشم هیالعو لجادخ تاعاط عاونا هدالاب ور ز لاوع

 کا هسرولب رب و هرمغ بولا ندودنک ايند تفالخ نکا دافتعا داع لّصدا

 | هک ردموق مهدعوااا رحم رست (یرخاتاور )یدلبامرحو مرع هکعیااب نداضر

 ۶ لتقو باکتزا هب یصاعم عاونا بوااغوج یرالست هلنامز دو سه هدکد تا فیلکت
| Fae TITRE RE ح EG ES EG EEA x, | 

 ( سن )



 ۱ ۳ هراتول ندعح باث ات دنراقدلو ردنا بانتجا مدع نا سه
 ۱ دهازودناعلب زارع کا هلسستدابع ٽزع هدنرلګا هدن رک دعبا تعاطا ںواک

 هدهراغم هدنشابغاط بولب را ندنګا رایصاع بوبد زارونک تقاط هعح ياذع |

 "هدهاشمو بودا نیس نتداىع كنو ن زک هکنالم نامز دعد تودنا نداىع

 | هدنعب بواد زاقیج هدنراکدتااجر نيسهلرافح هکوک ود ې هلوا فرشم هلیلاج ۱

 | مظع رشک نامز هدکو کره بواب راقج کوک لوا هلساجر یراکلم وکر ره ||
 نزاخ هدهد نودیا هدهاح هداز ندیغاشا هد هعبط وراقوب ره بودنا رلتدابع |

 فتا نالوا هدشوع فارظا ناوتوط نی راجا تنهلجبولوا العا شرعو تنج
 | ینانصا عیج بو زکه دکو کت اق یذب و یدلوا مرکمو ززعم هدنا هکنالم فارتثا |
 ترک تداع لها مدعمو تشنج نزاخ یا هکیدیاراربد تودنا میظهناک وب هکتالم |"

 درو ریخو رب وب ره ارب , ز رداک ا رورغو داععا هکنا دابع نالوا اف هتعاط |

 سبج هدربس لع ( یرخا تیاور ) ردرعص* ضرب هدمت تعاطرهو ردررتهرشرب 0
 ۱ ندهکتالمناج ن نج هکهدروک هدناروتکر ذب و مند: هک نییاهدربت ی

 : یرالساهدقد وق توهش هدرانآ تورردنا و نو ر یرلنا یلاعد هللا هکراب دنا لقرب

 | شودرکره كولب یعب سودرک ا یخ ,هلبقره هاسیبق كيب شعب بولاتوچ
 || رج برش هدنرلجما هلبانامز رو یه رابذبا اتصیس هلجبولوا هتک كيب شغل |

 | یسهلج هلبیسوا بولوا عیاش تامر راسو سفن لتقو هطاواو انز هلکیا روهظ ||
 || الص رفن كيب سالبا نالوا لی زازرعاب ثراع یم“ ادتا بواوا رفاک رفان ندناعا ||

 یرلنایصعلنایقشا بودا تدابع هدر ر هلقافنابوعیح ندنرلګا ايشا هل ایهتاو

 ۲ ایر نکاله كولو یولنا تیاکش هقخ نرضحب یزو ددا شو
 بواب روب ولد مدز دا ت تب وعع لبحت ندا مازا E تج مین هک دنا

 || توعد هند یرلنا یتهالبن توهلس ند 11 ص نالوا هدننا لی زارع هلعح را

 بوردنوک ییایب ییامتص رفن كب هب ولساوب بولوالتقهدقد راو تورذنوک وا
 هناعا تدم هعت نوردنوک نسا ن فسوب هدنرخآ نودنا دیهش ررفاک ینراوره

 نوتآ هجا خابیما شع را هدشنآ تبقاع نودا رافج اک و رانا بود توعد
 سودرکرب ندهکنالم نیکعا تیاکش رازکت هقح ںانج یز ویر هدقدلوا دیهتش

 بولجاص راشثآ ندنرازغآ بولوا هب رح دوخاب میلفرب هدنلا کلهر ره بوردنوک

 دن برح بولواولتوف تاغنج هفلاط هدنرافدراو بودا رادرس هرانا ی زارع

 ییامت هلا بور اق هب رغه توزدنص یرانا هکتالم تقفاع نولوا دتشم ن رض



 را ونا هفناطرب اعنا و س 3 هد هد رخ

 ۱ ردود زسرادا هل رس نکا + مسارب هل هت زول رب نامزدعد نودا ماگ + اس

 | هدعبںوقاب نسهلج تواک شد اندک وک نوح راک دیدززلوا میطماک ارب هدک ردنوک |

 1 نامز دعا و لاتما هدنرلفدالوا را هلا ار ندابعواسد تر تولیدارب نج ۱

 | ند هام لادا قح هدنرلک دتا لتف ی رربمغیب وادآ فس و بودا نایصع

 | بوزوس هراهرب رج یراذج بوردنوک هی زوب رب بودا سډر یلیزازع هرکسعرب
 | هدقدروب ودردکر ک مسنارب هفیلخ هایند یلامتهلارلیدلوا نکاس رازوب هدنرارپ كرنا

 | كفسدو اهیفدسضنم اٌهیف لععاولاق ) بوکحلاهلرع ندضرا تفالخ راتو |[

 | ندر رهولا ترضح تیاوز وبشا دالر سفت * رلیدتا ادخ قاجانم وید ( ءامدلا

 ۱ راهظا ودززع اهدقدروس ود ئالبا هدعساک | هدق دلو ا حور عن تولک هدوجو ردکر ک ۱

 || ندهفئاخ هفئاط وا یدسلیایدا نس هج واک شاندکو ک هدنراکدتا نایصع زا
 نج هفئاط لاحت هللا هکر دن . و مندا عنا هدیابا رفاقت هنن (یرخاتا اور )یدا

 امدكفسو ۳ رمهرب مدع ندداسفو هاتف هدک دا نکاسهداندبودار

 ۱ بورق ی اراک ولك ننکمردتوک هلا ر ا ندهکن الم یسلبا هدن راکدتا ۱

 لاعت 9# | نیمزیورنیما سلبا هلا هکالمبوروس هراهراغمو هرز نیک ۱
 یناراد هن نخ تنجو ایندءاعهو ضراكلم هسیلبا بودن" فیفح یتدابع هرانو
 هبت صول و بودا تدابع ہدتنحجەاک هدا ع“ هاک هدضراهاک هە دةدنلوا: ضا وف

 || نامزدعب بوبالکا تاقولختفرشا ییودنک بولک تیناناو رورغو رورسهترع |ا
 | *ردشلوا هن رلشادلو واکا یاطخ ( ةفيلخ ضرالاف لعاحیا ) ندع بانج ||

 ۲ یراثادلو و سلمان گل بوند ردیلوق ن رسفم تداوروشا هدیلعد ریست

 1 ردروک, ذمود رابدیا ست هلکع د نج نیلوا تنح راده رخ اه نالوا

 قیرافک كناجموق هکردب ورم ندسابعنا * هدییاجملاةدب رخ (یرخاتباور)
 ۱ نویص یرافک هل راتواعمن هج نینموم هدکد لک كالمرب هلون نوګا توعد هند

 یدباهج زلا جی بص هدنامزوا هکسالبا نالوا هوبا یبعل ثراحیم" | ںورہق

 اغووشن هدام بونلبا هک و کی نا هکنالمبودیارسا بوی | لتق نیغلوا ریغصو هانک یب
 نایصع ںولیدارب هفناطر هدنزوب ر هدعب *# یدردنا ادخ تدابعاعاد بولو

 هدایئد بوروس هلابجو ریازجیرلنا بوشا هلنا سالبا هکتالم رکسع ندنرلکدتنا

 ( زودنک )



 نک اس ا

 نزا نا هداند ءایس ته هکر دروک ذم هدنسلاکای ز ( یرخاتاور) ۱

 نیم یهلا یهاونو ماواضهب بونو توهش هدنراتعببط بوایدارب ناج موق
 ندکو ک هدنراکدلشدا یصاعم صعب و سفنلتف راددلوا نکاس هدنز و ر بوتلوا

 هک الو ضع هدکد تاد ونان ن زدولآ نرضعدوغ تناسخدوحو واک شا

 د هفئاطیا هدنزوب رب یکراثا هدعب بولتروق سالبا ندنراګا هلب رلتعاف

 ییرکب یلاعن قح هدقدلوا لاله یدرلنوب نیکعا نایصع هلنامز رو رم بولءدارپ

 ۲ تاعاط بودا فلعم هلا یهاوئو اواو هقیلخ راد یسلبا هلا كالم ك ترد

 هدنلحرب كیابلرم ست ( سالپا لاوحا ) رلیدلوا مزالمو مزاعمزاج هجورب هنادابعو
 یکییددلوا رشبلاوا مدآ بویلوا ندهکشالم سلبا فاسنک او سابعنا
 نالواهدنزو راع ضعإ و دوعسءنا بود ردنراح یک بولوا نطاوا جدول

 رایدد یدراٹمراةج هکوک بودہار سا شوب هکنالم نکیارغص بولواندنج
 ےھاک ةکئاللا دجف ) العو نیعبات ضع و دو« ناو ساسبعنبا هدناوررپ
 ویشاو یدبا ندهکتالع بودیا لالدتسا هلل رهاط كنا ( سالباالا نوعجا
 نکل یداندنفارشا ین هکتاللم ولدا نف ترد تولوا :J زارع یمسا هرزوا تاور

 هقناطر ند هکن الم هکر دب ور ندر ج نا * بود یدلوا سالبا هلهح صغ

 هکن المهکردب و ره ندهداتق * ردندرانا سالبا بواوا نج یم ا بولیدارپ ندشنآ

 هرکصن دنرک ذ لاوقا صءبیخ دهدلح ار یدیاندفنصلّصفا یم“ هلکع د هنج هدنکا

 هدتنجاعاد هدنرعلوا هکبدا ندهغئاط وادا نانج ندهکتالم سلبا ریبج نا

 هتغد دلوا ندهکشالمنکل بود ررلشاییح نوا تنجلها بودا قلیع وق ۱

 ۱ رل دا وا لو ڏو ل وزعم رل وپ وادار مالسلا هلع مدآهدمب تواوا

 ۱ ند هکتالم هکر دشعا تاور ندسابع نا ید ىلع ماما ردروک ذعوبد ردررعم

 *ردرلشلدار ندمورازوب ندروون هکنالمراس هکیدن اند هفناطر یمس* هلکعد نج

 یدبآندنرارادهنن نخ تنج بولوا ثراج هج رعلی زارع هجا رسیمسا كسالبا

 روذوم یتدابعواع تولوا یس هفیلخ كامزیورو یر كنا اندءاس

 ناطیش یوئلوا مم هدک دا نایصع هناجر نامرف بولوارورغم نیفلوا

 دلاوترکر دراو ساجر ناداوکنالم کا رذ ورم ندسابع نبا هدیضاق مسقن * یدلوا

 ید هدندحاو رعسقت ٭ یدا ندرانا سالبا راربد نج هرلنا بولوا هرز وا لساتو

 رد و رعولد ىدا ندرلنا سلبا بقاوانج سا ا اتد ندسابع نا

E 



 ن وب تم

 بواوا نیلسو هرفک ندنج# ردنیطایشلا وبا سلبا نج اوبا ناج هکر دوب جد

 نیما سالبا قاح تویلوا نالسم الصا نیطایش اما ردرلغصتم هلا تايحو نوع

 ةفيطأ ماسجا نج هد دصا هم 9 * راردا تافو هل هلکنا ب واشد كد هنتافو

 ندرلناو رداق یرب ره هغلوا لکشنم هلا هفاتخم لاکشا هدنعاسرب هکرد هباوه |
 دن رد راو رفاک و ن وهو یصاعو عیطم هدنراا ب ولوا رداص هيڪ لاعا هح ۱

 لالضا نوا اوتاو كالها ییاساا یرلتداع هکرد هب ران ماسجا نيعالم نیطایش
 لبم هليا جیورت یتاذلو یصاعم بابسا بوریدتوئوا قاعاط عفانم ب واوا اوغاو ||
 نکل بکرتم ندهعب را مصانع یخد ناطیشو نج راضعب رردباج یییناسفن ||

 رانوا اوه * رل شعد ردلاغ ھن راز جار اش را رصنع هدناطرش اوه رصثع هدنح |ا

 تورک هنجا هقیط ذفانم هقرف ییاوشا نیفلوا هرزوا تیفافشو تفاطا لاک ||
 فعدا ی تولوا روتسم ندنویع 1 لوخد هناینب کو هناسنا فوج یتح |!

 ۱ ا نالوا تلاع نار صنعا تا رضا کک ی زلوا ر ف |
 تات رانو ڻاعسلطو رح ب او طالتخا هلسات ضع! هورف یکیاوپ ۱

 هرزوآ بهذ یراک دنا بیک رح ندرصائع راردىا عھفنو ملت تالاح صءب و ۱

 یراک دتسبا بویلوا لک ٥ یرابیکر ت ہللا ضراوع ضصهبو ھن را اراتتسا ندرآص+اربک |

 یاس قح هکزدوب بس هن رالوا لکشمو روصم لاخلا ها تروصو تيه
 ضع بزیعارب هدنضب ب ودار ین ور كرانا هدلاوحا ضعب هدراصبا ضعب

 || ریوصت لاخاف هدنروص یکیدتا قلعت یتدارا بود ظفح نیرابیکرت هلیتردق |
 هدفرطتسم باتک ( هدناف ) ردشهلوارب رک وید ریدق یش لک ىلع هللاو ردنا

 1 * بوند راقیچ ناطیش كب ندهضیب ره بویلطزوع یک رشوق نیطابش ||
 هلوف رلصعت ب واوا یک مدآ تب یرالسانتو دلاوت ها وق هداتف هددوعسلا وبا ۰

 hE ناطیش رفاوندهطروع رب رهںولطروع توقوصهت دععم یتغور وق ۱

 هدقدلوا نامداش هناسلا نایصع ناطیشره هکردشلک هدربخ هدیفسن مالکلارح

 || هن * رافج یک ایروان یدالوا ندنما هطروع بووبلطروع هطروع رمشکیا
 تولوا رک ذ رر هدنرلطوب ررب چ رر هدنرلط وب ررب كن رب ره هکر دسشلک هدربخ ۱

 یر ذ یرب ره دو * رولوا لصاح دو بودا عاج دن رودنکو دنک ۱

 نالوا جک نکل بواوا دراو ودروآو ۱ لصاح دو هلکعا لاخدا 9

 یرلکک رایرادلاوت كناح مود هددکم یا وصف * ردرو لم ولد ردلوق یکلوا

 لا I یدلاون ت لتح ته طی اعلا دف هجر اک ۱



€ a اتم 

 أا یکا ب ولوا خیدنو طبت رمو حمو طاح هنب زر رپ یشید هلبا تاکرا یک
 اا ادتا نذناج اط هکر دشعد الع عب * رد ل لوا لصاح تذل ید هفرط
 بواوا یدالوا یشددثاکرا بودا عاج هنسهل یداییذخ صم نالیدارب

 رغصلا عاج ( هدناو ) رد روک ذم ود رلدلوا هریثک فداوظ هلا لسانتو دااوت

 بواوا یزدانق كثر ردعص جوا نج هکر دوب نوع كثىدح کا هدیطویس

 ردرلش روک هدننروصضرا تارشحزیاسو برقعو نال یسب رب رارچ وا هباوه

 * ردهقرف هجن د هلیقره بزاوا هلبقکیا نوا هلسجج نج فلاوط لوصا |ا

 رثک بولوا ی هنج هفئاط رلنالک هناعا یک سلبا نب صقال ماهلا نب ماه

 نیطایش عج هکز د روک ذم هدینیع رات * ررید ناطریش هرلنالق قا هرزوا

 1 ردشمەح سلح و ندنیطاش ندهطروع ره تویلطروع هدنساتروا كياند

 یدالوا رک | كلبا هکر دشءد دهاع * کرنا و یلاعسو رالوعو رلت رفع

 نوادع هثسارا قلخ هکر دنوئیاز یرب زد هلاو> 5 رله هکر درب یر *# ردخب

 هکر دروعا ىدا كن ر *ردیج رب و هسوسو هناسلا هکر دعا دیرب ردیجغار هنتفو

 هدنسائروا راوشراج بواوا یاسر هکر دطوسم یرب * ردبا افلا یکتا انز
 هح ەد را رسالا "زەك ر وغارت وصخ و عازو كان هبلعواخوغ:دنسا را قلخ نوکند» ر

 دعںودار نئوتاخ ن دلاجهدعل ب ودار ن دموع" ران یئاح ىلاعتەللا هک ردو رهندفلس

 هر راطق هعلاط هدرونمروطندنرب بزوغوط هطوء رز وتوا بواوا لماح حاودزالا

 كراتوب بواوا هره نثراح یراسدغر كن هسلابا هکیدقج یزهفثاط هساارا ندنز

 ردرلهرب رج یرلثکسم بوقيج یسهفناط هد م ید ند هطروء رب ردانردیرلنکسم

 وقح یسهفناط ی اعس خد ندر ر دابا وار یراتکسم نوهیج رالوغ د ندنرب
 خد ندنرپ ر دراما یرانکسم ب وق يج شراهن ید ندنرب ردراغاط یزانکسم
 زا (هدنف)رد هداوه یرانکسم نیغلوا یردانق ب واوا هدنلکش نالی یوقیج ماوه
 وب نیطایش رشع یسکباوب نج فیاوط رش مدآ یب ما عیج هدینیع را
 | رر ندنج رافک ك:ثکر ه هدشدح بتک # نود رد هکالم مشع یج وا

 فی رش دجسم یوئوط نیراتج ودنک مالسلا هيلع لوسر بولوا یشادلوب

 نوناصرمخ هلوسر ترضح اءاد هدعب یدزوب وق هدک دلک هناعا بقیلغاب هنکر ید



 مگ و: رقم

 نایلس هد زار سالا" زک هدناف ) ركن a EES 7 هاف ۳۹

 رب ره كرلتآ هدقدلوا ففاو هداف عاونا ك اط نج حالس | هیلع ریمغیب

 ۰ ناتج ويد هدا عنم نر داسو ف هدنزول ۸ تولوا ۳۹ كالم ر رز هنب رلود

 ره ندتح كد هتماید ندنامز لوا تولوا لوق ل وسر ءاحر هدک دتا اعد ےک

 نیطایشو نڪ ادتا هايل نربصح# بوند ردطاسمو لکّوع کالم ررب هب هلرسک

 : (هدناف) روئلوا نایب هدماللسلا هيلع نایلسلاوخا اب یراقدلوا رسم هل رطهت
 ندساسبع نا هدفنا ( نيم باهش هعبناف عملا قزتس | نه الا ) هدنابل رمسسقت

 1 کت هکنالع توراو هکوک یکلوا بوت هوا كن رب زر یهو رم أ

 تورط هلا ںوت 1 بک و کد ن رار زواهدنراقدروا قالو ۵ّد رک دشلب وس

 تواوا لوغنیعا هنا بد ید ا + نتاصعا ا كدييکن ودا لتف

 نامر رارولوا ببش هنن رلکاله بوریدز آ نرللوت بوش روک هرایط وب هدزلارک
 ربخ هرانهاک شب رک دتشدا ند هکالم ت وقیح نیطایش هنن رب ره لراکوک هدقت اس

 ترضحب ولو | متم ندنسهعبطج وا راک وک هدق دغوط ییسع ترضخ ناو و

 | ند رهز ماما *راددسالوا علم ندرلکوک عیج هدقدغوط مالدا هلع لوسر

 زیحا بوئلوا مج ر هلبک اوک نیطایش لوا دا ندلوسر توبن هکر دن وازع
 ۱ هدنصو صخ حر ۳ دود نکل یدزاروب وریح ه رلث هاک ب ودیشلا رابخا صعد ۱

 1 ند بطرق * زاید لوا مورگ دیلک اب ندعاجسا نیطایشنولوا هدا ز هکتالع ماشا ١

 ت ودا لتق ینیطایش هڪلوق سابع نا مو نالوا. موج ر هک رد ورم ید

 | لتق اس ضعب و یرضب,نسح * ردنا ح ورم نوقا نساضعا ضعب ناه |
 بولتا هئاطش زازذلب هکر لیدد یخد رلیضهب ردع لوا لوق نکلبوند ردنا
 ردوب جک نوحا یرهز لود هدفاشک *یدنید رولک دناکم یکسا تولود دعا

 كثداحا نالوا هدنص وصخ نیطاش مچ د کز دازوک دش ةدرارسالا مک # یداند

 | یهدنتسوا كندلتج بوغبج هکوک بونب نب رب یر اشاس هکزدوب ینومضم
 رک هئالوا هدنتلآ ب ود شدا ندهکئالم یرابخا ضعب قجملوا مقاو هدایند

 دن رار رب ند رایک هدنتلا ںوقان یون E دهن رزوا لالناق ن ورو

 بواک هرل -:هاک توتا نال ز ول هربخ جو رب کد تز قاح تور ورخ

 لوح رم ۱ هس وام ناوس هدمالسا | هیلع لوسر توب #* یدردا مالعا هن رفیق

 9۹4 ب ویروق هتنلا نیطایش ندا عاما تواوآ هتسورح هلماغها تنا

 ۱ ا 5 هکزدی ورم نا کیس اتم رو و ۱

E 7 ۳۳۳۲0 OTT NTE Tep 



 ۱ راک بودیشی ین نت ویو Ez - سا ناو رب دقت و دوتا ۱

 ماما لوصا ( هدناف ) یدراراتف نالب هناد ز زوب ندنراثا هت "اب رپخ ره باور وړي
 او مظعا ماما یرلنموم تواوا هروهح ۵ رافک هدنرخآ هدراعص دے۵از ۲

 1 دیه و دو فسوب ولا# رارولوا هدر کیدلبدیلاعت هللا رولوا د8 هدانح دز

 || * بود را روک چد کالم مکتن را مر وک یییاعت هللا نکا رارولوا هدنتچ

 ۱ یزرفاکح هداج یرلنم"و» ررولوا واک رانج ق اقتالا هدریاظنو ابا اا

 ماما هدسانح الا كانكا # یدنلوا قالتخا هد اول كار رله وم نکل ردردمهج

 ۱ ردشعا فدوت مدح تاو ےظعا ماما هدربساقنو شعد ردوو یو كح عطعا

 ۱ رد روک ا هد اعم راست %*% رداک د فدو هدنرالوخد هنج د رک هس ول

 4 نا ه یرلباو كرلتا ع دعا و هقدن> وبا ب ونلوا فالتخا HIM یرلنم"وم كرلتح

 قارط بوند )ار 7 اونوک ) یک ماج الا دوا را ڪور بولد ردناما ند ران

 | ردراو ید یراباو یک یراق دناوا باقع الع هنو كلام ماما * راشعد رارولوا
 E E RENEE تا رک دو ےس ,رلنوپ اعط ماما * رلیدید
 || زیزعلا دبع نیرع ندافلخ * زرونلافصو تذل .لعبسا ید رانوب یک یراکدشا
 | رزلوا هدنگاتكنحنوا و ادر احهدنف ارطا كنس هر شط كنج هدنرخآ یرینم و کنج

 || یرلک دروک یز رانا ںویمروک ی رانا هدایند زب راثج نریک هنج ېساح نراح بود
 || ردروک ذم وبد" شعد ردکرک رهنسهروک یتب رانا زور یا ر دین یک

Cb)1 الصاهدنامزرب ج ه ن ریح ما طا م رزتوالع رومج هنر درک لم هدهایشاهث  

 ٤ دان دنت لر هدننآ ) کشم لر م ا 1 سالاو نج ارمان تول واز 2 |

 نادرودنک ید هز ال صع! ؟بولد ردرلنح نالوا یلوسر كنا فلا

 كنحوساا ریمغس ریالصالواندل وسر ترضح لتاعماما #یددر دش رر ہل

 تاق هدفرطتسم باتک ( هقاس م۱ ) ردشعد زاد شمالوا لس میخد هتسکیا |
 سنج نکس ی کب هدلاعوشا مدعم ندمداآ ترضح هکر دلومتم لوقف ندناور

 یک ی سددرنح قران یرلمالک تولوا یرادانف كنرپ تولیدارپ فلا دفناط

 یراندب ویرلفرب وق بو کی هشوقیراغاب هالسرا یرلند جدی رب *یدیا ادصرپ
 یهدنراکو ات رب*یقنا یکی سا دصیرلب را لایهدناناوقیراءالک بواوا یللبق

 یرالاخد كنب رب *یدیاراو یریفانآزفاو بولوا یرزوپ, ررپ خد هدنرادرآیک
 | یرل-ثوقوص هايس یرلمالک يوب نکبهنفص كنابسلا بولوا هنادررپ یرلقاباو



 می هد اعم

 | بوت کی هاب ولباق یر هقزا هادا یرزوب ید كن رب * یدا یک یسادص

 1 قاخد كنبرب *یدنایک یسامولوا دروق یرلمالک تواوا یرزون و هدنرلشاب

 ۱ یراشبدوزآیکریززخید كنب رب * یداراو یرلقورب ویک ر غص ںولوا یرالبق
 هن رب یرب و لسانتمو دلاوتم هقلتخت عا ناناوارکذ * یدناراو یرلقالوق نوزواو 1

 ننحاولجا ندناسنابولوالصاح هغثاط وارد یجرکب زوب هلغلوا لخادتمو طات
|| 

 هروصلانسح ناسنالاع ون مرک ینلاهمدج او ) ردشمالدار تمارن زاو لک او |

 | تما یرک كب یلاعتهلا هکرد ورم ندرع ترضح ( نافرعلاو هربسلاو |

 ردرلنکیو نک اسهدهرق یسدقا هداب رد یزوتلا ردشمتارپ
 ۲ لوالا مسعلا مت *

 لک وا هیلعو نیعتسا هللان و 1
۱ 

 یا ےسق ۱
 هتفیلخ لضفاو هترطف میدب ناسنالالعج یذلاهنلدحا ما نجراهلمسب 1

 ماركلا هلايا ىلع مالسلاو ةالصلاو * هتمكحو هتردق رارسا راهظال ےھدجواو |[

 بانک ین سقف دعباما ) مايقلا موب ی مجعابناو لا یلعو ماظعلا سرو

 ع زو هبا:لا عفر باب یدب زوتوا تام تعص ینارواوبشا نالوا تاشاکلاتآ مع ||

 ردشلوا عیرفت هللا لوصحدناوف لوصف ضعب یسهکنو |[

 مگ ادهیلعهللاتاولصاوحو مدآت رضح لاوحا رد لوا با ام

 یلاوع ج راوئو ریساقت هدنصوصخ مد كرابمو مرکعمدآ ترطفو تقلخ تیفیک

 لكا نالوالصمونیبم هللاهفلتومو هقفتم ناتو هل ظافلا هد راهش ||

 هجا وق دومسمنبا × هدکدلید مدآقلخ لاعبر ترضح » کرد وب یصخو ||

 یکلمولدآ لّئیادرد هل وقرلطه لیفارسا هدمب یلیئاکیم هدسعب یلیئاربجالوا

دنوک هغلآ لاخهضف رب ندنعاونا كلراقاربط هلجو ندنسهشوکت رد كلابند
 هدکدر

 راوس

م بودارب هفلاطرندنس هنن زوب راقناس
 مسوقهعهج ۳ رلرصاح دنن یب راع یط

 نت نوععحهزرا هدقدراو یر ره كراکلموب-شا نیفلوا ادخ یوود ردکر ک

 بانج وہا مادقایرب چه هللا یسالاهظعت نیغمراولا ود هلآ ق اربط
 بوراو هقح

 هدک درب و دنا یسداک انیمزیور بوردنوک یلبارزد یلاعتقح هدنرلک دا راذتعا

 ناولا كنار قترطترد كنابند بولد ردوا تعاطا ههللارما ندتج مم اکس

 هکنوچهدکدروتک هرومأم لع ولآ كاخ هضبقر ردق عارذقرق هلج ندنعاوناو

 *بولب رو ويد لوا یحاورا ضباق تنافولخنالیدارندلا دی جست هنیمز نین

 هدروصو لاکشا ناسنادارفا یدلرخوب هبارزوص معطلا فلت ءلاتلوا هدعن

 ( قالخا )



 E ER E راق داوا فلت هدرسو قالا

 ۱ رجالا مم ضال اردد ىلع مدآو نبءاعش ضرالا عرج نملبارزع امض هص,ق نم «مدآ 1

 | تیدحرب ويد (بیطااو ثدبلاو ن زملاو تالذنیب و رةصالاو دوسالاو ضیلاو ۱!
 یرا نمایی ناطلسادخ یهابلبا نوب رقم هک الم نیما لاربج#ردب و مھ فد رش

 بورا هک راپا راف بو رغول لوس ءام بولا كاپ كاش هصفر نور نجوا

 نوعا قلوا نایع نامجرضف فرش هنامساو نیءهز لهاهدفدلواقارب ونا ی کوج

 ٌهنط ترج) هد ەل ب و دنا ضط هنکا مدآریجب توردتا ناربس ا

 ضح یوسام تطاسویپ هو هفم یسسدق ثیدح ( احابص نیعب رایدیب مدآ

 لکش بودیاربمخت نوک قرف هاسحلبب كی یتوکر ھ هلباالعولجادخ تردق
 لاصاص بوتا لب قرق مدآینب روصم بلاقهدءهب * یدنوا رب وصتاب رادو ایز |

 هدل اقربع لاحو شا *یدب رود مک یک جب رک شعب ہدشت آیند : یډلوا رافلاك |اب
 هع رد ردراو ا هغلواهرکص ندنرلتیعب رارعو تواخ لاحر لاک |

 بوبروق نوکتلوا لیلج لبلد هنتردق لاکقح ترضح ییدآربجخ هدناربتعم
 دسح هدعب ریدقءاشاام یلعهللاو ردشعلوا ر طس ولد ید تار وصل E دّسد

 هدنآیخد لی قرف بوئوق هدنسارآ فثاط هلا هکم هاو سابعنبمدق كرابممدآ |
 | هللاترمحو تربج هتلاکرپ لاج بودا رذک هکئالم قوئص قوّةص بوروط |

 ندسدق یتدرک ندنعاربط هبعک یشاب كعءدآ هدناربتعم ضل * ید رار ذا رظذ

 یساضعا را ندب رغم یرافابا ندقرشعیرالا ند دنه یش ندانهد یس نیس

 ۰ هح ومطم شد رش تاج رپ روک ذ هدنضهب#ن وند ردشا نار , ندیمز یورعیجچ

 ی راقابآ ندرصم یراذاس ندسدق یسهقراو 5 ندا ربط هسک لا

 || تیدحرب هدمواعلا رح بول ر نک رم لالو ندد را غاص ندزاعح

 ۱ ندسدقی ناب تودار , ندنعاوئا رلق ارمط عیج هد ول هه هح وم فر ر

 دقو افا زا ندهیعک ىلا! ص ندلئاب یدععم ندقا ارد یسکوک

 فاتیناواا كمدآ ی ن وکنا رد شا دار ندح ۳ ج وحأب رادو ند دنه

 یتطب ندلباب یب رف ندنعیرلطوب ند دنه یراقاآ هجلوق سابع نیا * یدلوا
 ندهدعم ندراغاط یراکوک ندهبمک ی رللا ندماش یسهقرا ندْعلاط هدنب رف هکم
 یرهبلک ندزاعحیغالط ندلصوم یرکج ندرءرب زجیراتصرغاب نالوا هغاشا

 ندنج یزوب ند هرکک ضرا یهدسدقیرهراپ تانالوا لصتم هرکوب شوب ەد

 (هبناتاور) ردروک ذموبد یدلدارب ندنرون سرعیبق ندرتوک ضرا یرازوک ||

) ٣۳ ( 



 | تااور نالب زا هدا زندرلناو ریاغم هی هقباس لیصافت .دمدآ قلخ هدناربتعم هجن |
 ۱ ندنزو ریمدآ كاخ لینارزع هکرد و مس * روتلوا نابییاجا الاح هکر درانوب
 ا ی لر نالول تلا شرع بولک تلوب هزار ایک د زو |
 | یدغار ول ه ظا ندحرف رګ نوک یبجقرق بو رب د غاب الب ناراب نوک ۱
 سارع * بوتادیدغاب حرفرطم لب زر غ رطم لم زوفط زوتوا هدراونالاذشه+ |

 لی ربهد«!بوغ ایرو ع هننسو | لص تم ںوروط ل ۔ قرق ہدتنج مدآ ندب هديل
 * دنتخاس رمت ےغ تا ارمدآ اخ ) مین ) رد روک ذم وید یدغا حرف رطم

 نازحاو مالاندل اربح لاحوب (رتن ) * دنتخاسررةءاج ارالب و درد ورد س از

 هک و دا حرفو رسا ج رو معا *هناخ نکل نواواناو ارف ندنرورمن ناسا

 ۱ كي شک هلا بر ترضح سا هدتاور رب * راٌتعد رد راو تراش و تراشا

 | بود الصا یمدآ اخ ب وروتکوص ندنراهنا لیبسلسو قحر هدننج نرتم كلم

 | رصاثعمدآ دسح ردشغعاب روع ندناز-الارح لب قرف بورغوب هلتابحنآ هدعب

 || وص ءرطق جاقرب ندنردق رح لیفارسا هلفح معا نوا قلوا بک ره ند هب را
 ۱۱۳۰۰ نده شنا ہرا ی لاک ت ودنا 2 ندننکح داب لیارج بوکوذ

 * یدلدارب یف ددا یساناویح ح ور نددابیلق ندیآلبتعو ید نا

 قرق هدنرادبنرع قللاصاصو نونسسمأجو جو بارت مدآ تقلخ داع لصح ||
 سالبا × یدناوا ادتا ندنرسقا تّرعرسءدقدنلوا رب وصد هدعب بور وط لب |ا
۱ 

 أ وشام هدر و ربخ هضرا"هکتالم نالواهدنم ,E هدوعسصمدآ دسجدوسح

 هک ر دراو یسهننصح *هن زخرب وادآ بلق نکل ناسآ كمرمک نامزره هرهدلادب رف رهس

 مدلوا ناسا رهو ناسرت ود ردعلواه دنا هسا راوهت مدلوا رداو هکمربک ۹

 بیبحر ون نالوا قاعم هدشرعقا هلبا لیلج بر مما لی اربج هکر دب و ره یدتبامزعو |

 قحا هلقح ما بوراعیح ES ار دضبفرب ینددلاندرب لیارزرع هدمولعلا رش

 | هدق دلواراتقل اک لاصلص نون روقهدهببوروطلب قرقلد هبجأوا بزال نیطبودنا |

 | *بوندیدروطلیب قرقیخد دنا وب كن رهش هکمهدنزوب ر بوروط ید لیب قرق
 هکشلدنارب ندقا ربط کید اک ی ینه دنا (انیط تلخ نئدم-اء) هدليرتلا اعم

 كني زوب رپ سلبا هلقح صا هک رد و م ندسابع ناار ز * زدکعد عهدا هدج ءوت

 ( ولتاط )



 : ن ET یدروت ون و هات طب E رد تولز ولو ولتاط

 توشدیدلواقشنالءدارپ ندتسوازوط دیعس نالءدار ندنسولئاط كعارمط لوا

 || ظفل طاغاشنمابلاغ ردررةمىو دنا ریتعمرمغنیغلوا روهج لوق فلاتباور روشا
 | تولاكل نروتکیمدآ كاخ ار ز × ردیفیدلوا هباشم امون هلب زارع ظفل لناررع
 | هک ردروکذ مهدناربتعم ( حور من ردراشع |قافنا نیخروم هنکو دا لنارزعنالوا
 : برات ) هدنرب ره بولوا رومأم هبا ندب لوخد ه رک جوا مر Ka مدآ حوتفرب حور

 || اجر كعربکو اجاەقح بانج بوبد ( ةعزان» سفنو دیعب رعقو هب رک لخدم
 | هرلا تربع مدارس راحان نیکلک ادنوید ( اهرک یبرخاو اهرک یلخدا ) هدکد تیا
 هنئروب هن زول هنن زوکه دەر * یدتا رودلب زونکنا هدنروط تب عامد بورک

 أ كر كجرب *یدلیوس وید نیلاعلابر هدا بورمسق | هدک د اک هنن زغآ هنلید
 | تاس كعد هلدجلا هردنسک نرسقآ بولك ادخ ی اذن ود * كنقلخ ةجرالو مدآاب
 ب زالو مزال هحورپ كعدەملا كجر هران دشا تواوا نداعساا ةثروم تداعو

 دج اءاول یدآ نولیدارپ اعر ا نمک هدنآربتعم ضد * یدلوا تبحاو اعرش

 * لعا هللأو ردقلواوب لسو هيلع هللایلص لاع رف ۴ هدتمایق ابلاغ بونبد یدنوق
 قورعو ماظعو مدو ےل هدنساضعا هدلوا یراح حور ههدآ نس> ند هدعب

 دا وق سابعنا دن ر یرد هلعح تردق هنت هلج هدعب * یدلوا ادب ناصعاو

 دصق نامزدعب بواب ر ,دیک سانیتسا تفاطل سابل ق قارب و قار ندنسح قو طظ

 زک ذم بوت یرد ندنسح تا هن رپ تودیک فیطا داحلوا هدنرودص هر لکا

 | هنسکرب یدلاق هبقاب تعالع ندنا قثرط هدنجوا یرلةمراب نوغلوا هیضاملاح

 || ردوبیرس كنغیدلوا ضبةثم او بیسیب هدا رظن هنب رلقنرط نکیا رورمسم
 ییرب ندنجوا بوروتک ییایسو ناعاو لقع مالساا هيلع لير دد * رلشعد

 لقعزکراو هل هیایحو ناعا هدقدلا یلقع ید مدآ بود زدشغهلواما قلآ

 | هدهندلبهاومیدلواعج دیس مداد یحوا بوبدرسهدنا هد سس هسا هدنف

 | لی زو:دنسکوک لب زوب هدنشاب هروب لږ زوبمدآ حوزدک رذب و رعندقداصرتهج

 مدآ حورک ذی و ی هدناربتع» ضهب * یدلوااعما یلعت هدعببوروطهدنمدق هل رلقانا

 هلل۱۷۱هلا2ل ) بودار ظد هشرع قاسو رصد جد هدکد لک هنب رازوک ه دعب هتشاب ادا

 هلاکم ضصعبقلعت القا >یدروک ش زا ( روذغبرو زین ذمهماهللا لوسر دج

 نکلب بوندردقوب عازب هدنعلدلدارب هدنزوب رب مالسلا هیلعمدآ هديا بلر ستت * یدتا

 هدنس رغبناج كابن د ها و قال ضع دکو کی لوا ها وق یدس هد رارسسالا یک



 هدنحا ندع تنح هرزوا یندنپ دا داتا ها ee ةع! كاب رب

 | عاردزویشب یرلتم ماقادنا * یذلوا عقاو ندا ځد یورخ نامز دم نوای ۱

 | یدشمک هتههنرد هبا لیكبینوکره كد هنحور زشت ندملخ لوا بواوا

 || تدحر ود یدلدارب سماد ءب یتوک ههج هدایشاقلخ تاقواهدوراقوب * نود

 اروشاع هدمرحهام هکلوق نیم ح ور فن هددناوخریم جرات بواب زاب فب مش |

 لب مدآ بااق نع هللا یر سابع نا هدناکسم ح رش * بود ىدا هلو

 مالسل اهیلع لوسر ترضح نود یدروط هدئسارا فلاط هلناهکم حور 2 ۱

 قیفوت كمالک یا قشا * ردشمروب ود یدئلوا ر وصد هدنگا تج مدآ دسح ۱

 هنج ة كور نوروط هدنزوب رپ كد دیهلوار وص مدآ بلاق 8 هکر د هل هجووش 1

 امسا ےلعت ) لعاو نخاع اعاهلاو ردشٌاوارب رح وید هلوا شلوار وصت هدنابوتلبا
 || سفت ( تعفروزع عاوناب تنج لوخد تیفیکو اعسو ضرا کالم ہد “و

 | عیج ذمدآ یلاعت هللا هجاوق نیمبات هکنو هنع هللایضر سابع نا هد دوعسلاوبا ||

 || رلضعب*# نوکیسامو ناکام ءاعسا را وق ری طعل# نعفانم كساحرهو نساعما ايشا

 یناعانص نیناوقو ىلع لوصاو یتصاوخو اعساو یتئاوذ كنايشا حج دهلوق |

 ىدا موهفنو ملع ها عر رک و ےظعت یالامعتسا تایفکو یالا لیصاقتو ۱

 رعسغت * ردروک ذم ثلاث نامه هدیضاق رمسفت لوا لوق نامه هدفاشک * نود

 هرژوا تاغلو هنسلا عاونا یناقولخم عیج یاسا هکر دوب روه تم هدرمک

 فارطابوئدا صوص یتغلررب هفرقره یدال وا هرکصت دک دشا تاقوبودنا ملعت ۱

 لوقمالکو شا هدنابآ مست * رلددنوتوا یرلتغلر اس هلنامز رو رم هدنراک دنک هلاع ||

 | «ردشخلوا رمطستو رب رود ردليلج لا ردقلا یوذی سقم راتخم نعد ليو لها ۱
 || ریز كالم عیجج هلبا ادخ يما ءاعسالا میت دعب کردو ۲ ذم هدیوشلا جرافم ||

 || رهک یلاع ریتعم ربثمرپ ولقانا كب زود دوخاب ید بواوا فص كب یرکیالاو

 || رهو جا هدنشاب نکیاناشخردو نانات یدڅ رو هدننیبج 1 مدآ هدقدنو3 |

 | رضخا سدنس سابل شلزاب ( هلا لوسر دڅ هللاالا هلال ) یفارطا هدنسهقرا ||
 || ربتعیوسکررب علو عص رم هلبارهاوح هدنفرطیکیا كنندرکو ر ونه ماخ هدنفهراب |
 || مالسس هنب رل هرمز مارک "هکنالم بوقیچ هربشنم هلرعو تنب زوب بواوا ی وب ۱
 مدک دنا نایعو نا نیرخآو نیاوا مور هرکصاد دیش نر دیو دیمحت تورو |

 نالوا روک ذه ود ردمدآ نسح فصل فس ول نسح هدشدحو راست بک |

 قونص هنناشو لاکو لصف او لاجو ا هك وهم فد رس تیدجح ۱
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 ناجر نامرف ود كلبا هدهم همدآ ب واوا 23 ناشلام کن الم فوفص ||

 بودیا هده هکنالم رأس نولو | لوک وا نیکعا فقوت یحاقر هدقداوا رداص

 || یتروصنیکمیا دج” سابا هدنراقدردلاق ن راشاب بور وطلب زویشبان لی وب |
 1 یکیاهدجمهدزانرپ ,دتناهدهرارکت هکنالم هلجب هللارکش هدنراک دروک شالوا ےیف

 شود ەنى درا بو: با نج هم دآس ملا هدنارب اعم صعب #ر اشع درد و یر ك: ل داوا 1

 نوروط لب ژویسل دوشم هکنالم هدراربتعه ضءب %# ردروک ذمود را ایدز

 ]| هدنک» هقح رارکن ابا .دنراکدروک شمرک ةنج یمدآ بورذلاق نی راتشاب
 نامز ہڪٹ بوشا « رب یمدآ توریدلاق ی راشاب توزوط لب رویش هت بودنآ

 ردوو كلوف م دآ ندوب مز یا هدنراکدروک شتلوا نفد بودا تافو بوروط

 لوا یدلک نوح ( تولاهساذ سفنلک ( هدنراک دد یعدتا تافو هلترع ||

 لوسر هدحارعمیح * زدراث نحو ناب یک فک هک الم نیا اذهیلا ندمد

 | یسهعا كفالسا فارشا * ردروک ذموبد یدزوک ناب رک یرلنا مالسلا هيلع

 || رنک نکل بوبد یدبا هکئالم نالوا ضرا یافلخ نامه رالالوا رومأم هلا رس

 ءال “هماعهررو | قلالد قبا ( ن وجا ےھاک هکناللا ده ) فلخ عو فلس

 دل ود بو هلا قداص رفعج * ردرلشع | میت و خرصتوبدیدبا ت اوو ضرا

 هدعب لعاررعهدع) هلع لباکیم هدعز لارج ندا هدم» همدآ ادتا

 هکندا لیفارمسا ادا هکلوق زب علا دغ ی رع نداقاخ تولوا نیب رقم ءیکیالم

 هسواهدتک ضعب ردشاوا ظوطظحتومرکم هلبا نرش ظوفخمحول طبنم نوعلنا
 هکنالم دیس همدا الع »۱ * بوشد یدلزاب مظع نآر د هننلا كالیفارسا

 نکل یدد یداوا هدننعع حور ت راض عب بود یداوا هداسرطءب هدضرا

 مدآ رکردر وک ذم هدنارتعم صعد a یدلوا اعسالا ماعت دعا ke) رک |

 *یدتا لک اییآ ادتا هدنرع بولب رگ موا متلاصرپ ندتح هدک شنا نوع

 راست وڻيع برولو ۲ هدناژوما e هللا تح یلاع تار یمرکم مدآ هدعب

 تراومس کردا ادنود و لو د واخ كلم کس و زول رشد هدئنساعو

 راثآوهتوکلم لع راوطا بولی ید ارسلب زوب لصتم هلبازاو رع هدنرلارا شرعو
 ردیردانع ندرفذا كسم ىد هدب # یدلوا فراعو فقاو هوربحو تردق

 بوشاکا هدقدلدار سوه فرش سرفرپ ولدآ نو نووم ندناج صو
 تول رول لیفا رسا هدنلوص لساکیم هدنعاص نوئوط لارج ن م احرذ تنعم ما

 ةد هدا صد # یدلوامالسسلارادلخادو لصاو كرهر و مالس در هکن اله



 ۰ می ,.ب رقم

 توریدتنا دهعاک ا یاس قح هکعا ردح ندسالبا س

 هدقدلدارب مدآ هکر دروک ذعهدناربتعم ى * یدلند 9 دتنح هلطرس 3 4

 لزقا ندنوتلا هلعح صا هک الم دما و لبنار نعو لیفارساو ل ںہ اکیمو لیناریج

 فقاو هبباسک بوروتوک هدنرازوما هلبا یظالا عدع رب سرب یلقأا زوییدب ندنوقا
 ةمدآ بور دنود ندشرع نب رازوب هکثالع هدعب بوریدتا ریس ییاوس ن ول وا

 دالوا نوڪکدل روتوک هلبا ر رس مذآ رایدسسا هده نیفعلوا ما كغا ذس

 کمو a یادغب

 تداعو تا كمروتو EEE ترد لد أ توبات نيه كندا تاقو ره ندهد

 هدئتسوا مرکر ب تست گرا یبتا رب هرک جوا یاوس مدآ هکر دشءد تک یدلوا

 تاو” رس ه دی ارتعم دا هدیرزوا سرف ولدآ نوچ یر هدنز وما هکنالم یر,

 رذشلواهر کصادرلتا هک دار و دل و یلعت تولوا" دفع عود 2 سرف بوکر و

 ضب راهو هبنم نب بهوو بعک نبی هدیابل ریسقت 6 ) رد ردروک ذمزید

 هدتمایف تح ییدرک مدآ وسط هم لیلد شب ترد جد هفینح وبا هدتاور

 نامرک هلبا سرافو تب دوخاب هلن مش نیطسساق هدنزوب رپ بو: اوا كجھ لر یک ٣

 ررد تذج هکر < هر ها ردشلدارپ نوجا م دآ هکیدنا هاب فیطار ا

 ردشعد ا هک ابرب هدک و E یی دب ییأبح ۳۹ نالوا دژ رمعم و بولد

 دهع مال فلا هدنتبآ ( لاا كحتوزو تنا فا مدآ اب ) قافآ ءالع نکل |

 یررهتلاوخا رلصعد بو دا قاشا ولد ردنا نالوا ر وهشس ني-ةلوا نوا

 مدا )اع رکن هلا بهو ( امنع هللا یر اود قلخ ( ردروک دم ويد رعد

 لا هکم لوا نمک هنج مذا اوح هجن رهاظ كننآ 0 تنا نکسا ||
 تشح هل مذآ راطمب ںوید رابدریک هلس هننح نوار هد :سارآ فئاط

 رایدربک هلس هتنجحتواید رب ر E لوص توراوهب هنسوش ٠

 یرلسابل جد كتسکنا بو وو هنتسوا تن حج یاوحو مدا بوردنوک 1

 دوعسم ناو سابع نا نکل * راددوق هنسح توروتوک هکئالم تحت بولوا ندرول 1

 بولوا تشرسربنع تشم تشه لخاد مرکم مدآ هکرد و رم ند هاحص هعنو ||
 نولواهدونغو هدولآباوخ ىسەدىد بیاعع هدد نکا هداعصو قود هلا اد ۳ 1

 توراعیح یلام قح ی ۳ ندنرکوک یس“ 4 لوص ه-ظةيلاو مولا ن

 دوجو هللا ج رطا عقاد برتردق نمک ناوشتسا لو بویوف تا هنر

 وه (اوح حاکن ) یدلوا یعس هلما لوا نیغلدارب ندیح بولوا ادب اوح یاب ز |

 ( جراعم )



 رز و ۳ الم یا ۳۳ ق>ح هدقدلدار , اوج a له هدهوشلا 3و

 زا هاب ریکلا ویاند ےہ > را نج زا هللا 8 روس حاکن تاذلابهلهحو و هعدآ
 ۳ اما یدبع ملک قطاو یرازا ةمظءلاو قافر :

 1 نا لوسرو یبج

 | یاو” ناکسو یت کت العاب ۱ و دشا یتلنادحو اعاوادت سال ءایشالا توق 1

 : مال E مدآ یردق عینصو یرطذ علدبب اوح یت - ما تحوز یا ی رع "هلجو

 هدحو لااا ال نا هداهش یهو یددعتو ی زئو ليلو قادصد 1

 (یکیاع مالسلاو یترجش اب رقتالو ترم نمالکو نج انکسا وحو مدآا ہلکی شال |
 || ليصفتقلعتف هنن رالاوحا راسو اوحومدآ تلخ تیفیک هدرو تاک ( جزو
 || ( هرعد هصفر) یدفلوا رک ذ هداتکو یسهع بانطالانع انانتجا بواوا مظع

DS O 

 هدنراق دنلو| ناطخ هبا (هرتش ملا هذه اب رفتال) نوجا بانتجا ند هنيعم ةر رغ

 || لبق نم مدآ ىلا اندهع دقلو ) ندنرورسو ت4! تبانو روض- و تزع تاغ |
 || بواوالهاذو لفاغ ندوملا باتج؛یهاون هج هوه غم یبآ ( امزع دج ملو یسف

 لوانتم مالسلا هيلع مدآ E ٠ لوا ییهیهنم رح "برع هللا سالبا سیللتو
 || بولوا روهشم مما روما نیب یلاجما كندص> تبارغ هصقوب رایدلوا لک او
 زا لب وأت ) یدلوا رايتخا راصتخا هدلخوب نیک اضتقا لیوطت لاک لیصفت

 بولد یدسشاوا رم ب هدق داوا e ملعت مالسلا هیلع مدآ الع ضعءب ( تاز ۳

 نا و رک اےس هداوأملا تنح یاضتفا تحاز ءاصف اوتو مدآ هکر دن ورح

 1 ید هرکصندق داوا لوب یسهب وت بوهیح ندستنج وبا یرنکا نکل

 ]| (امزع هلدجت لو یسف ) دوخاد رواوا ربعغیب هک سبیدیغوب یتما هسیا هدنآ بواوا

 | ابرفنال ) هکندتهج لوش یدیا وسو تازدوخا یدشلواایسا هههوهفم یتبآ
 || ندنسنج كلا بولاص هصوصخم رج“ ر نالوا یهن هج” وهغم ( رجلا هذه
 دا رم تباصا یییداوا بداعم هحردقنوت ن :E یدینعشالقان ههر جش یرعغرب

is SSهک دوب رهاط هدنناب راذتعا »۴ رواوا شلوا نو تاهو ظعش  

 وص نوبلوا هریک تلز لوا نکل یدشعا ادع تو اا یارک لکا هحرکا
 (لبقنممدآ یاندهع دعا و ( هدرشسافت ریهاشم * نولوازوک ذم ود هلی د یدنا

 رمطو عفلورشو رح یننذلوا 1 سلبا رکم ههدآتررضح هکر دروک ذم هدشآ

 نلاخ ندللاقحا قلوا. هنو رکم ,دلاع تلاع لغ ن لد توی رحو دوب
 نلعع یدالوا هلا یلعع علمدا مالسلا هيلع لوسر ترمه هسح ون یدبا نیغلوا



¥ e Be ۱ 

 1 هدافالابحاص ةمالد * ںوٹد E یدرولک هداب EE تلمدآ هسالوا نزو

 ۱ داشرا هاش قل رط هددوللناراد مدآ تلزهدردقو ريج لاسر هداز اشا لاک الوم |۲۶

 || زداکد فیلکت راد تنج ار ز یدلکد تفلاخت هن ما فیلکت بولوا تفلاخ هن ما
 سب * ردلکد صوصخ هتفلام ه نیلکت مما رربد هنفلاخم قلطم نایصع هدتغا

 ۱ ردیدأت او فیطات ناتعییاتع ود (ن رس امکلت نعامكجا لا  هیاوح و مدآیلاعت قح

 | ندتنج هلساطخ ( امیج اهن اطبها ) سدو * رداکد بیذعتو فتعق اتع

 ۱۱ ی لصتا یی قیعح ود ردیب رفت دخت ولوا لیک ليز هی ز وب |
 ۱ ریا ىسەعەا موزواا یادغد هزات ا هم رش ہدرسافت نکا ۱ € 0۳ ۱

 اما ردشف وا تیاکح یخد تیاور وازد جوا هدنضعب * ب وند یدیا یاغا |[
 | سودرفزااو>و مدآ حورخ صف ) ردررتم یودیا یادبهززوا رهشاو رکا لوق |[
 ۱ یرلکدرک هتنج قعلوا رداص نداوجو مدا ل امعربح لاح E (العا |

 سواط هدنانج غاب بولب دن اهب زوب رب هدنسارا برغعو رمصع كننوک هعچ ||
 | سففو یاع هناد هاکماد کالا می رذ ءانفلا می رس یابند نکیا هدنالوج یک ||

 | نفحز ینک ( میظن )رایدلوا رارق یب و راتف رک دنک الهلا روم كاش زد,انکشت |[

 (ړن ) تسارجو نوچ یارو ثداو-:دن شقن هک * دزدناوتیع مدارچو
 هدشننولصاا نیب بورک هداج تقو هتنج مدا هجلوق فاس هاو سابع نا

 هی و5 یرصب نس> بولوا لب زویشب دخل اسحاین د یرارف تد هلج بوتیج

 هما وق بهو * یدیا لب زوتوا زو هتل اتد اما تعاس ر هحشناسح ت رخآ

 لب جوا قرق هجو یربط تعاسچوااب تعاس شب هجملوق راضعب نوک ىلا
 ردروک ذم وید یدیا لب زويد ههاوق یرصب نسسح هدبنک ضعب یآ ترد
 دوخا ههدج هدرب قانوق کیا ههکماوح هدنهمدا هلا ناجر نامرف ( هداف )
 تا ارطیرهدیدالب هدد ید كنسکیاهدک دلرپ دن |هدنس تیالوقاچهنوا نددنه

 رپ مدآ اصوصخ تور دعای نات نارا هرزوا تانجو ناععص یار مسح

 ا ههل وق دهاع زویحوا هه وق 9 بهو زوی دا دعلو هلع هللا یضر سابع نا

 نلت بو ا ناغ م جاوف نراکشر روک سا بولوا نالاو نا رک لصتم لب

 لدعب ضرالالهاعیج ءاکب ودواد ءاکب ناول )هد-شدح بنک * یدرارولوا نارو
 الا ۹ هج bG ) رب ورح فب رش تدجرب ولد ( هلدعام مدا اکو

 ٌدبودا هک و لولفو نیحرادو لسخجزو لهرقو لدنصو دوع ناب هدا سداه

 یدلوباعو وشنو ادس ندا |فرشعام لوا خذ وجا هدایرد هجلوق راضعب هعفان

 ( بوند )



 7 ET بوح رب

 ند۔ھو هدمواعلا ر * تادا دو مود 4 ê 8 د

 لوا بودا ترٴوع راس يغار روتا هد داق نا رع هدتح مدآ هکر دن و سه

 نودیغاط هقا رطاءدناتس رنه یا لب ںول رود قار ندشدوک هلا لب هدق دعح دلار

 ٣ 5ک لكنا هدتاوررپ * یدتارومط هاب ان تس اده هبط 2 ندساکرب تثشح

 ۱ نا 5 یناوا ادب لاب ندب 3 هل ۳ ا و

 جات ندناح ر هبا هغاوا a هدق روح ندتح مدآ هکر د 9

 1 بو روو جد یسکیا ندشنوک هداند بودا تروع رس عار ربا بو وق

 كمدآ هکرد ورم دو یدتاروهط بیط عاونا هدقدشراو هغارمط هدناتس ده

 ندهحاف هحار لوا بیط عاونا بولبا هقارطآ تنح هحار نالوا هدنتسوا

 تب نالوا هدنزب كن مک مالسلا هيلع مدآ هکر دو رح ( مدآ 3 ) یدلوا لصاح

 اتام له نایب واهم ندناتس دنه لوح صا هرونرپ رومعاا

 هدن راکدتایرازو ع رمضان یراببا ج ید یسلکیا تودیآتاقالم هاوح هدناکربلا

 هکر دب وههدربسافترایدلوا لو صوم هب هیهلا دم قاطلافانصاو لوبقم راهن وت

 هنسارپ قحهثلوا فاوط ك ییددنلوا فاوط شرع نوعکنس مدآاب یلاعت هللآ

 | یه (كحر) نواک وشراقر کلم هدقدراو ندده نیکغا یوود مدردشا

 || هداج اکو بز, لوا لیب كی یکیا ندنس نوساوا لوبقدوخاد یدلوا لوبق كح
 ۱ E نز بوند ردشعا ج ناب :هرک قرفهبدکم ند دنه مدآ تولد ردزشلک

 ردشعا هرع ه رک كبو ج نایب هرک زویجوا نوجا هب وت لوبق مالسلا هيلع مدآ
 همد یلاعت هللا هکر دب د و ره ندسایع ناهد هکم رات ( دبعک ءان )رذروک ذم وید

 هدکوک باب وار نوجا مب هدنا رد راو مرحرپ مب هدنسس هلباقم مشرع هدنزوبرب
 كنسهدناکم لواهلا فاوطهلب وا ینا دنس هسراردا فاوط هجا یعشرع راکلم

 بودا یو ود مردا لوبق یزکد راعد كرانال وا هرزوا معاط م ندکدالواو

 ۱ تالهرب EE صا هدک دید مهلوا رداق هغعاب هک عیهلوب هج یا ن برات جد مدآ

 | نزراود راح ندارح لبح هد هکم یتساسا كنهبعک هدقدراو هر هکم بواوا لیلد

 | ندرلغاط مانیدوج هدلصومنانبل هدماشتالو ات زروط هدسدقانسروط هذرمصم
 | بودنا ءان نددحا هد هدم هلباربث هدهکم هن ر یدوجو نانا هکلوق بهو
 می رات * یدتا مالعا مالا یح كسانمبوبا هتاف غ یمدآ کلم لو اهدقدلوا ماع



 حر

 سست

۱ 

 ی

 ۳ ۱ ¥ رب قم
 ےس سم سس مس جسد س و ہم تی تم دوم سد چ ج و و

i @ساخن ۷ ہک هر وتلا لوىق عر مدآ لا  ddهد ده نه تیغلوا وات  

 ان رمش رہ دل نر مدگ هک هرب رههدل وب واک هب کم ندیدنرسلبج ||

 دوسالارح ییددراتحیوباب ین هنمک هل راتو اعم تم الم مالسلا هي اد ہدآ سب # *یدئلوا

 هد ںودیا حلی لب ارپ داشراهدعبیدوقهدنس شب ك دبعک لب ندتنج یرابم
 هلقافتا توشولو هدنافرع ب وارا ییدآ بواک ند.دج ید لوا بوبارا ییاو>

 هدناتس ع هاک هددنه هاک بوُلاح هتعارژ بو راتح رلتدع» تودیک هدنه

 هلع لاوقا هدناربتعم ( قاثیمذخا ) یدتا روهظ یرادالوا _هدعب واوا

 هلا دکم ا هدا زهد ضرا هددها هدارح لء>ح ا هدنن رگ تافع هدنامز چ

 یعرع هدنسوبف تئح لوخدلا لبقاب هدناعسآ هدقدقح ندتنخاب هدنبارا شا

 دارفا قحهغوط كد هتمایق هد دظتان هدم ول تا هدار و رب ء قالب كى . ز وتوا

 یتآروت یینموم و اینا ه دتعاص یدعح رد راهرد نادمدآ ات هلو را رشا

 ءال*وه) هدقدروص ی رانو ندلیناربج تورو ک ینالط eS هرفک هدناوص

 تولک لاسعتم باسنج ءادن وبد (یلابا لو راثلا ق ءاللوهو یلابا الو ةا فرا
 ( یلب) یم لج هدکد لک باب رالا بر باطخ وید ( مکبرب تسلا ) هرمشب رشم

 بودبا نیمزرب سس نیع ناکا نیفهلوا فلکت دج“ هرانوب نور و باوج وند

 هث تواوا لا لاعو تردق هکک ۱ نیراشاب لاسش یاعصا ها قح تح
 لیصفت هدیاک ربتعم هصن هدباب وب × رایدنلوا لاخدا و عاجرا همدآ بلص یسهلج

 :ردروکذ م روما قجهلوا تربع و تربح ثرومرادلوا تریخ لها ب ونلوا مظع
 ع رذ ھر و-ھط نم » مدآ یئ 12 كيز ذخا ذاو ) هددوعساا وبا رب تست

 هن هرهظ خج من مدآ قاخ هلا نا ) ردشمعح ندنیاص یردپ ی

 غن ولمعت دنحا لها لمعي و ةنخا لها ءال وه تعلخ لامف ,دب رذ هنم ح رك“اف

 ا چ و د ع م کک ةا د دش < دع وه سد دج

1 
 SEE تست ب نهاد

 لها لمعت و راشلا لها ءڈ "وه تلخ لاعو 4 رد هنم ج رتهساو هرهط تن

 ۱ رار هل دنیا ) لیاولاق مکی رب تسا | مهسفنا یل يهدرهشا و

 ۱ دلو ره هرز وا بانر یرلکدتا لا هد ھتما ہو سان راس بوعیچ یدالوا

1 

ب عیج حارخا هدنننپح ( نولم» راثلا
 ۰ طلاس و قعلوا داسا دمدآ رهط سا

 درع مالسلا هیلع لوسر دارم نامه هکلب بویلوا قلعتم دیفن ضرغ هنرکذ
 دحا هددناوخ ربم ی رات توند یدا م العا الاجا د رللاح عج و: ۳ لها |!

TY 

 1 رودص و ف اسلا و دالوا روهظ) ا رک اه e قانیم |

 OT زا ین ین فن اتمام عمید اسد نه 8 نو هد و
u 7 ۲ 
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 ۱ وا رومنم زود او رق یرب تاکرا یرب ۂدنطب ره کردشلوا یدالوا
 || نالوا هدیناث نطب رتخد نالوا هدلوا نطب ردشعوط زکلاب ربمشپ ثیش نامه |

 بواوا لساات لصاوتلا ىلع هلهج و وب نیفلوا قح ما موا حاکت هردارپ
 هدنتابح كمدآ ههاوق سابعنبا*یدلوا مارح صوصخوب هدنتعو ریش رب حوا

 هلج هد ربط می راوت * بود ید شن مددع كل -.قرف یس كراناو یدالوا )

 هکر دروک ده هدنآر قلا نامممناک *ردراو تاورود یدتش هد لعع كم زوبرد ۱

 | * هپ وش *ذایا *لیباه *لباق ردرلنو نالوا مولعم یا ندنرالغوا یلص كمدآ
 || ثراطادبع ثیفلادبع مالسلا هيلع شش * قراب *دنس * روح * سبلا رم *دنه

 نافوط یرالسا كن راب ريغ ندشش * رس * قوعب * ثوفب *عاوس *دو *ایه
 *ناب رع *لاص *نجرادبع *كمدآ هدلئاوالا باتک *ردشلوا ضرتهدحون

 || لدنس دوحصل تره سرک نانح توسا ثراح هدمواعلارح یلغوا چ وا وادآ

 || هدناربتعم صعب زدروکذم یخدییغوارب وادآ ناق هد هغللا سوماق یلغوا یدب ولدآ
 | یدعاعاج كد هلب زوب ندملاو مغ لاءدقدقح هب  ابندمدآ هکر د و رح ندسابع نیا
 ثیعمل ا دبغیدالوا رخ ابهلقا یسرعشمه هلنا لاق یدالوا لوإ كمدآ هدلب زیشلا مع
 بوغوط لاق هرکص لس زوب ندقدقح هیایدمدآ % ىدا ثیعلا ذما یسەرش ەھ

 ا ند رییادقد هدننج مدا ايھلقا هلا لییاقرلضعب زدشعوط لاھ« رکص لب یکانوا

 یزرقولدآ قانعادتا هداند كمدآ هود قداصل ارُفعح * بو در درا وط لوا

 هرکص لباقهرکص روتلوا ناب یلاوحا هدرغاشا هفیص فصن هکر دشغوط

 بوغوط زکلاب هکر دنراح یدالوا ادتبا كمدآ هدمولعلارګ * ردشعوط لاه
 هدب قرب.مولعمانیمما هلباتوساهدمبادوبل هللا لب اههدعب ایهلقا هلیالاق هدعب

 || هنشینا بوغوط زکلاب یخدزقر ولدآ هورح هذعب بوغوط زکلاب مالسلاهیاع بش |

 || لدنسهدعب هلیادوحت هدعب هلباترههدعب هللا سرکه دعب هلیاذابا هرکص بودباحاکن ||
 || یدالواربکیا نطبقرق ههلوق قه“ نا * بوغوطیخد زقررب هباقراب هددها ||

 | راض بواوا یدالوایمرکی زوب هلوق بهو * رایدیاز ارفیرركکرایررب بولوا
 1 كرلناو نیدالوا ودنک تولوا ارفو تاکرار هن لس ندرشکما هدنطا ز ويد ههاوخ

 | یزراوخ یدفسیدنه یمور یرت یافت رس یناربعیب رع یراتب رذو لسا
 || هدلیزتلا اعم *بولوا روک ذم وید ید رروشلب وسیا تغاوا رد ك ندراناساراس

 ۱ hs وس تغاررب یرب ره ندندالوا نور داب یرالید عیج ا ۳ ۱



 یاس هلنامز رو رم بوشدیا صوص آر رتک یار دقرف ره > رم ا نشاط لا ۱

 قانعاقنع ندنرزقكمدآ ترمضح هدناربنعم هڪ ردر 0 ود یدادونوا راتغل ||

 تواوا عارذ سشیکدا یطرع رجوا لوط ك راعمراب ن واوا هسج تباغ

 یولفانرط aL CE e قاروا هدنجوا كنخرابرهو |

 نع توشوآ رار واخ میظع هلعح مما ES ندنا ا زادتبا هداند تولوا

 هدکدوب هکر دشعوط ییعوارب ولدا ح وع قیاس كمنع هرول خم تودرایدتا لاله

 زویجوا كيیيا هجاوفرغنا ج وازوتوا زوج واكب چ وا هرزوا روه ۰ یتماق ||

 تیفیک بویشالیب كيبجوا یدیاوراقوب ندراتلوب یشاب بولوا عارذ جوازوتوا |
 (لیاهو لیاقفصق) روئلواناب هدمالساا هیلع یبّومباب هدیعاشا یک اله ۱

 ولدآادوبل لاه اینانایولقاو لیاقادتا نداوح هکر دوب یاجالاک كصوصخو |

 هدقدلواقحرما حاکن هلباق ییادوبل هلبباه ییابهلقا بواک هدوجو خدو رسپ ررب ||
 ناجر نامرفقدص بومر واضر هیادخرما نيغلوا انسحابعلقاو لیلذلیباق
 بوروتک چ وقالعارب نیفلوا م رکو ناب وچ لاه ةدقداروب ناخ هلبا نایرق

 هرزوا تداعیهدنامزوا بو روک یادغب شا هتسد ر نیفاوا لو تعارز لها لاق |

 بولوا لوبةمیناب رق كالباهبوروط هدنرپیادغب بوباتیوق بولک شت ندکوک ||
 کاک مالسلاهلعمدآ بوترآ یدسح تاباق هنفدلوا دود زما یكنودنک ||

 هثسا 9 یکیایشاب هلناطیش ےلعتددناویح تروص بوتوط لاق یلبباه نوکر
 ۰ نکد رو والیاهیلاحوبهدت اوزرببنوزا نشا نکا مس نسفن ملس لیباهبوب و

 شوهوجرنلوا بوب نکو دان كعانفد نیفلواوبتیمادتا هدایند بودا |
 هلبا بارغ ملعتتبقاع بوربدزک شوغآو شودرب لصتء لد ربا نوک قرفییاه |(

 تیالو هدناتسدنه ههلوق سابع نالیاه هدسلعد سیارع*یدتبابارت نوفدم ||

 . دچس,دنرهش هرصب دوق قداصرفعج *.دزوبلبج نالوا مدآ طبهم هدییدنرس |
 لیباه هدناربتعم هلج *بوند ردشلواعقاو هدارح بقع هجلوق راضعب هدنریظعا ||

 نازا ( ظن ) ردموق رعوب دیدیا هدنشاب یعرکی ناه هدقدلوا دیهش مولظم

 مدآ رد ور * رخ تد وک یدرک م ات نوجهک# ز والد خاک نا اداری ۱

 كد هلی رپ تویلب بویلو نرتاوربخ 9 ناھ یواک ندعح مالا هيلع ۱

 ۷لساف دک دم نیکغا عدد لاق اق هدفدلو أ ٠ هددعقاو هد بوبالغا ۱

 هل ایلقا یسهریشمش هدقدلوادور رطءودود رح تولوا هایسهاک اب هلا هلا بضعلبلذ ۳
 یدلواتسرپ شل هللا نیم ,دلبا ۵ بودنت 9 ا هدناورار هنع تبالو ۱

 ) او (



 میر ,.و زوم

 لباتنوجایاق تلاه هددناوخربم رات *یدلافوح یدالوا ندانز هلنابعلفاو |
 ضهب*ردشید یدنک هنم بویلوایضارلیباق ہدکد اک یهلا ےکح هلتق اصاصق |
 کل بولتروق لباع ضقت هقح بناج نکر وکر هلیسامدد كمد ۱ هدناربتعم |

 بو زوسهدنزوب رب بوواص :ربجتزین وب بوربق یب رلقناو یب رللا بولک کاپ |
 هدرلغاط ندا هدزابن دراق هدشف هلن الاحوب نوریذشالوط هرک ید یابند

 ترضح * یدتا كاله هلشاطیتویرب ندندالوا كنودنک هذءب بوئلوا باذع
 تداهش یساضعا هلج كنودنک هدکد تا راکنا یلیناه لتف هک زدی ورح ندبلع

 لیب ناسکس بوتوط وشراق هر رهمز هدشبق هشنوک هدزابوب كلمرپ هدعب بودیا
 لات یلعت لا .دربسیت رسض *یدلتید یدک هرب بوغارب هدعب بوکچ ییاذعوب

 ینایثکنزوکر هو بوجاق بوقروق ندهئسک یکیدروکره بودیا طلسم فوخ |
 نوت !شاط لباد صد بولب یلساق هنسک یارب ندندالوا ودنک تبقاغ نویلنناط

 بوت | هتبزب یبما تباغ كناسیند یلیاقلب هلقحرحا هدنباوررپ * یدتنا كاله
 فیصره كد هتمايق بوتاهرارب قوص تباع هدکد لک شق بوروط هدن | هدنرانوکز اب
 دیهشدیعس لیناههکر دب و ره هدنارتعم (اند داسف ) ردروک ذم وبدردهد الب وباتشو

 هویم بواوا یزوطروص ضعب بوائکید رلجاغا بولوا هللزاتد هدقدلوا |
 زا هدنامز لوا ادا هداسندروما نانلوارک ذیواوا قلوک ارقلا بونشک | ||
 || نانطعت نبر ندنعالولم بوبد هرم هنا رسمد | نرضحیدناروهظ |

 هحوف * اسهیلعنمو دالبلا تربغت ( من ) هکشعد نودنآمظنو هجرت هج رع |

 افسسا اوق#محبصاا هجولا ذاشبلقو *نولو منطیذلک ریغت* حق ربنم ضرالا ||
 * لیاه تۇلا قاذا لیاقو دا عح رضلا د:مصل دق الف ۷ یا لیاه يلع

 (رن) عرف توعال نیعا * غب 9 اترواحو * حبلا دف دقل یتزحاوف |[

 ناشر تاغ زدن کلا ةنروه هصح 5 صف و مردم مدآ ت رمح هدربسأقت

 : متون مدآتلاسر) ردشعلوا او اا لب قرفا لیزو بول وا

 زا هدناربتمم (مرکم باشج نآ لاوسحا ضعب و مظعم رونا عرش نیسیعتو فو
 || ندنرعلا بر ناتج هدقدلوا یدالوا بولک هاند مالسلا هيلع مدآ هکر د وص ۱

 | ندکو ک هدنراوبنتدم یدلوا لزان هفی رش هفیحص نوا بولبرپ و تلاسرو توبن
 هدءوشلا حراعم * رلشعد یدتا لوزن درک نیا ها جو مالتساا دیلع لاری

 بانج هنناسا او دالوا نکا هدنشاب زۆس مالسلا هيلع مدآ هک رد ور ندیهو "

 موصهدنیعع نامزو زاء تقو یللا هدنوکره هلسهھک نولوا لس رح ین ندقح



 ناه رکتسم صد ور حو مدو هت »بولو ضرف ټوکر E ل < و

 زاضو عفانم تفرعهو هیعیط ته “زارمسا یس ەق رم یوع یدشلوا مارح كع

 مولع ضع و تاسو هس رنه عو نیطایشو تر وا ریپ E و هب ودا

 قت

 وارد كي و 0 فو رح هدئتسوا همدآ هدنلحرب , كن هیکسه خیاوف * ییا هدئناب

 ود یدب مشفلوا م ود تر :ص وارد ك تولوا لزات قرور یی رک. شازاب اذا

 ندتنوتزو se 2 جد هدنلکرب بونلوا ر 3€ فن رش تیدحرب

 لعو تغلوارد كب و م فورح هلبا قیاقحو مکحو قیاقدو رارسا هدنر زوا

 نیلاعت هللا نب سه جد هدر توت د یدزولی لعوارد كب هل وق یره! ن

 * بوش د راشعد یدک :رک وا تعنص وارد كب وبان كب یک E ةا

 | بلاوقو لاکشا هدتاتک تقو یج# قورح هرژوا تاعا عاونا ید هدنلعرب
 اکا تمارکو هزګ موب بوزان هرزوا تروص لوا نیغلوا هلام و هلکشتم هد هبنارون ||
 | زوه دعا ادتا همدآ هدلئاو الات x رد روک ذء وذ یدبا تااحرب صوص :

 ۱ یتاربعوینأب رس هننسوا چ رک شاب لوا لب زونچواندننافو بودیا لوزن یرافورح
 هلمانا رو رم تورشب هدشنآ فو زاب راب اک هلهالقا عاونا هددنسلا غیجو یی رعو ||
 هصقوشا هد هغللا هعق تاتک # بود یدندا مار سلوا ماوذرب بقیلوا ی

 هدکد تک نافوط بولاق هدنجما وص رلباتک نالوا رکذ هدحون نافقط هرکصد ||
 هلیعاعما ترضح هلنامز روم راباتک نالوا یب رع بولوب هفئاط واردرب ییربره |

 راباتک هرزوا ناسارهو ندا کتا دتا قاغا عیج هدیابل مسفن یدلوا لصاو

 می رات (تازحمو توعد )ارد كدا وا مع ۳ ع رصت وید رداققمدا ن ندبآ عضو

 هنرلنطو هر کصادق اٹھ ذخا هص3 مالساا هيلع مدآ هک ردروک ذم هددناوخریم ||

 E توعد هند یدالواو لب بو راو هننن الو نع دژ _ه> سا نکرد ۱

 هدک درتسوکر از بودبا تخصن نوح راقدلوا را براشو ینازو تسرپ ||
 ملعت ههقدراو هنع اقاس لاق هکر دی و رم رایدلاق رفاک یژنک | بولک هلاعا رلضعب |

 رانا مدآ رلیدتبا تموادم هکعا داسفو تاالض عاونا یوباط هشتآ هللا ناطیش
 قم هدقدرغاح یاغار و نودیفآ وص ندشاط نیکلبد هرم هرفک هدقدراو

 *یدلنا تداهش هن . رلتوپت تولد وس یشاط لقاح هدنرللا ارام جدو یداک بوران

 2 ب راروناخ ایبک یر ندر نرخ نانا روهظ لوا ندنوعد یزاغک
 رروناح مالسلا هيلع مدآ هدقدلوا دتشم یرلافح دنع یراذا تودا راز سض هیت

 ( دنیا )
۳ 



 جد یر را 9 1 دوم e تڪ صن هر | تو راو و ها

Eوا ی رالا كرابم ورک نوش نودوا بو قیاس خاص یدالوا ن وکر  

 ١ هدنتسوااب رد * یدعْسر ,اررصالصا هن رالا بوتل هلء شن آ هک ندوا نوقوص

 هه ییاثما كرانوب و كع ب جا م هرو ناکم یبطو كم رو هلا ق وانا

 و جاقرب و ی قبسوم عو ت ط لعو هس ده )ت یدشعا رودص جد یراهرک#

 هيلع مدآ هکر دروک ذم هدناربتعم ( مدآ دیلح) ردشعا روھ هدننام ز مرکه مدآ

 نسح نوت یلاقصالصا جد هدايندبواواد مما نکبا نک اسهدننج امدقم م السلا
 دن ٹش ی یلاعص ادتا ندنرادالوا یدا لاکدح ز واه* ییاثلا مردن لاجو

 2 شیدحلصفمر ولد (مدآز هر وص روصلا دیس ) هدمولعلا رع * رلشءد رذمالساا

 | * توالوار ک ذتیدخوب ويد( مدآةرو زص ی ءد رح درج دنا لها) هدیفدنم نام

 (نسا رطش یطعا دد وه اداو سوم تدرح) مالساا هيلع لوسر اا رست

 هددناوخربم نوشد ردکعد ر دیفص) كمدآ نس> فسو نسح یسانعم كنخلدروب

 اود بواوا سانلا نس>او نوک مدنک واحاص هايس مالساا هیلع مد ] کوکو رک

 مدآ هک ردن ور ند ساع نا هربلعت شارع * یدر رک کا هدیروص جد

 جاص هدنشاب نیفاوا رکد هرلتلوب یشاب هدکد ل رکنا هنغاط بدنرمس مالسلا هيلع

 | هل هلیماجر هکشالم نیغلوا ناب رکو نالات هک د نشیا نکس تن هکشالم نو
 1 مدا تماق هدنابلریسقع * یدلاف عارد شش لا نامه ت 2 1 بودا دق ل یا ل

 : لوسر نربض> هدرا ےک نکل راشعد یروتووط هرلد وب یس اب بولوا دنلب

 1 ولد رل شمروب ىدا عارذ شعلا عفاف هدقدنأرب یدآ یاعد هلا مالسلا هيلع

 1 تعددو ندب ۳ ناح (مضن) اهیلع هزلا نا اولص (اوحو مدآ تافو) ردروک ذم

 هر د ەتو هللا ذم عح (زن) تسارجام هج تءهدوزاب ونزادهاو × تسام راک درورب

 هدنزره سد * زدندناعتء اش هناقولم هفاک و ندنابجاو انف هنادوج وم هاو
 یضفنم یر ید كل هدا ترخو یتفم قاوا هنر لب هنهکو نره هدنری تم

 هت ر دلا بر ترضح توعد یرل>وتفرب حور دعب تولواهتسخ نوکر نوا نیفاوا

 لاعتنا هلا لالجاوزع هب ینادواج لاع ندیناف ناهجو هد هعج موب بودا تاحا

 »هدسبق ییالبج هدکم هصاوق بهویرهزادنا تجر *زانج × یدلیا لاحراو
 هدفاشک هدنسهب رق سودرفلا قراشم نالوا انب ادتا ؛دایند ههاوق قعسا نیا
 ینئدلوا لزان اکآ ندکوک اقباس هدناتسس رنه هجلوف سابع نبا نانلوا ځی
 هبا هغ رش هر :دسدق ههاوق رغ نیا * هدغاطوادآ زوب ؛دشالو بیذئرس



E. 
 | مالسلا هيلع ثبش ىلغوا ةغلف نب زاعو یدنلوا نفد هدنسارا هللا لیلخ رسم
 نتوباتمالسلا هيلع حوت هرکصخدنافوط * رلیدلوا تعاجمدآ ینب هلا هکتالمو ماما

 | ندهباحصومدس دق هج وق سابعنیاوهدنراش رشربق هنب بو وقهلب هب یک بوراقبج
 هدفاشک * ید نفد هدفیخ دحج هدنافرع هد هکم ګل وقرب لا نب ةورع

 | او-بوداشوق هکالم نیرلفارطا هدقدلوا رضتح مالسلا هیلع مدآ کرد و ره
 رک همرک« نمارابویت ا نی راکلم كع راوح اب مدهدق دشالوط نوعا كمرکه هقلح
 هکنالمنتفدو نيفكنو لسعتافولا دعد بولد مدارغوا ندئس هسمدارغوأ هره

 تنس رل دنا تاقو هد کا ورکندش هن داهنتدامسداح ادالوا بودا ادا اړخ

 ك هکر دب ومه ندسابع نا هدسلارع * ردتا ممفنو ملعت ويد ردکعا هلن ول تداعو

 هدنآرمتعم * یدلوا فر لصتم هک ید نوک ی دب یزو و داتسدا تافو

 || هرکصنوک جوا نام قرق نامه دود ابیآیدیاب لب ی دباب لپ رب ن دمدآ هکر دروک ذم
 : نفد هدهدح هدنب رق دوخا هدنراوح یرا نمدآ بو دیک هیابقعلاراد یخداوح

 1 تسدقایو هدشاب هکنا *# دول دهاوخ انف لها ناه دم | هک ره ) میظر) یدنلوا

 كب هحلوق بهو هلنابع نا مالسلا هلع مد ارگ تام + دون دها = | لوح

 یودیاردقن انیشاوح رع تدم * ردلب قرق زوب زوفط هجلوق هارون لها لی
 جاق ندعدآ رغ تدمنکل وادار ندنسو :الوص كمدآ هدننحارب زردمولعمان

 دج و یسن نه لوا) هدلئاوا باتک (هدناف) ردلکد مولعم یودبا هرکصذدکد کلی
 (دوهشلاو باتکلاب ما مث نخ هنس نیعبزا هرعنم دوادبهوال مالسلا هيلع مدا

 .ذقا مزور هکر ذب و رمندندس هد بلد ربسفت * بوتلوارک ذ فی مشتیدحرب وید

 ترمضحبوروص ندلیناربج نرالا لیصفت بورک و رپ اینا مالسلا هیلع مدآ
 ن رع كنودنک بویک رسا بودیشنا نفجهلوا لب شقلا نامه یرع كدواد

 ندنرعودنکن وعلا قلوازو یرع كدواذ هدک د ذر داب كيب بوروص ندلیارمج

 هحور ضبف بوک لی شتلازوب زوفط ندنرع هدعب بویلشغاب لیپ قرق کا
 ود ردکب ماع مرگ معب مالساادیلع مدآ هدک داک مالسا | هیلع لیناررع نرضح

 هدکدتاراکنا بوذونوا نی رع ینیدلشغان هدواد امدقم بودا هثحابمو هدا

 «دراکناروهظهدنارتعم ضعب * نکلبونید یدنلوا ضبق یور بویلوایمهدناف
 وبذ یدشبا لیکن یی رغ یخد کت سکیا ناتثفطل ضح لیلج بر .ترضح
 "دره هرع لکاو هدصوصخ و كمدآ ترضحرذ و مم لیوط فیش ثیدخرب
 ندآتداهشو نزاشآ دن رلنایست نالوا عقاو هلاجر تمکح هدنص وص> هیهنم

 ( عارصم )

۳ 

1 

1 
5 

۱ 



 TSE ۳ سس سس ب سست

 لم N 5 زد ور u نا یا 1" لوا سان | لوا (عارصم)

 (مدآتامنم ه لوا ( ند ها قس> هدلناوا ب ۳ (یتو) ندا والد 1۱ برص ۱

 كرلت د!تاقو هل هل تدعیط لجا ندناسنا * ٥ عز ی اوم الاغ هسا می رادیو رو ۱

 ییدتا تافو لوا ندمآ هل رس رطلتق تالیاه هس ول ردکعد ردمدآ لوا |

 ردو مو قم ۱

 مک( مسو اههلع هللالص مدآ نی ثش لاوحا ردینث ناب چە
 زوتواا لب شب ندنتداهش لاه ردکعد هللا دیه یسانعم بواوا ینا رسیرامسا

 لب ر وتوا زوباب مرکب زویاب زوتوا زویکیاا زوتوازوب مالسلا هيلع مدآ هرکص لی |
 كنوبايبنا ناطاسروت بولوا لدبلا مت هلع تنح لساه ردشاک هدوحو نکنا هدنشاب ||

 : رزق لس عیچب مال سا  هیلع مد[ نیغلوا ایضرب و لقتنم هش رق فرش نيبح 1

 اکو ناد عیج تفالخ ید هدننوم ض و تساد ر بحاص ینو هنن رژوا |

 ندندالوا هلج * ردشعا مهفتو ےل عت یهانتعات مولعوی ملا راز ا بوذا تدصو |[

 ۱ تام ماع هر ودك هدنربسو تروص تولوا لصفاو لک او لجاو نسحا ۱

 تش درو دم هدنارهت 2 یدشعا تبع هدانز نددالوا اش نیغلوا هرزوا ۱

 نا و یدا قفاوم اتع سس مدآ عل رس بواوا لس مین م تل | هيلع

 اییسو اییکولوا هم ییدیضاد زو هیمکح مولع بواوا يلا هغ رش هغد للا
 هد تالو هکر دن و * یدلا رو دم ید هد علانصو اشا شعل و

 رارسا راک فلا نوح ب واسم تااده بولسا AD E لحاق دالوا

 لوادواوا ن 2 مدیماش تالو ۳ رنک ا م السا كم ۳ تنش هدنرلفدلو ارا 2 هک و

 هلا ۳ ها ید لا هلا ارج تئج ءازغ ندقح بناج هبههاط ||

 ماس ۱ .a لع مد یساناردرلنوب ندا ریشتری و مط یی وریسا ی كنج

 | رد تعااس e هو شاط ییهمظعم هک هلب ردار ودنک هرکصتدنا د ا
 / نام ا رسا لع بونا ا السا | هیلع ث نیش هد دیکسمحیاوف *

 یجساهدن ے2ا یوق نانو نوعداناغا ی عسا كىش دن ها ساعات ۳۳ فیت

 E دمهدن اریتعم دا * نوسد یدنایاروا

 عیج نالک هرکضن دنا نیت روقرلتل وان دالس مالسا | هيلع تشنابه ولو قرع هح

 یس رشم ەرزو امالا ديلع مدا تعل یشیوتاخردررقمیودناندنلسا ثشمدآ ی

 جاکنتاذلابمالسلا هیلع م دآ ولو اانسح تاغ یک وح یس دلا و هکی دیا اض *هلساوخم

 1 طوبه*یدراشلوادهاش هکنالمبوقوامالسلا هيلع لر اربح یچاکنهبطخ بور ودنا
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 ۱ یرا یمدآ تن راد دام A 7 ندا

 ۱ ن رد لد ندامن# دياب چ وکر خآ وح اندن زا ( ےن ) رد رلشهلوا د هدناب |

 یکانوا زو زوعط هرزوا روه شم لوق ی رلقب رش رع ندم ( رن ) دناشت لازم |

 | تو تدم بولوا لی زوب زوتط ماعا ىللا زوب زوفط هرزوا یل وق ردعت |
 عاهللاو ید الب یکیاق رقنامهاب يکبانو ازویکبابیکیا ناسکس زویکیا یراتفالخو ۱

 | یتس> نزووم یبماق هکردروک ذم هدناربتعم ( تدشنب شونالاوحا رد لصف ) |
 هس ر كنا نیغاوا یرارساو مولع رعظفو یراتخترابكنب ردپ یدبا نوزفا نددح |
 | * یدردبا ازغ هل اقدالوااعاد بواوا نیم میج یادتتمو نیمز یور "هفیلخ |

 | كتشونا رلخروم هددناوخرمع رات * ردکعد قداص هحانرمس یمانعم كشونا |
 | لها هدسیارع باک ۲ نودبا فالتخا هدنکو دا نج دوخاب ناسنا یسدلاو ||
 | هللا هکیدبا یزق یرودرب یسدلاو كوب هکر دبور نمالسااهیلع لوسر تیب |

 ینوئاخ كش ونا هدناربتعم ضعب * یدشارب نوا مالساا هيلع ٹش یا ییاعت |

 هدلماک رات * بوند یدا ثبش تل تم یس هرب شم هرزوا مدآ تم رش |

 شیزوب هدنس هجرت هاروت ین رع ن گو اب شب زوتلا م السا | هيلع ثتشنی سونا ١

 تدمیدباراو یدالوا ندئاناو روک ذ E نوند ا هدوجو نکیا هدنشاب 1

 62ل شب شتلازو زوقطا یللا زو دما ی زوب زوفط شونارع |

 لب زوتلا هما وق م راوتلا م اظن * ید زوتوا هحل وق راضءهب یراتفالخ تدم ۱

 هکر دروک ذم هدتاربتعم ضعب ( مالساا هیلعثشن ییاص لاوحا رد لصف )یا |
 هلکعد هیاص ردنروف دع,دنسه> وا كران مظعیرلک دید یرلغاط مارها هربصع ۱

 ۳۶ از دموروهشم هلعسا لوا نیغلوا ندئلس كنو ا نالوا یعسم

 یلغوار وادا یباص كنطشوتم یلغوا كربمغپ سد ردا هکردروک ذم یخد هدناربتعم |
 ا روک ذكثتش ترضح هدناروت (هدنف) رلیدبا بوسنماک |هثیاص *هشناط هکیذناراو

 دالوا رنک ۱ هکردروک ذم هددناوخربم جرا * بود یدبا راو یدالوا ندناناو |
 هدرهراغمو تارع ندقلخ هدننایح ثش نیکعسلا نویقوا نفاصوا تنج ثبش
 دامتجاو یس هنادابغ عاوناو داهناتف یابند تاذل كرت نودناتماقا هدرلارحو

 ررتماکو ب اند تفالخ هلبا تبصو ( شونا نب نانیق لاوحارد لصف ) یرردیا
 بولوایدالوا قوج ید كلوب نولکهدوجو نکا هدنشأد ناسقط یسابب یدلوا
 یبانوا زو زوفط یرع تدم رلشعد ردکعد یلوئسم هجا ا سس یسانعم كنا

 لب قرق زو زرکسان شپ زوب زوفطا یکیا ش شغل زوي زونطا یک زول ۳

( TE ) 



  oبو ¥

 (نانیقن لیالهم لاوحاردلصف ( ید لب شپناسهط یفالخ ندم بواوا

 كکراخد كيوب ردشعوط نکا هدئشاب شک یردب ردکعد حودع یسائعم كنمسا

 1 زدات الهم ویشایراکدیدهاش كننوه مع ءوفراط راضعت یدیاراو یدالوا یسدو ُ

 هدناربتعم هت * رووا نا هدم كولم هدینا دلج یلاوحا كنشوه بود |

 ۱ تاش دالوا لاله ءاساکا یدرارولوا نا انس هدرهرافهو هدرلغاط نیغلوا

 || رد هلها یئامز ب وداانن نی ررهش سوسو لباب ادتبا هلبا مالسلا هيلع
 ٍر ردشقا رس ددعكب تنش نرمعح هد هیکسف عاوف نکل بوند یدروب یہا

 * نکل بوید یدراقیچ لینالهم یخد یران ؛هم هدلماک رات * ردروک ذه وید |

 ۱ شیناسءطزوب نکس لسالهعرعتدم * رولوا شلوا مدآ ندراقیج نداعء ادا

 لیبقرق زوپ زکسا نوا زوب زوطابیتلایمرکی زوی زوقطاب زط ناسقطزوب زکساب

 كنو# راڈعد ردکعد طواض یسانعم كنمسا س ود در هلا لح وم ءا فرح راّطءب

(٠ 
 هرکصادننافو کا لینالهماما بوغوط هدنتایح ا ترصح یدادجاو یرد

 ییاناو روک ذ دالوا ید كنوب * ردشعوط رکنا هدنشاشب شما شعب یردب

 || قلخ هدننامز كنوب یدتبا رودص ندن وب ادا رویطو كعس مل لکا یدیاراو
 || بوزودرلعص (یطظن ) بودیا سانتسا هلبا رفک سارهو فوخیبسانمک !بوزا |

 هکیدیآ وب بس ( مانصا روهظ ) رایدلوا تسم هلتلالض بارش × رایداوا تسرپتب
 ۱ حاصو داع هل تاغ یرالغوا ولدا رسا قوع ثوه عاوسدو كمدا ت رض> ۱

 | نیکعو نزح یرلتشنمهوراب ندباتدابع هل هدنرلکدشا تافو بولوا دهازو |
 || هکان یدصا هدنما یزهناضن دابع نیراتروص كتاف وتم نیعل ناطیش هدنراقدلوا
 | ید رلذباع لوا ۳ راهدنا تب رکو تب رع لکشا عفد هلا تروصو لاکشاو
 | وشا زکی زردپ تولک ناطیش هدنتروض ناسا هدقدلاق یراغوا بودا ثافو
 1 هقاط ره بودا لالضاوبد یدراردنا هده"بودیالالجاو طعن هراتر وص

 هدح و "هروس هدر سات * یدردباق یاعا دقن هلا رکعو و یدرداط هنر وصر

 | دریدا لب ییا شّلازوزوفط ذربرع تدم * ردر وک ذم یلاججا كن هصقوب
 یدئلوا عفر هزاعسآ مالساا هیلعریمغب سد ردا لقوا نکا هدنشابیمرکب زویسا



 E E ET e نا ۱

 : نکل ررعم یودا سا رداو سهرهو خ ونخا, هص رع سدمدااب شما هکان و

 هدر سافت یو داریم ربغو, دود سه لوفیراکدد سا ردا: نیکعد سرد قوج

 تأفو هکر دروک ذم هدناریتعم % راشعد ردکعد دراطع یسانعم كسم ره ردررح

 ۱ توت هلا هزعلابر لصف بولو! لس مین هدنشاب شغلا زویکیااب زویکیا ندمنآ

 نودا مس حوا قلخ * راربد هما شام هراثوب ن ا a تفالخو ٹر

 نیبآ بودبا بیترت هرزوا قلوا ایاعروماوع یر الو ناهک یرباراو كلولمیرب
 هدامک جرات * ردربمخ سا رداترضح ندیاربدت ادتا هاب تساب روتطاس

 زا دیکحوک تیاتهکردشتیا ان رهشزوب بودنا توعد هلبا تغل یکبا شعب قلخ |
 || عضو رلتداع بسانم هللا كتالولوا هنلها ےلقاره ٭ رد رمشاهر ہدنب رقرکب ||

 وکم عبر كاد هب هاسک ترد نیغلوا عیطم هر ودنک اند لها هلج بودا

ESنوما یر سوشلعسا یر سوال یلغوا اگر, سوالنا یر کید شمر و  

 هڪ ز ووا (DEA هلع اردا ترص هکر د روک لي هدناریتعم % ىا

 رانا فذ طح یر هد * یدنآ قفاوم تعا رس جدا یرلذعد رمش تولوا ازت

 ةه زو واع نیعموا.رغو یوعو لدع یرلتما تواوا بوج تهح ندننسوا ۳

 | هد هنیعمتاقو اولسخ هلب را,مسیتوم سو ضو تبانجو موصنوگجاقرب هدنآرهو
 | هدک دنروکیآیکب رهوهدک دتبالولح هجر رب ندجربرب شثوک بودا مارعب جاقرب
 رب زمخ ےل وا وارو مام اقل زاغ و ناب 1 ره كنورابس هعبسو

 ندنرشولکا ندتاردو عامدتاربضم 9 تا e جاوا هلاو بلکو راجو رشاو

 بواوا لمر لع یراءرج# د *# اا عو ندع وءطما هلذر 9و ضد و

 a رغ علانصو ی مولع هنو ا رارسأو تبطو تاسو موجو تايه

 ۱ ردثلوا ناداعو رهاظ ندرلنوب هل ناری و لیک تطا.خو کک اصوص>

 تآدوجوم عبا طو هی مولعو تایناحور ریش و هب وا" رارسا یرادغب رش فک
 مکح بودبا فیلأت باتکرب هد فورد صاوخ لع یدبا عماج یارغ عاوناو

 توت فلا رلباتک هت ید یدرلشمزاب راحرش اکا الع هاو سلاطتسرا ||

 اهر یرغصایکریشلوا | ن ر رش اف ا رول هدناهز یدبا راو , دار ها دل ۱

 رانو کوک بیوکید سا هل ندرل هثس د ضیا ا ژربک رلد رد قلخ هلج ااش رد رهس ۳

 ]| بوزک نوکسم عب ر یا یرهش فن درص+تیللو یرانکسو داود ردیداا |
I ) ( 



 مولع داتساو عبنم هک ردروک ذم هدناربتعمم ضعب * رد-ثلک هربصم هنب توروک ||
 نینس ددع یدشلوا لزا موج عو هفیعص زوتوا رلنوب بولوا هب رظنو هک

 یدرونلب وس لید کیا شک هدننامز بو دبا ملعت یراناسل عیج و هفت دنلخ ییاسحو
 نوع زامنالواهدرصم هن بولوا لس مم یه نانو ورصملهاو یدانسا جد كرلز و

 *ر دکع د تن كي یسا نعم تولوا ربا نوعد اثغارد دوخا نوعد وغ دوخا

 هلجج هنقلخ ینامز ربمغ» سر ردا ترضح * راشع دردرب عیب ثبش نوع دانوخراضعب

 دیلع هللا یلص یی طص مدال مناخ بور و ربخندنافوطرو هظو ندر مع كج اک
 || دیاعسبردا هکر ذی ورم یدشغا نایب نسهفیرمش یاصوا كن رلترض> لسو
 ابفاصضعالا سام ترس سوح تروص بوح هام ماع نوک مدنک مالسلا

 توکسلا رشک وازوک ولهءهروس ندنردق ولنازآ ولکوک یربا وانرغاب یصا وللاقص

 یتفمراپ تداهش اب رک او بویلپ وس هلجت رد هگدلب وس زوس بولوا رکفلا ماد
 راعشاو داصقو ندا ادخ تدابع هدنحا بولان رلاکیه ادتا یدردیا كا

 نزاغاطمارها هد رصَم بودقروق هلنافوط روهظ ییاخ ردرلنوب ندناادب و فیلآت

 | یرلعرو مسا هدنافوط هکیدتا ر وصت یتالآو عیانصو مولع عیجج هدنرگا بوپا
 | تبارغ هينا مان مارها هدرصم هکر دروک ذم هدلیاوالا باتک * وید هسیلوا عیاض

 ۱ بیاصکتافص هدنجلا بوبابراتوب ردلاععیجچ ةب وعع|هدظعوتناتم لاک هکماسنا

 ۱ رخآ بودا موق و روصم نلاکشا علادب علانص هاو موسر بیارغ E) مواع

 || هدناربتحم * یدشعا هدارا نرراغا هدافتساو ےل عت بوروک قاخ كج هلک كدهنامز
 | هکلبادخ تعاط كر" بواسا تلالط بولسم تیاده لاق دالوا هکردروک ذم

 || یرانا نیغلوا ردیا باکترا بانتجا بیع ابق عاونا ب واوا انز لهاو تسرپ تب
 ۲ بودیا تردابمهلاتق اعاد هلبا لالض لاها نايا لوبقو توعد هند هلقح ما

 اأ كرلنوب كغا كنج بوزود برح تالآ یدردا ریشعش ریش ةمعط ینیک رسا نیک
 ۲ ردشمک هدوراقوب یودارهمعیب ثیش ندہا كنج ادا هلبا جلف نکل ردیداجا |"

 لها عو نکل نوتد (ةوعدلاب ضرالا هجو سا ردا قطر هد هیکسم اود

 1 ودا صوص ه نط صأا دج ترہعح كعا توعد هند هلو سحا یاد

 توعد ندودنک د رګ ییعلخ تالو ینبدارغوا هدتحایس هکر کم * نیغلوا ررعم ۱

 || ناسناهرلنوب نوکر مالساا هيلع لب اریجهدح اوف هن * هلوا دارم كعد ییتیا

 هدک دید رد:ءهدرب ردیمهدک وک لننارمجالاح تویهردلب یونګ ںواک هدنر وص

 هدک دیدرد هدرهس ین ید درد هدنفرط بوذج بولدردهدفرط ینو یدبد رد هدرب



 یریغندن هلکنسهسلآهدن وب ردهدوآوب بولدرد هدوا ین بوبدرد هد عرش مزب

 ترضح بوید مب لارج هللایناب هدکدند نسل لیئأربج یدمادقوب هتسک
 رکا * ردروک ذم وید یدقار ها رد نوا راباک هض قر ندننافلوم كس ردا

 كنهیفخ رارسا هجن نالوا هدنجا ابلاغیبس كلنغیدتآ هنا رد سیا حک تبا ورو
 لاع لوم الاو هلوا نوصکیدما قاعن هّلاءاضر ةنعویشو روهظ .دنسارا قلخ
 لهارهیتیدلواهنس فلاح هعرش هدنح انیغلوا یناجر یانجیناصوصخ یاب ر

 سا ردا ترضح هکر ذب ور *رداک د هاتشاو كش کاج هدا هاشاو نرخ |

 یعا سردعتو میس هیرغل ابر ترضح هرک كب ییا نوکره سینا تعاط ۱

 هللا تیعمو تبحاصءو تسدناوم هدنزوب رب هلراکلم بودنا سفت درو هب ودنک

 لاوحا بیارخو یتوکلماع بیای بوقیج هنامسآ ,ذنامز رنک | یدراردا تدابع
 كلف هدهیکسم اوف یدردبا هدهاشم هدهاح بحاص ینص ین لوا ینوربج
 ةثم زوبر هرکصا دقدلوا علطم هکالفا عیچ بودنا رس هلبب لب زوتوا بوقبج هلحز
 ریطع لیصفت یاس و ر ذ* ردروک ذم واد یدتنا ےل هعلخ یوم لع هدک دنیا

 هلبا كلم یکیا وادآ تورامو توراه نالوا ناهج مولعم یلاججا ب واوا جاستح
 بوشد یدلوا هدسنامز مالساا هيلع سردا هدخ راوت قباکح كنوئاخ هرهز

 كراذمرسن ( نام“ ابعفر ) رددوذ موبدردیدوهب تناور هدربساش نکا نکل

 یھلابونجت اندست را رح مالسلا هيلع سا ردا نوکر کب ردن و رح ندبعکه دابو

 باثج بول و تفخ كل ەراوک ذم ںو دنا د اج رت وب دہلب ا عف د یترارح ما ندسعم لعاح
 | انایحاںولوا یشادنرف ترخآ هلیس ردایلاعت هللانذاب هدک دلب ںوروص نیس هقح |

 هکمرلردنیغلوا كتى لاک هلا لس اف تاتساو ان ردا نوکر یدراروشآ و ںولک

 كلم بود مزوک هدرلت داب یر عیج هک ات نسهدنا تشماکا هک ا رخ ییجا

 نکلمرولپ بوبد نسیعزلب قکیدیا لکد لجوزع هللا یوسام رودقم لجا ربخأت
 یس ردا هدک دنا تایانهقح کالم نیکعد هبا ضع هل اررع یداموب نس هله

 یخندرد نیفلروب ولد نوسا مارح مالعا تاذلایسودنک تانا هنا لاو

 ندمدآ ینب زدارب یا بوراو یسودنک بوب وق هد ناب شنوک بوتلبا هک وک
 یجدلوابولد نس هدا رح أ یلجا هکمردنا اجر ندنسردراوتسود ولدا سد ردا

 هدنناب شو رک ردعک نک وا هللا ناحخس یدقا هنن نقد لجا بود کد رداخ

 هدقدنلوا مالعا ماعلاب بودا قاشکتسا نفاصواو لاوحا بوبد ردردقم یتافو

 نیکعد ردشلاق زا یناب-تدم ار ز نسرقلو شا تاغ ابلاغ هلقو یکتسودراو
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 EE زا تاوس یو عیج تن شا تاقو بو راو هلا هل كالم

 هاو ر ویشا هدهونلا حراعم * رایدتا ن هفد هدرقمعلا تب هدک و ک ی ید

 * هکردوب اجا لاک كاالوا یورح للنع لیصفت یتدندبهو ب ونلوا تیاکح |
 اکایحور هللا تزعلآ یر تزاجا نوکر بوداتوخا دفع هللا لینار زع سا ردا

 بوقج هکوک هللا لیاررع هدقدنلوا لاصبا هنسج لایان هنن بوریدتا ضق ||
 ندقجوا بودا رس ماعلا ینانج تاجر د هرکصیناربن تاک رد ہدعب ینام“آ تاقبط ||

 راکرورپ ما راک رخآ بوذنا عازنو تع الصفم هلبا لار زع هدقمقج |
 کنالم بولک هکوک یاب یج درد ندننج انابحا * یدتا رارق ہدتتج هلیا راک ||
 الا دن EE ندایبنا هد دم خیاوذ * بوند رازدا ماعا هندابع هلا مارک ۱

 زدیسعو سد ردا هدکوک یسکیا ردسایلاو رضخ هدنزوب ر یسکیآ زرد هدنایح
 * رولوا میم هکلب ج رم لوق بهومالک نالوا تیاور ندیلع ترضح وید |

 هان هرو( 3 دص ناک ها س د ردا ناکلاقرک ذاو ( تیاغ فرش تپآ هدریساعت

 بر دارم ندسلاع ناکم راضعد بودا یفالتخا قالسا ءال دا ) ایلع اناکم ۱

 یجب دباب و یاب ییدرد هجن اض تقم جارعمثیداسا اهن بوبدردشج ابا |
 هجا وا عفر هراعس مالسلا هيلع سا ردا هدفاشک * ردروک ذم ويد رلشعد رداع“ |[

 هداکحلا رات * یدل د رایدلوا تما بولک هناعا هنسنک كب بویشا لیپ كب |
 زوبترد راضعب ناسکس زویچوا راضءب شب یمرکب زویچوا راضب یکیا ناسکس
 شتلا زویحوا هدنارون شکل وا هجرت هب رع نک لبو د رلهدبد یدا هدنشاب شد

 ۱ تولوا هدنشاب ید یرکی زویسب ا لوا درب یزد جدو یدبا هدنشاب ۳

 | ردلصف ) عا هلو ردروک ذم ويد ید هشاب ید لد شب زوتوا ز وترد درب هدعب
 ردشعوط نکیا ۳ ابشب شہلا یردب ٭ م السلا هیلع سد ردا نیزشوتم لاوحا ۱ ۳

 1 یراب کن زویکیاات ید ناسکس زو 1 یدالوایبلص كلشوتم هک رک ا ورح

 كح و تربضح هکر دشغوط كد یلغوا هذک دربک هنشا زوب ز وفط دوخا ید

 2 رات بود یدلوا رداص ندنو كغ هود ادتا هد هه خیاوف * رد ردب

 تدم * بوند یدیا لوغشم هیارغ یک یرذپ ارز ردوب نایب هلیف ادتبا هذلماک
 ناستطزوب كازو زوقطا زوفطشع زو زوفطا زوفط شغل ازوب زوفط یرغع
 مالسلاهیلع حوت یلغو!كنلغوا هدننافو كنوب بولوا لیب یدب یرکب زوب وطاب
 یالدوا یربع ندنلشوتم كس ردا ترضح هدناروت ی رع یدنا هدنشا ز وتلا

 كمال یمسا رلیضب ( اش وتم نب كل لاوحا رد لصف ) ردر وک ذم وید یداراو



 نش :E ی 1 نو ءاهم و گرد E رمال ریط صدا
 یسونا تا ڪش ت یدنا هدنشاب ا بکس وبا یا نا بکس زو یدا ۱۳ :
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 ك HERE لم یدراریتمم * یداک هدوحو مالساا هيلع ینح ون دا ںونلح اکن

 هدنشاتولات ردقا دت اهدانندیدشهروتک هناعا رف اک قوجبولوا هن کے حو لاص

 یدیا راو ید یدالوا هت یشلدو 6 یر ندحو ردو نالوآ نکاس

 یدا له لا زو زوقطا یدب شع زوب دب یرع تدم

 مک مالسلا هيلع ین ح ون لاوحا رد عبار باب که

 * نا و تداده "هنیقس 0 * ایقصالا ةودق * ابدن الا حش رلشوتم ن كلنا
 ٭ مدآ لات ءاقن ةطساو * le حالص بس # تافص و تاذ دیحوت راح حابش

 كيلعب و هددفوک # لا ولوا و * نیلس مو اینا عبار

 ۱ یر دلاو تولو نک اس كاد س دنه اب هدر رادان هدر مات دولا نع هد رگ

 | کیا قرف E نددآ ترضح طوبه هک ردب ورح * یدبا ش سو زا تشایمش

 ساسبع نا * بوغوط هر هرکص لی شع زو نویی ردا ترضح عفرو لب
 ۱ ا ل 0 5 ز وتئرد اب ناتسکس ز ز وشرد هدش رالوق رادعا قرف نام دلو

 تولوا لس رہ ی هدنشاب ىلا ژویحوا اب یالا زو ا یللا زویکیا اب ی لا نامه

 نانج د> و نرمع>ح نکل نواوا هرزوا مدآ ت .عل رم سم زداو تيش ترضح 1 * رلیدیا لماع هليا هقباس فدک بویلوا لزا لعتس باک" E هژودنک |[

 عرش نت واک م اکحا و علارش ان یسضعب كماک>ا مدآ تعب رس ندعح

 نیلاملابر ج و نیما لبرج ترضح ردرلنوب يلو ا كنابنا ندا حسف باس |!

 ماح ٥ رکص ولدا مس ن کیا هدنشاب زویشب * ردشلوا لزا هرکی للا هرلنوب نوا ۱

 ا هدنشاب زوتلااب شب ناسقط زوبشب بوغوط یلغوا چوا ولدآ ثفاب و
 نود یدتا تاقو ك 1 یردپ هرکص نوک قرف 3 نام ندکدلک هدوجو
 دبع اب رکشد هاب رس ءا نالا حس جدو هللا یک ےن یھ هج ع هکر دن ورح

 وراز ak لصقم هحو ترد هنر دنلوا ریست حوت تواوا رام ۹ دیع 3 رافْغلا

 نا) مالسلا هيلع حوت نو ونهلوا و رع هدنافوط ناعنک یلغوا هکر د وب یر

 ناآسنالف اص رمغ لع هنا كلها نم سال هنا) بودیا تاجانم ويد ( لها نم یبا

 اک یهلا باوج وبد ( نيلهاجلا نم نوکت نا كظعا ینآ لع هب كل سالام

 و دتا هح ونبوالغا لصت لب زویجوا بولوا مدان هنکیدتا امد
 نوا هالتشازآ مالسا و کد یی دن توعد )اشد

 ۳ نرو ]
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 سبب رو

 موق تلالض و رفک بولوا نینمّوم ییها كن هلج بوک رود نوا ی نرف |
 هرکصتدست ردا عفر هکر د روک ذم مالک راس # نود یدلوا رهاط هدح و ۱

 | ساساو مدعتم عیارشراعش هدایند هل توبالباق یضرا "زوم لاق دالوا
 | یللا ز و زوفط یو ییزارشا راذک ح و هلعح رها نيغلوا مده هیاکلاب ند ||

 || هیاده هارو هیادخ ند لصتم قئرآ خدا لب رک زوب اب كسکا اب لب ۱

 | لب وح نب لیسرد نالوا یرلهاشداب راحت راثکب ودنا توعد هلا تقد و یس
 || و رصم هرزوا تالتسرپتب بودیا دانع هللا داند لاق نب حبض نكمال نا ||

 صقان نلعاک نالوا صقان ( هرڪا ) بولوا رقم ربغ هنت ویل كجو ترضخ |
 هنویهر قداص لوسر لوا هدوهنم × رواوا جک یلق نیع ج وع-یعط» روناص |

 برض حوتف ی "رفک نرلتسر ینارو مسج نوکره بودبا نونج تبس اشاح |
 مالسلاهیلع لیئاربج هک ره بودا حورح بیرق هكا حور ی هلا د دش ۰
 یدردا تح صا و طعو و توعد هش یسهنرا نیغلو اقش مات نولاغص هل. دانق 1

 هرارضا و اج هح ون ترضح و راکتساو دانع راسک اخرافک هک ردر وکذم هدربساقت |[

 || یرانوتاخ كنهرثکو بویغاب روغي لبي شعاب ق رق هدنرخاوا كني راکدتبا زارصا |
 (نافوط لاوحا) یدلوانایعو نایب نامو هدد تولوا زلوا لماح الصا جد

 هدقدلوا سوء ندسوصم راف ن اعا سوا تعاطح وٺ ترضح هکردب وص ۱

 | اراکشآاعدد و ارادم كرت ويد (ارابد ن رفاکلا نم ضرالا ىلع رذتال بر ) ||
 | هدناتسدنه × نیفلوا ر وأم هللا دنیفس ءان ںودنا روهظ اعد تباجا رثا هدک دتا |

 اب ناسکس اب زویکبا اب زوباب زوتوا اب قرق اب یکیا نامه ندنجایآ جاس نایب ||
 اب كبي اب شل زوتلا اب زویجوا ناسه اب زویکیا كيب لوط هدلیب زویترذ |

 یللا نامه اب رولا جد ىع و * عارذ ناسکس نامه اب شعلا زویحوا

 ا زوتلا ا زوت وا ځد یعافترا × عارذ ژویئرد اب زویشب اب ز وتوا زویجواات
 بوپاب هللا لیئاربج میلعت یبهنیفد تمفح "هنیفس رب حارذ جوا زوتوا زویچ وا |

 اور تاناویح عج و نه رش ت وات هلبا ییطا ندن 0 ترڪ هدا

 هنسعاشا ةکیدیا هقمط ج وا یک رول بول وڏ یشد و کاکرا زر ندرح

 ۱ راعح روم هلا مارک مدآ ی هئنسوآ ماعلا و باود هتساب روا ماوه و عاسو شو>حو

 هلا زویط بونوق عابس و شوحو هدیغاشا دوخاب * بونوق مادنا قاض
 ا هبا لاجر مدآ فی رش توبات بونوقهبورافوب یر هیاتروا یر ندناسنا
 : چ وا و ح و ترضح هنیفس نیلخاد نونموم هدربسافت * یدشغوق ةلصاف هنسازا

) ١١ ( 
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 ۱ درد ن Ee 1 روش دب ار یا زوتوا ندیاجا و لو

 ۱ و ۳ ید گر ترد * ۳ 2 تروع نص و را نصن

 ۲۱ ۱ نا شن تاد نارا هلا نار نامرف هد ر هام سشامهک ردن ورم |
 ۲ رارومش یلاثم هعشج یلاوتلا لع نوک قرد بورک ۵ یک رانالس نوک وا نابه

 ۱ قرفات اب زا ضرءلاو لوطاا ضرالا هجو فام بولاق هن زوب وص یک بوغا ۲

 || قرق ندعضاومعیج عفرا هدایند بارططالا اد بآ لوا بواوا قرغ ه وص |

 ۱ ن رفاک E) نالوا هدنیمز یود ۲ ٩ را و یدلوا عفن ره عارد شد نوا اب

 ۱ نافوط بولوا ی هاق عارذ كم هڪ 0 قاع ن OE) ناھ هدنراګا بواوا قرع

 صال ندقرغ نیعلو 1 ني عم هح و نرمّه> مدععات یک#* ی ال هنغوط ۱

 | كتنآ ( ارابد نیرفاکلانمضرالا یلعرذتال بر) ہد آرد نکل * یوشید یدلوا
 ح ون هنیفس نالوا ح ور هنیکس لوا هکرد وره * رون وک فلا امون هن رهاظ
 بودا راذک تشک ی راطا و راصما هلجچ یآ قلا هدنتس وا نافوط ناع رڪ

 هش رب مات :یدوح هدماش اب هدرگب رابداب هداصوم مش هدمارطا مر اد ۳ ۱

 ۱ تولوا |یسم هلکعد ار وش اعاعا رفط رور« زور لوا ی ۱ مارا و رارق هدنتسوا

 || اص هدنوک لوا هلا رکش راناویح نالوا هل قح رلنااس راس و حوت ترضح ||
 ۱ * یدلاق تداع و 9 ندنداعسلا تحاص ی لوا ار وشاغ مو حک بولو | ۱

 ۱ هدار وشاع نوروط هدنرزوا یدوج کارا توزک هدوص یآ شب هکلود هداتف

 ۱ کیا ندمدآ طوه هدتاور رپ ندهدآ تافو نافوط روهظرلیدقح هیهرق نداب رد |

 || مالسلا هیلعح ون هدنامز وا هدب رع هار روت بولوا هر ص لی یکیا ق ور زوکنا كب

 تواوا هدنشاب ناسعط زو زوعط هلو و سابع نا# بوش د یدنا هدنشاب ز وتاا

 || نافوطلا یهذخاف اماع نيسجنالا هنس فلا ف تبلذ هءوق ىلا جون انلسرا دعاو) |[

 | حوت قس هکر دن ورم * ردعطاق لبلد هللوف سابع نا 2 ( نولاط ےھو

 | ردرپ كرهش نالف لعوب هدنرزوا رهش یتیدارغوا ره بو زک یابند لج
 هر هکم نویلبوس هلهح تردق ود ETHAN وادآ نالف هدارو نامزدعب

 نوشالوط هرکب ۳ یک شعاب هرکی دن هدررواوص فر كنهبعک ناللیکح هک وک هدقدراو

 غرو 0 هلع حو لاوحار راس و ءان تیقیک * یدشا فاوط

 ندگکارک ذ نس هلج هدیاک وب نانطالا لاک نعارذح I صفت تاغ هدهلوطم

 ناکا رن ناسکسنالوا هنیکمهدهنیفسرکر دب وره (ه رق ءانن) یدنلوا باشجا

 ( هنیکس )
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 نیبمت وند نیناملا ةت دم نمسا ودنا ات هی رقرپ ادتا ه دنرلق دقح هرشط هتک
 || واررپ نوجگا ودنک ی رب ره كنهتسک ناسکسوبشا هک رد ورم ندسابع نا *رایدتنا |

 || بوراوهبب ضرا هدقدلاغوج هدعب بوب وق نینالا قوس یندآ كن هی رف لوا نیغعا ||
 || نامز دعب راددا نالسم ىس هلج تواوارشن كم زو هلنامز زو رح بولان رهش هذنآ ۳

 هدقدلوا هاشداب هراز وب م السلا هيلع ی حول ن ماح ن ناعنک ن شوک ن دورا ۱

 | باتک *رلیدلوا رفاک و عیطم اکا یس هلج ب ودنا توعذ همانصا ندابع یرلتوب
 || كلزوک نوا لوطهنسک ناسکسناقح ند هنیفس تباور نالوا ندسابع نا هداقولا

 ۱ نیناملا قوس هناکم لوا رابداوا نک اس هدلباب ضرا نالوا حرف یکیا نوا بولوا
 | هاشدان ماح ناعنک ن دورع هلن امز رو رح ںولاغوج رانو هده + رادو دآ ود

 ۱ تولوا اد تفل کیا شع و فلت یرالید «دنرافدلوا رفاک یسهلج بولوا

 طوع همط هلا قیلعیرالغوا ماس نب دون ندنراارلنو یتاسل یب رع یلاعت قح

 هلا دوغ یرالغوا ماس نب مرا نب قتاج هلبع هلبا داع یرالغوا ماس ن مرا نا
 تباکحوبد یدتا هفت هروطنق یلغوا ماس ن درا نب لاش نب صاع هسددج

 || رونلوا ليصفت هدنرخآ ىسنا دلج كيانک وب یروهط هتسلا فالتخا * بوئلوا |
 | هل تانو نوک مدنک هکر دی ورم ( رد هقلعتم هسحون ترضح رک هقرفتم روما ) ||

 دنا یزردلاب ویرللوق وللاقتص نوزوا تماقدنلب وازوک یریاو ضی عو میسج |
 دحو دهاحو دهازو دیاعو روکشو لوجو روبصو عرک كلذ عم بضغلا دیدش

 دی رذ ) هدفاشک * یدرایق زا هداز ندنکر زوب ید هدزدنوکو هک بولوا ۱
 || ماعط مالساا بلع حوت هکرد ورم هدننآ (ازوکش ادبع ناک هنا حوت عمانلج نها ||
 || یذلا هللدا) هدک دحصاوص هکعد (یتعاحا ءاشولو یتمطا ىذلا هللد#ا) هک د ||
 ۲ ءاشولو یناسک یذلا ههدجلا) هدكد یک ناتق هکعد ( ینامطا ءاشولو یناقس |
 | هکعد (ینافحاءاشواو یناذح یذلا هللدجملا) هدک دیک قاع هکعد ( ینارعا ۱
 ۱ داتعمهکعد (هیسحا ءاشواو هاذا نع حرخایذلا هلن دا ) هدک دنا تحاح ءاضق ۱

 ۱ تودنا ضرع + رلثم وم ییماعط هدک د اید كسا راطفا کشید رلیضعت * تولوا ۱

 | هدناربتعم ضع * یدردنا رص هعوح یو اتکا اور هراثآ راهسلا جاست

 || نوت هللا لوسرا بوروک هدنگا رداح ندلوج هراقینرع لب زویترد كب

 | باوجوبد مکجهدیا رت ینا بودیا تافو نب رابنب هجنراکدبدنسزعاب وا ندهارک ||
 | ندنوعاط یرلب مغندندالوا هل=ونرانالوا هدیک هکز دزوک ذم هدناربتعمزک |یدررب و
 || فاوط عیج كدەتمابق هدعب بواوا ضرقنم ید یرالس بودا تدا تافو



 نت تفاب و ماحو ماس ی ۳1 3 تیقایا مههت رذ ور ح ماو
 ۱ حوت هکر دب ورح * رارد اا و نو e سو قم یودبا

 مسقت هتعاس یکبانوا ینوک بودبا فان باک رب هدفورح صاوخم مالا هیلع |
 | نیرلتفوزام نیفماماوا ق ةرفند ههک ی نوک ندنتاط كاوه هدیک ار زز دداا كنآ

 ندننح هثب رب رقو سم هب یک هلحون ءاعد هدونلا حراعم *# ردشعلا نوجا ك

 یزون كنبرب وا یتمالع حابص قمالشاب هغنرآ یزون كنب رب بولک رهوجیکیا
 *بوند یدرزولب هلکنآ یتاو ص ناو وا بولوا قمالع دصک قمالشاب دخرآ

 یکیایلامتقح هدنسهشوک یا كنيک هکردب ورم ندسابع نیا هدابحالا ةضور

 تاولصتاقواوراهنو لیابولوایکره یرب سعثیرون كنمرب هکیدشغارب قحتوب
 ادتا هحو ترضح هکزدزوک ذم هدناربتعم ضعإ * یدرولس ندناک رب كرلتآ

 بولوایرالغوا ولدآ ماو ماحو ماس ندنآ یوتلحاکن ینوتاخ هروع نروتک ناعا

 یرلتب لها نداسنو لاجر هدعب بولوا د یرازق مان هروبش هروصا هروصح
 بوئل> اک: جد ییهعلاو بولک هناسءا نوتاخ هعلاو مهدعب هک ی نوا

 بولوا هد رحو هقفانم هعلاو هدب واوا یرالغوا وادآ ناعنک و ثفا نینآ
 هلشنآینآ رارفاک هدقدلوا مامت هنیفسهکر دب و مم ( تازحم) یدلوا قرغ هلبارافک م

 | لوشنب ( نرخ الاو نیلوالاهلا هللاالاهلاال ) هدنراقدلوا نجاع بو-تلاح هغ
 | رریکص الخالهاالا نیربک کی رواوا لاله نیمربک بوانروق نریک اکب ےک مهنیفس
 اکب یدعشیمسرب دهن هرافک مالسل | هيلع حول * بودا ادن هلعح و تردق ود

 نوقایرلشدآ ع هدنفارطا هغد ییکرارشا رافک هدک دید زمدم رروتک ناعا

 مالسل اهبلعحوت هلعا * رای داب وس ناده هج تواوا نارمح هدک دعا رثأنالصا

 ۱ دن زول رب هک ندع توروط قلعم هداوه هله ما فی وبس تود هجح

 ۱ تواوا چآ رلذا ھم هدنرلق دعیح لند قس کردن ور یدل وا ناباخ نافوط نوشنآ |

 | یدرب وهفلخنودن امد بولا موقرادعهرب ندر مالنسلا هیلعحول هدفدلاف ید كعب ۰

 ۱ ووبم ضا یراةدود هب یک اشاسیجدو * رلددب ر نوا یادعا س مدح 0 ٩ لوح حرردق :

 1 3 باروز بوس وار A اا قیوک هدهرریب ا

 ا قلعتمهٍا ارام طانداروهط و و ۳

 | فورمصمهراص2> |تبمس مقرزجوم لق ناذع نیغ! وا فوفو هم 4 رصعت نور ند دج تایاورو :

 ی ا ا ا نکن ۹9 هدراع رام (عارص») یدنلیق فوطعمو ۱

 ( روهط )

PIES .. 



oمجیک ۱۲و  

 || ىللا زویچوا هرزوا هنلتخم لاوقا شیلا نامه هج وف سابع نا نافوط زوهط
 ٤ ندنافوط ناسه د وجاب هدک دک لب زوشلااب زویحوااب یللا ناما یللاز و ییاب

 | لازم یدلبا یتدع تنج *# لح بولغاب هبابقع راد ( ظن ) هدالس یرلتابجت
 ٤ * نوشدودهدنس هبصق حو كرک هدنب رق ماشاب هدسدق یزافب رش زاوم ( رن )

 ردهدنساراماقم هلبا م زهد هکم بیعشوماصودوهو حولرق هدهکسمحیاوف نکل

 هچلوق سابعنا ید یرابرشرگ تده * ردروک ذم فی رش ثید> رب وید

 || یللازویئرد كياب زویچوا كيا ىلا زوب زوط هرزوا هفلتخم لاوقا یللا كرب
 زویشب كياب زويد: كيباب قرقزویئرد كيا ییرکیزوییدب كباب ز ویترد كيياپ
 ۱ % رازه دصدو ناسفا رعرک | ( هررح ) یدیا لب كى ماغاب یللازوبتلا كاي

 | ( مالسلا امهبلع حوننب ماس لاوحارادلصف ) رارق شکاخریز تبق اعدوش

 نیغاوا یراونا عینمو یرارسا عج كن ردپ بولوا هداب ز ندنراردار
 هتسرب كتا

 اا مانا فانصا فارشاو اینا عیجج نیفلآ ید نسایدرخ بواوا مالسالها فلج
 || ریک | كحو ترضح *ردرلشلک ندنلا ف كلوب به برعو مو مور لئابقو
 || نیفلوالک او لقعا ندنا نکل بوغوط هرکصن دثفاب رلیضهب بولوا یدالوارپاو
 هرکصن دقدقیحندنک مالسلا هيلع ج وئ هکر دب و م#راشعدیدنلوانییعلاک و تف الخ

 || فا یناتسکرتو نیچو قرشو هبلاقص تلاع بودیا یسقت هندالوا یتوکسم عبر
 1 نیغلوا یسانروا كناسد تور و دما ییاتسدنهو دّتسو ترغمو شحو جزدالب

 || یناسارخو سرافو قارعو ركب رایدو ماشو زاجحو نع نالوا كلام لدعاو لضفإ
 ربسقت بود یدنا ندنیلسممو اینا رابک ماس هدناربتعم ضعب یدریو هما
 شعد ىدا ندایبنا رفن جوانوا ناغوط واتنس ندنردو ماس رابح الا 1 هدیابل

 || «اشنهشو ماتب هاشداب رپ ناکمیماسماسهدسدق جرات * زوئلوا نایب هدنبا هکر شم
 | تودنا هرو هلیساس رهش نکنا هیلاخ ندعذف سدق ضرا هکیدبا مارتحالا یذ

 دالوا ۱ ردروک ذموبد یدبا و هلکءد قداصیکلم دهن اربع نیغلوا قو

 ز ادار دن دیه زا ۱ یداراو یدالوا زوعط هکر دروک ذم هدنآربتعم هی ) ماس

 | كنشوه ع هفئاط راض ءب ردشغوط ةركص لی شةلا ندنافوط هکبرع ةفناطو



N ¥تم  

 دوو داع موق ردن مرا ۳ كولمردپ ثرموبک ۲ راثعد ردوب یراکدد هاش

 لاعدوخات ع ۷ هعلاع هقناط ردیدوال + خروب دوخا حرا دوخار حروت ه دوسا

 دود تولات نب راص> كن رهش رخال هدمیګک هک سوس ۵ درو ۸ وع دوخاب

 وادآ جولودال نیدوال كماس هدسوماق * بود ردو ان لوا هدایند ناقوطلا

 . دزابؤاوایرازداربقیلع و سزافهد نعش نارات *ردزوک ذمیخد یلغوار بود
 ماس نب مرا نب سراف مجع "هفناطیخدهدنلرب ر دروک ذموبدرلیدبا ندالسن ماسنا ||

 ماسنب قیلعهدربسافت * ردندنلسن ماسنب دوال نب قیلع هقلاع *هفاطو ندنلسن
 دشخفران اش نب مرآنب داع یرکدید دام موق هد تک ضا *٭ نوش د زدن دنلسا

 كندالوا زوعط ماس هددناوخرم شراب * ردروک ذم ود ردندنلسز ماس نبا

 بوداروهط تغءاوازد زوفطنوا هد راوت ض«بیدزدنوک هقرطررب یتبرب ره

 رایذشلاج هتعارزوان بودیک هفرطرب یرب ره نیفمامالک  یتب رالید كنب رارب یرب
 نع و لباب یدتاعضو نیناوفو نیبآ بولوا هاشداپ ثرصوبک هندالوا ماس هلجو ||
 یدالوا كماس هدشالو سرافو ع قارغو برد قازعو ناعو توم رضحو ||

 بوشپ راق هل رادالوا ماحو تفاب بولغاط هب رغ یهک هقرش ییک هدقدلاتوج |
 هالیصفت لاک هدعماج رصتخم خیرات ( هداف )ردروک موند رایدپاب رارهشو راب وک |
 ةدنرلتالو لبایو لصوع هرکصنامز هعن ندنتافو مالسلاهیلع حوت هکردروک ذم ||

 تمکح نکیا یتا رس یرالید كنس هلج بولافوچ یلسد كندالوا ح ون ترضح |
 نی ززوس كنم رب یرب یسهریا بوشود فالتخاهنب رال یدو هنب رابلق هکر ب هلقح |[

 بوقیج نداباپ بویمهروط هدرب رب نیکی وس تغلرب هقشب هفئاطره بویهالک ۲ |
 * یدلوا روه تشم هلی راعسا ودنک نواب زرهش راب وک بولغاط هلاع فارطا |

 حوننماس ںودیک هب روه یدالوا ماح مهدعب هد رمشم یدالوا خ ولن ثفاد ادتا

 هدلاکو لععو نس هکیدناراویدالوا ییاه!لاجو لا بولاق هدلباب هلددالوا ودنک :

 هدا ز ند هلج هدلع هکیدیارضن سد یلغوارب * یدبا ماشنب ملاع یرالضفا |ا
 رفاوكن هجو یداسفللا زب نع ند هلج هکیدبا دوسایخد یلغوارب * یدیادح |[

 لاعنب ناسارخ ماسن جریان نامرک لاعی قارع ند هلج هکیدیاراو یدالوا ||

 لاسدوبشا هک ی دنا لاع ی لطبه ماسنب جروب نبنمرا دوسا نیا موردوسا نب سراف ||
 یلسنماسنب دشخفرا نامه هدلباب بولغاط هرارب ینیدلوا یرالسنالاح ید ماس ||

 توفندقح باتح هدنروهظ ذنسلا یالتخا یدالوا ماسنب مرا اما * یدلاق قاب ١

 ( تعاعنو )



 | رنت ید بدا راجا راک نیعاوا هر شب هاو رد نو
 سط ۽ راڪڪ س دو ۲۷ یداواتووو مظع ند ه]ج هکیدرا داع۱ رل:دیاردارپ 1

 ۲ كن یداعنب قالعن در دلش هرو دنک راذوشا یدا رابوا ۷ مسلح سددح ه |

 ۱ نوحوک ادتا ندلباب هدنروهط هناا یالتخا * ریدتا اشدابیدادش یردار |]

 | قرنشع: لب رلایعو لهاو لسینودالواو لام ولام لنودنک هک ردمرا ندا نی 8
 || ود تبک هفرط خاص یتعب ( ةنعذخ ذاعاب ) هدکدتا هجوت هتفرط ||
 | هدسعب# رایدند نع نوا كن آ ه-تالووا بوراو هنع هدک دنیا ادن ندفتاه |
 | خد دوم هرکصند داع *رایدلوا نک اس هدنآ بودا هدنکارپ هدرابدوا یتدالوا ||

 || ییوص كر لوا بودیارارف هدنسارآ زاخو ماش بوحوک هلب رللایعو دالواو لاوما

 || هدنسارآ دنه هللا هرب بوچوک هلهجووایخد مسط هدعب * یدبا راویراجاغاو ||
 || یتدالوابودارارق نيفلوا تكلم عساو واوص ولتوابوراو هتم نیرحم و ناع |
 هماع هد 2 نه نوجوک هلهجووا جد سادج هدعب * ید تا هدنکارب هال ۱

 ضعب بودبا رارق نیفلوا تکلع عساو نیش یب وص بوخ یاخ بوراو هندالو |
 ۱ هلهحو وا ید راد هدعب یدلوا نک اس ۹1 بو ردن وک هننبالو یدالوا

 || هالو زاح و هماهن هدنفارطا یرهش هکم بودیک هلوب یکیدتک داع بوچوک
 || * یدتبا هدنک ارپ هدنسارآ یط لانج هليا فاط یندالوا یدلوا نک اس بوراو
 ۱ راک ںوعح هلهحووا جد مساح نالوا تروص بو> ندنراردازب هلج هدعب

 | ندمرح یدالوا كراح بولوا نکاس هلب هدزاح و هماهن بودیک هرب کیدنک ||
 | كجوک هدشاب ندنزردارپ هلج ةقعب * رایدلوا هدننک ارپ كد هندس ناوفس |
 || رارق بوراو هنراک مزلقرح هدنساروام مباع لمر بوچوک هلهجووا حد راپوا ||

 | ندننامز اع قوس ر ترمضح یسهلج كب رع لئابق نانلوا رک ذ وبشا یدا
 (مالساا هيلع یب حول ن تفا لاوحارد E رد رلثاوا ضرعنع مدقم |

 || رایضعب ىراەقتاط نانوب و جوجأبو هبلاقصو رزخو كرت هکر د روک ذم هدناربتعم
 كنو به وا تدالو لهاو نیح تدالو لهاو رپ رب ال دلو ۱

 هره یطعب هست یضعب هع یضعب بولوار ارشا رافک ی هل كرلنو رار دندنلس

 هدناور رپ مچ اد ؛ راون صعب * ید راراباط هر ۰ مس یضعب ده یضعن

 | بالقصزرخ كرت كان کب ردروک ذمهدناربتعم صعب بوند ید ندنلسن ثفاب

 || وادآزغ ناسدس ملح هدتناوررب یلغوا رفن نکس ولدآ جراب لایک نيچ كسنم سور
 بواواماقم مام رت یلغوا لوی هدک نا تافو ودنک یداراو ید یلغوا رفن ج وا ||



A eا  
 نالوایوا عرد EF هاک رخ = ا هه س راو هدو توپا روا نا ندفبح ۱

 یداحا تاکر " یخدهالکو تابوت زدناوبحیدنا ثادحارردایو وا نده ۰

 تولوا لب یللازویشب یرع تده كتاب ردوب یسادتا كناعرو كرت لولم بولوا 1

 هلاع مالساا هيلع حوت دالوا هدعماح رصتخم جرات * یداوا قرغ هان رد تبقاع |

 یراک تنم سد زات هبلاقص رب كر ندیک نوجوک ادتا ندلباب هدقدلغاط |

 ولنا كد لام“ دالب ںو دیک تفرط قرش هکرلبدنا یرالعواٹفاب رفتیدب ولدآنیح

 یرات * ولد یدزراب وس یلید نالوا روهشم هدتګا یرادالوا یدمش هقرفره |[
 ندنیاس موایدنا ثفا هک ردشع درایضوءب هک ردروک ذم هلا لیصفتتبات هددناوخربم |[

 هایسا هلساجر كفا هدک دردنوک هلاعش بلاج ینآ مالسسلا هلع حوت یردن یدبا |[

 رول هکیدرب و بوزاق ه رزوا ساط یعا لوا بودنا ملعت هثفاب یی رب نده
 دعد * یدرازد رطل رج هاب رس دشناط لوا هدنا دا تا لوا هدک دشا دا رح ۱

 كنم القص نیجبودنا تافو ودنک هدقدلاغوچ هدلاشراد یدالوا تفاب نامز |
 فای .بوااق لیغوا رفلرب نوا وادآ جراب ۶ ناكەم سورررخ ےلخ هو یراک

 #3 یدلبا تدصو هکعا دالب ر * نور ویلآ توئاخ رر ندنرااب رقا ودنک هراتوب

 یخدنالغوا ثفال کا کل ر نالوا دشاو عععساو دشراو لقعا ندنس هلج كرلتوب |

 ۳ هر و روس رام تر نکو دارس هدیحاونوا یدرارد ۱

 یرلکدد هاک رخ هدر نودا رارف نواب روا ند زاسو ندحاغآ هدن آ هلیعاسا

 نسح نوکد هیفاطو ناتفق ندنس رد تاناویح بوزود رداح كح وک ندلیق

 یداآ كنب رب یدلک هدوحویرالغوا لقاع توروس قاهاشداب هرزوا تلادعو ردت

 وازوظر لوابوشود ندنلا بابک همعلرب نوکرب تولوا لبام هراکش هکندیا كدوف
 هدلضا یدتا داحا ینوفزوط ههاعط بودا ظح ند هنعل لوا لدوف نیغلوا

 یا ردهدلامش فرط هحایسلادعت جدر رخ کردن ورخ *رارد هنن رذ كنو كر ||

 داحشا یکعا راکش یکلت یدالوا نوبات رهشرپ نونکب قعسوا نولک هنراتک لتا
 تافوهدنرع رخارزخ راددتنا ادب سابل ندنس رد یلت هلا یيلعت كررخ نودا

 ذی وص ثفاب یردب بولوا رقم ن دنراکدلب نلاوحا ڭا نفد تیم هدکدتا
 روتطوزاس بودا عج یموقبوقاب شنآود یدض لیوص شنا نیلوا قرش

 كزرخزد راځو قا 5 الا ىلا ,دلاعش ذالب بک ت ثداعوب رادت هشت نیم بولا

 ادغا هڈابنذ یتذلا لان نوژوک شا لابرفاو هدزاءهزافم نیراورآ كات یدالوا

 بولک هنفارظا یدالب كرازخ ید شو هکرد و رم # رایدتا ادیب زان وب ؛ییاولح

 ( یپلبا )



 وک یچلنا |

 شاطر ززکب 6 ۱ هدنرلک دت سیا یراردارب بورک هنلا كرغ رطلا رخ نا واراد ||

 یلغوا ید رغ بوکچ رکسع میظع هیازغ هلبارغ بول یتغی دلوا هلیح بوی
 لتفهدکنح رود بوردنوک هل ارشکر کسعنیغلوارملدورک ندندالوا را یروغب ٤

 ةیقاب توادع ن الا لا هدنسارآ یدالوا زغ هلا كرت یدنک هننطو كرت نوئاوا
 هندنالو سور یردارب هدقدلاغوح یعابئاو دالوا یالعص هکر دب و ره * رشءد زد ۱

 تالفصهدک دید را فو جد را حزب یداوایدتسلارب هثط وت نوراو ۱

 هدنرلارا هدن راک دمرب و یدتساا نکسم ید ندرلنا بوراو هززخ هللا یراک یردارب ۱

 رانا قلخرابدوا الاح بویک بوکید راناتفق ندنراب رد تاصتسو قاقو روتسو يکلت |
 نویگنوب نیفلوا لماکو لفاع نیج یلغوا كوب كاب هکرد و رع * رذندنلبش

 یزرک | كمدانصنالوارو هدهد راب دو کوک بوقوطر هماج كنراکنرو قتعنص |
 نامز دعد ںولوا یلغوار وادا نیحام كنيح * یدتا ملعت هندالواو داحا وب

 بولو نکو ب نویق هدعب یداافوح تباغ لسا بواوا نک اس هدنا هلیدالوا

 بوتوط هدراکش یکسم یوها یدتا ملعت ید هندالوا یدشا ناتفف بوقوط

 هن كسم بولا نسهفان بوتوط هعک داک تسار نیکمروک هحار بوخ هدنس هفان
 نب ثفای دالوا هلئامز رورع هکر دی ورم (هدناف) یدنلبب هدنامزوا ادا یوذلا

 حربعو طاتخحم هنب راپ یرب بواوانوزفا ند دعونورب نددح مالسا هيلع حوت
 بوللب و لید وارد چوا زوتوا هدنراګا بوشی راق جد یرلتغل هلغلوا طبت رمو
 هدنسلامس گنج كلابند هنناط ره ندنرلحا یدلوا ر جد یر ید كن هقرفر

۱۷( 

 | زغ هکر د ورح * یدلوا نکاس هدنا هلبءباوت سور نیک نیبع هرب زجر بوخ

 | یرح بزبیوط نیس یزردارب یدید ردوپ رطلارخ بوزت قب رش مسا بولوپ |
 || روهط یرثا هدکد سا ناما هدعد نولآ نیدیتچ دا دار لر هعرف هلآ ۱

 ۱ تر بوشود ا مک یسف هدندزآ عباس ملقا بوئص نالفص تولوا كح ۱

 ۱ ۱ راکش لئامو شابعد رم یداک هکرذب 9 * رل يدلوا نک اش بولان زاوا هدنسز 1

 | تور دنالنش نوئکیرب ر یر ره نامز دوا تواوا یلغوایکباولدا سوئاطر راغلب

 ۰ یدو3 نیحام ندا بوت ره شر هدٌنیح زاد بواافوح تااغ یدالوآ كيحام



e-یک سر  

 ۱ ناتسکرترابد لها عیجو لارا یقائصاراسو قاعتو راتاو لوعم نالوا دوجوم

 ثفایدالو هدیاتکو ادآ همان هطدنا وخربم موح رح روت دما ثقاب نیحامو نیحو

 لقنهثسن ندنانیفهالوا مروظنیاتکوا نکل بولوا قلات هتالیصفت و یاوحا |

 هح (مالسأا هيلع ین حوت ن ماح لاو-ا رد لصف ) معا هللاو شد مد »هدا

 هح ول ترص > نکا هنسک وازون لزوک ول رکن ى وا هک ردروک ذم هدنآریتعم

 تودنا كع بوی روا ماح هعندل وا عقاو تروع ات نکرو وا ہدنګا ! ٠

 عاج هس يشد فاکرار چ هدنگا یک دوخا هدقدناب وا م السا هيلع حول ۱

 هدکد تا 3 ب مالا هیلع حوت بودا عاج ماح ن ٠ وا یهو هل د نوسعا

 فر هفُئاط كلر 3 ط.د ربرب ناعنک مز هب ون شح لاف د» یدلوا هراق یزو ۱

 دنس ۲ دنه ۱ ردوب یرااعسا یداراو یدالو ا زوفط هکر دب و ره # كلا ماح ۱

 یم هلرلعاوبالاح شبچ هربرپ ۸ طبق ۷ شوک ٩ ناعنک ه هیون < مز |
 1 روه ڭم هلب رلعسا كرت وب هروب ن عضاوم نیکعارارق یرالسا كراو هدرلاب رد نالوا ۳

 * ردرلشعوط نکیاقآ یزو كماحابلاغ یراب رغ ندشبحو هب ونو خم ز * یداوا ۱

 هرکصتدک دحوک ثفان دالوا ندلباب راد هک رد روک ذم هدعءاح رصتخ رات

 شبحدنه دنس هکی راما كنب رف شب رلیدیا هنسک ید بوچوک یخد ماح دالوا
 یییدلوا یرال--ذالاح ںودیک هنن رافرط عاص هپ رغم ندقرمشم یذبا حز طبق
 یدراروڈشلب وس هلا رالبد نیلب وس هدنرلګا یدعت زلب ,دلوا ن ۱-۱۳ اس توراو ٠ هرلت الو

 هقلاط ردندنلسا ماح نا عیرام نب ناعنک ناعنک نب ةفْاط هد هنس نیا ران *

 ۳ رب وادآ ریکا دورع دک ضا * بوند ردندنل سا ماح ن ظوة طقو كنرف

 ۱ راثعدر دیلغوا یلغوا وادا شوک كماح رکا دورع راضءب بوللوا رک ذ ید یلغوا

 كنالع ضعي * نود یدباندنیلس رمو ايسا هدک راوت صعءب هد دناوخ رم خ راب # ۳

 هایس یعهج هلج هدک دنا تقلا ماح بو دنا ین ن دعا ج هدنحما یک مالسلا هیلع حول

 تویعروآ ماحهدفدلو اعف او تروع فسا هحوت نرضح اصوصخ یی نکیدد یدلوا

 لک ییعرلشءدردفیط لوڌ نیخر وم ضعبییراکددیدلوا ار ۱ كح

 معه هدنرانک طی شرح هدنف رط بونج نودنارتسندم السا ا تا r ماحلاح

 ۱ .یتررب هقناطره ندنلسا یدلوا ادب تذل وارد نکس نوا هدنسارآ یدالوا بواوا |

 وید یدبا لی شعزویشب یرع تدم كماح * رابدلوا نک اس القتسه بوپا رهش

 ) ردروکذم (

YD NN 



 یون هرس السلا 1 ريم یساع یو ن 1 ۳ ی لم ۱

 ۱ قارطبوشود هدک درب ورخ م اع ایا "هلیساحر لا ما یی نوڪ رول ||

 ۱ ردو ا دم ولد ردحوت ن ماس ییدتا ایحا هدناربتعم صعب * .بود یدلوا

 |. وداهندب ( مالسلا هيلع ین حون نب ناعنک لاوحا ردلصف ) باوصلاب عا هللاو ||
 1 هلا ق ہر اال از 5 تودنا داع هک هی < هدنافوط نیغلوا داع-عالا دساو |

 ۱ نی رفاکلاعم نکتالوات همتکرا یاد لز ەم یف ااا اا قارغ ۱

 0 لاسو حر نمالا هللا مما نم مویلا مصاعال لاق ءاملا نم ینص#!لبج ىلا یوااس لاق

 لها نمقبانا بر لاعفهب رح ونی دانو) ځد هدشا (نیفرغلا نم ناكف جول ااا

 | یعسا كنالوا قرغ نیخروم ضعب * بودا نیت هلب ون نب سقم هدشنآ ( لاص ||
 | هلغاوا هلعاو یسدلاو لاح لک ىلع * راشءدردعیار راضعب نوطیلب رلضعب ماب

 | طول هلکنوب هدنرانواخ اینا بواوا قرغ هلبب هلبا راک نیغلوا هقفانعو هدتره
 || هدناریتعم صمد * ردشعل وا قافتا ود یدبآ قو « هرفاک یرغ ندننوئاخ ریمغس

Ssكج هحاو كحدهس . رقاو مش دا توردا هور ندجوت ناعنک لوق همر  

 قح هدکدب رول ناموط رلاع ا کس کع نسوپاق نوا در ییاذع بول وق

 قرغ هدشجا لوب ل دن ثمق نیکعا الم هکاد لوب یناعنک یلاعن

 أ یودیافلاخم ا ناکف جولا ا لاحو )نكل *# بوند یدلوا |

 ردفراعو یدره مولعم

 مجیک مالسا هيلع یت دوه لاوحارد سماخ نان تم

 | دشنفزا نی لاش نب دوه هدفاشک داعنب قلع نب دلاخ ن دوه هدخم راونلا ماظن
 | داعن دولخ ن حار نب هل د. 0 هدناربتعم راک او هدیضاق ریست * ماسیا

 ۱ اش ن رباع یب سا هناصا نیخروم هه ب نود ماس مرا ن ضوعنا

 ۱ ج رە ود ردە: ا رخ ا ا کر بولد ردماس ن ند شرا

 ۱ هلن ناع هدنعتالو هک ردروک ذم الصم هدک راوئو ریسافت * ردرلشعا حکو

 | لاسموق نالو فاصلا داکعد یاعحا یقرشم هاب رد هدندشارآ تود رضح

 هیلعحوتن ماس نی مرا نا ضوع نداع ند رع "دقناط نولوا نکاس هدشالو

 | تباغ بویشاب كد هل رکی ندای زویچوا داعم منهج داع موق ندنلس مالسساا

 || رزوباب رناسکسا شعاب مشکیا نوااب شهلا كنب رادق هتوکو توق لهاو عش
 | یرلشاب كنب رلضعب ب واوا یرلتاق عارذز و ردردا رزوب كغ رادق الا



 ۱ ق ءالب ورک ES REE و ا ۳ ۱

 تولواراشا رافک ر اط ھم وا و 1 ایهادوععادص یس هلج * ° یدرواوا عقاو

 ۱ تواوالس ره ی هدنشاب قرقدوعسم دوه ترمضح نالوا ندنرابا و نطو

 | ود a) لا ( نودا توعد هند یرافک هدتیعج لاکو هد زو دیع مو 1

 ارکک كرهید ( فخالو غلب دوها كبل كبل ) زروناج دعب هدقدروا هرعت |

 نامه هدنروهط هيظع هر« وب بواک هنب ررزواهورکمموق لواهورکهورک ندهوک و |
 توعد هد لصتم لب ىلا قد لب كرارداک * یداک هناا سس رفت قرق ۱

 لی چوا ارامل لوا ناف هرزوا داتعو ۳۹ تویعا دایفنا یر | هدنراک دتا

 الصا هدهرول ن تدم یدلوا مع بولاق ندلچ یرلنواخ لصتم لی یدنات 1

 رفن کیا شع ندرافک نوا اقستسا هدقدلوا اد الغو طك بويعا روش |
 نیغلوا یرابسن تبارق هلبا داع مو كن هقلاع نا نالوا هکم لها بوراو هی هکم |

 شومارف ّش راکداک هرافسنتسا ندشولو سع تودنآ تفایص یرلنو دار ۱

 هدکدتااعد هک رع بوراو هقر رمش مرح بواک هش رطاخ كن رلسر هدعب رلیدتا ۱

 تولک ادن ندشناه وید هلبا راتخا ین رب واوا رهاظ رلتلو هایسو لزقو قآ هاکان
 ادصر ود دلا نک اله كکءوق *هدک دید مدتیا لوبق یهایس نیفلوا واروع |

 بوروک ینآروهتم موق لو اهدکد شرب !هدامد الب هایسرپا لوا هل اهلا ما س یدتشلا

 نودآ ر وهظ لاعتم بر تغ لاطا نکا رورم م ود یدک تلوب ولرو

 | راحاو رانا بوسارمص رم “داب نند قع جر لصتم هصک یدب و نوک نکس
 رز هدعب بولاق هاوه نازخ كلر وعحه هللا نازود ابراو هک هنرهو رادو رادو

 | هباهفلتخعاونا هدهروب نم تدم كاب. یب و كابان هرفک یداوا ربرب هک اخورب زو
 تمالعوب * رایدلوب هراح د رلنربک هبهرا غمو نیمز ریز ب ولوا كاله یسهلجج |
 هلنماوه ددع شع نامه دوخاب رفن كب ترد دوه هدقدلوا ناباع ناشد تمایق ||

 نکو نک اس هدنا كد هتنافو بوراو هنرهش توم رضح هدنع تیالواب هیهکم |[
 چوا قرف زوچوااب یللا زویئردای ترد شغلا زوینردیرافپ رش رعتدم رایدلوا |

 مالسسلا هيلع دوه ريق لع ترضح هدناربتعم صعب * یدیا لی قرف زوج وااب

 بوند شعدرد هدنتسوا كحهیدر دود لزق هدنرهش توم رطح هدنع و ۱

 منذ دال الا ا اع بیعشو لاصو دوهو ج ون رق هد هیکسم عاود

 | رست ( هقرفتم دناوق )رد ورح فن رش تیدحر وبد رد هدنیسارا م اعم 2 )

 رل هاب و عا هلن دو اا هدرب لاو او اوا داع 2 هدیابل ۳

 ( روو )



 € ۱۳۳ سنا

 تدابع نکیالاع روهشم هلبا مو ینا دابآ بولوا راهعر نح العاو اب رق رومعمو
 لوحو لدبم هتابا و ار ناتسب و عاب هللا ناجر بضغ ن وع راک دتا ناژوا
 4 یسهلج بوزاوهپهکم اتو ۳ ک اله یوق م اا هيلع ا تولوا

 ی ا و و ااو تر اوت واک ر ناس E دوه ا لاله

 سرہ هدا بوروط ا اا هلو 2 ۱ نوحا تعا هرفک ںورک

 اش تحار یک ایصدا یدرونفقوط ها تعالم تاغ تویعا ررضالصا هرلزا لسم

 ِ ناسنا هسا هدنرافرط راسکاخ رارشا راک یدرزدنا افص بسک نیفاوا ۰

 ینیکسستا ناو هیاوه هدنارب بوباق ندر نازودان یرانانل وب هد هزشط ندناویحو

 1 رارةورارُخ هنب راوادم رک وادراو لوح را هعن ندنرلتشهدو تشخ هدنراکدروک

 ن وبا و ی راوق داتعم تدشداب هدنراکدتا دس نب راونق نوحا دزییاذع بودا

 | رزوفج خد یر هصن یدستبا كاله بودا رب زو زر ز نب راودنک هدو رجاو
 فصفکرب فک بوشیاب هنب رالاكنن را رپ یرب وبورک هنا لدهن رزید بوزاق
 لا روز ندروفح قانو واب ود نیشاب كن سازند هداثاوا بوز وط

 روز ندواو ندهراغم یکید مل رک سد ینیک بوزوآ یتون وب بولاح هرب بوراقچ
 قثرایندورحوارشنکبا ندروغوارب ن راضء؛نوااح هزلشاطبوباق هر هرمّنط هلا

 رصرصدا هتسوا هرفک هل ج هدع؛یدتماد رهدرخ بوروا هم اب یر بوردلاق خط

 ۱ رلشوق هايس كوب دوخاب رمےرصداب هدعف بودا نیئاو هام قاریط نبعالم موق

 یذنآ هبا رد بوریدلاق نی رهفشک هفیج كلەرفك بورواص ندنرار زوا یوق
 ۱ (ایوسحمأدا ةتناعو لایا عبس ےهيلعاهر“) هدفابک # یدناص هک ههدانفرازاب و

 نکروهلوا كاله «رفک ارب ز رار دزوگ مانا راضعب هنعما نوک کسا وشاب هیات
 ١ معع مرا نوک غر کش نوا رک هدنیهز رب ز تروعولشا عن زوگرب ندنرلیما

 ۱ رد رگ ماا نیفاوا یرخآ شق ید رايضعد * ىدتباكاله بورامج هرمهط 3آ

 یراکدد زوګدر كنیمع رار ذر هنر >1 كلەتسفرھ ارب ز هلباصج مو نوع حف

 داع مود هکر دوب هداب ز نالواهد هصق و هددناوخ رم رات * ردن وک نکس وا

 نکاس هدنګا وہاب رات هدنتسسوا بوسک ر کرد ندشاط ردق یرلپ وت ودنک

 قسد * یدراردا كالهیون ا هغاشا ندنآ ییەنسک یراکدتا تبضعغ یدررواوا

 هرفک یدلوا قل مالسلا هیلع دوه هدقداوا دارس ندداتمم دح ی رداسفو



o ۲یکم بی  

 هلا رانا سم كس ترد مالبلا هيلع دوه هع دقم ندنک اله :

 رصرمصدأت تور را هنفارطا رلزاسم تودیک هنف رط عش نبع تب رگ هل بم ۱
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 | رایس) یور بوخ مالسلاهیلع دوه هکردب ورم * یدروتقوط یکرت رح هرانآ |[
 ققنمو یو ع رکو قفَسمودهازودباع تافیدزرکب همدآترضحب بواوایوم

 ندننارم هلج یدیشغا تدام یکعا تراج انایحا نوجا لالح بسک بولوا |ا

 هنن لراوط ینا یوق دامبولوا غاطرب ندشاط یناصهدن رق یرارهشهکر دول یرب ||
 یناصناتنسکس هلبا قح ما هدکدتیا اعد ید زنا بودنا اجر امد کچا یعرہ |
 : لرفاک نەز چوب یدلواادیروصتقاهدنگانول وارا چ هدنتشواو عاطندفاریط |

 طازم یا ءاش نمیده و )یدلوا قسرا دب سد یرالغرپ ل دو ممد رفک بوروک ||
 روم اق مکحهدا ارکرب هدل ون بو دنا رفسهرب:رب هلن ا رفت زەك ردو جدی ر یس

 بر صا ودیا امد مالسلا هيلع دوه هدقدملوا لاح هغمر وطو هک بوغاب

 هنا بولاچ هنیربرب قرا رک یخدرنوب بوروتک راو رکر فاو داب هلیادادبلا
 | عر هدباجلا ةديرخ ( دادش هصق ) رايدتك بوقيج هدقدلجا اوه نوزک |
 موقرب ی“ هلکءد یواداع مالسلا هيلع دوه مدفم ندذقناط نالوا لاله هلوهع ۱

 بودیا,تیهولا یاوعد اشاح هلن اتهافسو لمح ضع بودا ےکح هاند هلج

 نالوا لاعرو مشمهداوهنوخیاضفرپ هدن دع ضراهدنع راد وید نوساواهربظا هتنح ۱

 عنصمو فلکم عاتو عص رم هلبارهوج عاوناوربثعو كس ورزو مس ینرهش مرا
 هلبارکسعكيب زویه بودبامامت هدلیب زویچوا هلبا ماغهاو مادقا زازه بوریدپا

 ةعص نذکو که لتح رھا هدقدلاق لژیمرپ هغلوالصاو بولواهجوتم رورسمو ر ورغم |

 (لوالااداعكالهاهناو ).دربسافت بوش د رايدلواكاخةتشغاو كاله بهواك بضغ ||
 حر بولوالس مم هرلنا مالسلا هيلعد وههکز دیواداعیر راندناهفئاط یکیاداع هدشآ |ا

 فیکرت م ا) ب ون دراید ارو هشم هلک ء د مراداع هک رد هبناثداعیرب رلیدلوا لاله هلوفع
 ید مرا بو د لواداع هنب رلع دق داع موق جد هدا (داملا ت اذ مراداعی كب رلعف
 دوه هکر دروک ذم هدشراوتلا ماظذ * نوشد روند هزخا دام هرلتلک هرکصروند

 نولوا لاله هل قعر ہدنراک دک هناا بولو الس مهنعوق كناودادش مالسلا هيلع

 هدنرهشتوعرضح هلارانا ںولک هناعا هدنلا دوهتربضح ںول وا ہاش د ابدا دش ندا مع

 "موقرک ردزوک ذم دنا( ای فح لا هتذخاف) هد دوغسلا وبار سفت *رلیداوا نک اس

 د لیربح ترضح نوجا ںاذع ظبلعت ہدانئا یکبدتا لاله معع څر یداع

 ی
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 می بو ¥

 ۱ تودر ديمو هلن ادادش نالواكاله هلا وح ص ندداع موقدوخاب یدشعا رعص

 1 هدشاب ناطعلولم هك تنا اب دلج كاك وبشا یلاوجا كد مو دادشو دیش

 | یوعد یموقویوبت لاوحاو یتدالو تیفیک دوه ترضح × رو وانا الصف |
 هدریتعه ەتو. ةا 1 صوت تان دف راوت ۳ لاله تشیک كرافک و

 | هی مالسلادیلع و لافحارد ام

 دون نرداحن دسعن مدام فسان دع ناص. او یضاقر سفت

 ولاک ن اص هاوو رابحالا نەک ه كناریتعم نکو ح ون ن ماس ن مران راعنا

 ۱ نالوا ندی دنا د دورو نم هکر دشماوا | رب رک هدربسافت ریهاشم * نونددبع نا

 ر ادا. لا یر بصغیرلنا بولو اب رقا هداع مودواب رع برع هک دو, ٹا دو# موق

 ملو ناوارفرع یردرلشءارارق هدنرارادوراد كرانارلنوب « رکصخ دک دتا كالهداب ۱

 تدامع بودا نارك هتزعلا بر تر عح تن ںولواہدروبحو روصح ا نانا :

 یتکساخ هن راقداوارم#م كد هلن رکب ندای زویجوا یک د اع موق یدراردبا ناثوا |ا
 ۱ هلباهر و۰ شدم راکرخا یدرواوا نارو نوله هناحره یرلکدتا اس نوا ۱

 | بودیارایتخا راجحالا میظع یذاورب مان رجح هلباحرسک هدنمارا ماش قشمد |
 ددع زوسدكیاب زو: شد كب ندرابق ن "1 هزاکب بودا تاذکه وک راو داهر ۱

 ل یدرواوا CT 9 هدننشا كثر لاهل تم یر ره توزاقروا لوب

 ۱ توبارضوا ها تربعرابد لوا حاسهنم تیاده حاعح ندیک هر هکم ندهاتش ۱

 || توعدروما ) ررراوصرهود ندنراویف بوروک یرلوا شاطلوا بونوق هدنسارا ۱

 زا ندنراجما هدنطوو بست نوا نيب«نید توعدقی رق تا الضدو# هکر دی ورع
 || ریو كاردای موقلوا بولوا لسرم هدنناب ق رام لاص ت رضح نالوا

 ۱ نوسسح هقانر فصنم هر ارلفصوش ندنعا كايف نلابنالف بويعا قردصت

 3 توفیح هقان هملا مظعر هعلخ لوا هلا ادخ را هدکد تا امد ,هدنسوشراق
 دومدونحربما .هدقدروغوط دند ةقانر دننام هب ودنک هدعهرو مسج

 ۱ عدنج نالوا

 نوهکیدکروا ندنا یرراوط رلیقش نالققاببولک ناجا هناسنارفن زو ورنا
 یدلوا دیدیا بورک هایقلوا كرداداب رد یکجوک تویاز اغ و ییدقات نايف دعد

 یراص یزو هلزک هلج هلبایران تردق ن.راد بودیا مول هنموق مالدلاهیلع اص

 ۱ هرفک هددوهسم ناکمو دوعو«موب مالدا هیلع لاص رلیدتتا "ریت بجا هراز بورد

۱ 
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 ات اف زا تار
 می( بس زوم

 لصاو هالعلج هلا بضغ هدقدلواایس نوکیعجوا لزق یننوک یبکنا ںولوا ۱

 فیرشسدق هلی نمّومرفن شع نامهاب ناسکسزوبانواا زویتردنامبوبدرولوا [
 رواج دنا نوراو ه هکمنامزدع» رلیدلوا نیکمهدنا بو دیک هنیطسلف راهشهدنب رق

 مود مالسلا هيلع حلاص هکر دن و رم ندسابع نا هدریساقت * زلیدتاتافو نکا 2

 ههک رارمشا رفنزوقط ندنرابک كنعوق هدکدتارابخا یاذع لوزتو راذنا ||
 هدن راک دا هلراخلق نلار هک لتق هدنس هنا داعس یعالسلا هیلع اص هل ییع ||

 یرلنو هدنحاوا ندمروک هرانوب هکئالم نالک هظفح یطاص "هناخ هلقح ما |
 لا ھت رضح هکرد ورم چد ندهداتف * رلیدلوا كاله یسهلج بولشاظ |
 امدقم زوکط زوفط وشا نيفلوا داتعم هتدابع هدنحا هرافم هدغاطر هدنرراوج |

 مظعرب ندنسوراقوب كغاط نکیارید لمدبا لتف هدک دلک هزات اص بوربک اکا |ا
 (رافک كاله ) را,دلوا كاله نیفلاق هدنما نولامش نسوق «رافم بوشود شاط |"

 موقهدقدلواهراکشآ هرابکو راغصراکدرورپ بضغراثآ ادا هکر دروک ذم هدربسافت |"
 ح هدرا دلو بوداوپ و كلووجو تسج هکتنا لتف یحاص ترصضحدومتنابخ دو |

 || رظتتم هيلا باذع هلوظع فوخو رضاح هتوم بودیا ندب رب نەک نزودرمره ||
 | عصر ندکالفا باج هلا هل زز ندر هداربک هو تقو یوک تبس بولوا
 هدشلگرب كنضاو ریسقن رلبدلوا كاله یسهلجو لاح یرهرهز هدکدلک كانا وه

 (نینمْوم لاوحا ) ردشلوا نیبعاود یدلک ندنیمز بنا هه وبشا ید |[
 لب راس هنزراید یکسا رافکلا كاله دعب مالسلا هيلع ملاص هدنلحرب كفاشك ||
 دلرازالم رفت كد ترد ناذعلا لبق سد هدنلرب نوئید رایدتآ رازق بوراو |ا

 كرهشوانوحم راکدتا تاقو هدنا بوراو هربرب هذذع تالو بوفیجندنحا رارف اک ۱
 هدنرهشاکعهدماش تیالو هدنایح ییارح مست * نوتید رابد وق ت وم روح فدا

 منم هدهکم بیعشو لاصو دوهو حونربق هدهیکسم جیاوف وند یدشا تافو
 ضوبالوا( هقرفتم دناوف ) ردروک ذعفی رش ثیدحرب ودردهدنسارا ماقم هلبا
 ظفاحبواوا نددوع موق فارشا یسابالوا ندزعوط اص ترضح هدناربتمم
 ردکرابمان ینا هرفک «دقدلوانوکیسرلعص لب روهظ تمالعرب نکیا مانصالا تبب

 بوبوق اھت هدراجتشالاربثک یداور, بوپاق ینآ تامر نیکلید كم لتقوید
 هاه نفد اقناس هده بوتا لی زوي بو راو هیون وا هدرافم هذنآ یخدران
 نواک هنسهدلاو كلاص ترضح هلبا بیععو فیطا لكش بارغ ندیا تلالد

 ( لاجاق )



 ME E ۳ و عضو E ازم ه هج O نوا ا تافو و

 تودنارودص تاهالع صعب نر ده هت تارا ا اهرا نداروهط هدندالو

 هکعا ۳ ةر را تا یدو تدالو هدکدر هنا نوا مالساا هءاع لاص 1

 كس هعن تودص یرگبسعودع هل سە رعد اص ترضح نواکودع.نالوا داتعم اا

 || رامدآ هکغا لتق ةيفخ بودا دس هلاص كالم بواوا كالهو لاج یسهرهز |
 ۱ امد اص ترمصح هل. | دو کالم EE هدعل بو روو یرللا كراثاک ںوردنوک ۱

 رکذ * بولد یدلوا لس رم ندەح تاج هنوعد هند یرافک هدقدراو هنشاب

 راک هد هدا لف باس ه دعل و «دیوعد تیکت اصوصخ هدنرب ره كر وما ناناوا

 EE هد دناوخ ريم برات اا × ردشع وا .e مظع هارد اما یا هلا

 * یدشوا عورش هنا ال صفم هکر دران وب رادداب ز نالوا | هدمال-لا اع لاص ۱

 بود یدنا عارذ یمر و كد هنفرط درب ندنفرطرب , كاسواهد ر كن هان رضع |

 یدیا عارذ یللازوب یکاکسکو ب كن راقاناوزوبیضرعو یلوط ك هقان یناسکماما ||
 یدشهروط لس زوتوا هدنرلارا دود مو یکحوک هلءا هقان کرد ورح * بواد 1

 بواد رغوط هدنگایآوب هنسسک قجهیلزغوب یدقان هنموق مالدا هيلع لاص ||
 ىج ەلزغون یدقات یزااباب ید یزوعط توغوط نالعوانوا نا« هدیآ لوا

 رد نیغلوا یدالوا ادتا هلنرگ تدم تیکت وا تودنآ لتقف ود نو-سلواو

 ۱ باس باتو نمدالوا رفع رعسردب رفن زوعطلوا ه دعا * تول وفرادق یلدا تویایق
 سس

 رهن توه> ندرهش هلیسهنا رفس نودا توادع دداص ترضحوبد یدلوا

 1 رادلام کیا ندنرلا بو دنا مع هعازاغو ی هقات تو وط هرفک یی راقدلوا

 نیفلوا رم رک هجدا معهدرااع رم بوک روا ند هات تواوا یرلنوی هل روس كنوناخ

 ىەقان هد فتا ید ردن ید و حرهمن عدصهو فلاس نی رادو 5 رگ رانا

 بوب وط مالسلا هيلع اص بوی بور شب بوشلوایتنا كن قان هرفکریاس ایولزاجو
 یتکحوک كنءهود هدنراکدتا اجر اعد هبالب مفد ب ودنا راکنا رارفاک بوياق

 || اشاسیدحاق كجوک بوشید رکس نیکعدزس رولتروق نکسرولب هیوقیلا بوتوط
 || كسك وي بوئازاواهیاوه خاط هلقحتردقیدقح هنتسواكغاط ینیدعج یسدلاو
 | مالسلا هیلع لاص#یداوا باغبورغاحهرک وا دک د روک یلاص ك جوک واوا
 هزکتسوا نولوا های نوک یججوالزف نوکر وا یراصزکی زون ن. راب هنموق
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 ۱ بوللرگ و كلاص نوجا اصلتق ر 1 رفاک زوقط لوا بوپدرواک باذع ||
 | موصه هلاص لتق موع هجورپ بودشا رارفاک بوزا نیراشاب رانا هک 1 ۱
 | لتف هسرما تادع تمالع نوتلحال-س یر شعواب رفا ید كلخاص بودا |ا

 ۱ هدکد رولبیر كنامالع یستربا بوصاب ید راثاکناک بوصاب یهنتفود نسهدیا

 || رافک نویمر و هلا یلاص هننک رومشمرپ ندهرفک نن نودا موه رازکنهرثک |

 || یرلتعوم بوزاووا مک هنا یوق مالسلا هیلع لاصدهک ىج جوا بواغاط راجا |
 | رابدلوا لاله هلی یناعسآ هصصهرفک هلجییسنربا ںو دیک هیرهش نیطسلف بودا عج ||

 هلةح تردق هکیدا تر وعرب مورتوکیرب ۍدلتروق هنسک یکیا نامه ندنراګا

 یرپ یدتناتافو هدکد ګا وص بور وربخ بوراو هیارقلایداو بوب ر وب لاحاف
 یناص هدشناب واوا لاله هدقدقیج هرشط نوئلو ہد هکم هکیدبا لاغروبا د

 | هنلالص و نالا ناخ * یدناوا نفد هلی هلکنا بواوا قبج ر ندنوتلا
 | تااثروا نکرعک نداروانوکرب یراترمضح اقا او ةورلانیب عاسیعسام سو هیلع

 || هکر دن و ممرابدلآ بوراتچ 8 بوجآ یربق مارک ب احا نیکعدردویربق |
 || لا فهلتو فسأت بوراو هکمروک یتب راثطو رافكلاكاله دد مالسلا هيلع خلاص ۱

 هکر دب و رهندسابع نا *رلی دتا 2 نکدارواح هدنآنوراوهب هک« نامزد! ل ونود

 | رادقمر هلقح نذا هدقداوا سونا ندنرااک هناعا دوغ موق مالسلا هیلع ملاص

 || د هدکدلک هتن رلئطو واوا فقاو هبباض هع هدرمشرپ هداو بودنا تحایس
 ی رق وآزکبقآ مالدا هيلع اص هک ردن و رع یدتا روهظ موق كالهو هقان

 حول هدوک كوب والاةص نوزواوا کوک یصی تعاق دنلب تروص ب وخ ولقاکی
 || نلا کادو بوبلوا ديقم هنسانب نکسم هدنرع تدم ىدا ناببلا حجل ناسالا
 || رومشلوق ردشلزاب هدرابخالا رداوت ناتک هک دراو یراتععت فاو بوب رو قانا

 قفاوم هنتعب رش مالسلاهیلع حوت ەد رش ردشلوا لس رم ین هدنشا. محک هرزوا
 لوغشم هن را هن وند نام8* تدابع ءادازا دعب نواوا ترا یهنص یدا |

 زویکیاا نکس زودیا ناما نکس یللا زویکیاا ناسکس زویکبا یرع تدم یدرواوا ۱

 لاله یسکیاقرق زویکیا تولوا لب شعلا زویکیا ییوعد تدم نولوا لس ||
 دوخابهدهوادنلاراد هد هکم یل رش را رسیدنا هرکصا درلنا یز كتو ا لوا ندنعوق

 هدبلعت سارع بوئلوا لفن نددناوخربم جرات هلججو رذهدنسارا ماقم هلبانکر
 زویش! كتر عمه یس هه ( هداف ) ردروک دم وند یدا زکسیللا نامه یرع ندم

 kı هدقاوملاو دف لوھج لف ع فر ع رک جرات شازاب نزاو هدسا ت ل
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 ۱ اص هدنرلداو ارصم هرزوآ دانع یرلیقا بواک هناعا راهن سک هحهدان ژ ندکب

 ۱ هی هراخهرب بناکر و تش زر هدغاطرب تو دیک هرب اهشرپ توان راط مالسا| هيلع

 | بولاپ وا هدمه بوتاب لب قرق بوراو هبوش وا ېک فهک باعا بورا

 ریمفیب نسلک د لاص نیکیدلس نس ارفاک هدفدراو هروعد رارکتیدو؛مود هلعج ما

 ۱ هز ی روهظ هارب هرزوا فصو یراک دتسا ندای ناایرپ وید نساکد ید

 بودلزاغوب یهقان رارفاک نامز دعب ںوزوتک هرم ییهقان ۃدنراک دتا بلط

 || اصنکل ردوا لیصفت مظع یرادقم قرونوا شب * بوند رلیدلوا كاله

 ۱ هدوش وا نامزراصوصخ ردقوب كعد یدلوا لس رھ هر يکنا هثموق مالسل هیلع

 نکل بویفلوا لقن نيغاوا فلاح هیهروهشم ربسافتو جراوت هماع كعد یدلاق

 ماو رهطااع لعاهللاو یدشلوا اک | هلئراشاو مر نیغلوا نت ییارغلاک

 ۱ هکر دو رح ندمالسااهبلع لوسر ترم هدهوشلا حراعم ) اساباحو اهلباح (

 توعد هند یدنارغواهش را هنئاطجوج او جوج اب نب لارج * نک ر واک ندجار ەم

 || هدقرمشمیرب هکیدنارغوا هرهشیکیا هدعب ردٌم6جوشح یسهلج رایدعا لوبق مدتا

 | ردیلسا م اصموق هب قل خو اساباج هجن اربعو اسجر هجا رمسیدآ بواواهدب رم

 یسارا یسوبقیکیاره هکردراو یسوبق کیپ مشکبانوا كنب رب ره رهش یکاو
 هنمرارجل» كن وکر نویلکب هنس ولحالس كب روان درانو نوکر ھی وش رهور دعس رفرب

 ۱ بود لوق هدکدتا توعد هناعا یرهشلاط وشا * نکد تب و جد كد هتمایذ

 ۱ رروللو ارشح هلال مرا .صام یرلب ع راد یرلءءطءورد مرا شادنرف مزب رل

 ۱ ناب هی د راد دع هکمدارغوا د هب هفاط چواوادآسب راتلی واتم هرکصدرلنوب

 || رشح هلبا رافک نیکماعیا لوبق مدتا توعد هناعا خد یرانا رول یلاعت هللا
 ناعا ندنراموق ودنکاصو دوه هکر دب ورم ندلتاقم هدربسبت ریست * راروئلوا
 1 ۱ سادا هدقرشم دوه موق هرکصادنتافو ی راریمعب نواو ET ار ونک :

 مذآ ینبهلج هک جوج ًامو جوج أب ردرلشمراو ھن رهشاعلباحهدب رغم اص موق هس ره

 حوجأمو حو> اب زوقط نولاغوج تاغ هفناط یکیاو ردردق یزوعط كن راەقباط ۱

 || ع رفررپ یسارا یسیکیارههک ردراووپق رکیپ هدنرپ ره كرهش یکیاوب ردراشلواردق
 | خدلد هنمايق هرلتیلکب هکر نویلکی هننک كيب یشع یی رب ره هک ره تواوا

 | حو ن ثقاب هکر دراو هفاط یکن یا تطام را نذرانو کد تب و
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 ںولواہدندر! كناند رهش یکیاوشا یدردنا لاله لج یرارفاک لوا یامتهلا

 هکر باع نب اشن علاف نب عو رسا نوغرا ن دوخان نخرات نب مهاریاهدهوینلا حراعم

 روخا ی خراتن مهار ۱ هد اربعه هجو هدرا رب تست بوند ردریمعپ دود ۳

 ۱ ربمغبیرغ ندطاص هلبا دوه هدنرار ابوصک ب زویکیا كب هلو نیخروم |
 هد هه ناروت سل ناثلوا هجرت هیات ول ناسلو دنده نب ارات *% توند ردشمالک ۱

 || کلب رپ ناسکسكيب ندحو نافوط مالالا هيلع میهاربا یدلوا اد هفلتخ |

 لیلجلبلخ ترضح لاوحاعیج (تدالو روما ) ردروک ذموید یدلک هدوحو |

 دورک نالوا اش هزوگ تم ر بولوا هدرمش مان یلوک هدنن رق هرسه) هدقارع ۱

 ۰ تیقولا یاوعد 5 ب تهاقسو لهج ط توت 5
: 

 | داعنب شوک نبا بی راذشسنیناعنک نبااب حوننب ماحنب رک | دورغ نب بی را

 ي تست ست ست تست

 هساوا رلتمّوم کر ردرارف اک كل سعو سا راو جوحأعو i ںولوارل تموم

 ۱ هدقاقلیح ءاروام لاوحا هدوراق وب یرافدلوا ندناسلا هرژوا بلاغ نظ یراعلخ و

 : قحوئلوا ۶ د هدایدنا رخآ روما ضع! قلعتم هطاص مود هیس تولوا روک دلم

 ردکر کهسلوا روک ذع هدا كنا هلیسانم یرالوا ندنتما مالساا هیلعین ه] طد>

 هنلوا رظن جد هلح یا

Eeمجیک مالسلا هملعین مهارپا لاوحارد علاس تا  

 مال سلا ةيلع حوت نی ماس لب دشنگرا نب اشن رباعن علاف ن وغرا نع وراشنا

 ترضح نود رد کت درا لب نانیون ت هد اشد لعد سالار Ss ۴# نود

 ردررخ هی ر ریغو ریساقتو رر 2 یودارزآ ی خرات ی ما كن را رد لكيهار 1

 روهجح هدنس!رآ مهاربا ر ۱ مالساا دم ع حوت هددناوخرم رات ) تدالو نامز (

 تال نولغاط هلاع فارطا ح و دالوا بودا روهط ها لیلبت هدنندالو وغرا

 تدالو تیفیک سد# ردشعلوا لیصفت تیاغهدخلاروت نیغلوا لب وط ما هدنقیقح
 ضرا نالوا لباب یا هکر دهرزوا لاونمو اجال 6 کتب راتدالو دعدامعناقوو

 || نب ناعنکنبااب حوننب ماسنب ناعنک نباان حوننب ماخنب ناعنک نا هک ملاط

 لب ناعتک نبات ماسنب مرا نب شوک نی ناعنک نبااب م ایر نب مرا ن ضوع ن أ

 || بوک جات ادتناهدسنا سنج جانرکر یک لوا * ردماس نب شوک نب بب راهم

 مانص

 ۳ طب

 سس

ETO مو - 



 ی اس
 | ثروم لی لل تئابخو لی تلالض ورد کر دشوار رحت هدربسیت سفت
 دیدج نید بوربدلب هرلتهاکنالوا نکاس هدنرهش بور وک هعجاف هعقاو دلی ولا
 رعت وندرغوطدیش ردیاو كج مدا ددیانو نار و كّتطاس ناش هلددش ناو ۱

 هلجبواوا هرزوا سارنحاو ظفصو :سارهو ظ هدنراکدتا ریذضو فب وکو |

 هناسنارفننواره نوجا كعِا عانتما هیلکلاب ندعاتتساو عاعجا هلی رلنوتاخ لاجر |ا
 قلاخ تکح ( ردق نم رذح شال ) یاوتحا تربعیاوعفر بوب وق نابهگنررب
 هدقدلوا ردام حر لصاو ندرد بلص«دنجوا یشابقاعلدورغ هللاردقو اتو

 لس شقیاب كب زو ناغوط هدلس وا نیکعا راسبخا الاجا رلثهاک هرابخ دو رګ :

 لاعتلا هلا ریدقت هدلاحواو هدلاسوا یدربدتالتف یتالغوا كب ید ناسهاب

 هدنسهلاخاب هدهراغمرب هدرهشجراخ یژهدلاو نیکلک هدوحو مملح مهار تارشا
 ار کر ور % ید تا نیک اکا ییلصح یلج ل واو نیکمو مقع هدنیمز رز

 هرس | تک ردصاا مظع نیتیعاالهشاتماو دنلب تولوا دیفسو خرس یرلب ور

 نوااب شد نوااب ید بواوا مسح زدق هدنشاب چوا هدک درک هث شان رب رلیدنا |

 ن زو اد كدهبآ شب نوا ناسهاب لد هتشاب قلا نواب ید نوا اب چ وا |

 توکلم مهاربایرت كلذکو ) توفیحهرشط هد نوروتوا هدهراغم تویمروک ۰

 هلا اد معا هجنرللوق رمبج ناو كه و دهام هدننآ ( ضرالاو تاوعسلا :

 میجج نالوا هدنسارآ العا شرع هلبا یزنلا تح بولب راب تاومعو ضرا تاقبط |
 هرباکلا یوذرافک راسو زدامو زدن هدعب بودا را تربع رطن هنایلفسو تان ولع

 وا دیع مو نامز دعب ودنا هرظانعو هثحایم عاونا اراهجوا رسا رارکوا راّزخ هلبا |ا
 أا اسلک هلا قیفر تفارط قیقد قد رطرب جانحم هلل وطتو لیصفت هدقیفوت یی راثک ||

 كصوصخو ۳ لا دص3) یدتا A ن را ددع شعب 2 سر تب هدنکا ||
 ٩ واستتسا نصوص> ۳ رسک یدوعسم مهار دود مدورع ردو اجا لاک |

 مزلمو هدنمرش یدورع هللا هیجو هحو دهن مرک الیلخ * بو دتا مطاخ نوجا |

 اا واق بویقاق قجا دورع هدقدلوا رفاظ هرفاک رفاو رفا ندقح ناعا فرش نیکعا |ا
 | یضرع هدنکنا غاطرب بودا سد نیکلید قعآ هشتآ ییهاربا بولوا ققلح |
 | كوطا عارذیمرکی یافتراقرق یضرع شّقلالوطا شّقلا ازوتوا یعافترایمرکب ||
 | هبا نودا نجما بوریدپاب هریک "هریظحرپ حرف نوا یلوطاب حرف ردرد یضرعو |

 نزدنناملیب یدیاب لیب ربا نوکز وتوااب نوک قرقربقفو یتغریکو ریغص هغ ہردلوط |
 نازوس شن آ (ع) اقا شن آلصتمنوک ید بولوا بطلا ةلاج بهل یا



 هنولح ماش ێدولار رش دود نکا هدنرهش یوکہ دنن رف هرصب * ناشن مهج

 هم میلسو ملح ےھاربا ترضحهلبا مجر ناطرش ملعت یذرواوا ناباعو نایع

 راعرضت ةيلاعلابر هانش الخ هاک ردهلبا نیئاو هلان نیضراو تاوعس لها هدقدنوق

 ناحهابوزاو هله ارمخبلج ءاجرورعض بلسبلط ند ربغ نن لوا نیکغنا
 داب نالک و ندن نک هكنالم بوش ربا ناجر ترضح نامرف وبد كواوا شبا |ا

 ی لعب تح یلیلخ نیبو نیب اولخ * دوخاب بویډ * لیکو لا عنو هللا یبس> مکیلا ۱ یلذچاحال * هدنرکدشا تامدخ ضرع نواک بقاعتلا ىلع هنصيلخت نيمز باو 1

 نیغلوا نيس هک ود بولنآ ندهنجیم یدعیا نافتلا هل رب 7 نود * ءاشام

 ردقوب مدا ےم ندنسییعب (الفكيلااما) هدک دید یمراو دارم بولک نیما لبربح

 ضع هرع بانج نوعن سپ نیکیيا اا ینلوا نداد هاکرد اما بود

 هرزوا لکو ت تاغ هتان یب تجر لکو ءرج قلاخ هدک دید نیدزعا تجاح |

 لوا نیکمرب و باسسدنا باوص باوج وید (یلاّوسنع یبسح یلاحم هلع ) نیغلوا |
 پرماوبد (میهارباییع امالسو ادر یتوکراناب) هنازوس نارن هدنارتفا تجر نآ ||

 رشدهرگااب رتاسکس اب رقرق هدنرب ره كنفرط ترد رب یکیدشود نیکعشربا محد

 ينارشا ضبنوک یدباب جوایللااب قرق * یدلواناح زو هفوکشرپ ناتسوب عارذ |

 فاطلا فانصاو نک اسو قم هدادز حرتو ازغحرف یاچوا هلتقفا مع هکئالم

 هدنشا ید یمرکیاب زوتوااب یتلا نوا هدنامز لوا * بولوا نراقم ههیهلا يهب
 نکل بوقاب شت !نیفالغاب رافکی دن و دیق نالوا هدنتسوا هکردیو ص * یدبا

 *ندرات كرلنوب * یدمرب و ررضو ترارح الصا ررشورشرپ ران هنعسر ینارون مسج
 ءافص هدیاعلا یوذ راثک هح ندا هدهاشم نتمارکو تلبضف هعنو نتمالس

 هک دیر ولدا هصعر ۵ و یسب رب * رلددرونک ناعا هللا ناثج ءاجرو ناتچ |

 ندرومد هدکډ غیا رثا بودیاماربا هنزف وید نود ندکند هدکدتسشیا ٍدورع ||

 لیئاربج هلقحرما هدک دنا تره مهاژبا تربطح بودلنه* قند هلرارسک | |
 بود حاکن هنلعوا ولدآ ندم دوا ES هوهار | بولاق ینآ مالسلا هيلع

 هشف آ ییهارا ترضح هدتاورر هدربساغت * یدلوا یسهدلاو ریپ رفت یمرکب
 و ه |

 بضع نیکتسا ملا نولمرب وادا نویه ندمع دارک | یمزود و ینعآ

 ترصح ماط دورع رد هرزوا كمر لد ھتما ہ5 ںونلوا فسد هلیابر ترەج

 یهدکناب هدقدراو بورغاح هب هرسط هدک دروک اسو عاص هدشن | ییشارا

 کد )

3۹ 



 سس سس سس |
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 ناب رق نوح -اضر كنآ شوا مب رکو فیطاو میظعو رداق ی هل كيز هدک دید
 هدک دیدرلوا لوبق كناب رف ههبحاک هناعا نس مالالا هيلع میهاربا بوید عهدیا

 تودازاغوت رفص كب ترد ولد مردیا ناب رق لاحرهب نکل مهدی كر ارتا

 هد دناوخرعم هرات ( دورع لال-ه) یدتا تغارف نداق هعارا ت رصح

 موا نودا اعدودد هلا لاله هلن اناویح رفحا یدورع تراب جدو هدقدنلوا نييە

 هيلع هاربا بویاغاب راقص هدارحر هللا دونج دحب د وعاش دورع هد دوعو»

 تاک یرویس هدنمح لوا نوشلب وس هلا دورع نورک هلاد رح اهو ك مالسلا

 رلیدتبا لاله توس نراضعا هدعب نی رلحالس الوا كەرەك تویلباق ییاوه یالآ ۱
 قنفج هکوک هدکدروک دورع یتصالخ ندشن [كوهاريا ترضح هدب ربط خیرا ×

 ندنتبیه یسادص كنآ بولقس ليم یسقریا بونا بونانوا ندقلخ نیکعر وک یک
 یدلوا ادب لبد یکیا شع هدک لک یرالقع بولوا شوهد و شوهدم قاخ
 تا لو هد یکنا نیرلد روان یشوق کرک ترد یویلتد قع کرک راکت
 دنسک یا هقودنصرب وازوک یکیا هدنراقدلوا ولتوق تباغ تودلسب هللا بارشو

 نوکیا بوحآ دان راشوق نورتسوک تا بویلغاب هقودنص یراشوق ںورمک هلا
 نالطقحا هدقدقاب کوک یدلوا نعروک اند هدقاب هر بوحوا هاوه ده یکیا
 هلواو ها ندئنسا دص نر دانو بو ردود یغاشآ یرلش و ندنفوخ نیکرفگ

 رد وب یمانعم ك ( لانطا هنم لول مه رکف ناک ناو) بوشود هنزز هرلغاطو ||

 یادتا یدلوا راسهرشو نوزګ تناف هشنا يکيدتا هدک دنا هغاشا * راشهد

 نوسردنوک هسقوح یرکسع كندو رکت لوک * هدقدلوا دیفم بودا نصت

 تست جد کس مو بس ب تعو وهج ج ست

 را تجسم به هم

 کی سو تو تک ۳۷ ۱ اوت بس

 وے دا کک کک

 | اهنن ےھارا ترضح بوزید نیرکسیع هدنوک یکیدتبا نیبعت بود ملا كنج

 یدرح هنارس هلترمح دورک توحاق هلج نیفمالشا هک یراذک نواوآ عوزوک

 تلا تواک تاک ر هدک دعا لوف بودا نیهصا ب واک هش تالف ناک اهاتس

 بوشنشبورصنا یتعادود تخوا بولک یسهتریا بوشش یکم بورمضبا یتغادود |
 قرد هلناتعون نورتدکو د لرل اموح نیفالشاب هکع یغافد یدروک هنرو ەد
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 دو ۳ هکر دموق ر هدمولعا رخ * ردوا واد یدلو لاله هرک ضد دا ٤



 ۱ دج بلها E تو E ح رصرب هفمتچ ہک وک

 ۱ ف هلوعم هل هکنح هژدورع مهار اا نواک مالسلا هیلع 3 اریج هلەح رها هدفدنآ

 ۱ ردریعح تا ثاکس یرویس مالسلا هيلع مهاربا بورد مدا نییعد كسا ۱

 ۱ یسهلاد شع هکمدیدنا كاله هلباهنسدرپ یدورع كسەعسا یتا رک | هدک دتسایاوید ||

 و داور هدعب بولک یهلا یو ولد یددا هیالوا ردق یدانق تاکس یرویسز

 | یرکسع فاکس یرویس هلةح ما هدقدلوا حرف ردرد یضرعو ل وط بودنا عج

 | رکسو نیرلناو تاو نی رهبجو هج یررفاک بوبروب ییاوه بواک هلبرلکب
 هلی كکس یرویس مراد هنادرپ بوریک هنارس بوجاق دورع بوب نب راکوک و ||

 هدقدسشلاح هفعوط ینا دورع بوجوا هدنتبسا یزوب كدورع نوک یدب بو رک |
 یدلوا لاله هرکصندافج دهب نوریک هثنروب هدعب نوشش نورصنا یغادود ||

 | ندننارطضا نوکرب بونا تباق ندهثد نیب یتغامد هدناربتعم ضع * بود

 هيلع ل ازج هدد داوا د ره یدنکو درخ یاب بوااح هراوبد نی رمد ارکر س

 كيابل رمسفت * نوشدرد هرزوا كعا د هتمایق یورک هر هلي ياها هلچ ینیارس مالا

 لومرب ر د سا لوط دوخاب عارذ ك حوا صرع كيشپ لوط دورع : هدنلرب

 هنا رد نشا کالم بوسا لبر هدک دل د كنا كلج ت وەیج هکوک توریدپا

 لوتبس یلک فوخ هقلخ بودبا كاله ب وشود هنتسوا ررفاک یسقاب بوئآ

 هدنلحرب * نود یدلوا ادب تغلوارد جوا شعب ب وشالوط یرالدد نیغلوا

 كقو دن ام بووک هم ها 2 5 , هقو دنصر ولقانا ترد رو عج هک وک راضءد ید

 داق نوعکمشتب هناراشوق بویلغب تا هجاغارب و نیسشوق سکرک ررپ هش رلقابا
 ۱ اد نودک نوک چوا هلا لاح و بوهیح هنا وه قودنص هدقدلاص

 || بونی یدنا هرب هله جووپ بونا هلقودنص راشوق هن بوردنود هغاشا یراج اغا
 نیغلوا مع رطخ هدنو ار ز * رددیعب تبا هصقوب هللا دجر یا نکل %

 | ردقو یخد لبلد هتک ںوړک هدرتاوریخ اصوصخ نەدا مادقااکوبنالوا لقاع

 ۱ هب رد هد هفوک داوس دورع هکر دشا تاور ندسابع نا فلس ضءب # بود

 سکرک ندنتسوا كلا بوریدب لیمرب عارذ شب یرکیو كيبشپ یلوط هدسر |
 ههلقرپ ندنفوخ هدکد شا هرپ هلسأ ندلوصو هنانآ بوقیج هاوه هلب راشوق
 ندنساسا دءلقلوا هلع> ما هدعب ںورک هلیلایعو لام نوعا نصحهدنا بور دباب

 ندسابع ناخذ هد دحاو ریسفت * ردروک ذم وند رب دلو | كاله یسهلج بولس

 نبرات [ بو ردنوک كکس ی رویس هنن رکسع هلدو ر٤ یلاعت قح هکر دب و رح

 ( بوب )



EES SERGE 

ES 

 نوید ی هک وک هدیهارا نرصح "درطانم قحا دورک هکر دروک ذم هدسدق

 یٌسوف سکر ک ترد هقودنصر بور دار لی وطو ضب رعلیعر عارذ كييشب هدعافترا
 لوا نیءلوا نام هدوعص خر بوبه تدشنامز دعد تواوا نار هناعسآ نویلغا

 له |لوک :هدک دنناهرب بواک و و احاردتسا بوتآ"قوا هک و ک عماط دوس ۱

 ی لوا بوسا لر هدودلوا رورو رور ندنتواج لاک ود مدتا لت 1

 كالفو کد یخ ترموجح 8 روک دهیچدو %# یدصات فیر ا كرش توش 1

 نراء!کن ۹ عیج توردنوک کس یروذیس هندونحكدورع الو الم تللام ۱

 نورک هنخامد ندنرو كدیغا دورک رفح هسسا رب بول وو لوک یفاص بوجہ ۲

 هدق دلواكاله هلباذع و بور دروا هللا سود نس ونام اقش سورس ل ورد

 هکر دو ممندبهو هدن ر كننافل"وم یزوجا نا * یدلوا بارخ هلبا هراز حدب رهش
 زون ۳۹ نوشوآ ثاکس یرویسلب دهن ا در ودنک ولتارک ةا دا راهش ۱

 دصو در دشا اقج هند هاکع ا دس یرادح یامنخرو یرادرد بودیا رات

 اک نمو ( لما ص الخ دواک *# راد داوا لوتعم E فصعک یس لح تویمهدنا ۲

 هئساو او ال یارس بوحاق ا نوڪعلوا لەاع هوم ( جر دقف هس أرب

 نغامد نورک هننروب قا ۲ قح ٍصااب نک هدظطفح و ظعس نکما | مهد نورک 1

 ناعا یدورع تواوا نار كردبا ادن وید (ءاشدنم ىلع هلسر هللا طلسد ككلذک ٍ) |

 یرو ولزوک یماش رغا هراق دود ص دورع هکر دب و ره * یدرب و ناح هدنآرب ۱

 ترجح کار فو ول دع هدناربتعم ) ترده دص ) ید یعل و جاس یل سا ۱

 كس ررداراب كن ربع نالوا یر زو لدورعو هلا طول ترضح یر هداز ردارب

 ك كا مالساا هلع یس وب نس> ی تولوا اید تا هک هلبا هراس یزد ۱

 هنارح رهش هدرکب راد بودبا تاحرو ترجه ندلباپ تبالو راشعد یدیا یئاث
 ثكنهاشداب نارحهراس هدساورر ںوناح اکن هدنایهراسبوروط نوک چ اقرب تودراو ۱

 بودا تره هل حد رزآ یزاباب هدیاک هح ردرلشمل>اکن هدنارح بولوا یزق |
 راد دوخا هربهم هدو! نود یدتا تافو هر ژوا قلاس ارفگ هدنارح رش

 نکردیک هرصم ندا بوراو هماش ندنا هترهش كلمب ندلا هن رهش اهر هدرکب

(٠۸ ( 

 2۳۳ حکیم دروس کج رب و وب سد ی
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 ۳ هنعلخ یر, مشتاحفن وم دش رگ یر صح طوا ترمعح هدلوت ام دعم هدشاوررب ۱

 نالوا یهاشداب بوزاو هرصم هلو ناخ مالساا هيلع میهارب بولاق نیغلوا رب |ا

 هدتسارا هلمر هلسدق ب ونود تواوا أتم هدصوصخرپ جات هل صفت ندلاط رفاک 1

 1 صا نامز دعا بوراو هنوط ندنآ هرب وادا هراغم بوحوک ندنا نیغلوا ىذ أه ۱

 ۱ نیطساق هلا سدق هد بوروط راد رر هدنرب ره بوراو هرمص+ هدعب هند الو

 بوهیج هن رول رپ یوص یدزاق وده در لاخر ںواک هنیظباق ندرس صم مالسلا ۱

 هدر رب نه کا نوحوک ندنساقج كرا هدعب بوت وق نرعهفناط هنفا رطا نيغ ۱

 ۱ یهاشداب ندرا هلع رطر تولک هتدرا ها نیک هدا ظح جد دنا کا

 یلاجا بواوا جات هلبصفت لاک یرهض رش لاوحا نالوا عقاو هدنرانطوت نامز ۱

 سپس بسم بس سس

 || رب هلنامز رو رح نکیا لام یب و هزات هدلاحوا بوئوق هرب یراکدید عیسسلا یداو
 | ندناعنک یب دفاط نالوا لها رادوا هدقدلوا رشک" تماخ یسشاوحو یشاومو

 دد ره یدلوا نطوت ها بوراو هلاک مانیرک هدر قانوفر هغ رش سدد رز ه>

 1 هدنشاب شد سس هدنرکدتا ترڪ E * ردەدلا ی را رطعم دهشعو روم

 ۱ ندرا دعا هنارج ندلباب هدنشاب ید زوتوا هدیطویس "هزار س ود رلددبا

 سدق هلبا هلعر بونحا ندنقلخ كلا هدعب یدروط هدعسلا یداو ضرا هدنسارا

 GE صال ا ناو ریه حب رات * یدلند راب دتا نطوت هدنسارا

 هرکصندنک الهدورگدوخاب هلقح ما ذیفخ هلرساحر دورع نیکلک هناعا را هنسک هت
 ندنارح بوئلحاکن ییهراس هدنا بوراو هنارح هلا رادنسک ضع و طواو هراس

 هیلع ھارا نودیک د نالو تاکفت "وم هلتوبت هسلا طول ہرمصم هللا هراس نامه

 ترعه ندلباب هل رلعباوت هد یاو قراعم ناتک رایدروط هدأ ادهش رلتاقو یدنوق

 ہر ےھ نیغلوا رفاک یهاشداب بولارغوا هثننالو ندرا هد رگ سدو هدکد سا

 ییفصن یدلاغوح لام بوا ا هرادوا مالدا هلع مهاربا هدقدلوا لو روم

 ریش هنعلح تاکو د طوا هدلوا بولغا هطوا ت رح یسهداز ردارب

 ردروک دم ود رلددلاق هدنرلناکم مالسلا هلع ےھارا تودتیک هدأ نیغلوا

 هجرک | ( رویط ءایحا ) روئلوا رکذ هلبا نتشهرس هعشب هقشب یرب ره × هک ردوب
 رست نکل * ردراشعد یدلوا عقاو هدنس هنس یرانافو هص وب هددناوخربم

 هکر د ورم ندبربغو سابع نبا هدنبس كنکو دتا اجریتوم ءایحا "هدهاشم هدیاپ
 هدقدسلوا جو ود ردکر ک مشا لیلخ یر ندرشب رشعم ندفح فرط

 * یدلروس ولد ردنا ایحا قيم یاعتهللا اد كلا بولد ردن قمالع برات

 ( دعب ) 1



 بل هکر دن و ره ید ندب سد نسح * یدتا بلط یتوم ءایحا هدهاشم ندقح

 هدکد لکحیوشوار 2 تاناوب > هک دتا مو هاب رد نور و س هدي نأ وب >رب هداب رد

 ء رح | ن ااو د نو طدمزتمای 3 ح السا ا هب E ارو ط ها تاناویح

 هکر دب و رم ځد ندا نبا*یدلید كمروک یتغجهاواهلوصومو هعقکت هن هلوک ۳

 || لنقینیرب یدرونک سوبحیکیادورف بوبدردباهناماوابحا یر مب هدهرظانم هلدورع
 مالساا هیلع مهاریا یدید مدلیا هناماو ایحا دن هتشا یدلبا دازآ یتبرب و

 نسهدک فید ردبا احا هلکمرب و ناور حور هناج یمتجرپ مر مب زلوا هلی وب
 كەد ا بوحاق ندیذک نیکمامروک انایع دوب بولد یک دروک هاکزوک

 ندقرشم یشاوک مر مب نودا ولس « رخآ تم” نیفمالوا بسانم جد

 | * یدشاوا توکسونارمحو توپءنیعادورع تودردغوطند رفع نسرردغوط

 ۱ ید هعفدر هکیدتا اجر ندادخ نسهدهاشم یتوم ءایحا تیغیک .نوک وب اقا

 || هدرمسافت ضعب × هلوا ناسآ كمرب و باوج ويد مدروک ةسرروص ناسا ضع
 || بانج مالالا هيلع لینارزع هدک دتا لیلخ یراذوب یلادت قح کر د ورم خد

 یدلکندهرشط م السلا هيلع میها رب بولک هت راشد هدناسلا نروص هل زاح اندعح

 نیک توت سگ 1 رب داتعم فالخ هدنراهتحم مرح نکشتک بوبابق نیسوباقوا
 || تم هلتوب تسارف هدکدید هذا یحاص كوا بود دریک هلبنذا كيك بوبقاق

 || هلیسهدرم تلخ اکس هلتزاما دزد وبد ن یک نسلدیذ كحرک ول ا

 || هلا زورس لاک جد ترم ارا ترضح بود یدندبا لیلخ یتسیلاعت هللا هک مدلک

 ۱ كاعد یدو هدنا لوف سه یاعتهلل هدک دید ردنتمالع 6ا تودنآ روفوم رکش

 || هتلخ فرش رک اترتسوک اکب یککیدتا یتوم ءایحا برام نیکعد هدنا یت وم ءایحا هللا
 ۵ هدربساعترمهاشم * ید ااعد ود هلو ! لص اے نیس نيع هلتم د!عروهط همغن دلوالصاو

 دسعا قیدصتءدک دتنااعدمالساا هيلع ےدارباک ر دروک ذم
 ۱ بولب رو وند نس

 مرد نوساک نانیمطاو ناسا هعلق هللا هدهاشم تیفیک نکل ردمشُعا قیدصت
 || نیحرک و کر 2 سواطرب هلفح مما الصفم هصلوق نی رمسشمرنکا نیکعد
 اا ریضعب بولآ یتشوق سکرک هش رپ نیحرکوک دهلوق سابع نبا ب ولآ هغراقرب

 | لک ىلع ۷7 سورخ لزفرب نیجرکو ۲ قارب هراق هایسر زاق شی ههلوق

 هرب رب یدزآ ب وکو د یییرلند كنس ولټ بولوب نیرلپ وت بوسک ن راشاب لاح
 ترد نالوا هدنفارطا یولب ره بولوب یدنا ترد ینعومب بوریدشراف مک



 | ۳ aT ۴ ودر < E یدو دن . رژوا یدر كغاط یدنات

 یرب بوچوا هباوسه بواب ربآ یراضعاو ازجا هرذ هرذو یرلتاق هرطق هرطق
 دوخ اب بوجوازمشابیرب ره هدکد لک هنس رار ماع یراندب كس هلج بوش هنن رپ |

 تولک هکعشب هت راشاب ناروط هدنناب كمالساا هنلع ممهاربا بوب رو هدنزول رپ

 هب وریک هسلکد كنودنک شاب نالتوط شوق نالکره بوتوطر رب رپ یزاشاب |
 ةصق)رلیداوب تایحماع یسهلج هلهجووب بوشنب بوراو هيا كيودنک بولکج
 هکر دیو رم ندسابع نیا هذننآ ( الیلخ میهارپ هللاذَاو ) هدیابل ریسسغت ( تاخ
 ژورره یرادمقرش راد نیغلوا تسودنامهمو یس هد تاغ مالسلا هیلع ميهاربا

E3 1ندنراتسودرب ہد ر ے٥ نیغلوا طعف لبر قاشا بولوا فیض عم هدفیصو  

 ودتک درک ردراو طے جد هدر هدنرا دراو بوردنوک زراکتمدخ ةلط هرخذ ۱

 رداق هرهربخ ذ یرادعم تیاقک هن رارفا سه نکل مدزعا علرد یدیلوا نوعا

 ناراک:هدخ هدک دردنوک دلا رقص یرل-الکو دس یا بولىد رذع ود گد

 یراک د روتوک نوګا كمالك شول ارهاظ بوناتوا و لا یرارهش شوهر

 هیهاربا ترصح بولک ولد كدرونک نوا تور دلوط هلا موس ی رالاوح

 ع نوح ا راذامهم هدنرکد شا تیاکش ند رەھ تتسودو تداکح هداه

 كمروشپ كنا بویلب ییدعقاو هراتخش"ءراس یرلنوتاخ بوراو هباوخ ندبارطضاو
 كعا بولآ ند.نحما یدروک نوا قآ فیطا ولط, وط بوجآ یرالاوح نوا

 ترمصح هدک در د یدلک ندکتسود یک ەدرم ەم جد هراس یدر وص د بورد یدلک

 هدقدلوا ماع دسا رد اروروت ۳ کو دیایرکب بر فاطا ضع مظع یاویش ا مهارپا

 یاد قح نیکعدقحا ندننرمهح ییامتهلا مسودلکد ندعسود یهدربصم

 جد هلمحور ندسایعنا هدرول رست *% یدندا تسود نعل لیلخیتو

 كطولموق بودیاترا شب هنغجلوا یلغوا هدکلربپ ه۳ اربا ترضح هکر دب ورم
 ضهب ولیئاربج هدناناوح تئیهو نانحروصو ناسنالکش نوا كمك هتک اله
 نا رب یعازوب زور بونا صراط وب یرلنا مالتا هلع ےھارا بواک درام

 هلا ےب ہدنلوا ہک كالبا لکا هلظرشلوش بوروتک هلباهرم تکرب رقس بودا

 كایلاعتهللا بوریدلب یب ودنکم السا هيلع لیئاربج* هدکد ید زس هدا هل دج ادنرخآ ||
 نایت هدنامزوا یعسالیلخ بور دل خد نب راک دلک نوجاهنیدید نیسلیلخ |
 نیزک مانبواک كلر 2 ۱۳۵ pS کردب ورا ا :یدنوا ٍ

 ) تر عح (



 وا هدلیج لیلخ بلق هدک دتاداب

 ۱ هدک دید مری تقم ید کالم بولد لادا جدر بولوا ناشوح ناچر قسع ناع

 ۱ راتخلیاخ نیک اداب هل: اتوص قرع هداب زندیکلوا یدند نوساوا كنس لام هلج |

 1 روا جاتحا هک دالواولام مند هکنالم نب کیس قاوتشم مهاریاب کالموا

 را ادق هر ادخ ترسّض> مان ندالواو لامهلجبود یدماناح*ا کس ههللانامه

 | فرشو لسوهیلع هللا لص یدتنا لیتو میظتبودبا لیلخ ینا یلاقح نیکعا
 ۱ ییددشلوا نامرفیحشذ هدعل و یندالو فال عاما نرمطحهحرک ا( ءان ( مرکو ۱

 ۱ رک دة دمالدلا هيلع لیعاعسا لاوحا با هصق کا لوانکل زدمدوم ند هرعک ءان

 كرولا تب نالیکچهک وک هدحوننافوط هکر دوب یلاججا تلیصافتنالوا هدر اوتو |
 کر كس ریش تاب نالوا .مدعتمو مدهنم هدناووط تولوایماش ثشاب مدا دوخاب

 ۱ هدقدلوا زوم هلا هبعک ءاتس نکیا هدنشاب زود مالسلا هيلع مهارا توروط لا 4

 ۱ لعترمّوح نکرروط رکشنمورصم تويا یعجاس هدر هن توراو در هکم ندننطو

 | نبا * یدشبا رهاظ یتساسا یو روس نفارطا ےدق ءانب بوسا لب مکح ههاوق ||
 ۱ مبمهاریاب توهیجشاب رب ندنعاںوروط هداوهنولک تلوب رب هلو ساسع

 هلیقسس هم هداصومو ندنغاطا رحنالوا یهاکتدابع سو هيلع هنلا لص قط صم ۱

 لیحیکیدتا تاجانممالساا هيلع یو هد ریصهرابدو ندنغاطیدوح نالواح و

 ۱ ندات ژروط لیح ییدلکح هک و کتص مالساا هیلع ی هدست دو ندانسروط ۱

 ۱ شاطراکلمدوخاب مالسلا هیلعلیءاعس|ندناما لج نالوا داهزدعم هدعاش رابدو :

 ۱ یهمر شرع سا ہم ی رش ساسا مالدسلا دیلع جهارا توروتک ب 1 ۱

 | لیعاسا یلغوایوبا ندغاطترد ناثلوارک ذ نی راراوبد راحو ندارح راجح ۱

 || ودنکد وخاببوباب رانوببوری و قانهلشاط نکیاهدنشاب یتلا یمرکیاب یمرکیای وتوا ||
 یسکنانامه هدافتک الایاک * یدرارام صحت نم ندقرطرر یرب ره یریس و ۱

 ۱ جا وقب ود یدردنا مد زابل رفتن یدن ندهکیالم هده دملا تاتک * تولدید راس !

 : ردنادص € ص قو نالوا روھ شه هدنسارا یناقوا مالسلا هيلع مهاربا هد ۵+ 5 ۱

 ۱ هکر د ورح هدناریتعم * ردروک ذعوید یدوق تلا یی ین دبعک بو زا یدص |

 || روا تب دوخاب وبروتک ندکوک مالا هيلع لیباربج یرابم دوسالا رخ ||

 تکنو پس



 مهارب ۱ 2 هلو بو» E هدنگا ۳ 2 4 دا خر ۱

 كن رش تادح چاقرب هدشن دح بت و ا ا دشوکرب رب كن دعک یا مال مالسلا ةیاع

 یزرفاک هکم بولوا توقاب قآ ندنراتوقاب تاج دوسسالا رج هک ردو ینوع ||
 یدرولوبافش هتسحناشد اب دیو س ست رانا ردشه رار و هلا قعشاب

 ردقیغاط دحا هدتمایق مود ردقرب هنس یرغ ندنا ندنراراک داب تنج هدایند ۱

 ماما * ردا تداهش هدنفح رلبش وا هل | قدصوق> یودنک هدا د یولوا
 وید لب تاقولت هلج هد ( کی رب تسلا ) زو ر کر دیو رم ندهنع هل یر رقا :

 ندنآبودیا رها هلکنودپ ا قامراردلا ندعي هلا لایا هللا هل 9 :

 توزابنب روما عیجح كحهدنا روهظ A هایقو ند ررارفا كل تولا بک .

 تداهش هنرارقا كنشکر ه هدتمایقیراکذب وا یا قاخ نوریدطوب هدوسالا 4

 مها) هکد وا یدوسالا رج رقاب ترموح ارز * ردنومخکل دلوا كح دنا !

 ترمضحهکر دب و می دنارد ) ءافولاب كل دنعیلدهشل هب تو قانیهو اهندایناما ۱

 هکر دنوقاب کیا ندنرلتوقاب تنج مهاربا ماقم هلدوسالا رح مالسلا هيلع لوسر ||

 ندنرون كنسسکا هسغنا هلی وا رکا یدتناوخ بوليس یتیرون كرانا ییاعت هلا ||
 دوسالا رج هدموولعلا رګ * بوروب ولد یدرولوا اضرب ییسارا ترغم هلق مذم 1

 بوسا هل هلدا روملا تب هننزول ری اهاس بول وا توقاي ض اس و قآ هدّنح |

 هدناربتعم * نوشد یدبا رز وتوا هدشس وا كا یدلوا 0 د ر ا

 مالسلاهیلع میهارباهلیا ادخ ما هدقدلوا ماع ایلع هک یاییز یاب کرد ر وک ذم |[
 قیتعلا تسلا ىلا ما م Ske تتک سالا اهداا ) نوفیح هسق ینالیج هد کم ۱

 لاجر كجهدیا مح واک یف لک نم كدتمايق ہدکد تیا ادناوید ( مکیرا وییجاف |[
 نالوا كا ر ج *رایدتیا ادا یلباخ باوجوید كيبل ۳ كيبل ءاسنو |(

 لیعاعماو مهارپ أ ترضخ رایدرپ و ںباوح هګددع 2 ی تروع

 بودیک هننطو مالسلا هیلع میهارا بودیا ادا ىح كسانم میج لیئاربج میلعناب ۱
 هکر دیو رم ندسابع نا ۴# عصا هلیعاعا نتموکحكن رهش هکمو نام دخ لنهحک ۱

 هدان زرلتآ یح ند ةفاط راس نوک بود كسل قلخ نع ادتا هلیلخ ءادن

 یرانوناخهرکصف دلی رب مالسلا هيلع مهار هکر دروک ذم هذناربتعم ضعب * راردبا |
 مالسلا هیلعلرعاعما ا هلا قاحهها ترضح یرالغوا یعکیاو هراس

 السلا هيلع ليعاعسا *ریدتک هنن رات طو ید یحوا هدعب نودا تبامر تاغ

 || بوشلوب هلا یردارب بوراو هج لس ره مالسلا هيلع قاحتا هدعب بولاق هد هکم

RRETH 

 ( هدعب )



 22۳22۳ ۳۳ت

 || *یدرولوادیقم هلیانیدجام نیدلاو تمدخ نالوا ند "هلوتمبواک
 | بوراو ہک لی ره هرکصفدکد لک هتتطو مالدا بلع ےھاربا هدافتک باک |

 هلج كندمک * ردروکذ مود ردرل ثمراو هج یخدایننا هلجنالک هرکصادراتا
 : رظا هدنا ردشعا وا لیصت هد هیلعسروما لاوخاتأت هدوراق وب ییددئوا انهرک جا

 هنطو هدعب

 اذهلعجیر) مالساا هيلع مهارا او زد رک دم هددوعسأاوبا رسان (هدناذ) هوا

 ۱ ندنیط اف ضراهدک دتباامد دنعا روت هکم ید (تارکلانم هلها قزراواتما دلملا

 هلی راتګ كنا هکم لها هک اتیدتنا عضوو لق هرب ل از٥ یکیا هي هکم یلاعتق>یبهب رقرپ

 : مالسلا هيلع لب اربج هدنرودصروب اعد هکر دروک ذم ید هدنابل ریسقت * را هادنا 2

 ۱ ردتافاوط نوزیدشالوطهرک یدییهمک نوراپوق ندماشتالو اط ضرا

 ید قلخوارععو لاخ ندمعلو هوس یارطاو یرهش هکم بو وو فداط ع٣! نیکم

 * یدتا عضو دناکم یکی دعتهدنب رف هکمنو هاو تیهافرو تم" ببس» رانیولو اار عف

 | ںاخک نالوا روک ذم هدنآرق بوبتک ندماشتبالو فّاط ضرا هد هدا بهاوم

 | ردشمروتوک بوراپوق ندنعضرا مالساا هیلع لّناربج هکر دیسهچغاب م رمعمرع ||
 ) مز هاحو ے۵اراماقم هلدوسالارح هد هکم 2 را (هدناف) لعاهلاو ردروکذ هود

 || بودیاتافو هدنراکدلک هح یر ره هکز دراو یربقربخیب زوهط ناسط هدنسارآ زا
 هد هکم بيشو لاصو دوهو حوت رد EN اوف 4 بوش د ردوا نفدهدنا 0

 | یک هک ردنوف دم ربشپ زورچوا هدنفارطا كن مک یخدو * ردهدنسرآ ماقم هلم رمز

 || ندنرلگار درلش۶ | بیذکنینایموق هکریضتره ردهدنسارا ییاعنکر هلدوسالارعح

 1 تدحر ود یدردا تافوهدنا توشلاح هدح نداسبع توراو در هکم نوعیج

 نوفدم هد بوک مرح یجدرحاه یسهدلاو لیعاعسا ترمه * رد و فرش

 || ىاعتەملا مالسلاهیلع لوسرترمضح هکر دروکذ هدناربتعم ضعب × ردرا_ےلوا

 | هسروا وا كسک اهدباجح هنسک كی زوتلااکا لس ره هکیدتادع وه وک نعد هتي و

 یکر واک نیک ن یک س ورع هل دات ز فا رش تا یقیفح ردنا ليک ند هک الم

 || زرربک هل هتنجرواک شعلاب هنسوتروا هوا شا محاکا میکر ه ںواک هرم

 || یرفبوناندکو ک یسع ترسض> نوحایینفلاحد هدنامزرخآ * ردشهروب وید

 | ادختمکح یزرفاک شبحددع كيزوبجوا بیرقهننافو بوروط هدنزوب رب لا
 | هلفحرحا دتمایقموب و یرلتوادعبسندعدف كراناو یریتجا یی هبمک بواک هللا

 بوقاط راربجشز نوتا بودیانییزت ییدبعک بولک ك لم كب زود ندشرع بناج
 تیقاع تودازان راهطا هللا زارعادیما ندعح تویتک هدنرک دنا توعد هرشح

 1 رج



 € ۳ و 1

 آ دود كىل لا ك E E 73 ۳ یهلافط

 || ردش(ع ( ردشلزاب لصفم هدراباک لوط یراکج س هب هتشرادكردبا ||
 هرزوا روهشملوق هومارا ترضح یلاعتقح (فحک لوزت) ةراشالا نكت هفراع |

 | یم هلج بودا لازا هفیحک یبرکیهرزوا یییدازاهدب ریغو هد مول علا رګ × هفیعک نوا
 || یاقرب ن دنراعانیکع | هجرت« ی رعالءامدق نب رل یض ءب یدا لاثما ںورضو اصن
 صن راو موس 2د قزرلا ناف مدآ نا اب الهم الهم) رد ول یر هکندنلوا رک ذا

 ( مویقلا ىلااوه قزارلاو مودت ال اندلاو موسغم دوس او مومذم لیخملاو مورح

 ناف فخ و دیعب رقساا و لیحرلا ليحرلا مدآ نا ا ردو ید یر,

 لتبلا تلل ااممااب ) هکر دوبیخدیرب و (ریص+ناددلا ناف لمعلا صاخاودؤك ةبقعلا
 2 وءد قعد رتل كننعب نکلو ضب ییاهضعبایندلا عمصل كثعيا ل ىنار ورغلا

 اب ولتم نكن ملام لقاعلاىلع و ) ٤ ردو ید یر ( رذاک نم تناک ناو اهدراالیتاف |ا

 ةعاسو هلا عنص یف رکفت و هيد او ان 1 ةا تاعاس نوک نا هلمع لع

 لالا ن A جا مد ولع ةعاس و رخا و م ۳ ايد RES بساع
 ن* مار

 اریصب ن نوگب د نا لواملا لعو) هک رد وب ید یرب (اه مغو ترشلاو طا

 ايف همالک لق هلع نم همالک نا لع نم و هناسال اظذاح هنأش ىلع البقم هلامزب
 لاا قہ هک ردب ور ندسابع نا داس لا جم رات ) تقایص صو ) ۵ نعذ ال

 | یکیا نویهلوا هنابشآ هابرغو نی رفاسم بو رو اغ لاک هیهارا ترضح

 ۱ نرلسابل زاب هدزاب ن رلدال س 5 هدشاو ۵ ها هکیدشکاب هناخ رفاسم ر واوباق

 ناراق بد رغ نرمک ندوب 9 SE هرقس ر واوط هل ما هط اع اد و بوبوق

 بودیکح بوةیچ ندوبف رب وا بوبک بولا یسابل یکیدسا بوروبوط
 لاا ینالوا كسك | مالسلا هيلع میهارا هک داسک | ماعط و ساب هدهناخرفاسم

 نامهم زاتع لیلح ترمعح دک ردروک ذم و * یدردا ماعا و لاکا

 هدماش و RS یدهر تکر "هرفس هبهدنور و هدنسا تواوا زاون بد رعو تسود

 هکم اع ماصط فیض یب هدفیصو اتشداهناعم داوج لوا یدیا هداشک و هدامآ
 یاب یرودنک تاذلا هدهاشحا و حایص قل هدماش و مای ره نیغلوا داتعم

 صو ارڪڪ ليم رحاق ر ند هعب را بناوج هل راباس رفكلف

 نخ a ذی دامن بودا ار عاوتا تاذلا یبودنک هنسالچ

 (همعنالارک اش ( هدفا یدرروط علاج و عاص نوکه مناق قو يص لوا

Ce) 



ic 

 هدننروص EEE ج ودر 3 7 را 9 نوک رب را : وص هدنننآ

E ۳راربا تیک نودآ نوعد راحل توی ی رانول مالسلا هلع  

 || راعشا تمالع صعد ردا تاالد هن راک ماذج ن رودنک نوعا نا ا درج ۱

 ةلاركش نیفلوا یرب و لاس نیو ی رحزس هل راب تکح سب هدنراکدتبا |

 ا ے ران * وک یدرژک هارب روس هکیدنا ا هه وق ہدانق

 ددع كم نوح كس رانا وج هکندشلاغوح هلب وش بولو ۱ یراق هللا رلد ر وس

 یروس ك . يا نت 9 تو تونید ي 1 2 5 ۱

 راتفتسا ود ردراو یتساش در كرز لا بلک Ek ص») یدیا راو لالخ

 یلک هد یهازا بالک هلا هفشک دحج ردراد رح هفیح رادع :یاتعد هدک نتا 1

 هدنصوصخ یفایص# رلتمرون E تکح ناوص تاو ود ردراو ترسأنم

 1 1 نت لا ندنراناو 0 نامز a کرب E تار

 نوکره ندارفتالوص ناع 2 نيود ۳ مس هوجو ر تویلوا

 ۱ لیلخ تام ن هات هڏ ههدنورو هدنآ دلج ب وشد ناوارف ماعط هلا نازو دهن

 ۱ هکر دروک ذه و روشه ا سدق لها CE %# رولوا هدیسر و هد لیلح

 | عنام عوج بلغ بولوا رضاح هتراع رفا رپ هرکصادماعط عیزوت هک رپ
 ا رک اک نکا ےل چا ھا لاک ااا ےک و مش
 ۳ یراوبدی رله رشرا هاب ا ق وح فطاو تردق هدک دتا هصعو تحاح ضرع

 ٣ 0 ۳ لاسرا ۳۳ اتتیت لوا نوفج كا هزاا ی هاهناد رب ندنعا بواوا ىش ۲

 مالسلا هيلع مه رب | هک ردروک ذم هدسلاعلا تر × یدلوا لتا هنداره تولوا

 نانج نوعا تفاض یاسا فاوط عیج كد هخمایق مول و ینأشلاع دع تما

 فک وفا هطبق رب ندتنج رولا عمال لارج هدک دنا تجاح ضع هف>

 هدکدروفوا نوفیح هتسق ییا لدج هد هکم مالسلا هیلع مهار ۱ لیل كا

 * یدلوا ادب نیلم ر هدتالو کیدشود ره بولنا هلاع قارطا هلعح ترد

 ردمانا عیج هي |J جات ع هک ع نایلوا كتم كۆت ی ندماوع و صاوخ مافط سل ۱

 ردرلنوب نالوا ناتخ ادتا اا “صز 4 ) ردمالساا هيلع لیلخ تفایض

(۲۰ ( 



7 e 
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 oL هلا ا 3۳ ندرانو م ا ۱

 مالسلا هيلع مدارا ںولن رق aR رفاون ددق ر 5 کا E نیفعاوا سا از ۳ ۳۹ |

 نوعغلوا کر ال هراز( غد 6ک دم هدب قرد ندرارقاک نوا 8 یرادیمش

 قلرط ادا هک ردروک دم هد ۵3 رفتم ناربتعم یدثلوا ج ی ندوح تانج

 تفایص 3 رفاسع وار ۳ قعوقو | ۵. طخ بوهیح <= هربن» قعتوط لوس لوس

 شارت سان و قاق ی قو ن رالی لوو نا اج سا و هصععد هللا وص كعا

 جال كمزود یاهو قواو ۵ و یرمغو قاب هانا كا
 قعسوحوت هلا رلاب ا ن دعناعم كه همروس هزو ؟ كا دا اا دو نوا

 اؤر رییعت )میس ااما رع کج 1 دیار ر هما هط  كيابحم ید رخ 99

 ج هدتاوررپ كتا تب رغرابخا و نط و لر یتعب ترڪ هدع> هارو كا

 ندسابع نا هدابل رمسفت# ردیفیطا داصا كف رش هاو لوا هلج كعاارغ هلا

 قعتوط یخ وب كعا شارت سابو كعا قاشتتساو و

 هلا وص تیک قار و نی رالبق قوق كتا شارت قصات نوا تنس
 * ىدا ضد هرازاسم هدعهار 1 تو رب صحت تعا رش هتسا نوا وشا كعا ایسا

 تلئر هلع رط باو و هرمسلع و هن ی EE هکر دروک ذ» هدلنآوالا ك

 مهار ناراو توروتوک قا هکنح و ندا ارغ هللا لیبس ی ادتا و ندا
 ۱ یقیرلکدتا م۔ا و تراغ یرار ڈاک مو ر یربمعب طول یسهدازردارب هک ردمالسلا هيلع

 .ترضح بودنا كنج هلررفاک بوراو هل رلاو و یرالوق ودنک هدکدتشیا

 هرلتوب ادا یخد قهراآ لاقص و حجاص هدناتسنا عیجب * ردراشهراتروق یطوا

 ۱ نەدا قرف هنسک نیب نی رودنک هلا قاع ترمضح یرالغوا یدلوا عقاو

 ۱ ندوه وا حایص رب هدکدتا ِ هد .ر وهط تعالع رب نوا قرد نغلوا

 بوفروق واد ردتمالع هن توروک, شراآ یترادعم رك رللاعص بونا وا

 هدد یدد (ارو یندز تر ) نودیا ظ> هد-ودئاوا ید ود ردت زو رو

 هددناوخ ربم 2 رات*یدراراوب ځد هلبا انح انایحا یدراغآ هلج ی رالافص كرابم

 لیلح لیلخ ردروک ذم ولد یدلوا عقاو ن کیا هم سا ىللا رول قعراغا یرللافص 1

 یرلبنارلا ةعيفر توام كنب رلت سضح لیصاو ةادغ اک الا ةوالصلا هيلع

 نا نانلوار E هدیاک وشا# ر دلمصم هغلوا لعتسم تاک یر و لاص> و

aرا  Eع رګ  Eا لیلخ ل نقاب قم نیو رد  



۱ 

 ندنلس كرانوب قاقتالاب ابنا عیج نالک هرکصادرودنک ردنیلس مع و ایدنا عج

 لاو دیشر و ماح هرلنوب مرعظع نارق رايا ا هلکعد ءایدنالا وا نيل وا

 هلرا افطصا و ابتجا بوند اص و قیدص و رک اقا و فنح و تناقو باثهو
 || ان و حدم هليا افیا ماعلا یایلب لمعت و یتدابع ءادایکیدتبا مالا هنتبه تمذ و

 ح ودم دن ص ول یقاح هد ار یار چ ندحوتعلا یوذ ءایدنا بولت روج

 کالعاح ا لا نهغاف تاماک» هب ز میهارا یلتادا و) هدریسا ن ردشمالوا

 كليتنا نالک هرکص ارز رد هد ومو ةداع مهاربا تماما هدشا ( ایا ساشلل

 اک وب هددبناساا تالاک عیج و هیس علا رش لوصا در دن دنلسد كنو ین هلج

 اتیح وا م) زدزوطسم ود رلددیا روح هلا اتوا ھن ںارہ۔ے الا نوما ادتفا

 قح هدیابلریسفت * زدلیلج لیلد هبانعم وب ییآ ( افتح میهاربا لم عبثا نا کیلا
 فا وطو هلت نادا لاها عیج مایف ز وز ات نیکعا مانا ماما a ربا یاعت

 اکوب هدبس و بس> یرلضعب هدبهذم و نيد یراضعب كنهفلتوم رغ هقرفتم
 هژژوا كعا تاعر و مظعل و تع تاج اکو اع ما عیج تون ک ییوسم

 نیفلوا لوبق یرلک دتا اعد وید ( نیرخ الا یف قدص ناسا یل لعجا و ) رارد

 | تخلوا منا ماعا زدشلوا وغ رع وذ زم و بولقا نوک سافا ۵ب 8
 || لآ یلعو هاربا ىلع تکرابو تجر و تیلصاک ) هد نساعد تای دج تما
 || روک ذم هدشنآ ( افتح هلاتاق دما ناک هاربا نا ) هدربشاغت هش ید ( ےھارا

 | تالاک و هيلع لّبا-ضف یرلک دعهدبا عج هرثک ما ینیدلروپ تما اکوب هک رد

 ۱ مداد نواوا رفاک قلح, هلی هدتامز دوخاب ردنوڪ دتا عج یه رشب

 | کردی و مندمالساا هیلع لوسر ترضح × زدنوه*دلوا نم"وم یربغ ندنوب
 ندنح هکب الم بوقلاق ندنر رمق قلخ هلج هدتماق ردنوڪ#یدات ] ناب رع دن

 هکر دروک ذم هد هیکسع جیاوف * راردیک هچهاربا ادا ندز هح ی راکدزوتک
 ۰ كراباک یکیدتا فیلأت انا هدملع وبشا بودیافل ات باک رب هدفورح رارسا لع
 ۱ ادا هدعفو ع بوبد ردندااز كنو قورح اع ممیاشم ضع # ردپسعشب

 ۱ ٌدصو )را شعدزد یوم ترضح ندا ملک" ادا هدددع اع ردو ندا مکن

 ۱ سصاهدنامزرپ مالسلا هیاع میهارپا هکر دب ورم ندسابعنبا هدربست ربسغت ( جارد
 1 زرب بقاعلا ىلع نلاثع كنهنسک کیا تودنا جواوو حورع هجوربلا تاذ ءام" هلقح

 مهار اب ہدنراقدلوا لاله نیکعا امدد هرلنابوروک هززواتصعم ۱ عدد همرالو

 ۱ تدا هرکص



\o oهنگ  
 هست تست

 مدنا ترفغم هد ها 3 ت٫رذ طلاص ندنااب ارز ۳ نام ہ!س چ وأ هنا |

 * ںوشرا ادخ ءادنوید زدندمراعسا ےب ےکح هکسمراعهلوا منهج یبقاع دوخاب ۱
 هوا وزو نکن اشیا هانکررب ییدنسک ترد هدحا 0 اا جراعم أ

 یدشرا رول نح ءادن دک لید كعا ادد هب مگ درد تولو | لاله نیکعا اعد در ۱

 ادنوند لوا ندا كاله اف ردنا هنن زوبر یخ شاره دل وب نوئید ۱

 ( دالوا لاوحا ) یدلوا مدمو لزات هثقب رس لازم مهارب | تربضح نی فغلوا 1

 قاضسا لیعاعسا یرلعسا 0 یرالغوآ ره ر 8 درک دم یر
 راضعب نکس راضءب رد دج ر ؛ بیعشنیدروب نم یدا نادمنیدم ۱

 یا راکت هدقدغوط م البسلا هيلع لیعاعسا یلغوا لوس رلشعد یدبآ "

 مالسلا هلع یقاصسا یلبغوا یصناو هدنشاد ناسقطان ترد شح لاا زوفط نایسطاب
 هدنشاب شی زوباب ناسعط SG زواب ىىانوازوبا ید جانب 391

 هراس وا هابا رجاه یرله راج مالسلا هيلع مهارب | هدلیزتلا ملاعم × یدبا

 تولآ یوتاخ وادآ ن رطع تفاروطنف ندناعک مو نالوا یرلتما هرکصندنراتافو

 هرکص نولوا یرالغوا رفتیللا وادا حوش قیشب ندم نادم ناشقب نا مز نذنا

 حورس ناک ید ندنا بولا واخ و ادآ بیها تب یوعح ندب ر ع هْفَاط ۱

 قاع هدزاخو هدهکم یلیعاعا نواوا یرالغوا رفن شب وادا نسا طوا ما ۱

 || یدتا قرفتم هلام كلام نیفلاغوح یرادالوا راس بودا نا E تام ۱

 وادآ اروطنق هرکصذدقاحه هاو ل اعاعا کر در وک ذم ا شعب * بوند ۱

 ندرانوناخولدآ یوج یرالغوا تردوادآ قبس جحرش نا مز یذام ندنرلنوتاخ ۱
 * یدلوا یرالغوا ید ولدآ راشش طول معا ح ورش قاتسک نیک نکا ۱

 ندنرالغوانالوا نداروطق تكيهارا ترمضح كرت هقْناط هک ردر وک ذم هدس وداق

 هددناوخربم جرات راد اروطتقوتب هرلیمور برع هفّناط نیفلوا ییسا كنسرپ ۱

 | ةمالساا امهیلع قاعساو لیعاعها نامه توبن ندوهاربا دالوا ةک رد زوکب ح

 || ردار هدننایح كيهارا ترمضح هک زدرو ذ٤ هد راوت ضعب * ردشلوا بص

 | نالواهدنع ۲ هدفلم مالساا اهیلعلیعاعما هثلها تاکفنوم م السا | هيلع طا دوداز ۱

 تالو مالسلا هيلع قاما دنع لاو اس هن را هقناط هعلاعو مهرجنالوا

 هزاعنک تب "هقناطید مالس | هيلع قاعان نوقع هدقیعض لوقرپ هنفلخ ماش ٠

 مالسلا ہیلع ےھاربا یرزدح ادج ردراشعوط * رکا هک صیع هل وعد رایدل والس رع ۱

 ام هو ات تازنصخب هک قر ت روما ) ردرزف عه ا هدوجو رايح
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 مهار یرب ی 37 و 2 یک ا و

 هعلخ ا بو اوا ءابدن الا ویا جدو ردکعد م>ربا ی E ب ولوا یناربع ظل

 هکر دروک ذم هديل سارع *یدلوا ىو هلا لوا نیغلوا هرژوا تجار

 ةر بور و بور دلاق ځد مالسلا هيلع لیعاعسا ردکعدر و شاط اکب یی |

 ہیلع ییهاربا ترمعح هکر دروک ذم هدناربتعم * یدناربد لآ شنا یعل 5 ااه

 تعارز یراتعنص دعام ندنوعد هد قلخو ندٽدابعو تعاظ عاونا مالسلا

 1 یرانویف هلنا راد روس ىدا ررول یراتفج وب ذعن نوا ن رفایسم تفایص تولوا

 : یرفونایص3 ردشنلو ۱ 4 د هدلاوحا یزلتفاب ص ییصفت تولوا دخ یررغعصو

 * ردراشعا دان رارهش هح یراداحا دالوا هدنرلنامز نودا رک یب ةت رعت

 حور ضبق مالسلا هيلع لیاررع هکر دوب یرب كلاوقا نالوا هدنرلت افو تیفیک |
 قطا ید رانوب بوبد زدیا نوعدو رسا یلاعت هللا كتسود یف ر ںواک نوجا ۱

 توواو هنماهم جد لا بولد یزد نصب ۳ تسود هلی رط

 یمرحاقندتعنل و هت سود تسودهکیداک | یجدنسهدک ددرد هلل و تالیلخ براب

 بود تبا ضق هلبا هل یجوز یدما هدک دد بولک دوا ۍدلروب وید
 هد ڪس مالسلا هيلع مهارپا تولد عودا ضبق یکحور هرزوا لاش نق هدتاوررپ

 || تافو ةا هنسک چ وا هدایبلا * یدستا ضبق هرزوا لاح لوا نیکعد نکردبا
 اکا < توند ردمالساا مه ع نایلس گرا دواد یر مهاریایرب هک رلیدتبا

 منرعیران اورحوریتوکی ءزومطكم رهام توتاب هتسخ نوک شب یچرکن هّزیظعا

 ۱ نکا شع زوی ههلوق باتک لها یراش رمسر ع ندم *ردشعلوا ناب ودیدتانانج

 هددناوحر مرات ×زوةظ ی رکی زواج وای رکی زو هحل وقرلضعب زویکدا هیلو قالغ

 1 ناسکسزوب 6 راتوعد ندم هحر دفتو و رد س ناسهطزوب هرزوا تاناور ج٣

 | زوباب زوتوا زوباب یدینوازوبا ید ی رک: زوب نوتاخ هراسر#تدم * بونیدردلبب
 یللاو هراس هرکصر > اهالوا هدناربتعم صعب یدنا لس يا شک زولاب ید زووا ٣

 هلبارداج ییها ربا تربضح هکر دن ورخ * یدتا تافو مالساا ہیلع میهاربا» هرکصتدل |
 ۱ وا امدقم قد رش تولان هدک دتنا تافو بویلوا اش هدللوا بواوا نکاس
 فسود و بودا وقام ا ەدعلنولوقەنيەزرب زیاته ہرا غم یا دنوذ یسهزانج ك هراس

 نامز دد بولو هدا هک راکدتا تافو جد ی رادوئاخ كارلناو مالسلا مهیلع ۳

 راص»> مكر نسکلدو رسوب اقرانج مالاسلا يلع ربیع نايا هنتسوا یرلغ رشرا ر



 ۱ ls رک TI ۳ .دهراط مور نامز دعب بورب دی

 ۱ نرونک ناعا توش هی یسع ترضح تولوا ا ا هدع) بوحآواق

 | راصح بونا ماه كرث هلبا مارک یایدنا زونلا رهاب روبق لوا هثسک ما فس وب

 ردروک ذمو د "لو نداآ رهشوب هلناعز رو ره هدعب یدلاب روا هدننا

 چچ رزان نراهنا مالساا هیلعین طوا لاوحارد نما بای کە

 ن رلتوبت هدقدقح ندشنآ ر لنا بولوا یسهداز ردار كرب ھارا هک رد ورح

 | هل هرم مهدي هلارح رهشەلرىغي ےھارانددور# تیالوبودآقیدصت ادتا راثوب

 ۱ ی ج مالسلا دیلع طول بولاق هدایظساف تیالو زانآ هدنراعوح ر ودی
 هک نقلخر هش هراپشب ولدآ رغزاروماع اموذاذ ماوص مودس هدندرا ضرا ءدن 1

 تسرپتب یس هلج یدیا راو هنسک كب زوب هرکروا دوخا كز وب هدر ره

 *یداوانا رک اس هدفودس بولو ۱ سرم ن ناثح نوا توعد هند نیغلوا

 وارو الا عامر اسو تاب وبحوهویمو عرازمو یرق ررهشروک ذم
 نیرفاسم موللا نح“ موق لوا نیغلوا روهج حد و ر وهشم هدفانک او
 مع هدنرافدلوا مزاع هاذا هلهحو ضع بواک مزال امح نوعا عقد یراد دعتعو

 باکتزالنوپادنبهایند هیانتجالا بجاو مومذم مولعم لعف وا هلی عحر سیل

 ناطیش هدتاوزرب *رایدلوا ردنایئآ هن رفاسمو ایرغ ندیارذک ثب رلتالو بوذبا

 ۱ هکر دن ور د ردشعا لعد هلرعب رط كمربدتا یطو یودنک هب هثسکرب مجر

 ۱ راددی راسم ےجزورازا لحو طاواو طار سانا ءالم ی لع سا ر هو مرش ی م وة لوا

 كلع مصموقداش ییرو دبلاقیفصتو عباصا هعق هو قازادناكسو قازا شوک و

۲ 

IEEE E ETR E ESER RL a RE IE TAIPEI e E EEN EEE EEE LPL Lb Ee n E e BR Raa FEET باوصانراک هعنوقب رط عطقو شابک "هکطانمو كوبد 5 ائمو یالک *هشراهمو 

 | قراهن مدس نددورن تسلها تواوا صوصخ هرایفشاومسسا اسندلالها نیب

 لادن دلوسر ترصح هدیطوس رمغصاا عهاح یداراو یراهاشدابرپ ولدا 1

 هدحاو "هل مآ 2 درو اوکلها اهب طوا مود اهلع لاصخرشع) ی

 ترمطو ما :ef لو فذحلاو قهاللا ع4:*دو اور ا لازا نانا

 سس سس ست

 دوس

 سابلو قیفصلاو ریفصلاو براسشلا لوطو ی صقو روحا برشو فوفدلا |
 طوارک ردروک ذم دلار تعم *% (اضعإ نه ضعإ ءامسلا ناسا لع ییما دن ریو رب را 1

 رغز بودا ته نوجا هعینش لاسهفا كرتو توعد هند یراثک مالسلا هيلع

 ناثوا یبنو « هر کاو دانع ا تزد تاولک هزاعا لح كن رهش



 1 رفت e بر 3 مال دلع طوا EE 0 یر کیدازآر "یصاعم ۱

 | دوخاب لیفارمساو لیاکیمو لیئاربج هدکدتبا نیلاملابر تاجانعوید ( نیدسقلا

 تروصو ناسنا لکش تللفو كلف قلاخ نامرفاب كالم كسان رب نوااب زوفط هلجچ
 || رادربخ رارشا راقک رلیدلوا نامه همالسلاهبلع طوا ترش نواک هدناوج

 || ییرلکدبا هکئالم مالسااهیلع طوا بودبا موعه هرادم فرش رادوا هدنرافدلوا
 ۱ ن و دا رفاو ی هر رفاک ود كاا ضرعل هع را روا سم ن ولب

 ۱ هب الع هدنراک دتا EV E ES ءدهاحو لاو علاکندطو ۱ نیر € الف

 1 باب عب ناتتجاو فو ۵ مالساا هلع طول نیکءر دلب ,ن راک دنا هکنیالم |[

 ۱ هارد انق مال هيلع تا ريج هدک د رم کص راو راک را صء) تو دا |

 1 لوا E هکتقو ن راب طولا هدنرلفدلوا هایسور و نکا نولح ه- راز ول

 هک لوا ) باد _ع (2E ) رابدلوا بهاذ هنن راک تم تا ای بولد

 نوا توزامیح ندرهس نا ايڪ هلجو نلانمو لام هلو صا مالسلا لود طوا

 هلع مهم هرزوامح!لوق هلب راعایشاو عام ۱ زف نواو یر زفيما نامشان یکنا

 .مالسلا راع دف | هدعب ۱ ںودیک ہرصماب هنن رهش رغز دهاوق راضب ها مالسلا

 ۱ رز ندرلنروتک ناعا هب وکیل ه دق دقح E اناس نر ره ك af ا

 هدف داوا شاط تولو واح دواب یداوا كاله هل لا راع ک بولاق هدرهشدوخاب

 ینددفح م السلا ةیلع طول هک ردب ورح + یدک هر هدعب نوروط لد ییرکب /

 زا نهش هراب ترد لوا م السسلا هیلع 3 اربح هدقدغوط نوک هدنحابص تندهک ۱

 1 یرل_ورخ تورد ٤ هر داف یر” ش دکل وق ن ریسقم یرهعلا قسم

 1 هعاشا شا کرو واذا هدقدش ال رک وک رد كح هدشلا هک الف ن ژاوآ

 | رادلوا كاله یسهلج بوغا شنا هلتریکأت شاط ندکو ک هن رارزوا بوزیدنود
 تواوا لوک نوهیحوص هایسول هارد ناف بضغ نار و ناکم لوا هدعا ۱

 روب نم رلثءدردوب دا رندشآ ( ملالا باذعلانوفاخش نیذل يا اف انکرتو )
 هدربسافت * ردشهلوا هیعس وید تاکفتتوم هدنارق نیکل ردنود هغاشا شاب رارهش
 و ماشان هن دمو هکم طوا موق جدو رایدنلاوا فسخ هدعب جر الوارارفاک

 تیاور ولد ردشعا ش 11 هلت ریک هش رارزو| زاید ا هنسک رفن : كم 3: ا

 كشا ( ةراع الع انرطاو اهلفاس ای انلعجو ) ؛ ید د یا ن ۱ نکل بوئلوا



 ۰ هدر مش هدتاوژرپ هدرسافن × ردلک د فاخ + یناص ےھف لها یودا ییاتم دمو هم

 1 هدهکمرفاکر توغاتشاط هرلنانلوپ هرشطندرارهشو هدرفس توتلوا ج رلثلوا ۲

 ۱ + یدتا لاله بواد نيشاب ساط لوا هدقدعح نده روحش مرح فلا تاالص ۴

 نیلسنا ییولعم مومدم لغفلوا هدنکا طول موڈ E هکر دروک ده هدشک ضع

 کت هح نیغلوا رارب هداعشو رفک رلرباس تواوا ا یرادعم را قرد نامه

رفتم روما ) راددلوا رهظعم دود بصغ |
 ۱ ادب كطول ترصح هکر دن و ( هق 

 ندعاسلا لب و نیفاسلا لب وط نذبلا مت مشح هایس دقهنایم یر هفی رش ۱

 ۲ تولوا تسسود نامهدو لمحو یتکس ید تئارحو تعارز یرلدعنص تواوا ۱

 ندنرلنارح* * یدردا اذتفا جهازا تنرطح یسک AE هدتعد رش

 1 یدغا روغ هل-ع> ما نکیغوب تاو الصا هداوه هعفدرپ هکیدنا رانو یضعمب
 ۱۳ 2 ید را حاط یتا كرام هدهدوت وا .دنتسوا شاطر ید هعفدر |(

 رک دلک هس راغ تالویررفاک مور#رلدداک هناعایرلیصبلرازروک یلاحو بولاق
 هدن

 || بوراو بوكج رکسع هدک دشیا مالسلا هيلع مهارا بودنا بسا بوئوط یرلنوپ :
 یرلتوعد تدم ردشوارکد هدیمارا نرضح و هدوراقو ینددراتروف :

 هدنشاب نا کس هرکص لب ید ندرافک كاله بولوا لی یدزوتواب ییرکب |[
 ۱ هد هردم ىح هلوا یرام مهاربا ترمعح بودآ تافو هدئنایح مهارپا ترشح

 1 فر رشتد د>رپ وند ردنوف دم هرچطح هوذکم هدتک شب بود یدنلوا د

 ۰ معا هلو ردب ورح ||
 ۱ | (لیصاودادغلک ین مالسااو د الصلااہاع لیلا ےھارا نلوعاعما لاوحاردعساتتاب) ۱ :

 1 فرش هی راج ما رحاه ینیبدالْشغا یهاشداب سصم س راردب یرهدحام "هدلاو ۳

 ۱ نکیاهدنشان ناسقطا ترد شعلاات زوعط ناسفطاب ىلا ناسکس یزردپ ردهب راس ||

 | یاضتقعر نیکمالک دالوا الصا ندهراس تربضح یراهحوک_م بوغوط نکیآ

 مهاربا هاو> صا هدککح تیچو هطرغ تحوز تربسغ یاتغتسهو ت سن

 امرخبارچرب بوتلدا هبهکم لبا قاطن فرش قارب یلیعاعاو رجاه مالالا هيلع

 عزز یذ یرمغداوب ی رذنم تدکسآ ینا انیر )یوغارپ هدنا هللا ام هبارقرب و
 ےھقزراو لا یۆچت سائلا نم هدفا لعحاق هالصلا اویعیل اتر مرحلا كتيب دنع

 لوا * یدتبا عوجر هننطولاطاف بو دیا اعد وذ ( نورکشپ مهلعل تارا نم

 ( «دنامز )



 ندقارب بوراو هد حب تقو نودسیک حایص هر هکم هلقارب نر هدلیاب هدنآ ره ۱

 امرخ هلا كا ندننوتاخ یرالغ وا بواک نکنا هدراکش مالسلا هيلع لیعاعسا ۱

 لاک مالتساا هلع ےھارا هدکد ىد زرط و E راک دید ول ید لوا بویت سا ۱

 هلآ اعص هل یس ت و ت رغو ترب>و تشحو رحاه نرمعح نیفعالوا نیکم ۱

 لارج تىقاع اوو كنووحو تس>ح تواارا مدا ه,دتتسارا هو ص

 کا مر ب ۳ نوح ا نوشآ عهد هر دی رس نوشا یو تولک مالتا هيلع

 مر نواک مه مهر ر هلو ند ر s E ندنع راد نامز دعا یدلوا اد یس ۱

 یقائدلح یلاوحا هلق ورشا یداو | نادابآ a ضرا هم ردن بولو5 هدنفارطا /

 كن رهش هکم کر دروکذ ع,دافتک الاباک * روتلوانایبهدمهرچ كولم ناب هدنرخاوا |

 راد الصا هكا تواوا راز هشام نیعلوا 5 هل اغ جد توک تولوا یسا یر

 ده رب نکیا هدنشاب تردا ىدا چ وا نوا مالسلا هلع لیعاما هکرد ورح 1

 نددع«بر باثج نکرو وا هدنرهناشن تنج هناخ هدنیطساف ضرا یراردپ

 اب ) هدقدراو هرب ندنرلغاطانم ندا تافرع نورونک قاحو با نولآ

 را وید ( ن راصلانم هللاءاش نا یتدصس موتام لعفا تبا ) نیا لکو

 ضع و عادوو لاقو ليقو تصو هڪ نوسوک اضرو ملا لاک هبادخ

 هیلع ےھاربا هرزوا دایقنا لاک داماش ر سما ندنیفرط هرکصندنرو دص لاوحا
 دنګ ملاع عيت ر کا (ےطن ( هدقدلاح قا ھن زاغوب بوروتاب ناب یلیعامما م السلا

 EE لاخاف بوی سک قاع اوف ٭ یادخ دهاوخات یردربن# یاجز

 مالدا هيلع لیئأربج بولک ادن وید ( اب ورلا تفدصدق مهاراب ) ندلاعتم بز

6 ۲ ( 

 ی ا ۹ دوخاب تو وا هدنشاب یا مال سا داع لیعاعما هدنامز 5

 هرکصادنساش هک ییاعدوب هد اوررب یدرتو د لاا قەن ںوروص ی رللاح بویمیا

 ۱ لیعاعهاو رحاه هکردب دص * ردشعا ادا هد ییذتآءاکب هلا تقرو تح مم ۱

 || درفر ندسنا سنج تواوا هیلاخ ضرا هیاک لاا تکلع لوا هدقدلاق هدهکم ادتا ||

 ۱ تا نوجا لیعاعا تواوا هدش رق تافرع هعلاع هفداط ندب رع بويل وارا دو ۰

 | قرهنرآ تول یواب ن وود یشک یکیا نددشلاع هدکد تا زوهط مرز ۱
 | هدکدرب ورب هنسهلرق بوروکییغبدلوا راکشآ راکب فیطار بولک هب هکم ندنافرع

 | (عذ هصق ) رلیدتا نطوتهدهکم بوحوک نوعا اا تفاطا ءام لوا یسهلج |

 || ندشاب رجاه یلرعاسا ,دقدراو ههکم هلراتفر قرب قارب نیغتوا ما دلو جذ

 ۱ لعام هدک دتا یرحام ضرع ود ( یرتادام رظنافحذا یا مانملا قىرا ا
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 713 هدننح ۳ ۳1 5 0 ترمضح ن 713 اهافاس هرزوا لاوقا ر لنا ۱

 ناع.طم نوروتک اد ی >وق
 تباغرمس و ردن نالوا رکا كلما

 4 بولوا نامداش

 ها بولصآ ها رم لر هم هک یرزون وب كجو لوا رلیدتا نا رگ یا بولوا

 : هلون ۳ ۳ د رش مرح بو دنا هرسصاحیرمب 3 انا E ماطحاح هر 5 کے داب كر ۱

 : هد هل وطم تم یداب هل ید روش وب بولا یسولرو | كند هدقدنآ مر

 ۱ ثعاو ترهحثرو هراز رظف هکر زاب رغتاباکحو هد کتاباور هد ذة ص ق

 هد نار بع ناسا( ردهعلعتم ةلرعاعسا ترضح لاوڪا هک هقرفتءروما ) رواوا تربع

 هکر دن و رم * # شبا كعدهلا عیطمیسانهرلیدید لرعاعارلب رعبول و الب وای سا
 ۱ یرهدلاو نکا اب هدن تاب سد نوا بودا تس ا ر جوا نوا یرلنوبیرا

 ۱ هرکصتدنا یدلوا نود ورعطح هدنسد یراربد كن ہیک بودا رفد هترخآ رحاه ۱

 ۱ بو هروآ هی ااد تکوب بوالشغا نویقهزاد ید بوربدئلوا یرلنوب مهرج مو

 موق هدعب بواوا هل ۶ مود نریدسشلوا یلیعاعا هدشاورر یدلاغوح هدنامززآ

 قلا یرکداب یر کباب زوتوا مالسلا هيلع لعام اراب دلوا ن کا هد هکمبواکن دنع يه اا

 ۲ :توو هد هکم کال عاما هدعد تو دنا ا یدک هلا هاربا ترمّو> یاب هدنشاب

 یدلوا هدا ز ندیکلوا یساشاوحو یساوم تواوت تراک یلامو لامو تردقو

 1 بوباشوب هام ھر ترض > تراشا نامزدع؛یدلو عج بوتاح اکنرفرپ ند هءااع ۱

 1 a ع یالعاعسا تربضح یدنلحاکن یرق ليهدا خدا ره م ھرج موق

 لولم هدیفاشا فک كن نازک 3 اوحا ضع و یلهأت ت تکا هدعت یساعووشن

 هرکصتدنافو كن ابهدنناسح مالسلا ہیلع میها ۳ ۱ * ر وئلوا لیصمت هد شاب مهرچ

 لس رم ی E ضعإ و مهرحو دعلاع هدنع و هددکم یلیعاعما ییاعت قح

 هدهس دتاتوعد هناعا لب یللاںوراو هن رارمشنوم ریضحو ترآهبنع بودا

 هلوهاربا ترضح تەل رش نویلوایاتکو تعب رش هقشپ یدلک هناعا هثسک زآ

 بورد ردرانوب نتب هنآ یب رعو نایاب وس جم رع ادتنا رلیضعب * یدرردبا لع
 | ریسفت* تون ذزدشاکلوا ندلیعاعسا هک ردناطق نبرعدنیلب وس هج رعادتنا راضعد
 ردا یودنا مالسلا بلع مدا ندنتباتکب ویلب وسادتایناغ) رباسو فرع هدیابل

 0 تلالیقتولوا رهام تیاتهدقع [قواوهدقعوب قوا هکر دب وا ردروک ذموبد

 هد اردن هدنربسو نروص رلیدنا داتعم هک ا راکشهدنفارطا كن رهش کم نوکره

 دعولاو لوقلا قداصو قیتشونیماودعس لهاو رویصو لوجو ع رک بو ز د

 یدزدا را و نو هولص دناها بولوا هدعولا قداص هدیطع نارق * یدا

 ( وید )

 نت
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 هڪل وقرا كەد هددوهعناکمو دوعوم نامز بوشالوف هنوسل وب هدرب رب هلبا هسک رپ

 | فقوتود نوسلا دعو فلخ نوروط لب ر ماع هصلوق سابع نانوک چوا
 ۱ هکرد ورح # ردروک ذم ود یدئلوا ج دعو قدص هدنآرق 3 نوعکیدحاا :

 نویخرب شاسک یدوس وریندلب دهن هکیدناوب یس رب بول وا یز هنگ رفاو |
 | نزکر شدوا یداواولدوس لالا ی هدقدافص نیس الا کراس یولب روتک ۲

 زا باقر نینمامل وب كج هب مضاس هت رافابط كراش نول تاچ ر ها راغ رة لرم

 ماعنالا یذ هللا ةردقب هدقدچآ بودبا اعذ بوتروا قتسوا بوروتک منمز بآ هلی
 ۱ هکیدلوا یرالغوارفن کیا نوا هل ج هکردب و رح * یدعا روهظ ماعطولرد هعن
 امذیق شدنروطیااعط رذاامدیشامععسیشنعلیذاراذیق تبانردوبیرلعما هد راوت

 كنهنسکرب راذبو هل ات رل صعد بولد تبان هلا هثلثم ءاث قرح هن رپ تان راضعد

 شن نوا ماع یرالغوا تارعاعم| راضعب بوزان دواین هنب رب تبات راضعب بود ردیعسا

 سیم لییوب زا راذ.د توبن هد رش ةراوت نانلوا هجرت هې رعرلشعد ید

 نرضح هکر د : ورح * ردروک ذم ود ماذق شافن روطا اب اع :دادخاشم اموذ عیش

 | یرلتافو هر ؟ ات E بوش دا دهع یو یصو یراذیف هدقدل واري لیعاما

 ۱ كنا نزفوادآ رسد كنود لا رودرغاح قاحسا تار یزردارب نیفلوا بس ۳

 ۱ زوا یدب زوتوا زو بودا تدصو یروما ضع و یکعا حاکن دصیع یلغوا

 هلبا نکراد هدِیطح «دننا رجاه یزهدلاو بودا تافو نکیا هدنشاب چوا زوتوا |
 ۱ قرق هدعل تواوا ,دنشاب زوعط ناس کرد هدنافو یرد یدئلوا نفد قانا ماقم 1

 ۱ بحومر راذیقیلغوا هر کصا دننافو هک ردب ورح * راع د یداشب لب یللا ماعا ید

 || یسادتفمو سر كب رع لئابق غيج و ,یساوشبب كن راردارب ودنکر دب تصو |ا

 ۱ دو ص ادمرسادنا )سو هيلع هللا ی لص دج ادخ بح تربضح ںولوا

 ۱ برع لاق عیج یرمغ ندنژ هلبق ناطعف یب جد هدنع بواوا نىا

 ۱ هللا تدان هکر دن و رح * ردعفتمو قدح یراکدا ندنلس مالسلا هيلع عما

 لئایق نالوا هدفانک او فارطا یراردار رفن نوا قاب ب ولوا قم هدهکم راذیق |

 ےرات * یدررونک هرزوا هیلغ هن ادعا هدقدلاغوچ یرالش بواغاط هب یع |
 هد راق دلغاط هفا رطا نویمغعص هک رهش هکم بولاغوج لیععسا لس هددناوخربم |

 یاوطینآ هد :س وزرا انک وزیر نشاطا ندقب رش مرح اکربت هفئاط ندیکره

 تروح و ES ط نودا فاوط دن تا یراکهنکبر ھ نا دوا بودا



eمیگم بی  

 نافوا دبع هلناطیش یاوغا بوذنا كرت یکعا لع هلن وعصعو ییموقوا یارب ۰
 ضب#بون درا ید چارت ی عی رش ماکحا ضعب و یی هبمک ےہ ظعتویکعا ج اما تولوا |

 ترضح لسن عیجج هکر دوب قلالد قب (مانصالا دبعت نا ینب و یینجاو) هدناربتعم
 كس . رلت رذو یالیعاعسا ترمّضحنوش دراهلوا شلوا موصع«ن دعص Ak ع مه ارا

 نایب هدشاب مهرج م وق كولم هدیغاشا هلیساضتفا هیلک تدسانم یلاوحا هح ||
 هثلوا ظن هدن ولا ۱

 ەچ مالسلاهبلعین قحا لاوحاردرشاع باب و

 ید نوا زوی یرازدب * م>رآا كللا نم مالسلا امج مهارا ترضح نا ||

 یرهدلاو بوغوط نکیا ی  شعزوبان ناسقطزوباب رکی زوباب یکیا نوا زوبا
 یرلقدلو لاله طوا موقن کیا مدنا نکس شع ا زوطناسقطاب ناستطهراس ترمضح ||

 ۳ i رگردرائوب یراکدتا تراش رب کلم تواوا الما,د هک

 ردندنیلس مو ایدنارابک ب ؤلب رو ود (نیطاصلا نماینن قاب هانرشب و) دو |ا
 بوغوط هرکصلیب شب نامهاب ترد نوااب زووا ندمالساا هيلع لیععما یردارپ

 تنس ینوک ی چدب ندببسوا یتح بودبا تنس ینوک یچجتدب نامه وب یردپ
 هڅ هلردامو رد هدکدوب هکردب ورم ی دشلوا تداع هلبنارسا یب هفاط

 بوروک یلیعاع#ا یردارب ویب بوراو هج لب ره هدنراکدلک هننطو بوراو |
 جات ع «دند یکرولوا دیم هلبا ن دحام نیدلاور تعدخ بولک تو ھا |
 لس ین هئلها ماش تبالو هدنتابح یردپ بوئلحاکن یتزقرب كطوا ترضح |
 هدننیهو تروص هکر د ورم * رایدلوا نیکمو مقم هدنیطساق ضرا بولوا ۱
 دئک هک دهدکد لک لاما ےک یدرزکب تیاخ هت رهک ی ع ردپ هدنبسو قالخاو ||
 هیاحصرانک یدرغآ ی لاقص كنب زردپ هک رب هلقح تردق نیکماتارف نیسیکیا |!
 ردو یلغوا یکیدلید.كعیا حمد هلقح ما كوهارا ترض> روت ندنیبائو |

 هدننطقر اد نیس نون دیدنا هدر لیمیکا هثرهش سدق ادف لوزو مذ ترشابم

 هدنناف فاخو فاسرتک ا نکہاںونلوارک ذ فب رش ٹیدحر ود ( قحا عیذلا) ||
 رد قلا لافتا هلبا لیلج لیاد.شیآهدیضاق رعسغت بولوا لیععسا عین ||
 نکل بوند رایدلوا یعا هدکلربب مالسلا الع بیعشو یصسا دخ راوتهعن ||
 هلج نیفلوا هصیقن قلاعا ارب ز ردشمالوا یعا ربی رن الصا هدهند) بهاوم |

 صیع هدنشاب شا کردی ورم * ردروک طی ردزارم ه ند ح دنا ۱
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 ]| اکب نیکموس هح دیز یهیع هدن وی ۳7 یر وا کی را بوعءب و |

 0 یرازواخ بودن راکش صیع بولد عمدیا اعد نوحا تالرستییاکس روتک ناب رب ||
 || تودنا راضحا ناب رب لوا ندصیع دوا رادزیخ لآ نیکعموس هدا ز ن وهه

 ۱ یزونک هلبسرصب فعض نالوا ن دکن رد بودا ظط نوب ھاسا نک نکا
 ۱ ناز ویشا كدا شمروب دعو هکمرب و تلاسر همولغوار یهللا بوناص صیع

 صب رح توبن صیع لال فاتك دا اخد و د هلبا اطعالاسرو توبنوا هنروتک |
 نوجا قمالوا مورح هیلکلاب هدقدلوا مولعم لاح عسقاو نوروتک ناب رب جد |

 دعا تولوا لوفم لوسر اا عیج رایدتا اعد نوجا دالوا ترک و قذر ترفو

 یس ید كصبع بولوا لسرع هناعنک نب هفناط مالسلاهیلع نوقعب نامز |

 نانوب و موز فناوط هدانند بولوا یلغوا وادآ مور ندنزق مالسا هيلع لیعاعسا ||
 ژدیلبف كنآ نمرا هقناطنواوا یللغوارب وادا نمرا سد كصیع بواوا یل كنآ

 [ مور هفئاط بولوا یلغوارب ولدآ رغصا هدمور تیالو كصبع هدناربتعم ضعب * ||
 ۱ قحا کرد و سه * ردروک مود رار دذ رفصالا یب هنس هلج- نیغلوا یلسا كن

 یژزدافو رد تودناتافو هدنشان ی رکی نونا شعلا ز وبات ناسکسزوب ۳

 ۱ زی زع هدرصم مالساا هيلع فسوب هدهئسوا یدئلوا نفد هد هراغم یتیدلوا نفد

 لعاهللاو :ردلسریغ یوذیا رګ نکل بونلوا تیاک>تیاوزرپ وید یدشلوا

oمی مالسلا هیلع ین بوععد لاوح ارد رمشع یداح باب  

 ۱ دوخام هلاتوفص یسانع بولوا لینارسا یبقل مالسلا مهیلع ےھاربا نب قحا نبا |[
 هلبا صیع نا هدنساب: شم لا یردب یدحا دج ۳ شعا كد. هللادیع ۱

 یسهدد قاح هدفیمض لوفرب « رکصفدنتافو دوخا هدشنایح یزد دیوضوط "ریکیا 1

 نطوتءدنآ تواوا لس معین ز هناهنک تب دشناط نالوا هدئسارا ماش هلسدق هدننایح

 یززدب بواوا ندلا فی E نوک مدنک یر هرس ةیلح رلبدتا

 كنادوخان هرکصندننافو :یژردب یدا مرکب و قودصو لوجو ملسو-میلح یک ۱
 قلئابوح لب ید یزو انسح تا وادآ لیحار كن رلهزیداب بن رلناط مدننابح

 نوا لیحار هدعب بور و ینرق كود وادآ ایل هدنماع هدعو بویتسسا هلیطرم
 عج هدحاکت هدیهار ا تربضح تعد رش هدعب بور دتا قانبوح د لب ید

 ندایلالوا بورب وهدکد تا تافو ایل دوخاب بور و جد یییحار نیفلوا ل الح نیتخا
 هرکص یزقرب ولدا هند 9 رالغوا ولدآ نولان ر احاسا ادوهبیوال نوم” لب وز
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 جک وب لمس

 | نکیاهدشاب چوا شع یسیدنک دع)یرالغوا ولدآرشآ داجلانفن نادندهب راج ییا ||

 مهبماسا * دح یاحا ءوخا فسویا (مظن) هکر دشعد بودبا ظذ ینسوب "هوخا

 نادو *رصشل و نومتتو نولابر * یوالو لب ور من اذوهب * رب زاف تبصحا اذا
 | ترضحبوقعب دالوا هکر د ورم (ن) رشآو مهرشاع نیماينب و * داجو یلاتفنم :
 | دريد طابسسا هنسهلج كرلنوب هجش رع نیفلوا یرالغوا یلغوا كقاصاو مهار ِ

 || نکل بولوا لب ور هرزوارنک | لوق اذوهب هرزوا ضب لوق کوہ كن هلچهدشاب |
  راضءب بولوا اذوهب یلیضفاو لك او لقعاوعا كنس مغندفسوب ترضح

 لیئصفت بوئلوا فالستخا هدنراتوبن كرانوب یدنا نوع یررادرس هحلوق |ا

 ترمضح ةددناوخربم يران * رونلوا ناب هدلاوحالا :ةهبتشم ءایدنا بای هديغاشا
 نالک هرکصتدطاسا هدناریتعم هڪ بوند ردشلکرمب كب شک ودل بول

 هلا لصق (قارف صد لاوحا) ردر وک ذم وند مالسلاو هالصلا مهلع ۱

 ۱ زداوو تا. مهارک ذو راصتحاو زاجا لاک هدناب لوا نیغلوا یقاطیالاع

 قارف قبفر تنحم نوع ترضح س * ردشهلوا راتخا راصتقا هتااور ||

 || تعاين هدعب بواوا نالانو ناب رک رالی هعت هدنازح الا تیب هللا قیدص فسوب
 || نارعهوتفرف بابسا فعاضت هدقدوتیلا هلراهناهب زب هدرصم فسو ترضح |

 || یرارصیكرابم لب قلا نداکبترنک اعاد هلببس نازحاو تب رک عاوناو فدارتو

 ییوکشااما ) هاک !یصینلوا هبا ترسح ترج تدش یدشلوا رفوروو |

 | رنک ا قارف تدم عیج یدشلوا هالعرع هلا فطل رظتنم بود (هللىلا یزحو ||

 هرزوانالوآ دافتسم ندهقب رشةاروت شفلواهجرت هی رع اصوصخ هجاوف الع |ا
 | یرکیان ییایرکیاب تردزوتوااب ناسکساب زووااب ینازوتوا هجا وق راهن قرق ||

 | هلبارثا تراشب ربخ هدعب بولوا لیب زکسنوااب ربیمرکباب ید شعاب شعاب ترد |
 بلقورولرپ یرزوک ورٍتوس هن رازوپ هدک داکرهک لاع مس نهر ندرمصم ١
 نس هكا هك ارندل وب تالوک چ و اان نکس لواندزلک نهرب یدلوارورسم یروکم |

 روبن ید شا مالک ءاداوبد رویلکیسوف كقسوب بودا ماسسا مامه ین لوا ۱

 ندانح مالا هيلع لیت ارج هدقالت | ناب رع هشلآ مالسساا هيلع مها را نهر |ا

 هنا لکیهرب نکرولیرپآ ندفسوب بولاق هب وقمب ندنا هقاصا ندرانا توروتک ||

 ( بووق )



 ` ەچ uy قم

 | روک ذربلتا لوصودعب یدشمالغاب هتسوزاب كغ وب ول "رک ندنرالغوا راس بو وق
 || نالوا ثادارم ےظعا بودن رفس ہرصم هلب رااتساو هلیدالوا رفت شع ندناناو ۱

 زا لصاوهافصو رورس نایساعاوناو لصاح تالاحا نسحاییع تانآحرف تاقالم ||

 | یرکیاترد یر کباب یتلانوااب یدنوا هدرصعمالساا هیلع نوعی هدعب × رایدلوا

 | لیشب قرقزوباب یدبقرقزوب ییرشرع تدم بوباشپ لب جوا یرکیاب ید |
 ۱ سودرفردب ةزادلا تج رة زانج م السلا هیلع فس وب بودا تافو هدرصم هدقدلوا |

 ۱ فسوهدعب نوتلباراوک رزیدح(راونالا رها را منیمب هس دد تی صو بجو ەر یر ەھ ۱

 ۲ هکر دب و مع (تاقرفتم) یدلوا تعوکح محالغتشم نو دا تدوع هرم مالسلا هيلع |

 هلا مگ یدرل دعو طر کیا هک ص ع یرد ار هدک د لک هس دق مالسلا هیلع یوق عل توبات ۱

 || هدفاشک * رایدنلوا نفد هددحاهربق ید یسکنا نیخلوا شنا تافو نوک لوا |
 ۱ ردق یارطضا هدقسوب قارف كمهالرلا هلع نوععل مالسلا هيلع لودر نترضح

 ید ردو ییارطضا نوناخ هد رعاه شک ںوروص هلاربج ولد ىدا ەد هبت مەم

 ۱ رد یاو دیهشزو هدکد ید یدلرب و ناو رادع هرتس هلا هم E بولد ۱

 | باوج وبد یدازوب ناخ نس> هیلاصت ها هدقارف تدم می یداریو باو ||
 یاوحا كن رللغوا یربغ ندغسو كب وعل ترمضح ردر وک ذم ود شەر و ۱

 1 لینارممایب نالوا یرالسف رانا یوشكوارک د هدلاوحالا ةهبتشم ءایدنا بای هدیغاشا
 || هبوشب ترضح رووا ناب الصفم هدعا لاوحا باب هدنرخآ یتا داج یلاوحا

 هناوا رظن أ نیغلوا ی-هقالع

soہیچ مالساا هيلع ی فس و لاوحا رد رمڈع ییا باب  

 || افصلاونورلا نیب عاسیسام لسوهبلعهّلایص ندم دجش ادخ بیبح ترضح
  نبوقع,نبفسوبعرکلا نی رکلا ن رکلا نبع رکلا) بودا یظتو حدمیرانوب ||

 | تشذکرس نالوا صصح تربعو صصقلا نسحا ردراڈعد (مهاربا نب قا“ |ا

 | دیفم ج راتوبشا نیفلوا مانازنک | مولعمو مالک لی وطن حاتح راصصفلا ثروم

 هد هبت نالوا مزال ناب ردرصتعم هن رک ذ رداو صضع و تا6۶ ہھآ که دراو

 ' راد هللا یراردب هدنشا یکتا هکر د هرزوا لاو هوب یر الاس بس لاججا لاک
 1 یتیلغوا وادآ نیمایي لیحار یرهدلاو هدر قانوفرپ و سدق نکردا روس هزاع

 یزالاخ نعد یردع خد ن-سکیا بودیا تافو هرزوانیلوق ح٥ا نکو رغ وط
 نوا بارق ست هدنسفعقاو .دشای یدب ناار با نواب یدبتوا بوی



 نوا نیعلوا ید كن TE نیکمروک ردا هد ه ودنکز نخا
 || نواا با نوااب ید نوا بودا دس عفش بابو دس>اک وب یرزآرپ دار ۲

 هنکا هان حو هاحرب هایسو روش ییآ هدنراک دنک حرف وا بوتلبا هرارڪک ۱ | هلزاجا یرردپ هلیسهناهبربس نکیا غااناب غلاب دنشاب یدیاب یتلا نامهاب نکس

 | مهعو ےلعت یروهشم روثأم ءاعد نالوا حرتو ع عفادو حرفو جرف بیس هدعب ۱ ید تیلسن هلراسشب عاونا بوتوط ووت مال هع لاج بوتآ |
 || هلکنا نوگا تشحو عفدو سالا قنج نهرب نالوا هدد وزا بودا |

 دوخاب ب واب ریو ید توبت هلا تزعلا بر فطل هدلاح لوا بودا سانیتسا
 هلا داف ندندمرهش نوک یجتدرداب یعجوا یدنلوا تراشب هنکج هلب رب و تو
 || ندهاح یازارعد نب كلام نالوا یعاسو تالاس نوجما تراجت هرصم هار
 رودص روما بیر دو هاب بوته رهش فن نالوا ممم كولم اک ندعدقبولا نوناصندراذا ه ها قرقاب یجرکیهدنراک دلک هغاق وب یراردار بوراقج

 هوای هاو یدابف ناک وق و Mr E تو ۱

 ناثلوا رک ذ هدربساقت یدنا نابطب زوئرد ییدر و فس و نا ره |ا

 فسو یوخ تشاسشب یور ههوهفم ینیدح ( نسخا رطش یطعا فسوب ) |
 | قاطیح بود ناعل ناشخر دشروخدننامنآو نسحو توبنرو هد وبربنع |

 ۰ هلاو ناسا عیج نالوا رطان هنلاکا لاجو نااتو س aia هرزوا ناردحو قاورو

 || نالواانسحو هزات هدنسشاب شپنوابواوا اتهاز یل لیعار یعسا نیفلوا ناربحو
 || «دک دتیاتوع ددعب هتلصوبولوارارقلاو ربصلا ةب واسورازقشامرابتخایب ینوتاخ
 اک ااتهاز نیکعا تفلاخ هنداره نالوا تفادص لّعم تفادص بحاص قیدص

 تزعلابر تردق قجتالغواربقابآ یدب ندنسسابرقا كناخهاز بودیا تم دانسا
 ندرهشلانازر گهنامزدء!بودنا تداهش هتم صعاب فس وب تفادصو تثار هلا

 كهاشداب هدعب بوتلوا سب> ل شب الط هدروفنم سبح نالوا رود لزم چار

 رر, كنهنسک یکیا نالوا سو # ندقباس نوا صوصخرو بولوا ندنصاوخ

 هبهآ روما بودبا رببعت هلیاتسایسو بلص هنب رب و تزعوتاجن هن رب نی هعقاو
 نکیاهدنادنز هدبابل مسفت * یدررب و ربخ ندبیغلاوحا هح بب رو كشیپ قلعتم
 نالوا بیغ لعو ربع بودا توعد هیهارا ندو تو یاوعد هراس وبګ

 یدهدنادنز هدعب ردروک ذم ود یدردا راکشا وا هک و راهطا ن زا هم

 ( لی )



 0 ر۶ "دعفاورپ هرزوا یندناوا ِ و لع و نر ۱
 تکو شو تش ز لاک ںودراقج هلبا رمق وتو میظعت عاوتا نیکان ریتم دک یرمغ

 هکر دروک دمهدفاشک * بوشلب واتس هلبا تل ولرد یکیا شعب نود روتک هبا

 بوتلوالرعندنرازورهطق یدروط لب رب هدننابنابر ھم وهفم فل رش تیدح ْ

 محو جاتو 2 بحاص تح ظعا رب زوییعل زب زع هش رپ كنانیکعاتافودوخا

 رس لها ضصعو هاش ودعا # یدتا اسمو شو هوس ول ن روما عج بودا

 بص ءب سوباق نالوا نو عرف هن ربو دبا تافو ناب رنامزدعب بواک هنعا هایسو |(
 ید نوا هدا لر سدت )یدر دنا تباعرو ہظ ہت تباغ هغس وب ترمضح ن کیا بو: 5 هاعا

 هدلاحواهرزوا یت ]الر ء 2 € ۱ اوا او) دخل وق نیمه راک | نواتآ هر ویقهدنشاب

 نوا بولناص مدنشاب ید نوا هدرصء هاو د سابع نا تولز و کارم |

 بولوارب زوهدنشاب زوئوا بو دس گیرم ارایضعء؛بواواهدننابكرب رعد ل جوا
 (العو اکح انا دشا غلبالو ) بولبر و تمک>و لء ندقح هدنچوا زوتوا
 اڪ هزوتوا ها وة یدس چ وازوتوا هم وڌ ساب لت ےص هدنتنآ

 دا مند دغو توو كللام یناامزک رجس نو اهو د یک یر کر ر ده و

 ندلک لوعلاق ةباصا دا رح ند« کج را ز رد ندلاق دعا دام ناحیه

 زدندبا لع هل یاضتقم ےکح ردنال ییایشا لاعراصعب رايد در د اب ور رعت داره

 تردندکو ک نانو ااا هیاع لارج ترو هکر دن ور * ردروک ذوب دراشءد

 ۱ رفاو یربع نداب ور ریو ندابیعم صم) ع هلا یهلا یو زدشلوا لزا هرک

 رب هد نامز ناب ر نالوا نوعرف هک ردوب یر ندهلج تواوا یر

 ليلا كرابم مالسلا هيلع فسوب بودنا تراکش ندقلحآ نویع ؤط بوب ماعط زا
 ید یر یداک هزاعا ناد ند ہنس وب واوا عقد یلا قلحآ هدف داعص ین

 هدکد اید هزګ نو دبا توعد هناعا نیلوارفاک سوق نالوا نوعرف هن رب ناب ر

 تردقجاغارب ولقاربب لش شع هدئناب یخ كس واق تودا اعد مالساا هيلع فسو

 قجنالغوا یعارب د یر یدک هناعا سولق نکل ب ول وا ےشربا یناص هلقح
 هدفدقان نوربدلاق ناش ندنزو زا مالالا هیلق فسو نوایروتک |
 هئشاب قرق الر رکصفدننافو ربفطق ید یر یدلحآ یزوک كن یعا لالا ف اا

 نوک ناز دننام هلا عدم مغ ندع شع تدشو لاو دردو تثحم بوراو,

 رمخد رب رتو هزات هدنشاب نکس نوآ لالا ین هلل امد رخ هدقدلوا لاس

(er) 



 | یا 8 شو Fî ا بوتلحاکن ناز ا را هدمب یدلوا اكن 1
 || ولدا هجر هدتاوررپ ردب 3 یلغوا كیارفا ربمغس عشوب هک ردبشلوا یرالغوا |

 فسوب کءاج دعلو) هدفانک ردشلوا ینوآ اخ كرمغب نوا ںولوا جد یزقرب

 یلغوا كنسوب ترضح دارم ندفسوب وشا هدشاو رر هدنشآ ( تاشیلاب لبق نم
 بود یدلوا زی لب یرکب ةئ هقناط طبق هدرصم ردع سوا یلغوا كع ارفا

 ههمشم ءایدنا با هدییعاشا یرادقم ید دع نولاغو> فسوت ترم دالوا لسا

 (تاقالم ةو ف روهط ) روئلوا ناب AAS ید و "هوحا هدلاوحالا

 ر لها نواق هردو لد و لدع هدننراژو لوا م DAN ع فسو کرد د و رح

 یاضتممر بودا ر رب ونو رل یيلاسم و الا و رخ لو باحو ندج یر ەم

 داینب رارابنا مطع هدرصم هدقدلوا نایع قازوجوا تاغ لب یدب ناب ر یاب ور ۳

 هدایند ملاقا عیچ هدعب توربدلوط هلا دازو هرمخذ هیاهایپ بودا داتا یکعآ ۱

 عیجبولک دالب و یرق لاها نوا داز ءارتشا بواوا مظع طع ید لب ید

 لام هلګ ردت لد هل شب نوا قلا هرمخذ ندفع وب ترمضح رمصع تیالو لها
 بوتاصههربخذ نب راسفنراحات هدیجشد بور ون رالایعو دالوا هدیجتلآن رالانمو
 جد نرللا عو لامبودا دازا و د از مس هلچ دام السا طرس داتعم مرکف سوب

 هکر دب ا و رص * یدتلو ااش , داعم ود جاسم هدرهش بواک هراعا یز دا نیغ الغا

 ندنامنکر ابد ید یرادار كتسو نرضح هدثلب . یهچ جواا ی ا كط طعق دا

 مالسلا هيلع فس وب ںواک بوراوهرک جواه EE و جا هلعامت اج ر هلعاتم ضع

 ییودنکر اکر خآ بو دارو دص روما ههن هرزواینب داوا روک ذم هدن آرد هدنرلتدبام هلی
 مالسلا هيلع فس وب هرکصذدرافغتساو راذتعا بو دارا س مرش نس هل هلکمر دلب هرلنا

 || تافوامدقم یردام ہود ن رمسفم ثک | یتردامو ردپ هسهلوق یرمصب نسح
 || یبابحاو ابرقا هلجو ییابل نالوا ینوتاخ كنب ردب تولوا یسهزید هلب ردپ نیکشا
 ۱ قرداموردپ نیکعا ایحا یلاعت ق>ح نوع | تاقالم یتسهدااو هرزو | فیءطلوخرب

 نس>ایلبع تاقوالا نعای اتم نالوا تادا ر مطعا بودا توعد ٥رس ےم

 وا ندنساب ور نالوا ناردارب بلا تن = باس * یدلوا لوصوء هل وص> تالاغا

 لس قرف هڪل وڌ اع رکا هرژوا نالوا مهعنع ندر رع هاروت د هننامز تاّوالم

 ترد ییرکبأب یکیا یمرکیابتردزوتواام ناسکسان زوو اا قلا زوتوا هجر الوفره

 تاقالملا دعب هکر دی ورم * ردشمک لیب زکس نوااب رب یم رکیاب یدہ شعاب شعاب
 || ترضح هرکصندلبب چوا یمرکباب یذب یرکیاب ترد یمرکیاب قلا نوااب یدب نوا

 ) نوقع (



 ۱ سودرةردب "زا 7 اس هب دا فس ون ۳ 7 هدرصع نوا

 ادا هداند هکر دب ورح (هدناخ) یدلک هرسهف ه نو و دان نفد نوت ا هس دد یرعم

 “اوکو یرد اع قلخ هج لوا ندرانو ردداحا اسب ترضح قعاب دغاک

 نیر رخ هن راردپ تاقاللا دعب هدریسافت * یدررزاب هن رزوا رهن ضهب و ||
 || رار نایاب مسب یا بوروک هطوارب واوط هلدغاک مالسلادیلع بوتعب بوسوک ||
 || یغزح باقو داب یب هللا دغاک قهراب رب هرب قانوق نکس نکماراو ردغاکردقو ||

 یدردایهت ندا لوا یب ولا غلبه لب ربح هدک دید یدیمرلوا سا داش

 بوقروقوبد ریدروق سوی بوروص یتعنمببس هل ابجهلقافتا یخدیسکیا بود ||
 شعد یدتسا قا رد یالتبم یزس قالخ بر ترضح نوا نرکشدل رععا ههالآ ۱

 ۱ سے نود نرضح هکر دن ورم ندي یا ماما هدنابل ری سفت نا کل ٭ نود

 وانا ناهنرس لوا ن ۹ بواب ییکیدا فسو یلغوا نالوا یهاتشداپ
 هدک در دنوک هرسهم ین دام ادالوا ندا ناه یک ناور حورنیعمالوا ناجر نذآ

 هقسس ول نیمايش ییغوا یدارم ندنغد دارعءا ود رحم ک ندوقر ن ڪڪ هلج ۱

 هيلع فسوب هکردب ورم (تافو ةصق) اعا هللاو یدنا كعد نوسشاوب اهنت

 هرزوا روهشم لود هرکصتداس شه اب یم رکاب جوا ییرکب ندننافو من مالسلا

 نکیا هدنشا نوازوب هجو :اروت هجرت نکل یدب زو ههلوف راضعب ییرکی زول

 هت وات نده هدنرکدتا مرع هر هلام بو دنا هل دا نوحالعا ن فو مدیرلتعس ۱

 بولوا یراسو روم هب یراج لیدسع لیبل لیئرهد یزلتکر یو نع بونوق
 نوعلوا كّتشم هلهحوره هدکر تف ءاس<ا افص ءام لوا صم راد لها هل |ا

 لتارساب یوم ترمضح هرکصدلس زود تردرلبدوق هنا: كنغامربا لیتیتولات
 لع كوا هدق دلوا یه امها هکمروتوک هل بورافح هذن رک دكا ندرك ء4ا

 نواب راقحهدک درب و رخ هلسهدعو تلح لو د یراق هجوقر تفاع توی هنک اا

 سارع (یدلف) رلیدتا نودهدنناب یرلاب رقاوانآ هدیهاربا نرضح "هراغم هدسدق ||

 اح هلبارمسا یب عیج ییادوهب یردارب هدقدشالقب ینافو كفسو هدییلعن
 هللایناد بواوا مدآرفن ناسکس بودروتک یب راز رقا هلج سدو بوکید هفیلخو

 نکلاوحا هعفدلوا ماو درب هدرکشد هدنراکددرب ورخردتخهلوا هنزلاح هرکصادنس |
 رابجر هلا تی هولا ی ما اوعد ندطء 3 هر ا هک كد هنامز لواا روا وا هدماظتا |

 ا رز بو زاغوب ىز E ۱ روس یزسو ۱۲ 1

 لا ودنک اکربت هقاطره نذرصم تالو لها بودبا تاحر هترخآ راد هلتداعسورع



 Fo هایس ریل ۱ وال مردار هدعب ¦ اوا باک اذع عاولا نس

 ندنلا طبق هل.دس کا یلاعت هل تودنآ روهط رب 3 د وادآ نلرک ن یوم اب هرا

 نارعندایرالغواهلبااجروالمارمسا قب هدعب *راددروب ود ردا صالخ یزس

 || نکلاوحا كزمسەنساب رقا هنن تولوایسورخرپ كفسوب ترمضح یخدو راءدلواروق
 هدقدغوط هنسک رابج لوا هنوا هدزکګا سورخ وب هکعادام رر وط هرزوا ماظتنا
 هدقدغوط ربغت وا نویعوا الصا یک تد« كنابولاق ندکعوا سورخو
 نواکهروهط هلروهدرو مروما یراک دید هلجاعفاو نوید ر دکر ک هساشاب هکعوا
 ردروک ذموبد یدسا تافو هدنشاب زویشپ هل جرول نم سورخ

€ 
 مالسلا هيلع یبت بولا لاوحارد رمشع لات باب

o 

 موړ نب حزاد نب صو»ا نیا دوخاب ح٣ا نب صیع نب حابر نب صوما نیا
 هيلع قشم ن صع نب لب وع ر ن صوعا نادوخا مالساا هيلع قحا ن صیع نآ

ANEمتار ها تس هجر یرلذوناخ تواوا یزگ كطول نرضح یرلهدلاو #  

 فسوب ناشسم تن رمخامدوخا فسو ی اسم تش هجردوخا فسوب نا

 هدناربتعم صعب * ىدا مالساا هيلع توقع تن ال دوخا فسوب تش هجر دوخا زا

 زی فس و هب هفناط نالوا یوق رس نیما ول نام ز دعب هدنرهش لصوم

 نکاس 1 بولوا لس ره ین هدننایح ربعي نوما قاح ذوخاب هرکصادتنافو

 رهسوادآ هتل هدشالو ناروحهدماش هک رخ فلج دم هدنارمتعم دهن * نود راد دنا 1

 ندفارطا بوروط ن ر الا ا یکی | نا هج ندر نوڪ راتڪڪ ص رولوا نا ك اسهدروم

 ناعا هنسک جوا نامه هب وا ترضح رارواو توک اب بواک رل صد رح دعت

 هدناربتعم صب * رل دلوا دن ره ید راتآ هدنرلق دلوا الم هض رح ران وب 0 ۱

 ترضح هدتک ضعب نوند یداراو ید رام کٹ e تونا قد مصح ۱

 هدناریتعم ردن ورم ندیک هل. هو وند رد ڈاک رب یربع ند وبا ٠ رکصتدفسوب ۱

 هلب یا وم راسو منغ ترفوو یشاوحو مد تک السلا دیلع بولا هک ردروک ذم
 | رلب روسویزقید لیغواجوایزفید یلغوا ید یدیارمصع دیحوو رهد دب رف

 | «دتاودرپ بولوایرالوف لهأتمرفن زویشب و یرهعرنم رفاوو ی رراوط دحب هلبا
 " یرهب راج كيب لوق ك تازویتردرغص زویجوا نود كب یدی هود كب جوا

 مدنکه کر د و میدن اراویرلمدآرفن كی قرف هدنراکل تعج ددعتم هدتیاوررټ بولوا ||
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 0 و نیا لا 1 ور ۷ ا ھه اےس i ی تا 3 دوک ۰



 || بولوا هرزوا ت رمو
 ! زوهظیرب ند هج بولوا یارجرفاو یدزلوا یلاخ نآر ندندابع هدیلابلو ماا |

 || ةصف) یدلواوص یس هلجنیکعد نوسلواوص یرابارش كنهرفک م بج هدنرلتوعد |
 ۱ هس اط تة مت رش نوک هکر دول یر كتااور نالوا هدنراط ره بیس ( ضر :

 (ءادنالایلیع ءاللادشا) هدقدلوا ادب رو رساعوت هیابند ءاقال لابقا هدنرابلق

 هلا یناهک ان یالب دعت یلامولام هلجالوا رلیدلوا البم هنالب عاونا هضخاوعف
 هلفذخامم نقزر یذلا هللدا ) ءدکدتشیا یتیرب ره بواوا لاله هدنوک جاقر
 || سلبا هنن راوطع لکوت نیغلوا كلاس هركش تم“ ود (كلذ ىلع دسما
 ۱ ندنرلشاب لاخا یف هدلف وا ندنراقانآ اب ندنراتروب رابه بودیا دس> مجر

 ۱ روهط هدر ول ی ر كعج ادتشاهدایند نوژآبقر ر دب دلج نوفیح لپ

 هليا ریکسس ن دشندب لج ردت بولوا دود رپ یر هراب هدنوک جوا ىدا
 | ضر تیارسمیراموللا یس موق یدلاف دوجوم هنر یربسغ ندکو ک |

 | قص ین لوا بوپ وق هدرب یلاخزپ یرلنوناخ بود راقچ ند رهش یرانوب هلبفوخ ||
 || حران * ید ردنا هزوب رد هراپ ناب ند ارقو رهش لها نوجما هزور بحاص ||

 ا هشرالاح بوتاب لب یدب هدنرزوا كنیزب ندنز هلب نه لیارسا یب هددناوخرم ||
 | بوربک | كالا هلئرجا هنب رلنوتاخ رهش یتوتاخ یدنک تبقاع بورا حر هتسکرب ||

 | لیصح هن ندترجا نوکره بوب وق هنا بوتاحوارپ ندزاس ملا هجقا لوا
 ٤ یدرروتک بولآ كجو هلیفصت نودنا هقدص هل تبن تک لوصح فص هسردما

 | ل یدباب لی چوانوا مالسلا هيلعبوا هک ردروک ذم هدوربتعم بنک * بوش
 نواماعت ههلولدم فیرش تبدح نکل لس ج وا نامهاب تعاس یدیو یآ ی و ||

 || نالاننآو هظلر ندربص لاک بوکج ییا ضرعو یعطع ضروب لیزکس ||
 | دروذ ندندب تح یدردنآ لاعتم بر رکشو: رک. دو رکف لاصت الا ىلع بویلوا

 ییدشود ب ويد كب یزکفزرب وریدلاق ندر هلینسرب قح تسدهدکد شود رارغج |[

 ! ندقح نانح قوناخ نوکر هکر دروک ذه هدربسافت * یدنا ر وق هتتسوا كرا

 اأ یدبا رادقمن یتدم زغیهافر لاکو رتمعنو تص هدکدد نسرعا اجر افش نوع |
 افصو توك ناوآ الب و تدشنامز سد هدک دید ید لس ناک بود ید

 | وید مردپا ایسا هکچا یوکش ثب و یولب ضرع هالوم بانج نیدلوا ردق
 | هدوضع نارق نیکشنا ربصو لکوت حراخ ندرشب قوطو ربج هلب وب هنناج شروبب |
 | یتردقو انثو حدم وید ( تاواهنا دبعلا نر اص هاندجو انآ ) باوت بر ترضح ||



 ۱ ساثلا ریصاو سالا ۲ بوباناک ا هدد تک + * ر عفر

 | هدناربستعم (تع صو ) رد وص ف رش تادحرب ود ( طظیخلل ےھمظک او

 هدنورب و نورد بواوا عج دروق كيب یکیا نوا هدنفب رش ندب هک ا ۱
 | تون رارپیرب رادروق هدعب بولاق یرلکوک هلبا بکس نامهبّوس قنا هج نالوا
 1 د هدک دتا. موده هلق هلناتسلاب هاو كراع بولاق درود كوس هنادرب نانه

 ) نیجارلا جرا تئاو سل سه یا تور نوجا یقمالاق مورح ندقح رکفو

 هدفدروا نوادروا هر یکغابا تولک لارج هدک دنا نیلاسعلا بر تاجانم ويد

 لاکر تدع لاطاف هلکتتا لاستخاو برش ندنآ بواوا راکشآ راک قغوصو
 ندننجمالسلا هيلع لبئازبج هدتاوررپ * بواواادبادخماابلاجونسحو بایشو |[

 یدالوا ندا تافو اها ضرما لاوز دعب هدفاشک * یدردیک بوروتک هلحرب
 | ریست * توند یدلوا یرزادالوا ید كندالواو یدالوا ردق 1 بواک هرایح

 ریسفت * بوش دراشعد یدلوا یدالواردقیدالوا ندباتافو نام ضعب هدناروک |
 | یدالواردقرانآ ر ب واک هنایحیدالوانالوالالهرکر د و م نددۆ ءس نأ هد د>او

 هلاهوو ۱ هلوسر تره ۸ رد دوو جد ندسابع نا * راشعد یدلوا جد 

 هب وا یاعت هللا سابع نااب هکید.د N EE كنا ) 6 ےھاڈمو هلها ۱

 | دالوا ثکرا یعرکی هدعب بودیا هداب ز ینکل هزات كننوتاخو بودیا در ,قنوناخ |

 نوا كکیدا ربص هالب بويا بوردنوک تالهرب بوبا یلاعت هلا یدرغوط |
 هدقدراو 8 حیدنگ یخدوآبویدقیح دننمرخ یادغب ردنا مالس اکس لامن هللا |

 ۱ هق دلغاط هنفار طا ینطءب نوغاب ہک رکج ن دن ولا یناصبردنوک ت | و لزرق رب یلاعت هل 0

 ۱ دل ید ن سرخ افتکا [هلراثواهدنحا نمرخ نوب اا كلءوا بوروتکنوروس وا |
 هکر دت E نولس کر ,كعر تلاحو هدکد شا ۱

 | ردروک ذموبد شعدمرُغنآتعانق ٥ا

 زلوا قع وط اكا هکر دتمارکرب شخلوا تناثعاکب هصاح J "اعربص لاح وشا ی |[

 . | توکلم ملاعهکلب هیلوا قبال هانا یتیكنآ هک ردلکد ندنلاماندارپ ز نلکتعانقو |
 | یاضر قاوم ٹرک باطو تہع ا هک رد تا وعم نی هلوا ندنلام ۱
 ۱ راک رکح ندیوتلا هزلئوب هد همانا ندیدنکیا هددناوخریم را %# ردترعلا ۳ ۱

 | لوو یهو یدنا یرادالوا دشرا هک شب رالغواوادآ لموح هدنرار رخآیدغاب
 0 رگ تدم ردروک ذم ود ید)رعصااکا نیصوصخ یراذیفکنو مه نودادهع

 | چ واناسقطان زوفط ناستط نامهاب قرف زوباد زویکیااب ییرکی زویکیا یرافب یش

 | فالتخا هدننومت یدابعلم هلکعد لع کلاوذ هکب رالغواوادآ شب یدیا لیناسفطا ||

 رو وا ر 1 هدئناب لاوحالا 7 همده ءانا باب 5 دیعابشا نینا وا

 ( باب )



  asاه 9
  Soمالسلا هيلع تیعش لاوحا ردرشع عار با 4

 مالسلا هيلع بوععإ ی یوا ی لیناکیمن تیعش هدراحرشیراخح بود ردراو

۳ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 
 هيلع مهاربا نی ید ی ی 5 لیاکیم نا هددوءسلاوا ر٢ت * ن وتد زا

 نده بد ول ن نورنا هد تک صعد * ندم تفان اهنعن نویص نا

 تولوا یرف وادا اکیم كطول ترمّهح یرهدلاو SOE ده هدناریتعم * بود

 حلا لیلت دماعلا طسو توت مدنک تروص بوخرابدیا یرالغوا هز د بو هل یش

 هلرا تعنو دطع ود فیط)و للصم دهن نعود تواوا ندنیاسمع یایسا راک 1 ۱

 عطفو هقرسو راکتحا لهاو راف راګ ردا حی هلا ناصعنو سس ندنا هو

 هکلب باطخ وید كلبا باستجا ندباذک بیش اشا نوح منم یرایتسسا ||

 نالوا عبا هدقدلوا رکر اک الصا هرانخادب لوا بودیا تڪ صن نوک انوک نوکرهو
 كانلوه حص ندکوک هلبا هلزازندرب هرایفش نالف قاب ںودیک هفرطرپ ہلرانا س٣

 هدششآ ( سرلا باحاو دوعو اداعو ) هدر ساف * یدتا كاله نس هلجچ بواک |

 باصصاو مانصا "هدبع قلخ تل هک ردیمءاویقرپ سر هک ردوب یر كرلتاور نالوا ]

 یالتخا هدنکو دنا ندد اص ترضحاب مهار نرضح هددناوخ ريم 3 رات ۱ ۱

 1 هدنآریعتم صعب *% بوش د ندم ن نوري نادوخا نیدمن بن ود نآ دوخاب مالدا

 1 ملحو ع یدشلوا ضراع سهل فعص لاک هدقدلواربب تولوا ندسلا فیخت 1

 تفالط لاک یر رس ناسا تواوا تغالب و ترا ته تحاصو نیکح لهاو ۱

 ۱ یسو لاعتشا هندابعو توعد اعاد تواوا رضای هدهرطانمو هژح ارم ید هرزوا 1

 | هکزدب ورم * راشعد یدنا بوز هجا رس بعش یا هج رع یدردبا رشک |

 ِ د ادخ بح نيکعا توعد همالسا هیلع مها را ترضح تعد رشوق> ند ||

 | * ردراشعا انو حدم ويد اسالا بیطخ هرانوب امآد لسو هيلع هللا یلص ینطصم |
 هلا نیدم نيکعا انب رهشرپ مالسلاهیلع هاربا ن نیدم هکر دروکذ م هدریسافت ||

 هنن هکب رعهفاط نالوا نک اس هدرهش هدرب قانوق رک هتب اره بواوا یمن ۱

 | لیکیرلةدلانوتاصیعاتمرهو نایغط یاهکاوهدنعو ناثوا "هدبع ندنلسا نیده ۱

 | روشسعو سم | ند رغو تالماعمو مهارد صقو تراغو بو قا رط ۱

 كلک هناما بوروط هدرالوب اصوصخ بولوا رداهندب داتعم هکعا ملاظم عاوناو |

 ۱ لدلسعوش نوجا لءقر ره امو بیش فرم > نو رلک دا باذعو فن وه

 | توعد شد ود کالا فاصلا هلا قاصتاو لرد ب واوا یقاص نموم

 ۳نفر اب
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 ۱ ار E زاف ۳ دن روس ول هننرا تالو بواوا مانغاو یشاو
 ادعام ندنرادایفنا مدعو دان ا هدقدلوا لس رم بیش ترضح هلوعد هند

 هلج ںوکو ج هرب ES عج هدنراک سر هدنرلکد تنا یدصت هبیدعو یذدا ۱

ES ۲فشکنع ربغو ت کک دیلکلاب یرادوحو سکسو نو یه هلی رراددو راد  

 ۱ قلخ ماش تیالو یکیدتا توعد ییموق بیش نرضح هک ر دب ورح * یدلوا
 ۲ هدکد لب ندم لها E هح ول نولوا ناس ںواک یرايڪعد تودیتدا

 ۱ ترضحیدراردا عقدو عن هلرا لالضا عاونایراناک هل تن تعلاتم توروط هد رال وپ ۱

 | هیعش رارذاک نيل وأ A ك مه كب ترد دوخا ك ترد یترشع كريعش ۱

 | رهاشم( هکناناخکا )یدناررید (كان جرا كطهرالولو ) ںویلوا رداق هررضو افج ||

 | یرهش نیدم هنیهدنراقدلوان روهتمو نیکلاهن رورغم نیدم موق هجلوق ریسافت

 | رافک فن اطرپهدرامهالرشک ر ادر مان هکیاهلبا تاننم ءابنوکسو فلاح هدنراوج

 Xain و ی

 | هنن رارهت بولاغوج ندم لها امدقم هصاوق ییاروک ریسفت بود رارقو نطوت |
 | نوریدتلتش یتاکم مان کیا بیرق هرهش رفاک رفاو ندنرل ګا هدنراقدلوا نمغص ||
 || هیهکلاه هاس هقرف فاصوا جد رلنوب نیریدقتلا الك ىلع یدرلشعدا ماقم ||
 ۱ هشاخان هفیاط وشا تواوا لس م جد هرانوب مالتساا هيلع بیعش نیغلوا هکلام ۱

 ۱ یر توردا هرکسوا نس هعطقرت كن زووک كدا الو الا تر لوسر كحرک 1

 هک ید نوک ید هلا ما هاک ان هدنراقدلوا كان یب راکاپان لوا نوید هلبا كاله :

 هک لها نیکعا نایلغ یکی وص ماج ناور باره بولوا ترارح مک هذاوه |

 هراب رب هدنراق دقح هرلتاباب نوګا نامرد بلط بواوا نادرک رسونامح نا :ةطو
 تارطضاو ما عقد بودیآتدورپ "هدهاشم تنوءروییب ناجا نیغمروطبواک ٹا وہ

 نایصعلها هلج بوغا شت | هدنراةدلوامج راھ ةناس نوا تاتو صف عدو

 یرخا تیاور )ردو, دارع ندهلظ باذع هدظع نآرق رلیدلوا نابرب و نازوس ||
 هدلاح لوا هکر دن دم لها ناف شنا هش رارزوا هدلیزشلا لاعمو هدیابل ریست ۱

 e نکل بواوا یو رمالصفم ندسابع نیا وید یدلوا حد هعطع "ارز ا |

 ضل تولوا یو ر د ندهدانق ويد ردراشاوا كاله هلال ارب هیص

 مظعكناوههرذک نوک یدب هک ردو دار ند هلط ناذعهکردب وص جد ندٌفلس

 ( ینروهظ )



 E 7 e ۷ ورخ تب ۳7 روت وا نرالا یروهط ِ

 :*یدتاكل اله یوصاب ی هلج بوشود ھا رارزوا راغاطناروط هداوه هدد صا

 ندجهج هبهرفک یلاعت قح هکر دن ورم ندسابع نا د هددناوخ ریه ران

 هرمشط ندرهش نوباتیق یروص بودا زوهط وضع ی ترارح توریدسا موع“داب !

 هاک ان نوشت یرهدوک بول کود یرلنا ۱ كن . رقاب ندضرا تراز هدنرلةدعیح ۱

 یسهلج بقغاب شنا هدنراقدلوا مج هنتلانوجاتدورب لیصح هدک دلکتاو رپ |
 (یرخآتباور ( رلرداوا لاله هلا لیاربج دص ورک ءاقعض نالقهدرهش بولا ۱

 نندسهکردوب یلامجا تالیصفت نالوا یو رم ندرابحالا بک هد راوت ضعب

 ا هد افو ندم بول وددا کا دا یدک توردان رس مظعرب ولو ۱ ی TT EE || روهدهه ران وبهدقدلافوحتباغ ید قی رذو لسن بوباشی قوج ےھارب ات رطح ||

 یراک دید هكدا نوادرآ هلا هدعدیدل وط رهش بوش راق ها نتدمدالوا دعا

 ندهفلاعهبذتئاط يکناوت تولوا ژرفاک هک الها رلزااس نرم لهارلببنات رمشهدرب

 تان ۷ صقفعس نک طح یردار زوه ب ولوا هاشداب تبع نورگ داح وبا

 ۱ | ندم لها بواطاک ا یدیاراو یراع ددع زوتوا كرانوب بولوا یر هداز مغ

 هلن ریمو لک صقانهدننامز هم اضنور دلوط هرانیهزرپ ا تیولآ نع تالوک 8 1

 0 تحصا هرلزوب هک هو بوغوط بیعش هدنراما * یدرارتاص ولام |[
 هاو ندم لها ه دعا یدروت+ ک هلا رلقحوپ دنالو تاربم ندنردب بو. راق هدروما

 Ey 3 نهصت لصتمو توعد هن هدوداو ۱ لس مم ندعح بانج مس هر هکیا

 ۱ گام دوس 8 ؟ نا ردهکرکپ در دن راعص کا هدفدتلوا تاط هر زد

 بولد * هلوسرو هللا ېن بیعشاب تناو "یشلک بر وهو انقلاخوانب هل * هدکدید |
 0 هدلاحوا هکرد و رخ ندبه و * رابدلوا هراب هراب تبوشود هرب ندرلپ-سرک رلعص /

 || ندرانروک ی راز وب نورتک هنب روا بوج اقرار فاک نیکممالب ےک تباخ لحما |
 هدقدلوا هداب ز یسافج هراناتسم زرفاک نامز دسعب یداک هناعا تروع رفاو ۱

 امد ولد ) نيكاقلا رخ تئاو قلاب انموق سو اسد ج انب ر) بیعش ترمعح |

 تاک كوك هنت رارهس و دا بولاق زجام رارذاک توسا مو“ دا رال دعا نیکعا

 ترارح بودنا كاله نراتگالغوا ضعب یدتعنا بوقوص یرارفاک بو شوا
 اکا زرفاک نیغلوا ولوصراقا ولها ولغا یرهش هکبا هدقدلوا دنشمو دتعاوه

 ۱ ۱ توهیحهرا رک ول هکلوک و وق ولوصراقآ هدقدنشآ نددحاوه تزارح بوحوک 3

 | رفک نکل بوشالقب هک اله بوزارق یراژوب ندو“ داب بویلوب هراچ نکل
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 یسهبرا ت تولیرتآ ها رازالس* مالسلا دیلع نعش هلەح ما هدنراقدلوا رصم هداثعو

 بوروتک تاوبرپ هنن رزوا کن هلن دم مالساا هيلع لیاربخ دولت هيشراه

 ةكيالا یاککااد و ندم لهااب ) بوجاص رامیلغق هنتسوا هرفک توئوط هداوه

 ی ےکھلا تناک نا مکما انصال اواوقو هلوسر متبذک اک کبر باذع ملا اوقوذ
 یو زدنوک کیا ۳ دنوت وط هن رل شاب كل رارفاک بواک ادن ید ( م 4

 E 1# ارج ترضح نولوا ادب راهتعاصو 0 هدفدلا 0 1

 هکباو ندم بواوا نازوس جاغاو شاط هدنزونرب و نابرب رارفاک هلج بودا |

 *یدلوالصاو هرب تاقیجندب قاجیترار> بواوا لوک بونا ید یتا كن زرهش ||
 هد یدرعءوط ترارح الصا بوقاد ندقاربا هرارقاک رانالسم هلیعش ترمضح |[

 یسومشهنالک هناعا كنلک نالوالالهوش الغا بو دا مسیرلنلوا لاله بواک |
 نلک * هلج تاداسلا كلها × ناذع موقلاب لح ( ےظن ) هکیدد یە رمو |
 تعاج لط × هل طسواران فتحا هاتا مولا دیس * ا طسو هکله * کر مده 1

 *بیعش ےھنم او × هل عصمرادربغ * منع قب هطح * هلع قرب و * دعرب |

 نالوا هدننا نب رالام كندرفک مالساهیلع بیعش هدءب (ثن ) هلقو تاراصح ق

 1 تولوامقم هدنرهش ندم نونلحاکت یزد كن ر ندرانآس» نودنا میسعت هرازالتسم ۱

 | روئلوا نام هدیغاشا ےک یدرب ونزقاک ا ببعش ںواک یسوم ترضحنامز دعب |

 تودیک هب هکم هل ارازالسل وا ندیاذع مالسلادیلع بیعش هد ها ( تاقرفتم )

 یدتا تافو هدنرمس دفص برق ا هدتاوررب بود راب دتا تاو ا

 ماقم هلم رمز هد هکم بیعشو ملاصو دوهو حونربق هد هیکسم حیاوف نکل بوند
 ا رقاویراهش رش تاز رد و ماقد رش ثیدحر ولدرد هدنسارا

 1 یدلوارفا اص هلىرااعد شاطرب نالوا هدنرلفارطا هدنرد وعد نامز هکیدناوب یر

 هناسوم ترضح ین رب تواوا یزفییا ارام ندم دالوا ك يعش تربضح

 باھذ یح ںولجآ هدنراکدتا اعد هلا سود بواواوللکش ا ندکلرعو ییدرب و

 تدم * روللوا ناب برقنع یکیدتا باداو عوجر جد ییاشو تود ندی |

 *بوندیدا لب زکسیللا توعد تدملیب قرقزوبا یرکی زویکبا یراف شرع,
 توشدردشالغا لب زویجواهاضر ابلطو هللا نمافوخ ءاوا بیعش هدسلاحما نیز
 هرکصندرافک كاله ؛ددناوخحرات * رولوا شلوا هدایز جد یرررغ هيا یدک

 هیلع یسوم هدب نولوا نکاس هدشدم هنن هلا هتک شع نالک هناعا اشاس

 || بوروط هل لی نوا ولجان نزف رانو و بولک نا ندر .ع مال
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 ںودیک ږ هکم ید رانو E یسوه ها وق زلط ەد بودا تافو م سا | هیاع

 نرش هرکصیآ تردو JEN ندک لک # ه رم هم 2 مالسلا هيلع یوم

 هداسوم هصوهددناوخ رب جرا هش نکل بود یدتا تافو نکا نطوتم هدنآ ۱

 # ردن مجرم رابدشلوب مال سل ااهملع تیعش هلا aE هرک صد دلوع رف اله

 || ددعنوا یتیدشاو ها وم تواک بیعش ہدھ ت یار هدئاروت هجرت هج رع

 هناوارطد رونلوا ریست هدا رس انیس ور ہدیغاشا یرادعم قرو

Soمک مالالا هیلعین یسوم لاوحا رد رشع سهاخ تان  

 || هدنلخرر مالسلا هيلع وقعد ن یوال نٹ هاف ننارعن یسوع هدنلګرر كرمسافت

 | یوال نرهصب ن نارع ن هدلماک حیرات بوند ثهاف ن رهصب ن نارغیا خد

 بولوا یوم هايس تاق دشب نوک مدنک هکر د و رح ( لئاضف ( ردروک ذ هود

 || ترضحتولوا ف زک مرعلا لوا ٹلاثیدیاراو لاح نیکتم لاخزن هدنزوب كراپم

 || یو غیبت ردنیلس رمو ادنا عج لطفا هرکصند هللالیلخ ترضحو هل بلبح

 || ندناروت باتک هدتناوررپ لزان هرکزویترد هرلزوب نیما لیرپج نوا نیلاعلابر
 ۱ نالک كد هراسدع, EE ردشلوا لصاو فد رش حوا نوا ندعح ںانچ مدعم

 | یسوم ترضح هدیابل ریست بودنا توعد هنتعب رش كرلنوب نرلتما ايدا كيب هک

 || هرزوا یتهب رش كنوب یسهلج بولوا لس رح د هبایننا نالوا هدننایح یدنک |
 | توباتیدا انا لعا هدففو لع مالسلاهیلع یسوم هد هه حیاود نوتد رابدنا

 ملک لاوحا لیصافت ردروک ذموید یدرافح هللا سدسم قفو ندلین رهن قسو

 دعت هدبالوا نیغلوا لمک دغلوا لقتسم دلع هح بولوا میظع مما مرکب ر
 هکیدنلوا باشه هصح تربع ةضةد دع یللا ندنااورو تااکح نالوا هدیاک لوطع |

 *دص)روئلوا نابعو ناسالاح ا لادتعاا لا لاجالاو لیصفَلا ني یرب ره

 ن نار نالوا رصم نوعرف هدنامز مالساا هيلع فسوب هک رد و ره ( تدالو

 || تاداع بول درب بعصعنب سوباق ندنماعاب هدک دتا تافو او دیلواا

 ضب و مادنتسا یلنآرسایب بودا ادیخذ ملاظم هعاو ابحایهاس "هنعارف ||
 | بمصمن دیلو یردارپ هن رب هدکدتنا تافو هرزوا رفک یدردنامالباواذا هلهجو ||
 | كد هلب یللا ندنسولج بواوا دلا مصخ هنشومو دشا ندنیشاس ءهرظ بوک 1

 | هن رلتروص كنودنک و هاو هنر هلهواا یاوعد اشاحهدعدنورب دناط هراع لح 1

 أ, هقاشلاعا هقاطلا نع جراخ نيكع هدا لالضا بوشلاح یل ارسا ب نوریدیاط |
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 یدنس نوعی نوعر 0 ا REEF 9 ام 20 راس نایت ۵

 هجکر هدنرهس هب ردنکسا هاو ۳ ده هدنر مس فلم نالوا یھاکتخ هجا وق

 قحالغوار هداسارمسآ شب بوریدتا رل ھے رانهاک بوروک دع> اف "ه-ءفاورپ

 هدند تګ هدنراکد شا رذحصو فد و وید ردتجهلوا تاک اله بس بوغوط |

 لس شا ن رلع الغوا تاک را ناغوط تل ارسایب مر لب نالوا لیلذو مد ۱

 نیکعا تافو ندنوعاط هتک دعب ندایآرسایب هدعب بوریدتا لتف لصت» ||

 یراناتوط لب رب لتق یرلناغوط لد رب ود رانوسلوا ضرقتم ردرام زال هتمدخ |
 توربدتبالاله نالغواكب زونزوعطاب كسيکيانوااب كيب ناسعط هلج یدذّتا وقع 0

 مالسا افیلع یوه IRE ۵ ترم هدلس یججوا مالسلا هيلع نو راه هدوفع حس

 نودیک هر رب نوکرب داخو دوخاب دیار یمهدلاو ( روت و مو ( راددلک هدوجو

 نوباق تو وق دنا روت سول هدنروا هلا قادنوف ییاسوم ندنفوخ نوعرف |

 تودنا زات داما نوعا كمروش كع نغمالوا رادربخ حب هرم كن وتاخ 1

 هرادم قرشرادو ها ىلع هات و نالغوا ناماه یر زو كنوعرف هدلاعوا

 هدقدلوایهاذ تناخو رساشنیکمروکر انب را هدروتتوبارا dl ۱ ماع ماعما نورک | ۱

 هکروقهدلاویاهدقدلوا ناب رکو ید یدلوا نار غوا توروک . یتشنآنولک هیجار

 جاه تاو زؤرم ندنج رادلو هدک تنتشتا ا نداسوموبد ردشمالقاص ی ها

 هکردب ورح ( عاضر "هصقو تونا "هصق ) یدتا جارخا هلتمالس ندشنآ هلبا

 ت و دا تافو نارع یردب نکیا قلبآ جواب كالنوک قرق مالسلا هیلع یسوم

 ,E هدننامزاب هلم اهل ۳ هل يس هطساو تالءر ۳ هلا اؤر هی> ار یسهدلاو

 هلب اهم توی اتفر نفارطا بولوقدنما ییاسوء ر

 هئن : رةق كنوعر %9 رکصادنوک قرقاب و نوک وا و یسرا تولاص هنغامرالت

 لفک تداعتش لفطرب یو كدهویورب وخ بوجآ ںودراقح نوهرف نیغمراو |
 | یمانعمكنآ (یتمذبحم كيلع تبقلاو) هدربسافت *یدتاتبح راشخایب نیکمروک |

 هکر دروک ذءیجدهدنننآ (هواننالكلو ینیع:رق نوعرف دآ رعالاقو) بوخد ردو |
 هدا رد بولاق نحاعاطا هدئحالع هکنداراو یزقرب اله هنض مصر كنوعرف ۱

 هلو دنصیدراشعد رد, رابیرغآ كن یبالع كلوب ردکر کھ سنو هنسار یک ناسا ۱

 رونر,یزوب كناسوم اصوصخ نیفاوبافش «دنراک دروس«رق یترابیزغا بواکیسو |
 هلی نوعرف نیکلروک تامالعو تامارک ولکدوب بوغبج دوسبوما یتهراب بولو 4
 ۳9و ایمن مس یر ن الغول رکی دق روق دی ga یاو 1
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 هدناربتعم صعب *یدتاعتموید لهن دا لغوا هیسآ ی اونا بونا كمال

 ها توم نوجآ قودنض تواوا یزقیدناب زوفطالتتم هض م عاونا كزوعرف

 || هدعب بویلید كعالاق ییاسوم هدکد روک نوعرف بولاغص یسهلج هدنرافدشاب
 || ییدنناج وزتهلباربجنیفاوا انسح تیاغااش بود |تغارف نوع رطاخ یرارق
 | ندن ةرصف كنآ نوعرف هللارب دقت نواوایزق یسع كناسوم ترضح هکنوتاخ هیسآ

 لغوا هلیناجر هبسآ نیفمالوایلغوا تاکرایخد ندنولاخ یربغ نواوا دوقع»
 رادعض رم نوکزرکس مالبسلا هیلعیسوم هاذ مکګ هکر دیو رح هدر سافت *یدندنا

 | تويلزوغالوق ا لهاحصل قد رطب ملک اع رح یترشمش بويعا نشەم

 كنوعرف لب رب یدلوک بوقاب هنن زون ا ب ورا نسهع هدک دلروتک

 هک دروک ذغ هدناربتعم (هیط هصف ) یدنلباهوا هلتزاجا هدعب بور نما هدشارتس

 تشد یسوع نکراشخوا هدد بودروتک نوعرف هدک درک دتشاب رب هنشابچ وا

 بول وب نیلافصنورزوا عملو عصره هلرهاوج كنوعرف هلا ییسکشلطاب تسوقح ||
 هدفدرواهنشاب هلبااصءرباب بولاح هلن هنن زوب هلیلارب بوتوط نیلافص هلیلارب دوخاب

 هیمآ یتوتاخ هدکدتا بضغوبد ردتجتالغواوب مدروق ندنسلوا ببس هلاوز
 ینوعرقودزلب ردع الغوا نوجمایسوهنیغلواهرزوا مهار ترضح نددیفخ ||

 بو وقنوتلاب فان توقاي هل آ دنا ىسنر نوا ناما ییا سوم تودنا هیلسا

 بو وق هن نغآ بواآ ییا نیکمرذند هنفرط شن آ مالسلاهیلع یسوم هدقدنوص |
 هلاح ره اظ تقا < ب>حاصنوعرفهدقدق ار ب ویلغآ کب ونا یوا كن رالدد ككرابم ۱

 ندنسقرح هدکد وبنواک تئکل هلبدكرام هد هصق وب یدتا تغارف نوناسا |

 دهنه وا ربمغر کل نالوا هدنسفرحبوب وةوا ندنجراخ ورح عیچیربغ
 ده وق راظعت هدقدلوالس رم ردنراشااک وب (یناسا نم ,ةدفعلاحاو) یدرروط

 ردیاملکن هلتحاصف لاک بودیک یسهلج ها وق ن رسبهرنک ۱ یرادقمر كننکل

 بواواهرات توتابهدقدشناب هشنآ یرالاكرابم هکر دروک ذم هدربسافت رنک | ردرلٌشلوا

 س نیعلنوعرف هدک دلک هنوعد تواوالوسر بويلوي جالع نوشلاح نوعرف

 هرکصادنرو عطالروصدو نم كاس هدک درد نیسردیاتوعد هنتدابع كنب رکن لصا هن

 | مردبا توعد هكا تداسع هراک درور ندا هراح هل ترد هسهراب كلا

 || اکذو تکحو اعبوب وہ مالسلا هیلعیسوم هدیناروکریسغ ( یطرفلاق ) راتشعد
 تعوادم هتداع هد هل عضاوهو لب ع ندرهش هدقدلوب نراسهم هدننطف و

 تد نوکر: یدردیک هن بوربک هيفخ نا ان >ا ها برو یاو بودیا



 ۱ دار 1 ری ناو نظتصد LT هل رهش فنم . طلا لع
 | بول با زازعاومارکاو زانوزعود ردیلوا یوا كنوعرف هک ردروکذ م
 || هدنند ماوتعصت هنوعرف هدروما ضع لاکو لعلوصحزا دعب لاعتلا هل لصف

 | كنوعرف هدکدرک دنا قرقا یيانوااب نکسنوا» زوتوا نواوا هز زوا توادع

 ۱ نودوا هنوعر و ےطم یاس ندلبت رسا یقبنولاقا نوباق ی هیلّشاپ یصککا

 نوجاقمانروق یییرماسیسوء نکرروشکج بوتوط هلجوک نوجا قیساط
 هشیساربا بور وناج نیکلکتسار هن کوک دصفالب بور وتا ی یطبق

 ۱ هدک دتا دص هغمراترو ندنلا جد كل بودا هدیکریخد یلعبثر نیرماس

 | ود المال اسوم بواق هدقدلوا ربخهنوعرف بوقروق ندا سود یطدق :

 هللوعرذ تزاجا هیسآ ی زق یسوعو یمانآ یوا ییا و مهد دناوخر رات * یدارصا |

 هنتمدخ كناسودیدروتک هدعب نودلسبهدنوا یسهدلاو تكناسوم كد هنشانوا

 | هدراقدلوا راوس هلا حو مدخ ردقوب بوریدتنا نییعت لوفزویزد هلرلسابل رخاف
 | زوتوا یدرردا مارک او ماظعاعاونا نوناص ییغوا یبلص كنوعرف قاخ هلج

 نول ود مظعبو رب دا حاکت ینرقكخ ر ندیطبق موق نایعا 5 رک هشا

 36 رسایب نا دلا هیلص سوم :یدلک؛هدوعنو لیعوا نا ندا تولا
 | یدناهدلآیظع ندیبسو و جرت اعاد بوروک نربتلذلاک هدنسارا طّقموق

 لیصفت بود یدتارومظ یطبقلتف هصقنکردبا رهش ریس هجان نوکرب
 ندنفیدئاوا نامرف یلتق كنودنکیسو«ترضح (ندع رفس) عا هللاو ردشملوا

 ع وهو ت حار روع وجو شطعوفوخبودنا راد رت راحات هدقدلوا رادربخ
 هلیصفت ںوراو ھن رهش ندمهاکات ثیو دیک هتفهرب قز هیانوا توا هدرلغاط هلا

 | هنرلنویف ییزفمان اروفص دوخانارفص بوشلوب هبیعش ترضح هللا قب رط جاتح

 ندنجما اصعشع ندنراصعاسنا نوداحاکن هلرطرش كعا قلناوح لیزکس |[

 هدنجوا یغاناولاتح یکنایشاب ںولوا عارذقرقا زوتواا نوالوط هحدوبیسوم |!

 هلف رشیاصع یتددرامح مالساا هیلعمدآ ندننس ره تثج نولوا یسرترومد

 قلنابوح لعنوا مام هناا ناق مالساا هيلع یسوم تویلشغانویق یروس هن

 مالسلا هیلع بیعشیویلبد تزاجا هکفک هرصم نوجاردارب ورداماتراز هدکدتا
 فووم ی رقت رش رصد وربندنامز دعا نداکن ترک ةنک اله كنموةو ندکلرم

 ۱ راصع ردقوب ییاضعروب نم مالدا 4 اع سوم بواوآ ف وفکم هب کلا هکلب

aتامالع یوم 4م ہود ندنا روهط هدف دلا ند  oمالسل | هيلع تیعش  
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Boمو رس  

 نوا توقو رصادر هودا نيك مامت نيكولا یوم قحهلوا هللا ساک كنو

 ییعش تورو تنجںارش مالسلا هلع لیناربچهدکد ىد نیمآیسوم اعدودنک

 4 هر یدلوا ندا یوقو ر صا هلا شلاذ بر تردق هک دا مرلتسلا هيلع ۱

 اوا ےس هدتاوررپ دوخا هل رلذویقو هلن وتاخ نکلا مالساا هيلع یو توشاعادو ۱

 و هلنوتاخ نامها د هل رالغوا یکبا ناغوط ندنوناخ هروب نه |
 لک AE دش دم هلو بهو هدفاشک * یدتا هار مع هللا ىلع الک وتم |

 ۱ یدشیچهدنشار یک وا ندرصم هک وق بهو هدناربتعم صمب بوند یدزوتوا

 (تلاسر* هصق )یدشمروتوا لنو نامه هد دم هاو ی "رە عیچ بودند

 ۱ راق هدن راک داک لوط یداو بدر 5 هنعاطر وط یسهصک هس عج ہیک ىجا

 E عضو ید یرانوتاخ بولعاط یرلنویق 9 نو لو نیفعاب رومعب و

 a o ضاطوشر 5 نکا هدعمارا لاا 3ار E مالساا هيلع یو تو اوا

 | بس ؟ر ارونو بیه قار و قآ ابار یباغا نانعلشد هژاتر هدقدراوا توش روک ||
 شا 1 هدکد اکح ندنفوخ ى تواازوا هدق دش لس اک | نولالمق

 || هد امتداعسلاوهارپ لاوحاوب بودیشا ید نی! كن یسوم بوشالقب کا |
 لیلعت ملخاف كن راباینا یسومات  یدو ولد ) نيالا ثر هللاا یا یتوفات ۱ ۱

 اب نور بناب ود (یوب ساف تن ناو یوطسدقنا یا لا |
 یوگسس مزالمو توهیمو شوهدماسا تیم ید * نرمهح نیکاکادا تح

 هط روس هک نردق هب هلاکمو تو هل دال ابر دادماو تب و تواوا

 هه وشاب وس ال صم لوح ںانج هرزوا یییدنلوا زد هدرصص "هروسو

 3 ېو وقو ینوعرف هلب رامز اض دب و اصع بواوا تلا سرو توبن بتر ||

 یبومهجاوق نیخروم هح *یدلروب نیبعن ق لوا نیعمو رب زو هرانوب بواب رب و
 هرمهعم ندروط نامه هحرکلا ںویمراو هلاعو لها ندناحامه لع مالساا هيلع

 بورغوط قجنالغوا رب هلتمدخ یرانوناخ نج نال ینوناخ هدیناموپ بودیک
 هرکصتدنوعر د اله قاحیدراوهدننای بی O بولود هلتلالد ناب وجرپ

 1 * راد ڈیل وب مال سلا هيلع یوم تنرضحو یزقو بیعش ت سدح هډه : یار ص

 ریه م ( اصع صئاصخ) یدتک هلب هلرلایعو لها هرسصء هحاوف نریم

 هکندشهوق تصاخو هز ۳ جد هڪ تزرعلاتر ترص> هداسوء یاضع هدریساقت



ِ 
eبیک ری  

 ۱ | راجا كود یرلکد رت تسوک اهردزا كلش را رحاس نوعرفو قلوا اهردزا

 | نوعا كمك لیارسا ىب ندمزاق رع و كا وم بوطوب نس هلجج كرلناترواو |
 | یکیانواندشاط هدقدروا هشاطرب دهتیارحصوقلوا قشا رد:دقذروا هیاب رد

 یسومو هدک دنا دصق ادعا وب تودنآ ظو> نکرو وا یاسومو قلا موسح

 موه هنن رزوا بولوا اهردزا هدک دلید كسعا كنج هلیسودع نکیا قنابوا
 لاطاق هدق دنلیاص هرب هدتحاح نی و قلوا ایضرب مع هدرلدهآ وک ارق و كعا

 برا مههدک د اید قمراعج وصندرویقو كروتمهویم هزاتبوشقاریب بولوا جا شا

 ضم * نود یدا راو یتصاخ و تعارک وارد هع یدو قلوا هغوق مه

 هدنسهل زه سینا سالح بوشاپ وس هلا یسوم ترضح هدرانامز اهش هدنک |ا
 هکیدبا وب ید یر نداصع صاوخ هدنلحم رب هلدناوخربم خیرات * بوند یدبا

 || رب ندنجا رب هل تردق بوروا هرب هلبا اصع دقدلوا ج1 مالسلا هيلع یوم ||
 تودلکو اکا نیایسا هلج نکررو هدلو د یرب یدراقح یرهقفن كالنوک |

 ید هدنلح ر * یدرروب هاب هج رانا بوروتوک یک رلناویح اب راح ىج داصع
 هلتعرسیک تا هدنلا بوش هیاصع هدقداز وب هدکع روب هدلوب مالسلا هبلع یسوم

 یدنا راقح هبط حار ندنما كناصع هدک دا دار هیط دحار و یدررو ۱8

 ۱ هدربساسقت (سعالا رکن وعرف توعد و صف لوخد ) ردرو کذم ؤاد ۱

 هن رانوتاخ مالسلا هيلع یسوم هدقداوا ماش یس و روما هدروط هکردروکدم |

 ندنسار زو كنوعرف هکنوراسه یزاردارب هدیناج وا بودیکهرمصم هلتیعم بولک ||
 | توبن یخد اکا لیئاربج ترضح امدقم نیفلوا هرزوا مالسا ند نکل بولوا ||
 ۱ نییمارب زو هناسوم یردار بوروتک ند ربخ تل کش هدنوهرق توعد و تااسر و ر

 1 توشلوب هلا یسوم تویلوشراق نیکمردلب نهج و هرموم كناسوم و نولوا

 تاقالع نص ین یکیا وب بوشلوپ هلی راریشمه و یراهدلاو بو بک هرهش ده

 || نییادب نيد یب نیما لوا بوشلاج ل یکیااب هتسفه راب لی رپ هب قش نوجرف
 تورتک با نذا و دعا بویموق هکمریکر ليج وباق ندنربحم وریکت لک كن رق تاالص

 هدسلعد سلارع # رلددتا توعد الصم هر زوا ینیدشلوا تاکح هدنآرف توُتلوت

 كنسکیا ره بولوا یراصح تاق شع درکادرک كنب رهش نوعرف هکر دروک ذم
 سه ید راو راوس دربند مه رفت كس سش و راها و ع راخمو یرق هدنسارا

 رفا و هدنحا هکیدناراز هتيم ب ولوا راجاتآ عظع و را وص هدنفارطا ن وغرف

 ( زواج )



 TE تو SS و لا * زرد لاله و ۳5 زواجت
 ر )رادشا وب هثوع رُف هژتمزالم ل اس و اب هتفه رب توراو هرصق هلا نوتربع

 نکا بلط هر 2 نوعرف هرطاتلا دعب ۾ ر هدرمساشت ) اض د و اصع

 اهر دا ےن راسا هراتم نوریدلاق نشان هدقدقارب هرب نساصع یسوم ترضح ||

 یا و شاط ییددارغوا یولحاص راشنآ ندنرزوک ندننرو ندنرخا بواوآ |
 نوعرف هدک دتنا موعه هت وب یر هڏ بوجآ نزغآ عارذ ناسکس نوقاب بوق

 نکشمامروک انعو عوالب و ض مربالصاوریثدلیب زوبترد بوشود نذنتخ مورح

 مانا ماحدزا بوحأق قلح رهس نالوا حج تواوا الم لاس کو دعا رص

 E تب اهردزا هژدوع رُذ ع رل تواوا اله ماه مافک ك شر یراق هلا

 یایدبوقوص هت زغا لردزا یلا واف مالسلا هبلع یسو» هکر د و ره * یداوا

 | یدوع نکنید ید هز رب نوع یب نوعرف*یدر ولوا اصع هدقدعص نوتوط

 بوشاق رزوک ندنرون هدقدرامحیوقوص هش ود بلا عاص كرابم مالسلا هیلع

 | تولوا نابات هقافا هکلب داور و قاط یتاعل و هعشعش ناشخر دیشروخ دام
 نوعرف یتارهاب تار وب یدشا ع وجر هنلاح یکلوا هدقدقوص هش وق رارکت

 | هرواسشم هلا یوق بودنا لج هرس اشاح هللا لهجو دانع لاک لتعلا ےدع
 نسح * راددلواكحهدیآ عج هرهم هر“ ر فاو نوعا هرظانم هللا یسوم هدک دتا

 لضف كسرولک هلاعا هنوعرف مالتسلا هیلع یسوم هدلاحوب هکر دب ورح ندب رصب
 كد هک رع رخآ مقس یتگ مره ییبایش هک عهدا اطع هتل رد اکس هل ا ادخ

 هن هیسآ یتوتاخ نوعرف ءدک دید ردلاراد تثح تاغولا دعب بسم كلمو تنطاس

 ۱ نودا بدخرت مطع هراعا ود رداک دددرآ لع بص تداده ٤ دم ا نبوڈشاظ

 یعدوبع دارقا ن هکر دا تیهولا یاوعد هدقدسناط خدهناطرش ناماه یرذزو ||

 هزات نسف هدک دشا 6 ليم راهطا هاش تدوع جد نوعرف بود نسردا ۱

 قجانوعرف بودبا داجتا یتماب وب لاعص هلی اب وت هراف بودبا لست ود مويا
 الع ضعب یدلوا عام نيعل ناماه هکلک هناعا بولوا عناق هللا لاحوا درحت عماط
 هدعو هی هنسا ترد نانلوا رک ذ داره ندنیل لوق هدا ( انیلالوق هلالوتف )
 تالو نیعل نوعرف هکر دوب ییاجا كالو هدربسافت ( هرههفصق ) راشعد ردکشا

 زوعط زوتوااب كس نا کسات كس شاطر SL كبب شب نواا كم شک ندرهع

 مود نامه هرزوا ح٥ا لوقزو رجوا ندهب ردنکساو مودو م ءا كب نوا كب
 هد هیر دنک ساات ل بوری دتا عج رھامر حاس رفن شع ا کا ندطق |

) ۲٤ ( 



 بلوا تیعجبهدارحکر نو تک 19 هد تموقدیع E ولا او ۱
 1 ۳ دوس غا لو فوحمو بوروسهو ژ هراناغروا مظع ررحاس
 | | ولع هلراهرد "ر ا|ینارعصنیغلواواغاب هلر هم یرزوک كفلخ ولک هتکرح هدقدرق

 ۱ ا رو ضرعو اف بوغاز زم اصع مالسل ادب اعیسوم هدقدناص

 هةل ودنا عاب مال ابیتهجج رارد*را نب ی دهم تم کی ۲ رد

 بواوا الهو هد رم اباد مكب زو تلا اب كس شب یر کیا كس شخ هدک دا موس مود

 هناعانوروکی هیطع"مزش ون راس یذاوب تان هلجوک تافصاا معذ نوعرف

 || نوعرف *رلید روک ن راماقم تجهل رب وهدننجهدن راک دا ہری ههحنانج بواک

 | هت راجاقا امرخ هدنرانک لبن رهن ینیراندب بوسک نب راقابا نب رالا كنسهلج بویقاق
 ۱ نمو اتا )رەت ندالع رعد ردنوعرف ندا بلص مدا اتنا هداند یدصا

 تودوقروق هلبلصو مط یو ربه»بودیالالدتسا هل رهاظ كنتنآ ( نویلافلا اما
 یسوانمآ اف ) هدربسافت ( هرفک ن اعا ) اعا هللاوراڈعد یدهروتک هروهظ نکلا

 اسوم ترض > هک ردروک دعهدنننآ(ه المو نوع ر ذ نم فوخ ىلع موق نم هب رذالا
 قوناخ ك ناویراد هنن رخ كنوعرف و یس هط شام كنا و نوتاخ هیسآ ناه ن دنوعرذ موق

 ۲ لات هن ېک ازرب نرتسوک نسوبتولانو بسیح اب ناععمار لیفرح یلغوا یسعكنوعرفو

 ۱ زوتلاندلم ارسا شبندنرلک د اک ناعا هرګ "هکر درو لم جدو * ردشهروتکن اعا

 جو لوا تواواناساره ندناعا لها دابدزا نوعرف نیک هزاعا هتک كر

 ترصح هدکد تا فعاصم یناقجعاوئاو نمد فیاکت ها رسا ی فوحاو

 هددناو خرم را * ىدتاتیلسفو رص فیلک: و تراش هلا ادعا كال هرلنایسوع

 توعد هعها ارا ترمّصض>تعد رش قلح یو ترضحهدنرلف.لوا نواعم هر“

 (دالوا 5 ردزوک دم ولد رلددلک هزاعا هلق شک ندط.د موق ل 5 ت ودنا

 توعد هدنشآ ما اوز هسا وات اوئمآ نذلا ءا اولا اولاو ) هدر ساعت

 یم ک ییدعا هدقدغوط یشود ندشارطصضاو نضع نوعرف هک تدر اتتوم

 هناسوع ندنراذفوخ رک ات یدلوا ردنا لتقن راّتحشالخوا تک را ناعوط ره فارسا

 i ردد زم رذح یتعلالرشلها رخ نوعرف هللا ناهس + ردروک ذم وند راهی وا علا

 برغم ییلاطو تخم ععال رهم كجحاک هناا هکشعا رخ ییبع هز ندنمونهفم
 | ناطیشلارک نم نج را دصعلذومذ شاوا لف اغ ندنغج هلو | لذآو نران لاح رج هدلاوز
 | یسوه هکر دروک ذه هدزبسافت ( طف روهظو نوع رع ) نالذلناو هلالضلا نمو
 ۱ یل وودرا لیتو هاب در کز رونصن» se لح 2 ءلع

ene DTT IEDR ORT ITT و 



 : E ل 2ا

 ۱ هلي ری علاوم هللا مک بوش احهدهرول نمت دم ولآ دعو ن قرف دنعچ 1 ۱

 1 نویتساط لب توم هک ءدک دشا روهط یزرعک کاپ هرفک تودیا رو رم هدعو

 ۱ هدرب سات رب سفت نو ذ یدلوا طعق لیوا هددناوخ رمم ےرات * یدلوا طح ||

 | هدعو هنوک قرفره كد هل قرقابزوتوا لد هیچوا قرع نوعرف مک ردروک ذه ||
 تربچ لاک بولآ .تلیهم یسد هنوک قرقزب بول ودام و ددد یول زا مات ها

 | یسهطشام كنم مق ( هطشام لتق ) یرربدزک ناج ب وشاش ندنایغطو دانعو

 : رر هنورف شم: رف ین دالوا كنوتاخواهدتاورربهدقد وط نوعرف بولوا نام وا رک 1 ۱

 | نسهرزواقح نم هیاربص مجانا بویلپوس هلفح تردق یتجیالغوا مما هم بوت ادب |
 ۱ هقرطترد بودروتا هرزوا یسهقرا یوتاخهدتاوررب رلددنآ هنورفهلسهدلاو بولد 1

 | «دننسوایمکو کر ررربینلغوا جویلغابهغوزاق نی رلفابا نب رالا بولقاق قزاق رومد |
 | ارز هعودنقاص نداسوم نیدخجان نکیاقجتالغوا رما ه«یجصچوا بودلزاغو |

 | كوي ر ندروم د نیم نوعرفیداب وسوب دردیدبا هللا باذعامارک بت ییاذع كنوعرف ||
 ینوتاخویدرانآ هما بور دار ق هدشنآیآ ی یهنسک ی کیدا بغ بور داب زوک و ا ۱

 | نرالاتنوتاخ هدتاوررب راد دلوا لک بوناپبوئآ هنکا كنآهلبدالوا شخازاغنوب د ||
 | كنوتاخوا بوریدوق شن هلا نکل هتشاب .نودلنعم هل هم رومد نراذاا ||

 | ناه هلا ربص مجانا قجالسغوا بونآ هنورف شعزق یتفجنالغوا قلیآ چ وا
 ۱ ندهدناهو رثک لها ندا هدهاشمیی هرج* وب هدکد لیوسوید ننردیک هنج ورغوط

 | كنوعرفییهطشاملتق هکردب ورم ( تلط روهظوهیسآ لف ) یدلکهنعا یرایعت
 | نوروک هیسا ترضح نالواهیسار لابجدننامیناعا هدنیلق نکلیسلوبتمو ینوتاخ ||
 | ترذمرب هلیسرواشناماه بویقاق هنناما ینوب نوعرف بوکوس هنوعرف راشخایب ||
 | رومدکیا هنسسکو ک هدناوررب بودلغاب نیرلقاباو نب رللا كزهیسآ بواقاق قزاق |

 | تبرشندتنج مالدا هيلع لیناربج هدلاحوا بوقیچ هنسهقرایوا بولقاق قزاق

 | چ وانوکچ وا یترهشرصم یدنلوا ضیقیورندم وطنلا هج کشا بوروتک |
 ۱ کشا هر هیسآ هدتاوررپ یدغلوا قرف ہیک هلبازدنوک نوشلناق نالط هک ۱ ح

 , تراشا هلءمراب ااا وک نداروا مالسلا هيلع یوم ترمه> نکروتلوا ۱ 0

 5 دنماعم یهدنشح هدک دتنااعد مال سل ا هيلع یسوءولد نوسع وطییادعا بودا 1 4

 ۰ یسومهبلغ نوتاحهیسآ هدرسافت *یدرب وناح ل اافصو تذل نکرد مس بوتان ۱ ۱

 ۱ هر ره وا تودراب وشراق هش دوک هدقدوط نوعرف تواک هناعا هدمال سا | هيلع



 بووف ی راک 9 ار ام سو Eî ۳5 ی یراق و الا ھلو ۱

 کو ةنطایناتس هر نودناهکلوک ر یک مالک نک ج للصم ر را ےکب ۱

 هدد هدک دتا ْنلاعلا تر تاجانمود ( نيلاطلا مولا ن م و هل تو نوعر 5۰ 2

 شاط هدتاورر *یدرب ونا هلا ناوارفرورس نوک یزد ءالعم كجه ریو |!
 || رانالب هن رزوا تولغبهر نوایدرتاب هدساوررپ بوتاوا ضب3 ور لوا ندزغوق |
 هدناذعءانئا هجلوق یرصبنسح هدفاشک * یدتاتافو هلباذعوب بولر ویلاص |

 هرول نما زدروک دم ولد رد هدتنجالاح ںوکجەک وک هلحورو مسج یا لاء هللا
 نیلاعلاءاسارخ ) هدنفح یتلیضف نیکعا لمح هرالب ردقوب هدنلونقح ۳
 (نرعرفأ رها هیسآو دم تب هحطافو دلي وخ تا هک دخو نارعتش عب را

 كءالسلاو هالصلا هلع اقط ص مدح تربضح هدتجنولوا فد رش تیدحر وید

 ندع> باح نیل نوعرف ردراورلاو ربخ هڪ ود ELE ندنرانوتاځخ

 ةصق ) اهنع هللایصر ردررةم جد یتیدلوا دیش نکنا رکب بتواوا ولغب دن هسا

 نوعرف ٠ هرکصاد هر ناعا هدننآ EU نا ناماها هدفاشک ( ح ا

 شعل هلی دما قمج هکوک بوداعجب راګ وراد ك یللا ادعام ندراداغرا

 لاری د بورغ هدقدلوا مات بودن یصقرب كسکو بتناخ نارك |
 ترخهیرب هارد یر تواوا دعطد چ وا هدو داعش بوروا هلب دانو مالساا هلع

 هدتناورر *یدتا كالهرفاک كيبز وب هرک نوا نیکعود هنب رزوا رکسعیرپ هنفرط
 هدايا اعم بوند یدلق هدک دنا ونا قوا ودنا دوعص,هیاوه یک دورف

 سلارع ردروکذم ویدرایدلوا كاله هلج هدنتلاان رثدا ترشابمو رادان ین آ |
 كلاس هددناوخربم رات * بود یدشعاوااتس هدابیدن ح رصروب نح هدیلعت

 "هصق) ردشلوا تیاکح تاور بر ورد یدرواقیچ دلی ق رپ هنسوراقوب
 یلاع بوبغروک شنوکیآ نوکزکس نامزدعب هکر دروک ذع هدرسافت ( نافوط

 بوروطهرزوا خانا بویمهروتواهدن واهرثک هلج بوغاب روغ لص بوب روپتاط |
 E ترضح نیغلاخ ام رو ندناکر ح هتفهر ۱

 ۱ اخرو ت 2 کر تا طع | رور تولوا ملقم تاظ و مطعتم رول دنراک دتا ناوار و
 | هدانند ںولوا التم رارفاک هلج هکندبا ص رم عج دارم یداوا ادب ||

 اعطا ایوذرافک (دار < هصق) زدن و رح هدربساشت دولد ید ا رومط هدنامزوا ادعا ۱

 ۰ ر S> EE ° رکاب بک 0 كف رکدعا فو و ا



 کا ویو
 مالسلا هيلع ى ہوم ءامد هش a رکصن د هتفهرب ںود ناہسا نالوا هدنګاو قاب و فقس ۱

 | ءوض نوملارکتتدق ( ظن )رایدلک هناعاوید نسرحاس هدقدلوا عفت رعو عفدتماللا |

 یسک ی ادغب هرکصنذ رب (لقدصق) یتسنعءالا مع مفلاركتب و#دمر نع سکملا

 تالو کم كنهرفک یک بویب یرداوزوداز نالوا دارج هی یک بوشوا
 یرزوک بوگا نیرلناق بورک هنرانهربب یجدیمک_بورک هش راتابیورشمو ||

 اما ےک هیاسوم هلیااجر ییالبعفد بودا لاح كاج نتراکاباننش توبنراقابق |
 دنن ( عدافض "هصق ) رلیداک هناعا رارذاک هن نولواعفد هرکتصاد هتفهر هلبا |

 بوزوط بول عارذررب ةدراقاقوس بوغیچ رادغب روقدحب ندلین رهن هرکصندنآرب
 ناینیف دشا تح بواوط یرلماسعط اوا عیجو یرلمانمو سااحم كەرەك
 نادرکس سونارمح هتعهر نورک هنن رلذاهد هدنو یرلکدشاب وسو هن راناغ رد

 || تودیک هلن رەغب روق نالوا عاص هدنراکدتنا اعد هلع رض دعب هناسومهش نواوا

 | (مد هصق)رلبدک هنر رفاک هنبهدک د تبا لاپ یرمشبوریدلاق بوسا لب رب ی راثبربق ||
 || شات بواوا ناقلزف یفاصییوص كرويف هلجو ینامریا لبن هرکصندآرب هش |ا
 || وصی وق هلبانوعرف هلبالاحوب هتفهر بوةچ ناق جد ندنا بوقص یراجاغآ |

 1 ترضح * هدنرکدتا ماتلاو ع رضتو مالساهدعو بوشالع رک اله ندعازس ||
 هدقدزاو هنلاحکلوا راوص هلج نولوباهر ندالپ نودنااعد مالسلا هيلع یسوم ||

 هکر دفاعر دا مندمد هکر دن ب و رح ندلس ضغب#رایدتیا دعو فلخ دعسییهرفک ۱

 ۱ هکر دروک ذم هد سافت * یدراشهزا هلو نوباتق یراذروب كە رفک حج ۱

 | كبشم یروا هلرافک بوروط لاس هلروض> E هدعالع عیج نالواركذ ||

 || بوبمرک هلهکو هغبروقو هکر کچ هنادر ووص هرطقرب ندنافوط هللاذمکعت نکبا
 | هلب رپ نذرانو هرفک صعب بولواوصیناص هدقدلآرلنابس نکیاناق یعامرب البن
 ۱ هدکدردنود یهساکواو اناقیرطرفاکوص ن فو طنمّوم هدک دگاوص ندقفانحر

 ثتعابواوان اف لا ای هدقدلاوص ر اکر نوجا نور تح تولد یچدوص

 || بوروک لالضلا یوذ رافک یلازهارپ لاوحا وبشا قج هوا تر ۱

 ۱ روهط هل ردت كد هل یجرکب هز وب ن تامالع راددلوا رارقرب هدرارمهآ هرفک

 || هددناوخربم مرات ( نوعاط هصق ) ردراو تیاوررپ هد راوتو رسافتوید ردشا ||
 ١ ندارح هدک دتااعددب هبهرفک م السا ادیلعیسوم هد هعفد ىج دب هرکصذ دمد دصق

 || بورک نوعاط هن رلراوط هدعب بودیصا هفهرب یرارفاک بودنا موخه زروناج |ا
 ۱ فوخ تاغ هر ەرەك بوسا رال فلاح نورارفاوه هک حوا نوح وا هد ۱



OK a. Be 
 نیکع د نانوط هبوعاطنع لها هکردب و مندیهو هد رسال رسو * بوند یدشود

gara: 

 ایعامندنراراس هدههکر ب بوشود هنجگاهرفک هکر ذعظع نوعاط دا رع ندنافوط
 كنافوط نوعاطهکر د و م خد ندربجنا *یبلوا لالهنوتاخرکب كیناسکس

 ندانومترنک ب لوا لالهرفاک كم شش ەدە رپ هک دیاباذع یاں ولوایربغ
 | دن [نوعاطهداندهدلناوالابآاک *رلیدلواروعورام ءا عط تویلوا رقم یرهعا

 ثابآ هد (تانیبتابآ عسق یسومانینآدقاو) ءدیابلربسفت بون دید ارو مظ هدنامزوپ
 قدم یکیدیا مذو عدافصو لقو دارجو نافوطو اط دب واصع یسیدب كع ||

 یدیسنط لیلد كالاوحا یراق دزاب بودا فالتخا ن ربقم هدنسکیا ردمیلع

 هکر دروک ذم هدربساذت ضعب e يتعب ( سط ةعصق ) ردروک مود ردو
 اور قح اون ویالف ےہ ولقیلع د دشاو مهلاومایلع سط اان ر ) یسوم ترضح
 تنهرفک نیکعد نیمآ مالسلا هيلع نوراه يردارب بودبا امد دب وید ( لالا باذعلا
 ندیسابعنا ود ردبسط تابآ رخآ یدلوا شاط بولوا رس یرللاتمو لام

 یرلجاغاو یرالام كط.قموق هکر دن ور ندد تس هدلب زا لاصم*رد ورح |ا

 سقت * رد وب یرب كعسن تابآ بولوا شاط یرلتالوک امو تاب وبحو هویمو
 ندمددص هد راوت ضد و ںو د یدلوا شاطيخد یراهنگاو یرانوتل هدنانل

 یدلواشاط رفاو ندلافطاو اسنولامرنیکعا اصددیهرافک یسوم ترضخ ءرکص ||
 دصق هیاسوم لنف من اماه یاوغا نوعرف هکر دب ورم هدناوخربم ګران * بوند

 شاط یرلتالوک ًامو یرللام كنهرفک نیکعا اعددب مالسلا هیلع یسوم هدکد تا |

 یکلوا ایشا عیج نالو| حح“ بودیا اعد هدنراکدتنا زاین هباسوهزاسان رافک بولوا |
 بقیئساا كل هناعا هک دروک تعالعره نوعی نوعرفیدرمک هن رلتروص یکلوا ۱

 هدنلگررب كن هرو شم راقت نود یدرواوا علام هلا لاللضصا عاونا ناماه نکل

 لسقرف هلبموق یدنک هدنګا رافک هدرصم هّرکصند امددی وب مالساا هيلع سوم زا
 ۔٭ نود ردٌتمروط لس زوئوا هلج هدرمص» هوشلادع) ید هدنا ررب * یدروط :

 عن تانآ بوروط لس یعرکی هدنجا هرفک هرکصند هر ناعا هددناوخریم خیرات |

 هدیآ رنواهلج تابآ روهظ هعلوق باک لها یدلوا هل ردت هدر وب نم تدم ا
 و زززا لوق تولوا ةدنشا-ناهكساعالتلاهلع ئو * هناقتوآ تولوا
 ( قرغدصق )ا هللاو ردروک د مود یدبا هدنګا یاربنواو لس جوا تابآ ۱

 نورامح سو توات مالتا هيلع یموم هدو د تالش نوعرف كاله هکر دب و ره |

 تویلب یتلحت كنوبات هدکد لک یهلا یو هکنک هنمراتالو مابش هلبا لییئآرسا ینب |

 هدک درب ورخ هلا تئح "هدعو بولک كاع نوناخرب شماشب لیبز یب همت تبقاع |

 ) نوایرابح ( 



 مگ یر قم

 | یزارارب هگنحهدت ساراس اشا ایرک کیک للا لدار مسا ینب عیټج فک ول واتح

 ۱ كب زویسلاب زوعط رفتن رو شی اب كب زوتلاب اب كس . یجرگب زویتلااب كنب شع زوتلا

 ی رسقه تواوا a یکتا ز رو: لا ام هو هارول " هجر %* زو: شا ك .حواو

EE Eتب  

 هناور هلوب هل وب یداراو ید یرلتزذ كيب زوب هرک کیا نوا كنهلجوب هجارق

 حابص بودنا تافورق رکبررب هدنرپ ۶ كنب روا هرفک ها تنم هوا بواوا

 حس

 كيبزوب هرک یدب نوا رهکدب نوعرف رعسا| ىلع یس ترا بوشلاح هشنفد كرلنا
 لخاسرلزااسن نودیک هجنرادرآ وید رقلا نا هلبارفظ یب رکسع كنب زو ٠ رک شغاب

 ندحاب ضف وئارط هل رهاب هفاسارح هدندرا رصع رایداب هسد وس دی 2 ||

 ناف دانا ناربح نانمّوم هرز نیفعالقاب توش روک راءنوعرف هدتعاس ىلإ

 ظا نسا نوزوا اضع هاب رد مالدا هيلع ینوم ترضح هللا ادخ یو نکیا

 ۱ یسهعطقر ھ كلاب رد بو روق لاا هلتح ما نولحآ لو یا نوا هه ددع ۱

 كناب رد بولوا كبشم نوجا كمروک نب ژرب یرب راناساس» یوروط 1 عاط |ا
 توش ید نوغعرف هدنرل دفح هران ک هدنعاس ترد نیعلوا د ترد یضرع

 یعاربصق یکیدن م الا هلع لیناربج تارغلآ یهدانلا نا کا د دره هدکمرک ۱

 یرکسعبولاص هیاب رد هرورضلاد بویمهدیا یه نورد موش بوروک |
 مالسلا هيلع لیاکیم هدناسنا تروص نوشالقاب هغمقج راتلوا هکوا نوریک ید ||
 لوا بونابق یرلفاکش كلاب زد هدقدلاق هسک هدورمک نیکعا كلج روس درا ||

 هدوظعرح لوا یتت هلج هعساوعف (اران اولخداف اوفرغا ) قذر تاالض قدرف
 | هدازوشاع موا يمص هصق وتشا رلددلوا قد رح هدمیج ران بدع ردو قد رغ

 هکر دب وره *# یدلوا بجاو هلارکش هنموق لیارسما نب یموتسموب لوا نیغلوا |
 قاع مالسساا هبلع نوراسه هضنراکوا قاح كالیارسا ىب هدنرلقدقج ند رص ||

 ار زیدلوا س ,Xe ا هلن درک رضا تول رول مال هلع یسوع هج رادزا

 هدفرظاوا مال هيلع ینوء نوعا توق هرن هدا هدفرط هل یاک فو

 بت سی مس ی و ترس تست تمام بس تورم

 هجوم

 کک م ےک یخ و

  یسوف هکر د روک ذه هدریسیت ریسفتو هدسارع ( رصع طبض) یدنا مال قلّوا

 ۱ هطرض یز ے٥ هلبار نع ڭا , یشنکیا نوا نت بااک هلعشوب مالتنلا هلع |

 ۲۱ تولآ نرالاهوتلامو نره نخ هلجن كول لوا قرغ هدنراقدراو بو ردنوک |

 ۱ را هتک رربس ناه ندزارفاک هدر تنالو ات ید نیزراعف هدتناورر
  بوکید ع ان ییهتسکرب«ندرلنآ هت هن رزوا كوان یدراشنلاق راقص الغوا اتر وج
 | رلبداک همالسااذیلع یتتوم تربضخ هللا لاو لاه ردق نالوا ناکما .دکهزووک



 ۱ هددناوخربم ے رات (ازغب رم )داؤ 5 Eg رد با هدب
 || هن ر هلعشم ڈھکی ول وا نااس تلو رب هنتسوا رلناتسم زدنوک هکرد روک ذم

 هیهفلاطرب ند هرفک بوبر وب هلی بول وارهاظ دوغرپ ندر ون دجراکوا |
 هغاسط هرلتر وص یکرانوپ هدزب یسموماب یساهفش لینأرسا یب هدنرافدارغوا |

 ید ران و بورداق م E مالسلا دیلع یسوم هدنرلکدنا اجر ضرعودو و تزاحا

 | صا ا ا et یاعد قح هکنوح بودیاراذتعاو را مهسا

 || ماشدالب ځو هربابج لاتق هدنرلک دید ,اهدیا یعس هلا لدو ناج اکا هک نوسسنیا
 a ي هددناوخرمم 2 راب (لج نو ددلوا هئاور هل وب نيول وا صا

 شعب در ارسا یب فارشا هللتح را نیکفسا بخت عرش ارا رح ندا سوم

 فق وت:دنآ بو دیک هنس هب ر اسر وطهلغب رش یهاقلخریاس بودیک هروط هليا هنسک
 ا لو مالسا هیلع تموم تواوا ماقأق مالسلا هيلع نوراه بودا

 كليا رمس|نب جورخ ندرمصم هک نوک ی جنر, قرقبولوا فک-تعمو عاص نوک قرق
 هدعب بوشلیوس هلقح بانج بوراو هجاهنت هتامانم لع یدبا:یوا كيا یش
 هدربساعت نکل *% نود یدلوا لزات فد رش حول نوا لمس یددج عرش

 قردارب تواک هرصم هلیموق مالسلا هیلع ی د: قرغ هکر در وک ذم
 رگ زا! یمروتک..د لر لب عرشو اک هزم هر KA وک زو توا بودا ماتم

 هدنفارطا تولوا 2 ص نوک قرق هدودراو هروط بودیک هلا RE بود

 بوروک یناجرد یلاع شرعو یتاوع هکشالم بولجآ راکوک بودیک د رلکلم
 یا لا بر تانج نزسکتسا مالسلا هيلع لیاربج نزوس قح نرنضح

 بولو ۱ شل 1 مچ هات دز 6 اا ۳0

 ورص 0 دملغ ۳3 بر تربضح لاثع لاج دهام نیکعشلیوس هطساو

 1 هفح فطاو/احر ود (كيلا رطنا یترا تر ) نوا وا قوط حراخ یرارف

 ۷ ات ۱ دم روا و یک اجر نالوا هدنن

 دعیعح یراک درورپ رادد تواک كارداو تارح دعاط دوخا هدقرداو | ناشف

 . قاج یچوا بولوا هراپیلااب بولواربار, هللا بولیزا دوخاببونل هر اب هدکد روک

 ولد یوضر ناقرودخا بوشود ههن دم خد یجوا ارح ریثرو بوشود هن هکم



 ۱ n ۳7 7 رد بوجو ایر E یز 6 3 و 1 وا یم

 | تارذ رک الا تواوا هرذهرذ غاط هلجدوخ اب یدشود هنا تافرع

 | تشهد لاک مالسلا هیلع یوم هدا ام تربحلاحو لصافاو × ردیناشذ كنآ
 | دیعو هعج یسهترباتودنا تافواب واوا ی ج نعلوا لوحو تفاطیب ندلوهو

 | هدلیزمتلا اعم #3 یدلو O5 هاروت ناک هدقد) وب تام ایحاب تفاحا یک

 ۱ هلبازا اوآ تبیه»توص NS دععاص کت الم کت و رھ نواب را رلکوک

 || ندراربا هکنالم ةبيتاوصاو لاکشاوندراون ناعل بودا لوز كرا چ
 ب S> ORE هش ور لاوس بواک تشهدو تشحو مظع هراس ود ت رەخ

 نه e ید هلیاربص نس راقروف هن یلغوا نارگاب یسهکشالم كن هقبطره
 ی ور بودا ناطخو یاتعوبد ردیعاس 1 نجر تربصح تور

 YL طع ع سرع راکلم هل و صا هدک دشا ید

 ) یر یسارحا بوا زا ی *اریم نواب راص عاط هدنراک دتا هد راکلم هاچ

 ندنرو شرع تواوا (EDE قوعصعم مالساا هيلع یسوم هدق داوا كولم ندر

 هش رزوا یساط نالوا هدتلا یعابا كناسوم تام مان حور هل وح سه ود نوسعاب

 یدشا رادتعاو راغختسا هنکر دا تار بلط هداند هدقدلاف نامزدعمب توش

 اصوصخر داک د یو رم هرزوا تدع تیاوروب درست مسن * یدنلوا لیصفتوید
 ردشهلوا فی زو فیءهطت ودرداکد اج لوف نيغمالوا قبال هتناش ماظع یایدنا

 دام قرش بوراوارا ره هرّوط هاروت لورو تو 9 باط هددنآوخرمم را *#

 عرش ادتا یدرأو هر جوا هروط هومنلا رعد بولوا هر صا دال وص> حاولا لوزو

 اک وب یداوا لزان ح وا نوا بوراو هليا هنسک شع نوګا كمروتک دیدج
 بویلریا ندنرب الصا بوروتوا لصتم هدرپ رب نوک قرق اریز ارد تاقیم نیعب را
 شمراو نوحا اسا ی E رادتعا هدیعکنا ا تدابع و موص

 ٣ هدي وا یدشهزوط هدهد” ل صتمنوک ی رق رب زرار د تعاعش نیعد راک وب هكدا

 ۱ نعد را اکو بوراو نوعا احر قلد حوا یا نالوارم E .ھ ند ءرشع حاولا

 ترصح ala تدا بوروط هرژوا قابا لصتم نفک 5 ارز رار د عرضا

 | ردروک ذم ويد یدتنا لوزن ءاروت ولدلح قرق هدعب ودنا تبّو ز بلط ندقح
 یدلب وسه جوا نوازویحوا تب یرکیژو دن اس ومیلاعت هللا ASE جاوف 3

 ق> ترصح مالک هدنتف ا لها ءالع بولوا یو رص فب رش تدحرب ود

 | بولوا طب ندفورحو تاوصا هلغلوا یدق دحاو یانعم معاق ها یعدق تاذ /

( o ( 
 ر
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 || قق نالوا هددیمالک بتک * نیفلوا ققتمو قة ینیدلوا ضعتعو ىز |
 .هلکسعدبا ملک ییاسوم یادت قح هکردوب یلیوأت روک ذم ثیدح هرزوا لیلج

 ر 7 ردندنلبق ییاعء هک ییءدق "یمن مالک بودارپ فورحو تاوصا هدک داند 3 ۹ ۲

 یوم هدنارمتعم هک ۷# رد رز و مریم ندرلنآ یراب نرمضح مالک بولوا هدناوصاو

 ید رر وک یتکید ورو هه ۵ هد 7 رفنوا هدنهاوک ار ههآ یلملادمب مالسلا هيلع

 یلجلا دهب هک ردروک ذم ید هدنسعب بواوا یو رم فب یش ثیدحرب ود
 ضا 3ک بويل وارداق هاب هتسکرب نیغلوا نانا یکن اشخر سکس یرزو را ہم

 رینع یور لد ن رارعرخا نیکعا تاقو تویمهدنا لمح ندیا رظاره هدتاور

 6 تما ءاد) یدبا هرژوا ناکاو راتتسا هلبا ناق یرلیوش تدابع یوب

 مب براب هدناجانم مالساا دیلع یوم هک ردی ورم ندسابع نیا دهیندل بهاوء
 لاضفاو مارکا هلهجو هح دو لازنا یولسو نم هک دیمراو تما لضفا ندا
 عیج یلیضف هننسوا رلتها راس لد تما هک نسمرل# یسومان هدک دید كل دلىا

 بولد رتسوک یرانآ اکب برا نواب وب ود ردنک ملیصف 2 هت سوا ماقول ۱

 تھا هدقدئاوا الف ندفحنانج بولت روس مدردتسا ن رادصنکل نس نمهروک

 كل هلا دحاو توص نانزو ناد رح عج كحەلک هدۆجو كد هتءاق نود

 لاال نا دهشب مکنم یتبقل نف ینولآست نا لبق ےکل تبعسا ییاذع قبس یوفعو
 تاب زالابد باط م ناطخ وید (هپ وذ هل ترفخ هللالوسر اد ناو هللاالا
 ا نرازاوآ زابن زاد تیک لاع تما ویشا مالسلا هیلع یو یدلک

 شعا امدتسا و اجر ود مشا جدر رددذل بک a ادص وب" رع بر یا

 را هسکلوق یرصب نسح هدست سفت (نارو لوزن) رد و رم فیرش
 ںوسک ح وأ ددع زوعط ندحاغآ رب هدن دع تب مالسلا هلع لکا هل ه>

 هدتعب تولوا عارذ روا هلیعارذ یسوم یضرع و یلوط كنرب ره تور وک

 بودشیا ینزاوآ لق مالساا هیلعیسوم بو زابیاروت هنتسوا كرلحوا لوا لب ارج
 نددجرب ز هجا ود هیلاعلاوبا ندنوقاب ههلوقربج نا ندد ممژزحاولا هلو دهاحم
 بوداشهوب ین آ ییاعتق> بولسک ندغاط ییددروط یسوع هکاوق بهو تولوا

 *یدنا ردق یتمأق ماسلا هیلع یسوم یل رب ره هکیدیا ددسع نوا بودا زود

ye 

 . یبضع لع تفس یجرو مکیلع یتولصر هدیرافدلوا كار هر رل كل ھالا

 || فورح نالوا مهفو جاعسا ةطساو تاك ددعت س ید اے ھفتو جاما هلکنا |

 3 تم و نر ۳ ات را

 || تدحر ولد ردا سا هب هصق وب e ات دانذا روطلا بنا یدک اف وار
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 ۱ شاط ول و صا هراسوهدوخاب تولوا حول یا نوا ا ید نو | ندتوقاب لزفا 1

 ۱ ندنح اغا تج هه و یرصل نسح *یدتا قیفشت ەلى اعراب بوسا نیغماشموي 1

 ۱ ںواک ندناجانم مالسلا هیلع رد هدرا رھا دم ںوند ید حوا 2 عارذ نوا

 ۱ ندشار طضا ل۴ e ا هنس وغاز وب كن صاس رکا فال اریسا ق

 راربنا و هییع روما هدنگا بوهزاب هدف دوار هرب یاروت حوا ید نالوا هلا

 یواب ر نالوا هیعرش ماکحاو ظعاوم ںولکج هک وک یو لب لا نالوا هیسفخ |
 ۱ هدکدهراپ هارو حاولا ها و ساع نا هدنلک رب كيال ریسفا %3 بوش د یدلاق

 1 رل> وا هد دعراحوا وا یاد هللا هلا تواوا ماص نوک ق رق مالسلا هيلع یسود 1

 دنا شلزاب هدنتسوا كراتوب مالا هسدا شازاب هن هدنتسوا كرلآ بوردنوک |ا
 ۱ قحهلواید وه ا ینتداروب (حاولالا قلاور هلن آر ید هدنلع ر بود

 ۱ هکاصوصخ رذیسوق هت زو رب درک نالوا ردا تم ردقو تاالدهیاقلا ةلحو 1

 اذه عم ردلکد قبال هیاینا هکر ذراو هعظع ترج هفیفح یهللا مالک لغرب
 || امدقم هکر دبا تلالد ا رمص قیآ حاولالا ذخا بضغلا سوم نع تکس ااو |

 0 شخلهراب یارب 8 ندنحا ولا هللا هلا نبع بضغلا دع اولا ییندوف هو

 بود ردنرابع ندناروت حاولا راضعب هددناوخربغ رات * ردروک ذم وید هار |
 | تاک هدنرزوا هکیدا ددع نوا حاولا رد رمسغ كحاولا ةاروت هرزوا ما لو ||
 هلتدح بویقاق هدب ماس فصق مالساا هیلع یسوم هصلوق رایضهبیدشلزا هرمشع ||

 || یتنوعصم هش رش تالکوا هلبا یسوم یاعد بوللهراب ب و-لاح هر جد نسبا

 || راهببوبد ردندد مز راضب نوحا حاولا یدلو| لزات د حول یکیا لمس
 ك.ک اد راضعبیوبد یداعاردینا نوا لوط كحولر ره بواوا نددحر ز ||

 مالا هيلع لیاربج بوداشعوب ىلاعت هللا هكدا ندشاط حاولا راضعب بواد ||
 ۱ بک ندرون رح هلا ات ییددزا نافرف بودازود یک ولهرهم بوسک ر لوا

 ۱ 3 دوه هشاط یدردیشیا ن زاوا لق یبوم ںوزاب ییهرمشع تالک بولآ
 | هکردشعذ سنا نب عب ر * یدیا عازذرنوا یرب ره بولوا حوا زوقط حاولا

 | یدروتقواهدلی رب قزجرب یدبا یوبود شع بونا هززوا قاواتفد قرق هاروت
 | مشوپو نوراهو یسوع ندایبنا یدیاتیآ كب هروسرهبواوا هروس كيپ هدنا
 | یدشما) ظفح یتاروت نوت درفرب جه یربغ نذعالساا مهملع یسبعو رب زعو
 ۳2 ترضح > نددم ت ا ید راشارب زا ید مالساا و ازا او راضب
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 : لتارح,دنوعرذ قرغ ام دعم دوخا کلب د| هناحانم ییاسوم نرمّعج ترش و

 هدنرابدو هدنعآ ییکیدت 9 لابحایهدرب یا دصا,یعأبا كن توک مالسلا هاڪ !

 نوبالقصبولاهطقرندک اب اخ لوا بوروک قفانم ی راس نانلوا قالتخا |
 یچټر زوتوانیکماک اهدا زنوک ن وان دهدعونوکز وتو هدناجان مالعا هيلع یسوم

 یرلقدلا هلرس هنام نوکو د ندنوعرف موق هدرصم لار مسا یب نیعل ییرماس نوک
 لاوما ناقج هران رد با هدفدلوا قرغ نوعرف موق هدنساوررپ یدهرشک هعتما ۱

 ۱ رایوتلا تونا هنکا یس هلج بواب ا 2 ید رانا نیکعد راک هو ترش | || یسوع نیفلوا مارح هزسرالاموب نوا زراسو رزو مس یراقدلا نینر موضع |

 ندرانوتلانیب را و ای وق داتسوا بواواندرلنابط هب وغازوبامدقم هدک دن را

 ۱ . ندنجما هدق دحاص هنن نا ندقاربط ییددالعص بوزودوغا ازوب رب هدنوک ج وا

 || واتا هللاةردش هصلوق را هنو سابع نبا نیفمجادص اءآد یک یزاوآ وغازوب
 | یراکاردا بودا داشایکعا عامو صقر هدنفارطا هدقدلوا وغازوب ولئاح وانا ||

 ۱ رابط ۆغازوب « ركض دن وعرف قرغ بولد ردوب و دارا ت نالوا لیلق

 || لوا بودرب و تزاجا هلاکشا تدابع یک رانوب هدهزب یسوماب هدنراقدارغوا هزاقک |
 ۱ كنون ىك كب زوتلا نيغمالوا لئاز هياكلاب ندنرلبلج تلالض باق لطاب ركف

 | وهلوبغشو روشیرلب رغند هنسک ك یکیانوا ندنیءاش و فسوب لسن هدنګا
 اأ ربمغیپ نوراه نالوا یسوم ةفيلخ پوپاط ه وغازو لوا نوک ید هلیابرطو

 نوسع رارشا رافک هللا راربا نیسنموم نالوا رارقرب هدم السا نیفماملوا رداق |

 یسوع هکر دروک ذم هدربسافت ( هب وت "دصق ) رلیدلوا لّتععو لصفنم ندراتلا
 || .دلالض شعوقهرزوا یکیدتنامالعا ی اعتقح هدروط بواک ندنامبانم مالسلا هيلع |
 | وذع هدنراکدتا رافغتساو هپ و لبلذ لیئأرمسا ب بولک هبضغ مک هدکدروک |
 1 قیر یرب هدقدلوا یهلا صا وید رلزوسدنا ل و یراثامط رلنایع ءاط هس ارد قعلوا ا

 || بورق نرارب یرب بناجاو براقا بوب روب تل یباوه نوکیا جرتبوزوک |
 هدقدنالقوببواک وفع ربخبودیک تا هلنوراهو یسومءاکب و امد نیش هماشخا ||

 | بوتلو شفلوا لاق هنسسک كب جوا نامه هجو :اروت "هجرت بس شع

 | ب وغازوب مالتساا یسوم هجاوف یدس * یدلوا لوبق یرهبوق كن رتیقاب |
 | لوبق هکرد روک ذم هددناوخربم می رات × یدرواص ینلک بوقا هشنآ بولاغب ۲

 نیکعا راکنا ی و ۵ بودازوب یر هرم بت زا ل



 سوم ا
 ۱ و ا یراص رر هدنن- ا یرالبد د كرنا هد راکدصا تولد كعا

 ن رلرب یرب ا تاط هد. را داوا قر و ر هل-هجوول قداصو

 ناط ںواک یهلا وقع رح هدف دنا وا لتف هتک لس زورحواا كم ا بورق |

 بهذاق) هدعب بويعلوا لتف هلةح صا نیفلوا یخ" ی رهاس هدرب سافت * یدنک

 یدنکو هن کر ۵ و دنکهشهوهفم ینا ( ساسمال لوقت نا ةویلایف كل ناف |

 بوجاق ندا دوا ندنا قلخنیفلوا روط هعسا ید نس کیا هست هر هن ک9

 راسو هعیابمو كعب وس هلکناو كعا تاقالم ا دا رف واد لاک 51 ٠
 وش | ها وقراص ر تولوا لاله دار تبقاص یدشتبلیقمار A كا احد ۱ 1

 نوباط در , وغازوب هک هلوا مولعم * ردرو دم ولد رد قاب هدنموق كنا الاح لاح ١

 NL هدن رهش سابات هدر لازیهرپ هذن رم 2 سدق رل اوا ندم :س ذفناطی ماس !

 * ردرلشعا نطوو کت دا تود الطاب داعتعا ولد ردو سد هدتفیمح نواوا

 هحل وقراطعب رایدید یرعاس نیفلوا ندنس هلبق» رعاس یرهاس رول رم هدربسافت

aتر ندنرهش نا ک راضي زدهلاح هرلنایرلند ضصعب هکر دموقرپ  

 ارهاظ نکل بولواند هقناطنابط هرفص هدلصایدنارفظنب یسوع یبسا نولوا
 نا نوزاه راضمباع* یا راضعب یدیاقفانمو رفاک بو ک ناس

 أا زوطاا کقوف انعفرو ) (روط عفر )ردشلزا ود نوراهی سا دارو هجرت

 | یتاروت مال لا هيلع یسوع هکر دروک ذم هدربسافت هدتنآ ( دو < انا اوذخ

 رذقاطبالام فیلکتقافتلا یوذو قافتا یب لینارمسایب نوا قاش ما ها یک ہدنعا
 اللا هيلع لسا رج هدنراک دتیادانعود درت دلاتماهناجر نامرفوهدلابقاو لوبق بوید

 هدننتسوایسودرآ 1 ارسای نالوا ر ج رقررب یصرعو لوط توراب وڏ ییغاطروط |

 ںوشود خاطزکی رزوازکسزرع |لوبق یهللا باک مالسلا هيلع یسوم بوتوط هداوه |

 ه دج“ هنتسوا یراق اکبل وص یس هلج بود الو بق ندنرافوخ هدک دد زمسرواوا كاله

 لهجو وبهدنما دوه"هفناطبوقاب وراټوب ود يرش ود خاط هاب رز وک خاص بودا

 هدکد نکن دنزرزوا یعاطروط هکر دروک ذمهددناوخربم ران یدلاق تداع هد

 ماکحا نیکی امد دوا بوراواب هیاسوم ترضج هفیفخت ةاروت "هقاش ماکحا
 هرزواقلوا م کک چوانؤازويجواةاروت 7 ماکحاعیجب ودناناسآ ا وی
 0 E رطالبح رسا م السلا هيلع ى دومودءد یدل و رارق

 هلن | ارا ۳ هردسآ دنا تیالوهک کد ون اد رغبناحردماش تدالو در ساک مس باح

 ۳ قرم ن ۷۹ نیذلا موم انرواو)هنآر 9 Cz یدلوا ضوتمو ۳ و ۱ |

SISE نت ۳3 E ۳۳ 



 18 تام هدصق TEE 1 ایف انکراب E ا شضرالا |
 | ندالع ءامدق ءابظع هدرسافت مهاشم هدنننآ ( اتتاقل الجر نیس هموق یسوم |

 | هیوغازوب كنموق مالسلا هلع یسومهکردوب یرپ بوئلوا تیاکح تیاور وارد یکیا ۱
 هوت ب تاط هتموق دوخأب راذتعا هراک ترفعه راک درورپ نرصح هش . رلقدباط

 یسلدش هک وراومروط هلا رات لح ر شعب ندلبارسایب فارمشانوجا رافغتساو

 هتفوتیک ناموط ید ما هن ررزوا یدروط تا عاط راتو بوفجوراقوت

 هلترعا بر بقاوا قرغ هرو مالا هیلعیموم ید رو یعاط بونا ت تلوت قآ

 1۱ هراکشآ یترع رز قاح یسوماب هدک دتک ما یانتشلا هک سک لوا وشاب وس ۱

 دوخاب نوقاب نس هلج بواک ا ندکو که دنراک د دز ز«ناعااکس هج" روک :
 یراهرهز ندنرافوخ نودیشبا یتکر ح ےظع رکسع ر ندنیغا,یدلک زاوآ ولتیهرب ۱

 وید هموقرسدهاشهدننا عوق نب برا مالسلاهیلع یسوم هدنراقدلوا الهو لاح

 لهایباقو هلج بواک هل هلدا یسوم ن ولاغص هلج یسهنربا هدکد تنا امد هن راتایح

 | لالهنیکْیاتب ور بلطهدت اوررپهک ردروک ذمهدریسافت هن *مایدت | مالعا همالسا
 | هکر دو تباور یک کیا ید ا هنسکر فن ك نوان دلا رسا یب رانا و تاج هن نواوا ۱

 هلج كحهدا رودص هدک دتک هروط نوعا هاروت لوزن ییابقن مالسلا هیلع یسوم ١

 N نوفهج هغاط بورأو هکدعم یسدنک ںوتلیاو د رلنو شا تداهش هروما

 بلط و مالک عامساو ماع ذصق بروط هدنکنا غاط بولک دابق هدهلاکء 1
 ضب %* نود یذلوا قدح و عقاو قلاس نولسنارپ دنامازا لعد ایحاو تور ۱

 یسوما كموق نع كالگاامو ) یدنلوا رابتخا هیناث هدنض؛یلوا تباور هدریساقت ||

 ندموق یلوا هدهرول نم تدا و ن رم ەم تم عج (یرماسلا ےھاضاو

 رو یده اهتضسن قوجا ولالا ذغا بضفلا یموع نع تکسالو ) بودنا
 تاور ) ا الحر نیو مود یسو» راتاو نوبهر مد مه ندلل

 رافت # ران روک ضفانتو ضراعت ارهاظ هد نیتساور نیکمنا تلال هیوا

 هناانم مالسلا هيلع یسوم هکر دن ورم ند بهو هدربستربسهت ند سابع نا هدنیلالج

 دععاص هدن راکدید ) هرهح هنااا EEE هلا SS شعب هناروت بلط و

 نوجگالینارساب مزجراذتعاهد هيا عف د رایدلوب تایحهدعب نوقاد نس بوشا |ا

 ) بی رق (
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 تواوا ل 5 هلدا مال هيلع یسوم هدقرل 0 هشهدو هشعر بر رد

 لودع دوهش هدنناق لیبارسا یتب هیاسوم بودیشبا یس هلج ٌیابرالا بر باطخ |
 قیفوت هدنسارا تباور يکيا نائلوا رک ذامدقم هرزوا تیاو روب سد # رابدلوا |ا

 مالک هدر سافت رک * رواوا لثاز لاکشاو لاوس هلهجورهو لصاح قیفلتو |
 یسوماب ) هدرپساتریسفت توتدردراشتشیا اهن عیج نوح ا ندا هش تک یانالا بر |
 یرای رغ نداسوم هصهوهفعیبآ ( یمالکب و یتالاسر سانلا یبع كتفطصا ینا |

 | رست نوالوا حجو میرسه ورد ردراو صیصا ا هدتا ارز یدّعسلا

 ران د رابدتشبا تاذلاب چدایعت ییاذخ مالک هک ردع ی طرف ماما د هدنابل ۱

ES ۱ رولک مزال قالوا یس وم رکاب نالوا هلا یکجا ار  

 هایت نودا باط> هراس وء نکلا نس هتد رم تالک قح ترصح نکل نود

 جو هکع د هلن ےک هرلبرمغ نداسوم نیغلوا نیعماس درع نامهرلنا نویعلوا ناطخ ۱ ۲

 1 نوا قلوا توق هدنداهش هراسوم تواو ۱ چک یالک ربساشت رک | هلةمالوا

 رونالکاقاوا ج راو جا نون ا هرانوب نفی رش مالک یلاعتقح امها
 یسوه هرزوا جا لود دصق و هددناوخرمم رات ( سض 9 ( لا هللاو

 رسل ٭ بونید یدلوا عقاو ن زکیا هدهبن یارک هللا لیئارمماب مالسلا هیلعیبن |

 هکر دروک ذم هدرمسافت راس نکا نولواراءشا قلواء کادر لوزت جد هدیابل |
 لعاند زس ن هکر دبا طعو نوکر ا اک لک مرام ب ونود « رکصادنوعرف لاله |

 حس

 می سس سس سس

SEE PIERRE 

 || سراف رګ و موررح هرزوا لاوقا رهشا هدکدید ردقو بواب روص وید زدیمراو |
 یهلایووید ردلعا نم :سرمضخ نالوا دو ور درد نب رهلا عج نیغلوا عج 0

 وف قلا شعب هل.دزرپ هدک تبا تاحانم هلو ۳ مالسا هیلع یوم ب واوا

 نوک چ واهلا عشوب یدرک اش *نیغاروب ولد نسروشلوب دنا هسرولو ابلاغ هدرب هن

 هدنزانک اک نآ تو و وا مالسلا هیلع یسو» هدنرفدراو هدوعوم لګ بوق ۰

 تقو یسهترا بودونوا هکمریوربخ مشوب بولتآ هبابرد بونلناج قلاب نیغلوا |
 ینلابیدروتوا بواب روب بوتجآ مالسلا هیلعیسوم نکر دیک هدلوب هدرهط تقو ۱

 هربا بوراو ههر ییلدحاق قلاب بوئود هب وربک هدک دتا مالعا عشوب بویلقوب

 لاوس رصیمتنا مالعا کس نب ینرس هیفخ روما قحهلوا عقاو یداوب یرضخ

 یدردنوک هلن ی ییشوب مالساا هیاع یسوم بوشا دهعوبد ها ماهفتساو

 ۰ 0 هر ییکرب شلوط هاب ا هلمدآ رایدلک هاب رد تلرضخ هل |یسوم

 رج E رهشر بوراپ وق هت جواب یکیادزب ببرق هبوص



 1 ۳ یت وق ن 2 اواو e توخرپ ندنا هلراتنالخوا رات وا نوبوا

  لاوقارهسا دەب × یدازاغو هلغاحاب بوزا هلشاطابیدروا هراوبد شایان بوغوپاب

 ۳۳۳ او ور و كخ هبمرلتوب قلح نوراو هش تک اطناتماشتیالومرزوا
 1 افترا هلو نیرو رود »ع ارذزودیاشنرا ها وق ن رقم مال ]اهیلع

 1 مو هه یل سس تی دح یرا ودر هجوتم دف ںواو تیم تر ۶ یللازو

 1 كرد هکلوق ربطعب یدباب توقب هاو سابع نا نودلرغوط هليلا

 | رخ بو روص هلضغ وب د نیسردب | لب ونوح م السلا هيلع یسو»هدنرب ره لر هص قوب

 نەدا ربص هع رلشرا مب نس یگ دید اکس نب ید
 ۱ مالسلا هیاع یسوع هکدرد نیس

 یسوعاب مالسلا هیلعرضخ هديججوا بوللرذعوبد ممروص قارا مد اوهس

 یحاص ۳ دن # هک رد وب ی کسب لروماتاکد دم هدا ریصردتامز فارغفا هلک

 | نتج ەراو یدردبا تلح جد یشب صارم یشببولوا راشادن رد مد ره "نوا

 : : 3 ولیع یو نغلوا داتعم هغملا هلرمح ك ا هاشداب كتالو

 تولواررتم یتحهلوا ر داک هسوم هدا نالغوا ۾ ؟یدتا لتف # ملا توی هک ات

 للاعتهللایدا كحهدیا لالا یرلنآ هساشد نالغوا نیغلوا رام یردامو ردب
 | هدرهشوا هساراوبد مادر عوط % ردکر ک هسر و حاصدلورپ یصوع تالوتعم رانا

 | هنیفدهدنتلاكنا نوا قلاق هنلسا بولوا نداحص یرانا یجند هک ردکیتب یکیا
AR O1 قوب % مدتلرع خ ط ود  

 هنا لا سا مالسلا هيلع ىسوم نواب رآ بولد ردمشعا هلمانالا بر ماهلان

 هکبد ریو زقرب یلاعتقح هشدلاو کالوتقم یص هکردروک ذم هدربسافت * یدلک

 ۹ یوقرب هلببس كنآ یلاعتقح هکیدلوا یس هدلاو رب رب بولوا ینوناخ ریمپ
 هددناوخربم مشرات * یدلوایرالغوا اصر یطوع لوتقم هدتاررب یدتاتیاده

  ثیدحرروک ذم هددحاو مسفت رد روک ذمود ردیلوق قداص رفعج هنناث تیاور

 لود هک هرزوا تدر روک ذا هدنا هن یدیا هعقآو نوتلا هروک ذه هنیفد هرزوا

 تحصا بوغ رم مالک هدنرزوا بولوا حول نوتلارپ ردنیخرومو نی رسفم رنک ا
 | نعوب نا تبج ونزع فیک ردقلاب نموبنن تبع ) هکیدیا بوتکم بولسا
 باس اب نمو نل تو حرفن فیک تواب نموبنل تبع و بەت فيك ف زراب
 هللالاهلال اميلا نامطدفیک اهلهاناهبلقتو اسندلا فرعي نل تبتو لغغد فيك
 راضعبیدبا ع رمد هللا مرم عا یدآ كن يکيالوا هدیابل رست ( هللا لوسردڅ

 رول م هدیضاق ریسفت * یذیاریمفب بولوا خاک یعسا كنب راالع اذج هکر ادب د

 ( مشاک )



 FERESTE جو و ERE دبی چله هم لرد هد با نا اور رسا ی سرت سرد نا

 | هکردب و اوخربم خیرات * ردروک ذموید یدیاخایس حشاک ||
 ۱ ۵ بسا د یچدوا تویتساا تڪ ندرمعخ مالسلا هلع یدو» هدعادو نيد

 ندیلع نرضح هددن

 شالو ةجاحلا نع عجراو اراض نکنالو عاق 1۳ تارک ناب هللا كعدوتسا) 0

 كنیط> یلعتناو میهاناطح نیّطاطارملالو بک ربع نم كحلالو هحاح رغیف !

 هلج مالسلاهلع یسوم هلرضخ هکرد ورع بوبد (دغلا لا مویلا لع رخؤتالو ||

 هدارگگریردا هرس اح ودق تاک رع ندلا يج را دلوا سادا وب نوکر کس نوا ۱

 نا رگ هکندید هدقدئلوا رک ذ یو» صد هدنحاصم یاثئا مد شاو هرضخ |

 نسقا نیکمامهدنا 2 هب هلتسه چ وا نذنحماكنآ مدل رسا هه كب هنلغوا ۱

E 1ی و٥ یدیلوت هکر دب و ره ندلوسر نربصح هدنناروک ریست ۹۴ مدعا  

 ىلاعتەللا تەب رغ روعا قحهلوا عقاو ید هک ات یدالوا شعاریص مالا ۵ ءاع

 با لارا یب بواوا هدنشارب ناسکس,مالسلا هبل یسوم هد لا
 ندسلطا واکنرید و قو دنصر ندنونلا ناص الصقم هلقح مما نکیاهداتسروط هب رب ||

 | یضرعزوبیوط هتفارطا كن هبقورداجرب وا هبق عارذرتوا یغافتراو یضرعجوالوط ||
 راو شرفو ناواو تالا كولو تور ردا هدرارسا عار شت ےک |

 حاولاننباندکو ک هنشا قو دنص بورد تا علو حص رح هل رهاوز رهاوج یفەزاوا

 نامزلا ةبق هدرا رس لکیه ه هبق ةداهشلا توات هقودنص نو و ییهغ رمش
 هدنفارطاو قجاش روغ هدنکا كەد ٽول ود دآ ويد سدعلا تد ودعالا دف و

 بوسا روت ندکو ک هدقدلوا ماټ یو بحو» ر توللوا نیت رارب كجەدا نارق

 بویلباق تاوب ے۶ یراکدید ماع ہدالکش ناموط یتفارطا ید رول یهبق 0

 بوی هرهک در دک هنسک یربغ ندمالساا امماع نوراهو یسوم هدشناعل كنابات رو |

 هد هبقو نی رلتءاما و تفالخ مالساا هيلع یسوم هدعب بواوا مانب رق كد هنوک هح
 || رلسابل هرمغ و بصانم لها و ییمروط هن رزوا راناب رق و ییقان لیدانف و روخ |

 || تالیارسایبیدلبا نیعت هش رذ و لس و هندالوا كلآ هلنوراه ترضحیکهردیک |

 ۱ وب بودا لالح نلتف كرلندا تقلا و مارح یاس قح نب رلتفاس هرانآ |ا

 || هللاتداع ورندمدآ رود هدقدنلوا ناب رف نوا قلوا تمالع هتک راصوص
 | لوصحلوبق تمالع بوروتوک هک وکی اب رق بواک شت آ ندکو کہ رزوا یغنبدنوا
 دیع یدیعس موب لوا نيفلوا عج قلخ هب هش رش هک ت راز اصوصخ نیغلوب



 مک( +, تم

 اأ رو هدد غوا یکبا وادآ وبا باذان كنوراسه ترم یافت * رایدندا
 1 ندروکنیفکا بولا ما ندر رخآ بول وڌ یشن |ییادخ ی ەد هبف بود قلب

 | هلجنفدلا دعب رایدتا تافو بواب نیراکرو جد كنسکیا بوةيچ نوت ىجا

 1 ا مان لیماع نالوا هرن د باس هدنوکو بودا ده ع لو یتلغوا یا

 حذو هو و یقودنص هلع> ما مالسل | هيلع یدو* هدناروت هجرت یدنلوب لوتعم ۱
1 

 عاونا و رز و مس یر هنسا بی رغ و بی رفاو تباغو ماعط "هرفسو هراتم و
 یدلوا ماع هدنسا دتا لب یعکیا كن راق دفح ندرمص» تور دات هلا رها <

 شت | یادخ ا یود روب تأوت کو ی هبف كد هماشخا نوک ره

 یب هسردیک ندهبق تاوب روبرم یدرواوا ایطرپ یمودرا لب ارمسانب نویلباق |
 ۱ ی د 3

 :a o i e e RET ۳ | نوکه عن ربتاوب هکیدر واواهاک یدرروب تاوب هن هدنرلقدنوق ںوچوکل ین ارسا
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 لیصفت ردقلوا ,دنفاصوا تیفیکو هدنددع كل زهتس نالیباب نوشد یدزرولوا ||

 | روکذع هدربسافت ( هر هصق ) رواوا نار ناسا لقع هکرد روک ذم فیطا ||
 ۱ یتئوناخا نوا ثارمء شرب ندئساب رقا یاب یا دوخاب رب داانا ی هکزد

 ۱ تید ندنسلاها نوغارب هب هن رقرب یتیم بودا لتف نوا تعلحاکن ییزقاب ||

 هدکدلک یهلا ما هفمروا هن رزوا تیم ندننا بوتازاغوب رغصرپ هدکدتسیا

 | ید لوا تولد مم هیلزاغوب رغص لصا هتروص هکر یتومات نودا بچا قاخ

 فیطابوروصءهدن راک دیدروصنوساوا هلوةع یوا بولیرویب واشاب تروا هدقدرو ص
 رارکت روو قوح هل وعموا بواب روب یراص یقاص یک نوتا شک ردو

 نوسالتواهدر یکیدنساا دوخا اره ندب ورع عیجج بوی وا مادا هدنراکد د روص

 یکتا یسل رد یراقانرطو یرزون و یخ یساضعا هلجو شرب ویلاص ود

 اصر عيطم هنسهدااوو شنا تافو یردب تواوا حان ها صهت ےظع یسهصق

 مادقا بولایط EE ےل .علعت المر هدنتروص ناسا نولو دات د هزات و

 کر وب هللا یلیداب ینلید بونلاغوب هدقدناص هنوتلا یبولط یس رد هلبا مارباو
 ىکروک ی کا کوک یهدنزوتقالوفاد ییموقوصیغورب وقاب نغالوقان یتدوب خاصان
 یدردلوا نالف ندماب رقا قب توعلاق قرهقا ناق هدنراقدروا ها رول نه سارا

 ا مالسلا هیلع یدوس هدک شوک نوید |[ || یدردتا صاصق بوریدنوط یت

 ۱ ی
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 یسویتساهب كنهرش یدلوا مورح اعرش نداوتف» تارمم لئاق ثراو ورندنامزوا ||

 هدیابل ری سفت وید یدشود هصح هرفنره بولاص هلئارسا یب عیج مالسلا هيلع

 || رهسازاغوب رفصلصا هنلیئرمسا یب هد مها لوا هدب ربغویضاق ریسفت * رد وره
 ۱ نیکغا اب نفاصوا بورتسوک جوک هراددنکن کل یدرولوا لصاح دارم

 || ردو ص فن رش تیدحرب ولد یدتا دی دشت را[ مهلارحز دیج بر ترصضح

 || بوقاب هشنآ یرغص روب ح هکر اربد دوې ةفناط هکر دروک ذ٥ هددناوخبم رات
 || هدعببودا لست هنوراهترمغ>دالوا نالوا افلخو دعا ماللاهیلع یسوء لوک

 هللا نذاببواحاصرادقهر ندا وک ل وا هنن رزوا تیم هت دنلوب لوتعم مولعمان یلتاقرش

 بد رغ صاو هزګ و دیعب دهعو ددمدما نوشود ھن فولد ییلناق تب والدا

 هددناوخربم ے ران (مرحح هصق) یدبایراجویاب یرابلا هم مدنا لدا ربما یو
 || نيغلوا ایح لهاو رویغو روقو تباغ مالدا هيلع یسوم ترمضح هک رد روک ذم

 | یرب ندنراکلبدا یب لینارسایب بودیا لس هداهنت نوهکءاموک هتنک نئدب
 ورم لراسوم نیفلوا او هکعا تروع و لسع وشراق هن رارب ۱

 نوکر هدنراک دتاوکو تفکوید ید نجاقندلسع هد رکاب مزب یدیسلوا ضمر, |

 شاط هلا هللا 2ک نکسذع وق هنتسوا شاطر نرلناتفق ب ودنا لس هداهنت

 بودیکه درا وید روتکی عابسا شاط یھب مالسلاهیلع یسوم بودیک بوب روب
 ۱ ارم ندب ویع نسح ندب بوروک ناب رع ییاسوم یردعن كا یب هدلاحوا

 | لیارسا شب بویک بولآ نراناتفق بروط شاط هدقدلوا اد وهو رهاظ یکیدنا
 | نذلا اهدا ) رایدتاراهظا راقفتساو هر وت هن راک دتا نظ ءوس هاسوم ترضح ||

 | قبا (اهيجو هللادنع ناکو اولاقام هللا هربف یسوماو ذآ نیذلاک اونوکنال اونمآ
 | هلقح را مالسااهیلعیسوم هدعب راشعد ردنا تراشا هیهصقوب هرزوا لاوقا دحا
 : لارا ی هدهن یارک نامزدەد نیغلوا او هشوک برد نون الفص یشاطوا

 ندئس هشوکر ه بوزوا هلا اصع مالتسلا هلع یسو» هدقدلوا جات هل وص

 برا هو دمو یوم قسنسا ذاو ) هدیضاق رست * یدرفا ریسج رحوا

 ترد شلرابوق ندنغاطروط رج روب رم هکرد روطسم هدشآ ( را كاصب

 كحوکددعرحوا ندنس هشوکر ه هدقدروا هلا اصعنورونک هل یدیاوا هشوک

 لرارسایب یدرارولآ و ص طیسررپ ندلینارمما یب طابسا ندنر ره بوقآر اقمو |

 ناخ هلناتفذخ نکردا لسغ



 aT دا شاط | :

 هرارجگو هر رف ضعب تیک واز دال 19 صادنوعر ۰ 3 قرع مالسلا هيلع ی و رج هجرت (افوات انیس ةبرب) ىدا عارذروب و ا ند رج ۱

 1 ۱ ریدنوق اس بوت هدکد ک ی رب ندنراق دعح لند رہے توجوک بوئوق

 نر هدناسدت هام هد وآ کال یع و ار ندرصعم هددناوخرمم حرا % بود

 رفد یرارارب هکنجكلنارسا نب هدرابا هام بولوا ضرف حف ناب رق دیع هداتس |
 كب چواو ك زوتارلئلوا هدنسارا یللا هلیا یجرکی یشاب هدقدئلوا مما قلوا |
 نالوا ناییاس هل ارمسا یب وریدلاعح ندرمصم هدعا توتلوت کا یللا زوي تل ا

 ی هنر بویر و زلیدبا عب دات خوک و تک كا قاخ هک تلو 1

 ید نایعل کیا كلب ی هکیا ی ههیح ۱ هدناقلخ هلج ی ۱

 ںواک مالسلا هيلع تیعش یسانا نا تكناسوم تروح ندن دم رهش هاا لوا

 1 هنن رللاوحاریاسو یواعد كمعلخ هلج كاس وم ترمو> توشود رهظع هتاعر یلک

 ندنرلما طبر ره هدکد روک م السلا هيلع بیعش نی رلتجز ییلک هلبا دیقت تالاب

 لآ فح یکتجز بودا بصذ طباضو سیر ەد بیقن یلماک و لسقاع رب
 لیصفتود یدتا نییعلو بصل بوروک .بساتم ینآ مالا دم یدو» هدک دید

 یوناخ كناسوهو یزو كن دنک مالسلا هیاع تیعش هدنار وت هچ سر هیب ںو ؤا

 راهذو ليل لا صم سات دارا نوروتک هل ییلغوا کیا كناسوم و ارقص

 ادعام ندر اوب وبيع ررب هب رب ره كطبس یکنا نوا هدک دروک یتدیقت تاذلاب |

 هلج و رلطباض ویرلشاب كولب رو هرفن نواو هرفن یللا و هرقن زول و هرن ك ره

 4 ردروک ذم وید یدنک ه نطو مالسلا هيلع تیعش هذعا بور دتا بصا ریضاق هراز( س

 هدنمح مالسلا هیلع سوم هدندموا هک ردروک ذم هد دناو خرم 2 را (ںاج تاتع)

 مدصوص> ضع! نواخ عر یر هرم سم هلا مالسلا دیاع نوراه یزردار

 ۱ تلوب نالوا ناب اس هرحسع یسهتربا هدن راک دشاتب اکتاعوت هداهن هل رازب یر

 هدناقمس نکل نسصوصخ هلا مترفغمو مانع # هچرکا لینارمسا قبا ندنجا
 ندایننا ادخ هلاک« فرش نالواربسم اکا هکنسرولب هنوکیوا هن اکا هذناق یسوم

 ی هدعل تولک ناتعا باطخ وب دسر 5 ی کا نوص یدلوا رماه هش رب ۳

 هدقدنلوا هدهاشم اوه تو دلج شنوکب ودی لاو رول ندنرزوا یالسارسا ۱

 تودنارو هطیص رح صرب هدنوئاخ ع سه بودا هب وت مالسلا هي ۳ نوراه ترحه>

 ۳ کت روا امد

 ی



 جک بو تم

 ٩ ردا هکعالاقولرق هنسکر تواوار ها ورهاطیترولع لاکو تمرح و تازرع سانا ند

 | كمالساا هيلع ىسوءترمضح هکر دب و رعهدخن راوتوهدریساغت (نوراقفصق) یداوا ||

 || ترمض> یدیایسع تادذلابا ا یلغوا تنسهرمشمهاب كن , ردار ا كنس هزیدات ی سگ |[

 مولع نداسوم بولو | لب ارسا یب : لج او عا هرکصادنو راه ترّضحو یسوم ۱

 اط نکیا یطباض لییارمسا شب ندنفرط نوعرف ناعالا لبق یدرونرکوا هریک
 اّفحو دسح و ضد اعاد هنوراه و یسوع نیعمالوا یبصنم AS یسو» نواوا ۱

 تعنص یلاعت قح یدرردنا لمح ءان هتنارق ندنرفطا لاک هدا ران 1 نودا

 ۱ نوراق بود رک وا هنوراف یوم هلاسوم نوجا ناما : 9 ءاث یا 8 :

 | هالو راهنیفد ندننامزمالسلا هيلع فسوب اب هلتراهم هدنراجت اب لاا
 || ددعشتلا ا قرق نیراحاتف سراب و ,N ا رادلام ج راخ ندفصودح

 ن 0 هربس یه ا ردققهرابرب بولوا ند. ردحاتفم رهیدا یشاط رثاق
 ردناتفایض ییایقشا بوقیج رورغھ و زورسم هلا مشحومدخ كيب ترد ولرکا ۱

 هدنارافهیرب *یدزلوا عماس عماطیغ یتغلوا هدقدنلوا تحصن هرورغ كرت یدا

 || یسوم بویمرپ و نوراق هدفدنلوا ضرف كەر و ةاکز یتلام عب ر هتک غ ره
 ایعشاهدعب *یدتا دانع نوراق بولدرب و نوتا رب ندنوتلاك یراب مالساا هیلع

 كسردیانس اقا از ساره و مرش ی سالا نيد هناسوم هز وتاخ دش حاق رب هل هافنا :

 ۱ ورکذ و ظعو مو نالوا رب هددنعه ا د مول رب بولد عرب و نوتلا كی اکس

 || ردضرف جر هلهأتم ناز هدمالک ءاسشا دیعس ص ین لوا ه ددیعو و دصعو
 ۱ هدکد درواوا یلب تودد یرولوا جر كساوا نس فاز بولاق نوداق هدکد ید

 یاحعقاو هدقدنلوا راضحا بواد رارولب یدتا انز هلنوئاخ نالف نس كموق س

 ارتجاهکعا فا ههللا ملک ترضح بور و نيع هنوتاخ مالسلا هيلع یسوع هکعد

 ,دعوخد زدق وش بور و لام ردقلوش اکب نوراق نوجا ناتهب هرس بویمهدنا
 هلارراق تورودنود لید یلاعآقح نكر سلا كعا ایفا دوخاب # هو یدتا

 هدقدلوا یاوسر یاردب نوراق بودنا راهظا یرارسا یراکدتا رارساو اقخا

 | هدکدتاادخ ع رضن هلبا اکب بودنا هد هدنرزوا قارمط مالساا هيلع یوه ||

 || رلتلوا هدنناب كنوراق هدکدریو ربخ مالسلا هیلعیسوم ب ولوارششس رب هلقح را ||

 شت نوعلم نوراق هیاسوم هدلاح وابوک هرب هلیسهنسک صوصخ یکیا بوچاق |
 *یدلوا د دانو فسخ بویلوا دیفم ندنرابضغ لاک بودیا دیدش ع رمضق هرک |

 چ وا هدنراکدید یدردتا فسخ نوا عمط هلام كنوراق یسوم ایا عب ۱



 بیک ۹ مس

 ۴ یدک هرب مال ید یراو هلجو یراوط و لامو یرادو نکسم هرکصادنوک

 مجریب بچ هن یسوم ا هکیدشربا جو ندقح بانج هکر دروک ذم هدر سافت

 نيكس كندحو نيبلت كندش ىنيلا و عرضت ردقوب كرالوا فسخ هک نسشعا ||

 یب بودبا بیصذ تاج یدراهدبا اجاو ادن هرکرب اکب نوصقح مرع ىدا |

 كناسوم هکردوب یلاججا كنالوا هدناروت ۀچرت * یدرلهلو بیګ و بی رق و عیعم |
 رف یللا زویکیاو هنسک رفن یکیا ولدآ مورببا و نئاد هلبا ح روق ییغوا یسغ |

 رکن هت هزب زکیکیا هلنوراه كردارپ یسوما رایدبا ندنفارمشا تالنارمسا ینب هک ایقشا

 مالسلا هيلع یسوم هدن رک دید زسیکد ید سما ی یک مزب ید نسرسردنا

 ندا یررداح كمورببا و نئاد و حروق ا یب هدنعب ب وراو هده” ||

 هل راراوطو لام و هلب راعباوتو هلبرارداچ د یچواهدقدلغاطقلخ بویدلدی |
 كاله بوقا ییایقشا رفن یللا زویکیا لوا بواک شذآ ندکو ک هدعب بوک هر ||

 ی ی)هئسک ردفوت هنوراهو یسوم یراضعب یا هدعز *یدتا

 توم: اف یک نوعاط هیایتشابولوا قح بضغ هدنراک دید نکیدتنا كاله نوګا
 وید كب ترد و وا عفر هلنوراهو یسو» یأعد هدعب نولوا نا

 مر اند مک دزرمن * ابد ج ۲ زادرهچ نوراق نب ) من ) یدئلوب شلوا لاله

 ردشلوا عقاوهدناراف * هل رب هدناروت هجرت (هریلک تن ۳ رج روهط و هد ٌدصق) اند

 توروتوانوکز ؤط شع هدناراف هیر, مالسلا هیلعیسوم هددناوخ رمی راتبوش د

 دف ندنلا رافک *م-هلاع ی راک دید ن رابج ییوسدقم "یضارا هلعح صا هدع)

 ءاسبقن نوجا هریاسبج لاوحا سمج بولک شب راق هی رق بوچوک هلتع زع
 هسدقابهندرا تیالو حاول بوردنوک هلاص یی هنسک يکيانوانالوا لینارمسا تب
 تولوق هنجگایکب بوئوطیرلنوب قع نب ج وع ندهقلاع هدنراک دلک هنیطسافاب

 توداداژآ وی دراو سرب وربخ هارت ارسانب ی الصو توق هدک دتلبا هنن رلهاشداب

 هدنراک دتا فب وخت قلخ ابق یاب ںویالقص نب رات ذکر س بلاک هلعشوب ہدن راک دلک
 هدکد سا تاجانم مالسلا هیلع یسوم بود دانع هک ندنراوقروق لیئارسایب
 فیوح هدسعب بودنا باتع و باسطخ هح هلتارسا یب واک تلو ر هیاوه
 شومه دەب ×را لوا لاله ةعفد توقآ بود را یک وص یرهدوک كرفن نوا ندا

 هلي لیئارمسا نب بودیک هبهقلاع لانق مالسلا مملع بلاک و شو و نوراهو ۱
 بولو ماشا بوجہ ر ول حایص هدنرلق دلوا هجوم هرسعه نیکعا دانع کیک

 هدنساراربصع و ندراو هاو نیطساف هللاح وب بوش روک راشوق هرب یرلةدناو ۱

 ( نوا )



  iردات  eنيالا ولغاب 0 مشول تورا یوم ن ا ۱

 | ےدلاع هل ر رشا داود مالسلا داع یسو» هدااح ود ںواک توراو هو ی راکدتسا

 هلبا اسمع بوزارک مالتساا هیلع یسوم بولک وشراق ج وع بوراو هش راد زا
 || عة زس زس یرافک كلام بولک «لیارسا یب هدقداوا كاله بولاح هنکیا ||
  ۱دیک لب زکاک م دد ےک ٥ لولم هدکد لب نه دنلشایرالو تالاا یب بولد |

 ۱ یی هدعب یدنلوا تیلسا ندفح._یاثحوبد (نیتساغاموقلا لع سا ا ر 1

 | اعد مالسساا هيلع یسوم نیکغا داز دافن تیاکش داشعا داذح داهندب ا ارسا |

 1 یولس بوغان نیس : ر یرلک دید نم هج ر ع هن رب كعا نوکره هلو فطا تودآ

 أ بود باک ا یکیدتا سوه س و یرلشوق نیحردلب یراکدید
 هناملاذبق ی اط ییدروتک هل 9 هلع یسوم هدکدنکو ت ید یروص ۱

 ۱ هک ید بول ا هکدحوک بوقآ مسج کیا نوا بوروا هللا اصع نوب وق

 ۱ مج هداز ندکلنوک رر نداوسو نم او صرح رلّطء؛ * یدراقآ

 || رظان ههقلخ ییهتسکرب هدک داک هن هللا مالسلا هبلع یسومءامد بولوا نا دک
 | هداسوم ند یدنمردلا ]1 هداب ز 5 اا كلاوک ررب سا 9 لتر ەم ك ا

 1 بولک هدا ز ندنداع ea نیغلوا مارح دیقت هلیلاصم اند ینوک تس
 ۱ مخدر د یکبار نوحقک نو ره هلب واساوبیزرولآ ندرپ یکدنوک رشکبا سکر ھه

 ا كلارا ییهداتناو ید زرروک راشعوق هر ی رلقدعلاق هدنراذدنوف توت رولر

 ناقا ندشاط بودیا اعد هدنرلت ۲دتا تیاکش هلاسوم ترضح ترد شست

 ۱ هسا بوقاب شنا ییرکہ کر انو قارب EY دننربک و هلوایکب راتو زو ور ویسج

 هل هلناتفف ندفح تردق قحالغوا ناغوطره هدعب * بواک یوود هکر رم

 هلبایواسو نهرب هه لب ارسای :هدعب * یدروب هل جد یلات هَ هیک دو بوغوط

 یسوعهش راق دو عناق هقح تم هدنرلک دید زرنسدا تاب وبحو تاوریس مهدی تعانق

 ةر بودنا بڪ ید یاعت قح بولد E كاا و بودا مالسلاهیاع

 | یترقیرابربغندیلاکو عشوب كراڭوا ,دنسارایللاهلباییرکبیشاهدنرلکدربک هش راک
 هدقدلواماع لب قرف بوشس یرالغوا هن رازببودباتافو هل ردت هلج هدنګا لی

 :dl أ مالسساا هيلع عشوب تولحآ یرللو بواوا هکددع روا لاله راس هزار

 ضهب لوصح و نم لوزتهدنارون هجرت * بوئاوا وا ودر ایام یترهشاح را

 یدل-سک یسارا دههچ نده بولوا هدنینیس بر قاح تامارکو تامالع



 ۱ یار ص دوست ی ں٣: * + ید یو تاو داران باب یا یو لوز

 نوا لوط لو فک ید TT ا E هدر

 ۱ *یداندید اهدن سارا سدق هر ن رسنقهدنناب باحنولوا £ و کس د یطرع یکبا ۱

 ۱ یرلعثرط نوییکس سا و ںویگ ارك یرلساب E ى: ەدى ارگ هکر دروک ذمهدرمسافت ۲

 | هک دوببوخوط هلسابل یکی ارط ندنردق هج دغوط یراغجتالغوا بویعازوا ید
 اعا ق> هکر دروک ذم هدیاربتعم دهن ) جوع صو ) یدروب 4ل- ید یراسابل 2

 ىهي رقددع كب هکندشغا ما هکعدنان 5 طو ینا بود جخ*ینرهشاحترا ہل ارا یی

 | كحوک ن معلاصر كن رلمزوابواوا هجا ددع IE هده رقرهو

 ۱ ` كتالوویشا یدررکم دآ نوا هنکا ها توروتوک یک شب ندرامدآ

 || رایدبا ررفاک تسرب تب بولوا یرادتماق عارذز ول رزکسا زوب ردردایر روبان
 هدنراقدراو هیاح را ابن رفن کیا نوا نالی ردنوک هغاقو نلاوحا ككرلنوب ةیفخ | ۰

 ۱ كار ذوادآ ننعیراکد تبا اله بوشو روناج هل بیس یساعد بولواهر > اف كرم مدآ

 ۱ ا زونوا زویجوا كچ واو واش لب زوتلا كيچوااب كچ واک حوع یلغوا
 نافوطبواوا یعافعاردجو ازوتوا زویحوا كجوا ییرکی ههاوقر ۶ نا ترضحو

 | بوقص یتیرب كرللوپ نک ندشلباب ندنزوما هدقداصوص بوتیج هنغوط حو |
 | بووطوشراد هشنوکب وراقج راقلا ظعندای رد هدقدقحآ یراق بوتا یب وص ||

 یدزع وطیرات بوب كعا كییکیانوانوکره یدتاورر بوب هدکدشب رادقمرپ
 | بوبوق هنحما كنيفاب نودوا نالوا هدنشاب نوهحتلیا هن وا هدکدروک ییابقن ||
 | رخ یزلاو>ا هن رلعوق بوبموق ینوئاخ بوینسیا كمزا هلیغاا هدک در وتوک |
 یب بودا لاح ضرع هدنراکد لک ٠ ترضح بوربدتا دازآ وید راذوسرب و ۱

 یب هدکدتا اشفا یوا توکس یسکنا نکیا شرو ورد رکنا فشک هلییارسا ۱

 کتب با اهن ها ےظع بز بویلید كعود هرصم نوفروق لیئارسا |
 هدرادعموا رو ۳ تر بواک حوع ن کیا  هرزوا دانعوید زرتک ۱

 قعا هنب رارزوا بوروتوک هدنسناد بوراپ وق خاطرب حرف ررب یطرعو لوط
 یسوع نوک هن زاغوب كجوع بولد یشاط یشوف دهدهرب هلقح أ هدکد لید

 هدقدلعس توروآ هنغومط هلا اصع بولارع# نوراو هدقدلا رخ مالسلا هيلع

 0 هغافرا لوس ر یوکلوصیا هدنعاارایدسک هلجوک یشاب توشوا قا
 هدربسافت ضعإ وی راون ( ماعلب ؟هصق) لعا هللاو راشد یدروط لییرب تولوا

a 



 ی اما 1 13 ن زا هدنحا ۱ نی رابج ۹ دهن ضو ا

 : بل اب نيکا ۳ هلم هارپا كنم نوا ك EE رکب 5 دن . راتنالو

 فاح ضع و یاعد 3 كیاو یافو هرز وا | هرقك كما ا ھار هل رس امدوب

 ۱ دا هک یاس ی ر هبت وصف هددوعسلاو ها رم سه تو لوا لصق

 لات نیفسا اأ مولا سو ساب قر ج ۳9 و یسهنالا تم فا بر ( ,دنرلک دنا ۱

 مالسلا ئو زوالا e EE ۵۰س نیما را مع ۰ هم ر 2 ارناف

 ۱ نگار تواب ود ردد دهم و! نم تیاور نیخاوا رر#» ینبدلوا هل. عدد

1 ۰ ۶ ۰ 5 
 ۳ كعا اعد دب د ا رسا ی و ۶ اار 5 دوره بلد ہد را ود صع ۳

 نددح قالا نالوا ی هاشداب ترا بال 9 ضلنک ۲ نکل سواد مرذرود ندهللا ردلکد

 هاب E نڪ صل ندر e و دد ی ل ارا د نیک ام ۱ اربانورمب

۱ 
 ۱ یزوس بودزمترولتر ووز لرواوا لاله یسهلج هسردبا انز ی ریزکآ کی ردنوک

 تدارس تصعم نمأش هدک ی از هلا شاکرب یه 9 نا .هدنرافدن وط

 تخلف وتو اد نوراه ن را ربع ن ضاعف نورک نوعاط هر اس 6

 تورواو هدنزوما تودالباص هاب هب رحت نکا هدکشود هساز هلا یاز بوراو ۵

 ۱ نوعاطهدک دردرک دنا لینارسا ین ؛ وادرد و یلاح تایی تا ا لاعت هلا 1

 3 تافو هنسک كب شعاب كب ترد ی رکود ما تعاس ردد دن الف وب رای« بوو |عفر ۱

 هل جو قلاب بو دنا هبلغ و مو هاد اک لاا ا یسوم سها هدءب یدالوشعا

 || نوراهالواهدمن یار هدي اش( رام )یدنلوا لتفید ماعلب ویرکسع
 یدت !تافودهن یا رگ هرزوا ن راک( لوق جد یسو» هرکصث دلم ۳ مالسلا هيلع

 ۱ ىدا حف عش وبا ګ راںودیا تافو م السا !هیلع یسوم خد هدناروت * هجرت بوند |

 ۱ یقین :لوا مچ "رو هک دیار هم هه وهددوعسا اوبا ارس ەتو هدیابلرمسفت نکلیوشد ۱

 اار ىن مالسلا هيلع یسوم هدق دل اوا مات لس قرفهده یارحک هرزوا تباور |

ار کسع ۵+دقم حشو بودا هج ول هاش * را هلي رەزا 0
 بوراو مدوم نیغلوا ذت . رزو

 | رلیدتبا طبضو جف ییالووا بوراوهرکص مالسلا هلع یوم بودا كنج هلرافک ||"
 نالوا هم دا هدک دتا هبلع دن رهش اے را DE اع یو هد :راوت سعب

 هرکصفدننانو مالتسلا هلع شنود غا توج اق هرات الو رخآ هز اب اج | ۱

 عا لاو ردرو د دم ود یدتا جف رار i بوراوعشوب هدعب رایدتا طض : تواک

 ی توراو هر اش : را مال سا هيلع یدو» هر ژوآ هسا تداور ) RE دصق ۳ 3 ۱ 1

 ۱ هد “هللا رکش تاک: دوو تفت در ب ول وب د دطح ند: زس وہ9 ار مشو ا هلا ةا |

(۷ ( 
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 اا و ملک هصز ز دف ا 7 د ۳ رک رد ۱

 هیلع عفو هد هیکسم خیاوذ ان توسد رد.سوف یصقا ره هس یو كيليرك 1

 قاتل عن لارا شل لخ ( هدب راح حڅ نک کل بود یداو ۱ اله نک |

 هرهشوندبا حیف اع را هد تلالدیییدح (5 هرعد ی a | اولاقو هان دی ا ۱

 - تعا هللا او هلوا یسود بویلوا عش و ندا صا ود یک ورد هطح نکدرک |
TET ) ۱ھم  E۱ هدقدش القا یافو كم السا | هيلع یسوع  

 قجهلوا ترم ےن د لک :ارسا یب ہرک صن د دنک ںودنا تاجاس ۱

 لاںور دنا قدنصرپ E رغو ندرو؟و جوت ورزو ام هلغ> ها هدک دا ۱
 ِ و ییاعص ر ءَ نالواام E ا ا ۱

 بو وڌ ید نرل سا كنوراه نرو نراةعتاب و ا را سال لدنك ۳

 جن (مالسهلع ین هوا )عاهلاویدب ؛قودت صد ەش یرب رهدوخاب ردراو 1

 ییهیعرش ماکحاو یدلدآ عج ن ژدالوا لاو وتم نویهلوب هک هلو یربغ ١

 li ینیدزاب راذباک و ۵ جا قودنم 2 وار ماد دم :

 نیکمریک نیڪق نی نیعق ريلي وس تاس ز رر صع و یسانععا یظل 3" هطح

 هه الت هرکه درت ریست تواوا لاله 2د ندنوعاط هر تل سل یا

 هلت ارمسا یب هدیناروک رتسفت:نونید یدلوا كب شع هلج هل ارادا تافو
 هلا هد “ںولوا هل ناسا عشوب هرکصاد ی تافو كعا سا هاکهرکو بد هطدت

 كب شج هدنعاسر تولوا طلسم نوعاطو تط 0 قح بضغ هنموق مالسلا

 نوهحرپ نایلااو اردو ۱ اوادبق کل رفغل طخ اوآ ووو ار ن رابلا اولخدا حس

 9۰:۳3 تخت زا د ۳۹ ۳

۵ e, وڌ هدودن ا راقسا u رش طح E 

 تونات هدیدن لب وم باب هدیفاشا بوند یدتا تدصو هکعا دن مک ییزغآ

 یسهدان ز ی 5 كن هک هئلوا ر طظ 51 )+ وار a رالیصخ مظع و

 * ردشلوا عقاو هر ها نامز هی ندعق دوخاب هدیه یارحک مدعم نداح را

 هکردوب ییالوا بسانم دنا اینا راقوعراوقا كصوصخوب هددنا و خربه ے رات

 ندبلاکو عشوب هدرلناقخ هل ندربصم تویلقوب لیارسا یبهدقدشالقا یراتافو

 هلو عصو هند ارق یدلبا نییعترابناک نوح ریثکت ق راد  هفت رشها وتو دنا ناب
 ا مالساا هلع ل ا ربج یدزاب ةاروترپ هلرفب رش طخ یدنک ثودا تبصو هلک

 قروسب ترد تور و هنامزا افق زاناو هما نالوا نو راه دالوا یدلبا هی اعم

 ۱ ( مع ) ۲



 ۱ یشوپ بود عجب ىلج ر یدرب ی هط.س زه هدقدلوا مات ۱ /

 1 ۱ هی و راه "دعاو هعش ول ید ما راه صن ماج هعاج کا هديا ھت رب ونک ۱

 هرشطندودرا بوشداب هنلا كەش وب هدمب * یار« هماخ یکعاتعیاتم تامر ۱

 | ندنگایرابمنهریببوشاعادو بوشجوق هل شوب یس وم بوسا ل: المر هدکد تک
 1 ہد دک dl ماو ترحو و نزح یدلاق هدنعاحوق ا ول نهربب ب واوا باغ

 ۱ عشودرلنلوا ی ؛تودبا سدحو تب هعش وب لا رمسا یب ولد كدتالتق نس ییاسوم

 و دعا *رل درب وود وقهلراذنعا ع اودا هترا نیکمروک هعقاو وددردشماع |لتف یی یسوم

 روک زمه دجسم ګګ * یون درایدتوط سایبری یارب لینارسا قب نوا یسوم
 ۱ هک دک تولا کالم نوعا جور ضد هراس وم هکر دود صع كق و تبدحرب ۱

 كن رزوک نالوا هدهناساا تروص یدنروک بوروا هلسرپ د زود كا یدو»

 ۱ تولک هش ۳ یزوک تک دتا لاح ضرع هفح باتح نو هیداعم هدقدعح یر ۱

 رالبف کیدوروب نوسوق نیلا هنن رزوازوک و ار هسرتسدا تایحرکا هکید .هعواوق راو
 ۱ ردنود توبدردن ق٣ فا ید كلا هدکدرب وربخ بواک نیغلرود ول درب ورع هوڏ

 1 *هدناحو سلاراوا عج < یدردول ۰# هدناه خر ا روق هسک ندمولوا (تب ( ,دکد د

 بور و اضر 4 او ويدن وساوا یدع ناه یدمآ سد هدقدلوا یمولعم ییوهعم

 | هدر لّزمر هسدق تولد ردشلفا ردق ي ۹1 شاطر هن هس دعم ضرا ب برا

 ھا هدنرلد هافو تر یدتا اهعراد مرع شش ور ح ور هدا رک رب او ام

 ۲ مراوت %# ردفلاع ده تیدح یسهلج ن کل بو اوا تااو ن جاقر هدنارمتعم

 1 مظع لاک هرلوب قأ>ح یراک دم هلید قلوا نادابآو فورعم ناکء یرلنفدم داف

 یدیا نوعا كماعا تدابعو مدح" هلناطرش یاوغا بوشود هتلالضندنرا ګو

 یا کج بولکهدنا روهظ تاداع قاروخو تازعتم هصن دو یراف شرق
 سصص ۳ شلازوتلا كنرع ھ هنس وا یرهمر تنح دی وب هک ردوب "یب رغاو

 1 لایخو لطلاثمرب اثم هد ی 9 2ا ك ۵ق یلدا ریہ ناطلس ی هاشداب

 نفاق او ا E تب و ولادح وليف وات 19 ی ا تروص

 ۱ هدرنراو هننرا ز بواو اهدک تک ؟رجاعادو کک بواک لاکشاوحا ایشا دحه؛هرزوا

 | سوهدمو شوماخ بوزوک کب عج و رفغ ج ندنايبصو اسو لاجر نیلوا كاپات
 | هکئالم نیفلواهداردک یلاخیرلف رش رام ابلاغر دروطسو روک ذم ویدرارولوا

 ناب احر تر ملک تاب .ّضف بواک هیراب ز 5 مدامد هللا قح صا ۳ رخااب و | :

 9 1 ا هيلع یدو 9 ااو ا SA *مذ نوچ



 یواوهدنشاق رفا یکن ا رکسنوازوتواهدنرلکه ت کر هی قدر ردرو بم

 ییرکی هجو قرا »دن وا هرز و | ق افنان رمسقم یراتماقا هدا بیعت ترم طح هد دد

 نوعرف بواوالسقرقابزوتوا یرلتماق نو ګانو عرف توعد هد رم صم بولوالیرکس
 E یزارع تدم هدم راوت ربکا تونا لب ىلا ٠ رکصا دنقر ِخ 1

 تافوندنوعرف قرغهدناروت طه رنده )و ردزوک ذ.وبد یدالب شعلازوب هدنتک 1

 ی دیرلط»د تویلراب هد راوت یراضءب كروعا ت ایظعم نالوا عقاو كد هیاسوم

 قرغنوعر وات 9 الاجا الاح نةما وا قفاوم هنالوا 3 راو ۱

 ندرمصمهالرا رسا ی نب مالسلا هلع یسوم توتضح (ندنراتک نیل وس رګ یددلوا

 ك كنا دلاری داک هنن "ده ژب هدازبم ي ۳ !ا بوجوک ینوک ی ےش قرق . رقدقح 1

 رای داك هقلاچرافکهدآ ب وراوهندیفرب دعب بوی, ه نوا قلوا اذغهن رب |

 مالسلا هيلع بیعشنعد نوردی دار 5 نوک ندا بونص هر هک ه دق دنلو اكن

 هیعش یسومبولک هلبارازاعبو نوشرح یلغوا یکیاو EEE ی
 ابق ھنطابسا ليئا رسا یب نوحا فی یتجز هیاسوم بیش نودنآ راساصر |

 یسوم ب بودیک هشالویدنک بیعش هده بور دتا نییع)یرلیشاب 2 : و ماکحو |

 E ER ا هر رب هدننآ یکجو | كن راق دعح ندرصم لسارممآ ین و 1

 الص دد ںوقیج هتاحانم یسوم ہداغاوکارف حابص نوکر ه:غاطروط نکا
 ىع ماغیعاطو نی ززاوآ انروسو یزوب و راهلەشم ندتردق بوروط هدنکناعاط |

 ۱9 ا را اا بوروک یاهالع ضعب و نکید رود ناموط هی |
 1 O E بور ویهرشعتالک یدلبا ما ع رش ماکح رهن نوشت وس ۳

 تلوب ییاسوع نوک قلا بوراو هلا هنسک کیا شک ونوراه یردارید دعو درب ۱

 | ندنردقرهاودوئ و نسندوا هدنشاب عاطنورلب وس یلاعل قح نوک ی هم دی ید رو ۳

 یب ویا نامزاذبق یلاعتقحیدابا تاجانبوروط یسونوکق رق بونابشنآ |
 هيلع یو« ترمضح یدشلزابتمب رش ماکح اه تردق قهدنرزوا بور و یب رم حوا ۱ ۱ یکیاندشاطیراک دد هدا مشل اح وا بودا مما دن ہن دشت دو قالا ؟تاکزندلیارسا |ا
 ییزلهاتک نموق مادا دلع ینومنودنارومظ ی هصق ی راش لوا ند راک مالا |(

 ندشبنضغ هی ماس بوراو رارکتهن بواک بوراو هتاجانهرارکت نوما رذع |
 هنن رونكا زوبر دکد لک نواب راد حول یک ا لد كح وا کیا نالب ربق بولاحمرپ |

 | نامژزا ذبقهرزوا یقیدنلوا ا الط ة٥ دع! توصآاقت هت ر ول نیفعاخ رازوکه غقاب

 كيوراههدعر توتلواجو تل ا ده هناسوم تز > هدنکا كنا بول أ

 د ا بول شن 1 ندناب نکدروط, یشنآییادش كن هبق ایا ) ۱



 ا 4 + ترم تبر هدو رایدروت دا ا ۳

 نواب زاو هنس هقناط ناومهدعب یدئاوالتق یسدلج هدنناب ماشبواک هل رکسعج غ

 ەچ ۷۲۲ $

 یجلیا كن راق دقچ ندرصمرایدلوا اله یخدیسکیا بواک شت ۲ ندکوک
 ندکعنم لصنمزپ لبنارسما یب بولچوک ندانیسس بزب دنا یتکیاكار

 || بویقاق مالسلا هيلع ینوم ترضح هدنراکدید زرنسا تاب وبحو تا یدناضوا
 اراک بوي روب لوب تالنوکر بواک یولس ندنفرطاب رد هلقح ما هدعب

 ةر هدل رم یه >وا یدرولک نوکر ه كد هنغفاح را رلیدب بور ودب ںوتوط

 شنی قق ور گوگ ییابقن نوجا ی رابج لاوحا سسجتهدعب راب دلک هناراق
 || زرتود سصم ززفک هکنجزپ یخدرانآ بور و فوخت هلسیارسا نب یژنک | بواک
 | بولک هقلاع راذکمب هذانئاود * یدشاروهظ قلنادرکرس لیقرق هدنراکذند
 ْ رکا مالساا هيلع یسوم ترضح بورحاقو بورق نب رادقمرب تارا ۳

 | ایعشا دخت هددب ںو د رو عطنوراق لاله دضفهدعدیدررروط همش هالسارسا یب

 هتک زود کج یدبنوا هدلنراک دتا ناتع هاوه ولد زکر دشا كالهزرس وراق

 م رح یس ریشہ تناسومهدنا نوخوک هەر رقوادآ مقزهدعب را.دلوا كاله أَف

 یسوم لح ا هدک دتنا تاکشقلخ ویدردقوب وص كجا هدعب تودنا تافو

 نولنوق هنناعاط یراکدن دروه هدب یدقآ هعنج توروا هرهردک هلی ساصع

 تاو ماليا هياع نوراه هدنبآ یجب كلب یجقرف كن زلف دقج ند رمصم

 نرایضء تالسارسا یب بودا ا تواک یس زرندناعشک كولق هدهد تودا

 قلنادرکر س هکر دلی قرفهزب یسوداب لینارمساب گول جوک ند روههدمب یدشاریسا
 ییهنسکرفا او ندرلن وب بولکر اتال هلعح را هدب رک دتا ناتتعود نسر ردکح

 نوع“ یهاشداب نویناروما بوجوک بوتو هم زك ید دعب یدتا كاله

 بودیا طض نی رلتبالو كرانوب لینارسسا ب بولیریق یسلجج هدکنج هل رک دع
 یهاشداب بولیراو هالو ناروح یراک دید هنشهدعب رایدلوا نکاس هد رق

 بوی ایخدلوا بودناماربا هک عدد هلا رسا یب دلاعول دآ ماعلب قالات یهاشداپ
 ۲۱| یرلیضعد بودااز هارانروع ضعت ندرهش یرلیضعب تردا تئفاع

 ۲ لاله هک كد شب یکن اف ند ارا قب لد نضع مدد اط هت ر
 یسوم هدعبیذلوا عقد ءاَصتوم هدک دتنالنق هنازوینازرب رازامننت صاح بولوا

 یترکسع هلهاتشداب شب هدندم ثالو بو ردنوک رکشع كتنوا مالتسلاهیلع
 ۳۳۷ تر كب ناس ڪ : نويڏ كل بش 8 وكب زوتلا بودنالتق یچاعات و

 یاعلی ج



 , ندرصمیدردشلوا هرکسع نسقأد نور وود رع هرابحاندا تءدخ هناملا دف

 مالسلاهبلع یسوم نرضح هدنلواكنآ ىج ر نوا كالس یصقرق كن راقدقح. |
 بوشاقاینافو بو دنا تعدرش ماکحا نابپ و نصصلو دات الصفم هلارسانب
 نرلعح هیلوایاخ ندنایصع اقادكلیارسایبو ن < هدیا حق عشوب ییاح را

 تويا بوزان للاودنک یتامھم عاص هجو یتاروت بورب وربخ یروما هنو

 تاقوهدنا بوةج هغاطر رظان هیاح رابودبا تبصو هعشو بوریدوق هبهداهشلا
 ر دلو ا ناعنا ندنرارب صد كناروت چرب هلج وبیدل هنسک ینافولگ یدلبا

 | تح و یلاقولبق لیئارساییب هفناط هکر ذ ورم ندیهو هدر ساارع (هدناف )
 نیفلوا هذیحر مالدا هلع یسوم ترضح هدراقدنلاغوح یلاّوسواحرو یلادجو

 هدع! یدرب و توب E رةنك یلاعدقح نوا تنواعم هراتوم نرضح

 مالسسل اهیلع نبوت ترضح هدنراک دتا لابقاو هجوت هر وشا لئارسا ی

 كنهنسک ك رو ک ذم یاعتقح نوحا ی رطاخ كناسوم ترضح ی رغ

 دوطبیم ES راس تیاورؤب ن رکا ںونید یدتبا صف هدنوکرب یی راحور

 باوصااب لعا هللاو ردلک در وک ذمو

 مگ( مالسلاهیلع ین نوراه لاو> اردرمشغ سداس ناب تم |

 ترمّو> ید قفرو ریس شهور زو :ونلادعبو یی ق: ا كلا سوم ترم >

 مومل چ واا یار نوان داس وم ترضح هن بولوا لوب سا چ وا نداسوم

 ۱ £ کک واوا دیفس هدتاغ یب ور كنرودنلب نداسوم ترمح هدتماق ردشعا تافو
 ۰ | كنوعرفاقباس هکردب ورم هدناربنعم*یدیا لوجو میلسو ماج ہلا ےظع ندیلا
 هداسومبات یدبا هرژوا مالساا هیلع مهار اترضح ند نکل بواوا ندنسارزو

 | ینوعرف هدنغاطروط نکرویاک ندنبدمرادداسوم ترضح هرزوا ینیدنلوا لیصفت

 نوراه هلیساحر مالسلاهیلع ی وه نرضعح هدقداو ۱ لوسر نوا توعدەشد

 . نیغلواهدرصع نوراه توالوا نییعرب زوو نیم هاسوم ترضحو لوسر جد

 رصم یسوم ترضح هدعب بورب و رخ بوزاو مالسلا هيلع لارج ترضح
 لب قرقا زوتوا بودا توءد هنبد یتوعرف هرزوا قافنا بوشلو هدقدراو
 ۱ تافو بوەج ندرصم هللا رسا ب هلدافتا هدعد بواوا هلس هلا یسوع ترا

 ښچبو هاجانم یسوم ترضحیدلربآ ندمالسلا هيلع یسوم تنرضج اد رج دی آ

 بوی بصب هعحلح اج ھن E ری هش وا لیبسا ب هسک تک هرارب



 قدذرو یرتعو رب ذو ETE هدنکا IE السا هل 77 یعو» ترصح

 عاوناو هفب رش ةاروت محفو رابحا تعا رو تعاماو تفالخ بولوا یربهظو
 )سمو ضونم هدالوا كنآو هنوراه نب روما معظم والت نامزلا ةبق تامدخ |

 هحورپ هزوراهلساو دالوارلتمدخو هدک دتاتاقو مالسااهیلع یسو«یتح یدشعا

 هل جو مكا ا لبكي دهن نیکعا تدصوود نوسلوا صوص دبات

 | نوراههدهت یار هکر د و مه ندیعک هدناربتعم (تافو ةضق )ردراثغا لع |
 ۱ ند هلا یدالوایدنکو هلا مالساا هيلع ی هوم ترض> ن دکر مالسلا هيلع |

 هنا عساو راغرب عمالیرون بوراو هراونالا رشک راز هربسلبجر نکز ردیاراذکو ||
 هن تتساکو 8 قرط یر رسوشآبوروآ بهذم ت 7 بو ۱

 مالسلا هيلع سوم ترمضح نیغلو انوئکم هدنفارطا وب د ردکن هتک ندا تو

 ||| ریارب هدقدنازوا ید نوراهنوشانیغلاق هرشط یرادایا هدقدناب بویحش رزوا

 ۱ هتواک لا ررع نرضح هدنروص ناوحهزاتهدکدلبد كء اب ,ویدقجنآ مب نیکلک

 | یدنکو هلا یسوم ید نوراه هدکدرد مدلک نوا نوراه ح ور ضبق

 توی رکا هبا سود ترضح وند نسهوط شو یدالوا بوشالغا هلی دالوا

 هدن اف دقحب هریشط رانآ نورادنوک مالس هلا ارسایب.و اک نیغلوا هدنایح یراهدلاو
 ۱ | هر رام ا RES زد | مالسلاراد مع یو ۱

 اا ای ءاضر ا موم تنرمطح هدنرافدلوا

 و قفز لاک نغمالوا عرش بحاص هسا نوراهلولسمو مراص فیس دئنام

 یردارب ینوماب نیغلوا داب ز هنوراه بع كلا رسا یب مک | هللوا لوب هرزوا ||
 هدنرکدشا اّتفاو ناتموارهو ںذک امو كش یب ود لدتا لو نس ادتسج

 لسیارسما یاب بوتوط هداوه بوروتک یتورابه رس راکلم هلبا یسوم ءاعد
 بودنا اذن وذ ردشعیا تافو هلیلحا یدنک نوراه كماتبا ته هیاسوم

 | تؤ وس تاذلاب یسیدنک نوا نظ ءوس عقد ب واک هنایح نوراه هدتاوررپ

 || سانهلجج هنقارف كرلتوب هکر دن ورم * ردراو ید تیاور جاقرپ e تیفیک
 ۱ كمتاهضذ نوراه تاو هددناوخرتغ حیرات × راتدنوط ساب و عام نوک زولوا

 ۱ لهانوند یدلوا هدا یف رف هد زاوت ضب نوشد یدلوا هدئاب یز ووا

 هجر اتسع رد هدکبوش لی ه دف ت ر ۳1 ا س ربق ناوک کک

 * نود یدشا اکو ها يشب لا یفق و كن راقدقخ ند رہے٥ تارو



 ۱ 3 E وه را نالوا نیما هد وادآ انکا

 ۳ بونارغوا هر هشدم نکرواک همامش نوئود بودا جج بوراو هر هکم مالسلا

 رانوساچآ نیر رسرمق : نیخلوا یرلدم ِتاغ هراز وب دوم, اظ بواوا س

 1 تدم رل دلو ۱ ندد ۲ نیکعا تبصو 7 لو | نفد هال نا تنغاطدحا ود :

 | ذو نوازوبا یدب نوا زوببز E زود یک یرکیزو يرار |
NE۱ صا رد زامل .ا را ربع وهیا تادا نالوا مولعه ي چسا ندنرادالو"  

 د ار2 هکر دص ر دعوا رک د هدنامرلا ذبق هداسوم باب یرللاوح

 ۱ ات یربغ ندگلریمغب تواوا ی هبو لب سد و لو وم كولح هلا و رح ا ۰

 ر ۰ 1 ایا صعب ند 1 بو اواردپ ماعم معاق هدرومآ 17

Eeاعىن مے ا عیاسباب  aتک السلا  

 نداسوم تربصح هما وا نیعم نوبت نامز ن کل تواکلوا نداسوم تربصح ٍ

 ۱ هلا یهو تروح نيغمال وا حم هنعدعت نور وللد كنادنا نالب زا مدعم 1

 قواو برقا هاوص وا کد هدشیمع كن ردار و ا هلا. س اتم یتاقالم 1

 ۱ تولوا تاورواکدرتوا دن کو هدنعسا رطح ۳1 هلوا ۷ سد % یدنروک ۱

 ۱ ود ردناکلمن ایل ا بواوا سطح ی كناسوم تروح 3 ن ۱

 كربولو ۱ هدا ۵ھ ناب راضمب تولد ید نا ل ارسآ ی ر رارضعب تبوروت

 مهاربا مالسلا هيلع ربط هدنحرش یوون مام تبسم ےک *  رلیدید یدشع اابئد

 راع علاق ناکلم نایلب ی ۱ | تولک هر 2 قوچاب ٠ رک صزاآ اب هدننام ز ربمغیب

 ۱ یراک دند رسوخ اک وب هما زا a حول ن خاس س ن دشفرانب اشنا

 هدی راس به ےک © وید ردنوککیدت هربس لاعطا ینهدقارب ؛ط یروذ یتلدروتوا

 یقافتا صو اع چک یربغ ندنصء» كالو رد و رج فا رش ٹیدحر

 ردبآتافو هدنامز رخآ تویگروک هتسات راکا تواوا ہدنا > الاح هکر دراشعا

 عاوناو یرلتاقالم هدمانمو هطش هلا ماوع ءاص ضعب هکلب هلبا مارک خمیاشم
 هدای رداصوص> یک روک هدفنم نطاومو هت رش ن ۲ اماویرات الماعمو تالاح

 زیهاشم زدروک ذموید ر روهسعو RT را هدای رنو 2ا تاج

 نینرعل اوذ بولوا هدننامز نود رف ندنرلهاش دا مگ مالسلا هیلع ضخ هدریسات

 ندریمغی هاربا رایطعب هدیرا خورش لب بود یدبایرکسعرس لربك |

 یربطماما بوبد یدلواریمغپ هرکصندنراردارپ هلنا ربمغنب فس وب نکل بوغوط لوا
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 3 دا 7 9 مس EEE نن ۳۳ 17 هدننامز نود ) 5 ندنراهاشداب مک

 ۱ یاوق ناتک لها یدا ند ورف زو نم یراکدید نینرةلاوذ ههاوق روش
 1 ا E تولوا یرب زوویلغوا یددررد كسر كارد ر 1

 *ر دبا تافو هدقدثلوا عذر نداد مظع نارف با 2 هتمایو مالسلا هلع رخ :

 درب بودا اب 6 رکص بودا لتف یونس ر هدک دشا حج ورخ نیل لاحد ۱ :

 سایلا هلوق قاعسا نا رلشءد ردهنسک یفجهیلوا رداق هدک د تسوا كعا لتق
 ۴ بود ید E د ا چ ع مالسلا هباع رمد ندارم ا مالسلافیلع

 دهکر ه ° رند 7 رد سردهدهرق ۳۳ هدا رد رسما هدیطورس ریسسا | عماج

 د هل كبهلک بوګا ندهنمز بودبا هرعو جح لږ رهو بوشاوب یسکیاوپ
 ید ثدحرب ود (سایلاوهمعطا )جدو * ثیدحرب ویدزلواعقاو كعالصا

 ايه توشلوب وخ ادا دکر ھ سايلا هل رصح هدرارالا 7 ۴# رد و

 هدناریتعم ضد نود ر درمشم هلا سر یر ك:سکیاوب بود تسارحو

 عج هژلتح را تولوا هدننسسوآ ریتعرپ ندرو هد رصلا ع مالساا دلع رطح,

 ندبعکو د رووا ضرع جد حاورااکا م کا او حابصر ھ رد راک ا , ی تاناویح

 مالسلا هيلع لوسرترضح هک ردروک ذم هدول ساارع ( را رار و ص3 )رد د

 ۱ هکیددهدقدروضص هل ر قر .هدڵوب نک ر دیکه جارعم

 1 ب ویلوا یدالوا یرف تولوا یهاشداپ رفاکرب نالا مطع ی ردپ ز ۳م

 || دامو اصر هدرب وارکرب هدلوپ هک داک بوراو هدکدرب و ههجاوخ یرمضخ
 یوناصروتوا هد هجاوځیرذب ودیا تداہع هل ںوارغوا دنس هع وص كن هسک

 یرد نکل# یدعش ال هنروع رض بو ردناوا نا یسااب هدک دوب راک

 | نامز دعب بوردنلوا در بوریدناشوب یئآ هلماربا یردپ نامز دعب بویت
 مدانیردب هدقدلوابئاغ بوحاق نیفعفاق بول وط یرد ی کی رسا :دالوا كرضخ

 ۱ یجدوآبورپ ورب هنردب را صع» بو" :] ول هدهر رجر هدا رد ںوداراقارطا تولوا

 بود لتقف ,دنرلفدراو سو بوی وب راذلک نودیک د هر رب هجئردنوک مدآ

 لتفیخد ناوناخ ی کیا هل رمضخ ود كدلوا بیس هن چاق كمولعوا ےن ار وپ-

 توله وفات نوت یخ نام رو رک 1 واخ یاوا ی
 تودیشاا یردپ لرضخ یتروع یدشا تافو مدآوا ه هدعب نواوآ یزدالوا هدنآ
 یلغوا یکنا كنولاخ نودانیق وص هلا ناغزف هدکد ید قو بولد نود ندکند

 قم جد ینلغوا كحوک حاد تولوا هدنلا هدنراک دتا تافو ںؤوغار هبوص

)( 



۱ 

 | یا 8 بود هدنج نعالج E مان بویلیوس قملغوا هدک دید
 شاباندزاس نالوا هد وک ن راکوک هلراص و كن وناخهدنر اکدتا تافو بوتا جد

 را نیشكرانا ةنيط هارو بوعیب هش رارزوا ی هععوص تووعو هئ ؛ راهعموص

 ها نفر < لهراب یولک کرابلو تراش توت هب رک ندرت ی رذاک ۱

 هرازوب رەخ بورو ک رالیق زا بوک ن او dG ن>رب هتسک یا

 | ییاوبلک هدولبرپ نکرک نداوه بورپ ودن آ هکرب وود ینکیدیاهدرب هنییودنک
 هدکدرلبایرلزوب تاوببوندوق هدننسوایماط كن روا هد رمش بوروتوک ییهنسک ۱

 یزاسایزاع هدنرک داک بورا وب یرضخ هدنرلةدراویوشوق مدآ هل یدوا بودا

 هدفدلوا دتعودتدم یرلنایصعو رفک كنعلخ رهسو كهاشداب وا نامزدءد ا ۲

 هغ غا شا بوریدلاق هن زوب لوک یک طوا موق راد یرهشوا نب هللا هل رم

 هدا رد و رب هک رد و رم ندبهو هدسلاجلا نب ز ( عب و مدقارپ

 مالسلا هلع رضخ هدک دیدرب و ا 5ب نوح هللا بولک ےک ےل درب هکر روتوا
 نشد

 : هنکامد یرغ ندمسعت دک ۲ نود 7 بواوا یسغ اعطظعل ت ۴ ییانالا برما

  هلعاهم بوتاص یب مدتنا لذباکب یمسقنیدعا كدرب و دنااکب كسدا نس کد کالام

 | بوتلبا هراز تويا کیدا مالسلا هیلعرمضخ لاملئان لئاسلوا هدکدید لوا عقم

 كحوکرب «دنفرطر , كن وا بوتلبا هنن وا نولآ نوئاص ھن ےک وادا مران ججاس |

 كنلوكر هنیا لرمع> نيغلوا عاط كوب ر هدنفرطر لر هد ا تواوا ی جاب ۱

 ۱ E 6 e , نولد كود هر ۵ ET دعا طو دد ۱

 ۱ را فراق كنالغوا بواک E را دقمر اس تو الا زکیسک - رح |

 یلقع ا ا هل اط بوروک رایقزامن یرمطخ بوراو هلءاعط ویدا |

 هیلعرمطح هدکدندرب وولد نسوک ن "ر نوع هللا 1 | هدک دید ےکلوق كنس ںولوا |

 نیکمرب وربخ یلاوحا هدک دلک یلقعنواوا و اب ماد م السا

 تاتجوراذتعاو قاتعایرضخ هدک د لک بقعبواوایشغ ندنلاو و مش : لاک جاه جاس ۱

 ی
 نوع كنس یهلا بوراو ہد هللار کش خد سطح نودا راععتساو هر وت هع> ۱

 ماد مچ ران بو دبا تیانعو تنم هکلوق نب سد مدلوا داژآ نوسکفح ك ك بس و لود

 هدع (نوداشاتاقالم) یدتاتاحاحضرعو تاحاتموید هلا قاتعا ندقارحالا

 هدنزوب وص هکددروک هسک رهدقدراو دنماوم یهداب رد بآ لا تزاحا ندجاس
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 بوی مرمضخ ن دو بر بو روصوبد و * ردیا اعدوبد
 | هکیکدنونوان رلتمعت ت رخآ راکه نکی ا هلک همان ےب مضخاب مالسااهیلع نوداش ۱

 ۱ رح مدک دید یدتناراتفرک هفللوق نوا كنا نس یلاعذ نح بودا ليم هرارغیابند ۱

 عشاخو دحاس دو ناثج لاطاق هدق دا وا عماسیماجا مالم مالک وب مالسلا هلع 1

 تی ال EÊ E اندلا تبلطمضخا ۱ هدو نينا یا بولوا

 | اهب ؤو لناکولو اهبص كلف تلتشاو ةرخ الا لع ا دلا ترثآ ضخاب تسرغ ||

 : وبد(یدنغ ی هتعارکو ییعاهناوه مهنعا هد وزا نکلو یایلوا اهب تص صال یز

 هلوبقیسهب وت هدک دخ امد بورد هلااعد نوا منب هنو داش ر ناک
 هنا تلا رو شم باط> هل ول هرضخ ندعح نانح هکر د وره * یدلوا و

 تدابع هدرلا هک هاو هدأ هک بواآوا ى هءموصر هدا رد با هکیدناو با ےس

 هدنس هکلوک كنا هدک دوس توکید حاعار نوعلوا هراس ندو هدارفک تودنآ

 ۱ صعد (هدناف) یدبا ییدتا راّتحا روصضحاعو بوحاق ندشوک ب ودنا تدابع

 ,E) هدنافرع هدنامز 2 لب ره سالا هر ض> هکر دو رح ندسامع نا هدتک

 هک زروقوا ییاعدوب هدنامز قج هشاب ریآ بودا شارت نی راشاپ كنب زرب یر بولوا |
 هللا ءاشام هللاالا ءوسلا قرسهیال هللا ءاشام هللاالارمنا قوسال هللاءاشام هلا مس ) |

 کر ه ردنا سابع نیا (هل الا ةوفالو لوحال هلاءاشام هللا نخ مح نم ناکام |
 ندناطاس ندقرحندقرسندقرغ هسروفوا هرکچ وا هدعاشخاو هدحاصیاعدوب

 هوا ظ وعح ل دنال و ترفع ندناطرش

Soمک مالسلا هلع ی عشون لاوحارد رع نما باب  

 سست

 عود یا هدلصا مالسلا اهیلع نوععل 5 فس و ن منارفا 5 نو نا ۱

 هرس كناسوم ترصح هکر د روک ذم و دناریتعم * رلیدید عشوب رابع بولوا

 نولس مو ندايسا رابک تواوا ییصالخااب قیفدو مداخو یعاخ ذیلو یسهداژ

 شیر هطبس نالوا لسا مالساا هيلع فسوب نداینآرسا یب یدبا ندایفصا
 نولوا ببصع یآروذ رادرمس هنس همدقم لر اعرمصت رک اسععیجو بیقلو

 ىدا قیفشرا و قبفر كناسوم ترمضح هدنالاحو تاقوا رک او هدناقالم هرضخ

 بودیک هل هلیقنرپ نوا نوجا رافک راوطاو رابخا نسو هاك را ندهبت



  Eنمصن عاوناو ت تلسف ی رنو باب تاک ۱۱:۱ ۲۱

 بالا مهیلع اولخدا امهدع نوفاك نیذلا نم نالجر لاق) هدنارق

 لاجا) راشعد ردیلاک لەش وبدا رم ندنالجر هدشآ (نویلاغ مکناف هوهلخداذاف

 هدانز نک یاد هدنرافداوا هبت یار لخاد هیفس لتئارسا ےب (تاحوتف

 بودا تافو هده هن هلګ دت یشمج كن رب رغ ندیلاک هلعشوب هدراناثاوب

 مالسلا هيلع نوراههدعب بوش راذلواگسک !یخدوهدنشاب یمرکی ویرالغوا هنب را

 هرزوا تاور کد د ردنن رنک | لوق هدیضاق ریست * بود تافو ید

 ریپ عشو هدنیفع تا بودن ا تافو هدهب خد مالس |ادیلع یسوم ترضح

 عشوب بولحآیرللوب ند هبت كلا رمسا نب هرکص یآ چ وا نداسوم تافو بواوا
 یسوع اقتاس اع را هلا لب ارمسا یت ۳ هدتاوررب توراو هاك را هلا مالسلا هيلع

 ادلع نوم تربضح هدق دلا رار ف اک هدمب بودیامخ مال هی

 هرم داخ یآ قتلا نی راصح اح را عشوب نریدقتلا الکی یع بوراو عشوب رارکت

 یراوبد راص> هله تردق هدن راک دتا شب ور ول وک هجر بودا |

 یانثا رایدلوب مارهناماع مائارافک مات هلمالسامادقاو موعه هدک د لرک بولقیب
 هلناقم اهظع" بس موب هداسوم ند نکر ونیاوط نوک توش القاب ماشخا هد هب راع
 یس هلج كرافکب وروط تعاسرپ شاوک هلیساعد مالسلاهیلع عشوب نیغملوا مارح

 اح را یهاشاب رفاک شب هدنفارطا هکر د ورم * یدنلوط شوک هدقدلوا لوتقم |
 ها راربا نینموم هب راح هدنراکدلک هلقافنا هکنج هلنارسایب بودیسشلا نهف

 لوا بوغاب ولوط هدنراددلوا عج هر رب رلتدا رارف بواوا زامرات رارشا رافک

 یشب هدکدرک هی هرافهر یراهاشداب یدتا كاخو نوخ ةتشغآو لاله یراکابان
 هل ردت ماللساا هيلع عش وب هدر *رلیدنلوا بلس ندا ہن در ادو بلصو لد ںواتوط ید

 كللاغ میجج بودبا لنق هنسکرب زوتوا ندلئابق كولم نالوا .دفاثکاو فارطا
 هددناوخربم می رات (یرخاتاور) یدلوا مالسا لها موکحو طو صم ماش تیالو

 -تردم بوئوط ساب لير E ییەاسوم تروح تاقو 25 ردرو نم لصفم

 بوم رو هال دنارمسآ ِ :نده+ یار مالسلا هلع عشوب هلق م اهدنا وبنو

 مالسلا هيلع عشو تواو ا یک نک اوار ۳۹ هدعد توأب < ندن 2ا ا ندرارهت

 یک هرانم بوریدوق هنتسوا یرب یرب یشاط مظع یکیا نوا نوا قلوا قابرنا
 نیصرو ن نیصح تاغ یس هحاق بودا هرصاخ ف ا را دع یدلو | كو [

 فاربشا م التساا هيلع تا گب هد :وک یب هد دب .دقدلو وا نیک ی هال وا و ۱
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 یسو رابكت هعلق لاعتلا الا لصف لاطاق هدک داقوا بو وق وااعد ر بوردشالوط |ا

 | ابنال ما بوذبالوافهوریسا نوک لوتقم نیک تنهرقکب واب رک نجما ولقب ببسالب |
 مارح هقلخ تینغ لام كد هنئامز اعتاد لسو هيلع هللا لص قطصم دج ترضح |ا

 شل زیکب ویغاب هدنرافدقارب هنما بوقاب شنآ ییهچظع لاوما نانلوا عج نیغلوا
  هدقدنلوا تعجا رم هب هتسف یراک دید کا دندب هلغاوا مولعم یییدلاق تعتع لاه |ا

 ید ناخ لوا هلبا لام هلج بولبدروتک یکیدلمک نیفلوا رهاظ یمسا كنناخ
 هقح ںائج ود هط> نکدا رز ررک ن دئسوبق رهش رانا س هلج هدعر ب ونا هل

 كيب شب ندنرلجما بولوا یهلا ما هکمرک كردبا عوکر هلعوشخو عوضخ ||
 مردلب ندک وک ہد: ر لک دریک كر هیل وس طاع ادص هلی رط.قنا هرکه هنسک

 دقن ری سدق مليارا نت مالسلا هلع عنو هدمبرایداوا را نقد وا
 كن رب نیفلواراچسحتیاغ بودا لتف یک | كنهقلاع "هرفک نالوا هدنآ نودیک |[

 قالاب توراو هن رهش اغلب هدعب یدرارسک هلجوک نوشوا نالس زوتوا یتشاب
 || نالوا لاصو نمّوم بولبب مظعامسا بوریک هبهعاق ندنفوخ یهاشداپ ولدآ

 || هلن رطرپ تقام بونایط یخدوا بودیا اجر اعددن هلینارسا یب ندروعاب نب ملب ||
 بودبا امد مالسلاهیلع عثوب بوئیص لیئارسا ب هدکدتبا اعددن ب ولوا یضار ||

 فرص هل ارب ز ردنونوا هماعلب یکمظعا مسا برا هدقدلوا مواعم مازهنا بیس
 هغلابم دنس هرصاح هعلقرلزا اسم تودیک ندن :رظاخ كماسعاد هدک دی 3 یدعا

 نیفمالوا لوبقم نکل بوذنا اعد ماسعلب نیک ماربا رارکت قالاب هدنراکدتیا
 لردنوک رلتروعهبناز هنمالیئارمسا ب یدلاق هراح یربغ ندهلیح هرکصت دید

 ۱ افاو بود رلرولوا مورح ندنرمهنو ج  یسهلج هتسردنا انز یسب رب ندنگا
 || بوشباب هنروعرب نوعلع مان یرمز نالوا ن وعم طبس بیقن هدنرلکد ردنوک |

 || یکیزوس كنس نی هدکدید ردمارح بوبد ردیءارح اکباتز هلکنوب بوراو هعشوپ
 هلینارسا یب لاسطایف نیک انز بوتلبا هنرداح یدنک یتر وع بولد مزوط

 ۱ ییسکیا مالساا هیلع نوراه نب راربع نب صاصق ندرابحا رابکب ورک نوعاط

 || راناتسم یرهشحاف رئاس بوردزکو بد ردوب یلاح كدا انز بویلباص ههب رحرپ |
 | بولآ نناعاكماهلب یلاعت قح نیغلوا داسف ببس بولوا عفر ید نوعاط بوق

 ةماشخا بودبا شوروب قرهلاح یانو لبط رانا-اس» یب وک دج یمهربا
 هب راحت ینوکت بس بواوا كنج ظص پولی هلبا هزاز یرادقمرب كراصح ببرق



 ۱ ۱ E E ا ۳ عشوب نوا س فوفو و نینمالوا دا

 ْ ماعلب هلا قالا هداتنا لوا یاد لوط هدکد تا لدق یرافک عیج رانا سد توروط

 * یدبا یو ترضخ یرب ریش ناو یر عشوب یر, یدلوا رسم نوا
 نالوا هرفک قلخ هدنفارطا هسدقم *یحارا دعب ںوقا هشنآ یتهنع لاوما یسئرپا
 كنا هنب بونلوا لق هک كيب یکیا نوا هلا یهاشداپ بوداو هرهش مان یلام

 عشوب بولوا نطوتم رفاکر فاو هدنرلارحص خاط یکیا ولدا نوعیج و اعا هدن رق
 | رلغاط لوا هدعب بواک هناعا هلئاما یشهلج هدک دنا توعد یرلذآ مالا هیلع 0

 || راب رق رفاو هدنفارطاو رفاک رفاو هدنحماو هعلق مک هدعاطرب مان مس هدش رق |

 یس هلج هدقدراو د هدنامالسااهیلع عشوب نولوایرلهاشداب وادا قراب بواوا

 شب هدب رغم یا صوا جت ہا عشو هر NS ریظع تاحوتف وشانولک هناع|

 بواوا عج یهاشداپ شب ید كنشب بودیک هلو نابتامرا نالوا رهش هراپ
 عشوب بورک هیهرافم حظعر یرلهاشداپ بوئص رارفاک بوذا كنج هلرلنااسم

 یرانک ندیا رارف هلرانافشع یو دک: بوب وقرا بكب هنسومق هرافع مالسلا هياع
 شب یهدهراغم هدعب یدتا لاله بوغان و ]وط ینزک | بوری ن رد هد بوو

 | زوئوا هدنا "[تواک هماش راند مالسلا هيلع عشوب هدعد ردئاوا لتق نر هاسداب |[

 لتق نیفلوا رفاک یهاشداب كن رب ره بودا طبضو ۳ رلنکلم قلهاشداپ رب |
 1 ید یسهلج كناحوتف و ت وسا یدلبا مست اساسا شب ن راتکل# بودا

 || هللج عرش ناب و ةاروت ملعو اا د لاوحا میدت هدعب یدلوا عقاو هد

 هلج قرا یهاشداب ۳ هدقدلوا هتسخ هد رد یرلتافو نامز دعب تولوا دیقم

 نکل بویمهدیک تاذلاب هکنج رودنک نیکلدیشبا یرلقدلوادت ره هلیقلخ یتیالو
 یرباولتماق لدتعم زغاهرگ رد و رم *یدتا نارمط ها نایسشآ یراحوتفر ۱ حور بود هفیاخ هنن رار یدن کک ییانقو نی بلاک بودبا امددب رادار |[

 یذارهام هدنربندت برحروماو ردا و دهاحو یزاغ ول کوک یصب واز وک |[

 | شم فوقو دیر ندرارهن قاقشنایرب ندنرلجما بواوا قوح یرالتاز |ا

 | لی ربیرکب قوعد تدم هسعاوق اک لها یدنلوا رکذ امدقم هکیدا
 | *بوسدیلا زو ورع دبیر کر نووص دا عیدالس نوازویرگثدم

 | هدننافو یسوم هدنشاب رکنا قرف هدقدلوا نراعم هیاسوم تربضح ه.دحظتنم حرا |

 یر هج بوثد یدروس ال « یدب رگ هدب !EEL هدنشاب ناو |
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  روکذم هدنارق یدال یر زو یرع نکسیمرگب یفالخ تدم هد تک ضرب

 || نیلا بی رذ دسدق هدتک صمد راثعد ردوب هرزوالوقرپ ینلفکلاوذ نالوا

 لا وند یدشعاتافو هدنرهش هرعع هدن رق بلحدوخاب هدهب ر رقرب ندنسارق یرهش |

 ۱ نالوا دن رح شناس لولا ب بلاک هدنیعع كنتافو مشو هکر دب ورع * * ردروک د هاب

 یرفاک یرادع كنو بودبا طب 4 نزهیحاناس بوی روبه رزواقراب |
 ) ول تاذع قوبسلاذیش بوئوط یرافک نایعاوقراب بورق ۷

 ٭ یدک هللذ یررغهیش نیکغا اعددب مالسلادیلع عشوب اقناس بوحاق هرلءغاط |
 | ی راقمراپكشرپره هکید-شا سبح هاشدابش اقناس قفانم قراب هکر د و یھ |[

 | رداق هفعلا بوتآ یرراپكا هاب رکوا نوعا رفع ,دنتفو ماعط بوسک ||

 || .دکدنشیا یاحوب باک یدرارب ا بلک بوشود هرزوا یززوب نيفءالوا |ا
 هرکصندناسوتفوبشا یدک هنشاب یدنک یکیدتاهرالبا بوسک نیرللا ید كقراب |
 هعن واوا هدنطیض لئارسا یب ماشورص» تالاء عیج بودیک ہرصم بلاک ||

 لبخوا هدکدتا تافو بلاک نامزدعب رای دتا راقانا راک هبا ناماو نمارال |

 یدلوا هغیلخ سوفا سوب |

Soەچ مالسلا هيلع یبت لیفرح لاوحارد رسم عسأتبات  

 هدتکض عب ىدا TEE مال-لا هيلع بوە ن یوال نذوب دوخاب ارونیا

 1 ییغوا هدننافو بلاک تواوا هول اوب ن بلاک هدناو و مالساا هيلع حشو

 | هدناربتعم ضعب*نون د یدیالاثم فسوب و لاج نوځ هکیدلوا هفیلخ سوفاسوپ

 ۱ توخد یدلوا هقیلخ مااا اهیاع نوراهن رارمع ی صاعق هدننافو عسشول

 هدادن اوت رم را *بون د یدلوا هر لح مالالا هي اع لفرح فن رب بآاک هدیاب اره سن

 یجج واو هفیلخ یوا هرکصنداسو«ترضح مالسا هیلع لیقرح هک ردروک ذم

 ندنسهلاولو بولوا لغو رفننوا ندنرب بواوا ینوناخ یکیا كنپ ردپ ردرپم
 تواوا ناوج هزات هلاناوارق ءامد هاجر ناچ نکیا هتسم نویاوا یدالوا

 * رایدوق بّلوید ذوعلا نا ںولک بهملخ نیکلک هدوجو لیق ز> نامزدعب

 هدکد تا تافووا بواوا هقیلخ ییغوا هنن ربكنآ باک هنب ر عشوب هدییاعت شارع ۱

 ]| را ) هدر سافت ( یتوء ءای-() ردروک ذعوبذ یداوا ربشپ هلیارسا نب لیقرح
 | (مهایحا ماوتوم هللا معالاقف تولارذ> فولا یهو مهراددنم اوجرخ نیذلایلا
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 ضرر هدنراقدچاق نذرهش هلک كي شبا كي رووا كينوا نیغلوا
 | ندب رد هلباتا یراکوک بودناتافو ةعف د یسهلجج هلبابر بضغ ضح بیسو

 | ل اربح لاحوب بودیارورم لیقر> ترضح لیوط نامزدعب یدلوا یربویرع |
  ادنود ( هللانذاب اوموق ) هدقدلوا رو ریغتم ندنبجل لاک بولوا یروظنم ||
 | دم و مه كاصس) بولب یدیس لج هدکد نا ادایرما بوئوایو کیا |
 | ددع هدتناوررپ هدریسافتهنن × رلددتا مان مای هلبا مانالابر جیبسلوبد (تناالا هلال |[

 بواوا 9 طیارسآ مت هک دقناسط ندا تافو عدد بولو ۱ هرزوا رول نم |

 || تافو هدنراکدتنا راشخا رارف بوذیااباو E دید لودیک هنارغ یراهاشداب |[
 ندنوعاط هدباالح راد سقت بوند رلبدا وب تایح هنن ANTE بودا

 | نامز همت بولوب تایح هدمب .بوتایهدابز خدا نوکر کس راندناتافو بوجاق |
 ۱ ا سال راک دیک زه نوتزا هدهاشم توعربا.هدنزرزوا نکل بواشب |

 هدناربتعم ضع * بوند یدلوا رسو رقت سم لاحوب هدنرالست و دالوا كران وب

 1 || یرلضب بودا تافو بو-جاق یرلضعب كنقلخ ره-ش ندنوعاط هک رد روک ذم :
 || نوسع تاناویح نیفالوا لاحم هنفد بوروک هدنرافد القوب یرلنجاق بویجاق |

 || بوبارغوا مالساا هيلع لیقرح هدعب بوب وروچ یرلندپ بوکچ راویدرپ وید ||
 | كن راّضءب نولاشت نامز ها بواک هنن رارهش نیکلک هتایح هدک دتا امد بوقاب

 | ءاطعرلندا تافو بودا رارف ندنوعاط هد هنگ جیاوف * یدلوا ید یدالوا ١

  یلکولئاقم كب ترد هجاوق بهو هلا سابع نا * كہ جوا هعاوف یتاسارخ
 ید رووا ةلود كلاموبا ك نوا ههلوق قرووبا كاي نکس هملوق

 باتک * بون درابدبا كب شق هجاوق حاب را ی ءاطع كی ید زوتوا هجهاوق
 رذ روک ذم جد تیاوزر ند سابع نا وید رادذا كب قرف هدنآرقلا نابهب
 هکر دهالسلادیلع لیقزح ین لفکلاوذ هکر دن و رح ندب مصب نسح هدست ریست

 قلاخ نوصو نوع نددوح لها دوهب ئدعڏ یعب بولوا لیفک هربمشب شع
 لغکلاوذ نیکعا صالخ ند-اتق نس هلج بولوا صاشو ام هلا نوکلا
 هددناوخرم میرات (هلصفم تباور) یدلوااید روهشو یعسهو باقم هک

 ب ڪر ر هناسوم عرش تعراتم اس او حصا یلینارسا ین هدقدلوا رب لیفت 9

 و راها هن  رهشاي اباندتح بانج نامزذ عد یذردبا بیهرتو زاذنا 4

 ضب زو تک هیارغ هرافک ییفلخ رهش بولوا لس ر هشت رهش نادرواد

 ( بودا )



“¥ ro زوم 
PEE TEEسم زا ۳ ار تک تا کس حس مر  SSS RENGE SIEرک لو ۳ سا  EEREی ی سس  

 س ج

 لیعرب لد رهش بوجاق قلخ بولو EAS 2 هدن راک دا لام اا ںودیا 1

 ی

 ۱ راک و ندش نک ءایبنا مال سلا هيلع ىن نوراه نيرا ربع نب ضاعف نب نیسان نا

 رلیدتا تافو کت لج بو دید | بهم یادنو بی یادصرپ هدنرکدتک ر دو

 دا و یرصل نسح كسب ترد هحل وق سابع نبا ںونلوا قالتخا هدن اد دعآ

 ندفاکتعا مالا هيلع لق زج بوقوق بوشش ی هفشک ٌهفیج هدکدک
 ۱ بوق ءب هلج هدک دتا ا هنن رادارح بوک رسا بوروک هدقدارغوا بوعي

 یدع ؟ الصا هم ر ۶ هحار هدیرلندن كن رال سدو دالوا ندلوتمندهرکصو ءلرلنآ نکل

 | ید یراکوک بولکود بوپ وزوج یراتا نونازوا یراتافو نامز هاو بهو
 ۱ ےھالا (A ا یرلود_لوا هدنزراهد لصاطاو ( یدشلوا و در سول

 ن زارع هیس ںورک ھنن ارش بوقلاق لر هیلیوس وید ( تنالا هلال لدم و
 هدئسارا یدالوا كرلنوب مالسلاهیلع لیقرح رابدتا فرص هلع هلا یسوم عرش

 نیفلوا هرزوا تفلاخ ءاک تعباتم ءاک موللا قخس» موق لوا بوروط نامز هعن
 یرلغ یشربق رلیدتا تافو هدنآ بودیک هلی راتد ب ونجا مالسلا هيلع لیقزح
 رلشعد ردشلوا هاکنراب ز ؛دوهب *هفناط بواوا هدنسارا یرارهش ةفوک هللا هلح
 هض را نیفمالوا رسسم ع الطا هن رانوعد رادقمو رع ندمو هند راهفد رس *هيلح

 ردروک ذم ود یدلوا لاح

 ہیک مالسلا لع ین سایلا لاوحارد نورمشع باب ەس

 ماما ساارع یدردا توعد هراس وم ترمعح تعد شن قلخ تولوا ندنیلس مه

 هدماشورصع"یطارا هرکصن دننافو مالسلا هیلعلیقرح کر دروک ذم ال ص دم هدیلعت

 | لسکو لامهاهدلج هلا هش رشةار وتماکحا لیارمماینب طابساو كولم نالوا رفتم

 كاد هدماش بوډا روهط مانآو خیابف هاو مانصا تداسع هدنرلجحا بودا

 لعد هست هدننروص تروعرب EAE تاغ وادا لعن یهاشداب وادا ا را

 هدهشوکر ه تواواهشوک ترد عارذ ییرکب ندنوتلا ییاص هکیدرابط هعصر ولدا

 یراکتمدخ رفت نون رد هد هالا رک شک ینددروط ب ولوا یزور

 تلالضو رفک و بد ردوب ند قح بورک ناطیش دنا لیص لوا هکیدنا راو

 تاالضو داهن تفاچ رافک نیک وس هرلنو بودا د نیاو ند هرژوآ

 توعد هشد یاالص ناکا م ص ذ یدرلشعا داقتعا هلا ی اشاح دابتعا

۲۰: ( ۱ 



 ۱ هدکد شا ماعماو مادقا دروعد تواوا لس رھ سابلا ندعح باح نوعا

 هناا الوا هاشداب رکرابدد راّضءد یدک هراعا هنسک یرمغ ندنرب زو كهاشداب ۱

 تواش قوخ هکسنوتاخ وادآ لب زا نکل بودا لع هلسایلا ما بولک

 ۱  شع بود لاله هل رطررب شرب ره بولوا ینوتاخ كن هنسک ید ندل بارسا یب كولم
 تدایعیجد ییلخو دا داول الا یبحانیعلوا هرزواتوادع هیایبنا یدشلوا یلغوارت هز |!

 | تدایع سايا هدکدتا دصقررمض لاصدا هالا ت مضح یدشعا داتعم هلی

 | بودا تدابع لب ید هدهراةهرب هدراغاط ند سالا رارش قوخ سانیتسا

 | هتتسخ یح ادلو كبحا هدعز بویلوب هلقح تردق بونارا توب زرفاک لصتم |

 | اک لوپ هککی دعا لتقبورب دل وبیمایلایماشلمادخ فال دب دعب: دقدلو ا زجاعابطا بواوا |
 هدماش دالب هدن راک دد زا وس اکس لعد کا هدناب> مال بلا هل ع سایلا ردشحا ۱

 3 1 مالسا | هیاع سالا هدلوپ نوردنوک هئسک زو رد نوجا عرضا دمایصا نالوا

 | ههاشداپ هکیدید بوشل و هرانوب هل را مالسلا هیلعسایلا بوک ندشنابیسراغم
 | ردفو یرکت یرغ ند اک سول نس بحا یا هکرر وب یلاعت قح هک کید 1

 | تقاج لاک نکل مب نروکر د نرودلو !بورب و قرلقزر مدنارب ن یرللاع هلج ||
 | رداق هرطو عفن.هرشوربخ یتسافش کو اغوا بوپاط همربغ مب ندکتلالضو ۱

 | مث هس كولغوا کس نوح الجوز نسنزدبا بلط ندراعص نایلوا |
 ا نود قنا ییاتعرب باطخوب هرفک هدک دید مزدا كالهیولغوا هدنیش بوذبا |
 | هننکرفن یللا هکمرونکیمایلا بویفاق هدنراکدرب و ربخ هبحا بوراو هلفوخ لاک |

 | هدعب بوقا نسهلج بونا شنآ ندکوک هلسابلا ءاعد هدنراقدراو بو ردنوک |!

 ۲ نالس اشاس مدیهچوا بولا هشنآ هدنراقدراو یخدرلنا توردنوک ید كولب رپ ||
 _ | هلي هلرتوب مالسااهیلع سايلا هلق> رها ی داو هللا یریزو نالوا ||
 | نیخلوا یسیاق یاب هبحا بودبا تافو ىلغوا ك حا نوک لوا قافتا بواک هرهش |
 | ندتلرع هدعب نوروط هدغاط نامز دعا یک دما هن مالساا هيلع الا

 ۱۶ یا لا بورک هوا یسیدلاو كرد سوپ هدکدلک هرهش,تولاصوا |
 هدعب بود اراتمدخ که مایا ی و جن الغوا ماهم نشو بوروط |

 هرهش بوراو هسایلا یسدلاو نیکغا تافو سنو بودیک هراغاط هن سایلا

 هدک دتا امد هل عرضت كننوتاخ بولک هرهش نوک ییشدب نیغمراولب هکلک

 تودیک هغاط رارکت سایلا نولک هنابیح سئوپ نکتشمکب نوک ترد نما هلج



 هنلوا ط طف ۳37 ید 7 هيلع ا سابل ۱ .دقدلوا ۳5 ی هعو ا 3 5

 یولا یو وید رتب لی جواوبذ رلنوسلوا لاله هریثک سوفن ردقوب بودا اعد

 قسم زافک نروک یار" و تودناروهط ت 3 کر ب و نعل توراو هوا ار و

 كئتسهدلاو حسالا هک ر یافنا نو دیک سد هوار هدنراک دا مو ۵ دسابلاموج زا

 | تولافص هلیاعد ساپلا بولوپ هت بواوا تکی هزات مسالا بوراو هنیوا
 قلخ یسکا ه دعا یدلوا یراکتمدخ اعاو هدرصضح و رفس یدروتک ناعا هسانلا | 3

 | هدکد ارث تهبهرفکب ودر دیک طعق رکسرولک هلام امالا هبلعسایلا بوراو هئسارا

 1 یزس ی هسرواو الصاح دا رح كنسارومندرلنآ بورا مچ ها رج یو کر رلمص

 | رلناسحا هن ندقح باتج هک ات کک هناعا هسزلوا لصاح عهدنا تغارف ندنوعد
 ۱ مالسلاهیلع سابلا هدنراقدلوا س وام نوراولاب هن رلعص ررفاک بود رسهروک

 ۱ یدلاق مخ كجەدىا 5 ندد 6 لاک ن ۹ بوغان رو مع اضع هل .ےساعد

 ترد ا اکدک نود نکک ا زوط هاب رب م مال سلا هب دلع اا 2 راکدید

 هدنرلذ دلو ۱ رتمربغ سا ہلا و رم ےم هدایع بوروکی تار وب هرعن ںوالب دوخت لوح

 ءاعد هغلوارود ندزروفنم لوا بواوا را مپ ندرازآلدرافک مالسلا هيلع سایلا

 | ود هکروق بوت هنس وأ كسرزوک هل تورا هرب نالو نوک اللف نيکعا رودوم ۱ 1

 | هيلع لباربج توراو هل هللا عسلا هدوهعم ناکم هددوعوم موب بواک یو
 ۲ توت بولار مع سایلا تورو تار ندشنا قاض قخرو ی هم> لح مالساا

 عیب هس 2 ساب لا نوتا هغاشا ن سا هدقد رغاح ولد ساب "زا حسا ب بتوهح هاوه

 ۱ e ۵ اا ضار غاو هناسقت تاوهش ندسایلایدلوا ت ترا اتا هخلوا هدیلح و

 ۱ و دعا یدلوا وع و بواوا یواعسو یحرا یکلم یساابول دانق

 ایرج هلج نولک نیک 0 و هبحانالوا یهاشداب كيلعب یاعا ق>ح

 (یرخا تااور)یدلوالس رح ینه بارسا ع مالسلا هيلع عسلا هدعد بودا لتقف

 سایلا هکر د روک ذم ال ص قف ہ دن اک حڅ راوت ےد ورب رو لوهع یلومو یا

 ۱ نوک رب بویار زا یتاراوت هلج ندعوقوا ند هحاوخ نکیا هدنشا ید مالسا ا ۵یلع

  قلخ هلج هدقدروا هرعثرب هدنراک دید هلون بوبد عهتسوک اشاع هزسس هلن زا ی
 | كعالتقوید ردرحاس یسابلا بودیشیا یراهاشاپ هدنراق دزا هدنا تافو بوشود

 | نکسم كنسن سایلاا نواب را عاط هدقراو هغاطر بوحاق دوب بوتا ۱

 | .دقداوا هدنشاب قرق بوزک هلزروناج یمترب هدغاط هدعب بود مرولوا اواو



 ب اوا ردق رهشرب یرب ره هک اخ هب رق شع بود هل قس ويد رات وسر و اکس |

 لک یشنآ شعأب هدک دلید هزه بودا توعد هناسها بوراو هکب ولدآ باحا |[

 لیعاع نالوا یشاب كرلکب هلج نویلشاط یسایلا رارذاک هدک دنا نوعد هناا 1

 ثح رفاو هلا هرغک بوراو هنن یسنرپا رایدرب وو وق یسایلا بولاق ناربج قاخ |

 یسترا ودیا راتهصترفاو ندهرمشظ بوراو هنبارمسراکب هلراشت 1 هاب هدقدلوا ||

 تود رانوسروک یتتردق تمظع كع رکات هلبا عج ینقلخ تیالو هلج د |
 بوةلاق هرز وا غانا بوئلئاج تیم نیکعا اهد بولیق زاع سایلا .دنراقداوا عج ۲

 ود (قٰلا ىلع كناو قحاوه تك -ه)ا نا سابلااب هل كم رسال هدحو هرناالا هلاال)

 عیأت هسابلا بویک ابع بوغارپ ییکلکی بولک هناعا ندنرو رس لیءاع بویلیوس "
 هل كسایلا هد نا دا دانع ود ا ساب زرفاک رت ا را 1

 م

 تو کوب السا يلع لا ج E نوغد سد هد نیغلوا ش ۳1 تان امن هل

 رم دم o ید او یرانالسراو یرلغاط یاعت ق> تورو تک نرخ تلاسرو

 لیارسایب بودا توعد هد یراذک راو یدربو نتوقربممپ شع بودا

 ادا ندنرلجما یدرارابط هضوادا لعب یس هلج بواوا یک اج هقشب كت رب ره

 نیکلی وسود ن هو سری جت قح نسردر هللا توراو هنا سایلا شنا بورغاح ود

 :بوراو دک یراتج كن : هرفک هلج سالا هدعا تولک هناسعا ینوناخ هلیاحا

 مرانآ هنگا نس كسزعا تعارف ندیوعد سایلاب نودانیق عا هدنشا ناقزقرب
 هدکد نول وس هلو ڻزدگ بولد نول وس ا جد مالسلا هیلع سايلا بود

 ردرپمپ نح خد رلن [بویدزسرید هن بورغاح یلینارسا یب ءالع یخدراکب بودا
 ردیاذک ردرحاس رلعفانم ضءبندال۶ تود زدراو نراشا دن رلتفص كلوب هدناروت

 هصک نوکح مغ بودی-ثبا سایلا بوقاط ہر جز ییبثارمسا یب رارفاک نیکعد

 هدکدرب ورخ هباحا سایلا و دعا تولد سل تاهم ل ها نواب وسرار کن هالسهاح

 تداع لب درک یک واوا هسا لإ 0 ب وآوا دم ندناعا تاحا

 NHS یوناخ کالم ها روم 1 ندروت د هک و در ةا

 هتتسخ بوراو هلرهاع سایلا هدعب یدردبا تدابع هلب بوراو هسایلاب واک هناعا
 بوشاش یلقع كلما هدکد شا تاقو اهةاو بودر دنا تافو ید" كولغوا نالوا

 بود نوسروکر ید یولغوا هللا امد هدا یک نککیدید لعب نکعص لیماما
 سایلا تودیا تام ود هلا اعد نس هسا ملا .دقداوآ سو نودنا اعد یچدوا



 | امد نوهلو اط تواوا سوء E اا تو یاد

 هل ردنررفاک بو روق راجاغاو راراکب بولیسک ر وخل هدک دنک ندنرلگا بودا
 بوشرغاحود سابلااب سایلاب هدک دشاراک هن راناح بوس نراتیم ناویحوناسنا

 | نالسم ندعدق یلغوا ولدآ ملا كنوتاخرب بوراو هثجما هرفک سایلا هلقح را

 بواکهناعا ندنحرفنوتاخ بوئلناچ هلیساعد سایلا نودناتافو ندقلجآ نیغلوا
 نازم ردقزشكسابلا بوراو هررفاک نوتاخ بولوط هلت یوا هلیسام د سابلا
 كع قيم ندنراقلحا بقغوب ینوتاخ بوشوا ررفاک هدک دید کک هزاعا مدروک

 طورت دل یدی هسایلا هدع!بولغعاطرارفاک بوزوا هرعن بوراو سایلا هدن راکدتسا
 ٩ قازوحوا مظع سوغان زرومب نیکعااعد هدنراکدتا عرضق ود یدتا كالهیز

 | رارفاک هن هرکصادرالامیوب بواک هتایح جد راناویحو راناسنا نالوآ كاله ب واوا
 یچسالا هلقح را هدک دتا اعد بولوا را رب مالتسلا هيلع سالا هدنراکدلک هناعا

 | هع ندشنآ ییاص هدقدقح ندنراتالو بوکید هقیلخ هلنارسا یب هن رب یدنک

 | هلبا هکتالم سایلات نولک مالسلا هيلع لیارمج بوش هب ززوا بواک تارپ ولدانق

 | یکلمیمدآ یتسیوسکن دنس یب رشو لکا تذل نوری و دانق یلاعت قح ارز چوا
 || ییدتساره هدنزوب وکو هدایند عیجج هلبا هکنالمالاحبوذیدلبا یوامو یضرا

 1 ندبهو هدمولعمان خب رات نالواروک ذم امدعم (باذع لور) رک توج وا هدر

 || مقرب بور وزبخ هکلام بوراو هه4جمالساا هيلع لینارپچ هلقح مما هکر دب وح

 بوروک ی لاحوب لنارمما ینب بوزوتک هنتسوارارفاک بوروس ینآینابز كيب بوآآ
 هیاع عسلارانالسههدک دتنادانع )رفاک بوبد كولتروف ندباذع كولک هناعا هرارفاک

 || هلسبس یهانک كررفاک یزب براب بولیربآ ندرافک بواوا عج هتناب مالسساا
 لاله وفقا یس هلج توغاب ساط ن دنل وب هدعب توش الغا واد دعا اله

 ۱ كل هدنا ربتعم ضعب ( تااقرفتع) راد دا وا ص الخ رنا یو دیا

 طعق ںوہغا رول لہ چ وا هدنراقدلوا رفاک رارکت بولک هناما یلخ
 هدنربذدلوپ لوصو هناخر هلا لوسر یامد تولک هناءا رار نیغلوا ادم لغو

 راشخا یکعا تشدو ار تشک نواوا زاب سایلا تربضح نیغلوا ر خاک ھن

 ها راکلم هذراکلف نواک هنایحهدعب ودنا تاقو هد ؛ راوت صمب بوند یدتا

 شاوک بی رق هغع وق تماق هرّروا ج لو نوش د ردا نالوجو نارمط

 عماج#راردنا تافو هدعب تواوا هاب هدنایح ی اکیا در ضخ هج ءوط ندب رغم

 تو شاوي هجک ره هدحوحأب دشرذ هدر سال ا را هدیطویس ریغصاا



  oبر ¥

 || ردبا تبافک هرانآ كد كج هلک بوجا ندم رمز بآ بودنا هرعو ج لی رهو

 ین نالقسع هک درک ذه هدسارع (تاکح) ردر وک ذم فا رش تدحرب ولد ۳۳۲

 نکر روباه ته دارګ ر هدرهط تقو هدن درا ضرا هکردشعد هتسک رب ندنرهش هرغ

 هعادنا هلج نیکعد ممایلان دوا مدد اب هللا دعا توروک هنسکرب

 بوشلب وس هلکنس هکات نوسردیک یلاحوب ندش یلاعتهللا هلااعد بو شود هزرا

 ھګاب رم ںوید ( مویقا یاب نانمانانحات محراب برات ) مدد مدنا ےھف یکمالک
 دم هق را نیلاهدعر بودیک عارططاسبپ مدمالک |تسانعمنویلب وس ید هک یکیا

 یرؤاوا ج واکس الاح هدعر مد وطهدم هننسقاح ییتقاطاو تدورب كئبلا بوب وق

 چاق ہدنایح الاح بود یداوازاوا واک: یە ا لودر یدجخ یلاعت هللا مدد

 || بولد هدرب رضخ هلسابلا هدکوک سا زدا هلیا یسع ردیرد مدد ردراو ریمغی

 | ندشب رغ نالوا یدحرسرصم یسللا هکرد هنسک شا مدید ردجاق لادا
 یسبدهدناالقسع خد یر هدنر هش هصیصیخدییاراردهدقلارآوب هحثراو هنارفرهن
 ۱ ةر هدک دتا تافو عد هدکدردیک نس رب كراثوب یاعت هللا رد هددالب ا

 || رضخیدب دراغب هلرلنوب رومغت بواوا عفد هلرلتوب الب ندقلخ بوروتک یخد یب رب

 | بوبدمرولوپ مدید نسیمرولوبآ ینآنسبوید هدنراهریزجاب رد مدیذ رولوا هدرپهت |[
 مدیدزسراشیا هنا بوید هدنافرع هدننامز ې یت هدعتوم مديد نسر ولو هدرپهن

 ینامزیکنج هلیعلخ ماشو یورخ كناورح بوددزراقرف نجاص یاب لزرع ر یرب |
 نسرلن ینهنسکرب یصاع عب یناع +یلاعن هللا مدندنسریدهن هدنفح ناو ره نیفلوا
  كنجنکل مدیا رضا هدکنج ید بوبد ردهدران دوهشعو دهاش لوتقمو لتا

 ۶.۳ ۹ چو

 هرکصتدعش نسشاولا مدبد ملوا مطاح هرارب هلوقموا یخدرب هللا رفغتسا مدعا
 ۱ كسايلاك#ا هناد کا 5 ندراق نکرو-لد وس هلکنان بود لوا هل و ید

 || ینارونکهنو یناب وق هن بودیکب ولکج ینسیقا بوب كما ق رپ زیکیابونوف هنکوا
 هدقدقاب ںوردااق نشابسایلا ںولوا یسهقانرپ راتوا توا هداردګ هدعب مدمروک

 || شادلوب هلکنس ن هدک دن هثتسوا سایلا وکو ج هنک واںواک هقانندمرعاح ید

 || هلیا حوزت مدید رذفوب لایعو لها بوید نسلکد رداقنس مذید متسیا قلوا
 ۱ زدهدرابمو هنهادمو هعلتشو هزرشان هلا رذح ندسنح ترد ندرازوع اما

 ۱ یکتاقالم كنسن تولد نالحاکن هسرووا ترازو لصا هنره یربغ ندرلنوب

 شمروک نامزره ؛ادروک ی دشیعب (یتتأر دقف ینآراذا ) مدد مراید مروس
 ككا تولد مرتسآ كعا قاکتعا هدنآ ناضمر هدس دق ن هدمد بولد نیسک !

۱۳ TEA EFE GEE سس سس 
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 یدلوا مواعم 2 تواوا لئازو بت اغ ندمزوکو ل 0 حاغار هد سارا ۱

 فی 2 یمهش د ر هیلح كسا J1 تروح هکر دروک ذم هددناوخ ریعرات ) ءاور)

 ی هندنداع 5 تولوا یوم هيس هماعلا لب وط ندا

 تدامردرانابای و رلارک انرنک | یرلتماقا لع الاح ید-لوا نیلاق یک شکلواو

 ثرضح هد ار رهردقل زوالوق هلو یرغوط یرلدمزآ لو قمدخو

 نحاص یا كن زار یرب و رروشا و هدایق دج هد هدررونم هلن دم هل رمضخ

 J 1 نیغعالوا مواعم تر ترم هلا هنتر نامزو توعد تدم راراقرف

 هدربسافت هدشآ ( نرباصلانم لک لثکلااذو س رداو لیعع-او (هدناف ) یدلوا ||

 ینددنلوا همست هلکنا هکر دا رکزا مش وباب سایلا دارم ندلفکلاوذ هکر دروک ذم 0

 یاوئو لعاب لینک هنتمادوب نواواب اصن فعضو تلافک ی سانعم كنظْما لک

 فو کنه هاب 9 ات ی تل 1 و باص هاد یاطلاقانصا دوخاب ردق ص یا وو لع كنابنا نالوا هدناعز

 ملسانم هک ردراویحد لی صفت هک هدب ریضو هدر سافت دنفح لفگلاوذ ردنوک! داوا ۱

 هددوهسلاوناو یا رست * روئلوا نایهدناب رار وم یون هدایدنآبأت رخآ

 دارم ندسایلا ,دلوقر هدشآ (نیلاصلان«لک سایلاویسعو یک و اب رکزو)
 ندنلسمالسلا هماعنوراهیخد هدلوفرب زدمالساا هيلع سا ردا نالوا حوت لح

 نوراه طبس دا رح ندسایلا هذسآ ( نيلسرلا نل سايلاناو ) بوشد ردنالوا

 نیفلوا تئارق ( نیلسرلانا سد ردا ناو ) هدتآوب رد نیساب نی سایلا نالوا |
 کالم نا كق راذم توند را شءد ردمالساا هيلع سا ردا دا رم راض ءب

 ردمدعم هم لس هيلع حوت مالساا هلع سا ردا لَ راوت لها هدد > رمش

 دک هدنامز لیارسا ی ۶ EE 1 سا ! ردا ار 5 رداکد تداب یراکدید

 هک ردل وعنم ندر ءاا ن او هلصا- ع یطاف هدنابل رم تست بوند

 یدج ك لآ تولوا مدعم رب ز ردرلشعا مهون راد شا مدعم ندو سا ردا ۱

 مهاراو حوو مدآ هدقدشا وب هدک و ک لا لوسر ترک هدجارعم ۶لا یدیلوا 1

 یسعو یسوهو فسوب و دوه بواد خاصلا ناالاب اب> مم دوا یک یراک دد
 رەحا دمع نالوا یوم ربتعم خرات وبشا * یدزعد اصلا خالاب ابح رھ یک

 هانعذرو ( ك رم قم دماعو ییئدلروس هدا رد نضخ هدش رس تیدحتهکز دا

 یرلکدید یدشلوا عفر هکوک اب هتتجا مالتساا هبلع سد ردا هدشنآ ( ایلع اناکم

 هلا لزا ) نکیا ررقم ییدبا رخّوم ندمالسلا هیاع ميهاربا مالسلا هیلع سایلاو



 ایم 3
 سا رداییعو نیس تشییعو یرباوع رسم مدآىلع و ةعارأو تا یامد

 سی رداهدنش دح ( ناقرفلاو روب لاو لیجنالاوتراوتلاو ةرشع مهارباییعو نیئالث
 دهسا ردا هجش*وهتم روب رم ثیدح اصوصخ ییبدنلوا رک ذ مدقم ندیارا |ا

 عیج هنکیدتبا لوزن هنسسنرپ ندفهگو بنک هسابلااما بودیا لوزن فج |
 نیهارپ و هعطاق لدا هتکیدبا یرمغ كسی ردا سایلا یتبدلوا تیاور الصا هدتک |ا

 اد رھ مال سلا هيلع سا ردا هلوسر ترضح هدجارعم ثیدح نواوا هعطاس

 ردلمحصو لباق دغعلوا هیحوتو لت وات هلا هیجو هجو ضع! یکیدید حاصلا خالاب

 | سایلاداررع ندلفکلاوذ هسنلوا میلست اضرف یکیدبا دحاو صع سایلا هلسب ردا
 یرایفا بوئاوا رک ذ مدع ندنالاور یاس هدناررب كفاشک و یضاق ست قلوا |
 لطاعو لطاب داکار د شما و اراشا ییاعحر كنا نیغ وارک ذ هلءا ضد رغهفیصورخوء ||

 (لفکلااذوسا رداولیعاعساو ) نیکعااضتفا ترباغم فطع ارز رولوا شلوا ||
 عاهللاو رولوا رهاب و رهاظ یکیدیا یریغ كسب ردا لفکلاوذ هدنتنآ

soمد مالسلا دیلع ی عسالا لاوحارد نورشعو یداح با  

 || رایدید حسللا بولوا لخاد مال فلا هج رع بولوا عسي هدلصا یتما هدربسافت |
 ذت رب ودنک هلبأرسا ىب عسا ماللا هيلع سالا ردب وطخا ىعسا كنب ردپ

 منارفا نزلنوش ن یدع نعسلاهد هیکسحیاوف * یدلوا ربمغر هدعب نوگید هقلخ

 كسایلا ترضح هکردروک ذم هدناربتعم صعب بوند ردمالسلا هیلعفسوب نا
 تعف رش بارسا هرکصتدنا بواوا ریمغی هلیسامد كنآ بولوا یدرک اش

 نو ماکحا ءادا تدم هت تولوا لس رح ندوح ناثح نوحا توعد هراسوم

 كلون ریمغس لفکلاوذ نالوا روکذم هدنارق ردلس شب شع یر یدتاتااسزو

 ءابلنآباب نیعمالوا رهاط یک نکلردراو تیاورر هدرمسافن ود ردیلغوا یسع

 گردو لم الەم ەد دناو رم ګرا (لاع لیصفت )رووانام هدااوحالا ةه باشم

 ضا وقت هعسلا ىكتفالخ هسایلاترضح ںولوایھقجادتا هکر د و رح × یزردا

 بولک هنکوا كسابلا نیکلک لاح بتر روقلایلع هدقدنآ هت رزوا نفی رش هادر

 سایلا بوبد مەديا تققا ر هلکرس بوشلعادو هلتیدلاو تسررب و تزاجا |

 € مالسلاهیع )



  Osنانا  73 Îا ۳307 ر  a EEن: ۱

 || اعادبوذیا قدصت یني راتاوناب رقیرزوکو ابورف یئرحو ع رزنالآ بولوا ناشوج
 ۱ مالساا هيلع سالا نامز دوا یدلوا قش قلدصو قیر دم السا | هيلع سالا

 | تعي رش هدنحا لینارسایب مالسلا هيلع عسلا هدقدلوا باغ ندقلخ رظز

 1 زر را ةاروت تّارق هدنرل ګا بوشلاح هیارجاو ایحا ییاسوم تو
 ۱ ) تار ( یدشا را اعطا تاداعقراوخ و تار راو تولوا عاق ر ەھک عاص

 ۱ هدنرلک دتا تاکشندن کلهروشكن راوص الخ تب اش را کندن اول یر ندهلج

 ۱ دور خو هراب ر هنحما كنوص مالسلا هيلع حسلا

 | گنددکب وا هدک دتا تیاکش ندرتف نوتاخ لوطرب هنوبدم ید یر یدلوا

 | باقرب بود روتک هدک دید ردراو مرجعا یسواط حوآرب نامه ب وید ردراو
 ۱ راد [ق د> یب هلع> نردق ندغاب زا لوا هرزوا یل رش ما هدق دو بودو دنا

 لیصص جد دانغ ل لاک بوهدوا نجروب نوتاخ هللا ریظع تک رب لوا تونل

 || ولغوارب ندننوناخ رمق نمرغوط كنهتسکرب هلب رلاعد ربخ یخد یرب * یدتبا
 ۱ هدک دشا اعد هلع رضن یتییدلاو بودا تافو نالغوا هرکصادنامز هكا بولوا

 ۱ ںوروشد ماعظ NE نوکرب جد یر یدلوا هدنایخ نامز هت نوژلثاح

 لاطاق نووق هنس ییا تاغ یراکدد لظنح هنا هللا اطخیسد رب ندنرلجا

 هیلع عسالا بولب 3 ہٹا ادص ود رواو | لاله دسر نو ےکرھ ندنحا ماعط

 مەد یررض هدک دنا اعد نود وقوص هل اتاقرب هنا هدقدل وا رادربخ مالتسلا

 ۱ ید راک روما ریبدنو رابخا یادعا دصف اعاد هژ اکا ییبلوام ید یوب یدلوا

 توی و و کو دا وب نرب و رب قرارا كنودنک هاشدایو ندادعا بودا ملعت ۱

 اعد جدو بوت ر وط ییسالا هللا ىلع ت واک ES مطع ندنضف

 یدلوا صالخ ندنرالا كنهرفک نیفلوا روك یرازوک كياردب یادعا هدک دتا
 بور دوق كتا یمرکی هنن راکوا نواک رفاسم رفت زو هنسهناحداعس ید یرب

 بم الو ماش ید جد کری % ۳ 1 | ماعط ًالصا بو وط بوت یسهلج

 هدکدردنوک ربخ تویتساا هاب بابطرب نیغلوا الم هنط رم ضرب یهاشداب

 نوزحو لولم هنسک نالک بود نوسرک هب وص رفقا نوعغلوا لئاز ی رم
 نیکعا یفصت القع ولد ردسزال هب ۳ نه رش مالک هدکدرب و ربخ بوزاو

 یاههکسوهرخاف هسا ن دنر ورم لاک نیکه دیلکلاب یط س ەدکد راکه وصهاشداب

 بونود هنسک نروتک طوبا لوق مالسنلا هيلع ملا بو ردنوک هرفاو

(e+) 
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  E I EEرانوب بولآ ینوتا هند ||
 یرب * یدلوا التبم هن رم كهاشداپ نیک امددب « راکتهدخ هدقداوا فقاو ||

 طعع مکح ندنراک دا ها یودنا موج ادعا هات ۳ هدنامزرب جد | ۱

 یاو كهاشداب نود رولوا قازوحوا مظع ی راب مالا اهیلع حسلا تواوا ۱

 قازوجوا هسعاب همخذ هني زو رب بولجآ یسوبق رکوک بولوا ییآ ندشدصت
 سیم اکس كع ندنآ اما نسرروک نس ینلزوجوا م کیدند هدک دید ردق وب یلاتحا

0 ES ند + ر ییبیغ بناحرلب وج و یسهنر | بولد زلوا 

  E,وغارب ن رودرا بوحاق ندنرلفوخدرح نکیغو ببس ارهاطنودب

 9 لو یاوب نوشاوا بولوت EN ۳ نردرخذ مظع شتلوا 3

 تب رکسءرصم نج هنهاشداب یرهنامز هدقدلوا بد رگ نامز جد یر

 *یدلوا عقاویس هلج نامز دعا تور و تراد 35 E Is بلاغ هرک جوا ا

 ۱ یهلجنکد بود ردراوخدیراهرشک تازه یرغ ندرلزو هد راو ضع!

 .  تسیاتهاک هرلنوب لیئارسا ی هکر دب ورم (تاذو ) رواوا لب وطت ثروم لیصفت
 امد نوا تلح ر هترخآ بولوا زارمسب ندرلنآ یرارطاعرطاخ نیک ا تقلا اک
 ضا وفتاکا ن راتف ال-یودابلطییفکلاوذترمّضح هدقدلوا مولعمیلوبق بو دنا

 هدننوبن تالفکلاوذ یدتا نارمط هنانج نایشآ یرلناور حور غرم هدءهب بودیا

 هاو ارک ذ هدلاوح الا ةهیتشم هاب باب دیخاشا نیغلوا فالتخا هدنکیدبا ےکو
 یدئلوا ريخ أت

 47 مالسلا هیلع ینلب وعنا لاوحارد نورشعو ینا بابە

 اب دزعنب اصوعنب بحام نٻ ه۶ ن فوصرهم نب ماح ن همٿاع ن لاب ني
 یدنا ندنلسن رب نوراه اقلم نب لب وعا دوخا انافله ن لب وعسا نا دوخاب

 لتا بو: اربع جک هر کصادننافو e هیالع ا هکر د وج هدا ریتعع ||

 بهت بو دنا مشعش ریش ست 3 لب رسا ین كلبا ہا یب هقناظ هک ند هما ام

 شعلا ز زوسرد كد هنتون مالسلا هلع لب وعْا یدرردا نراس> عاوناو تراغو

 برک یرروهشو مانا ویلو مارآ ندمالآ عاونا لذ لارا ئی هرز لس
 ندرس مالا هيلع عشون هد دیش ناب رات یدردا رو هلا برحو

 ندنراحاهن رزوا )از : هدنما لر نايس زوټرد نک كد هوس لب وا ۱

 : * بود یدرروک رلک اح ضعب کر یروهچب روما بویلوا هاشداپ |

 ( غیا )



 ! رو رص لب أ ۳ روترد اد 11 تو" ۳۳3 تافو هدسدق دق رات ۱ ۱

 ۱ هک ردروک ذم هدنارمم «a دا و ) تولاحرو هط ( ردروطسءهواد یدتا 1

 عورشم ان ما ھت هت E کا ا رم 2 هرکصت داوو مالسلا هیاع عتسلا

 ۱ یاضتعم دارد هرزو انایغطو نابصعهناجر نامرفنامژ ھن تولوت عورش ۱

 || سدق هلرصم ندرارشا زافک نوعا لالض لها لاو ؟ لاعتم بر تذاع

 ۱ هدلاع ید یر ایر هک ات سلب نالوا نکاس هدموز رک لحاس هدئسارا

 ت <S رکب 0 شرح هلا رسا ف ىدا زایلک ا ا تولاج یراهاشداب ىدا

 توبات نالوا لباس ی تنرنضل و اد یہ بودا هہاغ هدکنح تواک

 كسب شع یرغندناناوالقو رضع هلو طط نرلتکلع نکا ںولآ ییهیکس
 کالا سا ی بودا رب تسا ىدا ندک ولم ءاتیا یرفن قرد زوئرد هک نهج

 بودا ۳ ن را هل هشت رت هاروت نالوا هدنرلګا توسک هحارخ 0 زار اس

 * ی دا فیس لس دم السا لها ) رر ( یدقس ییاصدا لس هدسدقو بوقأت

 هکر دب ورح مالسلا هيلع ( لب وع"ا تدالو ) یدتبا فیح هو طظ كب هن

 ضرقنم ایدنا لس عيج ىربغ ندنوتاخرب هدناودلا مع نامالا عدع نامز لوا

 هدنشاب قرفبواک هدوحو لب وما تولوآ لماحندنحوز نوتاخ هروب نح نکیشلوا

 | تولاج ةبلغ هدبلمد سیارع * یدتا روه روما ربیدت لب رب نوا بواوا رب
 | ید ندسبهو تح * بولوا لیصف وید یدلوا هرکض ق وج نداب وما توبن

Eraهرژوا لات نتسح تا ی كد هلس قرد هرکصت دلب وا توت 58  

 هکر دو ره ( تو اط بص ( هللاو یدتا روهظ تولاح هصق دعا بواوا |

 مراد دیک نوار اشک فر راع لم ارسا یف يد هدک دک لس 1 نواندلب وعما تم وک زا

 دنلبو انادو لفاع ,سدق نب تولاط ندنرلجا ا دیش سل قغلوا بص هاشداب رب

 اا عایدات یعار هدقدئلوا نیما ”E E الماس ندعح هی نیغلوا ناوئو ۳

 نیعمالواندط یا نالوا صوصح هنطاس و توت اصوصخ تواوا یراکمان

 نماد ندا وعما ترصح هندلوا دارا ناجر نام 5 تودنآ بک ل | رسا

 نمالع م كوان < 0 | تراغو تم لدرس تكنولاح هدنرلک دتسا ناهر و

 یا نا مه ےھل لاق و) هدی ریغو هدنابا ربسقت ( توبات هصف ) یدید ن وسلوا
 نوراه لاو یسو» لا 4 19 هل و م ی E س هد توات کتا هکلم

aS ۳۳۹ساع نا هدشا )  Eهکر دقو دنص لوش دار ندو  

 یداروق هشرشس هاروت ها كلا مالالا هبلع یس وم ت رمح



Eهکوک اب اڪ ۳ ناتو تر 1 ےع نام ارس ت ده  

 ندکوک نکا راع قلخ هلج هلیسام د مالسلا هيلع لد وا نامز دز یدنمج ۱

 تا 9 ذم الصعم یدو رب یدنوق هک ها كن ولاط نوا هش رو ر ۳

 0 كناينا عیج ہک ق ودنصرب شعالمق رهت ندنوتلا عارذ یکبا ||
 اا مهدمب هتدالوا ندنآ ثمن ندمدآ تولوا لزات ندکوک هکیدا راو 1

 بولوا لقتتء هراذیف یلغوا ندنآ هلسیعامسا ندنآ هیهاربا ترضح لس دعب ۲

 راذىق نیکعا عار هدرول نح توبات یدالوا مالسلا اب قاح او ل.یعامما ا

 یسک توراو هناصنک راد ند هکم هر زوا یلا صا ییدروک هدنس هعقاو 1

 نامزدعب توروطهدنما لینارسا یت ید هودعت بودا مس هب وعل نت سّو> یبغوا

 بوب وڏ ن رلبابسا ضل و قل رس هاروت هنا هلق دلوا لصاو هباسوم ترمصضح ۱

 ةرکصندرلن افویدرواوا بلقهوق هعلخ نود رو دعوا رکسع ینآ هکدتکه رفس

 نی رهراب ةاروت حاولا نالی رق اشاسو تاروت حول يکيا هنحما كنآ لیئارسا یب |[
 ندنبلد كنوراهو نرلقاعمب و نسابل یکدیکو نساصع كناسوم ترضحو |[

 ضب بو وق یتسولوط ربشقرپ ندنمناسغب ندک وک هد یارو نساصعو |
 تویلت وش هل :رعلا بز نترد هدنرلقدل و | دعا رهن ولت هدنصوص> عازنو یوعد ۱

 اک هداوه مار Ia هک ! راک رک هکنح یدردالصفو تعوکح هرم ۳

 ۱۳5 نا تمالع كلديسا | رص یکی زاوا یدک ندنحما نوتوطیآ هرزوا مالسا 1 1

 هجاوق دهاحو سابعیا دا رع ند هنیکس هدنشآ ( کی رنم دنیکس هيف ) یدیا 1
 وادان ینا روس ناو عور وڌو یاب ندتوخاب دوخاب نج رب ر هدنکا كن وبات |

 دګدرا قلح تودنا تور 2 توات هدک دا | ادص ۵ دنا روط)ا ى < تروصرپ

 ییا كتروصوا هح وق راضعد * یدرولوا رم ر هط هدقدروط 2 بول رو

 هرزواتیاوزرب ندسابعنیاهدیابلرعسفت # یدبا راویعاعشكنب رزوک بواوا یزوک ||
 ںوھج ندننج هکیدیا نکل نوسلا ناروط ہد نا كنوات دام لد هنیکس ۱

 هکر د ورم ندیلع ترضح * یدشعوب هدنګا كن یراکروب كرابم كرار تیپ ۱

 هراس تولوا یاب ینا هکیدنا لیرب رمساهلبا تدحو تدشتاف د قد هبنکس

 ودنک یتوبات هدقدلوا طلسم هقلاع هلبتارمما نب لصاطاو *یدبا راو یزو رز

 زفاکر ۵ندنا لو هدنناب كنآ نوروط لس هك ںوعارپ هر هل : نچ بوتلیا ۳ . رلتالو ]

  بوتوط وتوط زوب هیارخ ره هراب ش ای ۵ هدنراشالو دو ب تولو ا EVE ریس 2
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 ںودلکوی هزوکوا یکیا نیغلوا یرامواعم یکیدیا تناسها هنوات تلع هیالب
 هدرسافت ( رهث هصق) رابدتنالصاوهنولاط نوروسکال تر دهلةح رھا ںور ویلاست

 بواوا عیاطو بات هنولاط بور وک یتهارکرپ تمالع وب لیئارسا نب هک زدروک ذم
 هداوه بودا مز زر مزع هلبا راوس رارب هکنج كہ شعب كب ناک ندنرلجا

 كنشکر ه نوقآ قعرا رب هدلوب ارت ليا رسا قب نيغلوا هر زواتدشترارح

 قثرا نذن اردک رک هشا تیافکوص ج وار هلقح تردق هنن راوط و هب ودنک
 كش لها یرلب مش ندرفن چ وا نوا زویحوا هدفدلوا یهلا یو ود راتوس)

 یرلشطع هکدحا تورارق یرافادود هدنراک دتا تغلاح هسحا نیغلوا قافن و

 هدیربغو ریساقت (تواج لق ) رلیدتکه نب ررب بونود نیغماملاق یرالاح بوترآ

 هلا رفت چ وا نوا زویجوا نامه تولاط هللا مالسلا هيلع لی وما هکز دروک ذه

 هدنراقدروط وشراق هیوجدنیک یزخ رفکی ودع نالوا ددع كي ز زول بودا رفس

 یسهکلوک بویتسدا مدآ کنج بوقیج هنادیم توقع تولاج یراهاشداپ كز هقلبع
 هتسوشرافنیغلوا ندروهد نامطب زویجوا هفلغوت یهدنشاب بوشود هرب لمم رب

 ییغوا قلا نامه دوخا چ وا نوا هلج كن ردب كدواد ترمّعح یدمعبح هک

 كجوک ندنراردار هلسج دواد بولوا رضاح هدکنج هلسربغ نددواد بولوا

 بجو رپ مالسلا هيلعلب وما بویلوا هل نیفاوایسیعاز كن رانویق یدنکب واوا
 لتق ندکلا كنس لآ یزب دوادا شاط چ وا نکرؤاک هدلو بوروثکی نا جو
 لبا ناص هدکد لک هرکسع بولا هدک دلب وس ويد ردشملوا ربدقت هليا مر تولاج

 داماد یدواد بولوا دا مهر و داش تباغ تولاط هدکدتا كاله بوتا هتولاج

 نیفلوا,دگنح یراردارب بولوا یعار دواد ترضح هعلوخ سابع نا# یدندبا

 رح و رفتم ییولاط بوراو هدکدردنوک یدواد هغاک وب ن رالغوا راس یردب

 مطب فصن بودا داماد بوبد نیسررب و هن هندیا لتق یتولاج بوروک
 راس ورشو رک واوا هداه هدنعاص مالا هيلع دواد هدک دید مررب و
 وشراق هتولاح نیفلوا داتعم هسکشا لتق هلبا عالقم ی راکدبد نایص اس
 بواد نسکوک كنولاج هدقدنا نویزق هنابص یشاط چوا نایلیوس هدلوب بوراو
 *رایدتناتب ع تاغ هدواد توروک ی اح وب رلزاسم یدتا كالهنوهح ندنسهقرا

 نوتقوط هنشار كنولاح تولوا رپ هدنعا نابصساط ج وا لوا هدنیلعت ساار ك

 دل وق رایضمب یدتا لنف حد رفاک زودوا نوهج ندشسافق ںواد نس هغلغوت

 یسهراب رب ره هلبا قح تردق بونلهزاپ بوشوذ هرب هدفدقج ندنسافق كنوااج



Boمک بر  

 قرقهک ر د ورم (لیوعا تافو ) رایدلوا مزهنء یسهلج بودا اعا یرفاک ر
 هاشداب یتولاط هدعب نودا تفوکحلس رب نوا هلیارسا یب تواوا ۳ هدئشا ۱

 دلح یلاوجحا كتولاط رلیدتا تافو هدنشاب کیا ىلا هرکصت دان رپ نودنآ بصا

 رووا. ناب هدلینارسا قب كولم لاوحا هدینات

 مد مالساادیاعیندواد لاوحازد نورشعوٹااثباب |

 نب مورسضح نب مار نیدایع نی نوشخم نب رعاب نب نولس نی دیوع نی اشیا نا
 ولهدوک قآ ولزکب یهررق وازوکكوکم السا هيلع بوفعب نب اذوهم نب ضراف
 تیفیک ) یدا فب رش تاذ دقهتوک ندبلا فیص وللا-قص لا رعوق و نوزوآ

 تبع تباغ هرانوب لیئارسا یب بودا لتق یتولاج نکیا هدنشاب زوتوا ( تئطلس
 نئطاس فصا و هکشدا داماد نوعا ثق تولاج بودا دس تولاط هدک دتا

 ید ندنتکلع نودا دعو فلخ دخل و نی رسه نکیسشُعا هدسعو هکمرب و

 هلبا هلیح نکل بوشدا داماد درح ههارکلا عم هججاوق نیخروم بودیا حارخا
 قرارحام ةد هلهحو رولوا جاتح هل حفل مظع نویس كا لنق هرکه

 تعصن هیودنک تولاط هنک دنک ندرهش مالسلا هبلع دواد ترضح یوا
 توغو باتو مدان هدقدسااق هلک ندرلنا تودا لق ا قال ندا

 بلاط هسکعرب و نتنطلس و هفعلالح ب واوب یوادو بیا و عجار ندنبوئذو

 دیش بوراو هازغ هلبا یلغوا رفن نوا نوا هپ وٿ لوبق هدبلط ءاشئا بووا
 كئولاط هنسهقرف رب نوا تالسارمسا نب طابسا هد یجتدب كتولاج لتف هدنرلق دلوا

 ىطبس مالسسلا الع توتعب نب اذوب نواوا ءاشداب یلغوا ولدآ شوب شالا
 هدوادیخد طابسا ر اس هرگصندلس چ وا بوکید هاشداب هرابدنک یدواذ ترقد

 یره فن رش سدق بول اف ندنس هبصق نوري نالوا هللا لرلخ دال تواوا علات 1

 هیهیهاللسا ينس تالاعو طبضو حج رارهش هک هدب رغو هاش دالب باوتدیا تخ ||

 ۳۳ هدعاشادغاک ر مالساا هیلع نایلس کلا بول 5 هرکصت دنراددنک یس هلج بولوا

 یاجا تال ضاقت نالوا روک ذم هد ه5 رفتم ناربتعم (لئاصف و صباصخ ( زدشاک

 ( یب )



 ۱ EE مالساا هءاع نوقع 5 اذوم تر ات ای مالسلا اع نوقع نا

 ۱ یللا زون.هک ردشلوا لزات روبز باک هرزوا یاربع ناسا هرانوب یدنا صو |
 || بادعكجهش» ربا ندلباب لها و ندرمصت تک هاسارسا یب هدنسللا بواوا هر وس |

 ۲ و .تربع ثروم ید هدنسللا ںاسح یف مالآ كحهشب را ندهور دال هننسدللا

 ندمارحو لالح بواوا روطسم تعصنو هظعوم عاونا قجهلوا تربح ثعاب ||
 هدنلگرب كفا کی داکد روک ذم ی رب ندا یقاعتم تعا شم و

 | باک ربا نیغلوا یور وند ( هردص یف دواد ىلا روب زا هللا سوا ) نددهاجت
 ماهلاو یو هتملق نامه هکلب بوبعا لوز هلرسهطساو تالم ندکو ک یک هیهلا

 ۱ یجنرکسنوا كناضمر رهش روب ز جد هدنلح رب نکل بوناوا راعشا قلوا یهلا

 | ولدا لماک ناسنا بولوا یو رم فب رش تید> رب ید یدلوا لزا هدنسهگ
 ةا تب دکلوا مات یس هل نودنا لوز تا تا روز هدواد هدیاتک |

 یک .دواد 3۳ را دارفا هکر دن ورم * ردرو دم وند رایدع | راهطا بورافح 1

 توصوارد یکبا شع ندنزاغوب رام ںویل دار نالا شوخ و سةن ب وج

 اا راشوف هلج هدقدوفوا هدغاط و هدارحص :زب یش روب ز یدردا لاتا لاه یب |ا

 | راقاهدلاح وا یدژردنا ادصو ادن هللا ادخ جس نودا تعقاوم هرات وب راغاط و

 | شوماخ بواکید بواک شوحو ورویطو نجوسفا بولوانک اس رالی رسا راوص
 ا ورندنامزوآ ادص نالوا رهاط هدادنو هد نیح هدراغاط یدررولوا شوهدم و

 || ندزادک و زوس نالوا «دنرازاوآ هد-فدوقوا هدظعو سلح × راشعذ یدلوا ادب

 ییادخ مان ندقاوشا مت طرفو قارحاو ربا لاک بودا نیناو هآ نیعماس هرمز
 كرانوپ نجو شساایدررب و ناخ ناسا كب دعا هکزوب دا هلداب د و هلان هدا

 بوداادب وهل تالآو زاس عاونا بودنا دسح سالبا هن راک دتا عاععا نالا |
 هب وتلا لوو هولا رودص دعب یدتا اوهو قسف لهاو اوعا هلرلنا قل

 هللا ةغيلخ نيغمرو وید ( ضورالاق ةفیلخ كانلوج انا دواد اب ) هدواد یلاعت قح
 یلاعتقج هدربسافت * یدلوا ناسا هرمز بولق لوبعم و ناهج رومشم هلکعد |

 هدفا شک یونید یدشعا ملعت ییدیفخروما هاو ییاودو رویط قطنم هدواد
 ینا-شلاع ناربم قچهنلوا نزو لاسعا هدنمایق مالسلا هيلع دواد هک دروک ذم

 یثغ ندنتیهو تپه كناربم هدکدلسوک بودبا امد نوا كمروک هداد ||
 رولی هلوا رداق یک هغهردلوط هلپا تاذس> نسهفک ك نوب برا هدکداک للتع بولوا |
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 : تاغ هبارتفو ماتنا و هدابعلا ریثک ا رک هکر دن و رع* ش دیک هل یو ود

 ندنتعوکح كدوادوزک هدرهش هلباتروص لیدبتهدناقوا رک ایلنا هرزوآ تعففش

 کالم نوکرب قافلا توروص هيفخ ود راړ دهل ردیم راک د رد.هرلیضار قلخ

 هدنزور الاح دواد هدقدروص ی ودنک دواد بوش روک. هدننروص ناسا رفاسم

 تهج هدفدروص جدول بود هدلوا یلصخرب رک ا یدناییک او لصفا كرلتلوا

 بسکر تندف> یانچمالسلا هبلع دواد نیکعد ردیکیدتا جرخ ندلالاتب هتشاعم

 لامتساینیکعنا نیهونیلیک عش یدیدشدیدح هدکد تا لوس نولغآ لالح
 || "دنو کر انارحابوباشموب هدنسارا یراقمراب هلا تاوهس لاک تلاوشف 1
 1 یب ا نوتاص هی هسقا كب رشتا ا كر , ردرد بوزود نشوجر ندرومد

 هت ندروهد ن نشوج هشداشد یر هقد هار وو نیسقاب هع ون دنلابعو

 یدواد عرد نیفلوا یداجا كرلتوب ادا هبج ییسقق یدلکد كم واوا تخ

 3 تداسع دیه وهفم ییدخ ( رشلا دبعا دواد ناڪ ( راربد یدوادهرز

 هلجو هلا مایص نوکر, راطفا نوکر نیرلفالا می بوا هد تبان دح هدتعاطو |

 نی رلملایل و مانا 0 ںوروک هلا مایف ن تص مانم نقصا رده

 نوکر نوکر هعلوق سابعنا * یدراّرَعا یلاخ اک مایقو مایص

 ید نوکر هتفص» هڪ نالوا مزال هنلابعو هب ودنک نوکرب شرک اضو
 لابعلاوحا لوک هراضقو تموکح نوکر 9 بهو هت :ےصن و ظعو ههل

 ص5 ) یدزرولوا لوغ شم هتحانو اک: نوکر , هتحاسو تداسع نوکرپ هراس ذو

 || ربجنزر ندکوک هدواد "هعموص هکردن وره نڏسابع نا هدیابل رمق ( هلساس

 یر هقلحو رهوحوعص مبولواهدنکنر شتاوهدننوقرومد هکبذبا شاص آر بظن یب
 دواد عوقولا لبق نواک هتکرح هساواوالوا ثداح هنر هداوه یدبا رودم
 ةساسلات لاو ض رم تاسخا ههل ل تروپ ضو یدرواوا رادزبخ مالساا هیلع

 هرکصفدم السا | هلعدو ادیدروا ونافصو حرف هسشاب و نزح باب راوافشو تفک

 نالوا قو قداص هدفدلوا هعقا رم اک | هد هعزاش نیح یباوعد یکیا

 هرکصندنامزرو رم *یذب|لاحكاب هشب ربا بوشلاح نالوا قفانمو بذاک بوشبا
 ندنفوخ هژساسنو دن اراکنا هدک دتسا هدعببورب وتاما رهوجرب هب هتسکرب هتسکرپ

 بوشیا قح بحاص هدنرافدراو هب هلسلس بوب وق هنا اصع فوحرب یرهوج
 هدک درب و هللایاصع بود مشی یخدشن توط ییاصع لطاب بحاص هدغب

 ( برا )



 ۳ ریز هدک دید ردشر ۳33 هسا با یداوا 77 هنحاص تفارا زا ۱

 نعل مانا ماوعولد الت | کو ندلطمم ۾ دف NESE بوشااب ںوشا 1

 بهاذ هناعساو با هل یاس ددهکو ا اق ا هلی و اعش ناکا هدک دتا كشو

 لصتم ها کیک دزو لوک ی لاس هدناوخربع جرات % یدلوا

 ۱ صعءب بود یدنانیس ردق جهش را لا هدواد دعموص یسعاشا ب واوا ۱

 هدک داکح هک و ک دوش ںولوا هدنامز اللا هيلع دوادرهوح “لرد ے9 هدناربتعم

 ۱ * بود یدلک یوود هلا ےکح هلانیع و دهاش هدنساراقاخ هرکصا رس دوادان

 ۱ تب (ناطتالصفو ةمکطاداشاو) هکر دروک ذعهدناوخربم هنن

 ۱ روهط هر > ہا وپ "وصراطء» ردنیع و دهان دهلوقلع ترمضح دا رم ۱

 ۱ ودیر هدنرب ندنرلغاط فا رش سدو ین هلساس مالسساا هماع دواد بودا

 را تعد یداک یهلایو هلع هلذیع ودهاش هدک داکج کک تودنا کج هاکنا |

 | تمسح هکر دودا ره ندشننآ (هکلمانددشو) گردو هدناربتعم (تالهددشد) |ا

 ۱ كچ وا زوتوا نسعموص هک ره هکند-تمراو هدب سرب مالسلا هیلع دواد

 ۱ هعلخ یرلیلبج یلکتبه بویلکب هنسک كب ترد ناما كيقرفا كب زوتواب
 وکیل وس هنس فلاخم هلقعو ع رش هل ایر یرب هدنرانت هکیدشلوا یونس وش

 هعرش سات یب رب ندر اک | رععفرب هکیدیاوب یس هدتباوررپ یدزردبا یاک فو

 نددهاشیعدم بودیاراکنا یخدوابویدیدلآابصغییرفص ےب هتسکو بوروتک
 بولد عهدا ل٥ ات هد دصق ول ن دیک وراوزس مالسلا هيلع دواد نیخلوا زر >اع

 ۱ تودرونک یسلرا نیکمروک هعفاو ۰ رک ج واود هل التف یھی اع یعدم هھکوا

 || هدنسهعقاو ماس !ا هیاع دواد تودنا عزفوع زج هیاعیعدعء هدک دا ما لزق

 یترد اتاس ن کل مدعابصغ ینرغص تاک هللاین ۱ ا هدک دردلب ن عدا اوا رومأم

 ۳ تسازنولق هدق دئل وا لتفیود قحاوا رک هصاصقوبشا مدشعا لتف

 هلک رب انطاب و ارهاط نوشوذ تدشحو تشهدو تايه نددواد ت رطح

 هیاضق سلح مالسلا هیلع دواد هکردب و ره هدبلعت سارع * یدلوازغا تفلاخم
 رةنك ندرابحاو الع هدنفرظلوصرفت كس نداینا هدنفرط عاص هدقدروتوا

 ندلننارسایب ةارغ ربهاشم هکردروک ذه هدرسافت ( هپ وتو هب وح ) یدزارزوتوا |[
 یتوئاخزوفط ناسعط كدواد ترضح یولوا ینوناخ انس>رب كنهنسک مانادروا |

 هدکد لید قغاشو نوجا ققل>اکن ید ینا نکیاراو یه راج یا هطوا زویچواو
 كلا روا دوُحاهدقدنلح کت رانو ویاشوب هلا اضر نسح نوح رطاخ دواداب روا

) ۳١ ( 



 دا

Brی  
  aلینارم> هدنکا هوم وص 1 دندابع مول نفر هند لا اکنرانوب یز نالوا ید نما |

 كحهنادر مب بواوا یتویف یشید ز وقط ناسفط كعسادنرقوب دواداب زرلیحاوعدزب

 هباغاکی هدحاکنو هبطخدوخان هدباوجو یاطخ یوتساودرب واکب دین آ نکیا

 یهیلعیعدم بولد شع الط اکس كشادلوب مالا aاع دواد بولد یدتا ۱

 یشکو ببواوکبوقاد هن رازیرب راکلم هدک دتا لړل هدنج مراهظا ندعلیوس

 هر ودنک فراع یی صیب لوا هدنرلفدلوا بنافنولد یدشا کج دنهیاع ۳ درب ۱

 ( نیبرفلاناسسرارالا نانسح ) هدقدلوا ففاوو مزاج دنک و دلا ضا رعت

 همد“ بولک هدجوو تقرلاک هللا لوم فوخوبد مشعا یلوا كرت هو هفم
 أ نشا الصا ه هند یربغ ند وضو دیدج هلزاعش دهک ق رق نوک قرف بوراو

 ] ریس ندنراک شر رثوک ك شا بواوا نان رکو نالا هلناغفو دا رف بویمردلاق

 اا ل ااا وادا ) بواوا لوبق یب وپ هدب بوتب
 بهو هصح بیارغ هصقوب یدلوب لوصو یهلا یووبد ( قاب ساسنلانیب
 || رخآ لاح لک ىلع بولوا عقاو هدنزکسیللا هدئلوق راضعب هدننابشع هجلوق
 بویلوا یاخ ند رازو هب رک هلا ماودر مايقو مایص هدیلاسو ماا لدهن رگ

 هلرانآ بودبا سولج هلایک اسموارتف ءاکره هعساوصت ( هللا هعفر هللعضاوت نم )
 سالا نونطد دواد نود وعد هتماناک ) هدیطویسریغصاا عماج * یدرواوا س وام

 ردب و رم فقد رش ثیدحر ید ( یلاستهللا نم فوحلا ةدشالا هیامو اض مبنا
 یخ كناب روا مالسا هیلعدواد کر در هک دک هدربساقت هک هلوا مولعم ( هشت ) ۱

 هکنح ایپ ود مآ نولاخ هد نوساو اده 2 ینا روانیغلواقشاع بوروک ۱

 بذک ارتماو كشیپ یرلکدد یدلانولاخ هدقدلوا دیهدش اعقاو بو ردنوک |
 دح هسردا لقن هجلوق رلناوخ هصق یدوادهصق مکر هلع ترشح ردافاو

 هکر دپ و مسهدناربتعم صب(رسپ نایصع) ردنءدمرروا اصع شاز وب هلی رط
 هروهچ رومآ رییدت هدقدزوط دود تو الغا نوک قرق مالا هباع دواد

 هک مولبش یوس كنب رالوغوارفن چ وانوااب یکیانوااب زوقط نواوید يداکللخ

 دواد بوی هتف بودا ج ورخ هلبایقشاو اهفس ءاوغایدشغوط ندنٴر يق تولاط
 ب وعیح هرشط ندرهشهل ا هدکر دتشلا نوح هرشط ند هعموص مالساا هلك

 هددډراو بوردنوک یی رار زو نوجا تصصن نیک مروک بسانم یکنج هلیلغوا
 ندنفوخ یردبمواش ںولک هننداعبسرفمیجد مالسلا هیلع دواد ب ودیا ټر

 ( بوجاق )
 دو



 ۱ هکمروتک هللا یول یت . :راهدازردارب ولدآباو مالسلاهیلع دواد بوجاق |

 دوا نوید م ردا صاصق اکسس وب ههروتک رر ةلعوا نيةص توردنوک

 هدکداک نودنالتف ییولتش :هلتافغ نودونوا قتصو كدواد نوت بقعزد
 تعءاجش رادرسدمالسارکسع ناوئرو نہ نکل بواوا روضعب مالدا! هبلع ووالد ||

 || ضرر نام ز بودا رخأب ناتق نیفاوا مزال هتنطلس ر وفا مظن هلفلوا راهش |
 هدک دا ند یب رار دپ ا تاضصوا :هراعلس تر ترمع> ی 3 كا هدنراتوم | ۱1

 ۱ مالسلا ۷ دواد هد تاع سیارع * یدتااضما یبهللا ےکحو ارجا قیصو ۱

 | لینارساب رکسعنیفمالوا دیقع یک یکلوا .هتتطاسروما بواوا لوغشم هغمالغا
 | باوتیمهداز زادرب مالسلا هيلع دواد بوروک هتخن یتولاشاب ییاشیا یلغوا كوب |
 نعصن مالسسااهیلع دواد یوینسا ڭغا لت یرد نولاش بوده هلی ۱

 قاهاشداب نولاشكد هل يکيا بودبا تغارف ندلت هدک یونی وک یاو نوجا ر

 | هدقدلوا رولک یو یدلوا لوبق یسهبوت هدعب .بواوا زلک یحو .هدواد بوروس |
 هدرا بوجاق وئص نولاش بودیا كلج هل ولاش نیکعا هجو هدواد کیف |

 || هدقدروط شاصآ نوشابا هجاغار بواوا یحاصنوزوا كنولاش بواب 'ردنوک مدا |
 هلهحو یرمغ نولاش دصف مدح راوت ضع نود یدت | لتف بوس دمت ک نالک ]

 | موب مالسلا هلع دواد هکرد ورع ( تابت ؟هصق ) لعا هللاو ردشهلوا تیاکح
 || نیلاعلا بر ءاضر ءافتا بواوا مجدهاح بهار رفن كیترد دهازودبام هدنحابن

 || تحایسنوجشاتحابن یهاک یدرارواوا نیت هیشغهاک یشغ هاک بودنا نیناواکب هلبا
 | الاقهدهلانواکیرب ورګ باو دور وردموبارتورهوتابن یرلکد تبا رذک هدک دا
 ۱ قعالغا نهانکی هاک هک رد و مه هدنارمتع» ت * یدرردناتعفاوم هدواد الاسو

 ۱ بويعا عاجو برشو لکا هتفهرپ هدکدلید كلتا تصصتو طظسعو جدا هفلخو

 هدارفک هدعب نوریدتا ادن هد هب ردو هدرهشود راقج هید> و دواد نوک نالخ

 سا بوروط هرزوا غانا هدنسامق نایلس یلغوا یدعج هنتسوا بونوڈ یسرت

 ا مالسلا هيلع دواد یدراوطاب ردوار ی بواوا مجرویطو شو>وو نجو |[
 هب ناغفاو اکب نوهس# یدنکر انو تنجو تمایق لاوحارک ذوراکدرورپ یانو ||
 هی هدناویح و نحو سا هلبس یشدعم ةئ تدسش هدک دشا ناناپ و ۱

 ۱ AE ی مجاب مالسلا هلع ناچالس هدلاحوب تور و ناح حور ید ك

 یر رس ںواوا یشع نوشود جد و دن A اشا هامد دوا ب ولد رتب یدا 3

 یبمدا E هددواد س اغ هدد 4 ê لععبال هرهش ںوروتوک هبا ۱

 ۱ هح هاک زوب + دعا ب هد ساک بوراو یر ؟ ره ھه بوئلوا اد ود نوسالقوب هساا او ۱



۳ 
 مس |

 و رادلوا هن داع E دا تب ۰ یر ا

 هنس هععوص م السلا هيلع دواد هدکد ید راندا تأفو نالقو نالف دوا توروص ۱

 هک نسمولبضغ هدوادنسیبر كدوادیا بوبالغا هلدیرف بوبابقنسوبق بوریک |
 بود راتاجان وید یدعرب و ناج یک راس ندنقوش اکسا ن دکفوخ كس |ا

 هندابع و هغمالغا مجااب ب ورک هیهععوص هلئزاجا مالسسلا هیلع نايا هدعب
 ناصمهدءب بوس رادقمر نوروتک نیکعا هپ را وید هليا لکا نوعغلوا توق
 9 ك قرف هدنسلحر ر هکر اب دید رلّطع» * یدراعح هرشط ترک ییلسم

 دواد هکردب و ممرایدلک هرهش یکی نوا بوذا تافو یکی زوتوا نکشلوا عج ۱
 ندنرب ی ید, یماضعا هدعدلوا یشع نداک وقفو تدش هدنامز صءب مالسلا هيلع 1

 ٌهصفر) یدرروتوا هنتسوا یسکو ک هنسکرب هنتسوا یراقانا هنسکرب ود نوسلریآ |
 دتسم ینایصع كللنارسا ین ءایعشا هک ردروک ذم هدسدق 2 رات (نوعاط ۱

 ینوعاط كدهلوک جوان نطل ودع یکیان یطعت لد یکیا هدقدلوا دتعینایغط |

 هن قاخ هلج بور وربخ مالساا هيلع دواد بولک یو وید رانو شا رابتخا |/
 نزود رم هدک دید كالبا راتخا ینآراحان رد رورش نوها نوعاط بوشناط هدواد |

 دوم تر عرضت 2 رهک یلاع "هر برق هدرح* ٽو بودنآ ندیرب نفک

 تواوا لوق یزآه وت هنتهرح مالسل | هيلع دواد هدلاوز نیح بوراو هدوګ هللا ۱

 سا تافو ندنوعاط هتک كم شع زو هدنرلفدردل اف ند هرعس نراشاب
 نوغاطلا رنک اذا) رلیدروک م ارک کالم ول هارد یرال مالسالها ضعب بقلوب ||
 ع راوت (تبس باعصا ) رد روهشمو برحم لثم روھلا نیب ( نوعاطلا رک |ا
 دفع هدم زلف رګ لحاس هدئسارا هرونم ةد لرم ےم هکر دروک ذم هدربسافتو ۲

 EAE کت  بوااهسک كشت ک ق ۱ لب ر رهشهر ربطا ندمان ك . رهش هلبا ۱

 الصا هدرانوک اش بولوط هلا قلاب یزو اب رد قلاتا تک هدتیس موب رلیدا ۱

 کم“ دص نیغلوا مارح لع یرغ ندندابع هرزوایسو» ع رش هسا هدتس نویلک 1

 بودبا ترشا هدیص هلا هلبح ضب ایقشا جاقرب تبقام بويعا تأرج هنسک ۱
 عقر تبس تمرح یمسقرب بولوا هقرف یکیا قلخ رهش هدک داک باذع ندقح |

 بودبا رکنم یهنو تحصن هرانوب رخآ مسق بواوا هددیص دیق وید یدنل وا |
 ایقتا هذنفرطرب بوکح راودرب ولوف ییا هنسهتروا رهش هدقدلوا رکراک الصا |

 بوی راب یرازدلب بویه راق هن رار یر بواوا ندتعمو ایقشا هدنفرطرب نیدتهمو

 رەد TE ئ[ ۳ بو لب کا ۱ جا قاقفاو ت Ar ارعو قاشق ترغوب 1

 لهسو ) 3 ۱
 و هر



 3 ربوو اتم
 هک رب یدشعا تنعل هرلثو مالسلا هیلع دوادنیفلوا رفاک هلغلوا رهاصو لسو |

 ۳ نوي” یرهزان دوخاب هنتنیه نوه*یرانزوصو اضعا هلج هل رع بر بطغ
 || بوروک شمالجانب روبق كلرلنوب نینموم ٌهقرف بواوالوحتو لدبم هنئروصربزبخ
 هدنراکدروک رلشلوا az توفح هراوند هللا درود یدلوا هل ببسهنب راتکر حمدع 1

 ندننموم رانوچم نالوا رانویانو كرابمان و رانوبغمو رار وهتم ب وجا نوف

 هنب راباطخ و مالک كراثموم بوشلکبا بوشالغا بولپب بوروک نراابحاو اب رقا
 | تمالس راتموم نودبا تافو یس هل هرکصذذنوک چوا نور و باوخ هلی
 هنسک كس یا نوا راندا دیعت لاک لت صن ههر E رابدل وب ناو

 کا . ییا نوارانلوا et تول وا ر دا هدیلعت سلارع * راشع د ییا

 | یسهلجج هرکصنوک جوا بوزک نادرکر سو ناربح هدارص بوقجندرهش بولوا |
 | بونذ یدقارب هبا رد نی رهفیچ بوردنوک روا ها لب یلاعت ق> بودبا تافو |
 || توکسیویتبا عتمو یهنیدیرادایص نکل بوی ادیصهکر دب و ج هدلبزتلا لاعم* |ا

 بویعلوا حح بم یراندب كرادایص دهاح هدربساقت * رلیدتلوا حس هل د راندا

 نکل وات ناشاالصا هنفهض الو ولب ون دشعذ یدنل واح ی رالق قحا

 ۱ یانعم ییسهلک هدرف هدئسآ (نینساخهدر اونوکم هل انلق هنع اوهنامنع اوتعالف (

 || رهاظ ی ودا فلکت زا ىلع لج تر ورض یب نکیا لباق لج هنسیقیقح
 | نوعاط اناس هکر دروک ذم :دسذق می رات(اض عورش) رذرهاب یو دیا فسهتو

 هکر ابم مرد هلیارمما یب مالسلا هيلع دواد هللارکش هدقدنلوا عفر بولوا عقاو
 هتساس العا زس یوم هلکعد یصقا دم ذنناکم یسو«تربضح هعح هدننادیم

 راختفاو قوشاب رابحاو الع ؟هلجو مالسلاهیلع دواد تاذلاب بودا عوبطءعورش
 مداندنز و ربیدراردبا انتعاو تموادم هكا ان هل رللا بودن ار القنا هلی را هقرا
 ۱ یهلایووبدردشلوارسسموردقم هناهلستالغو | یاعا كما محو بدق دعلاقر دق ی و

 یی ها هردب ك زو « رکن وا هلنوتلا هرذب كب زوب یکیدتبا راضحا نوجا انب نیغماوا

 ناول ترضح ییهکسكي زویجو|یکیدتا هیت نوحما هبل ا دیو

 | هدرارسالا مک (تافو هصق) رایدتا تصو نصوصخ ان لیکن د تودیا ماس

 | بواوا هنسک رویغ دواد هکر دوب ینوعصم كثب دحرب یوم ندلوسر ترض>
 ۱ تودیک هكدا نوکرب قافتا یدو الت سوق یر وا هکدتک هرب رب

 ۱ ناسیک نس بوروک هنسک یچارپ هدنمزحم مرح بوربک بوجآ نسوبتوا بواک | "
 هنسنرب ندر, یکیدتسا كمرکو  نیلوا فلاخ ندنیمز یور نیطالس بوروص وید |



  Boبیو ¥

 ٽولا کاله نس هللاو مالسلا هيلع دواد هدک دید ٤ ۳ نیلوا یفزاصو علام ینآ

 ههابنالا نع لجتلا بزق هاک ردو ضوبقم یوفرتحور هذااحوا نوید قحا نس
 قرد ییز ەزا دنا تجر ءمزانح .هد ےک تھ خیاوف * یدلوا نصورعمو عوف رح ۱

 عیش هددناوخربم می رات* بوند یدرونوک بغار تعابط بهار رفا كب ||

 هکرد ورح ندنهو* یدنا هلی تروع-ثكب قرق یرمسغ ندلاجر هدنراهزانج ۱

 تیاک ترانس هاها ترض حنیف وا هرزوا تدش ترارح هذاوه ینوک ی رلتافو
 :بولوا:نابباس نوا داشک, ی راداتق راشوق هلج هلب ا یرلف سش نما: هدل رکدتا

 رلشوق نیفتلوا تناکش رازکن هدقدل وا منام ةکعسا لب ندتفاکو ترک لاک نکل ||
 زدروک ذموبد رایدلوا حیزنسم قلخ هللا مر بویه بون وو قحا نفرطهکلوک ||

 لی :شع. نامها لس رک زوا لیزو مالشلا هیلع .دواد نرص> رع تدم

 دنا لس قرف دوخاب نع یثطاس تدم تولوا

 می مالسلا هبلعین نایلس لاوحارد نورتشعو عار باب چە

 قوتاخ اهاس كلاب روا نانلوا رک د هدوراقوب یزاهدلاو مالسلاهیلع یندواد نا ||

 دن هسش ,هزغ بم زد هقن رمش سدق یرلت داعساب تدالو یدنا ید مات دوخاب ۲

 شاو یزللاوحا نالوا ع_ذاو رخومو مدعم ندننطلسو توبن یدشلوا عقاو ||
 قتشازا وکه لرب و یابند فارطاو یرلتناکحو تالماعم هلشوسو و زوبطو نجو ||
 بلوا ل تیم ما لیصفتو حرش ینبیاک ییارغو بباجت یراکدروک بوزک |

 هر د الاح هرزوا عوبطم بترت هکردو ناجا لاک كنالوا.ه دخ راوت امونک

 نتزبس بوخ یتروص هکر د روک ذم ددناوخریم:ج زات (لئاضف) یدنلوا عورش ||
 کیا لفط جد ىدا یوءرایسب یورب وخ ند کو نتدیفش نواوا بوغ نع

 «اکذ یدردبا هرواشم هلرلزو نیهبطم روما ئراردب نیفلوا لماکو لقاع هدتاغ |ا

 هدئیلوفط نامز نیفلوا هدتاقدح هدتباصا هدداهنجا هدنسارفو مهف هدنتطفو |ا

 : نا هکردو هرذرب ندسکسو هرطقر ندرخ لوا هکبذشعا رودص یراهب رغروما ۱

 یتحالغوا نالف نوپاقدروف تسندرب هدازفک نولوا یرافحالغوا رر كنوتاخ ||
 یرادهاش نولوا همقا ره هعالسلا ةیلع دواد .ترضح ود ردغ وب یسب رب ره |ا

 .هدنرک دنکب ودیا مکح هنوئاخنروتکب وتوطهدنلا ښت الغا ويد رد دیلاوذ نیفءالوا

 ندنس هتروا ینالغواوب نب بودروتک قاع بوروک_یژانا مالسسا هيلع ناه ۱
 بورپواضر نوئاخ ناتوط نالغوا .هدنلا بوبد مرربو یتفصن هرکیرب ره بوج ||

 ( یسرب وا )



 کک بر

 رد یسر وا

 1 بولافیاق هسلوا غوا بودا مکح هب ولاح ندا تحرم مالسلا هيلع ناچالس

 | یاکذو تسارف كنلغوا بودیشا یمک>وب مالسلا هيلع دواد ب وید یدرْغنا تقفش
 || ناکا: ناولسودوادو) هدربسافت خد یرب * یدلوا رورسسمو بهت هنروفو» |

 | الکو ناهلس اهات ہھقف نیدهاش مهم انکو موقلا غ هيف تشفنذا ترا

 | هیالراترب یرانویف كن هننکرب هکر هکر دو نالوا روک ذم هدشآ (العو اىگ> اتا
 ۱ یرانویق بولوا دعا رھ هد وأد ترصضح مەخ کا نیکعا فات نیک تورتک

 یت وا بولوا هدنشادرب نوا مالسساا هیلع نایلس نودنا رک هتیحاص الرات
 ۱ ردوا عفنآ هس رب ره لرصح یک هکر دراو جد مکحواردر هداوعدو هدک دتشا

 توااتوا هگع د نایلس تربضح نوروص هل تد فأ مالساا هلع دواد تولد

 هک ان زس هر و هنيحاص نیک ۱ یرلنویق هکردوب مداهتجاو یر مب ماربالا دعب

 هتبیحاص نوف د یالرات بولوا منم ندنرایغاببو ندنرادوسو ندنرابزوق
 ۱ یکلوا یالوا هدودنک یر ره هدفدراو ها یکلوا توکا نیک ا هک ز سرب و

 || بونکب ماقلب یماسنا تمک مالک ب مالسلاهیلع دواد هدکد ید هدیایلست هنیحاص
 1 مال-سلا هيلع نایلس نرصضح هکر دروک ذم هدناربتعم #* ید تا کح هلهحو ول

 ۲ هللا لالح بسک بولوا هرزوا تدابع و یوقتو دهز نکیآ ناشبلاع ناطاس
 ۱ قآ یدردا تعانق هلی ساهب نوناص نوروآ لز ند زاس نوا تدسعم

 ارفف هدمابعط لکاو هد دج“ نون نيکعا هب زا اا یک ب ویکر اص

 | .ید لوا سونام هعضاوت لاک بوبد نیک اسا عم نیکسم بودبا سواج هلبا
 ندوب یردب هدنداسع یارفک ب واوا هداب ز ندنرد هدنموکحو هدتکحو اڪ

 سل لب فلا وز تقوا ندسج عولط نوکره هددناوخریم 2 رات * یدبا هداژ

 تودا قرمص هکمروا لدئز نزلتفو ضعب نواک هن وبا هدهبنوروتوا هدنموکح |

 ادا یی دسضورفم تداسع هد هصوص تاو وا هر صادنک رادت سام ا

 هتبلا نویع نکلا نسادغ یدرروک هلدع4و توالت ینژنک ۱ كدھک بوذا
 ربتسفت ( نادا صف )یدرارب نکا هپ را بو روتوا هل هلبا هنسکرب ندارقف
 ماعت لاوسنوا ندعح نانج هدواد ترم هکر دن و ندهرب رهو هد دحاو

 لاوس هناچلس كولغوا تولوا لزان هللا موتختو موقرع همانرب یرلباوج بوئوا |

 هدقدنلوا یو وید ردوا قجهلوا هفیلخ هکیرب هسر رپ و باوج باوص هجورب هبا |
 هناهلس هدنزوضح رانا بودا عجب رف یرفز وب ندرابحا «البضفو رابک +الع ۲
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 مو بز قم

 نداد روماایشا دیا ۲ ردنرخآابشا نرقا ۱ هکندید فاکتو فذ وی هدقدروص
 شحوا 4 ردحوراب دسح ايشا نسحا ۳ رد هسا نالوا توات بویر اه کز

OE o ۱نافلت ۷ رداع” هو را نام ٩ ردناعال ادم) رفک ايشا حق ۱  

 هکتشلوش ۾ ل وسع نی لربیرب هکر دنایحو توم ناضغاتم ۸ زدرا هلبا لی
 لوش۰ . هوا لح هدنر =| 7 هکر دیضغهلوا دوو جودو یرخآ هدک دنا ب اکترااکا

 ییاوح تولد ردندح هلو دود مو مومدم یرخآ هدک دتا تاکنرا 6ا هکتیش

eیلاطم هزایاس مالک راب اوح نالب زا بولو ات ت ن3 هما هدک دتا  

 زردا فارمعا هتفالخ هسرولر E هدزب فاصنایب رابجا هدقدقچ
 كنب راس یدیداسف هنج الص كنسا رجا ۲ اس الص لا هک ردن "یشلوش نود

 راس جالص هکردبلق یثلوا السلا هیلع نایلس هدنرلکدید هلوا بیس هنداسف

 ماو قددصت یس لج دک دیدر دبسهنداس# كن را یدو هنحالص كاضعا

 تافویسهربا بودا ملست یولم یاصع مالسلاهیلعدواد نیک قره یفالخ
 نایلس ارنا یب هدنراک در واضر رابحا ردروک ذم هدیلعت سدارعرایدتا

 مالسلا هيلع دواد ه دنراکدىد ردراو راهم تک نکا نکا هدزب رد الغوا

 بود ردکنا تفالغ هروئلقاربب یساصع كیکر ه بوروتکیطابسا یاسر
 لنا عدس یاصع بوزان هنتسوا نیعسا ۳ تک ره نور ار ا یمهلج

 هلدافتا ییترا | بوبوق لی: رفاو هر ومق نویادیلک تو وق هر هطوارپ نس هلج

 اس ںونلو 3 ید یسویم هزات بوت لقارمب نایلس یاصع هدنرلفدح[ نوم

 ا ) رایدلوا یضار هقح لارا ینب هلج نیغمروط یک یکلوا رلاصع
 نکا كحوک ندنس هلج بولوا یزاردارپ کيا نوا ا رنوااب نکسنوا (تنطاس۰

 توبنوتنطلسو | هن رد هدنسارازوتوا هللا یجزکیاب هدنشاب یکیانواان جوانوا
 هکر دروک ذم هد هربتعم بنک* یداوا قاطمماقم یاقوهفیلخ هل ق>لطفهدنلاسرو
 یربغ ندرلنوب و یریسلا عی مسدابو یربطو ش>وونجو سنا هناهلس یلامتقح
 رهمر بودا ودقتومیهفت یناقولخ غیج ناسلو ریس نطب رو طبضو رخ
 نیفلوا ناشخردو نابات یک شنوک ندنوقاب لزق هکیدشعا ناسحا ناعلرهم

 تاقولحهماع هلا ءاخ تییه نوبلوا رداقهغلوا رظات درفرب هنن وح تشاشد یور |

 حرف شن كروب نم عاخراي دبا ناسارهو ناسرتندنراتفلاخت نولوا نامرف عیطه |
 هدتباورر,#یدبا'(هلوس رو هدبعد هل كب یشالهدحو هللاالاهلاال ) هدساوررپ یشخم |

 سلارع* یدہا رزوس هقشب یطخ كنب a بولوا یشاقرر هدنسهشوک ترد

 لیصفوید یدروتک ندنتحب مالسااهیلع لیئأربج یمتاخروب نم هدنلحرپ كن

 ( بوئلوا )



TESمیس و  

 ےل رات اب رد نوجا لالح 19 ,دقدناا ن نبی ھا 7 تفالخ جد هدنلع ر بولوا

 GE و بور و قلابیکا نوعا تا یجدوا تولوا ْنیعم ا ار توراو

 ۱ تو: لکا ید یردب بولوار “راش وقفو لب لالا توعبح رام ماح ندشراق ۱

 هنا اود E رګ هدرعسافت * ردروک د هود یدک هتتطاس هدک د اتافو

 ناطیشونج فلاوطدنود !ربولوا ی رف رزو یطرعو لوط كن . را هنایشآ تم طع

 ۱ لرب رحو نوا قاصهدنس رر توروطتائاویح عاوا هدنعا رنارب روبط هدنعب ر

 || تخ رولقج هلابدرن بوئلوا انب هلرهاوز رهاوجو عیادب غیانص عاونا قجملوا || || ریص رلتلوا هدنساتروا بونهشودیلاف یلاعرب هرابکی و هشوکر اچ شموقوط رلثج

 || قح رک ذو سااج هلبا ماشتحاوزعمالسلا هیلع ناعلسهدنرزوا بوئوق تخم فرش ||
 | تولوایسرک كر زوتلاندیمورز هدنفارطا بولوا س اوم هلرو زو ءاروتتوالتو

 | هدنفارطاكرلزآ بوروتوا مارک ءال هرلنلوا ندشموک ماظع یاینا هرلناوا ندنوتلا

 | هدندرا كرلنا تواوا مات ماد شوهدمو شوماخ هلا سارهو مرش سان راس

 دننام ناغرع فیاوط دتسوا كنهلجوب نوروط هرزوا عانا ناوندونج هرمز
 | هدنصوصخ عاج هناي یلاعت قح یدژرروط نودیا داشک ن رادانق ناباس

 | رانج هدنتسوا هتخن هدنفرطرب كت وحاسم تالف هحاسلوا نیکمرب وتو مدازوب

 | زوید و یرهحوکنم زویجوا هدنما بوباب ارس هجرص كيالاب و ن نم راویدو
 ۱ ساینهناخناوبد هل رغو بی بیرت ناناوا رک ذ یدیاراو یراه راج قلهطوا ||
 | رطصا هدم ندعشم درهش هدر” تقو هدنامز رنک ادا هلا دابعلا قااخ |

 | لباک هدناتتس دنههدمز تودارا ارقهدنا ن وا كء نماعط حاضر ونک هن ره ۱

 || قلبا ررب یسارا رهش ییاره ید را ردا مارآ هدنا ماشخا بوراو هش نهش |

 ۱ ندرب فصاع رد نال وا ولئوق تاغ ی هناا ويد هکر دب و ره * ىدا لو

 | تاقلیواردز کسهدبنک ضعب * یدرروتوک اخر څر نالوا مالمندنآ ب وریدلاق

 ۱ یناناوبحعیج تاک هزاهلس یلاعتیح هکر د و رم * راشعد یدرروتوک بواوا تاق

 | تکرحداب یتمالک تاقولم عاونا ندر ردق لیمچوا نوریدستا ماهفاو ناعذا
 ۱ نوکر ه هدنراحطم هددناوخریم می رات * ید ردا مالعاو عام ماعلاب داود

 | اوف * بود یذنا :روک اکا ماعط راس بود كما هلانوا یو هپ رعز وین

 رشکیانوابوشب بوئلزاغوب رفص ك رزوتوا نویق كيب رزوب نوکر ه هد هیکسم
 هدربسافت * بوند یدیاراو یراناپهکنو نابساپ كيب زویتلاو ی رزابخو خابط ك
 هود كب شبرفص كيش نویق كب ییرکی نوکر ه نوچ راذعطم هکر دروک ذم

 نذرلنا بولوا راناغزق لو شم وا روید ندرا يع "هر هرابکی نوئلزانول

( ۲۷۲۲ ( 



| Ke. 
 EN د نگ E دعوص دعطد هت كج ەس .كءمدآرف وب زكر 1ن دا یرغ

 یدالوط كنب رهناحتاوید مالساا هيلع نایلس«, i رادعلبا كنوئاخ ساب

 بود هشود هن رب هلغوت بورد را رک ندرزو مس هرزج هن رب حر ة زوةطاب

 تروصںوخ ین عا بوریدکجرا ودر هل مر 1 یا ارطاو 1

 تیفک ) یدشعا فوفصرپ هل افوآ ام تعاطا ولا ند: > دالوا و ست ك تارا با

 نیطایشو نحر نسل ریایلس اجر قح a SEA ر اربد ص») 0 نج را

 هللا نذابنایلس هللایب اویجا نیطایسااو نجلا اسا ( نیما لبرج هدک دلید كعا

 ا ندناولفو لابحو هیدواو ندنا اراغهو را رج نیکعا ادنو د (یاعت

 ۱ مانخاهاحر ائ رک هکتالم ٍنولک و كردرد لر E ا هوکشو تھا

 0 e ناودو نجفیاوط نودا قوسو یردلبا قوشو یس

 ترد EE ,ه4لج ه رزوا هان وم رغ ۰ هدلتع لاکشا هدناناویحروص

 نی رلب رشعو جام كرلتوب مالسا د.اعناع اس نیفلوا هقناطو هقرذ ییرکب ز زوبت رداب

 نیک هراشاو راح عطق ینوک هدعب بودا رابختساو راسفتسا نیراب مشمو لاو
 ۳ هندمو عالف ءان نچ هنداععو رهاوجحارخا یک ناک صوغ

 ن وگابیدأت نیک كد رافع یابعشا مالساا هيلع نایلسرک رد و ره # یدتا نیت

 را * یدردنادنوب ھن رر بیر ودن هلسالسو دو. نوهک ات اررض دقلخ نیک

 هلن یراکدتنا توعد ندهدیعب هفاسم نیک رثا هرو یراق رشرهم هدسدق

 لاک نالوا هدنناعلو هعذعش هدک دردنوک ناشن شاصا هرو” هرات رفعو درقا

 هدقاشک * یدردبالوتم هتمدخ نولولوصو لاا یف بویلوا ر داق هتفلاخم ندنیه

 ندشنآ ندر یکیذمروک یتدیا تفااهنایلس یولوا لکوم هنج تامر هلقح ما

 ج مالسلا هيلع نایلس هدرارسالازک * بوند یدردبا قارحا بو روا هلیچماق
 كرلتآ هکیدستا عرضت ندیلاعنقح هدک در وک نداسفورش عاونا كيطایشو

 ءاعدراهدیا طض ےک نوجاعنمندداسفهدنزوبرب بودنا لک و م تالمرر دیس هلعفر ھه

 طاس فالم رر هنس هلصره كنج هفْئاط همايقلا مو ىلا نولوا لوبقم ل وسر

 هدب ریغو هددناوخ ربم ځیرات ( تا ول تفايض ) ) ردروکح ذم ود رد ٹل وا
 ندم هکغا تفاض یناقولحم عیج هللارکش مالسلا هلع نایلش ۱ دم

 ناز طع ز وسط كس , کیا هروبد هدنااب ف ناا 8 نت رد ل هلتزاجا

 ندکوب كس ز EECA هرک نوا یدبا عارذ كب یگرع كن: غا كن رب ره هکیدردیاب

 ندناقول سانجا هار هک لوا نودرشب ماعط دح یب بور دتا عج تاب وبح هداب ز

EEE 

 س وک یس ےک ی ی



 هه سا دا وقت
 ۱ نوهیج قاب مظعرب ندان رد هدفدل وا ا راماعط تواوا ته سون د>ی

 ۱ رلزوسر و هللا را یدنلو ۱ نیم : ندکهطم ك ا خزر ینوکوب مد نایاب

 راض حا هلج هد-ةدراو تولد راو ہر و ردق تافکراو ہد دوا بولد ۱

 || ناوبوبدرب وماعط ید یدع وط متراق نایلساب بواک بویب یرلماعط ناناوآ |
 | ىد ییناثلث یدلوا لصاو ندنس یا كفزر یکنوکو نایلساب هدق داوا نارمح

 هربندنامز هک ن یککو دن هدر كنس مالسلا هيلع نایلش هدکدبد مزتسا

 ۱ A نایاب ي جد قاا بود م دعا عج هناق وام تفایط هلتجز عاوا

 ۱ كمردنود حاتحو US داوانام#ءاکس هلل اناجر مما هل دس كاحر

 | عج تفایض شپ نو نساك درداق هنمرو وام روناجر هکنوج ردد +
 || بود یکدنارب هتسنرپ مظعا ندنوب براب هدک دتک بود كدتا سوهیناقولخم

 || كنوب كي شت هدنوک یس ر ره هک ردراو قااب ك هع هدا رد ناسولسا
 || نایب هتفایض ءار ناهس ترضخ نیکلکیهلا یعووبد ردداتعم هکع یا 9
 | هدسدق حب رات ( هربغوسدق ءان ) یدتانارفغ باطو ع رہے هقحیاذج بولوا

 ءانن یدل شاب یزردپ اّهباس هدنلب یخلدرد كنیراتطلس هکر دروک ذم هدریغو ||

 | قاض لوا نک اس یطبس یا نوا ثالبارسا ت .دکد لک یو هتلی سد
 توردپا رهدلا دب رف رشرب واراص> کا نوا ا واھ جا کیا نوا ند مصر 5

 نج بودا عورش هن رمس لھ ءاش هلا ع ویطمو فیطا زرط ماعلا لع

 رهاوج عاونا ىلاعو یاغ یی« یاولا ىلع ندناع دنا یھک كت رافعو
 ۱ راخاو دوع دح یب كنراک در ندعاخر نداعم جد نیک بویشاط یلالتم ل الو
 ۱ یک تولا لاصااو لاسرا فکر ,تفک تواوا فص لد ودم ناول# ماظع

 ۱ كدج “مالا هيلع نایلس »+ یر ردا کراس هر ید یک ترشابم تالاب

 هلا رهاوح عاوناو رزو مس یراو یهدنگاو یراود ورد شرو ییشرع

 هداس ءا یدتا مع ما لوعع ریو مرا عا كشر بور دتاعنصمو مو عصر

 | ےس لطر زوی رشیکیا هدنرب ره بولوا اد رجم یکیا ہلقح ما هدد“ برق
 1 ج رک نوتلا حن رکر قورب و نورد لد“ نوتا هليا راک اتر ترده ر زو

 نکیاعارذک انوایاقتراهع ر 51 ره تزرعهرخک نالوا هلة بود هشود هلا ش وب هوک ۱ ۱

 لامر ندنوتلا هتل سوا ۵ہک بوریدپ زیظع ٌدیلا هق رب لیمه کس نوا هد . رزوا 0
 هکیدنوق مظع رجا توقا را مد ردرب ا یزرک ی ا لازغ | ۱

 ۱ بورکآ السا هدننایص کیا 19 ضص»ب هدافاب رهشهدر قانو5 یا ,دالظ را ۱



 دبا ویسشا یدرولوا لصاو هر لزم ررب ىلظ كنهبق هدست بورغو ع ول |

 هللارکش بولو مام هدنوک قرف نامه هدتاوررپ * یدلواماع هدلیب ید هلج ماظع زا

 میهارپ نرصح بد رف ذسدقو هنطا-یااراد هراوذنک :هدتسدق كد هلس ج وا ۲

 سے تگ یراش ز ناثلوا رک ذ كسدق ها یدرداب مع نهشرپ هدنرا نح ۱

 رودقو ییاوجاک نافجولئاعو بی راحنمءاشیام هل نول! ) هدرسافت یدروتوک |

 یرلتروص احصو ءابیناو هکنالم ند رعرعو هچ رصو ج وتو رقاب هدنرا ګا بوباب |
 اا نوا قد وش هندابع یراندیا رظا بوزود هرزوا یه یرانداسع وح ۱

 عاقترا رس عالق ولدآ نادمه موتل هدشه هدنه نوشنوّلف حاو رح حاورص

 عاج هنوتاخ 3 هک و نایلس نوک رب هک رد ور ندمالعسلا هیلع لوسر ۱

 دف باتس هدساورر هکر دروک لم هدزم سافت هم ۴# یدرزواوا راد زاغ تواوا ١

 هقیلخ ه ر یردپ بوغوط یلغواربهرئص لب یرکب ندنسولج لزاهلس هکر دوب ا
 نایلس ترضح هدک داید كیا لتق ینا رلت رفع وید نوسوا طلسم هزب بولوا |

 قع هللا ةمكع ۳۹ ںودل هدنن سوا رلوب تبقاع ب ویلو نامرد دصراحم

 بودیا لتف یتیهاشداب بودا رفس هنودیص "رب زج مالسلا هيلع نایلس زدی ورم زا

 نایلسناکش كلا هلببسرد تع لاک تخ د لوا هدکد سا حب وزت نیفلوا انس> یزق زا

 هرکصادنوک قرف تودنآ تدابعو هرک» اک اهدنواخ تور دتارپ وصد هرانج هلل را ۱

 نیک بمب زوم

 نوا هدعب یدتا نابرق هود ك یکیا رغص كب شب یرکی نوبق كيب زویترد

IEهننیالو ودنک بوکوس نس هلج هذک دلک ند یینیعل لوا بو روط ہیک  

 عماوصو عماوج هبعاو هعنم زوصقو هعیفر يا هناهلس ر لنج هدشننآ ( تایسار

 جد هدا راد ید لکد عونم ییا تروص هدتعل رشوا بودیآ قیلعتو رسل

 هدعاش ضعء؛و هدنع را درانخ نوا نايل. ددناوخربم می رات تون دردرلشعا ان

 روهشمواحصوابدناو هکنالمند هحرصوح وتو رزو مس هدنرارژوآبوباب ع الف دعا

 ) هتف ةد ( ردروک ذم ولد یدرل کا نرلتروص روناحو راش وقو راک زا

 هل اشنا بوبد هلوا هللا لسی دهاحم سراف هکنوساک دلور ندنرب ره عدنا
 كنند هللاذمکح ځد ندنا بولوا لما یس رپ نامه ندنوتاخ ردقوب نیکماعد
 یرالغوا یدسد هلاءاشنارکا نوعهح هللا یدغوط نالغوار قو ینصن

 مشلوا رمهعه هدلک و نالوا قدال Hu ایسا هدق دلو تیم نحاعوا هدشنسوا

 ند سابع نا هحرکا هدح راولو هدر« سافت کا یدلوا رفعت بسم بنات ود



e 1بت دابا 2  EEهب وتو زاذتعا هفح ناتج ن وا راد لها  | 
 || "دیراج ندا تمدخ بورافیچ نیراعاخ نوا لسع نوکر بودیا راففتساو

 . لکشنم هرز ایس لکبش ییغ بر تیکاب نج رم هدکدربو هروب راس فرش

 : هدقدعح ندلساع# مالسلا هيلع نایلس a هت بول ی ءا ںولک لئع”و

 : a القعو ا۵ ینودیا درطو در ود نسلکد ناولس ا یرانو هی راج ||

 ٠ تیقاح بوبلوا فقاو الصا هلاح عسقاو نکآ بوروک فا هبعرش نیر ۳

 بوجات بولا هاب رد هرکصندنوک قرق ب ویم هديا لمح ه۶ اخ تبيه ر٥
 ۱ لضف نکردبا كم“ دیص نویهشاعم واوا ناد رکر سو ناربح نایلس ت رضح

 ۱ توتوط یر بوک هتخ هنن بولوپ هدشنراق قلاب رب یعاخ هلبا كلفو تالف بر
 || الاح یدردنا هارد تودیآ دتسو دش مک هنوبات ند رح ر بورد زاص هراربجز

 تکاکرو یی هوجو لّمشم تاور اب نکا ردهدنایح هللا لاحوا هداب رد

 صف )رد شخلوا ذصو عتع ندلوبقو دز مظع هدفاسکو ريکریسفت * بولوا
 هرکصندسدق یانب ماعا مالسلا هيلع ناهلس هکز درزک ذم الصفم هدربسافت (ساقلب
 || «اضفر ,داعنص تبالو بودیک هنع ندنا بودیا یخ بوراو هیهکم هلیسهناخنا وید
 ینکودیاراووص هدنتلا كر یمدقهدرافسا مک نودبا راتخا رازق هداوه شوخ

 || روید هدکدرب ورپسخ بوروک ده ده عم هلدصاخ نالوا هدنسسهرصاب توق
 هدنراقدارا یدهده بقلوا مال وص نوجا ءوضو هعفد وب نیغم راهج توزاق

 ۱ تربع شرءو یکو شو بسا بولوا یهاشداب نع هدک دلک نامز دعد بويعو

 دلج فص كنسهده ییدردنوک هنایدس ترضحو ییفیکو تن ز كتشقن

 | مالعا نلاوجا كنوئاخ سبقاب قج ةنلوا ناب الصفم هدناطعق كولم باب هدینات
 | ردوب یتروص هکرابدزان همان نوحما توعد هناما یا مالسلا هيلع ناس هدکد تا
 || مالسلا م>رانجرا هللا مس اس ةكلم سقلب ىلا دواد نی نایلس هادی ن)
 ییهماج 0393 هما ( ی یول و لاو اما یدهلا عبا نم ىلع

 لوصو لو-سر نوتکم بوردنوکه لا ده ده بویلرهم هللا كسم هخ رب ع

 | هدکدردنوک ناغمرا ی رط ضب نوعا ناھا یناییلس ت توی تعص هدقداو

 ینبدئلوا رک ذ امدقم ییایشآ تمظعناوبد نیکمرب و ربخ بولک لالا دهده

 ناربح هدنرک دروک ںواک رلپسلبا نیک ا ہت ارب و هتسارآ هلش ز عاونا هرزوا

 مالعا مالسلاهیلع نا "ترمض> بورپ و ر همان نامه تو ءار نراناغمرا بولوا

 ی رکا بوریدلد هندرو5 جاغا ی ابرد نالوا هد فع> . بودروت تک ییاباده هالا ۳



a 
 E ندب او ینالغ هر كل بیا هندروق هویم 1:3 نالوا ولکلد |
 هناعا بودیا در ییایاده عیجج هدعب بودیا ربیع هلبا ییفیک كنب راهموب ها وص |[
 توراو رايحان تولد خرد راساو ریع> یرس توراو هلا رثک رکسع نکس لک ۱

 ساقلب نیغاوا ناسیع ندنابات سم ناهلس ترضح توبن هدکد رب و ربخ هسقلب ||

 هجماوق سابع نإ هسدق بوتیچ ندنع هلا رکسع كب زوب هجن سیا تکوش
 تربع مالتسلا هلع ناهلس هدق دااقرب حج هرفرپ هدئسارا كن رارهش هرمح هلا هفوک :

 نالوا ندنیع دص هرزوا ا لو هدک دید مرتا رت خد تولد عهروتک

 لک هلاو نهلآاب ) دوخاب ( موبقابیاب ) هکمظعا مسا ایخرن فصآ یزریزو
 (نچرابهللاب لدوخاب (مارکالاولالطااذاب ) دوخان ( تناالاهلال دحاو اهلا یش
 ندر ورو دز 6م ندعسنتلاو ندلو قلباک ۱ هديا ةد رط هدفدوقوا رد

 یسهدلاو ا ناوارف لحس ARE نایلض و

 رلقلاب ا ها تو: شود ۳ چ معراج نوڪ کا

 نایلس بودا قاس فشک نوناصوص نکرویلک هفعشلوپ سیب بوایرب و ویق |

 هاها سلب رایدتا ادب ماج هللا هرون هلايا ءاجر نوجارعشملازارانج بوروک 1
 هثع هل رکسع بوتلحاکن هج وق سابعنیا نيفلوا انس> بواک هناعا یوشلوب |

 هکاوخ ژرناس رهش یا ولدآ نادع نیه” هرانج هدنع نوجا كن توردنوک ۱

 بفراو هن ندسدو هرکزب هدنآره توردان نهش چوا ولدآ نادع نیس نوش /

 لغوارپ وادا دواد ند سلب یدرولک هسدق نب تورولوا نوکج وا هدنناب سدعلب

 یسقلب هرزوا یناث لوق هدفاشک * یدتا تافو هدننایح مالسلا هيلع نایلسنواوا

 ینا هثم بودیا حاکن هعبنوخ یهاشداب نادم هدنع هکلب نویفلحاکن یدنک ||
 نیکی نیست هنتمدخ كنآ یبهعب وز یهاشداپ كنب رانج نم بودیا هاشداپ
 ع رات * یدروستئطلس هدنع لدهنتافو نایلسیوربداب رهش هراب شب هراذج

 یجندرد نوا ا یس رکی كنسولح هت لنايلس سیالب حاکن هدسدق

 تافو هدعب بوروط یآ یدب و لی ید هدنناب نایلس سدقلب یدلوا عقاو هدئلیب
 نورب دتا نفد هدندد یراصح كن رس صد: هدماس تالوینآ نایلس هدک دا

 یدنوف هنولات رم رح یرابص فیطا یکنارفعز عارذ ق رق یضرع شعلا لوط

 هيلع نایلس هکر دب ارح ندیمکهدسلعد سدارع ) هی ڪو ) زدروک ذم وید

 ( مالسا )



 یک بوق ER a ۳ E مالنا

 1 ندمدآینب ید نايل بولد مدرو ۲ 4 هد ژ نادئس یتاطاس و کالم هللا یا ۱

 ۳ شع ندرعخا نم دیو دنواک ا رد نال ناو | دن سارا لوک هلا رب 05 هدک دد رد 1

 تورونو وک لب ینرداح هکمدروک هن کرب ردنا هرم هفج نات > و بم دما رداحر لوق 1

 ۱ هکعروک ب ۱ وا نار بود یی | یو مالس ا هلع نایلس رازیاشوق ر کلم ی طب |

 1 باا 2ک نالوا ءهدب 1۳ هکر دا ما دم لعو» هاب رد لوا یاعت یح 1 امد

 ۱ :مالساهیلع ناولسییاوه E بور دلاقه اوهیبهناخنا وید داب هلعح مما هدعب

 هدهد څ"ںوروک هدءایق و دوو عوکر ها ماش فوخو تست ندمالع بر |

 ناعلس ید راربد ) كناطلس رعا و كناش مظطعا ام سو دة نم كنا” كلاس ( :

 تعالو هلان طاس اند یلغوا دوا دا بوا | نمالس جد رتول و تورو مالس هرلنوب ۱

 كمروک یلاص دبع نالوا هدنرانک اب رد نکل مدسا لب ید وب بود شا ۱

 یاعت هللا ین آکر دانون> نی یم اص وا ناهمه ناياب جد راکلم بود مداد 1

 كناوه هکیالم مالساا هلع ناچ ںولد ردشعا لوغْسم هداباد هل راد یدنک ۱

 ار اله رب هدکدد یدسااق عفاط هغقا هکردق باعع مدک زاو ندندیما توت !
 و لدا هب و هداوه دعا بوب» 9 ی ید ی یلتوا زاد 4

 يااا تاقول کام ا ق> ا ی ا ا 1 ا كال ەر !

 سست 4 داوا رومأم هژدا رص نساراتروق 3 ندزل هنس رد وب نکیشعا 1

 ها لب ها ابد رانو نیکمروک لع هد ال یریلخ اوا ها هدک دتا عج ینلقع بوبد مەديا ۱

 كااب رد لوا هلج هدهد ول اق هلشخح رکاب ی سدد ک بودا حادا ودر دنا هنن زور

 العا توصبواواندرهاوجیراضعا ضوءبكن را هک "بودن ارس یت : اول بناعع ۱

 بوروک لا هبي ع لاکشا نراشوفاوههدع)نوشلب ی مت :[یدراردلاالوء عیب هلا

 1 هیلع نا "بوصامل,دانقرب یورو" دزو ی یھ بوقوط» هدنروبیم ک٠

 ا ET ۳ را هد سک

 هدنګالرداح بوقراص هب هب یراقادوب بولوارلجاما ندد مزو توقا هدنفارطا

 ماقمیلاعدرف ذ معرب مان انونح نب یم هدنمارداج بوناب رهاب لیدنقرب رهاز رونرپ |"

 نسهطروع ٠



 لوفع مافعو : كلالج 13 ( 1 ۱ هد ورع» لب ناعفخ هدنیلف ندعح فوخ

 دجایح "ليون هاا نیو نب تعج اک ن ناي اش يب و قب عمنا مهالا تالتساف

 یو مالتسلا دیاع نایلس ردا اعدود ) سو هيلع هللا لص كد قطصلا

 ضرع ندنیفرط بوشجوق هایم بوری دل ییودنک ب واوا رورسم بودیشیا
 ۱ كمروک یسحر < كدارب نالوا یریمعب هیعاط ما هلا. ینا یت ےھ داو

 رد هد هب ورب هد فرط عاص كم هبق ےب یدما * هدکد ید متسا ځد وب نوید نسدم رکا

 قحا ہد نوید مهدننسوا لی هکع هدنا هراحهت مالسلا هيلع نایلس بود

 یدروک رروط هرزوا غانا هدزاس# هدنجما هبققآرب هدکدتابا بودنا رعا هل
 هيلع فسو بواوا ندنل- 1۳ مالا هيلع بوقعل ترضح ساجر > روب نه

 ندمحبادعو فیلکت ناعا را بواو | لس نع ین هنعلح ممے ه کصتدمالساا

 یس هلج هلبا هزز نیکعا امددب هدقداوب داددزا یرادانع ككرانآ بودا فب و
 و بودبا عفرهیاوه هلبس لاص لع یسجرج یلاعتق> بولوا لاله
 ندبا بیذکن نب هدکدروک الاس یدسذعا اعد هکماغا تافو هه روک یمالسلا

 ۱ ردنوک هاد یز برا مدروک هد ناذع مدارغوا بود یکدارغوا هغو

 سجرجا تولا كالم هدک دید راردا عرمّضتوید لهروتک نیا هسحرج

0 هد RE لع یتلیم
 زور مالسلاهیلع نال دعا 

 ۱ e دن

 ۱ رو ہم مالسلا هيلع نایلس هک زدر وک ذم هدریساقت ) ۳ نایلس . تاتو (

 || یدرروط هرزوا غابا هدندابع هدا ز یدو هکر نوک رب رب هدنامز رنک | هدسیق

 ۱ هدر رش ںارع ر رھ ہد دش العب لحورپ لا لحا لحورعقح م ااب قافنا

 بورخ یعما هم رع نوکر یدراب وسوی د عاود هض م نالف ن بوتس تانابن ضعي

 مدت نوع وا بارخ دحج وب شا بوس یجاغا كنشع یزون وب یک نالوا
 تعاسر نامه ندکر ع بوروص ن ااح لجا هلباررع ءمالسلا هيلع نایلس هدک دید

 یراک داب ییغ لاوحا رتا هک ات هعردلب هرلثح ننامز ماقومبتراب ٠ هددکد ید یدااق

 هنتسوا كن دنک هراثج لال اف بودا امدود نوساوا یرلمواعم كمدآ ی

 تافو بولایط هن رلاصع هدنجما بور دبا هطو ارنسکلدو زسولاف ندهچرمص
 یذرمکندنناب نویگنایخدالاعیدیاراش ودو نچ نک ندنناب نکیغاصبوذیا

 لا صع هنانمکص بویتشیازاوآ بوبارغوا نجر, هلن رطرب ءرکصادلی رب
 یدرو-3 جافا ناصع بورک دنا بوزو رانا یذف هدکدشودهرب یراتیم

 ( بوبوا )



 ١ ودو نج فداوط هدقدلوا مولعف ییدک لبر و ناو هکابسح وا ۱

 ۱ ناه> ( ما  رلدلغاط بواوا رتو رم هند داو اول رو كر لب وب هراید نک

 هک رھ” یفردارهت *% تسان دیما یرادافو اندز * تسال د واج کالم رمد یا ۱

 | شنادابهکنا كن-* تفردای رپ هک یدینشرخ اب * مالسلا هيلع ناولس ر رس#*ماشو |

 || مولعم هنج نامز رادقمرب یراتافوهدیضاق ری سفت * روضشاط وض اعاد هندروق |
 | بوشدیدا نوا یک كنآ بولوا ماقال هدنامزوا سدق ءان یراکدلیذ قمالوا |
 | هرکصتدنما سدق هان مالسلا هيلع ناولس هدسعلب مصق هدیضاق ریست هن نکل ||

 ا رولوا سلوا قلاع داع ققتم لوق نالوا نوک" ذموید یدک هنع ندنا هح |

 ۱ هژوا یک وا عورش ید یاش یرهغرب هرکصندقباس ءانب هدسدق رش هکر کم |

 ۱ نوفدءهدنرانک هر ربط "هریک بب رد هسدق هدتاورر هدشیش سد هرزواروهشم :

 * ىدا ل قرف قنطلس تدم شقا وا یللا هلج یل رشرع تدم ردرلشلوا | "

 ۱ هس رغتاورر ود یدایآ یلاو لیزو ید نایلس كم تدم هدیدحاو ریسقت ۱

 كنآ بو لوا هفیلخ یرالغوا وادآ مح را ےعبحر هنرپ كناول ترضح ردراو |
 || هدهقرفتم تاربتعم* روئلوا ناب هدناب لسیارسا یب كوام هدننات دلج یلاوحا |

 هيلع نایلس یاب وس تانابناکا ادا ندایدناو نییک ابع نوح هشت هنیک اسمو |

 22 2 TETER ورمی کس سیم. تدناعوف باز تا نی خ دعا هفتم ید دست 1

 1 فورد نوک رب ییاضع هد رود نیفلوا ررعم یراک دود هل بس كع بو وا

 / جاغا رلنج نوڪ“ هنارکش كنهصقو هکر دروک ذم هدنتک ضب * تقر دادو

 ی هرولو ماجورلنج هدننامز مالسااهبلع نایلس یتمرکدو ینوباص هکر در وک ذم
 نازا ( محرانج را هلا ےس ) ادتنا ردرلشم | عازنخاو عادبا راذا نوا سعلب

 یندعءحو هدنع تالو درایلس هلقح را هک ردروک لم هددق رفتم ربسافت * ردالسلا

 ۱ ید یتدعمرقاب هدنع هنایلس هن رذندنالوااطعا هنایلسرلج وت یراک دلشدا كماحن الا

 | اولتناماوعبناو ) هدیابل مسفت یدشقآ یک قمرا نوکر چوآ هدنآرهاب نوک چوا
 (رهلاسانلانواعلاورفک نیطایشلا نکلو نايل رك امو نايل" كلم ىلع نيطايشلا

 یکیدزدلبه ودنک ی لاعت قح مالا هیلعنایلسءک ردوبیرب تالاوقا نالی زاب هدشنآ
 نوسستکدلاع رالعلوا هرکصُدمنافو بوربدموکه دنتلآ ی بوزاب ییهرثک مولع

 بمسانم اغو هراتآ هنسسارا راباک لوا رقفانم صعب هلئامز رو رم یذشُغا دصق وید

(e) 



 هلا رار” و. | EET ا جرج و ضصعءب مبنی روک

 یدرردا اوغاو ا یسات :اهتسو اقا اش :اح ول د یدشعا رخ جو ا 1

 مدقم نددواد ہلا ےک هنلوا رود AE ا هيلع سابلاباب یکیدلک

 ندنوبت تد لها قم ۱ ندهو هل هک ( تدالو * هصد د )ازدا سلوا ۲

 مالسلا ھي اڪ ساو یدرواوا لصاوو لصاح ندا كنآ بشوزو ر هلیابر ۱

 لصوم هدقدراو هنشاق رق ردزوک ذم هدرمغو ریساقت افت ( تااسر ص5 ) ربداک

 راد هتسک تبیمرگد زول هرزوا فا رش د تلح كبشع ذوب كىي فرق زوب

 هب یدعاو افج عن تواوارنصمهرفک نویلوارفم ته تلالض ا لوا هدک دشا

 ڪڪ ڪڪ ڪڪ

 ردروک ذم ود

 مگ مالسااهیلعینسنو لاوحارد نورشعو ساخ باب کە

 دز.ءها یسهدلاو نداینا ردي عا یسهدلاو کت مرل صعد رد هلن ات فرح دن دش یتمنآ

 ۱ و راض ءب ںوادردع رحنا یسک ا ساو نامه روهسمو رو 7

 1 هلنارمتعم دهن نکل راد یدنا ینا رمس تویلوا نال ارم ی بوزان مدعم

 ندا د مالسلا هیلع بودي ن نیما ندلیارمسا ب ردیعما یسایب قم

 || وید یدیا هرکص یرادقم لب زوئوا زویکیا تافویتوب یادتابواوا

 هنا لبا شاب ترص یاعدںودبا E 0 | قعالغوا صا دک ردرو ۲ ذم 1

 لام بولوا لماح قلیآ ترد ینوئاخ هدکدتنا تافویدیا هنسنک محو اصرپ
 لطف ییارشو ماعط تواوا لفئتم ندنوراهلا هک دناراو یعانحرب ۳ ندلاثهو

 ۱ ندم تاج تارا ارکو تاصاهرا نالوا عفاو هدشندالواسا یسهدجام هدلاو دف دغوط

 قحدابع بوک رابع هل تزاحا یسهدلاو هدفدراو هنشاب ید بوروک تراز لع

 هسدق مانع لاعرد ماهلا یاضتتمر هدا شبیمرکب بولوا قم هنسهممز
 یکا نوئلحاکت یزق كل رجاتمان نادیعنابرکز ندایلوا توراو هنرهش هلمر بد زگ

 دسدق هل الاي ءولهاو لاثمولام نیکعا تاقو راک یولوا هدقدلوا یلغوا

 واد هک قلخ ا ؛ رهشیود د تک هل> د رهن نرل دام هلا یره دش

 بواوا لس مچ هیون ندعح ناثج نوجا ناعا فلک ۳ نیغلوا نانوا "هدیع

 قرغ هب هلجدیرب بوناق دروق یتاغوارب هدشاوررپ هدقدراو بودنا لاحترا هللایع
 نوعد ۵علاهار یهایسو هاشنوراو کلا هرهش تولیق یوایخد یتنولاخ تولوا

CSE) 

 ل
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 نال ربطی هکر د ورح ندنخرّوم هدب رعغو هددناوخرمم رات ۳ یداوا ادج

 هدنربحما نامزدعب یواواررقم هندالوا كرانآ تئطاس هرکصندنتافو مالساا هلق زا

 | ندهلج بودناعمط هلايا تکلء قارطا لواء دک دا روهظ فالتخاوعازب

 زا ینزنک او هبلغ هدکنح ناسا بولک یهاشداپ یوشنرهش هدنراوج لصوء
 || یو هئس درعا مال سلا هملع هرج« هیبایعش ناهز دعد یدشهرونک هند دنالو تودیارتسا

 یونین یربمشب رب تبالصو ترج لها هک هل وس هنهاشداپ لیئارتسا ی هکیدلوا
 هرواشهیجدوا نوسر دنوک نوحمانعصن هقالطا یرارمساو توعدهش د ییهاشداپ

 || هدنراکدتاراشخا یسوب ندلیآرساقبءاّبنا هدانزیخدا شپنالواهدننامز بودنا
 ۱ یرجیخدندنبهدنراک دی د قوب بود یعدت ادا هلم | ت یلاعت هللا مالسلا هيلع سا وب ۱

 | بودیک ههارکلاعم هدقدنلوا ماربا مکشبوید كردنوکی ب ر كرانآردراوادنایوقو
 هدعب نواب راقح ندرهش هلرافج ںویجارٹآ توعد هنقلخ رهش هدقدراو هناوئی
 | لعلما تالضرافک بولوالوغشم هتوعد رارکت بوریک هرهش مالسلا هیلع ساوب

 || بویدرواک با ذعنسم كد هنوک قرقهدتیاورر كد هنوکچ وارکسزلکهناعا هدنراکدعا |
 (باذع هصف) یدتارارق هدغاطر هدرنیشنوقح ندرهشهلرلایعو لهایدنک

 هزاقهراق هرابهراب نوک یبهشب زوتواا یر ا هکردروک ذه هدهقرفتم رافت

 یرهش نوا هخاشآ بوعح رلنوئوت های س ندنرلحا هلا مما بویلناق ییاوهرلتلوب

 نود د نالوا هدنراتهذنیغمالوب بودارا یسوبقاخ هلج هدل اقربح لاحلوا بویلماق

 یطاط یوتس یراویدیزاضعب یس نوتللال ات نودا نکا یو
 ناوبحو ناسناعیج ویک رالوجرمقفو یتغریکو ریفصربماو هابس ورب و هتیحاص زا

 ندنزهدلاو ن راب روا كنب راراوطو یرلفج الغوا بولوا عجج هدهربشط ندرهش
 || هناجر باثح نانزهرعن هلناعاو ه وت ندلدوناحنانزوناد رم تودا هقرفررپ بوربآ

 || ناویح« رمز دالواو نایبطو لافطا هداکیرب بولوا نا رکو راز هلناوارف عرضت

 نیفلوا صال الامم یزاراقفتساو هب وت یدرردیا ناغفودا رف بونارا ن راهدلاو

 ندامع لولحو تادسعلوزت بواوا عفدوعفر .a لکلاب تاراماو تامالع لوا

 هنروص> لم مک میش رب ندالع دیش ر لصانم ن ندرهش هدتاو ررب * را دلوا صالخ

 یحیا وجال نیح جاب ) هلی ملعت كنآ هدنراکدتا دادناو داشزسا بول: راو

 ان ونذنا مهللا ) هود ضایعن لیضف دنسامد ( تناالالال یجا و تولا

 ناما لعفتالو هلها تئاام اتش لعفا لحاو اهم عمظعا تناو تلحو نیمطع



> ۷», e 

 لوصحو تامالع رو )رایدلوا صالخ نوح رافدلوا لوغشم هن :ساعد ( هلها

 مّوف کر دشلروب مریطظع ن نآر قراشعد یا هدشنوکه عج هدعر امرشا( راحت

 رات *ردشمالوارمسم صالخ ند اذعںول وا لو .ةمیراناعا هم وقر یرهغندسنوب

 ندمهج مالسلا هيلع لیناربج هلقح رها باذعلالوزت لبق هکر دروکذم هددناوخربم
 هدقدصا,تالظبو زوبنفارطا لر مش مو رپ موم لوا بورو کب ولا موم “ر دقه رار ||
 نولوا هد هد رب حط ندرهش هدنرلق دا وب بویارایماول هبا مدنو غ قلخ هلج ۱

 *ناغفاو دایرفو هلانو وب رغ ( عارصم) بوریآ ندنزاهدلاو یاهو ناسا لافطا
 هکیالم تعاغش هدنراقدلوا نا رک و نالا نوک قرق هللاحوب بوربدلوط یناهج
 هکر دروک ذه هد هقرفنم تاربتعم (توح دصق ) رلبدلوت تا ندباذعهلا تاوعس :

 سس ةيفخ موللا نع ةفبخ هرکصندموب نالوا دوعوم هلباذع مالسلا يلع سنوب ||

 مدقچ نالپ هنب راقدلوا كاله درج نیدعا لاوسیاح عقاو بودبا موق لاوحا ||
 قوخ نیغلوا تداع هلق ینایلب وس ناالب هدنامزوا هدّناو ررب * تواوا كانغ ود ۱ ۱

 ۳ هدشاوررپ بولوا ادجندرهش ادخ ای هلیارطضاو مهوو ناححو |ا

aلجخ هکر اب مسرداو هرهشن ی با آربخ ندهتسکرب هدلو بوراو  

 e ب سابع نا * نوئود هلبضغ دردی بیذکتب ۱

 قخاراو لوق نیفچاق هدرمجا رایهمک بويع رود بونافلاج هدک دش هل یک ۱

 مب قیادبع نیفبعج هسا مالسلا دیلع سل وب هدنرب ره بوتا عرف ه کچ واود

 هيلع ساو نرمصح تودیک لب دناب یک قلاب نادو یو هجا وق نا ریشه ۱

 هدنرافدتح هبارق یلخ یک بوحآ یترغآ هرمشط ندان رد ن وعکمتبا نشت مالسلا |[
 نددوعسع نا ترضح هدنامتعم ت یدرامح ندشراق لید و خد قلا |

 دعیپ مالسلا هيلع سنوب ںوراو هتتیاجن ر ٹا یجتدہدقدنوب لاکر دن ورم |

 بولواسبنا هسیدقتو حبسا هل رانا بودیشبا نه كرلاصح نالوا اصحاو |
 عرضتو بسا ويد ( نیلاظلانم تنک ینآ كناصش تناالابلال ) هدناکارتم تالط |ا
 : نعام ۱ هدرسافت بوبد ردمظعا مسا را طءد هش رش ءاعدوب یدردا نیلاعلابر |

 قلاب ردروک ذه فب رش ثید>رب ولد( 4 باش الا ءامداا ادم وعدن تؤرکم

 احا ندا تقوا عام ترد ناھا نوک قرفا چو انوا لح هد راق

 هر یلاعت هللا ساوب هکر دیو رح ندسابعنا * ردشمزوط نوک ییرکبانوک یدباب ۱

RET RE ALAA OSPR gag 

 ( بوتجلآ )



 می بب قم

 موق بیذکت روصا یبصغ اد هرم كنا از ردا ا هللا یننییدیدنود بونجا

 یدناص هیلواالب و تب وفعاک | ندزب یتانعم كنا( هيلع ردقن نانآ نظف )یذبا

 مالسلاهیلع سو هکردوب یاجاكنالوا هددناوخرم رات (یرخاتااور )ردکعد

 بوزو ڪ یک وا وطرب تولک هاب رد بل هیدالواو لها ندتارطضا لاک

 ا بوروک یکردیکرب هدوشراو هرکصتد هظطر توروط رطتنم ید هب یکرب

 ر وا بواک دروقرپ ودع) یدلواقرغهاب رد تور وس یعانا كنيلغوارب هدقدراو

 بوش هب یک یوطرب یدلاق کلا مالتسلا هيلع سنوب بودیک بوياق قلغوا

 زسبولد ےب هتشیاهدنراک دید ردیک بوید زع روبیک هلی آ هاب ردا ردراولوف

 هعرفهرک وا هلممارا مالساا هيلع سود هدنراک دیدزبانا یزمسزپ هک اشامنسربمخپ

 مظعر هلی یهلا ماهدلاحوب بو دیا عانتماهنبوتچیراف رش عسا هدنرب ره بولت

 یدنک هدتناوژرپ رابدنآ هيا رد یسنود بولو اراجاننیکمردنود هفرطواینزغار هسراو
 بیا نیکعیا عفر یرلباخیاعت قحندنراتریصب رصب هدشنرفقلاب ین نسو دنک

 كرانوپ مارک هکتالمنیغلوا لفتشملصتم هقحعیبست یودیاهدهاشمییاب رد بیارغو
 هدنراکددتا تعاغش هلتعارض هترعلا بز ترضحو بودیسشیا نسادص یعبست
 بوراوهر یراک ا هریک امدقم قلا لوا دژ _ هد صا هرکندنوک قرق لج

ET EEهب رق لصوم هکر دب و ص هدناربتعم ( تاج هصق ) یدراعح  

 لفط ندنوح نطد ترارح تد ش هدقدلرایح هنن زانک اب ردنیه ةن ركب را

 هنکر ح ندتفاڪو فض بقاواارعمندتار شر اسو هی تح ارح دب یک دولوم

 بوش قابقهزات هللا قح فطاوید نوسوا تلکیس هنتسوا نیفمالوا یتردسق

 یدزردبا جبس بو نوقزغجشوقرپ هنب رب رهبواوایغادوب كب ترد هجلوق بک
 ید یر بونازوا هب رغ یر هةرش یرب بولوا یادوب جوا هجاوق را ضر

 هکردب وره * یدردیا راثن روفاکو ربنعو كسسم پولوا نابیاس هتتسوا كسنوب
 سسه یرغو هي تابلو رصد فشک هدقداغیص نتدب واک مالسلاهملع لنا ربج

 لی تویی یرکداک ایام تیت نوک ا ا دد
 قابق هدقذناب وا ندوم وا هدحابص تقو هرکصندنوک قرف بو ر نما رابهنو

 نوعناب نسرجا هئسسمو روق كدجاغا زب بویجآ نیکمروک شی روق نجاغا



NE 

 ب 7 یو وید ET نودا دارم ن راک اله كن هتک هد ز 3 , وب

 یدرب ورخ نفددنلوا رها هفهراورارکت هنموذ یکلوا بوروتک هلح یکيا تالمرب هدعب

 هدنکب وک یط ود یمدخ یلاعت ق> هلارغ نر نما یول هدنناروک زق * |

 تاعقاو) رد و واذ یدتا روهظ هدنامزوا كس ادتنا هداید نوزوتدب اكادم
 مالسلا هباع سنوي هکزدوب یلاجا تالیصت نالوا هدناربتعمرنک ۱ (تاجنآا دفن

 1 ا ات نلغوا ینا نالوا فلتو نتو اخ نالوا باف افناس نکرادیک ةتموق

 رپ و رخ هکموق وب د مدشاوب هساوب بوشاتص هپ یعار مالغر بولوبهدلود رر رر هلت رط
 ساو نوید مرابد تمالع هخدص مراقروف ندلتف هللاا رذک ت ت یدوا بود
 تدابع یشدنکن ود راتوسا تدایهش اکس مانغاور مو هععن ویشا مالا هيلع

 هرس یعاس تراشد یعار تفادص یاو تمارک از تودیک هب یداورب نوحما

 هنفددص كنو, منخورجو رح بورونک ر امدآ هاع رم بور وریخ هنهاشداپ بوراو
 بور و هب یعار نت:طاس نودیتشا هاشداب هدنراقدلوا قطان هلبا قلاخ تردق

 سس هصلا * یدتا هدننطلس مان لیپ قرف ماجا تداعسمالغ هدمب

 هدر نالف مال سلا هيلع سول مک یار نوقیح قلخ رهش هلج نوحا شو

 هر هب زع ندشعوک هللاوارف عرمطل نولو یو بوراو هدک د لب وشود رالیقزاع

 | بوروتوا نوک قرق هدنا هلیلبتو لها بوریکهرهش هجلاس بوتا هدعب بور دنن
 هدرهش یدالواو لها هدتاوررب * نودنا نیبم ند ماکحا نیدتو ملعت هعلخ

 هدقدلوا تزاجا تودیا ناذیتساندفح نانج هنحایس لاح لک لبع ب ودیا تافو

 تر تدابع نودنا تحایس ہرزوا تعفا ره هلهاشداب ندا راشخا تلّرعو لزرع

 هرهش هاهاا دعا مالسلا هيلع سو هدس دو جرات * رلیدتا تاو كردا تزعلا

 هایتسو هاش بولوا هاک آ یلخ رهش هاکان یدا تاقالم هلیلایعو لها بودیک

 ناعا د دج هدنش رشروطحرابدزوتک هرهش نودا لابقتسا هلنالالحاو زازعا

 هدیرلحا تدم هت مالتساا هيلع س ود * رلیدتب | ناعاو ناع و دهع دیک اتو

 سوت هدعب E , كنامزوا الوا نودنار a یلو قورعم رما بوز وط

 نوح تواک ۵س دق مالا هيلع شو هدنرلک دا تافو یدالواو ینوئاخ

 تافو دان هدنبب یبتشبنوا زوپ کس كنتافو یوم ترضح هدب رقرب ولدا
 ردهدنرهش یونین هدنسونراق لصوم ساویریق هدناروکر سفت * بوند رایدتنا
 هلرادباع هدک دنا تازع ندقلخ هدنرع رخاوا هدنارتعع ضب * ردر وک ذعواد

 یربیپ ایش نالوا یدرک اش هدعزت تلاح بولوا سیلج هلرا بهار و سینا

 ( هلمارسایب )



aتا  
 یتقلخ كن رهش یونیت یسلوپ هدناربتعم 3 انکل. بود یدردن دنوک هام ا

 هدنع#ا ایش هک رکم نوئد یدردنوک رب IW ایعش هتوعد هنید |

 1 هکرد و ص ند مايع ناهد رویا بیعت (یرخآتاور) اعا هللاو هلو اربع کیا

 1 یون ندا سا بواک ب راهه ترس ربا رک اوب ییالبساا هلع سود

 هلهاربا یب ودنک نکیاراو رارپمغب یربغ هصبلخ یرربساو هتوعد هند ییهاشداپ |

 روهظ تاتو تو> هصق بوش هب یک بولک هموررح بونا هنکیدردنوک ||
 بودا توعد هشد نوک چوا تورا و هدعب هلعح مما هراقک توعد بودنا

 هرفک ی نیفعلوا یو واد ن س هبدرواک ادع DS 28 هناعآ هدعب

 بوبار ا قلخ رهش ہٹ وا ںوھیج ندرهش مالسلا هم هلع ساوا تودیا دانع |!

 ۱ . ولا یرهش تولد ید زم ج ندزب# جا هساوا ر رقم لاک بادع هدن رافدلوب ۱

 بورپآ ندنزهدلاو نیراب روا تاناوی>و یراتجتالغوا بوب وق همشط یتاناوی>
 هب وت هلن فف و دانرف هدکدروک قلخ بونا ناذعرثا ندکوک هدفداوا حایص

 | نورونک ناعا چ تولو بوبارآ یسنوب هدهب بودیکباذع نوکهزوتک ناعاو |

 || رایدتک هنبراتالو یسهلج هوب بور و هسوب نی راریسا لبآرسا یب عیج |
 اا زوتوا هنموق مالسلا هیلع سئوب ندیلع نرضح هد باوا سارع (یرخا تیاور)

 | هتک یا نامه بودبا توع هند یرلنا لب جوا ناسکسبولوا لس رم هدنشاب

 لوزن لبق نالوا دارم رهاظ ها هح تباور ویشا رد ورم وید یدلک هناعا
 هسخوب ردکعد یدلک هناعا هنسک یکیا قجتا بودبا توعد تدم ردقوب باذملا
 ردشلوا تباث هلعطع نآرق یراکدلک هناعا ینهلج كنموق یاذعلا لو زن دەب
 هروک هتاوز ینندلوا لس ره هعوق وارد ییا مالسلا هيلع سئو تداورو دوخاب
 ىلا هانلسراو) هدفاشک (تاقرفتم) عا هللاو ر وئاوا رک ذ بیرق نع میکتت هلوا

 ردیفاس لاسرا دارم ندلاسراوبشا هکزدروک ذم هدشآ (نود زب وا فلا ئام ||
 یدل وا لس رم هی هفناط یربغ ذوخاب هنموق رارکت اهلا هدعب هکرایدید رلضعب
 عیج هدنرلک دنا توعد هرهش یسلو تولک هناعا قااس مود هکر لب دید را ضد %

 رازغا تماقا هدسنحا لرلنادعب نم هرکصن دنر اک دتا تاحرو ترج هدنراموق ایدنا

 تر # زایدشا رابخا ود رد کک هسردنوک ربی رب هزبس یلاعت قحو رادیو

 هن راد هدشاوزرپ هنراک هل حد ندنراو قلاب مالسلا هيلع ساوا .دنآرتلآ نامهبم

 یداوا لس مم هی هفناط یربغ ةاصلا دعب هدفاشک تیاور بوند ردشاراقیچ
 یک مالسلا هیلع دواد مالسلا هیلع سئو هدناربتعم عن * ردقفاوم هتاور نلسد |



 یک بو ¥

 عاعسا هلعاعحا عایسو سوحو “رمز ی رلسدعم بّوخ سفننیفلوا ناخا شوخ

 سنوب ىلع ینواضفتال) مالساا هيلع لوسر ترضح هدفا تك بوند یدراردبا

 هک زدراذروبالع بورویپ (ضرالالها لع لث موب لک هل عقر, ناک هناف تمنا

 هکر دیلقلع هجو هغ ینید> ( رکفتلالثم ةدابعال) دارم ندر وک ذم لع
 نوکر هلی-اضعا یرالع ردق ىلع قاخ اند هلج هنسکر | ار ورد هل ن

 لاک یتادابع كساوب ترضح نکل بولوا روک ذم وید زعلوا رداق هک هدنا
 یلداعم اعا كنقلخ نامزوا ندنتهج ناوت ترک بولوا هلعوشخ و عوضخ

 حراوج لع بویلوا باق لع درح دارم ندروک ذم لع نیفلوا نکع قلوا

 ضعب ردعطاو هللمأت تدا هالا بایرا مک ردخارو رهاظ قلوا هلی ید
 هدکد ت|جورخ نوعامرصن تخ يکي لباب تبالو نامزد هکر در وک ذم هدناربتعم

 هدعز نرلتالوو لتف نسهلج كلساوب موق _ هلصوم ادا

 یدنک_ هت رزوا ا یب هع رش سدو

 | هسقاخ بولوا ندلینارسا ینب انسومار نا دوخان ایصقا نا دوخاب اصما نا
 ةصذ) یدردا نهصتو ظعو ام دبور وربخ ندرربمغب كج هلک هرکصدو دنک
 هکر دی ورح ندقاصسا نبا هدلب لا لاععریسفتو هددناوخریم رات ( بیر اس
 نوجا دادماو داشرا هرزوا یسوم ترضح عرش یهاشدار رب ره ندا ۳

 هش دص ندمالساا هيلع نایلستربضح لسد نولوا ثوعیم بمب رر ندفح باثح

 ااو نب ایشن وچما دیا ینا هدقدلوا هاتشداپ هنسک لداع و حاصر وادآ

 تاک هدقدلوا نایب "راد جراج ینایصعو قسف تالیارسا ب بولوا توغبم
 قارب كيت زوتلا هدتاوررب هلبا دربند ره ك زوتلا بب راهم یهاشداب لباب هلقح

 ییاعت قح مالسلا هيلع ایعش نیغلوا هزات ۳ هدنغوط ك هون دص بواک هسدق هلا

 دوا نوبدیدتا رما وید هلا تصواکابوکید هقیلخرب کیر یدلک كلجا اکس
 "هدکد تااعد هلیظع عرضن هلنارساینب تاجو ترصنهدعب بودا لع هلهللارما

 نسل كکی رانش دو لوبقم یاعد هکیدروی اکس هب یلاعت قح مالسلاهیلع ایعش
 د هک هران بودیا هدانزلی شب نوا یخدکرع بودنالوتقم أو ةعفد هه رب
 بی راهسهدقدلوا حابصیولوبافش هقن دص هدکد ید مدس ارمسم افش هليا هنسننالف

 هنب بوئلوب راشع |تافو بسالپ اک کیت عیج یرغ ندرقن قلا نامه هل هلا

 ( نا)



 ران شا 0 7 7 1۳ هم دص ا 2 E | نا

 لک لع ید ا اا تح یس رب ودنا رسا نوئوط هدرب رب هل سم دآ

 نیکعا هب را هیاد سشکیا هدنوک بودا دن دیق یهنسک یلاوبشا هشدص لاح ۱

 بی را نور دڈاوام یرهش هرلنوب لدهنوک شت نوجاریف# درج بوریو
 هلع اش هدک دلبد كعا لتقف هه دص نیکعا اجر ودرد لوالد ندافجو اکب

 هک ات نوسردنوک هالو هلتاعر بویمر داوا یب راج هک رروج a مالسلا
 تودآ لو یلوسر لوق هدب دص هدک دید نوسر و ربخ هراس ی 3 ص۶ نوراو

 هلا لاو مع ه رکصندلب یدن بوراو هب ره ش هلرسمدآ شب ا ٣
 | بود|تصو هکمروج هن ر یرصن ثخ ییغواكاياغوا بودبا تافو ندکل هتسخ |

 | لیارسا یني تئطاس بودا تافو خد هقیدتص هرکصادلب شب نوا یدبنوا |
 هفت دص یدا شروط هدنلا یدالوا رممغر دواد كد هل. ح وا یا زوبترد هلج |

 ادب حصو جره عاونا و امد گو هلیعار تئطاس هدنکا لس رسا ۳ هدئنافو ۱

 یدراردیا ابا ندلوبف ایفا هرمز بودا نص اءاد مالسلا هيلع ايعش نیفاوا
 تهصلوهب طخ هالرصت لاک نوعیح هربث« بودا عج زا هل ج هلقح ما نوکرب ۱

 اینا لتف ا یب بور و ربخ ندادلا كح هلک كر هنر نامز رخآ بودی ۱

 ۱ تولوا ىضصغ هرس كنيلاعت قح نوح زککیدتا یسوم تول رشماکحا تفلاحو 1

 | باتعو یاطخ هللیصفت لاک هلسارسا یب ندقح باج ويد هکر روپ هل وش هزبس

 ۲ هدنراک دا موعش هلق ییایمش هلالضلا یوذ تعاج لوا هدکدتا لقن نیربخ

 || بورک هنجما بوراو نیغمرغاچ هی ودنک ییایعش بولب راب جاغار, هداوپ بوجاق
 نالک هفاقو بوب وق هرشط بوکح نیکتا یناتفق نیعل ناطیش بونابق جافا

 || بوح: کیا هغاشا ندوراقوب یجاغا هلا هزتسد هلا طرش ملعت نورتسوک ہرارفاک ۱

 || یرخا تیاور) ردروکذ موبد رایدتنا دیهش بوروا هلغام هدنارپتم ضمب
 هدانا كنەقىدص هکر درا شع د رلخرؤم رهن هکر دروک ذم هددناوخ ربم رات

 ندهلجج بودا عمط هلّنارسا یب تئطلس فارطا ولم هل بس ینعض ندنسیراب
 یلوتسم همدق واوا رفاک رابط هنب زدلب هرهز نکا یهاشداپ رکب راد مدقم

 زمن تل هدتاورر * تودنا ردن ود مس نارق یولغا هئلوب هرهز مسرولوا

 11 ےک تنباع هلعح صا هدک داک هتسدق هلیظع رک ES یدا یناک كنو

 9 ب وات روت هارمصت تع نکنا بولوا لاله لج كابا "هرفک بودا
 الا تولوا شمج نیک اکو ىلغوا يکیدسا رذن ییلتف امدقم هدفدراو هنرهش

) ۳ ( 



 یراهاشداپناحاب رذآ هلا لصومددعب یدلوا هاشداب لعتسم ںودپا لنقییالغوا ۱

کح رکسع هطرضو جد یف د یسکیا نکیغ ول یرخ كس رار یر ۱
 سدقنو

 او لابتو یا ندادعا لیاریما شب نوغلوا فلع هن زرت ریش ۰

 | لتق اسا ها بوبالساب هنایغطو نایصع لییارسسا ب هدغب رایدلوا مناغ هلرافک |
 ی رهثش سد تولک هل طع رکسع بد راھ یهاشداپ كتسالو لباب هدن راک د|

 هداعساو داشرا یرانوبابمرا ندعح نانجنیکماعا تغارف ندتصعم عاونا هن ا

 اعا هللاو یدلبا هالو

 نوراه اصوصخ نیغلوا مدعم لسزو هح ندنروهط ایمرا یسهصق رضخ هلا

  هانارم-اب هرکصندقدلوا دیهش مالسلا هیلع ایعش هکرذروک ذعهددناوخرم خم ات |

 هرلدآ ورندنامز هن

 مه N تم

 هلا هل حر جد ریصت تخت دمر یدک هت بو دا لتق یول بوروکتٽ يع یصرف

 كن رارب یرب و فلت هلج رش لها رکسعییا تبقاع بوشاوص ںوڈاوب هدنفارطا

 لیارسا یب هدکدتک هشالو بودنا تراسخو تراغ عاونا بولآ هلرهقو ربج

 بودیا برکو نزح ثاریاهلبا برضو مش ینا هأخان "هفناط لوا بواوا لس رم
 1 توقاب یرهس بواک دس دق رها تک ندلبا تالو هدنراکد تا ساح در دم دیو

 نودناریسا نکا تلسارسا یب سر نالوا ریمدنویاذع ق“ نوقأب تنوع

eہیچ مالساا هيلع ینایمرا لاوحارد نورشعو عباس باب  

 هدشا ورر ب واوا هدنامز مالسلا هلع ایش یدا ندنلسا ربعي نوراهایعلح نا

 تواوا هن کر رضخ ملا ایمرا قاصا نا هلا بهو ردشلوا رب هرکصدنا

 مالسلا هیاع یسوم نکل تولد یدا و رم نوراه ردبقلرضخ یعاابمرا

 ( توبن ٌهصق ) ردطاغ صحو دسافتباغمالکو ب ططشو كش یبنیغل وا ن دل

 ربتسایمرا نوحاداعٌباو داشرا یا بواوا هاشداب صوما ن فشار ندنرلجحا
۶ ۲ 

 ۱ تواوا ج ینایغطو یی! ودتسم ییایصعو یسد فال ارا یب یدنلوا لاتسرا

 فرض یرلناعاو لمع هدقدلوب دادزا یرادانعهک دا تح اللا هيل ءايمرا

 مالسلا هيلع ایمرا هکر دروک لد هدسدق رات ( رصن تك روهط ) یدزدا

 تادحاو هب وت صعن لها لر ےعوا یدیا هدننامز اد دص یهاشداب تارا ی

 دادتماو دادتشا یرادانع یزایعشا هکدتاداشراو رز یزابآ ایفراتودیا یصاعم

 دوب بودنا سویو هدیجتر ینایمرا سونام تئابخ سوفن ضعب تح بقلوب
 ولد ردکر ک هساک رارکن رس دیلت رسا تڪ نالوا طه

 ( فيو )



 واد ۱ تخم اقناس مالس سا هیلع ایا 23 735۳ یدردنا 3 فر و ا

 2 توروک رارف و اي ۰ نکدروتوا هت ے یاضف یالغوا رقف وا لکرب

 لتقو رە حار او عفان 1 وا 5 ہدف دروص ودردااح تب هوب

 ۱ روهط تبحاص dl رم ردو توجب روت ثودنا بح هر .A و د هدک کید مرولەدىا وال ۱

 هل دمکح بولآ ن ھا ناما a س دق لها نا سوا یردر 9 نفحهلوا

 دوا ا س ھما ۳ هدکد لک هسدق ےل يطع ع نامز دوعا ناعد

 1 یسودنک بور و ربخ مار 2 قن داشان وارد نکل نولب

 ا هرااروګ هدنارب تعم ص) رد فدا هرب رب نوا افیحا ندایهشاو اوزاو تازع ۱

 دعا تو E ید هدنصعب بوند یدتا طالتخا هل شوحو بو دیک 1

 ۱ لب واتان هک ردر وک ذم و اوف * توند یداک هس دق هش نامز

 رك هلق> را مالسلا هيلع اسیمرا یتاروت توبات ناتلوا رکذ هدمالسلا هیلع

 ۱ دو و یولاتوا یاعت قح هدق دقح یدهم بد رَ هتماق تودنا نفد هده ربط

 1 یر>ا تور ) ردکر ک هسا لاصدا هب یدهم نوراعیح نده ربط یدواد

 هدل بارسا یب هکر در وک ذم هددناوخربم خم رات ( رص تخت روهط تیفیکرد
 هاروت نوکرب بواوا دوم هلبا یاب ر دیأت هکیذیا زاو هثسکرپ وادآ رک | لابناد
 تووقوا تا روید ردکر ک سنا بار ا هنسکرب یسدق هدرلن عزت نکر ووا

 هناوخ هل ارطاو بودا تاجا ويد هدیا یشیاوب هکر دیک کما برا

 مالعا هدننس هعقاو ود ردمالغ متر ٍك رها تك هداباب و هد-فدراو

 هد لب سرب نوکر بوبالقوب رای نامز دهن ٦ نوراو هلا بودا عج رالام نیغعلوا

 | مننرپ وادآ رصف ت هدقدروص نلاوحا بوروک نالغوا لیاذو لیلعرب زونا
 بو: تیشناط نودوا هر م هورا نوجآ مع اعم ید ک هلءهدلاو نکیا عاص هس

 نوروتک ن نسهدلاو بودن را نول و .N یو لائاد نیکعد درو

 یب بواوا هاشداب نساکا لابناد هدقدلافص مت تح یداباراتاعر هن ر ره

 هلا ك ی ا نامار مرلک اردک رک كسدا ازع ارم

 ںواک هسدق لابنادیدرب و توزا هل صا مە دلاوںوشاشرہےلتک بود مهر. و

 ی رلهاشداب هلا هديطا ںولو ۱ یشادلوب هدعلیکودوا امدقم هالاووارسصا ت ِِ

 هلی راشادل وبنیفاوا ندنلسف مدقنادناخراقاسبورپ وبا رات رقفالغوایکیدنک
 هدهاشم تلود رانا هدنو دوا بودا تءزالم هشاود كم راس نوکر ھ

 ودراغا ز رول ا هرب 4 ره تور و كاکب د) رد اوشا ظر ۳

 صالطتادمد تاو اہل صد تح ہړقدلواربسا ںودا دس هس ل3 یسل تدا



 می ببر ¥

 هاشداپ هنن رب كنار صن تشهدک دنا تافوبب راس نامزدءب بواک هن رلتکلع |
 باب يکيدنا یلغوا كنلغوا كب راس رصن تخم ذوق قاصا نا × یدلوا |
 هددناوخربمی ران (سصن تخت جورخ ) عا هللاو زدشعارو ره هدهالسلاهیلع ایعش |

 ن رلکدبا هرزوا داسف عاونا تلبارسا یب نکیا یسورمصن تخ هک ردروک ذم |

 هئتسوا هکر ابم هر هدسدق مالسلا هیلع ایرا نکیا هدنکر ادت رفس هرانا بودیشیا |

 هکهودبا طلسم هفئاطرب ندرلتسرب شنا س هدخوب دنا تغارف ندنایصع اکیا ||

 شبح هلیا دن دق بوی ا قیذصت ییایمرالینآرسا ب هدک دا ناغقو دان رف وید
 هرصاحیمدق بولک هلءا قارببییعمب قاج“ كر زویتلا صف تع. داناوا رایدتا |

 . نیراحاةفعیراوپاق رمش رارطضالابولاق نجاع ناخ هل رو حر شکن امز بودنا |
 بورق ییله!كنج بورکهرهشیخدوا هدنراقدلوا یضار هن رها بور و هرصت تن ||
 رزو مسبوعب یسدقدصمم نالوا نايس ءان بور وناما هرلنوتاخو :رهتسخ :
 هد هماشدالب عیججںوقا هشنآییب رخ هغ رشةاروتویرهش هلج ںولآیترھاوجو ُ

 قجهلوا ماهو زجاع رابساح هدنناب بودنا تراسخو لط عاوناوتراغو بنو لتف
۶ 

1 
 تودبا رسا 2 كت شع ندرابحاواملع دالوا بودا عج مانع لاوما ردو

 كدرب وربخ هکموق هک لدل نت یمکج هلکهدنوب خب بتودیشا نلاوحالنايمرا هدع)

 یی ررپمغیهکرواوا موق نمار بک موقوب هدک دید یدستا مالعا مر بوید |
 1 بود لاق لاما كسروااق هدن ول رکا عدا تااعر كسر دیک لغ ردا سح ۱

 || رانآیدزهلوا شلوا عباناکب موق مهدنناما كعر شيمه نب مالساا هيلع ایمرا |

 یدک بورب و تزاجا هغلاق هیایمرا مصن ت هدک دید یدزرواواهدنن اما ځد
 ندخقارطاو ندسدق ا م هکر دروک دا هدناربتعم صد %* یدتک ندعسدق ۱

U al 8 5 :۰  - 

 هدماشوسدق ینب رب بود|مسقجوا یلسارمسا ینہ هلجهدعب بوریدشلوا هی راکب |

 || ردروک ذع وید یدتبا رسا د ردق لوارب بودبا لتق هننک ك یب شو كيب ۾
 ندسدق سا تن هکر دزوک دم هددنآوخ رم ےرات ) رمصم 9 رز اعا هللا و

 هلبا کب و هلان هرادو راد بارخ و اهنتو كت هدرهش مالسلا هيلع ایمرا هدکدتک |

 ( یر / ۱



 تگ بید

 8 aE تح رلیدتا املا هنهاشداب ربصم بودیک هرصم هلدامنا نینمالات ۳7

 ید هرصم ی کیدتا هسدق هسخوب ردنوک یمرالوق ناي هکتالو نیغلوا هدماش

 ۲ لک دلو ا ید وا بوزدنوک همان هج رعا نوعرذ یهاشداپ رصع ولد مرذیا

 ۱ وید ردیلس عبط لها ,تو ی فا كعا ملست هئ رودع یتدیا ا جلا رذژرح

 | ندرازواو یصاعم هلنارسایب هی : مالسلا هيلع ایمرا هدانا وب بورذنوکب اوج

 بوی دزسراروا هیالب بّواکیخد هدنوب یصن تخت هسخوب كلبا راففتسا و هب وت
 و داع بولوا رورفم ويد رولپ هلوا لیاسقم مک هنهاشداب رصم جد رانا

 یرب هدرب رب بوراو هنرانک لبث مالسلا هيلع ایمزا هدنراقدلوا رارقرب هدنررابکتسا

 | هنتسوا كوپ تخ بولک هرهش وب رصن تخ بوموک شاط ترد نیقب هنن رپ
 تواک هلا رکسع ویا هنهاش داب رم صم ص تع اعفاو بولد ردکر ک هسوو

 هیایمرا ترضح یدلبا رسا ید یینارسا تب نا هل-ج بواوا بلا هدکنح

 | هرانوب نب ید وب بود كدلوا عبا هع رام د نوڪ نکیشمر و ناما اکسنب

 راشاطنوع# وا دهاشهبدص مدد RT تع بودیا تحصن

 ا هدةدردزاو نت كنتخ بود رثا رح ربخ هرصت تح نولد ی ۳

 و تمالع وب هدقدلوا شافو رها شاط رب ناسنلوا فصو هدنتلا یسهاب ره
 هد راوت رنک | (هدناف ) یر و تزاجا هکنک هر ییدنسا هنایمرا هنتمرح تمارک
 | اهشوزعیلع ةي واخ ىهو ةي رة ىلع معیذلاک وا) هجاوقبه و هدربسافت هعن و
 ۱ تراشا هدا ( هلع م ماع ئام ها هتاماف اهتومدسمب هل هنه یبح ینا لاق

 بواک هدعب بودیک هاا ہدشریف رصن تخم هکر دای هرا یحاص هصق : نالب روس

 نکیا هدبحت وید هلوا رولوا ر و هججن و ریکندمش بوروک بارخ یترهش سدق
RTكد هتءایق هد!بولویروم* .یرهشبواک هت هنایح هرکصندلی  

 کا هدرعسافت رمهاشم نکل یدشوا 3 کز وود ردوا نان و ک هد رار ص تواوا ری

 ع رصت ودر دمال لا هيلع رب رع هصق بحاص هجا وق نیخر ومو نرم فم

 یدلروک قفوا هباوص قوا رکذ هدنلاوحا رب زع هصحتبارغ ٌدصق لوا نیغ وا |
 اض رش تیدحر رک یا مالا دیبا الان رکو

 ردشلوا رکذ هدسایلا باب هکر دراو

~n مالسلا هيلع ی رب رع لاوحا رد نورشع و نما با Eo 

 ندنلس مالسلا هيلع نوراه رازمع ن صاح قد ورش نا دوخا ابحرش نا



 بیپ بر, ¥

 راکب هزات رفن كب زوب یکیدتا بسا ندلینارسا یب رش لها مصت تخ بواوا |
 قز هکر دن و ره هد ريغ و ریساقت ( تافو د ( یدا هلس ید رب رع هدنکا

 هلج ( عر تولک هس لد هرز وا رهشا لۆق تولتر وق ندکلرسا هدئداب ىلا :
5 TT ۳۳۳ 

 هدهاشم نوع (رنن ) یایسارفا ٌهعاق رددن رم تبون موب * تویکتعرصیق |

 راد هرغ رادلاق سال * رات لوا یدروک هرگا رش یدزک ( یظن ) بودیا ۱

 هرکصندلاح وب اب بواک لاو نزح هجم سا ضتقم نط و بح مرجال (رن) |
 رکفت و رڪ هدالوم تردق وبد هلوا ردا ایحا و رمل دهن یرهشول ییاعت ق> |

 ید یرامج نالوا هدنناب و نودا تافو یسدنک هدمو تااح بو وب وا هلا |

 هرهش هکرذنورع* یدتاافخا یرلنوب ندناقواخم هلج یلاعت قح هلفلوا لاله |

 بوقیص هريش رادقمرب بوی بوراپ وق مزوا هل هزات نیکلک هدننامز هويه |

 777۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲ سو

 ندر رعتافو هدناربتع» ضد (سدق رمم") یدرزوط هدنناناتراندنرب رهبوجا |
 رب كنو كلم رب ندقح بانج ههاشداپ مان كشوب هدمجم هدکد ک لس ش |

 دو رحواجد یرب ره رب[ و هلنامر هد كم هدک در دلت یغیدلوا رومأم هلسد |

 یروس هثنروب رص تض هدانا وب نوشلاح هرعت بوراو هسدق هلبا رفن كب |
 زوتوا بولک هسدق بولنوف ی راسا لینارسا یب نیکعا تافو بورک کیس |
 هدنلگر دوعسلاوا ریسقت# یدلندیدلواروم#* یکی لوا حاولو رهش كد هل ۱

 ع ید هدنلګ ر تولوارک ذ تباورو |

 یتسهلج بوکید کا نب رزوا یلابئاد ترمطح بویکسا نی زربسا لیئارسا ی |
 بولت زا هل ه>حو یرمغ هد راوتلا ماظتیاوروب بوند یدردنوکه سدقو ماش

 ہصق) هنلوا رظن هدنآ روئوا ناس هدنلاوجا نمچ هدم كولم باب هدننات دلج |

 های مالساا هیلعر رع هدکد هک لب زو ندافو هکر دروک ۳ هدربساقت ( ةایح :

 نوکر بوناوا ادن ندفتاه ويد كدلما رارقو ثل رادقع هدوقب وا رب نعاب بولوپ |

 هلا رظن هکبارش و مامطو هکراج ردشمسک لیب زوب مامت دک دید كسک ا یخد اب ۱
 شهالک رفت الصا ههرش و مزواورمجا هزات نالوا هدنن باقا س هدقدقاب نوشد |
 كراج هدلاحوا بوروک( شلعاط یراک وک و شع روح هدقدقا هراج # ۳ واو ۱

 بوشنب هن رب یرب ره بواک ررپ رر ندارخ و هوکیکیدتک بولغاط یساضعا |
 ج و رکذ هدکدروک یل امت رح لاوحاوب رب زع بورغاح بورک ۲ نیغفالناج |

 توش هلراج هدعد * یدید ( ربدق* ونلک ىلع هللا نا عا ( بودا رشکت یادخ !

 .( هنراج )

 ها دک هت رابدنفسا ن نمهب یهاش



f i Fe 

 و بویمهچ شل ت ال و تو درهشو قا 3 21 بواک "ره 1

 ۳ و زا دنع یدنک«هلنیمضن و تقد ید ۳ ادا نوعصم كاتي

 ك ۳ نب زد وب بود ردیعوب .یوا لر رع بوروک نوناخ رب مروتوکو رو ؟ هدوش ۰
 ۱ راشخای نوید سونا ند نیغلوا باغ وریندلس ز زول لوا نکل £ ىە راج ۲

 || ر رع ید نوناخ بور دلب ینافو دصق بوبد مرب زع نب هتشا هدقدلغا راز راز
 اعدیخدوببوبد هلبااعد هیافشو م؛دراکب سپ یدروایب نکیدنا هوعدلایاس#
 ۱ زگس نواز هل هدقداغص ینزوکب ودا

nا  aرسصذ تک 0  : 

 نیر ویس هارو بود التف هنسک ك د ندرلنا وةوا هاروت و ندالع هدسدو

 لصف نکا زاویرلجاشحا یلک هارون كولخ هعذ د و نیغلوا عباص هیلکلاب لكا

 | ندندالوا یزربسا لببارمسا یب بویقوا ماملاب ندرپ زا مالسلا هیلع رب رع هلقح

 لفننیکیدشا نفد نس هنهسا ةازون رب هدغاب نالف هدنزنف زور ندم دج مردپ یرب
 فرح بویقوا رب زا مالسلا هيلع رب رع یدلا زوهط توتلفو بولد یدردا

 هللا نبا ریزع تولوا هارکو لاض سارک | هدقدنلوب قیاسطعو قفاوم قرع

 | یو هود شع ةاروت هدربسافت × رک ا واع نولاظلا لوق اس هللا یلامت رلیدیذ

 رسله همالسلا مهلع یسع و ر زع و عشوب و یسوم نايه قموقوا نوت نیفلوا |
 را تا هک ردروک ذم دا و یدسو ییلک هدربساقت ها * بوند رد ڈاوا

 نکا هدر و ارم بویلغا رب رع بویلاق یسههدن هاروت ۱5 هدست

 نوحا ملعت هرس یاروت نویفانا قاخ هدک داک نیکلرب و فالرب عیب دلرنارممآ ی

 تنهنسک رب نکیا شل هیلکلاب ندایند هدقدوقوا مالا بوید مدلوا لسرح
 | رایدلوا تالاس هتلالض وب بودد هلوا یلغوا هک رکمالا زغا ماهلا یلاعت قح هنیلق
 دود رص دو هکر دن ور ندسابع نا هددوعساا واست * كلذ نع هللا ییاست

 هاح اتم همح نوعا هاروت بواک هرهش بولوپ ةابح ر زع بوکح هک وک ارو توات

 نو رلتصمو رابخا و مالعا ةنموق حد وب بوئاوا الا یظةح هنبلق هدک دتا



  yr oمو ۱

 كر ر یتاروت نالوا ہد: کا بودا لوز توات ه٢ ) بودا رادنا و نصا

 رنک ا*رلیدد ردهالا نبا رب نعاشاح هارکدوم « دنراقدلوب قفاوم هلالوا هدنظف> |ا

 هاو راد ردمالساا هلع امرا تویلوا ر رع ندا تافو لب زول هدرسافن

 كناروت یلاعت قح هدنرلف دلوا ردا نایصع عاوناو انا لت رادو هکر دروکذ م

 هتحا س ںواوا تکی هزات ر رع بوردیک ییظفح ندننلق راظفاسو یتب راهه |ا
ES ۱كعا ع لیصح تولد نسردیک هرب ۳۷ ںواک مالتسلا هلع لدا  

 لاک هدقدوقوا مال بولک هتموق بوئود بودلر زا اکا یتاروت هدکدید مرلید |
 مالسلا هيلع رب رع هکر دروک ذم هدلی وتلا باسبل *رایدید هللا نبا ر رع ندرابعت |[

 نيعلوا علاضبونابامدم«یر رّکیسل هاروتهدن راک داک هاش ندلبابهلارمسالنارسا ی

 ځد وب بولد نسر الغا هن كلم ر هدناسلا لکش نک ر رک ب اا نولي ربا ندقلخ

 ینا ید كالم بود یدلاق هدزمګا هللا باتکنالوا مایئدو ند حالص ببس ||

 : تراهطیجدوب بوید لک هیاروب نب راب لوا عاص بودنا كاپ كسابلرا و كسا |

 یظفح كلار ون هلجج دک دجارب زع بورب ووص هساکر كلمو ا.ذکد اک ىست را هلءایصو |
 تب تیافهر رع ہدک دتبا ےلعت یتاروت هرلزآ بولک هرلید وه دعب یداوا شقتمهنیاق |

 قرف كد هب دنا تافو مالسا| هلع رب رع هکر دروک د م هدس دق خیرات (تاقرفته)رایدتا

 عج هسدق ندلباب لبارسا یتب یدتنا روهج روما ریدت هدنحا لّیارسا یتب ل |
 یک یرالاع یکلوا نکا بولواراک اح ندرابدنک هدنراجا هرکصخدنراقدلوا
 هرنح تح كغ نیطالس كد هنر وهظ وز ردنکسا بودیک یرال القتسا

 کاح قیدص نوعش ندالسن ربغپ نوراه هلینارسا یب هرکصخدننافورپ زع رلیدبا
 بولوا دارت ینایصع كل ارسا یب هرکصندنناف و ر رع هکر دن ورم * یدلوا

 لثق ینیک بیذکت ینیک بولب ردنوکر ربمغی هتهصت یرلنا ندقح بانج امد

 كتب رپ ره بولوا لسم مالسلاےھیلع یسعو یبح و اہ رک ز ہرکص یدزردبا
 کیا رر یردارپ هللا مالسلا هيلع رب زع هکر دن و * یدتا روھظ یرادصق

 بولک هتایح هرکصندلی زوب یدتا تافو هدنشاب یللا مالسلا هبلعر زرع بولوا
 تافووتدالو ردارب کیا بودیآتافو هدنوکرب هما رزع هدب بواش ید لس ىلا

 ید ندنوب یدیازویکبا كرزعزوب یرع كرب رع هلاک نکیاربارپ هدنخ رات
 یلص كنوب بولوا هدنشاب یللا .ذکد لک هرهش بول وب ةايح اقناس هکر دوب برغا
 هددناوځربم م رات (هدناف) ر دق ءاشبالیپ زنا*یدیاربهدنشاب نکسنوازوب یلغوا

 رعد ناتج هکر دهالسلا هيلع ر زع ندا تګ ادتا ندردفو اضف هکر دروک ذم

 ( لوا )
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 نینموم 1 گر ناجا لاک تلصفتوا 2 ںاوجو لاوس دعا هدناب | لوا

 ۱ هر نال و زعا هدک دید سا بّصغ نوڪ ۾ هرلهات کی د ۵ بم شا را صو نساد 1 ۱

 ۱۱۶ ماتم اک وک حاعار A NE 3 بوراو ناغلروی وند ن ۰ سا كیاوج راو

 لسجن اج هدقدرمصا مکحیرب رع هجر قر نیفلوا با ز هجلرق بوب و وابواب
 هدفدلوا ك اله یس هلج توان ی 2 ا ۳ ی 3 ندنصء لاک بونا وا

 هدفدروس ولد كدتا بضع هنس هل نوح ن کا هک هم ةر نارمصدا بس رب زعاب

 هلرلصاع یرازسسچوصر زا هدول بودناراقختساو هب وت ە3اۇس مالسلا هیلعرب زع
 ۱ ردق لوا هدنس هل اعم ال هرلنا رب ز رداکد ٍط ظ د E ةه لتا الّسم هی الب هل

 دن مول ںواک ادن ويد رواوا شلوا یحوع م ۳۹ هک ردکر ک ےہ ہر و ترو تس

 نکل نولاق رادهبش دن جد هد صوص > ردقو صد ی كر نع هرکصا د

 مب ےک ھر هسک لوا یاو ر درسا ا تا ا هح 2 ردوو + ر زاب اقناس

 كد ندنرفد انا یکع"اكسرواو ۱ كحهدیا لا وس یدر رکا هدا لاوس ندهرس ۱

 یدتبا تغار و ندلا"وسنیغلوا شلروب گ» مردبا

Soمگ م السا هيلع ی : لاساد لاوحارد نورشعو 9 ۳  

 تواوا ععاج ق کحو تلاسرو توبن هللا تّرع بر لصف ییاقص هدوتس ناد

 باب هکر دب ورم هددناوخرم» حجرات (شبح هصق) ردشلوا عاش ندرلنوب لمر
 ندرصنتخ اقاسربک | لاناد هرزوایچلدلوا لیصفت هدمالسلاهیلع ایمرا لاوحا

 هدننک لغنیغلوا ش |تافو بو دلق وب ق اه دک دلک ها دخ ر صد تخم بولآ همان نام
 || ردشلوا لیلج ین نامز دعب هک لیقزح نب لاسیناد نالوا ین رمشرپ فلخ كنا

 هدک دروک ید لوا بولیا هرصن تل یب همان ناما هلبث اقلعتم كلربک | لابناد
 هدکدنود هدنالو تودنا یتکیدلبد هدرصمو ماش تور و ناما هرانوب ءافو هن دهع

 | بودا دس> هرانوپ ناخ تیالو نیکعا تباعر تیاغ بوتلیا هلیب نس هلجج كرانوپ
 تودروتک دنماعط رد تع هدنراکدد رگ ید كماعط ادعام ندند تلاع

 رص تع هدانناوا (دعقاو د نیت سا> تدم هع تونخا هدک دع

 تسلا هن راثهاک یدنک. بودونوا ندنفوخ هدقدناب وا تور وک هعحاق دسعفاورپ

(o) 

 دو> نس برات بواب روج ول د ردنوھکیدتا نا صع کن روع هدنراسحا رب زعاب ۱ E >a طابا ی٠ هرفک هراناو طرو» هراالب یک رالوق ۷ ناو

 | یدبا ندلیلخا رد-علا یوذ ءامکح ءاہظع و ندلارسا یب ءایسا لہ3 زح نا

 1 نارب> یخدرلنا بولد مردا لتف یزس هسخوب كدا ربع ھ واب 2 ییهعقاو
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 یشاب نوروط هدنزوبرپ هک لدروک مصرب هد ۵-هواو هکب دید لاساد هک دروتکا ۱

 نواواند هحرمص یرلفابا ندروءهد یرلقاس ندرفاب ایم ندشعوک تب ول ندنوتلا

 یلاثم هرذ یتس هراپ ره بوزا بوریق ی بواک شاطرب ندکوک نکرق

 || رصاتخ * یدلوا زعروک هنر یربغ ندشاطواهلیا لوک با رب تووط یاد |

 ۱ نامزمص ثاکدر وک هدک دید هلا رعت ردو تعا 4عقاو ۷ ؟ندروک اواو 1

 راس یسهنروا LE س یو رالتک هو تر یشاب ندنولا ردتنطاس

 تو یک روع IED هح هدلئاوا هک ردتلالد دم كولم روعردنراشا هراهاشداب

 ي ردکر ک هساو فعض یک هچرص هدنامز رخاوا بواوا هرزوا تدذو

RO۱ روهعمقی هزالولمعیج هدف دلو السر هکر دنراشا هنربمغ_ نامزر آر ن  

 هسا و اماودر مایعلا مو لا ءدوع رشبودیا لابو حوسنم ین ناو ندرهولنا رو

 هلاساد ندنرو رس هدتاوزرب تن ودآ = تاغ د تع * هدک دند رد ۱

 تک وا تبحاو هداز ندنس یاعر هع رزوا | هک هدید هلاتاد هدعب یدتا ور" ۱

 a تالو نس كساارلبد مرد ۱ كعا نافاکم هل رب نادا و | یدما * مالكا ٠

 ندمراتنالو ماب هک هرب و همان ناما کیلا ك راب د هتلواریمعت زر نالوا بارخبوردنوک |ا
 أ مب كس !٩ رلید راهدیآ ر is مظعت اکس ی لک كاكا زسا قلوا هدر هره

 1 ۱ ۱ همدمااساهیلع لان 3 و مرد ارلشاعر یک روط هدغاب

 مجاتحا جد al ناما یک توس دیر E کیا قلعتم یتدارا تیر

 قفاوم هنلاح كم رلشادلوب ےن £: ع هدنناما كعر مسلو | هدر هن ره ن ارز ردق وب

 ۱ رع اتش ه دعا (ترازو هصق) ید دمهلوا نک اسهدک رهش كىت ردو نالوا

 ردردصا| قسد او ردقلا ےظع ےکح > لاناد تو رو» هک نایعاو ناک راو دالوا

 یروهج روا مبدت س O ندنار طصا هعداو هلا ی تفت كراسم ك

 هیش ود رسدیعا لعالصا هلی ا معاد نالوا اا دن ار ها مدل رعءا 6ا ےياکدا :

 ۳ تودارع هلهحو ضصب نیکعا دسح نایعاو ناکرا نامز دعد بودن ۱

 عد مب ردیالایناد هکر اد دید یو هرمه) تخم تشاع )مص دصق) رلددم هر دنا

 دوم نأ هکلزود مصر اکس دز ردب ورکلا اش کردن وغلا م الع هک ردراو

 ر اجا رور چ یتیم رول اکس بوندیا
 هل هجووب تیوتآ هشفآینیهاط رلبدتا توعد هضعاط هم واخ ںوقان شنآ مظع

 ( یی )



 ۱ یو سا الا A a ها 7 جد 02 1 رہا 8

 ةر تع هدنو ۲ یبرلم هارعب شوم اه سوه سوع نالوا س سولدو فرس

 رن تگ نوتآ هسا ین هن کچ وا ندنعراوتربک !لاسنادویلاس اد ترضح ن دعشاط

 هنن رلشا داون تولوا یدانف ینا كني کک شا هدشنآ یدرقا ندنرصق

 هدق دااص لاوبد کیک کر تواوا ربو رستم نیکمروک رالص ل راو هدو ر

 || تولد رد هتشربس تفاطا ةتشرفر لاسناد تود زدوک شب ی ولک یدرد
 | مدیدنا غنم ندععآ هشدا یزسقلخ هک کیدا م العااکب رکلاح نوح رص تن

 | یخلد الو نلت نش یرلنعسد ی انا اس و ۵ یلاعت ق>ح ید لاتاد تولد

 دنا ماج یسیدنک رمصن ت یاب نادهدناتعم صعب * یددمدعد نوهکهردلب

 ندهص و ( سصا تع“ )ر درر وب د یدعاررضالصا ررشو رمسرپ تور 1

 ۱ بوروص ھن رلذه اک تودووا ھت بوروک جد هع اف همقاورپ رمه) تخم هر ص0

 ۱ رلشود فلاّاکسزدر هامر E لوا نسرروتاءهدکب تاک یاس اد رلدا

 | هدک دا مالعا بودروتک یلایناد بوق نس هلج رص تخت هدنراکدید ررتسوک
 مالعاو ماهلا ماقلاب هدنماته هدک دنا تاجاثم یولیق زاع هداهنت نویتسا تاهم
 مظعرب هک نسشمزوک یدردلب کر د ک هعذاو بوراو مرا تخت نیفلوا

 | هردم س توروط ررواح هدنس هراس بووق راشو هنن راخاش جاعا كسکو

 ۱ ید هتسشرفرب نویتسا لرسک ینا تولک هتسشرفرب هلا هتلاب رپ هكا ۳ رافت

 | بواغاطراشوف بوسک نیراخاش نیکعدوق هرزوا یلاح نضع ہکازرو هللا بوک
 ۱ لاتادںود هلان رب ەد كدلس یی هعقاورصا تخش هدن دید یدلزو ییسح كحاغا

 ۱ اعلا هکتاجلظ دارد اناعر رروناح ردکیاوت راشوف نسس حاعا ید

 ۱ نوعکناردشعا بضع اکس لاق ق> نوعا كفدردباط کا قاخ بوزود ك

 نوڪ روط نوک جاقرب یصعد ق بودیا كاله نس کر دمر وک هتشرق

 اواںود یرواو عقد هلا هق دصو ه وتر صلات دد که سش ناسنا ھت

 ندعح نوت راھنم هدر وب دا مدیسح هاکا ؟رروتوا هگگراک ید نوعا

 حاتحدل صوت تودیک بوحوا نکمرمک هسروص یاعع ا هلا عو تصع

 من تساجت ءاشس ا تورلک هی همت 2 لاک شاو روص ندناناوم> كد هلس ید هلهو> و

 توئود هن روص ا هدشیعع 7 ره بودنآ < هل ر یراناو هدم ر

 مالسآا | هیلع لایت اد هدبلاجول ) ندش كالهو ندمآ ( یدرو" اوا لوا حح رارکت



1 

| 

2 mr 
 هدف ها اه م تیتر 1 اخ اا a دم د كل وار تع 1

 هننارم هدنروص اکیس ا 62 داع هدعو بولد رد 0 8 اد ت 1۱

 بوقیج هنس هناا ويد لجل نیلا ت ودا لسغ نیغ وا ناسنا هلقح رها واک |
 ا یدلکد رداق هرضو عفن هک كذبا را. 4 دیک ودمر نودروتنکن ب نب رکسع

 مدروتک ناعا ندناحو لدهن دوعم الت سا ی تولوا مژاحو ع ههللاهر دو

 ندمرلتسود هسرولکهناعا بواکاکب رب اوت مکر ه نوک یجکیا تاهم نوکر هزمس

 بابل نکل بواوا یلوق بهو هددناوخربم جرات نانلوا رک ذ دیدم (یرخا
 قمچ هکوک ندتهافسو رورغ یک رک ید رها ٽڪ :i دم هدمب وألا

 لینارتماینب نالوا ریسا وید مردبالتق یزس هسخوپ كدا هراحرب اکب هتبلا بویتسا
 اعد ہللا اکب و عرضن هقح ںانج ید راثوب نودنا قاطدالام فیلکت هشم

 ثكکس یرورسر هنغامدندنروب كنيغاب رفاک وا هدنراک دتیااکنا هنغطاو اکت شاو

 یبرکیاب یدب لیلاینطلس تدمیدلوا كاله هلبلا كنا كاپانلافا كاف لوا نیکمربک |

 یدیآ لب زوییدب هدف رش ثیدحرب لبب زویچوا یر تدم بولوا لب حوا |
 هکر دو رح ند۔.هو هددنآوخرمم 2 ران GO 2 ( لعاهلاو ردحر ہے٥ ود

 ناعلس نرموح بو یا ریو ر nS هدقدلوا لفتسم و هاش ییغوا ا 2ے

 هلی باب یرانا ه تح N "یتاوا صمد یییداب رنج نوجا مالسسلادیلع ۱

 تحصن مالسلا هيلع لان اد تویف رب نخ توگآ ب بارش ندنرلجا یدشهروت ا

 هدک دتا تعصن یسهدلاو توو5 ندخ بیا EE ت ہ6 تو: ا لع هک دن

 بواوار هاط لار تستر نکرروتوا های هاو ناکرا» ار AE دنا کد

 طخوا ساح لها یدلوا ب ا لالا ف ۹ : تولوا شازا ز روس ج وا ا سوآ

 تدرونک یلایناد هلبتراشا یو نوکچ یهو تیاغ ہارک هاشیویلم نکیدباه

 مالسلا هيلع لاناد توروص یطخ یک E صادر اعسب مارک او راذم ر ا لاک ١

 قح هکر دوب یسانعم رد ( قرفف عجو ناف دعوو فف نزو ) طخ كک,دروک |
 ںودا دعو تطاس کسو یداک فیءضو فیقخ نودنآ نزو یکلع یلاعت

 ردکر که سنغاط هنب ںودہا عج اکس نکو شو تنطاس باہساو یدنبا افو هتسهدعو
 هاشداب هدک دیدردتجهلوا لقتنم هرلب رغ تنطاسیوئلوا لتق نسهرکصندنوک جوا

 هدهرشط بوب وق یعکب هدوبق ییتسسمدآرب نالوا یدقعع تباغ بورک هنرمصق
 غا و هرشط یسدنک دهک یعتدرد بود هلا لتف هسلا كسرروک یی ره |



 توناص ی جا ياشاپ هد: سارا 9 بونا وا نو ناو توهی> =

 بود ا نالي هدکد تا داب رز 2 ولد ےکھاشداپ ت س بودا هاو جلف

 یدلوارهدتو لاله باتس هب ودنک رعیدن ییدتا نوا ال عقد بوذا هراب هراب

 نوع نکی( ناو * هدا ره رها لک نم هلایهن × اتم ءرال هللا نوع ناک اذا ( رعش )
 لق هل رطوب هدناربنعم ضب ( زن ) هداهتجا هیلع نجام لو أف * قلل هللانم

 ن ىھاشداب ع هرزاربتعم ضد بوند ردلکد ییغوا زدّرصن تح نانلوا

 کرد هدئلاو>ا نحه هدینات هدلح کت ردروک ذم وید یدر و هشرک یلغوا یزق

 | جا دتر لغوا ارم تج هددناوجرم وا( لایا ك هيس ) رونلوا

 نالک نیا نوشناط هلا الع هدف یرارمسا اا ین يتخدلوا هاشداب

 ساره -.زاجا کشک شب رلتالومرانوبالاحر دتناها نکیدتبا هب هفاظوبتلع + رال
 هلبا م السا ا هيلع لابا د ترض ح یزاریسا هلج هرزوادیدس یآروددجرما هدنرکد اد 5

 ییایشاعیج یدرونکب ولآ ندسدق رس رے ت اقناس تودنا دازاب ودازآ

 لصاح رووم رورسو لصاو ۵تدق نیعاغو نیلاس ید رانو تودیا .ملسس

 دی رادنفسا ی نج هدمگرکر دروک ذه هددوعسلاوا رست * بواد رلددتا

 بودبا هاشداپ هنب زارزوا یلاسیناد ترضح یلارسا نب نالوا ریبس) ہدکدک
 یلوتسم هرانلوا ندنهباوت رص تح هدنراق داوا لصاو یدردنوک هس دق نس هلج
 لج ادخ فطااب بولوا یلاعو فبطا ید ندکلوا یلاح كلدآرمسا تب بولوا

 ما ییهننک مات شرک دهن ۶ وزنع ندنکللکی لباب یرمصتلب راددنفسا نیا
 لاناد ترصح نغلوا ندلیس یا یتا تام رول نم بودیا بسا

 هدیعاشا نوللوالیصعت وید زدشمزدنوک لوا هسدق لی ارسسا یب هللا مالسلا هيلع

 | دازآ سارا ۳ هدمالسا هيلع رب رع با هدوراقو رول وا نام هد لاوحا نهم

 تموکح لء قرف بولوا یرلک اس مالساا هلع زرع هدکد لک هتدق تولوا

 ندتک صوءب هدهدناوخرم 2م زات لاینادنفدم ( لعاهللاو ردشهکویدیدروس

 هدن رغم تالو هدنتف الخ رع نرمصح یرعشالا یسوعوبا ندای هک ردلوقنم

 قلح ره بوروک هطوا ولدیلکرب مان ول نازرخ هدک دنا یی رهس سوس

 بوروک ترب صا رعو ل وط تا هدنگا بوجا یسفهوبا بود نوسلجآ

 هدنامزرب ردرپیب لاپناد بوزوص یتا ندنقلخ رهش یدبا یرادقم شراقر, یروب
O / 



 ۱ ها ۲۷۸ حس نا

EST ۱۱ كمردنوا باب ابندندنهاشدا با هاش دا نیغذوا  

 | بوب وقلاینازهاشداپ هدقدلوا قازوجوا هلیراق رش ءاعد بو ردنوک هدکدتسا ||
 هر هناخ وب شلال رب ناعگره ورن دنامز لوا یدلوا نفد هدنوب هدک دنا تافو

 یربخوب یسوعوبا رایدید زرولوا دار بولوا لوسبق هدزمکید تا اعد بولک ||
 ید عرش نوراص هنفک تۇرا وح نادنآ لاتتاد توردنوک هرع ترمضح

 یدتالع هلنوعصع نیکلک باوج ويد نسهدنا نفد هغارط نوایق نب زاع هرزوا
 هک دتنا نقد یلاناد یسوهوبا هکر درو کتض زم هدانانهت یجرش هیاده ) هدا

 ییدقدرب ككرارب هدسنصا یدزدنوک هرغ ترضخ نورافخ قکزوب ندسنغمراب

 هل الد یفنالغوا د یسیکیا بولوا قجنالغوا كج وکرب هدنزهتروا نالسرا
 هکیدنا وبیبس یدلوط هلشا یرازوک هدکدروک ینارع ترضح زراشخوا نوالی

 كس نوغوط قجالغوار هدکنامز كئدتس هدقدلوا طاف هلاع صف تخت
 ' لاعاد بوریدتنا لاستق نرلتالغوا ناغوط هدنرکد ید رولوا بیس هکک اله ||

 را هدکدلاربک هدنسهشم رانالتسرا یئالغوا ندنسوفر وق یسهدلاو هدق دعوط

 بولوا یسک: یککرا بورزما یسبشید بولک نالتسرا یشیدرپ كکرارب هلتح |
 ك تاج هدک دونن لاناد ید رراشتوا نولالت قند ننرل یجد یسکیا 1

 رظف اعاد بودا شقن دنب رهم یلاحوب نوعا كما رک ذن اماد ناسحاو فطل |ا
 ۱ نفد هدنرهشپ,سوس یلاتناد یسوموا یدردنا رب کا رداقور تر رک ذورک تشو

 رگ تده یدتفا هل رزوا كس رش ربق رتو انچ یتغامرا 4 اتش هدک دا

 مج او رها ام (عا هللاو یدلوا ریسم رفظ هتکیدنا رادقع مالسلا هيلع لابناد |ا

 ەچ مالسلا هیلع ینارکز لاوحارد نوئالث باب وقت

 نوراه هدسدق بولوا ندنلسن مالسلا هيلع نایلس ایخرب نا دوخا نزآ نا

 لبه سئر هراک ءالع نعد هرابحا ءامظع نالوا ندنلسن رب مالسلا هيلع

 هدهطع نارد یدا لسرم هلبئارسایب هلتوبن نوا یسوم ند دیا بولوا
 الیصم( سس تدالو ) راشعد ردرلنو هرزوا لاوقا دا لغکلاوذ نالوا روک ذه

 كتنوتاخ یدنک م السلا هيلع ان رک ز هلهج و كج هلك هدناب مالسلا هيلع یسع

 دعت ك٤م نکیا قحالغوا جد ؤا هکنسب یگ نط ترصع یزف یس ترش

 بونرها هننمارکو تباج كع رم نیفمالوا یدالوا كنا رک ز بوروک نتامارک

 تولوا تالغوارب ولدا مالسلا هیلع ی ګن و دیااجرداو حاصر ندد«بر ترضح

CE) 



oمجفگ ۷۵  
 TWEE TE aE چت تحت

 ر یوناخو یا هدکد تا رمش مالساا دیلع لارج ود ردعج هژوا ریمغب

 ۱ ج وا ند ودد مالک تورلیدتءالع هدلو قولع تفوزدبعا =a تردق نیغلوا

 کس هداشاوا توا ل هادا ع لصتم هک چوا نوک چ وا «دق دلوا

 نیببسرلنلوا رضاح نوفلوا رغن» اعوت یرهرونم رد هدقدقح ه رشط نده رش

 دوخاب تراشاو نمر ولد دنا تدابعو e ن نیکمهدبا مکن هدنراقدروص

 ۱ دد۰نامزی-اراتدالو هلتراشب هد د وعلا وبا ریسقت * یدساتباکو شم د رزوا رب

 مالسلا هیاعاب رکزهدنراشب نامزد ردرو دعم ابل ریو هبا تولوا رابتخاقلوا

 شب نا دکسا کیا نا قطان زودطناسەط هدلاوقار ادو یرکیزوب داو سابع نا

 ۱ نکسناسةط ید یتوتاخ نواواهدنشاب شّلااب شب شل اب شا شب شن اناسکساب

 ۱ نرعحنالوا هدرانلافهکو تس ر هکر دروک ذم هدناربتعم(تداهشهص) یدیاهدنشا

 دیلع یسیع لا دحاو بر تردق ضحم نکیارکب هدنشاب زکسنوادجوا نوا نده مع
 داعبتساو راکنا ینغوطنالغو ارسااب دوج لهآ دوهم هفناط,دق داوادلوتممالسلا
 هدنرک د تادا رعكعا لقق ییآبودبادانس نزاشاحهأب رکز ترضح هل اتفاو ناتو

 بوجاق ندادن ند یب نیعالم هشساوصف ( نیاسراانئسنم قاطدالام رارغلا )

 سالپا بونابق هدک دریک هنحمابولب راب بویلب وسوپ د لک اب هللا یا جاغارپ هدلو

 هدنراکدروک رارفاکبوبوق هرشطبوکج ییا رک ناماد شوک سدنارفک سبلت

 لع االبلادشا بودنا ملعت عات هرس د ںواک هدناسا ترو ھر ناطیش هن

 اباترسبوع: هلع هلجاغا قح ت رطح تااغترمح ا دهساوعف + ءاینالا

 هلآ ل وسر لوا هدکدش را هردم فرشرس هرا جز هک رد و ره *رایداوا قش یکیا

 تک اسان رکزاب هطساوایب هطساویپ ندقح بانج هدک دلید كَءهآ هاکرد لوبقمو

 شیاضقرسب درخلقع *ءاوس هيمان ربح نم نا ( مظن) یدتناربج هلئاجو

 سوح سودره یک اح رادو هصغلاهثروم دصف وب هد تک ضع! (زنر) هاردربت

 لتق نوک دنا نصت ,دصوصخر هن وبنک یاب ترضح شونام ابقش

 لاله هلیسامددب كناب رکز یسالب كسردبا لتف ییایح ایقشا ضعب هدکدتسا كا

 قسم باج رفک بلک لواو اوا وید هلبالتف یرسیمد*؛ یرد لوا نسرولوا

 هددناوخرمم میراث *بولوا روک ذم وید ردشعا رودص هدنراک دتبا ارغا یلصاا

 مالسلا هيلع اب ركز بولوا مالسلا هيلع ایعشین نالوا منود هلبا هرا هبنم ن بهو 1



5 ۲۸۰ e 

 یخدهدار" كا اعم رو سقت ۳7 مو لر ا لحا مانا ةا و

 1 e. EDS تداهشمدع تیاورنکل ET 0 زتاعو)

 نامزنکل توتد ىدا هذنشاب زود هدنافو نیح هدنازبتعم صعد ۷ ردهدروهط لاک

 | هددوسلاوبارئسقت * ردفلاحم هنرهشاورنک | كلاوقا نالواهداصح تدالو تراشب

 هرکصادرلنا هدتنایح مالسلا هیلع ارکز هرزوا روهشم لوق مالساا هيلع ىح

 اعا هللاو ردروک ذعوبد ردشملوا لتق

 هک مالسلاهیاع ینیح لاوحارد نولالثو یداح باب اە

 ۱ ربعي مالسلا هيلع ى نع ںولک' هدوجو ن٣: Glu یزردامو رد ا کز ترم نا

 ساب نا ندداسع ی روڏوا ناب E هع باب یت ےک تولوا یرالغوا هزبد 4.

 هدنلاسرو تو ی داسع بولوا کتب لس ج وا رل عو قالا هاو

 نالوا راویشم هلکعد تعد رره هدنحا لنا رسا قب ردایحش ندیا قیدصت ادتا

 بودیالسغو ست رانویهدنرات ویل یادتا يیاسبع ترمضح هنک رابمرهن تندرا ضرا
 هرکص لب قگرب دوخاب هر صز ندنکیدلکح هک وک كياسبع جد یراتداهش

 یردپ هرزوا روه دم لو مالساا هيلع ی 2 تداهش ورا رمسفن *یدا

 لئاضف ) ردرو دم ولد ردشلوا یکصد فو یردپ هدلوقر تولوا هدننایح

 رعشلالبلق تروصبوخ مالسلاهیلع ىع ٩ هکر دب وره ندیک هدسارع ( لو

 لبق نم هل لعجت لب) یدیاولزاوآ هج: دا ولشاق E نوز وا ولعهراپ هصف
 هدعظع نآ روا دیس رلئوبا دتا هدابند هلیع"ا ېګ هرزوا یلالدی حیآ (ایسص |۲

 کلا هانیناو ) یخد هدننآرب وید ( نیلاصانم او ارت ادیسو ) هدتآر |
 مالسو ایصع ارابج نکی لو هیدلاونارپ و یقتناک و ةاک زواندل نم انانحو اییص

 یهزآ مین ( ردشماوااننو حدموبد (ایح ثعبموب و توعموب و دلوموب هيلع

 ةد راوتورسافت(شن) لارا تمارکو لصدیهر#* هاجیهز تعفر یهز تزع

 توبنولع هدنشابیدب دکل وف راّضعب هدنشابچوا دکل وق ین نر

 ندانعلا عب رد یا عب رمس یادو ریه ,ودهزو عرو هکر دی ورم * ردشلر و

 تدایعپهار هک دسار سرو دج بویکر ابع هداص لاع ها ار رکو نانتجا

 لکا انابحاو ذاز انزنک | یارک تاتابنرایدیا بلاط امناديح یاضر هل بغار
 | یرهعنو داشراو توعد هیادخ معاوا لاثماو هیاده هار قلخ یودبا دارج
 نسخ ند ندتطاب ر e تدانع ا دلوا داتعم هکعا داعساو حالما

 | یک لتشب یزامکحرپ کش ندکم تاو ریس هدارحک بولوا فیص تباخ یراش رش

 ( یدرونیروک )



 وا |
 )سو هيل هللا یلص ماعرف ترضحار ز یدیاهداب ز ندهدابعلایوذ ءایدنا راس |

EE 1ه. ام باس ۳7 میفع هاب ىلاي لاو الا یراراونالا م 9 ر  

 هراب یراهدجاس دحام " ۵ دااو ھت راکش رر وک كشا یراګ نیما وا لاخندتحارح 1

 الص كراو و ده هدیابل رم ست % یدرداوط ن زهرا هک نوا قلك

 اتو مرج مالسلا لد یک هک ردروا دم هدح راوت (نیصعع ءو صد ۱ :

 | اب رکزیراباب نیغلوا هرزوا تشخو فوخ تباغ هللا العزع لا ترضح تبیهدرح
 ۱ قافتا بوبلت وس مالک قلعتم هباععو ناذع هدسل ینيدلوا رانو مالسلا هيلع

 ۱ bi ناس لاوهاو لاوحا سض ندعهج نکعر وک ییایح هدطعو ها تا فا 1

 | ا رکز نیکتیا ناباس مزع هلبا ناغفو دا رفایح ندندرا كر درب هدسلحم هدک دا ۱

 | تقام بودنا تشدو هوک تشک نوک جوا لا و ی اوت مالسسلا هبلع
 : نیکعدمردء ڈا زادنزوسرکح رادصزوداد ندغاطنالف ورندنوک جوا ناب وجر

 ماربالا دعب توروتک هرهش هلبا مادقا فالو مارا فانصا بولوپ بواب هلتسارف

 || یزاداتعهلغلوا تحاراعوت E ونا هکشود ایک یو د ما و
 | لس هک روتک یعمالب سابا مکحهدلاو هدقدلوا توف دارواو تادابعنالوا
 یدنک یایګ نوتاخیا ید یردب بود نمار اکب دل نه زکمرکو ومر شارف

 ید دوا راسو 19 هتد اود دار هدنرخآ هکمراموا نوا احسا هروق هئلاح

 مهشوکر کج مہ :یا یرد نوکر هدقدلوانوریب نددح یساکد لزایح هکردب و رم#

 نس یدآ نوگاقلوا رورس همدهنپسروت _هعهدید ید دلور ندهالان

 شعداکب رسردپیا زکات نازحارپ و ناز ازوسیمق هلناعفو هب ر

 هنسا یرمغ ندنشاب زوک هکردراو ا "یداور هدنسارا عج هلت هک کیدا

 مالتسلا هيلع اركز نیکعدزرسردیا عنق ندفمالغا ۳ نوع سا نفی وس هلا

 قج هیالغاو مدنونزر> نالواقیال هک هلغا یتمب ( ءاکیلا كل قش كيا ) بوبالغا
 بول وب یبح هلیا مالسااهیلع یسع ترضح نوکرب هکردیورم * یدبد ردمد |

 یدوبوبد نسم سوبام ندعح تجر هسخوب مرروک نان رک اعاد یش یاب
 بولد ن بناه نما ندعح بضع A4 E مرروک نادنخ اکاد یسهدشن یسعاب ۱

 بولک لارج هدنرلکدید دیشب رآ هوا لزان یهلایو لصاف یزئبام

 اه به ن دزکنالوا هدا ز نط نسحاکب زکنالوا ولکو س یتقاکب هکیدرویب یایتهللا |

 هدناربتعم ( تداهش د ( یدید ردنالوا نادنحو یور هداشک هدتاوررپ |

 ( مچ )



ESE mn EETس < تست 2 بس بیپ میرم =  

 هرکصادیابو ییورردنکسا روهط هک سودره ےک لارا و یو دم

 یدبایعل كنغو قشنالوا طداضوریماو طاستعوییاو هرلنا ندتفرط نانو لولم

 كنتوئاخا یی زره یزدارب یدنک بولوآ هرزوا تا تاغ های ت رمح
 یح هدک دانا ی ملخاکپ هتل رش الساا هللعیسوم ینزق نالوا ندلوا جوز |

 یسهدلاو لرد نیکعد ردهتلوا مارد هدیسع لکا صوصخوب مالسلا هيلع

 تلحویدج لق كيلصاا قم سود سودره هن رف تلالط هنیعل نالوا :

 اتش سودره تودبا نییعنو لاسرا هکعا قلشاس هاو نیز یزد نوا |

 نوکعب ردلاحم هصیمناوا لق یبرتخاد رتخد هدک دنا للصو بلط سو
 مدآ د دنا نعد نیعلوا تسمه هلو وش رج ورخ GR تسراوه ند ینیعل لوا

 ندا هدقدنلو ۱  راضحا هرارشا س اع هللا ق طرب تودازاغو نوردنوک ۱

 | لیلا وید ردلکد لالحاکس لح اکنیزقوب یررنا تداهش رسفا |
 ا رزوا هک دنروا قاریطبودنانایلغ یرلت اقندبا نا ر = هدحذ

 3 ددنروا قاربط ردقوش هل ردت دیو یدرواو ا دام یثورخو شوجو ۱

 یدرانیق بویج هن رزوا كنآناق كرابم بولوا ربارب هلوراب یراصح كرهش |
 رتخد لواو هارک هاشنالوا لناق هدتاوررپ هددناوخربم می رات ( ماعتنا صف ) |

 "هثروم هصفومشا هکر دن درج ٭ راد کک هرب هلا هلا تربضح بضع هان تلالص ۱

 امه,لع ی و ایر ار ز مدم اهتنا سودرخ هاش ندمگ ور SRE :ءوفو هصخلا ۱

 ییهیماش هیهاس الا بو > رکسعهنازر < هرازبس مهج TEE د نوح ا مالسلا ۱

 یزورف نالوا ندنسا ما بّوئوف E رهش هدعب نودنا باس وپارخ |

 هب ودرا یرانق هک هليا لتق هن-دکر دقوا لد دو ایوذ دوم یو هرهش |
 دوی هدقدلوا رادربخ بوروک رانیق ایحم مد بوراو دوا ب وید هلو! ناور |

 تکر حنوکس هسودرخ زورفهدک دکدناق هلّدمرمق هتک كس شا شک نددود رح !

 زوره زور فدک دردنوکر ثا بضغربخ و د هلا ارجا یب اس مما خدوا نوریدلبقوخ |

 یک ناورلیسرانات بودا زاغوب را را تلذم فول انالوا فویسلاذی |
 " اتالو دریل دم هدلنازتلا , اعم رسفت نکل توئد یدلوا ناود در ودرا ۱

 مان نادرزوب ندنسا ما ودن ک بواک هماش تالو سودرخ یهاشداپ

 مدبواکداوا تو ددقآ هب و درا یرلناق هکر قمدآ ردو لوا بو ردنوک ییهتسک

 الوا هدنرکدمر و ربخ می رلیدوهب هدقدروص نیتبس بوروک رایو ییایح
 ۱ ندرلتروعوندرلرمسا ه دعا رفنزویدب ندرلتکب هزاتهدعب رفت شع رویدندرارادمات 1

it LA <s ۱ یو اه Bl BES ادب شم 
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 E ۳۳ wî کد یک مد ولزا 1 0 7۳3 ۱

 || بودا ر کش ریس ناز اا اا راہخا راحان رل یدو هب نیکعد مرارف

 كموق نوع س ا رک ری یا توااق اہ تورافح ندننا ( ییباو  كسودرخ

  هدک ددلوانک الا ندزارق كموق ەل ردیهولعم كکب ز یرلگدارغواهالتهت

 | نوحاعفر یماعلتف ندرابدوهب بواکهناعا نادرز وات واوا یک اس هللا مک

 || نالوا ناوز بوغارب نسانو+ راددوهب هش ررزوا بودازاقوب راوظ دهنالو دب
 یباو سودر> نالواهلس هلا نادرزوس تواو!لصاو هر ودرا لتا نوعج نوح

 | وریکندش سونام بضغ سودرخ نوناص ولع هلداق دوهب نالبرق ۍراقادنخ
 | ,ماقتنا یربط ماماهدننربنعم هکن × رلیدتک هلبب راند بوردنوکربخ وب د لک زاو نرملتق
 | تقفا مو تغفاوم اک اید سویطط هکر درم تخ ندا ارغ نوجا ئګ مد
 ۱ ندایحش تدالو یسازغ ]صد تنا اب ز رداطخو وهس اضح 2 ن |

 خرصنوبد ردلوأمربغ ع وطتمو لوعمو لوبقم ییدالوا لب رب شل زاوبترد

 | تیدحر یوم ندلوسر ترضح هددناوخربم می رات 9 بوتلوا مو
 ۱ هرلنآ هدنرلفدلوا ردیا ایا لتف بواو | یعاع اسمان بم ردو لمع لضقو

 یك مالسلا هیلع اب رکزو حد یسدق بودا طلسم یر صد تگ ىلاعتەملا

 هدتاوررپ ك شع ندس دلا تد تشز حاونا بودیالق NY كت شع نوجا

 هدعب بوروط هدنلا كن لس ز زو یرلربسا EER ى بولآ ںوداک و لو E زول

 | سدق بوردنوک هسدق بوداد دازا ماد هلج یراریسا هاشداب ولدآ شروک |

 || هاضع رارکت بودا ارجا ییادخ رماوالیناربسایب لد هل: زوب هدقداوا روم
 بز كسدقلاتس تولوا طلس» ییاشداب مور هنن رارزوا هدنرافدلوا رارشاو

 هکر دن ورح از ترضح جد هدلیزتلا اعم * یدتلیا همور بو تروا

 یهاشداب مک امت هللا هت رزوا هدنراقدلوا ردااسنا لتفو نایصع لینارسماب
 1 E .دق نواک یدشلوا هاشداب لت زود هکدردنوک یرصل تك

 یمدق لها نودا لتق ی کش 5 نوحایاق ار کزن کد یک نوا 23

 تونل شن وک هنئداش مالا هيلع ی 2 هک ردب در ك تاقرفتم ) یدلبا بسا

 | هکردیورم * یدناوط بوغوطیک شفابوبناق لزق هدب ورغو عولط نوک قر
 یداق هنج زدیهش بواوا ادهشلادیس هدنمایق مالسسلا هيلع یح ترضح

 ج وق نوه هدتمایق هکر دن ورځ ندلوسر ترضح هد هيكم تاحوتف * رولوا ۱

 ۱ ا هدن دارا نهج هلن مالسلا هيلع ی بول یآ لج بولت روتک هدننروص ||

 | ماش قشمد مالساهیلع یے هد ےک م خاوف * را ارد رظناکا قلخ بودلزاغ وب
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 موم ۶ روح

 . ربمفس رف شع هک ردلمهزا یعما كنروع نردتا لق یزانا ب واوا دیش هدنرهش

 هدتسدو طبس هعصنزو هب دجا هدسوماق توتدر د یک یرخآ توریدتا لو

 ولد ردرانوفدم هدنآ مالسلاامهیلع یبح و اب رکز هکردندننابص كن رهش سلبان

 ندسمل یاتکلایق لیناوسایبیا انیضقو ) هدلن زا ماعم ( هدناق ) ىدا لب
 ٌدعقو ردنس دصو صف تك ىلوا ٌدعفو هکر دروآ ذم هدنننآ ( نوت رم: ضرالا ف :

EASE ITTEETYS 

 سست تم ت

 7 توست

 لبلق تاغ 13 ا و دعا ید نتعفو مظعا هکر دس دصد سودر> هات

 تواوالفتسم هنرابد نانو ومور تئطاسو ازم ندماش تیالوعیج توآوا لیلذو

 ت.سارد د رع زسدنطاس هدتفا رطاو هدس دو نولاغوح نامش یاباش 0

 لاو و تنراقذلوا ردیاتادحا ارا ترفنتارگنم هم هدعا رلتدلوا هرزوا نت 9

 شولا بسا نب سؤيطط یهاشداب كرف هرکص لب قرف نداسع عفر هرات وب

 ی یرانوپ بودیابارخ ن رلتکلع بولک بودیا طلسم یب یئور
 اب ندتسانزو امام هلا ار بضع و ارتش ودع لاا E ںوراقہج

 تلقوتاذ هنن رارزوا ندەح بناح نواس ک هجارخ > یسهلج تواوا ادحو مؤرخ

 نویلوا لاح .لاوتلاییع ندکلرارک جارخ >> و ندراسدکناورج ۶ نونوف نراعحو

 زاد تا رمل هد عل ب وروط ب ںارخ كد ہتھ رگ ترمهح ین یر مس سدق ۱

 هت رلرزوا هدنرلک دنا تلا هنار وت ماکحا رلدد ونک ردروک ذم هدرمسأقت رهام *# ۹

 داسو رار > * یور سوطنقات فور سرطذ هنر اکدتا داو رارکت ار تحش

 a هللا مادا راندلواطلسم رلت سم هدنرلک دتباداسفرار کراس و هدن رلکدتا

Eندلاموبىلا مامللا م او لداو  of 

 هیچ مالسلا هیلعینیسع لاوحارد نوثالثو یناثباب ره...

 | هریمغی نایلس ېس كنارعهد هج رد زکسنوااد شب نوا ناثامئنارع تذب عرعنا
 یبسو» البا یسع یذبا ندناسن ربمغی نوراه ههاوق یدس بواوا لصاو
 بوک لب كيبیکیا انکسنوا زو تلا كا زویدب كب هدنسارا مالسلا امهیلع

aدوخا كب هدهرول  aهکوک كناسسع ںولک ریمغسلتس شش عدا كيب  

 زوتلاا زوسلا رهلک هنن اب تافل وار روت ات ترموح د ندنعفر

 زویسبا قرف زویشبا زوق علا زویشباب لا قرق زویشباب شعلا ز ویشبات ترکی

 زوتوازویردا ینیبام شع هلشلازوینردا کس شع زویشبا شب قرفزویشباب نیللا

 ( ریمغی )
/ 

 تردناه هدهروب نم تده بوک لب ی رکی زویچوااج وازوتوا زوب زوةطاب ید
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 0 ردناتس ن 3 ندبرع یر ا E 8 NEUE را FG ريع

 : سانلا لوا انا ( هدنییدک توتد یدک Ec هد هر و ج تده رايض ەر

 ۱ دب و*یلوق وسشا ی ید > ( یئ هنا و ی کا سل هر = الاوان دلا ف محا یک

 هدناع یسانعمكء ص هکر دروک ذم هدرساقت ۷ ءعرمتدالو) ا هللاو رد دیشمو |

 ۱ E یک دا بال مالسلاامهیلع یک هلا یسع ردکعد ترا دهدا دوخا

 | ندنآ بولآ نوتاخر نانامی نارع ار ز رلىدىا یرالغوا هزبد نیسغلوا یرالغوا
 || یدنک نارع هد رذشلوایوناخ كنا رکز ترضح بوغوط یز وادا عاشیا

 1 نوتلجاکت هرزوا مالسلا هيلع دوم عرش 5 ر د ولدآ نح ندلوا حوز كننوتاخ

 نیغلوالماح هدکلرب بویھر عوطن دم ها هنح هروب نص س: رای ع مندا
1 

 تاکرا هدنامزوا بودبا رذن هکغا ندنر راکتمدخ سدق ده“ یتالوا هدشراف
 ع سم بوذنا تافو نارع * یدنا تدام كعاراکتمدخ هرس يرا جم الغوا
 بوروت :ک مریم لالاف ءافو هرَدن بواوا روضي هلح هن ذ.داوا زق بوغوط

 ۱ یردكنارگ هدک دید قلا هکلبس مالسلاهیلع ا رکر ژ بود السد مارک مادخ

 ۱ یناصوا كنا سعو 0 زر نیغاوا ینارشاو كولم كل-ارسا یب دالوا نائام
 | رک نالوا ییادخ فد رش دیس ندنلسا ربع نوراه هد هيهلا تک

 ۱ یع یھ هللاا رکز ترمض> نالوا رار رایخا رابحارفن : نکس یعرکیاب قلا
 نيرا یراق دزا هاروت بوراو هندرارهت نودا راتخا E 1 بودیا جازت

 || ان رکذ یی م نیغ كنب اربا س بوقچ هنزو وص یلقك ناب رکز بوله وص
 1 كاسكو درب حاتح هدم وق نادر هدر س هدقدلوا ها تودلسب هننوتاخ تولآ

 | كع ممهدقدقچ بودباوصو كع نوکر هبوب وقاهنتءدنایع رح بوری دباب هعموص
 نزابی رهویمزا ن هدئناب هک د رکر ه ںودیک تولابق وداق تاق ید هننشوا

 ا هللادنع نموه توید رولک ندناق راتوب اک سے راب بوروک نیراهویء شیق
 || ندننج قزراعاد تویعادوس الص! ع رم هکردشعد یربهب نس> *یدیاررد
 ۱ هللادنع نموه ) بو: ا وس هللا ةمکع نکا ز زاب وس یندهدفدروصاکا اركز بواک

 مدرس فت( یسع تدذالو) یدررب و ناو تاسحریشب ءاشبنم قذر هللا نا

 ۱ بودیک هنا عاشایولاخ كنا زکزو یزد هک دروک ضیح مرح هک ردزوک ذم

 ۱ هدنوا یسهزبد نوکر سب ید رویا هتدابع اعاد ںواک هد هدقدلوا كاب ||
 | سم بوش روک هدننروص تکی لزوک هان م السلا هيلع لدار نکردا لسع |

 ۱ تاک>هدن ار و بوریدلب ۵ ودنک لیاریج تولد مرونعص ههللا ندٌس بوی یا |

 || هنیزغاایو هنجایکیاب هنساق یناتفف كم ممهدعب بوشایوس ءرزوا یغیدشلوا |



 هکلوخ )ما 5 لالا ۳۹ تردق توروفو !ندقار اا ندنیش
 ص ۵ هرکصتدنآ زوعطاب یت لار جن ا ید اب هدتعاتس چ وا حلوو لارا ا

 * یدلک هدوجو مالسلاهیلع یسع نکيا هدنشان یهرکلا یتلانو اا نوا واوا

 قس رق هدرب لیف حاقرپ نوعیج ندسدق هدقد وط لج را د کرد ورح

 شم روقرنوا راتتساو دانتساهدقدلوا راکشآ داو زوهظ الع بوراو همعللا
 مال- لا هيلع ا هدقدغوط یسع بو دیا اکناو اصلا هامرح تخرد

 رخبوتلقادوب لالا یف یجاغا امرخ بوفآ وص والطرب بو روا هړپ نغاا
 یتنیلا ( بواوا عر هلیااعحا یعینسشدو نعط ثكفلخ ع یه ترضح توروت

 هلع یسع دوخا لارج هدک دید 4 ام ایسذ و ® لص تا

 ییایسبع م یه هدعب بودا ت تاس هرز وا یییداروم هدن ۳ مالسلا

 مولود دابا شذ اب هنرغوط یمن الغوا زسساببیموق كع معهذک داکهرهش بوروتوک
 كلب وس هغحالغوا مدتارذن هکمالی وس زوس دهنیعم نامز هدنرکدتا راکناو

 هدکد لک هبضغوبد ل هیاب وس هت هنالغوا یهدکشب یخدرانآ پودبا تراشاوید

 ههادبعیا) بوغار نکے ما هم بواوا کالنوک قرف مالسلا هيلع یسع تربضح
 وک او هالصلاب یناصوآو تنک اغا اکرابم ینلعجو این ییاعحو باکلا ینانآ

 موب و تادلو موب ىلع مالسسلاو ایقشا رابج یتلعج لو یتدلاوب ارب و ایج تمدام
 یدلیوس قترا هجنیوب هجنداع هدعب بویلبوس وید (ایح ثمبا موب و توما
 نفج هل وا رغب كناسع هدن راکدر وک یتمارکرپ تمالعوب لارا یب
 مرم هکر د روک ذم هددناوخربم مراد ٍ# یدلوا عفد یرانط ءوس هک م بولس

 كف الغوا هسرازروک « دلاحوب نې ك مود ارز تیک نوتحند رهش هدقدلوالماح

 یسع ندام> بوهج هلیتالد لسیاربج نیکعْسا ادن ندفتاه وید راردبا لق
 ندنک رح نینعوط یروب بوراو همصللا تب برق هللا راجت فسوب نالوا للغوا
 راصحا نتا. تدالو روعا تواک راکلم بولایط هنحافا امرخ شعزوق نوتا

 *رایدوب هدنا ییاسع بوفج هعشجرپ هلقح تردقںودہا هطاحا نفارطا كع مو

 رکف كا لتقهدلوب بوتلبا هدراغمرب ییاسبع هلع رع فسوب هکر دروک ذم هدقاشک

 هک ا لتق یع هردو شما حور لکد ندانژ یسیع تواک لیناربح هدک دا

 هرهش ه نک ساق ڻدم توروط هدهراغم كدهنوک قرد بودن تغار 9 ناد

 م ییقعو یدبع كتيلاحت هللا ن EL هدزم هدلاو یا یسع هدلون توذیک

 ماندب یزب عرب نیخلوا الص هلجب یزابحاو اب رقا هدنراکدربک هرهتش بوید

(ED 1 

rs, Cia 
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  Easولد كدتا ا الو  EAEترمعح ی كا 1 د بر هعلوق را ی ۴

 یسدع هدناریتعم ضا )تر ھه ۵ و ) رلیدتا تعغار 5 هک دلو هرلنود یک ۱

 || مرم واد لهر د شرا ر رض نیکلب رایدوهد نفج هلوا باک بحاصو لوسرو ی
 | هدکدرک هتشاب یکبا نوا یسع ترضح ںودیک هرصم هلعوا یسع بوقروق

 ۱ ی هدقد راو هتان زولوا توا وآ نک اس هدهب ر3 ا بواک هل ماقتا

 عر هکر بدید رلضءب هک رد روک ذم هدناوخربم جرات # نود ,یدلوا لس رهو

 1 هلک ع ارودص تاغار تامالع ضد نداسع تولوا نا e یدعو

 ۱ ىشەدائ هرصع هلعح صا یاعو مرم هدن راک دلند كل یرلنوب دوهد یایعشا

 | هقشمد هلرلغوا یسع مرم هدانئا یتیدغوط یسع راضءب بونیذ رایدتک هماش

 | هنشاب چوا نوا بوروط هدنا كد هبهلوا لزا لیتا باک ندکوک هاستع نودیک

 1 تولوا ید لاردا ضصعب هدنراتو ن نامز رلیدلک هسدق ید یچ وا هدک دربک

 | هنلوا رظن روئلوا نایب هدننشهرس صیاصخو لناضف هدیعاشا یرادقم ءزجرب

 | کا كد هیهلواربمغیب و هدننامز یتدالوو مدقم ندنتدالو ربت ره (تاصعر)
 هراتلوا هرکصادننوبن بود تاصاهرا هنامارکو تایر ندا ر وهط قلعم

 بولوا ت تاباقو دح ی ناصاهرا ق وه هب اسید تل صحت سد رد تار

 ۱ هدیابل رم تفت * روئلوا رک ذ الا 0 ید یراضء» نوئوار ۲ ذ یس و

 بوشلود هلع رع یسهدلاو كمال لا هل ی ترضح 1 دن ورم یو و

 دوا نسمرولب راو ج مب راد هک شود نکیالم اج هناسلعود هب یح وا

oیهدکنراق س د یک ہد راق هکشعد یسهدلاو یھ « هدک دیدراو ج  aيظەت  

 | هنفرط یراق كع رم یتشاب یتخجتالغوا ردنا یطرق × مردبا هدهاشمردا مد

 | هدعرافیسع هکر دشعد عرح ترضح هک ردو جد یرب * یدردا س>رردنود
 رحبسل دواب هسا هنسکرب ها ا نوشلبوس او هلع رب یرب دف دو ا اهن نکا

 گردو EE * مدناردیسلا مالاي ینآ نب بودیا چم" هدراو مس اول لوغشم

 یا عر هدفداوا ق ولنا زوعط نون روکردق ق ولنا کا ن کیا تالوکرب یسسع |

 ید بودبا ییغَتس :ندهجاوخ ی د ییات هل هدلاو یا هدک دتسلا كەر و .ههجاوخ

 نکل كسرد كحرک دوب بود ردشعاک وا ی او یناروت اک: نکا هدختراو

 هحاوح هد دنلبا بورد ردکی قمروط هدشناب هچاوخ ندعمر وط هلا راقجت الغوا

 اکس ار ز نسشعا لهاج نس قیقح هجاوخ یهب خدوب بوددور, لک هاسع ||
 بود N ا ولعل ۾ رکص ص بروص ی یا الوا .دک دارونک جالا | 1۷



 کس روص كسب ید كسروا ا هحاوح هدقدشباب هراصع هجاو د بولد

 (یساب ) هالا (ؤل) كدا هدک دید مهر ۲ ید دوا بولد عهر و باوج

 ه هب واه ( یساه) كزوه ههالاند (یاد) دهالا لال )یک ههالا دهم

 ات (یساح) كن یط> هع 4> ریدز از) هکعد راثلا لهال لءو (یواو) ۱

 (صخعس) هکع د ردلکد قولح هللا مالک 5 5) کد نا رقع: سلا نه ااطألنا

 هک مارف ق مرشح نیح مهر 7 ات 3( هکعد ءاز ارطاب ءا ارطاو من عاص ۱

 # یدند ی u یدنکق لا قو یباتحا هدات | کا یلغوانواخ ۰

 ییاسدع رال ` و ل دهال-ساا ها لون ر ترص ح 0 د.یلعد لار < |!

 29با یس دع نود ید هللا حسب طعم هدکدردنوک نوجا ملت هب اک یسهدلاو ۱

 )یم م) هلن ءاس (نیس) هلن ءاهد )ا( EES هد ملب نعم بو روص ود رد ی تانعم ۱ 1

 كنرپ ره هرلفح الغوا هدتکم مالسلا هاعیسع هدسیارع هنن یدد رد هللا اكل

 نالف كت لها هکراو کو الف زا بور و ربح هس ر اردنا هن یرالها هدنروا

 دنب ران الغوا دود م دوها سد # یدررولآ بواد نیدصح ناق ردشعر و

 توبا.3 هب هطوارپ نراةحالغوا هدعل توی را وود 8 اش وا لبا رحاس ویشا

 تولد رد راو هل هد هطواوب س بوئید رد-قوب هدنوب هدقدلفود یرلیا یسع

 ق وتاقرلیدوهد نیکعدرلنوساوا هلب وا مالساادیلع یسع هدنرکد, دردراو رار نخ |ا

 هدنرلما یشاحت ییدوهب رابدروک شلوا حسد هننروص ر خیرا الغوا بوجآ

 بوی هرابسرب بوفروق ندکتشریا رم هیاسدع مب یم هة داوا یشافو مشتنمربخوپ
 ندنرلو رلعص ههرا بود كعلخ یسع هدب ابر مفت نکلرایدت E A هل یسع

 زوهظ هدهدنام هصق یراقدلوا حد هنتر وص ریزبخ هلب راع ددب بور ورب پخ
 هدکدتبا یتوم ءابیحا بولوا ربمت یسع یطرق ماما * ردروکذهوید رد_شعیا

 نالفان هدنراکدیدرب وربخ زرالفص هزر_ هله دزی روا ب ویتسډا ید ءرحمر قلخ

 ید یر * هلوا شلو عقاو ررکم راهرو هکر کم تونید شید یدررب و ربخ

 (بوریو )

 ۱ .محرا نجرا هللا حس ib : WHE 0 كوسا | نسر د ا وا

 2 نسمرواب یکیدیا هند اور دلاق نشا یسعبو دید دجآ هدکد یدبول دید ۱

 : بولوا ع او راح e 9 به هدک درد ردنراسا هکعدردبا عج قلح یاد ها ۱

 رخ یسع هر تولک ھن , روا راق الغوا تولد راب د وپ ا ۵ ص = کس بوج اعط

 | ةر رهوید كد العص . هن س زدق نالفو وارد نالف ب وید ماعط ولرد نالف نس 1

 هغلجا وب هدنرخآ بورو « هرات رها یسهدلاوییاسع دک درک هدیابل هن



۹ ۲۸۹ o 

  TOE ITE Eدراوت ناسا |

 دهاک نرد وڌ تک ه رب ره  Ebیسع بولد 11 را هک هب ول
 مکیدت سا نت هل: رھا هلل !بو) و دنا وب 1 یرلباب نسآ هلج- نودانیق : و واردر نامش 1

۱ 
 ۳ را ره ییسع هد دا بولت بو روص بواک یاب ول تولد لوا یک

 هدقدقیچ هلراکنر یکیدتسبا یا وب ن کیا هدا كنررب ىلج بوراقج رر زر |

 هدتناوررپ رلیدلوا راکتعدخ هباسعو نارمح رایان وب راس هدقارطاو ییا وپ وا
 هدرصم مال سل هيلع یسلع 4 ردو ید یر * ردرلنوب یراکدید نول*راوح

 ںوجاو هدک دنیا كاله نونود هننزوا كرب یس رپ E اوا هل راه الغوا

 ط ءاق اما قوا بواد دتا لستف یب جس بوتلبا هب یا ی يياسدع ق حاج

 هجا قلخ بواد عهروص اک زا هدنرلکد ټا دص اج نوید مرولب

۳ IERIE SEESTEHETY 

 1 5 تا لف ےک نس توللئاج نکعا امد توراو هن روا الوتعم هدکد تا

 نت لسارمما ش د هدقدلوا ت٠ ھت د لاطاق بواد نالغرا نالو بوروص یساع

 لاحول بوشوا ق قلخ رفاو 1 مگ سه نا یسع رلب دید نس سک نم بودنا

 ۱ یگ دعا عن ندنراهطا تاما س ف لغوا یهب یسهدلاو و هلا

 ۱ هکر دوب ید یر * یدید و مزب اعد هللاردقود هنس هدلاو یا هدکدید

 ید لوا بودنا ما مار آ | هدیراوج كيوللودرپ دما قسشسمد عصر یسع

 ید اض رو ارفف نیغلوا یو رح لها بولوا ی یتععو رګ هثنیاع ر گران وب

 ۱ نوت رغوا عاتم ولنیک رب ندنوا عافت درم لوا قاغا یدردیا ثاعر هدیناچ لط

 : مروک ن الو هلباروک الف مالسلا هيلع یسع ب ویلوا قم ییدنا ما ۲ قراس

 یشیاو ژرولی هديا هن نکیغوپ زعاناو ری زوکی ٹک یکبالوا ب بوپد رایدلپ خو

 هرزوا یکیدتنا رابخا مالسلا هیلع یسع بوتلوا ههکش| نیکعدیدلا بوکح هلیلا

 هددناوخرمم را (تلاسرو تفب) ریدتا راهطا تونو ی . رلف دل و رارفا

 لهادو در دوها بولک هسدق هدق دلو لس رم مالساا هيلع ی يلع رک

 یدی نیبال اقدصم کیا هللا لوسر ینا لبا رمسا باب ره نیایسع لاقذاو ) یدو
 ههلا هار هرزوا یلالدتبآ (دجا هعسایدءب نم یتآی لو سرب ارمشیمو ؛اروتلانم
 بذکت یقلدصتلاقرع>لومتءلوسر بیذعلا قس مود لوا هدکد سا نوعد

 لدو محو REE ی رارضا دصقو یرارصا هدانع e عاونا كلور بودنا |

 یو رنو( نیت )رانا سا
۱ ( ۲۷ ) 



 3 EE ساف هک رع 733 9و I ۳ نزم راهظطاو ت توب : زا

 بوتلناج هدکد لفوا توا ۳7 وصت ندا ا فیلکت قعار شود

 تاذلاب یلاعد هللا هک ات یدرواوا تیم یوشود هدرا ںودیک بوحوا هیاوه |

 هسارب هکردب وره * هلوا رهاظ قرف كنالبدارپ لیس هط او قولخم هلرشیدتارپ |

 | نسداتف نکیا ناق هلا یناص ارب ز ردیغیدلوا برغا ندناقولخم راس بس هتقیاکت |

 هلا ههقهڏو بوقبح دوس ندنګا بولوایرادءو یرلشید یک ناسا بوحوا ||

 ِ تاناویجویلط 2 لا کیا شوق بواواكاپ , هد!بوروک ضب > تروعوبولوک ۱
 ٤ نویهروک یرازوک هدنامز یرمغ ندتعاسرپ كد هعولط ندب ورع نوروغوط 9

 هڪ د رلض»د بود یدنارب هسار نامه ندرویط مالسلا هیاع یسع راضعب

 | صربالاو هک الا یرباو ) هدیابادش ( یط رم ءافش )راشعد ردشعارپ راشوق وارد |!

 ۱ بویلوایزوک ءدقدغوط ندنسهدلاو هکردروک ۰ هدشآ € هللانذابیتواا یدحاو ۱

 هحالا یسهدوک رد هکا هج رع هئاغوط یعا نامه ر یو اا
 ترضح بسهصیص ىط رم کا و ناز رید شرب د صربا هج رع هنالوا |ا

 لاک هدبط اکحو ابطا د! و روهسشمو لوبتم تبان بط لد هدشنامز یسع |
 ۱ هدنحالع ر دّیصرع یرب یناذیر هک ض ممیکیاوب تولواروک ذم هل اذح :

 || كعاراکشا ییاسع توبن قدصوراهظاینزع كرانا یلاعت قح نیغلوا رزجاع |

 یدک یار كريب AR GS E وک د یدا نوحا

 واو یي رج كعلخ بولوا ندنسنج روما نالوا روهشمو لوبعم هدنامز
 هکر د ورح ندسهو * یدا راک درورب ترضح تداع راهطا هلکنا ییقدص

 تاذلاب ییسع هلا ہوا رداق هکلکو تواک ضا رم كب هک دهن ا ها رم ١

 اونا ;ES قاسفتا یدرار واو افش بودبا امد هلیط مش كلك هانا نوراو

 یسهلج اعدلا دعب هلناعا طرش تولوا عج ی رفن كا ىلا الام هضا ما

 بوروک ریعارفاو هدنګا بوبارغوا هیاسداکر نوکر کرد ورچ * راپدلوپافش

 نرازوک ی دن ک هللا دص هدقدنلوا فیلکت قایضاق هک رد هذناط رپ یدروص یرانوب

 افق نود زکیدتا هل و نوڪ مالسلا هيلع یسع هدن :راکدید ردراشهرافحب

 یدسما # رس شعا نس زاسیخاو اک هدنراک دید ا بوور وق ندنقاع

 یرازوک كن لج هدنراک دیس بوبد زکیل س زکی رازوک هرکی رللا بوبد هللا مسب

 یسع هدشنآ ( هللانذاب یتولا یحاو ) هدیابل مسسفت ( رزاع ءایحا ) یدلجآ
 تافو تسودرب وادا رزأع یدرداایحا هلکعد (مویفابیاب )ییانوم مالسلا هيلع



۹ 

 ۰ ETS 735 دهن هدعب ا ا 5 با ۳ رکا بودا

“ 
۳7 a هحد 

 ۱ سضتح رام سود كناسع رک ردروک هدا سارع * یدغوط ید

 || ینانوق جوا هدکدردنوک ربخ هیاسع وید زکلک هبناجوب یسریسشمه كتآ بواوا
 E اع یسع بواوا ن ۰د هوا ندشاط تودنآ تاقو هګرا و ندر

 ۱ ل لا یتلسوا کیا عیسانیضرالاو عیسلاتاوعساا بر هالا ) بوراو

 ۱ نیکعااعد ود ( رزاملا یف كدا قولا ی حا یا مهربخاو كد لا مهوعدا ۱

 | .دسبارع هب * یدغوط ید یفعالغوا نوناشن نامز هعن بوقلاق رزاع
 هکیداو امد ییدتانوحا یتوءءایحاو ی ص ءارا مالسلا هیلع یسعک دزوک دم

 ۱ فن رابح تئاو اربع اف دا ضرالاقنم هلاو ءامس این نمهلا بنا ےھللا )

 ۱ ثالهو تاوعلاق ن کالم تاو رع اد رام حال ضرالاق نءراب مور تاوعسلا

 ۱ ضرالاق نم کحو تاو« اق نم ےک تناو كرم غ اہ تال ۷ ضرالاقنم

 ۱ ضرالاق کكناطا- سو ءایما ای كتردهک ضرالاق كنردف كر اف مکحال

 ۱ نی =| ناجا ) 4 ی : لک ىلع كن لا مرک 1 كما تالاا ءامل ایف هام سک

Ro ۳۱ ھن یتولات او ن ریتاتفف ی ا مد ای 2  

 هر شرب هدتحایس هل وب راوح هک ردروک ذم دمعت ساارع * یدلک ھند وابوروا

  نوبراوح بو د هراقجنوجامزب ین آبوراوک ر دیکر دراو زکر هدنوب بویارغوا
 | د یساع بود راردبا لستتف یب رغ ناراوره قلخ كرهشوب هللا ح وراب ید
 مالس بوروط هدومقرب یدرمک هر هس تولد مرولک هش بوراو 1 كروطرس ۱

 یس تولک ه وق یراقرب هدک دید لالدا ماعطا مد رغ یرلءحاصوا یا توربو ۱

 ۱ واغوا هدلاعوب بوبد نسا ی هنس ید یجرغ رکیدبا هب یشاب وص بوتوط ||

۴ 

 1 كهاشداب زك هساا هان و5 ۳ مالسلا هاو یسع نود هاب وب یچدوا بواک

 1 قوق بولد نسیسعا ها ویداب نس تکب وا هدک دید مدرردنلحاکن س نزف

 همودنک یزق بوراو ههاشداپ تکی یا مالتساا هيلع یسع خابص ںوئالا

 ۱ اک کک نور تواوو5 تواکود هدک دید هلن واتوراو تولد ید مدلک هکلید

 ۱ ن راب دن هدکد لک نولکوس | هني هدفدراو تولد هتساراو رار > ی زا

 عاوثاو رز هل یس یسولوط ی رسوب اکر و هل ط شوش یو و کت لوا راو ۱

 بوراویددید یهدیآ مج ۳ ید 2 ردك رک هسند نسهر و رهوجح ۱

 1 یا طلب ارمدآ اا دلو وذ + هد ی اشداب هی ع هست
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 9 کیر و یرف هدک دردنوک ههاشداپ تولوت سصاح نس هلج هلع>ح نردق ۱

 هدکدید نسهرزوا رف شوخ هن نک ر داق هرهبن موب نس هللا حوراب بّواوا نارتح |
 نسهدلاو تکی وانیکع دز د مشع الت نوا قاب ب یافوبشاو رب هدجاق ی هللا تبع ||
 "زکه زس مالسلا هیلع یسعهدنرلکد لک هنوب راوح بولیشوف هیاسیعبوغارب نوناخو ||

 یساع تریضح,دکد کلنو بات توداتافو تکد وا نامزدعد توددیدآوب مکدید 7

 بوروتوک ینو بات بوک نیراناتفق بولک هئایح نیکعا اعد بوروک م السلا هلع |ا

 هکر دروکذ مهدیابل(تنایحا)یدغوط ید یی الغوابویاشبنامز هه بوراوهنوا |
 هیلعیسع هرکصفد هشگرب بودناتافویزق كن هنسکرب یج دبا عج رشعنداناعر
 یدغوط ید ینجتالغوا بوراو هرا بوباشذ بولک هایح نیکعا امد مالساا
 مالبساا هبلع یسع هکر دروک زمهبیال هش ( مالسلا هيلع ین ح و ن ماس ءابجا)

 هلا احا یو ک ماس نداتوم ءامدق رهلوا شمارغوا دن رح ۱ ا

 هدکد داروک شمراغا یشاب بوقیچ ندربق نیکغا اعد بوراو هنربق هلقافتا نیکعد ||

 بولد یدیغوب قرا لاعصحاص هدرگنامز رس هکن دراخا هج كشا ماس یا ٣

 یدیوق تمایق مدنشیا ادنر ودر و باوج ههللاحور هدقدرغاح برس دوا ||
 هدفدروص ندعز تلاح هماس یسع بود یدراما مشاب ندگز وق بواص |
 الاح ىلا یسجآ ناج هللا خورا نکیشمسک لیبكيب ترذ كدونامز لوا ندنتافو ||
 ہک كالتا قیدصت ییاسبع موو یا هرالوا ضاح هدا بوید رد قاب هدزاغو |ا

 بودا تیذکت د یھ بواک هزاعا یک كقلخ رد کردید ردرمقی چک

 هددوعساا ویاریسفت * رلبدلوا رفان ندفحقب رطو رفاک ود ردره» كکيدرتسوک وب
 هدنراک دنا باطخ ويد رتسوک هزر هز رّذرحس كاکیدرتنسوکو ب بالکو بشا
 رخ ولد ك دالعص دنسا هلوعموت كد ماعط هل وهم وات ندکی وا نوکوب نفع نالقاب

 قلخ هدکدستا یوم ءایحا یسبع کردن دص ندبظرف هدیال هست «# یدرب و

 هنن رب ره نیکعدر و رخ ندزلنا زروعیلا4«بوب هن هدر رلوانویتسدا ید هزر

 فاس د هد العر یون ن ماسو یرمثاعلا تن و یز ولا ناو یرزاع
 شاملا تش هلزوععلا نا هدیابلنوتد ردشعا احا یرفر و یتوئاخرب لارا ییاو ۱

 هابط هک رد روک ذغ هدیلعت نسل رد ت وئلوا رک ذ ید ر زع ہد فازا ۱

 یک بهل یبا نز بوبد زراف هشت آ یتسهسخوب هلبا ایحا یربع هزبمادوم |
 یتغاسف توان ندشاط بود كروتک یتیم كراو هدنراقداوا بططا ةلاح |[



 جد ربقرپ بود مشلکاب ینربق غوناخ هللا لورا نب زح د م نالوا نیسثنربق |

 ەچ بس ¥

 كحاصهبوبات ینوب بور ووص هساک رب مالسلا هیلع یسیع بولک لز ندقمر دلاق
 نوای روتک نیکماع روج یرل-> تاناییبنا بولجآ قابق هدنراک دتا هلب وا یدید |

 هللا نذا رب زعاب یایوجاص نیم ندوص یهدقانچ بوراقیج یرافک یسیع
 قاخ هن هلک دید هلوسرو هلل ادبع هنا دهشا شدوا ب وید نسورو هو | كن ثکو ب رپ زعاب هدنراکد روک ق لخ پوروتوا یدقلاق بونلناج لالا دک ید

 مالببلا هیلع یسیع بوبد نوسروط هدنایح هدزمچما مزبربزع هک هی اعد یسیعاب |
 يهز وړ رایدتلیا هنربف بودبا تافو لاج ایف هدک دندكنلنا هنریف نامه یتوب قو |

 ( مالسلا هيلع ین حوت ن ماح ءایحا ) رایدزوتک ناعا هیاببیع یسههن كرانروک
 رضاج هدجول هنیقس هز یدسیلوت نوب راوح نوکرب هکردروک ذم هدفاشک

 هيلع یمیعهدنراک دد ید رپ ورپخ وز نللوحنا هيف هک کیدیدااحا ینیرب نذراتاوا .
 بولآ قاربط هضبقر ندنحما بوراو هنناب لود وارب بودیک: هلس هلرازوب مالسسلا

 بولاج هکوب وا هلیساصع بوبد رذیغربط كنآیتعب ردحون نب ماح بعکو ب هتشبا
 بوقیچ ندر قر ەچ قارط ندنسشاب بوئلناج لاطاق هدک دید هللا نذاب م

 نکل مدیا تکی قوی بوید دیم هلی وب هدکد تا تافویدنروکه دبنئروص ربب
 هنیفسمالسلا هيلع ینبع بولد مدلاچ وڏ ندو وج بولاص یدب وڏ تماہق یدعس

 زوبتلا یضرع زویکیا كب یلوط كن هنیفس ید ماح بوید رب و ربخ هزب ندحو
 | رویط هدنرب ناسنا هدنرب باودو شوح و هدنرب هکیدبا هقبط چ وا بولوا عارذ
 ءان لا ایف نیکعد تنک 6 هللا نداب دع مالسلا هيلع یسع هدکد ید یدا رروط

 نوجا هنیفس لاوس هدیبلع سبارع * یدلوا بارت یک یکل وا و بارخ یممج
 ءایحا) اعا هللا وزدب و رح الصوم نذساص نا واد رزدحول ن س یکیدتا ایجا ۱

 هدکدکب ندشاب هریهم ر, مالسلا جلع یسع هک ردروک دم هدساارع هښ ) نزود رح

 ۳ هدنا تواوا هعفاذ» و رد دف هکر دغوناخ هدقدروص بوروک هنسک رب هدنرزوا

 تها مالسلا هيلع یسع نیکعد م ردبا اجز اعد ندرس هاج رد راو معناما

 هایسرب یک یوتوک جانا شخاد ندربق هدکدتنا اعد بولی زان تەکر یکیا بول آ

 یلاعاقح مهدیاذعوریندلب زوئرد هللا لوسر اب تولد نسیک نس یوعیج مدآ

 هژبااعد نوح عودا دهع هکماع | فلاح هن ماه سر ور بودادر هباند نب

 هدک دنک دا عرب و داش بوبد یدماراو بوذااعذ بویکسا ینو یسع هذکد ید

 ور بوعیح نوئاخ هژانرب اتو اک هدکدتااغد 17 یسیع بوز سوک



 کم بوی ¥

 ںودیک توشی هنبلا یوژ ہدعب نودناامد رارکت هر وط هدانند هل تاحر

 نداروا هدارهش هدلاحوب بوب وق هئزید كنوتاخ یتشاب ب وراو هنسهکلوک جاغار
 هدکد تا تراشاوید لک بوذبا لغو قلءاوقشعت هنب ربیرب بوقاب هتروع بوک |

 بولا وا فی رح بودیک بو وا هبهدازهشبوبوق هنتسوا حاغار یتشاپ كنجوز
 بود ردمهب راح مبوب هدارمش هدک دتا تلط بول ون هلغهروص تولارا نوئاخ

 تیاکح نلاوحاو تیاکش فيلا ع فی رحلوا نونارغوا هزان[مالسلا هيلع یسع

 كنهدازهشمزلب یی هندکو بن بود نسر دهن نسهتروع مالسلاهیلع یسیع هدک دتبا
 مذرب وهلون بوبدرب و هنب یرمگدرپ واکس سپ مالسلاهیلعیسع ةدکد د میسهبراج
 هکیهرکیدروک مدارا ج مالا هيلع یسع یدر و ناج ب ودشود هدکد ید

 هاناعا هکیمگیدروک تروعر هلو ببصذ ناعا بواک هتایح نیکشعا تافو هرفک

 ناطيشاا 2 و ها ذوعت 9 جد بولک ایج س نکی دب ت

 كاليصفت را هدا نود 1 ییاصاو صاوخ بوزو" دکن اا رنو ادا

 ژدیفج كنآ نوب راو> رلربذ یراوح هجم رع هنصاوخ كندثکرب هکرذوب یلاجا
 صواخرل طهب بوئلوا فالتخا««دنیبس كنکیدلند نوی زاوح هنناحصا کزاسع

 زا ضءببوبد ردنوه*بدلوا تدابع راوناراثآ هدنزر زوارلضءهب بویذ نو راتی
 رار دروح هج رع هه اب ارب ز ردنوگ راک دیکراناتغفقآ بولوا رادایص رانوب
 عباناکی زسسرایعلاب ید زس بوروک ز وا قلاب بویارغواهرانوب هدنتحایس یسع
 تولد نسرذنا دیفودیص هلا هنده رم تداعسو هب دنا تاک یلخز ؟تسزولوا

 ہر ںولد ءلوسرو ىلوف كهللا هک مع ضنا یسیع نب باراک دید نسو نس

 شو بولوا شلاص هاب زدههک ییدکعم دکش نودع عیزلتدسر هدن رک دتسا

 بوشوآقاخ لدنصیکا هدفدلاص بواد لاص رارکت مالسلا هيلع یسع نوهبج

 بوشد رایدروتک نام یس هلج هدنراقدردلوط هللاب یرللدنص بورافچ هلجوک
 قداصوص قدقجا هللاحورا بولوا عبات هیاسع هکرایدنا رایڪهکر لنو راضب
 توەيح كتا مشکدا نوګر ره ندنرد- 9 بوزوا هرب هلن رللا كرام «دنرکدبد

 هک دتا توروتک ناعااکس هک ز درلوک , لصفا ندزب یدراهحوص كج هاو

 قرعو نیعدک نالوا لصفا ندزس هدنراک دد نشردبا ماسنا ماعطو تارش

 نو زافدتراغارلزببولو ار دبا قلیج وپ رج تر جا یخدرانوب نیکعد زدنانیک هلبانییج
 لسابل قارلن وری ضهب تولدزلهدنلوا هیع نول زاوح

 یقلخهاشدار وار زرلدددا راکب رکر

 ( تفایص-)
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  + 1ههاشداب هزکن سک ماعط یراکد, بولوا هل مالسا | ذیلع یسع بودنا تیام

 قتطلس هدک دید م ؟ صن ی يع ب ودد ن رني ن ا بودر اح نیکلرب ورخ |

 زا هکردیا لافق ندالنع ربهاشم بوبد رایدلوا باحکا هبا سرع ۷ اب رقا بوقار
 یسلج تولوا رلیجا وب یضعب راعتلاب یضعب ناز ونک ا هکر دزاج ||
: E تاورر هدیال# روا یک هلکعد نود راو نیلوا یسع ناکا 

 نوب راوح رلخر وم هک هددناوخ رم شیرات * ردسشلزاب هدناصاهرا هدوراقوب -

 بول واند رلهانک یزکب رله بول ارغوا رانا مالا هيلع یسع ۹ رايد ارایج وب رح ۱

 هکردشءدیتدر هک ںویدر دراشاوا عبا دکد ید یدنا عفن ید هزم نک هسنراخا * ||
  1هدنراک دتساءرح ودیا توعد هند بولارغوا هرلنا مالسل اهیاع ىسعرلبدارلیچاب وب ۱

 شما و هکنروارد یرب ره بوتا هنجما بوک ناروطكرولردرپ یرابابسا لج |
 یالتخا هلاهجو رههدنقح راو لصاطاو * ردروک ذمود رلبدلک هئاعا هدقدتح ۲
 یسا كني راسر نکل بوتلوا کد تناور ولرد شب ترد ید هدنزافسا لوئاوا |
 یسذم ) ردهياع قةتم یودبا افصاا نوع  5 Eیسع رع هدم ەد |

ES من رص ا كفنم اراك | ندناحکا ن زكر دنا تحايس مالسسلا هيلع 
Rk هدنزون وصیوند نیمی و دم هلا ےب بولک ۳ رد تا هلبا 

 تحریر حس ات

dE a۲ رز  

 ر هلا یتسلع ن هدگکخدیروت نولد نیفیو هه: هللا ہا د رمصعتلا

 5 E ا داب رف وتاب دب وص هدکد اک رورغ هنیاقوید مدلوا

 بار ضرع هدک دید لداوا هل وب هک دليا هنر صو یا نورافیح بودا ||

 هاشم و هر یرغ ندر ییندوفهللا یکسفن مالسلا هب اء یسع نیکشا

 2 : ورع*یدزاو هنلاح کلوا هدک دتا بود هلا هب وتهکاطخ یدتسا بّصغ س
 یسع هک لدتتدا هللا لو سراب مارک 1 ناکا صعب هعالسااهیلع لوسر ت رمح

 اوهیدیلوا هدانز یخد ینوخرکآ من هدنراکدید شما رروب هدنرزواوصالملاهیلع
 راهلوا رقم رللوسر هک كدا نعالک ارپ هللالوسراب بوید یدرر وب ید هدنرزوا
 ی رازی ( هرعا دعا لب نا نم اناسش غلبا لاعت هل نار) دن رکدد
 ییدومعكنآ ین اک درفرب چ ا یسان رکو تزعیانج كن یلامت هنلا

 یسبعنوک رب هکر دروک ذم هددناوخربم رات ا م ) نەاکندنسەدهع

 بوبارغوا هیتر شعشالقب یداصح نکرذا تحایس هلیاحصا مالسساا هيلع |
 هدنراکدیدزتشمررب وتزاجا هکعبوراپ وق ندنیکآ وبشا قدغجآ هدنباغ هللاحورا |

 دج نعاباالرات وب بوب وطیحاص نیکآ بوراب وقباحصا نیفلوایووید ردنزاجا | |

 مالسلا هيلع یسع نوبد زسزدیا فرصت هلنذا یک ردمح رص كلم هنارم



 بیو بو. تم

 هلینذا كيک همالرات مب هلبا العا تو ص یرب ره بوعیج مدآررپ تروع یک

 هچطع",نیکهوب بواوا ناربح هعر ہہ بحاصهدنراک دتیا ادن ودد رکیدتیا فرصت

 كتوطرو ذعءمدلب یزمس هللا حورا هدنراکددردع یهنآیسع تولد زدوکی حاص :

 هدنفیف> یشک ی ج مالسلا هيلع یسع بولد مدنيا لالح هڙکباڪکا یعک اهلج الا ۰

 ییدعر وب رشکع جوریفغ مجلوا ندنسار ز رداک د ات ع ورەن هغر ەن 8

 بوپ وق هللرمس> رایدتیا هنر وک تبقا رایدت| فرصت هئاکلام هلداتعفنم ءاجر

 هدنابلر ست (یرخا تاز ) یدروی وید ردقج هلوا هلب وا یتداکس رایدتک
 بودا توعد هند بولوا لس ره هل ارمساینب مالسلا هيلع یسع هک ردروک 1

 ییطصم لوسر هدنراک دتا رارسصا هزارضا نا ےک دوا توذ دوم امز دع!

 هل را هدلاو نیکشیا دلبین یرلزو دا نعل نیتهسلوا دوخا بودبا افتخا ندرلنآ
 تحاص نوکرب ںولاوا تامر بوئو5 هب یک“ ده هد رفرب هدک دتنا تحایس

 نداباعر نوک ره هلرعباوت یهاضداپ كراهبحانوب «دهدلروص بواک نوزح هناخ
 هزب تب ون نوکو ب ردا كلرادن هنسکوانیزلرحاراسو نی رار بونوق هنبرب
 یسع بود هلا اعداکو لغوا هباساع ع ره بولد ردوو هدا رگردخ تولک

 هدکد لر وربشبوبد نوسربوربخ اکببوربدلوط .هلباوص نی راپا هلج نیق هنکچ هلک
 نالواهدراباق راس بولواراماهطوصنالوا هدرلهر" نیکعیااعذ مالساا هيلع یسع
 ردتط) هن بارش وشا هدکد ګا توب بولک هاشداپ بۆلوا ربظنیب رج وص

 هدع وا نیکیاربج هکلی وس هدک دتا مالک طاخ هناخ بحاصںوید زدکتالو یفنق
 ولکو سرب شنا تافو كهاشداپ هدکد د ردشلوا هليساعد تکی هوعدلا یاعسمرب

 | لکز اوندرکفو هدکد لیااعد بودروتک ییاسبعنوجاد هننابحكنآبواوایلغوا
 هیلع یسع هدک دا ماریاو تشهاشداب بویدرواوا مقاورتش هسرولافص كالغوا ارز

 زتتسهروق هکنک هرب زکیدتسیاینب هلی هلا مهدلاو ردنا ایحایفآ نیرک | مالسلا
 هاشداپ دک دروک ینو قلح کلم نولاغصنالغوا بود ااعد هدک دید هلو بورد

 یک یتاباپ بوک هنب رب یلغوا ید نکرید زرولتروف ندئلظ هدنیقب یدلواریپ
 هللا هاضداپ بولوا كنج بوتلحالس یس هلج بویدردقج هلوا ینمطاسم هزب

 ( نس )

 را یک ندشد اص یادغب نیکی عد هنتایح كرلكوا ئالام ورندهدآ رود



 هک ۲۸۷ زوم

 س ادلوب تواک هناا یس هلج 13 حک نا یسع ن دن راکدند نسی
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 قلخ هلج یاوحا E ترمّهعح هدعب رابدل وا 1 هاکعد نو راوح تواوا 1

 ۱ a) رغ تازععم) رلبدلشاب هتاسا دصخو هنوادع رلددوهب تواوب ترهش هدئکا ۱

 ۱ هدنرک دتک هتحایس نوح نده رقوا عرصو یسح هکر دروک ذم هدننلج د سلارع 1

 هلوا كسم هلک نیس هدماعط 5 یسع ب ولوا سادلود هراسدع یدوهبرب

 هنادرپ هدنناب كناسبع یدیاراو كمایکیا هدنلاب یدوهب بو د هلو یدوهب بود
 | یدوهد نک رالبف زا یسع یدل وا مدان هندهع یدوهب بواب کا

 ۱ یدوهد بود یدا کیا تک كنس یک ۰ رکصادزاع بوب نیر كنب راکعا

 هیاعارب یا یدنأب هدشد حاغارب هح اود توت یسع بود یا

 هدک دید مزدا بولد نسدمردنا رکش دهللا مسردا امد هداحآ لزوک نوشاتص

  یبیعاوب اکسس هکنوه#> هللالوش بولجآ هدکد تا اعد بوروس نلا هب زوک
 ۱ نیع یدوهب ود یدلکد قرا ندر بولد جاق تلک۔غا یدزسوک ریص)

 ۱ رکش ههالا كسرولاغص نودنا جالع کس توروک مرووکر / رب هدنرک دنک بودا

 | بن یدوهب هدقدقلاق مروتوک بودیا اعد هدکد ید مردبا بواد نسبمردیا
 ماف یدعقم صب ییاعا اکس هکنوهعح هللالوش مالتسلا هيلع یسع بودا |

 تویقطی دع هدک دا نیعرار کن یدوه» بود 9 مک یی ر تک یدزت سو ۱

 || هلاحو ب بواد صاب هر یییدصات ۽ ءا توشیاب هم کتا دنراک لک هخهرا مظعرب ۱

 ۱ یا کس هکنویتح هللا لوش مالسلا هيلع یسع اه ٩ روب هدتسوا وص

 ۰ نیع یدوهب بولد ید ےک ی نب رب کا یدنروب«دنرزواوص بوسوک نب راد ەقمو

 | .دکدلک بورغاچ ی رب یسع بوروکر ناریجرفاو بودیکب ویغطیسع هدکد تیا
 | هلا نذاب مخ هلیماصع هن-بقاب بوپ یسکیا بوروسشپ ینیزادقمرب بویلزاغو
 | بوشاشیدوهد یدنکب ودرکس بوئلناج بولوا نوتب یسهدوک تكناربج هدکدید
 | شرب كکمتا یدرتس 5 قمالع و اکس هکنوهتح هللا لوش مالسسا| دداع یسع

 | هبیرفصر, بودیکب ویفمالساهیلعیسعمذکد تبا نیب یدوهب بویدید مک
 بوبد كامرق نی رک و کب وروشپ بویلزاتوبهدکد ر و بوبدرب ووغازوب رهزبوشانص

 هنلانذاب مبوروا لبا اضع نو وق هنګا یس رد ینرلکو کەر کصددنرلک دب یییراتا

 لآ یکوغازوب یحاص رغص یا مالا هيلع یسع یدرغاح بوئلئاج هدک دید

 جد مالسلا هيلع ىع بوذیا بج" ويد نک نس یثک یه دوا بوبد
 ایحا ییوغاژوب هکنوه*>هللالوش هپ یدوهب ؛دعب بوبد مع نم نبا یسع ب

) ۲۸ ( 



 5۳ یسع EE ۳ داد E بواد ۳ اکا جات 7 ۱

 هنسوراقو یدوهب بوروط هدنسبخاشا یسیع بوراو هرهشرپ بودیک بوی ||
 ںویلب وس وید مردیآ ایح >ارلتء بو دلافصرادت ا ا تاك لناسع ید 3 ۱

 یکرک مک بوراو هیارس یدوهب نیفلوا ضب رم ندقو> یهاشداب كره

 نعفن هد رازدنا جالع زدشمود رحاع ییابطا جو كهاشداب رايج وداق بواد ۱

 || بورک بوید مرروکرید هد هسا تیم ینا نب هدنرلک دید ردبا باص ینکىدمروک |

 || بویلوا هدناف هثدرواوید هللا نذاب ۸ بودا تافو هدقدز وا هللا اصع ههاشداب
 ۱ یدراو نون وط مالتسلا هيلع یسع نکروتلبا هتک تولوط ی یدوهب قلخ

 ۱ بودناامد هدنرلک دیدزردبا بوادر سەردا دازآ یعادلوب مسردلرد یرکهاشداب

 | دا ناسحا ب هناکب یسعاب هدک دلردننا ندراد یدوهد بوئلناج هاشداپ
 هکنو هح هللا لو جد مالساا هيلع یسع بولد ع هیلریا ندکنا لد دیهل وا هللاو

 | هنادر بوددیدما چاق تکعایدرات رو ندعلصا ییس ب EDEL وب اکس

 هب برق بارخرپ بودیک بوادردقود ai سا م السلا هيلع ی دع هدکد تا|نیع وددیدیا

 Eb اویحہدعإ نوالو ۰ نقد امتاس هک راددرو 5 ک جب رکن وتلا ناص هناد نوا بودارغوا

 || كنس یرب مب یر, كراع رکوشا مالسلا هيلع یسع راد دراج هتي زوار بوشا

 رکنم حاولا ا د ر هدک دید کز ۵سال لب مک کیا نالوا علاط جد یر

 یبع هدقدل وا رقم واد مدب نکرالیق زاغ زس ینا نب هللاو رکنم ید وهب نالوا ||
 یراج رک بوشلاح یدو#) نکردک بواد نوسلوا كنس ید یجوا مالسلا هيلع

 | رلمدا قحولوا كاله هنتسوا كروب ی زاو مالا هيلع یسع ی ويم هزوتک

 هنسک جوا لالا بودیک هل هللا یسع بوغا رب راجان هدب :رک دید زد راو

 بوردنوک هغلآ ماعط ند رهش یتیرب یسکیا ب وروک یرا- رک بولک ||
 تولد لهتاوا رار نیکیا یاموب بودا لت یآ هدک د لک نعشادلوب هدک دتک وا

 | رهز بود مه نام هلجهدقداوا كالهرانا ماتقرهز هماعط جد ندیک هرهش |

 | رایدلوا لاله ہدنراک دب یماعط یدرالاق تولوا لتف تعاس یکیدلک ب وتاق |

 || بود (,اهدهأ ابندلاعنصت اذکه ) بوبارغوا رارکت هیاروا مالسلاهیلع یسع زا
 نیغلآ تربع ندتع ذخورکمرپ یابند هدنراقدقلاق بوذلرد هلباعد د جوا |

 هلبارعح نویمهرز یوزرا تسر اندر یدوهل ہدنراک دتک ویلا ردقهرذ ندلام ||
 بنص اکس ند :رخاو اند هک 0۹ نس ی ران ول 9 هيلع یسع نیغلوا تسم

 توگمر ها هللام هدکدلید كمروتوک بولا بوراو RT لاو



 ۳ 5 1 ی دار 9 هدنیهزرپ ز یدوجو سو ا |
 || ندیسراف نالس هدلب ام( هام لو زن ) یاسا بخت ہرا و و

 اجرامد همدنام لوزت نو راوح ندعالسلا هیلع یسع ترضح کرد ورم ||
 || اکب ترک بولاص هغاتشا نشاب توبالغاب لا هرزوا عانا ںویکل ج هدن راکدبا |

 || وال ادع انوکت ءاعلا نم ةدنام انیلع لزنااتب ر ےھللا ) هلیااکنا هقح فطاو
 | هدکد تا نیلاعلابز ع رمضتو اعد وید (نیقزارلارمخ تناو انزراو كنمناو انرخآو

 | بوناهرفس لررقرب هدنسسانرواتلوبیکیا هغی یک ناموط نکیا رراشب قا
 || الو ذجر اهلمجا مللا نیرک اسشاانم ییلعجا مهللا ) بوبالغا مالسلا یسع
 || تکرب_هرفس نولوا ردو رظان دوج لهادوهب هةهناطنود ( هب ومعاه
 رخو رطعم یکربثعو دوعو كسمییایا راضحماشم ی“ هكا دار كەر

 زاردو رود هزابلایبزاو هدنیادخ بولآ تسدآ مالسااهیلع یسع هدعب یدتا

 ندردف AR FS اف هرکصخدزا دکو زوسو هه رک تو ا

 هکرلیدرو کودک دد (نیفزارلاربخ هل مس )بوجآ م: ,دع ی لیدنه نالوا شلنروا

 ۱ یراتسةدنجاو یرالوپ هدنتسوا هکر روط قااب شم برب نع“ تیا هدنرزوا كنهرفس
 || ندهسارپ یراکدند تارک هدنفارطا هکر س هدنحوا یتانازوط هدنجوا یشاببویلوا

 نوتزهدنتسواكن رب هکر اوید كما هلاد شب بولوادوجوم تاو ریس عیج یربغ

 ترخآاب ندنرااعطابدرانوب رزوط همردصاپ كن رپ زیپ كنم رب عاب كرب لاب كتب رپ
 ۱ دالا بر نرضح هکلب لکدندنر 3 هدفقدروص نوع ويد ردیتدنرا هاعط

 || هلا ورا نو راوحبود تالبارکش بودا لک ا رذشع ادا اید هل تر دق ضع
 || هدکدند لوا یجهلبا كلفلایزنذا كم یا دنر لک ددرس وک جد هزر ند هز وب |

 ۱ نو راو> هدک دشا تک رح توت زالو هدنرزوا بوئناح قااحلا ماب قلا لوا

 لود مدعوایا نوح هداوصو هب دف نککىدتسا مالسل | هماع یسع بوق رود

 | یسا هللانذاب کا هد! بولد مراقروق بعک ويد هلوا باذع,زس رس رزتسوک
 | لک ازسادتا هللا ح ورا یدراو هللاح کلشعل دن هدک دید هلا ع وجر هکلاح

 | یس بوقروق نوب راوح نیکعد رانوسیب رلندیا بلط هام هدن راک دذ كل
 | اولک ) بورغاج یرانلوا مزوتوکو ماذجو صرباو ضب یموربقف مالسااهیلع |

 || زویجوا كس نداض مو ارقف هدکدید ( ءالبلا کر غلو ءانهلا مکلو هللاقزرنم

 || قاخ هدسهب بوروط هرزوا یلاح هثقااب بوب وط یسلج بوی, داو ا 7 1
 ۱ رانش را جندل کا بو کوک ا دام دی

۱ 



oجو بر,  

 | بوروک ی لاحوب رانابعهدئام * رایدمروک ر فو ض رم كد هن رارع رخآ بولوبانغ ||
 ارقف بونا ةدننامز قاشوق یرشانوک كد هوك قرفهدعب رایدلوا لاتمومدان |

 هک ک هدلاوز تفو بوس توشوا رارحاو دعرابکو راغص ابساو لاحر انغاو

 یقژرو یهدئام هدب یدرون زوکیسهکلوک نشودهرب ب وقاب قاخ ب ولکج |
 هڪ ETE یووبد زلنوسعب اتعاواحصا بودباصوص# ها موا ارقف |

 ۱ ییهنسسا قحزبسا ندکوک می ییهدنام هن رار یر ب کج لا راتسردنتو رلنغ

 زوتواا زوتوا زوبح وا ندخدلا بولسم نیعالم ندحاح ةدنراکدید نسروناص

 تال« هدر هلب نم یرب ره حایص بونلوامح هم هننروص راز خ دگر هثسک چ وا

 ییاسعیخد راجو س٤ بوذیااجملا هبانیع بوفرزق بوروک یرانوبقاخ بوی ||
 یرلوب یسبع بولید نامرذ بونزکج هنفارطا بوشالغا هدنراکدروک ||
 رداق هکلیوس بوبالغا بودبا تراسشا هلبراشاب خد زلنوب نورغاح هلب راما |

 نواسانالس لوق هدرسات رمسف * رلیدلوا لاله یسهلج هرکصتوک چ وابویلوا

 كغلای هد هدام هکز دوبیزرب فلاخ هناتاوارک ذ امدقه ب ؤلوا نا هلبارخآ ||
 كنرب ره هکیدناراو كمتاهنادشب بولوا زوط هدنحوایغاا هکرس هدنجوا یاب |

 و ارتف نوک یکل وا یدیا راوامرخ جاقر ربو رانا هنادرشب و نوتز هدنرزوا |
 ماوعو صاوخ هدهب هدقدللوا هدهاشم هیسح غفانم و هیظع راثآ بویاض رح ||

 هب وانهدنسارا قلخنّوحما هبلاغم و هعزانم عفد مالساا هیلعیسع نیکعا ماحدزا |

 ید هنسک زووا زویحوا ا جوا زوتوا رانلوا 0 راکتالا دعد و یدرریدتا ||

 هرکصفدنوک چ وا نیکعا اعد هنب را تافو بوروک یرلنآ مالساا هیلع یسع |

 هدرا سال هنن یدمروک هدنزوب ر ن راد_هبح كرلز ۲ هک بسک رب 2 بودا تافو ۱

 هدف رش ثیدح بوئلوا فالتخا هدنرادقم و هدنعون كنماعط هدنام هکر دروک ذم ||
 هب را هجو بهو قااب هلکما هصلوق سابع نا بوند یدیا راو راک#ا هلبا راقلا |
 قلابرپ ذوق هیمطع ىدا راو یرهویم تنح هصاوق بک یدبا راقلاب هلب راکم |ا

 ره یربغ ندنا هدهدنام هلو راضءب ید راو یتذل كندنسن ره ,دنرزوا هکیدنا |

 هدنباور رب بولوا كيب شب هدتباوز رب كب هدتاورربرلندیالک | یدیا او هنس |
 هددوعسلاوبا ریسفت* یدلوا لزاننوک یدب هدتباور رب نوک چ وا هدناوررپ نوگرب 1
 " دظعل ینوکوا هدعب بونب دیا مارب ینوکوا یراصن نیفاوا لزان ینوکدحا ادتبا ||

 ٠ مالسسلا هيلع یسع هکر دی ور ندسابع نا *زد وب یبس كنم رلق داوا داتعم

 اطع نس هک کالبد نکسراید هن ندهللا هدعب بولوا عاص نوک زونوا هنویراوح |ا

 ( زدا )



 0 زوم

 ب وروئوک راکلم هدن راک دلید هد ام لوز هدن راکدتا ماست یوص ب ود رد ۱

 ینعب بوب یک یل وا یرخآ كقلخ بولوا قلا یدی و كق ید هدنرزوا پواک
 زا ینآ کاله بونا هغاشا شاب فک ردشعد بک # راد وط مات یسهلج

 هداسنف یدا زاو راماسمط عی یربغ ندنا «دنآ بوژوجوا هدنسارا وک لب
 باخت | صعب هکر ذروک ذم هدربسامتریهاشهیدبا هویمر ندنرهویم تنج هکر دشعد

 امٌعب رفکن م بذع مهالا ) مالسلا هيلع یسع ترضح هدنراقدلوا رفاک ةدنام
 (تیسلا باعا تنعلاک مهنعلاو نیلاعلا نم ادحا هیذعت يل یاذع ةدنألا نم لكا

 شب بوئلوب شوا حس هننروص رب زبخ حابصرب یسهلجج نیک اعذدب وید
 بود یدیغوبقجتالغوا و تروع هناد رب هذنرلګا هکزلیذبا مدارا لوس رفن كب

 بوشا نذک و ک هدنامنک دن ویهندمالسلا هيلع لوسر نرضح هدنیا الج ریسهت#

۱ 
۱ 

 هدفدنلوا نها هقماشنوتیلا هنسن هبهتربا بویهلوا تنایخ بواوا كما لتا هدنما

 تكندنامةفدناوخ ریه ج رات# رلیدناوا حسم هن رلتروصربزانخو هدرق رای لع
 یدیاراو ىنا ترد بولوا عارد قر یصرعو لوط ندنوتلا ناص یس ەرەس

 ندیسزاف نالس هددناوخ رم خج رات ( هعواتم تاز ) معا هللاو زدروک ذم وبد
 هنتوعدراکعس هاش رب رابح و ریکتع هلن رس نیصن مالسلا هیلع یباع هکر ذب وسه

 كنيلاعتهللا بوزاو ةرهش وب هکر دیک ندزسهنوب زاوج بوراو هدة دلوا رومأم

 هدکد یدهدیا ادن وید یدلواهجوتم هرس مالسلا هيلع یسع یس هلکو یلوسر و یلوق

 ند نکل ثیک هلون مالسلا هيلع یسبعترضح بوی د مهدیک نب بوق ندنراچتا
 هلس هلئزاحا ناموت ندن رحم هن هدعب بولد ,نسقحهلوا نس ادتا نزنس .وک ارت

 نسبی رقنعهکر د الب وب هدریذقت ناموت اب مالسلا ذیلع یسع ترضح بودیک
 مهدیک ذنب كسرر و تزاجا هللا حور اب د نوم" بوید نسهیارغوا هبالب رپ
 بود نسهیعا غ رد زکر ظن هدمشلدرغاح یرس هدرارططاتقو هک هلطرشوش

 زس هن راشادلوپ بوروط هدورشط نوع نوراو هرم ید یجوا نذالاهدمب

 هلب وب بویذ مدنا هراچ هصیلخت یرس نب هسروشی ربا ررمض کالا ادن بوریک
 بوقه؛نولد ردنرگفتق یداثمبوشوا قلخ هدک دتنا ادن نوقع ب ورکه رهش نامو

 هلبامالسلا هيلع ییسع ام دقم موق لوا بولوا پیذکت هدک دنا رارقا نامون راکنا
 بودنانعاو نعط اشاح نیکتنا نظ ءوس ںودیشدا هلفاصوا عقاو فالخ یع رح
 نی رللا كن وب هارك هاش بوتلبا هنن راهاشداپیامالا بولسنامآوت تح ناموت
 نوع بوغارپ هب هلب نه بوربدکج ليم شهرق هنب را زوک بوزیدسک نیراقانا
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 ههاشداب هلبالاو میدن نسحو لاح ءافخا ورک هرهش یودیشوا ن ذم تیاده

 | ندزکقطا هکیدتا نوکر  هدقدلوا تبحاصمو تمدانم ٌهجرد لصاو و تمزالم
 هاشداپب روید سسهرب و تزاحا هفمروص هن سل چاق رب ند هتک وسشا هکمزد ااحر

 كهللا مالسلا هيلع یسع بود ردن كلزوس كتس شک یا توراو هدکدید دا وت

 هیاض رم عیج بوید رذن لیلد هکمالک قدص بوید مزد زدیلوسرو یل وق
 هدنراوا بوید راو تمالع یرغ ردژرداقاک و هدرلسط هدکد ید كمِا جالع

 تمالع جد زدررداقاک و هدراذهاک هدکد ید كەر ورمخ ۵ تسررالعص هبوب هل

 قچوا بوئلناج «دکدزوفوا بوزود نتروص رلشوق ندةباب ب وید یراو
 زدیا ایحا رلزیم بوبد یراو تمالع ید ردزرداق اکو ب هدررحاس هدک ذد
 هللا یّسایحا تیمرودهدنا اوعد ےظع نیکسمو نوقاب ههاشداب نوععس هدک دید

 قداصرکا ردلکد یشیارلباذکر ارحاس رد ص وصخ هناا هلی رظ هرو هر یلاعت

 مهذبا باذع عاونا هبیثکوب هسزدیا راکنا لمروص بودرغاح ییاسع هسیا
 رزوسو بودذ لهروتک ناعااکا رددیعب ما دوخوا هسردیا ایحا تیماعقاو

 هراع یسع نوروص الصنم نوع توذدرونک یاسع تولک شوخ ههاشداب

 كکیذر دنوکو ب ادتنا ییاض رم یافش كسدا قداض یدما * هدکدتا رارقا مالسلا
 بوي وق ن رلقابا نرالا نلسک كلامو مالسلا هيلع یسعنیکعذ لهدا هب رجت هدکمذآ
 نیفلوا نشور ؛دکدلیس هلبلا جد نرازوک بو شن ةدکدروسس هلیلا هنر زوا

 اثلواهدر لخت یسعاب هد َبّوید زدلیاد هتوبن تعالعوب بوقای ههاشداپ نوعمش
 ندقطابهدکد رب وربخ ندنسهلج بویدرب وربخ رلیذالقصهن ابدی هن هدنزوا هک وب
 رهتسخعیج ودا فیلکتیط مم ءافش هدکد روتک هژوهظ بودیا فیلکت هسارپ
 هدکد تا نییعت یول نب ماش نوا فیلکت د تیم ءایحا هدقدلوب تک

 تدامش هیاسع تلاسز تعیعح نودنا ایحا هرزوا یتیدنلوا لیصفت هدوراقوب
 لس ر كناسع بوروک تازو هاسو هاش هدکدشا تافو لاا ین بودیا
 هدرسافن( راج بیب> صف ) رلیذروتک ناعا هلئاقباو قدض دشکیدیا هللادنع نم
 امهویذکف نیننا هيلا انلسراذا نوانرم ااه ءاجذا ةي رةلاناحصا الم مهلبرضاو )
 "هدبع قلخ كنب رهش هیکاظنا هدماشتبالو هکر دروک ذم هدنشنآ ( ثلاث انززغف
 یسو های ندئوب زاوح مالسلا هيلع یسع هئوعد هناا یزالنا نیغلوا مانصا

 هدنرلقدش القب هرهس نوردنوک ییدنسک ینا واعسا یربغاب یسدوباب ی وبا

 بوزوص یرانوببببح بوروک ردوک نی رافجتوبق كنودنکیربب ولدآ راج بیبح

 (رخ )
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 : هدقدلاغعصبودآ ج د رللوسر یتلغواالتسم هض عرب ورندا کیا كريبحهدنراکدید

 || نوااغصر هتسخ هع ندا رالوسر یودیشبا قاخ بولک ها ۶۱ بیل بوج

 رالوسر نژاد اهر کرد ررکت یرمغ ندزع راص مر تودیشلآ ا كر دیک

 | لزبسارک هاش هدنراک دد ردهاشالا «زمهللا ندار یی رو یتسردراو لب
 1۱ یرلئوب بوشوا قاخ نب رادرآ هل رک دنکر لنو بولد عهدا ردو ر ت هدرگلاح |

 | لیدبت بوردنوک ینوحم مالساهیلع یسیع هدعب بودیا سبح دوخا بوکود
  نوکرب بولوا بحاصم ههاشداپ هدعب بوشلاهلعباوت كهاشداپ بولک لرو
 1 یکدالکا ب راکدید نسشعا سبح هتسک ییا هکمدتشیا مهاشداپ نوع ۱

 مک یزس بودروتک یرانا نو ہدکد د یدلوا عام مضغ قوب بود |

 | هدنراکدد ردیقلاخ كنايشا عیج بویلوا یکی رش هک هللا لوش بوبد یدردنوک |
 || لسرم ہدنراکدید (دن رام مک و ءاشیام لعفب ) بود تالبا فصو هحرصتخ ||

 ۱ صد هدن راک درسا هن ماش داب تولد ردن تم زا هر :نککو دا

 || ییاردق قدنف هدعب بولیرابیرب یرازوک هدنراکدتا اعد بولب زوتک نالغوارپ
 توئود ههاشداب نوع نواوازوک هجداع هدنرلفدوق هن رب یرازوک بول آ هنس ۱

 فرش یلکاکسو زلنا هکات هلبااجر نیروهظ رلتمالع هلي وب ندکردوبعم ند نس
 هناعا هل ردت ودنا ریش" ینبلق كهاشداب نوع امدتم نویدهلوا لصاح ||

 نوممشنک ردیا تایرفک عاونارلنا بوربک هل هیاسیلک بید نس> نوک" رونک
 ردبا تدابع هراهص ینا رارفاک بودنا تانک قلاخ عرضت ندنیاق بولیف زاغ |

Eمز.ردسق وب مرس وا "رک ندنس ¢ هزوعمس هاشداب الاح ءان  

 || هرالوسر نوع” هدک دیدزعاشیا قلعتم هرضو عفا زعسلا نمروک زع رادوبعم
 ورنذنوک یذب نود لمروتک ناعااکا هسلارداو هنسایحا تیم ۰ یگنر رس بولود

 هاش بوعلاق نولناح هدنراکدتا اعد رالوسر بودروتک نالغوارپ شبا تافو

 فطا مرذبا ریذح یرس ندزکشاآو ند رابدوق ههردید ندم هج یب ههاسو
 بولحا یسوبق راکو ک هدب بود زکلک هناعا نوجا كلک هناعا هلقح

 تعافش هب هتک جوا و هکمدروک تکی هزانرب یوخ هدنخرفو یو ر بوخ

 زدرلوسروشا لزوم بوروص هاشداپ وید رد راک رل هنسنک لوا بود زدنا
 بوبالک | نوعس یتکیدتنا رثأت یزوس كنالغوا بودا نت هاش داپ هدک دد

 هدناربتعم هک رل دلک هژاعا هنسک هک هلهاتشداب ب ودنا رات صن هها_شداب



 مچ بر زقتحس
 هلو جد قنحوا 2 رالو سر هل.داةتایموق بو ہک هناعا هاشداب ها و باک" ههو

 لب دیش یببح نیکعا تیهصت هرافک نولک راج بیح هدنراقدلوا مزاف
 حص نیغاوا رقمرمغ ELS ولج ارك ا كرافک لاح لک ىلع بوتید ۰

 2 رک ا ندزاقک هددومسلاونا رک *رایدلوا اله ینو ها لج |
 تراشااعوت هدن ۳ یدرهلک هناعا ارز رد رهطا لاعحا یسک هناعا درفرب یرغ ۱

 رات * هلوا شماما راهظا ندنفوخیموق بولک هناعا هاشداپ هکرکم یدروتلوا ||

 هدربسافت بوندیدبا ییغوا راج بیبح تم یکیدتا ایحا كرالوسر هددناوخریم
 هکر دلیارسان بببحدا رع ندلجر هدششآ (ییسیلحر ةنیدلا یصقانم ءاجو)

 های ری نامز رخآ ردشلو راهتغا هلکعد راک باب> نیفعا راعص ندحاا ا

 هدهرافمرب هکرایدید راض ردشهرونک ناعایخداکا نکیاراولس زوتلا هذنراارا |ا
 هدک دنا راهطا ىح ند بولک ںودیشدا نب رالوسر كناسع نکدا تدابع

 یرلتسرغاب بونکج هل راقادا یببحوود نسردبایمقلاخم هرفیدمزب نسرارشارافک ||
 را عر رلیدتنادي مس لاح لک لع توغو روخابودشاط دوا ںوەيج ندندععم ||

 *یدوق هتنح نوکح هک وک یا یاعتقح هدن رکد تا موعه دن اف هکلوق

 هل [تیادهدعوق نزاهدر كجد ااعدد نکروبهدا لاله یو زرفاک در ۱

 هراثک یلاعتقح هدقدنلوا لت رذهدنرازاب هیک اطا یسهریقم یدردا اعدرمخ ود ||

 مالا هیاعلوسر ترضح رابدلوا لاله یس لج هليا لارج هصص بو دبا بضع ||
 چ وا یرلنایلوارفاک هظرب بولوا قباس هدنایا كراتما عیچ هکر دش مرو

 ندنیساب بحاصردوع رفلآ نعوم ونيسا بحاصو بلاط يا نا ىلع هکر دهندک اا

 ييا نانلوا لا-سرا ًامدقم هدناربتعم هصن * ردروک ذم ود ردراجت بابح داره

 صودام هلبا| صورات هجناوق راضعب سروباب سوب هللا اک یراتسا كنهتسک
 هدنآرلا تام مه *ردسولام هللا نامون هجاوق راظهب ضورام هللا ضوراباب
 قداصهلالثلسر هجو بهو هلبا بەکر د ساودا رم ندتلاث رداثحوب هوش

 ةندلایصقا نم ءاجو) ردن ومع یججوا هججو سابعنا *ردمولشو قودضو
 رد هنسکر, ىج رجا یصکسا ههلوق راضعب ردراجآ بیحدا مند (ییسبلجر |

 راحت ببح ةصق ندنالیزاب هد راوتو هدربسافت (یرخا ثداور) ردروک ذعوید
 هددناوخرمم مب راتن کل رووا مهد قلوا لوا ندزملکح کیک مالسلا هيلع تبع

 کج هاکح هک وک یمنع هکردو یلصح لصخعم مالک نالوا کور نانهو

 هننالوزرب هنوعد هلايا قلخ برې ره ندنویزاوخ بوکید هفللخ یلوغمش بول

 ( هکمردنوک )



 می ب,ه لمس
 ندرلددو نو راوح را ی هل یسیع عفر زا دعا نیکعا تیصو هکمردنوک

 | هنرهش هیک اطا یتاموت هلمایص هدنراةدلوا صالخ بولوا التبم هیاذع عاونا

 ١ كنک درزوب دن راکدتا توعد هناعا بول او! هدراکش یهاشداب دنرلفدرا وبوردل وک

 || كهاشداپ بوزاو ب وب وط نوعع هللا یهلایو هدنراقدنلوا سح بوړدروا
 || هلفح ما هدقدلوب هراج هکمرک بوراو هنادنز ةيفخ بولوا بحاصم هنصاوخ

 | بودروتک یراسوبحنوسبواوا هلاو>وش وا هراثادنز بوچآ یروباق اله
 |[ کر دروکذم هدمب بوشد یدتا روهظ الصفم لاوحا ینیدئلوا رک ذ هدوراقوب
 | یرازاسم هنومعش هرک صن دنتداه-ذ بیدح نیکلک هناعا هتسک جاقرب هلهاشداپ
 || هللا راناسم نیکلک یهلایو وید ردکر ک ما كاله یرافک هکر اقج ندرهش
 || لرهش مالسااهیلع لیئربج هدقداوا حابص بودیک بوقیچ ندرهش ہیک
 || رافک هدفدروا هرەلرب توتشتاب هنن راداتف كنسوبف راصحاو نوک هنسهژاورد

 | كنهصذوب ( مالسلا هيلع ىسع عفر) رلداوا لاله هلجو اح یرهرهز كکابات

 | ندسابعنا * بولوا هرشک لاوقا هدخ راوتو مسافت هدننیفیک اصوصخ هدنیبس

 ۱ مالساا هيلع یسیع هدنراک دک و س هسهدلاوو هناسیع تعاجرپ نارلبدوهم هکر ذ ورع

 || اذو یکاح رایدوپ هدقدلوا سم هنتر وص رازح هلج نیکعا اعذد هرلنا

 | بوراو هلقافتا نوکرب بودیامرع هباسیع لتق هلرایدوم هلج بوقزوق ندلاحوب
 e موعش هکعا لف ںواک ه.صع رارفاک هدعالک یانئا توروص ا ضد

 | بوتلبا هیهطوارپ ییاسنیع ترضح مالسااهیلع لیناربج هلقح ما هدنراک دا
 ۱ دنسیهدا ولدآ سوباتلف نوعلم اذوم نوکحیکوک ندنسەجاب كن هطوابو وقف

 ۲ نامز ذعب نژیمرلوپ بویارا هدورگا هدکدربک ندذحاب نوادرک هل نا 9
 ۱ ثمعنیکمت ود هنتر وص یسیع هلود- تردق نکل ب واد مداود هدقدقیح ٥ رشط

 || *یدنلوا بلصو لتق بویتلوالع هندا رف بولتوطوید نساسیغ نس هلی وس
 1 هدفاطراحرب نود راو> ذنرلک دنا مزعهیاسیع لتفرلید وهم هکر دب ورح ندک اذ

 | هنندیب دوهد نیما ناطش بورک ورجا ند؛رجپ مالسلاهیلع یسیع بولوا عج
 || مالسلاهیلع یسیع ولکه وق رتخادب رخ یدوهب رفنترذ نیکمرپ وربخ
 یسیرب هدکدیدلوا قیفراکب هدتنج بولوا لتق نوقج کردا هنود لاوس
 یسیع هلقح تزدق بور واک | نساصعو دنبلدو ناتغق نیکعد هللایناب نی هتشا

 یسیغهدفرطوب یدنلوا باصولنق بقاتوط هدقدقبجءرشط نیکغود هننروص
 ذل ترضولک | نددنکو قرا ةتاطمر ون نودلدانق با اد تب

 ( مو )
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 ۱ هدنروص قعیع ییهنسک لوا نورک ورگا رارذاک نزلکح کوک یی هدک دنا ۲
3 

۱ 

۱ 
۱ 
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 # راددتا بلصو لنو بورامح هرشط نوناص مالا هيلع یس ر نیکسروک" ۱

 تا لک رک د ااصوو جیاصت بودنا ۳ یو راوح نگر همی رها | وو را ّصعب

 ها هر هج 5| جاقرب کت تولو لوا رکنماکب کن ار لوا ندرغوا سورخ رک ۱

 ا كو راوح ا وام رادو هدق دلعاط نو راوح بود ردک رک ١

 هعقازوتوا نامه تولد زرسررت و اکیس دین هنسیربندنالوا ېر ندناعا

 | ليل اةنعل هیلع لیلذلیلد بولکح هک وک یی نع هدفدازوغالوف نولآ هدنرکدریو |

 هکدد مرکب زوغالوق نب بولتوط نود هیاسیع لکش هللا ادخ ماعتنا
 یهیع وزکب هزوغالوق یسهدوک هاسیع یدو كنو هدد تولوا باص تولد

 بوشود هعازن قاخود ینیعیناف هسا زوغالوذ زوغالوق یاق فسا ماسلا هيلع

 رفط هناسسیع راددوهم دعا وق راضعد * یدلوا مظع لاتقو ملا لادح هدنرلذب

 بوراد ییقعس كنراغم بوک تاور هلعح تردق بو وق هرهراشمرب هدراعدلو

 نولتوط نیکلردود هراس لکش یدو نرکه غل و هدعب بوک هک و ک ییاسیع

 زولوا ادومدوخاذو ندن وب راوح هراددوههد ییاسیع هد راوت دهن # یدنلوایلص

 هکک  هلتوب راوح هدنحاوازدنوکییاسررابدوهب هدق دازوغالوق هدنس هلباقم هجا
 هلراکنا نوب راوح بوراسعح بوتوط هلنوب راوح هدهراضهر هدمعللاتب ةي رق

 كلدباردنایصرم ءار او یوم -ایحانس بویلغاب هلا رایدوهب ییاسیع بوانروق

 هلبا تشم دوخاب پونآ رنکید هن رزوا بویذ نس نمراتر وق نوعن یودنک |
 هدنرکدروتک هنجاغا راد هکعا باص هدنتقو قاشوق بوروا ندندراو ندنکوا

 نیکعود هنتروض مالسلا هیلع ییسع زوغالوق بوکج هکوک بوزو, راغاب |
 تلصو لند بویماکد هضدرغاح ويد مزوغالو نب بولناص ییسبع هدقلوک ارق
 یزوب ابد هدنرک دتا دصق ررض هیاسیع رابدوهب هدسدق رات نکل * رلیدتا

 بواکچ ہکو کی سیع بولی رابراشاط بونب روکر زدلب بولوا قاوک ارق یک هک ||
 ءایحارک | پولقاط بیا بولتوط نیکدردنود هنتروص مالساا هیلع یسیعزوغالوق ||

 هئنتس وا نول رک وت دن زود ږد ن“ نمراترو5 ییدنکن وعن كسارداق هبانوم

 هرکصادنعاس قلا یدلصآ بویئلوالع هکدد مزوغالوق نب ب وانآرلیلاحو رانکیذ

 | یواصع نر ندنهاشداب زل مد یاد وب لوا ی مہک < كع م ا

(ED 
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 E ۀد هر هزبعه ENG نوهسق  یدنک بولآ ۳ تو EET هلشاظ قلوا یني

 تافو نکر واکج هکوک مالسلا هیلع یسیع هل وق ۱!عهصن ,دنابل رست
 هرکصادتعا ےس دا او قاع نا ندتعاس جوا هود بهو تودا

 || بولکجنکروب وا هکلب وبا تافو هنوق ی ر واک دکوک هدمب تواک زی
 || ردشهکج نکیا قاادوابویموب واو بويع تافو هرزوا هه باور نداء نبا نکل

 ۰ ںوشذ و هدک دک تعاس جوا ندحایص هدییتف فراعع نود 1

 هدش رش سدد هدردق "هلبا داتا از عفر + E هدنیل الج رست

 تلود ر , هکردیو سه * یدیا هدنشاب 3 مالالا هيلع یسیع تولوا عهاو

 قر 1 نسردیک هدنف رود مزوک حر یسهدلاو نکر رویکح هکوک تواک

 | (صباصخو لئاضف) یدلکح نود ژروشلوپ رودتمایقهدل او یا هدددشمراخض

 | ندماجوولیوب هتروا یباسیع هدکوک یکلوا هکر مکیدنک هجارعش هدناربتم هن

 | تواوا یوم ندلوسر نرضح وید مدروک وار ۳ یزمرف یک شتیچ رو

 اولواو ندنیلس مو انا مظاعا مالسسلا هیلع یسع هکر د راش عدت نیشرّوم
 مارک: ابنا فارشا قرشاهکر د راشع | جو رضت العز ک اتولوا ندشن رک معلا

 قح *ردمالسااو هالصلا اع ح ون و یسعو یسوم و مهارا و دج ترتظح

 | و يسوع و میهاراو حوت سج ءاینالادیس) هب ره وبا ثرضح هد هیکسحماوف
 هب رق هدسدق مالسساا هيلع هکر دن و ره توند ردشءد (دج و یسع

 || تواکهدوحو هر کص لس شب شل اند سها هداراد كيمور ردتکسا هدمعللا تدب 1

 تولو ارت هد اید یر 5۹ اب یدینوا E ها وق یرص) نسج

 یکنانوا هد يق قراعم#* یدلکح هکو کی وکر ردق هدناضهرهامهدنشابچ وازوئوا ۱

 هتعاندبس ون تولوآ لژان لیتا بات کنول رمان هدنب یقلیلخ دلت ەدنشا |
 هددوعشلا وبا ریست نود یدبا هدنشاب کیا قرق هدک داکح هک وک راربد یراصن ۱

 || بولوا یآ زوتوا هلج ی وبن نامز بولوا ربمغی هدنشاب زوتوا هصلوق سابع نا
 ج وا لس ج وا توعد تادم هداك و للم تاتک # نود یدلکح هکو ک هدر

 ۱ بولواهروس شب زوتوا لبجتا .دفاشکف شک ردروکذم قید یدبا نوک وا یآ |
 || هرزوا نانوب ناسا لیا هددصاقم حرش *یدبا لاثمالا ةروس یسی رب ندا | 1
 || بوئد یدبا یتا رس هدنحرش مظعا ماما یایاص و تکا حش لیون ىدا |
 تیدح رب هدشن دح 8 یدلوا لزا ی , نمک یچ > وا نوا كناضمر رهش |

 سس

 ۱ بر صا شصت ترفم یاس تند نرمّع> e هدربسافت * ردراو فرش ۱



oجک سم  

 یر ردب رعم ندنظعل عوشیا هسا مالسلا هيلع یسع ردکعد كرابم یسانعم

 ندحوز راضعب رذنوصکیدتا بولق ءایحا اب یتوم یایحا ییبدلوا هللا ح ور حد |
 راضءب بود ردو ناتلوا تراشب هلی ایسعروهط هلیسهطساو کالم دارم 1

 مالسلاهیلع یسع بواوا تداع كد ردحوز هدقذنلوا حدم هنسن رب هکردراشعد ||
 یسلع هدسدق ےرات *رلیدند ح ور نیفلدارب هال ارج 2 درحشرسهغطا جد

 یکیدلشیا یسالاو انایحا بوی یتانابن نب هدرب بویک ابعو درج مالسلا هيلع
 عرج نا یسعاب ) یلاعتق> هکر در وک ذم هدقاشک بود یدارب نساهم کالا

 هركصندقدروب ولد ( سدةلا ح ورب كنذاذا كندلاو ىلع و كيلع تمعن رک ذا
 ادغ ندنراقارب جانا بویک ابع اماد نوجا ادخ عن رکش مالسا هیلع یسع ||
 تر لکوت بود هقزر عم موب لک بویمالقص هیهتربا الصا ییذنسسنرپ بوشیدبا |
 لّزسو للایعو لا و لاش و لام بولوا حایس ا رک | هدسدق * یضارا هلبا حاتف |

 ره شلورد عر یدا هرزوا درجو دھر لاک تولوایراوط تایسا و یراد و

 و رفس هدشاب هدب زوق هدشاطو خاط هصنوعضع × تسوا یارس دمآ بش هکاک |
 ضع یدزوا هدماعم رب وب بودا مارآ هدنآ هساوا ماسحا هدر هت ره هدرمصح ۱

 كجهدبا اما بوتوط رومغ عیظع نکر زک دار نوکرب هکر دروک ذع هدناربتعم ||
 ندنجا هدک داید كمرک نوراو بوش روک هراغمرب تقاع بویلوت اشو رج 1

 یسک ااف تنح "ء,زاعب ناکەی هراوا تولوا یساحلم و نم و یساوأامو ۱

 لیاربج هکر دوب یسانعم كتبا (سدقلا ح ورب كتدناذا ) هدریکر فت * یدشوا ||
 بوند یدشلوا نمیاد هعمل وا رود هدلاوحا را ندأب لناسع مالساا هيلع

 هلا اصع هدنلانونک ناتفق و هيقاط ندکو ب هکر دروک ذم هددناوخ ریم رات *

 هدر قحا و هدرب یروق ساوا چکا هدرب هن ره بودا تحایس هچهداب اعاد

 عیج ندئسالتما ههالا تبع و ندنسانغ لاک كن رش باف ب وا دص1 شاط |ا

 ۱ هنتسوا قاربط هدکدن كفا ید اوساا ىلع هدنناب ییدعو دوحو كلا دامو اند ۱

 یدرروب ولد * ردقوح ید وب هناح كحلوا * ردقوب اه نوح هداند راد ۱

 ۳ هنساهم هدن راکدند نکه سا | بک عرب ںویمکج نیلا كلهداب نو راوح نور ۱

 ( رداق (



 هوم برم مس

 ,دقدلوا ههک بونپ هنب رزوا بورب وب آ بکس رب نوب راوح نیکعد ملکد رداف
 لوش نب بوررو هنوپراوح هنپ نیکسلک یرکف ییّوصو ىع كنا هننپ رش بلق
 تزاجا نوب راوح نوکر هنب یدد ديا دیقم هب ودنک ی علف هکمرازریب ندراهنسن

 فافو یپ یارس لوش نب هدنراکدید ېل هديا اخ هناخ رب نوا نکس هرس هکریو
 هلوا كلام اکا رالبا هسرواوا زا مرع كلاهو بارخ هسرولوا زازد مرع هکمزان

 یسع هدنراک دتا نورب نددسح ییاربا هد وا نون تب نوب راوح نود |

 گلبااس راف "هناخرب هرزوارخاد ج وم وش ا بوراو هناب رد بل مالسلا هلع

 ترخآ هلبا اند هدنراکدندنلک خد هدوجو هکلبنلوب اش انب هدنتسوا چ وم ب ويد
 نکا شاد صا شاط رب نوکرپ هکردب وره * یدروب وید رد هل وب ید یلاح

 شاطوب هیلوا كل هقالع هی هثس رب نداد هکنشزوناص نسیسعاب تولک ناطش

 شاو ددر ن یساط لوا توعلاق مالساا هيلع یسع هدک دید ردنداند جد

 (كمدخ اهاهاو كلاندلا نا یرمعلو كلاذه ) بوت هپ یشاف رفک ناطیش

 زدکعاتكنءائد قیقح نوسلوا نوعا كنسكنرو تقی كنسوشاینعب یدذ
 * دوک خرح رب ز هک مآ تمه مالغ ( یا ) زدکعابنا و مادخ هسا اند لها

 هللاح وز اب نوب راو نوکر هک دب ورح ( ړن) تسدازآ دریذپ قلعت كنرهچرهز
 بوادهلاب یی هدنراکدید زدن ببسس ززجاع ندنا زی نسزرو هدنر زوا وص نس
 لئام هغلا نسغنق نک هسلوب رهکرب هرج رب هدلوب هدنراکدد "ريع لها دز

 نسلکد نیش لها رسیدما هدنراکددد قدرولوا لئام هرهک ب وید زکیدا رولوا
 بونا عذرا دەر مالسلا هيلع یسیع هد سدد رات (لسرلاسرا ) یدروب وید

 بوکج هکوک ینب یلاعت هللا هک ها نوم هدلاو یا هدکدروک ر الغا یتسهذلاو
 نودرغاح یو راوح هتسهدلاو نود یدمرب دنا تباصا هتي ی ربغ ندرمخاکب

 بودیا ۳ يلب هعلخ ینەیهلا اوا عیج هللاسر ندنف رط یدنک هدنراک دلک

 ةذنکارپ هلا فارطا نوع تیاده رها بجومر نوب راوح هدکد تک هکوک ھنن
 یر ره بولک هرب رب ردقم یعما كم ۳ زور هتک رود ندنرلحا هدعو ربذل وا

 هرس یب یاعت هللا هکیدید یسبع هکیدشازاهدنرخآ كنلبجفا ته بودناعچلیحارپ
 ههااهارقلخبوراو هل ان ےب مدلیالاسراهلاع ما یزس ید نیک دشا لاسرا

 هک وئاخربول دآم مع هنس هلا مرح هکر درؤک مهد لوا شاارع * بوند اليا توعد

 هنجاغاراد هلشطقلوا یسع بولص ءیدشلوبافش هليا یسع ءاعد نکیا هناوند اناس
 بوکح کوک یب یاعت هللا زسرالغا نوح” بونا یسیع هدنرافد-ثالغا ںولک



eتک برم  

 | شعلوا لیدبت هعروص A ی تباصا هند یرغ ندربخ اکب

 یسراددو م راودع ېچ سیعا هکندروم ییاعت هلا هر کصا دنوک ید بولد رد هننکوپ

 ا صء؛بوراو « هرلئا تو ندک و ک رلیدموق هکعا تیصو هرزوآ دا رھ هنو راوخ

 ۱ ندنا کس هکراو هنر ا نوناخ مان هال دی سه نالوا هدعاط نال هل هژراععا روما

 تمدنا تاقالمادشا اکس تودنا تاقوک رب و راک ارذقوب هثسک .شهالغا هداز

 هسفارطا نوح ا توعد همالسا ند قلخ بودرغاح یول راوح هلکنا ردوا

 ندنالدسع در هدن رهش ۹ اطا هکر دوب یسدضق كنوتاخ هرول نح * زدنوک

 هضاحسم هدنرلکد لیدیهلحاکنن ینوب لینارسا نبفارشا بواوا نوناخ هلاص ۳

 توراو بو دیشا نتارحم كناسعیدرولو رهناهب بويع د هر هنسک ندنناجنیخاوا

 عرضت هقح ندنبلف بوروس ڻيلا هنسهفرا كنا یسیع بویعد هیهئسک ندناج

 هلقح را ةرکصاوک ید ندفدئلوا عفز مالسلا هيلع یسیع یدشلوب اقش هدک دتا 0

 قرغتسم هزو خاط هلفح تردق هدکد نا هغاط ییادروط كنوتاخو ندکو ک اپ

 رایج: مدآ ینیزب هنر دش هیمور یب ر یسیعبورغاح یو راو> نوتاخوا بواوا
 هشالو زاح یتب ر هسدق رب هسوسرط ین: ره رغمقب زب هقرشم رب هنسالو

 نولکح هکو که دعب بودا نییعت هکمک نو توعد هند قلخ هشالورب وب ی ر

 فاوط یشرع ہلا هکشالم بوذیک یر مشو لکا تذل بواوا رونرپ بوتلدایبق

 ساارع ( نوب راوحو رع لاوحا ) یدلوا یواهو یضرا یکلمو یسنا بوذبا
 هدک دل . ینکح هلکح هک وک مالسلا هيلع یسیع اناس هکزذب وص ندابهو هدیلعت ۱

 شا داور هغ رم یس ذلاو بایت لو ن ناو شادنرق ترآ نر رب ینو راوح |

 نوعهوع رعیسبع عفرزا دعب نیغلر ععاود زکلوارود الصاندنناب كمهدلاوبودبا 0

 شدردنوکر ببر وادآ سو دون یلاعت هل هنوز امامدقمیوراو هنورامیهاشداب مورایح وا
 هغاشاشاب و لقینومع هلسودوب نوع ثاالض نورام هدقدراو یخدرانوب بولوا ||
 لوتس»یلکفوخ ةرانوببوشتب رارفاک ندنرادرا بوجاق یبح هلی ر بو دیا باص ۱
 نورام یدلوا دانو باغ یك هلع رج تولوا قتشرپ هلق>ح تردق «دقذلوا |
 هلل سما هنا توتروا یغارمطهددلوا رهاظرتا بوریدزاق مکحتیرب وابولک هلب رکسع |
 ع درسا هت* یداک هناعاهدنراکدرب وربخبوروصنلاوحا لناسیعنولم یتعلدلوا ۱

 لیحهدسدق مص ەد ددد رات * ںون دیذتا تافوہرکص لہ لا نداسيع عفر ۳

 هرکصا داسیع عفر هکر دروک ذم هدیابل مسافت * بوند زدشهلوا نفد هدات ز روط 1

 هاوه سا دراک هناج راک بودا باقعو ناذع هلهحو صمب راد دوم هول راو> |

 ) هدکد شرا (
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 لوسر كهللا نس ن هرابدوهب دیک ۳ هدک زه د كب بو دیشیلا ا

 هنرلشدلا وبالاسیوصآ بوصابهدک درس وک ت از هوم A بودا توعد قید

 مدیالوا ن ۱ نلاوحا كنابسع نکرد رارول هدا افج عاونا ید

 مدزاموق هکمروکربا رض هباسبع بولوا ځ رات هکمدیالوا شا شیب هرایدوهب
 نیفلوا,دنمکج تح كن راهاشداپ مور یهاشداب رادو و ریندنام ز هک بواد

 یسیعنید هدک دلیب بوروص یتلاوحا كناسیع بودرونکی توی راوح شب رابط |
 یسع تویلقاص ندیلنهاخ مور یتکیدلک هما: نولآ تعب ندنوب زاوج ةرذوا |

 تویلقاض ایظعل نجامآ راد بورد شا نذراد یناشاوا باص هلداقتعا قلوا

 بوربق رفاک رفاو ندنرلجما بودا ارغ ةبازج منهجو ارس تبوقع لینارسا یب
 NE تانارصت یدلوا مواعمو رهاظ هدنامزوب اد تا هدمور راد ید یراصت |

 ص لب قرق ندا ساع عفر ردوب یپس كندلوا هدمور راد ید ییضا

 ۷ 0۳ و تالو نالوا یاکتخت سوای سا, نب سویطط یهاشداب موز

 || نیرهشسدق بودبا لو ذورءقحو لولغمو رسا یک لونقم ین ۳1 تالتارشا خب

 ۰ كراب د وم هدناربتعم ضعي * یدموف ناشن ندشاط هدنتسوا سا نار و تاغ

 هجن حقججهاوا ناب پو زوس یراندب بوب وق هشنوک یسا تیاغ ی راباذع هنوب راوح
 نا هد دناوخرمم محراب # نود یدبآ یرالوا هدنارګر تاغ بواوا هدر.سر ما

 بودا عج ینوب راوح هدکد اب ینکج هلکح هکوک یدج هکر دن و ص نادننابع

 وید ردکچ هلک یربمغی نامز رخاو ش رشت هلناب ااصوو حیاصاوظعاوم هصن
 ۱ بواد مدتا هقبلخ هرس ینوعس ها ه> سا هدعد بودنافی صولو ف رعد الصدم

 رد اک نک باقی ول وطهلرون مار )هک کصفدت هینراک شال وق در

 هندیرانآ هکر دکر ک هسا یتتغل كم وق ولردرب رکی رب ره هدک دریک هزکیلق روئوا

 یافت هرلیدوه یرب ندنود روح هدفدلوا ماعاباسصو بود ردکچهیا توعد

 ندنسافج رایدوهم نو راوح هکر دب وره * یدتبا روهظ عفر هصق بوذا
 درب ییرب ره یسع تبصو بجو ەر افصاا نوم ی رادار (هدنراقوا صالخ

 یب راضعب هزاح تالو یب رپ هب رغهنی رپ همور یي ربوردنوک هیوعد هخ د یوو ارد
 رافرظولوظ هلرون هکالم هززوا یکیدر وربخیسع نورذنوک هکلام ضع جد

 كنقلخ تبالو ینیدلوا زومأم دننوعد ی رب ره هدنراکدو و هنودراوح بوروتک

 هددن _ وددناوخ رسم خ ریسه رات ) ییا تلف اب هه دا م وا ف تعا

E بد aS e 5 us 



 جو م ¥

 ا عوق یراصن نالوا ت دما هدکد لکح کوک یسع هرزوا لوق سابع نا

 یدوچ ر وادآ سلوب هدعب بولوا ميقموتباثلیب نا کس ا مبقتسمو قد رطو
 بغار بهارر هک هل هح ووش یدتا هاب ن رالاح هللالضو هارک یرانآ

 تک نویئوروک هبهنسک بوذیا فاکتعا كدهبآ ترد نواک هیاراصت هدنتروص

 كردنوک اکب درب درب یهنسک وا ندررک الع راک هدکدر و داعتعا هباراصا هلتدابع

 بقه و ر وط س بوید عهذبا ملعت هنس ضعب هنب رب ره ند هیهلا رارسا ات
 هکتسرواب ند مردنوک هنتما یساع یب هدام هنن ر كرلتوب هدنراک دردن وک ییاکلمو

 ندهالا هراشدا هلب وب هدک دید لب دوا بود ىدا رداق هره هلومع یسع

 یسسع هکلوا شاب یدما * هدکد ید قو ب ود رد ۔هردأق هن سک یریغ

 دتسهکیا * یدتک هکوک هنن نودبا حالصا یلاع بوشا هر ندکو که کرد رکن
 یسع کارد ھه E اع هلا هکلوا ش یاب نکل بولد هلو ید

 ید هنسهجوا * یدکح هکوک هن نوردنوک هثب زوبرب ینآ هکر دیلغوا كهللا

 هدنراک دید كعا لتا قاخ ا كنم زودرپ قسیع کل نود هلو

 یدرذنوک نوا مالعا یراربخ وب هزسیب ردکر که ساک هنا یعوق هدنیشبونل ریک
 بوبابق یت وباق هعموص هدعب بویلپ وس تاب رکو تاو هزره هلوقموب بود

 ساوپ هیهنسک جوا لوا یراصن ٌهفلاط یسهتربا بویل زاغوب یی ودنک هدورجا
 نینءا-ء وا هلي رب یز وس كنب رب هدنراکدرب و وبد بوز وص وید ید.د هن مس
 شملزاغوب بوجآ یب هعموص بوزاو ود ل هذیشيا تاذلاب ندساوب بویعانبا قاخ
 یکیدشا نیعلت نیعا ساوب یرب ره بولوا هفرف ج وا یراصا هلج هدنرلک دروک

 باز حالا فلتخاو )رلدشتا راستخا ین »رب ندراغش رفک لطاب بهذم چوا

 عقر زادعب هک ردب ور ندی دس هدناربتعم ضعإ * ردوب دارم ندنننآ ( ھن نھ
 نولیفژاع وشراق هب هلبق بوزوط هرژوا مالسا نیذ لب ر ناسکس یراص ییبیع

 هدعب بوروط هل وب هوا كنجهدنراب ام هلرلیدو هد بوئوط ج وروا هدنیآ ناضمر
 یتنآ یکیدن نیکمتا رکف رکمو هلبح هیاراصرفاکر داهبرب ولدآ ساوب ندرایدوهب

 هباراصن بویابق یتزوک ر وید رانوسناص روک بوجاص قاربط ذنشاب بویلریکس
 ةدنرلک دید نساس ندالتف هنسک ردقوش ندزب ىل ب ولد نیسیهزولپ ۳ بواک

 نسزسناهن ندعوق ےب بونا ندکو ک یسیع ہذعشود نکل مندعا كجرک

 نیک ناساس بور و هبون اکب یدراقج یز وکرب بوروا هّجناہطر اکب وید
 یراصن هدکد د مدلک نوګا كعد هرس ییدز وما یکیدتیا ےلعت اکب هدم ود
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 لب رپ هد هععوص نیاوم رثک ساوپ e هطوارب و هداتسیاک بوئاسا
 یسانبولق تویلب وس هئا سعد ندهرح» هیاراصت انایحا ںودا تدابع ائروص

 ندرارسا هرس نوار بوئرکوا لکا هد هرو نع تدم بودا بذج هیودک |
 نانا یییدنار ییاینا عیج لاعتقح بودبا عج قلخ وبد ردراو مکج درب ۱

 ےل لکاو رج برش نوع سب هدنراک دد یلب بولد ردبلکد نوععافستتا |
 رلیدلیالع هز وس وقت E د ا مار 6 ود ی

 ندقرشم بواد رراغوط ندفرطه موجتورقو سو بودیا 2 ید هدنامزرب ||
 یدما * هدنرلکدید رد یلاعت هنا ںودد رد نردنوک یرلثآ ندفرطوا هدنریکدید

 هدنامزر تودردنود نی را هلق بولد كالو وشراق هقرشع یزاع رد هدقرمشم هللا ۱

 هدکدید یدلک ادنرب کب ولد یدتا لود یاب ول كنس ىاعت هللا بودا عج ید ۱

 | روطست بودک هسدق نیعل سلوپ هدن راک دتا تبع کوب بولاتا قلخ

 هفیلخ هکجا داسفاو لالضا هی دانراو ملت اتروص ییاراصأ ییهتسک وادآ |
 ۱ تسالو هدعد تور دل بن واد ردرلد ر 1 جوا هللا هلا مع صو یسی۶ Ed و

 ۱ وادآ بوقعل ندرلیمور ودد ر د.اغوا كهللا یشعاشاح جد هنآ نو هموار

 ۱ و دنک كهللا یسیع اشاح هنس و کام هدعد نودنآ ماعد 4 کت

 ۱ وربندنامز هع هدکدرب و داقتعا نس> هر ودنک ها راصڏ عج تودنا نیعلطت

 بودرغاچ اھت رپ ررب ییاکلعو بوش و روطسبوجآ ینزوکرب ینیدابق لصق
 مزوک بوليس یزوک بود مداوآ یضار ندنسمدروک هدتود ییاسبع هج وب
 ملعت کس ن یدما # مردیا نابرف هتالود كنا یو دل ن راب سد یدلحآ

 اف و ییمهنریا تویلرصا ولد نسهدیا توعد لخ هاو ند کیدا

 | یدنک قاخ یر رھ كناکلمو بوغع) و روطسن هرکصادنوک ج وا ب ویلزاتوا
 لادجو كج هدنرارا نوا وا هفناطرپ یر ره هدک دشا توعد هئلطا بهذم

 ۱ هدنرلحا توادعو كد هتما تولد رق رفاک رفاو ندفرطره تواوا لاتفو ترحو

 ۱ هللا نا یسع هکر دهب روط د یرب بولوا هقرف ج وا یراصت سد * ردیفا
 1 چوا عمو یسع هلهالا هکر د هساکلم یربررید هنلاوه ی ہل هکر دهب ودعا گرب

 فاتخ اف ) هدر ساق یهاشم * رلددلوا ر 5 ید هطاطچوا وا رربد ردراب و 53

 دن , وعل بودرد هللا نا ی ساع هر رو ط سا 1 رو ید ) منم اا >الا

 كهالا یسع اكلم نکلرلبدلوا رفاک هقرف یکیاوشا نولدرد هلل | وه ید

 شاک یکن لوا بولوا ناسم نیکعد ردیالعوا كع مع یس راح یلوسرو لوق
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B5. ۳۱: Be 

 ۱در ترشح ترمضح e هند هق رذ و سر 3 . |

 ممیداوفرف نذلانا ) بوند یدا هرژوا مادعناو مادا مالبسا ند ءا ها

 .تواواهق رفرب ش دوم دشاطک زدن , و ره ندلوسر تربصح هدشآ ( اع اوکو

 تولوا هقرف کا شع یراصت لکد هق رفرپالارد هدع6ج ییعد هدران یسهلج

 ی هفر 0 وا ش مماب لک د 23 رفرپ الا ردهدرانی دهل

 یدو ن هدفدلروص وبد ردرلوآ . هد رفرب لوا بود لکد هقرفر الا رد هدرا

 باتا هص3 ) رلسشهروس ود ردرلئلوا هدنرزو ۱ لا كسا هدنرزوا ته عاععا

 سوبسرط الاح هدنانوت تیالو راذوب هکرد روک ذم هددناوخ رم ی رات ( فهک |

 ےک سونیاج نالوا نک اس هدنآ رلیضعب رلیذبا ندنرهش سوفا یراکدید
 هسا r بودیشدا یتکیدنا ردا قو ءایحاو یم ءارا تكاسدع تنرضح

 نوععمشل و هیاسدع هل رادرک اش دهن تولد ردبحاو قلدصت نیعلوا ریمغب

 عضو كن یرادرک اش بودنا تاو ندنض رم رمحز هدا یک یودیک ندارد

 سوسن الا هدنراکدرب و رخ بواک هن راذطو بولو ا نال نوراوهاسیع هرزوا

 || جرات نکل + راپدلک هناما یسهلج بوپد سوفا هزعامز نک هارفک
 نالشد رد ا تافو لوا ل زویکیا نداسیع ت وہ سونیلاج هدامکا
 ٠ قلخ راس كن رهش سوسفا هلفهک باعصا هک ردرلشءد راضعب ردغلاخم همالک ۱

 هره س لوا نوحا ند توعد قیر ندو راوح اصلا نوء یراک داک هناعا

 نکر دنا توعد ها د قلخ هدلاع فارطا نو راوح ردوا عقاو هدک دردنوک ۱

 یتلدارغواره نودنا روهط ندلبااب ندهور راد سوم افت سو ئایفد ندرافک 1

 نودا لف یرلئدنااب راو بیعزتو رج دماصا ت دابع یل ره سش

 نطو در 7 ۱ ۱ دانء بودن دا ایفا یت تكفا هدکد لک هنرهش سوقا

 یدردا تسایس ب ور دلوب ییصعب كراتانل رک بودی افتحا یک ۱

 بوریدتبا ادن ويد نوسلاق هنسکهدرهش بودیا راناب رد هراعص هدهرشط ندرهش |
 نکیا رالوغ-شم هفح تدابع بوناش هدنرلوا هنسک یدب ندرهش نایعا دالوا

 هرکصدلا دجو ثحو لاقو لیق هلبا انیاسکم یرل-سببر بودروتک بودیشیا
 ربدراو اغ ر بوجاق کک هدکد با سج بوینسنا تاهم هدکدشا ما لش
 اشاح هدقدلوا هاشداب سونایقد هدنرهش سوفا هک رد تعد ید راضءهب *

 ودعمطع نامز دعد نودا توعد هععاس ba ر ودنک قلخو تیهولا یاوعد

ER ۱ني رعمو ندنابیعا دالوا هدقداوا روضحب هدنربدن مد یر  

egےک د ےک ن اا ےس یاسا ھالا اسا کمک ھتتک کام ا  

 1 نداطلس ۳



 و ۳ قوا ۵ سون 13 تواو مچ هد ا ا 5 نال اطا ۱

۳ ۰ j 
7 STE: تک 

 بولد مابط هدننامو كب مشی دنوادخ ترض>ورکندء"سد یدزقروق ندودع
 ETE راکدتا مرعو مزج کک هنزاشهو نوځا قاوا نیما ندنیعل سولایفد

 هنابوچرپ بودیک هلو اهن بولآراک هنس وب لباق هکمروتوک ندنروا یزاباب
 كناوح هرات وب هدعا توتلنا ھنن رابح اص یرلنوق تولک تاعا یجدوآ نوشاتص

 هکر دیگنکشلب لوا ندرس یهالا نب هدنراقدنآشاط رازون بواک هلی ریمطق ی

 بودیک تویمطبودبا بیت رانوب نیک د ملوا نابساپ هرس ب كوق نسراوق ی
 ییا هل نالوا كراو ءزات ند هلجج هدعب یورک هی هزاسمرپ هلال كل وجج
 هرکصذدکنح هس ودع جد سوئانفد توراو هدن رظکدردنوک* هل رمخ ند رهش

 بوبدزرطب رلیدتک هرب هن ودنا ربجوبد لزونکی زکی رالغوا هش ردپ كرلنوب بواک
 بودرغاح ود رانو ساک هلع واخ ره ن ولن را هرا-م ین هدعب

 هدنرکدبكع نود (لیکولا من و هللا اثس>ر) هدک دلا هن راشادل وب یریخ ویا

 هتک درا هسوت رام یراد هنن رخ تواک هیهراخ« سونایةد نوب ول وا بو

 اهاتس هدنرافدعاب وا تور خاح اوز اک وا یرلتو تور 5 یک دیدروک یزاو

 نیکعدراشقنا ت تافو ندعلحآ توفي نیغءالقاص ناعا ندنفوخ تولوا ناسم

 بررس هدلاحو سونرام بو دیک بو ردا نسوبق هراذ» ب وت وس سونایفد
 ندرفاب نوا قلوا تريخ ثزومو تربع تعا هرلئاک هرکص تولد ردراو لاعتم

 هدقدلوا لق هكداعو نەۋ ەر ت هلا ناوا زورک و نامز رور تودنآ

 ندنتشهد نکل نوب نسوق كنهراغم نوحا كع لیخا هشنرانویف ناور
 تو ول وا لصتم لب زوعط زویحوا هلج فوهک ناکا رو یدتک توک ۱

 یرلنوب هرک کا هدل- مالسلا هيلع لس ارح هل ماوبد زانوس روج ہدقاربط 1

 بو روطق وحآ و نردق نوا كماع : روح ید یرزوک نوردنود هنن راقات رر

 یال توا: 5 زاع بود قدو وا ی کسکا جدأ و ا ںولات و | هدعر

a4رلیدتنا هشولد نوه وطسونایقد ور نوجا زون و 9  

 دنک اطا رود هرهش هل هل هک او وک رم عین + نوانات ن نسومق هراغم ا

 هسوسقا بوترآ ی 2 1 هدکدروک اسالک هرزوا ی ید ند هدنرب اطر هدنفار با |

 (ےظن) هک اهم هقنابس تولتسا ی هاو ناو یسان صا | دک درک

 ۱ ۷ ا تنک یاس * Ha ندا سالا ساثلا مو |
 سس

۵ 



 | سم نیغلوا O ا ۱ بز هاب نوجا N 1 ا احو 0

 هیات بوشوا قلخ نوشابش اهل بواد كدلوب یدنیفد نس اکو ی کا ۱

  توراولب وید كابا هسون ایقد نباح نوردنوک ههاشداب لاوسااد-ب دو |بوتلبا ]

 دو جود یا نس مدنرافدرا و اطلس ناو بولوا ناک قاچ |ا
 al هليجاب ن nd اویداب نس ید هک یھ هدک دید 2 یلغوا كنالف هد هلع نالف |[

 | راندیشیا, هدک دتنا مالعا ماخاب نتشذک رسم یسدوا بواد هل وس یرغوطدتسلا

 رلزویما فوخ ندروغوارب بودیک هبهرافم هللا اهل ءاسو هاش نولوا نارب>
 ىلج هدکد و و رخ الصقم هن را ا دلود نوراو هع دعم هلت زا حا اذا وید

 رقاب ینلدوق كسونرام اقتاس ءدک دک هاشداب تودارگش هدهد دعح نرصضح

 نیرلذاب «دقدرغاج هلب راع"ا هک باصا بودیا بت تو ید بواوب یوا
 راض>ا راماعط بوب وا ن رلفابا نرللا كرلتوب هاشداب بور دااق ند هد”

 یزب بودبا اعد ههاشداب فلک باجا هدمب بوگا بوب هلبعباوت بوریدشا |
 ندساطا یرلنوب اشار لدتا تافو وتاب هدقدلوا تزاجا بویدوق «ریلاعیدنک ||

 ندکرلتوباتو ن دکرانفک یز هدنرافدوق هنوباتررب ندنوتلاقاص بوریدراص هریتذک ||
 بودرات> هد رک دلنوس هدنس هعفاو وید زب هدنما یراشک تنجز هکراقح ||

 مارپ ینوک یفیدشاوب بوربدپا دسر هدنسوپق هراغم ید وق هلب رامابل یکلوا |
 هن * یدزرولوا عج هثسوبف هراغم هل.هلخ ره هدنوت لوا لب ره وندا ۱

 دعا فهک ی ات REE هص نانلوا کز دهد هک ردروک ذم هددناوخربم ۱

 توبا لق رلذوم هدتاوررب ردیلوف رشد ردشلوا عقاو مالسلا هيلع یسع عفرزا

 لب زوعط زوبجوا نو رک هب هړاغم ندنفوخ سولایقد مالسلا هيلع ییسع

 هک دلی وس بولتا ههاشداب نالص*بو دیکهرهش ااغ يونا وا هرکصخدقدوب وا
 هيلع یسع بوتاوا نایب هدايا فهک ب (اوعا دوذروص بودر وت ا سا ع

 را قلدصت یعوبن توناب وا رازآ هک صن دک ناک هک وک مالسلا

 رویلکهاشداب بوراو هحدقم احا نودیک هیمراغم هایسو هاش هدنراکدیدردشعد |
 00 هک زیرمشمو وا نامز ردقوشرپ هدناقدقروق یوذاص یسوایقذ هد دید |
 هدکدنا تیاک> ییارجام بوب د شلوا عیابش قید كنا بواک ربع ولدآ یسع |ا
 بوتا هنن هدنراکدتا اعد هغعراو هنب رلاح یکاوا بوروتک ناعا هباسیع ی هج ||

 بور كاب نسوبق هرافم نوعیح نیکهروکروب وا یرادوب هدکداک هاشدار تو ون وا

 واوا لوق ساع نا ت تیاوزو هکردروک دم جدو ۳م 2 رے ۰

) 



E ۳۱۷ Fo 

 x مسمر E نو ا ۵ ,RE e tk در ندقایسا نا ۱

 یضعبکن ها یرهس سوسفاهدننامز كنو هدقداو ۱ هاشدان ند قاصو لاصو

 هل .>اورارلن س٥ بود اراکنا یداسح ارشح نامش یصعب و یجاوراو داسخا رتش>ب

 نورولوانویشود لوک بویکر لسالب ها6 اهاشنوکرب بود رولوارمشحاعم دانسجا,

 تاسنح ويد هلا راکشآ تمالعرب دتماو تیعح و راها قح ند هکن رالوق |

 ماعط ازل واوا E یسوو هرم لهو نام ورک ۱

 زجر هلک داب د وس بولتلیا هر د ضاق هوو هرهش هاو تک لک ۵ رهت نوا

 نسو نوژوکو اژب کاک هدشناد , یسوبق بوراو هب هزاغم تعاجو یطاقو

 0 حول ینا ندر اب شعلوا شه یرا هتصق الصفم كرلزوب هدنراف دهی

 | یک العر علو ریدع نمک ادراک شان واتس اترا نحمزافه لنوو

 نیکلردنوک را تراشب ربخ ههاشداپ وندزس هروک تواک هلا لاتا یدتا روهط
 ۱ مانالا بر ماهلا فهک ناکا بودنا رکتش ذج“ نونالغا ندنرورتس واک

 یرلثوب هاشداپ بودیا تافو هرزوا هروهشم تباور بولوا ماین ب وتان ه هللا
 ندقارمط بویلدارب ندنوتلا رپ هدنس هعقاوبوب وق هزاتوباتندنونلآورلفکندسلطا
 نفد هغارط بوراقح ندنوبات «دنراکدید هللا نفد هقارمط یز رد شل دارت
 نع ندقلخ نویع باا هلبا راغ لوا بویغلا مالع ترمضح هدعب بوردشا

 عفر هک ردو یلیصح كنالوا هدهقرفتم مسافت (یرخآ تیاور) یدتا بوف ۱

 نایغطاا یوذ ؟هدنعو نانوا هدع تور" لڪ ما لها هر کصا دعالسلا هیاع یسع |۲

 نودروتک نهار طا !بولوادلا ےصخ يرانا اسو دشآ ندەلح 5 هدنرلف داوا

 ۱ راص>بواهراب یرانایلوادن مع بود اربجهرثکیرانالس نوزک ینارطا یدنک دوخت

 1 یسارزو كس وناقد دوخاب ینایعاكن رمش سوسرط یدراصا هن راویدو هثسوبق

 1 نودیساا نرلکدنا ردبا تدابع هداهنت RIY قلا نالوا فارص هدرهش دوخاب

 هدنسوشراو لصو بووق بوب وص یرلنو هدن راک دود ندناعا بودرونک ا

 ۲ هدکدنک بود مرد لت نکس روا علا هما هدک دلک مردیک نب ره, یونان

 ییضعب نودنا هد دص یتصعب بولآ 5 رادقعر ندنروا یراردب یرب ره رت وب

 ۱ r, E NEF هاب .دیلف ن یکی نیت ربا

 یقدلوا ناسا هکرزوح یددما * زردا هدهابس» هل وب هدب یجد ران 1 تفز |



 اا بنر لس
 دعا ا هرانوبناپ وچرب نک ر دیک ه دلو لاح لک یلع بوبد ل دجاق هب هراغم
 ام مروس یرلئوس ی یلاعت هللا ن کفر وق ندنب eA بوو ۹

 بودا تدابع راهلو لیلرایدربک هیهراغمرب هدعب بود ءهلکب یزس نب كوب وا

 بوراو هرهش بویک نسابل ارتف بوراقچ نی رلسابل حابص ره اعا ن دنرلعا
 هدکد لک ندرس سونابفد بولک هلرابخا سس ندرهش بوربویلآ نیرلتامقم

 اطلع وید ززلب رلیدجاق بوا | یزعابسا بویت-سا نب رالغوا ندنرار دپ كرلنوب
 هر وهن واهدنراک دا ادد عر واعد نوخالغا یرلشادلو هدک درونک یربخو

 هب ورجما هلقح تبک> واکه مرام سونایقد یدرروطقحآ یرازوکو براو
 تور دینراوید هتسوقوبد رلتو دا تاقو ندقلحا هدقداوا رداق هتک هکمرک

 ناصولداعو نمومر وادا سسودنت نامز دعب بودا تافو سونابقد یدتک

 یذاسجارمشح یمک كقاخ تبالو ی هدننامز بولوا هاشداب هنسک لد یناصو
 لب زکسنامهاب هرکس شل ا ندنتنطلس نیغلوارکنم یاورالاعم داسحا رشح یک

 هدکد تااعدنوم|تعالع هتمایق تیقح بوئشود لوک نویک لج نوکر ہدک دک
 فهک باخعا هدعب نوجا یهراسغم نوجا كتيا لیعا هن رانویق نایوحرب

 ود كدلوب هثیقَذ هلي-سهکس سونایقذ هدک دلک هسغلا ماعط هرهش انها نوا وا

 سونایقذ هلبارانکبجاقرب زع راباب مزب رلهنسک صهبهدک دلب وسبولب روتوک ههاشداپ
 رانالتو هاشداپ بود ردقلوا رانا رلذوب ردراشمرب و رخو بد ید رلیدجاق ندنفوخ
 هده نولشیوس هلهاشداب فهک باعا ںوراو ههراسغم هلبا الع رارفاکو
 بوناببوب د نوسالقصتس ندنرشنجو سنا قدلرععا ههالا نس «اشداپ یا
 تولوق هوا ندنوتلا قب ر ره بوتروا ن رلناتقق هراثآ هاشداب رلیدتا تافو

 بوي وق هرلتوباتندنجاغا حاس هدنرلکد.د ز رسا ینویزپ هدنس هعقاو
 هبوراغم قاخ رهش هليا انهلع هکرایدیذ رلضهب یدردتنا انب دجسم ,دنسوبق هرافم
 نوناصیداک سونابق د مهرب وربخ بوراو ام دقم نب زکی روط هدنوب زس هدنرلک دلک
 هب کک اه یک نسوبق هراتغم نوریو ربح هدقدراو تولد رانو-ددرود

 رسم هجا وق راضعب رلیدبا دج“ هدلحموا بویلوب نونارارلنا راو تویهتسوک
 یدلبا مما كیا مارب ر نه تا رهبودیا تالش هدا هاشداپ بولات

PI )یراک د د سوفا هکر د : و رم ندیلع تربّضح هدیلمد 2  

 للخ هللاوحا تبالو تودنا تاقو یهاشداب لاضو تسمه كن رهش سوسرط

 تولک هلل رکسع بودی شا رابح رفاک ولدآ سوایفد ندنرلهاشداب حج ینکیدلک

 بور دا یارس عظعرب “رف ررب یطرعولوط ند رھ رم بوش دبا تحت ینوسفا

 ) هدنکا ( ۴
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 دت نوا كه رز فک تور د ل ترد e هدنکا

 ۲ رشیکبا یی رغو ی قرش هد هناشا وید بونا رلغابفیطا هدراابدنف دمشک ره تورتدصا

 قرق یطرع ناسکس یلوط دو بواک یسایض شاوک ندنجما بواوا هجاب زوی
 ۱ یسرک نوتلارتاسکس هننا یکیا كتخحتو تو مصر هلرهاوجو ندنوتلا عارذ

 | هنسیدنکب وک هراینسرک نایعاورپ اکا ہدقدروتوا هدنګ یسودشکب ور دی

 یللاو تورو مت ددرب هدنس شوک ره تور دیا جات عصر واه شوک ترد

 | بوربدیکر الال خو راکزالب و راه وکو رلجات نوتلاو راسابلرخاف هرکی هزات رفت
 ۱ قدندالواالع بور,دروط هدنساع3 و کتور وردوع ندنوتلا هن رالا بوقاطو

 قوت داشو شاوط کو شسورطم یررب زو عاص ییام, دو E ا۶

 | هت نوکره یزاردا هروا-ثم هلرازوب ن روما هلج بوتدبا یزرب زو لوص
 | واوط هلیا كم ةدنلا كنب زبواکنالغوا جوا .دقدلوا عج قاخ هنناود بوج

 نواوا شوقرپ هدنلا كن رب ماج ندشم وک و اوط هلی الک هدنلا كس رب ماح ندنوتلا

 هب رزوا ب رول وڌ هنحات كس .ونایو د ب واب کش هدا هالکالواهدقد رغاحین ایر رد

 ۰ یساضعارسو یشید یٹاب یدک لد زوتوا هلبا لاعوب بوجاص كسم هلبالک
 | ها روضحو تک لاک بوک جد كرکو ت ندنزغاو وم” ندننرو ب وی٤ رغا

 تعاطا بو دیاتوعد هفعاط هر و دنک قلخو تیهولا یاوعد اشاح نیکلک رورغ

 | دخ هدشنوک یرلمارپ درد تب وعصو لستف هراذییا تیاعرو تعاخ هرلندنا
 | یانندنفوخو لا لاکهدک دلک یبدان رف وید رویلک رکسع ند:فرط ۶ نکرروتوا

 | كزکدنوا كن رب نوک ره ںوروک یلاحوب یسارزو بواقیبهنی رزوا تخت بوٹود
 | رکفتانعلع وا بوی رلتآ هدنراقدلوا عج هدانهلع نیفلوا یرلتداع كا تک

 | یدزقروق ندودعی دیلوایرکتسونایقد بوروص ی راشا داو نیفلوا هدربحو
 | بودیارلا تربیع رظن هسفلو قافاو* یدنموبوا بودبا لوبت بوپ كعو
 1 یدلوا ل صاح لاک لعاکب هتنکیدناراو نعرر رب و لطف بحاصو ردم علاص

 | ردزشتبا رکذ یراتمو یجدزب بوب وا نغابا كناتهاع یرلشاداوب هدک دید
 قلها چوا ندنسهعغاب یدنک الع رلیدتبا مزع هفچاق ندد ونایق د بولد
 لیم جوا ندرهش بولان ھنن زلنآ هل رلشادلوب بوأآ هنناب یره ا ب وتاص هوه

 هدلوب بوقآ یاناق ندنراقانا بوب وروب هدایب حهرف ید بوغار, نیرانآ هدکدنک
 زمطق كنانوج ید شد هرنوب بورپ و هن رابحاص یراذو,5 را. دن هناب وجرب

 ها رتشال و كالا نزسراوف نوح یی د ا شر ینباک ولدآ ۱



 تم مپ: روح

 بویهتفاهدکد لب وسولد مهرک هناوتبواوا یعکب هزس قب كو مردا تداه شويد

 نان رلحاغآهویم نالوا هدنا توراو ههراغم وادا م ریحان دص هدعاط ولدا ز واڪي

3 ۹ 

 | «د ویق ریمطف رلیدربک هبهرافم هک بواوص ندراکیب بوب بوراپ وق هوم
 ندعاص ئالم سشکیآ ی 8 یدللو ۱ نشو لح مما قور گكئس هلجخ توروط

 هاک وفرك الصار هراغم ها هوا وطنوغوط شوک ن وری دلو د هغاصندلوصهوص

 ی و یدرشودهلوصءاک هغاص

 13۳ اید وقف ود ارام كاله ندقلحا نفئاص ژرو وابوروکآ ۱

 زشمالق راع بو ول وا ق یوح هک نوا وا رب ردو ەر Sal ,زؤەط زویحوا یدنک ۱

Eشک روڈ ن راجاغآ هوم شقا یراکس هدنرلفد را راو راک هغملا  

 منکر دیک هدقدقحآ 1 بولد شلوا شلا بعک 4 هد هکر رب هدنراکد روک

 اتهلک نود هیلوا شمش هلرغاب ر رخ هک اما هروتک كجهب نوراو هزهش نوا

 هرهشنوژوکر رب یکیدمروک هدلو هدکدتک بوک نسابل كلا وج وند مهروتکن

 لاحوب بودا بل بوروک اع لش ,شازاب وی د هللا لور یسیع هل الهلال هدق دراو

 بویت یتقاخ رهش بوروک رونقوا لیجا هدرهش بولیسس نی رزوکوبد ردیشد
eكنهاش داب سوسفا یدآ كرهش بوید ردن یدآ كنهاشداپ و لر هشوب هب  

 شوئایقد تور و هما هلآ كما تودنآ نحل 1 هرک کند رد نجرلا دبع یدآ

 تولد نا نسسلوب لامنس رراتکلع : یکم نیغلوا ردق لاعلم ید و یسهکس

 یشک ی انیغلوا لداعو لاص هدن درک دتلبا ههاشداب بوتوا قاخ نکر دنا عازن

 هدا ز ندسجت ند هنیفد رل دلوډ هرژوآ یکیدلبارما مالسلاهیلع یسیع نع رعي

 تبوتشاش ال٤ نوید نوساوا كنس یولب تردریو هلالا تبب یتسجخزو هیلآ
 نسیعولمسیب ES چھ ندرهخوب نسهدک ددمدقیچن ودندرهشود مدلول لام نب

 نامزوب رلمذآ کاکبدید یدلن وس عسا كنهنسسک كن ندنلانشآ یکسا نوید

  هلس هدک دند ردراو بواد ییراو كوا كنس هد رهش وب قلا 7 ,الک د ندلها

 چ یارب ر ندورګا بوبد ردموا مب وب بوراو هارس مظعر بوشوق
 ۱ رام ر ءدکد ید مي طق نب الع بولد نسع نسردقوب یحاص كواوب

 | سوناقد هل. رلشادا وب هک رام مدجمب ی کو نوعهح هللا تۆو شود هنغادا

 تود ردشمر ورخ رځي نیسلع نب  راکحهلک هایح كرلزوب ردرلشج اق ندرس

 تباکح نسذص3 بو وا ا ان رثل تن یو قلخ هدک دتسشنا هاشداب
 ی کو با ی تستی جو حر سست ۳۹

 هدن راک در دشا (
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 سونای ہد عهرب ورخ توراو هعدعم هع رلشاداو .نیاتحاع هدنرلق دش القاب تودیک ۱

 كس ونايف هد هک هی دا هدقدراو بود ران ودر وق بوناص یدلک ||

 رات و ت ورب وربح ك ے5 اتحلع هدنرلفدشحوق بواک و شرافود قدلتروو ندشلا

 هر براب بولد ۽ E بو رب دلاخ لا هعا تربع هلا یر ااا رلددلاو نار

 اک وب هلا ضو یزع راحور نور > بیا تاکید نوک ھت

 هراغهدنرک اک ی ۴ 9 بولوا ضبق یرلحور هدنرلکد تا امد وند نوسم نوت 1

 زفید مزب رانا راپدْاق ناربح هدنراقدلوب نسوبق بوزکن وک ید هدتفارطا |"
 | “تد م قو زارفاک بوینسا قعاب نده هدنناب هراغمود رایدتا تاقو هرزوا ۳

 || نیکتیاهبلغ ران لس هدنرلکد تا كنجیویتسا قءاب اسلکو بد رلیدتا تافو هرژوا |

 هدنراناکمو نامزكغهک باخ ا هدنابل مسفنالوا ( هقرفتم دناوق ) رایدتا ان دس ||
 هباعسوع یی رادصق بولک مدقم ندمالسلا هيلع یسوم راضعب بوتلوا فالتخا ||

 || یرلنوبندلوسر ترضح رایدومی.د هنیدم نوصکنا یدشتیارک ذ هدناروتمالسلا
 | كرلثوب یسع نورک لوا ندننامزییهع هن هراغ» رانو راضعب تولد زاید آلاّوس

 || هبهراقم ربض«!نودرابدناب وا هرکصذدک دلکحرک وک یسعنوریورتخندنسهصق |

 ]| یتدالدتمابق رند اتافورلنویراطعب نویدیدنا هرکصذدنهفر یسیعیرالوخد ||
 || كرلنوبکر دموسحو عوطعهدزاقمز هک ردشع ذللافقندفلسالکب وب درازا تافو ||

 ۱ ییعوا ردوو داععا هی لزوس مور لهانیید ردوالب یرار ردلکد مولعم یرلناکم"

 ۱ رزکب هنلاح فهک ناکا هموق و ندنمهلات ےکح ا اططسرا ردبآ اس نا

 || مدقم ندفهک ناعکارلتآ هکر دیا تلالد رات بود ردشلوا ضراع لاحرب

 هدرسافتبوئاوا قالتخا خد هدنرلوها كفهک اجا اناث * شعد رهلوا شاک ||
 || خاص كبسونایقد هکراثدیا اینیلشم اینیلشکم اضاع یچوا ههاوف ىلع ترضح |

 || رایدیا یررب زو لوص هکرلبدبا شونذاش شونررد شون مجد یچوا یزیب رزو
 || سابع نا * یدبا نار یعسا كن, رابلک شویطط.ثنیک یمما ید كنابوچ
 شنا اولا ود ساوث زاسس سا اوشا سلوط 2 ضلع ات سکم ا هلو ۱

 | تربضح هدبلعت ساارع * نود یدنا ریهط یا یرلبلک مینو ططن سیو

 یررب زو خاص كسونایقد هک امیمذهشع 1 انهلع یرامسا هحاوق ىلع
 انیتکم هدسوماق * بوشد یدبا ۍړار زو لوصهک شنونداش شنوط دک شورطم
 انهلم ذمار را طظ لراس سااو .شکوط م الما
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  هصاوف :Bsa سو نکس ونوا سناطب ۳ ی ۳75 یماتتتکم |

a |۳ وقراطءب ساوئوذ شورططتهک ساو ساو ات ساوط مماذخا اني  

 اإ ہدعل بوند رد A سون راس ساو ساو طرح احا ايام

 | یکیا كاع ترضح ہکردوب بج بوناوا رکذ یلوق سابع نبا یهدو راقوب
 1 هتیلخ هب واعم تربضح هکر دروک ۰ هدرمساقت اا ره ساعی رک د الصا لوق

 ۱۳ ی اهم توک نودا راغ وتشا دک دعا غ کور راتد-نکیآ
 1 ۱ هللا ارز قسک د رداق هکعروک یراذآ نسنیغلوا هلب سابع نا نرمضح هدک داد

 تو ارارق ےھنم اوا ےھلع تعلطاول ) اور نالوا لضفا ندنس یاعت

 س بولد مدرک ههیملب ن رالاح كرلذوب هدک دندردشعا عتم ود (ابعر هه 0

 لبرپ ندورجا هدن راک دید ا هي هرام رانا راو هد دردنوک راهدآ هکر

 | دریافت صءب بوغاد یرانوب لی لوا نعپ بوت د مهتق ر>اف درب افت کا بوسا
 ۲ فک یاحا هدرسافت اعبار یدرامح هرشط توروس عل بود مه رخاف ۱

 | رلیدراو ه وش وا یک یکلواراضءب بوبدرلبدتبا تافورلضهب .دنراق ناب ه بونا وا
 || «دنآرقارب زردباوص یرالوا هدوشب وا الاح بويا تافو هدیناروک ریست * رلشعد
 ا بوند ردشاروپ (لاعشلاتاذر نیوآا تاذ مهیاقثو دوقر مهواظ اعا مهبسعو)
 ۱ ہد بطرق ماها مرگ دن ار زرد اوص یرالوا هدوش وا تواوا نیس اح اعقاو

 ناكا هباسیع هک تب اجعا ییاعد هللا هدک دناندک وک هدنامزرخآ م السا یسدع
1 ۱ 

 رد کز تیک دخ د هلا ت ہمہ بوریدناب و | ندوقوا نوڪ
٣ 1 9 a 

 ۱ نامز رخآ رد مالا دلع یسیع لوزن) ا هللاو وردو ر فب رشا ثیدح ولد

 را ندمالسلا هيلع لوسر ترمضح هدیابل رقت EEE صا ر وهظو

 سمک ییلص بوأوا لداع مگ بونا ندکو ک هرس عرج نا یهیع هکر دب و سه

 حارخ بورق هما یراتیلک هناء | نعد ودا عفریجارخ ند هرف و لو یز محو ۱

 | ند هدننام ز رولوا زا لوبق درفرب هکر دبا راثک او راهظا ردقوش یلام بویلآ |ا

 یاخد تواوا عقر هاكر ید لاله لها للمو نادا عیج یرمغ ناف الا

 هنتوا كنارلنالسم بودا تافو هدعب بوروط لب ق رق هدنزو رب نودیا لت

 كن رهش ماش قشمد هکر دوب نوع كثدحر یو رخ د ہد حک ررابق 8 ۰

 2 ا ندکو ک مالسلا افا یسع هنتسوا اضرب هرانم قرش بثاخ |
 هسا ین ںودنا تاقو رفاک ندیشیا یتسفن بونا هدلاح یییدوق هنتسوا تال |

 وجا جوجأد E هد رخ رهش لاج بوش رب وی یکیدربا زوک ۱

Re): 



iia 

aan Eyan 

 نمەروتک ت 2ا هلراقم رانا ۷۹ کاک عالی . ندمرالوق 4 وا 3

 حوحأب هدک داک یهلا رها ود رلزوسانا < هدنآ بوتابا هنعاطروط یرلنالس

 "درب یراوار ردیاموعه هبهیمالسا كلاع بولوا عج هلتعرم- ندفارطا ج وجمو

 هعاط رب وادار هدس دق راهید شعاراووص هدنو هللامز یزرخآ بو آ یی ربط

 ۳۹ وک بود مادرید ید یخ یزو لوک کاک قدرمق هل نهلخ یذو رب هدنراکداک ۱

 تا هر هرمج د تواوا روصع هدروط راز مم هلبا یسیعرواک شمال وب هناق وت اراقوا

 لرز( یک 2 اوا لومعم هداز ندنولا زو یمات رعصرب بوک ههاصم

 | كاله یسهلج هدقدلوا حابص بودبا طلسم یکجوب یراک دند هغرقاص هس وب

 كن را هقیج <= حوحأب بوابات هفار طا ندروط راثمّوم هلا یسیع هدعد روئلوب شاوا

 | كوي تباغ هدنراک دنیا اعد رارکت رلزالسم هلا ییع نیفتوط یلاع یسهحاردب

  یزو رب بوغا رول یظع تبا دعب بودیک بوباق یرهفیج ب ولکر شوق
 بوب تعاجر یراتا هنادرب تح ردا روهط تکرب مم ظع هدلاع بول وا كاب

۱ 

 كرنا سهن وسا ل: فیطارب هلح را نیا هدلاحوبقاخ راروش دا تال هک لوکی غ واق ||
 | كرلنآ تمایق بولاق ررفاک نامه هداند ردا تافو یسهلج بوخناص یرلقتلوق

 هدنامز رخآ هک ردب و ره ندلوسر نرمصح رسد کک هس * راپ وق هش رار زوا

 | ناطیشوبدیدتیچ لاچهدزکتالو هدنراک دا حف ندنلارف اکر لناس یی هینط اط ق
 لاحد ۱9 رلذدراو ده ات هلا لع رلزا مم تویلب وس نالب نکل بورغاح

 هدق دوا تم وا هزاع دلما ںوازود رلدص بو رماح هک هلکنآ بودیا زوهط ۱

 هدوص هدک دروک یاسع لاحد راو زاع بول وا دارا نوا ندک وک یسع

 | هبرح نکل یدرواواوص بو را هدوق هللاح یئآیسع بویلشاب هکع زا یک ز وط
 لاحد هکردب وص خدو * رتسوک هعاخهدنحواه رح ناق ردنا لس تا

 | ردنا كاله یلاحد ںوردنوک ی ٤ رھ نا یسع یلامت هللا هدک درک هدانند ب وقیح

 | هدمب بوروط ق واخ هرزوا قعالوا توادع هدئسارا هد: بک ییا دەل یدب هدعب

 | * ردیا صق حور كرانهوم ميج بوریدسا لی قغوصرپ یلاعتهلا ندنفرط ماش
 هک د زولر 2 نا یسع هکر دن ور نداوسر تروح جد هدافواا اک

 بوالوانفد هد مريو مب و د) زروظطلس شب قرف تیوغوطیدلو بو دیا چ اتوا ۱

 || ؛دیرخ# زراقلق ندربرب هلرجو رکب وباو مرم نیا یسیعو نب ,درمدقلاق هدنمایق |
 ۱ ۱ || مهنیلخ مب نکتسوابوشاهمس یسعهکر دب و ره نداوسر ترضح ید دالا |

 سس هجوم سس TETRA سموم سس سو سس

۳ ۳ 

 ٠ كن رب ره ندنردش ا موج امو رجا لاعتەنلا هاک |٤ اعدو عرضت هن لاعت هللا
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  ۱كرلنآ فهکن احصا هکر دکر ک هسا ج هلبا هنسک كيب شع بودبارسک ییلصو .

  1ضل ندلاع نوللحاکن نوتاخر ندس هناطدزا ند رع رد لب ه رد کا وحسد  1

  یتدو ردکر ک هاوار هاط تکرب ی هدننام ز رسد ؛ مدآ نود را ۱

 ٠ رلزاپسم دنمبا وت كزآ ههدکد تنا لتق یلاحدمالسلا هیلع ی هلع رد راشعد هکر دز و دم :

3 

 ۱ هلا لتف لک ید رک یدوهبن رب هدمدرا ب هتشا راغ( غاوراشاط بول و ج

 یسع هيا وس یباغآ دقر < یراکدد ام نویلت وس هرازاسم ولد ۱

 | كني بوروط لس. حوا ز زوتوا هاو راضعب قرق هجلوق راطعب هدنزوب رب
 as هد دن حد نیا کیو حورخ جوحأمو جوحأت هدع رلیق زاع هدندرا

 كنهلج بودا رکذ هل مرا رش ؟ لاوقا نیخروم هدنعح تعاس طارشا هک رد ۲

 هکر دیفیدزاب هدنناک ولدآ تانونکم كتتناسک ماما ینالوا برقا هتک هدا
 لب رب هدمب ررق هنسک گپ زوتوا ندنرکسع تودنا كن ملقع هللا لاحد یدهم

 لاحد یدهم هدعب تودنا اه EE كب قرف ندلامد رکسع هت توسا

 | هدنغلب اذک كنومله روکی جالب وب راثبخ یھب یەک رفت كيب زوب ندنمباوت

 نکل ردق وب ى ههبش هدنفلاذک د فا بولد رس ردا ی ۵يبش ید

 ۱ عدد جد یکی زول ه دنرا ک دد زرو هروس اص بوا بوی هدنتاود

 هرصاحم ندنفرط لاحد هدسدق یدهم هدعب رواوا خهههنتر وص رخو نو

 هلا کالم كن شک ندکو ک یع>چوا مالسلا دلع یسع تولیدیشدا ادا تراثد ۱

 تواوا شع 4نرزوا dk هب رح ا ج هدنناب داد سد هد: شاب بونا

 م اللا هيلع یعاع نکا هرزوا ق ولا دتهاما ج زاع حایص هراز( مد ید ھم ۱

 A ل ید ھم م 71۳ هلع یسع ردا ییاکت هاساع قاما یدهم تورک هدیه ||

 BF توووا کا حر بولو | ماما یدهم 9و نس لوا ن رس هتماما ۳

 یدوهب ك شک هدنناب تالاد بوردحآ یو اش ها او E لااحد

 بوب رایکر را نوشروق ا هدکدروک ییاسیع لاحد نالوا لاڪ هرش رولوا ۱

 رغصنالسرا هل هود توت رول ناعاو مو ناماو نما یلاع بواعاط یر س ہیک

A ۱ەد لار نوت وات تانا ویدح ض» ونویف هلا درو ا هژبانالب نالہ  

 مات هرلزالسم هدزوآ ید ع رش مالسلا هيلع یسیع راعیح را هدیفد هلج

 _رذوطلب قرد Naas ا ته ندیس هكا ا ا ۱

eys چ Cz ھا ا SEHET 

 هدانا وز ۳

۲ 

3 ۳ 



eمگ ۷۲۵  

 عاوناو دال بیرختو و دا ق لق بودیا جورخ جور ج 7 نت
 هلناوارف تکرب و ناماو نما هش ع هدعد رولوا كاله یس هلج هرکصاد دانو

 یرلتآ حالا هيلعیسع واک یزرفاک شبح هفاممس ییهمر کم کە ؛ رروط

 بوئود 9 یخکیا توئص یر ره ه زرداوک ر ا هءقد يکيا هن در کم هعفد

 هدسدق هما وقراضءهز نولیدیشیا یتافو كمالدلا هيلع اسع هدقدشالق هسدق

 رام > زو لوا نفد هدلوسر ترضح "رج ةد هنده دهاوق راضعب روتلوا نفد

 ( مھ ه۶ داف ) رغوط ندب رده شاوک هدع) توتا: هاب رد نراشاط توقب ی هک /

 نولواهرمهشو هردان رشک ل اوقا هدئعح تعایق برق مالع ەد تعاس "ظفر شا ۳

 قیبطتورشک عن ریعح دبعوب نت نکا كتك نزا هرزولیصفت یراصوصخوب ||
 معلا * هکیدلوا رم اکوب ملات نظ بوذا ریصقتیپ لماک لمان هد هفلات+لاوقا
 الب تباصا منیلسمو نتف دعا هدب ربغو ماش تبالو الوا ربك الا كالا هللاد-نع

 قداصرفعج ماما قفاوم هشیدحنینًالادعب تا الا هدکد تا روهظ نحاو نحو
 ترضح ندناسارخ تالو هدنزویکا كس كبره ند هدنسهنس زوکیا هما وق

 بولوا عج هنناب کنآراطسم هدنسهنس ترد زویکیا بودیا زوهظ نامز "یدهم
 رکا یدی هجهوهنم فب رش ثیدحرب تطاس هلج هدایند كد دیجدیا تافو |[
 دعب هدهروب نم تدم بواوا لی شعاب قرقاب ییرکی هجاوقراضعب لی زوقطاب |
 یناملا لرمق یتعب ییاریک هیعورو هیننطاط ف بودا كنج هللا زرفاکو رایجراخ |

 ندنروهظ یدهم بودا روترپ و روم* هللدع یلاع بودبا و ییاید كللاعو
 شدت جارا رم داکنا یدهم بودا جورخ ۳ هدلس ید . هرزوا حا لوق

 هرزوا رهطا لو هدک دا لتف لاجدبونا کک 7 ترضح تشاع ردنا

 ندناورت تولوا ا مالسا ادیلع یسلدت ترمّع> هد نما تودبا تافو یدهم

 یدب بو دبا حورخ جومآمو غوجا هرکص یرادقع لب جوا نوا انیمض عا هللا
 ج رانا س كد هد رکی هدنرلدلوا كاله تباع تودنا بازخ یاد كد هدا |ا

 یزرفاک س> ددع كم زوروا هدعب نواوا هدنحاروروصح هدنهوافصنودا

 یتسعروط هلج هداسند تولا تافو مالسساا هیلع یسع تو ندبک تواک |ا

 بواوا عج رانا س* دعب رواوا شلوا لب جوا زوتواا شب قرفا قم ة مانع |
 هدمب نوغوط ندب رفه شوک هدلاحوب - ی بو ربق ی ك «لژایف
 یا ردق یارب لی ره نکل بولاق لی یم یر کن زول هتمایو رصبج و هک رانا

 هثب رزوازانا لس ی رک: كټدمو شا هلو اردق تعاسرب نوکر دق نوک هتفه ردف هتفه |



 e م مس

 | ترضح بونلوا عفر نآرف ندنزوب رب بوقیچ ضرالاةباد دنا تدمو بوک ||
 بوسعا لی فیطارپ هدقدلوا ماب سیب یمرکی ردبا تافو مالسسلا هبلع رضخ |

 اند بویلاق هنسسک رب رد هللاا هلال هداند 9 ضو نرل دور هلرلزاسم

 بوروط هللا رارفاک اسند ید كد هل زوب بولوا یرهفناط رافک نامه ا
 لشي ندتفرط برغم هدننامز ماشخا نوک 2 هام هدقداوا ما زوب

 هن رارزوا ررواص تاوب واروم! ییآ قاخ بوپ وق راتلوب هدنکنر هایسس هلی
 رونقلاچ ابند عیجب هلرلهلزلز بوسا رمصرصداب بوبالباق تالط ییایئد هدقدالقا
 راز دل بواب زا بولءراب یخ دراکوک بوابزا یک نوا بوشقوط هنب رب یربراغاط
 لاو راپ وق تمایق بودا تافو تاقولخم عیج رواج لسیفارسا روص رولکد

 هاوس د>ا بیغلا دال هیادنع |

 هی لاوحالا ةمتشم اینا لاوحا رک ذرد نوئالثو ثلاثباب چە

 عوطقمهجورب نکل بواوا مولعم هلا ین یتافصو لاوحااب یتوبنابیتاذاب یعاو ||
 لرلثلوا لوکشعو هبنشم هعیقطایف یلاوحااب یتاذاب یعسااب كراذیاوا مولعم موسو |

 هد راوت عیج نکل بوئلوا ناب الاجا هدتک ضب یلاوحاو توبنو مساو
 ندههبش اعو لاح ضب ناک هجو یا لصاطاو كربنیلوا روك ذم هلقاسفنا

 لوصف هددحاو باب یسیلج ندعلزاب هدلفتتسع با رب یر ره كراذیلوا یلاخ

 بسلا هلهحو هڪ قعلوا ربخأت نده رھ هقاس باواو قلژاب هللا هک رفتم

 نیمو بلاغ نظبسحرب نیفلواققحمو ررفیوددباقفواو برقا هباوصو قحاو
 عوبطلا هجولا ىلع ھا یرللاح الاح نوح ا قعلوا نييس هرزوا یرلنامز نر |

 هد راو بنک یسفصت رهنسنک و شا هک هوا مولعم ( همدقم) یدئلوا حورش ||
 هدننعصاببنا لاحاو تاباکح ضد هلتسانم جد یسک بویملوا رک ذ الصا |ا

 تحگ باتکو شا ناب هللالتتساو تعجو باتو لیصفتو ردوا رک ذ

 لصف ) ردناسیع هنافرعو علت ںاککا یکودنا ندنصداص#> ناشد تفاطا ناودع

 یدناندماظع نیلس مم ماس هدناربتمع ضب ( مالسلاهیلع حون نماس لاو-ارد
 هدلصد لقتسه هدشساب ر مالسلا ۵ لعح ول ت e رطح ی ماناي ر یلاؤحا لیصهت توئدد

 مولعمو روهشم یودا | مومذمو | روع۶# هداوالا لهاس داوود رکت تولوا ناب

 مالسلا هيلعح ون نثفا لاوح ار دلصف)یدنلواتعانق هلیاتراشا هدلو نیغلوا

 ( را )

 كراتیلوا هما وق نکا د وخاهعلوق رلطهبنواوا دو دەم ندایدنا هحل وق رضا



ry ¥می  

 | لاوا برید راشد یدا لسرم ین د ینوپراضعپ هوش جرا
 ٤ رک الا نیر ةلاود لاو>ارد لصف ( ردشمک الص2 بمال حو ل با

 هما ستم ودر هد تب رعلاوذ نالوا روم م یسدصقو روک 8 لیم هدنارق

 ۱ ی اک قالخاو فدا ءال ءاہطع هدن رها هکاو هدنر ۶ هدنناکم هدن "از ەد

 ا ۲ ناکشا نالوا ,دلشوب للم ءاع رهاج هکلب لک ءالص رهام بودا فالتخا 1

 لمس “هدا صمد ندناباکح باحاو تاناور باب را یر ر نویعهدنآ لح ماعلا

 | هقيقلاقو کدو تبثع ني راعدم نکا بودیا راهظاو رابتخالوق درب هلا هللا
 ۲ ردرلش« هدا ا عو نا : ضازءالاز “ع لاسو ضاعتنا ی 0 درب Cr در وه

 ۱ EE لوا لب روداو داععا 8 هل a و ما ا و- وا | م رجال

 باک وبشا تاناور نالی زا هدربسافتو هد راوت ربهاشم نیفاوا بوصاو یرحا
 ۱ صوصخ نیغلوا مزالو هم مزاج هجورب مالعاو له مالاي هدیاسع# تک

 | مس ارد لاوقا ) یداوا عورش الاح هن رک ذ عورفو لوصا نالوا هدصو صم

 ني رعلاود نیکمز رک ےب رغ هلفرش تواوا سهره یم “اهدى د ودم نامزا رابخا ) وا

 كوالا تععصلو هدفاشک و یضافو یزار ماما ریست نود یدلوا بقلم هلکعد

 || ردنکسا نالوا ازاد لتاق نینرقلاوذ هد-فاصا تدع باک هعنو یازغماما

 || هکردبانوبب زر نب ناب زره هداوررپ هدلیززتلا اعم ریسفت * بوند ردیمور
 | یعساهدددع باک نوید ردندندالوا مالسلا هيلع حوت ن ثقا ن نانو
 * نود ردندندالوا مالسلا هيلع حوننی ثفاس نب خرات نب نانوب هکر دردنکسا
 || ن ماس ربکآردنکسا نالوا روک ذمهدنآرق ردیکیا ردنکسا «دعءاج سصتخم ځیر

 / تو دیدنا هدننامز مالساا هيلع مهار ترض>بواوا ندنلسا ماسلا هاد حوت

 | ردنکسا یمسا هکردربک الا نینرعلاوذ نالوا روک ذم دنارق هددوهسلاوبا ریسفت

 | دبع هکردهب زرعن ناب زره یعما هصلوف قصانا * ردینانو فوسایف ن
 | انس ن نالهک ندي زن نوعن دزان هللادبع نب روصنمن ناسنیق ن ها
 كولم هکر د هکردمنب ناب زرم هعلوف یلیهسس ردند:دالواناطعف نت برع نا
 ندم كولم نینرتلاوذ هلو راضءب ردوب یلوا ككرل نوا بقلم هلبقل عین هدنع
 نینرلاوذیحاص هيلاخلا نورقلاین هیقابلا راث الا باک ردنودب رف ندبا لق یاح

 كنوب بواوا ېک اح هپ رغو قرمش ردب ریما شب رفا نی ربع نب سم ب رکوبا
 نینرلاوذ ناک دق ( ظذ ) هکر دشعدودنا رانهفا هلکنوب یتع عب نالوا ندندالوا |
 نابتسا * ینشبراغلاو قراشلاغلب * دنفم رغ ضرالاق الع اکلم ٭ اس ید ۱



Eeموی بمب  

 | رایدناند-ن۶ تیالو اوذا ار ز ردب رذا هتک لوقو سب * دش رم ےکح نم نما

 ۱ جک نکل *رد-شعد یک ندجوڏ نزب وذ نیعاوذ نونلاوذ ساونوذ رانلاوذ

 | حوتنب ثفا لسو ندمالسا لهاو اطصهکر داوی ردنکسا یاب یدس هکر دوب

 ازم سا ی ی

 || ردنکسسایدیا یربهر رفظ رکسعرس كنارضخ ترضح بواوا ندمالساا هيلع

 | نوطیم نب سمهره نب مب رمصم نب سبلیف نب ردنکسا هکردنالوا راد لناق ینا
 | رطاوتنب هور نب بوخرمش ن هنون نی تاب نی نانو ن نطل نب يور نيا
 هيلع لیلا ےهارا ن, قاع »ا نب صیع ن زغن رفغصان یمور نب لیفوتنا

 ۱ مد قهلب زوجوانداسعترضح بودا اش نی رهش هب رد ا یک رعایت

 ۱۱ یدرکاش كیکح سلاطط سرا بولکرخّوم لہ كب یکیا ندربک الانینرقلاوذو
 هلودقم برق هنسدص زورم هدشلبا موریراک دد ناتو یدا ندرافک بواوا

TUS IL FOOTی ها  

 كنينرقلاوذ هک ردوب را.داب ز نالوا هدیابل ریسفت بون دیدیا یتکسمو دلوم یرهش
 1 ثفایهکر ده زرهنناب زممراضهبیدنا كالا ن هادبع هقلاوق سابع نا یمسا
 || ن بصعم هکاوق راطءب × یذبا هتسک هایسبولوا ندنلسف مالسلا هیلع ح ون نا

 | نالهک ند ز نكلام ن تسن ننوعندزا ن هلادبع ن روصنم ننانیف ن هللادبع |
 | ندموریسهدلاووندنس هفاطرج هدنمنینرةلاو ذکر دب ورم *ردناطع نابسنبا
 | هدعاسن سفنذب رغءاڪ ءا دق یدزارد فوسایغلانا نیفلوا لقاعهدت ام یدیا
 ٠ ۱ ءافلب هل بوبد نیلفتلا كلم نینرعلاود بعصل | نیدانارمشعهابهدنر كنم را هبط>یانالا

 | مصا ثد> ین رمطناب + اب وات حج 2ا نینرقلاوذ بعصلاو ( یظن ) برع ءارعش
 ۱ ردنانو سوعلیف نب ردنکسا نینرقلاوذ هک ردو حک نکل ردشعد * مته

 | بواوا هللالو دوخاب ربمغیب نینرتلاوذ نکل ردننانوب خد ینا ردنکسا هجرک |
 | ود ردا هرکص یرادعم لب كر یکیا ندنینرءاوذ بواوا رفاک یا ردشکسا

 | ثردحر وید ( اکلمیطعا موزانم امالغ ناک هلا ) هدذحاو ربسفت * زدزوک ذم

 | هدنراهدروص یتینرعلاودرلیدو هبنداوسر ترضحهدب رزج جش خب رات نکل بولوا
 یو ردرکنم ثیدح یراکدیدرابدرویپ وی د ذی ردنکسالا یتب مورلانم باسشوه
 بعصم. ندنع كولم نینرعا اوذرلضءد هد نعش نا رات * نود رداکد هو

 1 دو یکدد راج نموه هدقدنروص ندسایعنا × بودد ردن رجا شیارلا نا

 | تاک و,نا * ردروک ذم ویدردبا حجر لوقوب یظةلوذ هدنلوا كنبقل نینرغلاوذ
 تبالو كنينرفلاوذاعقاو هكر دبا رنک هرذو رقحادبع نالوا نلوم كنانناکلا تآرم

  لیلد رهت هنکودنابرقآ هتتصو بوصاو یلوا بلغانغ بسحر, یملوا ندنع

 ( لج )



 | ندهلج ردلیصفت جات راضعب بوئلوا رکذ هدوراقوب یراطءب هکردراو لیلح
 ۱ ردشمالک هفاطرب مس و ندنعكوام فا تب نیطالس هکر دوب یودلیادرب

 || كولمریک الاناملو دیدشیردارب و داع نب داد-ش نالوا داملاتاذ مرا ابار ز
ES 31 28 هک هک  

 || بواوا هدناهندح یراترنکو  ترفو كن رارکسعو یرلتردقو توق بواوا ندنع
 لوط ندرقاب هلشاط نوهکعالکلیس £ تالو نودا سیولب دوخانامتلروب ص

 1 همت = تکا كسيعلب هر و! نح بور دنا ددسهو دیه لسرپ مح*رفررب یصرعو

 || یطباض رکسع رفنرکب دوخان كب رزوب یربره هکیدیاراو د اق كب یکیانوا
 1 یطباض رد كب روا یر ره هکیدناراو یب ج وانوا زویحوا هداودر یدیا

 || رفن كيزوتواو كبزو هرک رب زوتوا هززوا یلقا تالوق ج واوبشا بونید یدیا

 || كولم هدیناث دلجو روک ذم هد راوت ی راک دبا راقلنا مهاک و راقلنابناهج بوزک
 : راد ءالصو صم) ردیادیأت ید دس مالک رص هنرپ ریع> ول ردروطس هدنک

 | ( مظن) ردوب هک تاعم تفاطاتاسیا یکیدتبا موق ره هد دیم هدیصقرپ كمور
 || دصق فازکو فالوب ینانوب دوخا *یمور ردنکسا نایب یوا دش زدلکد

 یساناو بعصیدا # نینرهلاوذ هنر را هبا ساو هرجا 2م راوت # زدناطع یدج

 هکر دراشعد * هدنرعشودنک یشعا نینرفلاود بعصلاویدید *ردناناب زدنا مود

 ۱ كسيکيا رد بودا هد هبط یدانا سة یدل: دا ینا *ردناولد قوتوم ترعراعشا

 هک نهو یکتا ندبا ےکح هراس تد نوت * ردنآرب ۵ ناصیدگوخیر یدیآلیب

 ۱ و | ندنرود كنو * ردناعلس ىح لوسر یر لوا ردوب یا رب # ردشکد

 ۲| کوب *ردنامزا باس>رالوا هکرانوش یددلیب كب یکیا * تدم رد هامز |
 ردررعم ٭ر دناشکر مک كرزپ ردنکسا لی ردتالو *بلغا یلورارب د لورا یراھک 1

 || ردنربحرپ رح هجن هد ابیرب رح كتوب * مدروکم ک ح رش نوهگت "مد هلهجووپ
 یراکدد نیارفلاوذ کوب مالسا | هيلع لوسر هد هد رفتم ریست ( وابءارد لاوفا)

 قرشنالوا یفرطیکیا كنابند نعي بوند ردنوه؟یدتا فاوط ینرفیکیا كنند
 هنس کیا رزکب هزون وب هدنشاب هرزوا هقلتخحم لاوقا ردن وجا یکیدزک یبرغو

 لاتچ یکیاكجات یهدنشاب دوخاب یدزفزوک هک دیک دند هکر دنوهگیدت
 ردنوگیییدلوا یحاص کیا سشاآروا ندئشاب هدا یکیا دوخ بردن وه دا وا 1

 تاظ هجئدرا رون هصکوا هسنکهرهنره بواوا رتخ-هاک وب تلط هلروت دوخان |

۲ ( 



 هتناحیکبا كننوک بوقیحهکو کی ودنک هدنس دعقاو دوخاب ردنوګا کیدوروب ||
 یراةداوا ضرفنم نرق یبا ندقلخ هدننامز كنوبدوخا وردنوصگیدروک شمشاب ||
 هنیراتالو سراف هلءوراب كرو مور دوخاب نوجا یت ءا“ درع دوخا ردنوجا |

 ه_هوق رب هڪلود لب ع تربضح هددنآاوخرمم رات # بود ر ربوع دلوا فلام |

 بودنا تاقو هدنراقدروا هتفرطخاص كتشاب بودا بیذکت هدقداوا لس ره
 را هک" ردن داو تایحه دعد نودا تافو هنن بوروا هنف رط لوص هدکدلرد

 یرانآ یلاعتقح هدنرکد تا بیذکت بولوا ریمغیب هنقلخ نامزو نرقرب هعلوق
 یکی كنشاب دوخان زدنوهکلد ردنوک رمدغب ید هموق یربغ ینوب بودیا كاله
 هدنفرطیکنا كنشاب دوخاب زدنوه؛ داوا ندنوتلااب ند روداندرفاا ندحول ی ط

 نوژوا یراةلوق یکیا د وخان ردنوصت!دلوایزون ود یکبا یک كيک ندنوتلا
 هغ ثا ادا هداسند هک رد و رح ندبهو هدائاوالا باتک بوند ردنوم*۲داوا

 یا بوش هن سرب لاتچ یبا ردا تکرح هدنشابار ز رد نینرهلاوذ نيک دنباد
 5 نوریک هماج لا یرسلا تاک هدنمب ردسشیک نوعککر وا

 هدک دید مردیآ لتق یس ےس رد شا ندرلب ر غر ks رفرپ الض | رشا ۱

 یک توم هلا تجاه ان ه ودنک هدقدقیج ندماتج بغاو اشخا بناک ٍ

 هگوک لو ام تاونوتط هزب ینرغا ن وی اردک ر اھا کک لاح تکی |
 و ا یا للل یخ ترذق هدلخوا «دکد دزدراو یزوخ وا یکنا تلهاشدان |[
 الا )"ندتصا كرلنءاق هدکد روفوا بودبا دود تو سک یا نات ود نوت |[

 عماس نینرعااوذد هدقدلوا علاش هدرهش بوهبح ادصوادنرب ودد ( نیرف کالمللنا

 یدّشا داعنعاوند قعا نسا دا ر یکعیا روهشع داملا بر یک رسوا تولوا

 لش رم ینربک | نیئرلاوذ دهاحتو رع نبا هددناوخریم جرات (وا لاوحارد لاوقا) |
 هدلالالا یصقتسم × راشءد رد ڈالر و ( نینرفلااذاب انلق ) هدنارق ارز یدیا |

 تواوا ثیدحر وید رد شبا ان نینرفلاوذ مشادنارف یرهش ورم هدم راد

 طاصرب نامه ردلكد العرنکا بوبد ردريمغب الع ضعإ هدنل#ر كيال ر سفت ||
 | لکنم هاناو ) رد یدبا ربمغب ید هدنلګعر بوند راشعد یدیا يدك |

 جات یشلک نم )راند ردلکد نودبا لالدتسا هلرعوع كدنآ ( انس یش ۱

 نکیغوب لتیلد نواوا رهاط قالخ صیص2 نکل تولد ردکعد ( دکلملا ۱

 هط ساو الب یی دارو ( نینرفلا اذانالق ) هدیناروک مسفت* بود رعلوا صیص2 ||
 شاوا دی هلی ا لا شاوا ینردوا نالوا رهاظ میکتت هسبا ||



bs |! 

 هد 9 ا ا ا هاش E ۳9 ۳ كا و او و

 ۱ دالە هقلحو لالا یعاد نودنا ریو رق یی 1 او هل ولم هلدا ربدت ن هم ۱

 هاا اعهاشرپ رود و» 9 در»ییاشو رع یو روصثهو دد وم یاطاس یدنا هاش و

 یر ات رفظ رکسعرسو و ر زو مالسلا هيلع ّضخ نواوا هاکتسد تب

 هناا اإ مالسلا هيلع مهار ارا ترمضح نیت رقلاود ردنا لوم 2 حجرات * ىدا

 عیهارب :ابودبا جج ناب EE د و ره رلیدتنا فاو طظ هالیععساو میهارا نیک نولک / 1

 ۱ اصن بو واعد بخاکوب نوءهبج وشراق O دک كن وب مالسلا هیلع

 ۱ ینیدلوا هل لیلخ یول وتکت 1 نوعا ك هدکد اک هک هکر دنا اناصوو

 || کو یاعتقح نیکی مظعت دصق یههاربا ترضح توید مب هلآ نت هدرهش
 ۱ مالعاو راکول 0 مهاریا هدکد تیا بایسا رب دانو ناھ ارم

 تالآوث ك س هل جو لا هم> یر ؟سعیول زالون هک دن مزر مرعاءاد هدو تودنا

 هلع ترمعح یدردا تعر < هار ِد هلا تکوش وا نور وئوک هل ادساو

 ناک نکل اکلمالو اهن نکل ) هدقدلروصوب دیدم كلم یدیم رعضت نیزرقلا وذا ٠

 | ردشعد ( یاسالا هلدمو نااهل هضاب اف ها انو ه هیحاق هللابحا ادع
 ها طس و تایسالا ییولدمو اهلع هان اصلا هل رس ) مدیا ریست * بود

 لهس هراوهو ضرالا ق ےہ 5 و اذهو ءاو س هيلع رامنلاولدللا ناکف رولا

 ردشعد ( ءاش نیا اهنع نك قح اهنورحو اهقرط هل لاذو اهن رمسلا هماع
 كو اعلق اا ی ما قار كودو لە اش ریست نوالد

 سس قآ هدک دلد كنا نشور یدهک ق ۱ اوک ارق ۳ دونی نس هز

 یک هک نورارقاؤھ هدنف رطو رع توجآ سس هایس هکداید و

 ۱ رروط رور ونشور ناک اک قرط یرکسعیذنکو روسکمو تواغهراو دع نیغلوا

 | ماوف*یدردا تیاجو هطاحا تدشرپ تلطیندرا كثب رکسع بولوا اھ رو لباد || ایضرپ روفوهرون هه" وا هدرفسره هلبا لاحوب یدرولوا رو-صثمو باغ تیفلوا
 | كنارضخ بولوا هنسسک اضرب نینرقلاوذ هکر دشعد یلع.ترضح هد هیکس»ء

 | ةنعوبطم ءاوتلا رفظ ءاول كلوب دص زدنادص قفو یدبا یلغوا یسزیدو یریزو
 | یدسد هبا سانو تک آیا طب تل حق تقوا عوشوم

 | از وع موق واوا نوا يو وار و



۱ 

۱ 
۱ 

 عابر سل
 ردشاک 5 دورګ EE وق دهاح * نوند ردماش اب ز زو: ا اا كي تقاک

 مالسسلا هلع ¿ن نی :رفلاوذ هدعماح رات اك اند دال ر ره بس )دوو

 . میظع ین طاس ىدا قالو ك اقا لح بواوا لس رم هر کصاد ج خاص

 كع ارسیداهنانف یایئد بودا ازغ هرافک اعاد تواوا عیسوو م ۽ یکلم عیقرو

 بودا توود هند یرافک یائصا هكا بوراو هب رغم ادا هدفدلوا یدارم

 ندسدق هر کصادنامز هه بواک دس دو ںولود یسودنک بولاق هدنا هقناط ر

 1 ص۶ .

 رب رمل اح هدقرتالس هحوحأع و 6 وج ۳ تودیک هقرش راد یاصقا

 ترس بوغ رم تروص بوح نالوا یرلهاشداب بوراو هره و مظع رهش

 ند بودا لاصداو ضرع انادهو فو فرطو لابهتسا هالالحا و میظعل هثسک |

 تناوط#راردلوا لوم هلن رقلاوذ تاغتلا رظن هلیموق هلج نیکعا لود یمالسا

 هدتصرف تقو بودا ح ولو و جورح هنرابد كرلتون ندعدق حج حالو عوج 1 1

 ءاجرنوجحما دس ءان دث . راد ام بودا تیاکش ندنکو دا داع هرلنا ترزاعو لت

 هدلب زمتلا اعم * CENE شب هب 2 ده بالروهنامهم هک هدنر دتا ك <

 روم ۶ یابتم ولت رععتول رو هللا ر نامرف الو یابد كلام E لم

 نامه ی راددع ندنراتژک تاخ هکندروک هفتن 9 رب ولدآ ترا هدقدراو هضرا

 دانع بولک هناعا یک هدکدتبا توعد هناعا بودا مچ هلتلط یرلنا رول هللا |

 هرورضلاب نیکهریکیحد هن ما یرازغا تح یروا بودیا هلاوح تلط هرلندیا
 ندنرادرا یرلئوب تاط بودیا عج مظع ر h2 ند رغم لها هدنرلفدل وا عیطء

 هنس هفناطلی واههدنابوراو هئس وئح فرط كنابئد بول رو هللاح و توروس |

 كنم هدنا توژاو ه هرو« یاهتنم هدنفرط قرشم هدعب نودنآ هل وا جد

 بوریدب وا هجتاب وبدا عج رکسع ید ندرانوب بودیا هلی وا ید هتسهفن اط
 هل واخد هتسهفن اط لب وات هدنا بوراو هنروم* یاهتنم ید كلاعش بزا هدعب

 قرشم هدب بوراو هبدقلتخ "هرثک ما نالوا .دنرابروا تم تید هدعب ودنا
 وشا i حاصر نالوا هدنا هدقدزاو ناه یراتالو کاخ رهف ا نف رط ۱

 هک ردراو هریک فئاوط یک تاناویح وادا جوحأعو عوج ۳ هدژسارا عاط
 ۲ وزآ

 پوي تاناوی> و مدایب و تای> و براعع بواوا یرلقانرط یک ر شوف یرلشید |(
 داسف عاونا و طض یابند هلج ب» رق نع نوح رلذدلوا هدعلاعوح تاغ لصتم

 بوراو هنساتروا كشنبالو جوجأی نینرقلاوذهدن اکدید ردررتم یراکجهدبا طبخ و

 ( یرلنا )



Beبی بم  

 بور دزاق هجنراو هب وص ۰ سارا كغاط مظع یکیا لوا بواک بوروک, یرانا
 ندا رب د دسم دس لوا بوریدبا هلبا رقاب ش٤ را حیرکرپ شاط کر

 مدقم یا | یبا ندزاک نینرقلاوذ هدناربنعم ضەب *یداوا یک عاط هرابکی شبهچ

 بودیا لتق یراناتس ضفب بودیا تراغ هنقلخ تبالو لوا ج وجأمو ج وجاب
 هکر دزوکذ م هدر سافت * یدرا_ثةک بویلامل قی راقدلوب ندب ریغ و تالوک ام
 یرلسابل هکیدروک هفثاط رب بوراو هنراک طيح رح هدب رفم یاصقا نینرتلاوذ
 نیغلوا رافک یس هلج بولوا رادنس یهیذ آ ارد یرلماعط ندشسب رد تاناویح
 كسرابد لو كسرابد یهفئاط وب هليا ین هطساوا ماهلا اب هللا و تاذلا

 بوریدیک رلناتفق هراتدبا لوبق بودیا توعد هدقدلروب ويد هلا توعد هناعا
 هدشن آ پوبوف هرابر هجلوق هدانف * یدلیا لنق یرلنیا لوبق بودیا رامامنا
 هدنامز زآ هرزوا كا رفس هلبا رلتلوب هحهاوف راضعب هدلسیا نوا «د«!یدرروشب
 هکیدروکر لب رع ایس یراک دید جم ز هدنآ بوراو هنرانک طیحرح هدقرشم یاهتنم

 یرانیمز رب ز نیمامروط انب هدنتسوا یررب بوزک ناب رع ناویح دننام یسهلج
 | هانرداب هتلا رب نیخمالوا لئاح الصا ندان و ندغاط هدقدغوط شاوک بواوا

 رب هتحصم راس و هتئارح و تعارز بوفیچ ءرشط بیرق هلاوز تقو بورک
 هکشعد هن-نکرب نددجم تما رارولیغاط هفهالتوا توا یک تاناویح هدتاوز

 ند هک رب نوک رب هدملدروص یبهفئاط زبشا بوک ینیچ تیالو بوتیچ هنحایس
 قنبر بونسشود ن راقلوف رب هکمدروک بوراو_ هدنراکدید نسرراو هرلنا هرکص
 توص رب یکی زاوآ اچ نکروشلی وس هلرلنا مشادلوب رب رولیب نب رالید زرونتروا
 یی رگ هنسکوا ا عع بولوا ی دغ هدر دتخیا بیهم یادصو بیعع

 ک شاکود یغاب تیز یزوباب رد بوغوط شوک هدلاحوب مدوکور وس عایاکب
 با نوهیج هرشاط ىلج هدف دقلاق ماع نوک بوتللا هّنیهز رب زیب توش روكا

 رايد بولا هدک د شب ندنترارح شاوک تو وق هخ زو رب بولالوا قلاب هدا رد

 هداند هلجزا یک ناتفق ندراب رع ءایس نالوا مد رب ینردغوط شنوک رذبا دهاج
 هدب رده یاصقا نینرقلاوذ هکر دب و ره ندنیعبات صعب *زردهدانز ندناسنا نالوا

 هسلوا عئام یسادص كفلح كنا بولو | یسوش ك یکبانوا هکیذروک ر هشرپ

 ( دس ءان ) یدرازدیسشبا ناخ اند ییعظعیاذص نالوا نکروتیلوط شوک
 اه راو هفرش» هلل رفع نینرلا وذ هکر دروک ذه هدد و ٥-لا وبار سفت

 ندکرث هدنساهتنم كرت تبالو هدنفرط بی رقهقرشح كلام وديك هلام" ند ونچ



 | عدا تراغو بی رو لتق بواک هزعالومزب جوج اوج وجاب بوراو 4 هفناطرب
 شعر هدنراکدنبا اجز و تاب دسر هتتبیام كرلنا هلمزپ رب و لامرفاو اکس رب
 e ۲۰۱ کمو و هلا ملو ءاجو نعومدخو لامو كل« ردعلوا

 را روما مزال هیات و راداغراو رداتسسا نوجا اب نامشاکب ردقو جاتخا
 هباش هدعیب ان رمسفت * یدلوا ایهمو مججان تالآو بابسا نیکعا رابخا وند کان
 هکز دروک ذم هدفاذک * بولد رلیدنا هک كَ EE راندا ترشانه

 یتساسابوربدزاق هجراو هب وص یتسانروا خاط مظءیکیا «دکرت تبالو یاهتتع

 هلراقاط هدقدقیجب هت زوب زی ان بوریدبا هلبازفاب شع زا رک رب هلغاط ج رکرب
 بولی روا شد هدعب بودشود نودوارب رود رکرب لد هبهآوا ربارب هلیسهید

 رقاب فاض هد-قدرازق یک شنا رروهد بونا نودوا هدنرلک دروفوا هلراک روک |
 بواوط یسارا راګ رک رومد بود ب31 هراقلارا یییدروط نودوا بود زا |

 هراکببواوارقاب لرلو: ربرومد هایم لوي ر ېک شاخ هجالاهدک دنک یراترارح |
 رفت # رلدعد ردتشهرف زود یسارا كتجوا يکیا دش یدلوا یک عاط ندروهد ||

 بود راشعد یدبا حر فر لوط بواوا عارذ زوما یعافترا یللا یحرع هدیال :

 بوابات هلص رک شاط ناص یراویدو ی دس هدتناوررپ هد ذوءلاوپا ریستفت |
 بولیکود رقاب شعرا هتسارا نوالدنک هلبا دسنک ندزومد څرک یکناره

 رومد روپ دس ینا ( دیدار ز ینونآ ) هذنارق نکل ردشمالاق كلد قحا

 ابا حاتحم یکیدیا اطخو طاغ هزوب نع تیاور نیغ وا لیلد هنغی دبات هل رک |

 مظعر فب كنيلاعت هللابودبا رکش نیئرلاوذ هدقذلوا ماتدتس هد رسافت * ردلکد ||
 ربخ وید ردکج هدنا رار هکاخو رب زور ز هدقدنش القب تمایق نکلردیناتسحا |

 قلعتمدن راقدزاق هلتبن قمفی یدس نوکر ه كجوحأمو ج وجا بوشد یدری و
 رب سن * رولوا نام هدنلاوحا حوحأمو جوج هدیغاشا تّواوا ثیدحرب

 را رکروهد رد-قوب ارز رد هعظع رعد داسا تیفک هکر در وک ذف هدنال |!

 1 هسل|تكلفوا هل اهن ضع هشت 7 ولو | لامى القى یمسقولنا هلن هدقدرف هلشتا | ۱

 دس ییترارح كوظع شت اوایلاعت هللا هکروتلوا نظ سد ردنا اضتفا"قعشالع
 ند دس ماما هددوعسااوباریسغت الوا یدیشعا عفرو عفد ندرانیافوا شدا هثساتف

 نینرهلاوذ هکر ابدبا زکال كولب ر ندجوجأمو ج وجب 7 لاک 4 رد و رها

 هدهرمشطرلن وب هدقدشلوا ان دت نوګ رلقدنلوب شمعچ هننراغ تنالو هدقدزاو هدنا |ا

 جوجأب هکر د وره جد نددداتق * ردیلسن كرانوب كارتا فانصا عیچب بولاق |[

 ( جوحأءو )



 1 دی نددس نر لر ERE ڻي ناو E 2 کت ا ركب ي

 ۲ .A .اعصوررخو كل ۳ هکر لشءدرلخروم ردکءدرلب طب وار ف بود 7 نیغمو5

 نا ك4 اسد مالا هلع حولک بو یم هلج تك رام یاو جو

 ۱ و لح هکیدارغوا هرسدرپ هدنا 9 لا دا یاصقا ا

 : هاب هدقدتووط سیاوش هکر دقارب و یاعش a وش تواوا ندرفاب هلحوت یناص

 ۱ ِت دراعیح مدا هئسوراقوب هلتءنصر نیکمانرمک هلفمالوا یول دو یتوةروشاقرازوک

 ۱ بواوک هلبا دهعهق توان هفرط E ه دور توقاب هنا لر هش هتک

 بودراع,> < دەن ک ھڪ ه دک د حاب یراورپخ 0 بوتآ هنسورګا و زاص>یپ و

 هصقوب ن کل بوند یدتا تغارفو عل هدنرافدلوا لاله هلهحووا یس هلج

 ۱ ره رلتل وب + کا نیئرهلاوذ ار ز رووا نظقاوا عقاو هردنکسا نالوا اراد لاق

 | یدنک هکلب بوردنوک مدآ نداوه هلا تاوب یدیلوا شاوا عقاو اکا نیغلوا
 || نینرفلاوذ هددناوخربمم رات ( هب ردنکساهدلب ءان , ) اعا هلاویدرروک بوراو

 1 زوب تودآ ای رهشات ودعم هدهب روس یصارا هدک درک ماع و عب ر

 ۲ راصحر ندحرک واموقاب ندیلآ شان دوخا ندکوابور دتا ماع هداب یللا ۱

 || هفخا لد هنامز هح راالوا نکاس هدنا هکندردتا قار و فافش هی وش بور دان

 یافترا هدنس هشوکرپ رول نم رهش یدررتروا باعت هنرزو نیغ یرازوک
 || هدننس واقاحب ووفر هرجا اج ەغڭايەنات رد هدنګا بور دباب هرانمر عارذ زویجوا

 | ندعا فانصا ندلاع فارطا هکیدردسنا عضو تانآ تکح تآ عرب ولعسلط

 | لها رهدبا تع نء نوا تراغ هرهدلا دب رف رهش لوا دنزکرب دنجرب هک دنح ره

 كنودعوا بولواهرزوا ظفصو طقبتیحد رلنا بود ااہناو مالعا اغ لاع هنیبآ لو اهرهش
 ره بش هکر دلو ره % GDN ترداسو نرشابع هند د هروک هثلاحو دیس

 | بولوا هنایشآموب و هنارب و لی كيهدعب بوروط رو لب زویسش» كيب رول نم
 یدنک هدلحوا یدیور “یتا ردنکسا هک رسم رادقم لك یکیاالاح

 ناهح تآرمن کل بود رد هیقا یراث | كلان الا بولات رهشرب هتمار
 و ییاغ

 ۲ روک ذم نار رت ار زردقلوا یعور یاب ردنکما بویلوا نثر اوت ندمآ
 تردهدنا ردنادلب بیا هک ردب رهشهب ردنکسا ندنراث آهلج كردنکسا هکرد

 یدرکاش لیکح سالاططسرا ب هریدباب هرانمرپ عارذ زوي حوا یلوط هدنتسوا لرد

 | مورو دین ط:طق کید شوق ا بورود هنا كود ر 2 سابا ۱



 ی مپ اتم

 راځو لیل هکیدیاراو كريدرب هدهرانعوا یدروئلوا رظنندنا هش راتالو كترفو
 هدب رفهنیئرهلاوذ ردنکسا هدهیکسحیاوف ( نادلبءان ) یدیا راوداعاد بویمروط
 ن ررهش :اره هلاو ره هدیفس ناسارخو دنقرم» هدایلع ناسارخو هب ردنکسا

 هدنآ نیکماعا راتخا رارق یاجرب ی رغ ندنادم بوزک یاد هلج نوا

 ندهلج تبودیااش ر رهس ها نینرقلاوذ هدیابل ریست ملظعو

 | ید یترهش بیدنرس هدفدراو هناتسدنه رد رارهش هراڪخ اجرب نادج هیسوبد

 هدنساراریصم ہلا برغم ندنرات 1*هلح لر دنکسا هدناربتعم صء# نود ردش اا

 هدناحماب رذآ دنقر س هدرهنلا ءاروام ناسار = هدنار ھ قشەد هدءاش ر دکب ۱

 هیردنکسا هن ر ره بوپادرهش یکیانوا هدعماجرصتخم باک * رد ررهش عدو

 هل بت نوت« یدشاتافو هدلحمولدآ روزرهش هذداوسن ڈیغا بوب وقدآوید
 ژدنکساند!تافو هدروزرهش نکل بوش رلیدروتک هنسهدلاو هدنرهش ه ردنکسا

 مزال قمانواربک | نینرتلاوذ بولواوب ندان یخد یرارهش وب-شا نیفلوا ینا
 نارق بحاصو ناشاایظع ناطلس یکیاولبقل نینرقلاوذ هلاع طلغشنم ابلاغ رولک
 زدنکسا اد كسکنا هدتفیفح دوخا ردکىداک ناهح الاغ د عج حایسو

 هکیدباو یرما ءادشا كنيئرقلاوذ هکردب ورم ندلوسر ترضح هدکرادم
 كدهتمایق بوحا ندنراکب تایح اخر ندماس دالوا هکیدنا شەروك هدرلباک

 یلغوایسهزبدو یرب زو كنارمضخ بودیک هغمارایآ هللاسوه لوا سد *هلواربع

 ربسفت *یدلک تساراکا نیئرةلاوذ بوم ا بولوب نیفلوا هدرکسع مدعم بواوا

 هدنس همان تبصو مدآنن ثشیرببرپ هنینرقلاوذ هکر در وکذم هدعیاش

 هدک دد ردراو یراکرب تایح بآهدرر قاوک ارقرب هدنفرط بّرفه هکردعشوقوا
 هکر دروک ذم هدنارهتعضععب *یدلبا تعزع هتفرطبرغم هلاوژرآ لوا نینرةلاوذ

 ییایطحانیع بورک ندننان نالوا بدر هتفرط یسلامشب طق كنابط نینرهلاوذ

 هقارع تالو باوقيج هرشط هدمب ی و 2 هلج هدنالط بواارا
 بس هنس! وار م كمالسلا هبلع رضخ ترضح هکر دروک ذم هدیابل ریست یدلک
 مالا ذیلع مضخ بوريك هنالط نوا كعرا هلا يحب نینرقلاوذ هکردوب

 هوضوو لشوبرش ندوص لوا بونباندنتآ بواکتسار نیفلوا یرکسعرس
 هلا نینوکلاقلاخ تمکح نینرتلاوذ هدفرطوب بولیقژامتهزابنایب یادخ بودیا
 تاخو رساخ نیغمالوب لوصو هناصقا دصتمو هنالعا بلطم لوا بوزآ لوب

 ( مجار )



 ۱ تک ۳۳۷ تا

 كما ۳3 % هنجو Ns ) 2 ) یدلوا او عجار

 | كنافو كنس رام اقتاس هتانرفلاوذ هک هک رد ور هددوهسلاوبارسف (تاوو 7

 حفره بور ورا بهت ربخوید ردنجهلوا هدنتلالوک ندجاغاهدنتسوارب ندرومد |
 یدردبا رتف د ںوزا ییفاتصواو ئا نودنانفد هدا هنن لام لرش کدتا |ا

 ١ نیکعسودندنآ تولک فءض تا لحام بولاتق رو هدک دلک هن رهشلبا

 هدک دعا توراو 4 وه وا راد ههر بوث شود را دج ندرومد هلا

 || ندروهدەتشا بوروک بوقاب هدنرافدنوط نافلق هن رزوا نوحا قوا كللەكلوك

 | زوتلا ك هدلاحوا یدشا تافو تود ا رتتصو نودردو لوک ناکا ار |

 | ییا لوف رک ا ظقاحنکل ب ود یدناهد:شا كب چ وا رلڪءڊ یدیاهدنشاب

 | نا ياس بودیا تافو هدنشاب یکیا زوواا لا زووا برغا ندنآو رد یرغ

 || رداکد لوا نینرلاوذ یراکدیدوب ارز ردیمالک كراتید ردسشلک هرکصا درب
 دبع نالوا یناؤم تاناکلاتارم می رات وبا * ب وید ردینات نینرقلاوذ هکلب
 | ارم "ید تافو تخ نانلوا ناکاو داسا دفتر هلاود راک هردو را

 | ردنکسا ندا تافو بوبانق ینروب هرزوا لیص نالوا رک داری ز ردندناناور
 عا هللا رک | نيترفلا دتافو تیعا شل ردررگو ررعه هد راوت هکیدنا یا

 || رستو طبض نینرقلاوذ هلا نینوک ی اخد أت هکر دنالوا رطسم هددناوخربم رات
 | ندوتنطلسروما لافشا بودیا اضماوارجا یتلنارق بحاص ماکحاوایئد کلام
 || رارف دعبنم دهان رفظ هایتس هدقدلوت ماظتا ماعلاو لام گلاهح و ىلع مالا

 هدئساراما ماش هه دم هدب رعرادد ىو فور و روتسود نوعا روض حو

 تازع ندعلخ بوراو هلع مات لدنطحاذمود هدر تالنوک شبه رهش ماشقشهد

 ۱ مرا دحر صو ناواوربسد نامزبو دیا تعوادمهه> تدابعو تعاطو تغارفو

 | ل بویلغا ا ( ررحت ) بولوا ناور هنان+بناج یتاور ح ور نایزاک
 || ةمركم ةكم ههلوق رلضعب 0 ربم برات ھنن )ر ) لزم یدابا یتدع تئج
 هدنسودنک 3 د رس دکم هلو د راصم هدنربغاط كس د الو هماهن هدنفار طا

 ۱ هکر دروک ذم هددن اوخربم ےب رات ( هق (هق رفتمروما) مع هللاو ردروک د دم وید ردنوف دم

 | بولوا وازوکی رباولشاب لوب ولب و هترواولرکب ین مرق قا نینرتلاوذ ترمضح

 عضاوتم هقلخ عشاخهقح قودصو قولخ یدیاراو ییوب شوخ یوسک یکیا
 لثام هدالب ريمة ودابع لدعو داهج و ازغو لا 4 هیهلا يم فاطلا فانصا
 دهزلها بودیا زب رکو بانتجا ندانعلامبرذ الا عل رس یایندل امیلامیدیا

(۳ ( 



EFFET 1تو سس  tTےس س ج۳ <  E:یی :  

 د ي E 19 ںیہج ian نيعد نی وا رهرپو یوعتو ۳
 أ

  ندنساهب هام و هتل بوروا ليدز لیصالاو هادهلاق هلا E لطاتسرپ

 / ۱ | *یدردبا قاقئاو قدصت قاشا ورةف ناککا نسهحاترا ندنشاعمںودنا ج رخ ۰

 ا نوتد ردنینرلاوذ ندا ادم یغادحفاصم ادتنا هدایند هدلناوالاباک ||
 رسام < تردنامه ندعدآنب كع ار هه ییاسد اإ ام میج

 ۱ ردرصت تع هع دور ید ی نکا 2 ناعلس یر ردنکسایرب رد اوا

 4 رک ذرصن تن هدف امت بوئوار 21 لا هنن ر روات هدي ای رعسقن بوس د

 هدکرادم ریسه ب ولد رم ا نات و نیر هلاوذودورم هکر دشلوا گالام هک ۱

Sa ۱لصف)عاهللاو ردروک د دم وبد یدشلوا عاحو كلام هاند هلج دداع  

 هدو بوأوا یار ا تودنآ لوق یی ودتک. هلییسرب ست هرزوا یتادلوا

 هدننس وا وصیرشیب نود اش هدفدراو هبات رد نالوا ییاعم افاس هدقدلوادازآ

 "۷ ۱ هدنراارا هدنراق داون بوروک ردنااعد هنساوادازآ لرمصخ توروط هرزوا عانا

 لصف ) هوا رظن هدوراقوب یللیصفت ردشعا رلتعصت هر ںولوا تالک عت
 ںوقعإ لغو مالسلاام62۳ع ےھار ان قحا ہک ( مالسلا هیلع فس و ہو خا لاوحارد
 ةنلغوارفو هلغوا لغوا اریز راد طابا هرلنوب نیغلوا یدالوا مالساا هبلع
 تنیسزپد السلا هیلعبزعهبدک ردروک ذم هد ؛ راوتو هدربساقت * رد طبس هم ! رع

 ب ا٢ک ےن دنتاؤو لیحار دوخا نوالحاکن ید یلیحار یس ەر شمه تانا نیغلوا تن

 یرالغوا ولدآ نولبا زراخاسدا اذوهب یوال نوت لب ور ندایل لاح لک ىلع
 کا هل.ساضر ودنک هدکد لک دالوا نشاحار تواوا ی زفریوا دا هد ۱

 هيلع ب وقعد بواوا یرازغوا ولدآ رم شا داج لافت ناد ندرانا بورپ و هب راج ۱

 نیما هرکمتدلت ییاو فوت ندلیحار هدفدراو هنا جوا شعب و تم

 رک او سابع نبا اذوهب هجاوف راضعب یراکو كنهلج وب بواوا یرالغوا وادآ |
 دهلوفدهاحاذو هد یل ک او لععا كسا ربغ ندتسود بواوا 0 ور ها و الع :

 هلع بوعء؛دالوا هقناطر ندالع هدنلکرب , كيابل رب تست یدبا نود ی ررادرس ١

 ر )سا بواد و ريم یرلد درع TEL تر ە> هدهالساا

aکلید دم  ATSاشک ماد  TRمست  

۱ 
۱ 
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 ۱ بساتنک یهاشداپ مع تویلوا هاشداپ لعتسم رسصل تار ز ردومس یعیدناوا

 ۱ جوا نامه هاند نوت قانا هدب اربعه صعإ بوند یدا ىكبلبا ندنفرط

 0 لیصف .هدمالتساا داع > باب هدوراو ( مالا هيلع نوداش لاوحارد

 ۱ دیش نیتخا ا REE هدنعا و ںونلح اک یایل یر 3 نیس اطدوخان 1



 ON مد ماجرا

 (طابسالاو بوت و یقتساو لوعاهساو بهاری ایا لزناموانیلا لنا امو لا اولوق) |
 لئابق دار ندطابسا الوارب ز ردف عض لالدتسا و نکل بودا السا هلبتتا ۱

 ۱ هکر دو حر د هدناشرب ت وند ردسدوا طلا هوب كنب رار دار ردفتسو ۱ | نالوا صوص هلون ندطابسا اا یداراو راربمغیب هدنراګا هک ردلتارسا ب ||

 | ندنرلنوبن رلافج یراکدتیا هفسوب هسرابذل وا اینا یدرااکد یبنا فسوب "ءوخا |
 ̀ || زدراو یالتخا هدطابسا توبن هدیربغو فاشکح بوتید رولوا شلوا مدقم ||

 || مالسلا هيلع نوی ہدنراک دد (نیّتطاخاک انااش و انلرفغتسا اناباد) کر ذب وره |[

 نیمآ هدندرا یرردب مالتساا هلع فسو بودا اعد هرزوا عانا و شراف هب لو

 || كد هلس ییرکی هدعب بوروط هلعوشخو عوضخراردارب هلجج هدندرا كراتوب تود |
 ۰ تاج زنا بودیا تاج رعلو امد نوح رانا وقع كس رالغوا یه هعجره ۱

 ۱ اح .دنراخ دلوا نوح تداغ ود یدلوا نوک رکی د نیلاح نیفعالوا رهاط ۱

 هرکصف دنس بودا لوق یکامد یهدنعح لرالعوا اعن هللا ںواک. مالشلا هلع

 || ردررخوید یدتبا رشبم یتسهلج وید یدتبا ررتءو ردقم یکعا ربمشپ یتس هلج |
 || طوسمو حورش» هدح راوت بولوا طوبطان یرالاح القتسم كنسد مع ندفسوب ||

 1 2 * بوند راندسا تافو هدربصم یس هلجج كروب هدتک ضمب رد-شمالوا

 || ردندنلسن كرلنوب نیلسرعو اینا عیج نالک هرکصندطابسا هکر دروکذ م هدناربتعم |
 || یلاعت قح هکر دو رح * مالسلاو ءالصاا ےھجلع دو سلو و بیعشو بوباالا

 هلج ثاناو روک ذهدنراک درک هرمصمهب و2*!بورپ وتکرب و ٽر تااغ بوععبتب رذ

 ۲۱ نفت رد یسهفناط لا رسا تب نالوا لیست ك راتو ندا هتک

 | ادعام نداسلویطمو خویتهدنرافدعج ندرصعهلبا یسوم ترمضح هرکصتدلس |
 || كيزوب رکی یبا نواورارب هکنج رفن ید شع زویشب كس زو هرکی لا هدنراگآ

 | یسهلج مالساا هیلع فسو هوخا هددناوخریم حشرات * بود یدا راو یرلیرذ ۱

 | تعاصش لها تقلخ بيهم تعافو رس تروص یاب ز یوم هایس یوړ وح

 طاض هلمارمسا نب ییاذوهب یردارپ نکردا تافو مالساا هیلع فس وب رابدنا

 | هدن راةدفح ندربصم تور وربح هللیصت یوعرفو یسو» وه بوکید کک احو

 || دالوا نیخروم زك | یدلبا تدصو وید نوستلبا هل هلقوبات نب هماش ثبالو

 | تیاده ندافحاو دالوا یدنک یر ره بولوا ندنیلس رم مالسلا هیلع بوق
 ۱ 4 یوال تک توب لارا یا هند دیک هدعب بولد ردشلوا زاوذلق هلداشزاو ۱

 كطاسا هنسکرب 0: ندنیخروم یدلوا صوص۶# هادو هد لا تظل
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 ۱ رفنرد رد ذآ کالب ور هکر د راشعد رادعمون ی تويعا ناب نلاّو>ا 1



Ks, B~ 
 ییا كءسو ترمضح لا كداح ترد كرم نا تردا چ وا كلولا ر یکباكلاد

 مالساا هيلع یسوء تواوا یرالغوا ییلصرفن شب كنادوهد ج وا نوا كنيماش

 1 ندرعع وند رارب هک یرائاوا هدننسام یللا هلا رک هدشاب ندندالوا كرلنو |

 كسب قرق كراخ اب لا قرق یدالوا کلم در :دقدلا ضد هدنراقدقچ |
 دوخاب زویترد كب شب ىللا كلولا رزوب نکس كب يکيا شا كناد زویشب |

 كبب روقط ىللا كنوع یللا زویجوا كيرب قرق 0 زویترد كبت جوا ىلا |
 زوبترد كس شب زوتوا كنيایش زویسش كب شع كفسوب ترضح زوبحوا |ا

 O تنوزاقوت ندقلنار كن ئوالزو ترد كس تردا: ا كناذوهب

 بوند رواوا ددع یللا زو كی یللاو كب زوبب هلجوب هکیدنلوب د دوجوم ره
 یب ندرصع هکردو اجا کلیصفت نالوا هدناروت شفلوا هجرت هی رع نکل |
 هلعح رها هداس هب رب هدف دلوا قرغ نوعرف بوح مالسلا هیلع یو ا ۲

 جواو كيزوتلایزرارب هکنج كراتلوا هدوراقوب ندنشاب یم رکب هدکدتا هلثوب
 ك زوفط للا كلی ور یزویشب كي علا قرق بوئلوب هنسک یللا زویشب كنب |

 كناذو یزویتلاكبي ترد شع كداج یزویتلا كب شب قرق كنوعیزوبچوا |
 كس قرف كنولابر یزوبترد كب یدب ىللا كراخ اسیایزوبترد كب ترد ىلا
 شب زوتوا كفسوب ن اشم یزویکا كب کا زوئوا كةس وب ن مّنارقا یزویشب

 یزوبسشب كيبرب قرق كناد یزوب,دب كب یکیا شلا كنيماش یزویئرد كب ||
 مالساا هيلع وحد ن یوالیدیا یدالوا كنيلاتفن یزوبئرد كی ج وایللا كرمشا

 رارساوراونا طو یهلا جو ط.هعیدناندرلنآ م اللا دیلعیسموهترمضح هکیطرس

 نیت هظفح و تمدخ كالا رسا نب فی رش دج“ ەد لیل ج نام زا ةة نالوا یهاتمان ||

 هغماعلوا ۱ کعر اسراتو هکر ایدباهنسک كد یکیایمرکییرادد«بوئلوا |
 یکیا یرث :هلجیسوراتوندعلیارپ هدقدتلوا صا دعوا دع هدع!تواوا یهلارما |[

EYندرک اع را اس نیغلوا ما اع ریهمد مارک مادخرانوب بولوپ  

 ۴ هدورأقول یاوحارکا تارا رسا یب 1 طابسا لس رایدنا زارفرمسو زاتع

 هدللاع ما باب هدنرخاوا ینا دلج یرهیلک لاوحا لاجا ب ونلوا نا هدنلاوحا

 اج دقلو) هد ریغو قاشک ین فسوپ لاوارد لصف) رووا نا لفتسم
 هللا تعبب نل تاق كله اذا تح هب کءاجا كشین منازاغ تانیلاب لبقنم فسوب

 ردم الساا دیلع توقع نن فس وہ ۱ و RE (الوسر هدو نه ||

 لها هک ردماالساا هيلع بوععب ی فسوب ن مهار "1 فسوب هکر اید.د رلصءد

 )رص )ا



 بیک سيب طمن

 یدتا تافو هدءب بوروط هلا تالربعت هدنراحما 5 ییرکب بروا م

 شاارع (مالسلا هيلع فس و ی اسم نیسوم .لاوحارد لصف ) ردروک ذم واد

 هرکصن دننافو مالسلا هيلع نوھ عل ن فسوا هکر لید درلخر وم هکر دروک ذم هدییاعد

 یلخرکاںودہاروھظر اکی ہدنراعا ب اانوج م السلا هيلع بوةعیدالوا لپ هدرصم

 7 كيوم نفسو! ت مضح دز دلو دانس لس هتاتهکو رعود اتو دایمفو یاش ۱

 || بانجنوجماتوعدهبا ده هارو هبادخ ع رش یبا رسا شب یسوعییغوا كناسءیلغوا |

 نارعنیاعالسلا هيلع سوم ترض> نالوا ل رح هنوعرف بواوا لس معین ندمح

 *رلب دا تفلاحموذ ضصب تعاطا موق نصهباکوب سپ ید ام دةم لیزویکناند دالو

 تناهکو رحم« هکبد هکموق هک یدنلوا یسو هیاشم نب یسوم هکردب و رم ندبهو
 هک ن وسایا لکوت اکب نروتک ناما هلفدص اکب ع یربنب ندنریدتاو ندندبا ربطتو
 ریضاح«راالب مکیدتبا جیاتح هربغ مر دیا جان هریغو اییدبا لک هربغ ند منی ماک ا نب

 مرولوا غاریایدشندنالوا غ اربا ندن مرولوا نیه, سد نب هلالوا نیقاکب نوسلوا
 رکذ یوم هدننامز وزرآو توهشره رلنوساوا لفاغ ندکغارک ذب هکید هع رالوُ

 هرابصاع «دخ راوت ضب * ردیغاط یتذلوتوهشرهیرک ذ كنوهرانوسننا رکفو
 || راو وید ید هلی وش هراهاشداپ هراکب ید هل وش هرلیعتمو حاص ید هلی وغ
 ب راقدروب وب هلجكنلاءتق>مالساا هيلع اشبم نإ یسوم بولبر وب راتهصت

 بودا لوب یبهیهلا جیاصن یس هلج هدک درب و ربخ هلیارسا ینب هرزوا لیصفت
 تافو هدعت بوزوس کالری رال هع هدنرلګا E نفس هلی لاح و

 هنغاخ كن . رهش ارواح هدنع هدیناروک ریسفت * ردینقل وا هدانژ ود یدتا

 تن رانا امت ق” نیکغا لتف ینآ موق لوا بواوا لس رم بمب 2 ایم ی یو" ۱

 رخو« هدساغ ینامز رصن تن نکل بوئلوا لیصفت وید یدتا هلاوح یرصن
 بی رقنع هصق لوا نیفاوا ما قلوا هلن بغ نالوا دیهش وبشا نیفلوا |

 (مالسلا هيلع لواسجرج لاو>ارد لصف) عا هللاو رووا نایب هد لظن> لصف

 ترمضح نولوا ندنلبش مالتساا هيلع بوق هکرد روک ذم هدیلعت سارع

۱ 
| 

 | ندقح باذعو فیاکت ناعا هرلنا بولوا لس رم ین ۱۳۵۵

 هدکد خا امددب هرانا سینا اغج سجرج هدقداوب دادزا یرادانع بودبا فی وخ
 ۱ هاب بو اذ هباوه یسجرج یلاعت قح تورا لاله یسهلج هلا هلراز |

 هندابع هدنحما زداح قا یارونرب شارو ندنردق اک اب رد هدنسارا كوک

 بوباشب قوج نیکی اعد هکماغا تافو هج: "روک ی شپ نايس بولوا لوغشم |
 a ی جک



 n سوپ زوم

 ریپ ناییلس لیصفت  كندصقو تودیا تافو ءدقدشل وب هداوه هللا نایلش هدج

 السلا هیلع نوا نب رمشب لاوخارد لصف) هنلوابرطن کا Nes هدا 7
 نوا یلاعت قح هرکضتدتتافو ریش نونا یسایاب هکردروکذم ہد راوت ضب

 لق راندو هب یربمغیب زوب هدتاور و بوذبا لس رع یب هلیارسا یب هدماش رابد
 هلکعد لةكلاوذ ن وهکیدتا ظفح یرلنا بوجاق یسهلج هدنراکدلید كتا ||

 زفک ندنرا هب رف كنعهیصق سابات هدسدق ردهالسلا هيلع رمش نالوا بقلم

 زوک ذه هدنارق یدا لب شع یرع تام رددتشعا تافو هدب رق ولدا سراح

 یکیدنا هنسک یرغ هرزوا ما لوف ب واوارمشب هدتناوررب لفکلا وذ نالوا ۱
 هک زدوب نالوا یهفنم ندخ راون نکل زوناوا نایب هدنلاص لفکلاود بب رقنع

 هکر دروک ذم ها سبارع ارب ز یا زرد لغکلاوذ هلیس ضعپ سد سشب ||
 هنس هقناط مور یلاعت هللا یرمشب یلغوا هرکصذدک دا تافو مالسلا هیلع بوبا ||
 هدقدنلوا نامرف ازغ هرافک هدعب بوروتک ناما اکو ب رلنا هدکدتبا لاسه ین ۱

 ززتسیا تاب هدنابحبوعوس تام هکزپ هفناطو زب هلایناد بو دنا ناب فهضوزحع |
 یرع ر رع لاعت لاک هل اعد نوا زناسارهو فا یخدندنایصعهناوسرو ههللا ||
 ها صف یزرجور ریهیمنس| توهزپ قاح بویلبا نوز ها ندداتعم ردقو نوژوا ||

 هیلع مش ee ءا دا نو دیار ارغ نوک ءاضر هک ات ۱

 زاع هزابنایپ یادخ نانج نود ز کیدتنا لیمګ "و فیلکت لیقثو م ظع محااکب مالسلا 1

 نیزرع بوربو برادا رح بودیشبا نب رازوس كکموف رشباب نیکتا زابنو
 رانا نوڪ ران وسا تاف و همتا توم رایدنک قاع مدسا نوز وا |

 لیثک هرزوا یهلارعا بورب وربسخ هنعوق هدکدلک یهلا یو ودلوا لیفک ||

 بوئازوا یزرع مور ٌهفلاط نالوا یموق هدسعب بونوقدآدید لفکلاوذ نیغلوا |
 هدب غو شاعع ما ندنراترنک لاک نولوا زامعص هد راتالو بولافوح یزادالوا :

 ۳ وا هک هلبااعد رارکت نوا مزب هرشب ترضح هدنراقدلوارکج هقناضم ||
 رشبا هدنراكد تا مارا ويد مل التر وف ندنرالا رع لوط ت واوا هصق زع زارع |ا

 یو ولد ردکن ندنرلف دناص رخ هرودنک كرلثا جادناصرح هرلنآ هکد هکمو

 تا یسهفناط مور هکر دندبس وب یدلوا هصف یررع یک یکلوا هدعد تولک

 ندبهو راشعد ردمور یثب ب ولوا كواب قلا ناسلا «ممز قح تولاغوج ||
 یدا موم هدماش تالو هدن رع ٽڏم مالتا هیلع رشد هک رد ور |ا

 یک اتم ها ید هد O یک شا سراتو مالسسلا هيلع بوبآ کرد ورع ندبهک هد راوت ضهپ ( یرخا ثیاور ) ||

 ( تافو )
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iكي شب و یساگونوب ب دول هرک ر ةرفو یرغصو هود شکلا دایی  

 شب وادآ رم شب دشر دیشر لبقم لمو> بولوا یراکلتفج دحب ویسهب راجو لو

 نمسم یا هلب وا خدزس هسهدیا ردیا قافناو ,لذب هج ملام هیارقفنب هنب رالغوارفن
 هب خ ادالواو هماشد الب ماعد ن مال ندنرلهاشداب ماشتبالو هدعت بودا تدصو ولد

 غصن كزكلام هلجلکب هتبلا زکیدنوط هازکب راراوط یاش تالاع تودنا بلقت

 هلجب توکحرکسع سا هس>وب نسهدنآ حاکناکی یوا نک را بور و

 | بوشناط هلب راردارب لعو> یلغوا لوس كبوبا بوردلوکر بخود مرولآ یزکلام
 دانعلموح هدکد ید لمردنوک لامرادتمرب نوحارش عفدرد دو رابج مال ره سس

 یرغغجو یر تور>اق لوح مال هدقدلوا كنح نودا عچج رکتسع بودا

 لعوح هدک دتا سبح یرشب بودا بچو تراغو بضغ نب رالام بودیا رسا |
 نوجا كردار و هعللا نکیا هرزوا كلا لامرفاو هم ال نوا یا ن ردارب

 هم و> نت ها ردک رک هشادازآ کردار بولک اع امال هک هرو

 اب اب 1 لامیس بویقاق هرم مال هدکدردنوک باوجوبد مدناوا ی هدعود نا

 هلموج ید رمشب بوتد مراقب هشنآ نس هسدارل مردنوکر کا دیا شالوا لیفک |[

 همارآیبمال هدعن توت وس رسا هدک دردنوک ینرتخ یس دعقاو یچدوا نور دنوکر یخ

 بورب دزات قدنخر نیفلوا كن یک ےم هدا تكنردوریص یارعع ندنص۶ نر دلس

 قحا دالوایا بولوا نارمحمال بويعا هدددنآ دنا یمشب بوربدقا . شنا

 2 رب 5 کلزلکد هرګ“ر رع” ب نكح رب سد ار افلا هر” ری“ ارس

 بودنا مالسودرپ یشنآاکا ییامت هللا هدقدنا هذآ دورگ  یهللالیلخ مالعا

 مالساو ناعا لوبق مال هدکد تیا مالکوید ردنا ماعذاو ناس>ا هلب وب جد هنډالوا

 1 بوشل راق توش راب هلب وبا دالوا بولجاکت هلعرش یوا نربهح خد نیکعا ۲

 یاع؛قح كلها ماش تالو بود لفکلاوذ هرس نوعي دلوا لیفک هلاماشاس

 هلبا لموج هدد بودا از ۱ ِح هرافک اعادال هلم رسا ر ؟سع هدد بودیا لوسر یی |

 نالوا رافک هل , رزوا ماشلها و دود بودا تاوو ید مال هدود مالسلا هيلع ريشي

 لصف) یدلو ارم مالسلا هيلع نعش ترض >, نامز دعا بودا هلغ همااع

 راد (اماو) هدمالسا اامهیلع یسومو رم دصهدنابا رب سان )2اک لاوحارد

 حسی سس حس سست

 1 هدا ( الباص ھوا ناکو اھل رک ھن ناکو ةن دلا ق نیعتب نیمالغا ناو
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 ۱ ندانفد یزیک هعلوق 0 یدیا م رص لا EL سا كوني ییاو

 ۱ رفع نرضح هدفاشک # ںوند یدنا ریمغت بولوا شاک ی سا كد راهدد

 | ردشعدیداراواتا یدن هدننب ام راونب وا هلبا لاص لجر ندیانفد یک قداص

 ۱ نراشا هد د هرو! رخ تبآ نود ید حایس محاکر و نع هدیضاق رست * بوند

 | لیصالهدرضخ ٌدصقوهدم السا هيلع ىسوھ ناب هدوراقو رادجویک هصق" نانلوا

 ڻدالتف م السلا هب لع نوقع ی اذوب (انف و بلاک لاوحارد لصا لصف ردشک وا

 ! راطعد نوکنوب وب هد هیکسم اوف * ردشلزاب ود تولاک هدناربتع» ضد یدیا

 الع کا هکر دزوک ذه هددناوخربع جرات نود ردراثعد ید.ایلو راض ءدىن

 ضف هو تک نوید یدیا لس مین انقوب ی بلاک نالوا یسهفیلخ كعشو |

 کالا را اج مالسلا :هیلع قسوم توضح ردزاو یک ل الد هدتاروت ||

 ترضح بواوا طیاضو بیقت نولاک هنط ساو مب لسا ندنس هفرف یکیا نوا |ا

 یسهتشذا كناسوم نیفلوا یبوز كع رم یسهعشمه نالوا كود ندیدنک كناسوم ||
 || دهب یار یدبا لوبد كلارا یب هلجو كناسوم هرکصادعشوب و نوراهو ||

 | رغنواو یبولاکو عشوب نوجما نیرابح موق لاوحا سس مالساا هبلع یتوم |
 ]| نیکروک تماق دنلب و بهم تاغ یییرابج هدنراقدراو نوردنوک ابق راس ||

 بودیا هبت ود رانو تسع وط لینارتسا قب هدن راکدرب و ربخ بولک هیاسوم |
 یسکیاو هدنراک درب وربسخ بودبا فیوخت قلخ یرابریغ ندب ولاک هلهشوب ||
 || ردهز,ترهاو تصرف ردراو یخد یرابلق فعض هدیاراو یراتماسح رک هق روف |
 1 معلعاولخ دا امهلع هللا عنا نوفاخ نذلانم نالجرلاق ) تور و تیلسدود |!

 هدوراقوب ردبلاک هلهشوبدا رم ندنالجر هذثثنآ ( نوبلاغ مکلف ءوقلخدا ذاف بابلا |
 تولوا ریمغی و هقیلخ عش وب هرکصندنتوو یسوع هرزوا یتیدنلوا لیصفت ||

 تافو عشوب نامز دعب بودیا حف یراتبالو ها هدمبیاسح را هللمآرمسایب

 ر هر را را رافکه رکصن دهث ول یجدوا توگنو شاخ ولاک ن کروبهدبآ

 نولوا هدنطبض لیارسا ىب ماشو مصم كلام ب ودیک هرنصم هدسع) بودیا
 | وادآ سوفاش نکر دبا تافو بوروط نامز عن هززوا توبنو تئطلس بولاک

 | تدءو فاصواو ةیلح كيولاک هدخ راون یدکید هقیلخ هشرب یتلغوا یلص

 نوع داانا لاوح ارد , لصف ) ردشمالوا روک ذم یفدوتافو لغو یتوعدو یرگ یرع

 كموح رم هداز مساق بیطخ ندنافرعلا یوذ ءامظعو ندنامع لآ ءالع ( ےکح

 ( ضور )



 | درب "7 < هم 7 ET 3 ریال رک نو EL هد اکو لدآرابخالا ضور

 ندنرادر e ك , رم ےھ نوع داناغا تولوا 0 :ER ترضح ردسادتا

 نوجا نوعدانافا یدیاراو یدرک اش ك یکیا نوا هدکد تا تافو سوتلقسانولوا
 یسانعكنوع دائافا ردیسا رب كراو اريمغب ندنانو لها دنفلخ موم هکر دراشعد

 یداتسا كربمغی مالسا هيلع سی ردا هدناربتعع وب توند ردکعد دا دیعس

 نوعدایوغا نوعداثغادوخابنوع زاغنالو | لس رم ین ەنقلخ ر مهم هنن ندرضعلها
 بوند رلشع د ردریمعب تش نوءدائوخ راضی ردکعد دا لس یسانعم تواوا

 | ىدا نوعداناغا دنا یسهفناط هدباصیععا كربمغب تاش هد هیکسم خیاوف %*

 هدیضاق ربسفت ( مالسلاهیلع لفکلاوذ لاوحارد لصف ) )عاهلاو ردروک دموید
 || ردیلغوا یسع ربمغی عسلا لفکلاوذهدشا ( لفکلااذو مسسلاولیعتسارک ذاو )

 ۱ ريم رفنزول بولو EDE >خاودنعلو هد وہ ردعالس ]| د.لع بول ان رىشيدوخا |

 ۱ ك ۵ دحشا وق را_ضعد %# نيکعا ظفح یس هل ج نوئغص اکو بوحاق نداتف

 نیکعادهمآ ین حد د لفك هکعا ید یدک اع كنهتسک اصر راءةزا تعکرزو

 حسا هليا لفکلاوذ هدن اعر تنیناروک رفت * یناوا شام
 فطا هکر دعشوپاب سایلا لفکلاوذ ىد هدنلحرب بود ردب رالغوا ع ریمغس

 یدناراو یرالع ردق ینعض یرالع كن رربمغی قام ز دوخا رادهص> ندیهلا
 ۱ لثکلاوذ هکر بدبد رلضعب * یدلوا یعسع هلدا یهاو فرش مماو نوجگنا

 | نوکتبدلوا لکتم هند رت كع رح یسدلاو كمال هبلع یسع ترمضح ردا رکز

 | هدریساا ر سفن راد د لەكااوذنوعكيداک هدوجو یییعوا نکیاربب دوخا

 | ندلتف یربمغب شع هکردمالسلا هيلع لیقرح لفکلاوذ هصلوق ی رمه نسح

 | هکردبورمنداطع هدیدحاو ریست × بوند راپدید ن دا طح بوت
 مرلید كيا ضبق یکحور هکیدستا یو یلاعت هللا هش ر نذلیآرسا یب ءاسنا

 ل ءایص نمانا عیجج هک میکره ندنراگا هلبا ضرع هاارسا یب یکتا زو تطاس
 قاخ" بضغو روهتیب بداو عرش یاضتقمر بوروک هلءایقو ةولص نسلایلو
 | درملوا کلم هسرتسوک اضرو لقکنو دهمت هکتنا اضقو تموکح هدنسارا

 ضرع هعلخ یباتالا بر صا جدو هدقدلوا یهلا یجووبد هلا ماست ریلش

 اعقاو بولد مردبادهعت ینس هاج كککیدد بوقلاق تکی هزار هدک دتا مالعاو

 بواواروج هو روکشم هللادثع هدکدتاافو ه رلهدعو هلج هلباافصو رطاشبیط

 | تدلفکلاوذ * ردوک ذ مولد یدلوالصاح بقل هی لفکلاوذولصاو هونقرمش |
 ست ید بت تب

 ( 24 ر

 ا



 کز دا ۱

 لیعامهاو) دایدنا "هروسارب ز ردراشع | تاقغ هلص رعد مدعن ریسقم هکر دبعع نکا

 وید(هب ریدانذا اب رکزو) هدیغاشا تیارببولب روی وید ( لفکلااذو سدرداو
 ورقعاد یودبایرمغ تالفکلاوذ اب رکز نیک ااضتفا ترباغم هسا فقطع بولورو ||
 | رکد لما مه هلبقل مهدحاو صن نکیغوبهریک "هلصاف هدنیبام ردرهظا لاقحااب ||

 ۱ یسوموبا ند هاه هد هک سم جا وف * رد دید عبط له ا مواعم یو دیا دیعیاع ون قوا

 هدنآرق نکل بود شعد یدبا هنسک اصر یدبا لکدین لةکلاوذ یرعشالا
 كعد رداکد ر نکا شل وا فرصوت هلرفاصو رانا توتوارک د هدنسارا اینا

 هالیصذت لاک هددناوخ رم جرات (لاوقا ما ) ردرهاب یودبا رها فالخ |

 ٠ لق زح راضعب نوئلوا فالتخا هدنک و دنا ےک ربشتب لذکلاوذ هک رد روکذم |

 ارد عسلا هکرد ولاوقا جا بود ردمالساا هيلع شب راضعد ردالساا هیلع |

 بواوا بعلم هلا لفکلاوذ درس هلا ليد رح تولوا یسدفیلخ یل یشصو

 روما كمال ساا هيلع عسا یلوا بام ل.ل وشا راصءب رلیدرا مدعم ندوب رلزا

 ءاضرو هباده هار یرلناو هیافباو غیبت هلیرمما ین نحاصنو ااصو قتلعتم هنید ۱
 هکر اید د رلیطعب بولد ردیوهت؛دلوا د.ععتمو تم هغلوا دو امهر هرادخ

 بولوا ودع هلسارسا ب هکیدیا یلوپقعو برقم كن رب ندماش كولم هوشلا لبق ۱

 رهن رول نداصو لع بوردنوک ید دعفدرپ یدر رز 1 رگتسع دکنح اعاد ۱

 ردب رق ماشخا لتکلاوذ نویلبد كغ ات سايس هرلناهاشداب هدکدازوتکر بسا هتسک |

 | رثک یزودع بوبد مردیا لثکت هکمروتک حابصر و تناما اکب ههکو یرلنو ||

 ن بجز یونلبا هنسهنایشا فرش *هناخ یدنکیزرمسا نالوا ریسک یرابلقو ||
 كهارک هاش هدعب بودیادازآو دازاب نسهلج هرکصندءاعلاو ماعطا بو راقچ

 صالخ هلهجو نسحا هللا صالخا هدنسن ندناطخ هلةنعو ندناتعو بضغ ||

 توبن نامزدعب بودبا لصاح راهتشا هلبقل لفکلاوذ هدنا لینارسا یب نیعاو |
 ههاشداپ ولدآ ناعنکن د هل هک رایدید راضعب * یدنوا لصاو هنتداعس تااسرو |
 نکیشعارودص راهانک ےظع ندنناعنک رو نم هدقدلوا لس رم ندقح بانج |

 نفد.هلس همربش هدکیدتا تافو هکمزتسا ره تمالعرب ندنس هلو كعاعا

 دو هدک دد عل ندنآ ناوبق كماعا هسحوب عهلوا ندتج لها توتلوا |

 ناجزرح هل ا نانچ ءاجر یناونع تراشب همان ناننداعسناعنک ی وزان همانتلافک |

 ( تارع )
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E ESED TREAT TRIER IONE و سس از راس انا تانک | 0 سس ناو نی کا RIKER 

 نوفدم هل نوا اهه ما ۹ هدک دتا تافو تا هعحو و تارع ۱ ۱

 نوهعلو | نمالع ها اعم تیمحو ها تویف> تودآتنج لها یا ىلا ەت هللا نيغ وا ۱

 || ینآ قاخ بور ونک ییهرصتلا ةئروم رک ذن لوا یی اند هکتالم یا

 | مالسلا هيلع لفکلاوذرایدلک هناسعا بودبا قبدصت یلفکلاوذ هدنراک دروک |

 | لتکلاوذ هلروه دوروهش رورم بواوا لیفک هنب رللوا تنج لهایجد كنهلجوب |
 ۱ راربد ردسشعا تافو هدنر ك هیماش دیماس دالب یدلوا ر وشهو روک ذم هل سهل ۱

 ۱ کرد ورم ندبهو هدسسلاملا ن ز ( دیاع یافیل لاوحارد لصف ) | عا هلو

 || هندنا تدابع لب زویچوا هدنامزوا یدناراو هنسکرپ ماناقیلخم هدلبنارسا یی
 | همراغم هدغاطر بوقیج هتحایس خد الخ یدرواک یو ندقح نانج | و

 یدرونک هلکنا نیکع امرخ نوک رهندنحاغا امرخ نالوا هدلگوا ندع دق توریک ۱

 ۱ a رب ندنرارممعم لار ی هدقدلوا یو کو تودنا تدابع لب زویحوا ۱ ۳

 قلعتم یاق هیهنسارب ندارند هدک دنا لاح ضرع نوا لالم عقد بوراو |

 ۱ ید ین لوا بوایروبوند نسهید مزا جو هنالوا نتمطهو |
 ضرعو تاجانموبد هلوایدلوانئمطممماق هشسن كنابنددحاو بریا دناع یاقیاخم |

 ۱ نوعمنب یسهویم كنو هکیدا عم هنحاغا امر هد هراغم بودا تاحاج ۱

 | بلاط یاقیخ هدقدلروب وید یدلکد هجوتم اکب هیلکلاب كبلق سپ كدا رد |
 | رغ ندنسکات همر و قزر اکب كدهعافو براببوسک ییامرجخ اغلا بغار اقلل
 || لذتشم هتادابع لدو ناجای لصتم هلیسهصک نوک چوا نوید هیلوا نمط ےل

 ۱ هنادرب ندنردق ندنکنا عاط نوک ره هدقدلوا لعتشم هدنملق هیهاا تی راو |

 ۱ داوقلحرشنمو دا ره لصاو هلا توب : نوک ی درد نوش دناادغینآ بواک راز ۱

  دلبا نزو يک دابع تالنوک چ وا وبشا هلک:دابع قال زوبجوا دباع یا بولوا

 || یهانتمان لضفرثاو یهلا یو وید مدتنایجواکس نیکلک لضفاو لا ندرناوب |
 ۱ ترمهح یراربم#+ لب ارتسا یب داطک ردب 9ص ) تولاطلاوحارد لصق ) یدلک

 | صا هدراک دید هلیا بص هاش داب رب هرتسوا هب راح هلرافكن دلب وعما نرخ ۱

 ۱ لات دط سا هدازو مکیلع هافطصا هللا نا لاو ( بودا بص ی ولاط لوح ۱ 0

 ۱ LL روما عا نالب رب و هنوااط هکر دروک ذه هدرمسافت هدا ( سلاو ۱ ۱

 لوطدا رم دی ردو ههخاو رل صع تعد رسو تناد ع هل هاکنا دوخا |

 كنو یرلشاب كدا ب واوا زارد ندنس هلج لواخ نالوا هداف هکر دتماق

 یدرّوشد ربا هلحوک هنشاب كنو هسردلاق ورافو ی لا ا 1 تفاک دن . زوما
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 نکا كتولاط را دعا لا تب ردنوق دارم ندعسج د
 ید یلاوحا صءب نوئلوا رک ذ هدمالسلا هيلع لب وا با هدوراو یلاوحا

 نامقل لاوحارد لصف ) رووا رک ذ هدلنرمسا یت كولم هدینا دلج هدیغاشا ||
 | نامقل هدننا ( هل ركشا نأ ةمكحلا نامل انبنآ دقلو ) هدیطاو مسفت( ےک

 ییعو هلیساتقا هب رطد مولع * ردروهج بهذم تدل وا ندابنآنولوا ندا هح

 | ۵ هیناسفا صفت لامكتسا هلساسنکا همان ةكلم هنب رزواهلضاف لاعفا هقاطلا ردق

 بدع سفناا لامکسا هکر دلملا عم لع تہکح هدیناروک ریسسفت * زرید تہکح ||
 نامکلهدهدعب رات * بوش در دیلصحتو یسا هانعمكنب راکدید ةیلمصلاو ةي رطثلاةوقلا |

 سیارعبودردم اللا هیلع مهار اردب رزآ یون هرز و وه اروعابیا |
 الصفم هدفاشک بوند ردرزآ نب اروعاب ن نام ها وق قع” نا هدییلعت

 تانسهربنیمه كربهعب تون هک رد اروعاب ن نامل نالبرپ و نیکح هکر دروک ذن

 دواد بوباشب لب كيب راشعد یدنا ندنلسآ رزآ راضهب یدبا یلغوا كنسمرداب |
 یکعرب و یوتف نال هدقدلوا رغب دواد بواوا یتفم مدقم ندننوبت مالسلا هیلع ||

 نددواد تولد ی ما تغارق هدف دلا ت>اح اکر هدق داروصیبس تودنالرت

 ندنعبات یدىآ یضاق هدا لتاویبا ۳ هخاوق رلّصءد یدلوا رونرکوا لع

 ندامکح بويا وا ی هکر دوب لاوقا رنک | توند یدنا ین نابعت یعشو ههرکع

 هللا هکیدبا ناب وچ بولوا لوق برع هایسرب بویلواېټ هججاوق سابع نبا یدیا |
 تیاکح هدن ارق نیغلوا یضار ندنماصنو تالک هدک دنا رسم كالدازآ اکا یلاعت |

 هایسسرپ هدرصم هحوق بیسلا ندیعتس رهدنا لع هلکنا راتدیشنا هک ات یدلبا

 یراقالا نلاق یراقادوط هجاوق دهاحم یدیا یزرد ینمب طابخ هکیدبا برع
 هلبس هقرا نوک ره هنس دنا راضهب را راضعب ناب وج رلطهیدابرع هایس رب قران

 لخاد هک ردروک ذم هدامک رات * راشعد یدیاراکتمدخروشاط نودوا كوبر |

 تم و : ۲ ۳4 1 ۰ : a ندنرا هفناطبرع نالوا ىق عقم هم هدفاش راد بواواندشالو ه و نالوا شبح تالو |!

e es۳ 4 1 , ۹  

 ك سس تو سم

 حس سس سس

 لوفشم هقالحا تذجتو مولع ملعت هدماش تالو نامعل هدعد ىدا لوف كغ 2 ۱

 .یسی رپ ندلیارمسا یبهدشاوررب یدتبا تافو هدنرهش هلعر بی رق هسدق بولوا |
 هکر دب ور * یدروشاط نودوا هندی دنا بولآ نوتاص هنوتلالاقثم زوتوا ینامقل |
 تراح هلکنابواوا ناوار و لام نوت اسحاو ناو ا ندا دازآ نود ۱

 هدسان مذ نب رب ندنرالظوا بورپ و نس>ضرق لیقکیی و نهریهفلخ نودا |
 لر 2 | جاب ت * یدسشعا نعت عج ی رللام نالوا ۱

e ر 



oبیک( میم,  

 یلامت قح بولوا ناپ وچ اقباس راشد یدبا برع یکنز نعب یب و اا ی دنا
 هدنکنا لیارسا ۳ کد هنناهز مال سا ا هيلع دواد نرضح هدک درب و تم کح اکا

 نددهاحخو هم ركع تود یدا ندندالوارزآ تویلوا لوق راد یدا یطاف

 ردنا هداتف ریدتا قافتا هندو این نامل نب سعه عیج ندٌسلاتو و یرغ

 واشخا یتمکح هدقدسنلوا میت ندقح باثج هکعا رانتخا یر ندتمکح هویت
 وذ عهدا ادا ییعح ردعطع او توبن هدف دنلوا راستا ندنبس ت ودا

 یدنا یشک یش حرب بولوا لوف كناک رزابرب هدشک ضد * شعد مد-فروق

 اوف * یدلوایدرک اش لس زوئوا كدواد ترضح ید هد تک شعب

 بوشلوپهرپمغی كيب نعي زدسشاا ندربمغیپ كي تمحو لع نابقل د هيك م
 زیمشب كلب بولوا درک اش هرممغپ كيب هدهدع تاک ٭ یدلوا دیفت شم ندنر ره

 ندنراتزبن یرافدلوادرک اش هئابقث یرهاظ بوند یدرلشلوا درکاش هنامعا ید

 عمو لالب و ناب#ل هلال نادوساا رمخ هدک ای كردتتسم # ردکعد یدنا مدقم

 یلیصح كشذحرب یورم خد هدا سبارع بولوا یورع ٹیدحرپ وید
 رکفلا رشک یدا لوفرب رااح لند ندنکلیمعهکلت یداک دربمغر نابل هک زدوب

 یذرب و تمخ اکا بوس یتا ید یلامتهلا نیکموس هللا بولوا نیقیلا نسح

 یاعت ها هکع | کح هلقح هدنساراقاخنوناب وا نکروب وا هدراهن فصن نوکر

 عاب كا 5 هنا رکا زا لوبق ییالب بویتنما تبفاع هسردنا مت تب

 یب بودبا مدراب اکب هروک اکا هکمرولییارب ز مردنا لوبق ادامقنا هل رها هتشردیا
 نودیشنا نی رزاوآ نکل بویمروک یراکلم نامل بوند رالقص ندکمعا اطخ
 تب وهصرپ هازرب تموکحوتفالغ ,دنراکدد ندزغ الود یتفالخ نوڪ قاتلا
 لاسط اب نردفده هدنخاو نح ریت قرشا رهاظ  اع بولوا تفاختو تفاو
 زدمتکمو ع وط«ی لوا ناتو .دیجنرن دقلخ هسرواوا لداعغاو تنذع هسرولوا

 نامل ةد ەد بوذا EY نل نیزک دکت اله انا ناوص تاوج و نیذعد

 یدلشاب هکلب وس تیکح هدقدناب ا وا نیغلوا ضیق تم > هبلق توپ و وا بول

 دەل نودا لو ددرت و طرش یب هدق دئلوا ادن هدواد یک ینبدئلوا اكل هلال

 ابولپوات روق ن ندنسالب تفالخ كدلوا رهظم هتمکح ړکاکس تداغس نامقلاب دواد
 جرات ( تاب کح تالک ) یدید یدناو الم هر هّسفو ال تولبرپ و تفالخ هدواد



oبجز بو,  

 یسندنفا نوکر بواوا راکتهدخ رب روشاط نودوا نا تل هکرد ونه هددناوخ بم
 بوجا یب وص هلج كخامربا هسرولوا بولغم کره بوباش وا درن هليا هسک رپ
 نیکملکی بونا وا هدکدشا ثح هکمرب و هنالوا بلاغ فص كلام هلج دوخاب

 هتسیدنقا بول آ ربخ نامل بولک هنن وا هليا مدن دشح و لاو مع بوبتسیا تاهم

 هعدنفا نوراو هنراثک قامربا هلیمصخ كلا و هلیسدتفا یسترا نوری و لتست
 یا كر دا فیلک: كمحما یب وص ناقآ نکران وادر نود ندقامربا وب رکا

 ہک اتتوط ینا كسردا فیلکت یہ وص ناقآ یدع رکا نوسا رونک هلبا رضاح

 ۱ 5 نوا نوص یهدنسورافوب ندنلخ وبا كغامربا رک !نونسشک- یزوقآ
 كنايند مدنفا مع هکرد رقم دوخ و نوساشراه هنسغاشا هکنوط یخد یتا

 هدک درد یدعیا طرش هکمګا یروص هلج ناو ندعمربا و كد هنرخآ ندو

 بودنا دازآ ندنان> یسدنفا ینامعا یدلیا تغارف ندلام بولوا مزلم فب رح
 یسدنفا نوکر ردبا راضفب * را تعد ردهصق و ندا روهظ ادتا ندنراتکح

 نوراویسدنفا هدکد تیب بوكا ه را خدو بود كا نم ما سوس هنمالراتراو

 مدناصزب ماسوسندهب را دوب بود كدک | هپ را هنب رپ ماسوس نوک بوروک
 نالواترخآ هعر م مدروک نس هدکدىد ردن بیس هدساف نظ وب یخد وا یذید

 هس لاعا رک | نسردا احر تثحو تجر نوک ا نمت راهانک ماد هداند

 یم هب را هسرولوا لصوم هتملاراد تنجو لصحو رم ییهنس> بتا رم
 باوخ ینهجاوخ راث | تربع راتفک وب هدک دید مدتا رکف وذ ررودب ماسوس ید

 هکر دب و م ×یدتا ذازآ یداشعا تمکح دامن تداعس نامل نیک ا راد ندنلفغ
 بوشوا قلخ هننا كنامل نامز دعب هنسک نالوا شادلوب نکبا ناب وچ نام
 قدصهدک دید كدوا لصاو هلبس هن هلاح وب نس بوروکر اردا عاتسا نح اصن

 هدفاشکحح * یدد هلبا تعفنم یب نحس نتفک نانتجاو تناما ءادا و مالک

 کیدا ردارظن هلتراقح هدقدقاب هنن ز و كامل هنسکرب نوکرب هکر دزوک ذم
 رازوس نامهیح ندنحا هسا فیثک عا دود نسرفاب هن هموزوب نیکلتب ررقم

 دن یدر و باوص باوج ود هللا دم ردفا ملق هساا نمایم عور كئر ردةيطل

 قەزوص ود ردن نکفیدا نو راونامتل نکر روا هج ندلترومد ربمعب دوادنوکرب

 3913 نوروط تعاضو تک اش نوعا باشجا نداطخ هدنافی نکل یویقسا
 نامه دن © نس یسابا كنج فی.طا تک ب ويک تو روتن ییهبج مالتساا هلع
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 بم[ ۳۱ < ۱

 ینک هکداماردنمهح Ea 7 ۹ تیغ 1 0۳ هلربص تاسدنا نیک>

 یسدنفا نام هدر سافت یدروب ود ردنوعلدنوا کفامعسا اکا كغددلوا
 ییسحا و بیطا كنساضعا هلج یویلزاغوب نور رب اما هيلع دواد دوخاب

 ییساضعاثمخا ید وفد ر بوروتکكلر و هللدد تولد رک تا هراب ییانالوا

 ےل اوا وبا كروب هالبد هدفدروص ینابس نوروتک كروب هللدد هنن هدکد یدرونک# 8

 كلاسنا بوبدرولوا یک ك راک هلج قجاوا رولوا یسوبا كزوبا هلسچچ ١|
 هددناوخ ربع حجرات * نوشد یدتا هر نمر هنکندا عبا هتیلفو ناسا نایهیاگ و ۱۰

 هدیضاقربسفت بوش د ردوب یرپ بولب زاب تباور چ وا هدنصوصخ بس هنکلدازآ ,|ا

 || بودنا باطخ وید تعا فیک نال اب مالسلا هیلع دواد نوکر هکردروکذ ||
5 

 ا یعس ویدا میکح بولی هلتسارف مالساا هیلع دواد ترضح هدکدید ردلکد یشیآ |

 1  دوصعم ندرغ هدک درب و باص تم > ںاطخ ود یرغد یف تعصا یدوا

 غلا لاح ندلاق و مالساا هماع دواد ترضح نیغلوا دوصم ثا)ءو دود و بر

 لیرکح نالوا اطعا هنا هدنیل الح ریست یدل وا د وع: نامز رب بولوا یشع ۱

 یس هفیطل تالکو عاص قلعتم تم >> یدا تناصا هدمالک و تناد یه»)

 یذراو لذا كفلخ اکا نوکر ردرومشمو ر وام یژکآ بولوا روصحتات وروفوم |
 نصر ات لدرا نویک تلاع> 6أ ندتحاضو هدنسارا قاخ هدق دلروص ود ردع

 ۱ A هال نامعت لاقدا و ( هدر سافت یدد ردنایعا تالابم ندکشروک هرزوا

 شا ا منا هلبا ییوتاخ هدشآ ( عظع لظا كرمشلا ا هللاب رمشنال تبان هظعد

 ! لیصفنو تاکو ظعاوم نائلوا نکرد هد هریتعم بنک ك نادل یدتا رفاظ هناعا جد /

 1 تیاکح هدنارق ندرلتعص» ییدتا هنلغوا یدک ا۔صوص> یتالاح و بقانم ۱

 ب

 ٤ ب وا روطتع هثتسوا روال و توقا ول هلا لح نوتا EE تالک ناشوا

 و قيال هفلوا ظوظحو حح هلرانا القع "هرمز و ظوفحتو مولعم هسلاعقل> ||
 ۱ عام تر هثا ضرف نالوا هدعذ قیرب ندنرالغوا هکر دب و * ر رفهسم ۱ ۷۹

 1 زارمحا ردکر ک ها روهط روما هو هم وش هدنا و هدلوب هدکد ردنوک هرهش رب

 بور و رخ ندهنس ترد ج وا ندهیبیغ هب رغ لاوحا بوبد نسلوا هرزوا
 نا ) تاقرفنم ) ردروک ذم all صعت لاک هددناوخ رم رات ھه هيڪ OL وشا

 شع هداګ وا ردنوف دم ۳ دما كنرهش هلهر بر و E نامقلهدناربتعم

 اظ هنر كنب رهش هلعر ندسدق یرلنا لینارمسا شب * هرفک ردراو یرازر رب



 یک( بمب زوم

 هلدا هلمر بودن اتازع ن د هلخ هدن رعرخاوا نامل هکر دراشعد راضعب هددناوخریم

 ناتا رع تدم هدناربتعم بوند یدتا تافو هدن آ بولوا نک اس هدنسارا سدق

 عا هللاو ردروک د هود یدا لب زویشب كي چ وا ا زویحوا كب یکیاا كم

 هدناهج * جه یدلاققاب هدنوب هنک *محآ رکوریا ردوب یلاح اند وہ ( مظف )
 اقاتاناسا لاوحا رد لصف ) دم یر كلام یدرولاق * دلم یدیسااق هتک |
 فو مالسلا هيلع رغب ناس هدیلعا سبارع ( مالساا هيلع ناولس ن عجر ||

 ههم نولوا هقیلخ لب چوا هن رب یسهدداشا یلغوا كمعجر یلغوا هدک دا |ا
 نیلوا التيم هنضرع اسنلا قرع اشبا روب نم یدلوا هفیلخ اشیا یلغوا كناثا زا

۱ 

 هلن رسا ۳ بوریدلاق سا فارطا كوام تواک فض هثنئطاس هلة وا ج رعا |

 هلراک هلې طع رکسع هنسک وادآح ور ندنراهاشداپ دنه هداننآ وب نوشود هگ رشت |

 هلعح صا هدنراک دن هرلنک یراکدلک بورچاو ںویبص یرلنوب هکن الم هدن راک دلک

 قرغرایدنه هلج بوللهراب بوشفوط هن رپ یرب رلیک بولوا هننروف میظع |!
 بول[ توت ءزس هنشا لیئارمسا یب اب بوت آ هنب راثک برد نی رللام عیج بولوا

 ندرابخالا بعک هد راو ضب بوت د یداک ادن ندقتاه ود دنا رکش هرکی ر |ا

 نا یلغوا هن رپ كمعیج ر عیجر یلغوا هنبرب مالسلا هيلع ناولس هکرد وره ۰
 بولوا لودر و ېن ندقح باثچ اسا هدعب واوا هقیلخ اسا یلغواهس رب كنانا |ا

 قلدصتیرک | هدک دا توعد هند یرلنا نیفلوا زدیا مانصا تدابع لیارمسایب |

 ید رانا هرکصذدنوک جوا بودیا تفلاخم و د درتیراضعب هلسهدلاوو تمباتم و ||
 ندنراهاشداپ ده هلبالیف ددع نواو هلبا رکسع ولتآ كيب زوب هداناوب بولوا عیطع |

 هباوتربحلرئارمساب نولکهل دصق ماش تیالو نددنه هلبارلیک شطف نب حزد

 رایدتا احر امد نوا ترص و اهلا ها سا باس هیاسأب عفر هیاولب عفد

 ردکر ک مسا ته س نرلام بودیا كاله یزکودع اسااب بودیا اعد اسا

 بویچ ندرانک دنه رکسع هدعب * یدلیا تراشب هقلخ اسا ووا جو ود
 1 توعد هنئدابع یوق هلا ر یکموف نس هراسا ج زد نوشالع ههدق ںوئلتا ۱

 ندنرکسعتاکی ر ید مدشالق هرس نب نسشعا رد ردراو یهطم رکسع بودا ۱

 همکنج م هلپ رک س ع اکبر دوخابنکلوا عیطم اک: هلکموقاب یدمرولب نابشن

 بوشالغا نوقروق لان ازا یب بوردنوک را رفک ربخ ويد زکلوا رضاح |
 هراذک كاله بودا ترصف "هدعوو تیلسست هرلنا اسا هدن راک دلند قلوا عیطم

 ( امد )



 مک( سوپ زوم

 ۰ جوو د مردنا هز هرلذ ان هک روک ر و راو شرا را راک نوقیج هوم هد

 | هدنرادلوا لیاقم نوراو وش ڈرا لاتسدنه رکسعنالنس رفن كس ترد هلنااس| نیکلک

  بوتقوط هنبخاص نوئود قوا نالت آره هلسةح ما نوت آ قوا هرلتو رایدتع

 | هن رافرط رفاکیراقوانالنآ ییهکئالم رفاو نوقایهک وک حزدهدقدلرمق رفاک رفاو

 ۱ تب رکسع ود تالا كنح هل رالف نلاب رایدتنا رشت, د:صوصخ قوا هزب نیکه روکر رردنود

 | بوییصنیکا هلج هرازفاک ید راکلمهدنراکدا هلج هلراج ل ندرضوارب نیک اد
 هل رکسعرادقهرب نوه حزد بوز و ناجنولعب یر رهندعلرسوص نوح اقا رفاک

 بو هراب یرلیک ا هنتر وق هلفح ےماںوئیب هن رلیک نولک هتراثک ارد بوجاق

 هدعب یدلوا تونغ هل رسا قب بوة چ هرانک یرالام عیج نیغلوا قرغ یسهلج
 یدردار م ی#و فورعء صا اک دا لاا ۳ كد هيج دآ تاف و انشا

 ۱ طلاس برده تكيابسا مد ٩ راو ضع ي ایعش تنرضح هدکد تنا تاقو

 ۱ CED E لاوحارد لصف ) ردروک ذم ود یدنا ق قرف

 ۱ بوندرلټدا اا ءا دلا قوة. جو نوسم و لاق > و لب وسا هد هک دسم ځیاوف

 || اولکال مهبرنم مهدلا لزنااعو لیحالاو ةا روتلااوماق مهناولو رهدوسلاویارپست

 ۲ دار ناف ما لزامو هک رد روک ذم هدا ) مهلجرا تك نهو مهفوف نه

 ۴ ا ردنا رمل ب ءاینا نفاق دار ندا زاد رو ردهظع نآرق

 رس یقطصلا دان |ناطلسیسهلجج كران وەک یک لایا د ناتک و یک اکو

 ردولطب وط یتعد ول هللرا ذب و تراشا هنروهظ شوب كن راترمضح مسو هيلع
 | تاراشب نالوا هدنفج مالساا هيلع لودر ترضح هدهوبنآا دهاوش تاک بود

 || لن نف ناسلاب هللا ءاج) هکر دیکیدید مالسسلا هيلع نوقیح یرب ندهشاس بک

 | ربلاق لاک رعها ین هلیخ > لمگ هتماو دجا حبس ن هع تاوهسلا تالتفاو نارا

 نوفیح بولو | روک ذم وید ( سدعلا تاب تارخ دع فرە لر دج ناکا 9

 هکرد وب رهاط ن کل تواوا لاح أ قلوا رس یراغر یکیدند مالساا هاف

 I بد و هد

 هلوا شازان نوقیح هلا بناک یردع وا وا قوقبخ هک ترابع ةدتفیفدن

 ءایدنا لاقرح هد هکر خاوف 6 مالسسلا يلع لاقرح لاوحارد لصف) و هللا

 لتق هتک كر شع ندلیازتسا ی و بآرخ + یسذف رض تخ ردندلس 1 رسا ین

 هند نزلوا نوار بک راب !قوربکی راد دغ نو دناربسا تکی هزات كب : شع و

 ید ندنتنل دواد ترضحو مالتسلا هیلع لاقرح هلا مالسلا هیلع لانا

 همالع (ےکح تشادرز لاوخازد لصف) ردروک ذم ود یدیآ هلب ھا ہک یک 1

 ) مر ۱



 ۱ + ل للم ا 0 2 EE ءداز اشا JE ا الوم لا | لماک ع

 یراق تشادرز هدعقات ناتک و ادآ کم جیاود ععاح یهبیک نونف اسلا هرس |

 اریز ردوبیوا راندا تدابع هشنآ بولوا ورا ضءببوندیدبا ین راضءب نوجا ||
 | بویلپ وس سیلترپ سالب کوب ندنجما شنآ هکیدلاوب یپس بوناصرون نیع یران ||

 ك بودا دا ندناجصا مالا هيلع یو ترمع> قورح 3 < رک ردیسراو ۱

 ىدا ندنرلولوا تار ۳ a بساماح جک بوک ر ۱ هل رس

 یناحا رذ الا تشادرز لاق هدکد تبا له هتسارب ند تشادرز یرب ندرلناثلوا |

 ترضح رک ۱ * ردشعد لضاقلا ےکلاو لماکلا ىلا دنزلا باتک بحاص |
 ا باکلا لها ةتسرهباوتم) هدنه>رلیسوح كمالسلا هلع لوسر ||
 نم نیشأاط ىلع باتکلا لزنا اعإ اواوقت نا) هدنآرفو هدنلود ( موحابذ یلک او 1
 هدرسان رق ردیهوب تلالد هنن الطب كش دو هن وبن مدع كتشادرز هدننآ (انلف |

 القا 2 ز هلو ند رانارب ز ردیلد مث رلغدلوا ندا لها رلیسوح نیا وتش |

 ۱ روهط هدننامز بساتشک نده كولم یناجابرزآ تشادرز ےکح هکر دروک دم

 1" تفلاحو ناجزت داع هدا ید بودا توعد هش د یدنک یهایسو هاشبوددنا

 | نیلصا تا را بو وا نیش جاوا دور کنم یهو فورع» ماو ناطیش
 ۱ e تادوجوم سم یسکناوب تواوا هلل وا ید نم ها هنادرب ردند اّ

 | اد وه ند هقلت بیک ارت رلتروصو ادب نیا رما لو اشا ی تواوا

 دحاو هکر دیعااصو دحوهو یعدبعو قااخ كط لرون یراب ت رمضح بّواو ۱

 نط نسح هتناش یدرداادنو ادا وند رددنو ضراسم دع دضو كب رش یب

 × هسروند ردشعد ردغلاع دتآ ۸سال اوت یدررولوا شاوا ا جوا باتک

 دوخا هروک هغلوا سو ند ید كتشادرر یساسم كەر دم سالاد هکزربد

 للم ارز ردلطا یسکلوا رد هروک هغعلوا ادا وید ردشعا ناتک نیک لا کا

 رداکد تبا هسا یسهکیا ردشعا وا قرف ید سو هلا د تشادرز هدلحو

 فیل کیا EE 2 وادآ اس ودنز كتشادرز یبحاص ل ۳

 لالا ورم اعا هللاو ر دید راذعد ید کا نده 11 هتشادرز را صعب بود

 یود ءال ڪو ءا طع وندناع# لا ءالع ءام دو نکل بو )وا لاسعم لصق ود

 هللآ سدق ییاطسد نجرادبع 27 نالوا قاقا ر وهتمو قافو e ندنافرعلا

 تشادرز یر ندابکح هدرول نم تانک هثب بولد راشعد یدتا توعد هتدابع

ESE 



 ۹ A ات تشادرزآ 07 ساتن 7 و دو رانا م ادفا بو“ د

 ند نالوا ت يد رام سا ردا بودا توعد هس وک ند واخ نودا روهظ

 بول وا 51 ید ماسک فورا وا هر ودنک تورافیح ند هشاص
 را لوو

 بواوا لوعّسم هفمودوا اک وادا دژ تواوا نکاس هدغاطوا توراو هن رهش

 یدردقان راشد | اهادهدنآ بوریدباب رهلاخ شتآ مظع یراکدید راهدکشتآ هدلحوا

 سو نند عرب هدنامز شات ہد او تط ا ااو هور توتد

 نوروش ندسدق نا لمارسا یب فناط نواوا شرا ید نکا امد ر زع
 هو م فح روعاو تراهم هد ددس الو مواع توراو دم راد هدن راق دراقیح

 روک کم هدنارب عم صء) توتد ىا ن سا رهحوم ندم لولم داود

 ندنلدرک اش كريم د ایمرابواواندنرهش نیطسلف هدماشتبالو تشاذرز هکزد
 بولوا شرا نیک اامددب هدکد تنا تناسیخ و ارمفا اکا بودنا تمدخ دش رب
 نيکعا توس یاوعد تودا اا سوغ ن 3 دد هدنا نودیک هشالو ناجاب ردا

 تا 5 تواوا لکم ما هال ےک هدلصا هد-تاورر تور دی وآ فكر و رک لح

 هک رد e ESE و لب ةدنلوا ع4 ی ام كن د رازو س بودا کلا

 هود بول وڈ ۳ یا كياتک ںودا یوعد ود ER اوا ناطخ هب ودنک

 او لولم توژاو ۹ ندا درج نالنا هلکه نكن هسرأف دلا هناا رذا

 بويعا لوو مهد au یالوا هدنگا ها تلالط تاک بو رک یللع

 كعا لتق ینا یهاشداب هناغرف هدعب نوراقح ندنررهش یشادرز قلخ تاالو ره

 تدم هڪ یول ید وا هک لک دیساتسشک یهاسشداپ کک توحاق هدکد لند

 ہدنګا نووق دنز یتدا ںوزا حرش هناتک یادت باش دو بودا سل
 هدنناتک بوزان هقلت مواع واینابتکو  هیضام ما رابخاو تابضا رو موجو بط

 قاح کالا 0 داکرزا 2ور ونک 2 ندعح بناح و رس نا هکندزاب جد و

 یدا رم نداج تحاص تولد جاك رجالا لا بحاص هدنشاب لب ك هرم

 هکر ا در * ر رس و ے_لع هللا یلص قطصم ردح نربضح یرمخب نامزرخآ

 بوند یدلوا عقاو نوادعو ضو .ek سارا رایسو هلا ترك الش ندبسول

 | رلیدا هرزوا قید هيا ص قلخ مع لوا ندنا بودا روهظ تشادرز نالوا

 ۱ راضءت یدتا نوعدهرات تداسع قلخو تو یاوعد هد نفلوا ن ردق لها

 2 بوورافج ابو نوا صو صر یشادرز بساتشک رک دل ید



 رج هلطاب نید لوا یلخ بودیا راتبمر میظع بوربک هشید بودروتک هنرهش |
 رایدشا لتقف قاخ ید یشادرز تبقاعبو دا لاق مدادحب ندرلندیا دانع بودا ۰

 هددناوخرم ع را ېدنا هدنلب یجزولوا I بساتشک یروهط کكتشادرز

 ه بک مواع بولوا یدرک اش كس رب ندنرادرک اشریمغس امرا تشادرز جد ۱

 بويل وس ناطیَس ندنحا بونوروک سا “لعشر اکا هدنضاب ر ءاتنا تون را وا

 بوزاب نس هصبق تالک كناطش یوناص قح ترضح اشا یا قجا تشادرز |
 بوناص یدلوا رخ یب ودنک بو وق دنز یندا لياسنا رثک باتک لوا ||

 نانساکلا ثآ مع باتکو شا * ردشلوا لیصفت وه دوز بود یدتکا هناحاب رذآ

 . ابلاغ یطلغ ًأشنم كنشادرز هکر دربصقترپ هدنکفاو زيقح "هدنب نالوا لو |!
 نوا قغاد موم بوروک شنا ندقاریا هدنغاطروط مالسلا هيلع یسوم هکردوب |

 هنا بوروک شمال شن [نسنرارحو نسنوتت ندنردق یحاغارب بوراو هغاط |!
 یسوم بوک هنر شنا هدک دلکح مالسسا | هيلع یمو» بوجاق شن آ هدقدراو :

 العو لج ءادخ ءادنوبد (نیلاعلابر هللاانا ینا) ندنجما شنا هدقدلوا نارمس> |

 باط> لح هلنبسانموا هلوا یناب ر ین ندیشیا یاو یا زا دن نالک ندشنآره ٣

 ندتلالص طرفو تلاهح صع تولاص یراب تروح ۳ تر ی رات نبع نالوا ز ۲

 لصمو لاض هلا سلبا رکم بواوا لو دعمنا زداقتعا كسانراسو كن دنک |
 لاوحارد لصف) ناطیشاا داکمو سا رورشو ندا 7 هللاي دوعل یداوا

 یردب بولوا رح دود کو ءاحرم یک اب دعا کور ما ۳5 (طسوا حب

 ن دناطعت كولم هدینع راد ید عدد وا ترا یکساکات برگیلکاد ۲ یکتا

 یلاع هاشداب هنو راذکو تشک ىلاع تالام رنک | بولوا ناشلا ےظع ناطاسرب
 لی زود ندمالساا هیلع لوسر ترضح یدشعا رازکحارخ هر ودنک یهاج

 تئاما هنلها هنندم بوزان هماننیرب هدک دتشلا نره رش فاصوا بولک لوا

 كولم هدا داح یلاوجا لیصت كنوب راهدنآ ملس هدرا وبن نامز هکیدشهرپ و ۱

 نا OE هحرک | 3 هژوا مولعم الاجا ال * رول وا ناس هدشاب ناطعت ۱

 هناو امناویستال) هدیرمعو هدف اشک ھا نکل بود یدیا ین عم هل وق ساید ۱

 هدیناروک ریسضقتو ود (ینربغوا ایډ عيت ناکا یرداام) یدو وید ( )سادق ناک
 فی رش ثیدج جوا وید (الما ادن ناکا یرداالو امس ناک هناف اعبتا وببستال) |
 هکر دا تلالد ارهاظ یترابع ( سادق ناک) ہد شب دح یکلوا اصوصح رد و 8

mrs) 
 سس ]س اج



pov حس 

 کیدا نوب ا ا مدع E E ۱ تبات وا ۱

 | (م)ابلاهلعسدوب لاوجارد لصف) عاهللاوردراشفیا قافتاو قابطا یافآ ءالع |
 ۱ نوععس ندنو راوج هدک دلکح کوک وسع تروح هکر دب د وص هدساعت ساار >

 بو دیک هنورام ئ ماشدا ر مور تبالو ع ص یمهدلاوكنابسع ترى با یک و

 شمردنوکر مع ر واد ۱! سدوب لاعت قح هنورام امدقم هدر رک دشا توعد هناعا

 || تافو بوضآ هغاشا یراشاب بوتوط ینوععس هلبا سدوب نول نو رام نیغلوا

alal a a N۲ ۳۰۱ یا  
 1 جیاوف(مالساا هيلع یساع لسر لاو>ارد لصد ) هوا رظناکا ردشازا هدنرخآ

 | زولا هدنبسارا یترعه مالسلا هيلع لوسر ترضح هلبا یسع نرضح هد هیکسم

 || السراذا ) هدن آرق مکتن ردشاک لس ممجوا هدنلواكندمورشا بوک لیب رب زوتوا
 | بەك ردشلرویپ ( نولسرع یکیلااا اولاقف ثلاثب انززعفاسهوبذکف نیہا ےھیلا
 هلوعدهد ینقلخ كنم رهش دیک اطنا ییهنسک کیا مالسااهیلع یسع هعاوق

 بوند راشعد یدیا نوعمش ثلاث راض یدنا لسر ثلاث راج بببح بوردنوک
 ترضح کرد هنسک کیا ندنو زاوح دا رم ندنینئا هکر دروک ذم هدربسافت نکل

 (انلسراذا)هدن آرف نیفلوایکل وسرتاذلاب یلوسر لوسر نکلرذشهردنوک یسیع |
 هدنا ردشمک هدایتعبات هلرلرصت ی ا هل رلع"ا یسع لسر ردشلر ون

۲ 

۱ 

 ایکح ءامدقو ا( ی حیاوف ( ےک > سولو لاوحاردلص ) هئلوار ظذ

 || ينسهداز همشمه سوم تمکح سویا الوا ان روهشم ےک یولوف هدناب |

 || يدشمردنوک هکمرونک نی ربخ یلاوح ابوروک ییاسبعترضحینآ سونیلاجبولوا
 || ریمغب سواوف روب نم هرکصن دافصنوهتنالوا نوب راو ساتر یراص اطا |
 سدجرج لاوحارڊ صف ) ءاهلاو ردروک ذعوید رردا یوعدوید : یدبشلوا ۱

 ندنرادرکاشنوب راو> هکر د و مع هلل صفت ل اک ندبهو هدسلعد سیار ع( .مالسلاهیلع

 || ندیرامحت یدبا نیکمو میم هدنیطسافرهش یراکدیدهلهر بیوق هسدق بواوا
 | يدراردبا افخا نیرلناعا هلسالیتسارافک هبیجاونوا بوا وا عبات اکا افص لها هع

 هر وداد كن رهش و وات كالام ېد اراد هدنامزوا و ترج

E ۳سرج هدابناوا ٠ ودع عاونا هراندبا 0  

 ههاش سلحو لصاو هلص وج هل هب به نوحماقلوا تجار هداج ٌةباس ناب ۱



 مک موز روت
 | رد الالهیونآ کا یراتایعاط هنولفا هکندروک شنا ےظع هدنا هدقدلوا لخاد
 تودنآ اد دهاش هژبا العا توص 9 مربع ینوکسبئلاص ساجر :> سا

 E رکوانالب ) یدلوا لاننصغ کج كابات هاو کصتدلادحو ثح و لاقو لق

 قئد تورفا اکا یسلح رج نود الطم رلقا رطروهد بورب دکید یحاغا راد سد

 یدلواقرفتع یسازجاو اضعا بوریدکو دوص وازوطو هکرس هنن رزوا بودارط
 هللا ذنعل هلع هارک هاش هدکد لک لاو عجو الصا a هل تردق نکل
 شنواعلوقو و شاب دوخا ییشاب كنا 0 ره ساجر =< تودنا بچت

 مجوبویفنا تافو نکلبوقآ یسنینیکعشتب هنغامد بود الخ هلراعس» شمزق
 هنکا یسجرجح نود 1 2ا بورداوطر اب هنا ض ضوحرب نیفماع قط جد

 یعدلک مل ااکس ندرلباذع وب بولوت غاصهدقدالقوب نیز فتو نسوا نولآ

 رراتروخ ندرلالبقب نوا مارا نجر نالوارداق هبا مشا هلج هدقدروص ود

 ۵ سوا یزو هلادیز یساجرج سد ) تارو توب ر یداک هبصع نیکعد

 هک وا بوریدوق كر اد رھ رر, هثسهفرا بودالغاب هراقزاق نرلقانا نرللا بورونأب 1

 كد هلبیدب تور و توبناکس یلاعت هلا بوزوح ن ردن ںواک کلهر هسحرج

 ,بودلرد ن هدنرب ره بودنالتقهرک ترد یاران ۱ بولو اراتفرک هرالب هرات تم

 . هع راالب و ربج ها نامهزدکح هدا ناربط هنانج نایشآ یناورحور غم دیشب
 مک ندنادنزیتس بوراو ههاشداب سخرج یسدربابولد یدروب نوا ربص

 نیکعد یهاشداپ راهاشداب و یهانب و ریکتسدو یهلا كلام هلج و یدراقیح
 زا .نسهراپ ره بوردتا قشیکنا هلا هزنسد قح لها س رج ندی نیعل

 زوانددعیدبیکید ردتلسب هدنحا ويقرب نوحا یکتا a ۵ کیٹ

 ماهلا ن زهفنم ءاضعاو هغ رش ءارحا نارلد نارش بور دقار هرلد را

 ایظعن بوروس ن ززوناکا دوخا بولا هنب راهقرا تویمروشودهر هلا مانالابر
 بوزدنوک هت اف رفرب نود اب ابحا یسجر > اعا قح هھکوا بوروط وشراق

 تو ریدتا ماری ترور وهم تحاص هاشداب یسنرا تویلب وس هتک ض»)

 حدم یوم تست نورم تا راک E کردا وهلو ترشع هلیەزاوت

 هل دومی زپ هکر دهدناق سدحرجرداک دد وجوه دوبعهرب یوفو مظع ندنا بودیا |
 مالسلا هيلع سجرج لاخلا هدکد ند یدردیافد رتو ح دماعادیناو فدو
 :a رج یشکو ببواوا ا عاهرالوا رطانو رماح نیکتروک دنشه روا سل

 هلوقموب یدیالوا زکلقعیدتاایحاینب م ر هک ےسیجرج نب یخدوب بوبد رزکب بحل
 نیعالم نیکر شع هدکد ید نکیدرروتک ناما هیاتمهیب یادخ نالوارداق هایسشا

( r a ) 



 هنغالوق بودروتک رغصرب دوخاد بوش روک زوکوا هل بوروتک نالس ||
 تواوا زوکوا یا هدکدرکوت ید هنعالوفرب وا تولوا قش یا هد درکو ن

 نیفهرارص نوش یادغد هژاب لاخا ف توک یادغد بو رودسر هلن الات هلزوک وا ۱

 راکغا بورغوب ريخ بودیانوا بوکج هترک.د بور واص بوکود بوس |
 كعو رلناسح | یلکاک ادعس ی یش هاش بودا ن نیعالم هرز هدکدروشد 1 ۱

 نوا هر وص هساکرب نیکعا رلنمولد ردود دشروص بلک یدحرج بو دی ۳

 هدک دید نسرروک هج یودنک بولا بولا سجرج هدکدرب و بووقوا |
 مهاشداپ تولوا نارمح رحاس هدک دید مدتا لح تیاغمدا نسوص قو مەند ۰

Eهر اتو ضرا یادخنسامامدردبا هراعاک ا كد دنا هضراعممل | قولرب  | 

 | نس د هن کر رضاح ہد ساع بود زلکد رداقاک اب نسراید كیا هضراعم |
 نکا هدشالو ماش نب رداکد رداق راس هوم عذد ی اا ص رحاس ید

 ۱ اعد هننایح كنب رغص بواک هلن ول نوناخ بودا تاقو یرغصرپ كيوتاخرب ا ۱

 رواک هنایحروا هلکنوب هتیم هدفدراو نور و نهاصعاک | س:جرج هدکد تا اجر

 هسرروطیناونکا هنادر «دک ددزوایغاط یساضعا هجراو هدنآ ن نوتاخ بوبد |
 هب یوم ابحا س یدلک هئابح رغص هدفدروا هلبااصع بوراو نوتاخ بولد زب ۱

 ۱ تداهش ) یدلک هناعا بوبد هللاو قول هرم" سر هدکدید ردیمزرداق رارحاس ||

 | ربخوبهدک دتا كاله بوریدسک نلید كسیناناعا سار بوبقاق هاشداپ ( نی
 1 توروتک ناعا سيج رج هتسک رفت كم ترد هدقدلوا علاش هدرهش را تربع

 نور دشا ,دیهش هلا یکتا توردتوط و هلج نودیشاا هاشداب نیفلوا عبا

 ترمەح هدک دید لریساندکب ر نوڪ یتراتروق ندلا ى: یعلاوت سدجرجاب

 1 ندئسافح راس یک كنسو ندئساالب كرادعیابند یب رالوق نینموم حج بر

 تازحم) یدر و باوصاب باوجوید یداید كیا ےقم دی تنج بوراتروق
 هسرلدد هره د ساجرجیا یر, نادناسا رفک ناطلس ناب رقم نوکر ) االبو

 هبسردنا رادهویم راح | 2 یکلوا یرایسرک زمشلدروتواوب نسر دردرداق هکعا

 كن هثسک هننزرتد ردرداق هسرلبد یا عز ید و بولد مهر ونک ناعا کا

 تداعس دتشرفرب لالا هدک ددرد ءاشسامل لاعف ءا هل اع هزبم نمک یکحاکا



 وه بم ¥

 یسوخ رای سرک نیکعا امد شاجر> هدک دتا رابخاود رولوا راکشاو لصاح

 بودا رارمها هداف رارشا راقک هدنراقدا وا راد هو تولک و

 TOES ساجر دب هدقدقدرق ص بو شنآ i بوبوق

 * تاهج یت وا هدنحا مدرب یدلوط ( یظا ) یدغاب رو و راق بوسا لب مظع

 قسد رافک ندت ۳5 تادا لد هنوک هه (ثن) تالظو قعاوصو قر و دعر

 یرغص ندرقاب تولک كالم رب هدانئاوا نويە قرف نددج ؟ یزدنوک قرلتا

 واق هنتسوا یرازوب قاخ "ندنتییه یسادصكنآ بولاجرب هليا تدشو تدح

 هدقدلوا درون و اع تودنا روهط هلتمالسو تک ساج رج ندنحا توت هراب رفص

 ءایدآ )رلددلوا نارمح هلاعوب نایغطو رفک باا بوراو ههاشداپ هنب سحرح
 هدیحاوئوشا سدحرحیا طی ءلقروط ند ؟ن زاد رپ هاش ناب ره سد 91 ییوع

 sy ندهیضام كولم هدنرب رهو ردراو راضوح هدنحا هکر دراو هراغعرب
 یوم هدکدید رآهشاب وس هلبا مزب هک ا هلياایحایرلنا هلبااعد كسوا قداص هدکنوپن
 یوم ندراضوح بوایف زا# مال سا هيلع ساجرخج بوراو هیهرابغع نیکرشو

 هک یسهلجهدک دشااع دنورد ود هفت ةف شل ن راکو كنيمره نورافیخ ن را ص ءا

 بولوا راد یر ندنرلحا بولک هلایح رلید اق الغوا جوا تروع شب رازوقط

 زویترد لهدا تافو هرزوا التسرب تب رد لیفوت هدکدید ردن كبهذمو كما
 لداع اخر نب ٿو ا دن ردنماتک ندعزانوب الاح غز تا ترارف هکر دلس

 نوح رلفدلو ندرافک یع رلشادلاوب و یب بوروص مهذم بوتلبا هنروضحخ

 نوا تافام فال بودیا طلسم رادردو معو فوخ هرجاورا رادروق «زماسجا
 ز هدنشاناذع كد هن اوب بویلوا لوصوم هلوبهدزیکیدشا تعرضت هعوحر ابد
 ادخ ترضخ هلآ كس دةم سفن نم هک نیک نسرلفم هد و لاص لبجر یا

 لد فوت نیکعد مربمغپ سيج رج نی * هدک دتا ادا وید یدلبا احا یزپ
 یا تعافش نوجا مزب ندکفطا تداعسو فرش لها یا تولوا رکنما هاک ارب

 هراوآو هراته#زب و لوسېق نی راهب ون ربعح الاخ هضبقرب ویسشا ردقو مم رک بر
 هدکد شا عقوتو عرضق وید هذیا لوسصوم ةا یب تجر یر هرابربو
 لقا شجرح بودا ااو عوحر ندابآو دادجا ند لیفوت یا لیلد یاطدقروظ

 تورب وچ زون ندرفاکوا لیفوت هدکد د نسهرا ایعتسا هکع !تعیاثم هتاالض
 هلرغانا سپخبرج هد دد * هللا درب یمکیدکح مرولب فر ) ع) هرکصادنوم

 سس تست

 ( هر )
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 || بودبا :وضوو لسسغ هش رش رماراتک هناي بولوا راکشآ اک پ. ید
 ۱ هلناجر ناماو ناعاو مالسا رلتلک هنابح بوروا هرب ی رلقابا هن هدنراک داک هناا

 || یا هدناعلا.یوذ رافک ندبا هدهاشم یرللاحوب ( هعطع تار ) رادتا تافو

 ls ی ەد یه قالب هت هک دمروک رهام رحاس یک ك نس هد مرگ ساجرح

 | تیقعت هکمردتباعوجر ندنمشمو بهذءیسجرج هدعب وید كدتسوک هدنز

 | بویوق هن وا نوناخ هربتفرب نیغلوا هرواشم وید ردقوب هراج یربغ ندعواب
 || هیلع سجرج بودیک هکعا رج نوناخهلوا لاح لاح هتکرح هکر لید الغاب مک
 : هويه بوناقاربب هدکد تا اعد تورو كردو ندحاغا هدوا هدقدل وا جآ مالساا

 1 ندا هدکد اک نواخ بواوا ك کو بونازوا حاغا هوا توست نیکمروت

 | اجر نسافش كلا بولوا یلغوا ضرر زمهادورغاصو مرتوکو روک بولک هناعا
 ۱ 9 نیکمروس هنعال و ك ا ك را یزرغا كرا م هدکد سا
a رم 

 1 هد دما یاب یجد هتک یاب و ناز نو-2 لوا یاسراب نر اما

 ۱ كنوئاخ و هار < هاش بوک رب , بود لار بص ردراو یاعز ك مالساا هيلع سادوچ

 | بودا بجا هدکدروک نسس> رعثرب نیز هلبا هوم حاوا ب وک ندنناب یوا
 ۱ كرد بول روق لاطاق هدک دلید لمس بانا نورد یوا هدک اب تبوروص

 ۲ هژسحر = ءاعد لاح لک لع و لعد بولت راقحندنکو ک بو رو دوخاب نواوا

 : تودرتاب یر < ها ارک هاشهدعد ) الر : وٽ ارڪ”) *) یدلو ارادهوی» ی ؟یلوا بوت

 ٠ شش ها هب رع بول وڏ لرد صرح هته رعرب تودالغب ن راقابا نرالا

 || هارد یتدامر كدام داع-سداوج لوا بوقا هشت | بواوا هراب چ وا نل رش

 نوردنوک هفجاص هغاط یب 0 هرآ رگ برب هاب رد سرب بولوپ جوا ذوخان

 | بویالفاص نسارجا كسبجرح لوق لبجورپ ورح یا هدنرلةدرواص یلوکرلناراو
 | بوسا لب ندفرط جوا هداتاوب یولیدیشیا ادا تکح ءان وید تا

 || رات سجرح ندنسارا راتم رابغ راک درورپ تباغ ت ربح تژدقاب بوپ وف زوا ۱

 تا رضا ) هد دعتم تازعحم) یدک هل ههاشداب هژرل: دیک ته دخ تواوا راکشآ

 واد یداوا بولغم اک س یا قلخ رکاآ تولوا ریو راغب هدکد روک لوا هان

 : سك سرا ادا 2 ردراو مدا رحر ندسنکل مدرولک هراعا راهتسعا تییعت

 هزولفا هدک دید EN بؤاد مهلوا مارک را ماشو ج ںودا مارملا لصح اعاد

 هاشدا نیکعد لهروک  بوراو هل هیاساک دوا بولد ن سەد هد هرکرب

 حج
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 و Ey E نیغلوازا وآ بوخ E هنر ءاشداب 3 ۰

 تولک هناعا نودیشا یتوتاخ كهاش هدکدتنا تئارفو توالت یر وار رولاز

 رک ذ اقاس بوراو هباسءاک هایسو هاس یسربا بویلرععا افخا نئاعا اکا سنجرج

 اغوا نالوا ضار بودیشیا یغیدراو هنا ساک كاسج رح نولاخ هرعذناثلوا ۱

 .نسرابط یمهراب ربغنوب وق یکیرندا ریفد نس ساجرج یا بوراو توروئوک 1

 هدقدوق بواد نسهروک ر دراو تم كع ر هدا وب هک و ق هرب یلغوا هدکدید |ا

 یزسرعص ددع شک نار وط هدننسوا را سرکه نوا وشراو قحالغوا ا ۱

 هدکدید بوراو بوی رو نکیا مرتوکو رساد بوید هل وس وید رسيا سجرج |[
 ندا كنولفا بوک هرب راعص هدکد ید هرب نغانا ساخ رج یداک رلعص هلج

 هم4ج نوربدزآ یلخ نوعلم یا مالالا هیلع سجرج ب ويح نیعا ناطیش |
 ردذلاوزعا اکب ندنننطلس راکوکز ر قهردزآ مدآربویدردن دارم ندکمردنوک

 هاوک هاش بولد ردمراو> ےب لالضا یرلتا سد ردهراودع معبر ناساا “مزار ز |

 ندراودنک سپ دوب بوید كدتنا اله یع رادوبعم بودادلا یتب سیجرجیا |
 دوجوم تالعع ہک ر کم نسرون دا دوم نوع" یاداج نالوا رداق هتعهدررض ||

 تهصتیویقاف هررفاک هلج ینوناخ كهاشداپ هدانئاوپ ( نز لتق )یدیدرداکد
 سجرج تداهش ) یدردتا دیهش ییدیعس هدیشر لوا بونجا هاشداب هدکد شا |

 هیلع سحرح هدقانتاوا. لتف نوناخ هکر دب و رح ( سانا تاالض موق كالهو ۱

 نامز الاح لدتا التم هنو دیادش عاونا لصتم لب یدب ب یهلا مالسلا

 اجرو عرضت لبا اصلا هک هعظع فاطعاو همیُغ فاطلا یدساوا ماع دوع وم
 نکل نسهدیا لاصباو لاسرا هکنح رادو هکنجرراوج بو ریکندعش هکمردبا

 هدکدتا ررکم ءامد ود هلبا رسم یکمروک ناذع تاصع رافک تافولا لسف را
 بور دغا شنا بواک ناذعلا لقش ناصر هللا رهدلا نررهقو بضغ لالا یف ا

 لتس هلسأب و تدشو هلسسأب لاک بوروک یلاوهارپ لاوحاوب نیعاله نیک شم |
 هلج بودنا هراب هراب قولأم تشحم مالسلاهیلع سحرخ ترضح بودبا قوس |

 قرفمو لتعم ندنراجما كرلنوب نیم هرعزو قو نازوس رادو رادو رافک. |
 هدجرج ترضح ( نینموم ددع) سلیدلوا لاسو یان ندلوم باذع بولوا |
 ندکو ک هدیاعت سارع نکل بوشدرا,بنا رفكي چوا زوتوا هج رانر ونک ن اعا ۱

 كد هزامز هن بولب ردنود هغاشا شابرهش هدعب بولا رافکو رهشهلبا شنآ ناغی ||

 (رهث



 هراض ره دا رک هنر ول 7۳73 رھ FTE 1 تاغا دل ر(هش

 ردن كم ترد زوئوا رلثاثلوا لتف ی لج هساج رج یدرولوا التم :

 1 یا رانمو» هر ۵ کصا دن داهش سد>رح بوید ىدا یوناخ كهاشداب هل دیک اا

 هیلع س>حرح هدنس هیشاح یبیط كفاك ( یرخا تاور (A اعا هللاو ردشمالزاب

 هناعا رارفاک بودبا توم ءایحا هلی رط هز هدقداتروق ندراالب دهن کالا

 هغاشا شاب هلس هلرفاخ یرهش لوا یلاعتقح بودک بوقیچ ندنرلحا دن رگدلک

 | مالسلا هيلع ساجرج هدهیکسم حیاوف نون دیدشا رارب هکاځور زو رب زبوردنود

 ۱ ود ردشلوب تاڪ لالا هدنرب ره توئلوا لّف هرک شع بولوا ندنیلس ره

 | سالا ی واانا )ناثلوا رکذ هدعالسلاهیلع یسنعناتهدوراقوب ( هشاف ) ردروک ذم
 نداسدءاب سجرج ییردح ( ین نیب ویب سال هر لاو ایندلان ی رم نبا یسیعپ
 اضتفا قاوا نداسیلوا نالوا تامارک لها تویلوا ریمغپ دوخا قلوا مدقم

 ۱ یدا نداص یداکد ریمغس سحرج رابحالا بوک هد را راوت صءب * ردبا

 ۱ اعا هللاو رددن"وم :ییات لاع>ا ییدازاب هالیص نالوا ر 7ذ ییاکح ںوشاد

 | نودعشو لاقزحو لب وعنا هدهیکسسم اوف ( دباع نوسسعت لاوحارد لصف )
 ضع هکر درود ذه ا ن ز ںوند راددنآ ندا را ءادنا قوفبحو

 | نوسس هدعاس نامز لسو هيلع هللایلص لوسر نرضح هک در ثءد ن ریتم

 ندنتنهفرا بودا ارغ لصتم یآ كبنوحما قح یاضرهکیدا راو ریمغ رپ وادآ
 | عرب یدیالو تودنشاا ییالک وب مارک "ها نوروپ ود یدرافح نحال س

 1 كدیدنا داهتحاو یعسو داهج هدشد هار هکات یدالوا نوژ وازع رارع جد

 ۱ یسک ريف نالیرب و هرم بودا لوزا (ها را انا ) هر و هدنراکدد
 | ریش * یدلروس ود ردنوزفا ندشاو ارغ یا كس و نورب نددح ییاو

 | (هرخ «اقو اسندلا هاب طاق تباسلالوقلاب اوتهآ نذلا هللا تش ) هدیضاق

 راتفر ۳۹ هراالب و هاتف ندنرالا رافک ین نعد هدنرافدلوا نوقم هک زدراۇ هدست 3

 | باحاو نومو سجرجو یی ورک ز رازلوا لئاز ندنراشید هنرقدلوا
 ELS ڈک توشد یک ر لەن دک یرلقدنآ هشدا لدودخا

 ۱ رانوشو یبح وابرکز خد

 0 نوسم“ و ساحرج ےک ردشم تار ط هارلقارط رومدیراندب بواجخ هلا هزنسد هک یب ۴

 | نیب هک ردروک ذم الصفم هددناوخربم می رات * ب وند ردراشلوا تباث ربربغو
 ۱ دهازودبامرب وادآ نوسم“ هدب رع دالب وب مالسلاو هالصلا اممالع دو یسع 1
 | هغمرق هلروز زهسلغاب ینا هلبا دن هیرهو ردام هدتاغ هکیدیا راو دهاو یزاغو |



 لوبووا 7 هب وتو کاخ ران رکا از > تنج او ماد اب ی 1
 ۱ زا ت نواف هزن هدکعا لنف یکجوز رکا هوا ناو ا ریش

 ربا رکمریخ وید عهدیا قرة دتسس هناوارف اف قە و زرعم بوالح اک یس نا

 دنهاوعف + فونز درادندرادافو كس ( ع )یجدهنوبغم *هنوعلم لوا بوردتوک را
 هدقدلوا همزاعو دمزاح هرهوک یلاع رهوش ل-تف بود هعداقتم قوقح كرت |

 دنزکر ش عفذ نکروب وا نوسم یخدوا بوردنوکربخ وبدردننکی ما هرافک ماش

 لقعلاة مص نزبود,نسردنو ڪک ریخمزب بودیادنب یکم هلبا نسر نوا |

 یندش هلیاروز بو وا نوبفم نوسعش هدکدتالع هليا را بحوم لمالالیوط ||
 بس>نولد مدلنا هرڪا كتوق كنس هدکد ید كدلیاهلر وب نوع هننوئاخ ی ورق

 بونا وا نو سهم بورذنوکر جز رومد دوا یدریدلس ههاشداب نلاح |

 بود دست اهل وب نوح بورق هلاروز هدکد روک طویضمو طول رم یودنک ۱

 هداکدید مدلید هب رګ یب راکدیدررق هسروئالغب هلدادنهره نوس یجدنوناخ |ا

 رلهسرالغب هلب رالی جاصودنک ینباما ردکچرکزوسوا هلدفاص لفاغ لوا |
۱ 

نون هرادغ هراکم لوا هدقدوب واهدءب بود مدزالوا رداق هفمرق
 كراج: 

N. 

 بوریدتآ عج ییعلخرهش نوتلنا ههاشداب نوتوط یون واک هدک دا رادرب>

  ۲بورووا هدا رسهءل اد رف رصقر شلباب هدنتسوا د تردهاث تاالضهاش

 بانج هدک دتنآ رها بلص یلقلایوق نوس نر هد یا راد هدنسوشراق
 ارغ هرافک ییلوا رم هداندرکا یوهلا بودیا تاحاح ضرعو تاحاش هح

 | تاج اکب ندناغآرپ ةطروو هساندلد ناجو لغو شخیپ مکیدتبا اجر نوا
 || كهاشداب بوزوج راد كنوع“ نواک هتشرمن تفاطا تر هدکدندریو
 هدقد) ور و هاربا رب هکاخورپ زور ز یکشوک بوکج یراک رد یهدتلایرمصق

 كاله راکابانراس هاش نولقب رصق 3 لماع هل را لمآ تاج نو

 لوفم نوع نکا لو سم نجار حا رل ەق ۳۹ تواوآ اخو نو ساو ا

  ۳نوما رک نوسعس ا ق الط افت نز نودړک هع نھ ی رش ةعموص

  ۱اش فرش اک . adصع تواوا هرژوا مایص رازدنوک مبق ر هج یآكي

 تداىع كنوسعهداره انا یهدننآ (رهشفلا نعرخ زدقلا هلی ) ن رم قم

 هک (یسب *)|نانسی لا و >ارد لصف) ردروکذ عود راشعد ردا كيب یکذخا

  ۱رر چ كف ماخ ی لاعبس  Eادمرسدو جا و هيلع هلا یلص
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 کت هجا ییرمق هدعر بويازاغوب هنت سوا مربق یآ بواک راج فک ۵ مرق

 | لصاو هناشلافناندع نالوا یردخ اج ندانا یجنر مرکب كشراتریضح
 ترضح یرنخ|نداعستخد كدلاخ هکر دب و ره هد هقرفتمنارتعم *رواوا لصنءهو

 هک رلباسسنا فرش بانج نوش هتنامز تیحلاو ةالصالضفا هيلع كلا

 "روسو دمر ذب بودا عامتسا ندنراناشفا روناهد یصالخا هروس بورود زوي

EE.(هموق هعیضین ةناهذه) مالسلا هبلع لور هدک دید یدردبا تارق  

 ليصفت (توبندصق) زدراشع !عیاض یناییود هک ردب زق كربمبرب ول عد راشهروس

 مع نواک هرکص لب زویح وا نداسع ترمعخ هکر دون یزد صح نربعهصق

 هلیاهکف نواوا زارفارممو رهاط هدزاختالو هدننامزلداع ناورشون یهاشداب

 سبع نالوا یسهلید "هلسف ودنن ڪک ندرالایوذ برع لایق هدنسارا هندم

 كمهج نودا توعد هیاسع ترضح ند ياخ بولوا رپ هنس هفناط

 وبدررب و ربخ نلاوحا كميحرات نلاو>ا كيعنراد بولک اکب كلام یرادهش رخ
 هدکد کج هنس هقرخ یتشاب هک دشا افستسا هغعا رومغت هکر دو رم * یدبا

 (ران روهظ ) یدرکیذ روم هدقدراقچ ندهقرخ نشاب بویم؛د بوغاب روم
 تم نذتسارا خاطر ندنجگا هراغمرب دوخاب ويقر ندسبع تالو نالوارک ذ
 هدنزو ربیولع تولوا راکشآ ندژر_ واشاط هدرادصک نوقیج شاپ مظعرب هلعح

 هدلوب كلنوک نکس یدرتود هرب هن بوفا یتغلدارغوا بوب روب رب ردقلیمرپ
 یدراردا راهظا رارق مدعو رارف بوشاق یرازوک كراراوط هدرلارو هدرلاع رم
 توروطتدم هح تااحوشا یدرولواناباع ناخدنامه بواوابّاغ هدرازدنوک
 هک" ندرلب رعسد ( تارحگهروهط) راددوقدویدناندطاران هشن اوب برع هقاط

 ردنوب وسقلخ ردنو وسیرات كساا قو قداصهدنون یاوعد دلاخ یادلاوودلو

 ههناهدکد رک هنګاویق دو>اهراغم یتلدهح بوبلاوقی ا هلرساصع هدنراک دید

 كش ابود مرولوا كالههسخو كليارکذ یمعسا منبكنقاصهرالوا رظانو رضاح
 فح بولوا نیکو ن نح رلناروط هدهرشط ط 6 ا زادعمرب ورک هجشدرا

 مردباتافو هدامز نالف نی امازیسرلب وس نال یوعیح لاخاق هدنراک دد هدلاخ

 نوتوط ردکرک هسر اح بواک راج یگارب هنسوا مرا نر ه هرکصندنوک جوا

 كجچهدبا روهظ كد هتمايق نوقلاق نب هللا نذاب هکز مم هروا همربق ینا بویلزاغوب
 هلا ۱ نشاب ندهراغم هدتاوزر بولد مردنا راهطاو رابخا هرس یرارساو لاوحا

 ا جوا كالبا نفد بوروتوک نب ن زکیدتیا كاله نب بو-هیح بولآ

 ے



Beتک بس  

 (تافو ذصق) یدید مر ورپسخ ندروما قجهلوا عسقاو كددتمايق هرس بوتلاق |
 بودا ددرو بدید درتلا یذ موق لوا هدک دتا روهط ماعلاب روما یرافدروب

 مزاج هکعا كرت ود هلک مزال كچ باح ندلاع ما بویلوا دیفم هکرد زا
 املا اوب لب دا عیاض ین آیوق هدش دج نانلوار E هدوراقوب رایپلوا

 فوم جا يوس روبن ے3 د را *# زن هلاحو

 ندراع قول هلبلاعحا ۳ ۳ یسایرفا كن دنک ندنس دعاط مورخ یب

 شتا ندناروهظامدقم ورلیدشودهنتااكنا نی رادر كرابمایظعت هدکد لک هلوسر

 یدزردالتوا نیرلهود هدنسايض كزآراب رع هلبا هک بونب روک ندلوپ تالنوک چ وا
 نالک هدلاخ و یدر عاج ه 11 جوا یعاراج نالک هنیرافب ریش را مو

 یتمایفلاوحار سون مو طارصو رشنو مشحومنهبو تخج هر هکیدیاراننزاخ

 ق>سابعنا ترض > ہد عاق بیط> نا ٤ض ور( افتعهص) یدرداناب و مالعا

 شوق یشدرب شوقنمونولم یسهقراولدآ اقنع هدننامز مالسلا هبلع یسوم یلاعت

 هدنساضعاورز گن هننروص ناسنایزو تولوا یدانقررپ ندنفرطترد هکندشعارپ ۱

 یسومان بودار د كکرارب رزکب اک | بواوا هئوئو هصح ند هنن توخره
 مدا ندشوحو یهدئفارطا سدلا تا یقزر بودار سوق بیک ییا ن

 یرادالوا هک و لسانتمو دلاوتم رسا عل رس ربط یکىالوا نوالوا جو ود رد وب ۱

 نودیک هزاع و رګ هدب رع راد هرکصندننافو مالسلا هیلع یسو» تولوا لصاح ۳

 ندلاخ مالسلا اهیلع دو یسع ن تواوا داتعم هفعاق نایصو ناویح هک

 * بوند ردشعذرایداوا دویان هیلکلایو E عطق ن ۱۳۹ E لوا

 (هداف)روئلواناسبب رڌ نع نون دزد ڈو ا هدنن امزیپ هل ظ اح هصد ول هدرمسأفننا >

 ردشلکهدنسارا م DE |(چ يلع E هلبا یسعنانسن دلاخءدزاربت دم ریخت مکه حرک |

 مرح نبا یسیعب سانا یلوانا) ناسنلوا رک ذ هدنل وا یسیع باب نکل بونید |
 الصا هدنسارا دج هلبایسع یتیدح ( ین هنش و تب سل ةرخ الاو را دلاف

 دوخاب بواوا ندایلوا بؤیلواربمغیاب دلاخ روب نم نیک تلالد هنکیدلک ریمغیب ||

رد لص ( عا هللاو ردلوا شلک مدقم نداسع ۱
 ۱ ناوفص ن هلطنح لاوحا

 ( هیلع )



 تیک ببر قم
 تا سی ڪڪ

 | ههبشو فالتخا هدنکبدبارلوک یتماو هدنلاح ضعب و هدشنامز كنوب (مالسا هيلع

 ۲ زوئلوارک ذالاح هکر درانو راتناور نالوا قاعتم هرانوب هدخ راوتو هد ریساشت تولوا

هلا دودورهفد وکم وڏ هنا (دیشهرصقو "هلطعمرب و) هدریسافت (یلوا تیاور)
 

 || توع رطح هدنع تالو هلناعا لهارفنكب ترد ربمغ ملص هدنرافدلوآ دوان

 تلحر هنرخآ هدنآ بونوق باوراو هتل ويقر هدنکنا اطر هدنر كنب ره یش
 نب سل مج ندنرا ګا بو ا رهشرپ ولدآ اروضاح هدلعوایراتمه یلاعتما هدنرلک دن

 | هدیعهلناطش ءاوغا هدعب نواواهرزوآ ناعاو نامانامز هع ود اهاشداب یسالح |

 توقد هد یرلنوب دل ااسر ندوح بانج مالسلا هيلع هل ظاح هدنراقدلوا نانوا

 لاق ق>ح نیکعا لتف یا لفع ی رارشا رافک هدکدتا تعهصتو طظعوو
EES 

 كا دا ص ندد: تان مه و ۳ لوا دار لد هل طعم ر 2 بودا لاله ۰ نس هلج

 جد هدنننآ (سرلا ناکاو دوعو اداعو) تب بوئد ردي ءلاعرصق نالو ارطان دن رزوا

 روهشم هکر دعالساا زنا هلطاح موق افت سر باكا روب رم هکر د روک ذم

 قسوابولوا E اکا نیغلوا الاب و زارد تاغ توج رک اعذع حر نالوا اند

 مظعرب هدنر رهش كرنا یدبا ندایشا بیارغ هلفلوا كنراکنر یک كنژرا شه

 هدقدلوا راکشآ يکيدتنا راکش بوباق یراتجالغوا ضعب ںواوا ادب ؛دغاط

 كاله ںوخا مردلب هرافنع هدک دتنا اعد یدوا س رووا تر الب عفر ند هلطاح

۳ TERETE: 

 بطغ ین هلج نیکشا دیهش یدیس فن دینع مود لوا نامزدعب یدتا

 تیاور) یدلوا نارو هلنامزرورع ید یررهش بولوا تلاه با تلاملا بر
 رهق ند رع اط حال سلا هيلع هلظ؛> رک رد روک ٥ هدخ راوت ضصءب (هنات

 هنموقسز هد رغمراد نددوم موق ی زدیلغوا ناوغفص ندنلسا ناطع نا
 | بواوا ناطیش بات هلرفک نکیا ناعالهاو ناطاسرب یسودنکس ر یدال ف
 | خدی رلتزوعو تعما هلااویحو هطاول تاالض یا ها نالوا .ہدن ۵> تح

 | یتعس هبیریایح نزندباهل وب بودیا تلاح طب هن رار یرب هاباتلآ ندب رد
 تهصت نوعا هعبق لاعفا كراو توعد هند یزائو مالسلاهیلع هل یدرارد
 شطع یالتنع یران :وب شل ابآ قلاخ ترضح هدقدلوا رکراک ردفهزز هدک دشا

 تودبا كنج هلبا هلظنح یرل-.ضعب نور وناجزسوص نایغط لها هح بودا

 كاخو نوخ تتسشغاو كاله ىب ودنك ر دقلاكللا ةمكح ربت ییبدنآ كنيرب ره
 دعب هددناوخربم ب رات (هالا تیاوز) یدلوب تاج تاجردیع "هلظتح تود
 هنوعد یقفلخ كن رهش ار وطاح هدنع قداص "هلظنح مالسلا هبلع یسع عقرزا

 زوج جسم هو سورس و هو و هو سم



 ەچ سر قم

 | تبقاع بودیا نایع ینایصو بیذکت یراضعب ناعا یراضعب بولوا لسسرم |[
 ]| مالع تمک> اب بویعیب نیمو م بو دبا كنج هلرارفاک راتموم بو دیا لتق یی هلظنح 0
 | كن هلطنح نیر ندنراهاشداپ لباب راد ییاعتقح هدعب رابدلوا بولم نویفلا |ا

 هدک دلک هنسحاو اروضاح هلوطع رکسع نیکعا طلسم هرافک نوجحما ییاقتنا

 رفس داص3 وغ نکا هرژوا كن هربرخآ نوجگانطو یالح هلا نحو مو ۱

 أ نيو بولک هلرلجلف ناب مارک هکتالعوید رفلا نا هررفظلا نواس رقت نالوا |
 ]| رافک هدنراکدید ( ن 9 مکلعل مکنکاسمو هبف متفرتاامیا وجرا )نسشردیک ۱

 | بواوانینارپ ون زح هل راهظا مل او مدل بود ( نیلاط انکااا انلبواب ) نوعتلالض 1
 ۱ ۱ نارق بولوا نیکلاس هم دع هارو نیکلاه یسهلج را لاوهارپ لاوحا لوا ِ

 ۱ ندماخا دیصح مهانلعج یتح مهاوعد لات تلازاخ ) هدنهح كرانو ,ریظع ۱

 ۱ ندمالسلا هلع ىع مالسلا هيلع هل ظنح هدعهاج رمت خراب * بوند ردشلروب

 ۱ رد _ثلوا ریمعیب هرکص لب زول ندمالتاا هيلع دلا نالک هرکصندلس زویجوا

 هتل بق کیا ولدآ لب وعرنامدق ندب رع لئاقنالوا ندندالوا مالسلا هيلع لیععسا

 || لالهیدرلنآ هدنراکدتا لدقیئآ بواوا یصاصاکا هقاط یکناوشا بولوا لس رم

 مفرتاام ىلا اوهجراو اوضكر ال نوضکرب اهتم هاذا انسأب اوسحا الف ) رلیدلوا
 هچرک !بوئد ردا ثراشا هنکاله كرانوب هجنراو هنرخآییآ ( ےکنک اسمو هیف |[

 كنب رهشاروطاح هدنعدا رم ندرلنوب هج وق سابعنا هدنسانعم رلتآوب هدربسافت ||
 انضغ هرلنآ نوح راک دتا لق هدکدرذنوک ربمغیرب هرانآ یلاعت قح هکردیقلخ |

 نب راکوک بو رد نس هلج هدک د اکهنب رارزواهلرکسع بودا طلسم یرمصن تن

 تارالبهدکدربک ےیلق ,رلنوب هکر د و ره *یدساهنب رادانق كرلنوب اتفدایو یدسک |
 رافک هدکدربا اد ندکو کو دردوبازج هراندناامنا لتقو تناها نعي ويد ءاینالا ||

 هب هوظع هی رج بواوا ناهشب تباغ هن رانایغظو لتقو نایصعو رفک رارشا ||
 بودا یئاو هلانوید ( نیلاطانک انا الب واب ) بودنا فارمعا هن راکدتا فازرقا

 بویلروق ىس رب نیههالوا لوبقمسأی ناعا نالوا هدنلاح ساب ندنایحو تاجت
 یا ربی نالوا دیهشومشا هدنناروک ربسفت بوند رادلوا لوتفم یسهلج

 كناشم یبغوا كفس .ول ترمّهح یسوم هيا راشم نکل بوند رداشدمنب یسوع

 هسدارصن تخ بوتلوا نایب هدورافوب یودیا لسم ةنقلخ مصم بولوایلغوا
 یناروک نیکلک هدننامز مالسسلا امهیلع لابناذو رب رع هرکص نامز قوج تااغ

 ( كنمالك ) ۱



 4 وال ۵ غا EU ید LE تمالك ریست اس ردژاورظن ور نیک كتمالک

 1 مالسسلا هيلع هلظاح نك ! راوت هکر دراو ۳ یوقرب هدا مالسلا هيلع هل طح

 ۱ نداسع ةا رضا 6 ت توتد یدلک هرگ. صل ز لودرد ندمالساا هیلع یسع

 ۱ لوا قوح نداسدعخد هل ظ اح هدنمعح 7 رکمردشلک م دوم یرادعم لسز زوي

 تواو ارصن تح ند اح ورخ نوا یی مد ماب اقتنا هه یر دوخابولوا شاک 1

 ۱ ید رکص لس ز رو هت نداسع نیعلوا هاشداب لی ز روید م وهدم تیدحرپ

 ۱ هک ردروک ذم ام جرات ( هعبار تناوز ) عا هللاو هلوا شلوا هدنایح

 هد ةا تمالو هد 3 نک راد هکر دراشعد نا رسم هک دود (دلطعم رسو)

 تدذکت ینآ مو لوا تولوا لس یر بمب رب وادانیسان دوخاب هلا ههفتاطزب

 | ناما هربملوا بوبابق شاط مظعر هنب رزوا تونا هب وبقرپ و 9

 0 ۱ تور و ام ا اط دردقلارآ بوالغرا 8 5 كلو

 بولوا لاله ا لرفاک هلدح ما ودعل بويل سب هلا لاحو 7 كرهدمک ۱

 كتمقر كس هدنجبرع های ایسلوا بوراعیج یر : بوریدلاق ی ال ںواک کلهر

 باڪڪا دخ راوتو راسافن 2ا تار لی یھلا یوودردکر ک هاو ۱

 | ردیموق مالسااهیلع هلظنح ههاوق راضعب هک رد را نو لاوقانالوا هدنف-سر |
 یزو رذاو هک رد رهش مظعرب هدنناقیعامربا دماع میلق هدنع سر دهاوخ هدأت |

 | هحاوقراض ءب رلیدلوا لاله هدنراک دتا لتق ین رللوسررددوم موق هی ياخ ب ولوا

 || یدراشمز دصابش رزوا بوغارب هب ویقر بودیا بیذکت نی راربمغ هک ردموقرب سز
 || هبویقرب یترلکو ک بودبا لتق تب رالوسر هکر دموقرپ هدشاو رر, هجلوق رلضعب
 هيلع هل طنح یسهلج تواوا نک یسطنو یئ ةوت هدننس ام لود تردوبشا یدراذ؛وک

 1 هکر دیش مرد نر دا دکل و بهو نکل ردزناجقلوایلاوحا یوق هلبا مالسلا

 | نکرارروئوا هدنرانک یژویقوادآ سرودنراقدلوا سصم هنایصعو رفکو رتمریغ هناا
 | یرهصق هکر ددودخا ناکا هکا و رصد رایدک هر یسهلج هلن رازاددو راد

 || یدسوبکو  سابعنا روئلوا ناب هدناصف ساوئوذ هدننابنع كم دینا دلج
 : ردرلدفا رباکا نودا لتف یراحم بلح رارذاک هکر دوي ةر هد هیکاطنآسر هد رالوف

 ۱ كلو بو شد سا كنوبقرب هدناجاب رذآ هدمگ تبالوسر ها وق رل ضر

 | تاورو هنات تاوز نانلوا لمت ندبلعت سارد هدیغاشا قرو کا ی رب صد

 | نالوا تەك هنظم ( هسداس تاور ) عا هاو هنلوا رظل زدن رب ندنراتاکح هللا

 | ضرا ءدنع تالو هاطعمریب هکر دب و ره ندسک هدیسالا مولعم رغ ین رع عرار

) ۷ ) 



 یوم برب قم

 روم نیغلوا جات هن وص رول راد االصو نیتموم یباعکا كلا یدبا هدندع |ا

 حالصو ناما هرانوب یلاعتق> یدز رروتکوص هلتجز ندزاوب[قاذوا هدا |)
 ظح ندنآیاخ یدشعاناتماو نایعویفرب فیطای وص هلی دهع تابث هدنادابعو :

 بوت زر قجهلاوص هج د دع یر هلبق هدنفارطا بواینآهلیهنولم راجا بودبا ||
 وادآ سلهج ن صاع كن هلجو یداراو یسهغوقو یبا هقشب كن هابقره |

 نيککچ عو نزح تداعو ام هنقارف كنآ قاخ هدک دتا تاو بولوا یراهاشداب ۱

 رکهاشداب تورو دت نوریدیک نیرلسابل بوژود نتروص كن نیمل ناطیش ||
 ود رلبد< ۱ هدج» اکب نوکرب وق مدلوا یزلهاشداب لب زوئرد یدعاتافو :

 س رابطاکا بوش دبا دوم ینا هرکصذدعش یدلک الاح شل رک ت وتوك هرس ۱

 هراز وب ناظیش ندنحما كروص ںودزکب ماتهدنراکد روک بوراو ید رلذون نود ۱

 نول وا بوتا نمحاوص زم كع بوباط بوناشا قلخ هدکد ایوس یک مدآ |ا
 نرالص یدرا-شلوا نارح نویعاط یرلضب نولوا رفاک یک | ہدنراک دروک |
 ۱۳۱ اتش هد هکمو راد كر تورو یزارمشا تلالض هک ماد دلطح |
 هدقدلوا لس ره هنوعد هند یرلنوب هلقح ما ندهکم هرکصندنامز هڪ بودیا |

 تداعس لوسر وہا لوبق رانآ هدکدتنا تهصت عاوناو توعذالصفم بواک |

 | یرامص بودوروق بوسک یی وص ك روبق یلاصتقح نیکشنا لوتتم وص# ||
 یدلوا كاله رلکابان هلج بواک لانلوه هعصر ندکوک هدانئاوب بولوا نلیوس ۱

 هدنع سر ناجا کرد ورح ناک هس هدر ول نح 2 رات ( هعلاس تاور ( |

 یضرعو لوط هکرلیدپابرهش میظعرب هدنآ رایدیا رشک عجو ربفغ مج هدنوم رضح
 هلکنا نو دیفآ روص هنګا بولان یزالو وصرفاو ندتلار بولوا لیمرقرق ۱

 سر جد یتدآ كنب رالوب وص نیفلوا سر یمسا كرلهاشداپ بواوا رورسم |)
 هده بوک نامزرفاو هر زوا ناوارف بس هقح تدابعو ناماو ناعا بو وق |
 هلاحر بتایا هطارفا یتنابخ بودا مانآ ضبو قسفو مانصا تداسیعو رفک ۱

 توردنوک نیولتروع هلی رط هلدابم هن رار یر هدعد رلیدلواردنا هطاولهاساو ||

 هبا ےچز سلبا بلعت نیکمر وم ا تم وب هیاسف "هرمز هدرافدلوا رر و تزاجا هیانز
 یرب و هقسشاع هنب رار یرباګر هنب رارا بولوا نابع نح تعنص هدناوسن «ممز
 هکن بولوا لس رم هرانوب ناوغص ن, هلظنح هدنراقدلوا هقفاوتم هانز اعاد هلیرارپ
 هکعا از هراکشآ بولو دایدزا یرادانع بودا تڪ عاوناو تؤعد ەن دتده

 ولزوط ید یراوص بقلوا طعف هلقح بضغ هدنراقدلوا ردبا انتعاو لاغتسشا

 ( تولوا )



 ات ہیک دستنا ته ةلظاح نولوا

 ایس بولوا منم ررفاک عیجب نیکلک بضغ دعص ہلا بر ما هدنرافدقاب |
 یلاعنینرلاوذ هکحد و ره × رایدلوا هدننروص ناسا شاووب ندشاط

 أ مایدفاس نا شاپ هو رهش هلج کند راوکآ هدسقدا رغوا هرهش وب نک روک

 || رد رخ ولوط هللا لامو رهاوج رلتخت عص رح راوبق نوتلا رابارس میظع بواوا
 || راراکنم دخ هل راعلقو هلراناغد زوب نونا هنرلوشراق رلکب هدنتتسوا رات

 || نازیه هدنرللا رلفارص رللاش رایص هسقا یک ر اتص اسا ییکلخ هدراناک دو

 | تابوبح هالک نتاص یادغب وهب را رروشپ شآیبصنآ رروغوب كفا یصکعآ راتوط

 | ىلع لصااو *هدانز هل زرب یریاسنولاجر هح هداوهسلحت قف لها رخ وا
 | هدنسانروالر مشبونروک لب وا هسرایدشلوب هدلاحمت هدن راقدلوامسءدعفد هلقغلا

 | دو موق بولوا سر باحازب هک راشمزاق نوب رایدروک هنتتسوا شاط مظعرب ||
 | نایصعورفک كداكواس افصولم هلناتیهافرو روط>و تلو اخرزب یسهیع

 | شافقح بضغ هدرمکیدتا نایفط هلقارحاو لتق یناوفصنب هلظتحح رب و
 ۱ یتس رهدلادب رف رهشیا بوبالغا توب وقوا نینرفلاوذ یدشا شاطیزب بولوا

 ۱ ند ا عضوا دتاییوب اص دبعیا رکن یوم ادصر هدک دا ادن ید یدتااشمک

 | دزوب یرب ره بودا مکح راهاشداپ هبصاهرهشوب ردداعنب د دشنب غ رافنب راوح
 || ×رلىدلوا كالهبه تیقام (هزرح ) یدیارافک یس لج بولاش هداب ز ندلب

 | مالسلا هیلع هلظنح هدا عقاو یکیدروک كنننر ةلاوذ ( رنث) رلردلوا كلاخرب ز یسهلج

 | شاك هدنسارا مالسلاامهیلع میهاربا هلبا ماصقاج هکلب بویلوا روم نداسع

 | ییورردنکسسا نالوا هرکصنداسع بویلواریک | ثینرهلاوذ نرو دوخاب بولوا
 (لصف) ا هللاو یدرربد نینرهلاوذ یداک وب نوک کی درک ییایندارب ززدعلوا

 || هرزواقلوا هلظن> موقسر باک هل رلبحاص دیشم سصقو هلطهمژزب هد راوت
 ۱ * یدئلوا عورش هتناس نفلوا لاوحا قلعتم باشا هک زدرانوب رلتناور نالب زاب

 || وق یرلقدنآ هنعا یموق یربشب ولدا نیان هدتاوزرپ دا رم نو هلطعم زربالوا

 ۱ ضعبب (دیشهرصق) هوارظن ردشمک هد هعبارتباور هدوراقوب قرورب ینددلوا

 | موق :دکدتبا تافو هدنیطبلف ضرا ربع اص هکردب ور ندبنک هد راوت
 ۱ هوه رطح یر ںواوا هقرف کیا تودیک هنمتیالو رانالس نالوا هدشناب نددوم

 || باحکا هکرایدتک هلدع ضرایرب فواوا دیشءرصق ناکا راتوب هکرایدنک

 || بواوا عقاو مدقم ند هلطءءُثب دیشم رصف رلیدلوا هلظنحموق بواوا هلط»مب
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 | ندنرب رهویتروع زوبد یدرراغیحندرب بوکج یرلجاغآ و بولوا وات وقتباق
 ۱ هنا هر ا بور دبات یارس مکس زن ندنفوخ رس ەرە دا تولوا یدالوا

 ےکرھ ندیغاشا ںوروتوا 4. عداوت هدنسو راقو كش ارمس یسود# کن وخوک

 ا هیوعد ةد یول نیفلوارفاک تولوا داتعم هکعا لتق ندنرورغ لاک

 لیارج هی نامزدعب طب ینارفاک وشا هدک د اک رت عیب ر ندقح ناث >

E |زهتسخ اما دندن ارصق نوا ات یاد و اه زا بوي  

 هدریساقت هدنعح رلنوبالوا ) :سرناخا ) راشعد رولبدیشیا نیئاوهلات یکی زاوا

 هد هسمأخ ٹاور هدوراقوب قدور هل سام یرک | كالا وفا نالوا هدح راوت هاو ۱

 یکارانوب هکر لرد. دا 2 عب هکر دروک ذم هد باعد سدارعاسات * هنلوا رظذ ردثلزاب ۲

 راسو یرانویق بولوانک اس هلی رداجهدرب رب نیش رد یی رب رایدیا هفاطساج |
 نوژوا هدشنر وص قلا ندارد هرکر هد ارش بولو ۱ ندرافک یدیاراو یرراو طظ ۱

 اکارلنوب توعیح شعب هس ززوا قلا ترد ناطیشر وا هئسارب یک جات دن شاب ولو

 يورذنوک لوبسررپهرنوب یلاسدقح یدراردنا مایپ بویلزاښوپ رلناپ رق بوپاط ||
 وشا بوشوق نیعماک | یب لورب بوردنوک د لوسررپ هدنراکدتنا لذت یتآرلنوب |
 بودا لادجو ثګ هلرافک یلو نالوا یشادلوب هدنراکدت |لتف یخدلوسر |[

 ب ود زسمزواک هناعا هسولوا عیطماکب هدقدعح نداب رد زکدوعم نکغداط |

 ع رک هل سا اکایلو هدق دعح ناظیش ت وراو هیارد هدّتفو :هدیرلک دد زرولک ۱

 هلراةلابقوب بونا ندرلفلاب يکي ناطیش هدکدند لک اکب اهرک ان اعوط نوح رح

 ودنا بیذکت ینو هدنراکدروکر رفاک بولک هیارح بو نیکعد لک هلی |
 لانمو لام هل ورید سالب عطر هرلنآ یاس قح هدن راک دنود ندنرادهع :

 كرافک بولک هرانک ابرد یورو نم بودا قرغ هبا رد بوروس هل راراوطو
 هنر شادل وب نالوا نینموم تورافیح ن رالام راسو نساناوا شعوکو نوا

 ییا ( هنا تیاور ) یدلوا عطعتم یرالسا كرلناوا قرغ بودا میسعت هجرارب

 رزقرکب والشاب منک رانوب بوباطهشآقلخ ناج اب رذآ بوپاط هراذص هنیمرا لها ||
 یدررابط ید هدقرکب هژاترب بودبا لنق یرقوا هدکدربک هند زوتوا مات بوپاط
 حرف چوآ یصرع هکیدیاراو یرلعهربا ور وادآ 2 نی لوک كرلتوب

 ( بولو! )



 o سرب توس

 یا كغامرا ویشا یوفیج هنفصت كراغاط یهدنفارطانوشاطنوکر ه تولوا |
 هناب بواکود هثجوارب وا بواک بوشالوط هدقدتح ندنرونس یرلتنالو كرلنو

 نوکر ھه یدزذنوک رب زوئوا لد هار , هتوعد هند یولنوب یلاسقح یدزفک

 بوشوقنیعماک | بلور بوردنوک یخدربمشیپ رب هدنرخآیآهدنرلک دتا لتف قیرب |
 هدنراکدتا رارصا هرابکساو داثعو هراکناو بیذکت رارفاک بودا توعد هتد |

 ضي بوسا یدل: م < بودوزو نراراکب و نرلعمربا راکم هلتح را ۳

 یرالامنالق هدرهش ا تافو عدد یراراوط هلج بوروحوآ هراغاط ن رللام 1

 ترد مدآ رار یرکب هلعح تاده بولیلوت كم ووص یس هنربا توگهرب 0 /

 سو لاجر رفن كيب زویتلا نالف یاب بودیک هیمراهر قجتالغوا کیا تروع ||
 یدلزدنود هغاشا شاب ځد یررهش بوربو ناج نسوصو جا نایبصو |

 قوجنکل بوز و راوطو نیک | هزب براب بوروک یلاوحا بولک راثأوا هدورافم
 ربمتیپ هزهارطاو هزپ بودیااعد هلی قدصوبد هیلک نایفطو رورشیخدهزب کان همر و

 هراتوب یلاعتقح هدنرلک دتا دهع وند مدیا تنواعمو تعباتم هسرولب ردنوک ||

 رانو بور و لاح نسحو لام هدا ز ندنرلک دتسدا بودیفایک یکلوا ن رلقمرا

 رومظ ذشاطرب ندنلسن كرانوب هذنرلکد سا تافو بودبا لاغتشا هقح تادابع جد
 ردنادانعو تفلاخع هللا ءایلواو داسفو تبخانطاب دادسو حالص اتروص بودا

 كرانالقیئا بورمق ییرنکآ نیکغا طلسم نب رودع هرانوب یلاعتقح هدنرلقدلوا

 دەل بولاقلاخ هنلکااب كددلس زویکیا یراهمریاو یرارهش بولوا كاله یسهلج

 دعت بودیا رو نیراتبالو كرلنوب بولک بوردنوک هفّئاط حاصر یلاعت ق

 زطاخ تح بولوا داتعم هثنابخ عاوا و داسفو قسف یدزانو هرکضندرالب
 یس ەر شم یی ۱ ننوناج ی 7 5 یک هلیداقتعا تاول اک دوخا نوعا

 لعد جد یرلاسن كل راایحو راعف ةفاطوب بوردنوک هللشسودر نوم وا از

 تاس ندک و ک ههکر ب هدنراقدلوا ردا انز هلبا قمح لع هل زرب یرب هللا ناطیش |
 هلج نولک نان به نکرایوط شنوک توئلوا فسخ دن 0 یوتا اأ
 سیارع هن ( هللاث تیاور ) .رلیدت| رفس همدع رابد رفظلا تولبسم |
 سر باعکا هب ی ترضح هن کرب ندعک نب فارشا هل ردروک بم هدیلعت ||

 یدیعشاردنوک ر بغپ هرانآ یدیا ےک یراهاشداپ رایدبا هذناکم هنهدنامزه
 ود مدعيا ن ردصق نکل تولوا روک ذم هدن 1۳ و ریداوا اله هابس هت

 یدمروص هنسک کده دمت ییا اکب هک لدرو-ص هتل هکیدروب هدقدروض ||



 1 ۰ : € سر زقتحس

 موقرب لوا ندریمغب نایلسرلنا هکلوا شلب نم روص هتک ید هرکصت دو

 یلغوا كربغب حونیآ بولوا تخردهاشیدآ هکیدزرابط هنجانآ زر ونصر رلیدیا
 هک رد سر باڪا ن وكنا هرلنوب ید شمکبد هنراک راکیب ر قادآ ناشورثفاب
 هدنرانکق امرا قلدا سرهدقرمشتیالو جدو ردراشوک هرب نکیا غاصن ررهمغب

 قوج قلخو روم هدا زندرلنا هداسند هدنامزوا هک یدیاراو یررهش یکیانوا
 راددنتسا یدآ كنب ررهش وب یدیاراهنا مظعاوذلا یخدیررهن یدیغوب رارهش
 نراشنب شوای روباعنب نوکر پیا كنب راهاشداپ ناروتوا هدنجما بولوا
 هدرهشوب راکیبهلبا تخردهاشیدبا مالسلا هیلع هاربا دورع هک ناعنک نبدورع نبا

 ةدنرانک رلجانآ لوا بولوا راجاعآلویب بوکید متندنآ هدنرارهش یاس بولوا
 یی هنسکن ګا ندرانا بوذا مارح ال هراجاغا هنب لراوطو هرایدنکی راوص نالوا
 یکیانوا لوا هدنر ره ك یکیانواهدلب یدرارحما ندنغام رب | سزرابدنک بو دبا لتق
 هنلوب رب ونص بودن |نایعچ مارب بوروق رارداح فیطلهنناب جام لوا هدنرب رش

 نوئوت ییاوهبوئآاک !یرلناپ رق بوقا شت میظع بوبلزاغوب راراوطرذاو وید ناب رق
 بوشالغا بودا هد جهر ونص ررفاک هلج هدفداوازهروک یزولوک بوبالپاق
 بودا كيرح نیرافادوب بورک ناطیش هجاخا هدانئا لوا بودیا راعرضت

 یضار ندزس مرللوف بورغاح یک یزاوآ قجنالسغوا ندنحما یوک كحاغآ

 ژرفاک "دک دایوسوید نوساوا نیدیآ کب زوک كنوط شوخ نکیرطاخ مدلوا
 ا نو هزوسو زاسومرجخ برشلصن» هکر نوکرب بوربدلاق نی زاشا
 نیغلوا یرلماربب كود تاغ هدکدلک هتحزد هاشتب ول یدرارولوا لغتشم

 روصع یوباق ییانوا بودبا زلشز بولوا عج قلخ رهسشهزاپ یکیانوا
 بوتلوا رانا رق دحب ب ولی روق قاتوا ساطا عساوو مظع رب ملانصرپ و

 بورک یسودنک اکو نیل سالبا هدنرلکد_تا هده قلخ هلج هتخرد هاش

 بوقلاق هلر ورس تباث رارفاک بویلپ وس هدانز ندرلناطیش یهدرجامنا رب وا
 لافتسشا هناوغا لها سلبا تعباتمو هباوهو قف هل هصک نوک یکیا نوا

 هدقدلوا یدام یرانایصعو رفک هدیداووبشا یدژرولوا لالض هار كلاسبودیا
 لوسررپ ندنلسن مالسسلا هيلع بوقعی ن اذوهم ندلنارسا قب هرنو یلاعتقح

 ردق هرذ بودیا ناوارف تهصنو ناما فبلکت نامز یخ بواک نیکمردنوک
 وبا برا بود ع رضق هقح باتج هدننوک یمظع تیعجرب هدقدلوا رکراک |

 نفع روق یسهلجج كراجاغا یرلفدباط نیکعا اعد ویدرتسوک كتردق هدرلجاغا |

 ( زرفاک )
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 نودلاشوب هلتءتصرپ یراکسو ونص نوتوطیربسب ورد یدنجنازب زی وتص ررفاک

 شاط مطعر هنتسوانوتآ دنا یر بوزامو ودر كب ردوراط تاغ هدنکا

 افج لوسر هدعب بویلکید ینآ ررفاک بویلکیا ریش هدسنا و و بوبا
 فطاو لیک كلءاش لضفبویکم سا ملاح ءوسو برک ت دش ملاعتم بر لوصح |

 بودبا تافو هدکد تا تاجاحا یصاف تاحانم ود هللا لب" جور ضصبق کلم زا

 هدنتیمچ مارب ید ررفاک هلج بواک مالسسلا هيلع لیاربج هلق> ما لحاف

 بوشمراص هن رب یرب بوشاش ررفاک بوسالب لزق ولترار>و ولتوق نکیا
 بولک تلو هابسرب ندکوک بو-ثتوط یواوا یشاط تب ریک رب هدنراتلآ هدمب
 یکرب راوقاب هد-شنآ بوشتوط رارفاک بوغارب شاط لوس رب یک هبق هئب رارزوا

 تیالو لوا هلغلوا دوقفم یردوع تلالض دوجوو ید را یراندعم تئابخ ندب
 لصف )ر هنارعنو همي و هزالدحو دطح» نم هللاي ذومت یدب رآ نادل كرح

 هکرلیدید هرهزرب ندش رمشفم هددناوخربم رات ( مالسسلا هیاع نیسان لاوحارد
 لس ر رب وادا نيسان دوخاب هلطاح هر دقناط ر هدهعاع تبالو هد رق نع راند

 هی رزوا بوغارب هب وب وقر بیذعتلا لجال بودا بیذکت یئآ موق لوا بواوا

 نودوا ندغاط برع هایتسرپ نرو ناعا هریمغس لوا ب ورايق شساط میظعرب

 ییاعط بول الغرا یشاط بوروتک بولآ كح: هلیساهب نوتاص هدرهش بوسک

 هلج هلقح رها هدعب بويل هللاحو یربمب كد هبدشک یکیا نولاص هغاشا

 برعایسوب بوراقیچ یربب+بوریدلاق یشاط بولک تالهرپ بولوا اله رارفاک
 یاناوذ لاوحارد لصف ) یدلکیهلا یسو وید ردکرک هساوا كفیفر كنسهدننچ
 یشع تیناحور ین یاناوذ هدنبپ اکح هامدق اہظع ہو دیک سم جاو ( ےک
 هریگ لاک شاو هب رغ روص هدتبطق اع اناوذ روک ذم ردوا ناديا رع اشا

 مولعمانینامز كنوب ردزوک ذم ويد شغد ردفوب لاثم اکا هدزکر م ماع هکعدروک
 اناسرادعلو ) هدقاشک ( دوسا ین لاوخارد لصف ) یدنوا ربخأت لعوب نیفلوا
 هک ردراشعدهداننآ( ليلع ضصعت نم مو كياع انصص ن م٥ الق نم السر

 راس یکی تزد ندلیآرسا یب یکیترد هکر دشمزدنوکر شپ كيب زکسیلاعت قح
 بودیا شعب هوما قب رپ یلاعتقح هکر دشعد لف ترضح یذنا ندراهفناط |

 لعا هللاو زدروک ذم وند ردوا ید یرب كناببنا نایملوا ذفصق هلوهز ترضخ

 او نام لب
zarar eg ِ ِ 7۲تن تست تم تست ست تی ی سس سی یی سوسیس ج  
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 مچ اینامیجب هکرتشع لاوحارد نوئالثو عبار باب کی

 مارک ءابنا دناوعلا :رشک دناوف قجئلوا رکد هدیاسانا فرش باب ؤبشا
 نیبعتلا عمو هدام داعس دارفا عب نین الب ندنرلجاو هنسهلج ماظع نیلس نه

 باک وبشا نایب یرلنا هکرد هقرفتم روما نالوا هقلعتم هس ونافرش سوف ضعب
 ۹ عج نواوا ندنلئناضف هلجو ندنانالح صاص> كلاش تعص ناشلاع

 علت ین دلوا روک ذم هرزوا تیلکو تبعجوپ دناوف وبشا هدنو چیه كخ راوت
 مالک نالوا هدمالک بنک ( توبن طارش ) ردلکد روتسو یخ هرلندنا ی راوت
 تواوا تروک ذ هرزوا راحت لوق یسب رب كلوب طارش کردو یلص لصفم
 تروع راضعب ردناصف تفص تئونا ارز ردشمالک ربغب تروع الصا هاند
 ید یسدرب ردراشعا ناب قرف عب بوبد ردلوا ین اما ردشمالوا لس رم

 ۳۳۳۱ نالوا هدنامز هدفدلوا یب هتسکر رکردتاضفاو ترک"

 هدرببدنو یآرتوقو هدنطفو اک ذو لمع لاکو هدنسو تروص نسح ندنس هل
 كاب ید هوشلا لسبق یر ره كنايدنا هکردب و رم تح رد,ساوا لک او لضفا

 عیجو یدیا بدالا لماکو قحتو قداص بسلا رومشمو نیماو قتمو یزو ینو
 تواوا هرزواراصتخاو زاجا یخد راب وتکم یرلقدزاب بواوا اغلب و اداس

 نوثحو ندبلق توسقو تطاظفو تظاغ ید یسب زبیداهدیفم هلک چار نامه

 رزکب اکاو یک كع كع هدنرزوا ل وب و ندهرفنم بويع یک ماذجو صر و
 ندهلبذر عیانص هراسو تماح و ندتلاذرو تعاند ییعب ندنو رم تلق یکراهتسن

 هتد سش ءاداو هتلاسر غیلبت لصحبولوا تهازنو تعالس ندناهماو ءابآ تءاندو

 اربمو ارعم ندای-شا عیج نرو لازو للخ لاین هتما لوبقو هتش رط ناو

 بهذم هدمابش نبا “راسم هکردنعصع ندیصاسو رفک ید یسب رب ردقلوا
 الثمو ندرناک عیچب هونلا دعب و ندرفک اهدعب و هونلا لق اینا هکر دوب رات

 هیینجاندهرفنم ربغ رأغصو ندنرفللا ةبجومریافص یک كا هقرس یادغب هنادرپ
 رغ ر اغص اما ردرلءهوصعم هتیکلاب ندر مرخص فک كعا رظن ادص هئروع

 ردرللکد موصعم ندکع از ودص هلبا اطخ هدلیو تاب لوه س یرایضعب كرفت
 نکل
 یرالوا فراغو فقاو هتبلا هلبا یهلا هنت هنایسناد و اطخاب وهسوا هساوا عقاو
 وهس هدروما نالوا قلعتم هتما میلعتا هن عد رش عالبا العقاب الو اماو زدزرفم

 ( طاغو )



۱ € ۷۷ o 

 هدلازا 81 وا ن ولعت هود رمشو ندروما تواوا رلموصعم هتل نداطخو طاغو

 ردرامو صءمایدنا هددناقع حرشںونید ردرل یک( E طاغو وه سزاوج

 || اوهسو هدروما نالوا قلعتم هغیلبتو عیارش رما اصوصخ قافتالاب ندیذک ادع

 ار یواا دول و ندرفک هدع) و ولا لاش دو هر او 1 کا ید ندیذک ۱

 ِ ردرلشع از , وجنالع کا ینرودص رابک او هاماردراموصعم قافتالاب ید ندرابک

 دندا یا بودا وجال ر وهج یریغند هعم نرو دصا دع حدر افص |ا

 || هبح فشطتو مل هقرسهداتلالد هتاندوتااذرهکرافص لوشالا ردزناج قافتالاب
 || یولا لبق ردطرش یرللوا هب:یخدرلناو یرلقلوا هیت هدرانلوا اوهس نکلیک |
 رل شعد ردعاتع هل رتعم دفلاط ردقون لیاد هنعانتمه رک رو دص هونلا لیف ی عد |ا

 || یک تاهما رهع ردعتتع روما ندبا باح تر ید سولا لبق هکر دوب قح
 ۱ قلوارجأفو 9 e ك قلوا هناز یرلهدااو اشاح ینمب

 ندایبنا هک هلوا مولعمیدما *% یکر اغص ندا تاالد Ey تلاذر دو 1

 ٤ رددو دم هسدا دحاو رخ ر کا راالوا رعشم یلص و بذک ندروما نالوا لوعنم

 ۱ ا ردراو ی وب ید ردقورصم ندنر هداط هحفدلوا ن کو هسا راو

 دعب نکل بوند رداو# هغلوا هوشلا لذا هغلوا یلوا كر هسغوب لاح درم ص

 هار ز رداطخو ؤهس یکیدید ردزاج یرودصرثاغص ادعو راک اوس قلا
 افلطم ءوشلا دعب و ندرفک اهدع و هونا لبق هک ردوب زه ذم هد دصاقم حرش
 ۱ ردشعد هلل وب ید هدم راک تعک" عیجبود زدراموص هه ندر اغص ادع ندا

 ۰ هلءد لصا هکلب ردقوب دصد هلع نیع هدتلز هکر دروک ذم و درک : ولت ( هدف (

 ۱ نيطااف لجرلا لز برع E هدکد حروس قاا هدعاب | از ززدراو دص

 ۱ هدل وبهدنامزوآ نکلهدق دلوي دص هفاوا تبانورکصت دکع” و گشود رربد

 عو هکر دنویکن "۱ یراقدنلوا باتع هتلز كتابا سد ر ثعاوب دصو هکع روب

 ظذعلاو ظعسلا د-ذع نعل تسلا دنع هرالوا فاکم | رب ردکد لا ندربصعت

 هثسفن نکیآ مولعم یکیدبا مارح هکر دلعفرب ةقیفح تصحم اما ردنکءزارنحا ندنآ
 || بولوا جت هعظع لیصفت صوصخ و (اینآ صئاصخ) رولوا دصق هشناذو
 ۱ رب تست : یررصتحو روم ص» بویلوا ن هرکع هطاحا یس هلجو

 * روئلوا رکذ الاح بودنا عج رمشکیاررپ ند زاوئو ماکو رسو تیدحو

 كد درک وار غيب هدلج عضو نیحو هدعب و .دقدلو العاحیسهدلاو هریغمب رهیکلوا

 صاهرااکا نیفلوامدقم ندنوب هکندنا ردنا زوهط تامالعو تامارک هانی <|

 لوشررب یلاعت هما هدنکح ضع ۲ راربد هرم هنالوا « ا رووا |

) 4۸ ( 



 فیرش ثیدحر ویدیدبازاوآ بوخ مسا بوخ تروص بوخالا یدهردنوک |
 لیصالو بسکاالب هوشلا لبق حد ایدنا عیج هکردروک ذم هدناربتعم مردن وره |

 رالوبح هنن رزواهدندعربغ ةف رمشبادآو هدیجقالخا هلبالیلح بر فطا صحت ||

 هکر دن ورهندبهوهدک اح كردتسم ع رایدبا رللوبقمو نولقلا نوبت هدنساراقاخو ۱

 كب ندنا یتعب توبن ماش هدنلا غاص كنآ الا یمدمردنوک ربمغیرپ یلاعت هللا ||
 کا هکلسو هيلع هللا لص یطصم دح ترضحالا هيوا توبن رهم هدنکش |

 هکر دروک ذه هدریس بتک ید هدنسهتروا ینرغاب یا هدنس هقرآ یتوبت ماش ||

 هدشاع ریذعو كاسم دننام ردنامیح ندنرانسح ندب یی یرلذرع كنايدنا عیج زا

 كنشاب قرد هکالا ردشمالوا یری ر هدر ساقت ٩ یدیاوا داف دار فیطا

 مالسل |هبلع یسع هدنشا ىدا چ وا مالسلا هيلع يع نکلبوشدردشلوا هدنلوا |
 هدنشا یدب ییرکیان یدب نوا جوا نواب یکیا نوااب زوتوا" نک رما هم هدکشپ |[
 ۷ ردکعد رایدل واری مغ هدقرف ایلنا مک | نیسغلوا ررقع یراقدلوا ریمغی ||
 هن هجا كنآالا یدمردلوکر یمغیب رب یلاعت هللا هک رد ورم ندک اڪ هدفاشک |

 لوا بوش روک هدنتروص هکئالم رلناطیش هکیدررذبا ظ-ف> ینا نولوا راکلم |[
 یییدح (انب ولق ماتنالو انیعامانم اننالا رشاعمانا) ۸ راهیمادلا هلا لح یریمغیب |

 الع یدرول وا قنا وا یرلبلق بوب وب وا یرازوک هدنرلفدوب وا ایدنا عجب هرزوا |[
 یرلبلق نوحا طیضو ظفح مانا یییهلا جو نالوا هددعقاو هک رد رشعد |
 ندرفعش یس هلج نورلیوس رعش یسلر حد ندایدنا  یدرروط قلاب وا |!

 ردٌشلوا عقاو قلوا مالتحا هدنرع تده یسد رب چ 0 یدا راشعل وا یه :

 یسب رب مه ۷۱ یدبا نمارغوا ناطیش هسیا هرانآ ردناطیش ناریدزآ شود اربز ٤
 ندلکا ترک كعسا ارز ردشمم وا عقاو كلنسا ینه كم ا یواش هدنرع تدم ||

 هدکجا وصو هدماعط ود ردعثام هتادابع هدا ایدنا رد شان ندب رش ترتکاب ||

 زومشم هدنګا یوق یدنک سرع لری ره ۱۲ یدزردیا تعانق هلیازآ تباغ |

 اکا نکیا زرهام هدنآ موق لوا هکات یدرولوا ندنسنج هنس نالوا لوبتمو ||
 هيلع یسوم الثم هلوا رهاط قدص كريمي و یز كرلنا هلفعالوا رارداق هبهضراعم ۱

 تحاصو نالوا روهسم هدب رک هدننامز انا ناطاس بواوا یو ءایحاو یک یه ۱

PVA جم 

 اضب دواصع نالوا اهدزایسهزشم كنآ نوغلواروهشم ر“ لع هدننامزمالسلا

 ءاربا یس رھ كن نیفلوا روه-شم بط اع .دنامز مالساا هيلع یسیع بولوا

 ین از” اینا رأس یملوا ناشلا میظع نآرق یتارجتم یظعا نیفلوا تغالبو

 ( ید )



 || دنبلا ءدن راکدشا ۳ وب انا عیج ۳ ا را انزک ۱د |ا
 ندلحوا بوناءق هنن بوطورب نوعا كءروک قلخ هسرولوا عقاو هن بول راز |

 || یراکدیس مالسلا هیلع E >> یدزواوا ادب هار فی طل یک كس ۱

 | هکرد ورم ندفلس هک ۱6 ردشم, ۶ا ہنسک کیا ند هاڪ بوند یدیا لالخ |ا

 | هن زوب اسا او رد شمال وا عقاو قعلوا لق ریمفییرب هدسنگا كنجر رب الصا ||

 | یدمنهج هدنمایق یلانقوط هنر ندنراضعا ںویقا شذآ ییهنسنرب نانقوط

 | بوزوب نزاع هتنکوا هسرغاح ییهنسکرب نالیقزاع ربمغی ۱٩ زاشعد زامش

 ٠ ںویلوا مزال ہداعا بوبلزو یزاع ارش نیفاوا بجاو كر و باوج بوراو
 | نیکغا دادعا هکعا لذب هللا لیبسیف نام هلج ریمغیره ۱۷ یدزدا ل

 | كرانا ردنوحا مهطن :وکز اصوصخ یدلکد بجاو كهریو ةوكز ندنرالامهرانا ||

 ۱ مونا نوعکتا ۱۸ رلشءدرد رهاظ یراک دا رهاطو بیط یرالامو یراودنک

 | بوئلوا لتق نیغلوا دل ره ندابس برب ندایدنا یدیامارحقلا نوکز كرابربغ
 ادح هتبلا نویلوا صالخ ندلتف هلناءا د ذج هدرابهذم یریغند هیعفاشو هیفثح

 ءالع عیج نکل بولوا هرفاک یرلنوتاخ كطول هللا حوت ند ابدا ۱۵ روئلوا لتق
 یسهجوکشم كربمغی رب چه هداسند هکرد رانا قافتا ما ریاسو دج تما
 ۱ و ردشمالوا عقاو كعا نر یاب رز وا ریاسو یرفو ید رش و ىسەدلاوو

 ۱ قح ردقو اضف هسا یک ماما بم رشتشک هدوجو هلا ج یک ے اکنایا

 ۱ تولد ردشالوا علطء 6ا درفرب ندایدناو هک الم کود زا ندنزارمسا كنيااعد

 ۱ نود هلو ٰفاطا قلوا روتسه ردق رس نالوا ریمخب هدنرب كن را لاسر زدقو رب>

 سە ارز هیلک روت نوت ندنغالبا یروعا نانلوا ما یتیم هک ردندنهزاول ۱

 سا یدرولوا لصاح فو لئاط ف یکس یدیسلت نعوذقو مدع كهد رومأم

 | ردزاج قالوا فک هیابلوا ضعب بویغلوا فک هب ابننا ندقح بئاج ردقو
 | ندایننا ینالقاب ؛یضاق هکردروک ذم هدمابه نا "اسم ۷۱ زد روک ذع وند
 یسالع یرلتما یدنک و قرات سش كرز ريم نالک مدعم نددنگ یر ره

 یدنکو ی » رلمهرپ و للخ هدیح وت ت ردو ا مد ثالئاسم یراکدتیا

 ۱ راضمو عام عیجو ۳ و رم ) رز هفناط یییدلوا نوعم هنتوعد یر۶ ندت موق |

 1 نمر و ر رفض هنن راناش ولع نولوازاج كمال یلانصو فرح تن یابند روما ۱

 ارز ردکعد ردنوڪکیدمنا روطخ هن رارطاخ یراکمالب 1 یلتاسم ض*! ن ۰< بولد
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 یراتاصا هس رد ا داهنجا هدناو یراکلب یماکحا كنا هتبلا تعداروطخ |(
 و هدراطتا تدم تولوا رطتم هی> و لوز الوا هدصوصخرب ارز رد زرعم

 ءاهتا نابها و ءاهتاو ءادتااب هدنراداهتحا و زرومأ هلکعاداهتحا هس راک

 هنلتم ید رازآ توالوا هبل دسر ردبآ اط هدداهتحا تواوار قم یرلت اصا ۱

 یذلا عضوا نالا بین یلاعت هللا ضبقام ) ۲۲ رد رقم یراعوجر هباوص بولوا |

 هدنآهسزتسدا قالوانفد هدر هنره ریمغس ره دهم وهفم شدح ( هيف نفد نا بڪ

 لا عوجر هلااعهداند هدعب بوناوا هداغا هنيراند یراق رش حور هن لاخلا یف |

 یهللا یا عوجر نالوا راک ره تبقام د رانآ زروناوا میت هدنسارآ یععلا |
 بذلتروق ا نابه ند امص لنهربعم ی ندرف Al o رردا راشحا

 زدررقم قصا رارع دوخاب هرکرب هلتفخاب هلتدتش هزوک هنن رالاح كننمّوم راس
 هرزوا ا لوق بوئاوا یالتخا هە وا ر لاوس هنئموم لافطاو هی ایلنا ۳۹

 تاس> هدنمایق وربق تاذعورق لا دوس اینا هدیقسل ماها مالکلا رګ* رلشعد زلوا

 تاس> ید هر هرمشده "هرشعرلواباس>حو ۳ باذدعید هندنم*وم لافطاراو اید 1

 دلا هل ون هکضرعناسح امار لوا اتعود كلبا هلل و نوک" ەد نلوا هشام 1

 ندهدنرارق الاحایدنا هحس ۲۱ رد روک هود رولوا جد رايس كعد مدتا وفعاما 4

 ءاحا ءایدنالا) راردنا العو لج یلوم تادایع عاوا بولو هدنای> هل رلف رش 1

 لب نیسهب را دعب مهروبقق نوکزتبال ءایبنالا ) یخدو ويد (نولصب مهروبق |
 ثندح یکیاوید (روصااق حب َیح لحوزع هللا ید نی نولصد نکلو ۱

 یدروئوف لالا تاب ںویکد ڻاریم هن راثراو یرالام هکر دنوعکنا رد و ص یف: رش ۱

YAاوف  Eكيمشو خاصو دوهو حوت هکر د ورح ندلوسر ترصح هد  

 رمق زویحوا هد نه رح كنبمک رد ماوس را مع هلا مضزەد دک یزربق

 یربمغس رب ره ندایدنآردراو یریفریمغس شع هدنسارادوسالا رج دل راع نکرویرتق

 كد هی دیا تافو بوراو هر هکم نوعیج ندنرلجا هدنراک دتا تذکت ود

 ندعلس ضع هدیابل رب ساق بون د یدزدا تاقو هد ۸م تولوا هرزوا ندامع :

 زوفط ناسعط هکراو هم رز «دنیاز ماعم هلا ناف ہد بەك مرح هک ردب و ره

 هدانا عیچروبف هدناریتعم هک" « نوتد یررلدسک ےک هکر دراو یریقریمغس ۱

 لوسر رو هد هی دم هلعما ربا ترسم رف IE نامه نالوا مولعم هلټوڪ لا ۱

 ( هيلع )



 ەچ بر مس

 نکس یلاعت قح هک رد راشعد هدفاشک (ایبنا ددع) روروک ذم وند وا هیلع
 ندسان راس يکي ترد ندلینارسا یب یکیب ترد هکر دشمردنوک ربمغس كب
 ذکر دشغا تیاور ندلوسر ترضح یسراف نایولس هدینلمن ریتغت * بوتد رابدا
 رابحالا بعک هدنلحررب كرم سافتربهاشم ردشمردنوک ریمخیب كس ترد لادن هلا

 هلا هد آرد ردلس ره یجوا نواز وي وا هکر دکب ترد رک: هرزوا ےکیدالب نايا

 یرافغرذوبا د هدنلحررب بوند شع درد هنسک نکس رکی نامهیرلللواروک ذم

 ود رلیدا كب ترد یمرکیزوب هدقدروص ن ددع ادا هل وسر ترضح

 اینا مالساا هیلع لوسز ترضح یرافغرذوبا هد هیکسم حیاوف بوند ردرلشم روب

 ولد رلبدبا كب ترد یهرکی زویکیا هدستاوررب بوبد رابدبا ك یمرکزوب
 ` تزد نوا لئاقم بوند رایدبا كب زوب هرکی کیا ییرکب اینا رابحالا بعک راشهروس

 )سفید رم ن ا بوی درایدیا كيدز
 یب یکیترد هکر دعشلوا ثوعبم طب تا را كيزکس مالساا هيلع لوسر

 یرکب ایلنا رابحالاپفک هدعیاتت ریست * نون ردشهروپ رایدبا ندلسنارسا

 ردشعد ردجوانواز ویجوا یرالس رم بولوا كب شب ییرکیو كيزوب هرکی یا

 زوبهدقدروصوبد ردج/قایننا هلوسر ترنضح یراقغرذ وبا هدیناروکر سفت بوشد

 كثي دحوب نکلرلبدروی راید الس عیشبنوازویچوا اد ینوازویچوارابدباكب مرکب
 بسااویلوا هک ردراشعد اع ضد هددصاقمح رش * بو دردراو مالک هدننک

 نیما هجو ىلع بوتل وا سصحورصق یراددع كناببنا هکردوب بوصاو یرحا
 هدافا نظقجما هکر ددح اورمخ ثیدح نالوا هدیاب وبار ز هیقلوانیسعت مولعمددع
 ان صصق نم مهم ) اصوصخ رود تست داقتعا هسااربتعم هدنایلع بودا

 E هلاح مق او هکلب هنرهاظكندنآ (كيلع ص صةن ل نم منو كيلع

 شخلواجارخا ندددعرلتلوا ندایننالاخدا هند دعایننارانایلوا ندایبلا هکر دلاغحا
 هلا یسع یدلک ربمغبكيب هدنسارا یسع هلبایسوم هدریسافن *ردروکذ م ویدهلوا
 ندب رعیر ن دلاسا قب یوا یداکر عی ترد ہدنسارا مالسلا هیلع دجشنرضح

 هلظ:> ند رع هرکصثد دلاخ هد راوت هڪ * نوید یدنانانس نیدلاخ هکیدنا

 انیفقو باکلا یسوم انآ و )دنس هیشاح قیدلادعس كف فک بوش د یدلواربمغیب خد
 شش ههلوق راهضب رلثلو السر مالسلا هيلع یسوءزا دءب هدشنآ (لسراب هدعب نم

 روک ذم هدقلو "هورعباک (لوسرو ی قرف) !عاهللاو زدروک ذم ولد ی

 هبهکتالم لوسر ظفل نویهلوا قالطا هربغ ندناسنا ین ظل هرزوا یییدلوا



 € بر اتم

 هدنش رعت ی هللوسر هک هل وا مولع» هرکصادقدا وا زرفم ینیدلوا قالطایخد

 رج وا تباهن رمشکناررب هذ راوتو هدربسافت بوئلوا فالتخا یلک فارمثالانیب

 مها را قشابویماوا ضرعنا رنک | هنب راداسفو تک ن ی زاب قرف ردرد
etبواوب رفطهلود شپنوادریعم باک هجن رثكلا عبتلاذعبربق> دیعوب نغلاو  

 رذقوب قرف كين هللوسر نيفتح هجا ردوب لصح ییصنم مالک ك-اعوج
 رؤښد هئالوا رومأمو ثومبم هلغیلبت هقلخ یروءا نانلوا یحو هب ودنکه دیسکیا
 زدجوا نوا زویچوا یرالسرمردکیب ترد یرکی زوب اینا نیققدم *معز بوبد
 قبا( ینع اذاالاینالو لوسرنم البق نم انلسراامو ) اصوصخ ثیدح نالب روب
 تیک ۰ نکل بودیا دس ییا لواو در یرو نم لوق وید ردلیلد هنقرف ی هللوسر

 لوسر ربغ ی ردنالک كلم نوعا جو اکا لوسز راضعپ بودا فالتخا ہدقرف
 راتخا لوقو هدنناروک سفت * بود زدنائلوا و هداور ل بویلک كلم

 بر هتتماو موڈ لو سر رغ ینو ردنالوا یو هلا کالم لوسر رلضعب بوئلوا ُا

 راضمب بونید ردندبا مالعاو رابخا هلبا ماسلاق هبننا ب ماهلاب ب باكا ندیرعلا
 رغ ین هذنا رابخا ههجاوئاب اکا راتخ لیربج ینتلاسر ا رک

 تولوا رک دلوقو نامگ هدندحاو ریست بود هلوا هلهاثماب هلما هلا یوبل لوسر

 ندایبنا نایلوا لوسر كن وون ماما یتعلا براقتهو قبملا دیه لو چ وأ ویشا

 ضفنرح عف دنمو ضقتنم هلکیدد ردشلوا هلیس هطساو كلم یرلتوبن كنس ەن
 هلتوا لوسر ربغ ى :ردنالوا ا ثەل رش بحاص لوسررلضءب رولوا عفو

 ردنالوا یاس خرس جانو تو هر تبحاصنابه لوسر زل ضد بولدردنایلوا

 هلعلّزیم باکو هز بحاصنامه لوس ررلضءر بو دردنایلو اهل وا لوسررمغین ۱

 هدفاشکب وبد ردنالوارومأم هتوعد هب اس تعدرش وب شرک لوسررغینردنالوا 1

 ضر»ت هنداسفوتهکن الا للا لوق ج وا وشا هجرک | توئلوار i لوقو نام

 ددع چ وا نوا زویچوا نیل سرم هرزوا هروهشم راثآو رابخا نکل ردشماخلوا ||
 تردنوا زوبا ترد زوب هلج هجبجوم ثیداحا هسیا لازم فحصو بتک بولوا ||
 نکنا رللکد باتک باا دلا عب و سئو و ليما اصوصخ نیفلوا ددع |

 فیزتلباق یریره هلبا فیطا هجو یکیا نیکشد یدبا لسه هنرپ ره هدنآرق ||
 توعد اکا قلخ لوسر راضعب ر اان روناو حاسعلا نم رهطا ييدبا |[

 دیک او رب رقت ` باس عرش لوسر رمغ ین ردنالوا ث ثوحبم هلدیدج عرش نوا ۱
 لمارغفا ر ؛ ءایننا نالک یسعو یوم نيب کر کالا ڻؤعنم نوجادیشنو 7 ۱

 هرژوا قلوا رات هددوعسل اواو یضاق ریست راعش تیارغ لوق وشا بود و :

 ) راعشا )



Boیک رس  

 زا نابلواتومبم هلبا دیدج عرش بودیاهدابز هرزوا روب نم لوق راضهببوتلواراعشا
 || یکياویشا بود ردلکد لوسر بواوا ین هد فسبدلوارومأم هدهلرا ذئاو غالبا
 ۱ كحهدیا لوق هیشلا ردا دیدن عر هنویغا ضرع هنسک ن الا لا جد هلو

 زا تبا هلا صن یراتلاسر هک ردراو ضاعتالا نع ماس ضازعا یوقر , هلمحو هجو

 | اصوصخ ردعفتمو ققح یراکدبا لکد دیدج عرش بحاص یراههن كراشاوا
 || کیدا نالطللا حة او مالک كعد ردلکد لوسر نالوا رومأم هلراذناو غالبا
 ۱ ندنماکحاقیاسعرشا هلوا ناتک بحاصا هکر داوا لوسر رلطعب ردناسلا نعیعغ

 | ءب ءان باتکو تەد رش بحاصلوسر راضعب نورد هلوارومأم هل ضع

 | د هلوف یکیاوب بوید ردنایلوا هلب وا لوسرربغ ین بولوا قباس عرش ماکحا
 0 با غیلبتو توعد درج حو باتکو عرش یہ نکل بویملوا ضرعت ن الا یا
 لس هوعرف توعد مالسلا هلع یسو» ترضحالثم بویعد لس هرلنل وا ثیوعبم

 || نیکلک مزال كعد یدلکد لسرع نیفلوا محو باتکو ع رمشیپ هدلاع یتیدلوا
 ۱ تاحوتف % e نيا یداس 1 سل انم رهطا یداس د ید كسب 1

 ۱ هکه لوا نعش عل رشرب د لوا ب واک كلم هللا و کا هکر دلوا ی : هد دیکم

 | یررغ.هلع هلکنا رکا هلوا صوصخم هنسفن یدنک كنیپنوا نجا ىلع كآ
 || ,دیبل ریسفت بوند زرد یخد لوسز اکا هسرولوا ثوعبمو روم لود جد
 ٠ ردمزال هتبلا قلوا صوصخح هلنع رشرپ نيعم هنسفن یدنک نالوا ین جد

 هلءاهلانامه بویلک تالعیتوب كااببنا ضب ینعملا ده«نیلوق وشا نکل بوند

 ۱ ۱ صو صر ۵ نیعع هن سقت یدنک هنالوا ین ام نیغلوا قاقا هد عددا وا

 لیلدی مالک و لا جد یسکیا ناف ماظ قالخ كعد ردکر ک تعیرش

 || :الصلاق رشبلاو تالصلا سوماق بحاص × ردل اج مهف لها مولعم یکی
 || مالسلاهبلع لاری هکردلوا 6 وب قیقح هدنسهلاسر ولدآ رشلا دیس يلع
 | هللا ضوصنمو نیعم مکحروصتمو روصح هنسشن یدنک ,دکد نحو ءاما کا

 ۱ ید راب رعغو كا تعیاتم هرلب ربغ ندرلیدنک هرهنسک هلوعموب هلوا سوصخ

 | هقلخ ىنضعب كروما ناسلوا یو یذلا مارح كا لع هلیصوصخم كح كنوب
 هلجج بولوا لوسرو ین هسزولاق صوصخ هب ودنک یضعب بولوا رومأم هفیلبت
 لوسر اکا ةتسرلاف مکح صوصخ هی ودنک بولوا رومآم هلفیلبن یراناناوا سو
 | دروب نم لوق بود ردلکد لوسر ېت رهو ردلکد یبنلوسرره شب زد ین بوند

 ین هجساوخ- یلشم یرخا هم روبنطلاق داز نکبا یتبع کاالوا هدناحوتف یلصا



 یک بری زوم

 هدهدازاشاب لاک ان الوم ضاارف *رددعاتمند اوص بوصو دساوو لطاب نغلوا

 یهلا باک شاوا لژان هرخآاب هودنک هلی هلکنا هکر دین لوش لوسر
 هفت سرخ[ دوخاب هنهدیدج تعب رش یک یسنعو یسوم ادعام ندنغی داوا

 نوئلوا راععشا كعد هلوا توعد تبحاص عبا یک نوراهاب راهم یک دواد

 كاارسا ینبءایینا كيب شعاب كب ترداب ك نالک یسیعو یسوم نیب نکل
 را دعا توعد ید هباسوم تعررش نولوا ةاروت بانک هلی سودنک یسرپ ره
 ررقم کیدا روه بثه فالخو رهاظ ینالخ یراکدبا نیلس رم یسهلج نکبا
 | هلا ین هدنحرش مامه نا "هریاسه ¥ ردرظذ لحم کک و وب نم فیر ەت اا

 هتسک لوش لوسر ین هکرد راک دد نیئدم ضع رؤهشم لوق هدنفرف لوسر

 هاوا روم هلوعد یصوص# موقو هلیفیلبت یروما نانلوا یسو هب ودنک هکرد
 هرزوا تشاطم هسبهذم وشا نوید ردنایلوا زومأم هلوعدو میلبتلو سر ربغین
 هیون صاو>و ندعالطا هبیغ یبهالوسر جد ضایع یصاق هدتک ض»

 لجورف هللادنع نم یسهدانز كللوسر بواوا رشم هدنوبننالواترابع ندمالعا

 نالوا نیئدح بهذم وند شعدرد هليا قلوا لس محو زومأم هلراذناو رابخا
 جراو بوصا بلاج مکح بلاس مهو بلاغ نط بسحر ریذتع ربخا لوق
 ( مزعلا اولوا ) لالا ةفیقح عا هاو ردلاقحا عج خضواو ما لاوقا

 دا مندمرملا اولوا هدکر اد رعسفتهدنننآ ( لسرلانم مزعلا اولوا ربصاک ربصاق )

 ( عر نا یسیعویسو*و ےھارپاو حون نمو كنمو مهقانيم نیببلا نمانذخاداو)
 یددع مزعلا اولوا هدینک ضب نود ردرللوسر رقن شب نائلوارک ذ هدشآ

 اولوا ( ظن ) ردوب هکردروک ذم یعایررپ بوسسنم هب یعفاشماما ءدنصوصخ
 لسیلخاو كل ن حوف + السو ىلص شرعلاهلا مهبلع * دمعت اولک سج مزعلا

 مزعلا اواوا هدنارپستعم ضعب ( ن ) اعم نبا یسعو نارعنب یسوعو * رزآ نیا
 یناح او لسیععاو طولو میهاراو حون نائلوا رکذ هددحاو لح هدماعنا روس

 سو ونایلسو دوادو عسلاوسایلاو نوراهو یسومو بوباو فسوب و بوت و
 مخ هليا مالسلاو ةالصلا هيلع دح ترضح هکرداسعو ی و ایرکزو
 اولواهدنشآ (لسرانم مزعلا اولواریصاک ربصاف) هدننازوکریسفت بود راشهاوا
 میچبولوا هبا نم نالوا هدلُسراانم ردنابثو ییصودح باعا دارم ندمزعلا

 هدنفح مدآهدنآرق نکیاررقم یراکدنا ندنیلس مع سوب ومدآ دوخاب ردلماش هلسر

 ( یسف )



B~مک برد  

 ییسودجهد ا رق "هكر دعا رش باحكام زعلاا اولوا هجر دعو بواوا هيڪ يڪ نم

 یسعو یسوعو مارا او ح و یررومشم یدرلشعا ریص هتسافح رلدذوم بودا

 یشغاعد هکر دحو یرب هکر درا ار الب راهم

 یر بوالوا سا هل داومیذو بولت ا د [هکردیهار |یرب توااوا برص هحاوا

 هنادنزو هاحیالب ه ردفس ویر هداوقا رد هکر دب ودیر ۳۳۹ واجد هکر دایععسا

 ربص هنوع یی مود ی اة جو هنوعرف نایغط هکر داسویرب هوط ض رم هکر دب وبایرب ۱
 ذکر ددوادیر هرئصتداسوم نوئاوارک دما هن ر لیععا هدفاشک توند رلب دتا

 شاط یشاط هدشاعمدب يايند هک رداسدع یرب یداغا لب قرف ةیماو ندارودص

 رعتغت نوخد ردشعد (اهورمتتالو اهوربعاق ءرطنق اندلا ) بویهوق هثتسوا

 لئاقهرداسعویسومو مهارباو حون هجا وق سابع نادا ی واواهدیدحاو
 هکردب و وهوا هذ هکر د ییا هشد 1 کر دعهار | هءوق یافح هکر دوو دهاوق

 یدسو یب ۳ مص هم کرد وانا روا هاح هکر دفسوب هدلو قارف

 صاو هدهاشم نحو مالآ هکر د راثلوا رومام هژداهحو لاتقندنیاس هل وق

 بواوا سس اولوا نیلسرع عیج قب هك لها ردراشعا هدهاشو یعس لاک هدخد

 لاکو یآ روذو مزجو مزع بحاص هکر د شمام ردنوک لوسررپ یاس قح

 هدیطویس 3 نم )اسا تاداس) اعا هللاو رد روطسو روک ذه ود رلدعد

 یسعو یتوم هدعب ردهللا لبلخ مهاربا هدعب ردهللا ببح د اینا لّصفا

 لکون لاکر دیه | اربا راضعب نو وتا ءلوطردح ونرا صعد نوحلدلو ۱

 او

 د.س هرب رهوبآ ترضح هد هیکسم خیاوف بوند راشعد نوح*لدلوا هل حود |

 دا توتد ردسعد مالسلا هیلع دعو یسعو یسومو مهار اوحو جت ءادنالا

 دعباینا لضفا هکر د راشءد هاضتقم هرعهش رابخاو رشک راثآ نیتفدم نیففح

 راس نوید ردم السا یهیلعح ونهدعلیسع هدعد یسوم ار أ اړ بابحزا |

 هدربسافت ( هلم ۲4 لاو>ا) عا هللاو ردرلشمات | ضرع هنتر لسرو انا | ۱ :

 ود ردشعا لازا تکا 1 ندک وک لاعت ہللا مالا هلع لوسز ترصح ۱

( + ) 
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 | ردلکد هبطیعبت بواوا هاب نه یهدلسرلانم س هیلوا مر>حو تءارحو لمع

 || هددصاقم خرشبونید ردمولعمان یرلبینرت نیقیلاهجو ىلع كنچواوب بولواحولو

 ۱ رشلاوبا ی تهدآ رات هدیوح اا لڪقا ۵ رکصادمالساا هيلع لوسر ترّضح

 ۱ رداسدع رل ڪسر نوخیداوا هللا یجنو هللا ملک ردداشوم را ضع نوعت اعطا



 بولوا لزا كس ۶ نوا ا ی زوئوا هش یسدعیعک 5

 ]| هدهیکسم ماوف * راشمروب وید ردناقرفو لیجماو روب زو :اروت ید یردرد
 لىق هر[ سوم هر مدا یک نکل تو د ردد نوازو هد دحر ر و دم

 نیئ دم لوق مالک بشا هدرارسالا کک وش د اوا لزا دو ڪک نوا اروا

 هل رم بنک ہد تک ضصب تويک وا غر ییدا تيدح وخد رد ير و دو

 ہد تک ضعب بوتاو E جد هد فک و مدا فدع بوند 9 نوا رول

 ۳۰ تود ید ییرکب مار ۱ نفعت ۰ نکل 7 ۱ ذ یسوم یعع

 0 لو دو نرمجح هدشآ (نارقلا هف لزنا یذلا ناضمر م هدریسافت

 نآرفهلج دوخا بویلشاب هکعا لوز هدنس ههکردق هدناضمر رهش ادتا مظع

 لوسریدلوا لزا هلګ ردن هدهد واک وک ت ام کد اواندظوهح حوا هدنس ههآ ردق

 هدک دک یس ههک ی لا كن و نوا هم را فص السا هيلع ||
 7 یدلوا لزات ِِ یعدجم E نار ةردکد ی هک وا نوا ل ایا ۱

Eال سل اقا سم با  

 هدکد ک ۳و لناضهر درو ز ٠ رک یار * وند ردریشعد

 تیدحررب ودیداوا لزات هدک رک یسهه ۶ تک وا | هدیطاویس ریغصلا مءاج ود

 یسهلج كنار قرکر دو مهدننآ ( ردعلا یا هاتلزاانا) هدفاشکر د روک ذم فب رش

 نید ح3 مالساا هيلع ل اربج بولی ر دنا هنکوک ایند ندظوغ# حول 8 2 ردو

 دن هل جوایمرکیهلوسر ترمه> و دعا بور دتا الا کلم جزا یراک دد هرفس هر | فو ۱

 ندایندءاعسمالسلا هیلعلیاربج یلآرقهکر دشل وا قافتا هدیناروکر سفتر دکعدیدنلوا

 لژات لع ردن 5 هلس چ وا یر که دع ںوزان یا هرةسںور دنا هدر دعلا 2 هر علا تدب

 ندروغوار هل ج نارق هدرد5و هلل ساع نا هد دحاو راسل بوند یدلوا

 كد هل رب هلوسر نترمهجح مالسلا هيلع ا لئاعم ويد یدلردنا هاند ى

 ندظوفح جؤأ ید ه هرەس نالوا هدکوک یکلوا هسررب دنا هروسو تآ ردقت

 زوز ینارمسع هاروت هددصاعم حرش * رد روک ذة وب د ردشعد یدزسا ردقوا

 میظعا ماما یااصو تک جش بوند رد ع نآرق ینانوب لسیجتا ینا رس
 هقرو هصق هدیحو ءدب ثیدح هدیراش حیف وذ یدبا ینا رس لیجا ہدنحرش
 رد اربع جد روز هدتک ضءب بوالک | قلوا یناربع لسیحا ندلفوننآ

 یاربع عهای فج تا سا TEY تشو e فح هدتک ضب باوند

 ( ید (



 خب تب

 تمح E TE ددع روا دا فوك هدر هه دهن و و یدبا ۱

 هونیطایو نّجو سنار“ تیفیکو هب و و عفا ۵ تقرعم و هو تط

 دکمه علانصو ایسو بیک تولوا هعماح یی هیضات رو ږرکح مواع تولوا دذع

 رارسا تواواددع زوئو !مالسلا هيلع ست ؛ ر دا فدک یدیاروک ذم ند ايشا ضوب و زا

 ععاج یبنارغ عاوااو تادوحوم عیابطو هبی مواعو تایناحور رخ تو هی واعم |(
 ددرطا اص ی دلج بواو ۱ دد یر کا نوا مالسلا هيلع ےھارا یوم یدا ۱

 كب بونا شلزاب هرزوا راحوا ند د رمز ةاروت باک یدیا هشرش ظعاومو |

 د هداسوم باب لاوحا یل :صفت كناروت یدنا تبا ا رکب ورو هکیدیا هروس |
 E 1 حد دم اللا بواوا 9) و الا الا زوب مالس الع دواد روز رد كوا

 كج هشا ربا ندمور دفناط ید هدنسللا نافعو با ذع كج هشد را ندرصت ت |

 نعصن عاونا قحهلوا ترح ثرومو ترمع تعا ید هدئسللا ناسحب مالا ۱

 دنعل رشو ندما رحو لالح بواوا روطس» لاع بر دیحتو له گو و داود ۱

 هروس شب 4 ١ زوت وا 1 کا 9 یدلکد ووک ذم هئسارب ندماکحا قلع

 ات ۲ ۳۹ E ځاود % بتوند ید لاثمالا ه هروس یر ندسنجا ا ۱

 ۱ ردانحو لیحا وا لیحا صر لیحا ی لیحا هکر د وارد ترد ی روس ۱

 مالسااو ةالصلا هيلع لوسر تاز” یلاوحاو فاصوا كوظع نآرف بود |

 ندایننا هک زد و رح ندسابع نا هد کس خشاوف (اینا لئا) رووا 35 هدشناب 1

 ید رف شب مهارباو حونو سا رداو تاشو مدآ هک رلیدبا یناربع هنسسک شب ۱

 یدآ نداس ارسدآ ن 2 ر هلج ںواک ریحقس ر ۳۹ كم هدئسارا یسعو یسوع هدربسافت

eهلا تعیاتماکا ی الساب ا که رکصدعهار  

 لسرااب هدول ن اتففو) و دیس هم اب ندلادعس 0 كفاشک بود رایدا رومأم

 ۱ رب صد كب ترد هکاوق راضعب رلث !وا ریمغب عل لس ره هر AS اسوم هدنشآ

 وار ه دعا راب دا هرژوا ینو» عرش ی دهل نا €2 ید كب سک داود
 یدلوا خوسام E عا ف حول د بوند یدلوا خوسلم ی عرش بو و۹ 1

 هکر دروک ذعهدهقر هم تار ورم * یدروطقابویاواخ وسنم یرک ا ارز ردکید ۱
0 ۱ 

eحولو سا رداو ثتشو مدآالا رایدنا ندا مال تسا | هيلع مهار اا  

 ندی#ارا لد بواوا یاب سس جد سنو هاو راصعد طواو لا صو دوهو ۱ ۳



 ِ ین شر

 1 د مهار نب قحا نب ںوقعل یتا ا ییبایدنا هجو یداکد

 | توععد قحا لیعاعسا طول مهاربا اص دوه حو سا ردا ثش مدآالا رایدنا 1

 ۱ ولرد چوآ رانا كلا دنا هلجو مالساا ماع دج هلطظتح دلا سلو تنعش |ا

 ۳۵ رنو حو سا رداث تنش مدآ رلثلو | یاب مس ی رع یتاربع ینا رس یدبا ته

 1 دارس ب ءابننا عیجرانلوا ی اربع ردنا رس جد سلو هکل و راضءب ردطول

 9 ده الا ماع دجخ هلظ:ح دلاځ ںیعے لیعاما اص دوه راثوا رع

 قعارز تعنص مالسااهیلع مدآ کرد روک ذم هددقرفتم تاربتعم (اینا عیانص) | |

 ادا هد-.لاجلا نیز * یدتا ادتبا هداسند هلا لیاربج ملعت یکلیصج یب ||
 هیلع مدآ ندا كاليج روعدو یال.شفجو قاباصقو كل ژردو ندا تاهال_ح

 لوغشم هنازغاب تک ۱ بولوا نیلس ک اعو هفیلخ مالساا هيلع تش ردمالسلا

 قاب زا بود سرد قوچ بولوا حایسس اینک ۱ مالدا هلع سبردا یذبا |
 طخ نم لوا) تولوا روک م هدح راوت یکىدتا داصا ادتا نیعنص ال زردو ۱ ۱

 بواواراڪ مالسلا هلع ح ول ردر وه شم روهطا ني DY ( سدردا طاخو

 یک هدناوط بوذا ادب ادتا هلبا ادخ و نتمنص کال.همک نعد اح الم
 هدتک ضب تواوار ار مالسلا هم اک دوه ردرلشرک هدنزوب ارد E ۱ نواب

 نت سم ام هر

Eمالسا | هيلع حول هدن اریثعم ضد نکلیود یدت اداحا دوه ادتسا  

 یزرد یکح ناتو دوه هد لاجلا نیز * بوش دیدردیاتراجتو قلبوچهوبلالبق || a حس سس یا
 هد هعرش نتم * بودا ترا جد مالساا هبلع لاص ردروک ذم ويد رلیدنا

 | دلع مهارپا رد روک ذم ود یدروقوط راسابل ضع مالالا ہیلع اص
 اأ نوا ماقعو صاوخ تفایضو مانا ماعط بو ردا تلج ۱ مالساا

 ۲ تئارحو تعارز یر راکتم دخو یسیدنک مالسسلا هيلع مهارپا هد هعرش نم | * یدردوک رلنیوچ نیرل وی كی هجن یخدو بوب روب یراتتچ زوب هه ||

 یدرناص بولا شاشو بابسا عی یدلا ز ازپ تاذلاب یسیدنک بودیا |ا

 | حالا هلع لیعاتسا یدردا كليك اىد مالسلا ها طوا ردروک ذم ويد
 نامزرب مالالا هلع قاحص«! یدبا لوغشم هراکش رنک | بواوا دایص نعد صاتق |!

 جد مالسلا هءلع توقع یدزردلا یدالوا یمدخوا هدتعل توما قانابوج

 عب سصعریزع مالسلا هلع قس وب یدراردایدالوا هدعب بودنا قاناپ وچ اشاس

 مالسلا لع بوا یدبا ماروهجروعارب دم هلم ؟حو تلاسرو توبنو معا ر زو

 ۱ ۱ مالم يلع بم دم دوراقوب ی یصن صفت هدب را ی ضرا لب |

rss: 



 بیک برم مس

 یدزدیا قانابوچ یزف یکیا هدقدلوا رپ بودبا قانا وچ هن رانوبق یدک یخد )
 مارک اوزانو نع ېک لغوا هدسنناب نوعرف كد هنشاب ز وتوا مالسسلا هيلع یسوم

 نایوچو داماد هبیعش یسانآنیاق هدنرهش نیدم ید لږ نوا بوئابس» هلزارعاو
 مالسلاهیلع نوراه یدلوا  اح هلنارمسایب بواک هتوعد ینوعرف هدعب بواوا

 یرداریو لسع هل هلبا یسوم هنودرف هدسءبرب زو هنوعرف هدعب رجات امدقم
 دواذ ردشعا تالهالج یتعب تالجاسف مالساا هيلع سایلا یدلوارب زو هاسوم

 موم نوعا لالح تشک تولوا هللا ةفیلخ هلس ارسایب هلللسرو توبن مالسلا هيلع

 رنکاو نجوسنا مالسلاهیلع نایلسیدرزود نشوج هبج نیفلوا ره رومد یک
 بوروا لین هلبلا كرابم نوجنا لالح بسک بولو | کاح هضورا تاقولخم
 سرو لسروین : دنا لب ارسایب بودا قلراج مالسلاهیلءا رکز یدرونک
 ۳ تواوا اند كرات مسی »2 یدیآ رابک ءالع رادرسسی یا رابحالا

 لیصء بولوا حایسو ابد كرات ید مالسا دیلع یسع E وار ک ذاشاس

 سو هيلع هللا یلص نطصم دح ترضح انا مناخ ردشملوا رک ذ اقناس ل

 یرلنوب بلاطوبا یرایع هدکدوسب بوذوک نوی نکیا قالغوا ادمرسا ادا

 لیل هوشلادمب بودا لذب هن رلوب ن رالام هج هج دخ یرلنوئاخ هدب بويلسإ

 هرکصادنرعه هر دم بودا هاتتلالص مو داشزا هدراهح و رس هدراسهاو

 هراز تح یارمس ترع یازغ نراتاکربابتاقوا رای دا هللا لیس یف دهھاع اعاد

 هدب را مجیک یدرردا قرص هاد اوا تب شو هراده ند تب وتو

 تودبا قلنا وچ هکالا ردشمام ردنوک ریشیرب یلاعت هللا هکر دی و رع ندزایدنک
 ردرلشمروس ودززعشد وک نویق هلا نرحا هر کم له ا جدن رد نشهدوک. نود

 افعضو تذکتمو عضاو لب صف ع دن راکدتوک نوبق انا هکر در ع داع

 زد هیلع هل رع ٌدیلحو هقصت هلا تولخ ی ق رللق یدنک وتس وهو یتفلا هلآ

 * ردتما نایعار اینا ( من ) هکر دشعد نودنا نیدت یرسوب نیفراع ض٤! قح

 هلهدآهدنسهقرفتم عضاوم رب سافت ( اینا ةنمزا ) ر دتعنص هرالوب قلناروج سب
 مهارا هلحو بویلک ریمغی الصا هدنرارا حوت هلسی ردا سیردا هلثش تش
 یرخآفسوب لیارسا قب ءایلنالوا سدو ردشلک اص هلا دوه نامه هدنسارا
 ری كر هدنسارا یسع هليا یسوم یدو رد یسوم ء نوا E راض عر * رداسع
 نامههدنسارا لو سر ترمضح هلن ا یسهدعیخدورایدباندلیب ای سهل هکر هتک

 ردیسعلا نانسی دلاخ هکر دندم رد یر نادل اهلا یبیحوا ںواک ریسه ترد

 هدناربتم ضعب هرزوا یفیدازاب هدنرخآ مالساا هیلع یسوم باب نکل * بونید



 2 وا ریمغس RES 3 E نوتا تنواعم ها سوه ترضح

 یاس قح نور طا كا نیکلک تربع هراسوم هدنرلکدشا هح ول هزلدا ل لس ا

 یتیدازاب هددوادبا دو نود یذدتنا ص نراحور كنم هلج كلراربمغس وا

 ه3دروئ وا دتموکحواضق سلاح ضع مالسلا هيلع دواد هدناربتعم ضصهب هرزوا

 كفا شك دوم ىت اور ینا وسشا بوند یدررولوا ریمغیب ر ۳ كس هدننابيکیا

 راضعب هدنسارا یسع هللا یسوم هکردروک ذم هدنس هيشاح نیدلا دعس النه

 هرژوا يسوم ند ی E ۳ كم سعت دل و راضعد كب ترد هعاوق

 هدد وعسلاونا رقت + رابدنا ور هلکمر دا لع هقلخ تعي رش كنا نولوا

 نیب راضعب هدنتىآ (لسرانم ةف ىلع ےک نیب الو سر کءاجدق یاثکلالهاا )

 یدلکریمغیال.ها هدئسارا یسکیا راضەإ تولد یدلک ربمغب ترددجحو یسع

 دادنما رک همی نالوا هد ونت یهدنس هلک رف هددع رک تبا یی لوق نود
 نالوا لا هیاتک لها هلغلوا جاشحا لاک هلوسر لاسرا هدنزف نامز
 ساثلا یلواانا ) ه دن جګ هيما یف بود ردبسانم تباغ رذوا قبال هنماقمناتما

 اح 0 لوف با ی ی هب و ی سال:رخ " ا ع نا ی سعب

 هدقتنم تاک (ابنا سام تدم تر مع لاو رد سعالانم نیداو سا نمرهطا

 بوئلوا فالتخا هدنرادسقم كنسسام یتدالو ملاع رق هلننامز مدآ هکر دروک ذم

 ندسابعنیا لی نوازوبكی تلا هعلوق راهن لب زو تلا ك ترد هجاوقیدقاو

 فراصم یدا لب قرق كب قلا هجا وق راضعب لس زویسشب كب شب هدتناورر

 ندمدآ تافو س ۱۰ + مدآ ترضح 7 تدم هکردر وک ذم هددیبتف نا :

 ندحوت هنس ۲۵۰ كد هح ون تافو ندنافوط هنس ٤٢ لد هحوت نافوط |۲

 كدهدواد نداسوم هنس ۱۵م, لده راسو مندوهارا هنس ۰ كد هچهاربا

 ٩۲۰ كدهلوسر نرضح نداسع هنس ۷۲۰۰ لده اسع ندداود هنس هم,

 هکر دوک ذع هدءوشلا دهاوش رولوا لیب یکیا یللازوب نکس كيي نکس هلججوپ هنس
 ۱۳۲۲ كدهدواد نداسع ۷۲۰ كدهیاسع نامز ندلوسر ترضح تدالو

 كد هح و ندوهاربا ۷۰ دا و هیهاربا نداشوم هم, كد هب بس وم نددواد

 زولوا لہ س ست نوت ك قلا هاچ و ۱۳:۰ اد دمدآ ندناؤوط ۰

 یهدنسارا مالسلامهیلعدج هللا یسع هک رد و ص ندسراف ناس هد رشد

 نداسوم ۲.۰۰ لد هرا سوم نداسع وه توس عاطعنا نامز عل نرم

 راّضعد ۱۰۰۰ 2 4+ ا ندي ارا و لدهچهار 1 ۱



۰ EROS a ید a شد ر نا EE 

 تدالو ندا توس " کز دب و سم ندقاضما نا ها سابع نا هدناربتعم ضء!رواوا 1

 | كدهلوسرتربح ٩۰۰ نددواد ۸۸۲ كد هئدالونامز ,ندننافو ا |
 ندههاربا ۲۳۰, كد هتدالو نامز نداسوم ۱:۰۰ كد هتدالو نامژ ۱

 لد هندالو نامز | ع4۰ كد هدالو نامز ندحوت ۷ ۰ كد هتدالو أ

 ع سابع نا E اوف * روا وا لب یللازویدب كىلا هلج و ۰

 ۱ ندیهارا ۳ لرد موها ارا ندحو ۲۳۸۰ كد هحوت ند هدا هکر د وره

 | نداسع ۱.6۳ كددیاسعنددواد ۹9 كدهدوادنداسوم ۵/۵ كدهباسوم
 ۱ دن * رولوا لب قلا زوتوازو كب قلا هلجو هم ۰ كدهلوسر ترضح و :

 | لماک لضاف کیا شغب ندلبارسا یب رابحا رابک هکرذ روط م هدر وکم باک |

 | ندمذا لوزن هکر دروک ذمهدفب رش ةاراوت نانلوا هجرت هبینانوب ندیناربع هلیقافتا

 ۱ تافوندٍعها ربا تدالو ۱.۸۱ كد دعا ربا تدالو ES ۲۲:۷ كد هنافوط

 | هلهجووپ دیطسح باتک نکل بوبلوا هدناروت یسرکصفدنا هوم كد هباسوم
 1 ۸ نیس a۹۸ SNE كت :طاس رم ےا ك2 نداسوم تافو هکر دروک ذء

 | دهلوسر ترضح تر ندنسادتا كنانطاس ربصذ تک ردنوک ۸ هام

 / *رد هنس ۲۷ اد هت یه نددآ لوزن هجګاسحو سد * ردهام ۽ هنس ۱۳۹۵

 لا نوا زوکیا كىلا هرزوا چ لوف كد هره ندمدا لوز هد هند یا مرا ۱ 1

“a ۰ ۶۲  
 1 راستاور نانلوا لعن ندیطسع هلن اروت هجر هجر دهنوا توتد ردن مک لب ۱

 | لیصفت هدادرع تدم هدوراقوب نکل رولوا شاوا ج راو حصا ندنااوز
 | هنهن بهونواوافد یسشتبدحرب ویدردل كر یدنابلد رع تدم هرزوا| ییدنلوا

 1 ییدداوا هدنشازوشلا ك ن 2 یرلفدلوا رعب مالسلاهءاع لوسر ههاوق

 ا لب زوج كب س لاو ترضح تدالو ۲ نامز هدوراقو هفیگگرب

 ۱ (هدن) معاهلاوروش EADIE ااور عج حح *اتیاوررپ ندسأیع نا وبد یدک

 | فالسالا نیبهدنامز نک هدنسارا مالسلاو هالصاا امهماعلوسر تروح ها یسع

 | لوسرتوبث هلبا یسععفر هداتقو سابع نبا هدرمسدت ریست نوتلوا فالتخایلک
 | قرف زویشب دهاحو ىلك زوتلا لئاقهو كاعص شا زویشب یسارا مالسلا هيلع
 | لسزوعط شعلا زوم مالسا اهلعدج دلومو یسع داوه نيب یاکرول نح هن

 توب نداسدع عفر نعل و تزف نامز هدیابل ریست بوند راشعد یدبا
 زویشبابزوتلا هدیضاقرسفن نونذردلس قلا قرقزورپ هل وف یاکو رم كدهلوسر

 ع "بونیدردیسارا شع هلبا شا زویتردایزویتلاب شاز و يشب دفاشکزوةط شا |||



oتک بمب  

 ترمّوح دلو ندا ےیل د 77 شابعن ا هدب ژ ا

 بهاوم وند ردشمک لب زکس شع زویسشب هدنناوررپ لی زوتلا دەلو سر
 هاو هداتفو یسراف نالس كدهلو-سر ترضح توبن نداسدع عفر هد هئدل

 سام قرف هلزوتوا زویئرذ هجو لاحص شتلا زویشب هدشاوررپ ندهدانق زوتلا

 هکر ذوب روهشم رشک نا ظفاح بوک لب جوا دووا زوب زوقط هصلوق یعش
 مالساا هيلع لیناریج هدیابآ راست i ) ردروک ذموید شعد رداد زوتلا مات

 هکر دوب هسته نالوا مولعم ندنراد دسع كنخشدلوا لزا نوا یو هانا

 هراسو«ترد هفسويکءا قرف هچهاربا یللاهحو ترد هد ردا يکيانوا همدآ

 ۱ ریست بوش د یدلوا كنا هرکكب ترد ییرکد ههالا بد> نوآ هر تیع زوترد ۱

 ندا كناسیع مالسلا هيلع لارج هدنتنآ ( سدقلا حور كندباذا )ەد ريدك

 یکم یلساربج هدفاشک ردروک ذم وید یدیا روءأم هغمالوا رود هدنامز رک |
 یدلوا ربسم كمروک ید حد نداینا یرغ نداوسر نرمضح هداتروص

 هدجرعیرب هدنزوب رهدنوبن ءادتبایرب هکیداواعقاو هرکی ياخد هلوسر ترضح
 ناسنا هانا هلج اصوصخ هدنامز را سهلوسر ترضحاعقاو ن وند هدکو ک |

 هاک نوش روک دن صدد هک هر هاڪ هلج هاک بواک هدننروص كنهنسک یراکدیدیلک ِ

 شضبهاک یزاوآهاک بوثایوس هلا لو-سر ترضعحنامه نویعروک هی هتسک

 | اسكر هتم داو ) یدراردڈدا یرلضەد ۱ كنهاحک یعالع

 یرآ نح رب: شع هدنلع كن رهش هلمر هک ردروک ذم هدنارمت م ( رد هعلعتم درونو

 یسهلج بودا ار ندنرهش سدقالط یرانالتارمسا نب رافک هکردراو
 مالسلا هيلع لوسر هکر د و هذسلاجما نی زیدرلشغ |تافو ندعلجآهدنمنوکرب

 راثدش تودرولوا یک شرب و وص هری شع هسرپ ووص ګار هنمومرپ هثسک رپ

 لانا هل او ص هب رَ رب ری E شا شرب ءایس ارز هدنراقدر وص نیبسس

 بوقآوص هلجج بولد چپ رق بولک هرافرب هدنرلفد وب وا یسهلسچیهدنا بوقیچ
 هدیابل رست * رلددز و ولدرلبد# | تافورسوص یسهلج هدنرافدناب وا او دیک

 قاشوقاب هدحاہص نعل هدراهن لوا لینارسایب هکرد ورم ندلؤ مر نرضح

 ندلبا رسا ی داهزو دانع بودا لاو و یریمغدب رشن چ وا قر قودنشاتعاسربهدنن از

 هدراهنرخآ هدنرک دتا تم نیش ور هد رها هرالتاقو اں وقلاق هتک ر فن ییانوازوب
 الع وعت ند هددقهسلا وبا وسعت # رلددنل وا لو یدرلنوب هدشناهز ماسخایی# ر

 ) هکردراشعد (



 عقاوالصا قوا لتف هدنګاكنخ هنسکرب ندایلنا هکردراشعد |

 یدرواواربمغیندیاتدابع لب زویجوا هدنامزرب هدنجگالیآرسایب هدسلاجما نیز ||
 هدنلصف مالسسلا هيلع اقیلخم هدناب رلثلوا وک-ثم توب لیصفت كلوب توند |

 سای هنسکر فنزو ندایدنا مالسلا هيلع لفکلاوذ هدرو رج تاب هی * ردر وکذم

 % رد شمال وا

 اعتق ح دهاح هداب زلال اعم *ردروک ذم یجدیکیدتا صالخ ندلو هددحاو"

 نودردشهامردنوک ريم الصا قدا هقْناطو ندا هقئاطو ندودهفْاط

 انلسراامو ) هدر بافت ںونڈراڈع د رد راک زاسانو تدشو یدعو ط ید ۰ ۱

 ۵عاع نوعد اعا ىح هکر دنا تلالدتاوشا هدد( معلایونالاجرالا تالق نه

 كلاسي نرمّو> هل وا شام ردنوک ریمغیالصا ندکئالمو نایبصواس نوا ۱

 ضب * بودردعا ندنلاسر توبنار زردکد ینانعاک و توب هدنحم|كيشب
1 ۳ 8 ۰ 3 I 
 هد دافع ع بوند سعد ردا رم کا ا سابع نا هدن اریتعم :

 ۱ ا امو ( ےظن ( هکر دروک ذم هدد اوفر هدیصق نالو ار و هشم هلکعد دبملا لوق ۰

 1 اشاحو ند سج لوفو ندرلتروع نعد 3 لاعتفاوذ صخغثودبعالو * یا طا ءان

 ااو نطارشعما) هدفاشک ردشمالوا رهو هتک ًالصا ندل وحعم صج 1

 1 کیدل روک تشک ا راے ۱ ودنکه ثب سس ٍِ هدشآ ) مک ته لس ر کنأت ا

 | یراهفئاط نجوسلا بودا لالدتساهلب رهاط كتاویشا راءب نولو ا فالتخا

 رایدید یدلردنوک راربمفیپ ندنراسنج یدنک هنبرب ره نیغلوا رار هدکلفاکم
 : راّطءبنوند ردهدادز تسائمو تعلا هدقاوا ندنرلحا بس هغلوا ندنرل-باج ۱

 ) کنم لسر ر هداآرق ردشمالک رجع امضا ندنح ردصوص# أ توبن جد 1

 هرلب رد ییآ ناج مو وجنا مکتنرد هلی س قلو ا عج هدناطخ نج هلساا ییبدلروس |

 || (ناجرلاو ولوالاامهنم ج رخ ) هدنارف نکلوا هدرابردولناط بولوا صوص
 || ندتفرط اینا هنج هفئاطدا رم ندنحلسر هدنآرق یخدراضءب ب وید ردشلروب
 1 مکتن یدرا شلوا رومأم هلنوعد ین هفئاط یدنک هکر دراج نالوا لس ره

 ردشمروب (نب رذنم مهموف یا اواو) هدنآرق هدنفحرانج ناشولوب هلوسر ترضح
 هدلیكب ره یلاعت قح هک ردروک ذم هدد اوف * ردروک ذعوبد رلشعد

 | دکي یلوا کردینا لاسسرا لاعقلافیطا لاصافبرشینرب للا تارهاظ
 سم رداهدکیب یبنکیا یدیالحز یکوککیب وا بولوالس مع مالسلا ہیلع مدآ |

 ) هم (
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 مالساا هيلع مجلو | هدکس ی۶ درد ید 2 و تب , وا تولو | لس مچ ۱

 ۱ ۱ لس مم مالساا هيلع یسو» 3 یکسب یا نشه نی کوک تکی . وا نواوا لس رح

 ۰ بواوا لسم مالسلاهیلدع یم 1 تا یدیاهوهز نو تولوا 1

 ۱ هللا ی یص نط صم رج دنا A یجلد ت یدیآ درا طع یکوک تاک وا

 یا نرو توب العو لح قح رار 3 یکوک تاک و تواوا ا سو هیلع 7

 ۱ الا # ردروک د دم وب د یدنوب تاچ م جد یرالب ر کت كنند بودآ ممح ۵ د تام

 «وریگندمت بولو م ا هدماعم و نیم دعتم ۱ ءا دنا لاوحا هک هلوا مواعم

 ۱ یرلل اغداعسلاوحا كتب ۳ "ومضح نویی یاخو نیلسر لا دیس مار علادب م3 نار نا ر

 تاللا هلا نم لوسلا اویدن و فقرصنعاوا تفدوییسو تھ لجو ف طعم هنا ۱

 رصالا ا عاو ای هارد او. .نو وصلاو نوءلار ,دعلا

Soمک حرا نجرا هللا 2  

 هنافص راونا ةاکشمو هناذرارمتا :آرعو هتاق واخت لطفا ادجش لعج ینلا هلدجلا ر
 هلی بغو و اع هلنا یلص هتان 12 ,ج لع ا طعتاینسا اراهطا نیلامال 4 هجر هثعب و ٍ

 گو تراش احمق (دعباما) هناقتقح هللا نم نيتتلا:اجو ندلا ةاده هیاحاو

 مدآ ین د ودب ا ماعر-هب و نهم 1۳ دباو قاروا وا نالوا باص

 مهیاع یناعت هللا ناوضر نک تاحاو لاو كن راترضح سو هلو هللا یلص

 || یراباب ضب وعي زوت هبات ترد یمرک,بولوا هدننابیرالاوحاكنب راه رمز نیعججا ||
 | ادخ بیبح هک هلوا مولعمالوا * ردشماوا مب رفت هلالصالا فرش لصفهصا |

 لاوحا كن رلترضح ادمرتسادنا لسو هلع هللا یی ص ینطصم دج ادهلها بییط :

 روثنم هدهئالث هنساا مورو ےکو برع ءالع هدشناب یرالاو باککاو یرالاثتداعس |

 فینصتو بیکرتو فیلأتهلرلج بتک ردقاوا مصتختو لوطهربتعمو لیکموظنمو
 ءهر اد جراخ ناب وعج الیصفت یتفیدلوا له كنس هلج هکر درلشعا بدئرتو
 هلکعد تانٍاکلاتا مع روصقرم هدنکفا "هدن نالوا روطس ررح نیفلوا ناکما

 بتک *هلج"هدب زرمک الا كلا هلن نوعب هک ينام" تدص ںاتکو بشا نالوا یع

 رک ذ هدنارمصتخو تالوطم هدصوصا صوصخ ردررتم قلوا سو راول |
 ما قلاودهعت یکتا مالعاورکذ نکمانمهم "نتامه*عیج كناناک-و تاناور ناشلوا |

 قع ندر بک چ وی ۳5 رلاءاضر ءاغتناو یندلا کلا لسرال ةي بودن

 ( قلوا )



 را تر لا را ۳1 ۱ از E و ET نوجا قوا

 الا كسب ہو مر الا لدبع دات وذ CE عیفشو ان ولق بیبط ىلع لص

 ید الستر 5 * نوكلاتةلخ ام هلال ولهلش رب نودلاویدهلاب سائلا دنا :

 ناهج مشجزون * هان وذ المار قاخ لج ( هرم ) یواام ناوخ ح ول یما |

 || یناعس لاص یناقحرب زو کللءرب رس فالف بسی رع بسح لام مامو |
 رک اجدیشجروزما رظنم ديشروخرتهم نرفعو قرشمهاش برب و هکم هاملاصو ||

 ۱ منم عین ر هتسح یاهداح بابل بدط توت ناوبا ناطاس تو ناوبد ناوئع :

 | تاص درعة صرع ردهاصع عج عیفش تلو ول و رشا رسنعه ديس هتسکش یاهلد ۱ ٠

 ۳ تیعهاح یانعر یانعم ناثلوا ادا وشا کیدا ح ارج ما ردی دهحو عیلب یس

 رواوا لجو جطاو ىلكلا عیتتلا دعد هیاصتا فاصلا فقاص نهد بحاص انغاو

 ۱ الا ( انا ناطلس ترضح انثوحدم ) ہاوس هلاالو یسحوه هلال قیفوتامو

 نوافاغلا لرکذ نع لفغو نورك اذلا كرك ذالك زادخالا هماعصاو راز الا هلا لعو
 د E I ) من ) | ریش وتو اي ایظعلو افرسو ذعارک دزو ارینک اءاد اسل اسو

 EAE ۵ نیم ذلا تو شف راذعفا لس رهدجا # نعل ناریب قرد * یی

 ٠ بهم هکتايلسد مع رھبع ناعلو تاولص مس رع تاق (رن) هللا بیبح

 ۱ یاورحور غامدو رط»میناحو لدماسعندسنارپ ضای> بصءو سدق ضار

 | مايد حا ماند نیرخ الاو نيلوالا دیس نیلسرلاو ءايدنالا اخ لوا هديار#

 ۱ رطام همهس # هللام یی هاگهزب عارح * هاکرد ناک دز رالاسهبس ) ین (

 نانج یاعصو نانح ءاحر ضرف ءا دا تام هنن راحو رشم هند تجر هل سو

 هکر دلو سمو ع رن نداوسر مرڪ و اد لصف ر ول وا ضرع ها

 هژوا هلعح ف طا هدعا ) عارصم ( لوصوء ندربعلا رس دم رهجآ دہع و شا

 رولا * راهن نامزلا ليل هرونيف * راونالا تو دم ( ظن ) لوبقم

 هلل * هب رمش هن رول هروصوه * راقالاو وت سولا وف ۴# هوارحا قرفم هثم

 ٠ رارس هبتملالا دنردپ * اهرولل لوفاال تاج سم * رارسا اهر وصت
 1 * یرولابز لڪ هلع یلص (هررح) راشدتسا هنانلق هلیسوو * هجراتیلا هل سرا هيلا

 رهاوجو تايفاص تایح ررغررد رازه دصو (ژن) راوطالاو راودالا تمادأم
 | ده یرب ره هکرونابق رابخا بابحصاو راربا لآ حاورا راشن تابفاو تایل
 عفار مانالا دیس ع رش رشا مالسا ند رصان هبنیق دیاعع دش عو شد دعاوق
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 هل یسر* RE وج ید( 0 1117 ما یوذ مات ذ عفادناعامالعا

 لع اثفو و هت رطب € ةا نیکسع انلع>ا هال (ربن) ادا مهذع ۱

 ءارضلاو ءا رسا ۶ ءاهذلا تا 2 رو ءادنلا عهاس ا مھ مز 1 اترمشحاو منم

 ناام (رکید) * ي ا و ول شضیفعاب * هيلا قيلت هفت ىل سال ( ےظن )
E ۰نچ ییلافم تګ دم نکل * قلاع ار  

Soمد سو دیلع هللا یلص لوسر بست لا > ارد لوا باب  

 | ندربسم بتك ميج هكرد راو عبطلا ةلوبقم عبس دناوف هدناستلا فرش باپوب |
 و و شا بولوا ررقع قاواررمش نتفاوا ن دنامهم ا مهاو رضتو افلام |
 ندنلناضفو صناصخ كياطتسباکوب قفل وارک ذ هلیترتو تیعجوب دناوعلا ةرشک |
 نمو ردن دنلنالد ولت رال کت اوا رسو ھر اوت بت کم فناو جا یاد هلال صش 3 ۱

 لودر دادجاو ءابآ "یماسارد هدف ) نوصلاو نوعلا لّسا نوکلادع هللا |
 . قاشم دبع نی م- اش نب بلطلا دبع ن هللادبع ن دج وه )م دالا هلل

 | مضنلانب كلام نی رهف ن بلاغ ن یوا نب بەك رع نب بال ن یصق نا
 أ * نادبع ن دعم ن رازن نرضم نب سابلا نب ةكردم نإ ةع نخ نب ةناک نا

 کب حسا 5 نایدع هد صعود ی ولوا رلظالت ۳۹ هدو راځو ندناندع هد راس کا :

 * مالسلا هيلع لیلا مهارپ ۱ نا مالسلا هيلع لیعاعا نب راذیف ن تس ن عسمش :

 دج نب تل ن عسسم نب ددا ن دا نب نات دع هد هولا ج راعم بوئد

 1 قاعسا ن دم قاقآ مهش هدتک ضد بود مالساا هيلع لباسا ن راد 5نا :

 e ند ترغل نب حرا نب دو>ان نر موفم نب ددا ن ناندع لاق ۱

 نب حس ن رب ددا نب ناندع هدوفصاا تاز توند مالسلا هملع لیعاعما نبا

 هدلیلجا سالا ا # نود مالسا | هيلع لیعاع"ا نب راذیف نب تد نب لح

 نکل بودا غ هثسک رفت ید نا رلضءب قرف هدنسارا لیعاءعسا هلن اب دعرا ضد 1

 لج نب تس نب ناال 5 ۵ سام 6 عسلا نب ددا لس نایدع هکر دوب رام

 هیلع لوسر ترے هدوونشل |لمالد تولد ردمالسلا هیلع لیعاعا ن را5 نبا

 رد عدس رؤ نح دب ز بود یرژلا قارغا نب یرب نب دز نب ددا نب نأتدع مالسلا

 تهاوم (هدناف) رد روک ذموبد زددشعد ردلیعاسعسا ىرلا قارعارد تال یرب

 ْ تسا مالسلا هلع لوسر هک رد رلشعا قاقنا ع همحد نیا ندالع راک هدهندل

 1 یدرزعا زواج ا ا كد ادع هک دا ناس < ۱

| ۳ 



 یک( بمب ¥

 | یدیارید نوباسللا بذک هرک جواب هرک کیا بوروط هدنآ بوبهکیناندع نب دەم

 هکر دراشعد رپ رغ تود زدن لک دوعسم ن دا بوی وا تندحخ مالکوت لبس نکل

 مهد ن ھ نیذلاو دوو داعو حونموق مکلبق نم نیذلا ا کتاب ۸ دوعسه نیا

 یس كملخ رلباست یی یدنارد نوباس ا بذک هعقدوقوا قلا Yl) مهبال

 ن ا 9 ياسا 3 هنسلا یلاعت ق> زردیا یوعد كا نلاوحا

 "یزلب کود راوک TT ات لیعاسا ل هناندع ید وا با

 اطع ندنیعبات رانک هداتک وادآ ی دطصاا یدلاوق اقنطا الاسم نولد # ردلکد

 || ود شد ردراو انا زوفط ناسعط هدنسارآ مالساا امهیلع مدآ هللوس رٿ رح

 هتک یدشکک ب تاغم هشت , رلعسا تولوا روهشو روک ذم هلآ تعارر هرزوا برع

 دبع ورع یا كيشاه دجلا هبش یا هر زو ا حا لوق كيلطاا دبع هدربسس

 یعسا سابلا ةورع دوخان یکحیعسا بالک دیز ی٣ا یصق هردم یعسا كفانم
e1 یرلبعا بدر كرلئلوا دن اه را كرلنانلوارک ذآ ییسابوشد یدیا  

 || هدرصتحم جرات وبشا راثک الا نع افوخ بونلوا لیصفت هدتالوطء یرالاح راسو

 رکا لوق هدنآربتعم ضع یدالوا راصتفا هرداونو تابه مهارک ذو راشخا کرا

 بوش درر دیشی رق هرانلوا ندناسن كن آ بولوا شیرقیمل تاکلام نب رهفهرزوا

I۱ عیجو هدربس تک کا نکل توند راربد یتانک ہرا وا قالا كيورافوب  

 ند كا: ںولوا یبمل ك و شنل رگ هززوا روهج لوق 2

 تاغ هک رد ایست هروناجرب ۳5 شرف 2 كنید شرق ۽ یا ۷ نیا

 هد همس هجو بو“ د راک درد هرزوا فو> ندنار ۳ * تان اوبح عي بولوا وا

 ۳ اها ی ہثدلاو دع هد هرتعم EF )0 دناذ) نو ید چ وارد جاقرب

 1 ندنلسا و یربهکر دعسق یکیا ترع لئام ۳۳ مچ داند دان تزد تب

 ناندعنالوا ندلیعاعسا تلح لی ید ر راد ناطع ی Hk ۱ نیغلوا

 1 Pr FR انیفلواندش رذ

 ا ناچ كن ینا داج كباک وبشا ردراشلوا را هلبق دعیالو دحب یرب ره كنهفرف
 | هکردروک ذم هدناربتعم هک (هدن اف) روئلوا نابب الاججا هدب رع لئابق باب هدنرخآ



 می( بدر زوم

 ءافطاو سو ها سوفتلا قلاخ فاطلا |
 هکر دم و رم یرب ندهلج راددبا سورح ندنرارش اردب ءادعانیتسبا كجا ادخرون

 سنا ويد ردقج هلوا ندنلس كنوب نامزرخآ ین یییدلوا ناندع یمسا كناندع

 هدکدنب ها ناندع نوکر * ردنوحم راقدلوا دصزتمو دصاق هک الها توب ناحو

 هدنرکدلجنز یننآ بوششهدنسارا خاطیکیا بوتا هلدصق هلنقیئا هسک ناسکس

 هدنراکدنک هکبعع كلا زور هیسراوخ د. راودع بوب وروب هغاط بوشا ندنآ

 سو هيلع هللا یلص ماعرف دادجامدآ رودزا

 هنس هذ كفاط یناندع نولک تونازوا لار ندنسورافو كغاط هلعح نردق

 تالاسء دیر * یدلوا كالهراک ابا هلج (ع) بؤاوا ادصرب هدعب تور دلو"

 بوزاوهرصن تا هز ا هایم زا ترمضح ن داسا رسا یب ءاینا هکر ذروک ذم هدافنلا
 یاندع نیدعم ایمرااب یخدو مدلیا طلسم هنسهفناط برع یتا ن هک هلبا مالعا
 م.وک ینرب ندنلسن كنآ نب اریز هیعشرباررمض اکا ہک ات ردنب هلکنس هنتسوا عقارب

 د ایمرا نیفْلوا یووبد ردکر ک مسراقیچ عظع رذق بحاص لوسر یت
 یب هدنا نوروتک هماش تیالو بوریدش هقارب یدعم نودا لس هلو صا

 بحاص دعم هدقدلوا عفد ىسهنتف رصن تخ بولو اغو وتن دنا لارسا
 كلوسز ترضح هکر دروک ذم هدناربتعم عیج (هدناف) یدتک هناتسب ع ندعس
 لقع ناجصا هاج (عارصم) اف دادخاو مارک ءابآ نالوا كدهریمغی مدآ

 نسح"یلاعا "یلاهاو لاک عاونا و توانههو تعاج باب راو * لاجو نسحو
 نیسج * ناهجو ذره رخ روفوءرون (عارصم) بواوا لاسف نعو لاصخ
 هدقدلوا لماح ینوناخ كن رهیدیا ناشخرذو ناباتناعلرپ رهم دننام ندنرلنیبم

 یب ور كتر هلکةکر هوک یلامروت ندرهوش نیبجبواوا لتتم هلا كب آ ینجترون
 یدزدا روهظ هذننلآ كناروت هدکدلک هدوجو دوعسم دولوم نولوا رغم اعوت
 :تفع ییدیهلا هیهب تعاماوبشا هرهک یلاعرسپ نالوا روت رهظم زدب ره دعب

 شراپس مکحتوید نسهدیا غب رذ یبدهجو غیلب دج هدتباجو تیاعر هلا تناماو
 داشرو حالصو دادس نکما ام« یودیا ششوکو یس خد داحا دالواو

 ےھف هدنما برع لئابق رک | هوکصندلیعاما ترض> یدزرواوا هرزوا حالفو |

 یرلزاطاسو تکوش ناسش و صوص هرلنوب تسان رو تموکح هلبا تسایکو
 نداشهو دوج رانا و اشا یعهاریا ترمصح م وڏ ند تواوا نصوص سو تسیه

 ینندلوا رمّعه یعسا كرضم هک ردروک ذم هد هوشلا حراعم یدراردا انا روما دهن

 هدادح هار نیغلوا ندمالسا لها ردنوه!داوا قساع هنل یاب لاج نروکره یا :

 ( تلعو )

 ۲ ECOL ۳ 3 نه ی : ۳ ۳ 1 7 ۳771705 ۳۳ 7 :ITE : ۳ TT 3 1 7 yeren سس ی ل ل سس ا تو رو کس سر تا سس سس سس تا سس سس



 0 ف لايو تولوا رد ورس هدجالص روم 1 سایلا هکر دروک ذم هلن ربتع» ها

 ۰ هدنیع فاوط راو نابعل ہد نکح < بودا که یهو فورعم سا هلءام“ا

 ورح * یدلو راتعاو تیغرلاکو راهتشا
 گالوسر نرضح هدنرلنامز ی هکر د

 یا یتکیدتا همبلت هلادنابتوص دننام جاع هدن رهط ىکا الا یرهدلا د رفرو

 هلرغالوف یتفیدلوا ناب یکن مالک ( كا مهالا كيبا ) بواوا نا وج ی ءاضر
 یا كننوک هعجج ندعدق "یو ن بەك هکر د روک ذم هدرسافت * یدردیشیا

 هدرا تي هج وا بول وق هءج ییعسا نیفلوا عج قاخ هنا .دنوکوا نکیا ه ورع هج رع
 ربخ ینکح هلک یربمب نامز را نو لا تفت ودا تهصام ظعو اعاد

 ۱ قلا قف شا د ادا # هنوعد ءا 2ے دهاش نیلا ) مط ( هکر دول تشرپ

 شد رف هفئاط نودا توعد هند قلخ كد نب یدیلوت نعد ( رن ) انالذخ

 تنواعمو ترا هل توش هنامز یراهج هیلو یار هقح ان غطو انایص ید

 یوبل تالوسر ترمه> هلنامز بەكر وب حح هدافنطا كالام * ردکءد مد دیا

 ۱ رک د هدمه رج كولم تاب هدیناتدلح بود ردشمک لب لا زویسل هدنسازآ

 1 روهط مانصا تدابع هدنا برع "دفناط هکر دوب یلاجا لاک تالیصع: قحهئاوا

 ۱ هدقدشلوا بضغ ندا مالسل | هيلع لوسر دادجا قمو = كنب رهش کم بودا

 | اقا یصق نداوسر دادجا و هرکصندلب زوحوا بولغاط هفارطا رانا
 نالوارارشا رافک ندب رع لئابقهن نتموکح كنب رهش هکم هلدب رد لئابق نالغاط

 زا نادد دتنام نادن ندناک یاوع یاضتعمر ب ول  ندللا ك: ههناط هعارخ

 رول نره دعب # رلب دلوا نور ند هکم نوزرگو مو نایغطاایوذ ناد "هرز نالوا

 هست رق نی ندکعرک لیس هنا هلغمالوا ینقسك ھەم هوك ءان اقناس یصق

 : هددحاو رست رایدتا قرشمع ن زر دد یدنک هلهحواواو فعسم بوبا

 ۱ هکر دن ور ندسابعنبا هدننآ فیصااو ءاتشلا هلحر مقالا شاازگ یالبال )

 1 هوا یزههاضم هدشاعماعاد ین هکم لها نیغلوا ع رز ؟یداو ی رهش دم

 هش رق قانم دبع ماه یکعا رس نوحا ت رام هماش ,دفیص هثع هداتش

 سفت ار, هیاننغاو ارعف یح ر نالوا لصاح ندنراجت هلن ولساوب بودرکوا

 هفئاط غ یک شیرف هدب رع لئابق عیج بوبلاق ربقفالصا دش رف هلکما
 جای اباط یذلللف( میظن ( هکشعد تودناحدم یراذوب ارش صد نيغ وا



 مو بم تم

  نیئاقلاو * قفلم دجوب سالو نيدعنملا * فام دع 11 ترم اله +* یدثلاو ۱

 نیرلاو * یناکلاک مهربشف نوگییح# منعب هرفف نیطلاطاو * فایضالل له |ا

 تباطاا درع هدناربتعم ) رن فالبالا "لحرب نیلحااو % قداص دعو لکب 1

 هدشاب نع لولم هدرا دلج ليف صد بولوا رال يصوت مظع قلعتم هلرف ناا ۱

 ندنوب مشاه هکر دوب نالوا مهم یرک ذ ندنلاوحاقایكبلطاادبع بوئوا لیصفت |

 هکر دی و رح * ردشلوا رصصع هناس كلوب قرش كعشاهلآ نیفمالاق ییسا یریغ |
 یآر وذربدم بیهمو عیجتو ىح ببلو کز بیداو لفاع تیاغ بلطلا دبع ||

 رادقمرب نعد ندا ثنحادستا هدارح لبح هدهکم ردنا رتانبا * بولوا بص |ا

 ندنس هره تکرب "هرفس كبلطاادبع ردنا هبتف نبا ردو ندا تدابع هللرع نامز |

 ضایف انها لاک لجال بونوق هداف رپ هدنام هزویطو شوحو هدنراشاب غاط
 باک یدا اعدلا یاس بواوا یعسعو بقلم هلیمسا ءایسااریط عطء خدو هلیسا ||
 یب كرت هئدالوا یدنک بلطلا دبع هلتکرب یدجخرون هک ردروک ذم هدلصو لاه ||

 تافو ,شیهروک نسارح ماط د رح نودنا ما قالخا مراکم لیصح و قاقشو لطو

 دیعهدقداوا افوتم البلاةباصاالب هدایند هنسک لاظر قاقنا بولوا ےلکتمویدزعا |[

 هللاو ) دع ںولوارک فتم ور * نامزر نیل وا لاس هلکنا هلاص شوخ باطلا |[
 أا باوجود (هتاساب ءيا بقاعب و هناسحاب نسل ااهیف ىر راد رادلا هذه ءارو |
 ۱۶ ار هدنتفام رادغ یاو راذماخ رادوشا هاو نە ىد و اوما |

 نرمّوح ê )زرونلواتازاګ هرو ھن رالگتامسو ناثسحلها هدناهکردراو

 یدلاو ینافتلا كلام ناتک بوئلوا فالثخا هدنناعا یژردامو رد تالوسز |(

 هکردو یر بوئلوا تباکح تیاور حاقر هد صم باتک هنو هذ قطصلا ||
 هبفنح رنک او هیعفاش میج ردرلشعا تافو هدنباهامن نامز لوسرا ةثعب لیقراتا |

 ردنجاو ناعا هنردءارح رفک هن ندع ر اند توعد فنتما ربغپرب یه هلوق

 هدشیلهاج زدبجاواععهو امرش بویلوا بجاوالفع ناعا هز زوا خءا لوق ارب ز
 سشنکباورب ةيفخ هدرهشرههلنایفطاا یوذ رافک هیلغو هلئامز رو رم ایبنا نادا هسا
 نامزورلنآ کردو یجنکیا یدشلوا مولعمانو مودعمهیلکلاب هدرارب یرمغند هتک

 رازونوف هکه>راغلاخم دلج ر هی ط م و ناو | نا اهدنمایق موب راتدنا تافو راس «دنزخ
 ینفربب و ءوتعمو ترتف لهاو زم دل دورغاص هکر دوب ینو م ك هع کک ثیداحا هجن ار ز
 لوسر هزسهدک دتناراذتعاقفاوم هنااح یر ره هدنمابق راندا تافو نکا كحوکو



Ke Be 
 ھچھج يدا را دهع ندرانآ OE وم ردا عیط» مح هرردنوک

 باطخ تاذلاب یاعت هللا هطسا والب هدرلذن ذح صمد رک لو زکیرک |[

 ۱ مالسسودراکا مهج نوریک تودنا تعاطا نالب ژاب دعس هدلزا بود ردبا

 ۱ هاوخانو هاوخ هلا ماا رلندبا ددرتو د درک هح هعهج نوئوق هتج ب ولوا

 ۱ ترضح تر نا میش IC ةمالع * رون و3 هنحا نولب روس ریهح

 1 هک دوب نع هراثداتافو هونا لبق ندنسساب رقا راسو ءالاو دادجا كلوسر ||

 || بجاو نامردینامرف لوا ناجربر ترنصح ا نا هاتع رج هللا بدیح ۳
 یاعا قحن ‘< راد دا ت :افو هرژوا رفک هکر دون یجوا %3 هیمردتا نایصع هاعذا

 هس توروتک ناعا یدرلنآ نودا ایحاهنلوسرجد یتسکنا هتم لو سو 9 2
 فیعضثیدحرب هدناب وب ئطوږس میس نلوم اعنا كلام رد اتافو لاحا |[

 اب ها ادعامن دن دل و ت وڏ هلساورق رطترک فض ثددخ هدعز بودا 5

 هل وبرونلو الغ هلفیع ص ثبدح هدنفح بقانعو لاتا لناضفاربزرابدقاب هنفعض كن |
 : بّوخ مالکوم ااعقاوهکر داروصقر دبع نالواروطسررح *رلشعد ردندقائهدسلا ۱

 ۱ ارب ز ردة کیدا چ ك صحو شی رمص قح نیغلوا قفاوم هئلوق هیفنح ماظن ۷

 ۱ بس ایا قرطاا دد . قثرال قسفلل فیء طلا ثیدطا ) هدمایهت انا ر رڪ

 ۳ موس بر وب سرت وا ترا

 اعتق لع هعنویزارماما کر دوب یر دروک تعوبد( نر لادلا عموو 2 £ ۱

LEE ۲بالصانم لفا ا 9 ا مالسلا هيلع لوسر بود رد سک  

 مدآ ی و رخن ھه تثعد ( جدو رد شید (تار هاط)ا ماجرا لا 5 رهاطلا

 1 ا كغ دربخ سوا هرافک بوید ) دف ERE :ک یذلا نرفلانم تعا <= انرفف ارد

 كيلتو * م وقت نیح كار یذلا ) هل وسر ترضح هدن ارق اصزصخ رداکد

 || بود ردناهماو ءایآ داره ندندجاس هدنیلوقدحا بولی روب ( نیدجاسلا ی
 زا ترضح هچ رک | رب دنا نینعوم مالا هيلع لوسر تاهماو ءابآ عیج كد همدآ

 ۰ ردشارب و ربخ هدنارق یکیدتا تافو هرزوا فک رزآ نالوا هثمانیردب كيهاربا

 هك” وهفم ىلثم (بالاونص ) یدایسع كيما ارا رزآدهاحو سابعنا ن کل

 هدنلحرب تاکلاسم یطویس جی رلشعد یدد رد رع دغا كعد با یجده۶

 یسواپاذع فیفخ تنا كرات لها هکشدح لوش ردنا تب وقت یهذموب ردنا

 قحلوا هلب وب یلاح كيلاطوبا هکر دوب تم وقت هحورد-ل زوس ولد ردبلاط وبا

 كا دحوب سد یدررولوا رانا نالوا فخا ییاذعیدرهلوا هدرات یدلاوكلوسر

 ید دلع ر بوید زرد تراشا تلالد هدلوصا ۴ تا الف هوا ناعا |

 ( ۱ ر



 | هال وسر ةبار اباذع راثلالها نوها هلا بلاطیا ف حهدقذاو ) کرد شد ||
 أ باذعلا امهبلع دنثبناو منا یف هیدلاوب نظن نا هللادامه لسو هیاع هللا لص
 ایر ندا هکردو ی ) ملس ع یتداهلنم همهشاع اذه ملالا

 لاوس بولد ردع9 ولو نوکس فستان افو> نالوا مزالو 0 مزاج هجورب

  هدازاثاب لاک مور ٌهمالع * یدراررب و باوجوید باوصاا عا هللا هدقدنا وا

 ې ردشعد نودنا راعشا ناعر طاوقوب هدنرخآ نوا لات سر جد عوام

 هلءدب رد ( تاوعالا بسا ءا_ہحالا او ذولال ( را ۵ سا ندفلخو فلسراک 3

 ها هجوم یتیآ ( ةرخ الاو اندلاین هللا مهنعل هلو سرو هللانوذوب نیذلانا )
 ۱ هدف رم باثج تالوسر ترمعح ارز ردن وعلم 2 ندرد هدرات لوسر

 زا للزلاو غب زلانم ییامتهللا انصع ) ردراشمر واوتفوید رولوا یماذا هکزوا ندنوب
 لاو لعفلاو لوعلاق

eo 1مالسل | هيلع لوسر تاص اهرارک ذ رد یا باب  ¥ 

 ناعساو نیمز لها هلب رلمو زاتجر مو دقو نامزرخآ ین كلسو هيلع هللا لص اع رف ۱

 ا ارام الاد هدسغناو قا او تاراش قلعتم ةن رلقوا ناسداش |
 ناتي هتاشولعو تااسرو توبن ندنامز یییدلدارب یرورم-اار ها روذو هرون قاح

 نب هلج نيغلوا لامالام تان اک هلج هللاتامالعو تامارکنالوا ناهرب و لیلدو

 | يعم نیفلوا جاتا يطع ليصفت جد یراضعب لاو رذعتع ناو رک ذ

 | كارداوتنطف یاحصا ( كالفالا تقلخال كالوا ) باطخ مس ار ز ردلاکشارپ و
 تاراشب ندا ا هدقدلواهب رق یرلندالو ن نکلردلادهاش هادم قدص هد تو

 ىل و ربتعم رصتخم وشا هرزوا یریهش لثم ( ردغلا ىلع لد ةرطقلا ) ندهبب رغ |
 | تباغ یظافلا بوید ردبآ تیافک تراشارپ هنالوا فراع رتک "هرذورتجا دبع نالوا |

 ۲ مداح وب لئاملا ةرابعب یا تربح تراشب هلادر نالواهرزواتوال> تبامنو تغالب |

 رد و رمندیدیهللا للام ن بیها هدرسپاتک وادا سیخ سد * یدلوا لات

 وکر انوساوا اد اکساناماناهللا لوسراد هکمدیدبواوارصاح هلوسر نرمضح سلحم

 زبادنا نیرلفدلوا موجلاب فذق نیطایشو نچ بویلشاب دفملوا تسارح یزوب

 زویچوابواوا نمریقونلا بجاو یادنقمو زع ری وزب رع هدزکدروکی آ قد وط ||
 ِترمج لاو زمهرب او ن “ھ6 وادآ كلام ی رطخ نالواهدنشاب 1

 یالید رضا و تم ما جرجا رجلا ی ا هد کبدی و ریه 2" ام |ا



 وک بوروطهرزژا قاناهککدروک بوراو هتناب هد رخ تو یساربا سد

 ا ندکوک هدلاحوا بودا تراشا هز وند لدا ثوکس كدتا ادن ید رطخاب راق
 | هراعع ه ماخ هراصم هاصا ( هکیدند نوروک قا رطح تۈوشود ردا مظعر

 ۱ ۱ لاس هدواع هژاماد هل لب اا هل وا هراوج هل از هاهش هقرحا هادف هلحاع

 ۱ فهلا ) هد! بوروط تماصو تک اسنامز هک" دعب (هلاوحا ٹر هلاب> تعظقت ۱

 دلبلاو * ناکرالاو ةبنکلا تعسقا # ناسلاو قلاب کربخا ( ناطعف نب فهلا
 لجا نم * ناطاسید فک ین بقاش * ناجا ةانع ععسا!عنمدق * ناکسلاو نیمالا

 | * نارقلا لصافو ىدهلاب و * ناقرفلاو لي زاب ثب * ناشلا یظع ثوعب»
 ندع زما بک هن هزب رطخیا هدک دتشلا ندنآیمالکو * نانوالا هدابع هبل

 ۱ هکیدتنا لدد ردن كردو ۳-۳ 1 كَع اهن كموق ربات سوی وي نس كدر و رح

 عاعش لثم هناهر * شالا لبق رخ اوعش نا * ىسضنل یرادقام هل یرا ( |

 | لوا لدستا زب ( سل رغ ليلا مك * سم اراد ةکمنم تعب * سعشلا
 ۱ م هایطاو تولاو ( هکیدتا ردا روهظ هد امر نر یعسا ر دیک هتک تكکیدید

 ۲ شه نم هعاخقالو ال # شنطنمهل> قامو او # شد رف نلا ده نآ دا شعلا 1 ۱

 هکیدشا ردندشد رق نق كدتاز یدد حهارا دلو نم ردندنلسا تی ینیعب ,

 % مراک ارش عم نھ * مشاه دست هر | عاطل او ر ) ماعلا یذ تسلاو)

 | مسطقناو رهطو قلا ءاجربکا هللا ربکا هللا * ملا لک لنفو * حالا ثعم
 هدک دا ماع یزوسوب ( نالا شارل ینربخا نابباا وه اده ربا نجانع

 || الا هلال ) ادتا هدک داک یلقع هرکصندنوک جوا بولوا یشغهدعب بولوا تک اس
 ۱ لوسر ترمّع> عوعس» لوععو بی ربخوب یدلب وس ويد ) هللالوسر درج هللا |

 (هدحوةمايةلاموب شعل هناو ةوشلا لثع قطندقل هللا ناهس ) هدتباوررپ هدقداوا
 (هدحو ما ةءايقلا مون تعب هناف هونا لمنع قطادق هللا ناصش ( هدتاوررب

 | موب قیفح شەروا مد ندتمکحو توبن ماقم مدآ لوا هلا نه نحب راشمرویب
 | هراص رع صرع ندرف درع ی" نوئلوا رح هج کلا هلیشا یدنک هدتمایف

 | تولوا لقتسمو درفنم لماک د رع لواید هدةمروط هدناص رع دوخا ا هرهاک

 هيوا یی 4 هقرفرب نیغلوا قبسا ند هلج هدناما

 || ندنطب یغنق كدتار ( عسلا لهاوناطعف لآنء * شج یاو شىجى نوگب



 راوطاو هش رش لاوحا نالوا عقاو هدلب قرق كدهتوبن ناوا ندندالو نامز ||

 هدنرودص یداععاتد الوو هدنروهطیپجكن راهد>حاه و دلا و اصوصخ ىزا هقثم

 روفومو رشک مالع عاظء نالوا رهاب و رهاظ هدیناجره کل هذب راغمو قراشم
 اک وفا نیغلوا روهشع e نیب یرکا بولوا روصحانو دودحات هکلب ۱
 ۱ رایتشا راصتقا هنا نامه تاهعاوراصتخاو زاجثا نکما ا8۶٠ هدراونالا رهاب ||

 مالسلا ه هيلع لوسر E هدناربتعم ( لج تدم علاقو رد لصف ) یدنلوا

 هبرب و دملقسو هب ولع لاوع عیج هدقدلواردام جرلصاو ندرد باص ||

 هذرم هش رارب یرب لاحو لاق ناسسااب بولوا لام الام هلبا رورمسو رون هب رو ||
 راسو سوحص سالبا رب رس هک ردب ورم رایدلوا ناوارف رکشو دج "یدومو ناسر ||

 بولوا سوکعمو سوکنم هلج سوفانو لرش حلها مانصاو سونام رفک كوام |
 یراق الغوا كران وناخ نالوا لعاح هداند میچ هل لوس ايت هدهئسح هنسلوا ۱

 | لوق هدهکم مالسلا هیلع لوسر ترضح یدتا رودص یهلارما هغلوا روک ذ |

 | هدهرونم دن دم هل اد. یراردپ نکا قلبا نکساب یبا هدردام نطر هرزوا

 هد همرکم کم ( تدالو نامز علاقو رد لصف ) یدتنا تافو هدنسشاب شب یکی |
 هيلع لوسر تدالو بواوا هدهرح هام لف باحا كاله هرژوا حرا لوق

 , ندسسابعنا یدبا هدنیننالا موب ینوک یجکیا نوا كنلوالایر نسوا مالسلا |"

 للوخد هبدنندمو یترجهند هکمو یتوبنو یتدالو كلوسر ترضح هکر دب و رح
 علاقو ردشلوا مقاو هدنرانوک ست 0 لیاقت هترخاو یسعا  ییهکمو

 جد هلرصت ںولوا بگ تیاغ ندنرل ما نکلردتاغو دحودع یتدالو هلل |!

 ندقبغج هکوک نبعالم نيطام ان هل بل لوا هک ردرلن وب یرانیلوا جات ۱
 ناواكناورشون نالوا یناطاس مع 2 عون هیاکلاب هلا موج م وجر

ê ۱یادصیدردنوا كنس هفرشیکیا ییرکب بولصراص یکح یا اهک اب ییاينلا  

 اعاد راهنو کا ورثدلب 9 , توله طدوا هن راکاح كرل سو ن ولفت هءطع 1

 بر ترضح تردق یرایظع سا نالوا 2 هدننام بويع وس نار بولي ردنا ۱

 ا ر نالوا لوشآ وکم لها بول ا نت قطنم بیسالب هللا |ا
 هدنرقیرهشنادمه هدمت هم رابدلوا نجاعندتقارا رکتزجاحو عنامیپ بوْشلاج ||

 "هری نیب رو رلبک كو هدنرزوا بواوا هدانز e قلا یضرعو لوط ٠
 روهظتامالع مظء هجن ید ,دنانناک راطقاو راصما ب وک هر هاف هواس |

 ض» و كنودنک هدلج عضو نوح مالتسلا هيلع لوسر هدلاو هدناحوب یدتا

 ( ارقا )



 مک ء.و ¥

 روک ذم هدنرلباتک ین داوم روما بئارغ یراکدرب و ربخ بوروک كنسابحاو ابرقا
 تَه ولات م السلا هيلع لوسر لاوحارد لصف )ردشلوا روهشع سائلا نيبو
 یەک ك د را هه رمش لاوحانالوا عقاو كدەلوب نامز ندتیاوفط ن اوا CE توج

 لوبعم لوسر لوا نیغلوا قوذوم ریظع 1 صدت ید ی وك فورءمو روهشع

 اعاو تراشا هتناعقاو تامظعم ںودہا زاحا لاک هدنناس یلاوحا زا کا بحاص

 راکلم نب راکسشب كرابم بور نما یسهقتعم ولدآ هب و كيهلوبا یرلیع كد ها
 زیلح ند ده _س ی هلق ہوا یدروشاد وس هلا یآ هدنحا كيحش نولاص

 | بودیک هشالوبولآ هکمرما نوا اوه لیدبت هرزوا یتداع هکم لها نوتاخ

 | بوروک تامالعو تامارک هصن جا تح هلیصفت ندناصاهرا سنج هدناو هدلوب
 هلتحاصف هدیآ یضزوطبو زوب هدقدلوا قابآ یتلا مالسلا هيلع لوسر ندهلج
 ا مدنا وا هکر ردنا هچلحیدلوا رانا قوا بوتوط یاب هديجتتوا بولوا راب وس ماع
 | :ذخأتال نجرلاو نویملا تمان اسودق اسودق هللاالا هلال ) دح لغوا هک مدتشیا

 ۱ هنامز كلی وس هدعب یذیاوب زوس یکیدلب وسادتارلب وس ود ( موئالو هنس

 هر هن سرب هللا لوص کک هللا مسب 4ب هر هنا ینیدشیا ر ۵ هدقدراو

 1 بوپ روب ید بواکرونرپ ی ؟یرون FETIL کے دنشاب د یکنا یدزعشا

 | تولوا نابباس بوروط ا یشاب تاور هدقدقح هبار حک 2 مطب

 ۱ ها ) ادا ةدیکند_بنک ندهم یدج ردا هدتاوررپ هن یدرروب هل فک تاج

 ۰ هکرد و میدلب وس وند ( الیصاو ةرکب هلا ناعسو | رشک | دچ هند اوا بیک ر بکا
 هيلع لارج هدقدقح هارڪک نوکرب تواتنک نده هدک دریک ادتا هنشاب چ وا

 | یزاغوپ كرابم بوران نویقلاح یلوسر ترضح بولک هدنتروص ناسا مالسلا
 | ناق شعوب وا هایسرب ندنحما یر وب بورا لد هنغصاق ندمجروةح نالوا هدد

 | باق بوت | هنابب بوید یدباوب ییصن ندنس لزاطرش بورافیچ نس هلمط
 تباغ ګا بوبوب هلاوص و اراق یهدنحا نکل نوتلا یکیدرونک ندتنج قف رش
 هداوا بولوا نوت نولاغصیتسکو ک هدعب بوریدلّوط هلروت ولدهصار بوخو مالم
 هد! یدروس افصو تذل یلک هکلب توتروک اقجو جو ردق هرذ هد رخاو

 كردص قو كرهم بوروا توبن رهم هتناب یروک لوص هدنسهنروا یرغا یکیا

 || ییا قافتالاردص قدش هرزوا روک ذم بولسا یدبا قاب كد هن راتافو یراناشذ
 تدحرب نا کردیک هحارعم ید یرب هدایت ءادتا یرب a یتد هرک |
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 رر هيظغ لور هولخ نیکمرپ وربخ هشیرق ويد ردکچهدیاریغت یزکند

 جا لوق مالدا هیلع لوسر یدتیا لس هنب راهدلاو بوروتک نیفهروق ندکوُشرپا
 هدئنارآ هدم هلباهکم نکا هدنشاد یمرکب ایم یرهدلاو نکیا هدنشاب قلا هرزوا
 نواهک ردبو رعیدلک هیابند 0 ترمصح هد هنس ودنا تودیا تافوهدهکم دوخآ

 ردذپ مظع تر بح عا مر ک رحو ےن رد لواهدسفدص لام كب ر نکس

 هلزازرعاو مارک او زاتورع تول هتنابیراتوب با ط)ادبعیدجهدق داق مشندردامو

 كوب هرزوا یصو ك تودا تافوو دوا هدن رس ساک

 تبار تا مو تم تاغ تواآ نبا بلاط وبا ی تج تالوسر ثرضح ولغوا

 توروتوک هلی نیکعا رفس هماش بلاطوبا ن رکنا هدنشا يکيا نوا بویلس# هلبا

 ترضح ناّیالم هر زوا ینلدلوا لا هدنرلب اتک دلوم ن کر دیک هدلوب

 بودیاروهط یس هصق بهار یاری نالوا بغارو قوشتمو بلاطو رظتنم هلوسر ||
 هدنراک داک هر هکم تور ورب هن راشا داو هل.لاط وبا ییفح هلوا ربعي دل دن رمضح

 دوخا رب ز نالوا یسیرب ندنرلیع نکیا هدنشاب ترد نوا مالسلا هیلع لوسر

 هنشابیمرکی توروئوک هلباکر بو ان یلوسر نرمضجح هدکدنک هتراجت ھن سابع

 هدعائمو هظق لاع مالتسلا هيلع لوسر بواوا ت>حاصعم هروب رکب وبا هدنراک درک ۱ ۱

 كنوتاخ هج دخ هدنشاب شب مرکب بور وکت اراشاو تاهالع صعب ندقح ترضح
 بودیکء هلی هلب راکتمدخ ندیک هنرهش ناروح یراکدبد یرصپ هدهاش تیالو
 هدنراک داک هر هکم نکشنا روهظ تاکزب عاونا هدر استو تافداق وإ هدلوب

 عوز هرانوب هج دخ د بلاطوبا بودا تب ندناجولد بودیشیا هیفدخ
 لوسرنلاهەلج هک رخ هكا حاکندقع هروراکاو هرواتلادعد بو دنا هد الم

 هکر دشلوا یرلعارک دالوا ندنآ هلعانا رورم نودبا لذپ هثلوپ مالسلا هبلع زا

 4 هدنشاب شب ز وتو چوا زوتوا ازوتوا دوو a هدیغاشا

 3 هری یس اش كنەبەك شش ا کز هد شاش یر ! شب وتو

 ارگ بود ا فرشسامازو نالی ۱

 | ترضح هد هللا طن وشا ردشلوا عقاو یخدرب هدنشا نوا هجعوهفم فیرش || 2

 | هوظع ةر هبحاص لوا هع رک هعلح هکردن ورم یداک هیابند قیدص رکب وبا ||
 ۳ هرکصندنوکچ اقر هن توروتک هبلطاا دبغیدحو هنس هذلاوهرکر هدلس لوس ر ترضح ۰

 ۱۱ هرس ق الغواو راسدهاک دهن امدقم هدقدراو هنشا شب بوروتوک هنري

 ( بوپ )

 هی ۳۳999 "9۳99 زر



 | هدق دش القب هاتو بودا ع ار برع لت اق هدعموق هش رب یرابم دوسالا رج وبا

 1 كل هطوق یراکب رر كن هلتق مظع ترد بو وو هب هط وفر مالسلا هيلع لوسر

 || كرابم ودنک هدنرلکدروتک هاب راوید بوبد رلزوسروتوک پوشباب هتسهشوکر رب
 ۲ یار قلخ هلج بول ود ھن 1 بور دلا هللا ا لطا تسربق> تسد

 یدلوب عاغدنا عازن نیغلوا

 هیچ مالسلاهیلع لوسر توبن روهظ رد عبار باب چە

 1 : حات رعظع لیصهت یلاوحا تزرع بحا ص مالسلا هلع لو-سر تو تیفیک

 ندوربندتیلوفط نامزیپ وبحو لوسر كم ترمض> هکردوب یلاجا لاک بولوا

 هدنامز رکا نوفلوا یب وضغمو ضوغبم ادعا نیبآو یبوغ مو بولطم ادخ

 | نالوا رطان هی هبعک هدر ليم چ وا هن رش هکم هدناضر رهش ماا عیچ اصوصخ |
 || قفاوم دهللا ةمكج الق در عاب اندن و ابلق هرزوا هقلتخ "هرشک لاوقا هدنغاط ارج

 ۲ زوتوا تولوا دانیم هداملا بر ندا دات هللرعرازوک هک کو
 ۱ دنیشادرپ قر ب واوا راب وط ِتمالع دهن ندنداهشو بوغ ع هرکصا دنشاب

 | ناسا هدنغاط ارج هدشلوالا عبر كن هثسوا هاب هدبجراب هدناضر هام هدک دریک

 , کح بوجوق هرک چوا یلوسر ترضح بواک مالدا ہیلع لیناربج هدنتروص

 | یی (یراعب اناام) یخد رانوپ بوبدزقوا عی ( أ ارقا هدکدرب و و وق بوة يص |
 ا 1 لیاربح ر و و وڏ بوةيص هعقد یھچ جوا بود ۽ کد شموقوا نب

 | مرک الا كي رو ًارقا قلعنم ناسنالا قاخ ۹ ینلاكب ر م ءان ارقا ) مالسلا

 هدو راقو یدر و رخ ن رلقدلوالوسر بود( اپ ا ناس ا لاب لاب لع ىذلا

 || یسنریاابهد هعفد ورشا بواوا عقاو ید ردص قشهرزوا تیفیک ی لیصت
 دجن بوبد نفادلوا ضرف قلق زاب بولآ تسدآ بولک مالسلا هيلع لیاربچ

 | ترضح مالسااهپاع لیئاربج هکرد ورم هد هبندا بهاوم * یدزتسوک نفیداوا
 لوش و مالسلا ور هللانا دعاب) بواک هليا هبط هارو بوخ تروص هلوسر
 هرب هلیغابا هدعب بوبد (هللاالا هلال لوق یا یهعداف سالاو نیل ا لودر تنا کل
 ید هلو-سر بولآ تسدنآ ندنا مالا هي اع لیاربج بوهیج راکب ۳ بوروا

 ليف هلو جدن بوياشاب هژاع تک یا مالساا هیلع لیناربخ هدعب توریدلا

 نر 5 هرهش مالبیلا هيلع لوسر یدک کک ارج هدق دلوا م 8 بود

 هیلع لوسر بواب وس وبد ا ل ور كيلج اا رو ر رج هدلوب
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 اوم E 73 هناا هگدخ ترضصح یرانواخ ۷ ادتیا هدک دک مالسا

 ۱ لق كردم a و) هدقدن وا ضر زاغ ادعا ردبا رح نا ةمالع هد هندل

 لوا ندرٌملوطو ندزتوط نوک هح وهفم يآ ( اهبورغ لبقو سشلا عولط ||
 توعد هدیحو نالوا ضرف ادا ردیا یوو ماما بواوا ضر تعکر رشکیا

 | .دنلوا لم زم "هروس هدعب بواوا فی وح ندعح نایصءو رفک نعي راذنا یدو |

 | كنايحا هلب رخآ هروس وبا هنب هدعب بوئلوا ضرف لیل ءایحا هلتدابع نالب رو :
 ۱ نود یدالوا ضرف زاع تو سل هدحا رعع ر ۱ نامزدعببونلو حلی حلصر 0 ۵

 (لمزلا !اهداا) هکر دروک ذم هه وق هاب تو ,رلسم محک هیئاروکر سفت

 لودر ترضح ایحا لتدابع یناردقم نصن تن هصکره هلبلوزت وا كنس هروس ۱
 بول وا عفر ییبضرف هژرلورت یرخا كل هروسوا هرکضادلس ر تاوا ضرف دتعاو ۵

 هرکصتدلس نو ا قاح یلضرف ك ها و رج ندیعس یدلاو هدنس همت معو طت

 1 یدلاق هرژوا تضر و هرایدنک ن کل بوتاوا مقر ند: ما هه ورا طءد یدئلوا عفر

 یجکا كن 2۳ لاو دا هدن ودا ےک نروتکن اعا ادتبا هلوسر ترضح (هدنف)
 یسع كن هشدخ هرز وا قالتخا 1 اهدعب نوناخ هحدخ ها ما ۲

 یبج اون دعب هکیدبا یار ربدهازودیاهرزوایسیع نيد هک لفوننب ةقرو یلغوا
 یا ن لع جدو قیدصلارکب وبا دو یدتا تاقو هدلب جت درداب یعجواا

  كلوسر ترض> جدو ىدا قالغ وا .دنشاب نوا هرزوا رکا لوق هک بلاط ||
 حالصلا نبا هکر دروک ذم هد هبندا بهاوم یذبا هراحنب دز ینالغواو قتعم دبع |

 رکب وبا نالک هناسا لوا ندرارحا لاحر هکر دکعد هل وب ع روا هکر د-ثعد

 نددبع ردد ز ندیلاوم رد هشدخ نداسدردبلاطی انب ییعندنادحااب ندناییص

 هکر دکءد بودبا قسطتو قیفوت یتاناور نالوا یلوا هکر دشعد یبط ردلالب |[
 لوا ندنع-3 كکرا و وب دیش دخ نالک هناعا لوا اقلیم هلو-سر ترضح
 ۱ لواو یدشعا احا و ات ۴نا لابا "یپ ص هک ردیلع ترصح نالک هراعا

 ین یلاومو یدبا رکب وبا یدشعا راهظانمالسا بولک هناعا هک لب یب رع لحز |
 روصقرپ دبع نالوا روطس زرح * رددب ز نالک هناعالوا ندسنج لوق ولدازآ

 لوا معا هللا هکردوب نالوا حال هرتاف عبط هرکصخدلمأنو رانا هناباور مسی ردنا
 ردعلوا ركب وبا هدعب دب ز هدعبیلع هدعب لفوت نب ةقرو اهدعب هک دخ نالک هناعا

 ] نیبعتالب هلتاالد كنآ هدکدلک هناما رکب ویا هکر دررګ هدربس بتک لاح لک لعو
 هدیع یاو ضاقو يا نت دع سو رب زو ریو ناعع ۾ ند هره ةهرشع بیتا

 ) نح راد ءو (



 ۲ 77 تاب eT ۳۳ دن زن دوس و فونت نجاد.عو

 ةمادقو نوعظمن ناععو خرالا یان مو هللا دبع نا هللادبع هس ورا ندا

 | تواک هناعا قانم دبعنب بلط)ادبعن : تزال نبتدییعو هلادبعو نوعظمنبا

 ۰ نات رک # یدزرولک ها ءا رشکیا زر لا نداسلو لاحر ا انا ہا مهدعب

 1 مسو هب ه.اع هللا ی ص لا لر رد هن اک ید رات دا ناعا راهطا ادا هک و ۱ ۱

 لوسرهددن دل تبهاوء نوش د 4 کس وراعو ییهصو ناسخو لاو رکب واو ۱

 دادعو لب و بهصونولاخ هع” یسدااو كراعو راعورگب ولو مالسلا هلع

 ر ده ولد

oمک مالسلا اع لوس ر توبنوتلاسر رد سءاخباب  

 * ادهلها عمج یادنعم (هررح) هکر د ورح ندعلس دعت هدرببس بترا |

 یجوهرکص/ دقدلوا رم ۶# اد ەرہسادیا لسو دلع هلن ص * ادخ بی اتا ماج

 | هلغماهغاشا ندغاط و رنک هعفد هڪ ب ولوا كان تاغ مال تسلا هيلع لوسر

 تودیک بوند نسهللا لو سر نس دچا توت روک لیارنج دیک دنا لاله رصد

 || هدنشابقرق هکر د ورم ندبعش ماما * یدرواوب ماراو یلست مالساا هيلع لوسر

 ۰ ا تا توالق نراعم مالسلا هلع لف | رسد هج راتو لد هل چوا بوأوا ین

 (رادم) روس تو هدنا وز یلوا ) ارقا ( "هرو س سد هدفندل تبهاوم *% یدلوا

 ۱ وعد هند مالساا هلق لوسر هک ردروک ن هدنارتعم دهن جد بوند راشد

 oL نکا هدر رخآب هدارح لج نوکر هلا بودا هرزوا افحا اب هل چوا

 ۱ تویهروکب وقاب هلوص هعاص تو دیساا ادنوید ( هللالوسر كاد )ندک و ک

 | بوبالباق ییاوه بوچآ دانةزویتلا رونمو رهوج لیناربج ترضح هدقدقاب وراقوب
 نیکمهرتد ںواک هن را هنا داعس هلتشھد لاک هدکد روک رروتوأ هدرژوا تحرز

 || ردناف خ رتدلا هاب ) بواک هدناساتروص مالسلا هبلع لیئربج هدقدناب بون روب |
 ضرعاورهوناع ع دصاف).دعب بورونک نتبآ ( رسهافزجر اوره طف كیاتوربگف كب رو |

 كمبنان كاح انح ضخ او نيب ردالا كنرمشع ردناو ( یدو قبا( نیکر شلانع

( ۰۲ ) 



 | | تاوجسلاتل«لیذلامیچچ کیا هللا لوسریتا ساناا اال ) دوق( نینمولانم ۱

 1 نمود یذلا یمالا یا هلوسرو هللاب اونم اف تیع و ىع وهالا هلال ضرالاو |

 نو دن ےکلعل هوجاو هزاکو هللاب ۱
 لاک نیکعالوزت هد ه رفتم تاقوا 2 )

 ۱ ۱ هل ص هن

  ییهعضالا هفصنم راثک هددرشک سلاح مالسااهیلع لوسر هلرلش رط جاتح |

 | بودی توعد هنیبعنید هلا هک کاو هظعوم عاوناو هحصخو غیاب ظافلا |
 | تاز ەھ شیکدبشپ رق شیج ردراشجتناهاو نعطعاونا ندهرع "رنک ||
 تالوسر تازه یدرولو دایدزا مدامد یرادانعو رارمصا نکراشمهروک تارهاب ۲
 هدلقتسءباب هدیعاشا یرارباس نولد زاب دلاتسانم هدنسارا ماقو ضد یره ّ

 ترضح هکر دروک ذم هدربس بتک (یسو لوز تیفیکر دءدناف ) رونلوا لیصفت |
 هذک دریک هنشاب قرف هکیدنا هقداص یاب ور ۱ ید ولردنوا جو لوزن هلوسر 1

 نااغو نایع ناباترهم دننام هدرهاظ ملام ,رهبروک هنره ,دنرهعقاو دال "|
 نوا ینو یارب ۷ یدلوا رواکیو هراکشا هدقدلوا مان یآیلا یدرواوا ||
 تیههو بک تبان کالم لکشاةلطم رد راک دروک هرزوا یّسکلم تروص هدک دلک |
 نامش یافنالا ولد نوسکج تشحوو تشهد هبا رظن هیهنسدامت»یشالخ نیغاوا ||
 هدر, هدنلاسراب هدنوبن ءادتنا هرزوا ینیدلوارک ذ یس رب بولوا عقاو هرک یکیا |

 لکش لیاربح یهر چ SO یدا هدک وک هدحارعم دلیل یعکیا

 چوا هرکصفدنوبن هلوسر ترضح ۳ ردراو قافلا ود رد شعر وک هدتیکلم ||
 بودنایو ا ضءبندقح تانج بولوا لزان مالسلا هيلع لیفارسا كل ||
 صوصخو بویلوا لزاتلیفارسا هن رحیم ندایدنا راس بوزو نارد نکل ۳

 ناسا مالساا هلع لیاربج ۽ رلثعد یدبا ندمالسلا هيلع لوسر لئاضف ||
 ۰ ۱ لاثم مالساا هرلع فسو ترضح هک یلک ES ندا اصوصخ هدئرو ص ۱

 هنتروص هنسکیریغیهاک هدننروص كلا اراک | نیغلوا لاج و نسح بحاص |
 | ینآرلناتلوب ہدساج اراک اهدلک هلب وب یدردیا لاصیا هسیاهن یملا جو تو ۱
 ۳ مالسلاهیلع لوسر هر صا دکد نک نوا ینکو دا مالسلا هملع لساربج بور ول ۱

 | رلثثوا هدسلحم بونب روک هلوسر ترضح جد یهاک یدزروایب هسررپ هوید |!
 | ترضح مالساا هراع لیاربج یهاک یدزردبشبا یئزوس یهاک یدرمروک ||
 ماهلاو اقلاو یو هنن ضب هن راق مش بلق نکل بودءروک جد هلوسر ||

 سان توغ نل یوریف ثفن سدقلاحورنآ ) مالسلاهیلع لوسر مکن یدردیا |
 هلن ) یخدهدن ارق بوبد ( بلطلاین اولجاو هللا اوقناف اتهقزر لماتست یت |
 جو » نوکتل كيلقیلع نيمالا حورا |

 ) هکردنالوا )
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 ۱ ET EES 5 مالسا 13 75 e. ET هکر دنالوا
 لوسر هدک دا روهط جد هدرلنوک قعوص تا لاحو یدردا

 ۱ مالس !اهیلع

 | هفلرف لب كراوط رفت و توکو د زرد یک ررد ندىحو تییه

 اعاطم رد ایر ندفلس رھا ےن * یدرکوح هنسوا یرزبد راحات بو ڈال

 هالوسر بولک هگناتسلا تروص کالم هدد داوا قلعتم هراس ودعو یهلاجو

 بیهم یک یزاوآ كاج هدقدلوا قلعتم هراذناو دیعواما یدروشلبوس سنج

 ترضح هک رد ورم ندرع ترضح هدشدح بنک * یدردا لوزن هلبا ادص
 یدرولیدیشا هنس یک یزاوآ یراهدنناق یززو هک داک یو همالساا هيلع لاوسر

 هګرلوا لزا و هلون سر ترضح هکر دن و رح جد ندهرب رهوبا ترضح #*

 انایحا هاوسر یلاعتقح ۷ یراراهانح هنن راشاب كرابم نیعلوا ضراع عادص

 هدروط لج هیاسوم ترضح هکر دیکیدلب وس نودنا و تاذلا نس هطساو
 هاو ہیٹ ۸ رداوا عقاو هدر ولر یالعا شرعو تاوع۳ هلوسر نرضح

 | بوس وک هلیزوک شاب نعد احافک نوع تاذ هنییبح یلامتقح هلو العو
 ندایناو هکنالم صو “خوب ردیف دروب باطتسم باطخ باخ و هطداو یب
 / یفرشاولئاّصفو صباص ے ظعا تالوبقم لوسر ترضح نویلوا رسم هدرفرب
 لطف بتاعنا 53 فغاضو يدل ةما ارک هللاهداز ) یدبا ی الج لاوحا
 بوروک ییاعتو كرابتقح هدان ور لاع مر لوسر هکلوو ۳ ع
 هلّتسهرهک ردلعناثلوا ضد ندقح نانج ۷ ردرکیدتا یو هنس صد تاذلا

 1 ةنبلق كال وسر ترضح هدک لک مزال داهتجا نیفمالوانیعم یهلا ےکح هدن ۱ بوو

 1 هکر دروکذ م هد هند تهاوف ردیگیدتنا ارجا ندئناساواعلا یاوصوق> یاعتهللا

 علح
TES 

  یدرولک هلش رط یتا قرق یو هلو سر ترضح هرزوا ییدتا لیص# ی
 ۱ ردروک ذموبد ردعسق ز نکسیدب زگیدتیا ر رک مزب یلص عو لا كنس هلجج نکل

 هرکی کیانوا همدامالساا هیلع لارج ترمضح هکر در وک ذم ؛دیابل ریسفت ( هداف )

 هرک زوشرد هراسو» هرک قرد هيا ربا هرک یللا هحون ترضح هر تود هسا ردا

 تردیمرطب مالسااو هالصا | مهسلعو هیلع هلوسر ترضح ن ۰ هرکن وا هنا دع

 ردروک ذم ود ید هقس ول هد ! راوت ضع ردشلوا لزا هک

 ہیک جا جارعع تقوباتروما ضف دسداس باب روح

 ۱ لرانیلوا جات ہک لصد بودا روهظ ر روص ات روا ۱ كد هحا رعد ندن وب ءادشاآ

 ق ا

 )ایا ۱ سس جم مو سه اس تست تی 1 قول وا طیب ری تعفنم لوصف صع! هکر دوب ینامظعم



 رک دوس

 ۱۳۳در تا در دونم باتک CG دار دسر |
 ۳ | هدلبب ی درد رایدتا توکش ارهاط كد هل چوا کا نواک جوک هتل رد را ۱

 3  كنرمشع ردناو ) جدو راهظا نسهماع توعد لح مما رص ل سو ترضح |

 را ییالوا ندرافک هلج هدک دعا راذنا ید نساب رقا هاو هفع ی دا ( نم رقالا

 هیج دننام بهلوبا هلا لهجو با بر ترضح بضغو نما قعسو ندای ٹن

 .نویالشا تلالص خاش هن رات # بلق تخردو نویلشاب هتوادعو تناغانرهعو ١

 هدک د تبا لوزن ییا( نودراواهل منا ےنھج بصح هللا نود نم نودسنامو ۱۱ )

 بوکحراع وند یدتا مذ یزب هل رء ريعص سر ۹41 كد رارشا افگو را اتم

 انسو هصکش اه راتلوا سک ی كرانسواذاو نعط عاوناهب یطصملوسر ترض+
 درحنکیا ندرافکبلطااد, عقب و مساهیب و لا ط وبا یرلیع هدانئا او یدراردا

  هکفردشرپاررضرفمرفس رافکن یکم !تیاجو تسارحیلوسر هل ا تبار 2 تریغو تب ۱

 ۱ اک یزبیاعت هلن بواک راکلم ضعي هود هک هکر د و مم ندناقت * یدرر یاو رفظ ا

 ۱ هدنرلک دید اهدنا كاله روب كسرارد هج یرافک هلج یدردنوک هغلوا عیطم

 ردشمامردنوک نوا بآذعنوردنوک نیلامالدجر یب یلامتهلا مالسلا هيلع لوسر

 هدهنس وشا یدرون وډ هلکرلت رذ نوم ندنرلبلص را رفاک ویشا هک هاب

 یدلک هراند قیدصلا رکبیا تب هشدص ةشلاع یرانوتاخ كلوسر ترضج

 ۱ 12۸۷ تریه یر( هساع سم مو ورد لسف)
 ((نیلسرلا نیسنم قاطدالام رارفلا )یویمهدبا لمص همان ل کک

 نا ترضح هلا نازک لوسر ندا نادنیکرب نک عم ءاذا تدش کمو ھم

 | نجرادبعو ماوعلا ی ريب زو مالسلا هیلع لوسر ترضح تب ا كن او

 4 هدنیجر لب یش ندنوبن تروعواب ترداب جواورازومطاب نکس دو فوع نا

 ۷ شد تیالو نالوا هرژوا Era ترضح ند بتوحوک 5 وح 0 E ند دکمه

 لور هدلاوش هام رلددلوا ره ظ٥ هتاعر عاونا توراو هنناب یساح یهاشداب

 بولک هر هکم ۳0 . ْنیعْلوا و رایدتا ها صد هل اراذک مالتسنلا هم هلع /

 دانا رک دعد رلیدل و ۱ لاته م لکو مدان هن رلک دلک هدو دو> عقاو یفآالخ |

 ناس کس هلا رایط رف مس نالوا رات لوسر هداز ع هدقدل وب ها تاب فتا یر ات
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 تودیک سنا غرب . هللوسر ندا تزوعر ییرکیاب ز کد نوارا ی ۹ ك ا ا چوا

 ۱ هلوسر ترمع> ی لح صخخد دعو یشاج هلهح و حات هل صفت زا

 ترضح واک رک یرها ر روھ سه ر 2 یرگب ندنرامای < بورو: هتک ناعا | ۱

 جت تست سست

 ) ناو ۳



 بی ام تم

 لوسر ترضح نامز دعبرلیدنک هشبح هنب بوئرکوا یظع نآرق نداوسر
 جوا زوتوا ندنراجما هدک دتسشیا هبا نالوا هدشح ب ودا ترڪ ۾ هني ږم

 پودیا سبح شی رق رافک یتسیدب بولاق هدهکم یسیکیا بوةیچ هل وب هنسک
 نوتاخّزکس ندراتروع بولک تسار هنسارغ رد ںواک هبدندم یدرد ی رک |

 بودا تافو ادت رج یس رب انمْوم یسلا ند هباجګ نالو هدٌشح رلبدلک هی هاب دم

 رفعج هدب بوغوط یرازق سپ یریلغوا ید هدن كنب ررجاهم شبح هلچ
 بولک بوچوک ندشب> هلب ادالوا رفن یدب تروع یلاراجوانوا هج هلرایط |

 اس رایدلک هلن هب هنن ډه تودناتاقالم هدننسوا یسارغ ربش هلوتسر ترش |
 مالسلا هيلع لوسر هدک دتناتافو هدئلب یجنزوفط تیره یشاجم نالوا روک ذم

 لو-سر نیم ك ندهدم "قاح هدتیأوررپ راب دتا اعد بولیق ى زاغ هلبا هباعک
 | ریهاشم هد هنس وب ( هسداس هاسمیافو صعب رود اف 3 رابدزوک بوقابلسلا هیلع زا

 یرعشالا یسومولاو هبعشن هربخمو كلام ن سلاو هثراح ن دن ز زن ةماسا ند هاڪ

 | رسان راغ ند هبا ڪڪ نيک شنییآدب ندینیغل لهجوبا هتسوب هن رلردلک یابند |
 هثجرفاشاح 4 لا هب رح بورک هنهوذ ویدرد هل س٥ یوناخهیع» یسهدلاو نالوارب تاغ

 نیک ر شمهک رد و ع*یدناوبنالوادءمشادت اهدب د ندبودا لتق هگاص هحفاص

 لوسردنرلقداوارد!افج عاونا الءفو الوق هننتومه رمز با نب زکل وسرنیعالم
 يورکه ن وا را یبا نیقراهلیاا رفن نکس زوتوا نالوادوجوم هدهکممالسااهیلع |

 هناعا ذیفخ یرافک ضب نولوا نک اس هذنآ یارب هرزوا افخا ندهرفک یترلاح

 هرج یردارپ ندعاضرو یسع كلوسرترض> (رعو هرج ) یدرردا توعد
 رابذلک هزاعا ۳ حاتح هرالیصفت مظع باطحلا نی رج ه رکصا دنوک چوا

 دوجوم هدنرهس دم یربغ ندرلللوا نک اس اپ بودا ترعه هشح تالو

 ۱ مدارا هدننسام ىللا هللا قرق هحاوق هند بهاوم هللا رع لوسر ناجا نالوا

 1 تروع یلاورا رد زوتوا هلا 3 هلو یطاق رب تین تواوا تروع نواو

 رک مالسا هکر دن و مه راددلوا مدارا رفن قر مات هرزوا روم لو نکل تواوا

 ۰ ۶) 9 ۰ ۰ ۰ گل
 ۱ لها لح ه دعا بودا دور و روهط هلو لاک زور رور ید بد هر )مصاد |

 درون لیصافت صوص وب رابدلوا زیچ مالاو نع ردق یکلوا قاح مالیسا

 0 |( عباس هنس علاقو ضعب رد لصف ) ىدنلوا تعانق هليا تراشاو ضر نیغاوا جات

 ) من ) رارمشا رافک هد هعباس ۳ هرزوا ج ها لو هک ردشا رگ دهاج یسل رب

 بلاطوبا سد (زبن) راربصا رلب دتنا هرارضا بوقروق 3 قد ران ند



 درح ن کیا کیا ندرافک یسفلج تولوا ج بلطلا دع دالواو مثاه دالوا ها

 مک شبرق 9 E راک دا طفح باتا هللوسر ترمعح هل بس تبارق 9 تع

 نولساو نوک اهرم راس حاکنوارشو عب هارلا ت <= توسوک ۱

 كندبمک نویلرهم هنسک رفت قرف ندرافک رابک نوزاب هماندهع هدهرګ هام هلا

 لوسر راصناو ناوعا هدعب بو روق ىرللا كبتاك لؤوسرال ةر” بوصآ هنسوق ||
 بواوا ن E هدر صوص#ر ںولب ۳ ند رفرباس لد رللایعو لها راب :

 سا هدرلنامز یرغ ندهرگو ا مانا بودا ہرصا ع ۳9 هرساعم د ءا دعا

 قسضن مظع لد هبهرمشاع 4 7 تودنا ۳0 هر یرلت اعح هرمشط ندرونس نوجحا

 ةدربس بتک هک رددهع حق یسدرب ۷ 6ا هنس علاقو رد لصق ) رلیدتا

 هفاصتا هنسک س ؛ ندرافک ا دیس هکر دوب اجا لیظع ىليصفت 7 نالوا

 لو بولوا ارم او تامدععو یعاسنوحا ل الضرب ةماندهعلاطبا بواک ۱

 ىرغ ندهللا مس ا هد هماندهع مال تلا هيلع لود سز هلا لس اربح رابخا هدانا |[

 ربخ وډ رلوسروک ردشع نس هلج هلع> ما كحو یراکدد وک هساا راو هنره |[

 هلج یرمغ ندنظعل ھالا كا نولحآ یرهم هدا ع نايعا بوردنوک

 یرلذاصفا لها امو كل ەرەك هدنراکدروک شعا وم بوس هوک یطخ شازا
 ویشا ریدردتا تغارف ندافجو هرمصاح ییادعا یابعشا نویلهراپ یدغاک وا

 مر : یرانیکتس بلق همالسا ند مرش ییرافک ندیشیاو نروک ییهعظع *ب رھ

 زوک یراتریصب " هدد هاو ( رون ن٥ هلاک ارون ها هل لعح نهو ) ا

 یم شرخب تسافاوخ * دنا یرکتم شد رک هر رازه ( ما ) یدلاو

 یمتسشز نا دقتعم شیبه * تشز دانیم بوخ نارصب ییدزب# بوسام دنک :
 هدغاش تا تولوا دەر 4 هنس رد یش رڪ 2 نیو دا (رن ( بوخ داع

 هلیصفت بودا تافو بلاط ی درا س ۷ رولوا نان دن ۲
 هناا هلفح تمكح هززوا لاوحا ضعبو ااصو و لاقو لسیف حاتحم |[

 هدناضمر هام هرکص نوک شبا نوک چوا ندبلاطوبا تافو ۳ یدلوا سم كلک
 6ا لوسر ترضح یب وز نيکعا تافو اهنع هللا یضز یرک هشدص هج دح |ا

 ولد یسهنشهصغو چ ی نزلا ماع هر هتسوت بولوا نکعو نزح تبا

 | تر رخ مالسلا هلع لوسر هرکص نوک جاقر نده دخ تاقو * را, دو3دآ ۰

 هلفح رها نکيا هدنشاب نواا زوقطاب ید قلا ییهشدص هشئام یزق كرکب وا |
 تش هدوس ه یدرروط هدنوا رد تویلوا عج نیفلوا كحوک نکل بوئلحاکن

 تافومالسلا هیلع لوسر راب داوا عج هلکنوب بونلحاکن خد یتوتاخ ولدآ هعمز

 ( وبا )



 ی

 اط هدرب لازم کیا هرهکم هدنراقدلوا دز تباغ "ندشب ر د س بلاطوبا ۱

 ا هثراح ندز هتانتساند راز او توعد هناعا س هلربق فی ئم هدر یراکدید ۱

 || یرلبلق هدک دا توعد هد یران اشک تا نامهاد یآرب:ب 1۳4 هدلاوش هام هللا |

 ِ ییرو بیذکت و مش یل رش لوسر فیعث موف نالوا فیته* یرالءعو فیش ۱
 || هناعا یمهلج هدناب یک زوقط كنرعهراددلک بوئود نیکعا بیذعت هلراعالاب |

 : رونلوا نا هدنوارغ لصف هدیغافا یراکدردنوک ربخلوسر ترضح بولک ۱
 || یاب نکر ولک هیهکم ندفنأط مالسلاهیلع لوسر هکر درر هدرپس بنک ( ہری )||
 ۱ كکمو یامت هللا بوش ر روک م السلا هیلع لینارپح ندا ںواک تلو رب هثتسوا ر

 | اکس یکیلم نالوا لکوم هراغاط بودیشلا ن رکدتا در ینو نب دزوس
 | بورپ و مالس كلم لوا «دعب بود نسهدا یہا اکا هسباهن ك رعا هک ات یدردلو

 | یکیا كسرایدسپ نسهدیارما اکب سین رم هک ات یدردنوک اکس یب كبر دچا
  هدکدید روا كاله بولاق رارذاک هدنسارآ هکات مهریدشواق هثب رب یرب یاط
 ۱ کلا ندنرللص ا هکعردبا اجزندیلامت هل قو هکیدید مالسا | هيلع لوسر

 1 درس تک( ندمآ) هلکدالوا زر ود كرش توت ا تداسع ههالا

 لوبقم لوسر نج ٌهفاط هکر دوب قك نالوا لصاح ندقفوتو قیفلت ییاوقا
 نج هدنراتوبن ءادتا هکزدو ۱ راهلوا شاکهرک چوا هد روضح ندعم فرش

 هل البا تفرعمودردنینس هدنراقدلوا ع ون هیلکلاب ندقممعج هکوکیطایشو

 رفن زوتطان یدب ندنرانح نیبیصت تبالو نکرارا ا د عیج یسهلج |
 ترضح هده *یداو هد فارطا هکم یدبا هعب وز یکب رادتج ا ۱

 ]| منم ندنمتج هکوک بویلکد یهطع نآرف بوروک هدنزاع حابص هلیاحا لوسر
 ا یراتج راس هدنراقدراو هنن راتالو نوید قا یروهظ كربیو بس ءنلدلوا
 كنسروسیوا ل هثلوسر یاحوب یلاعتقح راپدتنا توعد ناما هلتصصت لصفم
 هد هنس یوا م السا اهیلع ل لوسر هکر دوب ۲ یدروب تاکح ملا هدنلوا

 جوا لق بول ۳ نزاع رےھت هد هل یداو هش ۳۹ ۳ نده ا

 هنن راتالو بویلک د ین آرق تولارغوانج رفت ید هن نکروقوا هژرهج ن نسهروس

 هدقاقحا "هروس هلوسر لات ها تودیاتوعد هلوسر تعباتم یراثح رتاسنوراو

 نآر هلا نو ءس نل انمار دن ل لات مصداو )یسادتا هکندرون تیاکح هدتنآ جاقرب

 هک ردوب ۳ زدینآ ( نرذنع 4موق لا اولو یضق الت اوتصْا اولا وريال

 نآرفو توعد هد نج ٌهناط مالسلا هيلع لوسر هرکص یآ جوا ندهصقو

 -رکح هدهکم مرح دوخاب مالسلا هیلع لیاربج نوک رب دق دنلوا رها كعرکوا



 ۳ 2 تیک ءبب ¥

 رایدوفدننا یکلهریقم كنهکم نج ةفلاط نوعغمشل وب زس بولک جاغآر هلقح
 توعد هناا یرلتح دهک و ن مالسسلا هلع لوسر ترصح هدکد رب وربخ ود

 | مزدیکن دوس نا بویعط هباحک نويد رذبک مک هل مرومأم هنیلعت نارقو

 هكا كلوب نسهدوسم نا بوربج هراد هلرفعراب كرابم هدنزلفدراو بوند
 هد سل رب یرایدنک بود ن د نمروک ی ر هس ول فج هتک راز ںورک

 دوخاب ك ییا نوا هک نج دف اط بویقوا هطهروس بویلفاب هزام هدنتسوا
 ترضح یدا هتک دب هدنتلا كن رب ره هک قاش قرق دوخا كب زوتلا

 هدک دتا توعد هند یزرلنو هر کصادزاع تود ین ارد نودا دوف لور

 هللا نذاب هخاارب , نیش هثنرلتاب هدنراک دتسدا هرم هدتاورر رلیدشا لوبق یس هلج

 نس ردا ٹداهش هینرتیا بواک كره وروس هدر ن راکوک دوا بوبد لک
 لوسر ترضح یدتک هن ر هلئزاجا هش هدکد ید هللالوسر كنادهشا بود
 یخدزرس بودرکوا تعب رش ماکحا هیهنسک کیا نوا ندنج نایعا مالساا هیلع

 . ردا دوعسم نا رلیدتک هن زار رانج هدعب بود زسهدرکوا مرکب راشادل وب راش

 بیھمو حابشا هت هدنلکش یرلشوق س کرک هدشناب مالسلا هياع لوسر ترضح

 ندکعشرا :! رم E تربضح ی ماخدزا مظعو رادص

 هدقدلوا حابص رایدتک بن ولحا كولب لولب یک یراهراب تاوب نامز دس مدقروق

 هاش ۳ روب هراناتفف قآ نوید كدروک هن ب واک هعاب مالسلا هيلع لوسر
 هن راراوطو هراودنک هک ردبرلثح كن رهش نیببصذ رلنا هدیگندد مدروک رهنسک

 رع زراوطو هرتسراکوک نمل دنا هناس بو نتا دن رلیدتسداقملوا نییعت قزآ
 دن هرانآ لوک هقالوسرا ید بود مديد نوسلوا ادغ هزکب راراوط یر
 تأردق یکلوا هلتردق یلاعن هللا هدنتسوا رلکوک نالنا ها هدمکیدید رولوا ادغ
 ۳۳ شلدارب ندهناد رادقع هد-الصا قاح ید یسرت رع رراوط بو روت

 ارز نکا ایهتسا هلبا راکرتو هلا رلکوک ر روت هناد ردقوا هدنجما سرتوا
 یپس مدت :تسلا رادص مظع هللا لوسراب یدید رد غوزا زا كرك رشا ناک

 هعذا رح اکب تودبا عازب نویکنا شلوا لتق هنسکرب هدنجا راج مدد یدبآه

 ناتک هب وب هل وطم هصوشا یدروب ود مدتااضو 9 قد نا اتوا

 تلالد دال الح موجو هنتلاسر موع تالوسر .E کل بویلوا بسانم هلک

 مالسا ءادتبا رد لصف ) یدنلوا راتخا یلیصفتو رکذ راتخلا ىنلل ةبحت نيكملا
 ۷. 0 ,دح مسوم لی ره مالسلا هيلع لوسر کن ون( رانا



ETT 

 هناعاںوزک هژ ب5 هلو ولد (هنطا هد يد ةلاسر عاباییح یر نم ىن وّودنم (

 هی اوف یا (ءاشنم یذم هللا نکلو تاحانم یدل كنا ( بودا نوءعد 1

 هد هک مرح هړچ نامز هدناس یجر نوا كن رلتوبن تويک هناعا هنس هل دیک

 كلامنب عفار ثرا لا نب فوع هرارزن دعسا ندجر رخ *هلبق ندهندملها ]|

 | راج دوخاب بایرنب هللادبع نب رباج بن ماع ن ةبقع ةدیدح نب ماع نر ةبطق
 | روهظ یریمپ نامزرخآ هن دم لها امدقم هنسک قلامانتماصلانب ةدابع هش رپ |

 || هللالوسراب بواک هناعا هلا هللا لو سر توعد نیکخشلا ندریدوهب یتکج هدا
 ۱ قوح هکلركس كسرولک هر ردراو عار هدنصوصخ كنجر هدنحما كر٤ وق یدعش |

 زا یدیدبا حالصا یزفبام یلاسمتهلا هکیالوب لمدیک هلکتزاجا ناواعج هنسسک
 1 هنسسکرعا ندنسزب چ هسررولوا ملات مدیا توعد هکش كس ی رانا ید زب

 || رلیدتک بود نوساوا نامزولس كل لک نو هوش وب هاکنس رواوازلوا

 || هدنرافدراو هب هن دم رلثو رد ید ییوا ةع تعب لهاژر دراصنا قابس هرن وت

 : هہاواروک ذم مالنا هيلع لوسر نرضح هدنا هکیدلاقوا رب هدرهشوا ۱

 هیچ لسو دلع هللا لص جانلانرد لوسر جارعمنابب رد عباسباپ مس 1

 لوبق بنا رحیظعا لوسرجارعم هک هلوا مولعءالوا ۱
 / هلسارغو باگردعلوا نیغلوا

 || هصت هدنناب یتاباکحو تاکن نالوا لباقهناس بولوا لوف لوقعربع هکر دلوع |
 رظن هنس هلج كن الوطء ررح هدر اء بواوا لمصع هیات لقتس باتک

 | ویشا هج وهم هلک تالهاک كردن الام نکلزلوارمسم عالطایشاک هکیحنوا

 هنرکد تام#*مهاو راصتخالاک نوع ال وا یلاخ ند هیجارعم دن اوف یلاع مصتخم

 هدننذحوو هدند دعت كجا ر عمو ارسا هک هلو | مو هد باب را مولعه سا *یدالواراصتقا

 : رشک ناو التخا هدننشرک قا وا هدعاتعاب هد هظ تلاحو هدنسدناح ورو تدناج»> و

 | هکردوبقحهددوعسااوا مسفنو هدیییطةوکشمح رشو هد وو ماما یاوانف بولوا
 || بوند یدبا هدهظق هوناادءب یرب هدمانم هوناالقیر بواوا هرک یکیا ارسا
 ۱ ترد نیغلوا یتفلا هن راربیرب كن راث دح جارعم الع ضع هدهبندل بهاوم

 | زوتواارسا زافراع ضعب بود یدنایا مج یسلجکر دشلوا عقاو هعفد
 1 نیئدح روھ حاما بولد یدبا یتاحور ینالف )را یر هکر دشلوا هرک وا

 || نامه نائلوا رک ذ هدنالور ميج هکردوب قح بولو يهذم نیماکنمو اهقفو
 ۱ ردە رکربجا رەد ەد سام |یاتک هد ریس ع نوید یدیاآ یتام > مد هظقن لاک ردارسار

 هونلا دعب هرزوا رهظاو رهشا لوق نکل بودبا قالتخا یلک هدشنامز یخدرانید |
Seer .و ۳ ۳  

(or) -. 
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 ۱ لیللوا هکردول هبت رھ نالوا مزالىناي ۳ کوب ردیابل لا یوذ مولعم یزنک او

 ترق تشک ی یو تفاسمی هدعب هیالعاشرع هلفرفر هدسب هنءاقم راکلم یراکدد |

 هللا سدقیب + افراعل ا لاقو ( رتن)را رب تشک دجاردجم ×راکزا دام دج تیره نارد |

 1 ۳ تسدرب تسداالاوهاکردنادب * تسپ هریاهد نب زادند رب یک ( ےن ( یاسااهرمس

 | ناحزا تودح تنژ مدق * رنناجو ماج ادوبن مرح نەک × رن ناکہزا یلاخ تفایناکم |

 یرابسبز * كاب یکی تعنزا مهنآ دنام یکی *تسشواناکمآ شبالآدوجو * تسشوا |

 ییالک هکنادینش * یوزفزو با یکیزادش ورو * توج واک دمت یدنجەن *دوب ۲

 نورب ناناپ یاب رذ نیزو * یابنور, دوخدحز ییاجهنم * ندیرب دنابوکو تفک ||
 مالک لصاح(رثن) اعاهللاو نک متخار نحس * مدنزم یاب وکز یداونیزو * یا |
 الف هدنوکلم ملاوع هرزوا ییيدنلوا لیصفت تباق هدئالوطء مالا! هماع لوسر |

 دین ريخ تما ترفغمو هیهب دیده لوا بوتلوا ضرف زاع تقو یللا هدنوک هرزوا |

2 

 ناتطاو لصف لاکا باتج ج اھ ٠ هد تب ۳ ,E ا

 | یلاعلو۔ز ردص ںواک مل تا هلک لس ار هل هلال رابتو ىلاعد د قحا هدکر ابم

 كلذ عم بوراو هس دق هدنآرب نددکم هلقار هدعب تودیآ قش قیسام ىلع یردق

 هلداسجااب هنحاورا كلانا عیجج توروک تاارغو بنام دعا هدلوب هه> نردق

 هژیدانقلارهجان هلنایدر مصرعشلک ندتنچان هّلارب هدعب بودا تماما هنحاو ۷

 بودبا لابقتسسا هلبالالجاو مارک !عاونا یراکلم كن هتبطره بوقبچ هراکوک

 هروماتشهدعب هیهردس هدعب نوشاوب هلاریمغی روهشم رفنرکس هدکو ک تاقید
 هرتسنازاب هنابناو وح وا ی هیهلا ماکحا ندطوعحم ح وا نعل هبیووتسههدعب

 ران آت کح راطء جش بوشیرباهیالعو لجادخ ترت > تاہاح تایلح نعد هنالود

 *كر ران تشک هرتهجزا تشذکب وج (ےظد) هکیداوا راکشآ رارسا یکیدتاهدافا

 دوجوزا مدنآ هک دوب نوچ هکو اع وک هچ ترض ح نارذ * كيدز هزعلا برب دشرخ اب

 ق>ردقحز دشدونه؛ وج * درکر ذک ےھناجزاو تشذکب س>ز * دو نورد وخ
 * درک د راددوا مےشحرد ش اد 5ر کیعراک سا ۹ دن یمه * در کر ظدذ

 نوح هک تشک زاما سرم * دوب نور ندددح زهرا ديدن #* كاب یدنازو نور

 نز ناز *% ندینشزاو تسرترب تر * زارردزار ییاعمرد یناعم * زاو اه

 قلوا تعكر رشدکیا هّتماو د ودنک هرکصادنالاکم ھا توصو ف رح ی هلا

 ( رثکو )
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 انج تاعبط هدقدلوا ات TT ۳7 كشو دحاو تا م هلا هنيمالأ مش کو

 هرب هدول یدلر ,دتناربس لا رم نوا رض باسو رمخ بلج میت یاری ت ردو

 ك توشلو اسوم ترمه ِ را ىلا ندعاشا ن رکا هر زوا كما

 تفورتوا هدندرد ںواک بور او هر کشا هناجانم ماهم نوح ا فية ءاجر هل تفت

 || رارکت مالسلاهیلع یسوم بولاق تقوشب نامه نونالشغاب تفو شب هدیه

 تاثح هلا لاوستنک السا هباع لوتر نوید ر دذ هضتماهک هسلا فو 0

بضما)هدک دد مدرب واضرماغ هراضق مکح مدلوا راسهرشتداغ ندراک درورپ
 ۱ ت

 ود ( یدللوعلا لدسام نوسچ یهو س یھ یدابعنع تففخو قضد رف

 ظواحرمهش خروم بودا لوز هراصقا رکھ هن ندالاب اع ه دعا یدلکادخ ءا

 مقاو هرک ییا یدلیق هدهعفدوب یزامن تک ر یتا هلتماما ناسا میچ رشک نا |
 ۱ ردشعدرد د و ص ید فد رش تند ردنا 3 تام هددعل تویلوا علام جد هعلوا

 ےس هد او برع شعب هدلوب نکرولک هب A هکعماا ا ںوٹاد لد هقار 7 هكعإ

 ۱ ناکف یلدتد ید و د ) هدهندل بهاوع ( هدف ) رلیدلک هر کم هدعب توا

 | ی ی ندب رد و ندوندیهدننآ ( داوا ید باق

 هال لج 1 ما بر را | اندو ی هردسلآ لئارجو و ( مالسا ۳

 4 ن نکا هدئتسوا شرع مالسلا هملع لوسر ترقوولد ناثلوا 7

 لوسریسانعمكنا هکر دشیدلوا بد 5 ةا ;ENE مسج و تدا سەف

 || هلاادخ لضف رولو رهظم هي هيهلا نايلجتو ه هيم فاطلا فانصا ماللاةبلع
 هدکدک یراباعح ڪت دوخاب یهردس مالسلا هيلع لوسر ردکعد یدلوا روم

 هدقدراوهشرع بوک یجدرلباعح ےک هلو رفر ەد ةد هجرك و دعا بولاق لیناربج

 ۱ نوا مولع تویلماطوص در دل تاغ هرطقرب ندع هنن سوا یرالد كرام

 هک ردرلشمهرویب مالسلاهیلع لوسر بودیا فشکو ضبف یلاعتقح یب رخاو |

 هلیلق نکل تواوا نرو E ك نیکعرون ییزوک یرو كشرع هدلاحوا ۲

 یهردسهک ردروک دم ہدساچنںاتک نوشد مدلوا رروک دا. ساروا مرغاب یکباو

 رک 3 ويد لک نی کر یی( ندا دچا )هلوسر ندعح ںانج هرکصندک دک

 هيلع ا نيلم هک هه ندن زر 11 ءاعو ندنیهداتو هرا.هک 6 ) یداکادن

 یر هکنلزاروب نرم بوند ى زوک تلق نامهین یا هل هدحا رعم مالسلا



E. e e 

 ]بس لهارک او یووو یرعشا ماما بولد E? Tk ن ید |
 | هدجارعم e تور تابنا هدیاتک ولدآ رحم قسد ۱ ر ون 7 ماما بو دن ا راتخا ییا ۱

 هد داعتعا ارز ردیلوا فوت هد هلسموب ۹ ضم! قح ردق و دیلع دم2 لقت ۱
1 ۱۱ 

 ۱ ند دا صعب ارز رد هنابئا ایم اا یاو ردلک درا اهتک | هلبایط لیلد :

 بهاوم بود زدیلوا ندیفن هسلا ناسا رد لوا رداص تادا ندنضعر ق |

 یرادا میچ دك راند یدروک هل زوک باق لب واقالا ین لیصفتلادعب هكب ربخو هد هندل

 هکلب ىدا هللا فراعو اع هاکرههاک | لوسراربز رداک د یسانعم كا ىهللا درع 0

 ودار تورز یکس صب ت ور هلع قاح هدنیلق كئاوسر یلاعت هلا یرادامع

 ج ۵ هدنناهالقع هسیا هتب ٌوریدتاراک درورپ رادید دام ہلا هصوصت توق لوا

 تبورهللات اعم هح رک اردنازب و لععیلوا هلا هنسا رهردلکد طرش هئسارپ

E ۱اسم نیفرام ضبندم ءال ڪو بولدرد هرزوا قادار 7  a 

 یدهفرس مالک * یاش یف ناجا ديدن * یناکیب ناکم رد دج ) من ۱ ۳

 یهقر شش یوسصع رب # دد تهح یاراهح دیو ار # دشت لعن

 تربح هکندید نارد * دروارب یعْج شاد یوم رهز * درود
 ا سه

GOITERرم 7  

 دہعنالواروط رر ( ران ) دوب شادردنا مشچ مشجرد شاد ٭ دوب شلصاح
 ۱ جد دفرف کا نانوارکد هرژوا قیدصتلا قیع> قید و. شا ردا روصقرپ ۱

 یل رط ینددلوا رله هدرفرب ندناقولم ی ف لاعت قح مالسلا هم هاو لوسر ۱

 هد ور سفن یرلعازت هدف وک هلغلوا س مکا قاغا دک دو ا صوصع 1

 خمس مو مچ

 1 E Ê تریصب ت ور رواوا یک نت عازنیغاوا هدتور نا ك

 | مدآ نب هلج نالک رشح مالسلا هيلع لوسر هکر دبا تاالد هنکو دبا نکم قلوا

 بوک كره وروب هننسوا یرزو یر و هدایب یر راوس یر بواوا حسق جوا
 رداق هکګروب هرژوا غانا هدنراکدید رون روب هجن هنتسوا زوب هللا لوسراب راتدیشپا
 هلنا) هدیطویس رغصلا مماج اصوصخ را-ثعذ رد رداق جد اکا هللا نالوا
 تاالد هنةیدلوا مبل تبور ییبدح (ة ورا یتاطعاو مالکلا یسوم یطءا
 رداتم دصس مدعاق فارصنا هلاک نینلوا رک ذ قلطم یسدلک هب ورا ار زر دما

 ہلتریصب ردنالوا هل س ےب یسفیهح یانعم كت ور ارز رد سیلاب تب ور نالوا
 یواف) (هدناف) ردالع مولعم یودبا یلوا ندزاش هسا تثیقح ردزاحم نالوا زا
 نکل بود ریااربج دارم ندندیا یو ال۶ ثک | هدستیآ (یوا ام هدیع یلا |
 نو ضرتو گو 2 هللا یو هجا رعم ثتیدح لصفر رب E ج ۱



 بی ءب مس

 | هدنکو دیا هن نانلوا یو تاذلاب هدربس بتک بولیرویب (هلیلو موب لک ین ةولص
 قداص رفعح ماما بوند ردند هيف رارسا صوصخوا راض ءب بوثلوا فالتخا
 فذطالا ةاغي قْطا هدطاللف ةهلا بام هات برقلا دباخ بالا ترقال) جد

 لاقویرجام یرجو ناکام ناک یا یواام هدبع یلا یسواف لجوزغ لوق كلذو ||
 هيلع علطب لو رمسلا نف بببحلا بيلا فاطلا هب فطاو بببما لو ام بديلا
 زدشعا اینا ندانعموبال* صمبتحبوید (یواینااالا یواام دحا اع لودجا

 هجز اع رس * هبکحم نوکلایف )فالو لوق * هیشش سالرس نوبحم| نیب (مظن )
 نالوا دراو هدیاب وب الع هح نکل (رتن) هتنانم ری ربترون * هاش سنا

 هدشیدحرب ۱ روئاوارک ذ هکر دوب یچاقرب ندنرلجما بودناریسفت هل ابخاو ثیداحا
 هدک دلک ادناکب ود (تالجال اهتتلخ كلذ یوسامو تناو انا دجشام) هکر دڈاروم
 عطا تربح ۷ مدد (كالجال اهنکرت فالذ یوسام و تناو انا) جد ن

 هجولارا لف كتما بونذیف ترظن) هکیدید هئلوسر یلاعت هللاردبا اهنع هللایضر
 یا هل ندیلاعت هلا ىدا مالسسلا هيلع لوسر ردنا هیطاف هنن س ( ومعلاالا

 هدنمابق ځد ینناثلث مد السشغاب هک بین هکیدروبب مدتا اجر قمالشغاپ اب
 لوشو هذمشلدروصو د ید هن هللا یواام ردا همطاف هنن  ردکر ک مسالشغاب ||

 دّجاب هگیدرد ییاعت هما هکیدنآ تیاکش ند هنس زوعط ندا هکن دن د مالسلا هباع |

 نوجما كنس یرلتنجو رزغا داقعا هقلافک ےب هسیا كنما غازرا لیکن

 كتما مدار نوک رانسود یم 4ج ورازا تضراک ا كتما مدنارب نوک راتسودو

 || هلا صم هلمرللوف بودا تعوصخ هل: دو رردبا یس هکمربک اکا سوا
 | نو ررونانوا هکعا هدنحا قاخ رازهانوا ندنب هكا هانک هداهنت یتعب راردیا

 | رتتسا نفزر كرلنامز كجهاک ندنرلنا عسا نوک وب یناع كنوک کنن راب ندراذآ ||
 ژررب و .همربغ منب یتعاط قجلوا اکب ها راذآ مری و هرربغ ییفزر كرانآ نو

 نکیا صوص اکب .كعا لیاذو كعازب زع ییهنسسرب و راردبابر هدندابع تب |
 كنآ نکیا ن نرب و تمعن هرانآو اردنا ندمربغ مب قاذ فوخو یتزع ءاجررلنآ ||

 | تودا ضرع اکب نی راھانک ككرانا مرلکدلم نامز رهو رازدبا همریغ مب رانا ینرکش

 هع رالوخ اد هدک ڈی الب ییرح ھوا رانا مزا تناکش ن درلنآ هرلنو الصا ن

 || ترضح ردبا هضف یسهبراج كن همطاف ترضح هنب م رارذبا تیاکسش ندنب
 || ( دلرارفغای هلعلا بلطا) هکیدید یلاست هللا هکیدتا مروص ید نب هلوسر
 ترفغم هلا هناهب زج ینعب مرارآ هناسهب هكعاوفع ن راهانک هل رابصاع تب
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 لاعت هللا یددتا هدنکیدد رب و وید اکب یب ر ندراتقوآ یو اشا دج اراد
 ناسحو و رانا شک و لداق مدیعوس یعسلب وس هلکتما كنسر کا هکندی ذ

 مب برات ځد نب بوپد ندسنب هلیذ داب یلاعت هلا زدیا سابع نا ۷ مد
 س یتارص دت كتما دوا بولد تحاح هن هکعد نسرولب ییکودنا 2 مدار

 یفنارف ىف نورصقه ايق مهعیفش تنا) هدک دید ردبا یب بوپد یردیا نوزح

 هدهرارخا منب كرلنا نس نعي یدرویب (كنتسیف نورمصق ا یهعیفش نوک | اناو
 هت ریص ةت یراکدتسا هدکرلتس كنس رانا ید: نب نسعیفش هنر صفت یراک دتا

 هدتمايق ردیا مالسلاهءلع لوسز هک ردیو رھ ۸ م ردنا تعاغش اکس نوعا رانا

 بود ردن كضرغ ع د#ا اکی یاعت هللا هدک دتا اجر ود عهدیا ن قیاسح كجا

 باس> هلهجوزپ یرلنا ن داب هدمکیدید ردکعد راتوسلوا یاوسر مها براب
 ولد رلب رمغ هكى دلاق هدن نسهیلوا عاطم ی دنس هنبراهانک هکر دکر ک سنا

 سالف قللنانع ا 2( هکردروبب هب یاعت هللا ردنا راضعر ٩ یدروب

 ابدلاب اقلعم كبلق لعجالو ىلا كعح رم ناف یجم كم لءعجاو "یش مھبدیاب
 ردقوب هتسنرب حجه هدنرللا كرلنا هکلوا سهام ندقلخ نعي (اهل ی و

 اک تبقاح ار 5 نوسلوا لوغشمو هحوتم اکب اعاد كىلق نعد هلا هلغ كتڪڪ

 ه ۱۰ مدار نویکنا نس نب هنا لئامو قاتم هبابند یکبلق یخدو نسرواک
 هک نس هن وقوا یاعدو هرکصن دق دلیقزام دجا هکندروب اعد هللا هکر دو ره

 قتتبطخ یلرفغت ناو نيك اسلا بحو تاركنملا كرتو بابيطلا كالثسا ىنا مهللا)

 جراعم ۱۱ (نوتفه ربسغ یتفونف موقف ةسنتف تدرا اذاو ىلع بوتنو جرو
 یلاعت هللا هدقدلوا رهظم هبادخ لج مالسلاهیلع لوسر هکر ذروک ذم هدءوناا

 نود ةلولغم هللادب یضعب كرلیدوهب بودنا دانسا تروص اكب ههبشم ةفاط داب
 دجناکوا هلاثم یب لاج ردرلشُعا دانسا مسج اکب هعس نوید ةئالث ثلاث یراصت
 دج هآرف) هدکدد نس هلب یتکیدیا لطاب هبت رع هل یرلمالک كرلنا هک ات هلبا رظن
 یخددج ی ) يشيل عالو "یشیفالو "یشنمالو دحالو ةطاحاالو كاردا رغ ن٣

 رّرکب هرلثوب و ناکمو نامزو تدافو دحو تیثیکو تروصو م-هج یب یلاعت هللا

 بهاوم ۱۲ رشد یدروک كاردالانع سدعمو كاب تاذرب هزم هیلکلاب ندناشن

 ماسعم تاحانم نیلقث لوسز هکرد-شلک هدراسبخا صعب هکر در وک ذم هددندل ۱

 ( باق )

 یعامار شجر (مظن) هک ردرلشعد تودنا میظن راضهب نانو مکتن م ردنا

 ۰ ۱ هللالو سرا ردنا ید رکن وبا نرصح ٩ # دن ود هناهدار وا هکلب * در وج 3
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 كن هقناس مارات هدنسوژباو :
 ضهب هلغءر دغا شاط دنصعا

 = باذع هلک هروک هرب یی

 ]ا یاس لدباو دجرا ,هیلح كرا یاعت هللا هدک دید نسردا ۵ دا مب لدتا ٤

 ]| اندلافو هنیفک ی لع لکو نمو هتیطعا یناأ نمو هتل ےھنم یئاعد نمو تانسح ||
 0 هیدن ا بع بیلا ناولو موش كععشاهرج> الا فو هاصعلا ییعرسا ۱

 | نوا كمك ندناجانم ماقم مالسلا هیلع لوسر ترضح بود ( كتما تا ۱
 هعهارواوا یناغهراولردرب هنموق ودنک كنهنسک نالک ند رغتسره برا نکا |

 | اوناماذا مهلاناو اوشاعام مهلانا) هکیدرویب یلاعت ق> هدکدید ردن مناهرا من
 | ندجارعم مالسلا هیلع لوسر هدونلا حراعم ( روشللا مهااناو روبتلا ین مهلاناو
 || هدقرشمهدعب نب رلتبالو جوج امو جوج ًبهقناطیرلنا مالسلا هیلع لیناربج نکر واک

 | ولرد چوا وادا سیراتو لی واتو كنم هدعب هن رهش اسلباج هد رخءو اقلباج
 | هناعا قلخ رهش یکیا لوا بودا توعد هناعا ی هفاطره بودارغوا هی هفناط
 لیصت هدفاو « ک لاوحا بای هدوراقوب قاح هصق ول رلیدتا داند یژرباس بواک

 | هفناطرپ یوقتو حالص لهاو اند كرات نداسوم ترضح تما هدعب ردشملوا
 || هدلسارمما نب تما هدلاع مابا هدینات دلج هلتسانم هکر دش#ارغوا ید هر هفراع

 ١ لازما ند هبمک مرح ا مال سلا هیلع و 5 ) رووا ناب ۱

 || فالتخا هدنکیدک نامز رادقغ هجنلک بودیک هجارعم دنا ههک ندنراف رش
 1 ۳ ن راع ند هاڪ تعاس ترد هلج هاو هنم نا بهو ندیعبات ووا
 | هسدق رارکت نکز یا ندکو ک هدنرب ندجارعم ثیداحا نون تعاس چوا هل وف

 | بوبد ن هقار, لیأریج اکب هدعب ب ولیق دما ےک تمکر یکیا بوبارغوا
 1 کیدنک بول وق ییکشود بولوپ هد هکم یعدنک لوا ندز وب مزوک هدمگیدنب

 | هکرد روک ذم هدهوشلا جراعم هدناس ییانعموب رد راشهروب ود قاج سا یک

 نانح * هاکداحزا شیاوخ رک دشد * هار دو قر نوج هک (مظن)

 جارعم هدتقیف> (تازحم ) سکه ةشیدنارب دیان هک * سپ زاب هدماو هتفر
 زا دعب نکل ردلاحم كسعا ناب نس هلج هکردشعا لاا ی هز لی هع

 | هلل مالسلا هيلع لوسر ترضح هکردوب یریضعب كرز ندا روهظ لوزا
 ] هدعب نیل لهج وبا ادا هدنراکدرب و ريخ هل رف راضک یهنربا كحارعم

 رکب وبا بواوا درع یجاقرب ید كراتلک هناا اشاس نوبءانا یرار اس

 بّلوبد قیدصاک | مالسلا هيلع لییریج نیک |قیدصتوا ادتبا بواکهدکدنسشیا
 رددجت یناصوا كسدق دجسم داب رارفاک نروک یسدق هکر د ورح یدوق
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 ۱ هدکمر و رخ هالرصن نیما قاقوح هلکهروکد مک SIT بولد
 ۱ بوراپ و ندنر ییاصقا رسم هلدح ما مالسلا ذیلع لیناربخ هدقدلوا ترطصم

 ا بویمروکز رفاک نوبوق هدا بلاط ییا نب لیقعراد هدهکمبوروتک هن آرب

 ۱ احور یر مداک تسار ههل اق جوا هدنرک د درب و ربخ ید ندزع ر ها یهدلو

 وص ندنرلح دق كراتان یدرل شاعاط هعمارا یب هودرب شالیق یوا هک در ولدآ

 7 دنرلناب تواوا شع + هو در یسلکنا هک هدرب وادآ رح نط ید یر مدا

 رس یمجوا یداربسق لوق بوشود هرب یس رپ بروکروا یرهود هدمکیدک
 شماعلناشد هحاع هدنرلةد روص یتیفاصوابوبد مدروک هدرب وادآ 7 ہک کھ لا

 ردوب ردوش ییاصوا هدک دلزتسوک هلوسر نرضح هلعح نردق ۳ نیغهالوا

 هکر دراومو د.غاب هرقرب هک ا كنب را هلفاق > ردراور هنسک نالفو نالف,دنرلا
 1 ردک رک راے سرک هن رهش دم نکرغوط شوک ردلاوح یکنا ولتعصوش یو

 | * لوقلا قداص لوسر بیذکت * لولا براش بالکر افک (مظن) هدکدید

  یرب ندناما هدنرکدنزوک یراهلفاق بوفبج همش ندرهش رها ىلع هلیساجز

  هلذاق هللاو هتشبا ید یرب بوبد یدغوط شنوک هللاو هتشبا یر ندنرلا نالوا
 یی راکدرب وربخ تالوسر ترمع> هسرب ره كَ هلداق ییا لوا بولد یدروک ید

 دارا یتا تولیق یوا ی هود هدر نالو اواو هداف یلوا هدنرلقد روص

 قدلو شاسک | یدق نیگیدتک ںو وق ولوط هلاوص هد نیگیداک قدشلغاط
 هدکدک ندزغا هدارحگرب اعقاو رلد وس كحرک دع ید هل هاو ییکیا تولد

 دج هدک دشود هر ییا ځد كر٤ ر یح نولبرق یلوق بوشود ند هودزع رپ

 یار مهار تاره وڊشا راد د یدتک بۆك برو هرعلا توردلاق ندر یآ

  هدنرلفنا ۳ اڪ بولد (نیبه ر الا اذهام) نیبدوحت نیعالم رافک ندیشلا

 # ملا تن . و * دمر نم سعّملا ءوض نیءلار رد ( مظن) رابدل وا نیکم

 أ ا و ر نم كلا مر فالارکشو * معتتم شف هال
 ا مک نم دع رلا

 ۱ چ حارعم دعبام عیاقورد نما باب لە

 8 درس بتک تالوطم روما نالوا قلعتهلوسر ترمه> هدئسارا تو هلجار ەم

 1 روللوا رکذ هکر دوب یرلثلوا مزال یاس هد رتو تولوا زر وظن الصفم

 ( لصف )



 ۱ ۳ هدریس ET ید د هی 2 وع a ا تەب رد لصف)

 || نالوا هدنا هدنراقدزاو هیدن دم هنسک ر فن یتلا نالک هناعا افاس ندد دم لهآ ||
 ۱ هوشلا دعب هک دج ےسود یهدجارعم بیفع تورو فسا یی رل دعن كفلخ |[

 || .ترضحنولک هرذکم ید هنسک ی دب با یشب كن هنسک یا لوا رول یبکنآ نوا ۱
 نار هرودنک هم لعا تلف هر هن دم E بودا تعب هلوسر

 ترضح نکا ابر كاردنوک هتسکرب نوا كا میلعت مالسا ماکحا هلو ||
 ندهند لها هدقدراو بوردنوک یر۴ ن بعصم ندا مالسلا هيلع لوسر ۲

 هلج یهدهندم هرکصادناذیتسا ندلوسر ترضح ںواک هلاعا اهنسک هڪ

 || ندهندملها هدنلابعصم هدعب بواوارولیف نزاعهعج هلتعاجر لنا فن قرة

 كتوبن راربد هثلاث هتبقع تعب هک (یرک تع رد لصف) رایدلک هاما ریفغ ج

 a سک زویحوا از رو: دما نا یوم لنت هندم لا هر قشم یھ جوا نوا 1

 ۱ بوشالوق هک اا راش ادا وب 9 > اقر ندنرامابولک هع

 ۱ یکبا هلارا جوا شعاب شع ذيفخ دصکرب نکبا هد یه هدنسسارا تافرع هلبا هکم |

 توعد هع> هار بو وقوا نارق هرانوب مالسلا هلع لوسر بوشاو تواک تروع

 یتوسا) هدنراکد د هدا تعب هن رزوا كەن کس هللا لو سران یخدرازود نودنآ

 | مالا ىلعو رسلاوسسملا ىف ةقفشلاو لسکلاو طاشنلا ىف ةعاطلاو عمسلا ىلع

 7 ۱ نا لبعو ۶ دمول هللا ف اوفاحالو هلا و ناو رکنا نع یهو فورعلاب

 کءاساو م کحاوزاو مکسشنا نم نو 39 یوم د براب م ls تق اذا ییورصت

 ۱ هللا لو سراب ه دع) توداتعس ی رب هلچح E تورو ود طا کلو

 ۱ هکموق هر هم ن ند a دم 1 راهطا ماع یاد هللا کت بودا فو هدیه ع هرب

 1 ناو نھ 0 le ا لاو ج۳ 2 اکا ) هدنر دند نسمروغارب یو بودیک

 هنتصا كلوسر ترضح بوروی وید (منلاسنم ملاساو مب راح ن + براق

 مکتن ررید راصاا هنن رلتاپس# لهتبدم لها هلجو هراتوب نوح ر دتا دسهء |ا

 1 هدنرلما دوا رار د ن رجا ھم هراناراو هر ۵ لم ںواک هباعا کک لها

 یک یرافدلوا ی مالقک کكنابسع ما نو راوح بوب 3 بیقن هرلنوب ییهنسک یکیا

 تع هدعا رایدرویب ید :مج لیفک کما هح ن نس یسالفک لزکموق یجدمس

 نکل ! بويقاق بول وط شد رو هلناط,ش ۶ا دن ا نودنک هن راقات راندا

 9 ,EE د رار a لە لها نویفط نیسغعارب یقوخ یاعت قح هننرابلق

 نذا یحاقر كنا هک روم ندتعح ویشا هکر دن وص ( هن دع هاڪ تره رد

) ۰ ) 



 بم 71 زچمس

 ا فوجاو صقان شرف موق یافح هرکصاد هصذ ول یدشچوک هب هند هللوسر

۷ 

 ۱۱ هل الوسر ندا هر ای هلج نالوا دوحوم هدهکم هدقدلوا فعاّصم ندیکلوا ۱

 زا هناع لوسر بوااق ىلع ترمهح هلرکب وبا نامه بوجوک هبه ددم هلګ ر دن 1

 هلتینوب رکب وبا نیسهلوا یراجر هقح نذا هترڪه هلرکب وبا ید ودنک مالتساا

  ترعهوراصناناعا هکر دب ورم (شد رق رکمرد لصف) یدا رد هلل هود یکیا

 ندلوسر دادجا بوقروق راسک اخ رافک هل مبس راتخم لوشر تعرعو راربا باعصا
 ۱ شکد شرق رابک ددودنلاراد نالوا هناّثروشم ندعدق بولوا لزم یصق

 ا یار بودا در یرانا لوذخ لهجوا بود میدتو یأررب یربره بولوا حج |
 ربیدت رایسب رب رب هدک دید ردکخا لوسر لتق هلتیعم هنسسک رر ند هلبق ره لوةعم

 لهاهلک عاني یب رقرکم رکف وبربمدنلا قسم سلبا نالوا هلیهبناهدنتروص |
 اورفک نیذلا كيركعذاو ) رانخم نیما لي ربج هدنراکدتا قافتا اک وب قاقشو فک ||

 رکم هلنیآ (نیرک الا ربخ هاو هنلارکع و نورکع و وجرش وا كواتقیوا ویا |
 دص جرح نجرخاو قدص لسخدم یتلخدا بر لقو) بودا رابخا یشبرق ۱
 1 | قات هصک وب نکیدنلوا مما كا ترعه هلآ (اربصن اناطلس كندل نم یلعجاو ۱

 ۱ نکیکیا نامه هلبارکب وبا یسنریا بوروتأب ب ىلع ترضح هد نکشارف بوریدش د ۱
 ۱ یدد نکی هجو هب هنندع

Soمک السلا هلع لوسر رک ند عات با  

 ندارک تعب روهط هک ردوب یلاجا نیغلوا. جاتح طع لصق صوص> وب 1

 هام هرج هدنسادتا ك یی درد نوا تالوس ر توبن هر مص یرادقم یآ جوا

۳7 IEEE 

 هدنرک شود ودنک مالسلاهیلع لوسر هلقح رها یسدهک هعچ هداوالا عبر

 | فوصوم هلکعد نیما دم هوبنلا لبق ید یرودنک بوروناب یب ىلع ترضح |

  هرلنوب ینیرللاراندیک هرفس ندشو رک هلغلوا فورعم هلتاماو تناددو قدص لاکو ||
 || ےس هنن رابحاص یرلتناما هب ىلع لوسر ترضح نیغلوا ذاتعم هکمر و تئاما |

 || رشط ندنز هنایشآ تجر هناخ یزودنک اشعلا دعب (هزعم) رایدلرصا كعا
 | مان ثغاف) بوروک یراجف رافک نیلکب نوجا یت یرودنک هدوباق بویج

 نیبو كنيبانلعج نآرقلاتأرف اذاو) یخدویلوا سب روس كد (نورصبال ےھف ||
 | هني رارمسفا رفک رس "لرارفاک بویقوا یتشلآ (اروتسم ابا ةرخ الابنونمویال نیذلا |
 مالسلا هيلع لوسر بوتروا نەم نی رازوک یلاءت قح هدقدحاص یاربط هضبقرب ||

  eتند ۱



f ay Fe 
 | قح تیک نکیا یا یزژوک كرافک تودنک نوک هراکشآ نددزان كرتا ||

 هدنسارغ ر د نامز دعب هسادنفوط قارط هنشاب و هر هر زا چیه دا ح

 هن نوروک یرایسب ؛ وبا یحاقرب راک. ی لوتعع هدنلا رانا سه ۱

 هزکشاب کیش قزا بود زرلکب هکعا لت یا ۲ ییددقح دم بو د زس راکب ۱

  1هل رالا را سیب هلن راک دید نکیدم روک یدتک بوک ن دزکنا توحاص قا ربط ۱

 رج نوکج ترغو او تدحو بضع هدنرلف دلوب یقاربط بونالقوب نب راشاپ

 هکر دی وص (رانآ تربع تاز رودصو راغ هةصقرد لصف) رايد د رشخلوا ۱
 یراقابا كراب» بوب روپ رادقهرپ بوشج هلرکب ونا مال سلا هباع لوسر ترضح |

 | نشیروک ابرد ند+ دسوراقوب بولو اهدرب لیمج وا بوک کب وبا هدقدرابق

 ضب ندنرافراب شاط بوریک هحدقم رکب وبا بو راو هپ هراغمرپ هدر ول لج |
 یتغالار و ینراتمراب بونالقو هللا هدقاوک ارق ود نوسخا ررض هلوسر زرولاج |

 بولاب هنیزید كلا هدک درک مالسااهیلع لودر بوقوص هراکلاد یتسهگوارپ و |
 | بویالمط شاب ندنزوک بوشیش بوقوص نالی نس هکوا كرکب وبا هدقدوب وا

 هغعردتاب وا یرس بود كل دعیاربخ اکب نوڪ بونا وا مالسلا هيلع لوسر ترضح |

 | لع نیکمعا امدربخوید (ةنلاف یجرذیف یعمرکبابا لعجا ےھللا) هدکدید مدمایق

 | هکر دی ورم (هز) یدلو افش لا اق هدقدوق ترا یرغآ ؛لرابم هسنحارج

 | رلغآ تاق تاق یخد كحر وا بوس جافا نالیفمرپ هدنسوبق هراغع روغلا ىلع |
 | حابص بویلط روع هطروع بوبااوب بولک حد ینیجرکوک ناب یکیا بوروق
 | هرعبوبالقو یهکع فارطا بولوا ان ندلوسر پاهد كاباترافک هدقدلوا
 ۱ كد ههراغم بوروکز ا نکر ارزک هلبا فراع فئاقرب رولس ییاعرا یراکدند هقایق

 ۱ یرلضعب هدک داند كمرک یز ست نیکعد ردشمامک یب هراغعوب دج هللاو بولک

 | رانو یدرک ههرافع قجثا شاروق لوا ندزلک هیابند د یرلغآ كحروا وبشا

 ) ظذ ( ردشعد یحاص هدر هدیصق کش ردتک بوسک دیماوید یدرولب ز وب

 | تنغا هلاذیاقو * مك لو مس ةيربلابخ * ىلع توکنلا !ونظو ماجا 0
 N (ن) طالا ۰ ا نعو ع وردلان م * ةفعاصمن

 ۱ ( انعم هللانا | شرح ال ] مالمنا هلع لوسر بولوا ترطضم رکڊ وا هدن 14

 | نوجگامدنکنت رارروکیزب رلهسقاب هنتلا یرلقابا رارفاک هللا لوسرا یخدوا بوبد

 | | زکسروتاوالتقزسامارواو | شع کی فکر ب ندابند مسروئلوا لتفنب ازز عا فوخ |
 ۱ ( ا۳ هلن نینئاب كنظام رکبایاا ) هدک دید روک مزال قاوا لاله تما هلسج



 یک بر ¥

 أ یراعیفر كرلنا نح نوصونوع هک دیک ییاوش نیسروناصهت نعد رابدید

 ٩ : هساواو دع قلخناهح # رش هیمرآ هغد العص | رد (هررح) هلو ا نه یودنا

 کا نولوق ورا هل |یرف-س هد هبعک مرحالاح هک رد و مع ) ربا ) رسارمس

 زم سفت (.رصهر) ردن دات نیحرکو کی باوا راذیج رکی کی کیدا هر یرانا 3

 هنس هشوک كن هراغم هدک د روک نیارطضا كرك: وبا مالسل | هيلع لوسر هدناروک ۱

 هسراردنا موع دیهرافم رارفاک ر هدنراک هکندروک اب ردرپ هدو داب بوبد قاب 1

 وبشا نود رروط رظتمو رتا نوچ راترود بولا یرکب وا هللوسر ترصح

EYتواو | هنس صعد رهاط فال هدنگایوللوا لیصهت هدهوش)ا ج راعم  

 هدسملناباتک ( زعم ) یدنلوا افتک | هللاجا نیغلو ام ولعمان د ید وار :

 هدکد ید هلوسر ترمّع> ںولا صوص تااع رب وا a ردن دص ند ساع نبا

 قانددوس دذا ندلسع هدفدراو بو دا توراو هنرعا هراغم یل هراغردص

 هللا لوسا هلا بولد ییلبا هدرهاکس رکیایات یک تیکت نوگاوص بیطا ی

NSندسودرف تلح نام نالوالکوم هح راها ىلاعتو كرابت هللا قە  

 بود ىدا صاولد هگاوص ندنا رکیاب هک اتتمقا تورا قامریار هراخردص ۱

 لصفاو 0 هدک دید ردیمراو مب رھ هل وب قاح هدو هللا ےب هللا لوسراد یدو

 را دزو (ایس نيع٫س لع هل ناک واو دنا ڭم لخدال ا قحا یثعب یذلاو

 رم یف: هک نوح هللا لوسش ردزاو لد رھ هدا ز ید ندن وب لی

 هسااراو جد یلیع ردق یی ریمعس شرک ا نحرک هنج نیعوسیس یدردنوک ع

 1 هدهراغم مالسلا هيلع لوسر (هن دم باا ا تاج ص لوسر هح ورد لصف) 1

 ركب وا ترض > ہھکر ه بوروط نوک چ وا هرزوا ۱ لوق نوک نواهداورر

 لوقامدقم یسدهک نينا نوروتکربخ ندهرفک هلتالوک ام ضب هللادبع غوا
 وراغراب یا لوا هر بوروتک یهود یا یراق دل یکا زوغالوق یراک دا

 هشراتخا e نا 2 تواوارا وس یراک:ءد+ كرکبوا هاب ازوعالو جد ت رب

 هدنرخآ كننوک سج یتوک یلوا ثاوالاعب ر یراک درمک هر راغم نوعیج ند دم

 هلزوغالوق لصح یدا یسدهک نتا یرلفدعج ندهراذم تواوا کت دیکھ مج 1

 مالسل ا هيلع لوس هکر دررح درس تاک (تازع) روئلوا رابخاالاح هل اراصت>ا

 شلسکی ردوس كنوتاخ ولدآ درعمما هد زبم یمکیا كنا وج رپ هدلزمم یکلوا 3

 دوس ےظع لالا ق هدقدافص هل رالا رام ین رادع كن رانویقزپ هلبا هود رب ۱



 بم بم زوم

 | هناعانامزدعب یدجوز هلنوتاخ بواکهناعا ناب وچ بور دلوطیراباقرفاو بواک

 | یدوسرفاو راهنولبا بوزوط كد هنتفالخرج ترضح قاحینوبف كنوتاخ بولک
 هکن دا دیشنا ادنوب ندقناه هد هکم هدنوهظ دبعم ما ة صو هکر دپ ور یدرولغاص

 | لاب الزنامه + دبعم ما یو الح نیقفر * هنارجرمخ ساتلابز هللایرج ( مظن) |

 || * اهئاناو اهناشنع مکتخا اولس* دح قیفر یسمانم زافدقف * هیالصراو

 برع ولنآرپ ولدآ هقارش نکر دیک هدا وبهدعب (رتن) × دهشت ةاشااا واست نامکناف

 هئدبا لق یدڅ بویلب نکودنکهرب ه مالسلا هيلع لوسر شن رق اشاس ب ولک

 | امزوا هقارس نیکمردتا ادننیعا لهجوباوید مهر و هودزو هن هرونک ب وئوطا

 مهلا ) هدخدلاق یو ردنوک یکیار هدنزاارا هالوسر نربضح نوشتن تولک هلبا

 هلح تردق نکیا كيتباغ یغارط كر لوا هدنرلکدتا اعدوبد (تنشاع هانفک |
 نیکعا نيع ود مع هعد هی هنسک ی مکیدروک یزس بوک ەر كد هنبراقیئآ كن هقارش

 نولئروف هدنرکدد (دسرف قلطاف اقداص ناکنا مهالا) مالسااهیلع لوسز
 نب ديرب ندم “یب "هل هکر ذب و رح * یدلک هناا هدشنح *هوزغ قاح بودیک
 نوعا لوس ر زرد دصق بولت آ E نک ندباوت یک بیصطا

 ۱ هدکد ید ) بیصذا ن درب )بود (تنانم  اک | مالسا هیلع لوسر هدد لو

 ۱ لس هدک دید )اسا "هلق نم ه) نود تینا نگر هدد بولد )صو ان عادر (

 00 LIL كہھس حرخ) هدک دید )ےچس نن ھ) بولد (تنا نو هدول نولد

 .هدکدد ی نس رک اا تودبا بعت هد رب a ةحاضق و ت والح بولد

 || هيلع لوسر بولک هناعا هلرباوت هلج هدب رپ هدکد ید (هللالوسرهلادبعنب دڅ انا)
 | هکردیورم یدروب وید (نیهرکمربغ نیعئاط ےهساون مس هلل دا ) مالسلا

 | ندماش تبالو هلبا هنسک جاقرب ندراناپس» اطا رب ز ند هرشبم "هرشع هدلوب

 | هرکب واو هلوسر ترضح نیفلوا هل هدنحا هلفاق ردیک هن هکم بوند ندنرا
 لصف) راددلک هب هدم ند هکم هدع) نودنک بوک بودیا هده ناتفف قاررب

 || هیدنذم ها لوسراب یستربا كنکیدلک هاما د ر هکر دی ورم (ابقب لوزن رد |
 ۱ بور وئوک نویلغب هنجوا یسادج ییدسباد یدنک بود لدرمریک ن یرقاصس

 راصنا هکندنرانالس كنهندم لها نوشود هنکوا كلوسر ترضح هلبعباوت
 لاوقا بوقیج هلابقتسا هلاعتع یر لؤسر رایخا رفن زویشپ رایدلو راهتشا هاکءد |

 موج ینوک نیلا یبکیآ نوا تالوالا ع ر هجنراتخم یوون ماما ند هریک



 a ی ی. ¥

 | یهاب امرخولدآ ابق هدرب رون روک رهش هدنفرط خاص كنب رهش هنیدم هد یربک

 هرعلا دعب عیاقوو عبادب لاوحارد رشاع باب اچ

 قلعتم هن ربا او رایدثک هرکصتدلوصو لوسر ترصح هی هنیکسلا راد هنده

 جازدا هربتعم سصتخ وب نع هلج بواوا روصحانو روفوم روما تاعقاو نالوا
 رلنوب نالوا مهاو یظعا ندنرلحا نيفلوا حانح هلبوطد تباهنو هلیصفت تاغ

 یدشوا عورش هن رتا رب . عوبطلا هجو ىلع ها لوصح ن تعفنم لوصف هکرد

 ساو A هکز دب ورع دما ىلع ترمعح ندمآ رد لسعف )

 امدقمبواک ند هکمینوک یج بانوایبتجواضت مع ىلع ابعلارضف نکیا ابق لزم
 ںوقیج هرکصنوک چو ندلوسر ترض> بور وه رلیحاص یرلتناما هللوسر ما

 (ءرعجم) یداک ےک نينغالفص زدنوک بو روب هک ند راتفک فوخ نکل |

 نیفلوا حورح یرلقانا نّدکعروب نایب هدلو هّلاو یلع ترضح هک رد وص |
 الصا هورکصخدنوکو ا بولوپ افش لا ایف هدکدتنا امد بوباغص مالسلاهیلع لوسر

 لوسر هک ر دب و رخ (او لیکم ءان روز یدلوا ضراع او عجور هن رلقانا

 ند بوذا EIT سهو تا فرش رھ« ر , هدابق هلساخکا مالسلا هيلع

 زاغ هراکشا ادتنا هلتعاج هلاك لوسر ترمضحو رصسم نانلواانب ادتا هدب دج

 رڪ“ و هدنارق هژتنسانم رب هرکصتدلب حاقر زدررعم یکیداوب روس یرلوداق 1

 نا قحا مو لوانم یوعلایبع سادسا نحمل ) بوئلوا حده ییاععا كنو و

 ردشلروب ود (ن رهطلا بع هللا و او رهطت نا نو لاج ر هيف درو موقت 1

 نوک جوانوا هرزوا جا لوق هدابقمالسلا هيلع لوسر (هندع لوخد رد لصف) |

 هدل وب نکر رک هنن رهش هنده نوش هنن را هقان نوک هعج یخندرد نوا بوروط

 نوح ا یزاغ هعج هلا هنسک رفن قرق دوخا زو هدارعګر ند نس هلق ماس قب |ا

 ن اداش ناعا لها هلج تورک ه رھ تش هلا رثک عجو رقع ج هدعز تولیق

 هکر ای دلو نان یک یرعشم رەش ول بولاح رافد ناییصو ناوس + هحذو نادنخو

 * عاد هلل یعدام * اسل وکلا تو * عادولاتایلتنم * انیلعردبلا علط (یطن) :

 هرهش هل داعس مالسلا هيلع لوسر (رن) عاطلا صالا تشح * و ثوعلا اهدا

 نابهم هن هنأاخ هدنب مزب ناجر بر ل وسر یا راهنسک هک نذراضنا نکدرک ۱

 ( لوا )



 کک

 | هلعسبت نب رپ رھ مالسلاهیاع لوسر بو-ثباب هنبرامارتحااب قات مامز بود لوا
 || هکدوق.قجا ینلوب كنهود یني (ةرومأم اهناق اهلیبس اولخ) بوذبا اعد بوقاب

 | هقاطلا ةيظع دقان ودرول یناکمینجهزاو هلبا تراشاو رها ندفح بناجوا
 هدک دلک ه هیلاخ ضرا ناشوا ان فی رش دهم هدعب نوب رو راقب هنناب کیا

 | یکلوا بولاق بوکو چ هنکوا یوا یراصنا بوپاوآ ندیاحا بوملاق نوک و چ
 | بود (لزلا وه ىلاعت هللا ءاش نا) مالساا هيلع لو-سر هدکد کو چ هثماقم
 یآید. لد هثساس فشع نکسمو فرش ریس بوردنوک ب ویا هناخیب راب اسا

 ۱ رافد نوفیج E هڪ ھن هدک دکو ج هقان هکر زد و ع رل.دل وا هدنآ یارب ا

 * رانا ن: نم راوح س (ےظ) هکیدرردا مکس ید و ومر هفوش بولا

 | یخدرانآ نوید نیسدهروس یب هرلنا م السا | هيلع لوسر (رن) راحنم ادع ادب>اب

 نظایو رطاح سد راددروپ )۶ یبق نا لع هللاو هللا او) هدنراکدید هللا لوسرابم

 || نانک ص فرود ( هللا لو سر روت ءاج ) هن دم لها مادخو ناص نالوا

 ۱ (مالسلا هيلع لوسر دات لی هم ءاثس رد د لصق ).رلیداغاط هراودراح ناسر هډ نم

 لوطندنج افاامرخیردوغو قس ندح رک یراراوبد بوا 1 هنونلا نوا ینرب ده«
 فل رش دحر ش۶ا یضرع شع لوطا كسک اید ییط رعاعارذ رزویضرعو

 | نکرروشاطشاطیوشلاح هل راودنک هل ا هبات نو دنا وشراق هسدق نس هلق بويان

 | * هرخ الارجارجالانا هال * رهظاوانب ربا اذه * ربیخ لاجال لاجلا اذه )
 || هلع رک هدنفارطا هدقدلوا مات دج“ ىدرؤب ويد * هرجاهلاو راصنالا جراف

 | ندب وبا ییاراد بوران وا کیا بی رق هش زب یرب ن وچ رانو ناخ یکیا ندنجافا امرخ
 || بودنا هداب زوا ږږپ هدنزراوج هگدلوا هدان ز یرلنوتاخ نامز دعب بوچ وک اکا
 | یدلواهرع زوفط لصتم هنن رب یرب یرانکسم كن .رانوناخ زوفط هلج نامز دعب
 1 هدحارعم هليل هکر دررحم هدرببس تکا را ولی دعت تاعکر "هدا زرد لصفر)

 رک ءادعام بولوا تعکر چوا یزامن ماشخا هدقدلوا ضرف زاغ تفو شب
 ۱ ندقح بالج هرکصلیرپ هدساوررپ یار ا هب هن دم یدو اما قلوا

 برغمو کا هالص هرم و قاواردرداشعو مصعو رهط الص ضرف هر يدم

 | م یدلرویب ضرف قلاق هرزوا یرالاخ یکبلوا یسهلج كنقوشب هرارذابسمو
 | رجاهمنیتمکر نیتنکر ةالصلاتضرف ) هکرذب ورم ند هدا ترضح ہډب راخش

 ةضا رفلایچ رفتسلا ءالص تکرتو اعب را تضرفق هنندلایامالتسلا هياع یا

 هرارفاسمرد رد راک" ید هدجارمع لیا دعلوف وف سابعنا ردشعد ( لوالا



 جوک سپ رس

 12 لوسر ةا ناس اخاوم دسععرد لصف ) یدشلوا ض رف رمشنکیا

 جدو تا دززوا اس وهو ۱ هد فیع رش 71 ا ی ا

 درب هلبا رحاهم ررب هرزوا قلوا ثراو مدعم ندنراءاح رالا یوذ هم رار یرب
 طورمش بواب زاب همان دهع هرزوا بولساوب بودیا یشادنرق ترخآ یییراصنا
 ماحرالااواو او ) هدعوحر ندنسارغردب بوللوا تداعروار جا تدم هڪ هروب نم

 هکر دب و مەد نار یم ٭ یدنلوارح فو رحم هل آ (هللات نم مهطعب

 هع رق ندنرا ع لاک نی رجا ھم راصد ا همز ەدقدلوامقاوادتا هاعک هاخاوم دقع

 نالوا ینوناخ یکیایح بودا كبلع یفصن یتعب كب رش هدنرللام عیج بول آ هللا

 هام دنا یجوااب یجتدرد كره بودبا جاکن هنفلشادنرق بوباشوب یب رپ
 ناص تيت لاوما يج مالسلا هيلع لوسر هدربضللاقب هوزغ هدلوا عب زا
 عطقبم یرلجاتحا هراصنا بولک انغ هش رجاهم هدکد ثا مست هنن رجاهم

 هدساج ناک ( دواب هعداوم رد لصف )رایدلوا لقتسع هد-ثاعم روما نولوا

 تعاجمد هندم « رکصیآ شب ندک داک هر هند مالسلا هي ا لوسر هکر دروک دد

 ۱ دمعدعع ەد هعداوم هضرعت مدعو اا هرژوا یرالامو ند راددومنالوا هریثک

 موو دعو راهيعا تنواعم ه ودعر هنب رزوا مالسا لها هک هلطرشوش راددتا
 لوسر هکر د ورم ) تس لها ندمارد لصف ) رءدا تنواعم هرلزا لسم هسردبا

 ییهدوس یرانوناخو موشلک ما هلا هہطاف یرهع رک یرلقدوق هدهکم مالساا هيلع

 یلغوا كد زو عاما نالوا ینوتاخ ك 'هراح ن دز هدعب نولوا یرایداد اه اسو

 زومشب وهودیکیا نب زراکنمدخ وادآ عفاروبا هللا د زروب نه هکمروتک یی هماسا
 یرالغواوینامورما یاو ناخ یتیدوق هد هکم یخدرکب وبا نوردنوک هلی نلجرخ ها
 مدآ هگهروت ک ییهقدص او ییاع"ا یرزفو ییاجرا دبعو یهللا دبع

 ( ازغ تضرف رد لصف ) رلیدلک هه ندم بوقیح هلقافتا ندهکم نوردنوک

 ةباحصهدنننآ ( ریدقل مهرمصت ییعهللاناو اوظ ناب نولناش نیذللنذا ) هدرسافت

 بورضم یک هلویسر ترضح بوکج مالآ عاونا ندشب رق رافک هدهکم مارک
 بوروببوید مدلوا زومأم هلا ارغیخد كلبا ربص هدکد تا ظت بولک حورحم یک
 هارافک هللا هع رک تیا هداز ندسشع هدوظع نآرق نیفلوا زا مالسا رکسع
 دغلاتوح مالسارکسع هرکصادنراک دا تره ه هن دم یدراشماوا یهن ندهلناقم
 لزانادستا كرلتآ نالوا هدسنعحارغ تضرف بودا لوزت تباوب نیفمالشپ

 ( نالوا )



 ۱ e 92 تا ترمعج a هدرب س 5 یدند رد وب ییالوا

 یجد هرڪا دعب هکر دءزج هرس یسادتا كن رلثومبو انارسو تاوزغ نالوا
 هافاق تراخ هدلوالامس- رهام نالوا یمادتتا تل یجکیاا هدناضهر هام هدآ

 هدنراقدراونوردنوک هلا هنسک رفن زوتوا زج ترضح یرایع نوګا شو رق
 یرلیدنکهاک هدهقرفتم رومشو نینس هدعب یدلوا نج نیکعا هطاصم هلق رطر |

 بوت رو هاک هب هب راګ هاک یزرادرشس قرفتم ند هاد ضعب هاک |
 لووقت بد رفنع : یااز ۶ ددع ِك تر كنج 2 ا ا را 3

 زای یش س هد 0 ی ازا e توعد الت ۱۳ ااسم ناھ ۳

 سایو نیم رله تواک رلي سل بودا ادنود ) واصلا ( هدنرلتوو |

 هکعا عج هزاع قلخ مااا 2۰ اڪ لوسر هدالس . یهکی اك ےھ ب واک هلبا

 لاح و ۳ تی سال ها احا  نوهکر اد دعا یک اه انمرب

 ۱ ۱ یلوا نک ل بودا غار ید شنا یک ؟یلاح یر وا نیک قا

 یر ند هاڪ بود لر وک بسانموب دردسوګ تدا ی جوا دوم تداعی کا ۱۳

 | بودیشبا یماقاو ناذآ تیفیک ندکلمر هدننروص ناسنا هدهعقاو جارا ,

 بوح نیک اک یو ید هلهحوو هدنراک درب و ريح هلوسر ترمهح نور کوا

 ۱ کام داع لالب نوکرب هدب رایدعا نیم نذوب یش الت او |

 أ لو سر تولک هکم ۰ هلوسر ترضح "هر بوق وا ناذا حاسص |

 | ادنهرک کیا ید ( مولان ربخ ةواصلا ) هدنرکدید روتوامالسسلاهیلع |
 ۱ ندا تص مالک لوا توتیج هرمّشط بولا وا مالسلا هیلع لوسر هدکدتا |[ |

 هنگ ییادا حاص یزوس وہا ن هد رلیدید ( كناذاین هلعجا ۰ ) بودبا ظح

 لوف هر ا صا دن عمه ماسلا هيلع لوسسر هکر دی وه ( هلبق لب ورد لصف ) هلا

 1 هد دک“ ر هد هرن څط ندادن دءهداشلن مو هدنابعش فص هدا یل انوا هرزوآ حا

 یج وا كنضرذفیزا# یدنکبا اب هلب وا هلتعاج وشراق هنسلبق فی رش سدق

 ۱ 0 ف هجو بلقت یردق ) 2 دیلع لینارپج نکیا «دنعوکر كاتمکر

 ۳ یدلو | را 5 هک روس نورونک نتبآ ( هرطش کهوجو |

 هدنګازاغ جد باڪڪا هلج توود هثفرط وک هدنجما عوکر مالساا هيلع لۆس ۱ ۱
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 لصف) یدتا لایعتسا جا ئا لانو ید زگ ریغمب مر یح یا هکر ابم رك |

۰ 

۳۳۳ IEP DETTE TEETER REENEERETSTTET TEES 

 ۱ _ تکه

 | یدلوا Se هلعد هدف هلع> ما ,دنرلک لک هه دم یدا هک ا

 ۱ اند هیهبکم السلا هيلع لوسراما یدا سدذ ید هد سابعا بود

 . یهبمک نوجخلوا شا لابقتسسا یخد هت_ساکیا هدنقیهح نویاک هدفرطرپ ول
  ندسابصنارعح نا مش هدب را حرش# بوئد شءد یدررو.شود هنکو ا

 هدنسارا تباوریکبا ویا ارهاط هح 3 هک ردشعد بودنا تیاور وارد یکیا

 | یکلوا هدنرلکد لک هی هد 1 ردنکع قوا قیفوت هلیوب نکل روت روک تفلاخت
 ۱ رومأم هلا قلوا دب دمک نامز دعب هللا قثوا هسدق هن هلق یک

 هدعب نوای هب هک ادا هدافکم مالساا هيلع لوسر څرجنا ندتیعلاب رلي داوا

 ۱ ۵ سالاد دید یاییاانوا جد لک هر دم ه دز توایق ۵ رو لح ره لسجوا

 ۱ هدربساقت ( هدناق ) عاهللاو ردتعد یدشلوا ضرف ات هر دیک هدوب بولیق

 | ماما ی تاتک بود ید هعک ی هل تالعاع-او مهار ترمه

 | ES یر هلق لنایدنا هد لد هااع رَ ند-هدآراود هکر دب وره ند رهز

 نابعشهام هش هحهرکصتد هلک لب وح هکر دررگ هدربس بتک (موص تضرف رد

 | هدیابل رپ سەت * یدنلوا ضرف ندصح بناج نا ضر رمش موص هدروب 2
 | هدیآره هلبآ ار وشام موب هدمرح ءاملوا ندنضرف ناضر فلسس رابک ض
 بول دیدئلوا حسب یراتبضرذ كرلزا هلب را ناضمر یدبا ضرف موص و

 ناطهر موص هدرب تا عیج بولد ىدا هدا یداکد رد جد رل_صعب

 هکر دب ورع ندسابع نیا هدربس بنکب وند یدشلوا ضرف خد هيا راصنو دوهب
 ۱ توروک ماص هد وک اروشاع یرابدوهد یول هر ۸ ساب دم مالسل | هيلع لوسر

 ۱ قرغو لسسارسایب تاج موب بوروصوبد ( هنوموصت یذلا م ويلا اذهام)
 نیم )هدنراک- دید یدشعوط جروا هدب :وک وب هلا یک ربهغب یسوع نیغلوا نوع و

 ۲ ولنا س٥ بوئوط ید رلیدنک نوبد ( کنم یسوم چا هنس ءابحاب یواوق>

 نامز اروسشاع موص هکردب ورم خد ند هشناع ترضح یدسارما ید
 TER راّیوطهد هکممالساا دیلعلوسر بواوایرات دام جد كشد رق هضناط و ریندٌتیلهاح

 زئوط نیلبدبوتوطنیلبد ییارو شام هدقدنلوا ضرف ناضهر بولک هب هندم
 عیچاروشاع موصلواند زلوا ضرف ناضعر هیفاش ضع! و هیفن> عیج یداوا

 تضرفردلصف ) راد شعد یدیا تنس هیعقاش رکا بوید ید ا ضرذ هنیس»

 ۱ یکیا ندماربب هدنناصر كناب یجکیا كيرعه هک دررح هدربتس دیک 4 کز 1

 و



EER 

 1 هه بو وا هلو مالی اع لوسر یولوا مار هو مدعم نوک

 وا کات رعب ۵ هدلاوقا ر ۳ هد رس و شا سس هرزو ا محما لوق بور دست

 ۱ ۳ 5ک مدعع كل ر دعا وڏ ا هدنلس ۲ یگزوفطاب ید ردا

  Biدف دص ےھلاو ان ۱۱ وز ( هغلوا ضرف قاکز الا وما عاونا یر ی ۱ لیصعت 1

 1 0 2 تصر 1 و یدساوا لات یهلا ما هل دنا ام مکر و ٤ دره |

 ۲ بد رف نع هکر داوا عقاوهدعیسب روز هدننمش كتلي یاد جش كرم ےھ

 ۲ روش لوک هجو كنرعح هاو رل ءب( رخ ع رګرد لصف) رونو | لیصفت |

 ۱ هد هش ده هکر دثاوا عفاو هد ىجا هرزوا ا 0 درد هر زوا ۱

 ۱ کا اههعاو سال عقاتمو رک ما اد لف رمال او ر | ن ر

 هلع لوسر جدو نیغاروس رنک ام هدف هدکد تا لوزن ا (امهعفننم

 ۱ رصد تواوا نما ی رکا كنواڪڪ نیکعد ا ع رک یف مدع هللا نا )مالسلا ۱

 ماشحا هثسکرپ بوجگا رد خر ور کی ءاثن هتل دالرو ) ساثال مقام ۱ ٠

 قسهروس (نورفاک- J ااا لف) نیخلوا e a بود اتاما ه هاڪ ضهبهدنزاع

 لوزن ا (یراکس مناو هولصلا او رئال اا نذلا ھلاا) هدفدوقوا طاغ
 ۱ قاتا بولوا را هدرل:امز نایلوا نی ھه رانامز زاع E ض بودا ۱۱

 ۱ اون :ا نذلا اهبا) لالا EE اعد ود فاش رها ۳۷ ر مهلن) ۱

 ٩ لعل هوتتجاف ناطیسشلا لعنم سجر مال زالاو باصفالاو سسلاو رما اما

 i ٠ و رسالاو رمطاییءاضغلاوءوادعاا مکنیب عقوبنآ ناطیشلا دب رباعا نوع ۱

 ۱ مالساا هيلع لوشر بودا لو قنا (نوهتنم منا لېف ةالصاانعو هللارک ذ نع

 | ود یدلوا مارح رج قك ہک تالو هاک ۲ نعد( تە رح دق رعنا نآ الا )

 ید ردتا E هد ھە

 چک مالسلاهیلع لوسر تاوزغرد مشع یداح باب لە

 | لوسر ترضح هکر دررق» ھن . رزوا كلوب یرلحالطصا ریسو ثیدح نف ءالع
 | هبازمس نهج زافک یرودنک ت رابلاو .دالسلا لقا ةع ناقصا فرق

 ۱ رفظ ركع ید رب ندراصتاو نی رجاهم بود هورخ هن :کیدتیا از رج تاج یازغ

 1 رب به لها رکا بوند ثعب دو هب رس هنن راکدردنو ۲ نوک ادرس هراعش 1

 | ندرفن شب هب رس هدسوماق نکل بودیا قالطا هندالوا لقا ندهب مس ین



 e ندزو اا ها رد هدالوا دا هزوتردو و و

 رشک هاک و ْللفر ۱ ادخ لوسر س) ردرو دم ود رود هجنراو ۱

 نوا ت ها یرکاا ر یرکیاب ترد یر ٌش ١ ییرکبا ید رکن تاذلاب هلا

 مع E O رج ا

A3 ۷  

 ۱ بودا لكذ> هلرافک هد ارغ زوعط ىج هوا لیصت بد رقنع بودا | انک و

 هلا برع ل ابو رافک هرزوا طو رش ضع ,oN? E CR هل ر Sus هدن_سدقاب ۱

 رخ نوا د ۵ طبس هک لیلا ن رالام بورحاق راک هل بولوا څ 2

 تیشرت

 بولک بوئود نیغه وب هننکرروطوشراق بوعیچند هن دم نوار سس ۰
 ۲ il رافکف ی وشد رع نوفهالوایهلا ما هکنج جد |
 | فئاوط هفلت لئابق هکردب و رم ردشماموا كنج الصاهرزوا حک لوقهدب ربغ |

 5ا رغ هک هتسارحو تاج یر رد ضعء) هک هنراخ هک هب هب راک لک هلا برع

 ۱ قالتخا هدنددعثءد و هبرسیراکدزدنوک نودیا رادرس شیب رپ ندا ون ھم 1

 بوند یدبا یرادعم شعلا هدالحرب ید قرف 5 هدنلحرب كهندل بهاومنوالوا

 کر دنو رم * یدلنبد یدنا شب زوتواا زر رک زوتواا شب ىللا هدرمس بنک هت

 ت ا توش

 هرج هرم یسادتاكن راثوعب و انارو تاوزغ عیج نالوا هطساولاب و تاذلا
 | تراغ هدنلوالا ےہ ر كنلب یجکیاب هدناضمر هام ہد دبا یکدب كترعه کرد
 هدقدراو بودنا رادرس هرفن زوتوا ن هزج ترضح> یرل-ب۶ نوا شب رق "هلفاق
 نالوا هطساولا و تاذاب و درک تويعا كنح نکا لا ڪم هلع طا

 كره نامه بولوا هن رزوا برع لئابق رافک یراثوعب و اارمسو تاوزغ عیج
 هکیدب هتفرطموررادد وب "هورغنالوا یرابارسو تاورغرخآ هدبجر هام هدنزوةط

 کس یخ سست تم

 هاغه دک دلدیشدا وب درتسب | كمر دنوکر کسع هب هن دم لع ی لة ره نالوا مور رصیق

 3 لئابق راحات نکل بولوا هعناضصم یک جد هدهرمخ ذو راوطو لامو نامز یسا

 هی رکسع كب قرفا ك شعاب ك زونوا بو دبا توعد نرانالتس* برع
 | ندناشف تاالض رافک بواب روط هتفه جاقر بولب راو هتسارا ماش هلا هندم

 لاس بوریدتا تراع ینکب ندب رع لئابق ضعب هدفارطا نیفمالوا ناشد

 is س ك هلا ر فری ردقوب هیارغرب چ ھ رلردلک هر هد مانو

 یی رلکد لک نوئود ندعا كن هلرافک نکل بودا ازغو یب راک دعا ارغ تاذلاب

 نیفلوا ليل تباغ هجو نم خد یسدنافو لیوطن لاک حات كنا رڪ ذ
 ةر تاوزرغ یرلک دنا كنج هلزافک بودا رفس تاذلاب نامه د یر
 E OE )روثلوا ناب هدلقتسم لصفررالاح هک ردوب وب او لا ۱



 یر

eبیک مپ  

 نیفلوا وارغ یرلک دا هلام ادتبا هلرافک تالو-سر ترم > قافتالاب (یرکلا

 تعب «دنآ هکرد هیسدح "وزغابناثوب الوا یزازغ لطفا ندنتهج با اوث ترک
 جاتحهل صدت تاغ یلاوحا ارج یلاع ءارغ وشا راشءد ردشاوا عفا و ناوضر

 بونود ندماش شی رق رافک راح ن قرقاب زوتوا هکردو یلاجا لاک نیفلوا
 یجکبا كره نوعمینغ نی رالام كرلنآ مالسلا هيلع ل وسر نک رار دیک هیوکم

 زوج هدنیننا یجمز کیا هدنس ینوک یا نوا كناضهر هام هدنلب
 نی ردنوک یجداب رَ هب کج دک دتا را بوقیج ندهشدم هلبا هک شد

 هب هکم ندلوب رخآ راجت بو-شنب بواک رفاک كيب دوخاب یللا زوب زوةط هلتعرس
 هدنناب وب وقرپ هدنسارګګ رد مد اا قم علیا دن ده رافک میس تودک

 بودیا كنج مظع جاستح هلیصفت تیاغ ینوک هعجج یجتدب نوا كنيآ ناضمر
 یزکا هکیدلوا لتف رفث شع ندهرفک بولوا دیش هت دک تود نوا

 رسا ید رفاک شع یدا نيم لهجوبا یسبرب بواوا شی رق موق ءاسور
 قاعتم هب یدک هدعت هكدا ساسع یگ تالوسر نرضح ی رب هک یداوا

 شیرفرافک نکل بواوا شاک هناعا امدقم دوخا بولک هناعا هدکدروک هزر
 یر كراربسا یدلبا زامطا ناعا ووي ا E ناعآ ندنووخ

 رکسعرک ردب و رم یدلک هناما تا ناف یردارب كابلع ترشح جد

 بوئلوا لتق ربسا یکیا هدعب بولوا مو, وط هدازغوب هلببس لوسر ءاعد مالعا
 روک ذم هدر سافت رلیدتا دازآ فا یراب رفا نالوا هد دکم نب رایقاب

 ارپ نامه هدنرلګا نیغہعج هنینغو تراغ در مال سلا هيلع ل وسز رکسء هک رد
 بولوا هدای ولپاب واقوا یبیقای بولوا ا جلا ےیل تلا نک تآ یکیا
 بو هبهودرب نک ےک جوا بواوا هود شک هکمروتوک یرلت او هکع هد دلرول
 زرفاک اما یدرزب هیهودر هلا هنراح نيد زو ىلع جد مالساا هيلع لوا ج

 راو برح تالآو نشوجو هبج رفاو هود زویدب تآ زو هدنراما نیکلک هکنج
 جوا نوا زويجوا هد ددع نیل رح مالسلا هيلع لوسر رکسع هدربس تک دا

 نده اک نکراقج ندندم م السلا هیلع لوسر ییلداو | روه شم ولد یدا

 تمدح نکا ۱ لکد هلی هدا شرت تویلرععا رلرصم موم ضعب هن نک نت

 ۳ هدارغباوث هز هتسک شدزویچوا نالوا داس نیفلوا لوسر
 ندنراگانوابزاب یکیدتا روهط هریک تازڪ د هدارغ وشا نودردنوخ 2 رتذدلوا

 داب وبق ررفاک هکردب ورم (هزجت*) ردوب یراذیلوا جات هلیصفتو ی راوظع



 3 تو بر قم

 ۱ 1 | هللاذمکص بوئوق هدرینسوصو لاسصوق رانا س٥ نیفلوا نیفعوق هر بسانهرب
 نیغمالوا شفلوا سا كعا £ ید بوژآ یراشود هک كن کا

 اصوصخ

 هلهج وره نيا رو! کحم نکا رل وزرع نیکعا هسوسو نیعا ناطیش هن رایلق

 ساعللا مکیشغیذا ) رایدلوا روضح نیفلواقطباب یربیرودرا هسیار افک رورسم

 ۱ ناطیشلارجر مکنع بهذی و هبک رهطب ءام ءاعسل نم مکیلع لای و هسنم نما

 ۱ هکز د و رم( هز ) ردنراشا هیهصق و یبا (مدقالا هبت و یکبولق ىلع طدربلو

 جافر هلب الا كرابم هنباحا مالسسااهیلع لو سر هصک قجهلوا سنج یر
 ةمكح بوزتسوک_و ید رد رب قحوللوا لَ كلالف ییغوا نالف لحو هتسلا هدر

 ودع یر ند هلج رلیدشوا لف هدرلناکم نیعموا هایعد رارفاک یرلکد ید هليا

 هعقاو یش رقرافک هنلوسر لاعا قح هکر دب و راهم ) یدبانیعل لهجوا ند

 | ید هدقدلوا عج رکسع یکیا بور و ربخ هیاحا دوا بورسوک زآ هدندس
 ناروط هدنناب دوع سم نا تح بو سوکز  یرافک هرلنآ نوعهافروو رانا م

 بوبدهلوا راو رفن زوب دوا بوبد هلوا یراو رفن شع زارفاک هد نموشراق همدا
 یا ا هلا دحل هج وبا تح ںورتسوکز ا هرانآ یخد یرلنال نوعا قماجاق رافک

 TES هر و 6 یرلزاپسم هدقدشلوا هب را ن € بواوا رورفه و ید ردهمعلرپ هر

 هومن رب ذاو ) ےہ کن یدربدخآ فوځ هو وکو دک یرالڈم کا كرنا سا

 ( الوعفم ناک | ا هللا یضقیل مهنیعاین کلش و البق مکتیعاق متیعتلا ذا

 ملثم (nfs ةرفاک یرخاو هللا لیبس ین ل تات ۳ i کند ر هلی

 رف او هتک مان دشاکع هدنآریتعم هڪ ( هزه هرم ) ردیراشا هر ص3 وب یا ۳ نیعلا یر

 بور و یسامر ندواراکا مالسلا هيلع لو سر هد دلرق یم نج بودا لاح

 هلتح تردقهدک دکلس هللا بقا ایا هشاکع هدک دید ( هشاکعا اذهب تاق )

 كفوا بودبا كنج هلکنآ نيفلوا جلف نیکسک العارب ولروهدقآ مکحو نوژوا
 ا ندا یوعد توی هرکصن دشنافو مالسلا هيلع لوسر بوثوق نوع یا

 او هع بوس د یدزروط ملت وا كد هساوا درهشهشاکع هدنسارع ید ۱

 هز یهدرد ءار ۶ هدهوشلا حراعم * ردشلوا عقاو هدنسارع د>ایجد هر هر ۳1

 تكنهنسک یکی وادآ لسا نب لس هلبا هناجدوبا بویغلوا رک ذ هنمان هشاکع فیس |

 تالهجوبا ورع نب ذاعم هکر دی ورح (مزح ) ردروک ذم ود یدلوا عقاو هدنمح
 یلوقرب واک ید هه رکع لیغوا تالهح وا ںورو شود ب ولاح رزق یتغادا

 هئتسوا كلا مالسا | ياع لوسر هدک د لک شما نت ہد رد بوسک ندنشیزو ۱

 ٠ ( كرابم ر)



 | هضیقر طول هلغاربط ندرب بوتیچ همشط قره وقواتنآ (ریدلانواوب و عطا |

 مت ی لس

 || لوالاک نوشت نا ا ابحت هل ۹ نرد ا ی رات 3 كرابم

 | نیرو مالسااهیلع لوسر هدد دنلشاب هکنح هکر د وص( ۰ ر 3 یدلو ۱

 ۱ لعرض لا 5 لب ا الکل وب ۴ یرلکد بد شا ر > نالبا ند دھو امر

 ن د رازوک ریست لا اف هدک دشا هبلغ وه وا بودا ادت ا ترا و ع ةداعد

 1 یک ت نوعا تز هر دصأا ارکب وبا یرلعد دص ق: قل قفز وجا

 1 مرچ )ندا تراشا هر هصق ول بودنا لوزت هد هکماقتاس هدع) بودا تراس

 | (اودش ) هدعب بوت آ هئفرط راثک بوبد ( هوجولاتهاش ) بولآ شاط هدرخ
 لوسریودنا هلج هل رلزالپس 9 كل, !موعگندروءوارب نعد بوبد ۱ و

 | رادقهررب هن رغا هننروب و هنب زو کر فاک ره هللاردش ندزوت ییددنآ مالساا هيلع

 | هلبا رازاتسم ن دغر داوا یسلاق یراشاب بورد شغوا 3 د رازوک یر ره نیکمرک

 | نبرد بوی یک بوق نیک دف هک الم نالک هدنرو ناسا

 || تیمرذا تبمرامو ) هدوظع نآرق یدتا رارفراو لو راجا ید ی
 || رلتلک هناعا ندررفاک وا نامز ده! ردیااعاو تراشا هبانعموب ( یمرهللا نکلو
 ندرب كسکو ب هنګا رانگلرومذ هدنآ یییدنا شاط ءزغسوا مالسااهیلع لوسر

 هلج دا شعلا رلادص ولتییه تباغ ندنروب لوک یک ی سادص كنغیدلتا راشاط

 یربظن تر ے* و * ردرلشعیا و یدشاو .r كزع لوقوق

 ۱ جز سطل رولک ا یرادعم ءرجرب ےک 2 رد شالوا عقاو ید هدنئح "ءورغ

 هرزوا ح۵1 لوق بولوافالتخاهدنراددع نیزک کنالم نالک نوتا نینموم

 هژرافکر ضبنوحا هک الم وبشار داوا كب شب مان واک ك رشیکیا هدعب كياالوا

 || هلسابعنآ نکل بوبد رلیدلکن وحانینموم واق تب وقت درع نا #٤ بولا هلناعم

 || بویغیا هلناقع,دشنح هورغوهددحا هو زغامابودما هللاقم هعفد وب هک الم اراک |

 رلزا( سه هکر دب وع بود یدرل شاک نوعا نینموم ددع رشکت در ناه

 ها و رب ز ندهباحصدنیلد ءایسا قآ هرزوا تباور یکیا ندسابع نیآ ییهکنالم
 هزانآ هک الم تح تور هراکشا هدنرلتروص ناسنا ولت آ شاراص داد قراص

 | * یدراردینیا نب زاوآیرلت آ نامه بویمروک ییهکنالمزرفاک نکل بویلپوس
 ی بوئروک هدنرلنزوص هتک ,یرک داب طب ه رل زام سد هد الف ردنا راضعب

 یدراربدزرولعاط بوجاق ةسرار دبا هلج هز وا مزبر 1 !هللاو هکم دتشبا ندرارذاک

 يدب ؟نال مکر ان هللاناف اورشبا ) بوزک هنتسارآ یرافص یدو بوب]



oهو 4.  

 هقارس ندرافکر هاشم نیعل سلبا هکردب وره * یدررید ( هودبیال ءالوهو
 نکفروق رسا ارس نولک ھنن رکسص نزافک, هلنطایش ۵ صز بورک هبشتروص

 نکروشلي وسو شيا هنیل ا تاله ج وبا هدک دروک یب هک الم بود منع هرس د ن

 نسردىکه دناق یدع" كدردبا نساوعد تنواسم هزب هفارمسا بوحاق بوکج قلا
 تلف بود مراقروک ندهالا مرروک E و ترم هدک دید

 سانلا نم مولا مکد بلاغال لاقو ےھلاعا ناطیلا ھا نی زذا و) ہد آرد کتیدلوا
 E یر ینا لاقو هبفع ىلع صكن نانتقلا تءارت الف ےکلراجیتآو

 ا نا * ردنا نراشا هر دص وب ا ( باعءلاد دش هللاو هللا فاخ اینا

 عاص لهتمايق هلع> "هدعوارب ز یدشهاقروفندک اله هدلحوا ناطیش رک ردلوقنم

 نوعخالواعیطءاکا هنسک بودیارسا یی ودنک لیناربجنکل یدرولب یتفجملوا
 كردقییاع ردنالوا ازغ لح هد هندل بهاوم * یدشهروقولد هرتسوک هقلخ

 بودیتشدا نزاوآ لبط ندنردق رنک ندلحوا ن الایلا هکر دن دنسهیقاتامالع

 ردشل وا لیص هد رووا داقتعا ردشعا روهط نوا لوسر ترضح ترصن

 هیس هعقاورب ولوقروقبدا یب بهلوا بس یلام ءادعاربکآ هکر د و مع ( هداف )
 نودنشدا نمازهناو لاله كن راشادل وببوردن وکل د هتم ر بولاق ہد هکمهدکنجوشا

 یراکدبد هسدع هنع»| هک نم یک ماذج كب رعفناط ندک تست

 ییا فدک فشک ندب هدقدلوا كاله هرکصندنوک یدب ب واوا التم هضم
 بواب ران هرمشاط هلاجم رک صن دنوک چ وا راک رخ ابوي هر او هتسک هنا ندنسهحار

 یراغندقمگی هنن رزواییهطوا یی دلا داور *راددتاراسکنس ندقار ا یب رزوا

 (دحاءوزخرد لصف ) ادخ لوسر نش دهلوا هلیوب هشمه ( ع )رایدمهلوب هراح
 هکردوب یلاججالاک نیفلوا ررح هلبا لیصفت هدربس بتک ارج تنجیارغ وبا
 بولوا بورکمو نوزح هنب راقدلوا بوکنمو بزلغ ردغلایوذ راذک هدردب یازغ
 فولا عج ندبهذو هضف بولک هبغ قول ًاةلالض یایقشانالوا فویسلا هی

 ولنآ یزو کیا وا هج یزوید هدنرلا هک هلبا رثااقش رکسع رفن كسچوا بودا

 هدنلب یوا تنرعه یداراو یرهودكب چ وا بولوازادنارنو هدا ىز
 دحاهدرب حڅ “ر فرب هب هنن دم ںولک توک ھبنشراھج یتوک یھکیا نوا کالاوش هام

 ذتسصم یکیا دشکو ن ینوک هعجیخد مالسلاهیلع لوسر نونوق هتئاب یغاط
 یکعیا كنحندنحا رهش هلیاحصا کا ود مدروک هعقاورپ هلوقمو- ردا تاالد
 ۱ هلا هنج کر فن كب لمار | هاو نابلوا رماح هدنسارغردب هدنراکدر وک بساثع

 یمهفناط نیفانع ندهن دملها یزوبحوا نکل بویج ےجصلا لبق یت وک توس

 ( نيغلوا )
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 را زودنک کلاغ زن دویدن ی الا داع E ر تقوا نیغاوا 0

 یرشنزولجد كراتآ تولوا هداس هلج ا ةا تواوایرات ارز كنهدزبواناسه | ۱

 هنخاط دحا بوراو رتا عابدی رن تالآ هی نسهبج قرا لو
 رک سع هلب زرادرسر یزادناربت رفنیللابوروط وراق هب هند بورپ و هقرآ |

 ندزکنر الصا لاح لک ییع هه دنوکر بش هرسن قاح بو و هنغل رادامو

 دعا توروب ودردررفم قلوار ۱ ه ظهر کد ها نکسرواوا م ده تدا هکن س هیلر 1

 دیر هنسک چ اقر هل رادان راداع رش رب نوا ایدہ هارانکنولوا لاح مظع

 یشحو یدآ ییهرجچب نرضح هللاذمکص هدانئاوب نواوا حورح یک او لوت |

 راسک اخ رافک هدمد تودنآ دیهش ںوروا هللا هب رد ندر واک یش دیفرب

 بونص نیفللوا نوکنرس ید یرفلع نویلریکس رازالس» یی رانا كن رلوات آ
 رانا س* هرنراک دود هش رادرآ نوا تچنع مالسا رکسع بویلفاب هفجاق

 لامود ردنعنع تصرف نیک ود تصرف هتونغ یک اكر رادناک نالوا رادافف
 || لها ناد رم ینادی» یر ولت آ كررفاک نولغاط هیات هلنیاسم راس یراذک |ا

 | بودیغاط یرینالتع نودا هلج ندندرا كمالسا رکسع نیکمروک ی اخ ندناعا
 هنسک ردق زوتوا ندهباحص بودال:قیرادناک جاکر ناروط هدنرارب هل رارادرمس ۱

 مالساا هلع لوپز بود نو.لوا ادخ مالس رب اکسوادق هکیل وب ریس

E A اس e 

 | هلو-سر ترضجرفاک شب ترد هلفافتا بولوا دیهشررررب كردباكنج هدنکوا

 خور یرزیدو یراةمراپ و یرلقاکی و یراثل او یراقادود كرابم بوت اراشاط |
 || نالواهدراشاب بولب رق یددوزا یهدنفرط غاص كنس هکح تلایح نواوا ۱

 ۱ دعکدلواناورناق ندنراتحارج رب ره بوناب کم هن رلقاکب یسهقلح يکنا كنهفلوت

 | ودرولکباذع ندکو ک هرافکه س رشو دهر ماقرک نایلاع مضفاونایدآ مرک | لوا

 | ەداکد زؤر بانجو ید (نواال مینان یوتلرفغا ےھللا) هدرب کج. دیامدد بواید قاق |
 یهزو وفع یهز ( ظن ) یدراردبا رافغتسا نوحارلنآو راذتعا ندنفرط رافک ۱

 || لوسز هکرد ورم (ز )دودومینآ یدندیاقح نویگنا * دوج ینهزو فطا ||
 ۱ هدقد)وا دیهش رگ نب بصیر راد ءناروط هدنرلکو ا تواوا ح ورح مالسلاهیلع

 | کیا تؤدا ادت وند یدنسلوا لف دخ هرزوا یرللطاب عز رارشا رافک ضعب
 نوشالوطیراقالاو یرالبد بوشاش يراطعب كنیلس ب كد کسعرکآ ندفرط |
 دیش دم یرکان 1۹ تونل رک درر ض.ب د یق ۲ نودیک اتم هش ده | /

 ۱ كلج کع هلا | دو ءاضصر بلط ا ردنوعال ی زع رمز و لر ه.یلوا



 1 ۳ ندنناگلوطو ترشح بتا داو 37 یرادصن بودیا

 بول بوروک یسب رب كياحا بوروط هدریاهنترپ هاا جاقرب مالسلا هيلع لوسر
 | دج رادعن یدو راب راهج هدکدتا ادن ود کالک ر لناس ردغاص هلال وسر

ASلوسر بودا مو وسر تروح فلخ نیا هدرا دلوا عج هند م  

 بت واق 0 توا ح ور ی یب در زاغو كن تكنوحلم بول 1 4 رحاک | مالسلا هیلع ۱

 عا یدلوا لاله ر در هکمد دول توزاو من زا تناوب بولت رف یتوکیار

 نالوارضاح هدنراک دا مو ەر والکش هراغمینددروط الور ت رم > ر افک ض ەد ۱

 رو دم هدم سافت هلع نوداط توئوط RSE یرافک نارا و هاوج

 توق توغارپ قو> تا ساالر ۳ هاط اع ق> هرا- AE واو 2 ینددلو ۱

 درب هدنسارگک ردن ل كح هلک نایق وبا نالوا ير ؟یاراو یراترکو

 بعرا اورفک نرذاابواق قانس) رادتک ںؤاکح نودا 1 لهدا كز 5

 دج نکر دک هب هکم ررفاک لوق یجنکیا رد وبدا رع هدلوقرب هدنتبآ (هللاباوکر شااع 1

 بودبا هرواشم هک هنیدم نولو د وید لهدا مات یب رايا نکیاراحورحت یرکسع
 كا هلراععإ هعج تیانع هلرل> و رګ نودیشدآ ییآ مالسلا هماع لوسر ترسو>

 هکر دیش دقار فوخ یلاعتقح هنملق لر راک نیداوا عج س رب رکسع بوج ندرهش
 هل داعس مالا اع لوفر ترض > نودیک ه هکءبودنا تعارف ندکعو ده هنده

 دعوررفاکرو ص هر asl در راربد دسالا ءارج "هو رغ هرفس وشا ب واک هب هن دم

 نکل نوعیح ندهن دم جد مان تسلا هيلع لوسر ترض> ندهکم هرزوا قداس

 نی رلفوخهرلنالس» نودا لل عتود زمهدیا كنج ردینامز ط بوقروق ررفاک

 هوزرغ فسوب بونود هنبراتطویرب ره نیدلوا عج رکسعییا بویمروبوط
 مولعم هکر دشعارودصهمثک تازجت* هد دحا "ورغ (هزت*) زرد قیوسااتاذ
 یزوکرب هدکنج كناعنلانب ةداتقالواهک ر دوب یرانایلوا جاتح هلرصفت كن رانلوا
 مےللا) بود وق هن رب هلیلاكرابم مالساا هیلعلوسر هدک دلک شلبصا هنغاکب بوقیح

 تزمنع>نواوایلبجاو رواوییعاندیکلوا یلاعتهلاةردش هدک دید (الاچاهسک ۱ |

 لاکو هدنح توق ندنزوکرب وا یزوکو شا كد هیجندا تافو هدنتفالسخرع |
 هن زاغو كنصطانب موثاک هکر دب ور (زګ) یدناهدان ز هداملالع هدتینارو ۲

 نيرا ىزغا كرا مالساا هيلع لوسر ترضح نيغلوا ح ورم بونفوط قوا ۱

 ١ در ( ن تڪ یدلوب ۲ او تزرغ تل تردقا ( 0 0( هدک دروس 1

 | بویلریآالصا ندنانب بو وروق تاغ هدکنح یلوسر ترضح هللادبعنب ةیلط
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 ۱ هندوجو هرجش كنب راطعب و یدالشاب هکنج مظع هلرافک نب نیفلوا لاس ندملاو

 ۱ كشن هللادبع هکر دب و ره ( هر ) یدالسشا ناوعرا لاسها ندنحارح

 | هدکدرب ویسهراب حاغآرباک | مالسلا هيلع لوسر ترضح نیفاربق یل هدکنجوب |
 نوحرع یدآ لمف لوا بود !گلتشح هلکیا بولوا فروم دالءارب هل دد تردو

 0 مصتعم ند دیسایع یافلخ هل :امز رو رح نوک د هت سهرو هدقدلوا دیهش تووق

 | کرد ورم (هرص- ) یدلا نوناص هنولا زونکیا ییآیرب ندنسا رعا كهللاب |
 | لوسر هدقدنآ یتسهلج بولو! قوا هنادیللا تولوا زادنارت زاتعورهام همطوبا
 | (عاربصم) دواب وند هحطاباا مرا بور و یراهراپ جا ررب درب اکا مالسلا هيلع

 | بوج یاهراپ نالوا ناکردنا ناکیب * بوبلرک ینآ هاب بویازوک یلوسز سما
 ھه رار یرب را انک ها ندنو و كا و یدرولت | تولوا نوو فطار رر

 | هدکتحهکرد ورم (هزع* ) یدرولتاص هعه هدنومرازاب یرلضعب و یدرولناق
 | تروعفثک هتروع بولا قوارفاکرب رروحاوص هن رلحورح £ رازی

 | نیدعسصاخ یا مالسلا هیلعلوسر هدکد لوک هل ههفهف رفاک وا نیفلواعفاو

 ۱ اص 3 زاغوب كرفاک بوت هدکدندتآ کوش بور و قوارب هصاقویا
 | یخدكنا بواوانایع (نادت ندناک) رس بولقب هنوتسوا یسهقرا هلیسحا ناج
 ۱ هتیمرد دس مهللا بولوا نادنخو ناداش مالسیل يلع لوسر «دقداوا ناداع یتروع

 ۱ اعاد تولوا هوعدلا نایهسم رو و هدکد تا اعدرنخ وند ( هنوعد بحاو

 ناسا فاکتی ید قوا ییادنآ تواوا ردنا لرب قلخ هلج هی اعد

 ٠ حور مالل اهيلع لوسر هک ردر وک ذم هدعیات ریست ر ( هر ) یداوازعا فلت

 || اة بوناه زوب كوك ی ناق هدعببوتوط نی رللارابم هنمراافناقا هدقدلوا
 ٠ هدنژوب رب هس شو د هرب یردق هرذرب رکا هک یدرارروب % یدزرعشود هر یهر طرب

 || ییهکنالم مالسلا هلع لوسسر هکردی ورم ( هنس* ) یدرواواز تواالصا
 | *ام هدنگارلفرظ ندشموک هدنسسارا كره بار یرماع یپانب هلظنح هکمدروک
 | ییهلظت> رلهنسک ضب بوبدراروب هلبایپ وصروم#ب نالوا هدتلوب عی هلیانزم |
 | هدهاشم یکدلر دتا لس اعقاو نولوب راطوص ندنشاب بواوب هدتسارادهش
 || ینسنربا كن هک یکیدتا لهأتهکرکم هدقدلوالاّوس هتنوتاخ هدرهش هدعب بوتلوا |

 | یلغوا كن هلط یا شا هدعن شما شفک لات تودیک هنسارع دجحا هلرا هل



 FES ) و Ls كاللا لیسخ توقوط ۱

 رسم یدک ۳ € بوش د راددع | كئحاما تولوا صا هکتالف جد هدارغو
1 

 قارربهدننابیکیا كالوسر ترمع> هددحا "هورغ هک ردب ورم ندصاقو یبا نبدء
 الصا رخوءو مدقم ندنایرلنآ بودا كنح مظع هلرافک مدروک رهنسک واناتغق

 یوون ماما ,زابسم ح رشبوید ردایاکیعو لیئاربج رلنا د مم اها # مدمروک |

 نيد دصومح هوا هورغ كعا هلاعم هکنالم درع تلور ترضخ |

 دا" هوزغ هک هدام رم *بودردیادر ثیدح وب یرا هن |

 بوروتکق وا غیدنارهدنسکر مکیداب واز وپ قآ واتروصبوخ هگدنا قوا نب هرارفاک ۱

 نده باوک چد هدوونننادهاوش بوند شعدمرالک !قلوا کالم یا یدررو اک, ]8

 ردق واکس یه بوروک هدئسارا رفاک لوتعمیدب قوع نب نجرادبعیر ۳

 کیدمروک تی راربغمدتبا لتف نب ییسکیاویشا هدک دیدلدتالتق یم بهییهنسک

 ىلع ترضح هکر د وه جد هدوونلا جراعم # نون دیدند یدتا لتف زی ۱

 هل دشودره بوشوددرپ هدندرد بو شا ربا تحارجترد نوااکب هددحا هورغ |
 هکتاكنج هلرانکر او بوریدلاق بوشیاب هیاوقدننک یوبشوخو یو ر بوخرپ ||

 هرکصتدکنح بوبد ردرایضار ن رانا نسهدتعاط كنلو رو كمللانس

 یدیالاریح هتک لوا هکنوساوا نیدنآ كزوک یلعاب هدنکیدید هلوسر ت رک
 كنا ىلع هدقداوإ دیهش بعصم نالوا لوسر رادلع ه درس بند هک # .یدد

 هدننروص كيصحم هدتاورر بول وا هدنآ هرم هرهش بواآ مورلا وبا ی ردارب

 (بصععاب مدشت) مالسسلاهب اء لوسر هدک دلنود هرهش بوروتکه لس بول آ تالءر

 ىلع بول ن کبدی ا بال A1 مالساا هیاع لوسر نیکعد کد ب صعد نا هد ۳

 هدربسبنک (هزچد i O همورلا و" یردارب ك صم بولا

 (ه.تلا نبا اناو اهذخ) نوتاشاط بوشالش هلوسر ترضح رفاکرب وادآ هیقزبا |
 ۱ یتس هللا ینا ( هللالاخ ) بولیس نناق لب رزو رام مالسااهیلع لوسر بود 1

 ۱ هب هکمراذک بولو لوصو هتاجاقده لو-رااعد هدن راکدد نوسنا معحولیلذ ۳

 ۱ عاطرب ه4]4> رد نک رو وااهنت هدخاطرب نت ر 4 زبارول هر ؟صادنرافدراو ۳

 ایم + توند ی يدا هراپ هراب بونرد هلا یزو و یلوەلموب ںواک یساک ۳

 هاودان رب ردود «الذاونیدیب نوهلم لوا نیک |قش كد هن . زاغوب ندنراق هددودنلا

 ۰ مقتنا یذلاهد دج اغ)ردروک مود یداوا اخو نوخ هتشغاو كاله لرد هاکناج "|

 ۱ ا e ادب لاوو هبا هبدل دعا االق ا وقولوا |



 مو( یو ی

 ناربق نیراشبد كرابم بو زاشاط هلوسر ترض> هکر دررح هدربس هب رج 1
 ءارحو)ادخ تربضح تب اب نکلبوئلوا لتق مدح راک مان صاقو یان : ۸ تع

 الصاهدک دو نالغواره ناغ وط ندنلسا كن اس ولوا ادب وهیرمس(اهلش+ همسة |

 ماهارع هدفاشک 4 رعع) ید زاوا فاح ندقلرسوصاعادو تورع یرلشاد وا

 یدرهلوا شلاق هدرهش بوب واي رک | نوا ردیهش نیقفانم ضب هدقدلوا
 صد دع E هورغ ءادهش هدنجحما نوکوا هللا دیگ هدن راک بد یدرارلرا لو

 اؤر داف لقاولتامانوعاطاولاودعقومهناوخالا ول نیذلا) یدتباتافو قف :» شعب
 (مداف) ردروک د٥ ویدردتراشا هب دصقوب قبا (نیفداص متک نا تفلل مکس هنا نڪ

 نکل بولوا رقم یکیدا ترد یر کباب چ وای رکب ررفاک نالوالتف هددحا "هوزرغ

 شب شا هدنطءب شب شک هدنضهب شع هدنتکر تک دند دعراناطس»نالوا دیهش
 یسفاب ندس رجابهع یشپاب ییتلات یدرد لاحلک ىلع بوشد یدنارق

 بولو عجن کراشلوا 0 ادتبا رارفاک هدعر اتر سوت *نوت د رلبدبا ندراصتا

 رعورکب وپارکرایدتبا ح ورح ی هندکش غبو درهش یی هنسک شقبدنرلکدتا موه
 ردروک ذم ویدرلیدا ن دنيحورج هباج یارمشا دعا یو هبمط وییعو نامءو
 ۱ وادیدللواح ورځ لور نرمضح هثسکرب هک ردروک ذم هد نه دمو هو

 بیعت وید ی دنیص نعپ ويد یدلوا مزهنءاب وید ىدا وا باغ یرکسعابودنکدوخا
 یب رطیاب لصا او هسیدیدنیص هدنرلازغ ضعب مالسلاهیلع لوسر دوخاب هسا
 دصقرفخ كركه شادانسا هثس ینزجر زلوا قبال لای هناشلاع بانج لوا ناک
 بواواقفتمو فة هعالانبیس لوارفاک هلیسعا ملکندر نوع ادصق لر ک نوبسا

 ماماوفس وب وبا ماماو مظعا ماما هسردبا رووا في کت تاعا نەلە و ديد کا

 ندنتهح یرفک هسا 4 ونړول روف نداتف بولوا هلوبعءیسه وت هدننف یچفاش

 هب وتوناعا دیدجت هدنناق لبنح نیدجاماماو كلامماماو دت ماما رولوا لق هتبلا
 یس و نالو ا زخالا دعب كسدنز یسهب و ن رکل بواوا لوبعم تاعا هسردیا

 درح دهسا ناس” نیفاوا لوسر قح هتیلا | كما لتف ینا بویلوا لوت یک |
 وادآ (لوس را اشیلعل ولسلا مراصاا ) ىل: صفت كەم ھەل ئاس وب رو لوا لتفادح |

 ا هدذجا "هورغ ۰ ا ردرفطریعع دون ن ہداوص ع داو "دف بطا هلاسر

 هدرسافت بوئلوا یالتخا هدنک و داهت بیس دال تن نشد را هم السا رکی

 ( مكسفلا دنعنموه لق اذه ینا متنق اهیلنم عصا دق ةبيصم مکتاصا الوا)
 هتچنع قلب راندریکیدتا نيیعد زا مالیسلا هیلع ل وسر رارادناک هدنسانعم :عم تی



 اس بر بوس رو لا سس تو و سوسیس ا ل لل
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 مک یيب ام

 یکعا كنحندنحا كن رس ی لوسر هداوقرب ردنوګ راو دلعاط

 كنح هدهرشط بودا یلک م اوا رانایلوا رصاح هدنسارغ رد هدکد روک بسانق

 یییاتلوققل وا هدعو هر 17 ترصت هدوعسلاوبا ربسفت * بوئید ردنوج راک دتا
 هدنحرش رخ نا كت راه بوند ردلوق یکلوا نالوآ یوقاو رهظا ردا در
 هيلع لار هدردب ورع هکر ذب و م هلن ندیلع ترضح هدسشدح شک

 یلاعت هلا نی راقدلا ادف ندرارسا كموق كن سواک هلوشر ترض> مالالا

 ن رار سا هکنسهرب و ربخ هرلنا یدشا ما یدلوا یصار نعد یدروک هن رک

 هجن راد دع رسا ندرودنک نکل بولآ ادفندرانااب ییمروا نرلزوب نورکوج
 باحعا هدکدر و ربخ مالسلاهیلع لوسربوید راثوسا i لنک هتک

 كرلنوب نوچما جورخ هبهلتاقم لر رودع ردر قرش عو اب رقا مزب رربساوب لوسر
 راتخا ینلوا دیهش مدآ هد دع لرتوب ندزمحا ا دازآ بولا نرالام

 ا یدلوا دیش هنسک شک هددحا یارغ هرزوا دهعو هدنرلکدید زردا

 ك یل ناکام) هدلحوا هدرد یارغ نیغلوا ىلوا ل ر ناریسا "هسهز قالطاو

 او 2 الار هاو ایندلا ضرع نودب رت ضرالاف نخی تح یرسا هل نوکب
 قبا (ےظع نادع هدف مذخا يو مکس 2 هللان 8 تاکالوا مر

 رکسع هددحآ هورغ (هداف) رک دو یدنشلوا یه هنموم لک اک

 بیس هرافک موعه هلغلعاط هيام و تیلست ناص ءرلتیصم نشبرپا همالسا
 نوشاش هلدءاص یدلوآ دیهش 0 ترضحو هرات هن و ناتع ینّنص هراتلوا

 یرال ضف لدحا ءادمشو ناتع نراعم هتجزو وقع هرلزدنا هحوت دزتعس هان دم

 مکن ا نولعالا متناو اونرحالو اونمالو) هدنراصوصخ تراشب هباخصا راسو
 ساثلانیباهلوادن مانالا كلتو هلثم حرق موقلا سمدقف حرق مکسسع نا نینمْوم

 نیذلاهللا صحبلو نیلاظلا بحال هقلاو ءادهش کنم ن ذنحدو ؤنمآ نبذلا هللا لعیلو
 هجا مب الو هنا اولخدتنا مب :تسحما ) یدو ی 1 * نر هاکلا قو اوئمآ

 دقق ءوةلتنا لبق نم تولا نونع ےک دقلو نب را لعد و مکنم اودهاج نیذلا

 لتقوا تام نأذا لسرا هلبق نم تلخدق لوسرالا ست 1 نور متواوت 3
 هلفا یرهسو اش i لو هصع ىلع بلعش نمو کب کیاقعا ىلع لقتا

 لسفاذایح هنداد ر نوح ذا هدعو ها کقدص دقلو) یدو یرلتآ (نیر تلا

 کنم E مکنم نوبحام کی زا دعب نم متلصعو مالا متعزانتو

 نينمؤملا ىلع لضفو ذهللاوریکنعافعدعلو مكيلتبيل عهنع کفرصمن ةرخ الا دب رب نع

 ۱ ( ذا )



 مو اب زلتمب

 مياع کباتف کارخا ین کو عد لوسراو د->ا ىلع نوولنالو نودعصتذا
 مکسیلع لزنا من * نوامهناع رخ هللاو مکباصاامالو مکتافام یلع اور الکل

 مکنع اواوت نیذلانا) سدو یرلتنا ( ےک ةفباط یشغب اساعت ذنما ماا دعب نم
 هللا نآ منع هللا افع دقلو اویسکام ضعب ناطیسلا يهل تسا اغا ناعما يتلا موب

 لف اذه ینا تلق ایام متیصادق ذبيصمکتاصا الوا ) دو ییآ ( ملح روفغ
 نذأبف ناعلبا قلا موہ مکیاصااموریدق یش لک یلع هللاا مکسفنا دنع نموه
 هللا لبس یف اول نیذلانیسعال و) یجدویرلتنآ (اوقذان نذلا معیاو نینمولا لعيلو

 نورشبتسب و هلضف نم هللامهانآ اع نیحرف نوقزرپ مه ر دنع ءایحا لباناوءا
 هةمو نورشبتسا * نور مهالو ماع فوخالا مھل نهج اوبل نذلا

 ءوزغرد لصف ) یدتا لوز یرلتآ ( نینمواا رجا عیضدال هللاو لطفو هللانم
 بواوا ندیرع لئابق هکر دب ورم × رارید خد قاطصاا ینب هوزغهک (عیساسل رھ
 یراتع رع وناسه ر ا كنس هل بف قاط صاب نالوا نکا سہ دننا ی ووا دآعیسد رج
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 | ندهندم هدننابشكالب ىجا یععشب كره مالسااهیاع ل وسر هدکدلدیشیا
 ۱ تواوا یرانآ ددع رک كراصنا زوئوا كس رجاهم توهیح هلو سس رفاو

 | هی هلتینع ءاحر هنسک ر هاو ندنیففانم نایلوارضاح هلوسر تاورغ لوا ندنو

  هتلطصلا ىب ندفارطا بوئاوا لف سوساع نالئوط ندادعا فرط نواوآ

 ۱ لوسر هتلطصاانب تودیارارف هدنراک دتشدا رارشا راقک نالوا عج دتنوامم

 نوشت | قوا ردق تعاسر-ندنیفرطبویلغاب رادصںوراو هللا ىلع مالا ا هيلع

 ڌیهشس کاو نامه ندراناتس» هدنراک دتا هل مالسا رکسع هالوسر را ذب |

 نایبصو اسنو لاجر عیج نالق قاب بوئاوا لتف هنسک نوا ندرافک بواوا

 مسفن هنیاس» ولآ تینع یرانویق كہ شب یرهود كب یکیا بواوا رسا
 یامز زاع نولکح هتاضم هو وص هدئانوقر هدشود هکر دب وره * یدیشلوا

 | ناضمر هام مالسلاهیلع لوسر ترضح یدلوا لزا مت تبآ نیفلوا هرزوا توف

 ۱ نکس ییرکد هلج ییدم درا رفط رقسول تو رک هروح دم ماغو ماس هدنسهرغ

 هل بولا نوئاص یترلضءب ںواک یراب رفا كرار ہا ضب هدعب یدنا تفت

 مالتسلا هيلع لوسر تربضح بولک هنابا نوئاخ هبرب وج ندرار نا بوروتوک

 یسهلبق ك وتاخ نع ربی ین راسا. لج رانا س هدقدئلحاکن هرایدنک ینآ ۱

 هدشلود ندارغوشا هکر دب و رم (هزعحم) رلیدتا دازآ وید رداکد اور قلوا ربسآ

 | مالساهیلع لودر ترضح بوقروف رنالس» بوسا لب عظع هدقانوق هھکر



 ات هه ۱ 9 مگ یر تم

 ۳ راکدید ردقک نود یدسا نوکتوم كنوظع رب ك راذک یک ەد هن ده کقروق

 كراددوم ہجکوا اعقاو هدنراقدراو هب هنده نوروب ود ردتات نه ز نی ةعافر

 و رک (هرعکه) رلددل وب شعا تافو ییهعافر ا كراعذاتمو

 تبصالا ند ز بول و یوا هان یکیدش تالوسر ترضح ہیک یکیدسا لب

 هدکد ید رول هجن توم كبناغ نکرد قتکیدیا دربه یسوود دمج قفانم ولدآ
 لوسر نیکمرب و وید تلح كنهقانو یی زوس كدب ز واک مالسلا هیلع لارج
 ینزوس كتفانم لوا اکب یلءنهلا نکل مرغ! نساوعد كلب بوغنب مالسلا هیلع

 ا دد ی اا تی ا

۱ 

 - را بود ردشاصا هحاغا یرالو هکر ددر نالو هتل یدرب ورډ ی دناکم كءهقانو

 ۱ دونم هدنرک دروتک بولوپ هدلاحوا هدلحو | ىنەقائ اواو وسور کس رلندیشدا

  كوبن هد یزوفط كنرعه هرم یکیا ویشا هد قم ںاتکی داک هناعادژ |
 | هر وج ندررمسا هک رذب وره (هزص) ردروک ذم وید ردشلوا عقاو هدنسازغ |
 قسکا ن ؟ررونک رود هه هاف یک رار یا ی ٹراخ یردب كنواخ |ا

 3 بول آ یرانوب هدقدشل و هلوسر ترضح بوب القص هدرب بب رق هرهش بویمابق
 ّ هود کیا كیدالقص هدرب نالف 2 مالل ا هيلع لوسر بوید ر و اک: ی زف

 1 درفر ىرغ ندهللا یم د القص ینا نهللآلوسراب تولوا ناربح ثراح هدکد ید

 إإإ لوا تواک هناعا رهن سک ها ندنوقو قوا ییاو یسودنک ب وبد یدزرلب

 ِِِ :ن> نولک هناعا ید ریف بول 1 قرق دور و نودروتک ید یهود کیا

 2 ےل رق را هک (قدنخ * هورغ ردلصف ) راد دنلح اکن ىا مال سلا هیلع لوسر

 ج 1 عهاوهدلاوش رهش هدنلب یجشبهجلو ی هد لس ی درد

 || قب ندا دهع ضقت ندراددو هدش رق هیدم ہرک صڈ دنسازغ دحا هکر ذب ورم :

 هک صد هرس هاح نوک هع توراو هلرکسع مالسسا | هيلع لوسر دودت طالب رضا

 ی ن رلودنک بولا ن رالام هدنراقدلوا عیطم هلوسر معا بولاق نجاع رایدوهب

 كي رح هاوسر *هلتاقعو اوغا یب رع لئابق یرلسر بولغاط رایدو نکا دلب

 كب ترد هللا هود كيب و تآ زویچوا ندشیکدب شب رق شج هدنراکد شا ارغاو
Nهللوسر ترضح نولوا عجید هن سک كب رکات قلا ندب رع لاق ضب  

 كب چوا ہدک دت ثلا یو مالتسلا هیاع لوسز بودنا مزرع هه دم نوڪ ا مزز

 تالآراسو روک همزاق ندنراددوهم ةظد رقیب بوق هنسهرم۵ط كل هش هارکسع
 0 رک نوالشاب هغهزاق قدنخ هنفرطرب لرهش هلبذیقلت یسراف ناس بود | هزاعتسا

 1 ید رلودنک م السلا هيلع لوسر بولوا نیر عارذنر ا رد هن رب ره



 نوع كع هنسکرب 1 هد وا ا 5 د نوشلا هل

 ده: یر کرا زوئوااب ترد یر یاد سا 0 بويعا شاط هش رلنراو یر ره

 شوب رافک ش ورح اب رد سو. هدق دل وا ماع بواب زاق نوک ی | ناھاي شارو

 بودا بع هل ندفدرت < نیعمالوا . (e یرا کد, كیر s 2 ط توئو فولک ۱

 هضم قانا اھ اا زون ییرکیاب یدی کا ترد یر کباب شب نوا
 یر رک سع کیا لدهلبللا فذ جد هدرههک كد هماشخا نوکره نود

 ندا تارح هکمرک ندانرب هة وب رب كق دخت احا بول 1 راشاطو رلقوا دن راز ۱ ۱

 كنهرول ن تم تولوا حور رنک هت ندیفرط بواوا كح اک ۱

 نو دهه دین اب ج وا ندرافک یدلوا دیهش هنتسک یا ند رلزا سم كد هنرخآ

 هرواتآ ر فن تك تویلوا یر۸ هدنعات هکیدنا دو دع نورگ یر تولوا

 | نیعالم رافک بو دبا لو نا لع ترمض> یدروالوا دع رار ۵ دتا ا

 هد نیامد بولق هلغلوا اتشتدش ناواوالغو طعف نامز هکردب ور رابدلوا نزح
 باتکلا لزم مهللا) دهنوک جوا مالسلاهیلع لوسر نیفلوا عدم معو نزح
 ت ت ) یدتا ًاعدوددء (عهار زو مهم رها هال بار>الا مرها ن تالا عل رس

 مه J مالسلا هلع لوسر هدالنالصاا نی یدا اعدرا موا هکنوک ی ی وا كناعد

 یو یمه فك | تاحاطا یصاقا نی رططلا بيع ابو نيب و کلا خم مصاب

TTا ناسا تاق تایاتموید (نیاصاو  
 ا وند ردکرتدضردوک دونحو  ر هرافک لاعت قح وک ھا

 |.( ارکش ارکتش) بوریدلاق بوجآ نرالا كرابم مالسلاهیلع لوسر هدک دنا ریش
 | كرافک بواد رس داب رب هلا درف قااخ ما هدعب توپ الشم هناا ب وقد

 | یزراوط بوجاص كاخو كنسهنب راکاپات رم بوسک نیا بوراب وق نی رارداچ
 ن نشر هن رابلق تیوشالوا توشاو ۶ بودل راق هه رب ی کک

 سدان ورعیک- ا وتودیاربکت هکنالمندنوا ارطا عج ید كنم رودرا نوئالوط |

 هر < :رفک نیو یلوت نیه یاکفو> هنن رابلق هدن راک دم فا نسادص بترح تا ۳

 یس لج هدنحا هه بوغار یلاقئاو لاج اک ۱(نروسق نم ترفترفتتسهرج مهناک )

 اهبااب) ردوا یر OE لوز ا ها هدنوج كنازغوب رلیدتار اتخا رارف

 ادونجواڪګ ر a 1 ال راق دونج ے ۹ د کیلع هللا ہل رکذا اوت را نذلا ۱

 | کنم نا ۷2 کقوف ن 5 ا واجدا 11 نولمت اع هلا ناکو اهورت
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 / لسا تالاسنه ابونظاا هللا نون و رج لا بولقلا تغلب و راصبالا تغاز ذاو |

 ضرم مهب ولقیف نیذلاو نوعفاساا لوق ذاو ادیدسشالا لا واززو نونولا
 اولاق باز>الا نومّولا یآرالو) هکر دوب جد یر (ادورغالاهلوسرو هللاادعوام

 یر (ایلستو اناعاالا مهداز اموهلوسرو هللا قدصو هلوسرو هللا اندعوام اذه

 لاتقلا نيمو هللا نکو اریخ اولان ۸ یهظیفب اورفک نیذلا هللادرو) هکردوب ید

 هرشک يطع ناز كد هنساهسا ندنسادتا كنارغ وبشا (ازبنعا وڌ هللاناک و ۱۲

 روئلوا رک ذالاح هکر دراتوب یرروهشع نالوا روک ذم هدر تک و دعا روهط ۳

 بولوا رهاظ شاط یناق میظرب «درب رب نک رولب زاق قدنخ هکر دب وره (هربتم)

 . اهروصق رمصبال ىنا هللاو ماشلا حجتاقم تيطعا ريكا هللا) هدیکلوا ب وراب و

 صبا هللاو یناو سراف حجتافم تیطعا ربکا هللا) هدیکیا بود (ةعاسلا رجلا
 ما ىشاط بود هللا ىب هد يججوا نوید (ناالا ضببالا نیادلا رصق
 یناکمنم ءاعتصباوبا سعاال یا هللاو 9۳ اخنافم تیطعا رک ا هند ا) "هدقدراب ؤ3

 رب.ره هکر دو یلیصح تندحرب یوم هدناربتعم ضع رابد روس ويد (دذعایساا

 كنب رهش هنیدمبوروا قر ےظعرونر ندشاط هدب وق یسهراپ ر كشاط ہد رض |!
 ترضح بودا ریکن یا هالوسر ترضح هدنرب ره بولوا ایضرپ فرط یکیا |
 یراصح كالو مور هدیه کما یزراصع نادمو هرج هدقرب یلوا هلوسر |ا
 بوش روکر راند یروپس یرویس یک یراشدوزآ یراصح كن رهشاعنص هدشچوا |

 طبضو حح یرارپ وب كتما كنس مالا هيلع لیاربج هدنرب ره تندعفد چوا ||

 بتک (هزع*) رایدر و ربخ هبا یجدرلنا بودبا تراشب وید ردکر کر اسا |!
 طیف لاک 9 یارغ هکردوب صع كم تدخرب یو ص هدش لح

 ییهپ را یسولوط كعوارب بویلزاغوب قالغوا زوعسرب هللادبع نیرباج هدنسسانلا |

 هتفابض یرس بولک هور ترضح هدعب بودنا نوا هل ینهرک د لا ینوناخ 1

 هیلع لوسر هدک دید روپ فب رشت هلبا هنسک جاقرب مدتیا كرادن جوش هنارتف ||
 پودبا ادن ود كلوا EA رک جت قحاراو یفایض كراج قدنح لهااب مالسلا |

 هدمب نوید زکمهک كمن یرچخو نکمردشا ندشنآ یهر هجشیهراونب هرباج هدعب
 هلبزغا كرابم هريجنو ههر بوراو مالساهیلع لوسر هلا هنک قوج تاغ |

 # یدد رلتوسروشب توسک یکم هرکصتدم بود اعد هنسلر و تکوب ںبورکو ت

 ( رباج )



f ۱ رس 

 , ما یرب ره هن کر : كس هژماعطوا هدساع لوا نوععح ندا

 تولا هرزوا رو یاح یکلوا قاح زعاعط اما نودیک بوہ هب وط

 || دولا ح راسعه ( ن ) یدلاق هرز وا E O یک یو

 | ترضحهداوب بوردنوک امرخردق جوار, هلبایرق ینوتاخهدعسنب ریش هکر دروک ذم
 یدشود ناتفقرب هن زوبرب بولآبوروص بورغاح بوروک ینآ مالسلاهیلع لوسر
 1 یسهلج بوار اح قدن :> لها مس, ج هر دسر ب کود هنن سوا ك 1 یامرخ <

 ۱ ایرخ ردق یکلوا هدنرب هنن . بودیک بو وط بوب هج دا رح یرب ره ہدنراک داک

 || هکرلیدیا هلربق روهثمرپ ندرابدوهب (هظب رد ن ةورغرد لصف) یدرروط قأب
 ES هږهدناعهو لانق لر ام دعم بواوا یراد-علق هدرب قانوف مرا هره ده

 | نر ودنک هلا تنواعم و تمیاتمهب ایقشا نالوا عج هدقدنخ هونغ نکیشعا

 هی هنندم هلباتصا بوئود ییوک هبنشراهج ینوک ید یرکب كل ہدەقلا یذ هام

 ۱ نالا مالسلا هيلع لیناریج هدرهط توو هدنراف درافبح ن راحالس تواک

 ۱ تولد قدمراعرح ین راح ال سزپ هلا هکتالم بوک شع هراق قار هدننروص ۱

 | مالتساا هيلع لوسر نور و نربخ ترصتو خف ںبوللوا رھا ا: رغ هردظف رب

 || یرسصع هولص هراثلو | عیطمو عماس نوقیح زلعحم بودا رادلع ی ىلع ترضح

 | لح بودیک هلتعرمس رلندیشدا نیکهلا ادنوید رانوسلتقهدرب یرغند ها رق نب

 | نامه هدنرلګا بولو | عج هباجک بب رق ه ی ءاشعلا ةولصدعهدد وعوم

 || نوک نواابرپ ییرگیات شب نواب شب یمرکی هرفک "هرمز یدباراو وانآ یلازوتوا

 هام بوشالقوا رابدوهب ندنروراب راصح رانا س ند رشط بوتلوا ءرصاح
 | ىلج ثبخ باحصا تبقاع یدلوا دیهش نالسم یکیا نامه هلج بوشالشاط
 | ن رالانعولام هلج نیغلوا یلوتسم یلک فوخ ندقح بناج هنمرلبلق كرافک نالوا
 | ناسا بلط نوا ناما هكا ناطوا كرت هل. رللایعو لسها نامه بوغارپ
 ۱ اضر هکسا یتا هسلا هن مدا ره هدنفح و مالتسلا هيلع لوسر هدن راک دشا

 یسهلج هدنراقدلوا یضار راجان نیکعد مدیا تغارف ند هرصاح هسرار ریو

 | دصبو ردنوک كب هبجزوبجوا حلق رويشد كب ناقلق زویسشب بوقیچ ندراصح
 | لوسر بوئوا اذخاو عج ندذتتو هلق لوا هسیاراو هنرهو هعنما عاوناو راوط
 || بودروتک ندهندم یذاعم نی دعس نالوا حورح هدقدنخ هبراح مالسلا هیلع
 | ما اکس یلاحت هللا یکتا مکح یتالوا بدانم هرانوب نسب رلانشآ كراوب نس



 ی

 أ

| e 

 دالوا ےھت 7 یرالام لتق یرالاجر هکردو مح ب س وا 3 ردشکنا 1

 ج كلا هللا قیقح مالسسلا هيلع ل وسر هدك ديد لوا ربا یرالابعو ||

 "لق ن قیصعل كررمسا هدعو رار دا a ورد ناھا سام زو کس هلز وبدات ۱

 هناعا نامز دعد بو وعي ہلا 1 نوا رودنک م السلا هيلع لوسر یورع تب ناڪ ۳

 تلا لوس رات و دک نواح هاو راصد ںوالح | هر یدک ۱

 رارروط نویلغاب فص هدلوپ نوتلحالس یتسفن اط راجا نب ندراصتا نکردنک |
 هدنراک دید یلکلا يحد ند دراعک تولد یدتا ما مک زس ی اس توروک 1

 رل منافع هللا کدعو) بولوا لزان حد "هروس هد هییدح "ءوزغ هدنلی ین

 تودیشلا چرب او در دوه هدک دتا | مزع e ی د ردعاقرییح تالو أ

 )کم هدفدراو مالسلا هيلع لوعسر بودا راروو نضع هدنراراوتسا راص> ۳

 تال و عیچ هدنرلف داوا سوپ توعد دوها نالوا سو هدتیشکنا هدقدلوا ۳

 ¥  oمک ۲

 كنب رلککرا تولیروتک هن هندم هطد رد ن هل هدعد بولد كدلبا ےکح قفا وم

 نوالوا س> هدوا همش یراتحالغواو یرلن دروع هدوار یسهلج بول یرالا

 كل لوالاعص رب زو يلع ترصح هللو-سر صا تواب زاق راودنخ هدرچ یسربا

 زوتلا رللوتع هج هکر لددروا ن راتو كرلةالغوا كوب 5 لو" هدنراهصاق و

 نی نجرادع نضع! لامع نرمعح یضعب و تور دناص نوردنوک هد

 ندراربسا نودنا مسهت ۲ هرلر زاغ هلعرش یتینعلاوما ر EYE ی د رلاهب ںوتاص دف وع

 هرز وا فا هب زاح بويعا حاکن نیکعد E هرسو 5 عادروط هدرککلم

 هکنج ور هظد رقیبادتا مالسلا هيلع لوسر هکرد و ر (هزم) یدرارد ا فرصت

 هلزاز هنن راراصح هان رق یب ی ال_سلا هِلع لوسر
 كنرعه هکر دررح هد رس E ريح "هورغرد لص) |

 هی هتي دم مالسلا هيلع لوسر نیفهلوا تراشب و تراشا هربیخ ف هلآ (اهنوذخ:
  زوبکیا ہد مرغ كنلب یجد كنرعه هرزوا محالوق هرکصذوک ی رکی ندک داک

 دفرطا عرامو ناسا هدر قانو چوا ند هدم هلا هدا نو ردد وولت ۲

AOE Diنالواندندا ی دوهد هدئدیآو نيدو ندب رع ا يها لج  | 

 دیّسهوم 2 ددع نو | نالوا یگدادرب كن رب ره نولوآ شاباب نيە هت رار یر

 رسا ید لتف یععب تا بولا هژرا هر راک ح ات هل صو نوک حاقررب ب وره

 هدعا نودا يا , زةعلق یا لی هلرط مس ۶ 6 هدن را هر وئس

 بواوا لاک دح زواج ا ناثو ندري سوق د ےن عالق 2. حج

 ) یاضتقم 1 ۱ 8 5 ۳



¥ so زلتمس 

 رانامل سم یدناوا مست ہراب زاغ س+ 7 جار >ا دسعب هرزوا عود عرش یاضتقم

 نصف ی> انعیشام )ر نبا ترمضحیح بویلوا مم ت هلب ول هدارغزب م4 ندنو

 حوا ناسقط تواوا دیهش نالس# شنوا e هدازغ وب شا شعد ( رخ

 بولوا ینوتاخ كنب ربو یرق كنرپ ندربیخ لها ءاسظع یدلوا لوتقم یدوهب
 بولا هکل هیراج مالسلاهیلع لوسر ینواخ هیقص نالوا ییها لاجو نس> لاک

 تیالو یدناوب یرب ندنرلنوتاخ زوقط هدسعب بودا حاکنو دازآ هدک دلک هلاغا
 مالسلاهملع لوسر هدرببخ یازغ یاثنا یراددو «:نالوا لها دف هب رق ند ربی

 | لها نکيا هرزوا خلوا حد ربیخ بودا دانع رلئآ بوردنوک مدآ هنوعد هناا
 كس رااوصح هلج هنتسره نوردنوک یچلبا هنیلط هطاصم ندنرفوخ دف
 (هدناف) یدلوا عقاو ملص هلیطرش قلوا یکلم كلوسر ترضح ةصاخ ینصن
 یهباحصضهب نالوا هدنناب یشاجت یهاشداپ شیحنالک هناعا ااس هکر دی ورح

 یبانیارفعجبلاغلوسر*هدازعنیکمردنوک مدآ اقتاس هکمروتک مالسلا هيل لوسر
 ۲ *هلفندنعلها هل وقهوشاا حراعهنسک ییلا نوا هما وق هبندل بهاوم ها بلاط
 | هدنراکدلک هدننوکر بیخ حف لبا هنسک ی کیا یللا نالوا هلبا یرعشالایسووبا ندنیب رعشا
 ماربخ ح#رسااناامهبیرداام)بوپ وا ننلآ بوجوق یرفهج مالسا | هي علوسر

 ۱ * زدشعاروهظ تازرعگ*رفاو هدرثا رفط رفسوب ( هزه د )رايد د ( رقعج مودع

 هلراو دنک بو دما نېجوت هرلو د نک كلوسر ترمضحرببخ لها الوا هک ردوب یراروهشم
 هسرولوارمسمهزب رفظ رانوساک دننواعم هزب هنافطغیب نذب رع لئابق نالوا تسود
 ۱ راثآ بوردنوکریخوید دنا دهع هکم رب و هرلذآ نفصن كننالوصحم نتیالو هنسره

 هداون کر ردیک هتنواعم هر >لهاهدتاورربویمو و اضرنوفروق ندرلنااس»یچد

 هتراغ ن رللایعو لها كرلزوبران راس ںو دمشدا را دصو تبصیک یسعرکسع ندنرادرآ

 ۱ دربند م كب تر دندیک هتنواعمهدنا وررپ رايد بونودندنرافوخ بوناصرلیدنک

 تارطضاو اتش اهل هدنرلک دّتشلا ee یدتباهجوټ رایج راغ هز ۹۹ هو لها

 ۲ ءدن کدتشا یلوشر .هجوت ربیخلها هکردب ورم ( هزجج» )زاید ی هلبا
 ۱ هلقحتبک> هجک ییدلک مالسااهیلع لوسر بوغیجهلوارف ولتآ جاقرب هکر ه

 ارصوادنالصا یجدتاناوی> نالوا هدنررهشیتح بولواو# و یخ

 | هلئعلا وع بوجآ نب راوباق یزدملف هداصط تقوقاح یسهتبا بويا تاکر جو
 || نوردلر هرد ( هعم ریو دج هللاو ) رابدلوا نارمح هدن راک در وک ؛یزانااط سم

 0 تب رخرک ا هللا )م السا هيلع لوسر هدنراقداوا نازب رک نازرو ناسرت هعالو



o Beمک  

 (هزعگ)یدروساداو ادنوید ) نرذنما حایص ءاتنف مود هحاسد ادا ريخ

 هن ر ( كز تالرفغ ) هشررپ ندا مالسلا هیلع لوسر هدازغ وب هکردب ورح

 یدلواررقم تدامشاک وب بودیشبا رع ترضح :سکلوابوبد ( هجرا مهللا )
 در رحم هیاکارب ز یدد یدیمزلوا نکششا عت ایج كنو یزب ها لوسرا

 ھت سانا رافعتسا ةصاخ ن وحلا هکسسک ین ۵ مالسلا هلع لوسر ه؟یدرلش با

 رابدلوا دیهش ید هتک ینالوا هقیقطا یف یدرولوا دبهش هتبلا یشک لوا

 عب را نیدنانکن ال وایوزاشاسهیفص ین اوناختالوسر ترضح هکر دب ورع ( ءزعتم)
 روا مج یر هنیفد لریضالاخب ا هدسع!یلاع كقيەخ اوا یدح هدیدوهد

 نوگود :هکم ها بولوا یرهاوجالعا یزید هنو نوتلا یسولوط یس رد هودرپ
 هنانک روکحذم یدررولآ ی راع یا ل: فک اب نهرا ندرهاوجوا دن راکدبتنا

 لوسز بودیا ناهنب یک ناج هدناکم ینگرندنفوخ هدنمانناارغوشا یبهلازخوب
 فلحویذ یدناوا فرص هلعانا رو رع بوروص هدک دارا ییآ مالسلا هبلع
 بورذنوک مدآ مالسااهیلع لودر نیغاوا مولعم یناکم هللا یهلا و هدکد تا
 مالسلا هيلع لوسر نیکینا دیهشنالسرب هدکنح هنانک نودروتک ب ودرافیح

 كنناور رازاب ( هز ) رابدناق هتینع لاوما لام هلج بوریدتا لتقف اصاصقینآ
 كن آ هکیدارازن یمسا كنم رب ندنراهعلف ربیخ ردنا یدقاو ماا یدقاث قارص
 ترضحس یدزاراتا رافوا هلن دشو هژررک تا ,رلناس هد هرسضاحم نامز قلخ

 ههلاز هعلق نیفغآ شاط هضقر هلبلا كرابع هننسوا كرانآ مالسلا هيلع لوسر

 تدشو تماخو ندنتمجاوهربیخ تبالو هک رد و رم ( زعم ) یدک هرب بولک ||
 تیاکش هلوسر ترضح ندنرارسو عوج تیاغرفظ رکسع بولوا هرزوا رح
 نیکغیااعد وید ( اماعط اھڑٹک او نوص)ا یظعا نیلسملل محفا مهالا ) هدنراکدشا
 هلبا لاعتم یر فطل لاخلا ین یپهعاقرب لامالام هلبالامو هرمخذ ل اتداعسرکسع

 برضرتاهدنفاباكعوک لا نب لس هکر دب و رعهدب ران ی ( نم ) رلیدتنا حق |[
 هلوسر ترضح نوشی ربا هراب رب هعانا هدنسازغ رییخ هدقدلروص یبس نولب 2

 یتعجونآالا اذهیلا بولک تعص لاین نیکم رکو ت هرکچ وا هنتسوا هدنگب 1 ۱

 بولوا عقاو دسعیالود> هزم هلوقمو ندلوسر ترضخ یدید | ۱
 ترضح هکر د ورح ( هز ) ردروطسو روک ذم هدنرب وارپ هدر دس تتک |

 (راثلا لهانم اذه ) نوکسب رب ندرلنالس هدرببخ *ءورغ مالسلا هيلع لّوسر |
 ندنشکربت هدقدلافوج یراهراد بودباكنج مکح یشکو ا هدقدنلشاب هکنح بود ||

 ( قوار )



 تگ too زقتح

 لجر اب ندلا اذه دب وب هللا ناو نمومال ةن لالخ ديال ) بوراو دنا رکسع نالفا
 ودبي اود ةا لها لعب لمل لجرانا ) هدشاوررب رلیدید هلبا اد وډ ( رجاقلا
 1 وهو ساشلل ودب اي راتلالها لإ لعبا لجرااناو راثلا لها نموهو ساثلل
 مک تاغ یرب ندربیخ عالق هکر دب ورم ( تاز )رلدروس وید هلا لهانم

 هیاع لو سر ترضح هدمانا لوا بوئلوا هرصاحم یرادقم نوک ییرکب نیغلوا |

 ا 1 بوبا a ییرکم لع قافتا بوردنوک هنکنح هعاق بور و ها كن ینبرش |

 ےظع هدنوکر ه بورب و هر هني یسهنربا هرکب وبا یسهنرپا هرعلواابهرع یسهنربا
 هللاواما ) مالسا هیلع لوس ترضح هک لواهدقدلوا سس حد بواواراکنج

 هلوسرو هللاهبص و هلو-سرو هلل بج رارف ریغارارک الجرادغ ةيارلا نیطعال
 یلئاق كردار هک اکس هدرم هر هسه نب د هدتاورر بولد ) هد لع هللا هو

 | ويد مد الوان كجل درو فل رش 2 ء روڪ ن ندهاعک نود روئلوا لتف نراب

 ی طعاال عنامالو ت وم یوا م هالا ( OEE تند للعترضح بوندیاوزرآ ۱

 هاو عج ب ناجا هلج وسر ۵ عج Mr بودا ااو لک وت هج انج ولد

 بود یل یف بوهبج هرشط هلتداعس هدنرلذدلوا ععسو هدید هجوم هنروهط یلاع

 بوروس نی زیرا یرازغا كرابم هنب رازوک نیودرهنک و لک دیدار کم |!
 زوک كدهنرع رخآ پواوب افصو اقش لالایف ځد یزوک یکیا هدنراکدت ااعد

 هدنر کد ااعد یجدولد (رقلاو رطا هثعبهذا مهللا )هدتاوررب بونهروک نسدرغا

 یلعسد # یدلواریک نس ازای دیک ن * ساب ل شف هدزابویلردو بو: موشوا شدفوزاب

 ۱ بم نالوادوھب سیر بو 8 ۹ عاق یی وا ردعلا ی>لوا لو

 ییارمیح تلعدق ( ریش ( بووی هل.صرغ ندش e هدکد تا لتقیا

 *برفتال یمحما یاچ نا × بات ت لبق ا بورما ذا × یر ل طب ح السلا یاش ×ب> رح
 * هر دبجیمآ تع“ ینلاانا ( رعش ( جدی نص ىلع ںودباحدم یودنکود

 لیکلاب کلیک | * ہرصقلا ظیلغ نیعاراذلالبع * هروسبیق ثیلو ماجا ما مط
 e لوح عن E a هردنسلا لک |

رسو ند رفغمو نا بیا هلا
 Aنش یک نفس نریسقارت  ea

m. 
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 ١  یسودنک لع ترە> ںورق رقاک رفاوتودا هل هراغک رایالیشم هوا

 هدةدروا هلا كايلع رفاک رب تودا رارث 2 هر دعاق زاغ 2 دیه بودا لتف ن نرکس

 یبضغكيد شورخاب رد ىلع بوجاق ورا بوباق یخدیرب بوشود یناقلق ندنلا
 هدنرخآ كنج وندا ناماق بوراب وق هلروز نس واقر ومد كن هعلق نیکعیا شوج

 هدیا كی ف هلروز هتک شعت یدی هدعا ولاا هدرا یرادقم شراق ناسکس

 نکلو ةناعسج هومن ريخ باب تعاقام ) ىلع ترضح هدقفاوم حرش راردلب

 ربیخ باب علق هکر دشعد نمتششر دیا قوم هند)بهاو» نون د شعد ( فیهلا هوش

 قآالع ضهب نوعگنا ردررتم یکیدا فیض لوق ریخره نالوا دراو هدشان
 عال مالتا هم لع لوسر نرضح را (هرععد) معا هاو ردسث۶ا راکنا

 تقرعم بدا یب ز ى سەر شمه كم +> ص هدک درک هنن رب بودا 3 یربسخ

 لوسر ربورونک بوت اق لئاق رهز رفاو هنابرپ ت كنا ا رپ نویقرب هلدود رم دو
 تورکوت " لاطان هدفدوق هت رغا كرابم نسهمالرب , ندنتسوا كروک مالسااهیاع

 دراخک نود زکک> نکن رالا E il نکو دنا ولر ھز لوک وشا

 دخ رکا دوا بوبد لدستا هلب وب نوت برو ییز هدعب بولکچ
 هدک دد مدا وید رواوا یولعمهسیا ریمغ رک | مل هلتروق بورید رهز هسبا هاشداب
 وفع نیک هناعا هدنباورر بورد تا لتقینآ مالسلاهیلع لوسر هدتاوررپ
 تافولا خاف هلرهز منت ناص ولدا رشب هدعب وفعادتا ههاوق یب ماما ںودا

 تافو نیکع ید هبا صعب یرع ندرشب یدربدتا لو اصاص هدکدتا

 عقد هلکمردتا تماحح ندنژهقرا كرابم مالسلاهیلع لوسر هکر دب و ره *ریدتا
 ضرمهرکصتدلب چ وا بودنا تکر> ییارطضاو ملا كنآ یهاک نکل بودبا
 تودنا تکرح ماع هللامکح نوعلوا لصاح ید تداهش بت ص هدنراتوم

 (یرجا تعطقناوا اذه ناک > ماع لک ین یندواعب میخ ةلکآ تلازام ) هدلاحوا
 رد رحط هاشدوخا ردن ربط كروب نالوا «تای> بنس دارم ندرهارلشهروس ود

 نب راهب بوتاص نراتینغربیخ مالسلاهیلعلوسر هکر دب ورم (ءزجلم) راشعد
 ( قافلا اهیلع قلا مهالا) نوعغملناص "مت بويلرمصا هورع نب :ورف یکغا عج
 نیم قم لاص هد وط نامز نیفلوا رلعاتم دعاالو د> یب هدک دتا اعد د

 یکیا یس هلج بوشود لوبقمو بوغ رم سانلانیب لوسر ءاعد رث اتا نکر ووا
 ۷ رب هدربیخ یازغ ردا سسیلا وا نده باک (,رعه) دوش یواش 1

 مالسلا هيلع لوسر ترضح نکررک هب علق بّولک ندارعک نوبف یر وسر

 ( له )



 ۱۳ بولد 25 EE ا ا EE اس گی

 | ران ود نیودااعد ويد ( هبا هتم ې ھالا ) نوین هدمکیدت بودرگس ۾ فود
 دم تاوق بوئتوط نويد یا درا تورتک, هب هعاق لوا كن روس ریخت ۲

 / 9 مالساا هماع لوسر E تورو هل رسو و تاغ بولآ

1 

 ۱ قوح ها ی اکدتا ما هر ع e ینعا ام 17 تشک عج ۱ :

 | راهظا هتفیدلاق وز دانچ >او باتکا راسو ندیانج یلاع لوسر بوپد مداشب

 ترضح هرکصند ربیخ عالق م هکر دب ورم (نج) یدردیا لاو نزحو مع |
 دف یرفلا یداو نام هو رغوط هدا ەر الا یداج هنس ول مالسلا هیلع لوسر ۱

  لوسر ترض بوتلیضاس ه هب را هدنراکدتشیا رلیدو هد نالوا هدنآ بودیک |
 1 هداب ز خدا نوک ترد توی اعا راقص هر ؟صادکد شا ۱ توعد هزاعا مالسلا هيلع ۱

 ۱ | لتف یدوهب نوا بولوا كنج نوک لوا دوخاب بودا حف ۳ هرسهاح |
el.اوا جد یهربا بولوا دیهش بوتو وط قوا  

 : ا یراددوهد مالس اا هیلع لوشر بواوا لصاح هریک نعنع ندلاوما أ

  قجا نامه هد هلباقم بويل شا زودنک هج داع نراناتسبو ع رام ب ودنا

 | ندنرلفوخ هدنراک دنیا یژربخوب یرایدوهد ای بوروس نيیعت قلا نیرلترحا |
 | یلاع حفوبشا (همرکم کم هورغرد لصف) رلیداوا رازکجارخ بود هلاصم

 | عج تامدقم هو تادا رم یظعا هد هپ وتد روما هلو سر ترضح تاجرد |

 | لاک تلصق نالوا هد س بتک نیغلوا لب وط تءاغ ی هلغلوا تاورغ

 هکر هد ۰ اد هم السا هیاع لوسرهدٌلب یک ا كتر ےھ هد ED لاو وب اجا

 نامه بويعا ا هرگو و E هر هکم هل ایا هدئس دعقاو

 هنسک زود رد كس هدنسهرخ یسهدعهلا یذ كن هئس وب هغمراو هراکشآ نوع 2 8

 ابا هرلنآ يا ترضح ید مالساا هلع لوسر یوردنوک یعلیا هب راضر

 لوسر هدقدلوا عیاش ی میخ هدیناجوببونوقلآ نوک جاقرب هدقدراو بوردنوک
Eیتلدلروس دنت( ما | تګ كنومب اسدانیئم وا ءهللا یصر دعل)  

 هدشام زویشب كس . هلازوب ترد كب . هرزوا حءا لوق هدش د حاعارب هرزوا

 ارام نیک یک ربخ هدعد بولوا تعب هشد ر راح ندناڪڪا نالوا

۳ 



  eهر ¥
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 ا كنم هک بویمرک هبذکم راس هتسوپ نواک یسلیا ندشب رد هلک باط |
 | بوقیچهده!بوروتوانوک چ وانامهرانااس#بوب وق یاشیرهش شی رق هلج بولک |
 هکماعا لادخوكنج هلهحورب چ راقك هلا كد چوا ندهنسو و دکنک زا

 نالوا راک ی هلحو هدندهعو دوس رلزا له یررفاک و ]سم لنهعارخ هوو ْ

 هلیط> ىلع ترضح بولوا رارق هفلوا هدندهعو دقع شد رق ركب ىب هلق |

 ۱ یرلکد نود هن هنندم هدود توان روط نوک رکن لح هد ھار لح تواد زامان ص 1

 تراشی و تراشا هب هکم حً هلا ريح و تولوا لزا عفا "هوس هدلوب رک

 وبتشا بودیا رو هط رب یخ حت هدرح هام بوربک هد هجخ یذ هپ هنیدم بوناوا
 قداسدهع هلدا دنسک كرم یکیا مالساا هيلع لوسر هدنسهدعءاا ید لزدنس ید ۲

 هدئننابعش لا هنس ىز سه دن راک ناک ه هتیدمءادالاهد ءتو راو هب 0 هکعا هر هرزوا

 هلق بودا بساشاحهلوسر ترضحهد هکم یرب ندرکب یب هلبقنالوا یربندناءا |
 یدراننولد تنواع«ندشب رق را طب ندرك: یی نکا لتفینآیر ندەعازخ ||

 كردنا لاح هقرذ یبا بودن لاف ن راهنسک یھرکب بودا نوح ه هعارخ

 هی راک دنیا دهع ضقن شیکد, شب رق بودیا تیلسن یرلنآ مالساا هيلع |
 ص لبه ع دید هل نط یدلب وط یرلتایح ناق س وا بواوا نايسلو ناشف 2 ۱

 لوسر ا تو وتو مور ںوشاوہ بولک هن هنده نوا تدم ل وطاو ۳

EEE 

 ی بودا امد هفموا رادرب> راثک هلج بودا مرع هی دکم مالساا هلع ۱

 اتو راض ن رجاهم هدل وب نوهیج ند هنر ریه ینوک یٹٹٹوا كنلاض مر دما ۱

 محهرف ترد هیهکم بواوا عج رکسع كيب یکیا نواب كی, نوا هج ندفاوط |
 هدقرطوا بوریدقاد EE مظع هک ددع کاو هھک یرلقدنو هدر نیس ۳

 هناعاامدقم نکیا هدراذگو تشک اعاد نوعا رابخا سست شد رق رافک ضهب

 بوروک ننودرا كلوسر ترضحنکرزک هلنافسوبا سابع ترضح نالوا شاک
 ناما هش رد هلج بولک هناعا نایقس وبا بول وب بوراو بولر هلت سارق

 یا رد لحد نهو نمآ وهف ریس | لخد نع) مالسلا هیلع لوسر هدنرلک دارد

 نآعآ نایقس وبا بور دتنا ۳ ود ( نما وه باب قلغا نو نما وه نایفس

 نار ز هن رللاعم راصتاو 0 رجا مالساا هيلع لوسر هدفرط وب تولعاط 1

 كدا و ىدنلولا ندلاخ هت رالناعم نغمو نالوا نذن رع لئابق راس اولا |ا
OEیا تا هما ۳ رم ست  E DD 

 ۱ ( یعالس ) ۱



of و Bo 

 ند ریدۇغكرادك بودیا اور یاران دیت وا ںالرا هداب ولو یالط |
 هتبلالاح لک ىلع نکس رولو هدر هنر هنوګا تروع لاو رارب نوا هل رلمشرو مسا ||
  ۱هبدقرفرپ ره بواد نکشیا هلناقم لرل با هلناقم هلکزسندنربغ كرلن ا بودیا لتق |

 | صا یو در اع بوراوندنفرط وراقوب كن هکعرب ز ترضخ بودبا نیت قانوقررپ

 | نیدااخبوهیاكنح الصا هدنآو دلو بوئوق بوکید هان مربقم هرزوا فی رش

SSE RI رج ETE O e 

 قعوقهدنرانک رهش بوراو ندنفرط یغاشا كندکم هرزوا لوسر ما ید دیلواا |

 كنجراحات نيفهروط«دنا نوجما هب راح یسایقشاكراشک راسو شی رق نکيا هرژوا

 هنسک شعب هاو سابعنازکس یمرکب ندهرفک لد هثسوبق فب رش مر>بواوا

 | هفانکاو هفارطاییک هرلغاط یک هنا یروالرهش یک كن رابقاب بونلوا لتق
 ۱ بواک مالا ا هيلع لوسر * یداوا دیش هنسک ییا نامه ندر سم بۋحاق

 || ءاضق) مالسلا هيلع لوسر بودبا رذع نوا كنجبولک دلاخ هدقدنوق هلرداح
 | هدلاخ مالسلاهیلع لو-سر هکردب وره هدهوشاا حراعم *رایدوب وند( ربخ هللا

 ۱ عض) مدآ نالک بویفاق ويد یگدءردنوک مدا وید (فیساا مهنع عفرا) اکس نب

 مدا رمان اکس نب هدنراقدرغاچ ییهنسکوا بوید یدید رایدرویب (فیسلا ےھیف
 هدکوک یشا هدیگندتسلا كعد نکلزکیدشعد ید (فیسلا مهنع مف را) بود

 ۰ بوتوطهمهکو ک ییسهب رح یهدنلا بون روک ہدموشراق صح“ ےظعرب هدر یعابا

 ۱ مردنا كاله نس هس وید راد تا ما وند (فییسلا مه عض) هد اح

 ۱ هرج ےگ (هلوسرو هللا قدص) مالسلا هيلع لوسر هدک دید مدلوا ر ويح نیکعد

 || هدنامزلوا مدیشعد مدیا لتف نرهنک شعب هدمشندلوب رفظ هشی رق هدنتداهش
 مالک نالوا یراج هنناسل كنبربغج هکیدلید یدعش یدشنیا یهن ینب یلاتهلا
 ۱ كرار نوایراک دید نکیدنا لتفامدةمرابددد یدنناروهط هصقو نوچکناهوا عفو

 ۱ توتاوا لنو هدف نش مرح هد وک e) حق یدرد جد كتروع قلاو یدرد

 | هبلعلوهرهکر دپ و رم * رلیدلواناماو ناعالهاهدعب بولتروف هلی رط رربیرلیقاب
 || دنیلد هاس نونب هیهقان هداک تفو هدهعهج موب ینوکی ج رکی كناضمر مالسلا

 || لردیاریکن هلباحا هلج بوربکه رهشقرهبوقوا مامتییانهفانا "روس بون راص
 || تکر یکیا «دعب بوردیک یرلفص یهدنس رشط تاهبکب ودبا فاوط ییهبمک
 | ییدبمکب ابحاتفم هرزوا هفلتم تااور هدنبخأتو دقت هدعب بولیق نیزا؛فاوط
 گری و هیلکلاب بویت سا ند ےط ن ناعع نالوا ندنلسن هبعک ناباوب ندعدق



i 0 e دو زوم 

 | بوروط هدئسویق هبفک هدعب بولبق زامن بوردیک بورق یراتروصو یراصنالوا ||
 ۱ هب هکم ها بورد (هدحو تازحالامرهو هدبع رصلو هدعو قدص هلی الا هلال )

 مرکخا از نطظنوارمخ لو ) یخدرازآ بولد (ڻوط | دامونواوهناذام) باطخ ۱

 8 فاسو جا لاقام لوقا یاف) هدن راکدد (ترد دقو عد ناو ٣

 ۱ قەل بود (ءافلطاا ماف او دا نيج ازا جراوهو ۾ J هللار ول مويا اےک ع

 + یرلب د رغ ندهزادسو هراس ندتیلهاح 5 ناداع هوا تولد یالوا دازآ رک لج ۳

 باس بواواریار هد هج ر نیغلدارپ ی اه واح هلج یدلوا لطا و ا

 رلیدوقوا نیدحآ ( ک اقنا ہرا دلع a> رک ۱ نا) بود رداوعت ا ناخ ر :

 لوسر نیغغوق قصالم هب هبمک عرک رج نالوا مهارپ تروح 2 هکر دب وص 1

 ترمّح> E هک حاتفم رادروتک ھنن ر 0 م حر « هاح بوردلاق ینآ مالا هيلع

 یا الع لوسر ترمع> ن ی بو ا یر ره لع ترعح شابع 3

 نیفلوا لزا با (اهلها ىلا تانالا اود نا كأي هللانا) بولوا شالا ةناما
 ناغعاب لاظالا میکنم اهعزبال ةدلات ةدلاخ اهوذخ ( تور و هللا كناهع هثن

 *رلیدروس وید (فورعلاپتدلا !ذهنم یکیلا لصباماولکف ہت یل مااا نا

 رداق سکره نرانا مه نوروتوآ هدنرز افص مالسلا هیلع لوسر هکرد و رھ
 | نوا هدهکم حلا دعد بولا تعب ن داد هدعل ندلاحر هتعاطو ع ه3دلوا

 رصقنیغلوا رفاسم بوروتوا نوک اا نوا اب نکسنوااب یدینو اب زوهطنوااشب
 هدنطساواولئاوا کار دف جد وزو شاراب دک هتسارف نح هدو بودا هواص

 رکذ هکر دوب یرروه_هس» نالوا هدربس تب ی روهط هرشک تازه

 تسدآدصکرب هد دن كم حشا لبق م ات |j ادیلع لوک رد 2 0 زوئلوا ۱

 هوم ندنرانواخ بود ترصن ِِ هر REECE هما كل + هرذ ک جوا 3ا :

 اشد ردنا گز و ی ی ںی ےس بع 2 د نحار اذه) هذکد سا 2 وس ثراخا تط 1

 نالوا ندهعازخ ق اعفاو هرکصندنوک جوا بوید (رکب یب مهبلع تناعا ا

 هکردب وره )س ) یدلکییدا رف هرزوا یندک مدعقرور ندنفرط تا سم ۱

 هدهکم رکب ن هللا هعارخ ی رلکداک ءدا كنج اعاد نواوا یراتوا دغ ندعدق |[

 نادلجح دعا هشناجا) مالتا هلع لوسر ه دنحارص لندصک ی اکدتا هلراعم 8

 ارد یرلددژ وب ن را لص هاکزس شد رق دوا بود ( ما ذسءار ق
 بواد یدلند كعا ینآ هرلنآ یلاعت هللا هکنوګا هنس لوش رلددزو هدک كد ً

 هک زدن وضع )ن )رایدیدودقجهلو ا هل یو هذک دید رد ها 1

* (۳ 

۳ ۳ 

۰ 

 ی
 مار
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 تون وقوا هدیصقر قاعتم هن هن رالاح بس> هدنساح لوسر ترضح یدا ۴ لوا ۰

 لهتس ةباه»لا هذه نا) مالساا هيلع ل لوسر هدکد کک ت تاو زت رد وک دود

 ا كەتا بەك نب تاو ویشا یت ےل ا (بعک ی زنه

 تا اک) مالسلا هیلع لوسر هکردب و رم (برس) زر ورخ ن رالواروصتهو بلا
 هر ی e هم و r مکس" .نیاب 9 نودا ناطخ هناا ود (هدلاق دن و دععلا دیشال ءاعدق نایفس یاب
 ههیح ندکم نوک تدم تدانزو دعع دید نایفس وبا اواو کدو

 نکیا هرزوا كم هنهق هکم مالدا هيلع لوسر هکر دیو رع (مزسم) یدلک
 هد بولد (اهدالب اه اسد ج شد 8 رابخ الاو نومعلاذخ هللا)

 هکم هلتداعس یاح نیکشعا اعد وند (ذتغب یهذ ار یجانرمخ مهیلع | ع 4 )

 ن بطاح ندهرابک کرد ا ورح (هزع :RE 7 بس رف

 درک نیعلوا ججو اب رفا هدنګا هکم لها نکیغو قاش هدنبلق dma هر ۳

 هيلع لورا اا ور وک هات دمالعاهراز | ا لودر تع رع نوا ارادم

 یهدتسهب راح لنهعناب یان بطاحهدر ناله تور دیک منش ی بواب مالبسا | 8
 هدنراقدراو نود كدا لتف رو كرب ووب وڏ ود ی ودنک بوآآبواو یی همان 1

۱ 

 هیلع لوسر یدر و بوراقیج ندنجاص كنشاب هدنراکدتا فب وح بوی وب
 كجرک هدکدتارذع دوا بوبد كدلبا هل وب نوصن بورغاج یبطاح مالسساا
 E هلا رقاب و رود هدنسهرمنط 2 0 2 (ءرصم) ETE دوس

 i E درا ندا ربا ی نالوا | هدنرلتسکش لطاب تسرپ قح تسد

 هننسوایزو یرلک دا تراشا هنس هد را هنتسوا یس هفرا یراکدتا تراشا دن زول

 ندنسا یط یدک هکر دب ی ) یدلکودهر هل عج وول ېس هاج ولفت

 یانصارک | ولدآ لبه ندحوتاب ند حرص نعال م < دەر قاح هدنتسوآ

 نویتساا ق یک ج تو اب هنس هو را كاع ترصح مال هيلع لوسر رک

 قیح نصاب هس وا مب ند عا هدک دکح فض لع دن || مالسل اهیلع لوسر

 هعاشا بوراب وق یه تویح بوصاب ه۵س هقرآ تالوسر ترمّو> ید تولد

 هغاشآ یی ودنک ن دنف رظقواوانوتلا نیک ابدان هكا س هقرآ تالوسرەدعإ بوآ

 اک نیکشا اندر كسک وب هلو نوید نسراوک هبنییعا ت واوک اب ,دقدنا

 هک روت را لا هب س مالسا | هيلع لوسر هدک ديد مردبا بع#" د هتک تر ۱ ا

 ندرلزاپسم کب کرد وص a) یدر دیا لشاب یدردلاق ۳
 ق



 جی + لمس

 هدینیدشالقا هاب هد , رکفكتبا ل لتق کز و ترضحرذبا هک ولدا ملاصد 5

 رک ذ.یهللا 2 هنس چه یخدنب بود نس زوشاب وس هن هلبا كيفن هلاضفاب
 بوید هلیا رافغتساو هب وت دهللا نعد هللارفنتسا ب ودیا مس هدیگیدید مردبا
 هللا بودیک هلکلاب هد ساف راکقا ندملق هدلاح لوا یدوق هعسکو کلا كرابم
 یچییدنارب هللااکی مالالا هیلع لوسر ترضح ندههردلاق ید قلا كرابم نوعء>

 هللوسر رما هد هبک مرح هکر دب ورم (هزچ) ی دلوا واکوس ند رادنسا عیهج
 ضءب یسکنا هدک دتشدا هنسک ترد ندش رد هدقدوقوا ناذا لاک باص لالب

 ارز مایوس هنر ق ناب ةسوا نالک هاءا یکن دنراګا ویلن وسزوس ولاطخ

 مالسساا هيلع لوسر بود ررر ورخ اکا ندنب 3 لقاچ و شا مسرلپ وف
 ییاوا هدکدر وربخ نس هلج بود یدلوا مولعم کد د راک دید کد لک ا كرلنآ

 هزع راکدید نوه هللازردا تداهش هککو دا هللا لوسر قیقح هننک ناب و
 راد د زو هد یدرب و رب اکس بوراو هکندشمالوا علطم درفرب یرمغ ندزب

 ندهدم لها هدکدتا دازآییهکع لها مالساهیلع لوسر هکر دیو رم (هزگم)
 یدتبا تففش هنموق یدنک مالسلاهیلع لوسر مارک باعصا یراک دید راضنا
 هدن رک دشان ودود هلوا نکاس هد هکم ورتکندمش بود كرت ییهندم هکز رافروق

 یخدرانآ بورب وربخ نی رازوس هلج كرلژآ مالسساا هبلع لوسر بولوا لزا و

 "هورغرد لصف) رایدتا تاست وید مرغا كرت یزکب رهش كرم هدنرلک دتبا رارقا

 تعاص*یاصاندنراما بود. تعاطا ہل ور ت رطح برع لئابق کا

 فوع نب كلام تو بو | دا.ةنا یر هلق فیعئو نزاوه نالوا دانعو

 حاوزاو دالوا دربند م ك ترد بود مهراوه رزوا كنار ندلک هرع رزوامزب دج

 نوا نالوا رضاح هبهکم جد هدک دتشیا مالسلا هباع لوسر بوب رو هل رللاوماو

 هنسک ناسکس ندهکمرافکو كيب يکيا نالک هناعا ندهکم لهاو هلیاحا رف كب
 یجنزکس كنرعه هرکصذوکن کس نواا زوفط نوا شب نوا ندنهف هکم لا

 هلتاورع هدر قانوف حوا هب هکم  وةیج > هدتس مول ینوک یا لكنلاویش 1

 ا یرئسع هدر تقو توراو یسدج کا هنساداو نیئنح سارا فیاط

 قشم , نيغ وا شعا رارق هدهاک- کر ارشا رافک امد نکرروب هداوب بودبا

 موجرا یتصس ناطیس دننام هر نلاب یهک بوپ مس قوا ی ,بوقیچ

 :( یژولنآ )

7-5: 03 ET i ۳۳ 

 ۱ هدفا ارطا ه«دقدشوا حق هکم هکر دررحم هدرمس ب کرار د خدنزاوه یک

 هع ی ر هداس كل رلزالسم هرزو ۱ ییدلوا هد رب س بتک هدنراک دا موه |



 مو( بم لس
 | ءرزوا ینیدلوا هد راست میخ و هدلیزشا ماعم نواغاظ ةتفارطا یراولت 1

TIPEN TI نرگس تاون 

 1 یرالاءعو لها هدعد تواعاط نوناص هرثک نولوا كاخ ےک SA ني

 زا لا لک للف نولغاط رانام م هدنراکدشا موسه تونر ندنراع قاواربستا

 | تردا یکنا هرزوآ هقلتخحم لاوفا نالوا هدنراعاو دد هدنناب مالا هيلع لودتر |

 | ندا موه بولاق هسک زویجوآ اب زآ ندزوباب ناسکسان یکیا نوااب رکماد یدیاب |
 ۱ لدلدوتواوا هح هدنراهقرآ مالساا هيلع لوسر هدااحوا ںودنا لتفررب رب یزارقاک

 ۱ هدناذیم وند (بلطلا دبع نا انا بذک ال یلا) بولوا شع راق قآ ولدآ
 ۲ تودبا هل هرک نوا تادلاب رایدنک هراسک اخ رافک بواوا هدنالوج هللا باق توق

 || راوردنکسادسراتخم لوسر هکدتا موه ررفاک نکل نولغاط ررفاک هدنر ره
 یرلیگ ب ودنا ادن ود كاک اک: ندنب رانا یا بور وط راوتساو رارقرب

 رلزاس* هدقد رغاح دوا نیفغل وا زاوا دشلب ن ورب لک رخ زا ساسع 7

 ندنرهود راتیع روبرت یسهود نودا هجون هلا هلعوید كبل كنا تودیشیا |

 || رفزوب بودبا لاصبا هلوسر باثج نیرلیدنک هلا لاتا تدش بوغار بوتا
 || هرفک هرمز لالا بولشاب هکشج مکح بود الح هزرفاک ذعفد هدقدلوا عج |

 هلیتنواعم الم ندا را رانالسه جد بو>أق نویص a) زف س رچ 6 )

 بوخاق هللا راهنسک ضب فوع ن كلام بونلشاب هفععای بولتوط رارفاک

 نزود محو لوتقم یسهداز ندرفن شعب كراثکن الققاب ںورک هنراصح تقناط

 تعتعنوقو هوددحییهل روس تولوا لولعمو مسا سن ك تلا رکو رغصو

 یدالوادازآ یررمسا هلج هدن راکداک هناعا یرابحاص لوریسا نامز دعب تولا
 رماتام رفطو خخفوب وسر ترضح تولوا دیهش هن-سک تردنامه ندرلنأپسع

 تنخیازغون یدلوا رفاط هناعا رفاک رفاورفان ندفح ندربغو هکملها نی غلوا
 (:رع*) زدرلنوب هک ردروک ذم ییدتا روهط رعظع نازی هد رس بک هدازخ

 دخ ورع مالسلا هبلع لوشر ردبا هبش نالک هناا دند هکم کردو رم
 لا ناظنش یاوغا نوحانناقكيمع هلمر د نانلوا لتق هددحا هورغ هدقدلاق اهنت

 هنلنشقحهراتیحلف بوک هندرا نیفلوا هسک رر هدنرلنان یکیا بودا دصق ز مع
 هلک دنیا قفا یی بوقجولع مظفر ندشنآییک كش هدنکو ا كعزوک
 بواد لک هما توقان مالتسااهناع لوس هدمدابق یزوک هل ندقروق

 ندجلقهدگدنناایدود ( ةذعا مهللا ) بوناغص یمسکوک هلبلا كراتبم هدمشلدراو

 را لو ترا ا نا توی تست



 یتغلفوح كمالیا ع یر ندورامگا یار هدک دا هح ول هارغو ادتا

o Beتگ  

 ورک دز مالسلا هلع ی 0 ی و E یدبا اج كم كعیا لتف ینآ دل وب

 8 هللا لورا ںواک هراعا رار E هدک درب و ریخ اکی هل کک ندجلق دکب درک یجدخ

 تبعک ) هرس ) رایدتا اعدوب د ) كل هللا رذغ ( هدیکیدید لا راقغتسا نوعمنب

 تررمهح هتسکرشزوبادنلا دعب ںولغاطرانا س٥ هکر دوب یلاجا كلصفت نالوا هدرنس

 هطیقرب ندر مالسلا هیلع لوسر هدقدنلشاب هکنج هلرافک بولوا عج هتناب كلوسر
 زیدهطل را ار ۱۳۰ رز زد عرش دوخ اتو دل یار ط دلش اطاب ق اریطا شاط

 وکو :دبودیشدارت 0 هلا ود او ت نیکح هلن راک داد د وس ست کر ا بو کوح

 1 (نوربهال جهوجولا تهاش) لاحلک یی بولآ للا راھ مالسلا هلع لوسر

 بواو زوت یزغاو یزوک كرفاکرب ره هل رما هد-فدحاص هنفرط رافکو ید
 رمکز روهد رو روس EE هنتسوا نکل روهد ندنزوب لوک هلج دارم ندنا

 هلو لاک بوزاب هلوا اچ یرهرهز نیکی هلاباوه یادص یک یزاوآ
 یدشلوا عقاو جد هدردب "وزغ یریظن كنوز وب رلیداوا رامراترارطضالاب
 مالسلا هيلع لوسر هکر دپ دص ( هزم ) ردشه وا لیفت مدع ءرجرب مکتن

 لب لزق تلع كر ىلا نواابكيب کسا كب شب ندکو ک ہدقدنآ ق اریط هرارفاک
 اا شک ہرا یا تور ولاص هتسدقرآ ناسلبط یونزاظ دنیلد

 یازغالع راک او سابع نیا رلبدنغاط بویص لا ایف یرانوملم بونب روک هرارفاک
 فب وتو نينو م بولق ٿب وقت نامه بو عا كنج هکنالم هدرلازغ یربغ ندردب

 یک یهدردب نیععع ءالع هعن نکل بود یدژرولوا رضاح نوعا نیکرمش
 هدنامزوا رلشءد ردررقم یرلکدتا كنح هکّنالم حد هدشنح یارغو دحا ۳

 ندقاربط یفیدنآ مالسسلا هيلع لوسر هکرد ورح ندنرب كرلثلوا ندنفرط هرفک
 هدنسارآ لوک هلبارب بوتوط ناف یزکرو ندفوخ بولوط یرزوک كز ر ره

 بویلیوسس هز ود ( اوعجرا هوجولا تهاش ) بوت روک رهنسک ولتآ دحیپ
 ریش رهںویلوا رداق هفقارءران | ندزفوخ بوش روکز آ هدنګا كرنا لوسر رکسع

 رلنآ نربق یزب هدنففح قدجاق بوئاصرا رداهب ولت ار ردا بلط یزپ رح>و

 ندنزوب بولوا ح ورح یزو رع نب داع هکردب ورم ( هزم ) راشعد یدیا
 كرابیناق ندنسکو کو ندنزو مالساا هیلع لوسر هدقدلوا ناور ناق هسکو ک

 نوزوابوایک ناشن یهدننلآ تآ یان لر ینیدنقوط یرللا ہدک لیس هلب رللا
 مالسلا اع لوسر هکر دررع هدربسو هدر سافت ) 6 ( یدلاق بو روط وب

 ( بوروگ )

۳ GRO E TO 



 E و ا ندتهھج 8 8 3 هرورغ 7 نوروک

 تواوارو طعم دک دنا | لکوت هفج نر نودیشیا ز مال سا تک لوسر

 ناثحهلس مالک لوا لالمو راسکنا نشد ربا ا كج هی ای
 ر هللا مکر ہے دقل ( هک ردشلروم نابهدن ارد ےک یدا لات وکو RO ن

 مک لع داو س مکن ن نا م )۹ کی اذا | نیئح مول و هرش ڏک نطاوهق ۱

 او لیعو دو e هللا لزا 3 نربدم مو تبحراع ضرالا

 یالددمد نه هللابو و ن رفاکلا ءازج تاذواورنک نذلا بدعواهورتمأ دونح

 1 3 هدربس بت ۶ (.تفناط* هونغ رد لصد ) ( م=رروةغەللاو ءاشد نم ىلع

 نون>هدرب قانو چوا 4 دکم یزنک | كيقئو نزا وه رافک ندا رارُف هدئنح "هوورغ |

 | راقت کھ ںورک هنراصح كنرهش فثاط نالوا یراتالو ندعدق بب رق هنسهداو |
 در دعا دک داک مالسلادبلع لوسر بورپدلوط تامهءمیجج قا امدقم بوروق |

 حوزییسکیانواو حورح یجاقر كران! ہدنراک دپ رس قوا رارفاک بونوق نوقپ
 نوک ق رق ماعا هج هدا زندیهرکرا شبنو اب نکس نوا بودا ناکم لیدہتهدقداوا

 تو 0 رانا« بوناوا كنج ےکح لذا قوا ندننفرطبوثلوا هرمصاع

 بو سک ین را هعصا گلد رلغا لر هش ءافح ۳ املس هاوسر رها بوتا ہرارفاک

 هیلع لوسر دنر اک دد لدا ت غا رف نوا هللا نوراواب رارفاک نک رک انا و

 | نالک زند :هلق مالسلا هیلع لوس ر هدعبرا ید د ك دلکزا و نوح | هللا و رکن د شداونمالسلا
 ۱ اک لو جوا رک :ندرادواهدورحا هدکد ردح! ادن ودرانوساوا داژآ رالوق |

 تودنا داز | نسهلج مالسلا هيلع لودر ترضح هدنرلک باک نودقراص دعاشا

 ۱ یر هعقاورپ مالسلا هيلع لوسر ترمض> ینکو د| لک دردم مهد وارا يدنا اراک

 ۱ رنا طس دک دا اد ودردحوک و رکندس هر ترم هر رافد رش ما بواب ندنربمت

 1 جد لمدیک هن نیدلو محل لوسراب نودیشرا

 ۱ لنابتسوبا تواو | حورح یس دمت هدنر اکدتا تن ی راو كدرا لنچ را ۱

EE۱ ١ رلزا سد هدک دید هللا ء ءاشنازرحوکز ب م السا هيلع لوسر ترضح بویح  

 هلج بوذا مست هن رابآررغت كرلنآ مالسااهیلع لوسر بوچوک هلبلف یافص
 هدحو تازحالا مهو هدبع ساو هدعو قدص هذحو هللا الا ¥ ( باعا

 تروح هدازغوب راددربک هلو كرههد ( نودءاعاس دن زا نوداع ن E نوبآ

 "یفارطا اهدارغوب دن تولوا دیهش نوا ندرت لس نالوا هدنناب لوسر"

 توروتکز ربسا مت توات بویر هلن بورد و ؟۰ رادمم دقا :ک او

) ۰۰ ) 



 ع نوا عقاو هدازغ وب یدشلوا دیهش ی ءب ند رانا ےس |
 | مالسا هیاع لور هک رد ور ( هز“ ) روناوارک ذ هک ردراذوبیراروهشع |
 بود هلا اعددب هنموق فیقث هللا لوسرا راناساس ه دکدچ وڪ ندفلاط |

E |قبرا ی نعل ( م تاو اة دها مهالا )  a2.1 یرلن آید هژبا تباده  

 || جاسنحم هلیصفت هدنناتضهر كنا یصنزوقط كترجه اصقاو بوبد ر ونک هزب |
 یداک یرلرهلیا هلوسر ت 8 هد هدم بولوا نا" یسهلج هلتهجو
 ويو! وسر ترضح ر E ندشاتب ط ا (هنععم )

E 1هجاغآ لود رپ 7 نر لر فا هدلوب بودا  e۱  
 مالسلا هیاعلوسر نیغلواقش کیا جاغآ قح ماا هدقدلوا ررةمر رض بوتقوط |
 هلب و غ جانا لوا هدعب بوک هلتمالس ندنسارآ كلا هل رراوط یرلکد |

 هتک وادآ هرم وطاوذ هرن مسعت هکر دن و رم ( هر ( یدلاقشاربآ

 ءدنا لتق یتوب الو سرا رع ترضح نويد دعا تلادع هلوسر ترضح |

 ۱ ح

 لس رس رس سس

 ع>ح ندلا نوعمعت دوش هلنوکيس هلاف هوعدال) مالسلا لع لوسر هدک درد ۱

لع ترمص> هتسک لوااعقاورایدید ) ةيمرلا نم هسا احر اک دنهاوح ره
 ۱ هد فالح 

 ندرلمح الغوا هدتعنع لاومانالوا لصاع هدفناطو نینح*هورغ مالساا دیللع لوسر

 ندکب قرفو یهود كم ترد ییرکنو یررسآ درع ك ك هاج ندرل:روعو ۱

 لاو رد قرق دیفوا ره کیسه وک هیقوا قرفاب ك تردو یویق هدانز

 بوریدتا طفح امدعم هدلع مات هنا رمح هدرب قانوق مراد هیدکم ییارحاو هدر كب ۱

 افاس نکل بودبا میسقت هرکسع یزرمسا بوراو هدنآ هدنشب كيدل اید هام

 كس هلو نزاوه نالوا یرابحاص كرالامو كررمسا وتا بو>اق نونص

 لام بواک هناعا نزاوه موق اقاو هدنرافدروط رظتن» نوک چوا هن راک هناما

 زا دزي رکسع مالسلا هلع لوسر بوردنوک راهدآ نوجا باط ىن: رالايعو

 یزریسآ ید راذآ بود کلا رابتخا یرالاماب یراریسا اب سرروک نیراچاتحا
 بول آ هلب را ضر یرابحاص یزرمسا هاج مالسلاهباع لوسر هدنراک هلبد

 يو دبا مفت هلق رط حاتحم دلیصفت ین لاوما راس هدعب ب ودنا دازآ
 هلع بواک بونود ها وا بودآ هرک تو داو هب هکم نوک ی درد نوا 1

 تا هج وت a 4ي دم

 ( باب )



 ۱ كد هن رلتافو هرکصن دقدلوا ماع رازغیراکدتبا كنج هلرافک بودن رفع تالاب |

 لاک لروما نامظعد ندنرلحا نکل تولوا نااپ و د> ی لاوحا نالوا مفاو

 | لاف ضعي 6 هبدشدم تولود ندقناط رع الوا هکردوب اجا

 بعلو ه دعا بوردنوک بوح“ كولب EEE شد ترد دکشا تا نر

 هلوسر ترضح هکر دن و ره (دوفو عباترد لصف ) رلیدلشاب هک هزاعا هق ۵ هقرف

 1 هاک هد هقرثتع هنمزا ندع لابد هدشحا لب رب رک دەب هکم حة ندنرلتوبن

 كلک هناعا هلق ضع هاک هلبقر نوت هاک هدا ز ید هاک تارشع «اک داحآ
 یرللاح لد هللا شی رق نالوا فاوط فرشابرع لئابف یک | نکل بواوا عقاو

 هب رعلابقراک ب ونلوا ع هکمرلیدیا رظتنموید ملهدبا لغ هروک اک ارولوا رجم هين
 || برع لئابق مک ! ويد قارب قح قلا هدقداوا بلاغ مال سلا هيلع لور
 | نکل رایداشاب هکقنا دایقلا بواک رلبق ضب هرکصذد هکم ع نیکی دافتعا
 | نارقو عرش لعنو ناعاربخ كنييک یرودنک یک هرشک تاعاججو لئاسبق یاس
 ه دنا یلمب یجزوهط كنرعم رخوعا مدعندنسارغ كوب لاک یرلپعلیا نوح ا

 كي زراسو یروذنک كيحاقرب ندر لبق هدا ز نددع شعلا بواوا مقاو

 ارب زرایدید دوفولا هنس هیهتسح هنسوب نیکلک یرلتعاج ضرب هلی رط کالبعلیا

 نیدیف نولخدب سانلا تیرو حلاو هللارصن ءاجاذا) زریددفو هب یچلیا هج رع
 نو ماشو زاج و نع راد هکر دب ورع * رد دصق وب دا رم ندنتیآ (اعاوفا هلا

 هد دق رقم تاقوا یزکا كع لئامق هست نالوا هدکلام صد و برع قارعو

 | نالک هناا :وبشا رابدیا هلسق چاق رب نامه رلنالق ناب هرزوا رفک بولک هناصا

 | لصف ) رویلوا لیصفت هديغاشا میکتت ردراثلک هزاعا هنب یربضعب هدنتفالخ

 | ود هرمسع دوزخ نیکلک تسسار هتنامز هقناضم هل تهجوره هک (كوبت "وزغرد
 ۱ رخاو مظع صا نکلر دتا وا كاج هدوورغو هحرکا یدشلوا رو٥

 ۷ مور سهیق هک هلوا مولعم اللجا سد * یدثلوا کاخ نیغلوا رک لوسز تاوزغ

 ۰  ۰ ۱ و . أ ۰ ۳3 ۱
 یسا هداب ز ندد دج هدقدلوا ع رعد عوعس یکیدسا كرادت تاهردنوک رس

 | رفس راجا مالتساا هيلع لو-سر نيغلوا ىتامز ی-هقباصم رفس مزاوآ عیچو



iw حس 
EE 7ترضخ تورو ؟ نرالام دوجوم ی هرات صد 2  

 کا مالا فیلع لوسر ترمع>بورب 9 تاو هود من نوا كم نو ا ناعع 0

 قرا ك زوتوا بوردنوک ربخ هد ع لئاق نالک هاا بودا ls رخ مظع 1

 اد هش دمو دمج ر اه هدنزوط کت ره هلا تا كم نواو رگ کات ك شعات لب ۱

 ض٤ ق> بواکج یازنسوص تبغ هدلوب بوخ هیودرپ هتسک رفت نوا ب وهيچ
 نیوص نوعیصن راقص غب نوعا شطع شل آ ءافطا نومازاغو هود رادتنک |

 توراو هلاک مان لوت دا كنسام ماش قشعد هلا ھن لم هللاحوت یدرارکا ا

 لاا رج او اب ماشو نحو یی ۳ سدو نوروط هلن یرادم 0 ۳

 همان نام ا تور و جارح بودا ورفرس هژلوسر ترمعح تواک نور ردا

 توروط یرا دعم نوک ییرکد هلج هدکو مت مالتسلا هلع وود بولآ ۱

 هدرفس وشآ رلیداک هب هدم نوتود نيفمالوا نایع ناشلو مان ندنفرط لفره ۳

 یرروهتم نالوا هدر تک زدشع 3 روهظ تاز د رفاو ندلوسر ترصعح ۲

 نالوا لاله ربع ET هدا وب هک ردن دص (هزچد ( رو- وار 3 هک ردوب ۱

 هثسک ر زسسشادا وب هج وب و کما یی وص كد و راورق بوئوق ا هالو دوم یو ۱

 .عرصیوهلیص 7 9 هتحاح ءاضو هتک ر نود نوچ هرشط گلاب 3
 ِ 5 5 ۹ ا و 8
 .نوسهودو دک دیر یدلوب اهش نیامد هدنراک درونک هلوسر ترضحنواوا ۴

 لابد زو ک هلوسر تنرصح یهنسک لوایط یا اک هر هنر دم لوسر ترموجح

 لوسر ترصح هدآ زبعمانر = نت دوم مود تدالو هدیاتکو ادا قن ) )

 ا ` 8 رک ا ردکر ۳ لد مک دجکو ی اع [

 رس حین ۳۹ تولد تفت dn ا ی قاح لب هد ۱

 دو٤ موق هکر د وره (هزع*) ردروک ذم وید یدلوا عقاو هدکو بت هز وب ||
 3 ۱ هل لوسر هدنرنکد تا تیاکش ناله رو یر بول وگهرب 71 نوجوک ندشالو ۳

 زا نولک رو لالا و ندلوا ماع اعد نکیا قحا اوه نویلشاب هاعد مالدا

 هدلو هکر دو ره (هزت*) رایدردلوط نب راهب رق رکسع عیجج بوغان روم طع |
 ںوغار , هدقدلوا رگ رول ود چند كرذو وبا تولاق رمشنکیا ررپ کن صا ۲

 هد>ح و یشع ردانا هللا جر) هک بت تواک هج کا ن نول 1 ۹ . ز وما راسا 1(

 هدّتفالح ناعع ترّهح ها ردود 2 (دحو ت٤س و ا تو و 3

 ( هليصقت



 مو a زوم

 ۷ ندنراکتمدخرب هلن وتاخ هدئناب هدک دتیا تاقو هدارهک ار لهجو حات هل صفت

 || «دنرافدوق هدنرزوالوببودیا نیفگنو لسغ هرزوا یصوبوباوا هنسک رب یرغ
 || نولیق نزاع بواک تسار نکرولک ندر رب تعاجرب هلدوعسم نا ندا ۱

 | یوا هقان یکیدن ككلوسر ترضح هداوب هکر دب و رم (هزرص* ) راد تا نقد

 | ربخ ندبیف دعقفانموادآ تصالاندب ز هدنرکد تکه غمارا ین آ ها بوالبق
 ما مالسلا هيلع لو سر هدک دد : زاب نوا نیکو دنا هدرب هن یهود نادر و

 قجقا ن نوع هللا یدلبوس هلی وب نو هنسکرب بولیب ینزوسوب كن هلقح
 | هتسدبا یدردلب یدعش ینب ر كم هفان یلاعت لا اکب قیق مروا یتکیدردلب هلا

 ۱ رلیدل وب هلهحووا اعفاو بوبد رروط ںوشابا هحاغار یرالوب رد هدداو نالو

 | ردزوكذ موبد یدلوا عقاو هدعلطصاایب *وزغ قاح هز وشاهدایزتلا ملاعم

 | كوبت هدننامز قلشوق ههءاش نان راب مالسلا هيلع لوسر هکردب بک )زس 0
 | هنسکی کیا قافنا نود نوسلاوص ندنآ هنسکرب هج" راو نزسرراو هن راکبب

 ۱ یوصكراکب هدقدلا ريخ بوراو مالساا هيلع لوسر بولا وص بوراو مدعم

 قب رللاو ی رزو كرابم بوردشا عجوص هجرآدعمر هل >وک نیفلو | زآ تاغ

 عمهرکسع هلج بوشاط یوناتیق راک هدکدردک و د هراکس ییوص لوا بول و

 ندکو بتیدیاولاندلاخ مالساا هیلع لودر کرا ن وص (هزګ) یدتیا فو ةدابز

 مود هدر لازم لب هماش ندنفرط لقره هلا اک ولتارب یر زوئرد

 | هن رزوا تاللادبع ن ردىک | ندتشهشاط ب رعب واوا يکب كتسالو لدنطا

 1 هلا رکسعزا ردقو ندٌشالو یس هلق باک یف ب هللا لو سراب ید دلاخ تورادنوک

 یرفص ناس هصک یردیکآن رسد م السلا هلع لوسر بولد مروا هک ہیک ےھت

 | یراصح كردیک | بودک دلاخ بود نسرولوب شمکچ هنب راکش ا نا

 1 هراکش هل اوت 1 چاقرب نامه یدردیک | هدنعیلن دہ ایا فیطا تاغ هدقذراو هاب

 | بوئلوا لق هدکنج ناسح ی ردارب بوتوط یرد-یک |بولوب شم
 داضم كردک | توراو هب هما ردك ۱ دلاخ هدعب ت و>او هب هحاق یرلشادل وب

 | یکیا هدلاخ ردیکا بوریدجآ ییهعاق هلئاما نیغلوا هددهلق ید یردارب ر وادآ

 هدعب بواوا مص بورپ و ردنوک زوبترد هسبج زوترد تآ زوب زکسمود كی
 نودنا لوبق راز هکچارخ نوروتک هلوسر ترضح یداصم هلرددیک “ادلاخ
 هھکر , هدکو بت هکر دب ور (هزڪ )رل دتك_هثد راتالو هل زاحا تولآ دعان ناما

 نود (قافثلا زا ته سنا یا نصب A galo ET قانع ول اذه) مالسلا هيلع لوسر بوسا لپ مےظعر



 مک .e زوم

 راداوب شتيا تافو قفاسم رادمانرب هد هککو ا هنیمب هدنراکد لک هیهشیدم اعقاو

 كچهداافو جنا ههنمک جوایکیا ندربرپ هدیداورپ هدلوب هکر دب وره (هزعتم)

 هیلع لوسر هدنرافدلا یب وص هجالوا بوراو یٌسعِب كراتفانم نوید نوسلآ وص

 رکسع هلج بوش اط بوبانیقوصهلزاوآ میظعیک دعریا دص. دکد کو د هنکابوب و |

 تنهرمخذ لک وزع رد ورصض مراسم حک ( زعم ( رلب دنالوص ف وتسه

 عج هنسژا تیغ هنتسوا هرفسرپ بودروتک یب را هی یراقزآ هجالو| رانا
 رانا هدقدروب وید ( مکتیعوایف اوذخ ) بود اعد هکلربو تکرب هدقداوا
 شعالوطیاق دنیا رکسع نوربدلوط ماع هدا رم یس رب ره بوروتک نب رلباق
 هلاال نا دهشا ) بوروک ییهرهوب مالسلا هیلع لوسر نربضح یدلاق هکر

 ىدروب وند ( ةن لا نع نحف كاش ريغ دبع ا هلاقلبال هللا لوسر یتاو هللاالا

 بی رد یراتافو مالسساا هیلع لوسر هدح وب (مالسلا هیلع لوسر خرد لصف)
 ةحاکا نوصگیدشاعادو هلقلخ نکروقوا هبطخ هدنافرع نیکلب امدقم یتفیدلوا
 یلک فالخاو فالسا ءالع ءامطع هدشامز یضرف ادا كحرارد عادولا

 عقاو هد یبدیب یبجنکساب یبجنزوقطابیبشبب یا كتریه بودیا فالتخا
 مولعم یکیدت | مح جاق هلیع رط هلد ات هد کم هوشلا لق مالسلا هيلع لوسر ردشلوا

 هدنکیدتبا يخ هلی رط هلفان نکيا هد هكم هرع#لا لبقو ةونلا دعب اما بویلوا
 دعب نکل بوئلوا فالتخا یخد هدنکیدتا هرک یکیاا هکر هجردسقت ییدتاو

 هازغ یرلهش رش تاقوا هلجو نیفلوا هدنطبض شد رق رافک همرکم کم هرعهلا ||

 كد هرات افو نیغلوا فوطعم هرلئآ یراتمه لجو فورصم هیادخ ند توعدو
 . نالوا هدنتیفیک كنآ رد ررفمو ققحم هدرمس بتک ییادلوا رسم هرکرب نامه

 هج هدنس هدعفلایذ یسهنسس یکنوا كتر هکردو لتا لاک یال.صعت

 رفاو ند رع لئابق نوعا كن هلی اکربت هدنرکدتنا مالعا هقلخ یب رلکجهدیک ||

 كيب قرق هلجج ابهداب زیخدان كيب ترد نواز وباب كيب ناسقط هلج بولک هنسک |
 یکیدن رودنک بود مزع هبهکم هلب هلی رانوئاخ زوفط كنب رودنکو هليا هنسک

 عوضخ واوا تخر رکد هجا ترد قحا هلل اعضاوت درج هدنتسوا هقان |

 بوراو ههکم هليا بلس یهللا یوسام رکف ندرطاخو باق ءافصو حوسذخو

 ( هعج )

 نی ر سا ر اا ف اب یا اک اوو و دک و اا نا اا ی ی یا

AY " ۳ / 
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 می( ۱ زعمس
 ۱ «دناف رع هلا جات تجر جاهنم تاده حاج هد و هر ° ا قو 1 عج

 هطخ هلا ۵ يآ عیاصا و هفت رش عدا بوھیح هجر لبج رودنک بوروط

 یر ك - رلاعد بودا مالعا م اا ییالسا ند نامهد بو: وا هيترا نیطء

 و یرس عنو یاک» کرو 0 گرا ملا ید ناو ر سد به

 لیلداا بذل لاهتا كيلا لی ۳ نیک هلم تالأما ه وذ ف ۳ شا زا
 1 1۳ دو هانیع نال تضاؤو دور فال تعضخ ن ر سصلا فناطا امد كوعداو

 ۱ رحاب اجر افور اه 9 ایعش بر كرد ےھالا کال دفنا رو هدس>

 مک | تیکاو قد بد کد تاک | مولا) هد ۵م ءا (نیطعلا ریخات و نیلوئساا

 | بر یو تسمه ۳ لوز د ا (اسد مالتسالا کل تاضرو ی

 1 ما قاع بوش ال هغلرق لب بواوا قرعق رغ قان کد تالوسر ت رمح ندنزرعلا

 تجر هس رلتها دز یسدجآ هد ع مالساا هماع لوسرکردب قره یدکو چزرد

 یو ود م دل_شاغاب یراهاک یرمع ندسان قوفح بودا اعد ۳ نرفغمو

 اعدودن ات رای 1 بو ضوع و دهن هم ولطم ك سرلد برات بواک

 ع ةد دا امد رارک 2 و۵ هاد نه یس هنربا بويا جو ےب ےک لوا بودا

 هنلوصح یدام هدق دا وب لوتصو یهلا یو رسد تدل وا لو ل ۱ ومألا وهام

 ك امد هدنتح ما هدقدلروص ی مس بولو 08 ناد: 9 كا سم لوسر ترس

 هنعد دحاص ا 9 الهو :J واکب ندا رطضاو مع پول سالبا ی لود

 لار هام ھت هدقدلو | ما 3 ام م رايدر وب 1 نا ود مدلوا نادا

 روه ناز هت هدنرغ س فی رش جحوبشا (هرشت ) رلیداک هون دم دنا
 ١ نوک ییددغوط ندهماع هلق هلوسر ترمعج هکر دول ی رغاو مطعا بودا

 ۹ ولد هللالو سر تنا بولد ع £ ک ناکا EES لوا احر امد نواب رو هک قضات

 قعالغوالوا هدعا تولد كب 9 هللا كرا تق دص)مالسلا هیلع لوسر هدک دلت وس

 ولد كي 9 هللا كراب EY ت ویلت وسزوسرپ قارا هگراو هاب تك هی یاب وس ه دام

 روهطرد لص) یدلواروک ذم هدساز دنساوروهشهود ةماعلا كرابه نيغلرو

 نوئالث جرخ تح ةعاسلا موقنال) مالسلا هيلع لوسر هدشیدح بتک ( نابیلتع

 یسادتا تاک . روهظ رلباذکو شا اعقاو بوند ردشءد ( ةوشلا ید ےھاک الاحد

 هج مالسلا هلع :لقسر هکر دررح هدرحس بتک اا عقاو هدلوسر نان

 سض نح هكا بوأو تیک دعا بواوا هتک هدک دک هب ھن دم ندعادولا

 بویلا هب هبوب یاوعد هدتنالوررپ هتک چوا اشا راندا سپ * یدتبا زوهظ



تر نگر یچس ۳ واخ ۱
 A۱ | هدن دلدمشدا یر لو ۳ یکلو  

 ۱ ع شب ند رع ل اق هلع تالو یسلرب رلیدتا علا هرودنک نقلخ یرلتالو

 نوص»دنروا ب اهل هن زوب هکیدنا یسنع دوسا یبعل هلهبع یعما ا :

 راهتشا هاکعد N O EES دوخا راځ اوذ |
 میلعت هلی>و رح عاونا بورپ وربخ یروما نالوا عقاو هدنگا قلخ یدشلو

 کالم یک هلوتموش کی نوغلوا نواعءو نراعم اک وب نج یکیاولدآ قب شو, قیهش ر دنا ۱

 کوب بولوا دنرع یر هلبق برع ضعب بودبا توبا یاوءد اشاح وید رواک |

 هلرهقو رج بواوا یلاوو طاسم نع نالوا یلاخ ندک اح تاذک دوسا هدک دا |

 1 | رخ لصفمود مد هدا كح هلدوسا لسه راسو درادگ ضصعب هدک دتشدا مالساا 8

 | هلا یلیدزورف هلتفرمم یتوتاخدک دک یآ ترد ندنروهظتدم هلج بوردنوک ||
 شوخ رمد نیعا دوسابورکب واد ندندرا ینراوبد یسهناخریّزمخ كنآیخد هنسکرپ
 مک ےل رالا نیما رفکر س نوجا كماتشا رلبسکب ینزاوآ نکرولاب شوهب و
 نالوا علا تورامیح هرمشط بوسک هد بور وج ےس دو یذو تورو

 یدتالتف ی ۳ ؛دزورف یدوسا ہیک وب مالسلا هيلع لوسر هدد دم تواغاط راقک ۱

 لتف 9 ع كدوسا و2 بودا تاوو مالسلا هيلع ا یاریا ۳

 هکیدبا باذک لیس یمکیا * یدتا روهظلوسر "نجمه بواک یر ینیدنلو
 هيلع ا تروح e A : بوشاوب هلوسر ترمض> بواک هل لس هژبق 4

 هنایطعا ان | ندنراهروس مع نو 5 بودا توب یاوعد ن کیا | هدزا.ح > مالتتساا

 نکل بونانبا اهفس بواب وس تالک ضب هدنلکش راهمظن اشاح هناعزاشلاو دیرت لا
 ید 4+سروا وا * هلیصا الصا نرزکب داعم ( هرره) یدلوا یاوسر اللا نی

 كي رم هدنوبن یزیکیاهل دج بورونک لاریجیرازوسو اکب * هلبحو سییلت كب
 بوداشعوب هدنکا کک رب هلا رداشت ن رس هط ر ¢ : قوأط بوما وس هزره وڏ یدتا

 بولبتاق هطرع رک دوم قوغوص مش بوب وڏ هه شش رپ راط ینغا هدعد

 یو شویی زاغ a اا

 1 واتس کیدا تر وع وادآ امم هدمبس هل مع تب یسک جوا * ین

( 3 ) 
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 E وست ۳ ره لوح 6 نآ لر 2 KT TF ریست

 بودا و مال لا هءاعلوسر نرصح بودا قاعم عداوت ندنزاغ حایص

 نوردنوک بودنارادرمس یداولا ندلاخ هکنح هلا ریسه هدف داوا هقيلخ ر کد وبا

 1 نوئاوا لو ریلی تشاع فواوا رلکنح مظع هدد هک هل محو جات هل. هشت

 یدا هدنای> لد توال 4 وام بواک هناعا هلا ریه در وت بولتوط حاجت

 ۱ نکلا هلا هم نا € هدیا تن تسک مات ےےاط ك هلبذ دسا ین یساګ درد *

 ۵ بواک اعات وتلو هلوسر ترمع> اد وار هاو تااتر ط هكا لح

 ۱ وادا نونلاوذ جد اک یک یکیدلک لنناریخت هدر بودا وب یاوعد هدقدراو || 1

 ۰ رک: وبا ترصح بودا عب ات نس هل بق هر ازد یب وسهل رق ودن دک بولد رواک المر ۱ 1

 ٤ نودا كح مک ها نحلط مدعم ندکنح ها نایسع دیاوا! ی E یرادرس ۷

 ۱ ال رگ تر بو>اق همان رصاط نواب هاا بوتو ط ییعباوت تسقاع ۱1

 ۱ مظع هد تودیک هنن رس مچ 4 رلزا سم نودا ی تواک هرڪا ندلدو نا

 (نارف لوزن محرد لصف) یدلوا لس سا هل دنواهت تفاع نودا راکنج

 1 تزملا بر نیکح ءاصتقا مظع نارق ةر لوو هکر دروک ذم هد هریتوم تر 1

 5 لوزا ادتا یدلوا لصاو و 2 چوا یک تدا تیا هروس هروس ها

 بولوا ر ا اهنا * هرو بس هاو 5 رل ڪا ها *هروس ها وق را ڪ ەد ندا

 هللا مصن ءاعاذا هروس ندا لوزت رخآ تواوا یوا ارقا هرزوا CE لوف نکل

 (هرفغتساو كبر دک 2( بودا لوز هد نم هدءادولا ¿ هد هک ردا درو س

 ندنارق ت اما ردشعلوا تراشا هنشد_ثاقاب یتافو تالو سر ترضح هلیدنآ

iTکا قول هللا ىلا هو نوعحر امو اوعاور) هرزوا الع قا ها نا نالوا زائر  

 هدکد رونک ینآ مالسلا هیلع لیناریج هکیدنا با (نولیال ےھو تدسک ام سفت |
 لوسر هرکصادنوب بود رکیوق هنشاب ۳ و هد هرن واس

 چ وا نامهاب نوک ید ناههاب نوکرب ناسکسان نوک رپ یرکی مالسسلا هیلع
 ۱ ولا مح) تودیا تیاکح یاشمو ساع نا ۷# یدلوا هدنایح یاسر

 یدتا لر دش ءاکب تولد یدئلوا مح هلا د دهنوف, وخ دیګ توعد (دیعولاب

 صج# مالسلا هلع لوسر تافو ردرمشع ثلاث باب روح

 نارين بووا یریک تناوت شوهداو یمظع تناصم شحوا E هنر وم ٌدصف وب ٠

 ناحو لد (یظن) رداکد ناکیاح دا نازو ناز رو همانو هماح هلا یاب

 ۱ حزود یدلسا * ند هءقاووب ناه یدلوا هرمن * ندهسءةاوو ناف یدلوط

) ٩۰ ( 
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 است سس ELL ام اس تم Ta AE تو هه و سیب سرم سو وپ رج سم سوپ سیو سپس ویا سس سس سس

 ی

 تا

۱۳ 

 تالاح بودا مالتساکس یاعتهللا تواک مالس ۱ ۱ هيلع ىل ار ره كدەنوک :

 نکناشکایط هن رکو ک ك لە شئاع ترضح هدکدرب و تزاجا هلبارع وید هلیاضبق |
 ( لعالاقیفر اب نقلا و لر فغا بر) یرامالکر خا هرزوا یت دلو ارو 3 ةد |ا

 تقوهدنیانآ مو 9 یه کیا نوا كلو لمس رهام هرزو a < لوق ںواوا ی 2 1۳

 یسوعو لیلخو حونومدآ * # هتسد 3 PSOE E ا لیربج * شیک ۱

 رو هدرب 0 رَ .E * ند هعقاووب ناسآز زوفط یه * ناضنا 8

 هکر دوب یا اجال اک کلر صهن نالواهدربس بت ک (رن) ند هعقاووت ناجوسناو کالم

 نوک یجنزکسس یرکیا یجنزوقط یمرکی كن رفص یل یجنرب نوا كتر
 ضراعیج هلبا عاد.عو هعطعنرارح > هلوسر 7 یتوک لوا كل والا چ زا

 نوچ اقلوا لصاح د یاو تداهشبولوا یشغ انایحاندعجو ت دث قح بولوا
 نودنا تکرح هلقح تیکح یجدرهز یراک دن هدنحا ناب رب هد رییخا شناس

 هشنامترمضح بولوا هتسخ نوککسنولاد تردنواان یکیانواب چوانوا هلجب

 لاکا ن وهیج هد راه سش رعد درگ جاقرب هدهرون اتادم بونا ه دنس هرج

 جاتع هل صفت هدلعش» هرو هدفت رش رعد نود راتشصد هاو ناو شی الت

 كرو دنکو نیرعت هتمامایرکب وا ترسع> ند هلج بو دیارو عظروما هصنالءفو ال وق
 تکلمعامو هالصاا ) یدو رلیدتا نیو ےلعت یتلاوحا یریتذدو نگکتف رھ

 هزاع سد ؛ یداوآوب ید یرلمالکرخآ هدشاروربقح بوبلب وس اعادوبد € ؟ناعا

J Eجوا جدو ردکعد لوط شوخ یر کی ره راجو 6  

 بوریکو رک کا هیزاحا بواك تولا کالم هدننروص ۳ وا بولدرروص

 رفاو هاکنا مالسلا هيلع لوشر ترمع> تواک مالساا هيلع 1 کت تار وس

 یجور وریکندعهدنرلق دلا باوج هک ردا مع ماتنوروصییااوحایتما وشاب وس

 تب و ہو ھت

 (رن) نارطیدانا هس دق اع * ناهجبر لوسر )۴ ور ع ر ) هک ( هدلاوز

 لیسولاهانآ اوهاو ےب نئ دحام لص 13 الصهدسحو دحوریلعو و

 3 ڈا رکب ناق ونیز تنار عهز ی اهن ره ا!هدعوىذلادومحلا مال اعلاو هلیصعلاو |

 کک رف ا

nی ها او ی ی ی ی سس ی ی سا گگڳگگگگگگگگگگگڳگگگگگ 

 یلاج و وتو دنلاتنوچ ناکف نک *هتسبرکب ناورح ورو هتک نوخ ناو |
 *% متشاد ام و ر SAME نیمهی × هتسا رگبناکم ال ناکم ول یارعرد * مرجال |

 *یلعوناعو تسقورافو قي دص نیمه یت * هتسپ رکبناتج غار د ریت ناوضر هکلب |
 ر وسرفو شرعزا ناهحتارذ هکلب # هتسد رک, ناکف رک رد ورادص گز ۳

 یروزسره هد دیا ینو # تسد رکب ناشفنوجت كاا عام نردنآ *
N SEES E EEون یا تست ساک و  

ITE: 



 تک

. ` 7 

 اديس یرب زا * مهم یسعو ۱ رک هک مدنآتیب لها * هنسب رکب نامز رخ
 ۱ مشکی هک دراد نایاس # مد رک ناشدردرپ لدرب اراخ كس ٭ لوسر رهب زا ۱
 ۱ رگ تدم( ران و ها را ناه ترا ۵ هک تام ردنا # وخ ڪو دهن ۱

  جوانوا بواوا ربمغیپ هدنفرق هکر دشاچ وا شعلا هرزوا حصا لوق یرلش ریش ۱
 هان او هل یعو دو هيلع هللا يلا رابدروط هد هن دم ځد ل نوا هد هکملیب ۱

| 
۱ 

 ۳ بک ناب

 | تانوهکردب و ا مالسلا هلع ل وسر نفدردلصف) هلابب رطخت ام هلاون لججا نم
 ۱ ةا دیاصعرکا قح رلددلوا نان رکو نالان كاجو نیز ناکاس اا ا

 وک یھ ز اد نی دو جاقرب بولوا شوه و شوهدم هاصالایوذ
 ۱ ودنک مالساا هيلع لوسر هرکصادنرودص روءا صید بواوا دیار س یک |

رجاهم نیکماعا نییعناح رمصه, هنسکرب والب یخلوا هفملخ هن زار ۱
 | هدنساراراصناون 

 | هرکب وباترضض> هلبقافتاویٌأر كنهلج هرکصذدقدلوا لاقو ليف جات هلیصفت

 نیفکنولسغ هلریلعلادن ندفناه السلا هيلع لوسر ترض> «عب بولو اتعب
 "هر نوا نا زا اک المادتا هخ را هزادنا تجر زا اج هدعب بودا

 هدع!یزاب رفا هدعإ نول وقاهت تداس حاقرب هرزوا یرلدصو دە ا تست

 یس کک اب رهظلا دعب ینوکی اص نولقزاع ادرفثم كواب لولب زمستعاج هاڪ راس

 تافو هرزوا ابناتداع لاح لک یلع ینوک بشباب یسهنک اب نوک هبنشراهجاب

 | باب هلباهیلک تبسانم یچاقرپ تالوسرتافو تاعقاو راردنلوا ندد هدر یراک دشا
  ییرعهبعرفاو هدنامزواهش هلوسرتاقو هکر دب و ره * روئلوا ناب هدصاصخ

  (یظن)هکر دیکیدد باطلا دبع تف هیفص ترمضح یر هع ی رب ندهلج هک ردشغید

 | * الععو اداهايحرتنکو *  ابفاج كن لو ارباستنکو + انءاجر تنک هل لوسراالا
 یثلادعب نعتفخامو * دج دعقل یباقییع تب وک* ایک اب ناک نم مولا كياعك يا

 ہللا لوس رلادف * ان وا یر یسما ٹدج لع * دیر هللا لص ےطاقا * اب واکلا
 × اقداص "هلا سرلا تغلب و تةدص * اساامو ین یلاخو یعو * قلاخو یا

 هرحا نکلو اندعس * انش قیا سالا بر ناولف * ايفا صلبا دوعلابیطر تەو

 | (2ن) ایضار ندعلانم تانج تاخدإو * ةي مالسلاهللا نم كيلع * ابضامناک
 | یلعتبص (مظن) ر دشءدیلع ترضح دوخاب هاش داع همطاف یر هیظعذع رک

 مشال نا دا چدن شن ییعاذام د اسیلایا ما الا یلیع تبص % اهناوا بئاصء 1

 | !متیلا# هسوبحا منا رفز یی« ین( ظن ) هکشعد همطاق ترضح × ایلاوغنامرایدم
 یتایح لوطتنا فاع یبا ٭ اهاوناسب این ادع رب ال * تارفزرا عم تجرخ



 هلال ول )ار مزردنو زذا ند دعو نوریب زد دح.دتفبفح نوع ر لوسر تون لت الد هحرک ۱

 نوک 9 برتدو هلا بب ہہ 2 0 ك دهد وهقم (كالدالا تقلا ۱

 جد ههالالوسر تلیضفو نوبت کیو هتسادحو هایشالانع لحو |

 قراوخ ندنارومط NS E E ندنغیدلوا ہابتشا یب یراتداهش الےوالاق ا

 ت لواو تاداساا دیس ترضح ناصاهرا هدشعم تالاح عاوناو تادا ۱

 ندیدج رون یسهل-ج هدنعیع> هکلبنوح رلقدلوا ندنتما مسو هيلع هللا ىلص ||

Em 

 یکشاو ح ونا *  اکاب كربق ترز یوشدتشا ادا ( مظن) هکر دشعد جدو (رن)

 ۴ بناصل ا عرجن یتاساا در دو * اکلا E ءاریغلا یک * واح كلاراام

 ترضح (رنن) بئاسهب نزطا ا نعتنک اه * ابیغم ںارتلا یف نع تنک ناف

 داوتشلا یک (ےظ) هکشګد :دمط هاب یل عاب تبا ناس> ی رعاش تلو_سر ۱

 (نع) رذاحات هک لب اید * ت تلف كل رعب ءاش قله * رطانلا كي اع ی عد ږپ یرطانل |

 رک رخ تلخ السا  ذملع کک نرموح هک رد و سه ندیلذملا بد ۳ هدربس تا ۱

 وه وا هع ز وک هکر ران کا هد ےظع ن لاج ںودیشلا ہد زر هلبق ینکل ۱

 (ےظن) دشا ییادنو ندغناه هدقدناب وا تو و وا هدر“ توو تویمرک

 * انو يف دم ىلا ضد * ماط ال دعقمو ليا نيب × مالسالابخانا لجابطخ زا
3 

 تقل ناک (مظن) لامكلا لها نم لاقنم ردهللو ۷# ما هلا هيلع ع وعدلایدت :1

 * اهفصوب ىلارلا كبف تنسح نل * حیاونلا كيلعالا دح!ىلع * قلو كاوس ىس
E EE :۰ جیادلا كيف ل.ونم  

oهک اسو هيلع هللا یلص مرکا لوسر تارک ردرشع عیار بأت  

 وک تامارک عج كجەدىا روهط ندنرلتما تواوا تام زود هنروهط هلیلح

 ینطصدح هلبااجر ندادخ بانج نیلسمو ایدنار اس یکیفیدلوا ندنتاز س

 ردد و دعم نددو. هد بر تام < تارڪ جد ها چد ك: س هل هدوم نیعلدار

 لسرا یا یآ کو ( مظن) هکر دعا هدر فشکه در وبهدرب * ۵ ے3 تحاص کش

 نرهطد * "۹ کاوک مهل صف سهلا * € هرونم تلصت ااعاو * * اهم ۱ رکلا /

 ۱ E الد عیج هک هلوا مولعم نکل (ثن)لظایف سانلل اهراونا
 | یراحوتشر جور قاچ یي رر وش چوا لج مس ا فیطاو مسالا فی رش ۱

 ۱ مول ندنرلبآ داو یسک وا * ا هاو و ندیراتوب یسیماپ * كد هنن رلیوبت

 ) لد تما ہو ( ۱

 ان فک سس کک ی ی ے



 جک yy لمس

 یضهبیسح یضعپ كنب رب ره هک ید تازجتم هب یبیتجواو هب یجنکیا تامدقم
 ردلاح ههللا لعو لاو عن یدادعت یدارفا كعاوناوماسفاوبشا بواوا ىلع ۱

 دهاوق رلطعب یرهرهاظ ٌیسح رهاب تازحعیج ندیا روهظ هدنراتوبن تدم
 یرلصباصخو تاز” میجنالوا كب جوا هعلوف راضءب بولوا ددعكب چ وا |

 ك شقلا انیمگهدظع نارف نالوا یرلتازعم فرشا ادعام ندرلنوب بولوا
 عیج نیفلوا ناکما هرباد ج راخناس یی هلجوت سد * رلشعد ردراو هیلعع تارعجم

 ندنرلتدالو ادتا هلیاهماک تبسانم:ب ولو بانا ندرانلوا ررحم هذربس بتک
 رفاو هدناوزغ باب اصوصخ هدلوصح دناوف لوصخوباوبا نالوا هل هلحوب

 یک ةحارص یی هکر درانوبیررو هم كن رليقا بول زا تازو تاصاهرا
 هد هقرفتم تارتعم(هز ع ) یدنلوا ع ورش ع وبطاا ببئرنلا ىلع هغعلوا رکذ ةراشا

 هکر دناشلا عظع م رک نارق ناهرب و تاز مظعا هکر دونا لاجا كالا

 یوذ ءاصعفو برع یاغاب نولاقنارمح هدنسانعمو ظن ناسلایوذ ءاه3
 هیلکلاب نجاحو عنامیپ ندکعد هرعطن هشیآرب كنازجارو مظانو رثانره ندب رالا ||
 هکر دو یلصح بودبا رکذ هرشک لاوقا الع هدنزاحما هوجو ۱ ردراشلوازجاع ||
 هسلوا هدا ز هکر ندجراخاب هسالوا فذح یسهلکرب هکر دتغالب و زاحا یسیرب ۱

 كعا لیدبت هنسکرب یتسهلکرب یدو بولک للخ هتنسحاب هنتعک انعماباظقلا

 هفلوب هلکرب قجهلوا لدب هلهجوره هد ریكنآ هدب رع تافل عیچ هايد |
 هدنرمنو ےظن كب رع تک هکر دندننارغ OE بولسا ۲ نوا رداق

 یهلبعتسو هیضام تامیغم هح م ردشلوا مولعم کو دبا موّدعم صاخز رطوب

 هلا مالک نیغما لوا رش رودقم عالطا هبیغ هکر دکید تا رابخا هرزوا تص

 هدنتاذدح درا هساروب بولوبتذا مدامدرانایقواو رلندیسشلا ۽ ردررةم ودیا
 هدقدنوقوا ٩ ردشلوا مولعمو رحت یک ودنا موغ مفاد عاتساو تءارق م رازدناصوا

 هدنامزلوا را هک قح هکر دی داوا ضراع تشهدو تبیه هنبلق كراتدپشیا ۱

 نیبنم لطابلا هبتآبال ) ب ردراشلک هناعا یخدرارفاک شکر هح بودیاتافو ||
 كنارق هطعارقو هدحالعو هلط»مندند ءادعا ههوهفم ینا ( هفاخ نمالو هبدب ۱

 دهدحو عاب جم هک ےس هصذانمو دضراعمو هذا وحو ضصعنو هتلر دمو رییغت

 ند هیهلا بک رام نکل بواوا مومعمو مورگ هیلکلاب نکراشعا غی رد ۱
 بطرالو ( ۸ یا فا رحو ریخت هدعطا وم شا فد رش لاو هاروت ۱
۱ 
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 قالغاو هس رارساو مولع ميچ هه وهف عی )ل نیش باک شالا سیاالو
 عفانمو یداعو ادم لاوحاو هب وتندو هد خاصعو هناسلا نالاکو هدبچ

 (ےظن) ردراشعد مےکتن ردیغیدلوا عماحو لس عفانلا هحولا ىلع ىدابع راضعو

 ندبسصب نس> (ن ) لاجرلا ماهفا هنع رصافت * نكل نارقلا (-علا عیج
 كراتآ هدلیحناو روب زو ةاروت یرارساو و تفحص نالوا لزان هادا هکر د ورم
 هکر دق وب هثس در , جه هکر درلشعد ردشفلوا جرد هدن آر 9 عش 2 یرارساو ا

 عجمدن آرف هکر درلشءدو هیلوا لباقيار سا كيآ ندنآرق هروک + یهلا ض
 صوصخح ۵ه> ناچ كل یس هلج نکل بولوا عج نت و نوا 8

 كوع نارف هدطومحم حول هکر درا شعدو ردشمردلب بح ینرٹک ۱ نولوا

 كفر حر ھ بولوا شازاب هرزوا هعطعم فورحو لوب رد یغاط فاق فرحره | ۱

 ځاوف * رول راکدروڕپ نرضح ناه ییسهلج هکر دراو رلاشعم ردءلو ۱ ها 7

 نارقلا لعو یش لک لع نآرقلا ی کوره ندنسح ماما نرص> هد هیکسه

 هکردب د و ص ندیلع تر طح و( فلا مال فور ۱ اعوروسلالث اوایلا فرحالا

 کیدو رخ ا هن( ت تلعفل ار نیع.بس دعافلا رب سن یه رقوانا تتشول ) ۱

Jندسابع ناو ) هبنارغ یضقتنالو هيا قتال قیک هنطاب وقینا هرهاظنآرفلا  

 انطرق امیلاعت هللالاق نآرقلاین هدجوا رعب لامع کدحال عاضول ( هکر دب وره

 شهك ددع نآرف تالک نارق مولعهدلیوألا نوناق باک ( *؛یشنم باتکلای
 نیفلوا یعطعمو دحو نطب و رهط كنهلکر ه هکر دل وارد یللازویئرد كب ید

 هبل ع نالوا رکذو رولوا ددع یللازوہترد كبید شهرک ترد جد نآرقمولع

 هرصحوذح هسالوارظن همولعنالوا هدنراطابتراو هدنسک ارتردهروک هتالک تاد رفع
 یتفرعم کاقولختر دماک> اوربکذ نو دیح وت هکر دعس# ج وا نآرق مواع لصار دلم لاح
 هدیکلوا یفرعم كعلاخ هلیلاعف او تاغصوام “او ىق ر ەم كلاخ هلرلاعف او تافصو اعساو

 عیجبولوا ندیهکیا نطابو رهاظیفصتو رانو تنجو دبعوو دعو بولوا لخاد
 هد ګاه روس ردندیهجوا تاب ودنمو یهاونو رعاواو راضو عفانمنابب و فیلاکت
 ینناقثالاباک ( هدناغ)ردروکذعوبد یدلوانآر قلا ما یا نیفلواد وجوم مسق جوا و
 ادا ینآ یاعت قحاکردت ها رکو تملر نار 3 تنا 5 ندفلس ضع هدن قلا مولع

 ساح بويعا رودص ند هکتالم * هرز هکر دن ورع | ارز ردشتا صوص#

 نالواروطساا باک هکر د ور * نولد ردرلصف رح ہنعاعسا ندساارپ سا

 یراددعررب كن هئطاب و هرهاط مولع ینددلوا عماج كنآرف ردنا روتصقرپ دنع

 ( سافت )
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 میل بد رقم

 | رهاظ اول هرانلوا رظان هد رلباک قورح لع صاوخو نآرف لاو رنا

 1 هدا ناب هردر ندبات ست هرطقرب قع ندنابس رګ هلعس رازه کر ولوا

 ۱ هدقدودوا یارق نوهیح هردم مالالا هيلع لوسر ترمعح هدتماید مو ردراثام

 هز ګد )ر دکر کک dè لوا راکش هدنامزلوا رارساو مولع ج نالوا ها

 | هدیولعلاع بویلوا رمسیمهنب رب ندانا هک ر درق یش یر رھ مظعا ءرکصندنآرف
 || *رلشعد ردررتم کو دا لضفاو با ندنتازک كنس هلج نیغلوا فرصت

 | لوسر ترضح هدهکم هد یعنوااب یجثرکس تالوسر توبه ردو یلاجا لاک

 | هلبا هزاپ یکیا ییا هزب كیا ربمغب جک رکا شی رق رابک ضمب همالسلا ہیلو
 | هلبا قلطم لعاف تردقو قح تمکح نیکتیاامد مالسلادیلع لودر هدنرکدد
 | راذک ییهیظع*نسحعوب یون روک هدنتسوا غاطرب نیصنره بواوا قشییا یآ

 | كسودناشف یرودم ( مظل ) رایدتا لج هرم اشاح لععی دانعلا یوذ

 || ممغاذ كينمو ( رکید ) دوب نینچ كس تیصاخ مرج چاره * دنز یم كلاب
 || روتنم هلاه ارون هل هللا له مل نمو ) تبآ * الاللا ءاملا هبارح دج * ضو ره

 | ندنزاعا قرش عباصانیبام ید یعونرب كنار تلوسر ترض > ( تاز )
 | قراوخ قرخا هلفمالوا ءام تبسانم حلاو ءالا نيبام هکرد ءام راعق او جورخ

 ترضح ر هلوقهوب راش عد ردتاداعسلایوذ ءادنا تاز عبج ےظعاو تاداع

 ضعب نب رالا كرابم هدنرب ره بواوا رداص هءفد ها هدرارفس انرنک | ندلوسر

 ۱ ندنسارایرد هللا هرزوا جګ لوقندنسارایرلقمراب هدف ددو ص هنگ ایراب ًافوص

اثلوارمطاحیوشاطبوبانیف ویچ و ص یک ر ایچ ند راک راک درورپ تردق ضع
 || ر

 | هدکوبت "هوزغزویشب كيبءاک زورچواهاک ناسکس هاک بوشاش بودیشیا بوروک
 ۲ بد ت ااو هن رازاوطومراپ دیک هتک ك یا كب یر ا و
 | مات یراتجاح كرلنالس» نکیاررقم كمشنب هساوا هننک ك زوب ها بولآ روص
 ( تاز ) یدرول سکوص بوراةیج هرشط ندوص نترللا كرابم هد-ةدلوا

 اصوص> ةعذد هک هعالسلا هیلع لوسر تربضح رکردناداج مالک ید یعوئر

 مالسود (هللالوس را كيلع مالسلا ) راجا غا راشاط هڪ هدنرافدلوا رپمغ ادتبا

 بولاصوص هدرفسرپ هک رد وره ندبلاطیان لیعع هدهوبنلا ج راعمو یدرازرب و

 هللا لوسر نوراو هغاط ویشا هدکیدتنا تاکش همالسا | هيلع لوسر ترمضح

 لیجلوا هدیکیدید بوراو دش و بو ر وب ويد نور و وصاکر هکر یداکس |

 هکنسمهید بویلبارذع ندنب ههللا لوسر بویلب وس هللا لعوزر<قح تردق |



 اقا قتلارانلا اوقتاو ) ىلاعت هللا
 هکر دو رم هدهبدل بهاومو * یدد یدلاقوص هرطقرب هدمجا مدلاق مدوروق

 كرابیدالوا كناویئآ بوراو هن وا كسابع یرلیع مالا هيلع لوسر نوکر

 رانلانم مهرتساف یتب لها ءالوهو ییاوئصو یع اذه براب ) بوروب هلیعارحا
 هرکچوا یرراویدو یکشا وبق هدک دعا اعدولد ( هذه یتعالع مهانا یسک

 رکم عفد مالا هیلع لوسر ترضح اهاس هکر دو رم * رل داب وس ود ڻنيمآ

 هللا لوسراب طبها ) هدنراقدقج هنغاط ریٹ نوم رج ند هکم هلرکب وبا نوجا شد ر

 | اشاسبونا ندنا نیکلی و سود ( هللاییذعیف یرهظ ىلع كولتشنآ فاخا یناف
 هدغاطوا دآ روث هدعب بورغاحوبد ( هلالوسراد ىلا ) یغاطارح یکیدلک توینربخ
 هدنرک دا باط هرم رادنسک هک هعفد هک هکر دب و رح * رایدریک هبهراسفعرپ

 كر هب وروس یی راکوک د رلنآ بورغاچ یاغا هدلراوشراق مالسا| هيلع لو سر
 هدعب ود (هللآ لوسر اد ناوهللاالا لاال نا دهشا ) ییکب ورو مالس یھک ب واک
 ندهلج تولوا عقاو قوح تاغ هزم یعسق راج مالكو ردراذقک هش ر ول رب

 نئسو * ردشهلوارکذ هدربیخ هوزغ هکردیکیدلب وس كتاب رپ نویق وارهزیرب
 کب همقلرپ نفس نویقرب مالتساا هيلع لوسر نوکر هکر دن و رح هددوادینا

 كنبحاص اعقاو هدقدنالقو نیکعد (اهلها نذا رغب تذخااهنا یتربض ءدهنا)
 ماليا هیاع لوسر هکر دروک ذءہد ولا حراءهو * شعا شهلا نکیغوب یتذا

 توزاو هنع یلیعا هدکد ردنوک هنع تالو نوریدش هش راقات یی لع ترضح

 راب ) هج رک هشاط هدکد روک قلخ نالک هفلوشراق نس بو شو را هی هبقع

 ترضح بویلرعاوید نسهید ( مالدا ورق هللا لودر رشا و ردمانو
 شورخ و هلولوو شوج ندنزوب ر هدک دال هلبا هللا لوسررما بوراو خد ىلع
 زاتعاج نالوارضاح بولیدیشبا الك ( مالساا هللالوسر ىلع ) هل هلفلغو

 لوسر هب هنسک ولدآ نیصخ هکر دب و مدو + راددلک هناعا یسهلج ب ولوا نارمح
 نب دوا بود نسمرواک هناعا هتسراب وساکب مئص نالوا هدکلا مالسلا هيلع

 بوی راب وس دعا اکس یدعود كلبوس الصااکی مردبا تدابع ردلس یللااکا

 مالسلا هيلع لور هدک دد هلو نیصح نقیلب وس را رک مالسلا هلع لوسر

 نینصح نیکللوسود ( اقح هللالوسر تنا ) هدک دید ( انانم منصاا اهيا )

 هز نالوا رحم هدربسو ثیدح بتک ندعونوب و یداک هناا بوروط هئدهع
 ده كرابم هعفدوقوا هبطخ مالسلا ةلع لوسر هد هش دم هکر دعذج نينح



aeاه ا  

 بولان ریتم 7 ۳75 Eg ند ۱ و

 دان رف رد یک یسادص هقاطی a ٤ سار ند :کحوک كرد اراملوا هدفدتحاکا

 هلع لوسر بودم ہلا هلج رلئلوا ود رشد توا وا هرابکنابواب زاب هدا بودا

 هدتاورر بولوا ن رک اس یسادص هدنرلةدحوک یر د لوا نونا ند رب ثم مالسلا ۱

 سا هدعب یدروتب وید یدردادادرف هل وب د هتمايق ندخارف منبمدنایجوقیتارکا |
 طاطا ىلا كلدراتشنا)مالسلا هلع لوسر هدتاورر ںوناوا نفد هل,|یراقن رش

 تئشناو ةر صوخ كلددع وكةلخ لكل وكقورع تال تنو تنک یذلا
 ةنطایف یتسرغت لب) د كرد نوید (كرعنم هللءاماوا لكأتف هالا كس رغا |

 باعصا هلج بور و باوج وند (هیف یلباال ناک نوک او هللءایلوا ن لکأیف
 عونر (هزعک) رای دروب وب دتاعفدق ید مالسلا هيلع لوسر نرمضح بودی

 ساحو هدنرللا كرام كمالسلا هيلع ل وسر ت رطح هکر دناداج جلسن ید :

 یکیزاوآ آیرآ بودا هر کچ اقر رلماعط ضءب و یراشاط لقاح هدنرلش رش

 جد ع ولر (تاز هع )رد ر رخ ال صةمهدربس بتکے کتنی درا شمسی ابا یرادص

 ك وکر وک: زعم هن رف اک ب عر مالسلاهیلعلوسر هکر دب و معردناداج تعاطا |

 تیک بونا هغاشا هدقدرغاح وید لک نتلاصامرخ شاصا كنجاغآ امرخرپ
 هسرب ندا جدو * یداک هنا ءا ترالاوذ برع نيکه وراقوب هدکد ید

 يد (ن چک نا لسو هلع هللا ی یص هللالوسر نک سحا) توراو هن راجا اعر

 بوشذ بواک هریر راجاغآ لا ایف هدک دید بوراو جدوا بوذنا رما كاب وس
 ولر رلجاغآ هدعب بودبا تجاح ءاضق هدندرا كراثآ بوزاو مالسااهیلع هللا لوسر
 عقاو ذعفد هعن ید قعاطا ت اداج صضهبو راجا هلوتموبشا رایدتک هن رپ

 هدربس بکر دناناوی> مالکی جد ع وئرب (تازح) ردررحاجاحهدربس بنکی ی دلوا

 راذاب وچ بوباق نویقرب ندب روس در وق جاقرب هد ارګ رب هد هکم هکر دب ورع
 هللاهقاس اقزر یم عززمن هللا قتتالا) یس رب كرادروق هذنرلفدراتروق بوذبا موعه
 كلذنم باب كرخاالا) دروق روب نه هدکد تبا بناب وج بويل: وس ود (یلا
 ند رقسر هد هن دعو یدلب وس رارکتود (قبسدقام ءابناب ساتلا ریخت بی دم

 یا تدع) دروق لوا هدقدانروف ینآ ینابوج بوباق نویقرب دروق یربغرب ید
 هدک دشا بعت نایوج بویلبوسوبد (ینم هتعرنا م هتذخا هللاهنفزر قزز

 (کدعب ناک وهامو یضماع کر بخ نيترطا نیب تالعلاین لجر اذهنم بعا)
 یدلوا ناسم بور وریخ تولک هلوسر ترضح ناب وج نیک وس رارکتوید

) + ( 
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 ۳12۳۲7۲۰۳ ۳۳ت

BST هه 

 هدعراو ۴: هدکد لید قلزاغو نوجا تفایط لودر ترصح ی 7 ندنر 1 <

 لک دو ردروک د هود ردسوا ن نابهیرب عوک الا ن یاس یر عن عقار ۱

iتودیشلا نسادن هل لوسرات )هر کج وا ن ا هدا رجکرب مالسلا هبل 2 لوسر هد هولا  

iیاعار هدشاب توروط و لعاب هو یدکیک یشلدر نرغاح 4 رددروک هدق دقاب  

 اذه یداص) جد E )لی كتحاح مالسا | هيلع لوسر رو وا بوت رو ۱

 دارا E ا دازا 2 شا جد نه 0 ادا م أا ر

 بوروتک ناسا بواوا هدنرزوا كنج یلوسر نرّضح ورب و تئاما هدروق ۱

 هم مظعا طف هلا ثب ل اید تکرتو كم ىلع اعفاو نم با تنا) هدشاوررپ
 ےھلانف نورظن هناحصا ىلع اهلها قرشاو دنا باوا هل یه دقو اردو هدنع

 ق د نابوج بوی وسوبد (هللادونجیفریصتف بءشلا اذهالا هني و كد امو

 | ن رانویف ید ناو بوبد (عجرت تح اهامرا انآ) دروق بوبد ۳ نرم

 ۱ ۱ هدقدر !وبوبد نسرولوب لب وا ۵سدآ لدوذ دعا تیکه کی رلزوفرا وهدک دید ن سدو

 ۱ * یدرب و بویلزاغوب نوو 9 هدرو5 ولد یدتا تمدح هلماعتسا نیغلو نران ويف

 ۱ بویمرک دروق هدک درک هعرد> نارمج تویااوق تک رور ا و

 ۱  هدک دا با ا بوروک نایغ- سوا نالوا ش رڌ مود 2 ESE ک نوود

 ۳ هنوعدنو هنا ىا کوعد 7 فسخ دلا لا دبع نیدج الذ نم بعا) درو ٤

 ۳ ری طع نر ۳ هدووشلا حراعمو * 0 وس و 9 د ) راثلا

 ۲ | هللا لوسر در هللا y1 ال ) ندزو لوک اعاد ی وا هلا ماس لعع یاضنعم

 ۳ ۱ كلم کو یعاس رخ یعاررب هرزوگ هناعا ید هلوسر تك وب ےک ٍربسلا | نسا دن

 ميرو سا af 0 جدو ۱ نوشدات جد هان رپ نوک وس ولد ردراو مع ر ول

 و ا مب کرب تداعسوب اکب هدو دوان هب یمج جوا نیکی وس وڏ ردراو

 ہک تودزاغو ییآ هد کد هلا نان رق یب یدما ھه راق دن كب كرابم

 e اب وس دروق هب هثسنک چوا ندا هدناویخا هورح فو # یدلدا

 ود (عحراو ھە راف بهذا ف یعلطاف ای ا كلذ ناعشح لو ییارعالا

 ید كيک بود E كح رک ید م افلا هلک لور تویلد وس

 دورا وو 2 ا لوسر بود ا e اذع هللا 0

 دهشا) بوروا هرب نی رلقانا بودر کس هبا رودوم رورس كمك ¿ نیکسه هد دشا

 ءایحا جد عولرب (ت E یدنک كره (هلا لوسر كناو ها الا هلال نا

re, 



EE 

 1 ما لور 4 کرد و ا بلد ن ك ماما رداتوم

 ندنعا رک ید تیع r هلرعسا وب د هن القا ترراو لرب هر رود مالسلا هلع

 هللاو 2 ) تبودد نیسدهرمساا تاک هاند مالسلا هيلع لوسر تولد ليدعسو كل

 | (ایندلا نمیریخ ةرخ الا تدجوو یوبانم یلاربخ هللا تدجو یتا هللا لو-سراب
 1 نودا تافو تک هزار ندراصا هکر دن و رح هدهوذلا لئالد هنو یدتا ادنولد

 ۱ هدق دا وا رادربخ وسوهدلاو نالوا تولرفو یا تولروا نسوا رلذلوا هدشناب

 دش لک ىلع نت نا ءاجر كن یاو کیلا ترجاه ینا لەت تک نا ےھللا)

 لە نردق نویمک نامز قوح هدک دتنا امدودد دیصاا هد ىلع نلمڪالف

 ۷ هدهونلا حراعم * ید ماعط هل عاج نالوارصاح توجحایت زود تولوب نایح تم

 1 ها ندنس یدرداایحاتسیسدع یا رب ںواک هنک جوا هکر د روک ذه

 ترمه> ندر قزوا مالالا اع لوسر هدک دید رداکد مول
 1 ورغاح ي لع

 1 9 رابحا ءاودو بواک لالا ف ںور دش را ی رزا اوآ م السا هيلع لیناربچ

 ول درب و باوجاکس هلقح معارک هلبا ۳ توراو هل هل رنو نا فسو

 | هلانداب قمدیشجوابولپراب رادقزر ربقهدنرپ رهبورغاجهرکج وابوراوبورویپ
 نب فسوب نی بوکلس نیزوت ندنزوب ندنشاب بوق ريب رب ندربق هدکد ید
 داسفو تودیا تے رفاو تک اک هدنو س نالوا ی ھاشداب ۳ هک مک

 نامزرخآب وقلاقالاحرد هدا ز ندا . زویحوا لە دا تافومدشعا من نانو

 هرم تا بودا تیدکت ینآ بواک تعاجرب > هلا قلدصت ید ی رب

 تولد ردنوک هنرمق دن قسو رلتلوا سا هدک دید مدت م دّتشیا ادنرب ولد راردنا بلط

 1 لوا بولابق رام تورک هنربق فسو نیعموقوا هی صعب جد ىلع ت رەد

 هدربس بث کو * یدلوا مولعم یراک دلک هزاعا ن .<ل ںواک هلوسر ترمه> تاج

 1 مالتساا هلع لوسر و بوروشل نويقر هللادہع ن راح هکر د و رح

 ۲ ی رللا كارابم بورش ود یراکک هدعد بود نکمرق یر SS توت هلباحا

 ۱ یییراهلوف بوعلاق بواناج بو" انا نوبق هلع>تردقهدک دت !اعدبول وڈ ةدتسوا کنآ

 1 نوختا تفامص لود سر ترمص> هل | دم <s نی راح هک دب و صو یىداشاب یکیلس

 | اکسیدلزاتوب هع ینوق مایاب هنلغوا ثچوک یلغوا کوی بویازافوب نویق
 ۱ شا تویلژ اف وا ںویلغا ن رغانا ن ۳ )| هدقدلوا عیطم ی دوا بواد د م هرس وک
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 هدقدلوا كاله یوثآ ندماط یبودنک قجنالغوا هدقدقیح هصعادزا نوتاخ |

 بوتروا ینبرارزوا بوب وق هیهطوا یخد یم یکیا بودباربص هلربج هنناج نوتاخ |
 لارج هدکد لک هناتروا ماعط بولک مالساا هیلع لوسر بوشلاح هکمروشپ ماعط ||
 نسهب هلیدالوا كرباج یماعطوب هکر دا رها اکس یلاعت هللا دعا نولک مالسلاهیلع |

 ردرااکد رضاح هدنوب نوروص ن رالوغوا هننوناخ هد راک دتا مالعا هراخ بواد

 یدوب بودیا رم ارارکت مالسسلا هیاع لوسر بواد هلوسر ید رباح بودد

 توشاش بوروک ر اج بوذا رارسا فشکراحان نوناخ هدکد تا مادقا هولا ۱

 داب) بواک لینأربج هدقدلوا رادربخ مالسلا هيلع لوسر بوشالغا هلینوتاخ
 نوید (ءایحالاو باج الا انمو ءاعدلا كنم لوو ال وعدت نا راد هللا نا

 هنایح هلقح فطل د یسکیا كرام الغوا هدکدتنا اعد مالدلا هيلع لوشر |[
 نکل بولوا روک ذم هد دهاوش هصقوت ردنا یبحاص هبندت بهاوم * رلیدلک ۱

 هيلع لوسر ترصضح هدهد دعتم تاناور هدربس تتکو ردلکد روهشم هدشاددد>ح :

 بوروتک هناعا ید ییسکیا بودا ایحا هلقح فطا ب راردامو رد ودنک م السلا |
 هلفاو ردروک ذمودد رداکد یلاخ ندفعط رلتاوروا نکل بوند رایدتا تاقو هن |

 هدده-تدل بهاوهرد یوم مالك ید عونرب (تازع) لاجلا ةبقیقح معا ۱
 هدشننالصا !نیب نکر زک نوکر هد هندمهجراخ ن دیزندراصناریهاشم هکر ذی ور | |
 نکروشالغا یابنا بواتروا بواب روتک هنسهناخ بودبا تافو بوشود ها |
 ییز ول كم راثلوا رماح ب ولید شرا ادصر ود (اوتصنا) اا ني ۱

 باکلا ق كذناک هدعب یبالنیمبنلا عاخ الا یا هلال وسردج)ندنزرغا هدنراقدحآ

 كيلع مالسلا هللا لوسرا ذه))ه دعب نوید ق دص قدصمدع) نوعیح ادصود د(لوالا 1

 هدک تا تافو یسارب.ندراصنا هک ر دی ورو یدد (هناکرپ وهللاهحرو هللا لو سراب
 یداب وسو دد ( هلا لو سر د ع ).دنراق دشړاب هکمرو کن سهزانجرلنلوارمضاحنیفکتل ادعو |

 روهظ هعفد هعن صوصخوب زدنایصو لا طا مالک یخد عونرب (تارج) |ا
 بوی وی هلوسر ترضح ۲ ردشمهدوراقوب هک ردشلواعقاو هد هکم چ ۱ ردشعا
 بوروص وید مک نب مالسلا هیلع لوسر هدنراکدرونک نالغوارپ ریوس الصا |

 روک ذعهدهوبنلا ج راعم م یدلچآ یلید هدعب بور و باوج ويد نسهللالوسر |
 عونرب (تازرعم) یدنلوا تعانق هلنراشا نیفلوا جانح هلیصفت لاک هکر دنالوا ||
 كرابمند هلجج بولوا عقاو دعیالو ده: کر دالتالا یوذءارباو یطرمءافش جد ١

 یجاقرب بولوا تااغو دصب تاز نالوا لصاح افش هل راب نوع هلی را یرازغا |[
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 هکر د و رعهدریس بتکو * هنلوا رظل ردشلزاهدناوزغ تازو هدراف لصف قاح

 نوشوذ قا ید ةنسکنا كنم رازوک نیفعصار هنس هطروع نالس هنسک ولدآ كدف

 بولوارروک ماع نیکمروکو ت هنب رازوک مالسلا هيلع لوسر هدقدلوا نمروک الصا

 نیدج هدبابسن نسو یذرروک مشی ربا هنکولد هنکیا نکیا هدنشاب ناسکس
 ولیکو ذ هرج رانبق هدشنآ دیتسوا نکیاقیالغوا ن ردا هکر دب ورم ندبطاح

 لا كرابم ورکو ت هع رزوا هدکد نلیا هلو سز ترضح یت, مردپ نیغعاب مدوک
 بهاومو مدلوب اقش لالا هدک دید (ساتلابر سابلا بهدا) بودا ۴

 یتیلغوا نالوا الّبم دّبچز عسص هک یا هدنوک نوتاخرب هکر د و مع هدهبندل

 نالغوا هدکدتک ب وب رو بوغیج هتسنرپ ر دبا تکر ح یک یس روان باک هایسرب

 تیاکشندنض رم هلوسر ترضح نوتاخ شربارب هکر دب ورعو * یدلوپ افش ماع
 یدلوا صالخ هیاکلاب نذصر ضم نیکشا مح»* ینتسوا هلیا اصعرب هدک دنیا

 هکر دیفبدوق هنیرب مالا هيلع لوسر بوقیچ یزوک كنهدانق ید یریو
 هکر ذب ردصق ىلع ترضح هلباهلش ید یسکیاو ردشمکهددحا "هوزرغ تارعحم
 واشاب لکرپ نوتاخرب د یر و هنلوا رظن ید هنجوا ردشمک هدربیخ نازم
 هدکدتیا حس ةنشاب هلی رالا كرابم مالسااهبلع لوسر بوروتک نخ الغوا

 كدء نی ههادبع هلسوان ثراح ید یسکیاو ید یرال ق نواوب افش لاخلا
 هيلع لوسر نولوا حورح هلبسررپ حاتح هلیصفت یراقانا كن هتک یکیا وادآ

 كنهتسک رغاص یل مصارب و رلیدلوپ افصو اقش لالا هدکدنیا ع مالسلا
 هرژوالاججا هلب وب هدربس بتک هکردکیدتنا ردیشیا مالسلا هيلع لوسر یتغالوق

 نمروک یزوک ینیعبرب مط لجررپ هکز دب ورم هدیناسلو یذعرت نئسو * ردشلزاب
 طارش یی هلغابسا هدک دید (یییفاعی نا هللاعدا) بولک هلوسر ترضح هسک
 داب جزا یندجحم كبش كيلا هجوتاو كلاس نا مهللا) بول ۲ تعدنآهلبا دآو

 صا هکعا اعد ود ( یف هعفش ےھالا یضفت نا یتحاحق یر لا كهجوتا ینا

 هدنیظعاولا ةضورو * یدلوا رروک یزوک لال این هدک دتا امد دوا بودا

 هدک دنیا هلوسر ترضح لب زرق شعوط رسزوک نعد هکا نواخر هکر ذروک ذم

 یدلوا یلزوک بولجآ یزوک لاطایف هدک دنا مه هنیرب یزوک هلی رلا رابم

 هلهجور هد هعفدره هک رد ءام رکو رقت هلهوحو عاونا جد عولرپ (تازع“)

 بااطوبا نکیا هدارعکرپ هللاط وبا یسع مالسلا هیلع لوسر الوا بولوا عقاو



 مالساا بلع لوسر بود مداصوت لغو مردارپ ندنارطضا لاک ب ویاصوص
 كن راقاا كرابم هدکد ید من بود یکداصوصونا هغاشا ندراوط کب دش

 هباسهاک ویو یدروب ود (عابرشا )بوفیحوصهدفدروا هن زول ر نسهذوا

 * ردشمک یرک د هدوراقو بودباروهظ هدکوبت وزغ جد هصق یکیا
 هدکد تيا تیاکش رکسعبونوق+ ویقرب زآ تیافی وصد هس دح دو نغهک رد وعو ||

 هبوب وق بوروک وتو بولآ تسدآ هنا بوروتک و ص هغوقرب مالسلا هیلع لوسر ||
 هلباوصوبق هدنرافدنآ قوا هب ویق بور و قوارب ندنرلشکربن هدعب بوریدکود |
 ندقارسوص رکسع هدرفسرب هکر دب وعو یدلوا رارب هلیزغا قاح بواوط ۱

 هبرق یکیا بوردنوک هنسک يکيا هغماراوص مالسلا هيلع لوسر نیکعا تیاکش |ا

 لوسرترمض> هدنراکد روتک بولوب نروع برعرهدنتسوا هود هلیاوص یسولوط |!
 ادنود كلاوص كلک ںوردکو د رادعمرب هنګا باقرب بوردحآ یرهب رڌ مرک | :

 نکیا ولوط راهب رق .دعب بوریدلوط ن راهب رقو نیراباق رکسسع هلج هدنرلک دتا
 لدعاكنکا ندکب وص كنسهتشابورب و یخدامرخو نوا رادقمر نورب و هتروع

 مالسلا هیلعلوسر هک ردبسانماعوت هعسقوب و * رلیدروب وبدیدرب و هللا یب وص هزب
 هفعابرومغت قدلوا كاله ندطع هللا لوسراب هنتسکرب نکا هدربثه هد هن دم

 هن رازو ن رالا كرابم نکیغوب تاو الصا هدکوک هدنراکدتنا اعد نیکعد هلبااعد
 لیل لد هب هتفهر بواوا عج اج” تاق تاق هلباتش مظع لاطاق ندمروس

 كاله ندرومل هللا لو سراب هنسک لوا نکنا هدربام دن هدعل توغان لصتم راهنو |

 انیلاوح مهللا) بودیا مدت مالسلا ہیلع لوسر نیکمد هلبا اعد هکمکید قدلوا |ا
 ندرب یرلکدتا تراشاهیاوه هلب رالا كرابم بوملشاب هیاعدلصفمر ود( انيلعالو ||

 هدنفا رطا یوغوط شوک هنت سوا كنب ره تش هن دم قحنا نامه بولجآ رلتل وب

 ارا م اراهجو ارس هک ردلیلق ماعط رشکت یخدعونرب (تازعع«) یدیا راغب روم
 هدقدنخ هوزغ لصف هکر درباج تفایض ةصقیرب ندهلجج ردشلواعقاو ارارکو

 هوزغ خد لوا هکردتتلاغوح ییامرخ هضبقرب ید یربو هنلوا رظن ردثمک ||
 رو نم هن و ردرلهرع* مظع ید یسکیا ارز هئل وا رظن رد_شمک هدقدنخ

 هکلب هنرمشع كن لوصح امرخ بولوا جروب قوچ تباغ هکردب ورح ندراج ||
 هم هاب هدمکیدر و رخ هیافطصم دج ترش نکو دبا نا افو هنر هدزو 8
 بوروتوا بوقدج هنتسوا هدعب بوخالوطهرک چوا ینیرب كن راتغب امرخ بولک |
 بورر و بوش واردق ن قح ماع هن رب ره  .دراک هک بود راتوساک یراتباد ك اراج | ۱
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 1 دگر دنالوا نرسم می ید یرو#* E الصا ندا یکلوا ین ر 7 و

 || جراعم * رددیظع ءرعجع یتدلوا هوا رظن ردشمک هدکو بت «یرف لصف

 | بوردنوک ناغمرا لاب هدنګا باقربنوتاخرب هلوسر ترضح هکو دب وره هدهونلا
 هن یک یکلوا هلقح تردق نکا بولب ردنوک شوب یاق بوللا یل هدکداک
 | نکیدعالوبق یھ ده ماب نوعت هل لوسرا بواک نوتاخ هدقدراو واوط هالسع

 | كکيدروک نکل كدتا لوف یهده كنسزپ هدقدلوا لع ود ردت مجوص ابع ۱

  بودیک دارمرپ و داش نوناخ بوپد ردیتکرب كك هیدهاکس نیشناچ هللا لسع
 || اطخ نوکرب بویلسک | الصابوب رفاو ندلسءلوا نامز هع هلت لها هلج
 || هدکدږوربخ لوسر ترضح نویلاق تولیسک نیفعلاش وب هاق ریغ یک رام لسع لوا هل

 1 بودا افو كد هنامزردق یرع اسید هک لهاو اک ید روط هدفرطیک اوا

 هژلوسر نرسع> هکردن و وص ندهرب رهولا هست ا * رلشهروس ولد یدزاسک |

 | هدنکیدند هلا امد هتکر نوجا رلنوب اکب هللا لوسران بوروتک امرخ هناد جاقرپ

 | هيف كد لخدا اششهنم تدرااملکو لدو ف لعجاو نهذخ ) هد ب بودااعد
 || لال یعاستاحوا نیکا لع هل راف رش سما بوروبب وید (ا هژتنالو هدف

 ۱ اعاد هدنرانامز رعو رکب وباو مالسلاهیلع لودر ترضح بویمربا ندع رانو
 1 قدصت یرولوط عاص هک هی بورد هرا هک ضع و بوب نن دنا كنا

 ۱ هکر دب و وحو لیللوا غیا بوشود و رزم بودا

 ۱ ناب زدرو تودا من ی و بولوا نا ازحار و كاع تیاغهدنروهظ هصق لوا

 || نافع جشلا لتقو بارادعف * نامه موبلا یلورمهسانال ( ین ) هکیدشعدا
 ۱ ناف یک ربع مالسلا هیلع ناهلس مالسلاهیاع لوسر ید عونرب (تازس)

 هعفد هت هرزوا یییدنلوا لیصفت هدربس بنک بولی ماهلاب یتاناویحمیچ

 || یک ههلید تاناوبح بودنا هد" هل وسر ترضح بواک تاناو-یح ضمب
 | رخ مارك باما مالسسلا هيلع لوسر بودبا تیاکش ندب رغ یھ ندنی-اص
 | هعفدهعن هکیدراردیاجد مالک هفت هتاناویح ند هز عونوب هن * یدراررب و

 (ضورالابقصل )ءرناف قآولدآ ل داد یراک دن هدشننح "«وزغیرند هل بق اوا عقاو
 ندر هل رللا رام مالساا هيلع ل وسر وکو ج هنن زول رب لداد هدنرکد ید

 رابخا جد عونر (تارعک) رایدحاص هنتسوا كابان راغک بولا اخ هضبقرپ

 ٩ روما نالوا ۳ ندن راف رش نامز یدنک یرب ردم چوا هک ردت ابیغلا نع
 تنش هراز یاس اصوصخ تولوا حات هرللیصهت مظع ۳ هر هیضام ۱



 وه A تم

  قحهلوا هدنرخآ قاحوهاند لد هتمایف صدد لودتک یججواو قحهلواو

 8 هددشدل بهاوم یدارفا یلرمسق کیا وشا ےک هچرک | ردقلعتم هروصحات روما:

 را نيغمروب ويد (هذه نك ىلا رظنا اع اك ةمايقلاموب ىلا امف نأك وهام یلاو

  نورب نذدح نیکعد ( هیس نمهسلو هظفحنم هلغفحهب ثذحالا ةعاسلا ماي

 هلیصفت ندنرلجما هح وهم ( هلك كربال هلك كردبالام نکل) ردلو زفا نددعو

 تعانق هلتراشا الاجا لیصتالو بيترالب تازعملا نابل ارشکت یرلنایلوا جاتح
 وک نسب زا لدغاک نال زان هدشل رق "هدهاعم یر ند هلج سي یدنوا

 هوا رظآ ردسشلزاب هدنرلاوحا هرجهلا لبق هکردپ راکد رپ و ربخ وید ید
 هبا رعههک ر دیرلکد رپ وربخ هب هبا یتنافو یشاجت یهاش داب شبح نکیاهد هن دمو
 ۱  یعللا هی دم ندورس> یراک دید یک یهاشداب مو ردشلزا هد هسا ىلا

 لتقیلغوا یدنک یزکهاشداپ ههکوب مالسلا بلع لوسر هرانا نوکر هدکد لک
 | ( كلل هللا لحاام مرح مل ینلااهیاا ) یخدو یدلک ربخ هجلبوا هنیمب بود یدتا
 :یرلنوناخ مالسلا ذیلع لوسر هکردروک ذم هدنرب كرلتاورنالوا هدنلوزت ببس كندا
 هلرکب وبا برضح بود ( تما رها یدعب ناکلع رعو رکبابانا لرمشبا ) هیدصق>
 تراشب وتراشا هن رلةجهلوا هفیلخ رع ترضح نالوا یردپ كن هص4> هروب نم

 هکر ادر و رپخ ینکیدتباتافو كغفانمرپ هد هسنیدم نکیاهننسسازغ كوبتو رایدتیا
 مالسلا هيلع لوسر هکردو یلاججا كنالوا هذ را میگو ردشمک هذورافوب
 ندآمرخ هنسکرب هکر بودا نیما هثسامرخ هةدص هددندم هرکر ەر رهوا

 مربقف سرخ هدک دید مروتلبا هربمغیپ ترضح ینس بوتوط بوروک نکرلورغوا
 نودهرب رهابات مالتسلا هيلع لوسر یسنربا بورپ و قیق نیفمراولب ويد ملانع لها
 نالبقیق مالسلاهبلع لوسز هدک دنیا تیاکح دوا بود یدلشداهن كربسا هصک
 بولک هن اعقاو هدکدئزوک هرب رهوا بوتذ ردکرک هساک در یدلیوس

 هغاتروف هدقدلتوط بولک هعف د یصجوا لصح بولتروق بوراولا رارکت بولتوط
 بولد هلوا عفان کس هک عهدنا ملع زوس جاقرب اکنرب ووبقب نیغمالوب هراح

 بوذیاظف>یتس یلاعت هلاکو قوا یبیسرکلافیآ هدقدناب هکشود دشک هدکدنذ ردن
 رارکت ههر رهوبا تربّضح مالا هيلع لوسر یسنرا نوید رک ناطیش هکناب
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 سس توس ستم

 1 یجنالب تیاف هک وبلاحاما شلیوس كجرک اکسس اقیقح هدک در وود بوزوص

 || قوب بوبد ننبمرولسب نسردیا باطخ هک وریند هک جوا هر هاب رذیاذک
 ۱ نوحماكنج+لبا مور رافک *رلیدروس ود ىدبا هنعللا ذیلع ناطرش هلک وا هدک دید

 : رادرشس رف ترد ندهباڪڪ هدنزاکدردنوک رک سع هرارغ یرلک دد هوه هب رش

 بوروک هلع> تردق نکا هدنرزوآ ربه هد هنده رودنک ینغیدلوا دیهش یاب

 | بوراقیچ هلی ندرهش هدنراکدتبا کا هنع یلبج نیذاسصموریدربوربخ الصفم
 ۱ بود ززلواتاقالمقئرا لد هتماید هلکنس بودا رانی صن رفاو هدعادو نيح

 || هدنراتافو نيحو رایدتا تافو مالسلاهیلع لودر ترضح نکیا هدنع وا اعقاو
 | هرکصنذآیلااعقاو بود( ییاقول یلهالوا كن ) هیهمطاف ترضح ی راهم رک
 ۱ ید اتافو هنسک لوا ندنآ هدنرلت اقلعتم عیج بودیاتافو ید همطاف ت اد
 || اعقاوبوروب ود ( ادهش لتقتو اد ج شاعت ) هیهنسک ولدآ سان سفو

 || ندنراعج هلو اد.هش كتیاع :وناععو رعترمضح یدلوادیهشهدن کنچیاذگلاذلیس»

 | نی رلتالو رصبق یهاشداب مورو كنارسک یی هاشداپ مو رادیو رخ جد

 1 دلتا ا ی وا قافنا Ek راهش هات حة رانا |

 ۰ هدرفسوا نوناخ ولدا مارح نالوا ند هبا بو دیک هيا زغ ندان رد هقناطرب ندنراتماو
 | لزا مم یسرق "رب نچ هدنتفالخ ناعع ترضح اعقاو بود ردکرک هسلوا هل

 هدهدنندممالساا هيلع لوسرنوکرب ویدا هلس نوتاخوا نودا ع ذ وراو ها واک"

 توپ لالخ نلا او یرال یا یراام نورت له ) بوعیح هننسوا ماط

 هب واعم نادن رب هدعب و هدناعګ ترضح تداهش نت اعقاو بولد ( رطعلا عفاوک"

 یدلکو د رلناق دح یب هل هدرافافوس بودیاروهظهیظع ةنتفررب هد هنده هدشنامز

 بور وربح کج هدیا حورخ یر ندنرانواخ یدنک مالسلا هيلع لوسر نوکر و

 ۱ هد بوبد ) تنا ینوکتالنآ اریچاب یرظنا ) هدک دتا مسن هشام تروح

 لری زوئوااعقاو رایدید (اهقفرافاثنش اهرمانم ترا )بوقاب هب یلعترض>
 ترضحلاوحا بان لصق هکرلیدتا كنجلبع ترضحو هشام هرکص یرادعم

 مهنسح نم لبقاف ناک اذاف یدسعب ما رعا یلتس كنااما ) هه واعمو رولک هدیلع

 لب یرکی هدماش هدننامز نامع ترضح اصقاو بوبد ( مهشسمنع زواجتو
 اعقاو یدیا راشمروب ید( ادا ةيواعم بلغت نا )یجدو یداوا هفیلخ ةلاصا

 ییدحوب هدنیفص هب زا لع ترضحییح ۳ بولغم هیواعم هدکنجرب چیه

 عج + جو ROE dE kD مت یو
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 . ,دنسهب رام واعم هل ایلع اعقاو رلیدید ( ةیغابلا ثلا كالدقت ) مالساا
 ۱ نسح تر > غوا یر هع رکر و یداوا دیهش هدنلا هنسک و ندنفرط هب واعم

 بوبد ( نیلسلانم نیّیظع ني نيبو هللاص:و دیس اذه بانا ) نوڪا
 هلل رابتخا ودنک نوح ا قاوا نک اس هنتف هدقدلوا ررقم كنج هلا ه واعم اعقاو
 ییرافج هلوادهش هدالب 1 كاسح ماها ترض >ویدتا تغارف ه هب واعم تد الخ

 ربب لا نیا ند هباجګو ردشخلوا لیصفت هدیرضو هدنرلب انک لتقم هک رايدر وربخ

 كنمسانلل لیوو ساللانم تالل: و ) هدک دعا نا یراتماج تالوسر ترمضح
 الاادبع یهاشداپماش هدق داوا هفیلخ هد هکم اعقاو رلیدروس وند (راثلا كسعالو

 بوئوط یرب لا نبا هدکنج نوراو هلعظعرکسع ملاظ جاعح ندنفرط ناو منا

 5 هدقدغوط نسلماح هن العوارپ نس هنسهدلاو كسابع ناو * ىدا بلص ۱

 یرزغآ ارام بوبقوا تماقاو ناذا هتخالوق ویا :دقدرغوط نود روتک |
 ای هذآ ( نور و هلا یهدلاو بو و هللدبع یییدآ بول و 9 ها نغا برا

 ا ادا رود تیکر اوهکب وا هلا 9 !> یتعب ( ءافلیطا
 : كنرخا ام وه ) مالسلادرلع لو تسز هدفدروص ولد ردم کچ زک واک بودی لا

 هام نوکیی> یدھلا معهن نوک: ی حافسلا هتم نوکی یبح ءاقلاوبا اذه

 رفاو یرلک دید هبساع ءافلخ اعقاو e E ) ع ص نا یسعب یلص! نم

 هیلع لوسر هک رد ڈا تاور یھب ماماو رایدیا ندنلس سابع نا رلهاشداب

 ضفوارںوروڊ وند ( مالسالا نوضذر هصفاراا نوع! مو یا ) مالسلا

 ردناروصفریدبع نالوا روطساا باک × ریدر و ربخ ندنر وهظ كنس هقئاط

 نخونتفو ااطخو یصاعع عاونا كحهدیا وهظ هدنحا تما مالسلا هماع لوسر

 ریشنو رمشحلاوهاو لاو>او ندتعاس طارشانالواتماب بقعالعاصو صخ ندایالب و

 ناکا راد چرا ناب. س هل حح هکر دشعا ر رایخارابخا دعلالو دحهب ندرانو تنجو

 رب ارلنلوارکد هدربتههرصتخمو,ثا نولواررح هدربسو ثیدح بیک هڪ بواوا
 فورم ىلع یکی( یدغلا ىلع لدن ةرطقلاو رمشکلایلعلدب لیلا ) هکیدنلوا اتك |

 لو-صوم هلوب لح فطأ هکردب راعدرمخ خد ع ونرب ( تاز چ ) ردریهشو
 لعتسم تاک هسازاب دال صفت ںولوا دعرالو دعب لا ید رلن و یدشلوا

 اک رد ورعسن یدنلواتعانق هلتراشا بوتلوا رک دیحاقرب ان نکلر دلم هغلوا
 یلعال ) هللا لوسرابهدن راک دردنوک بودن |یضاق هنع یب م السلا هيلع لوسر یلعترضح

 ( هناسل تبثو هبلقدها مهالا ) بوب وق ةع وک ىب رالا كرابع مدد ( ءاضقلاب

) 95 ( 



 بک ا زوم

 || السا هرکصند هصقوب یتعب (نینئا نیب ءاضق یف تککشام هللاو )ربیدتا امدوید

 | دا هصافوییانب دعسندهرمشب» "هرمشعو یدید مدلوا نما ههنش هدیعزش مکحرب
 | روب مدعب نم نیکعا اعد رخو بد( هنوعد بجاو هتيم رددس مهالا ) هدنسارغ |

 ۱ ددر یعلدنآره اصوصخ لوبقماعد یکیدتاره بولوا هوعدلا اسم دوس

 ےک ی سس

 | یلغوا یرایعو یدلوا نجا لودعو فلخالصا نولوا لوصوم هیادعا دسحر |

 | نا طعا مهللا ندلا ههقف مهللا) بوي وق نب رللا كرابم هنتلآ كسابعنا
 || رلیدتنااعدوبد ( باتکلا هلك هللا ) هدشاوررپ ويد ( لب وألا هلعو ةمكلا سابع

 | رنک | بواوا دی-وو دب رف هدهقفو تیدحو ریست اصوصخ هدمولع عیچ اعقاو
 | لار یبعلرب همالاربح یبهلرب نآرفلا ناج رتی قلر نیغ لوا .دیفتسمندنآ نیعباتو هی

 | لوسرهک ر دب و مویدلوط هلیدرک اش هیعالسا كلام و یتلوا نی سسفلا" سنریبقلر
 | لطاوهدلوو هلامثک ۱ ےھللا ) هکلامنب سنا یزراکتهدخ صوصخ مالنلاهیلع
 . بو ائوح تدلغ ی الماو لاوما هلح زدت هدنرک دتا اعد ود ( هلرفغاو هرع

 | بولوا یدالوا هدا ز ندزوب بور, و هویمهرکر شیکیا هدلیب یراحجشا یراهچغاب
 | كني راد نالوا هدبش> ےب تاکیبب> براب هدنرعرخآب ویاشاب لیینوا زوباب ید زو
 تاحانم ود هلوا رواوا ها لاح ترعغمنالوا یسجدرد لدتا لوق جوا

 | ندفتاهوید توط شوخ كرطاخ ردم شعا لوبق خد نیج درد هدکد تا

 ۱ هدندالوا هدعب رن ككلامورولوا ید هزر صوصخ وب یدتشیا ادن لصفمر

 | رعاشوادا هغبانو یدلوا یدالوا كکرا ددع ناسکس هدنراک دتااعد هفلوا تکرب

 | یعب ( كاف ىلاعت هللا ضطفبال ) هدقديقوا نضعب كن زرشودنکر وهسشم
 دعلأت رول نم نکا اعدرمخ هرزوا برع تداعوبد نوکود كرلشد یامتهللا |

 توروط شازبد یک وجا قارو قآ یکر اق یراشد هدقدراو هنشاب زوي

 | وبران یعب ( هلجج مهللا ) هبهن-کرب و یدزنس ید یرپ ھنن رب هسردیک یرب
 | نیدورعو * یدلوا هایس نکیاقآ یلاقص كن هتسک لوا هدک دید هلبا لاج بحاص

 ۰ اعدود ( هتففص فه كراب ھالا ) 65 مالسلا هيلع لوبسر نرضح دنا دعح

 یرهع رک ودشک و یدلوا عقاو كماعا هاو بولا نوئاص هو چیه یلدا

 نی رالانیکمروک شمرراص ینزکب ندقلجا بولک هنیراانوک رب همطاف ترضح
 هدنرلکد ید ( دم تشب عطف عجتال عیاخا عیشم هللا ) بوب وق هتسسکوک كنآ
 * یدل وا زا هدهاشم قلحا دهب نم بورا رق یرکب لالا ین كن همطاف

 نور نددح نیکعا امد هلا ثکرب هقوع ن نجزا دبع ند هرشبه هرشعو
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شگ با هدیعاشا کت یدلوارادلام
 ےک (تراشب) روناوارک ذ هد هرا

 رسم

 ی ود ییا ل دباجس ءوعد ین لکل) مالساهیلع لوسرترضح ||
 كرشالتاعنع یلاعت هلاءاشنا ةةلئان یهف ةمايقلامو مال ةعافش یتوعد تأتخا ||

 قجلوا لوبق هتیلازسههبش الصا كربغپ رهینعب بوروب وید ( اش هللا
 نودا فرص هتجاحررب یوبند یتساعدوا یرب ره هک ردراو یساعد صوص#ر
 هللاءاشنا تعافشوا هکر دعشه القص نوح اتعاغش هما هدنرخآ یماعدوا نب نکل

 یراخ هکردزوک ذم هددسندل بهاوم * رولوا لصاو هرلندبا تافو هلناعا یلاعت |

 یزاعدررب قجهلوا لوبق تلا كربمغب ره ینامرک هچرک | ردبا قیع راش |
 ارب ززاک شوخاکب یزوسوب نکل شد رد,دهللا شم یراعد راس بولوا |
 كشن هدنکو دبا لوبقع یراعدعیجج ككلوسر ترضح ردراو یءانشو تعاشب |[
 روصح ارب ز زدلک د یانماکو ب یرلفدروب ( باشم ةوعدینلکل ) مزعاههبشو |

 ردقوب نراشاود رداکد مولعم یودا لوصم یسا مغ ندنرااعد رر 6 ردلکد ۱

 قه س” یخدوب ردشلوا لوصوم هلوبق هکردب زامددیخد عونرب ( تاز )ا ||
 * ردرانوب یرلضمب هکر دشلوا عقاو رفاو هلساضتقا هب رمشب تورض هدنفح راثلوا ۱

 توعدنرع لئاف مالسلا هيلع لوسر ترم هددکم هرڪا لبق هکر دب و رعسد :

 هلع اهلعجاو رضم ىلغ كنأطو دددشا مهللا ) نو راکدلک هناعا نودا |
 یک فسوب اک ناز هع هدنفارطا هکم هدکدلبا اعدد ولد ( فسو یک نیش

 یورهنب ززوک ندقلجآ كسانزنک | بوی راهفیحراهنسک هن بلوا طصق یظع |

 . (نیبم ناخدب ءاعشلایأموب بقتراف) هح وق دوهم ناو بون, روک ناموطناهج ۱
 | نکیا یداماد اقباس كلوسر ترضح بهلییانب هبتعو ردوب دا رح ندا ||
 هرژواافج بوباشوب یلوشر هم رک ولوارفانرفاک یکی ساب هبتع «دنراقدلواربمع ||
 امددب ويد (كبالك نم اياك هيلع طاس مهللا) مالسلایلع لوسر ترضح نیغلوا ||

 رادو هلفوخ مکح هدنسارا رلیطوب عج هکر هبتعروب نم هدنلوب ماش نیک زا
 هدن سارا راکوب بوغارب بویلوقوف رر, رر یلخ بواک نالسرارب نکروتا هللا |
 نالک هجتزدرا هدلوب هدنراکدتا تره ندهکمو یدلهراب بوباق بولوبیهبع ۱
 كنحو * هئلوا رذغن یدلوا عقاو هلهجو ردشمک هدنرعش نابیسهصق هقازښ :
 كاله هلهح ون تودیا امدد هن هیقنا ندا ح ورح ب رازوب كرام هدنجگا |

 کر شو هان ردمهگهدحا هو لصخ یو |
 | تّرضح هدکدند ماکدرداق بودبا ماوید ییهلبا عاص هدک د كع هل بلا لوص ۱

 ( لوسر )
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 یو وب من
 اس سی ی ی اد ست

 :امددبوید نس هیلوارداف ندکج رک هکیالوبیعب (تعطتساال) مالسلا هيلع لوسر

 بودرغاج هب واعءهویدلوا زوار داق کما هن رغا بوریدلاق نیلا اصنیکشیا

 (هنطبهلا عشاال) هدنرلکدیدرب كه بورغاچ هن نامز دعب بولک ربخویدركع
 توعدهناعا یورسب> یهاشداب معو * یدلوازع وط ًالصا هکعكم نیغمروب

 لوتزتربضح بويل هزاپ یبفمان نیبآدب . نبدي نیغل لوا بوردنوک همان ن وجا
 ىۉرببخ اعقاورابدروی( ییاک ق نماک هکلمقنم مهللا) هدکد نشب. مالسلاهیلع
 رع تروح بویلهراپ هلرح> هدننایح مالسلا هیلعلوسر ترضح هن ورش لغوا

 ضرقلم خد ورسخ ل دس بوذیا طبضو حج رانالسم ی تبالو هدنتفالخ ||
 نوا توعد هناعا بوزدنوکر کسع هنتسوا بالکی ب ندب رع ةفئاطو * یدلوا
 لوسرآهدنرلکدشا رفتی همان بودیادانع رانوعلم لوا هدنراکذر دنوک یسداهمانرب
 اذهیلا ندنامزوا نيكعد ( مهلوفع هللا بهذا هلام ) بوديشيا مالسسلا هيلع

 مالکلا طاتخعو لقعلالنحش هل ج یاناوروک ذو یرابکو ر اغص ك هفئاطوا ن الا
 مالسلاهیلع لوسر هد هن دم نوکر * راشعذ ږارد هل لهاو هدعر لها بواوا
 صاعاانب مکح یردب كناو رع نکر دبا رکنم یهنو فوزععرعا هقلخ هدوسراج

 بوک | یب زوک نوچکمنلهنمدرح بوچکه ندزا تالوسر ترضح دیلب نوعلمولدآ

 بونود مال دلا هیلع لوسر هدکد تا دیلقتاشاح عی بوریدشروب "نی زوب بوبابق
 یزوکو یزغا لا ان نیکعد نسهلوا هلی وا. كسرزتسوک دعا یودنک توقاب

 هد هوبنلا ج راعمو*یدتباتافو هللاحواءرکصندرالب هجا بواوا لکشدب بواکا مک
 بذک ضعب هدقدراو بوردنوک رب ر یی هنسکرب مالسلا هیلع لوسر هکر دزوک ذم
 شلوا كاله ولت رابینراق هنسکوا نیکعا اعددپ هدنرک دتسشیا بودنا اتفاو
 (تازس*) یدزاناهرشط نونا لوتقرپ الصا هسرابدتا نفد هدر هنره توثلوپ

 نیماو ظوفحتو موصحم ندراالب عاونا بح نیلاسعلابر ترمض> داع ونرب
 تارو تارک عالعو راثآ فن اک انکل بولوا ماد هدصوصخوب هکر دیکیدشا
 هدهکم السلا هيلع لوسر ترضح هکر در وک .ذه هدرببکر سفت # یدل وآ عقاو هبا

 لوا نیکمروک اهزدژاینا هدنرازوما كرابم هدک د اید قهروا هلشاطنیعا لهجیا

 هک روک ذ» هدهوشلاج را ھو × یدلوا بهاذو فناخ رلظع وخ ۳ باک

 تود ر دونغ تصرف لهاا لهحوباهن نکیاهدهدهماللسل | هلع لوسرترضح |

 كدقروق نوکس هدرا ندنزارفاک ضع بوئود دوخ لاک هدک دانادصقرزض

 راویرادانق یظع بولوا اد قد نخر ندشن هد ارا هلادڅ هدنراقدروص وید |
 ی ور یو مو



 یک 4 جم

 لوسر بود مدقروقتیاغ ندیبسلوا رلیدتاعنم هل رادانق هکمدر وک هفئاطرپ

 نساضعا هلج نوناق یتا ادخ هکالع یدیشالشاکب لهجونارک ۱ مالالا هیلع

 | ترە هدئلس یه وا كنرحو * یدروب اداود یدزاردباا دج ندنربیرت

 | روثعد ندب رع نکروناب زکلاد دند جاغارپ هدنافطغ *وزغ مالسلا هیلع لوسر

 ۱ مالسلا هیلع لوسربولک هرات نیل بوروک" ندهاربا رفاک رداهب نوشهر ولدا

 هدکد ید هللا ځد مالسلاهیلع لوسر بوبد رراطروق یک ندنبیس هدقدنا وا
 ترمضحبوشود ندنلا یمن بول نیفمروا هنسکو ک كب رع مالسلا هیلع لارج
 نکدحاال) یخدوا بویدردبا عنه ےک ندنب یس بولآی لق مالسسلایلع لویر
 ندنموف تولک هناعا هدشاور یدقاو تودناوُفع هدکدتبا تنکسهود )۲ نخارمخ

 هللا همت اورک ذا اونما نیذلاامبااب ) هدنتحهصق وبا یدرونک هناعانب هنسک رفاو

 یدلوا لزان یی (مکنع میدیا فکف مهیدبا مکیلا اوطسب نا موق مهذآ مکیلع
 عقاو د هدعاقرا تاذ هو زغ هرکصندلب رب نبع كنهصقوب قاح هلهجورهو

 ےل هلوسر ترضح رفاک یکہد هصق ىج کیا وبشاهدلی زنا اعم مسفت * یدلوا

 رهاط بضفغلا قسم تدا برع ںوشو د لف بورد لا هدک دا هلاوح

 هروا هروا مکح هجاغا نالوا هدنا یترمسفا رفکرس هلبابر تردق ضح ببسالب
 هزر هعشب د صوصخوب هجر دقنوب و یدلوا رامرات یعامد بوتلهراب یاب
 ترشضح هد مضالا نب "هو نغ هدشلب یجندرد كترعهو *ر ولوا رانآ تبارغ

 نوعلمر, نكر وشاب وس بوراو هنتلا یراراص كرابدوهم مالسسلا هيلع لوسر
 نا هلعح تردق هدک دلبد قع آ هلدصق زرض یتشاط نمر د كونرب ندورافو

 رخ هلوسر ترضح مالسلا هيلع لیاربج بول وا رداق هفع آ نولتوط
 راپعلیا تولکهناعا هدنزوفطلترعه هکردو ځد هرم ج وا هددصقرب و" * یدرب و

 هندصق ررض هلوسر ترضح رفاک یکیاماندیراهلبا یهاصندنراهلبق برعنردنوک

 هنب درا نیعلدب را نکروشلپ وس بوک هپ وشراق رماع هدنراکدلک ب وشادهع
 ام بولاق بولتوط ىلا هدقدراسةیح ردق شرافرب ندسنیف یی بوک

 مالسلا هلع لوسسر تربضح ةدک دتا تراشا ويد ن نسرروطهن ندوثراق

 هدب را ماع هدنرلکدتک یتسکیا بود ( تنش ام امهبتفکا مهللا ) بوقاب بونود
 دنزرک دصق هدجم دنح ره هک عهدا هیت دوا بولد دعا افو هدهع نوعن

 ندتوب هداوه بولوا ینوکزاب هدعب بوبد مدرزوک هدام ماب هلکنا یس مدتی
 یودنب بونیامردلب ندکو که نتسوادب را نالوا دبیتربس هلارهابهاکان نکیغوبناشز

 ( یهود )



 جو هو مت

 کالءیانکر دیک هدلو توام رذاک صاع بودا لاله بوقاب ییودنکو یهود

 لاله نکیا هدنرزوا ثآ رارکن ید بوراقبج نوعاط هدنزاغ و. دوغان هدنزوک
 هنلا ق نواداحم مهو ءاشد ۰ نما م ببص د قعاودعاالسرپ ور هدربسو ریسافت * یداوا

 لودر تربضح نوکرب و # رلشعد ردراشا هزهصذ وب 2 ) لاصا د دش وهو

 نکرتسا كوک ید ,E كن راکوداےا نوا 1 تسدنآ مالسلا هيلع

 ربط لوا هدع, بو شود نال ر ندنګا بوک لسبوپاق بواک شوقر نداوه

 يونا مااا لوسر ترضح هدهیدهارب هغاشا یودارمخ بحاص ریسدان

Eوزع ۶ هدورافو جد لوسر ظفح هزر و لا عضو تاس یک  

 هکردزرګ هدر شو رم سقت و TE ( هوار طظ اوا هکر د ره ق ةدقیاط

 بوداکب هزه ندا تا نب راودنک هدرلارفصو هدرارفس مالسسلا هاع لوسر

 نیفاوا لصاح نیم هبهیهلا "هدعو هدف داوا لزات قوا ( سائلا نم كعصع) ها و |

 رایداوا نغ فوخ الصا بوتان امن: بوزک هدنسارا ادعا بودا تغارف ندنآ |
 هن رللاو هن رازغا كرابم اصوصخ هنن اه یش ءاضعا جد ع ونر ( تار )

 تاز, بابو هدناورغ باب یرهعت بولوا عفقاو دب هکردنالوا قاسم
 هکردوب یضعب كنسادعام كرلنا ندشمک احاح هلتسانم راک هلو ندنلوا

 رابه تالوسر تربض> هدکلام نب سنا ندهاص هک ردروک ذم هدهولاجرامم

 هلج بوغارپ هبشن آ هکدنلرکره هدعب بواوا ی رهمرقمرب یراکدلیس نب رازوپ
 شود هلنوباص بوی اررمصشا | هی همرقم نیغ وط یرازوب كرا به بونا یہک
 عاونا هلب راب نوع هل را یرازغا كرابعو یدبا راقیچ ندشنآ كاات و كاپ یک

 هدران هصذ یحافرب هکردشاک افصو افش لاین هعفد ها هضارعاو ضا ما

 هلت دانم اجماج كد هلعوب ندنار* عاونا باب ویشاو هدناورغ بای تازو
 تیاکشوید ردوازوط یب وص كل مود ۍضرب ندهاعكو * هنلوارظنردشغاوارک ذ

 لا ایف نیکمرکو ت هنا بوراو مالسااو ةولصلا هيلع لوسر ترضح هدکد تا

 یبوص كنويفرب هرکر و یدیغود وص واتاط ندا هد هرونم هدم بولوا لاثمرکس

 راقیج یسهعار كسمندنحا اعاد هد راک دکو د هب ويق ینسقاب بوح ا ندنحما هغو
 نیرلتعالغ وا صا غ هب همطاف ترمضح یر هع رک هدنرانوک اروشاعو * یدلوا

 همر ا كد هماشخ |ینوب بوریو هنسهدلاو بورکو هن زغا كن رب ره بودرونک
 قیفح هلبا قیئش لوسر .ترضحقیفز توال- قبر ینراق كرافجتالغوا بوید
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 لور, هدکدتبا تیاکش ندقلزسوص نیسح تربضح نوکر و * یدزاب وط

 عضد هباکلاب یغازمبوص هدقدقوص هن زغا كلا یی رالید كرابم مالساا هيلع

 ۱ كرام هد ەل نورکوت هنسهدوک بول وص نیا مالسلا هيلع لوسر ترموح توفي

 تح بوئلوا ماعشسا هحشار فطلا ندکسم هدنس هذوک بولوب اف.ش لالا 4

 كار كنهتع ودیا رودقم لذب هدنلامعسا هبیط حیاور ینوتاخ جاقرب رو نم
 یسکیاو # رد رعظع هزر هعشب ید صوصخو یدرولک باغ هرلنا یسهقیطا

 ندمت راد یس راف ناس ت ربصح هکر دیلاجا لاک كنالوا هدر تس بک یخد

 | بوشود هنغللوق كنيدوهب ر هد هندم هلج ردت بودیک نوجا قمارا قح ند
 al نونا ۱ دیقوا قرف هلءج اما امرخ زویحوا هرکصتدلس چاق رر ب واک هناعا هدول

 امزخ زوقط ناسعط زویکنا هلب رللا كرابم بودیشبا مالسااهیلع لوسر هدکد لک

 هبهویمنیمگبدرع ترض> ین رب بور و هویم هذنامز لوا یسهلجج بوکید یباقا
 ۱ هدک دکید هلب رالا كرابم نوراهیح یا مالساا هيلع لوسر ترصح هدکدمر و

 هدنراک در و هنا"بولک نوتلا ردق یسهطروع قواط ندراارغ ضعب بور وهویم
 بوروس هنتسوا كن رالید كرابم نیکعد عش هماهب منب ردزآ تیاقوب هللالوسرا
 هبیدوهب نالواهنءانیس دنقایب هیقوا قرف نیغلوارغآ ی زمانا نددح هدن رلکد رو

 بونبد هیقوا هج رع همر د قرف ره یدلاق قاب هناسا یخد هیقوا قرق بور و
 ةد ناخ جرات * رولوا مهرد زویکیا كب چوا یدیا هیقوا ناسکس هکیس هلج

 بوبوق نی رلا كرابم مالسلاهیلع لوسر هنشاپ كعدج نی هلظنح هکر دی ورع

 (هلهالوسرد را ىلع هللا ےس) توب و هتشاب توروقوا هنلاودنک هلظاح دوم

 مدع هار كلاسو نکاس لاو مدو هدکد روس قلا هدتسوا شش لوا هدعل تولد

 لوسر نرمّو> هنب زو كاج ەن هداتف هکردروک ذغ هدهونلا حراعمو * یدرولوا

 یزو: هدقدشروب یساضعا نیغلوا یتفریپ نیکمزوس نب رللا كلرابم مالسلا هیلع
 كلا هتسکرب مدنتوم ضس كنا نحو توروط قاعشو قار یک دغاک ولهرهم

 . تماقفودق كنوتاخوا هدکد نکب وک نوتاخرب ندندرا كندنکوا نکرروط هدنکو ا

 *# یدتبا بعل بوروکم انا یکرروک ند هنینآ هدنزوب یهدانف هنسک وا ییئروصو

 ناطیش نک رالیف زاع نوکوب مالساا هلع لوسر هکر درو ذم هد هندل بهاومو

 ( نیما )
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 1 رس ات رفع نار) هکر د و رخ هد نيڪ یدقآ یرابلص یزغا كنا هش رللا كراه

 | هطب رانآ تدراف هتذخاف هللا ننکماف یتولص ىلع عطقيل ةحرابلا ىلع تافت نجلا

 ۰ نالت جا هوعد ترک كف کلک هيلا اورظت ا را یراوسنه هن راش لق

 را ڈ هروب ود (اتساخ هنددرُد یدع) نم رحال یتشال کلم لبقو یرفغاتر

 مالسلا يلع لوسر هدک دنا تیاکشود ردوازوط ی وص موق یر ندهاشگو

 | هدهدم هک ردررحم هدربس بتکو * یدلوا یلاثم رک لالاف هدنراکدکود |

 | یلوسر ترضح هدننوم ض رم لولس نب یا ن ها دبع نالوا نیتفالا سیر
 ! نفک اکر یکلعوک نالوا هد رک هقرا نیغلوا ةىو نالسم ر وص بدورغاح

 ب ولوا داتعم هم رکو فطا درع ید مالسلا هيلع لوسر هدک كت | تثمو د زس ەدا

iهلو شوخ هز هاعک ضع هدنرلق داق جد نزاغ ىح بودا نالا ءاس  ! 

 هر سل ناوحرا کیا هللاو یتولصو یصوهنعیتفلامو) یجدرانوب بود هکیدتا

 ۱ هنسک ددع كي ماع نددرزخ هلو رافک اعقاو رابدروب ود (دموق 52 ا

 بودا بج هنکیدتا حر عفن ندنکلموک كلوسر ترنص> یا لا یراتسر

 1 مواعم * راب داک اعا هراوداص ندروغار یسهلج ود قحاررفه یودناربمعپ ق

 ۱ ندزلنانلوا رک ۵ كن راهش رش ءاضعارک | كمالسلا هیلع لودر ترمهح هک هوا

 بولوا دعاالو د> یی یدارفا ید كم3 وب هیلوا ندعورب والب هک ( هقرفتم

 ۱ هلوسر ترضح هکر دروک ذم هدریساقت * رونلواز د هکر درلنوت یرلضء) ندنراحا

 || لئاو نن صاع هرغم ن دیلو ندنرلما شدکد شدرفرافک هدنرلتوبن لئاوا هدهکم

 یادت 0 رده ww 0 ا كني درد 3

 نکرد a ےس هوا كصاع بوازغوا هنص رع الا قرع ؤا هئ رم ینوط

) ٣۳ ( 



 ۱ 0 واقر درر هدربسبتک و ردشملوا ناب وید ا ۱

 ]| جاغارب دوسا یکلوا بوقآ راکی رارلناق ندننر وب كئراح بوشرش ۳ ۱
 ۲ دوتا ییکیا بوروا لصتم هحاا شان هک نکرر وئوا اسو چک هدد |

 یر ره لنهریغم هل صام هددوشلا حراعمو * ردلوا لاله ی هاج بواوا

 ۱ برات هدقد الشاب هغمروا فرب عطع رونرپ هدئسانر وا یشاق ینا هدتدراو نهود

 ۲ | ترە > اعاس ندنرلما هدنراقدلوا دیهش هدنوکرب هرافک ر دغ هلهح و حاتع ۱

iرا هاک هدنرلفدروا اهب رح یر ۵ ن ماعندها ءامدقںواوا لود لرکب وبا  

EDییهنسک ولدآ بخ ندهباخگو رلدمروب (نییلع یا د>ور عفرو دنا  

 بولیراب رب هدنراقدقارب هغاشا نوعا قلا رارفاک یببخ هدنرک دن بوردنوک |

 ندرورس لاک جدو بولوا فاش کالم كي شع هن زاع هرزوا یراکد راو .

 كسم یناص هدقدقاب نامز دعبو نوذیک بول آ هضبقر هنسکرب ندنغاربط |

 غ بیک وهم رد

 یدرب و ناج هلا نانا و دع: ناغفو دا رذ ولد یدت 0 کت كد ین

 ۳ نرمو> نوجا توعد اعا ییعوق « هدنش الو تواک هناعا هد هکم لوا

 لیفط تؤدا اعد ود (ثسا هللعحا مهالا) ید رلنوب نویلید تمالعو هزر

 ندنرالطاب ند دک شب مود هک هلا د یرغر توردیک ندمزود یعالعوب

 ندنزوپ ناباترون لوا هدک دتا اعد وید رانوسغاص یداوا تب ومع نوجا خم دةیچ
 كنموهبواوار هاط هدئلاثم لیدنق قلعم هدنجوا یسعاق ییلدنوط هدنلانودیک

 | هدهندمو رایدلک هناعا هل ردن د هنسارغ یخ جد یضعب هدنامز وا یضع

 هلع لوسرترمضح بولک اءاد بفاواقشاع ین نحر ا

 نوناخ بوزولوا نولک هن راوبد كولا E صادت راک دلکه هن دم مالساا

 | قد (مارطاو انزلا مرح ینلایبلا ءاج) هدکدید کک یک یل وا نوڪ اکا

 | هلیصفت هدهنوعمزتب هبرمس هنسک شب ندباحا هرعلا هدءب و یدلبا مالک ب اوج

 دتنفد) هدنرلکدرب و ربخ هلوسر ترضح نوکح هکو کر اکلام هدنسوشراق یرازوک

 تنرصح نده دم هدنرلکد مردن نوا تربع تاقواا دود نوصآ رارذاک هد هک

 ةددحا هو رغذاعم نیدعسندراربا هناك رابک ورايد بولود ررفاک نیعلوادیدیات

 رج مالسلاهیلع لو سز ترمصح هدک دتا تافو هلءدسوا نامزدعد تولوا حورج

 نوتوط یلاعیسهحار ما E رولب زاق یس هربقمو نولصراص مظع شرع

 ( شاوا )



 | كعا 1 هده دح موزع : الا هیاع TT نرضح ا داو شاوا ۱

 ادا یضعب كنطارش ه رک نیکمرب و اضطر شارد رافک ب نویتساا قراو نوا

 | بوسا لب م كع هدنراقدلوا ارت تویازاشوب رانا رڌ هللاا نالوا مطاح نوا

 | لوسر هدنسسلدب كره یدلیا هب هکم ندرب قانوقرب یحاص یرلشاب كەل

 | یهاشداپ مو هل ره یهاشداب مورو هب شاف ىھاشداب شبح مالسلا هیلع

 | هماع یکاح ناعو هبیناسغ ثراح یک اے ماشو هسوقم یکاح رصعو ہورمسح |

 || نیبعت نا هکمردنوک هکلیهلیا هلا ثمانررب نوا توعد هناعا ههذوههلبا

 یسنرا نوتا هک لوا ن نکا راز: یی راللد كنءلخ تالو یرلقحهراو هدنرلکدسا

 | هصقوبشا یدالشاب هکلیوس ماع بویالکآ بولیب یلیدوا یرپ ره هل> تردق
 | ناسنا هورسخ یهاشداپ مت هکر دروک ذ هدربس بذک و راشعدزد هرم میظع
 || یلاعتهللاو مس یا بوتوط اعرب هدنلا بوش روک هدنساهلت كلمر هدننروص
 | مزهراپ هدکشاب وب هتسخوب رونک ناعا کا ردشمز دنوک زیر هلاک نذکاوک
 | لس كجهلک نود هتمګاوق همتحاوق نعد له لم دعسراف دوا نوید

 نیغلوا مولعم کج هیلک هناعا نکل بوش هل وب ید هدا یک جوا بود اهلل وید

 || رهخ هب ورش ىلغواكنودنک یو نسخ ههکوا نودیک نویلراپ هدنشاب ییاصع
 | تالو ی ییرضلا ءالع ند هراڪڪ مالسااهیلع لوز * یدتا لتف بوڑوا هلبا

 || هنراتک راد هل رلشادلوب دوا بوردنوک هلا همان هتوعد هناعا ییهاشداپ نب رګ

 ۱ 7 دو لوح ترد۶ هدنرزوا ارد تویتوا اعد ضع نیما وا ی و

 هد ده کوک ار رقرب هدرفسرپ ترمطض> ردبا ی اسا “زج ندهباحصو کا

 ۱ ايضر a هلا ادخ تم ک> مراتمراپ م 7 در دشاط بوردزآ لو رکسع

 ارفرب هد هندو ۷۳ مچ هدنسایضكزا ران الیغاطنیغلوا
 جی ولروشل ووک

 لا كلامعتلا ن هداتف a لوسر ترضح هرکصضندقدلیق یزاع وسش

 | عارذ روا هکدراو هکوکو ا هذ اوب تیک هل هلکنوب بور و یسراپ جاغارب
 | زدکرک كسروک هتد هایسر هدکدرک هنګا لوا ردکر ک هساوا یسایض كلدهرب
 ۱ یرلفدرب لح دک دنک هداتف رو نم بولد ردناطیشوا هکنیساو بوکود یی

 زا مالسسلا هیلعلوسر نرضح ردهرع» کیا هدتفیفح هصقو یدلوا عقاوماملاب

 ۱ تودیک هتملص» رر نیصحی دیسا هلا شب ندابع هد دشک و ک ارقرب ندا

 || هلةح تردق یساصع كنرپ نکردیک هدلوب بواوا اصعررب هدثلا كش رب ره

 || لوب رب یرب ره بول هرب یغیدلریآ لوب بوب روپ هلیسسایض كلآ نیفاوا غارچ



 مک ...e اتم

 | لوسر ةد ندم نوکر و یدلوا عارچ دم ہاصع كن ربره هد تک ۰

 ۱ | یضفایح هب ول دحا طی 5 نوح ورید ندنراهق رش ۳ درج مالساا هب دلغ

 لوسر بواب ن هد ۸8 ر < هرب ره وبا هدنراکد ید (لوقاام یعوالا عم م هده یلاعم

 ییسهفرخ یجدوابوبد (اهعج۱) هدک دروت یزوس یراکح هیلب وس مالسل | هيلع

 یتحیدلوا زعونوا الصا یزوس یکیدتشیاره ,دقدجوق هنسکوک بورش وذ

 هدتاوررپ بوبد یدراراشاط ی قلخ مدب راقیچ ینچوا رک | مدرافیچ یتسیکیا
 ۱ ید یب رب مديد دعاج یی رب هکمدلر زا ع ۳ یسولط باق یکی أ ندلوسر ترد

 یەنراح ندب ز ند هېاګګ ءاو دق رابکو ید یدرولسک مشاب مدیدیآ کک ۳

 ااو 0 قاقاس هدنحاهنارخ ارجرب هدلوب درب هله> و جات 2 هلص ت

iain 

  DISSسوی 2

E 

 : ییا نادینسالا دعب دو نویتسلا كمردلوا یهلجر طاق یجلدنوط هلا ارک نالوا

 (هلتفال) هدنر ره هدک دید نیجارلا جراا « رک چ وا هدر بول و زاغ تک

 نوءلم یرطاق ود هلوا راو مدآ هدزعاب بولک ادصرپ ندفناه ويد هنا لتق يع

 ولت واتییهرب واهب رحندس د |یججوا ندرومد ناص هدیه> جوا تورک هنن نوعیح

 یاد e ) نسهدب ز روب نم بودا لتق هللا هب رح یییجرطاق ںواک

 هدبججو !بواوا هدکو کی کلوا ہدیجنکناںوا وا نر هد ن هدککیدیدادتنا
 نالوا ا لئالدو * یدل اواررعم کوا نوه را بولد مد شت ا

 بواب رب اندرکسع هدنر رب مور ییاعک ها نیمعلهلوسر نمد هدع)

O 

 ٤ كهللا لؤشر ن بوروک نالسرارب رواک بوجاق هد ەإ بوأوا ریا هرفاک

 0 نیزوک نیویکوب نالسرا تو مشذک ملو

 1 a I همالسا کیک ی قاح ۳۹ او دو لات ۳ وا ا

 ج ور> خردرتف الح ناڪ تربضح یرافغ هابع> ندرلت اسم یی تک نود ودعژ

 هرکصتدلسرپ هدقدربق هلبا یزبدبولآ ی ی كرابم تلوسر تر بودا

 ۱ 4 واعم تروج هک ردروک د لم ه درجبس A * یدعج یط رم هب رش هدنربد

 دما اک بت یب راق رش ربثم یک ود ه دم 9 ترصح نولک 2 ندمابش

 بواواتالط وک ارق ملاع بولتوط شنوک د کد تبا كب رک ندنر نوجماكتلپا
 یدتا تعارف نیکیروک ید رزدلب

EM 

E 



oبم ها  
TERT SRS EERE Raa SESS 

 می لسو هلعهلا یلص مرک | لوسر لنا ضذو صبا صخر ذرشع ساخ با کج

 لئاصلنا حودمو لئامشلا دوج لوبقم لوسر لئاضفو صباصخ هک هلوا مولع»
 بول وا می " هنامارکو لئاضف هناحابم هنامرحم هنابجاو هدربس بتک تالوطم
 روا هیوند هسیعرش ماکحا نالوا قلعتم هنن راے سف ےہ ہک ج وا یکلوا ن 3 ۱

 صنت و نیکماعا ناب نرلتليضف نادنج هلخمالوا ۳ با معو بقانم |

 رک | نالوا تابه مها راصتخالل الط بوئلوا باتتجا ندیاثطا هديا ىلا زاحتا

 خج شو ندهندل بهاوم نوعا راصتفا لو ی راصاصخ ضءبو ۷ ص9

 | صبب و ندنیسهلاسر بیا صداصخ ی بلا جذوعا كنيطویس ندلالالج

 صباصخ نددنراجما هکندسلوا لقن هصاخو تابضف یرادعم نوا زوب ندناربتعم

 یل اضفو صیاصخ دحهب يرهيورخا لاو>او تافو لاوحاو جارمم لاوحا
 *رولوا سل وا ت نراشاو 5 ډدع كب هع هکلبزوب ها هدنفیفح نیغلوا لماش

 هللا لص نط صم دج ترہطح فب رشح ور هلااع ماع قاقئاک هوا مولعم الوا ۱

 ید نازل غیج( رکید)رد العولجادخ تاقولتعیجلوا ادم رس ادرآ  لسومیلخ

 هلا لص ىلا ) سانيتسا نافرع ءالع ضبمب تح ردشلدارب ندنرو كنآ قافئالاب

 تادوجولا | عیب ريك الا بالاو سانجالا عج ىلع یلاعلا ساوه سو هبلع
 دجا (یظن) رد شعلا نيس هل وب یرسو جد نیفراع ضع بود( سابااو

 * رج دشوادوجو زارهبسهن * نوع نمادبرماشوبهدوپ *نوک ٌفصالخنآ لس رح
 ۱ هجرك رزب ن زیلود * دو هجرهو ذوب هچره هدب ز * ربع رازه هدزه هکلب

 هدة ندا بهاوم( رکید)هدرکی ب یتسب هب رخافنوا * هدروآرباع یوزا قسه * 8و ۲

 | قح نیدنلوا خفن حور ید بولیدارپ یدسج كمدآ ترضح هکرابدیدراضءب |
 قاثییودا بمب بوزاقبج هلبتردق صحت ندندسج كمدا ید یببج يلاعت |

 هرکصت دنا حور همدا بوذا عاحرا عافت مدآ عال سس هود بول آ

 جاقرب ر نکب اکو ب دو یراقدروبب (قاثیلا یتمذخا نيج دیس او حورلا نيب مدآو ) هدنرافدروص وید زکیدلوا رب هدنامزهب هلوسر نربصح اهقاویدلوا
 قاثیم ذخا.( رکبد ) ردروک ذم وبد ردا تداهشو تاالد هصوصخوب راثب دح
 ادخ ټا د قب زو ت: هولا رار وا وود 05 هدتساازور, (رکید) ردیلوا ید كرلتت وا

 مدم السا ایلع مدا لاوحا باب ضو وجو! مج کیت ردیلوا جد رانا العو ج ۱
 دیس لول اشک عیج هرزوآ قافآ ءالع ینافتا ( رکید ) رد لیفت



o Be ۱جک(  

 ا ردراذعد کت ردناقولخ همام لک اولضفا نیفلدارب نوجا تاذاعس عینمو تاداس
 * تسوا ضرعو مسجورهوجزاداررع * تسوا ضرغار شنب رف آهک د ( من
 * وا نمرخ نيج هشوح قیالخ دا تلالجناونایارفارب مس *تویتناقلدر الاسمس

 تعل نآرش * نیرز جات شیابک اج ار تالف * وا نشاک بور هبشاخ كالم

 * ېب وک مناروا نادم کالو * وپ هار شباکر ردهنتبشرف # سو .هظوا

 ناکز صلاخرز * نشوزعمش ارناهج ناتسیش * نشلک هزوبف نا یوب شوخلک
 ناوت نوچ ناسنا ش>دمو ان × تنمو ابیکو دنسغ ملا همه × تسواابرک |

 * دشاب هحرهو دوب هحره شيلفط * تفک ناهحن دنوادخوا حدم هک * تک اا

 لامتق> ی د و رح ندرابحالا تعک (رکید) تشاب هحرکید نی زا شدتمارک |

 ةا د رزوا تازامتسشا عیج نالوا هدرلئاو لیامسآ تتهو نانجو شرع عا دج

 لکد هدناب ولع قا نامه * ردا روصفرپ . درع نالوا روطسس زر ردشمزا

 یراقارنب هکر واوا لک ولرذرب هدناتسدنه هدناملا تاک ار , ززدشمزاب د ةدنایلفس

 هکرذی ورم هدفندل بهاوم * بود د زذشأژاب هللا لوشر دج ندنزدق هدئتسوا

 ندنرد و یاری كنب رب ره هکزنب لک لربق واردرب + هدنرب رب كناتسدنه

 هکرنب لک قارب هدن-سهر زجر ردشلزاب ( هلفا لوسر دم هلاالا هلال ) هلطخ قآ

 لوسر دم هللاالا هلال غلا تانج یلا محرلا نجرانم :ءارب) هلطخ یراص
 هلن لوسز ده لا 7 هل طخ یا هکر نب لک هایسرپ یخذ هدنرهشر ردشلزا (هّلا

 بویاط هراشاط قلخ هلج كرهش وشا ردشلزا ( قوزافلا رغ قیدصلا رکب وبا

 كنب رادع بولواجاغارب یک ماداپیسویم ید هدنرهشرپ رازلب ردنربمغیو یرکت |
 ( هللا لوسر دج هللاا هلال ) هلطخ لزق هدنتسوا هکر دراو قارب لیشب هدنګا
 راردنا اقستسا هلکنا هغعا رومغل و بوذیا كربت هلبا هويه لوا دنه لها ردشلزا

 هدفرط خاص یوتوط قلاب رپ دایصر خد هدنغامربا كنم رهش هلا هدنب رق هرم

 نواق یراصرب رلهنسک ضعب و یدروک شلزاب هللالوسرد هدنلوص هلال

 هلا هدن-فرطرب ندهلج بولوا راطخ رفاو هدننسوا هکرابدروک زوپ راق دوخا ||
 LS ضمب هدنزوفطاب هدنسلدب زوب نکس كنرع*ردشلزاب دجا یخدهدنفرطرب ۱

 كوس ر هدهر زجر یخدو راب دروک شلاندجم هلطخ هایسهدنتسوا یسهناد مزوا هزات
 لزق هدننسوا قارب ره ںولوا یس هح مار فیطا كن رلقاربب هک شعا راو جاغا

 هک رد شلزا رطسجوا ندئردق هلطخ ىلج هراکشآ یزوردنم یوشب رات لش قآ
 زد ( مالسالاهلادنع نیدلانا ) یرب ( هللالوسردج ) یرب ( هللاالا هال ) یرب

 ( دو )



 چ ۰۳ ا

 | ( هناالهلال ) ,دنفرطرب ندنردف بوغوط قت الغواربهدنبالو ناسارخ کا
 1 تاعوضوم باک بوئلوا لیسصفوبد یدشازا 6 هللا لوسرد څ ( هدنفرطو

 1 هکیدتنا لقن هنسک قداص و هگیدبد اکی هنسک هیلع دعم و هکر دمو ص هدهولءلا

 ۱ شازاب( هللا لوسردڅ) ید هدنرب (هللا الهلال ) هدنتسوایدانقرب هکمد روک هکر کجرب

 1 رک ذوبهدقاق لبج اروم لاوحا هدنرلادتا قاخكربنعم رمصتخم جرات وشا بود

 ۱ صناصخ ) رکبد ).قح هلوا رظنیخداکاردمشک لیصم هراشم هروما ناثلوا

 | ماودلا لع السلا هلع ل وسر مارنحالا بجاو مان مارک کم الع کار دروک كم هدا

 هدو“ هکّنالف ههدانرضح هکر درروک ذه هدرببک رس (رکد) زردنا کد

 هدصااصخ هلن ( رکید )ىدا نوهعلداوا یدرو و دترف نوح یراق دنلوا را

 | ترضح هدنجا ناذا نانقوا نوجا زان هدناامز مالنسلاهیلع مدآ هکردروک ذم

 ۶ ندنرلتماو ندنرب ره كلانا هکر دن ور (رکند ( یدرونهوآ هل یعسا لد

 تنواعمو ترصف نوروتک ناعااکا هسرولوا ریمغس هدزکنامز زس دم جد

 باتک نم مکشینآال نیا قاثیم هللاذخاذاو ) ردشلا قاثیمو دهعودزسهدیا
 ۱ ردولدا ص ندشآ ( هصضتاو هب ننموتل کمال قدصم لوسر کاج دیو

 | هلعدجح ترضح بواوا دذ تما هیضام ماو اینا عج تبآوب ردا یکبس ماما
 ۲ هلج مامه لوسرلوا هدحارعم “هليل نوعلنا ردبا تلالد هغلوا اینالا یی مالسلا

 | دما ءاول نالوا لوسر فب رش لع یسهلج جد هدنمابق مو بواوا ماما هیایدنا
 | هد هقباس فعضو بتک ( رکید ) ردکرک راهساوا مت هدنتلا مالو رونم
 أ ىسافلخو باخکاو مالساا هيلع لوسر ترمضح هدلیجناو روزو ةار وت اصوصخ

 تزاشپ او تراشا هتکح هلک هدنامزرشآ تولوا حیف یا قاصوا مارو او

 دو نالوا ندشنافصو مساودنک افب رشت یتببحق> ترضح (رکید ) ردشٌبوا
 نیا ناسح ند هاڪڪ ےک دتا مسل بودا قتشم ییظفا دج ندنع#ا

 | شرعلا وذق * هل ها نم هلقسشو ( عطن ( رد شد هلع هلن یضر تبا

 یشع تولوا یرلعما كب هد دلا صااصخ ( کد )دع اد-هو دوج

 یدباراو یرلعسا زوقط ناسعط هج ددع یتسح «اعما رایضب ىدا ندهللا ءامسا
 بوشد رلیدبا یم“ هلتسازوتوا ندانسح ءامسا هدضایع یضاق ءافْش بوند یذید
 هد هبندلبهاوم بوشد ردراو یراتسا كيي مامت هجنددعهلءاعا هدنآرقلا ماکحا
 څا ذمو فاصوا یس هلج هک ردشلزاب یرلعا هداب ز ندزوینرد هلیبیتر ی" فورح

 هکر ذب ورم ( رکید ) ردالعمولعم یلثء(یعملافرشلیاد ءامهالاهرک ) ردن دنع



o نرو Be 
 ۱ كلا یرهدحام "هدلاو بوغوط هلرون تم تعاش یرلک دلک هل داعس هاد

 یلاحوب یخد یراهدلاو ایدنا راس بوروک نیرارصق كنرهش ماش هدنسایض

 یراکب وک رابم بوغوط او لا یرلتسح ندب ( رکید ) شعا زردیاهدهاشم
 چوانوا هل راناوطولتتسش نداینا رایدغوط شخلوا تنسو شاسک ندتردق
 بوغوط ( کد ) ردشازاب ؛دنلصف مالسلا هیلع حوتن ماس هدوراقوب هک رد هتسک

س بور دااق ن راقهراب تداهش هدنآ یرلکد-_ شود هت زول ۳/۸ ادتبا
 ۱ رلیدتا هر

 اب راعب کرد شعلا روهظ یرلتالع مے .ظع هن هدندالو نيح ( ر کد

 هدنراد اک دلوم بولوا ات هل صفا یلک خذ EE یی هدل سر تدالو

 | هککوکو ندمتج ۳1 EE نيطايغ هدنراقدغوط ( رکید ( ردروک ذم

 ندنرلقدغوط (رکید )رلددلوا موو عونم هلا موج موج رو مورحمهیلکلاب ندشتالق 3

 || زرالص هکئالم ضحب ینراکشب كرابم نکیا ینجالغوا هلتداعس ( رکید ) رایدلوا
 هر هنرلودنک بوشاب وس هلیایآ یهدنزون لوک نکیا هدکسشپ هنب ( رکید ) ىدا
 هکاوق یدسقاو ماما ( رکید ) یدردبا لیم هفرط لوا یا هسرردا تراشا

 هوذا لبق هرزوا یتادلوا ررح هدربس بنک ( رکید ) رایدلیوس نکیا ةدکشب
 تلوب هاب ر ندئتسوا یرلشا ككرابم هدرب یراکدزک هدارح ید نکا یک الغوا ۱

 ( رکید ) رلشعد یدراردا هکلوک جد راکلم یدرولوا نابیاس تویلوا یلاخ

 03د هدنراقدلوا ربمغ هدعب هدنشابچوا ادا ینراهنیفد تمکح هنس كرابم ||
 ردشمک هدنراتدالو باب یلیصفت هکردسشعا قش مالسلاهلع لیاربج هدخارع»

 یراوبنرهم كناينا عیجج هکر دروک ذم هدبیحا صباصخ ( رکید ) هئلوا رظن
 لوص هدنزهقرا كرابم تالوسر ترضح نکل بقاوا مدنتسوا یرللا خاص
 یدا نوڪ الوب رغظ ناطشالصا هش رالق هکید ا هدنتسوا كروب نیم هکر وک

 نذتتج مالسلا هيلع لیناربج هرژوا ما لوق بوبذ رایدغوط هلی راضمب

 هکر دب و ره( رکید) یدیا یناشنكنا بویلرهم هدزدصقش بشع هلءاخ یکیدروتک
 (رکید) یدرروک هل وایخد ندندرا هسرروک هج ندنکوا مالسلاهیلع لوسز
 ( کد ) یدرزوک وا ید هداوک ارد دهک هسرزوک دا هدقلندآ زدنوک

 رام (رکید ) یدبا شهروک ینکودیاراو زدلبجاق هدنحتا ارث یرازوک كرابم

 اقش هراهتسح هڪ "و بولا ذر ذل یراوض یحا "آ یزکو ت ەد یراب كس ربرغا

 ۱ و وا یززوک كرابم  (رکید ( یدشلوا ام ر .E هرافجنالفواو ل

 ( بلق )

 ای تا اس ی. SOD اب ۳ را °



 ماشالو اعا ماست ءایدتالا رسا اعمازا ) ر قلاب وا مو یراق : مش تلق 1

 1 هدنرارگتدم )3 ید )رایدنا ا هدلاحوب اا هلج هرزوا قیدح (اش ول ۱

 لکو ندلسک كس ار زرلیدنا هلب وب خد اینا راس یدسمالوا عقاو كیسا |ا
 هل وخد اینا راس یدشءالوا قلوا مالتحا هال ع تدم ( رکد ) ردندناطیش
 | الغا ندکسم قرع كن راغی رش ند ( رکید ) ردندناطرش مالتحا ارپ ژ رایدلا
 یناریطیح یدراراقص نوا بیطتو رطعت بودنا عج راهنسسک دهن نیفووق

 | تنواههزاهح ندلوسر ترمضحهدک درب وهرا یترف هنسک رففر هکر دشغا تاور

 ۱ قرع هدنما هشش كحوکر نیفمامل وب هنس رضاح جد هدرلنو بودیا اجر
 ندارقوا اەقاو کدو بولد ( تیطملق اھ رم ) تو ر داوط ن راقب رش

 ۱ 2 توقو بول وط E A یس هحار هلو تو وس هایساو ها زو

 لرابم 8 دد ) یدرل هو دآ ود نییطاا تب هنادناحلوا هد هن ده نوروس ||

 ۱ دوخابرادس رو هدنناب هتک واب وب نو زوا یرشآ ندد نکا لدتعم یرلتماق ۱

 | بب رغ تیاغ صوصخوب یدررونب روک كسکو بو نوزوا ندنا ةتيلا راهسروتوا |
 | یدز توده یز هکلوک الصار هسب رو هدنسایضرقو س۶۳( رکرد رلرلشءدرد رسم
 (یظن )یسهکلوکن لوالرونر دلنم و (ع) یدرلشعااع دود( ارونیلعجا مهالا )ارز

 | ناس هحهاس * تساففردنا هن هیاس تمرجال * تسافص رس دیشروخوتتاد |!

  .دزرفسهدیبا صاصخ( رکید)یهللارون تباسدوخ و هک ور * ےک
 | رلحاغاو یدرارولوا كل هکلوک یخدرلتلوب هدرانامز یساو راکلم هلو در ترضح |

 | بوراو ET هج وت ماللسلا هي اع لوس ر ترضح هنس هکلوک

 ۱ نود یدر وشد هلو--ر ترمضح بوئازوا هکراوک رلدسلوا شمروتوا هد هکلوک ۱

 || یودباهونلالیقیرلق دل وا ناب اسراکلعو رل وب هلوسر ترمضح هد هندل بهاوم نکل |

 یە كنهن دم لها نالک هععس وب هدنرلک داک هر هش دم یحردح مهم هالك 1

 هدکدلک شوک هننسوا كالوسر ترضح هدانشاوب نویمهدلا قرف یری هلرکپ ودا
 بوش رایدتا قرف ندتمالع وا هدک دتا هکلوک هلیسادر ودنک بوةلاق رکب وبا

 ینلعجاےھللا) هوشلا دعدارب ز راو اب هلاغ یودیدیدیا هوشلا لبد 5 رلتمالع وب

 هر یراهکلوک ًالصا هدنرااء.طر و سم” نيغ وا ضع رو ءان نب راکدد (ارون

 قعاوا نابناس یدانف هکتالمو ت تلو هب رارزوا ردشعلوا قافتا وذ یدرریسود

 | كرام ( رکید ) باوصلاب معا هللاو رولوا شمالوا رهاظ یرثا كنهروب نم ر
 7 ۳ ( ىذا ر روق الصا اکیس یروسو کاک سس و ت هن را سالو هش : رازی

 EAE و م كى وترب هک هفرط نیو * ییاینا نيسو یا ولح



Eها  
 ۱ 7 ید اما کوب رود ل اعاد راکلم دهن من هنر

 1 یدک لم یافت بودی روید وا اصصاهجب هک دب رو طب هدلوپ

 ]| دوفچ بو دیار هتشاط یراقابا كرابم ہدنراکدب روپ هدنتتسوا شاط ( رکید ) ۱
 ۱ یراناشن یراقانا ین یز الصا هدنرا حد روب هدنتسوا موق یدردبا |

e۱ | هدنامزیرلک دن رول خدو(ر گید) راشعد ردب رغما هد تاغ هصق یکیاود  

 هدنرلک دشا تحاح ءاض (رکد) یدرواوا یط هدستلا یرلقابا كرابم ی زوبر

 هدنزول رب بولاق هدعد ںولاو را لاطاق ی «راطااتو لود بواب را رب ا ا

 روهط هحار فیطا نیک را كسم ندلح لواو بویغروک ناشن واک د هرذ ندنا |

 لوق یراناقو یرلکد بس (رکید) رلشعد یدبا لب وب حد اخ ایسا راس بودا |
 تولوب افتش ییک بوجا هباعص ضع نیفلوا لالحو رهاط هرزوا جا
 ai هدرعس تک مت کارا وج تراس هژّنح ل لوحد ا یک 1

 یرنکا بولوا كرش 4 دن | هدنس هک یواوا ارفاو یراهند صااصخ لصاطاو |

  مظعا ) رکید) ردررګ هدربس تب« هک تالوطم لصق هکندنا صوص# ه لوک ۱

 حش ندنیاس مو اب دنا هکر دح اهتالا تروم CEE ه تد :ادهلوسر ل 1 داصف ۱

 ینمالعو تازبمك هجن هکلبزوپ هج دن ادعام ندنغیدلوارسیم هی |
 قار هکردوب اجا لاک ردلمعد هغلوا ۳1 داد 2 لیصفن نیعل وا لتس ۱

 بیاگنوراو هناجر شرع ندنا هناا تفه ندنا هسدق ندهکم هدنارب هلا نارب |

 لو یتزعلا بر ترضح بول بوروک یتوهالرارسا بیارغ و یتوکلم راثآ |"
 حش ےکت رد تلوا ریسه 0 تیفک ین هلا رس مج هرزو ۱ رهطاو رهشا ۳

 مچ س مشج ندب هکلب *# رک د من هدګ دد ) رظا) رد_تعد یا اط ۳

 ۱۳ب بأ * ا لدور نآ ر < # هننشءآ قح هک ییارش هدروخ # رس ا

 ۱ ۴ هدتش رگناوت ج ا سم * هتساوح ادخز اردوخ ES هتساراس ملت ۱

 ۱۱ هته یلاع ما مالسو هولص همان الادرس لوا (رکد ) ه دش سیم دوصعم لح ۱

 1 كعا مالتسو هولص یعاودنک هنب رب ج نت ص وانا تواوا ضرذ 8

 بر ترمه هلا مارک ةکنالم لکد تما رکاب رد اک د مواعم یکودا ضرف ۲

 مالسلا هیلع لوسر هکر دررع هدرسس تک (سد ( روژوا رک ذ هدناولص ۱

 Si پویلوا هانشالح یودا هللا یقسام عیج عا یک یییدلوا تاقولخم عج لقا ۱



 ۱ د ۳۳ ۳ لاو ت تو .دهاوک 2 ییدح و

 1 ات اع راوطا فدا E تالمرارسسا ترات وفا ا ٤ ۱ تو

 ۳ اهل رضوان دلا لد وج ن م ناو ) ےظن) هکر دشغد هدهدرب بو یدشعا

 5 مالساهیلع لوسرهکر دروک ذم هد هی د)تهاو» (رن) معلاوح والا مع كءولع نمو

 || ردشمروس( املك ءاعسالا مدا ع € امك ءامالاتاعو نيطلاو ءالا نما ىل تلثم )

 یییدنلوا ملعت مولع عي ج ءایس| دم دآ ترضح سد
 1 هه السا ا هيلع رھ نرم یک

 "و درصد متن ردشل و ۱ ےلعت مواع عیجج تاوذو قیاقح م ھه مولع م هیچ ءا“ مه

 كال (م) هکر دشعد ااطخ هلوسر ترمصح هدنس هدیص یرمغرب یحاص هدرب

 ۱ روک ذم هدسطا | سال 2 رهن ) ءامسالا مد ال اهنمو * بلا ماعنه مولعلا تاد

 ۱ یدعشلر و نیک كيابشنا عیج ادعام ند هسج تابیغم هلوسر ترضح هکر د

 | جور تقیقحرایدبا روعام هلیسافخاو مکن کل بولی ردلب یجدرلنآ دکل وقراضع»

 هن (رکید) ردشملوا یالتخا هلهجووب یدیلکد یدبا یم یرلءهولعم ید
 | یدروک یتس هلج نوتلوا ضرع ما هلوسر ترضح هکر د روک ذم هدصراصخ
 مالعاو صرع ید یس هلج ا قحهلوا عقاو هر هدنگا ییما كد هتمایف مول و

 y شک ند هت اس کو هک ردن ج ندهو هددندل تهاقم (رکید) یدشلوا

 هلوع یکیدر و هنس لفع یکیدر و همدآ یب عسج لامن قح هکمد نوک هدیاک

 ید یر ندلوسر لئاصف (رکند) ردردو هرذرب هرو هن رلءوق اتد تیس

 || بودا عج ییهددع ربغ "هدیج قالخا هلهج و قجەنلوا لیصفت هدئاب كحهاگ

 | رب رك لبا یلیصفت نیکغا انش ود ( مظع قلخ یلعلكناو) هدن ارق العو لجادخ

  ترضح نوهن بوروک هدنسهعقاو هنسکرب یضرافلا نیا حش کشت رداکد اداو

elره باوج مه باوا ثروم با وصح دم مه ہللا یاب رو هدکد رد  

 | * ارصقمینلا نح دم لک یرا ( یظف) هکنءدبود ابا تک انیس باسدلا ل الح

 ۱ یرولا حدءامرا دععاخ هاع ۳4 هر | هللا اذا * ارك او هيلع ىلا علا ناو

 ۱ ند هوتذقالخا عجب ییاوسر یلاعت قحمدشا 1 (مظع تلخ ىل لكا و هدربسافن (زن)

 ۱ هکر دراشع درلق رام ضد نود ردراوتراشا ههیصوت هلباهدیج قالخاعیجو هبژ

 1 ٩۷ اک زاو یانو ح دعو اکزاام * ا تدوخ یدو قح راد دنفک یا ) ظا )

 ١ یادخ فطا * یعلاو كالول 1۳ لضر زد د # 2 ر ا یان ا جو سو



۱ 

 جک بم لمس

 ا شش رفآ دوصقم * ییطصم مانودب دادو درکی اهگب * ار ات تالاک هلج
"۷ 

0 

 هدنداهش لک ید یرب ( رکید) اینا هاش فرش و نعب یدشاجا ز × نامه ییوت

 ۳ هدنهصن سلاحو هدرهبطخو هدندابع عاوناو هیعداو دهشتو هدنعاقاو ناذاو |
 ا  نیضرا لصح هدتنجو شو ربق قح هدتلاح هک دو هدندشو قیض تاقواو
 مالسلا هيلع دج مسا هدناقولخم ذماع دثسااو هدننناکو لاوع عیجو هدناواعسو
 مالسلاهیلع لیربج ینانا) مالسلا هيلع لوس ر هک زدیغددلوا مانالا بر مان نراتم

 اذا لاق لعا هللاتلق لک ذ تعفر فک یردنا كال لوث كبرو یب ر نا لاف

 بولا تاالد و EEE تكانعفرو ) بوروب ود (یم E تراک

 ۱تزعیهز (یظن) راشعد ردررفع ییددلوا رمسء تلاحوب هدرفرب نذهللا یوسام ۳

 كنب رالئاضف هلج (رکید) هللاكراب تعارکو لضف یهز * هاج یهز تفر یهز |
 طبه ) هکردب ورح ندیسراف نالس هدرمس بتک هکر دب راقدلوا هللاببح یمطعا ۲

 میهار تذختا تنک نا لوق كبرنا لاقف مسو هیلع ها یلص یبلایلع لیئربج ۱
 اهلهاو ایداا تلخ دهلو كنم ىلع مرکا الخ تقلخامو اببح كتذخما دعفاليلخ |

 یبب> یفکوج (ےظن) اندلا تقلخام كالولو یدنع كتلزممو كتمارک مهفرعال

 د ندلوسر نرضح (رکدد) مالساا و دش هغ ایام هه ٭ مانالا لا

 هدهونلا جراعمراشهروب ( الیلخمهارپا ذا اک الیلخینذخا هللانا) هکر دن وره

 ا تح مه لیخ مه ییافطصهدج هسیدتالیلخ یچهارب|یاعت قح هکر دروک ذم |
 ۱ منک نا لق) هدنارق ےک یدشا قالطا ببح د هن سام ص كنتما بودا 1

 ۳ 5 ۱ ا د (یکید)ندلووس ھا یک یوا ها نوبت زا

۱ 
1 

 مولع یکجمرب و هداند هتلو سر یاعت قح تا (یصرف كىر كيطعد یفوساو)

 هتتما كد هتماید مول و تابلغو ا هنادعاو تانادو تعد رش ماکحاو تالکو

 تاعاق 3ش ماسقا یکحومر و هدنرخآو تاعداو عاوناو تاش وی قح هلوا ع-هاو

 هدنرخاو تالماعو الا عاوا نالوا تاقواع ع حراخو تابلاع تاحردو ۱

 تولوا تاراثد او مطعا صوصخ و ردن راثنا هنالك و تعافشماسقا یجمرو ا

 قح رد ررعم یتتدلوا رسیده هک 9 ۳ ر ندایا همیع ریطع دعو هب ص و

 | مالدا هیلع لوسر هدکد خا لوزن هع رک تبآوپ هکردر وک ذم هدنیلالج رشت
EERIE TETRETES 

 چ ندا قحلوا هل ون کک ردشهروب (رانلاف ییما و دحاوو یضراال اذا)

 (رکید) هتمرحو هئزرعب هتعافشب رانلا ىلع انمرحو هت رمز یف انرشحو هتلمو هتنس

 ی >

2 



 می یرو تم

 هدمانمو هظقن هدماناو یلایل لشو هبلع هللا یلص هئلالوسر ذکر در نب بقا

 ند هلماعم هلو ںانج الو نامههاک اند و ااف هاک هدتماقا و رەس هدیرنک و تدحو

 (ل-س ره ینالو برقم كالم هيف یتعسیال تقو هللا عه یل) ب وبلوا یلاخ هظاتوپ
 تواوا قرءتسسم دلکلاب ەي ها هیهب ت الج هدرلنامز ءا یم وهفم شدح

 هدنرکدتسا كردن ود هت رمشب لاع ن را سش بلق هج وت نوا دابع داشرا

 هل وس اکب هما یی مد ( ارج اب 3 )ويد نوساوا هل ردت نیفالوالاح هعفد

 یار تر تولسق تنس كن زاع عاما فلو ل # یدرارروب ود

 هلتعاج یر قهدجد توئکی وس هلن زوبرپ رادعهر دساک د پوشان وس هاکنا هسا

 ندهیهلا تایلح هسدنج هر هر شط غوا e اقع تنسیدراراقیح هرشط هدایق

 رداق هفقاب هنسک a هنن رزو كرابم ندنتهج راولاو رارسا نالوا لصاح

 باطخ هلیعما هربم خب ره هدنآرف یلاعت قح هکر اید د الع ) رکید) راڈ عد یدزلوا

 اهبات ینلاهباا) ردشغا ادن هلنفاصوا وظل درح نسب نکل بودا
 عیج اعدف (ےظن) ہکرد شا ابنا ییانعموب ارعش ضعب کت یک (لوسزاا

 انا) اضوصخ (رثن) یتلایو لوسرااب لدسح و كاعدو * هعسای الك لش را
 شب هدا ( ارمنم اجارسو هنذاب هللا لا ایعادو اریذنو ارشبمو ادهاش كانلسرا
 زوصقزپ دبع نالوا روطس رر * رد شم وا فیصوت هللا فب رش فصو
 انعر یانعمرپ مکیدمروک هد ربغو هدربس بتک ندنعون نا وا رک ذوب ردنا
 قلعتف هی هفطالمو هغماشخوا ندتبم ضصح هناوسر تزع بر ترضح هکعدلوب

 (رکید) یک (رتدللاهبان لمزملا اهباب) زدشمروب یاطخ ید هلفاصوا ضب
 نافرعلا یوذ ءاغلب غاباو ناسنا ءاحصف مصقا مالسلاهیلع لوسر هکرلشءد ۶
 هد دحر , یدرارولوا نارحار ۶ نرع ءاغلب بودا مکن هل رع تاغا عیج نیغلوا

 لباربج اہ ین ءا تسرددق لیعاعسا ةغل تناک ) هدش دحر (برعلا خالا (

 ( رکبنب دعس نب یف تأشنوییدأت نسح اف نبدا لج ورع هللا نا) هدش دحرب (اهّتظفق
 ملکلا عماوج یرهش رش تالکیخد یراهصاخ تایضفر ( رکید) ردشهروس ويد
 كبزوب دهن هدناب وا ردیفددلواعج هرشک "ییلاعم هده سد ظاقلا نعد يیيدلوا

 هب ورخاو هر د وند مقام تروموه» اڪ عاص ع ماج تولوا یر هه رش ثداحا

 ۱ ردرلت وب هکردت اوارکف گوا کد هناهاش یواّول هدام هنادزو ندنراناوا |

 سالا ن ع اوس جا ۳ تنشأ عنصاف حس ادا ۷ تاسئلاب لاعالا ا

 ۷ قنلکدجلآ « لاطیلاهرکب هلانا ۵ هلاتنسح ا نم رش قنا ء نطلا ءوسپ

 ( ولد )



e 
 ةوعد قناویتولا عم تاسف بسحاو كار هنافءارت نكت مناف هارت كن اک هللادبعا
 زدش كنرخ ال لغاواسهبف كمافمردش كابندل لعا ۸ ةياهسهاهذاغ بولطلا

 اولا ۾ اهیلع كربصردش واشلللعاو هيلا كتجاح ردش هلل لاو اهبف ناق

 هناو نمّولاةسارف اوقئا ۱۰ باج هود سالهناف ارفاک ناک ناو مولظلاهوعد

 ضفباو اماموب كيضفب نوکینا یسعامانوه كييبحببحا ۱۱ هارو رظنب
 ۱۳ ةقدصااب قزرا اول زتسا ۱۲ اماموب كببح نوک,نا یسعامانوه كضیغب
 العدغا ۱ لکوتواهلقعا ۱۵ :دربلاءاد لکل صا ۱۵ یعرفنت ةمزایدتشا
 ۱۸ مهاقنا سابلامرک | ۱۷ كلهنف سمانانکت الو ابحتوا اعتسموا الو
 ۷۱ مملزانمسانلااوزنا ۲۰ الاقم قلا بحاصانا ۱۵ ةمايقلا موبتالط مظلانا

 هوسامولانا ۷۳ فرەتە كاف هوس نرقو ابا ۲۳ هنمرذتعد یهالکو كاا
 ریخذشاشلا م یقطتلابلک وم ءالبلا ۲۵ هیلعیهالوولع» مالسالا ۷« نذالا

 سم اكو هاع قلا فج م ناطیشلا نما و ناجرانم ىلا ۷۸ یرقلانم
 لیکو لا منو هللا ېسح ۳۲ مها و یھ یشلا كبح ۳۹ ةيطخ کسر اندلاب>

 زانلاتفحو هراکلاب ها تفح س ندلافصن قانانسج مس :فتاخ لکلناما

 ۳۸ مدنواثتح فا ا پمپ دوسال دولا م دعدخی را ۳۵ تاوهشلاب

 ء١ هلعافکر مایع لادلا ع. اهطسوا رومالاربخ سه, نمولاهلاض ةمكلا

 رغد عاضرا 4۳ رفاکلا ذنحو نمّولا نم ایندلا عب ةرخ الا ةعروم ایندلا

 ع۷ هرغب ظعونمدیعسلا ٩ ابحددزتابغرز عه ةمكلا سآر قفرلا ء4 عابطلا
 6۱ جرفلا حانفمرمصلا ۵« ندلاداع:الصاا عو اوههناوموص ۸لر علا نةم السلا
 تارورضلا ه۲ صببلاو ماذحا اهنوها ءاللا باوبانم انا نيعبس حلمت هقدصاا

 ةضو رف علا باط ه١ سانلابویعنع هبیعهلهشنلیب وط هم تاروظح اچ
 ه۸ سانلاىدباقامسالاانغلا هپ ةبطعتدعلا ه۹ قدةدملا ه١ لملك ىلع
 كو ا دقننال زك ةعانقلا م تاکربلا تاکرطا ی هه هلتأرف ال ةحصاسفلا
 ٩۲ زوبقلاباج|نم كسفندعو ليبسرباعوا بب رغ كن اک ابندلا یف نک +٩ یتغال
 تا وهاملک ۽ ممسلاملکب ٹدح نا ایذک ءرلاب یک ٦م افعر دقاذا عرکلا
 ۷ یتغ نیا نکو اظعاو تولا یک 1 اظعاو رهدلاب قک 1 ااو

 ۷۰ دناعلاک رمللاسا ٩۵ نادنندناک ٩۸ دّتیعرنع لّوسم مکلکو عار کلک

 ۷۲ هسفن ىلع باغ نم ددشلااعا سانلابلغ نم دبدشلا سيل ۷۱ لاقم ماقع لكل

 باخام ۷٤ معلا >نمنسحا "یشیا یش عجام ۷٣ ةقدص نم لام صقنام
۲ Ci) 



o\\ soہیچ  

 ۶ را ۷۹ ةئامالاب سلاحا ۷۵ اھ ناو راشسا نم م ملن 7 راسا نم

 ۷۵, هد وهناس ۱م نول! الس نم سالا ۷۸ نګو همراشنسلا ۷۷ بجا نهعم

 ءرلام السا < نس>نع ۱ ناکردعلا Na ءاود لک سار ةیاو ءادلاتيب هدعلا

 هشل نه ۸: نود م وهذهامود یو سا نه Aw اصتصن J AY هنهبالامکر

 AY مح رال ج رال ن 1 هراع هللا هثعب "یشیع تامنم ۰ مهنه وهف موش

 سائلا ۸« اضعب هضعب دشب ناینلاک نعوم نمولا ۸۸ نمولا : ار نمؤلا

 ةي و۲ ناطیشلالئابح ءاسلا هب بوت مدنلا هم مهتاب اب مهنمهبشا یمنامزپ

 الن نیدالو هلة ناما النا ناعال ٩۽ مرهلافصن ےھلا ەس هلعنممخ نمّولا
 ةيصءء نقول ةعاطال ٩ كيلس وهلا هفاعیفكيخ اةناعلا مظتال هم هلدهع

 ۵۵ هدنالاءرملا ىلع جال ٩۸ راففتسالاعمتریک الورارصالا عمتریغصال ۹y قلا
 ۱ كاندا لعا یازغ ماما (هدنذ) و ساتلاث ثعب ۰ ردقن مر ذح علال

 ةيلا كتجاح ردن هللعاو اهبف كناغ رله كترخ ال لعاو اهبذ كماقم رد

 ماما بوبد ر دجردنم یک كلاع عیج هد دح ( اهباع كربص ردش رال لعاو

 یرهاظ كنار ز ردلخاد نصنتالع هدشدح ( تاشلاب لاعالا اعا ) یعفاش
 لع ردبلق تدوبع تب جدو ردقلعتم هرهاطلع هتتطاب تبن بولوا یتطابو

 جوا ندارز ردشلت كند تیدح رول نم ۱۲۶ ضعي بود رد>راوج تدوبع

 هلع لو شر هکر درا شید الع ضب بود ردتدیرب لعیرب لوفیرب هکر دیس

 ردع اعج هدشیدح ترد یاکحاو عدارش تاقرفتمو یمالسا دعاوق مالسلا

 نییلاو یعدملل ةسلا) یرب ( نیبمارطاونیب لالطایرب ( تالاب لاعالاءا ) یرب

 یکلوا هکر د ( سف 3 بام ەد حال بک قح ۶ رلاناعالم گبال) یر ) رکنانمیلع

 هزاعصاتهو بادآ نقدا رد رانو ا وا هتالماعم یکتا | هتادابع

 ندمالسلا هيلع و ر لئاضفو صباصخ (رکید ) ردلماش هنابانطا نع رذح و

 حتافم هنلوسز العو لجادخ ترضح هکر دت الوا ررحم هدربس 7? یتدیرب
 زوللوا سفت ندد حرس تاقولحم قازرا عمج نیکعا اطعایلاع سانجا نارخ

 نا* تسهاکرد نی زک یاودتزعا * تسهار ردارت هک یوتفو جفره (م طد)

 هدرب فهل (رکید ( سال و تر دجرونزا* ندنج رکید رازه دصو هلج

 ندنرابکو رباغص كلراهاتک عیجب اوهسو ادع مالا هيلع لوسسر هکردررح

 لاوحا بان هزوراقول یراک دا لک د هل وقاج سا ام یدبا م وصعم هىلکلاب

 ةهورکم لوق مالسسلاهبلع لوسر هددبلا صیاصخ # ردشمک هداسنا هک شم ۱



 مو ۲ ¥

 تاطخ هر هک الموهایدنار ا تود هتاکرب و هللا ة جزو ینلااهیا كباعمالسلا نیا

 رابتخارتف هدقدنلوا فیلکت كجا عج تنطلسهلاوبن یخدیرب ( رکید) رداکدززا
 لیارپجا ) مالسلا هیلع لوسر نوکر هکرد ور هدهیندل بهاوم * ردیکو کتا
 لاکوبد (قیوسنم فکاالو قیفدنمدفس دحل ال یسماامقلاب كعب یذلاو
 بوقروق بودیشیا مظع توصرب ندکوک لالا یف هدکدتنا تباکح ن رارّف
 لزوس كنسنکل قوبیخدلینارمج نوید یدتنا یمرها یلاعت هللا هغ وق تمایق
 هدک داک مالساا هلعلیفارسا بودر ویدا لوزن اکس یدتا معاهلیفامساهدک دتشیا

 ضرعانا یترحاو ضرالا نارخ مینافعكيلا هللا ناعبف ترک ذاممعس هنلانا)

 ناواکمایدن تّشناو هضفوا ابهذوا انوفا وا اد مز ةماهت لابج كعمرسا كيلع

 لوسر بودا تراشا هلعضاوت مالسساا هيلع لیئاربج ب وید ( ادبع اید تش

 ذک ردروک دم د هد دهر نیس رلیدید (ادیعاینلب ) هرکچ واد مال دلا هيلع

 ' نکلو برانال تاق ابهذةكم ءاعطب ییلمصل یبر لع ضرع) مالسلاهیلع لوسر

 ضرالا نازخ مالسسلا هيلع ینلایوا ) هدسبخا صئاصخ رابدد ( كنرکشو

 ردنثماغلوا ضرع هناصت نود ) سد بس نھ ةقطق هلع قلبا سرف يلع

 هلوا ربمغپ هصوصخم موق ررب نامه ندمدآ ینب نیلسرمو ءاینا می (رکید )
 لئابقو هلاع ما عیج هرزوا قافآ ءال قاقنا مالسااهبلع لوسر نکیا رشک

 روڪ ندالڪ ءامدق یح ردراشلوا لس م چد هن را هقناط نجاصوصخ ههد انب

 ردراشاو| لس مجد هه ولعو فیاعس "دکیالم e هجشراتخایکبس ماماو هاو

 نیلاعلا عیجاهعلب نيالا ىلع دم ةلاسر رے لهللانآ ) یرندالع ءاودد ىح

 * د ناجولدروظنموتر ویا( ےظن) ردشعد (هلوسر دمحګهب ز هللا ناک نم لک

 مداخو شد رد * توكل ەو تام "هدرپارس ناهاش ٭ و ره ناشردوتتجر تدا یو

 نکسنوا هه” وهفم یا ( نیلامللدجرالا كانلسراامو ( رکید ) ذمه ناطاسوتو
 تجر ترس هلن رط هب هن رلیصاعو عیطم كننموم یدا تجر باس هلاع ك

 یک یررفاک كنم رلتما اا راس ینیدلوا تجر جد هرافک امآ مولعم ینندلوا

 هکرد و رم * راشعد رد راقدلوب تاج ندقلوا لاله هیاکلاب هلقح باذع هدایند

 همالسلا داع لباربج ود ) یش دجرلا هدهنم كاصا له ( مالساا هيلع لوسر

 هو ید هلوع ىلع ییاعت هللا ءان ماد ذقاعلا یشخا تنک من ( یجدوا بوروص

 ات

 ( دنع )

  هددهشت هک نالیفزاع هک دررحو( رکید) ردروک ذم ويد ىدا ارم یساد ندیاکترا

 ج۳ ی ی

7 0 4 4 ۳ 



 نوکره کالمز نالوا لک وءهلهح ما هدقداوا دورطهو دود رص سالبا هکردن و رح

 هلوسز ترضح بویقک یرتا د ههتربا بوروا هجا بطر هلتدشهنب وخ دن یوركنآ
 غ دنابلام قسد نب سیسخ سالبا نیکید ماع هالا یو سام عیجج هدک دنا لوزن تاو بشآ
 لوسر هدکد تا عرضا نەدر هحاطوا بودا بلط هصح ندعح الجود

 1 یو %* ر تلمزا اعود قاوریا ۳ ظ۱ ) ) یدلئروق ندنا ھات ەر مالسلا ياع 1

 ارقح e * دنادننیمالاحور هردسهاک را رد * دڅ تاودزامدآ راهقا

 تکریزا شذآز هتشک دازآ * شانما هک یب ریک | ضرعزوررد * دم تب وو

 2# تمازا ناز رک .دوش خزود * اما خزودزادرف نازبرک همه مد ر ۶# رب

 | (رکید) دجم تب رشزا یشوت شح زوران * تعد رش یم شک شک مدت سفنیا
 لات قح ادعام ندن,دلوا اد یاضر بلاط لوسر نره هک ردرلشعد ۱12

 ةراکح ندا مالساا هبلع موسو» قد هلج بویعا هلءاعم هل وب ھن رب نداببا

 1 یرودنک ندزودنک یرازفا یرلک دتشا ندنرلتما ودنک اینا سن 5 رلشعد هن

 || تاذلاب العولج قح هدنآرق یراتفا نالوا هلوسر ترضح نکل تود افت
 نودناوفع نامز دعب یلاء"قح یاینا تالز هکر درلشعد هنن ( رگید ) ردشعا ْقن

 ییکوداه لز ك رب رهو بود دا هلی رط تف هدکد تا تساکح هدن ارقو

 تودیاتس هسادلوا عفاو جد تلزاض و كحاک هح نکل بودا میرصت

 بورو- مالعا یتغج هلوا همان ترفغم هیلکلاب هنغجهلوابولوا مفاو ضرشاق رطإ

 لاک هد روض ناتع هدصوصخر نالوا ت واما قوا در رها 8
 || راک درورپهاک رد لوبقم هدشاغ بوروس ( مهل ٽنذا ل كنع هللاافع )هلبا هفطالم

 مالسا) اع لو تیر نیوز درلٌّشء دهن ( رکند ) ردشعلوا راعشا یودا

 لسضطفاو لكا ندزراتلیضف كئعومضو كن رب ره ندابنناراس یایضف هوجو

 كصداصخو لئاضف ضعب یرافدلوا صوص ربمغس رب ره ادعام ندنخیدلوا
 ٣ ر بک لب ےھت و قوا تالا ها شر هن عاب ید

 نزخالو و ته کت را 1 ۳ ا اا

8) 1 

 هود هولا جراسع۰ * شمر و باوجود 3 33 نیکم سرلا یذ دنع
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 ناسا یلع>او ) یدو ) ند هس EN E ( دو ( نوعج : مو

 (دعماونما ن ذل او یا هللا یر ال موب ))هدنفح هللا تایخح تولد )ی رخ الاف قدص

 یسو«بولی روب (كرک ذ تالانعفرو ) یدو( اتسم اطارمع كيدهب و ) خدو
 ۱ ندنددل وا ماک هدرولرپ سرع مالسلا هيلعد# هس دل وا ملک هدروط مالسا | هيلع أ

 ءايحامالسلا هيلع یسع بواوا رهظد هادخ لج نایلوا سععلم هاسوم ادعام ۱

 كنا بودا احا یرالبد هد كب زو ٠ هرک ڪن مالسلا هلع دع هسادتا یوم

 CG کید ) ) یدا العا سرع یار «a یاهتنم كو اد ءا” یی رع ئه

 ا هدا ز ندننازڪ* كنس لج هکلب كن رب ره لناسنار 19 جد یرلدارخ*

 رد روک ذم وید یدناراو یرنشم ك-ب چوآ هدنضعب كی هدریس بک ضعب
 واجسو یرشو هدلایو د دل ندعو كن رلتما اینا عج جد یتما ( رکید (

 ردراو هش رش ثتداحاوید ردد تما یال كتحلها عج بواوا هدا زددلاح 1

 هدا زا فعاصم یاعضا ندایدنا رام جد یرلباوت تالوسر تروح (یکید 

 كنسهنسح لاعا لعاعو یدنهمره كدهتمايقموب هد هبندل بهاوع ار ز ید

 هداتسا یجوا یثمیکبا هنداتسایداتسا ین كن ایده داتسا بودا لصاح ناو

 یدرک اش هداتسا ره كلدولوسر نرمّوح هلت ولس اوب یثم زکس هب یگدرد لم ترد

 ك تردیرکیو كب زومشبهداتسا ی *رکبالثم هلباس> وب بولوا یینمیکیا كن اوت

 لصاحءراو دنک ندنفرط یتارب ره تللوسر ترمضح نوفلوا ب اود یکیا ۳

 (یظن) هکر دشعد رلف راع صد هدانعهو ردهاک | العوزع هللاناماک | رادلوا زر 0 ۱

 تالوسر تربضح (رتن) هنانسح هلالا نسکالو * هنسح نسا ن مالا نس> الف

 E عاوا یراکدتبا تادلا زوسک 9 1 5 ناو تانسسع ردقوب

 E ۳ تا * ردادعام نانو دب , تا وثم یودتا م ا

 ردروک هود ردیس هیصفروحا یفعاصد و.ساجد یر كن رلتیلصفا هوجو ۱

 ییدح (رهش ةربسم بعراب ترمصا )جد یرب تللو-تر صباصخ ( رکید) |
 یدرا رد فوخ ندرانو ند ءادعا ندلوپ قلبارب نینرادراو ندنرکوا هرزوا,ا

 ردباتداهش ید راوت بولوا موهفم ند دج یکیدلرب و لاحو هنایدلا راس
 ,ES , و یک مکن لرھج هدنرافب رشروضحو یک | دن هلی راق رمش ےسا ( رکید) |

 نددبعر جمو+ جدو ندندرا راود ن ندنسوف هر یا ندر = ءارو یرلنوب

 ( ال )



 1 تست وا سس

 یدشامارح دنننوم TET هش راکوا 7 داور ا ادن اقلط

 رده ۶ هللا یطر سابعنا (رکند) یدزررغاح هل رلعما یرربمغی رلتاراس

 لرمصل) هدنآرقنکل بویلوا عوعس يکیدتانیع دن رغ كن و ندایننا لاه وک

 لارج( رک 0 )رد شا نيع ھنن رک تا تو5( نويد مترکس قل م هاا

 ۱ مالسلا هي اع لیفارسا نالوا E لّصفا هرکصان ا لوا ندعالسا | هيلع

 رک ہد ) راذعد ردشمالوا لزات دن رب جه ندایدنا تولوا لژات ه یک هک هژلوسر

 | هدنوبن یادشا ییصعت هکندشاوا هلباجو قرط عیج یهلاحو ا نرمّطح

 لوسر ترضح (رگید ) ردشمالوا عقاو لاح هل و قاح یاب راس ردشمک

 لاحوب هدایلنا راس بوروک رک کا هرژوا ییروص یتیکلم لدا ارب م السلا هيلع

 | ترد یر هرکی لیاربح ندکول هلو سر ترمضح ,( رکید )راشعد ردشمالو عقاو
 | هکردمالسلا هيلع یسوم یکیدنا قوح تباق هدایدلا هلسج بولوا لزا هرک كب

 ی كناينا الو وک ذم هدربس تک ( رکید )رد شعلا هرک روب رد کا ناه

 صوصخم لوس ترضح كاع جج د یتسیکیا بواوا یحاص تقیفح یک تعیرش

 | تایتشالاعیلعینا) هیاسوم رضخ هدعالسلاامهبلع یسومو رضخ هصق یدیا

 1 یجدو(ز هد )راع درد دهاشهمالک وب یکیدید ( هلعانا یی ال اع لع تناو هلع نا

 ٠ ا ھن العو لج قح ەھ” وهم یدح (ضرالا اقم تانوا هکردروک ذع

 ۱ السا هباغ نو در نازک اما ی درد ارا ءاشد ام فیک بودا كل یاهفامو

 یجدیرهش فد رش سدق هرلالوا ناحل سد كا كد هنعایق و هر یراد مث ندهیاحک

 | تح هليطخ لع ترضح هغلوایرلکلم دب و٥ بودناكيامت هب رفرب نکیا هد رافک
 ٠ ر كر ودنآ هبا یبیبح هب یلاتقح ( رکید ) شءدرد ءاش اکا یراکدرب و

 | ( رکید ) ردرلشما قافتا العوبد رداکدزناج هلا هکشالمو هلبا اسنا راس بولوا

 | ندنهج حاکننوجحا تعرحو تیاعرو میظعل یتیرانوناخ كنلوسر ىلاعتقح
 ا ( رکید ) ردشمروپ ود ( ےھتاھما هجاوزاو ) بودا یرهدلاو كنم راتقا

 ۰ ررسضهنو عفنه یراس كولا یویندررم بیس هنجاوزآ ییک كنرانتاخ ا

ENI SIRE To E ht TS 

 هد هر روج دو دی دروما هراود" اک یرانوتاخد دع زوعط تالوسر ترضحاما رلیدنا

 لاوقا ادعام ندنرلقداوا هر E شو هراص هدتاغ هتعانفو روف یدرردا تنواعم

 تودنارم د دتما سو تەد رش ر روما لتا د A یرشخا 1 رب لوسر لاعواو

 1 ۳ زا یار رخ ۳ E یبر كنعد رش را یح



 ۱ TE لضفا ندلاع عج EE E جد ییا < عیج بول ۱۱
 ری ەم تولو اع ا عیج لصفا هرکصذددمر E ید هرونء ےس ده

 زدهروک اک | د رلتدابع واس رولب زا یاو تعکر كب هزاع ا ا

 ضار نم ةضور یرنعو یرقنیبام) کودا ندنجدوخ یمارارمنم هلن راقب شریف

 ینرازام اکف یتومدعب ینرازنم) هدیفهبناءالا بعش ردا هلئدح ( هنا
 ترضحود ) ما یعلاموب نينه الا نم ثعد نيهرلا دحاب تامنمو یتا حق

 یدیغوب یسی رپ چه كروما نانلوا رک ذوب هدایبنا راس ردن ورع نداو-سر

 سابع نا ندبا فذقاشاحهلوسر جاوزا هکر دروک ذم هذیبخا صباصخ (رکید )
 ۱۳ ۱ لخ هرزوآ د ضایع یضاق تونلول هلوتعم یسهز ین هما وه
 كبسو قذق هررباس بولوا یسارج كس هب هشام ترضح قلا لتف هجلوق

 نیغل وا یدّوم هبذکت یت ارق بس هه شاع ار ز ردعلروا فذقدح یا یسازج |

 یجد كنا قذق هدهنس هدلاو 0 كن هاعع رد-شعلوا قاتا ولاد ردرفک |

 بس لک ) هکر دررح هدرپسس بک (رکید ) رعد ردق ذق دح کیا یسارج

 هیت تبارقره هڪ وهدم ییدح ( یساو ییسالا ةمايقلا موب عطف دو

 یرلهینبسو همبسڏ تبا ارق گالوسر ترضحاما ردلک د دیفم الصا هدتمایق هیبسو

 نالوا هلا حاکن دار ندءبس ردتارف هلا تدالو دارم ندب ساو زد دم

 بوسام نب ررپمغی دج تما هدتمایق یتعب دا یمنیدیبس هک رایدیدراضهب رد تارق
 ندلو-سر صیاصخ (رکید ) رازلوا بوسام هنب زرپمغیبراتما راس بولوا
 ۱ هدنناربط تیم ےک ردیفدل وا توسنم هودا فدالا یر هع رک د یر

 دما داوالا ھا دیصع يلا نو. مآ ف لڪ ( نداو سز ترڪ >

 | هلاناو هبلصیف یینلک ةي رذلعج هللانآ ) یخدو وید (ےھتیصعاناومھوناانایاف ||
 هن ردن غوا زف هدقدا ب عیچج ار ز ردب : مود( ىلع باص ین ی رذ لعج

 ااا اوسانوش (مظن ) ردشءد رعا مکتنردلکد توستم هر توساه

 ہا کردزوک دم هدهندل بهاوم ( رکید ) و ءانا نهون * اتناس

 هیلع لوسر ارز ردعفات هدنرخاو هدایند ی دا عد هللا لو-سر
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 هکر دشهروسیخدو ( دجشالودج هیسآ م راثلالخ دال یسف ىلع ییافدنط
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 دو ادجا هعسا نم الع ضعف تعصو ةدنامنمام ) هکر دشعد ىلع 9

 ہا ربا روصقرپ دیعنالوا روطس رر (نیتم موب لک لرملاکالذ هللا سدقالا
 لیلد اکا نکل بوبا رک د لیلد هدمهاوم هنس هب ود تعفنع كنيت هللوسر

 لاو سلجا قهلاوەسو اوو رک ًافادجداولا میسان) هدیط ويس رفصلا عماج

 رز دش كح ) هوهر الو هوب رصنالف ادع دلولا ےہ 4 ریس اذا ( هل یاب دح (اهحو

 هدشا ( هم ا( گاو ناتکلا كياع هتل لزناو) هکر دروک نم هد هدا بهاومهش (کد)

 هيلع لوسز لاعفاو لاوفا نعد تنس دار E نارق دارم نان

 یک ,نآرق هلوسر ترض>,مالسساا هيلع لیناربج ردیا یعازوا ماما * ردعالیسلا
 عانا جد یرب ندلوسز صلاصخ ) رکید ( یدردنا ملعلو لازا ید تاس

 ردراشعد یکتا رد راتب لاک تضرف ادعام ندن وجویرلتربس ءادتفاو یرلتنس

 نارهزا تسطرش لوسربح * اراشکلد سودرفدهاوخ یادخزکر ه (تس)
 هدسلاونم با هبلا نوک | تح کدحا نمآوبال ) هدب راخ جک ( زن ) ارازج
 (هسفن نم هيلا ب>انوک | دحانموب نا )دو ويد (نیعججا ساثلاو هدلوو
 لوسر ترضح ردنا یر ندخاشم راک * رد ورم فرش ثبدح یکیا وید
 یتلغش هللا ةبخ ناف یترذعا هللا لوسراب) توزوک هدهعقاو یلسو هيلع هللا لص

 فاس ضب رابدروب ید (ینیسادقف هللابحانم كرابما) هدکدید (كبمنع

 رد لا ناسا محو * ةبابص دز یطصاا بع 6 ظ۱ ) هکر دشعد هذن وعم وب

 راع یا ) مظ) فردی بح هللا بح ةهاللع * ااف نیل طاب ن نأعتالو * هیطب هنم

 نافص قس” نازره * ناحرد دیک وت تبع لصا * ناساک ت تارذوت تاذب

 د قم كالم عمط لد یا ( یعار ) تافص هعومخوت لاکر تاذ یا * تاس لاک

 * یراد دوخاب تسا دام ریحره * یراد دعرس تلود سوهرسرد * یراذ

 لوسر تبع تامالع هک ردراشعد الع (ٌرن ) یراددمم رهم ناخ و لدردرک
 ندرلن آو ادتقا هنتبسو تنسو تش رطو تەد رشتكهرکا لوسر یمظعا ردقوچ
 ینوعبتاف هللانوبص متنکنا لق ) تباغ تیاده تیآ ردابا مدعو ز وات مدع
 قرفتسم * مادم میاطع " بلاط وتز برا (یعاب ر) ردهاوک هیامدموب )ا 2

 میافطصم بع قدصزک * نک ةعامزام ءانک هک داش × مادم میاطخو تن
 * دول دور تسادج هک ره س * دو دوم .ءمز ید رو نوح (یظد) م ادم

 س رکند ) دود ون شح ول زاد هک نزن ۳ ییا یاعت نح یاضر یهاوخ

 هوهفم نبا ( ییرقلای ةدولا الا رجا یل کن لق ) جد یرب نداوشو"



 همت نم ه کو دخال ™ اوحا) هدش دح بتک هکر دب وو كنب راس لها تى

 | وهف تببلا لها ضقبانم) یدو وید (یبحییب لها اوبحاو هللا بحب ینوبحاو
 | (تسابقلاوب اهبلع هتیفاک اد قبب لهانم دحا یلا عنصنم ) دو وید (قفانم
 | اناهایندلای هناناکم نع زحف افورحم ق لهانم دحا ىلا عنصنم ) دو ورد

 زا (راثلا ها هلخدا الا دحا تبیلا لها انضفبال ) سدو ود (ةمايقلا ف هل یناکلا
 | نالوا مارح قلآ هبجاو هفدصلوسرتبب لاو لوسر لآ ر دب ورم راشدح ويد
 | برضح یحواوب هک ردرفهج لاو ليقع لآوییع لا رلنآ هک رد, رلنعوم مشاه یب
 ۱ الع ضعي راش ٤د ردلوسر ترضح هکر دساب ءلآ جدو رد راهداز ۶ یالوسر

 * مکبح هللا لوسر تب لهاا ( رعش ) هک ردشعد هدنفحتبس لها تبح بوجو

 مکیلع لص نم * کنار لإ مع نم کیفکی * هژرنا نارقلا هللا نم ضرف

 : e لوسر ید هدنعح واک تہع بوجو حر کبد ( # هل الضال

 یبحادقف ها نھ ید نه اضرغ هو نشنال ییاعکای هاهنا ( ردشم زو

 : یذآنمو هللایذا دف یناذآ نمویناذآ دقف مهاذآ نمو یضغبا دوو ممضغبا نمو

 روضحب هدنصوصخ یتما هنسح یلاعف قح ( رکید ) هنخأب نا كشویف هللا
 ۷ 1 عاص ودنک اینا اش نکل یدمرنسوک هدنتایح دم ییهنسسارپ قحدوا

 پواوا لوغشم هتارکنم عاونا یما خد كنیک بولوا لاله تما كنوک نکیا
 رب زو ترددع ی ( رکید ) رایدنا ان یژنک ۱ ندصوصخوا

 هل ثی دبح ینعموب ردرعو ر کب واو لئاکیمو لارج هکراب دبا دنوم هلبا مظنلا عدع

 لناکیمو لیباربج ءاعسلا لها نم نينا ءارزو ةعب : اب ندبه ۳ لولب

 كن هنسکره هکرد ورح (رکید )ردشمزوہب ( رعو رکبیبا ضرالا لها نم نینئاو
 فج نالوا یرلث رق وذنک مالسساا هيلع لوسر بولوا عرف رر ندنج ءا

 هث رق هلک ودقوالا دحانم مکتمام ) هک ردب ورح ,رلصم ےک رایدروتک لاما
 لساف هیلع ینناعا العو لج هللا نا الا یاناو لاق هللا لوس راب كااو اولاق نانه

 هدنربق هّسلا هتیمر ھ e (رکید) e e 7 نرم

 تئارق ووا ناوللا هثروم تدابع ما ام E تیام
 یتیدح باک بوئلوا بیطتو لاستغا هکردوب نادآو تابه س نالوا نوا

 الصا هراذلک تاج هثسک نایقواو بول وقوا نو وق ھت رزوا هثسل كسک و رپ

 هدنخرف یور كشیدح لها یدو را هیعا توص عقر رانلوا سصاحو نوباملاق

 سه

 ( یرابوخ )
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 ءا صا وظافح هفاطوابواوا رژوا توارطو تدناروئداز ندسات ا یرابوخ

 ۱ ثیدطالها (ء ظا) a ردراشعد هدنقح رلنوب را طءه؛ردزروک ذم هل رلفل نینموم

 ۱ ندلوسر El راک ( رکید) اوصص هسافنا ۵ توت او, یا # ناو لا لها ع ۳۹

 ۱ بواک مالسلا هيلع لیاربج نوک "چوا هدنرلنوم ضر رو <, 3

 ۱ یرلود* زور یرلت فو تولد رروص کا رطاخ بو دا مالس کس كبر د#ا

 تافو رایساوا داش دارا قو لع هکیدتارلترا شب ردعلوا ا یرلتماو

 : هدنلروص ناس دا لسار رعترمضح هضب دم راه رش حور( ر گرد ) ردشمالوا عفاو

 :راسعد ردشماعسا تزاحا ندرب ج ھندادنا ر او بورک هلزاحا هب و رگا بولک

 1 هلا تالعرب ولدآ E عاعما ا لسیأرزع a ردروک ذم هدررا چ ا

 CE) 9 ندا ےک ی ندب و هباع هلا لص ا ربق هد هدا

 تاوع"و ند وک هلو ءارع ےک بواواهیلع قفتمیودا لضقإ ندضرآ عاف

 دص ردروک ذم ود ردلضذا جد نديطع شر ع هعلوق ع ضع! ید ندعس

 دم قسنل ن وط * هرظعا مای رت لد عد بیطال ( مظن) هکردشید یبحاص هدرب

 هژرراش رمش ندب م ا E هکر درل غ یا قانا ۰۱( رکید ) مالمو

 ۱ ردیقار هر ۵م ها ت ۳ ال تاحردو قا ۵ دم لاسرو تو تواوا را مد کا

 انآ میچو رلنآ توایق راع هلتعاج هلم ءاقاو نادا هدنراش رش رق هاو و روت

 : تو راو هب هکم بودا ت اداسع ضل و نآرف توالئو :واص هدنراقب رس رو3

 تام 3 الا مالساا هيلع لوسر ترضحهد هب زازبیاواتف * رار داد 3

 ۱ ردبحاو كعا داقتعا ود ردرلوسر کریمی ید هدلاح کید بواوا هر زوا

 1 اینا لج هدناتک ولدآ رشلا درس ىلع ہالصل ایف سعملاو یرالصاا رد>-رهم وذ

 یحاقر تودردراو هعطاو لیالد هدشداحا هن رلقدلوا هدنایح ےھداسجاب هدناربک

 مالسلایمانع وغالي ضرالاف نیحایس کالم هلنا) ( رکید ) ردشملوا رک ذ
 اه تغلبا الا ىلع لص دچا نما, ےھاک داب وا e هاطعا کلم هلل ا هلی رس

 ییدح (اهلاثما رڪ هيلع ىيصالا الص دع ىلع یلصبال نا ید ین ناو

 هل -.«هرو مس لتاولص راس نر و تاولص مارک AA الم ضم) هه وهنم

 یلوسر ترمصح رق نوکره كد هتمایق مو راردبا ب ضرع هلوسر تربع>

 باب هدوراقوب یون نکد تب ونیخدرب هرانالک وار بود) ترا كلم كي



 ¥ . oتک ۱ ۳

 ES, e مه د را باا ی 2 1 7 لاوحا | ۱

 ۱ ۱ نوتلوا ضرع هدماشحاو هدحاص یرالغ كاتماهل وسر تروح ها 7

 ۱ هکر دررح هدباتک مان رمشلاو تالصلا هن راهی هل رالعو هلب راس یرلنوب ید |
 1 یتافو ناک تماذا اما کل ثدح و نود رکلرمخ ییایح) مالساا هراع لوسر ۱

 ۱ الذ رغ تیر ناو هللاتدج ارمخ تنآر ناف مکلاعا ىلع ض رعب کل رخ

 |[ دع دتلخ رخ ىلع هللایلصو نیلاعلابر دج اف) رو قبد ( مکل هللاترففتسا
 "۱ هاا اظ هد دیطا صیانصخ ( رکند ) نب رهاطلا دو هو لاو

 1 روبقر اس نکل بولوا هدیابهسا 2 هبترف بات راو كشیپناتهل اعلوسر ربق تراب ز

 | هکردو جد یر ندنرلصباصخ (رکید )ردهورکم هسیلکلاب هرلن آ یتراز
 لک هسرولوا هدناک» هنرهو هدنامز هن ره ید هرکصادنزانافو یک یک هدنرانایح
 هدیاب و بولوا دا عرب اعاد یژنک | كرلتدنا لوت هلرلنآ دابعا یر بانج

 ردشلژاب «دعاستا تفحص باك مان مانالا ريخ نیئیفسلا ىف مالظلا حایصم
 ن رله رشدضوردکر دوب هرذرب ندنئابات س ع“ و هر طة ر ندنناناس رع كصوصخوا :

 | كدبع اناو كببح اذهو دسعلا قتهب ترا كنا مهللا) بودا تراز ییارعارب |[

 كل قتلا لست اذها) هدكد تبا تاجانم وذ (كسبح ريق یلعراثلانم ققنعاف ||
 ادنرب ندفتاهوبد ( رانلانم كانقتعا دقف بهذا قلا میم ا لدحو |ا

 و هيلع هللا یلص لا رک ملنسمریق ےہ ها متاح ندخاشم راک هکر دیو رمو یداک

 | كلاب ذا ام اذهاب ) هدک دید E الفكينربق اترز اش را ) بوروط هدنناب

 (مکلاروفغم راوززا نم كعم نمو تنا مجراذ كانلبق دقوالا اسبح ربق ةرابزف
 | ض ر اکب ردا ییالطسف یاو هدهبندل بهاوم یداک ادنر ندشاه ود

 هلودز ترضح 1 ب هد هکم هدقدلاق زج اماطابوروطلب چار بولوا ضزاع
 | ءادل ءاود اذه) نوتوط دغاک هدنلا هنسکر هدهدعقاو دهکو ا هدنگیدتا هناغتسا

 رزابوید (یوبنلا فی رمشلا نذالا دعي ةف رشلا هرضطا نم ییالطسعلا ن دجا

 | ترضح تکرب بولو شن هیلکلاب مطرح نوععح هللا هدشدنا وا نذوس وا

 تولوا عورصم نامز هڪ نمە راجرب لوا ندنآ مدو افصو اقش هلا یطصم

 هن کرب هدمهعقاو یب ینج ندبجا ین هب راج هدمگیدتا عافشتسا هللوسر باتج
 باتع هنج دن بوند یدردنوک سو ذی ذیاع هللا یلص یتناکس ینوب .روروتک اکب
 ه راج هدمتلدناب واو مدنا وا ندوش وا بور و نيع هک ترا یی راج بودنآ

 كلوز ترضح ( رکید) یدزلوا ضراع ی ص دا ره بولوپ تحك لاا ىف |

 ( مو )



 انو نوربنددحیدا افسوس زردی ا ۳7 هد 10 دتا رگ مو

 جان ندتح ھالا فرش | ت ولاخراتوب ادا ندرمق ا اجا لاک تولوا

 || كابه یدنجا ءاول تولوا فخ هبا تلا شخ تو هدقارب نواب و
 | نيعئاطنالوا هدناصرع ةص رع ںوروط هدنتلا كنآ ماو اینا هلج بوتوطهدنرالا |
 || هلقافنا یسهلج هدنراقدلوا نجا ندقمروط نادرکرسو ناربح لب كيب ءاصعو |

 هننارمضح مالسسلاو ةالصلا هلع یسعویسومو مهاریاو حوت هدعب مدآ الوا
 | یربره هدنراکدلید تعافشو اجر نوا قالوا عورش هیاضق لصف بوداو |ا

 | هد هقح ںائج هدنراکدلک هلوسر ت ربح تقاع نودنا راهظارغ هلراذتعا

 || راکشآ ییلضفا ندناقواخحم عیجو راکدرورپ لوبقم ییءافش هدکدتسا تاجام بودا |

 | ید یراتعا بودیا رظذ هرانوب لوا ندناقولخم هلج ترعلابر ترمضحو رولوا
 ندشم هلج هنح وب وک ندطارمصمدقمندنسهلجو بوئلواباس> مد قم ندع عيج

 || زاتم هدروصحات روما ندعاو انا راس یراتماو یراودنک ل صع بورک مدقم

 | هدرلشا كرابم تالوسر ترضح هدتمايفهدسحا صداصخ * رارولوا زارفارسو

 | سشکیاهشامدآ نامههابناراس بولواروترو هدنرب ره رابه نالوا هدنززوبو
 فذو» لهاا دک دلید كمك ا همطاو نرمضح جدو ردکج هل رب وروت :

 هنج جدو هلوا ادنوید رو هدیک بوک دم تا دمطاف هک ک اق یک. رازوک ۱

 || هدر (ONS ردکح هرکی رلدع رک هدعب یراودنک ادتنامدقم ندلاع هلج

 | نالوا دوج ماقم یمسا هرزوا حتا لوق یرب ردم قتلا تعافش هک رد روک ذم
 ۱ عیج نیغلوا قاعتم هصیام ندراظتا نقوم لها ميج هک رد اهظع ماع نعاعش اا

 ۱ باسحالب م یوقرب صا % تولوا ن ۱ ایع هدنآلوا یر صفا ندنافولع

 1 نداذع یراثلوا ت اع نحس” ن اطا دو ج وا *# ردعاعتم هکعا لاخدا

 یعشب ۴# ردعاعتم 9 ندراب یوم هاصع یګد رد ردفلعتع هصیاقت

 هب رلوخد هتنج كفارعا باصا نالوا رارب یتاّتس و تانسح هرزوا حصا لود
 | قلعتعهتس هداز یرهجرد كرادصت ندشج لها ىجا * ردتعافش نالوا قلعتم

 هنسک كس شک ندنتماودنک هلاوس ر تعافشهکردب 4 رکید  ردتعافش نالوا أ

 ردکر کر هسلوا لخ اد هتتحباذعال ؛باسح الب هسو وک كم شخ د هد ر ره كراتا
 یتعانماقلا نیعبستیطعا) هکر دب وممن داوسر ترض> هددجحاماما دنس متن

 دحاو لجر بلقیبع مهب ولقردبلا لیل رمل اک یههوجو باسحرغب ھئا نواخ دہ
 سپ راهرو وید (افلا نیعبس دحاو لک مم یندازف لجو زع یر ت دتساف

) ٣ ( 



 نماء یناصوا كهاقم وادآ هلیسو نالوا یراذیمم نکسم هدنج كلوسر

 بواوا نیسهب تبا هنیرپ شرع هکر دوب یلاججا لاک بویلتب درفرب یربغ ندهلل
 كنجاغآ ىهتنملا ةردس نشی را اوت فرش لاهنررب هنن رلعاقم تنج لها عج ۱

EELتنج من نوعغلوا یتمل لو كتنح لها هلج مالاسا | هيلع لوسر زاد هدا  

 ردا سابع نا هدنننآ (یضطرف كركيطهفوساو) راتبح ندر ةرهک رش لوا
 هلج یرونم اخ هکر رب ورصق ددع كب ندوجا قآ هدّنج هح یاعت قح

 تالآو نیع روحو نالغو نادلو صحو دصب هدرصق ره بواوا رفذا كسم |
 بر تایلج تایاج هدن او هظاره یربغ ند هلجوب ردراو روحو مات یاسساو

 كابناجولدزاات (مظن) رداکدناب و فیصوتلباق بولواناناس و دح یبناجر ّ

 وا فیصورد فی رعد نیمه سب * وا فیرعتزد هدنامرجاع لقع ( ماظل) مانالادس

 ناتع نیغلوا رقم یودبا رمثب قوط جراخ هساوتحا زع مالک یاوش (ٌرن) |
 قالخارکذ و فرصنمندنالوج هدنانادنادیملواناب رجا عی رس ناسبلا عید لق

 ىلاع تاسانا فرش بای لوا بوتلیق فطعتم هتتم یرلناداعسلا ةثروم تاداعو |

 نالوا یرلحادم یفرشآ هدیکرت ناسا بوتلوا مامه قلوا ماتلئا یکم مام |
 × ارسا لیل مزب دهاش یا (هررحم) یدنلق ماسدرالاب فصتم ماتا تغاطا مالک ۱

 هدید رازه نودرک * هکنرضح هدناهج یدهروک * العا شرع شرف هکنیلما |

 هدناف ع * اناد بلق لوهح هدکلع * یدلوا نجاع لوعع هدکفص و ٭ ته |

 * هللا عم لرس بحاص یا * انفرعام هسرید هلو كناذ * كدلوا عا ندوق ||
 هن نخ هناف رع * عینم هلح هدم هلع یا * هاک آ هک لوا ندقح هکرس قو

 * ا هدکلا هلوا همشج ۳ × یهط هیدن نسهعنچ رس * عج هفطا ||

 تجر هناهح کانوج * عصر نانج هلک راونا * یربشم نانحهاکراوطا | ۱

 * ناس رس لا تآ رم * *# نایصع لها بند عفاش یا * حادم اکس هلوا ۱

 ۱ یناتع کوب تآ < تآ ك ای بو E a ید یددع کانهلجو |

 3 مرزوا ییدلوا هد رب بس hE (رکید) ر ولوا شلوار دق یددع هجا ۱

 ۱ یوش دن وف كالاع هاشساز * یو دوخی ماھ دوح ؟ییسهزو * 6 و

 لّئاَص مالعا ماعلا هجو لع مالک لصاح * یون دع بارز فقاو * |

 | رد ا % حاتفوج اکسس رردفاصو * عبط هب هب وج اد رک یداوا * كل دلوا

 نایب ردع تكعصو * ناجر بیو كدلوا * ع هج کو  يدروسژزوب |

۳1 
۳ 



 اه یاب .ق

 هک اروخ و بد هر # )۶ مک كلناضفرردر مگر نادن ؛حراره ۳ NE 5 رد هسالوا

 عاخ هلاننا "رز یا * ماد مالس هک وبط نوسلوا * نا
5 

داعو قالخارد ر شع سشداسبات
لسو هیلهللا یلص مرک الوسرتا

 مک 

Eo 

ا
 

 ےب

 هدّنطف و اکذ هدناقناو مهف هدنافرعو لع لسو هیلع ہللا یلص ملاع رتف ترضخ |
 تقادصهدتبج و ت رغ 0 وریص هدتععشو ج E و عضا او هدنهه واهس

 هدنحاصف وتغالب هدتاهمو تعا دت دابعو تعاط هدشادو تیالص هدتناماو

 هدقافشاو فطا هدقافناو لذب هدفاصفاو مرک هدفافعو عرو هدنحالمو تفاطا
 لک | هایتشاو كش یب هدمزحو یر هدمزعو یس هداوقتو دهز هدابحو راقو

 طرح هل وش عفانلا هجولا ىلع یی هیناسلا هینس تالاک عیجبولوا هللا یوسام

 فعاضم قاعضا ندنالوا هدناسنا عومکیر هنسح تاصخرب ره هکیدبا عماجو

 هغلوا لفتسم ناک دعا یاب الصوت كن رب ره بولوا قفنمو قم یودیادایز

 لوسر لواالوا گردم یلیصقم مالک رشبلا دیسربس ءاع هدا ول سد # ردلمک

 تاغ تودنا وفع هل رطاخ بط راهسروک افح هر ره ندادوا و ءادعا اقص بحاص

 هن رافت ودنک درحت هد وند روما هدنرارع تده نیفلوا مرکو محو لوج

 هلم سار ادا یح > ىدراشمالا م اعهنا ند کاب a نوعا همس ارب قلعتء

 ندرافک بناج هدقدلرق ۳ بولوا حورح یرازوب كرابم ندنفرط رارفاک

 | ردرلشعد (نولعبال ناف وقل رفغا مهل) بودیا راذسنعا هقح ترضح

 || (رکید) دو هتوکچ ن اتسوداپ هکناد * دزرو مرک ناشسداب هکنآ ( مظنر)

 | هجا بورو وص هل-فرظرب «زروناج ضمب بولوا هدنیاهن ید یراتففش
 || هلب رادرو هل لک, یب زوک و ی زوب كتآی راک دن و یدرارروط بوتوط ملل رالا ككرابم

 هسرغاج نی ودنک یسپ رب بودبا تیاعر تاغ هناا (رکید) ی دزرلپس
 ۱ اعاد تویازوا نرلقاا الصا هدنرحا كران او نور و باوج وند كسب

 را یودنب زودنک ییضعب كران روب ناپ هج رانا هدنراکدنم هراوطو بوکو چزرد
 نویقرب هدرفسرپ بواوا هدتناهنیخد یرلهضاوت ( رکید) یدرارول اهندرا راوط

 نی یرب عاروص نس رد نب یر م هلزاغوب نب یرب كاسا بودا ما قمالزاغوب |
 یعدخوا هللا لوران بولد مدیا عج نودوآ نت جد رلزوب کد م هروشب

 ره هرکب هلن ناف م كع ریا نآة رکا کلو ینوفیکت :ا تاعدق) هدن راک د.دزر د از
 9 دج نود بوعلاق ت اذلاب هدعل ںو د : اا ا ر هارنآ هدر ۱



 بم نب چمن

 هدر هر ۹ ET 2 راکدلک لش یزاقدلوا مجج - اخص ا ( رکید)زایدلوا وا |

 هرشط نونابظ هاصع ناوط یدرارزوئوا هدر وا نامه هس رارواول اک |

 مع ا ےجاعالا OL دنر 19 دل ۳ هرزو اعابا | ايعا هاعک هدنرلفدفح

 رلددروب ود (دیعلا ساک 0 و دملا لک ًااک لک ۲ ادع Ullel اضع هصع)

 كرابمییعد نودا أتحاهاک بولا تکوحزید یرل شر وتوااب تک | ه دسر (رکید) ۲

۱ 

۱ 
۱ 

 (رکید) یدرواوامقاوزآ قهروتوا عب رم بودا دن رک یتیرللا بوکید نرازد |
 هدناتسوللعو ثالوک ام به رابو ییرالوف ندب رسا اوئو تقفشو مرک لاک |

 تویمردتنا قرفندرلنان رلسابلو ماعطالصا بوتوطرپارب هلزلودنک هدروما هعلو |

 بوروتوا هل هلرانآ انا حاد یماعطو بودی" ربارب هلرلنآ یتمدخ هدنجاواو
 ودنک شی رللوق ناسناوب هرات نکردیک بوش هش رزوا راوط هدلوب و بوی 1

 الصاقعفافو كکوسو كک و دراکمدخ هدنرارع تدمو بورد هندرآ یرزراوط |

 ومنل نودیا تمدخ یدزودنک هنداتمدخ ,زودنک یرغ ندنشدلوا عقاو ||
 هدرضحور ا هرو دنکر دا فالام نن سنا نالوا یرراکتمدخ |ا

 هدنامز ردقو و ید | هدانز تعدح یکیدتااکب N ندتمدح ےکیدتا | هرلن من

 نوا یسلرب 2 یو یکب داسلاو مکندلش او ب وي٤ د قوا هر نو اک دا

 نرافامشپ نراناتفف( کا ردزلْشهاعد لرانسبا ینو نوع دلشیا یول نوحاه
3 

 1 هنن رارا وطو نوغاص دزو اشک ااا د نرانويڏ تولا راوددک ن راغو

 | هدرارفسو بور وتوک بول آ ودنکی هنس قحنهلا نواص ندوسراح بوریوء |!
 بولغا ع هل رالایدنک هن راهو دو بودا جدراغهاک بورپ و عرودنک هش رراوط

 هاک و تودنا التن زلف تک ا تاذلام اک نرلتمدخ هدرضحو رفس لصاطاو

 ضءب یزراکتمدخ كرون ندهندملها( رکید) یدرردا تنواعم هنن رلتمدخ
 هنالك یب هرزوا ترعتداع هدقدرغاح لودر تزمط> ںواک نوعا تحاح

 هاو (رکید ) یدراردیک هدايب هچ نکلا بوریو هلا لا بو شبا هلل رللا كرابم |
 یدرار دیک هج زکلاب هل هلرانآ هکمروت نیراتجاخ دا میاحاو نیک اسموارعف |

 یر داعهسلا هدر وم تای اعاد دوخ یوم تب لها تب عدو ی رم تذاع (رکید) 1

 نو ف نار وک نوا رطاح بییطت دک تولوا |
 له ) توئود هتعاج هدقدلیف ن راع حایصره هک دن ورع ( رکدد ) یدرارراو
 هزاذح کیف له ( هدول نوراو هن دایع هتسااراو بولد (ددوعا ضد رھے: 6 ۱

 یجدهن ره توراو نوا نقدو بود !تیفکنو "رمهک ینآ هسلار و بورد ( اها |

 ۳ ەي 3

3 727 



TT 7یدررروب ود (انینع اهصقیلف اور کنم یأزنم 2  

 ندا( رکید) ردگعد مجیدی ارب 1 کتو داو هساراوهنسک ارو اطود لب

 هلا هدرهش تودنآ اعدرب> هسلا شتک لابا بوروص وک نوت ج والارب ۱

 تسار هدلوب ) رکید) یدزرراو هلا دنن دام ,عدوح هسا یی نوراو هتمالقوب | ۱

 هاک 5 a4 ۳ هب هود هاک ) کد) یدررر و مال زودنک ادتا دن راک دلک

 عوفلادیب ےس ( کد یدررولا هد . رادرایتا توت هلت هلا هنسکهاک نکنان هاک هراچ

 عفاو كّعا تمدخ تاذلاب هنباخاو هن رارفابتسم هجن وصف ییدح ( مهمداخآ

 بو دیا سبت نان هکلب بویلوک الصا هلباهمقهق هدنزرع تدم ( رکید) ۍدرولوا
 بولوك رذقكح دن زوک نادقمرپ یرلثلد كرابم هدکحدلوک م Ç2 هدتا

 هدنامز رنک [( رکند ( یدرازلوک بواوا اور كحل دیدشلا ی ۳ نکل ۱

 هک وس ژ زو سرھ :نولوکزآ تبويب وقتا تولوا هرزوا توکم هر و ۳

 هملکن ( رکید) یدرارلب ۆس كرا مشت ندنراقلخ نسحو فطالاک هک دلشاب
 دمر ودیفمورصتح هدقدل و | جاتحااع ون ب ویلب وسیدیقهربغ ۳ خوب تجاح

 مالا بو دیشدا یسنهلج كرلنلوا رضاخ تورلت وس عمو نیکح رب E مالکر ب

 ) ا یدرردا م کن a رک ر حوا نراقب رش مالكها نوعا كعيا ۷0

 هل رمش تعد رش و لاو سدو زا ضءب و هلنا.دصو لافطا هرات و بناجا

 ندهلهاعم هفح نانج یرلفن سس بلق نکل تودنا هفیطاو حا حب سانم ضهبهرزوا

 هدنلاک یرلعضاو ( رکید) یدززلوا كنم الصانا نو هظل 3 ك ةو تب: ری

 كلرابمنکیا هدطالتخ ا هزافلکن ی لبا !نیغلوا هدناهن یزاتاهم هللا دنع نم نکی :

 تواک هنسکر هنن رانا نوکر ب یافت بویمنا تءارج یس دفگار ورغوط هنن راز وب

 بوروک ینا مالالا هيلع لوسر تولرد تراب هدقدقار هن رب وخ هدنخرف

 ( دیدقلا لک ان شب رقنم ةا نا انا اما راسبجالو كالع تسلیاف كيلع نوه ) |
 ( رکند) یدتا ادا ندا رع تولوا نک اس یسهزر كفيلا تشهد ف رحم نیکعد

 یدزرولوا تدا رم لصاوهطساوو بعت یبتاجاحلها بویلوا یرابجاحو باوب |
 3 نارووا هدنګا هدر مالتساا هم هلع لوسر ہکردررح . ودر بس تنگ کید (

 قحبوشاب یرغوط هنن زول كن هتسکرب چا بولاوا هدا ز هدایحو نا ندرارف

 هدنلاح تعماح بوی زس وک الصا ت رر دواو ن رلعصاق ءلرابم ودنک نما ۱

 كنهن_سک جه (رکید) یدررتروا هلناغرو نررلثاب كرابم ودنک هدنراقدناتوا
 هنل وقاب هنلعد كن هنسکرب نامهںویعلا تاکشیخد هامافو بویمروا هن زوب ایگ



¥ on روح 

 ۳ او دشاطوب نوع ى (اذک ن ولعش موقلیام) رم ا یار

 كيلا ەت قحس ) رکید) یدراربد
 e ( کی یوم بلاہحو لوسر

 لاب

 (عطعت درگ هرزوا ی ردح (فیشخ هلک دشاو

 میکلو اللو مکصعا تیآرام متیَرول هل دڅ س ۳ یذلاو) نیغلوا هدتاهت

 ا هدک ك سالب دعاس یو پران ر هداوهیود (ارشک

  هسکدلروک لوک ب وند ( هبتادسراام رخو اهبفامربخو اهزبخ كلثسا ىنا مالا
 : دفاتقزاع نوید ( كلذ لق اضفامو كياذعب انکلهت الو كبضغب انلتق ال مهللا)

 زأ یکیدکج یا هتک نالغاراتوا هدنلب ندنلاجو تفر نالوا ضرام هجقدلغاب ||
 | بودا ذوعت هدک دک قوخ تبآ دخک دنا نآره توالت ایدز دشا ادص یک

 هزت تبا بودا اجر یهللا هجر هدک دلک تچ زها نوتعیص ههللاةجر ید

 ]| هدنعاص باق نوق (رکد) یدراردیآ سادت ید بانج هدک دلک سادقتو

 | تردوجوا رودنک بولغاط دتچنع ریزالس مدنسارغ نینح نیغلوا هدشاهن ید

 | بودناهلج هرلنا مالسلا هبلعلوسر هدنراک دسا ماعموعش مائلراثک بولاق هللا هنسک

 | هل ةعفد هڪ هلهجووب بوروط كابي رلودنک هدنراکدتا هلجرانا بورجاق
 | بولوا هدا هند یرهیندب توق ( رکید) رایدربآ ندنربالصا یدلوا عقاو

REبوصابیس هلج بوشروک هلن اارکیتشک هڪ نالوا ریظد یداتسا ند رع  

 | قابا هدنتسوا یسیردرفص هکیدیا هلب وش یتوق كنيبارعاولدا هناکر ندنراچا
 یرد بوکح ندنفارطا یییردلوا را هتسسک ر دام ولتوف رن نوا بوروط هرزوا
 سانلا یلبعتاضف ( هدربس بیک یدزغاتکر ح ندنرب الصاهناکب دناکر توثلهراب

 . لساربجینأنا ) دو ويد (شطبلا ةدشوعاطاةرثکو ةعانهشل او ةحاعسلا عب راب

 فی رش تدحییاود ( عام اف الجر نیعب را ةوق تیطعاف اهنم تاکاف ردش

 | ههر هن _ک دهن بواوا هداژ ند درج ید هدا“ و مر J ک( رکید )زدروک د دم

 نوک ییدلک ناوارفلام ندکلام فارطا لصح بویلشفابرانویقو رابودزوب
e.اضم ويم وعلا هبحرب 4 هنری بو دیا مج 2 1 نراغطلو ےس  

 یشحو هجن ودانی ا ءادعا "هرز نی رامننای 2 کو نب اطعو
 باب لوا هک ود م( رکید )ردراشمروتکه ناما بودا دیص هللا وارف مرک د یق یرارفاک |
 لذ نی راق داوارداق بوب ع دال الصا هناجاح باب را تدمالعلارهاب لودرویلوم |

 هکر دشعد ار عش ضعب هدانعموب یدراردنا تر و ف ندنرلباح هن رلقدلوا بوذا

 هللوسر یلاعت قح ( رکید) ۸۸2 ۰ دهشاا وا ات طقال لاقام ( یظا)

CON 



 بیک ۳۷ مس

 سس سس
 نیکشا راتخاابند كل ارو تعال بو: يسا هدکدردنوک ن >اتفم كن . زوا ند هلج

 ۱ هب را س ماعلا یرلکداسءاد بویع نیک كانوا یادسغب شقلا هدنررع تده

 سست او اب رکا جد یکماو بویعههب و ام دص دیا بواوا یا كن وا

 نولوا مقاو ید كع هلا ويم ضبهاک ماعط صهب هاو ک سست امرخهاک رکم ۇب

 ۱ قواط ند هلج بوس د رویعو رلماعط ضع رر ررب هدهفرفتم تاقوا |
 || تواوا قاو كعربنب و همردصاپ و نیراتاقلاب و ناریسجو ءودو ناشواطو

 || ندنالوک ًاماقلطم یدیایکعاهپ را هخرکلاب هک امرخ هاکدوسءاک یراکدب نکا نکل |

 | یدرواوا عقاو كم جد هنسنربهلا كم انایحا بوب هنن واردر نامه ابزکا |

 ۱ تایل ید الاتسح هنطب نم ارش ام ومدآ نا العام )ب وب E ییاءهطرهو

 ا ا تلو بارش تلف مامطال تلف هتسفن یف ۱ تناغ ناف هلص
 قماغاشنآ الصا بوک یآ ج وا یکیاهدنها.شآ تجر ناخ یدررروب وند

 ۲ ج وا یکیا انایحا یدررونک هژباامرخ نامه بویلرشب جد كما بولوا عقاو ۱
 || یدا ررلغاب شاط هش رار وکوب شوب ندقلجآ بويع ماعط الصا نوک |

 ا زوئوا هدیدوم رب یر هبج روعدرب هدنراک دتا تاقو یدزلوا فتثاو دن تک فلات

 هدشوخوا نمرخژا ناکف نک ( یظن ) یدنلوب شوق نهر نوا پرا هلبک | | |

 مرکن اوخ رد هدناسش ملاع ودره * ن وج نانزاربس هدر وخوا * نيج |

 | موص بويع كع راجو لبا نوک جاقریانایحا ( رن ) مکشرپ هتسب كنس تعاحم زاو
 ماءطالصا ( رکید ) رواک هدنلصد یراتدابع بب رقنع یرلک دبا لابصو ۱

 | شوخ بوی رادقمرب هسرولک شوخ هش راجا زه ب وبا كمانکب ینعد كمر

 | دیا بوب كع هرکرب نامه هدنوک ( رکید ) یدرردبا نوکس بوبع هښراک |
 توبد ( ماعط کدنعله ) هدک دربک هنن زاها داعس بو ماشا هاک حایصماک |

 | ینرلماعط ( رکید ) یذراراتوط روا هلفا بوبد ( عاص ینا ) هسرریذ ردقوب
 بوب وقهر نوا تنکسمو عضاوت در بویموق هبییس جاغااب رومدو هبهرفس

 | بوبا راکدروزپ یاختودج هلباراقوو توکسلاکبزینایط هی هنس بوک و چ زید
 (یکید) یدرارروی وید ( دبعلا لک ابا لک اودیلا سلجاک ساجا دبعانااعا ) |

 بالنوکر  هدنامز ضعب نوجحا تسدبعم هنب زراکتمدخ جافرب و هنن رلتوئاخ زوفط

 (دنس توق ندلالبع نوملا م ) بودا هقدصو جرخ بویموق كم و ماعط

 ید نددنجماكنا بوبا :e رخو هپ نا قال رب نیک ههاومصم ینیدج



o B>جوک  

 بویم العص كج مپ هب هری a6 بودا یدصا هل اد اسو هر هو رص باكا

 راطاعلطمو هغاف هدر ها نویو هدراماوط (کد) یدرازردشلوا نس هلج

 1 . هنواقهزوب راق هبامرح هزات هدراهویهو هغعاق هدوس هنامرخ هل سڪ اصوص> ری

 ۱ 3 4 0 a ) ناییطا ) هدوس ها امر تودنآ ليم قحوترا نا هرابخ همزوا

e8 لمنو 4 ها راک دیار کر رد ) ردرا مزو )ل نا  | 

 3 از لو هق هک زالصا دن دام | ادا ( e ê )1 اث 7

 1 ال ( رکی رد )یدرردا ضوعا کا امرک و افطا درنولآ هده

 | یرلسابل یهدرلنامز رنک | بویک هتسزرواوب هنره ندرلالوا زج اعرمش یسوک
 راهطوف ییعب زرازاو راهنس صعب شداملکید هدنلکش مارحا ینعد رااسک نیلاق

 زهد شوط ندلیفو ندک وب وز ندهبنپ یراک دیک اءاد بواوا راادرو هلّشو
 شسلکهدانابحا بولوا مقاویچد كیک لشب ودنا راتخا راسابل قآ انرنک | بواوا

Nهدک راک رلیعلیاو هد رلمارب و هدنرانوک همج یدرواوا عقاو لوک ید  

 یرلناتفف جاقرب هد هقرذنم تاقواویرادرواسک هجولتعف كحەبكدنرلنامز كلحو

 هایسو سابل ولکنر لرف یدبا نطق لتشب نهد رضخا سدن-س یس رب بولوا

 یجوا یراکناو هدنراکلببییوا یکی كن رلناتفق راشءدردشاوا عقاو يخد كوک

 روتاوا لیصت هدلوسر لام باب بی رفنع یعوصخ یرلمابل یدنا هدنرلووبط
 تازع* صو-صخوب بوی رک سابل الصا هدنراهقرا هک ردب ورم ( رکید )
 هدنرلشاب رابه ویک دنیلد هايس انامحاقا ان تک | ( رکید ) راشعد ردن رتمنق

 كوه یرهماع یدرردا ناسلیط هن رهقرا نج وا یرادقم شراقرب نوراص

 ۱ نیسدننا دو دنلد نس هیقرعیدا OE یلوطبواوا كجوکە نو

 برع تداع بویلوا شارت ( رکید ) یدرواوا كیک هیقرع وال تفآ نکلا نامه
 | بوقرف هخدنازوا بولوانیقا هنفصن كنب راقاوق یحاص كنب رلشاب كرابم هر زوا

 ] یدررروتوک غا هليا هشش ید هکدنک هرفس بویلغاب هلغا ینیرلشاب انایحا
 بوذا یوب شم یوسک هاب یکیا بوزوا بودازوا نیرلجاص یهاکو
 یدباراو یراوتسک رمشکیا هدزراناد یکیا هدنراکدرک هرهش هدنهف هکم ند هلج

 بیطااو ءاسنلا ثالث مک ایندنمیلا ببح ) بولوا لئام هیهبیط جاور (رکید)
 هبلامو توروس ام هنن راصعا كرابع یدنارارد ( هالصلاق نبع هرق تلعخو

 جات ( رکید ) یدراروثل روخ هلبار وفاک و دوع بور وس یداب ز یراکدید

 ( یراکشود )



 1 نآ او زاوا ا TET 2ا یراق دصب و یراک شود

 | هدکد روک ییآ مالسلا هیلع لوسر r دلک وب یا توروک" ِ

 هدنرزوا رب مس ندنحایما امر < هاگرب یروقد 5 i ها5 كشود هک ۵ ) هصعلا ) 1

 1 ندنضرعو ندنلوط بویموفقا را ند هضیشر نر رللاعص رام ( ر ؟دد ( ىدراروتا

 1 هدد ر ره كنب رازوک كرابم نونا مرح هح کره ( رد ) یدررفرمق هل .صا رع»

 ضارةملاو سم نادهمرسقار | طظ هنآ هدرا هنا 4 رکید) ناو هل <S رکر حوا

 یدرارروتوک هلب دتماا یرانوبید هدن راک دت ک هرفس تویلوا ك رنک | کالا هن کیا

 بوسک نر ران رط كرابم ٠ رک هدنوک ن شب نوا بونت وط هرون هرکر هديا 7 (رکید) ۲
 یدرردنا ما كلبا نفدهرب نشد ا >و ناو یر ن راقنرط كناساا |

 بوس یم الفات هلغاصاد او ییا دا خاص یس یان هدلاره (رگید )
 ۱ كنهعف داوا ن fe یسا رهو رکید) ید رکا هلیاو ص نیت و ند زاهط

 ۱ ا E ؟ید) یدرارروم (رتواابع رتو هللا نا ) بواوا لئام هکعنا

 كرد هحایص هد دل بول ووا : یرلبلق نت روب وا یرازوک یدراردا تادایع عاونا ك

 قا عاص نواب 8 هک دنا ۵2٥ ون وا رد شمس هدوراقو ییددلواقنابوا أ

 ۱ تمدن مول كا 5 مهللا) ا ووا و نسب بو و5 هلآ یغاک: ۱

 را ترسم رهخرب بوروک 4 رک ی ربط بواوا لام هل ا رکید)یدراربد (كداع |

 | هدک دتشدا تاهو ربح بولد (تاخاصاا مت تمعن ىذلا هل دیبا ( هدک دنشدا ۳

 (رکید) یدرربد ) ثیغتسا كنجر مويقا جاب ( هاك ( لاحلک یلبع هدا 0 هک

 | هرکف بوبافصهاک بوقاب بواآ هثب رلاهاک نرللافص كرابم هچقدلوا كانغاب كأ |
 هکلب ب عمق دلی اافصو تذاو اوبال هزام نامه هع ةراوا لا ( کبد ) یارواو ۱

 || لوق قی زوس كنهنهکر خآهدنفح تن هنسکرب ج ( رکید) یدزردنا حرف پسک زا
 | یدزُلی وسهیلکلابه وند تالک هیعرش *هدناف نیهدنر هیلع سلاح( رکید ) یدژزغا

 ( رکید ) یدرزموق هغچالوب نوجا راودنک نکرروب هدرافاتوس ( رکید )
 همشلبا هجاعاراب هتسشود یرادراضرف بویقاب هنیرادرآ الصا نکررو_ هدلوب

 یالخاولاوحاو هش رش تاداعو ناد آ لصاخاو یدرا رر دلاق راثلوا هدنرانا
 || هجیمتا رظن مرلنا هکردسشعلوا فیلأت راباک ددرالو دعب هنئلیصفت یرهفیطا
 | هاد اب نیقلنم* ائلعحو هبادصاو هلآیلعو سو دیلعهلا ی صزلوا رسبمیلک فوقو
 لصفا ك اد اداعسا | رو تاقاح € م لور تادابع ردلصق ۱

 ی
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 مکن نالوا e نيغلوا تا دی: بو و ادا ارفا ۳ هدا ت تادام 2 یژاکاو ۱

 TORE درد رس تم دف مت یرمغ نداد دیحوت رد تینماوا |

 نامزنکل بوبلو | لماع ل. E ندابدنا علارش هوشل البق مال اا هيلع لوسر ۱

 نالوا تادابع عج - لصفا یرالاح 3 رطم ادعام ندرلنو تو دنا هک فاو ۳

 رک ذابلق زکااب ابو EA ظ هم ناخ هکیدنآ * ولو هر 3

 اد كن علا ر نرصح نودا تاحاح ضرع ا ناثح ورس ناب ز رو تاحانعو ۱

 ناضعرءام یدررد اربعلا روم رکف هننیهولاو تس وب ررارساو رظن هننردق رانآ

AES 

 نوراو اهنت هتعاطارح یکیداک هدنآ یرب یرلتوبن نامزدسءب بولوا رطان ندرب

 فاو یب هک ادا نواک هرهش هد دب تور تولخ راهنو لیل لد هعاربب هدنا

 هدشاف یرلندابع عاونانالوا هوتلادس ه اناث ید)رواک هنن E بودا

 هرذزب ندننابات سش هرطةر ندشااپ یب رحب نیغلوا نایب راد جراخوناوارف
 هق-ذب نوحا زا تقوره هدنامزنکآ نوجحا قلو روهظرونیلع رولرس هکردو
 بولد لكا فارسا هد هتسره هساوا ید ویف هدئناب كنشکب ول ۲ [تسدنآ ح

 اناطش ءوضولانا ) بوب وب هرک جوا ناه نب لوضع ضب بوکودزا ییوص
 بتک ءوضو تادآو هیعدا یدرارروب ويد ( ءالا ساوسواوهناف ناهلولاهللاعس |

 هنر ۱ نوجا باسحب ناول باسنک اردشلوا لیصقت هد نرو هعق |

 (رکید) یدنا ژررپ و تاذلاب زودنک هرلقه-#ید نب دف دص بور داوطرودنک
 ورگاوهدقدالشاب هزاغو هدق دةرح هرشطو هدق دلا ا تسدآو هدقدناب واندوش وا

 2 هدراهنو لٍ هدرضحو رفس نوئوط اوم هدلاوحا هو هدکد رک ۱

 ردرلم روس فب رش سن دح دعا هدنعح اوو عفن نوعا 29 یاس بس |

 بودازوا ن زازاغاب راک ۱ نیفلوا :واص یراک دود هدانز ندرلتدابع عیچ ( رکید) ٠
 تی دف ور نارازا ابا ایحا هدنضرف یزاد ماشضحایح تویقوانآرق ءرح جاقرر هدتعکرر ره

 هج" وب کود ریاضقا دف یا ا ندر ا ۳۳ درع بوق هرعهت در ۳

 ( هلفا )
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 | هرذوا ىجا كاهرشک لاوقا نیفلوا مواءانو مودعم هیلکلاب هلنایغطاا یوذرافک

 ۱ اعآدو 0 دک انای>ا هرزوا هعدق تداعوربندهالسا امعماع ن هایساو مهد ۱ ۱ 1

 لیمو هرهبهک بوروئوک كعب یقلناز رد كج هدنا تدافک هلتضان ر هسکد نوک

e)و رکید )یدروقوا هدتفک رو ۳ قارعاو 0  

0 
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 ته

 لدوصهو عوکرو مایف نکل بويل هدا ز ندنکر چ وا نوا هلي راو یتس دلفان 8

 | هک بوب وقوا زهروس نوزوا تبا هدمایق بوروط بوناک ق وچ تیاف هدنرب ره |
 قوج هرژوا غالارب نامه هدردهک کا اصوصخ هرزوا قا درازا زدنوکو |

 | بودا هللا لوسرا هبا صعب بوشبش یراقانا كرابم هللامز رو رع ندةمروط |
 نسرر و تجر هزکیدنک نوڪ رد شم الشغا یاد للا یکىراجوص تکحم,دا ۱

 یی دیلوا لوق ی دیارگش هند دئفا نعد (اروکش ادع نوک | القا ) هدنراک دید

 اكس رب نعي ( نشل نارقلا كيلع اشزناام هط) تقاع بويعا تغارف نوید

 هدکد اک مالسسا هیلع لیئاربج هلتآوید كدمردنوک نوجا کج ثجز یارک
 (رکید )ولی دسشا لیلقتو فرفع ینهروط قوح ردق یکلوا قاح هدیزاد ره

 هاک ترد هاک یکیا هاک هدشامز قاشوقره یییصک ةالص نالوا ض هرودنک

 بک یلاو>| یززام هلفانو یراتنس راس یدزرولءق تەك ر یکیا نوا هاک کس
 ناضرو نابمشو بجر هام ( رکید) ردشعلوا لیصت هدرسو هقفو ثیدح

 ندرانامزرناسیرلن,هو یش ها دابع هدناضمر اصوصخ هداروشامو دحعایذ ممشعو
 دازآ یرربسا هلج هدقدلوا ناصر رغ هک رد وره (رکید) یدرولوا هداژ ۱

DT ور ی LES SERR SESSLER a o 

 هنب رال هدناضمر هل هدتاوررب هدناضهر رمخارشع بولواربغتم يکنر كن رازوب

 ن دنرلتداع هتاحانمو .ءالص بويعا هک-شود الصا كد همارب بوئاشوق قاشوق
 هدربس بنک یلاوحا یرافاکتعا بوبموب وا كد هحابص هک ره بوشلاج هدابز
 ِ (ردعلا هلی لردا دعف ناضمرق ةعاج ف ةرمخالا ءاشعلاییص نع) بوالوا لیصفت

 | ن رلنوک ه عن كا ضء) هک هکیدناوت لاح یرلحروا هلفات (رکید) ردرلشهروب

 | جمیعوص اروشاع نکلبوینوط نب رانوکد جا كلرایآ ضعب بوتوط جروا لصتم

 | مشعبوتوط ضب اک یس لج هاک كني رب رهندنابعشو بجر هام بوبا كلی رپ
E +۶ء ل  

 ۱ هرب ره وبا هدربسو تب دح اک هدرلدا راس بوتوط ید یزوعط كنا ید ۱

 | هجلوق هل ما یرانوناخ بوتوط اک | نرلنوک سجنو نينئا هدهتفهره هکلوق

 | هدتاورر ندا نامهندنسهتفه ىجا یسجنو نينئا ندنسهنفه یکلوا كیاره
 | یدحاو تس ندرب ههلوق هشئام ترضح یسجخ نامه ندهتفه یجکا

 دوم تفلاح ید هدتاورر ند همس ما بوئوط یسجنو اعب راو اش ندبآ یچنکیا

 كآ ره هجا وق ساء نانواواد» اوتبس یرلمایصیهدالا رک ۱ نو ایراصنو ۱۲۳۳ مس تست

 | رسی وف ضب مانا نالوا یرانوک یجسب نوا یجیدرد نوا جوا نوا



 باحصابویعا در ینغوط حروا نوت ۲ مجو ا نوسلو | هسرولوا ی رانوک جف اعاطم زن

 لوق وبشا دخ نوکیا نانو رع كيار ھ هرلتاور نددوعس نا لس ۱

 نالوا رقطسررح *راشغا راتخا تعاجرب ندالع هللا یرنصب نسح یرطا |
 تویلوا هد تا رش تداع هدنصوصخ یرلمعص هلا رد اروصفرپ دع ۱

 ارز روئلوا نظ قلوا تالاح نالوا عقاو هلببسح تاقوا ضعب تااور نانلوارکذ |
 قبول م جلا هالص دعل ایایحا رک هدرمس کر ۳
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 هیایدنا كمرب و هکر (رکید) رد-_ثلزاب هعدعم ندراتافو هلت سانم هدوراقو هسا 1

z7 

 لصفو لدع راهطا تویهوق هل هنر بودا مسه نس هلج بولک ریطع لاوءا ۲

 هب یشبس لالب نالوا لاما تیب لاوما طباض, یوم هتداعس هرکرپ بویدردیا ر
 ا کردو رم * ردراڈہروہ وید (الالقا شرعلایذ نم شخالو لالب قفنا) زا
 ۱ یرلبایسا ردنا اھو و ys لوف E ,و هار ی راکدتا تاو 0

 دالواو هناسیدنا ۳ اعا هانم ول نا (اهب دن 6 م هرهطد 7 دو دص ۱

 ۱ ۱ .وف رب هد هک یر شع رشعو نویاوآ رعد لباق هسبا ی رلغافناو قدصت ۱

 ۱ انایحا ندهیمالعا کالا نائلوا 2 ارز را نەدا 9 رک 21 دو ریخت زور بد كم ۱

 طم اد ناز هدنرافدروص ولد راسا دع توراو هنس هلو یسارب كي ولقلا ۲

 اع” طع یک ر اناہقروف a هدنرگ تدم یعل )قافلا ا ءاطع ۱ 1

 زا ۱ ضیا هم د ا EEA ےل وده صقح أ تر EEE و 1۳ ہد رح و

 كا اره ید هش !وررب EEE ك ۳ تويعا رب 3 ی د رلم وص

 (عاص ی ر هسرارید ردق وب بوروص ولد ((ماهطنم کدنع له) هم رلذوتاخ نالوا

 ا تیا تار هدنراک دا و هراز ون هر او صع) بودا لاصو ترس ااو درع

 ندنردق یعراق مب یلاعت هللا یە یدناراربد (یتیفسیو یب ر نم طا یتا مکتبهک
 یلاوحا یراج (رکید) نکا ریج هزکسفن نساکد تللام هلاح ےب زسردا قوط

 اصوصخ ید را_ڈ موق نوحآلذیهنلو هللا نب رالام هلج رلنآ ار زیدلکد بحاو
 نیفلوارهاظ یکیدبا رهاطو بیط یرالامو یراودنک كرانآ رارد هتراهط تاکز

 ےھلاوما ن ه دخ ) ندا تابنا ن نلیصر د ا یو تحاح هرمهطا

EEقلا هو دص هراس دنا ردوا ع ارح قلا کز هس  Eنکل  

 هقا_وعسا تاتزاو | رەد (رکد) 3 روکحذم ولد اا قلا هر ده

 ذفلوم تو ال ٌثتغان رالام رذاو هردنک هک نداد هور ۹-0 تودیا لذ هلا

 | نوا یساهب هب رآ هليک زونوا ئ ل و رد یراکدیک هد درف س و ی



 حس بیس سس

 ردررعم کید | لک د رسب زودقما ند كرو اردو یدنانهر هد دوه رب

 عاونا یرلفدوقواانایخاواماد ( رکید ) مظعوهردق قیرشو سو هبلع هللا یلص
 راتو ننه ناتکهعاو راربالاةیلحو نیصح> نصح هدنضوصخ هن رش فیعدا

 دومقهکردو لاجالاّک هدناب وب نلواریسم ع الطا هرلذیکنا رظترلت | ردشعاوا فلت

 عاونا هدنلاخعیجو :دنکرحو نوکس هدنولخو تیک هدماضو هظق هدماسیقو
 ترلضح هدلاقتا هلاخرب ندلاخرب لاسصتالایبع تول وقوا هیعوا خرما ٌةیعدا أ

 یرااعدرتک | رلیدنا داتعهتداغ هكا داشنلق هلرمارنح الا بج او مانودا یدال اثر

 رهو بواوا قبا (رانلا ناذع انقوذنس> ةرخ الاینودنسح اسدلا نان اش ر)

 (كيلا تولاو كل رمغ:سا والا 9 هو قد هللا تكناهس) هدنرخآ ساع

 تالذ نه ناکام هل رفغالا هساحم نه موش دحا نهاوعال) تولوای رلتدام كعد
e. »« ۳ 1رم | ۰  

 e هک زد ورم هدنصوصخ یر راففتسا (رکید) ردرل شعروب وبد (سلجا
 بودنا رافغتسا هرک و نوکر ھه نکیا موصعم هیلکلاب ندنراغصو رابک كراهانک
 ناو یتفلخت تنا الا هلال یر تنا عهللا لوس نا رافغتسالاذیسس ) هدب راع ےک

 ال ء وبا دا رم ن كيدوعا تره طه كدعو كدهع ىلع ااو كدیع

 زاهللانهاهلاقنم تناالا نونذلا رفغدال هناف یلرفغاف ینذ ءوباو ىلع كتعنب
 اقوم لیلا نم اهلاقنمو ةن ا لها نم رهذ یک نا لب هم و نم كاش اهد انفو

 رد و ره قب رش تیدحر ود (هنلا لها ن وه E نا لف تاج اهد

 كرام هکر د ورع هد هدندل بهاوم هدنصوص»> یرلعا نارق توالت (رکید)

 ناجرا هقشب یهللامسب بلوا هلدم یرلتارق یدیا رّومو ذیذل هدتباغ ی رزاوآ
 توروطبورد (نیلاءلابر هند ا) بولوا هل.طفیچدو تودا ید هد یک” راا

 قطب قق هنو هلتعرس یه هن ینعد هالرترت دو بوروط بوبد (محرلا ناجرلا)
 هدنراتارف بودیا لم هدک داک دم فرح یدرردافقوو عطف EN بواوا هلا

 درج قرح ربیغلالو فلکنالو نخالب عی بودا نخ هلا بوغ رم بواد
 ن راف رش توص انایحا بوب وقوا هلنوص نسح>زسنجز هرزوا عسبط یاضتعم

 نغت۸ نمانم سل ) دو بود ( مگناوصاپ نآرقلا اون ز) بودیا مسیجرت
 * ردراشعد ) توصلا نسحنآ لا ةيلحو ةيلح یشلکد) 3و بولد (نارقلا

 تربعح هد ریس اشک و رکددرو هحرکا زدبا روصخرپ لہع نالوا روط س رر

 تاور هن رلکدتا نارق توالت ندرب زا هعوادلا قل رطب هدنولص حراخ تالوسر

 ۱ XL ار نوکره هدیاک یسراف وادآ رشبلا لہ س دال یق رردلا ج رد نکل مدل ول



 ۱ 3 FT RANE باوا 1 1۳ 1 الصا بودی توالتنیعمرادقم ۱
  ااشعلاو اادغلا ف اباصلا لضفا هيلع اباربلا دیس هک هلوا مولعم (هینت ) ردروک ذم |

 | | لباق هل ادادمو هماخو همان دادمایماناصو لئامش یسانا مو لئاضف كن راتربضح
  لیلقلاو یدناواراصتقا هرادقمنالوارک ذراصتخالالجالنوفمالوا دادعتو رب رم

 فاطاا قالتا رد موك هچ (مظن ) ریدغلا ید لدت ةرطةلاو ربثکلا ىلع لدب

 رونم * نامز و نيمز شدوجو لیفط * وا فاصوا رد رجاع لقع دش هک * وا
 مالسلا هيلع الملا هيلع * ماناذالمو ءاصع عيفش (هر رحم ) ناکءو نیکم شی ورز

 o مالتساا هيلع ل وسر ةلحرد رم عباس با ¥ ۱

 ردروک ذعوبد ردکعدتفصو تروصو تلخ هلیااحرسک یمانعم كنهیلح هدسوماف |
 شارت نوتب هد.دنامز عج نامه بولوا كویب هرزوا لادتعا یراسشاب كرابمالوا
 یرازوما هاک و یرلستلوق هاک بود ازوا نی راچاص هدنامز راس پوریدستا
 هدهکم جن بوربدروا لولب كولبنامز هدعب بور وبلاص هدلئاوا بولوا یربارب

 یدبا شات راص حاص شاروا رشنکبا ی راک دبد وک هج“ راف هنب راثاب یا

 نیبج كرابم ( رکبد) یدرلرروسس غاب بوپارط یرشآ نوک ییچاص یرلاب |
 تیر چ دم مک یدیا رونرپ و عمالو عساو یکروالب هعفصیراثلا یتعب یرلذبم |[

 تسینار 1 كيل # تساب راد لاجا راو رب وخ (مظا) هک ردرلشءد راضءهب

 وک هدر دصب ناک * رینموت نیبجرد یرونتسه * تسارت : ناکینآ ۱

 یرون ناه دید * دوب یسدق علطم زاوترون *دوب یسرکزاهنو شرعزاترون ۱

 سوعمو ها یرا-شاق كرابم ( رکید) وتزدبات یبهکنآ تسقح رو *وتزدباب ||
 یرابضغرم یهدنسانروا ب ویلو ا ناچ هرزوا ما لوق بولواهایسو قیص یرالبقو |[
 یرلکی رک هایهو یربا یرازوک كرابم (رکید) یدروش روک بولک هتکرح هدننامز |[

 ک بولوا دتاهندح یررظنو مصبتوق ( رکید ) یدیا هایسو نوزوایخد |!
 رینوااب یکیانوا هدنجتایرازدلب ایر هدکو کی تح بوروک ی کز دنوک هدنفلوک ارق |!
 عضاونلالجال ردشروک ینآهنسکرب یریغ ندرانآ بوروک یتفیداوا رازدلبكچ وک ||
 الصایداراکفاو هظحالم هدراک درورپ تردق رات | یرارظننکا بیوقادهرپابرمک | 1

 یدراراقب مات هدنراکدتسبا ققاب و بویه زوکه بهن سکو بویقاب هلیغور وقز وک |
 ر ایا ءلب زهقرآ هسراوروک کن ی |

 كتب زوب لوک ق اڪ انابحا بولوا ارد یرلعاسنوق ک3 :ردنزوظع |



o oro مس 

 | نوزومو هجا نوزوا هللادتعاو هماجیرانوروب كرابم ( رکید)یدزر-یشبا نی زاوآ
 | یدخكرابم (رکید) یدناهجولرک رادقرب یسهنرو بواوا نوزفا نددحسحو
 || ویو تفاطلر و بوخو لدتعءمام هتفوب هلو یرموبهن بوک یدح هدئسح

 | بواوا هرزوا لاکربو نسحو لادتعا هلهج ورهیرلفادود كرابم ( رکید) یدل
 هللا دنعال اک یرلکحر د كراء( رکید)یدیاراو لاحرب لاخر هززوا یراقادودتآآ

 | یربا هلیالادتعا یراشید كرابم ( رکید) یدبا عمالورهاب یروئو دون و عساو

 | (رکید) یدردبا روهظرون ندنرازغا هک دل بوس بواوا قار و قآوربسسو
 || یصلا ص خك لآ نولوا افصو توالح لاکو افشواود هدردره هدنراب یرلرغا

 أ ناسل كزابم (رکید) هتلوارظن رذشمک هدنر هفب رش ءاضعا تارا
 و مام رلندیتیا بواب و. هل راتو الحو تدل تداغو تحاصف لاک یراثاس نیکح

 ]| یناسل بویلبوس هرکرچوا یهاکو هلباینأن هرزوا لادتعا نوا كا ظف>و مهف
 | زوسرپ ورم زوا زواوربعرب و مک>رپ و رصنختو دیفءنیفلوا خطو یاب محهفا
 | (رکید) هئلوا رظن ردشمک هدصباصخ ناب یناصوا یرلتحاصف یدزراب وس
 ۱ كرابم (رکید) یدا لغبااسو لاخ بلاح هلا تفاطاو لدتعم یزادص كرابم

 | ذیذل تیاق هدنراک دعا نآرق تئارقو بوخو فیطا رستجزو فلک یززاوآ
 | یرلبلق كرارفاک شکر س هن بودنارئات لاک هران د دبا نیغلوا بواقلا بذاجو

 یکیدعش را یسادن كر هنسکراس بولوادنلب یخدیرادن ( رکید) یدشاوا ریذیناما
 || «دتاغ بولوا هدنسهبنره حس یرهدنخو كعض (رکید ) یدروشیرپا كرلتآهرپ
 : ههءهخ الصا نویلوا هدانز ندردف كج هلب روک یرلشبد كرابم .دکدلوک ےک

 | «زراوبد بوقیجرون ندنراشید ندنرزغا ههکد لوک یدشمالوا عقاو كا
 || نآرقبوبلغا نیشابنیشاب نامهبویلوا هلثوصیخدیراکب ( رکید) یدرولاصوترپ
 | یدزولیدیشبا رلادصیکر انیقنازرق ندنراهنس كرابم دصق دالغا هدزاعاب هدقدوقوا

 یانو تنارقیآرقوآ نش ندقح ترسو عج هرات
 هدنرارعتدم( رگد) یداتداع « رلودنک قمالغا هدنرانامز ةقرلا مزلتسم نال

 .هرعشبنوا ( رکید) رابدبا هلب وب یخدایبنارباس بویلوا عقاوقاوا مالتحاو كمسا

 یرلثسح ندب ربا س یدبا مچ ضایب طولخم هللرجو حجل مو فبطا یراهرمشبم
 تشاشب یور رابع ( رکید) یدباقارب و عمالوقآ ندراقو نددو-سدوخینول
 مدع لافهدنخرفلاج بولوا رونمو رادشسح تباغرودم هلیالادتعا یرلیوخ

 | قتشاع بولوا ررفم كع تب ےظع هرورضلاب رظنلها ندا رظتره هنب رالاثلا |



 رهطا لوق بولد یدتا روهط هدق دصاب ا بوروتکر همر شلراص هرب ر>

 ردشمکهدوراقوب مکتنردشلوا عقاو هدنبیقعیراردص قش یادتناهدنشا. چ وا هرزوا ۱

 ندنراک وا هکیدناراو تیصاخرب هدنژ هقرا كرابم( ر کید )لرد یدتک ندنرا هفرا ۱
 نیکعااعدوبد ( ارون یتلعحا ےھالا ) اب اف یدرارروک ید ندنردرا یکی راکد رو ۱

 ایض هجربارب ییرطره دویلوا یدرا یزو كرونارب ز ردنوهغادلوا ض رو |
 ( رکید ) یدناربارب هلا یرادهنس بوبلوا یرهوب یرانراق كرابم (رکید )رواوا |
 یراندب مو لا دت عاابییرامعشو مو لاشرونو سو روذاکو ج یراتس> ندب كرابم ۱

 دونر منج (رکید )یدنآ قسمو و مر ید ندر رح یرلط دلج نکل کود رک ۱

 ض!نیفقوق فیطا یدندکسمیرردنالوایکر ردبولوا كانفرءاد تک !یراک اب |

 میکتن یدرونلپ بولوا والب ندنرهبیط اف حار رادسنک بوک ندر هنره ۱
 تح كی“ * مهداعا لو کر نآ ولو ظذ ) هکردشعد رعاش هد انعموب ۱

 دونم هدا ز نددحدوح یرلت 1 "و توف( رکید ) برا هب لدت تنا 1

 ردم £ هدناداعو قالخا باب ا هلا ا نالوا ر رر راد

 دق هتوک هن بواوا نوزومو فیطا هدناغ یرلتءالساب تءاقودق ككرابه ( رکید )
 >اب اذه عم رلیدنا نوزوا را دععر ,دکلب ولب و هترواهنزارد هن ۱ هداز نددحاد> تم ۱ <

 سو هيلع هللا یلص لوسر هلا E ۳۹ رانا EP ک واب وب نوزوا یرشاو ٠

 یراقن رش مسج هکر دب و ره ردشعاوا 4 ر 2 ار زو ر رد رعطع ۶ هر

 سار بو روس هرون هرزوا a دهه هرارب هدیآ ره هن رلهصاو كرابم ) رکید ( ۱

 هدیاب وا هج وهف« فب سشثیدح بواو ا هدنوق لاکدوخ هدنصو صخ عاجیدرازع |
 ردشاوا عقاو كعارود یتیرلنوتاخ زوفطهک رب رلیدا شار و یتوق هنسک قرف |

 كرام (رکید ) یدنا هيا هلا لادتعایراردلاب نعي یرلقاس كرابم ( رکید ) |
 ك )کوا! بولوا هصقهنونوزوا هن نکل بولوا یربا ید یراقاب كرابم یکی رللا |

 رهاطو جک لوف یرلطافو یراکدیسو یرلناق درهم بو هدناف اف ) یدیازآیآ ۱

 ( هرزوا )

۱ ۳ E EN کھ 1 ات E میک 

 یناش نوبت رهم تعاس یرلکدتا تافو نوګا قاوا تعالع هنرلتوم تڪڪ ۰

 ۱ هاا لاحو یدرون زوک هاتو لوا بوش نو نوا كسکوب ندا

 کک ےہ ا ہیک ہک یک کہ ےک ی ی ی ی انی ا چ ۳۳

 یا روس کیان می ی

 | یدزعودهرب یرهکلوک الصا هدنزابض فک نیفلوا ضحرونانطاب و ارهاظ |



 | ید ىوأملا لح لود باس یحافش ما را وا 9 8 ج

 ار یراق رش وصعر را هک هلوا مولعم لصاطاو ( ,كناف) ردرلشع ااعا و می رمەتودد

 1 کد هر يرلاص: ۶۱ تداعس ءاضعا عج ںوایدار , هرزوا لادتعاو تفاطا لاک

 ۱ ردشک دااط> EE تباثن اس یر عاش مک ىدا ارم هیلکلاب ندع

 ۲ لک نمآربم تقلخ *ءاس لادلت 1 كنم ن تنجحاو # یہع طر ك نحو ( مار

 همالسا ا هيلع لوسر تریهح هددبند) تهاوء (رنر) ءا اک تەل دو JAS #* بع

 هله جور ۳۹ را ریش ندب ءاضءا عیچج لرلزآ یلاعتو كرابتهللا هکر دن دنا كناما

 ۱ ید قج هلبدارب و بویلدارپ هلهجووا هننکرب هرکصولوا ندرانآ هکر دشعارپ ۱

 دعس عش یزارفارس كمگءارعش بواوا روک ذموید هل روتک ناعاوید ردلکد

 | * د لادتعاب دب ورور * د لاج زادنامورفءام ( ظن ) هکر دشعد یزارش
 | هتستب هارب همهنا * د لااب ردق رظنرد * تسون یتا زمو لاک اررقو سم

 لاجرکم دشابتهام * دنا رمشح نیمز ردرقو ست * دج لاللط رد ع وم هدمآ

 (هررح)# دج لآو تسا سبد قشع * یناوجو یک یشاعرک ۱ یدعس * دج
 ندکلموسنا # لر هن رژوا هولص ردنا هل »# لر هن زون یغانا ادق رلناج

 تایئدنو ۳3 لر هن زول یدلوا لو دم هلا رهه *% رول یدلا نددع یور مظع

 كدح هننزپاهلاتالاس هلکعطا * یدح یصاعو» ||

 + مالسلا هیلع لوسر لاوما ردرشعنمأت باب مس

 : : دابعنولو فاک قااخ ترصح نیغلوا هورح صح دقیعح هفشک یابند لاوما

 یکدتشآنوصم ندانغلا مزال ۶ام ثروم یانع یی رداتعا داشرداهت دادس دابع

 | هبلع هللا لص لیلا بجاو لیلج لوسرسپ # ردالقع موخو اك مولعم
 | ك رالبلقلام یراقدلوا كلام هلج خد كنب رترتضح لیصاو ءادغلک سو
 ۱ یساحرب هک دستنا تافو هل د.ع یراردیالوا هکر دود اجا كنيلب صفت یاوحا

 یز هود كد هت شاب کش نوکد ثارمع نویگیروسرب هود هناد شل لد ۱ هب راج

 پلاطوبا رابع كد دنشاب شب یرکینیکغب | تافو خدوا نولواهدنناب باطل دبع
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 ١ كد هیملوا ربمغی هد دنا قرف وات هدعر ی ادا  4کندوخاتونلری 

 | لاه د رکب وبا ت رضح هدسعب بودیا لذب هرانوپ نلام هلجج هقیدص جدخ
 || بولو! ضرف هلام هلا رافکه جرک صن دتر که هب هنن دما ینا * یدشعنا لدن نلانمو

 | یسجخ كنمانغ لاوما كتاوزغ نالوا عقاو هطساولاب و تاذلاب هنراقدلشاب هبازغ
 كنیلو صح ېونس كني رق روم ؤادآ دذ هد ری هدنسدب تكنرعه اصوصخ

  ۱هثسسنزا تباغ هشراشاعم رها نکل یدبا یرلح رمص تلءودنک هل رها قصن

 | یدرارونک هلضارقنسا هدنامز رنک | بودبا هقدص هراتعس» ینزاس بو وتیلآ

 | یدیانهرهدندوهب رب نوا هلک زووا یراهبجرومد هدنراک دتا تافوتح ۴
 َ  0هماجهایس یربقآ یر هد هقرتت«تاقوا هک رد وص هدنصوصخ یرل سابل هلج

 | دنیلد هنتسوا هاک هکیدباراو یردیقع والتفقآ جاقر و بولوا یرادنیلد یتعب
 یراچاص كرام بوک یدنبلد نکلا مسنا هاکینا نکلابز مس دنیادهاک بوراص زا

  ۱بودیک هفهروص نرطاخ رهتسخ قابا نلابو ابق یشاب یهاک نیغلوا قوچ
 [| ید ناه یرادنیلد بویک ین هدنرانامز كنج هکیدناراو یراهبقیع ولقالوقرپ و
 | ا ! بودازوا ناسایطر دق شراقرب هن ل هقرا بورابص هدنراشاب بواواعارذ

 هد راکنحودشلوا مقاو کلیکی ج3 مانسو لی بولوا لام یاسا وکر لس بز زا
 یرلادوواس هجولاس صوصح + کیک. دنکیداک راب ےلداو هدرل هارب و هدراهعجو

 هنس رشط یدیا یضخا سدنس یب رب بولوا یراناتفف جاقرب هدهقرفتم تاقواو
 هنس ضوبیک وصو شو کیک یروک نا شاالبق شاقربیک نطق حب سدنس
 | نو رول دنس زی ضع یک مارحا د ودا شمکید هک یلصح تولوا عفاو كيك

 | مدع ضح بوک هسرواو هنره هکوک هرمزور بویلوا دیقم هلسابل ولردرب درظم

 || هرزوا برع تداع بویکر اسابل وللکش دنهکو شغاع اینک | نوجا اتد تبحم
 || راط یی كن راس-ابل شسلکید یدررون اشوق هطوف یهرازا بوییک نوط

  1هن رکاب و  TEEهنب رزوا سابل یدنا لده وراقو ندنرلکوک

 || ینانزواو بولوا یراقاشوقرپ ندناتنه» ول هقلح شموک هدرب چوا هفعاشوق

 كرابم بولوا یراک دا جا هاسیکیا یراصیکیابولوای رلادررپ شراقرب عارذ ترد
 تولوا ند رد ول ویساط هدنلکش نیل یتسوا هر ژوا تر تداڪ یرلفاعب

 [ ندرومد ولىاق شوک ی رب ندشهوک یقاصیرب یدنایرد تاق تاق یسغاشاو

 | رطسچ وابولوا شازاقوید (مللا لورد ) هدننسوا كنس رب بولوایراقناخیکیا
 (يظعن هللا ةا هدهتروا ۵ سر مدیعاشا دیش بوئقوا واوراق ندتعایشا هکیدیا

 )و ی ی اے و اک

 جم ا ب

SO ET RO ون 

 ( هدوراقو )
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 4 + هدق دلصاب بویلوا شازاق هنسکع یک ررهم واس یطخو یدبا هدوراف وب
 یراتب عاتمرب اسوینوابار ۴# یاد | ارگ دن د صوصخ وب یدرواوا طخ ورغوط

 ردق كج هنوتروا مدآیکیاو یراکشودرپ ندنابتخهس شلوط بل امرخ هکیدناوپ
 یرلقاثج جاغا هناد تردو یوتروا هن رب ناغرون یتعب ی راسک شاروا ندی
 ندجوتویزلساطر قاب زب قاب وب لافصو یراب فوصر بند رد هدنلکش یساغوقویقو

 ضارفمرپ و قارطرب ندابو هنببآرب هدنحاو یراباق ویر كج ها لس |

 كجچوکر ردق قجاروط غا كجءروسهشاب ها هنشر و نادهمرسرب و كاوسمرب و

 یز هلیکو لرد یکیا یرلکدیددمو عاص ندجافاو یراقانجرب وا هقلح تردوقودنص

 ابسماخ *# یداراو یژرب سرب ندنجاغا جاس یرلقااو وتروا واردرپ ولب وتو

 یولباد یا یرهبجیدب یراجلق زوفط ءدهقرفتم تاقوا هکیدناوب یراب ر> تالآ
 كجوکر ب لوس و یراردنوک ت رد یرلناقلق هنادچ وا یراشکرت ندب ردیناص

 هدلا قیدصقرب یرلناک و چر یرارداجرب یر هفاغوت نەی یرارفغمیکبا یزهبرح
 نالوا ندر هايس ولو | یسهدرپ یسویفاق اس كن هشام یرانوناخو یراصقجانوط
 كن رپ هکیشاراو یرللع چاقو شاپ و بواوا یرافاعس ر وادآناغعلوس و عب رھ

 نانا 1 شبیر کب هلج هکیدیا وویراراوطاسداس * یدشازاتداهشٌلک هنتسوا
 بولواقآ ی ریدباراویرارتاقددع شب و * رد هیف فاتح یسقارهیلعقفتم یسیدب
 زاویرراج-جوایکیاویدزمباک اانایحا ىلع ترضح نامزدعب هکیدنا لداد یا

 هکدب اراو ییرتهود قشاد ددعتردنوگا كغ یدو ىدىارۆقعدىع*| كن رب هکیدنا

 * یدزلوا رداق هکمروتوک یسب رغندناهدق دلوا لزانیو رولواابضع یمس!كنب رب
 ییرکی راتوا هدتفارطا كن رهش هنندم ادعامندرانوزک ردروک ذم هدسیم!پاک

 یسولوطه رق كو یکیا ندرانا نوکر ههکیدیا راویراهود یشید رولیغاص ددع
 نشه ندهیاج بوشدیا اذغ یا لود هل ران وئاخ زوفط ںولکد وس

 * یدزررب و ندنا د ه هفصباخانالوا ارقفو درج بولوا نک اسهدرافب رمش
 هدابع ندعس هکیدا راو یراهود یشاد روایغاصددع شب قرف هد هبندل پهاوم
 هنادرب و یرایک قلا ید و یرلذوش هنادزوخدو * ردروک ذم ودیدشهردنوک

 قرق «دهفرفتم تاقوا هدنرارع تده اعباس # یدا راو یراسورخ قآ
 | یک یراقدسلا نوناص ینیک كنهلجوب بولوا كلام هی راجرب نواو هلوق چوا

 . هل زرابتخا نسحكرلنا قاتعالادعب یی راضهبودادازآ نامزدهب نیک لالا
 لوسر بودا می وزتو دازآ هکیدبا هئزاح ندب ز یرب ندنرلجما یدررونالثوق



 ەچ هوپ زیست

 یلاقنلا ن نوتاص هکیدنا نا و د یرب یدراشعدا لغوا یا مالسلا هيلع

 * یداوا ارج ادح ندنرناب لدهس:افو ادخ بح ترضح نودا دازا هدلاح

 هنن رلشارف یدزد كس راه راجیدنآ موا دم ذش راتمدخ هکیدب احلا وبا ید یر

 یرالغوا هی راس فرش هب رام ترضح ندن راجا بؤلوا راهفزمشم ها كەرەك
 رواک هد هوا باب یژراکمدخ نایلوا لوق ید یسهدلاو كيمارا نرنطج

 مالسا هيلع لوسر هدربتعم باتک ولدآ رشبلا دیس دالیفقرردلا جرد (دلاف)
 یهرازارب و نع در هماج نا نامه ند سف نافل عسیج هدنزږلک دنت | تاقو

 شفقوط ند هش و نع یابقرب و ادز ولرانکرب ورا هماخ یتلو ییاع هو

 هک بش رداح كوب ر و ےک هايس ولتمالعی رانکرب و ملک قار و هماجنرب شیکیدو

 یدنلوب دوجوم هسبقرع ولقالوف یکیاو هیقرع ج واو یدشعاب وب هلبکنر سرو
 یرهبج رومد بوند یدیغوب هثنفرپ ندایشارسو هاو نونلا یربغ ندرلنوب
 هدوونلا ج راعم × زد-شمک هدوراقوب یودا هدئهر نوجا هپ را هليک زووا

 نوا یدوجرب نالکهناعا هلهجو حجانح هلیصفت هرکصادنرلتافو هکر دروک ذم
 هق رد« نراکرابم ٌدهاح یراک دتا تافو هدنګا كنا مالسل اهبلع لوسز

 بتک (هدناف) رایدروک شماکید هلیفیا امرخ هذرب ید هدنرلکد روک بوروتک
 سما بواک نوتلا جاقرب ندربربهمالسلا هیلعلوسر ترضح هکر دررح هدربسس
 یتددع زوقطا زکات ىدا قلا ندا نوللوا سعت هنارقق هلیراق رش
 ںواک هنن رارطاخ هدراضتحا تلاح یدرلشمرب و هعمالعص هندشنام نرضح

 لوا هشئاما نیک ا تین قمراو هرزوا ةقالع عطقو ابد كرت هقالخ بر باثح

 بود زدشاوا هبارقفیعب هلا قاغلا هدکدیدرروط هد بود كدلبا هن یرلنوتلا

 تولد یک دردشاوا هدقدل وب تقافا نولوایشغ ندشدش كاترارح كل هتسخ هدعب

 هشت د هدقدل ون تفاوا بولو ۱ یشغ رار ۹ نودردشلوا یدسعا هدک درد قو

 یرازوتلا مالسلا هيلع لوسرهدک دید قو ماک دىلا ندننرمحلاک یتدوانوروص

 بولد ( هدسنع هذهو هللا لول نا هب ردح نطام ) بوباص هلن رالا كرابم بولا

 بور د ڈا وا دوا بوروس ولد ردشلوا هبا هق بور و ه:ییع ترم ط> ندنآ

 )48° EES مدلوا تحار ید دن ثا هدکدرب و رخ بؤلک

 فیصوت هلرورمطو دهزو رقف هدحدم ماقم یلوسر ترضح هددند) بهاوم
 نداوسر ےظەت ءوحو هکردروک ذعهدییلح نامالا بعشبانک ارپ ز ردلک د بسانم
 هلفصو نانلوا دع ندهرمقح فاصوا هدنتف سان راس ن راف رش بانج ید یرب

 ( ندنیصوت )



 تک o رقم

 ۱ تودد زدکر ک كماعد یدنا ریعق مالسل | هيلع لوسز # ردزاربحا ندتیصوت

 1 ندقلس ۆى ییقالطا دهز و لیفت مالسلا هیلع لوسر جد الع ضرب

 كنابند ییعد (امق دهزب یح اتدلاردقامو) هدنراکدید رد دهاز هنسک نالف هرب

 ۶۱مهف صع) یشکر ز جش یسراش یراح * بواد هیلبا دهز:دنآ هکر دن یھرحو ردق

 || ءارقفلا لاح هلاحالو طف لالا نم اریقف سو هيلع هلا لص ىلا نکیبا) نب رخ اتم
 ترضح خدو بوید (هلایعو هسف ین هاند مما نکد ەل هللاب سانلا ینغا ناک لب

 تولد ردقشوب ییعحهلوا عقاو هند وم تیافک ی سانعم هکر داکد کا لوعش

 ۱ رج نباش رغم همالع بوش د یدردبا راکنا هدتاغ راندیادافتعا نفالخ كلوب

 ۱ ِ * ردروک ذم واد شعد ردعوصوم ردلطاب یبدح ) رفا هد و یر رفغلا )

 || مرکا لوسر قجاوا هرزوا لاونموب لاح هکر دنا روصقرپ دبع نالوا روطس ورح
 یدااند هرات ED هدر كحهبد یدادهاز دوخا یدا ربع لسو هلع هللا ی ص 1

: 

 زا هدناندح یراتردق هتعسو هللا تهجرهمالک لصح بوند یدنا تعانق لهاا

 سفت شاعمو نودا قافنا هقاقحهسا نادا مدد نب رالام نربک هش رللا نکیا
 ١ رهاوج یراتدعم هرزوا تاق بوما راخدا قلحرخ نوا راکتمدخو لایعو

 | یراضلارشک راعتسسم عاتم لواو هن راضارعا لاک ندضارغارب یابند ضارءاو |

 || ردمزالوهم مزاحهجور ققلواابنا هلبایتعمرب ردا تلالد هغلوا ءانب هن راضافبا
 هد کا دتما ضاوخ نمانلعحو هيلع لسو هللاییص

  Soچ مالسا هیلعلوسر دالوا لاوحارد شع عسا با 1

 یراهع رک ترد هکر دوب یلاجا كنصوصخیمارک داعادالوا كمانالا دیسترضح

 لوق بواوا دف فات یددع یرالغوا كکرا نکل رداهماع قفم یییدلوا

 لیصفت هجرت یرلتدالو نامز كن رادالوا هلج رایدبا د دع ج وا نامههرزوا جګ
 لوا كلوسر نرضح هک ردررح هدربس بنک (مساق)رونلوا رک ذ هک رد ون یرالاح

 رایدلوا اند رومشو ینکم هلتنک مساقلاوبا هرزوا برع تداع نیغلواوب یرادلو
 راضعب هکموروب هجاوف رب بولک هدوجو ندنوناخ هج دخ هد هکم هولا لبق
 بوباسشب كدهبآ یدب نوا .هرزوا حصا لوق كد هیجاوا رداق هک هنآ هجناوق

 زوتوا مالسلا هیلع لوسر ردوب ویب كلوسر تان (بذب ز) یدتا تافو هدعب
 . كن هد ترضح یسهدلاو لوسراا هوب لبق هد هکم بولک هدوجو نکیا هدنشاب

 | سس
 ند تست بنات ا
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 مو یی ام

 هناعا یبوز هولا دعب بوئلوا حاکن هعب را نیا صاعلا وبا یسداژ هرشبه

 هلرافک ضوب هدرد یازغ هزعهلا دعب بوبلوا لاح ید هش رفت نکل تویک

 ودنک هدقدراو بوللوا دازآ هلیطرش كمردنوک نددکم یتنوتاخ هدقدلوا رسا
 لی هب رح ین زترضح هدا هفحت شب رق رافک ضب هدلوب بوردنوک لب ردارپ
 بوردنوک هر هکمهلبا ربچ ررفاک بور شو د نیغ وا یلیج ,دک د شود ندهودبودوقروق

 بور دن هبهود دفح هکر نیکمردنوک ییهثراح دز مالسلا هيلع لوسر هدعا |!

 ماش صاعلاوبا رول نح هجدرکصاد ۵اب لح وغ یدرونک هیهشدم توحأق

 ۱ ی رو لام هدکد اک هب هش ده دوا نولآ رانا سم یلام نکرولک ندنتراجت

 هکر دب ورم * رایدرپ و هلبادیذجاب وهرزوا قباسحاکن یتبراع رک ماللساا هيلع ||
 تافو هدنشاب رب زوتوا هدنابب یجنزکس كتر عه نیفاوا هتسخندلج عضو نانلوا رکذ

 ترضح هدننوک ی ف هکم بوشرپا هخولب نس هکیدلاقیلغوارب ولدآ یلعیدتا

 | هکیدلاق ید یزفرپ وادآ هماما یدرلسشلا هندرا كنهود یرلکدش ینآ لوسر
 بول وق هرب هد هدجج” بوردنب هن رازو ما هدنګا زاغ بوس یا مالسلا هيلع لوا

 بجومر هركصندتافو همطاف ترمضح یدرارولا هب رازوما هنب ةدنراقدقلاق
 ىلع ترضح نوغوط واغوا ؤادآ دخ بونلحاکن ینا لع ترضح همطاف تدصو

 دع ثرالان لفون ن ةريغم ندئساب روا ىلع تدصو بج ومر هدقدلوا ددهش

 كره نکیا هدسنحاکن كمر غم بوغوط یلغوا ولدآ یی نوتلحاکن باطلا
 زول هب واعم ییهعاما هدشنافو لع ترمصح هکر دب و ره * یدتا تاقو هدن_سللا

 هیضار هحاکن هلام قمح لوا دک دتا قعاحاکن هللا لعم رهم نونلا كس
 ندا هدنشاب چ وا زوئوا مرلساا هيلع لوسز هرزوا ما ل وڏ (هیفر) یدلوا

 نولوا یسهحوکتم كيهل ییان ۀتع هدهکم یدنا اسح هدنناغ ب واکه ذوجو

 ردپ ودتک هر تئاسخ ةع هدفدلوا لزا یسهروس ( بهل أ ادب تدت )

 هنانکترضح هلءا یهلا سو نیغماشوب لوخدلا لبق د نو رطاخ ی رقع رقس
 هورع یدشغا نرعم هبدنندم هدعب هشيح تالو هرک يا دلکنا بوتلوا حاکن

 تع ره نود تاقو هدانا لوا تولاق هکملک ینآ ناغع نولوآ هتسسخ هدزد

 کردن ورم * یدلک تسار هنتفد كلوب هتک نروتک هيه دم ینبخ رافک
 قوخا هد هنده نکیا هدنشاب تلا بولوایلغوا وادآ هثلادبع نکیا هدشبح ندناع
 به یبا نب دتع هددکع (موللک ما) یدشا تافو بولوا هتسخ نکا هم ید
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 یک هه زوم
 ٹر _نوباش و نوک رطاخ یردب لوحداا لد جد یو E3 یسهحوگنم |

 || ہدنراکدشااعددب ود (كبالکن م ابلک هیلع طاس ےھللا) هدکدتا افج هلوسر

 || هبثر ترضح یتوناخ كنا ترضح یدلیا هراپ هراپ یتا نالسسرارب ہدناوپ ماش
 | هدنسهرخ الا یداج كنلس هج وا كنرعه مالدا هيلع لوسرنیکغا تافو
 ةنام ید: ناو هدب یم  ىذلاو) ودا حاکن هناعع یموئلک ما هلةح سه

 ین هللانا ییرمخالیرمج اذه یرخا كتحوز ءدحاو دعب ةدحاو ناع ته

 مال-سلا هيلع لوسر ینزاع بودا تافو هدنزوعط كنرعه راددرد (اهکحوزا نا

 یدراقا شا ندنرزوک كرابیم بوروط .دنرزوا یربق نکروتاوا نقد بولیق
 نکیا هدنشاب شب زوت وا هرزوا مع ءا لوق مالسلا هيلع لوسر (هطاق ترضح)

 || هرزوآ حتا لوق ندنافو لوسر ترضح هد ی ر نوا كترعه بواک هدوجو
 را بودنا تافو هدنشان ز وفط یمرکد یتوک ی 4جوا كاضءر اه هرکص یا تلا

 || هلبوباکا هدنعزت تلاح لوسر ترض> بودا تافوراتوب ادا ندلوسر تیب لهآ
 هللا نال دمطاو تیععانا) ۳ لوسر هد هدا بهاوم * ىد تراشب

 ۱ (راثلان ع اھو اهطق هنلا نال) دو بود CE ع ترذو اهیطخ

 1 ۳۹ -اداژ را ندعهح را لاو یرات ر ذو 1 لات ۳ ید ردراشعد ۱

 ۱ یتدداوا هبعلم هاکعد ارهز رار د کک طف هحرعارز en داف

 || ردنوعخيدلوأ !وضالا عمال یحک سعت دننام یب وخ هدنخرف یورو انسحو هلیج
 | هعطعتم ندنرانوتاخ یسهنامز ابسو ابسحو اندو الضف یتددلوا لوت ید یقلرب

 ترضح راشعد ردنوهلدلوا هعطعتم نداد راضعب ردنوهت!دلو| هزاتعو

 | لئاضفو نوربب ندلای راد یناصتافرشقاص قاصوا تان هما دا ةمطاق
 || تنواب یفکوج (مظا) ردنو زفا نددعو د> راثآو زاخا نالوا دراو هدسافح

 نیفلواییها بحا هلوسر ترمع> ( رتن)مالسلاودش هتفک اهحدم همه * مانالارمخ

 هرکصندهلجب کر هرقس بوما ی ادد بو وا یزغا كنو مالسلا هيلع لفسر

 6 ۵ ییم طا هدژن دح و یدروشلواک | ادا | هدنراکدلکبولب ربآ

 | ةدیس ینوکتنا نیضرتاموا) اباط اکا یخدو ثبدحرب ود (ینیضغا اهبضغا

 (ذنِطا لها ءان لضفا ییوکت نا نیضرتاموا) یخدو ثیدحرب ويد (نینهولا ءاسڏ
 ( راثلا ىلع اهت رذو هللا اهمرخ اهجرف تنصحا ذمطاف نا ) جدو ثد>ر ود

 یراتافو مالسلاهیاع لوسر هکر دو رم *# بوئلوا رک ذ فیرش ثیدحرپ وید

 | بودا تافو لوا ن ندی لهاون-( 7 ۵ | له)ءاسقق دیس )هنغالوق تنهمطاف هدنلاح

 ( دو )



 ران نت نر زا تفاوت *% ردر SEE دن رس aE لوا 3 ۱

 / | هرکص هک دخ هرکص هب طاف هرکص مو الوا ناسا "هرمز ناوسل لطفا هرزوا

  هدلاوحاو لاعفا عیجج هلوسر ت رمح ردا هه دص ا ردروک ذع ورد رد هشلاع |

  وشرافاکا مالساا هلع لوسر هدنامز کیداکمدمرو هک رز هداب ز ند هما ۱

 ۱۳ ار کا مال ملاهبلط لوسر نورو ةر وک دو وا تورو
 ناک ذا) هکردب و مم ندیاع ترمط> هدک اس ES یدردا هلل وب مر ۱

 تن طاق نع کراصبا اوضغ منا لهاا بجا ءارونم دانم یدان ةمابقلا موب |
 هنج بوک دج تن همطاف كموب زکب رازوک یخ رشحت یا می ( رعیح دج |
 .هدئلم یجکیا كترعه هرژوا چا لود هک رد روک دد هدربس ۱ ب 8 ۱

 هکر د و رم × رلیدلوا مجهدهخایذ بونلوا حاکن هب یع ترضح هدیجر رهش |
 چو دوخا بودن توک هدنراک دتسا ی ەمطاف نداوسر ترمطعح رو رکب ول ا

 | ىلع ترضح نیکعد هلو هدک دتسا یلع تربضح هدعب بولد مرظنء هب یهلا 1

 | ب هبچ هدعب بوناص هب هلا ناسکس زویترد هڼاقع ترضح ییس هبج روهدرب |
 1 لوسر هدک دروتکو بد ردلحم رهم ىلع ترضح نساهم توبالشغا 5ا هنن ناعع

 بودرب وبل ا نوجامزب هلکنوب لالباببولآه2ا هضبقرب ندنصا مالسلا هیلع |!
 رب هر, شلروا ندشبا یار امرخ نیکعا را نکرادت زاهج هل.-تدقأب كرل ها ١

 ندلعترضح لتح ن دجاایا رلردلا قدصا رب شلوط هلا ی یل امرخ یاو

 یچا ندناتنهرب هب رفر یلاهنرب یزاهج كنهمطاف هکر دشا تیاور هلطاسو ||
 ندشموک ناتففیکا TE 5 + * ید قدصبرب س 1 وط هبا قیاامرح 1

 یتسعد یکیا هبرفرب یتمرکد لارب قانچ جاغارپ قدصب ییاسوئرب كز لب کیا |
 هاک وب هد هونلا جراعم بوند ىدا كالا نعد لس دوخا قاروا نعل لجو

 قدصدرپ ندنابشم* هن دعتعرپ ندنابته* كشودرب ندنزب ناک نیلاق شلوط ||

 بتک بونید یدیا رایت سد حاقرپ ندفاربطو هدرب رب شوط ندکوب و ابعرب و
 بودیا عج ییاحا ضهب نوجا حاکن دقع مالسلا هيلع لوسر هکر دررح هدربس ۱۱

 هیوطسو هناذعنم بوهرلا هناذعاسب عاطل) هیردقس دوبعلا هتیعتب دوم هند ا ) ||
 مهزعا و هماکجاب مه رعو هر ده قلا قاخ یذلا هضراو هام یف ه رها دواکلا

 لوح هتمظع تااعتو هبا كرابت هللا نا لو هيلع 2 هل ےھھرک او هند ١

 لْئافنمزع لاةفمانالا اهمزلاو ماجرالا هب حوا اضرتفما ماو اقجال بیس ةرهاصلا |
 لا هللا رم اف ار ردو كبر ناکوا روا ا هلی ارش 2۱ هان ان و



 ین واف ءاضو کلو هر لمس 5 اا (ER )5 من 7 ۱

 | لحو رع هللا نا و ` ناکلا ما هدنعو تش و ءاشناف هاو ناکا لحا لکناو

 ۱ ةتاعبرا ىلع هتحوزدق یتا اودهشاف بلاط نا ن ىلع نم طاف ج ءرا نا قرح

 | بوروتک امرغ قطر نویقوا طخ ود (ثالد لع یطر نا :تضف لاق

 مالس e ںواک لع هوا نوش اق رلثلوا ضا واد نکشداق )ا ویهتا) |

 هاب آل رط ۳ كحوزا نا را لجوزع ةللإ !نا) توقاب هلم هن ز رو ك 1

 ۲۱ :هدک دید !a) لوزا ئالد تضردق) خدوابوبد (ثاد تضرا ضف لاقثم

 اكتم جرخاو امكیلع كرا و اکدحرعاوامکلش هللا عج) لسو هیلع هللا ییص لوسر
 هيلع دصک یر اکدتا عج هر Sail جاقر رلیدتا اعد وید (ایط ارشک

 هنا ھنن بوآ ll هلن رزرغا كرابم ندقادرابرب بورک هل هب هنا ول مالسلا

 اهت زذو كي اهذیعا ینا هللا) ب وپ رس هئشایو هنکو تا همان هدعب توکود

 نویقوا یاعدوب دن نول رس د هئسهفرا هدعإ بولد e ناطیشلا نم

 نود (ذکر بلا و هللا حساب تالها لسخ خدا) هدعد ت ودنا هل و ید هن ىلع هد

 هللا لوسرا بواک نامز دعب نر هکر دب و ره × رای دقبج هرشط ؛هلتداعس |

 ۰ زدنوک بود كشود هکک هکردراو نع رد ن ويقر نامه قحهتاب هنن توا |

 نارغ ن یسوم ناف یریصا ةشات ) هدک دید نرکو دهن رزوآ ك 9 هزع زاوط

 * رابدروب ود( ٦ ةنارطف ءءانعالا شارف مھل س دل نیس رمشع هت ارعا عم ماقا

 مو ۵ تواوا یرالغواوا دان سو نیسحو نس> ندیلع نرضح هک ردب ور

 دالوا و ای یرغ ندهمطاذ مال سا هلع نور لس تولوا ئزلرف وادآ بد زو

 ندشار ءافلخ ىلاوحا نينسحا نيس ح ردسلوا i هیلکلا نادنرا دافحاو

 | تافو نکیا ربغص نح روب نم هک ردوب ییاوحا كن ررباس بوللوا رخ: هنرخآ
 ۱ لوشود ین نعل طعس هکیدا ن یک همطاف دالوا رخآ هددوشلا حراعم * یدلنا

 یذباوب یتوم ضر بولوا هتسخ همطاف ندلاح لوا ب ودنا تاقو نیفگوط
 رک ترم هارهع هجا كس قرد نکدا هریخضص موالک ما هکر دب وره * بوئید

 || نوع هدکد تا تافو رع بواوا یی وادآ هبقر یلغوا ولدآ دز ندنآ .رودحاکن
 ن د یردار ك هدک دشا تافو دوا نوح کز بلاط یا رة عج نا

 < aتافو ید اج ادا تافو نکا ةرفص تولوا یزفر ناد 1 بونا اک را 1

1 
 د ۲ ییغوا مدح اکا یو لا یولحاکن ر هد ی هللا .ع یردا 7 هدکدتنا

| 

 لاک یی همای تذب دی ی ۵ نا هللادع. دک دن اناوو هد وک و هر ۳



 حس و سم سس سس سس سس سست سس

 هرچ 7 تا هما ند 6 ۳ و كا 11 ی رت>

 هدیطوس لاسر * یدلوا یدالوا ندنآ بوالجاکن ماوعلا ن رمب زا 5 هللادبع نیا

 یرفولدآ موئلک ماو یرالغوا وادآ د2 ساء نوع ىلع ندهللا دبع كش ز

 بز یزق هسطاف ترضح كرفعج نب هلادبع (هدناف) ردروک ذموید یدلوا

 "ارابنتس>و یتسح نکل بوند حد یرفهچ فی عشو یی ز فیش هنی رب ره
 هدرلاسروادآ فسا لا ةلالسلایف ةن رززا هلاصلا ار زرد هدا ز ندراب رج یرافرش

 ندب رذوندنتیبلهاو ندنلآ كوسر ترمضح ی ز لآیطورس ن دلا لالجعیش

 بوسنم هلوسر ترضح یک نیسحو نس> ترضح ییرذ نکل بواوا
 لوسرتبلهاو لوسر لآ اقلطهردصوصخت هننسحو نسح تلیضفوب ارب ز ردرالکد ||

 ارز ردسانع لاو رفهج لاو ليقع لاو نلع لآ ر انآ هکر درلنوا مارح قلا هقدص |

 لوسر تدلهاو لوسر لآ اقلطء دناسن كرلذوا نمّوم ندیلطلادبع یب هلعاه ب

 حرصم هدهقف بنک دارم ند هقدص نالوا مارح یذخا هرانوب ردسشعد راربد

 یی هفدصنالو | هنسانءم هیدهارب زیکر ذنو اک زکر دهبحاو ق دصهرزوا یییداوا

 نالوا ندنولاخ هج دخ تالوسر ترضح (هللادبع) یدازناجخد هرانوب قلآ
 چ لوق بودا تافو نک صا هع هدن [هش ب وغوط هد هکم ردو یدالوا رخآ

 بیط ءالع هج واوا بقلم هلبقل رهاتطو بیط نیفغوط هوا دعب هرزوا
 لئاو ن صاع ندشب رق رافک هدننافو كلوب ردرلشعااطخ نوددیدنا هتشف رهاطو

 | (كانمطعاانا) *ب و سو دک دید یدلسک ل هلذءالوا یلغوا كکر اعد یدلاو میاد

 یدشوا مذ صاصتخا رفک صام ويد (رتبالا وه كتناش نا) بواوا لزات
 اما تواوا ندهجدخ ترمعح مالسلا دیلع لوسر دالوا عسیج یرغ ندههاربا

 فرش هب راجوادا هبرامکیدردنوک هبده كقوة یهاش داب مصع مهار ترضح

 هدن رل هععابام رخ هدنس هرم غط كن ه دم .د دعا یذام هدنزکس كنرعه یدبا نده راس ۱

 دعص رب هلن والشفا لوقرب مالسسلا هیلع لوسر هز دما هدد ںواک هاند ١

 تداعس لفط لواو بودنا ناب رق نوبق یکیا نوک یبیلد بودل سب هنولاخ |

 یحاص بودناناس>ح او هف دص هاد ے2 رغآ یجاص ودیاشارت یتشاب كراب+ تزفک

 توپ وا بو هب رالا كرابم ی رادو بسم دولوم بوراو ااا هدعا توعوکا هر

 نواا نوک کی ےس و یا E نوا یزرگ دم هلج یدرارواک هرهش هنب بوچ وف
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 شع نامهاد نوک لاو یآ یکیا یمرکیاب نوک یتلاو یآ زکسس نواب یآ ید ||

 | ضررح ك موق رح موح رح موصعم ہک رد ورح * ید تا تافو بوا شو نوک
 كبانا) بوقآ شاب ندنززوک كرابم بوی وق هن رازید ینا یترضح لور دنوم |

 یخ رايدد (برلا طه ام لوقنالو بلقلا نزرح و نيعلا ىكبت)نونوز ك مهار
 (ذنجایف هعاضر نالی نبط هلناو یدشلا تام هناو یبا یهاربانا) هد
 ادص ناکل شاعواو نل ایف اعض رح هلنا) هد هجام نا نیسو تدحر ود

 یبد (یطبق قزساامو طبقلانم هلاوخا تقنعال شامولو) بونید رلثعد ( اید

 ناو ریاجو سابع نیا ندهباحج هدربس بنکن کل بولوا یو رم فیعضثیدجر |
 ناسح ندهلادج هنن بوند راشعد (ایناه دص ناک مهاربا شاموا ) قوا ییا

 بقاوعلادوج كنا یم (مظن) هکر دشعد هبث ماباطخ هلوسر ترضح تباث نا

 یقین نار اف * یللا ین كاواس شاعنا هنا یر * لعفالو لوش مملو نیم * نشیرل
 هلج يدلوا مقاو فوسک هللا ذمک نوکوا هکردب و رح ( رن ) لثمالب ادبحو
 مالتساا هيلع لوسر ترضح هدنراک دند یدسلوا نوا مهارا توم قلخ

 اهوُغًاراذاف هتابغالو دحا تول نافسکنال هللاتانآ نم ناتآ رمقلاو سعشلانا
 یدک هدوسحو یردالوا هرکصندنوب رابدد ( یلشب = اول صو هللا اوعداف

 ايلسل سو هیعتمو هیاگاو هتب رذو هلآ یلعو دم اندیس ىلع لص عهللا) ||
 یزرب *# نوسلوا مالس ةنماحعاو لآ ( مظن) امیعاعاد امارک ۱ مهمرک او

 نوسلوا مالس ةضور

 ( ےتاھما هجاوزاو مهسفنانم نینمولاب یلوا یا ) هدنآرق هدقح كرلتوب |

 بواوایزهذلاو لد تءاندنتهجیراوط#" نوجوو یرلحاکن ع رک نیفاروب |

 دادجا كنینمؤم حد یراناهماو ءایاو بویلوایتاوخا كننموم یزنهع رک كراتآ اما |
 یدسیلکد یرلتالاخو لاوخا كننموم جد یرلتاوخاو هوخا بویلوا یادجو |
 رظنهران او كلی وس هل رط یرمغ ندندرا هدرپ هلرلنآ نکیا نینمّوم تاههارلذو |

 هکر دب و مند هشناعترض> یدیشلوا مارح هننماوقهروتوا هلی هدرا مر و كع |
 مالساا هیاع لوس ترمض>یدارلاکدینامما كانم وم نکلبواوایناهما كنننموء |

 نارق صف نینموم تاهما وشا یدیا یراذجام دلاو كتانم وهو نینموم عیج
 ندتهجح قلوا فعاصء یرلباععو باوت اصوص> هله دوره هباسا رباس هرزوا ۱
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 وات اتو ط e هدف نگر ا کردو رم * یدرافلو ۱ لیضصت ۱

 نیعلوا روم مالسلا دیاع لوسرهدنرلک دشا : اط تش زو هعقن هدا ز بولوا عج ۱

 همر هعشد هل رب ره او هدک دتا لوزن تم (كحاوزال لق یا اهنااب )لحاف

 یتزخآ رادو ب هلهللا ءاضر كدرلبد نبايد هللا قالط ندشن كسزلید بو وقوا ||

 لود سارو هللا هلم ساضر نسخ بودا یربت نداد یر رههدکدید هلا زاتخا
 نراتاج دقن هدهللا ءاضرو رابتخا یتعانقو ربص نکمنک لبا .هشاضمو نتزخناو

 كنب رزثکآ ندنرانوناخو كنب راهع رک كلوسر ترمضح هک ردب ور * رابدتلا راشن
 تارهاط جاوزا هکر درر.هدرس بنک یدبا شعوک هزد زو ردرد:یرارهم |ا
 ضایع یضاق ںویلوا لوبق یسه ون هکاوف شابعنا ندا قذقو بس هلوسر |

 ترضح نامه قعلوا ل هک ردراشعد راضءب رولو! لتف هلا هرژوا یودد

 تانآ هدنصوصخ یععع و تفع كلا هل ازفارز رد يسا زج كندنا قذف هیهشااع

 ند رق نوا غججار هبیذکت ینآرف كعا فذقاشاح اکا نکشعا لوزن هع ڑک |

 دو ردفخلوا برض دح ییا یسازج كندبا بسو فذق یلوسر .جاو زا راس
 ررضهنو عفنهن ی رادعام ررض بس هنجاوزا نیک كنيرانوتاخن ابن هکاردرزم
 لاک هتم رش ماکحاو تنداعاو نس سڏ جاوزا تالوسر تیرضح کل تقلوا

 هشلاعترضحیرادعم یب زكتهب رشماکحایح یداشعارومظ یرلتنوافمو عفن
 یزعلادیعن دسان دلی وخ تن .(هشدصلا ةعذخ) ردشملوا ذخا ند هق دص

Cy Eقم, و ین تا  

RE 

ASTای رم  

 نا ات ی ی

 كلور ترضح یصق روبنم هک یول نب بەك نب هرم نب بالکن یصقنا |
 بنک * یدناهرهاظیلاکو لاججو هرهاط یقل هدتیلهاج نامز جد ردندندادجا |
 راد هوشلا لبق هد هکمنلوسر ترضح هګدخ امدقم هک ردوب نلاجا كنالوا هدربس |

 راثآ ضعب بوردنوک توشوق هنیراکتمدخ مان هرتسم هلیش رط تراجت هماش ||
 لاکو لقعو لاجو لام دبحاض تواوا هبغار رابتخا یب نیفلوا ناکنشا یرانوین 1

 لوسر نکیا بیث هدنشابقرف هرزوا حا لوقنیغلوانداو تفع بسئو فرشو
 هلب رلحایترالا ثعاب حاکن نکیا هدنتشاب شب یمرکی سو هيلع هللا یلص مزکا
 هلوسر ترضح قلام هلج نیغلوا رادلام یدلوا هفعاضمیتزع بنا رہو هفرشم
 نساحخ لاصق لئالح ردشع الف و تاس: نا A هلتاعرو تدع تاو ل

 > ند هام یجدرد هګ دخ یمجوا دیطاخ یعکیا مر ال وا ناسا همز ناوس لطفا هرزوا زاتخ لوق هکر دن و زع* تولوا نورب نددح یئاعبو

 بولوآ ند هیت هارو و رخ یرادالوا عیجیرغ ندیشاربا EST تالوسر

 ( راس )



oo oیک  

  ETعساوق نو ی یدشمامکدالوا ال رص |

 یدنوق بغل ولد هه دص نیکعا ییالصب هګ رخ مدعم ندا مج هرزوا

 هر دیش دم دان ا السلا هيلع لیاربج و توت روهط لوا ۱ کروم

 فود هل * تراش هلی كشوکرب ندوجنا نآ هداج بودن امالس ندنب و ندیلاعت هيلا

 یدروباوجوبد ) مالسلا لیاربج یلعو مالسلا هنعو مالسل هل ) ید هد |

 دخ هك دلو مال رپو كاع هلا مامل ماد یاقج مالساا هلع لوسر هکر دب ور

 ه.ش رافب رش بلق هلا یریک دن ق> فطاو تیلسست اعاد امد هلا یضر یربک

 ییهشدخ مالساا هيلع لوسر ترضح نوکرب هکر دب و يه * یدردیا تب وقت

  ۲راعشاناح ر كنیدنک بوبد (اعنم اربخ هللا كقز ردق) هشناع یرلنوتاخ بوک

 سانلا بذک نیحیبتنمآ این ارمخ هللا قررام هللاوال)مالسلا هيلع لودر هدک دا

 ندنوبن لب شب نوا کردو رم *راشءد (سانلا تمرح نی>"اهاام یتتطعاو |

 هام هدهکم لوا لب چ وا ندنرعه بواوا یرانوتاخ هرکصخدنوبن لب نوا لوا ||
 ودنک مالسلاهیلع لوسر ترضح بودا تافونکیا هدتشابشب شا هدناضمر
 نزا ماع هبهنسلوا نوفلوا هرکصنوک شباب ج وا نامهندننافو بااطوبا یرلیع

 ولدآ دنه ندندالوا نالف ندنجوزیکلوا كنه دخ هکر دب وره * رل ىد وق دآ ود |

 ا تیرصح هلا ىلع ترمّوجح بولوا یس هلسب كلور ترضح یلغوا

 لج هنسهزانجیودیاآ تاقو ندنوعاط هدهرمها دوخا تولوا مس هد سه راع

 یلوترترضح نیغلوا حصو غیلب فاصو دنه روب نمرایدلوا رضاح رهش لها
 ن هفاعت یان رک ییا تش هت دصلا ( ةنا ا یدشتیام حدعو فصو

 ترضحبمک رولز * یول نمک نب ۾ هان دعس نب بک ن ورک ی صاع

 هک رذب وص * ردندندادحا كلوسر  AG ۳لب شبا ثرد ندلوسر توبن

 هد هکم ینآ هلعح رها مالسا هيلع لوسز ن کیا مدنشاب یدبا قلا ب وغوط هر ك

 ندنرعه هدهندم هدعب نوروط هدنناب اب ا كحوک نکل نونلحاکت ||

 عج نکیا هدنشاب زوفط هدنلاوش كنلن یجکیا كره دوخاب هرکصیآن کسابیدب
 یجندب یللا كتره هدهنیدم هتي بولوا هدنشاب نکس نوا هدلوسر تاو بواوا
 لئاضف لئالجبودنا تافونکبا هقیلخ هب واعم هدماش هدشناضمر یجتزکس یللات

 | اباطخ کا مالسلاهلع لوسر هکر ديوه هدنیهخک × یدیا نوربب نددج ||
 را هذه لوفیف رب رح نم ةقرخ ىف كالا كب ینءاج لایل ثالث مانلاین كر) ۳
  ES < Eyرک رب ۱ و رج هد دمرت تاو هللادنع ۰ نمكينآ ۱

 ا ست تست سس سس سس



 مگ ەە لە

 شلزا E ا شافو ر رح لٹر نروص یار شنا ا اللا هيلع لارج ۱

 ناب كحوزدف هزلا نآ) هدشاوررپ )ر الاو اندلاق ك هذه) ن

 یرغندنو E لوسرترمضح هک ردروک ذه هدرسبتک یدد (رکبییا

 بوسهداز دام قو هرکصاد هگدخو ردشالا ن کیا رکب یب رلنوناخر ها

 یوا هدل وت هدک درونک هلس هرفسرب و بو وڏ بغل ود 29 نغاوا ولقاکت لزف

 نوک رو رلیدید مئیلک مب هاو ینیعب هاسورعاو بولوا ر وضع نیفلیق
 بوبد (ةشاع) هدقدروص ويد (كيلا بحا ءاسلا یا ) هللالوسراب یرب ندا
 مالا هلع لوسر ترضح نوکر هنرلبد د (اهوبا) هدک دید (لاحرلانم)

 هللا ة جرو مال سلا هياعو) دوب بود (مالسلا اوره لساربج اذه ةشئاعان)

 اع تیطعا دقا) 4 و ره ند هشنام هن دهان رتسیفت یدد (هناکر و

 هللا لوسر رها نیح هتحار ف ىتروصبمالسلا هيلع لب مجلزت دعل دا را نیطعاام

 قلی نفدو یرجق هسآرناو ینوتدةلویریغارکب حوزتامو ارکب یتجوزتبنا
 ناک هناو هنع نوفرحیف هلهاین هيلع لزل جولا ناو قي کالا هتفح دقاو

 ءایسل | ند یرذع لزئدعلو هقدصو هتعیلح الا او هفاط ی هعماناو هيلع لری

 هکر دن وره * ردراشعد اع رک ًاقزرو هرفعم تدعودعلو بیطدنع هبط تعلخدتلو

 فتاوط راعشاو باسااو ی راوت اصوص> هلماک و ره صف و هلاعو دهیعف هدتاه

 تواوا هدراص چاه کلی دم تیداحا رمشلو هنادابع تاک را تاقواو هقراعیب رع

 نت هاحکرابک ردراشعا بنادر ا هاصالایود ةباصء وعن ندهاخڪكو نیعبات

 اوذخ)بودیآ تراشااک وب مالسلا هيلع لوسر بود یدلوا مول-مند ةا مالسا

 نالوا هروفوهرو>ا هبحاص هکر دن و مع * ردرلشعد ( ارم اذه نم مکنیذ یی

 هدلوادتع بتک نشداحا یکیدشا تیاور ندلوسر ترضح كنهروربم "هر وب نه

 ندهیاک ءاهقفبولوا دوجومثیدح نوازویکیا كب دوخاب نوازونکیا كب یکی

 ااف ۶ یشاسو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحکا ىلع لکشاام) یرشالا یسوموبا

 ادحا و ندهیاعکهن تولد (العاهدنع ان دج والا هشتم ع

 یاوا» ی دقت نعفسو قوس * هدخقاصوا رصع ی اوعع“ و (ےط)

 تک تاک (رن) یدالالع بولقلا مطلب نر ال * هبج نوا اهاز
 سس سس ی ج ج

 ( اس )



¥ o روت 

 ۱ هدفدروصود (نس ۶ ییا اا ی هزار e بولوا دعیالو دعب ییا ۱

 | ( نست كنا تاعاذا )هک دید ید ينا عام بوبد ( يسم كنا تلعاذا) ||
 || هدنراکدید (دءدنفیک ) بود یک 1 تاللا ںا ع رفاوعدا) دیر یدید ۱

 ا ارنادعل) نکر ردبا توالت یسود) و رب هکر دب و رم یدید ( ًابظناوع ولا )

 | یفصو نه باطا هنلاو) هدک ذلک ها (نولععت القا کرک ذدیف اب باتک م کلا

 ۱ ییعلطادق هللانآ) هدک دستا ن تاب 5 توالت ےہ خ هللا ارکفتو رد لاکو د (نآ و

 ۱ مه. ونذباوفتعانورخآو) EN ورا 3 )ا ها ین ةص ویر ک ذلپع

 ۱ تش (هدوس) یدید ردي دن )4: اع بوت ناهللا یم ایرو اطاص العاوطاخ

 ۱ یوانب + سهام نب قشر كلام برن دودسعن رسم دبع ن سق نذعمز

 ندشب رق یافج بولک هئاعا هد هکم هلا جو امدعم * مالسسلا هيلع لوسرلادج

 جوز هدن راک دلک دی هکم دک هژر هک ۱ ندا ت ےھ وود یجکلا هش تبالو

 ۱ اک ول هرک ص هر هشن اعادتا هرژوا ما لوک نیکعا EE دن دخ توداتافو

 رای دلوا عج هد دن لم اکا نیغلواكحوک هشئاع هدة هلکنو ز 4 بودا حاکن

 ۱ هذنرکس کر عمه هدک دا مج نوتاخ زوةط هد هدم ماللا هیلع لوسر کرد ورم |
 نام هدا ص یاصقا هلن لوس زا دک دتسدا قعاشو نیغلوا هجولشان ییهدوس

 | نیکعدمدلشغاره هشذاعیقنو زکماشوب نب ردقلوا ندنسهرهز زکر رلنوتاخ هدنمايق
 نوک یبا كنهشناع نوکررر یب ون كن رانوتاخیدب بوداتغارف ندقالط |

 ۰ كاتف الخرع ترض هرزوا روهشملو هد هث دههدوس هرول نه * یدلوایب ول

 || قا ورم ندلوسر ترض>یدتناتافو مدندرد یللا تكنرعهقاح هدنناوررب هدنرخا

 لیفت ن باطلا ن رع تب (هصفح) ردش رمان تاد> شا اھ هد شد نکا

 1 * یوا ن نو یدعنب حار زنب حا رنب طرف ن 3 هللادبع نب یزعلادبعن دا

 ا یدیا راشخا ترعه هل هلباسنخ یو نالوا ند هاڪ نالک هناما هد هګمام دقه

 | كني یججوا نره هرزوا حصا لوق نیکتیا تافووز هزکطفدنسافردب
 هدنصوصخ هب راج ر هدنزوعط كترعه نوتاحاکن مال سلا هیلع لوسر هدننابش

 هدصفح عجار ( بواک مالسسلا هلع لیناربسج منکر و یحر قالط تونا

 تعجر اکا مالسلا هيلع لوسر نیکعد ۱ كتجو زاهناو هماوق ةماوص اهناف |
 ییا وباب هدنرب قرفا هدننابعش یشب 9 كره, هد هنده راب د شرات نودا

 بودا تافو ن ul هدنشاب قلا e ترمضح تقالخ مد ند رات

 تیداجاندنوب راد ندنیلاتو هاج ی دبا و4 ساب یدبلا ند هام ترضح

.) ۷۰ ( 



 1( با ژ ) ردروک دم یددع ع ی هد دح بت ہک نودا تیاو ر هفت رش |
 و اد ۰ ۰ +

3 1 CS 

 ًز هبا رعق مالسالا لبق ردندتسهشاط لاله ی ندب رع لاف نرالا ن هع نخ تب

 ركى حد مالسالادعب دبقلم هلکعد نیک اسلاما نیغلوا هدانعم هکقیاماعط ماعلا |
 شجن هللادبع هرزوا حج الوق یلوا جوز ید هیذهمو داع تباقو هقدصلا |
 هدنسارغدح| بولوا یلغوا كبلطلادبع تث هوا یسهع کالوسر ترضح هکیدا |
 || هدنناضهركالب یصجوا كتر یز مالسلاهیلع لوسر هدقدلوا دیهشوا ادتبا |
 | یدستا تافو بذ ز هروب نم هدکدکیآ زکسابیآیکیآ بواوا عج بوتلحاکن |
 ۱ بەك ن هرعن هظدنب موزع ن رعنب هللادیع نی ةربسغلا نب يما تش ( همس ما ) |

 ۱ تزعه هشبح تالو ندد تما تواوا زه 7 هرزوا a لوق # یوا نا ۲

 : نودیک دک را ارکت بواک هر کم ندشح یداو هلا ها وبا وز یلوا كرلتدا ۱

 تش هرب یس ەگ تالوسر تربضح رس ی را ی هر دم نت ۱

 تأقو هدنل یجکناد ىج جوا یجدرد كنرعه هد دن دم ردیلعوا بلطاا درع ١

 یلیهالاکرپ لا بویمراو هرانآ ویتسبا رعو رکب وبا هدعلا بیقع هدکد شا

 هنس هر كذب ز یرلنواخ ندبا تافو نونا اک مالسلا هيلع لوسر نیفلوا

 لوسر بولأق یزفولدا بن زیلغوا یکیاوادآ ورع هلس ندنلوا جوز رلیدرونک
 حاکنیب همام | یزد كدر ج ترت > یرایع هر هلن ویلا هل اعر یرانآ مالا هيلع ۱

 كش ز هروب نم تواوا هدنشاب زوفطورعرو نمددننافو مالسلا هيلع لوسر راد دتا ) ۰

 هتفندنرانوناخ یسهنامز نیکع رسوص نکردا لسغ مالسلا هیلع لوسر هو |

 ہک داب و رح * یدرروط یتوارطك زو هدقدلوا زوو هثئسم تواوا هدا ز هدلعو

 هددندم هدلاوشهام هدنسد یاب هدنزوعطیللا كنرعه «رزوا جءالوق ذاس ما

 راسشءد ردو یتدناتافو رخآ كلوسر جاوزا نودناتافو هدنشاب ترد ناسکس

 هدتک یزکس شع زویجوا ندهش رش تیداحاکبدتآ تاور نداوسر ترضح |
 تن هيا یسدع تلور ترمضح یسهدااو شعچ تش ( بثب ز ) ردروطسم |
 جوز كله رخ تنب بذ ز نانلوارک ذ ااس هل ز هروب نم بولوا بلطلادیع |

 هلا كنودنک هر هاب مط یمسا كنساياب كوب رلیدما شادنرق ن وبال هللادبع |
 شعچ نیسغلوا ندرافک یمایاب بنز ییعسا كنوب مالسلا هيلع لوسر نکا هرب ||
 یراقتعم دیعودنک ادتنا. مالسلا هیلع لوسر ین ز وبشا هکر دب ورم * رایدوق |
 کار سادودقاو نونلاںو دبا حاکن هی هتراحنیدب ز نالوا یرالغوا ترخاو ۲

 رول نمهرکصادنامز یلیخ ندقداوا عج یسکیا بوردنوک رلهتسف رصعب ندنمم



 بز بواو ۳ اط ا لوسر هدعلا دعو نیغلوا E هداف اف ںوشلرا

 هل الها ت هک ناف ی طع تالو سرنا ھالا ( بواد او زاغ ا هدکدتشیا

 اهم د ز ی تالق ۳9 لوف كم ىساەد هد ڪتا امد ود ( هنع جوزف ۱

 رارکت هلکعا حاکن تاذلاب یاد ر كرات ق نودا E ) ۳3 " انحوزارطو

۱ 

 نودیک نسلژاحا ها كش ز مالسساا هيلع لو سر نیعمالوا مزال حاکت

 نیغلوا | دز را ول مال J ۳۹ ع لو-سر تروح REE بوروتوا قو تاغ ۱

 کلن ذود نا الای لا توس او روا )نالوا ناعح تا ىع الالاف ۱

 نهوتاأ ۵ ۳ EE یس لا ی

 ۳ هلأ 9۹ ناک کلان ادیآ هدعد ن ھ ۳ ی 4 اوذود نا

 عو كءروک هرارا ی اجا ی هغ تروع اهلطم هرکصادنآ تودنا لوزا ا

 بوت دنا راق هن رنو یتعب هنئارمض بذ ز هروب نم هکر دن ورم * یدلوا

 هدک دنسا نئافو كبو دداع ترصح یدلواماما یسودنک هنزاغ ںوردتا ادن

 هدنعح كش زون و بود ( لعارالاو یماتیلا عرفه ةديتف هدیفم هدیج تبهذ )

 *ردُشعد ( هللای اه ترقوه قدصتت یذلالمعل ا فاه ةن لا ذتبادشاو 2 دقدص

 عرسسا مالسا هیلعلوسر هنکجهدیاتافو مدععندلوسر حج اوزا هلج هکر د ورم

 هدنحشا كن رانوناخ زوةطار ز یدراشعاتراشاود (اد نهلوطا یافوخ یاوزا ||

 یکیدتا تیاور یداوب نالوا نوزوا ید یلوقیح نر و هقدص هدا ز ند هلجج |

 ِ ترا تط ( هب رب وج ) زدشلزا هدشن دح بیک یر نوا كن هش رش تدذاحا

 لا كس هل قلطصاا ىن د ند هعارخ لئاش ترا ول نم دعا مط انا

 . وز نالوا یلغوا یسع هدد قلطصللا نب و زغ هک رد ورع * یدیآ |

 ۳ راسر نسح E یگجو و ۳7 ےہ ه نیغمالوا رداق تار كن ر دز

 ۱ هلک چ وا بودنک بوج كعاو تاوامرخو قد وس ج ود ج وف هاڪ هل رلتوعد

0 
 ۱ الو او متن 4 هط نا واخ داق a اذا نکو هانا ن رطانربغماعط ىلا | 1

 ج ج

 است هللاا ) هداوررپ ( تاوم“ عبس قوف نم هللا نجو زو نکؤابآ نکجز )
 أ هدنلب یجر ییرکیاب یک رک كنرعهیدی ارد (نکوایلوانکجو زنتناو ساکت یلوت

 | ود )ٍ ها هزانجاو رضح اذن دلا لهاا )رع تروح بودا تافوهدنشا جوا یللا

 | مظعاو جرلل لصواو اشدح قدصاو هلن او ندلاین اهنمارخ أ ما نكي ملو)

 ۱ ای ودر بو-شود ۳ ساعشن ساق ن تباثیمودنک بوئلوا لبق |

 مس

| 
| 
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 شا نوا 5 لس ۳۳ کد هتنواعم ب بلط نو ترمّعح خب سو ری
 ر

 نکا هرب ی سا تور 9 حالا !ےلع لو سر شیک ل ناو | ا هدنخاب

 1 e خم یا ا ناجا لر رخ دو 1و د ندا رع تو اود هب رب و

 دصو مالسسار ص یذنا هرس سا ام ترمصح هدازع لوا زل ددا وآ a هد ده ذم

 دنوکو | ودیا یقاتعا یی ربسا یهدنلا:هظعن یی رر وج هدنراک دنشبا یکتا
 قە و وح مالسلاهلعلوسر هدناورر یدلوا دازآ قلخنوازوندعلطصلا ی : :

 هود رفاو یروسرپ هبهسندم نوجا قلا نوتاص ینو ثراح یمایاب بورب و
 نو القص ندنغددمایو یهود العا یا ندنحا هد ۵ طط ندرهش توروتک 1

 هجن هود یکیا كکندلمک هدداو نالف مالسلا هيلع لوسر هدکدرونک یتسقاب

 هج ندنسهلبقو هليا ییغوا یکیا بولا بجا تام + هر وب بود یدلوا
 هيلع لوسر ترضح بودروتک یخد ییدود یکیا لوا بولک هناا هلا راهن
 مالساا هيلع لوسر ترت ح هدک د اک هناعا ید زق بورب ویرق بول ایرو د مالسلا

 هدنسللا كنرعه هدهندق لوسرلا تافو دعب رایدتبا حاک بویتسا ندتساناب ین آ

 بتک یدتا تاقو ةدنشا شعاب شب شما هدلوالا عب ر هام هدنسستلا یللات

 برح نی نایفس ییا تا (هنیحما) ردفب یشتید> ید نامهینأب و رع هدئدح

 نب بەك نب ةر نب بالکن ی یصق نب فاسنم دبع نب سمٹ دبع نب هيما نا
 یردپ بولوا دنه دوخاب هلمر یعما اةباس # مالسدلا هیلع لو-سرلا دج ئول

 بواک هئاعا ه واعم یلغوا هدنعف هکم بواوا یسر كنشیرق رافک نایفسوبا
 كلوسر ترضح وا جوز كنو ردشلوا هیلخ هب واعم هرکصندلع ترضح

 ذشبح ند هک ولزا شح ن هل ذبع لغو ا یکن كبلطلدهبعتف هرب یسهع
 هللب ذود نکیا هدنآ هدقدراو تودا ترعه هلنوتاش هد هينا هعفد هلبا هباحص
 بولوا لاله هلرفک هللا دبع نامزدء؛ نورو هرزوا مالسا هیبحما بولوا دتره

 یهاشداپ شبح نالوا ناس اقاس هدک دتشیا مالسسلا هلع لوسر ترضح

 هدنسیدیا هدنستلا یره وید نس هردوک بودیا حاکن اکب یبهبیبح ما هب یشا
 سودقلا كلا هلدا) بودروتک ی هباعص نالوا هدنآیدوا نوردنوک نوتککم |

ْ 
 سس

 هلوسرو هدصادخنادهشاو هقناالاهلا ال نادهشارابطار علا نیما نعولا مالسلا

 بتک لسو هيلع هللا لص هللا لوسز ناف دعیاما عره نا یسیع هب شب یذلا هئاو

 هلال ص هللا لوسو هلا تم یا تدجاو اف ناب هس یا تش ةد ما حور نا لا

 ( لامت )



TYبوک د هسلح یر همیرولفز وب رد بوبد( راد هاا راهتقدصاو ماۋ سۈي  
 دهشاو هللاا هلال نادنهشاوهرفغتساو هنیعتساو هدجاةللدجلا ) ید یکم كنوتاخ

 نوک شلا هرکو لو نذلاییع هرهظل قلا ندو یدهلاهلسرا لورو .دبع ادع نا |ا
 ةببحما هتجوزو سو ةيلع هللایپص هللالوسر هيلا یعدام ىلا تبجا دقق دما
 ضبقفلاکو ىلج رهمبوبد (لسو هیلعهلا ییصهلوسز هللا كرابف نایتسیپا تش
 ییهسعما ون ی رابدلغاط لک الادهب بودرونک ماعط یشاح هدعب تودا

 كتل لب كتر نکب | هداه قرف هراز و وا ی اب هدک دلک توردنوک هن هنده
 اوز تره هددش دم هرزوا جا لوف نیولوا عج هلاوسنر نیزضج |

 ودش دخ شب غلا ایرج هدشی دخ کا یدشا تأفو هدن اب یب کیا قرفا |

 یسودنک بواوا ندرببخ دوهب ریهاشم یساباب # بطحا ن یح تا (هيفص) 1

 ندري دوهد رها شم هني توا يآ نه: | بواوا ی هجوکنم لت هسکرب , امدعم

 يوناو جاکنهیدع رلا نیذناک نالواكلام هنم 3ن وتلا رداوج یس ول وط یه ردهودرب

 لی دفص م هک داک هلق ربیخ مالساا هيلع لوسر هدنمرخ ییمنهنس ییجشدب كرته

 تولئوط ید هیعص هدف ذلواربسا قاخو ج روی یتفارا تواوا ی دک ۲ 1

 ءافصتودشا دازآ تولآ نوا رود کیا مالسلا هيلع لوسر نیغوا اس تاغ ۱

 هداو بوناعاکن هرزوا قلوا قتع یرهم نیک هناما هلبا نانج یاجرو نانج

 نكسر بولوا یر هدحوکشخ امدع» هرک ضن دنر اک دلک ورەن دم تولوا 85 هلکنا ۱

 هدنسکنا یللابهدنسسللا كنرعه دیفص هرول نع رایدلوا ۳ ها ھام ما یک
 1 از

 لاله نب ندن رع لئابق نرالا تش (هنوج*) ۍدتا تافو هد ةتنیدم ةدناتضمر
 كن هنجو كنوع زخ تن بذ ز یرابوئاخ تالوسر ترضح یدبا ندننس شنا

 تاعدا ینوناخ كنيلع هدعب كرکب وا هدعب لرایط رفعحو كسع تابیا ینوناخ
 یسهدلاو كدیلولا ندلاخو كناربک هابل یتوناخ كسابعو یس هربشمه مال كسی
 * رلید و هنوع* لوس ر ترم ن کا هز ی رووا اال كنارغعص بابل

 هدکد نکن وګا كا هرع هب هکمهر رک ربیخ حق مالسااهیلغ لوسر هک ر دب ورخ

 درب ليه نوا هبهکم نکیا مرح هدلو نینلوا شا تافو وز یکلوا كنەنوو*
 هی هاب ده هود بور وتوا نوک جوا دا هوم نووا هر هک ت ودنا حاکن ۱

 شعلا هدر ىلا كر بواوا e دل بم ل دلوا حاکن اه اسس هدراکدنود

 لوسرارب زرکب راقبح ند هکم تب هدقدلوا ام نیو یرکام هدئح وا ىلا هدنستلا

 هدیرلد دراعح تولد ید بشعر وربح ندنفج هماوا جک ماو مدي مداسلا هملع

EFE ۱ تو E 

  ۹رم
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 هدنآبودیا تافو هدرب یرلقدلوا عجو ینیدلوا حاکن هلوسر ترضح هام |

 رلس ماو هصف>و هدوسو هذامو هګدخ ران | هکرلیدیا هیسشب رقو هبب رع یستلا

 ردهنرپ وجو هنوچ* هلبا را ز کیا هکراپدنا هب رع زکلاب د یدرد رد هدب ماو
 هم دخ هد هکم نامه ندنحا كرازوب ۷ رذهیفص هکیدبا ندلیب انشا چد یز

 یزوفط بودا تافو هد امجم كلوسر ترصهح هک رح تش بش ز هد هد ده

 ندنراب رمغ ند هګ دخ کالوسر ترصح ۳ ردرلثلاق دنک و ص تالوسر ترصح

 ندجوزرشکمارر امدقءتولارکب یی راب رغ ند هشلاع ۽ ردشهالوا یدالواالصا

 ن دو اخ ژوفط هد و یالوسسر ترصح هددحاو ES 1 یدرلشلاق

 هنن رارزواكن ەد وکنمرباس هد هاب ده هرکصندننافو هج دخ ۳ ردشمالوا مچهدا ز

 دیطبق نوع تن هب رام یرب یدباراو ید یراه راج ترد یراک دنا فرصت
 ہلا ااده ضمب سفوقم یهاشداب ربصم هدنلس ىج دب كره هک هب روھ

 ترضح یرالغوا نیکعا فرصت یو لوسر ترضح هدعب یذشمردنوک هل

 : ید یر یدتا تافو «دهندم هدنسنلا نوا كتره نولوا یسدلاو كوهاربا
 فرصت هبا نی٤ كلم بواوارسا ند ظا رق یب دفاط هکیدبا نوعمش تش هنا ر
 ردراشعا حاکنو قاتعا هدنستلا كترسه هجاوق رثالا نا ندنیخروم یدرردا

 و دعل بودا دازآ هرکصادف رصت هلا نیع کالم هحاوق یرهز ماما ردشعا تاقو

 هب راج انسحرب یرلقدل | هدنسد رب كنم راارغ جد یر یدا هب راج يدالشغاب

 ةحوکنمر نوانانلوارکذامدقمهک ر د وب یلاججا تالیصفت نالواهدرس بک ۷ یدبا ||

 بولت اکن ید نوتاخ یبا نوا هدهفرفتم تاقوا ادعام ندنزاهب لوخدم ||

 لبق هززوا حتا لوق خد یسکیا راشبا تافو لوخدلا لبق,قافتالاب یسیکیا
 لاعصااتن همطاف یرب هکر دراشاوا هقلطم هلبابنسرراب بودنآ تافوات لوخدلا |
 هقلطم هلد_سررپ لوخدلا لبق قافنالاب ځد یحوا یدبا ناببط تذد هیلاغ یرب ۲

 هدنراقدلوا اهب لوخدم نکل بولوا هقلطم هلبسررب قافئالاب حد یسکیا راشاوا |
 بودنک هنع هلبا یردارب لوخدلا لیقو حاکشلا دعب ید یرب ردشْملوا فالتخا |
 راضءب یدراو هجوز رخآ خذوا بودبا تافو مالسلاهیلع ل وسر نکیا هدن ارانآ |ا

 ندرلنوتاخ نالوا رک ذ رایدل وا درم هللاب دوعن هدنع یسکیا هل ردارپ هلوف ||

 ( یرغ )
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 یدلک هروهظ هاا ملاوم صعب

Soمد مالسلاو هالصلا هب اڪ لوسر ءا ر رفارد نورشعو د باب  

 هکید اراو یرلع یکیانوا هرزوا جا لوق تالوسر» نرصح هکر دراشید ریس لها ۱

 | سابعورارضو موتمو قادیغو بهاوباو هزجوریب زو بلاطوباو ثراحردوب یراعا
 ۱ ردمالسلا هیلعلوسر ردپ هک هللادبعیرردار كن هلج وب یدال ودبءکلادبعو قو

 دنیکو ص كلطاادبع یرازدپ سابعو بهلوباو هزجو بلاطوباو ثراح ندنرلا
 تنرضح هللادبع هلثراح رلبدتا تافو هدننایح كلطلا دبع ىز راس بوااق

 1 هلا هرچ توبلک اعا نکل نوش بها وبا هل لاط ورا نوین هننوبن ثالوسر

 1 لیح رک ذو متفعو 2 مرکم ها ناهج لوسر تو ناعا تل سابع

 یرلعسا هكدا نوتاخ ق -ا رد تالوسر ترموح یجدورلب دلو ۱ لاع روهشع ا 3

 ۱ اوت ءالع 9 هراعا دیفص یافت نولوا یورا ها دص ەر ءاصب هع کا

 ۱ ردرلشع !قافتاوید رلیدلک ال و اس بود رلبدلک هاعا ید یورا هلا a ع یسکدا

 ۱ ندهدلاورپ هعیصو لحو مومو ۳ و کتا بااظ واهلا هللاد.ع یورا هل راح

 0 هارآو ندرلنا کرد شاک .هناعا ینک ا بولوا یناش واننا یرادقم ددع یللا مسالا

 بل طاا لع ن ( هرج ( رولوار ا هک ردرانو رلئاوا ناعا لها ندرلتاهماو

 شادنارق جد ندعاضرو شات ییا تزد ناه یکلکوم نداو-سر ترموح

 لوانوک چ وا ندرگترهح هد هک هدا یجلاا یعطیا تالوسر تفس یدا

 نی هللا ت دج ( ۾ طا ( هکردشعد یناساو اب ااطخ هراقک هدلحوا بواک هناعا

 رم * رب نع ٿر نم ءاج ندل * ینا نیدلاو مالالا ىلا *یداو د یده

 * فیصاا بالا ید ممد ردح # ات لع 1۳ تیلتاخا * فب طا موم دابعلاب

 *عاطمانیف ی حطصم دجاو * قورطا ٠ دیه ابا اب * اھا دھن نم دجا ءاح لئاسز

 (رن )یونس مه ضهنالو * مول لسن لاو الف * بلا | لولا هوسدغت الف

 تولوا روهُشم هلتعاضس و تسایر مالسالا لبق هدنکا شرد شدج رد و رج

 لو هلع هلال مرکا لوسر ندهلج ردقوب ام ك: اا ضد جد ماسالا

 هدس ىسقنیذلاو ( یدو یدردا ار (ءرج ییاع ری ) بوس هدشاغییآ
 دیک یخ ی یک ۳۹



¥ o. ¥ 

 توبد(هلوسردساو هنلادسا 5 هرج دعداساا ءاعسلا ف لحو رع هللا د ڪ بوتکل ها

 ازغ هد دن دم ردرلْشعد ( بلط)ادبعنب زج ةمايلا موب «ادهبلادیس ) دو

 لذا تراخ هلباحا رفنزوتوا بودنا رادرس یو ادا هرکصتدقدللا وا ضرف ||

 لع هد رارقس ضب بودنا لتق رفاکرپ هدنسازغ رد یدراشمردنوک هسشی رد |
 ۱ جوا راں ورک هنادیم هزدا رمد هدن سا عدبحا بو روتوکووت یلوسر فل رش

 نکرواک هنیاس* رکسع نونودهدقداغاط رافک هلءالسالها موعه بودا لق رذاک
 | دیهشبونآ ه رح یشبحدبعر ولدا یشحو شلیک هدندرا شاط هدفرط رافک

 | هجوز دنه یکیدتبالنق یثردبكن |هرجهدنسازغردب یداهدنشاب زوفط یللا هدکد تا

  بورکو تبوینبج بوراقیج نیرکجوبوراد نتراق بوسک نتروب كن ءرج نایفسوبا
 | نرلف رمشبلق هدکد روک هدلاحوا بوبارایثا مالسلا هیلع لوسر هدنراف دلغاطرافک

 عاقزجاب ) ںولغا رازراز بولوا نیش هنس هبت رم یشغ بودلغاد هلاوارف مرا

 تایرکلا فشاک اب ةرجاب تارا لعافان رجا هلوسردساو هللا دسا اب هللا لو بس

 | تفقوامادبا ثالث باصا نل )هدتاوررب بود ( هللالوسر هجونع باذاب ةرجاب

 ٩0 ریشم کان !بولیف با ریکتش يظعت ییزاغ بود( اذه نم یل ظیغا طقافقوم

 ۱ هکیدناراوی زقرب یلغوایک» ا نفدهدربقرب هلشج ن هللا د.ع یسهداز

 ۱ یردارب بال كەز باط]ادب عنب ) سابع )رولواز E ناو یکیارپ

 ولی رواکیا ولزکبقآ یدیالوی شاچ وادیکیا ندلوسر ترضحو كچوکن دنا
 : دند بش هدتاغ کرد ور * یدنا تاق دلی و مسس> تروص بوخ واحاص

 لماح ضه)ندیشیا نسهر عن بوش ربا هرب ليم جاقر یزاوآ هدقدرغاجبولوا توصاا
 هدنرلگاو عطعمو مرکمتباع هدننیبام شد رق موق اموعیدردبا لج عضو راتروع

 هرکصفدیلاطوبا م مز تیافسو مارطا دع“ تراعنالوا تاساد رو بصانم ریک |

 تنواعمو ت ك رک تاغ دلاوسر ترمّو> جد یداک هناعایدتاوا شضوفمو لسماک وب

 ندزانکن کل بواوا مدعم ههلوقراضءب بوئلوا فالتخا هدننامز قالسا یدردبا

 لوسر ههاوق راد بولک هل هژرافک ند هک هلتهارک هدنساءرغردب تون العص

 ینایر, ندرلنضبوبد ( اهرکتسمجرخ هاش الف سابعلا قل نم ) مالسلا هيلع
 هب هنن ده لاما هدعب توراو هب هکم بولآ نوناص ندنآ نن ودنک سابع نوتوط

 راه هکم تودیک هب هکم نکل نولک هناعا هدرد ها وق راضعب ىدا ترعه

 اعا هجلوق راضعب یدلواوب نرجاهم رخآ بومج وشزاف هلوسر ترضج
 راضعب یدتا راهظا هد هکم ف بوبالقص نکل بولوا مدتم ندنهف ربخ

 ۲ ( دجلوف )
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 وح هو سر ۱ تروح 23 یراغراب ك 8 دوم ندنسازغرد دلو

 ۲ Es بواوا 5 هدناچ ك 1 رانا سم و هد دکم بوذا مالعا

 || بوتكم ويد ( كلربخ ةكع كماقم نا ) مالسلا هيلع لوسسر نکیا هدنسوزرآ
 | هدکد تسیا تزاجا هترڪه هب هن دم هدتاوررپ رایدتا عام ندکلک بوردنوک |ا

 ۱ ( هولا ب متخ اک هر ۵ )| كب مش لجوزع هلل ناو دیو تنا ىذلا كااکم ما عابر

 ۱ کی هورع 305 لرد هک هجوم e لم هد هند تهاو a # ازت

 شا ید وا لق ورد ) رجا أو هتافس لع ماقاو سادق سابعلاناک ( ندرب لا

 , نعالسا كن وب مالساا هيلع لوسرند هلجتواوا تایپ یئاضف ردا تلالذ هتاور

 | سابعلا)یخدو بودا مارک او عظعت مالسالا دعب بودبا دازآ لوقرپ هدکد تشډا

 || هدکدتنا فصویآ مالسلادیلع لوسروبود ( یناذآدقفهاذآنم ییاونصو ی
 1 قانا ا دک لک هاو تو تربح هزکو و نوید ادو یاو

 || ىع اذه ) بودروتوا هشاب یا بوپوا سارا كن رزوڪ ت
 8 ) هللا لوس راب اذه لوقلا 2 ) ید سابع نورد ( هم ها ياق ءاش ن

 (ییهان هد فلاحا ۰ نم رمخو یراوو یا هيس و یاون :صو یت تناو اذنه لوقا 1و ۰ ۳

 کیف ناو کیتی حادغ كون وتنا كم مرتال یا ) نوکر جدو راددید

 هدقدلوارظتنم هلوسر موزافرش مودقو رمطاح هلیدالوا هج دوا بوبد ( ةچاح |
 ۱ بوی رول هل راق یشمارجایتسهلج بوراو سابع ةناخ مالساا هلع لوسر یسنرا

 || ییءالع ےھانا یزنسک ر رسا ی لها ءالّوهو یاونصو یع اذه برا ) |

 | نیما هرکجوا هلقح تمکح يکشبا كنوپاقو یراراود كنهطوا هدکدید ) هذه
 ةرفغم هدلولو ساسال رفغا هل  مالسلا هيلع لوسر هدتاوررپ رایدلی قتسوبد |

 مهللا ) د هرکرب رلیدہد ( هدلو یف هظفحا مهللا اذ ردافتال ةثطاب و ةرهاظ |

 || سنا مهالا ) ہرکچ وا هدنهق هکمبوبد ( مهب>ا نلوسابعلا دلولو سال رفغا ||
 راشعد( داو نم یدهلانا تلعاماعا ) هدعب نود ) ساعلادلوو سابعلا

 سالف ىف دا رو لجوزع هللاذه ی بح نم ) بوسشیاب هنلا ید هرکرب |

 سابعا) یخدهرکرب بود ا هللان م مایا ) یندهرکر  بوبد ( نموع |
 مادر ) ید هر رب تولد( ۳94 ادحاالو كذعمربغ لجوزع هللا نا |

 یھ اھ ( ید هرکر نود ( ءافلطا كتر شع نهو ءايفصألا كش رذنمنآ ۱

 ( یدهلاو روصتلاو حافساا هدلو نمناو اهلجاو افك شد رق دوجا ءافللاوبا

 هسایعود ردلوسر نرضح ما رک باع ميج هکر دب ور * یدرلسمروب ود |

۲۷( 



RT ۱تربّهح بودنا ماظعاو  Tê۲ رروپ ولت آ «دنراتفالخ 5  
 هبافستسا هداتفالخرع ترضح هنن یدرازبا ندا 1 يطع ہرن رکدروک دا ۳

 یدشنا رول هد دت ااعد بودی هلبابع لسوت هقح ںائج هدکداک مزال كتك

 ندکلرب هد هن دم هدنلب ج7 وا زوتواب یصنکیا زوتوا كرم ےھ ,دناعع تفالخ ۱

 ناسکسا یدب نا یک کس ناسکس یرع تدم بوداتافو ن هرکنآ شلوا

 یزفترد ییغوا نوا ردروک ذه ثیدح شب زوتوا هدبتک نا ور ا ۱
 تربض> ندنراردارپ بلطلادبع تش (دیفص) زروناوارک ذ برق نع هکیداراو 1

 نامش هرزوا ۱!عرنک !لوق ندلوسر تاعرلیدبا ندهدااورپ هللا لح و موقموهزج |
 ءدک دتا تافو هيما نب برحن ثراح نالوا وز مالسالا لی ردشلک هناعاوب |

 یدلوا یلبغوا چ واندنآ نوالحاکن داد و+ناماوءیردارپ كە دخ ترضح

 ردهعکلادبع یک وا بناس یھکیا ردنرپ كترمشم هرمشع هکر درب ز یر ۱

 مالسلا هيلع لوسر بودا لف یدوهدرپ هدقدنخهورغ هیفص نرضح هک ردب و رح :

 ندنناد و رم هددح بتک ی دشمرب وهصح ید کوب راد زاترباس ندتعنغلام

 ۱۳۳ ید هار مال سلاهیاع لوسر ردتشلزاب تدخر ناه |
 هد تلا جواشع هددندم هدنسمرکد كترعه هدنتفالخرع ت ررضح ردٌشمج |

 بولوا ندنسهدلاو هللادبع هللا بلاطوا ب ا ( هکتاع) یذعاتافو |
 هجلوق یلیعع رفعج واو دعس ند ندرس ن رد ءالعیدا لوب ندنرهربشم* هلج ۱

 رلرربغ ند هیفص هدلطااد,ع هات العر 9 تودنا تر هر دنده بولک دم السا

 یرد لنهاسما یرانوتاخ تكلوسر ت تر صح ردرلشعا یقافتاود راردلک همالشا ۱

 یلغوا ییاوادا رهزو هللا دبع تواوا ینوئاخ كنهرمغم نب دیمایسعتالهح واو

 ندنرادرمشمه هلج بلطلادبع تب (یورا) زونلوارک ذ بب رقنع هکر دٹلوا
 ردشلوا عقاو جد هدنفح كلوب فالتخا ناشوارک ذ هدهکنام یدا كحوک ۱
 بیلط بواوا یتوئاخ كبهونیرمع رلیدبا ندهدلاور هتس هلثراح یردارب :
 نکیانکاس هدفراراد مالا | هبلع لوسر ۳ یدقاوماما رد شما نللغواوادآ 0

 و مدلوا عبات هد واک هناعانیبوراو هتسهدلاو ںواک هزاعاهدنا بیلطرو ۳ ۰

 اد ناو هلال هلال ناد هشا) د درتلا دهر هل اجر یلغوا هدک دید نسشعا وای دوا
 ردیآتنواعمو تمدخ نکماامهمالعفوالوق هلوسر ترمضح هد.هب نود ( هللالوسر
 بلطلاد,عن د هرج نب (هراع )راش «درد وب لیدر ك یدلک همالسا بود یدلوا

 كن یلهببوملاتیرالدن هرکصندزودنک كنیکیاوب هزجنب ( لعب اقباسروک ذلل
 ( شب )
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 || هدننافو لوسر ترضح یل عدها هراعر درل شع | تافو بقعالب هکر دشاوا ییغواشب
 | ی رالغوا وا تالو-سر ترضح بولوا انس> هرج تش ( ماما ) رایدنا هزات

 | یدشلوا حاکن ههل ییا نیورع یلغوا نالوا ندشاوا جوز كن هببحما یراتوتاخو
 ۱ یرلنوناخكلوسر ê یربک بابل یسهدلاو بلطلا دبع ن سابع ن ( لّصف)

 %X ردوا نالک ناما هرکصاد هشدخ نزصضح هدتاوررپ ردىس هربشمش كن هنوع»

 ۱ ترصح تواوا تک هژات هدیه «a یدا تروص بوح هدتاغ لّصف رولز

 || ترضح هدننح هورغ یدراشمردن هندرا كنم راقات ییا مالسلا هیلع لوسر

 هدنحوا نوا كره یدا یرادر ید هدعادولا هج بولرآ تاب گالوسر

 تالو هس هرات نوا كرك دوخاب تواوا دیره هذندانحا ؟هورغ هدشناب ماش

 ۱ نس> ٹر بولاق یزقرب ىدا تافو انوعطم هدساوع نوعاط ه دما

 ۱ لغواولدآ یدوع ندن !بوتلحاکن یرعشالایسوم و انیغلرنآندناهدعب بوالح اک

 كلڪد راضعد یدناحاکن هللاد.ع ی ریط ن رگ هدک دا تافو یسوءوا فواوا

 | لس جوا ندنرعه سابع ٿ (هللادیع ) رلشعد ردشلوا یلغوار وادا هللادبع

 هدک دتلدا هاوسر ترصح هابل یسهدلاو بت وغوط هد گم و داس فیس ترشا لوا

 بوحا ن زغا هل راکرک وت كراس تویقوا تماّقا هلاوصو ناذا هتعالو عاص

 | امدربسخوود (فمطا هلعو هنم رشناو هيف كراب مهللا) بوب وق هللادبع یتدآ

 در ىلتاضف رای د تک لا سابا را هفیلخ یدل (ءافلا یایهذا ) بودا

 ےھللا) بوحوق یاد ہرکر ود (ةکح الع ,هالا) درک وید (لب وألا ۰

 لوسر ءاعدی دراشموق نارقلا ناجرت قبقل نودنآ امد مخ ود ( باتکلا هلع
 تولوا ندهباجع ءالع ءاہطع هد راوتو تیدحو هفقو رب سفت اع نیغلوا لو

 || ندهباحص الا نيب بواواروک ذعو روهشم هلبرلبةارح و ةمالارمح ونآرقلا ناججرت
 ۶۱۲۶ یرلعسا لب رلرباس هکر دب رب كنهثنسک ترد جوا نالوا یم“ هلکعد هلابع

 نیش یراصو قآ تروص تبق>ح تماق دال هکر د و مرولک هدالصد هراکک

 هکود ورم *:یدواب و هلن اس نلافض نولوا ملحو لماک ملام جو مسو
 تیاعرو تیگوریدصت هنن رارزوا كن هیاحک راک رنک | هدسلح ی وب رع ترضح

 یادتعمهداونف راو ثیدح تیاور هرکصدننافو ناعع ترجح یدردبا مقوئو
 راجو هر رهوبلاو یردنا دیعسواو ر ناو سابع نا نالوا نینمّوم عج
 دوعسم ناو ىلع ترضح راثاوا رهام هدربست لع هدنکا هیافک رایدنا یراصتالا



 2 یداتسا ندنرلاوتف لها كن هاو یدا تنا ن د زو بعک ن یاو سابع ناو

  دوتسم نا نامه نالوا یرادرک اشرنا به ذم ماکحارشن هرزوا یداهت>ا

 دوعسم ن یعو رعو E رندن یوتف راثک او یدیآ سابع ناو تبا ندزو

 هر رهو لا راندا ثیدح تیاور راثک او یدیا سابع ناو تباث ند ز ورع ناو |ا
 بتک ی ا ور كسابع نیا زکلاهکر دکلام نب سناو سابع نیاوریاجو هشئاعورعنباو
 هدناور هل هب راحو نیفص ب راعو لج موب هب راح ردشدح شعلا زوتلاكب هد دح

 ضرا هدرب قانوق چوا هبهکم هدنزکس شعلا كنرعه یدنا هل هلا ىلع ترضخ
 هرکصاد همطاف كنیلع ترمض> نزاع بوذنا تافوهدنشاد ترد شاه رب شع هدفناط ||
 (ةمالا هذه ینابر تام مویلا) بولي هيفنلا ندع یدالوا نالوا ندنولاخر |ا

 یتغیدقیچهدعببورک هنجگایتوباتبواک شوق قارب لکشلا بیع هکرد و میدید |
 كن رییا یجرا دنتمط)| سفللا اهتاا ) ندفناههدق دنلوانفد بویهروک هنسک ۱

 ولع هقلخ نوف.> شوق قارب ندنرا رح هدتاوررب توئقوا یا (یطرم ةضار ۱

 هللادبیع دمع لضف داجسلا ىلع سابع رایدتا لیوآتود ردلیلد هفلوا مشتنم ||

 كم زوسلا هدنامز هعیلح نومْأم هددادغد ی> بولاقوج تناغ ییس كسابع نا

 ی (هللادسع) رذروک ذمود ردشعلوا داعتساصوصخ وب تولوا لصاو هد لع

 نراشدح توروک لو سز ت ر صح ردکجوک شارب ندهللا دع ساسع 1

 كنرجهنودباک اح هنع یو هدقدلوا همیلح يلع نرمضحیدشکلا ظعح بودیشا :

 بیطخ هجا هلج هدنافع نیکعا د محربما هدنسدیا و هدنستلازوت وا |

 یهر چلا نب دی زب هب واعم ندماشنکل بور دنوک ید ل ىج وا بولوا اماو
 داتموکح نع هب واعم رایدتبا بصن ماما یناعع ن ةبش هلقافتا یتکیا بوزدنوک |

‘ET 0 O AILE TT 
  ۴مشت ̀ ۰

 | نذثراح هدک تشپا ىلع ترضح بوکچ لا هللاد ع بوردنوکیتاطرا نب شب
 هدنعاب هد هنیدم هذنزکس یللا كنرعه هرزوا حتا لوق بوروط كد ه:جلوا دیهش | یلع ترضح یتح بولواک اح رارکت هللاد بع بوچاق رشب بوردنوک یی ہماثق
 هدناریتعم ويد یدیا هداب ز ندیط ماح هدا بای هکر دب و رخ * ىدتا تافو ۱

 هقفلاو لامادارانه)سان لج نیفلوا لاکو لع ب>اص هللادبع یردارب یا || لاجبوخ لضفیردارب كوب ردشخلوا رک نبقانم بیاگهدبلوا بوئلوا هدافا |[
 رولوا هجا اسو هفقو لاج (عظا) یتعبیدژرید ( سابلاراد تأيلف ءایهلاو ۱
 كنعا سابع نب (منق ) نوسراو هنراد سابع ترضح هدناهج * نوید مزوک |
 )حس سست سه ا

 7 ) یپسانعم 0(



 چ هوم, تم

 یک كناوزدارب ندعاضر هنسح ترضح ردکعد یطعم دوخ انا جماچ یمانتب
 ند هدنیظعاولا صور * یدرازکب تاغ هدنروص هلو تر نرضح جدو

 خآ هدرانرک هنب ربق هدنرلفدلوا نقد مالسلا هيلع لوسر نربضح هکر دب وره

 نیکروکز زدی كیر ۶ نیرازغآ كرابم مدبانبنروکر خآ نب رزوب كرابمو ناچ
 هکر د و ر # یذید مدنشيا نی راک دلب وس وید (یمابر) هرک یکیامدزوا قالوف

 یی یراصتالا ةداتقوپا هبهکمو یذشّا ک اس هشالو نیرح یم ىلع ترضح
 كد هیهلوا ذیهش ىلع ترضح بودا بصذ یمقو لا ینا هدعب بودیا ک اح

 دیعس هدننامز هبولعم لالقتسا یدشما ک اج هیهنیدم هجلوق راضءب یدروط
 هدنتفالخ ناّمع قاح امدقم هجاوقراضعب هدنا ب ودیک هئرفس دنقر مس هلناځع نبا

 هدا مالتسلا هیلعلوسر ترضح سابع نب ( نجرادبع) یدلوا دیهسش
 هب راح هدنرمش هيف رفا هذ رغم هلسابعنب دبعم یردارب هدنتفالخ ناعع بوغوط
 یدرلشمراو هلرادرم مات حرس پان دیعس نب هللادبع هکر لیدلوا دېش هد يطع

 مالسلا هیلع لوسز ترضح سابع ن, (دبم) یذلوا دیهش هدماش هل وقراضمب
 اح هبهکم ینوب ىلع ترضح بويعا ظف> هت ندرانا نکل بوغوط هدننایح
 وبشا یدنلوارک ذ هدمدقم رظس جوا حکتن یدلوا دیهش هدهیق رفا یدشُما
 هکر لشعذ نیخرتوم رذشموا رکذااس هکز داربک بابل یرهدلاو كرار دارپ رفت تلا

 هباسند راردار, قرفتمو دعابتم یررا مو تام یک سابع دالوارفن یلاوب یه

 ت دال وقراضعب رد هیمور هب راجیسدلاو سابع نب (رشک )ردعفحه*یکیدلک
 ید لضاف هيد رد ٹچ وط هدتنوا كنرعم مدعم یا 1 ج اقرب ندننافو تالوسر

 تاوز ندئوب خرغالا نجرادبعو باهش نیا ندنیباترمهاشم بولوا لماکو
 دلوماان ةحوکنم ندلیذه*هلبق یسدلاو سابعنب (ثراح) ردراسشغ | ثیدح
 ردرلشماغا رک ذ راهن تا هینکیآ ول اع ضعي سابع نب (نوع) یدیا

 رایدبا ندهدلاورپ هلیارشک سابع نب (ماغ) ردالع مولعم یودیا یلوا تبثم لوق
 ندلوسر ترضح نیت دم صضعب بوغوط هدننابح مالسلاهیلع لوسر ترضح

 بول مزال قلواربک ندرشک فجر دقت وب تولد ردشعا تاوژ تیدحر تاذلا

 ۳ او من ) بوروتوک ین وب سابع بولوا سابع دالوا رخآ ما الع صب ن کل
 * هرهیمناوا رک ذ ےھل لعجاو * هزرب امارک مهاعجاف برا * هرشعاو راصف
 ک اح هر دن ده هرک ر لع ت رطح یمام هکر دب ورع * ردشءد یدراشخوا وید

 * یدتا بصف ی یراصنا توبا وا ترضح هن رب بودنا لّرع هدسع) بودا



 ی وب لس

 بقاوایوقاو دشا سانلا نیب ندنتهج دسج توقو تعا” مامت هکر د ورم
 مالسلا هيلع لوسریدنا هباملیسهدلاو سابعتش (هبیحمأ) یدشلاقیرذولسا

 لوسر غوابلا لبق نکل بوبد (اهتجوژتل یاناو سابعلا تش ذبح ما تغلب ول)
 یو نخ ا كالهن دسالا دبع نایفسی دوسا هدلوقرب بودا ثاقو مالسلا هيلع

 فا لاله ن دسالا دیع ن دوسنا یردارب لندلس وبا هدلوفر بوئلحاکن

 (هنیما)سابعش (هیفص)یدلوایزقودآهبابلیلغوا وادق ړز نذنا نونلحاکن
 كنهنیماو ةيفصو رشکو ما راضعبیدبا هعشپ عشب یراهدلاوكت کیا وب: سابع تئن

 مامایموتاک ما هروبنح ساب ع تین : (موللکما) راشع دیدنآ دلو ماویدیارب یرهدلاو

 لها ضعي ن هکلر دشلنا رک ذب ویلا چ کل د ساع تدق ساب , توانم نطقراد

 5 : (دیفصن رب ز) ز) راشماغ ارکذنب رازفیمع ندهسح ما كسابع ترمضح رس

 یردارب كنه دخ ترمّضح یسانأب كربزرو رم مالسااهیلع لوسرا ةع بلطلادص

 لدتعهررید ماوع نرب زاک و ب نیفلوایصقنب یزد دسانب ذلیوخنب ماوع
 راضعب ىدا نیضراعلا فیفخو رعشا نوالا صد نوللارسا ملل فيفخ هماقلا
 راذعد یدر وشالقن هکر وس < هرب یرلقانا هدک دن ها ننفلوا تماق دلم تاغ

 هدنراتوبن ءادتبا كلو سر ترضح ؛دششاب زکسا قلا نامها قلا نوا هدهکم
 ار راصهمص>رب قوب یسعبولک هناعا هر ضد هنسک تزدان جواندرکب وبا

 (ادیارفک اال ) ادهلهاربب ز بودا هگشا ود نود ندکند بوتوط هننوتوت
 یدئلوا لستف ربمغب هد هکم نوکر هدنوبن روهظ لّاوا هکردب و نم یدردا ادن ويد
 هدنآرببوت آ ناج نکیا ناب رعرضلا بلاس رعنا بلاطرعب زهدک دنشیا ادصر وید
 تعم“ )جد وب بولد ( زیپ زا كالام) لوسر ترضح نوفرحرشط هلا نارب بت

 هللاو تدرا ) یدوببود (اعنلاص تنک اف) خد رانا بود ( تلتفدق كلا
 لوا) ندیبسوب رلیدتااعد ربخ اک وب مالسلا هيلع لوسرنیکعد ( ةکم لها ضرعتسا

 یاضر هددج نید نەي بوللوا قافتا وید ( بزا هللالیس افبس لس نم

 ضهبردو یر كنهرشبم "هرمشع قافثالاب ردربب ز نرامح ج ادتا نوحما قح

 هدنرارغ عیچکالوسر ترضح ردشعا ترعه هرک یکبا هشبخ ندهکم هللا هیاعک

 لوسر نوبامه باکر هدررب نالوا رطخ لح بودا كنج هلراغک بولوا هلس
 هنیک یب هنس نودا ادف نشاب و ناج هشرللو تویلوا ادج ندادخ

 * یدنا راویراهزاب دعب هدنلکش راغاذ شعاب ندرافک تاحارح هدنسهنیکسرب

 ید مارک هکنالم ندیا لوزن نیفعراص دنیاد یراص هدنسازغردب هکزدو رم

 ( كنا )

  WwWفا زا 1 .



 بوک ov اتم

 ید د یراص ردو هدنامز لوا رایدنروک هدننر وص سابو هماع كلا

 یکی ک دنیاد هلا دعلت ناولا هق رفتم او یدنا شی یراص ریز نویکنا

 زدشعا ثادحا نابعش فرشا کالم ندرصم كوام هدنحوآ شما زوید كره

 ین لکلنا ) مالسلا هبلعلوسر هدقدنخ "هوزغ هکردب و رم رولک دینا دلج کت

 دغ پولوا یسهنسک فصاخ كرب,مبره ینیرایدد ( رب زا یراوحو اب راوح
 لوق كالم رفن ك نيغلوا دانعم اكسو داوح تاغ مر ا ورح ردربب ز مدصاخ

 بویموتعیلا ه هنراو بو: هوق هن . واالصا یتیبسک كرلتوب بورا و مسک یرب رهنوآوآ

 رسانه« لاک ن کیا لالا شک ٠١ هرات | رثک ی دردا قدصت نس هلجنوک وا نامه

 بودناتتصو نیرلدرو 6, e هب راح ردنا هللادب ء ىلغوا نیغلوا نوبدم

 هدک دید رد زک الوم ی دن باد (یالوع هلعنعتساو هنم"یشنع ترك ع نآ)

 هلع ضقاربب زا لوماب ڪج ؟یرکح ما اعاو هدنص وصح رو هللاو یدد هنا

 نا هکیدناوب باس زا حروب یدردا اداو اضقالعو لحقح مدنا رد

 نیسارب و ضرق هکر ؟ هلآ قو 2 ا قمود تارا ن رللام کا

 كب زوهرک ییا یوادنوآ آ [هلطرشوا بود هوا علاض هکمراقر وق ارز

 کالم رفاو نکل بوی هیج هیچ یراشدرب و مهردر هکعا ادا بوتلوا باسح هجا

 ترد هدعب نوئلوا ادا يرو بولا اص ها كىز , زون ه هرک ژونئرد نیفلوا یار

 دی هدعب بولت ردتا ادن ود نوساک نالوا يح هدرب ز هدننامز جره كد هلس

 ود تافل 4 هرانوتاخ نکلا بوئلوا تع“ هننوناخ تردو هندالوا هڪ لام

 ینامعنویدلا ءادا دعب یتافلخ عیج هجر دقتوب بواب ر و دا كی هرکز کس ق قرف
 زوتواكنرعه هکر د و 4 رولوا هجا لو ترد RR ET هګددع ها

 هدیلع ترضح تفالخ یلیصفتهدنرهش هرسصب هدهرخ الایداج هام هدنسنتلا

 نکداهدنفرط یک بع ك ا ترصح هدلج مو هب راحت قجەناوا رک ذ

 هلال نکر دیا هدو“ هدزامابنکروب واهدنداورپ لصفنم نادهک رعمبوحا نوئص

 شقا هللا یللا یرع تدم بوناوا نفد هد هرصب رلبدتا دیهش یتا ملاظ چ وا
 اسا یزف درک وا نرضح یوئاخرب هکرد و ر یدیا یقتسام ا هل مات

 یربک ٌهجمذخ یرالغوا ولدا رجاهم مصاع رذسنم هورع هللآد-,ع ندنا بواوا

 بعصمع ورع دلاخ جد ی شب بواوا یزق چواولدآ هشاع نسخا ما

 یرغص دجدخ بش ز هلمر دنه هدو س هلی یرالقوا,ولدآ رثعج هدسع هزج

 زول نم بواوارک ذ هدیغاشا نیغاوا هفیلخ هللادبع یدشلوا یزق لا ولدآ



eەچ نیر  

 یردارب بوروط هدنا لس شب بولوا مک اخ هقارع هدتفالخ یردارپ بغصم
 ندکو ب كب بولوا دیش تبقاع ب ودنا راکذج هڪ نیفلوا ردا تباف یک

 بوذا اطعا هیارقفو اا ن هلج هد هقرفتم تاقوا بورک هلا هعقا هدا ژ
 ن (بیاس) یدلشغاب نوتلا كب قرق هدهعفدرپ هشداعلان ز ترضح یتباق

 راسو قدنخو ذحا ب واک هناسعا رد ردارب ن وال كماوعلا نرببز هیفص

 هدنکتح یاذک لسم هداتفالخ رکب وبا یدنا هل هللوشو ترضح هدراارغ

 (هلادبع) رد ردازب نب وال كرب زو بیاسهیفص ن ( ةبمکلادبع) یدلوا دیهش
 هکیدیا ییوزخا ةرغلا نب ةيءاوبا یزدپ مالسسلا هيلع لوسر ةع هکناع نا

 یردب ندنوتاخ یر كنەلس ما ینوناخ كلوسر ترضحو یسع تالهح وبا
 دعز بولوا ن .یسد تاغ ۳ هلوسر ت رطح اق اس هللا دم ع هدهکم ىجا

 مالسلا هیلعلوسر نویلوشراق هدلوب هدکد تک هنعف 8 مالسلا هيلع لوسر نامز

 لوبق هدک دردتا تقاعس هی دلش ما ما ىش رشه هدعر تویقاب هش زول كنو

 وزع بولوا هل هدشنح "هوزغو هدنهف هکم ب واک هناما هلةدص نیفلروب
 كهللا دبع هکناع نب (یهز ) یدلوا دیهش بوتقوط ق وا ندرافک هدفناط

 یوران (بیلط) یدبا بوسع ندنس«معز بولعلا ةفلوم بولک هزاعا ردندنردپ
 لوسر هد کم هدنوبن لئاوا ردبهو نرم یردب مالسلا هيلع لوسرا ةع

 هناعا ید ییسهدلاو هداوزرب بولک هناعا هدکد رک هقرالاراد مال-لاهیلع

 هلیب هللوسر ترمضح هدرد "هوزغ بودا ترعه هشب> تیالو بودرونک
 كنرجم هدماش تیالو بولوا ندنیلوا ن.رجاهم نالوا ها لصافا بولوا
 بولوا دیهش هدنسهب راګ ومر هدنسشب نوااب هدنسهب رام ندانجا هدنح وا نوا

 لور ماجا رکا ثراح رول رم باطلا دبع ثراحنا (لفون) یدلاق یدالوا

 یدالوا ربک | كلا د لفوت بودا تافو لوا قوج ندنراتوبت ردمالساا ذیلع
 راضبیدبا واشاب جد ندساءعو هرج قح ندع"اه یبعیج نالک هناعا تولوا

 لآ نوناص یودنک اکو ب مالسلا هبلع لوسر بواوا رسا هدنسارغ ردب هحلوق
 ۷ نوئاص یکسسن هلک رر ذنوک نالوا هدهدح بود ردق وب ام یجدوت بولد

 بولد ىدزليبەئ دک یربغ ندهللا کو داراز مراردنوک هدهدح من هللاز هدک دید

 هدنر ارغ فأطو نینحو هکمحف یدرب وادق هنسفن یب راردنوک ددع كب بول هناعا

 نالق هدنناب تالوسر ترضح :دنرافدلغاط رلزالسم هدشنتح رب رام نولوا لا

 نیفلوا شعرب و ردنوک ددع كب چ وا هل وسر ترضح رد رب كن ةتسک .جاقرب

 ( یک )



e o 
 1 هل سابع ناعالا لبق رابدرود ولد (نیکر شل!یالضا ف صوت كحامر یرا یک (

 | یرب یرلنوب مالا يلق لو ير5 هذعب نیغاوآ راکی رش هدنراجتو راتسسود
 : رگ تربضح بودا :e وو هد ډب دع قدم تد نوا ك لو یدّسا شادنرف نب رار

 دع لبه سر هریضم هللا دبع لاد 2 ثراح یدلوا 2 هنفد تول ق نزاع

 ا .هلس وبا دیلو هع جد ن وا ارد یونان تولوا یرالغوا وادا هع ر نج را

 ۱ كا بولک نام ها لف و یردب نیفلوا لا ثراح رول یدلوا یرالغوا وادآ

 ۱ بورب دتیا اعد بورو٣ واز ت رتعح هدقدلوا یلغوا وادآ هللا مع ید

 لوول نب هللا دبع رول یدتا تافو هدهرسصب هدناعع تف الخ رخآ تراک رول

 تیدجح ذرا نيغلوا ند هیاعح دیعےسو E رول ن ردوا یحاقو

 هدشلیب یاب یجدرد كترعهاب هرعلا لبق غم روب نم ردشعلوا تیاور
 | نیا تولوا هل هللا ىلع هدنیفص "هب راع بواوا یطاق هدنتفالخ ناعع یوغوط

 1 ردا تاغ هرم هدک دتا موعه ۳0 . رزوا كءلخ بولاح 5 هب لع ت سطح م

 بور وتوا هنسکو کن ولاح هر ںوتوط بوتا مارا هئتسوا بوراو وشراق نیفلوا

 هلا نچجرلادبع رو نم ید ! راو ییغوا و ۳۳ یخ لنمغم یدلا نوح نجف

 ر هد سرش یراش ثراطا تی CED ہد یع یدرا رلاک د ندهیاک هع ر

 هقرالا راد هد دکم مالساا هلع لوسر نواوا كوب س ات نوا ندلو سر ترص

 شّلا نکرولک هند دم تولوا حورح هدنسا-رغ ردد توک هناعا لوا ند رک ۱

 وادا هبدش هدردبن 4 راع هکر دزرح رد بک و یدتا تاقو هدئشاب چوا

 ندنرد یف عانا كەد ىع یچدوا توروشود نا نکردیا كن هدا را رفاک

 (هلا لوسراب ادیهش تسار) هدد دروتک هان كلوسر زم تور | Rl مق ۱

 ناف ) ظا ( هدک دید نوب هب بويا وس ف صع) هدنراک دید ي تولد

 نجرا یت لاف * اگلا هللا نم اشع هب و>راو % سم یاف ىلج را وعطش

 دوخا هدلاحوا هدعل( رن ) اوا سلا یطغ مال-سالانم سا »۴ Aa هل صف نم

 نیفلوا ست د. ی۶ا( ثرالا نب هللادبع ) یدتا تافو هرکصادنوک چاقرب

 تافو هدلزبم وادا رفصلا یداو هکر دب وه # رلیدتا لیدمت مالا هلع لوسر

 ۵م رد ادعس ( بودا نفک اکو نیرلن یر كرا ۾ مالسلا هيلع لوسر هدک دنا

 كوب شان شد ترد ندلوسر ترمه> ثرالا ی ن هع ر :ر )راندروس ( ةداعسلا

 م ) هد عج كنو نوکرب رد عا تناور نر همن رش تداحا ضعب بولوا

۲۱۷۲ ( 



 قهر OE ۳ TT رسو ۳9 رسهقوا ةع ر لحرلا

 هلناعع ترضح یدررر وامر كو زوباب هلیکزون لتد ره کوب مالسسلا هيلع |[

 بلط)ادبع سابع یدتا تافو هدنح وا یرکب كره بواوا ك رش هراس ۱

 ۱ هاعوردق لها ساع بواوا یرالغوا وادآ مدآ سعّملا دک هما تراح هلادع

 ندهراعک ییوتاخ تویلشعا رب رب هددرمصب وه اكس زود 51 ناعع تروح بولوا ١

 | رود نم ردتلوا یلیس ید كرلناو یدالوا رفاو یدنا یزف كتان نب ناسح

 ا هل هلا لع ترمه هد فص هت را هل !دبع هژسا ہع

 ۱ تالوسر ترعح ٹراخ Ok هس وأ )ردشاوا یدالوا دكا هک :اراو ۱

 ١ ريه نکروس تا بن نیغلوا یرردارب ندنعاصر 4 دعس ریلح و ی ۶ نیا

 هدنرلق دعیح هنهق هکمتودنا وعشاشاح ید راد اه او یران | بو اواودع هدنراةدلوا :

 || انک ن اوانیلع هلا لرثآ دل هللات) هلبالعترمع> ملعت هدقدلوب زود بواک وشراق ۱

 ) نیجارا محراوهو م >. هللار ول مویلا ۳ مالساا ةبلع لوسر نیکعد ) نیّنطاطت :

 ندنعدنازوا نکل بولک هناا هلبا رتعهجو هل ادمع یرالغوا هدن راک دا وع تولد

 هد ع یدزفاب هن رازوب كرابم تالوسر ترهعح بویعردلاق نشاب الصا

 تداعس مام كرتاق یراکدن تویلواادخ ادجن دنناب ادخ لوسر هدق داعاط رلزالپسم

 ۱ هدزمتلدلوا لباعم هرافک لس هکر دب ورح ندودنک یدرروط تب ووط یاب

 هدعا توشلاح دن رغوا مال سا هيلع لوسر بوتواع مت نیلابهدلا بوا ندع |

 ( هللا لوسراب ) سابع یراع هدلاحوا بودا رظناکب هدمشلدروط هلتبنقلوادیهش |ا
 ةوادع لک هل هللارفغف تلعف ) هدک دید ( هنع ضراف نایفسوا كع ناو كوخا |ا

 *مدب وا ینراقانا كرابم هدنرلباکر نیکعد (یرملیجا) بوقاباکب بود ( اهیناداع |)
 نایفسوبا) بودا تیحاکا مالسااهیلع لوسر ناعالادعب هکر دررح هدربسبتک |
 یدو نود ) هنا لها ناتفدیس) هدتساوررب ) هنا لها باش نم ترا | نا ۱

 هکر در وص رب دید ( یلیهارم نم م) هدتاورپ (یلیهاربخ نامه بولا ( هدنیند- هورغ

 هلم تله گر كر 5 ۵ بولو ۳۰ س نیک لس هدف داوا شارت توأو ۱ لکیس هم اب | 1

 رک ییلوا نایسع هک هرکمالعا هدنرلف دشلغا یعابثا هدقدل وا ردا تاقو هددت دم :

 یرالغوا هکر دب ونه * ردشاف رع ترمّهح ییزاعیع بور, و تیلسا ود مدلنسلا

 تم الم هنرلتمدخ تالوسر ترهح واک هراعاهلت هلیا ودنک رقعحو هللا دع

 | ینقرب ولدا هک اڪ كنایعس وبا یدتیاتافو E ECD E هر ر واعم قاحر یع> بودا

 ۲۰ ۵ او و



 | راضعب ردتاوا یداوندنا بواوا ینوناخ كبهلیا ن بصعم ندهیاحص هکیدیاراو
 || باا ثراسان (:رمغم) یدناراویخد یلغوار وادا لع لايف وا هکلوق

 | ثیدح بوبلوا یلیمآبوژاب هیماهن رپ كنوبقطق راد ماما * ردسشلوا ندلوسز
 ندیمهسلا ةعادووبا وز ٹراطا تط ( یورا ) شع درد شما تاورجد

 وسر ترضح بلاطیان (ل.ةع) ر دشلوایلغوا یکباوادآ نابفس وبا بلطع
 تبع تاغ هلرتیصوکلا هرکصذدننافو باطاادیع یسایاب ودنک بلاطوبا یس

 نکل بودا مکحو هدابزمدبعذ نتنواعمو تبت د هوشلا دعب بویلسب هلتامرو
 || بواوایزف یا للغوا تر د هلج هکر ذ و ړم * یدلک هناعا ندناح ندشب رقرافک

 | دراما یررلاس بولوا اله هرزوارفک هدنستارغردب بلاط لغوا لوس |
 ندلع ترحعح یراردارب هن شدنوآ ندرفعج یردارب هکر دلیمع یلغوا یک ۱

 || ینوب رلتابسم بولوا هلیب هلمارافک ذهارکلامم هدنسارغردب یدیا كوب شاد یرکب
 | ند هس دح *هوزغهدعبنولا ن وتاص یوی هلن اودنک سابعترمض> نذنرلکدتناربسا
 ۱ تواوارمصاح هدنس هلج هدل وسر تاوزوغهدعب بودا تره هر هن دم هلن امدقم

 | ابحو یتیم كننارةلایح نیبحكيحا یادزیبااب )اکو مالسسلا هيلع لوسر نوکرب

 لاوحا تفرعم لفاع ليقع هک ردب ورم رابدیذ ( كابا ىع بح نم لسعا تشک ال
 یدنایراضوغبم تباع كسب رقرافک نيفلوالماک هدتاغ هدنصوصخ لئابقیاسنا |

 1 بودنا ساحدعع هدر نعد هدلوسر رود بودیارک ذ ن ويعكرلن اغ ادار ز

 ا تاوجرضاحو یذتاغ یدرارروصاک وب یپسن لاوحاو یب رععیاقو هدنوروهدننآ

 نک ردنا تیاعر یاک هدقدراو هر هر واعم توسوک هب ىلع ترمضح یردارب تواوا

 | جانب هلهج و حانح هلیصفت بوکچ تربغلیقع هک دتیاداب هلیقب رط مذینردار
 || هدننابح كلوب واعم ردشهردناتوا بولوا نایشب بوک كنر هلتفارظ هی واو کا
 هد ندهکم هلس وئاخ بواک هم السا ندعدق بلاطیانب ( رفعح) یدشاتافو

 بواوا یهاشداب شبح تولوا یرالغواوادآ نوعدج هللادبعهدنآ بوداترعه |
 بوخوک هالو.سر نوءدهدعب بواوا رهطظم هش راتامر كنشاح نالوا نا سد

 حرفاانا ا4ا یرداام) هذک دروکیآ مالسلا هیالع لوسر بولک هدنهف رخ

 | بوب وا سانر وا یشاقکیا بوجوق یرفهج بوبد (رییخمح# مارفهجمودشب
 هنربسو دنروص نا (قلخو قلخ تهبشا) بوریو هوتاخواک | ندنهن لام
 هتبحاصم ور و توا هلراتارک ۱ بوس تاغ ینارقف هکر د و رم # رلبدید كد نکب



 مگ( ovr قم

 هام هدنزکس تكترعه یدراربذ نیک اسلابا اک وب مالسلا هیاع لوسر نیفلواداتعم

 رادربس ییەئاحن دز هرک ساع ددعكر چ وا مالسلا هيلع لوسر هدلوالایداج

 هسرولوا دیهشوا هحاور نب هللادبع هسرواوادیمشوا رفهج هسواوادیشوا ودنا

 هدهاشتیالو بوردنوک هکنج هليا موز راک نودنوساوا رادرمس هنسک بسانم ر |

 ءںؤاوا ن 2 هدف دن الشاب هکنح ها رفاک كس ز زوي ج وا ەد ەر رر وادآهئوم ۰

 زارکت تویارکس ۳ ا بونا ند ادعو بوشاوص مظعبولا رفه> نیل رش 1

 یا اک ذوا لا لوص 2 OES ىا عاص نک وشاوص

 جوازوتوا هدنراک دا هراپ یکیا هلی مث .د عب بوروط بوحوق یني شٍع هلیلوق ۱
 رلیدل وب هرابدانژ ندددع ناسعط هدنند هدنراق دلق وب ایم یدلوا دیهش هدنشاب

 نیدلاخ بولایرب ندهیاحص نیفلوا دیش یجدوابولا هحاورنبا یوسر)ع هدمب

 نیفلوارهامورپ دم هدب رحو برمروماو رداهب و روالدتیاغ هدکدرب و هنیلادیلولا
 راک هدک دتا لیدبت هل ارخأتو عدقت یلیلطاردقلایوذ لیلق رکسع فوفصبرت ||
 بوئاص یدلک رکسع یحدراب هلغلوا میغت دوهعم بولسا ريمدتلا قکس ربدتیب ا

 هب هنیّذم بوئود هلا رشک تع بووق ردا لق مظع یران آ ربزالسم توحاق

 هللیاکبمو لیاربج عمرمطب ارفهجنا ) مالسلا هيلع لوسر رلیداک نیعاغو نیلاس
 رشعجامف تیآرف ةنجلا ذ> رابلا تاخد) حدو بولد (هیدب نم هللاهضوع ناحانح
 هلکءد رایط رفعحتاقولا دعب رفعح رول ص نیکعد ( ا عم ربطی بلاط یا نا

 ع رک ندمانا ءا ءاظعو ندمارک باک هللا دع یلغوا یدلوب راهتشا

 تاب یدنآ دودومو روهشع داکعد دولا رگ ب واوا فیفعو ملح فر رطو

 بوش دز دشمالک هنسک راع ءان دنوب هد دج تما عیج بولواهدا ز ندیط متاحه دا“

 نب (ییع ) ردروطسم یساخ“راتآ حلوا روهج لوقع ربح هدناربتعم بک |)
 (ییاهما) روناوا رکذ هدافلخیأب نیعلوا ن رک ءافاخ عبار هح وللا مر ۲ بن ۱

 مالساا هو اڪ لوسر حارغم هد هکم تواوا دنه 0 دتخاو یا بااطییا تش : |

 نوک وا تولک نا هد هکم ق مو هدنزکس كره ردش#ءاروهظ ندنوا گو ||
 قا رشا تەك ر زکسهدنو ا كنا ب وید (یتاه ما ا ءانرجادق) مالسااهیلعلوسر |

 من )بو ود ی هکر سوزوط هنا بود الصا كعاىروق هاو ص هالبعژ تولیق ن زاع ۱

 رو رم بواو وا یدالوا ند هر ھ یوز رل دىد (لخ هی 9 تاب رهتشال یناهمااب لا ادالا

 یا تش ( زاج ) یدتا تافو هن رزوا رفک هدنآ بوی هزارح تالو یه ۱

 یدلوا یدالواندآ بواوا واخ ۳ بش ى نرالا نا نایفس 0 تلاط |[

 " ۳ دی
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 كيلطلادبعرب ژروب نع مال ملا هيلع لوس اد بلطلا دبع نب رب لان ( هّللادبع)

 هد داغاظ زانا ٥ هدنینحخ "هورغ بولک هناعا هل دبع غوا ردشع | تافو هدشنای>

 مالسملا هيلع لوسر ردیس ر كنهنسک چاقرپ نایلرباندننا كلوسر ترضح
 یلزرسه هدنتفالخ رکب ولا ترضح یدر رروب ود ( یحو یگ نا ) اک وب

 هد ےس راک ندانجا نالوا هلغور راک هد والا یداجج هام هذ جوا نوا

 رذاک لوتتمنوا تی بولوا دیهش نکیا هدنشازوتوا ایم بودبا را تعا

 ربا تنب (هعایض) یدلوا رهاط یکیدتبا لتقوا ینسهلج هدنراقدلوب هدنسارا
 اکا هدضوصخز بواوا هل هالوسر ت رضح هدج ردنوتاخ كدوسالا نب دادقم

 نب هعیپ ر نالوا روک ذم اقناسرپ لا تنب ( کیلا ما) راش را كمردتنا تماجع
 بهاوبا بل طلادبعنب بهل یا ن (ةتع) یدا یتوتاخ كيلطاا دبع نب ثرالا

 ثیافولرکب لزق بواوا یرعلادبع یا یدبا ندنرابع تللو سر ترضح خذ
 مظع هلوسر ترضح هددکم یدبشهوق یساناب شک لوا نیغلوا تروض نوخ

 كن هیواعمو یرق كنابغسوبا یدباوب ید یر كنب ربکا كرا رافک ندیا افج
 وکارق بودیاافج اعآد هلوسر ترضح ید لیچج ما ینوئاخ نالوا یس ریشم
 خدو نیفلوا هداستعم هغموق راجاغا وانکدو رلیلاح هنتسسوا یرالوب هدردصک

 دن رزوا افص هد هکم مالسلا هيلع لومر هدنلوز قنآ (نیب رگالا كنمشع رذناو)

 بصغ قس هدک دتا نهصاو رادناو نوعد هناعا نسا ردا هلج توقبج

 نود نوءلم ىکا وبا نیکعد ات وعد اذهلا تالاب تدا بهاوبا نالوا بر

 هدرد ءارغ لصف یتافو تشک كبهلوا یدعشا لوزت تال "هوس هدسافح

 بونلحاکننبرا هک رک مان هیقر تالوسر ترضح مالسالالبق هبنعوبشا یلغوا ردشمک
 *ردشهلحاکن هناغع ترضحییولاشوب هلمهارپا یساباب هدنلوزن تبت "روس عاعجالا لبق

 ترضح ییوجاه ندنرلف وخ هلا بتعم یردارپ هع هدف هکم هکر دو رح

 اهدربخ جد هنسکیا بودنا ظح هدن رک دلک هناعا تودرغاح مالساا هيلع لودر

 هدشننح هوزغ بولک هلاغا هرزوا ییددنلوا رک ذ بها ییا ن ( بتعم) رایدتا
 یداو جد یر كن هنسک جاقرب نایلربا ندنناب تالوسر ترمطح هدقدلعاطرلزاپسم

 كلوسر تزضح سد هذفن اط "وزغ هلا هشع یردار :ردشمعجیزوکرب هدازغوب
 یلغوا هجناتروا كيهلوبا راپ دک هیهش ده بولاق هد هکمهدع ب واوا هدنتهدخ
 ردشمکم هداعدد تاز هلتس سام یاله ثیثیک بولاق قاب هر زوا فک هبسنع

 نا ٹراح ن لفوت نلغوا یس تقلک هناسعا بها یا تش ( هرد) هنلوا رظن
N TTT E OPE I RELI POG TFT aS ET TE SEIT FREE TTT177۳  



 ف و رد ق

 جو یو =

 (هدلاخ) ردثلوا یرالغوا وادآ داش وبا دیلو هسنع یدا ینوتاخ كلطاا ديقا

 نبا (هللادبع ) رایدلک هناعا یدیسسکیاو بهل ینا تد (هزع) بهل یبا تش

 نيغاموق شح مالسااهیلع لوسر نمسا كنم ردب مالسلا هيلع لوسزلا ةمع هيا

 بودیا ترجه هرکی کیا هشبح ثبالو یدیا ر وهشم هلکعد شح نب ههادبع
 ردن بودا تبختباغو بودبا رادرس هرک هک هدهن دم یتا لوسر ترضح هدعب
 اوز ید خا هر واشم هلرعو رکبوباو هلکنا نصوصخ كن راسا یسارغ
 كلوسر تربضح ردشعا وا نقد هدرآ عرب هلنا رج ترمطج تولوا دیهش هددحا

 لوسر ینا هدقدلوا دیهش بولوا یتوتاخ كنو هعزخ تل بذ ز یرلنوتاخ |!
 یدبا نایفس یبا تب هعافر ینوناخ هي نب (دجاوا) رلیدلح اکن مالسلا يلع ۱

 یدتا تافو هرکصندنبسمرک, كترعه نولوا وب هدشاب نداوسر ترضح ||

 كلوسر ترضح هدعب بواوا یوتاخ كن هثراح نب دب زاس هما تنب (بش ز)
 (هنج) ردشمک هدلوشر جاوزا باب مکتن یدل وا هفرشه هلب راحاکن فرش

 "هرشع هدفدل وا ا ںواوارنغ نب بعصم ند ەباخک ءالضف ییوز ها تش

 یدلوا یرالغوا ولدآ نارغ دج ندنا بوتلحاکن هللادبغ نب هحلط ند هرشبم

 (رماع) یدنافوعن نجر ادبع ند هرم شف هرمشع ییوز هيدا تنب (هببح ما) ||
 نام ترضح ںواک هناعاهدننوک هکم حد مالسلاهیلع لونرا ةع ءاضیبلا نا |

 تارفو قارع ناعع ترضح یهللادبع یلغ وا ىذا هدناح كد هاتفالخ

 لوسرلا هع ءاضیب تنب ( یورا ) یژباهدنشابترد ییرکی بودا ک اح هناسارخو

 هروب مر دفانم دبعنب سد بع نب باب نب عبر نیز رک یردپ مالسلا هيلع

 مالسلا هیلع لوسر ترضخ بولوا یسدلاو ناعع ترضح ندرا راهچ یورا
 مهرّوبا یزدب مالسلا هیلع لو سرلا ذ هرب ن ( هربسوپا) ردشاک هناعا هدشنامز |

 نا دسالا دیع یردب تواوا هللادبع یع اهرب نب (دلسویا ) ردیزملا دنع نیا

 بولوا یزدارب ندعاضر كن:رجو كلوسر ترضح هلسوبا ردیموزخما لاله
 ندهکم تولوا ند هاڪ ءامد ید شمر ا هددحاو نامز نوتاخر یس هلج

 ذحا هل ادب ردوب یلوا كن هبا ندا تره هلن وتاخ هه دم هدعب هتنح

 نکر دبا تافوهدقدلوا ناو ناق ندنسهزاب بولواحورح هددحابولوا هلیبهدنرارغ
 عفراو لس ییالرفغا مهللا) بوموب یتزوک هلب رالا كرابم مالساا هبلع لوسسر

 عدا هللا نیلاعلا بزا هلو انلرفغاو نب رباغلاین هبعع فاخاو نییلعق هتجرد

 حاکن رودنک ییداس ینوناخ هدملا دما راد تا اعدمخ وید ( هربق ی هلروثو همقق

 ( رایسا )



o ove Be 

 نبا هکیلاط یبانیرایظرفهج ۱ هکیدبا هنسکی دب نامه را هزکب هدنوصو لکش ||
 51 نايف سويا ۳ E ییغوا 4 رج روڊ نه ۱ ردمالریلا هيلع ل وسرلا 3 ۱
 هلع لوتسرلا ۴گ لفونن هللادبع ۶ ردمآالستلا هيلع لوسرا ی نا هک ترا 1

 4 نس> تزرضح ٩ ردمالساادیلع لوسرا ع نا هکسابع ۳ ف ه زدءالسلا

 ا ئاھ نیلفوت نیدسع نر باس ۷ ردمالملا هيلع لوسرلا ك نا هک همطافنا

 ىدا فاثم دبع نب باطلا دبع نا |

  Yoمالسلا هيلع لوسر ںاککارد نورشعو ینا با €

 اا فرش لضف ددعیم رک نالوا روک ذم هدباسانا تعفنم باصت تک بایویشا
 ا (ناحرلاو توقايلا نهن أك ) هکروئلوا نایب نایقعلا دنالق دناوف هح هدلصالا
 ۱ یودا راو ارس زاک- 3 هحور هةوا ناعذا سو کنمو ناحو لد 33 کیس

 ند رغو بقانعو ربسو ندم راوت بولوا راونالاعمالونشور رادباترهم دام |
 باکو شارو ما نانو ارکذ هکیدنلق به ذمو بذ همو ب مع هلب وغ رم بواس او بخ

 || ردندنلئالد یناجر ندنراباکربسو خبرا وتراسو ندنائاضفو صیاصخ كرولا رهاب |
 هدصوصتم 3 (یاوع ف رعدرد لصف ) یداععا هلعو ىداهلا هللاو ۱

 هرزوا راتح لوق هکردود یلصح كاالوا هد هدا بهاوم بواوا رشک لاوقا

 بولو ا مزال هلا تئراقم ترک عولبلا نسدسب نعل تبحاصم هلوسر ترضح

 ۰ تایحو هدنرلتوبن نامز هلاعتم بر بیبح لاکا لاج ندنرلغلااتو لای كرلنام س |

 | تافوهلبا ناما بودبا تاقالم نآرب هسیا یعارظن نآرب هسیاریصب هدنژهیویند |"
 | ناعاو نالک هناعا لوسرا تافو دعب بودیا رظا هدنرفک نامز ردیباعک ندا

 | یا نالوا درج هدعن تودنا رظن هرکرب ناسا تنراقمو ناقالم رک | هلا ||

 | نالک هناملا رارکت لوسرا تافو دعب بولوا دتره هرک صن ددلوا یا اما ردنکد ||

 رذراو لاکشا هدنوب نیغلوا لع طبع دادنرا نکل بولوا یبا نیئدحا قافتاب |
 لس رم ید هنج هفلاط مالدا هیلعلوسر بویلوا صوصخ هناسنا تابات
 ید نالوا مولعم یلاوحاو یمسابواوا قدصام یبا فی ردد ند رل نج نیغلوا
 نید یدیا لس رع جد ه هک الم مالتسلا هيلع ل وسر ردبباعص کدو جار

 زوطساا بتاک زرولوا شلوا ندهباع ید مالم نروک یرلنا رج زد

 با یعالانم .مالسلا هیلع ىلا فان 3 اا صالح ردنا روپ دبع نالوا
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 ةمد امزالم ناك ىذلا وه ییاصعلا لب اياعص یمسال تارصوا نیت رحوا هر
 احلا نا یهضعب رک ذ) خد ہدح ولت بود (ٍلسو هيلع هللاییص هللالوسر
 دخالاو هل عدلا قل رط يلع لسو هيلع هللا یلص ین 2| دیک لوط» رهتشا 1 ےسا

 ما هتبح تلاط ءاوس مالساا هيلع ىلا یر ىلا مر مسا هنا مهضعب و هنم
 لودع ےھیف ایا ۱ سک نوقابلاو ثالد رهتشا نه ص: ع ةلادعلاب مرنا ناالاال

 شب و ندا دلع ىادعلا ) هدما هلا ن ار رک * بوند (لودع ربغو

 تامو هوشلا لبقوا هند السا ىلع تامو اسم مالل | هلع ىلا قلن نییلوصالا

 دعب اماو هنایح یف داعو دنراوا لسیف نیورج نب درک ةيفنخا ند ىلع اهاق

 تااط نموه نییلوصالا روهج دنعو قلا رهطالاورظن هیقف ثعشالاو ه رغک هنافو

 حالا ف دید الب افرع نالف بحاص ق السطا اهم ثش ةده اعینت» هتی

 اذه یلعو جاتحوا ةيك بلا ىلا جاتصالف مزاللا مسغ ةلادع تو هبلع یتَس و
 لوق نیاوصا عب هلئئدح نامه نالوا هدبهاوم نیکعد * ةيفنلا یرح

 منجا ناالا ہد * ولنو ییالک ةیفنا یرح اده ییعو هدر 2 کل بولوا

 هدئس هراسم ی كمامه نارو نم یالک كلذ رهت شا نع ؟ صع ةلادعلاب

 یراش کوا بوبد (ےھیلع ءانشلاو ةباعكلا عيج ةيكر دا لها داقتعاو)

 دنکیدد مهیف نعطلا نع فکلاو مهنلکل ةلادعلا تابثاب ذبجاو مهتيکزت ید

 هک ردروک ذم هدیهاوم هنن (هباحک تلیضفرد لصف) اعا هللاو رون روک فلا .

 لضفا نيب رقملا ةکناللاونیسلا دعب هبا م مز هكر دراةفتم فلخو فلس روهجج
 دهع نروک هرکرب اسم ۳ ندا تنراعم انس هلو سر ترضحو ردناقولخح

 رطلا لثم یتما لم) مک هسچرک | ردلضفا ندنما عج نالک هرکصاد هاك

 تیلضفا مزاتسم لو او هدانز در نکل ردشاروبب (هلوا ماربخ هرخآ یردیال
 هکر دب و رح * ردررعم قمالوا تايضف لداعم هل وسر "هدهاضشم ارز ردلکد

 بودا بت دنب راحره بوروک یرانوب یراصف ٌهفناط هدکد تا ف اص یفاش
 هد تدهشاملضفلا) راشعد ردرالضفا ندنوباوج نالوا باعا كناسبعرانوب هللاو
 ةمارخ ےتک )ند هلجردزاو هرثک ثیداحاوتابآهدنقح هیات لیضف ( ءادعالا
 نذلاو راصنالاون رجاهلانع نولوالانوشاسلاو) جدو قيا ( سانالتجرخا

 راهنالاهتش یرج تانج مهلدعاو هنع اوضرو مهنع هللا یصرناسحاب مهوعینا

 ادحا ناقل ییاحکا اوبسنال) یخدو یبآ ( میظهلازوملا كلذ ادا اهیف نیدلاخ

 یاا) ید و یییدح ( هقیصلالو مهدحادم علبام ابیهذ دحا لسم قفنا



 اضر ء مموذختال نا E ۳۹ دیده دا ها موج ۱

 7 یناذآدعف مهاذآن هو مخبأ ے9 مه مو عا ىپ حد م«>آن د یدعب

 ربخ) جدو ییدح (هدخ انا كشوبف هللایذآ نو هللایذآ دف یناذآ ن نهو

 | یمارمخ) دو یییدح (ےھیفرخال موڈ "یک هم مش تلاش میت من فرق شالا
 توس موق اس مو نوت نيذلا مغ مھ تثعد ىذلا نرفلا |

 نم یأروا یر السهرالا سعال) ید ییدح (اودهشتس نا لرق نودهش ||

 1 ندیهچوا نیعبات دارم ندب .ه کا هرات دا مع ندلوا نرقبولو ادراوٌیدح (ینآر ۱

 : E یر رد ES ردنیعبات عبدا رح

 1 اهلطم هرلداودامتعا هللادعو حالص دن رب رهو نط نسح هراناو مظعل ین هباکګ عیج

3 TETRIS 

 | قیحهنب راضعب هلع رطكحهدا اضتقفا نعطو حدقا توادعان هنن راضءب و زاّمحا

 1 هد هبت مینر ند هی هنسکرب ردهزالوب>او مزاج هو هلا هبعطق *هلدا كعا لو

 ۱ هنر الم زلواملآ هسوسهدان ز هلتیلضفا دافتعا ین هيد تبع ینالوا لضفا |

 ۱ بوس هدا زند رکی وا ترضحیا نداتهج اد هلغلوا ندندالوا ىلع ترمضح

a۱ م اوسلو ۳ واقزعم هتیلصفا ندع كن 1 نوس هداز ندیلع ی رک وبا  

 لصف)رولوا شیوا كلرت نکلاردلکد یرابتخا ردیعرط هود تبار ززلوا
 نالوا عقاوهدنساراهیاحص هددناقع ح رش ( هاجت لاوحازا ناسا تکو و
 فذق اللم نهطو بس هرلنا سب ردراو تالب وتو لماع نوعا تارا عو تاعزانم

 | ردقسفو تعدهساک د فلاتر در فک سا فلاخمهب هيد طق لدا یک ثناع ترضح
 || ہدقدنلوا رک ذ ماعا مر (اوکساف ییاحصارک ذ اذا) ہد هت دل بهاوء * بوند

 یکیا ود (هوداجاف اع | مادح ا بس نم) خدو ود لدن اناسا كاسهاو توکس
 | مهتشاسل مه یلاعتهللااهرغب ةلزییاحصال نوکت) ہدیطویس رغصلا عماخو ثیدح

 ۱ جد تدح یا ود (ییاعا بسنمالا ةحابم قعافش) یدو ولد ) یم

 || یییبع اماردرفک نعلو بسهرعو هرکب وبا ترضح هداواتفلاذصالخردب ورم
 به ذم ی رل رطح مظعا ماما ردتل الضو تعدب ردلکد رفک قعاص لضفا ندرلنا

 نیشلطنا و نيعسلا لضفتنا ) هدقداروص ود ردن تعاجو تنس لها |

 ںادآ تا بود راددند ( رحافورپ لک فلخ ِ نیما يلع حلا یرو

 د ةدحاو ۳ ةباص | بس ہدازایفا ۱ الت یا بسالک رزعدو ةلالض لب رقکب س
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 هلوسر تروح تو دنا ترع ههژرا نطو 2 ۳ , ندرار یریغو ند هکم لر ریهد ملا ۱

 | .درللطفا ندرامدعمرخوم السا هڪ بولوا توافت هدنزلارا هن هرکصند هبت مهوب |

 هدیضاقریسفتون درابد | ترو عر نو او یشکرا هدنتیبامد دع یللا هلقرق هبا هلج ||
 هدتک ضب بوند رابداوا تروع قلاورا ترد زوتوا هلجج هل هلرع هد مغو |

 هو دنلاراد باڪجا ۳ ع ءا هللاو ردروک د م ولد یدلوا یر 9 7 رکنا رگ ۱

 هکر در جا اهم یر ردم چوا هباحک هل ج هک ردراش عد ع ER تالیف

 لا کر دراصنا یا در اوا شاک هناما هرکصندکه لک دوخانشاک هللاا
 یرلت-سود ید یرافیلح كران او ی رل هلببق جرزخوسوا نالوا دهنده ناد رع

 نوجایرلک دنا تنواعمو ترصد هلوسر نر هکر دب لناس لر هل نالو ۱
 کمد هرزوا قدح (عحقلادمب ةر :رعهال) ىج جوا * رابدا وب راهتشا هلکعدراصنا

 نامه یویءید یراصناو رجاهم هران 7 در هناا هدزرب رخآو هدنآ هدننامز

 نیرجاهم؛امدق ندراصنا سنج نی رجاهم سنج هدرالا نیا عماب * روند باک
 تولوا لضفا ندب رخ اتم ی رجاهم ضعي راصلا ءامدق ضع ندراصأا +امدق

 قافنا تعاجو تاس لها هدطویس ءافلا ج راب # بود یک لالب دو رگ "رم

 مهدعب هرم هرمدع هی : مه دعد راب راهجالوا هراحک عیجج لصفا هک ردراثعا

 هک هرس تعبد ناڪ ا يهدعب دحا "دورع لها هيب مت رد "دورغ لها هب

 نالواروطس ررح * 1 ردیاب اس مهد رار د د ناوضر تعرب لهاهرلن
 تعاجوع و یملداوا هرمشع هيف هاحک لصفا هرکصادراب راه سا روصقر دبع

 ایهدعب نیسحو نسحلضفا هرکصادراب راهج هل رابتعا دارفا ار ز ردهلب رابتعا
 ردا تاالد هیانعموت نا هحرک | ردعلوا هرشع ةع اھ دعب سو هرج

 مح یو واضتفا ینلوا هلل وب راثآ تعالس قوذو رابخا نکل مدمروک لقنرپ

 بسح (ها ماسقا ردلصف) مهباو رهظا ام لعا هلو ردبا اضماو متخو
 E هقمط کا نوا اء نوعا هراڪڪ هکر دروک دم هد هن ړل بهاوم نامز بالرت

 هدهالسلا هيلع لور توبن ءادنباهک ردنالتسمو نیاس ءامدق يهد قابس + رلیدتا

 نالوا هرشیم درشع هیقب و هثراح نب دز ورکب واو یلعو هګ دخ رلیدلک هناعا

 I هراعارع نتربوح ید هدنلعر كرها ۳ یک لاثماكراتوب و یک رفن ام

 هر هو دنلاراد ندرا راد هل..اعکا هلج e لوسر هرکصذ دنماللسا رگ 1

 یس هلجنودنا ترع ےھ ۰ کلات فک ۲ هبله ا تئالو ند هکم هدایای یهشب

 ۱۳+ 2 ا 3۳25
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 15 تردد را کیا نوار نوا

 لها نالوا تا ۵ .A .هعو یلوا + هم ود ناجا 1 ردشعلو ناب لا شدد ترک

 هکرایدبا رفن یکیا نوا رایصتکیا شن قتل رلیکیوا رلبدنا راصفا قابس دم
 8 نالوا ۵ ANE وع ناوک ندراصاا ھن © ر دم هدوراقول ىل: صات

 | ندراصتاو كرازویردشءا وا ر داتا اس یرلز اات فیک درز هکر پدیا تروعرب را

 7 نمود لحر راصا الا ص هبال) مال )اهيل لوسر هد € EL ك ززاس

 لام عج هدرضالا ىن "وزع > مال ساا هیلع لوسر ید ونود ( ر = لا مويلاو هللا

 | طح ندنراضر نسح هدک درب و هني رجاهم هلب رراتخا راصلا یعطع تع ۱

 لوزن یبا (فصاصخ مهب ناکواو مسفنا یلع نورو و) هدنفح كرلتآ هنن بودبا
 تولکا دا هر دت دم مالسلا هلع لوسر ترصح هکر دن رحاهم لوس 1 ردشعا

 ۷ راد دلک ند دکم نکا نک اس هدرب وادآاق تب 3 هرش نیدهریک هرهش دو ۱

 هنسارخرد نالوا یسهب راحادتبا هلبا راقک تالوسر ترمضح یتعب یریک ردن لها |

 مالسسلا هيلع لوسر و نوح كرانور هکر لددنا ورا جوا نوازویحوا ندیک 9

 ۱ (هد دطاواردیدمشلجحر راث | لخد ن نا) دو نود :a) “ا ارد دهشنهرمسل)

 دناصعلا هدیه یلع حل اطا هللا لعل ك . رد امو) اباطخ هر 3 ترمصح جدو بود

 هکر دن رجاهم لوش ۸ ردشعد (یکلرفخ دو ملشام اولعا لاقف رد لهانم

 ناوضرتعب لها ۵ ردرلشعا ترعش هدهد دم و كرم ارآ هیدن دجح ورع هلردب 2

 هدنسبام یددع زویسسا كي هلزورد كيب ربد ید هر ںاعکا لا هکیدنا

 ذا نینمولا نع هللا یصزدقا )زد وا ل هدنوآ هک جن "هوزغرایدا

 (اب رفاه هلائاو ماع | لز ھوا ام عف ه ھا | تڪ كنوعداس

 لها لو  هرلثود هدنامزوا مال سلا هیلع لوسر ردرلئوب دار ندشنموم هدا

 (دحا درمل |ناککا نمهللاءاشنارانلالخدیال) هدنفح كرل توب خدو بود (ضرالا

 هللاءاشناهدرارب هلوعموب بود (:رنلا تح عیاب نم دحاراثلا لخدیال ) هدتاورر
 طس حاقرب راشعد ردنوحا كربت هلا هللا ےسا در ںویلوا نوا كش ی رلکدد

 ۱۰ ردرانوب دا ندهد دح لها هد دوس مگا نالوا هدنعح رد لهآ مدعم

 ردا تا هدر هت دم هدنسارا هم مد هلا هس دح "هورغ هکر دن رجاهم لوش

 هيلع لوسر ترضح هکر درلنوش ٩۱ راشعد یک صاعلان ورع هلدیلولا نن دااخ
 رثک عجو ربفغ مجرانوب رلیدلک هناعا نوک لوا یک یکیدتا حح یهکم مالسلا

 ۱ را شو یرا هکر دن

 بسیج سوم



 یر هل ر ردت كي E نکل حک E چ واک لاما او وا

 جن کرد و ۱۲ یدشلوا مارو نکی خاش دوطویمه ,دنرابلق |

 ردرلشهروک ن رلط رش لاج نوش هلوسرترضح هدعادولا هجهدعب و هدهکم |!

 عفت عو عقطنم یرابتعا ترجه هرزوا مک لوق فا دعب یبک دیز نب بلاس |
 هيلع لوسر ترضح هک هلوا مولعم (هرشبم "هرمشع رک ذ ردلصم) راشعد یداوا |

 قتح بولواح e تعب ا هدننیامزوشب كي 1

 راثلاسعال) هدي دهر نیس ھن راک دیا تن < لها ید نیعدات دلج هکلب هراعگ هلج ۱

 هددحاو ساحت نکل رد ورم فب رش ثید> وید (ینآرنم یآروا یآرا اسم |
 هلکع دهرمشیع هرمشع یراک دتا تراشب ةا رمم هلتنح لود بود |نییعل نی رلعسا 1

 یراتف الخیواوا مانا NE مولعم هک ردماظع را راهج یدرد هکر دراثل وار وشم ۳

 ٣ للغواىسەعكلوسر نرمصعح ر زروناوارک ذ هدنسادتا اقلیطتاتاب ههمسامم ۰

 رک دالاجاالاح هکر درانو خد یزد هدلو سراب رفاباب هکر دما ولآ نرس ز

 نراطان هبضن بیهانلالهن حار ا ن هل دبع سماع (هدیبعوبا ) رووا

 ندرعنرمضح هدلوسر توبن لناوا هد هکم مالاي 1ع لوسرلا دج نا ۱ رهذنا

 هدناوزغراسو رد ەدە واوا هل هلراتدنا 00 شرج و لو ردن EHS هناعا مدعم

۱ 

 أ

۱ 
 یراک دا تراشبةراش اف>ارص هلب|لوخ د e باخت او ل آ مالسلا ۱

| 

۱ 

 سو زد شا ات
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 هیلعلوسز ردندرلتدن اادق اب وناج هنن رالوتنونلوا ادجادجندلوسر ترمضح

 ردشعد (حار | کی هدسع وبا دمالا هذه نیعاو اتما هما لکلنا ) مالساا ۱

 دما مم هدنسازغردب ید ا ةيعللا في ه> و ندم) اف. دم ةماملا لب وطهک رد وص ۱

 اموق دحمال) هدشدم كنو بودا لق هلل ءاضر یا د.ع ی زدہ بورک | ۱

 1 نت ) هعارآ اوکو لو هلو سرو هلل اداح نم نوداوب نو : لا مویلاو هللاب نوتفوا ۱

 ۱ بوتا ۳۹ رارذاک 5 . رزوآ الو سر ت ریه هدنتسا-ر < دنا یدلوا لزا |

 هلن راشي دهد بع وا: دنا رک رلقاکب از یسهفلح یک گان هل وترومد ین | ۱

 هکر دن ورم درذمر نیس * رد_ٌتمج یشدکا هدفدرامح رو رورصد ۵ ےس ام فو 5 هج ۵ ا ۱ ۱

 رکب وا) هدن راک دد ید|واکوس ییغنق ندناڪڪا ههللالوسر ه هسااع ترصضح

 ۰ ae ) رع نیا ند هبا هکر دنا تیاوریخد یناربط بود ( هدبیع مشرع ||



Soجک 2۸۱  

 ةفیاخ هنبرارپ ودنک مالسلا هیلع لوسو ترضح هکر دو رهیجد ,رسم ےک

 هدقدلروص هيد اع ترضح وید یدراردناییآ رلهبشا نیعتو خرصتیتلوا ||

 ةدبعوبا هدنراکدید یک هرکص توادیرع هدنراک دد یک هرکصبود یرکب وا
 ترشح واوا یزاغلارسک دهاحشو یزاغودهاز هکر دب و ره*ردشعد سارا نا ۱

 : توردنوک هنعف ماش ودنا رادرس همالسا رکسع یاو ند هندم هدف الخرع

 سست

 ۱ ره, رام صضع) هژیارافک تولوا ەل هدییعوبا تودیا رادرس یدیلوخ دلاخ هدوا ۱ ۱

 ۱ یدشا بصا اج دهاش ییهدسعوبا هن رب دلاخ هدقدنلو احد ماش بودا

 یسەن س رب ی رغ ندنسستسدوص هللایسوب نویقر ادعام ند رح تالآ صعب

 هسرولل و هدنایح هدبعوبآ هدکد لک جاب رکارعترضحہکر دو رھ * یدیغو 1

 برات هسردنالاّوس یامتهبلا ویدلدتا هدیلخیت | نوح بودا هفیلخ یت ا هع رب

 شعد مرد مدننا نکیدید (حارملان ةدیعویا ینیماو نیمایبلکا ) تالوسر

 نالوا سانلانیب روه شم هدنب رفماش هدنزکسنوا كتر هدننایحرع ها دمکص

 ندلح تنج باراک یتزاع بودا تافو هدنشا زکس ی للا هدساوع نوعاط

 نیدعس نب بک نیو رگ نب ناععنب هللادبع نب ) ملط) * ردشلیف لبجن داعم |

 یدبا ندامظع ءاهعفو ندالعو ندامدفو قابس ہدنګا هاجد دو بولوا

 كنو مالسلا هيلع لوسر يدا هلبب هللوسر ترضح هدرازغ عیجج یریغ ندردب
 ردشعد (دحط ییارظنیلف ضرالاییع یشع دیهش یلارظن نآدارانم) هدنفح |

 ریلنا یلطاکا نیکعا تاچ تاقیرانآبولواراتحلوسر رادافف هددحا هوزغ

 یدلوا ررعم كمرک هتنح نعل بولد ) زمط بحوا ) یدو بول وق بەل ود

 كنهآ كنهن كتر دوربص ییدحط هدارح تنجح ءارغ لوا هکر دب وره * ردگعد 0

 نیکعاربس هربت و غی بودی روق یلوسر ترضح هلیلارب بودا كلج ےکح هلیلارب |
 || یدلوا لط»مندلع هلفلوا قالوچیمببوشی رباللخوللش هنتسرپ قح تسدلوا

 هللا لص مرک !لوسر هدک دتا تباصا تحارج شب شع ید هنیدسح یی دسج |
 ۱ لاطاق هدکد ید (هودو هفشا ےھللا) تولاغص یتسهدوک هل رالا كرابم اسو هبلع ۱

 | هدنانوقفشمو قفنمو مرک یدلشاپ هکنجرارکن هلند ءادعا بولوپ لاکرب تھک |
 ۱ یوئاص هنوتلا كس قرقییرب ندنرارافع هد هفرفتم تاقوا یداقدصتموربخ لها ۱

 قدصت یس ولج هل راکوي یهود زوید نالک ندنرام ندعاش یدو یس هلج ۱ ۳



oY ¥o-بم(  

 ندردب لها یخدو بودیا ارغ تنواعم هل |ییرع زوینب هللا لبس یف حدو بوذا
 هرکصندەلجو بودا تبصو نوكازوب ردرد هنرب رهه اګر فز و نالوا هدنامح

 ا دع ح رھ نولو | هصح قلا نوا ینافلحم ن کد هنس هر رو هدک دنا تافو

Eردشلوا  * rsها رکی هدن وک هکر دن  aندای | هداف بولوا  

 ها كي رود 0 بولوا روه شم ود ضایقلا يلطو دوطحا زیلط ع نیغلوا

 ,دقدلوا دیهش رد شھر و هعکا كس , زویحوا هرارب دن د رب ندئسأبر دا بوریدشلوا

 « یدقیح ینوتلا کوب وا یوتلا تیزوکیا هک وقراطعءو

 ترم طح ىس ەرە« 2 ییولک ما یزف كه رکصندنتافو رکب وبا نرصعح هکر دب ورح

 یرالغ وا وادآ فسو TE | ت ودنا حاکن هب هط رو نم ةا

 یاها مولعم هدن رهش هرسهل هدنسنلا زوتوا لنرعه یدلوا یزرف ولدا 1

 هن نکیا یرادرس كنب رکسع هدا ترع> هداج مو هب راع نالوا لو

 ترد سعلا یرع تدم یدتا دیهش بوروا هللا قوا هدنسارا كنج نیفلوا

 نب هرهز نی ثرالا دبع نب قوع دبع نب فوعنب ( نجر دبع) یدبا لس

 ولزکب لزقو 3 وب یرلا کوک یرپولیوب نوزوا یاب یزو یدوق
 ند هباخکءامدقو قاسجدوب .o كا هاك ی دنا هنس وللیفزغاهرق ولنوروب ناغوط

 لتف یتسلکداو كنج مظع هلاراقک هددحا "هوّرغ تولوا ندامظع ءاهعف و و

 یناسقایراقاناو بواب رق یشید یکباو حورح ندرب ییرکی ید یسودنک بودا
 تصو هغلوا هل هن رار یسل رب ندنرلحا هدقدلوا درهش رگ تردد بۆلوا

 یسهعقا كيب هرکس هکر دزوک ذم هدربساقت 2« رذدیسل رب كنهنسک یتلا یرلکدتا

 هلا رع اثم كلوي کالا عی زوت « هرلروحشه نوروتک هلوسر ترماع> یفصن بولوا

 e ااه وتيطعااوف کل هثلا ) لوسر ترمض>هدک دید مدو ةيلا نوا فافک

 هنلوب قح هللارکش هکیدلک تا تکرب ردقوا ها هللا لطف نیکعا امد رب س>خوبد

 كن وناخ ترد هدکد تا تافو هنتشات شد شک بودا تاصو نوتلا كي ی الا |

 روک ذم هددندل اوم * رلددتا لص هل اه كم اک لدن نق 2 رب ی

 نوجا میت هدنکیدتا تا و بول وب تک و نقرا هلا لوسر ءاعد 2

 راب دردتراق ںوق وص یان هنا نيغمالوا نکم كکی س هلا لا نعل یرولف نالغد ۱

 یهود زوید شک ندتراڪګ هرکرب بودا دازا لود زوتو# هدنوکرب هداتایح لاح

 یلام فصا هر هرکر , اقناسو یدردشلوا بور و هللا لیس یف هلب رارع“و هلل راک وب

 ) اا (



` 

 ne نرب حس

 یانمدبع ۳ بهو ۳ صاقو یا ن ( دعس ) ردشسهر و هود ز وجا ك هدوع)

 یساضعا لوب یاب لس هکر دب و ره مالسلا هيلع لوسرلا لح تالک ی هرهز یا

  بولوا والی یسدوک ولنروب جایی و صان یی سطفا غاب هرف دق هنوک نیل
 : ندامطع :اهعقو ا!عوندامدقو قابس هدنحا هراس هک دود یراب و نلافص

 مالسالا سرا نیغلوا رداهد هدتاتورماح هدرارغ عج هالوسر نرصح بواوا

 ناکورتهددخا “هورغ نيغلوا راذگناح زادنارم یدلوب مات راهتشاو ما هلکعد

 مالساا هبلءلوسر هدک دساحورببنب راضعب و حورگیناک دب رک لها ضع هللا

 باد دعس روب نم دعب نم نکا امدرمخ وید (هتوعد بجاو هتیمرددس ےھللا) ۱
 أ نتسجاعا تباصارت ییددن آرهو لوبتم اعد ییدتا هلللضهب بولوا هوعدلا

 ندلوسر ترضح یدزغا لودع ندنناشت الصا بولوب لوصو 4 دا دعا دسحرب ||

 ترد: شاب هدنشاب ناسکس انک هدنشد ییللا تترسه تولوا كجوک شا جوا |ا

 هدر له ی یو تش دم نکا ۳ ز تک شتارا

 | كنهرمشبم هرشع بورونک هدنرازوما رنا یتنوبات لد هره قاح هدک دا تافو
 | حاد ن یزلادبع نی لیفن نب ورع ف دز نب ( دیعس) ردوب یندبا تافورخآ |
 مالسلا هیلع لوسرلا دح یوا ن بعآ ن یدع ن حارز 91 طرق ن هلا دبع نا ۱

 | یبسغ ندزدب یدا ندامظعو امطصو ندامدقو قابس هدنحا هبات دوب ||
 مالسالا لبق یدیا كچوک شابیدبییرکبندرلنآ بولوا هلیب هااو.-رترمط>هدرازغ ||
 | ترضح ند دب ز یردب یدارلشغتا جوزت ن هشه كلوب دوا كرع ترضح |

 بودبا تأفو هولا لبق نکل بوروک یلوسر ترضح بولوا تباث هرزوا میهارپا
 راففتسا نوعگنا زکیدتشیاو کید روک نلاوحا كد زا لو هراب ایس لقوا تك
 1 رو! نم رایدبد (هدحا و هما ةمايعلا مول تعب هناف هلرفغت س ۱ ما ) هدک دید كالب

 دان شع یاب هدنسللاب هدنرب یللا كنرعه هدنرهش هفوک اب هد هنده دیعس

 ناذعوریق لاوس هیاینناهدیفساماما مالکلارع ا یدتا تافون 1 هجهدا ر

 ناسحو ريق ناذع جد هموم لافطا زالوا د باتسح هدتایقو رق

 ويد كدلبا هلل وب نوع یل زلوا هشقانم ناتسح ید ههر ثب هرشع نلوا

 رواوایخدهایبنا كعد مدلبا وفع اما كدلبا هل وب هکضرع باس اما زاوا باتع

 "هدناف هت ,دلصف وبسشا (هباحک ءالع تاعبط نایب رد لصف) رد روک ذم ود

 ڭا تک ب ارا یاو 10۳ هلا تاکو تيعچجود هک رذراو هار



 no ری تم

 هکر دروک ذ م هلابصفت لاک هد هیکسم حیلوف باک (مدناف) ردندنلئاطفو صراصخ
 | یوذ دباصص هباصع ندنا تموادم هن رلتنراقم و تمزالم هلوس ر ترضح

 | اب مولا باصصا) مالسلا هیلعلوسر نونا ابد !!مشفو ا0 ءىرثك كن هباصالا ٠
 | مارحو لالح نایب و ماکحاو یوانف ندنراحا نکل رد-ثعرویب (مبدت ها میدنفا ۱

 یدیا هباصص عيج معا هكدا( رکب وبا ترضح ) یر كرلتلوا مانا روهشم هللا

 لوسرلءفو ثیدحونآ رق بولب روص ند هنسنرب ساء نا هکیدبا (رعترضحو)

 یدرریوباوج هلنارع لفولوق هسغوب یخدوا هلرکب وبالءقو لوق هسلوپ هدهالا |
  ترضحو)یدشمروم ( رعو رکب وبایدعب نم نیذلاب اودتقا)لوسرترضح اریز |
 بنسلا نی دیعس هکید ا( یلعترضحو) یدیاند هباصص ءاهتقراک هكدا (ناعع |

 ترمهح و ترع> عا نسحوبا 0 1 هل طعم ن - 2 رعناک) ردنا

 دیص9) ی یدردا هدانهبا ندەضو لکشم نالوا عقاو نکي دا لکد ساک لع

 ءامدو ءارطع هکیدنا دوعس» نب (هللادیعو) ردشلوا لثم روهشع (اهل نسحاناالو |

 هدهفوک اب هددت دم تواوا ندتمادخ صوصح تالوسر ترسو>و ندن رجاهم

 ۰ ناجا ردنآیعش ماما ندنیعبا ردع اتافو هدنجوااب هدنسکیاژوتوا كترعه

 یطرامیمال تدضر) هدنفحدوعسم نیا هد ڈ دح بک ی دغور هقفا نا هداوسر

 ماماردراو جګ ثیدحوبد (دبعما نا اهل طح ام اهل تط “و لع ما نا اهل 1

 رددوعسمنبكن آ همفلع كنا یخ میهاربا كن اداج یداتسا كتب رلترضح ےظعا

 نوردنوک هثع ی آ نوا نآرقیلعت مالسلا هيلع لوسر هکر د رعشالا(یسوم واو) ۱

 لوسر تواوازاوابوخ هدا زند ها هلجیدشع | کاحههرص) ین ارع تروح

 رلید د (دواد لآ رها رم نم ارامم تاوادعل ) EE یزاوآ كلو مالسأا هيلع

 2 الوا لزا ندنارق تولوا یولا بناک هلو سر نرمصح هکرد بەك ب (یاو)

 لوسسردهع تولوا خاصو لضافو 5 هکر دلبح نب (ذاعمو) یدرزاب واز ۱

 هدهللالوسرد هع هن ویر كراصتا رفت ترد ندنا عج ییاشلا مظع نارق هدهالا

 لوسربولوا ند علاق نینهار هکر دتا نب (دن زو) رد رب كنبات نر ویوتف
 * را شھر وب ردتات ی دز ا هدضاارف ۴ نعد یصرفا کما مالسلا هلع

 نل و طم هج ۾ لاف : زنوحا كغر 7 واو نود شین

 اع ند (یآبالو یو ار ید سابع نابود مدرراو اکا باس نب اراک نوح

 دنز تولد ردنداع قلراو هثغادا كنبحاصع یو هل راو هثعاىا کنهتسک ی اص

 ا

( a ۳ ) : 



 ۱ ردنوبددب ز بوب رو نایهصنا بوشداب هن دنکنزو كن آ سابع نباهدکد نه :

 اعضا وتو اهظعل یددیز نود (اتنالعب لعفتناان را اذکه) سابعنا هدک دید

 ) لسو هيلع هل یلصا نیل تب لها لدفن نان مما اذکه)بوب واب ونوط نلا كساب نا

 اد كراتودهاز نور« نددح ادعام ندنلع لاک یدیارید )دع ذمانم طع

 یدرابع> ه رشط ی رلذابا ,دقداب هدنکا هکیدناراو یهرج كجوکر تواوا ۱

YE VED TERI TTBS 

 زا هدلوسر حاوزاباب یلاوحارتک !هکیدیا (هش دص ةشاع) یوتاخ تالوسر ترضحو

 یوتف هلان رح مالسلا دیلع لوسر ردایرب ندقلس a) و) هناوا رظ ردشمک ۱

 دن زلیج نی داعم بعک نیا ندرابصا لعو رعو رکب وبا ند رجاهم رانر و :

 ند زویلع ورع یل ك هيا هل جرد ا قورمسم ماما ندنیعبات * یدیا تباتنیا
 یلکكرانو بولوا لقه یعورولوا یهتنمهدوعسنب اند ءا درد واو بعک ن یاو تباث

 هللا لوسر هرعنا ترضحهدیطورس ءا هلن را * ردشلوا یهتنء هدوعسم نا ۱

 ۱ ساق بول د ےب نرابریغرگو رکب وبا هدنرکدید یدرر و یوتف مک قلخ هدام

 || ردشعدیدرررب ویوتف هقلخیبعو ناغعورعو رکب وبا هدلوسرنامزردادج نا |

 | هداهقفلا تاقبط هکردروک ذم هدحاوف * هباصص ءاعزا هلدابع نا رد (هدناف)
 نارس ند هیام هرکصندشنافو مال سا هيلع لوسر ردنا یزارش قهاوبامعش

 : (هللادبع)یرب ید اروهطهدنرهزان كلها هرکصندرات آ يولع كالوس ر نارا

 ۱ لات ليصفت بولوا دان جوانوا هدئناقو مالساا هلعلوسر هکر دسابعنبا

 ۱ ردنا كلام ماما هکر درن (هللادبع) یر هنلوا رظن ردشمک هدلوسر *اب رفقا باب

 ۱ ( هللاد,ع و )یدزرب ویونف هقلخ هد ےسوماع اد لد هلن شعلا هرکصندلوسر تاقو

 هعاحود هکمدرکصتدهب واعم ن دز بواوارهام تراغهدج كسانم اع هکر دربب ران ۳

 1 ترمعح هکر دصاعل ان ورگ لک ) هللادعو ( رواوا نام هدافلخ باب یلاوحانیءلوا |

 || یدیغوب هنسک شا تیاورو ظبض قوچ ندنوب یە رش ثیداحا ندلوسر |
 ن هلیعا هللا دعرلتلوا روه شم هلکع د هژدابع یه: ماما

 ۱ تردوبشا نالوا

 بودا تافو مدعم ندرلنوب ار ز ردلکد ندهلدابع دوعسن هللا دنع رد هنسکر فن

 ۱ قاقتا اعم یدرد هر هتسهرپ تولوا جات هئاع كرلزوب قلخ یرانامز توباشد راثوت

 * ردشعد یدراردا لع هلکنا بویدرد وب یهذماب یلعفا لوف كنهلدابع راهسشنا

 رار اسو هبعفاشو نیئدح عیجیلوق قهی ردنا روصقرپ دبع نالوا روطسررعت
 ابلاغ ردرگنا ساء نا دوعس نا نامه هل داع هدد هینح عیج اما ردو

)۷: ) 



 Ka .دناخ) 3 منا ا د دج ا هیفنح لومو مالطصا نيد

 نبرباعو هر رهوپاو یردخ دیس واو رعناو سابعناهک ردروک ذم هدحاوق ه

 هم :رلتافو ودنک هر ؟کصادناعع ترضح تافو یاثما كرلزوب ند دباحو هللا دم ج ۱

 لتنم هرلذآ یوتف هدنحما كراتوب یدرردبا ثیدحتماو ز واتفا هقلخ هد هش دم

 هدحاوف هن (دن اف)ردراجو هرب رهوباو یردخدیعسوباو رع نباو سابعنبا رلثلوا |

 نیدط هکر درفغ مج رانااوا | لقنهقف نددباه-یرمغ ندرلنلوارک ذ Ik وا

 نب ةةذحو فوعنب نجرلادبعوصاقویپانیدعسو ماوعلا نی رب زو هللادبع
 یسراف ناتو یرافغرذوباو رسانی زا عو هیواععو ن-س> ت رضحو نالا
 نكاعطو ع وک الا نب ةلسو بدنج نب هردو بزاع نب ءار ویراصنا بویاوباو ۳

 یدغاسلا نب لهسو ربشبنب نامتو یردللا دوهسوباو سوا نب دادشو ساق |
2 7 1 

 أ تالوسر تارصح رد تک هفن اطو یدنارهتسک هک یدو لیهابلاذماماوباو

 لرکیوبآ ترمعحو هح ماو اس ماو هصة> و هشناع یرلن وئاحو درطاق یر هع ۳1

 | ریهاش» هکر دزوک ذم هدحاوفهنن (هدناف) یذیابلاطیبا تف یناهماو اتسایزق

 قرفز وب نالواهنعیورم دارس ماکح اند هباڪص E رخ ندالع ۱
 ۱ رلندیاراثک اهدنک ا كن هلجو» هوا بوددار 3 هل راع فو ا یرک د هلبار اینا

 1 رلناوا طسوتو ردتاتن دی زو ساب ع او رغ نا و دوعسم ناو لعو رگو ا

 ۱ (,دناف)ردشعد ردشلوا عقاو اوزا هژلیبس علاوه هم ندنرلیقاب بولواددع چ وا نوا ۱

 1 ردع“ چ وا دراڪص هد هیقنح لوصا EEE روصقر دع نالوا روطس ررع

 هلداعو را راھ هک ردرلنلوا فورعء هلدح تناورو داتجاو هعذ یس ر

 هام ترض حو یرعشالایسوموباولبج نداممو تبان ندى زوهنسک چ وا یرلکدید |!

 رداوبقمهتبلا نوسلوا نوسلوا قفاوم هسایق یرلمالک ك رانو یک ر لن نکب هرلنوب و
 نامش وكلام نسناوهرب رهوبا هک ردرلنوافورعم هلثدح تیاور قضا یسهکیا |

 دوخ دسر ولوا قفاوم هسایق یرلالک كراون یکر لن هزکیهرلنوب و شبح لالب ویسراف |
 هیفذح هسلا فلاح هناسایق عیج ونلوا لود هر ار واو | فلاح هسایقرب وقفاوم هسایقرپ ۱

 هلن اور تیدح یکبار یا یدک جوا ردمدقم ندنآ سابق نویلوا لوبقم هداتف |
 تداهش هنتحهدعد بوداتباور مارک فلس نان و رم كرلتآ هکر درانلوا قورعم

 كفاس تاعنلا له دعب رولوا و هم رلتاوروا هسراردا ت تو کس هاو راا دعد دوخان

 ويد رواوا لوبتم قجاوا قفاوم هسایق ضعب هسا شعادر یضعب لوقیضءب ||

 ندنرل تقم Ba E هکر دروک ذم هدحاوفهخ ( ءدناف) ردرو ذم

  دیزودوعسءنٍا نامه ھ نالوا یرادرکا اب ۵ ردیا به ذع رم هرژوا یداهنجا یداتسا

 ( تانا )



¥ ev Be 
 یا ند هیاه» لتنح ندحا ماما هدحاوق AD یداساسع ناو تبات نا

 هر رهوبا هکندراشاوا رب بودا تاور ثدحقوح ندلوسر ترضح هتک ۱

 توك نرم ردکلامن ساو سا ۶ناو هللاد ع یب راجو او رگ ناو

 ۱ زوتوا زویکبا كيپکيا سلاو تردشع زویج وا لب شب هر رهوبا دک وب

 قرقزویشپ كب راجو زوتوازوتاا كيب رک ناو شّلا زوبتلا كب سابعناویلا

 | ردرا-ثعا تیاور ثیدح نوازویکیا كيييكيا دشاور رنوا زویکیاك هشنامو |
 ۱ ندهباصص ردا قورس ماما ندتمدات هکر دروک دد دد ګا وو هن (هدناف) زد

 یسو-وباو تبا ندب زو بعک نی او دوت سم ناو لیعورع راتاوااضق ناصصا |
 یدنایاودن زو سابعناودوعسم ناو ىلع رللواربسفت ناصصاو ںواوا یرعشالا |

 | نارق هدنایح كلوسر ترضحردا كالام ن سا ندهاصص هدحاوف هن (هد اف)

 || بوند یدیادب زوباو تباثندب زو لبجنب ذاصمو بک نیا راندا عج یهظع
 هدنرکدتا تافو. مالسلا دلع لو سر ترمهح هکر دروک ڏه هدم ولعلا ءاتیحا

 جاقرر قجایژرب اس یدباراو هنسک یلانامه شارپ زا نیوتیئآرف ندهیاه

 ناتک * یدنازآراندبا ظفح ماسناو هر هروسندنرلما بولوا شار زاهروس

 تا زا رقلها هداهعا هکر دو اجا یالمصعن نالوا هدنآر دلا مولع ناعتالا

 ویو تدا نی ز رو بەك ن یاو لعوناعع ورعو ر کب وبا یر رومشم یدغوح

 ۱ ءادردل اوباویرعشالایسوموباو لیجن داعهورگ نیا و سابعناودوعس«ناو كوس و

 تعاصاان هدابعو نایلان ذَه دحو هر رهوداو یرادلاحعو یراصتانواوباو

Eروهشم تا هلن ارد ملت ندنحما كولو رلیدنا هل ماو دصادحو  

 )د اه) یدا یسوعوااو ءادردلاوداو دوعسمنراو د زییاو یلعو ناسعع رلثلوا

 £ رکبوا رلثوا روهشعم هدربسن ندهراشع هک ردر وک ذم ًالصفم هدنافنا دب

 یرعشالا یسوموباو تبث ندی زو بک نیاو ساء ناو دوعسنباوییعو ناو
 را ولنا نکا تاقو مدعم ناععو رگو رک وا بولوا رمب لان هللادمعو

 0 قوج ندبک نییاو سابعنااو دوعسم نا او ییعاما بوئلوا تاور

 ۱ ٩۷ * ی ن ی یتواس هد ۵. طح هخ نوک رب فی ك ردح ی ا

 | اهناو تلر اهق والا دنا «َ هللاو) دو نوبد لجو ما لهسیف
 هدنعح يلع جد دوس نأ بولد (الوس اوالوهع اب ۳۳ لعهو یی در نا 2 تلرب

 ۲ ىلع ناو نطب و رهط هلو لا فرح اههام فرحا 7 هوم لع لزا نآرفلا ناز ا
E E RT۱ مد ری زوز  
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e ©ینلاو ید هدنعح یسفن ید ك توبد ( نطابلاو رهاظلا  | 

 ناکععاولو تارن نیاو تلر نه معا اناوالا هلا باک نم فا تازنام بغ هلال
 لدو نا د4 ىلع تربضح بود (هت رال اطال E ی ا 6 ع ادا ۱

RR Eتاغ هدربست هسا سابع نیا ردشعد (ةئسلاو نارقلا لعر)  

 اکا اقناسیوبد ( تنانارلا ناجرت من ) مالسلاهیلع لوسر اک اتح بواوارهام

 رخ وید (تاتکلا هلع مهللا) یدو وید (ليوأتلا هلعو ندلاف ههعد ےهللا) |

 هقلادسبع نب راجو رغ ناو هرب رهوباو كلام ن سنا ندهباصص یدرا ثا اعد ||
 رودص هنسزآ قلعتم رست جد ندصاعلا ن ورعن هللادبعو یرعشالایسوهوباو ۱

 هکردروک ذه هدحاوف هنب × هیاهزا دعب لع راشتنا تیفیکرد (هدناف )ردشتیا ۱
 نکل تولوا ندنرا سج ف SVS AES عیج E اع هدک دا ١ تافو هژدابع

 ان یح دهاع < هیفقو هسواط ن £ < هیهفو هیاطع هکم هیعخ نالوا نداءات راک |

 ماش هیقفو هىا ماد ا هفوک هنقفو هیرتصبلا حسح مرصب هیقفو رشک |

 ءاهعف رفن قلا ندنیعدات رارح دا راک و یناسارنا ءاطع ناسارخ دعقو دلو ۱

 دقب دصاا ركب نب د نب مساقو هریب زا نب ةورعو هبیسلا نیدیس نالوا هنده |[
 هراس نب نایتسو هدوم نب ةتع نب هللادبع نب هللا دعو هتباث ندب ز نی ةجراخو |

 راطذلا نب رگ هللادبع نب لاس دوخاب ماشهن ثراحنب نح رادع ی رکی واو

 نن دېتګ « رک صن درانو و تواوا لقتنم هفوع ن نجراا دبع نب هلس وا دوخا ۱

 سا ردا ند حو سا ن كلامو یروللا نایفسو ه.توکلا تبا ننام هقنح وبا 1

 ىدلوا لقتم هدمت راسو ىرهاظلا دوادو لبنح ن دجاو یفاشاا |
 كلام نیفمالوا جاتحا هدنرانامز نيعبات ءامدقو هباح ردبا یلازغ ماما (مدنق) |
 هرکصندهرامک هدنسمرکیزو كترعه نویلوا باکرب شلوا قیا ات هدهیمالسا |ا
 نالوا یلاا كرانوب و سواطونیریس نیاو یرصبلا نسحو باسما نیدیعس |
 ع هددکم ادا نیکغا روهط حاشحا هناتک يفنلات هلکع | تافو نیعدات راک ۱

 كلام ماما ییاطولا باتک هدشدح لع هده-نیدمو ج رج نیا ندنیمبات هدرانآ

 ا نایفس یعاح ب انک هدهرصد هدعب یتاعنص)ا دشار نرم هدنع ۰ رادو

 ؟صادرانوب بودا E E :رەدەرەا مدعم ندهلجدوخاب (

 1 عاتعو لګ ردت هدهرشک نوف براغلاو قراشلا دال بهاذم ءابع |

 یلاع هل دعدان "هعواتم لی بودن عر ها عوعطم باتو هع لوز | | 1

 سس ااثما ر اا ا راو دریلرک ۶ ین عج یور هامون رابدرداوط
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 رگ هللا ند یف اوفاو رکب وأ قاب مآ جنرا )مالساا هيلع لوسر هکر دموق رج ۱

 مالکل ک ًارقاو اعم مارطاو لالطاب مکلعاو ىلع ک اضقاو نامعءای> کد شاو |
 نایلا نب ةفیذح نیقفانلاب مکلعاو تباتنب ةعزخ کدهشاو دب زمکضرفاو یا ہللا

 دب ز ندیعسو قحا راصنانم صاقو تان دومو نجرا ۶ صا ۵ ةف دحو

 هلا ما حار انب ةدیبعوباو نجحرا رات نم فوع نب نجرادبعو هللءابحا نم
 رذییا دهز یا رظنماف 3 صا یسعدهز یارظن نادارانمو هلوسر نیءاو

 ةنطا ىلا نالش نم قوشا نامل ىلا ةن لا ناو دبع ما دلو اهل یضزام یمال تضرو
 سابعو هلوسر دساو هللا دسا ةرجچو هلوسر فبسو هللا فیس دیلولا ندلاخو
 رفعجو ها لها بایش اديس نیبسطاو نسطاو ییاونصو ی بلطلادبع نا

 لالب ةا باب عرش نم لواو ءاش ثیح ةکناللا عم ةنطاین ربطی بلاط یا نا

 ةزافیف ذکناللا مئاصبنم لواو یه یو نم یس نم لواو هماج نیا
 رعب هللادتبعو خادحدلاوبا ةت هرم لک ابن لواو ءادردلاوا ةمايقلا
 ةهادبع نارفلا سرافو سراف "یشلکلو نيشاسلا نمرات نبر اعونجرلا دفونم
 دم یراوحو یراوح ین لکلو ذاعم ندعس یلبلخو لیلخین لکلو سابعنبا
 ةمالا هذه مكحو كح هما لکلو کالامن سنا داخو مداشین لکلو ربب لاو

 رخ شاف هطیبا توصو سدقلا حور دن و تباث نی ناسحو ةربرهونا
 راددروس ولد (متیدتها میدتفا مهمات موعلاک یناحعا) هرکصتدنآ بول د (تف نم

 ےھدشاو رکب وباشماب یتما خجسرا) مالسلاهیلع لوسر ردنا یطومسهدافانا ج رات

 لج نبذ اعع مارطاو لالطاب مهلعاو ناک ءایح مهقدصاو رع,هللا ما ین
 مالا هنسهنیماو نیما دما لکلو بک نب یا مهآرقاو تباث نبدیز مهضرفاو
 رذوپاو) ید هدتاوررب (ییع یهاضفاو) ید هدتاورر ( حارطان ءدسع وبا

 سا نابفسیبا نب ی واممو اهاغناو قتما دعا ادردلاوباو اهفدضاو ما تھا
 تالیصفت وبشا یس ركز ر داتسا ردنایطویس هش ردراشهرویب (اهدوحاو ما

 ید ردسیهراو تاوادم هدايا ىرل كيف تارا نالوا روه شه كنها هلا

 هدر سافت (هفص ناه هارد لصف ) رد شمر و باوج ولد ردقوب هدقدلروص

 لهاطا ممسسح ضرالای اب رض نؤعيطتسال هللا ليس ىف اورص>ا نیذلا ءارعفلل)

 وبا کر دز وک ذم هدننآ (افانلحا ساتلانو سال مهاوسب یهفرعت ففعلا نم ءانغا

 هکر د هفص نا |نالوایرادقهددعزوینردندن رار جا هم كن هبات دا عند ار



 جک( هد. ¥
 هدنف رطرب گالوسز دج م۶ اعاد نیفهالوا ی رلترمشعو یرلنکیسم هدهش دم

 ندرللو هدرانفو ضعب زدنوک بولرکو ا نارق ہیک تواوا نکاس هدتلا وتروا

 هل راراد رسو هش رلازغره كلوسر ترض > نوتاص نو شود یرلکدرکچامرخ

 تدایعو ع ۳ ن راتفو عیچ لصح بودیک هل اعاد هل کسع یراک دردنوک.

 تودزوک یرلنوب دنا راس یدرلاکد اخ ندندا.ع نار بودیآ فزنه هازغو

 تیافک تالهضکر ب هن رالایعو هنن راودند یرب اره دوخ هرکصذدنلوزت هع رک ټا وډ
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 و۲ ےک ےک کیو
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 * یذراررب و هراروب نه بورونک هدنتقو ماشخا یس هدانز نایرافاعط ندا
 ءارقف راسو نالسو بابخو بیهصوراع رک ردروک ذم حد هددوهسلاوباربسقت
 هلاتسااح دبعالا ءالّوه تدرطوا) نیک شم ءاسؤر هلوسر ترضخ هدنهح هاهم
 راتآنوبد (ْنمْولا دراطد اناام) ید مالدا هنلج لوتسر بلد ( كلاثثداعحو

 هيلع لوسرهدنراکدید (تنشنا كعم مهدعقاف اک اذاو كانتحاداانع ممخاف) د

 نوعد نذلادرطتالو )هدک درب و اضر وید مآ ءیلیدیما یرللک هناعا كرلن آ مالسلا

 وبشا زیزع لوسر هدعب نیکتیا لوزن يآ ( ههجو نودي رب یشعلاو ةادغلاب م د
 بوقلاق هلتداعس ههیهلغاط ران قاح بؤر وتوا زیب زید هل

 یشعلاو ۃادخلاب مهبرنوعدب نیذلا عمكسفن ربصاو) هدروب مرغ نب * ید
 ءارقف دارم ند نیذلا هک ردروک ذه هدنشنآ (مهع كلایع دعنالو ههجو نودب رب

 نور

 ترضح هع رک تیاوبرایدا هنسک رفت زود: هکر د هفص باح. نالوا نینمّوم

 تح نأطلا میر لثم مهص رناک نیذلا یاولا ءالوه )شب رقرافک ضبهلوسر

 جش هکر دروک ذم ہد سما باتک بوند رذسشعا لوزن هدنراکدید (كسلاجت

 بولوایکل هکلوک هکیدیا یرخآ قاح تالوسر دج“ یراکدد هفص رد ارج نبا

 تافو ییک هاک بولاغوج هاک یدرار ر وتوا هدنآ راناساس .نالوا بب رغو درحم
 هدا ز ندزو بودانایب نسماسا ك ارل: ۲ راض ەد ید رار ولیسک اکا لهأت 8

 هلیب بوس یرلنآ مالسلاهیلع لوسر ترضح ردنا قهیب ماما ردشمزاب هتسک

 كس رش رج ەم نکیاهسدق هلق ردنا یهذ ظقاح یدردبا تبحاصم بوروتوا

 كن هغص باح تایر هلبق یکسا هدکد نود هب هبعک .هدع؛بواوا هدنسلام"پناج یسهلبف
 كم اهطبورغاح هک رهیرانآ مالسلا هیلع لوسرهد هبندل بهاوم یدلوا یتکسم

 رودنکی نراطءب بودبا ی زوتهن راضعب كن هباصع نالوا لهأتمیتراضهب نوچا
 نیععسس تأر دعل) هو رهولا ترمضح یدزرب هحلیب نماعط ماشخا بوب وعیلا

 قانع ین اوطب ردق ءاسک اماو رازااما ءادر هبلعلجر مهنهام ذفصا | باح صا نم

 ( اهخ (
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 (هتروع یر ناذهار :I عم ے3 نیب کل 1 13 اماهنمو ق اسلا فصل غلام اهنخ |

 كەر رهوبا ردلیلذ هنن راک دیا هدا ز ندشع_هفص ناخ <إ دلالوشا بود

 دیهش هدنسهصق هنوعم لب هوزغ لوا ندزاک هناا ودنک هنسک ش وب یکیدید
 هلرحراکم رافک ضهب ندب رعلئابق هکر ابد | یریغندهفص ناکا رفن شب نالوآ

 1 هل هڙپ نوجا نارد ملت زلیداک هزاعا نر هلبق هلج ںواک هدشرلسا تزوص راک

 ۱ هلیب :هلراعفانموا یرفن شعب لو! مالسااهیلع لوسر هدنراکدید كردنوک ر لاسه |ا

 | باما یرلشقیا دیهش نتسهلجج هللا یی هدنراذدراو هني راهلبق بوردنوک

 ناو ین كنف له نالواان دا نره
 ۲ اض بواوا یسادرو رب راضمب لیا رانا کان ندرت اما عج هددحاو

 | «اک ییرکب هاک نوا اک بواوا زآ هاک بوااغوج هاک رنو دو بوجوک هری رخآ
 | هقرذ هد هفرفتم تاقوااما یدژرواوا یرادقم شعب شغل« اک یللا قرة هاك زوتوا

 ااف زومردیس هلجكرلئلوا روم ەل a عج هدرذ

 ۱ كران آ هبن رعنالوا نکم یر ندم اشم ءامدقرلتء درلبدیا هدانز یجدرلصعد بوند

 كري ساق .* رد روک ذعوبد ردشمزاب لقتسس# خم راترب هدخاب یرلاوحا و اعا

 نکراو یزرعف لاک بوقا هیهعص ناجا مالساا هيلع لوسر نوکر هدنلحرب

 | یتمانمقب نف هفصلا باصعا اناورشبا) هدکدروک رالوغتم هیدایع هلباق یافص

 | رد روک ذم وید رابدد (یناعفر نم هناف هیفاع ایضار هيلع متا یذلا تعا ىلع

 ئالوسر نرضح هکر دروک ذم ہد سما ںاک (مالسلا هيلع لوسر ءاعفررد لصف) /

 | ییعوناععورعو رکب وبا رالوا صتخحت هتمزالم لاک هد رطح ورة سهن راف رش بانچ
 | ن هفذحو یسزاف نالسو دوسالا نب دادقمو یراف#ارذوناو ىلع ردارب رتعجو

 | روطس ررح * رایذبا یشبح لالپ ورمساب نب راعو دوم نب هللادبعو ناولا
 || مادسخ صخا ارز ردند هرهزو خد كلام نب سنار دنا روصقرپ دبع نالوا

 بی رق نع مج E یدزلوایاخ هظط ر ندنراق رشباثح نیغلوا مالسلا هيلع لودر اا

 ۱ e ده هدساجخ ھن (مالسلا هيلع لوسر ءالوو هاضفرد لصف) رووا ر 1۳

 نیر ره ہک ریدییر الا یسوموباو لبج نیذاعمو لع یرلیضاقكاوسر تربضح
 | یرلک احو یراکب عي یررماو یدراثهردنوک .بودنا یضاق هنع راد هدنامزرر

 تالو ندنفرط ورسخ یهاش مع هکر دیسراف ناذاب یدیا هنسسک جاقرب یخد
 ینآ م السلا هیلع لوسز نولک هناعاوب ادتبا نده ءارما بولوا یک اح نع
 هدنع رد دیعس ندلاخو راشعد ردوب مالبسا ءا ما لوا تودنا اها هدتفوح



 چ ۹۲ زوم

 ۱ توه رطح هدنع هک رد راصاالا دا ندا زو یدرلشعا اے هنن رهش اعنص

 هنن رارهش ندعو دب ز هدنع هکرد رعشالا یسوموباو یدراشعا ک اح هنن رهش

 هدنرب كن راازغودنک مالسلاهیلع لوسر هکرد لبح نذاعمو یدرلشعا ک اح

 یلغوا كنآو یدرلشعا مک اح هنارجت تبالو هکر دنابفسوباو یدشما رکسعرتس ینآ

 a هکمینآ هدنهذ هکم کارد دیتنا ن بابعو ید راشعا 5 اب هند الو ا هک رد زب

 هکردصاعلا نب ورگو یدراشعا مک اہ نکیا هدنشاب نکس نوااب یکنا مرکب
 ر ما هدنزوتط كنرحه هک ردرکب ویا ترضحو یدراشعا ک اح هناع تبالو
 لهاو یراکدردنوک نودنا رادرس هفاکاو فارطا ادعام ندرانو و یدرلعا

 یراکدردنوک بود ایلاو یرهنسک هعت هنعجرمشعو هاك زند رع لا بة نالوامالسا

 لوسرباتکرد لصف) ردشٌملوانابب هدنرلباتک م السلا هيلع ینربسلصفهو لوطم
 ندر شدم هرمشعیرلبتاک تالوسر ترمضح هکر دروک ذم هدسدچن هن (مالسلا هملع

 ناعع نرضح ىدا صاقو یا ن, دعسو رب زو ویلطو لعو ناتو رو رکی وبا

 دنسل هللالوسر نا) هکرد و ره ندودنک بولوا یولا بناک و رسلا بناک

 ندراصص EC مثعا بتک ا لوقی هناو نارقلا جوبل لیربج ناو یلا هرهظ

 ندلاخو صاعلا ندعس نب ناباو مرا یبا ن قراو هلس ندع یرلبناک ید

 هبفع ن ءالعو هب ردبع نب دیز نب هللادصو را نب هللا دعو صاعاا نب دیعس

 تواوا ولا باک اب مک | هک بعک ن یاو هره ن ماعو هیچ بش ن هریغعو

 | دیزو عیر ن, هلظنحو سام ن سقف نم تباثو ردشماوا رک ذ ند هبا ءالع
 نب ودتو عج ینآرف دنتفالخرکب وبا ترضح بولوایولا باک یخدوبهک تباتنا
 ءالع ید وب ردپسرب كراددنا لع هتحاصم هدشنامز ناعع ترضحو تودآ

 دب زو یدا جولا باک یخدوب هب واعم یلغوا كن او نایفسوبا یدنا ندا

 هیلعلوسر هک ییرمضح نءالعو هنسح نب لیحارشو ه واعم ردار نایفسییا نبا
 بوک یکرروب هدارف یغامربا كوب رب هدلوب هدکد تا رادرس هبارغرب یتآ مالسلا
 ءارغ لصف «درکب وبا ت رضح لاوحا نان حد ینامارک ضعب كنوب ردراشمک

 رفصمو بقیع مو ه>اور نب هللادبعو صاعلا نیورعو دیلو نیدلاخو رولک هدنب رګ
 لوسر هلا نیندحم قافنا هک نالا نب دف ذحو صاعلا نیدیعءو دیطاف یا نا

 ربخاک وب یروما تابظعم قجهلوا بولوا كد هتمایقو نیقفانم ءاعسا مالسسلا هيلع
 مالسسلا هيلع ل وسر مس بحاص اکوب نیکشنا رها كتبا افخا ندقلخ تور و

 نیصحو دب رب و یزعلادبع نب بط وحو ردندهباص یخد ناع یساباب یدرارید

CN 



 و( مدرس زوم
 ع نیا بطاحو دسالانب ةلسوباو حرس نا نب دعسنب هللا دبعو رع نأ ۱

 ES تواوا هنسک جوا قرد لوسر تاک هلج را ورح * ردلطخ

 هلرب جد هر واعم ا حة زادعب تباث نید زامدعمند,| تموادم هدا زند هلج

 هد هنده بواوا بناک بعک نب یا لوا ندتبات نب دز ردنا رج نبا هلن ید |[

 نیهللادبع ناجا 1 الكر واندن زدوا ندا تباک هلوسزترضح ادا ||

 ۱ ا بولوا دنر ها ناطیش ءاوغا هدصوصخر ب د هد هندم 0 یا

 ۱ یا وات و هدسج دن( ناصصازا نینذومرد لصف) یدلک هناعا ناز EE دخ کم

 ۱ وادآ هما E دید لالد ٩ نواوا یرلنذٌوم ترد كلوسر ترضح |!

 || هکمردنود ندناعا بودیا هجنکشا یظع یسیدنفا نیک هناعا نکیا یلوق كرفاک |
 | یدشسعیا داژآ بولآ نوئاص هدکدروک ییدهکنا رکب وبا نرمطح تقیلوارداق 1

 || ندنب جاهم هکر دیشرقلا مونکعما نب ورع ۷ ردجاتح هلیصفت یلئاضف لئالج
 هداق هکر دیظرقلا نجرادبع نب دعس دواب دباع نیدعس س ید ا تولوا

 بحاص لالبیدرب ونذاهد هکمهک ردیکلایمعاسواهروذوبا ۽ ردشمرب وناذا
 ثم قەاقاو عیحرت هدناذا هرودوبا بودنا دارفا یتماقا بويعا عیجرت هدناذا لاک

 هتنحوبا هللالب تماقاو هروذحوبا ناذا هکم لها هلا لالب تماقا یفاش بودنا

 ه.نیدم لهاو لبتح نب دجا هلبا هروذګ وبا تماقاو لالب ناذا قارع لسهاو
 هنده لها هدتماقا ظفل هنش و هدربکت کلام بودا لع هللالب تماقا و ناذا |[

 || دج هن (مالسلاهیلع لوسر نایجابارد لصف) راشد ربنا تفلاخ |
 || ییدنسکیلا هدعرح هام هدناوایلبب یجتدب كنرعه مالسلاهیلع لوسر هکردروک ذم |
 هل تردق هدنحابص کنهصگ وا بوردنوک هتوعد هناعا یهاشدابیلا هللا همانرر ||
 ۱ ردندنار راک صوص>وا راى دةلاق ضب قیرالید كنقلخ تبالو یراکحهدیک |

 بوردنوکه بهما نالوا هاشداپ ۳ یشاجم هد شید هکر دنا یرعصلا سما نی ور

 دعاشا ی [عظعت توروس هن زو هنن زول كودك ۽ لودر ا هدقدراو

 مدیلوارداق هغمراو هن رل رش روضح نولک هاعا هلفدص بوروتوا هدرپ بوخا ||

 هدک دردنوک ید ییلغوا ونک نارد ید ردنوک هماننګو راذتعا ود مدرراو

 لوسر هدکدتا تافو هدّشر> یا هدنزوعط كنرع* یدلوا ق رغ هان رد هدلو

 هکرد یلکلا ةفلح نب ةيحد ۲ رایدلیق هد هند قاج یتزام كن مالسلا هيلع

 هکلک هناعا هدکدر وک ینیرشبوتکم بوردنوک هلسقره نالوا مور هبف ینآ
 یدلواربسم ندنفوخ نیکشآ موم قلخ نالو توشلاح هلهح و جاتح هلیصفت

) ۷۰۱ 



 ج4( 4 ژوتمت

 نب هللادسع س هاوارظا رواک هدن را مور وام تان هدتنات اس ا ےک

 همان بوردنوک هناورشون نب نمره نب ورخ یهاشداپ ےگ ینآ ہکردەفاذح |
 هدک دتشنا مالدا هيلع لوسر ترضح تویاهراب ندشُصغ هدفدوقوا لرش |

CE) :بودا لق لر هر ورش یغواو دنک یورسخ نیکعیااعددب وبد  
 هدر ت دعنا مکتیدلوا ضرقنم دیلکلاب مک كوام تاود نامز دعب |

 .بو ردنو هسقوقه ی هاشدار صف کد هعنلب ییا ٤ E روئلوا نایب

A,هلوسر ترضح ن گل رویا اما ندنفوخ یئطلس لاوز توروک یل وسر  

 یشا اوطرب وان نرخ دبراح یا ولذا ن راسو هن رامو یر ےد بوث یرکد یرواف كب ۱

 تری 1 مالا هیلع لوسر یدردنوک هده راق ق ارب ولدا لدادو لوق 1

 ماش قشسمد هک رد یدسالا بهو 5 عاش 6 راد د (هکلع سنا نضدعل ) ۱

 نییاد ندی نیعاوا بورذنوک هلبا همان 4یناسءلارعش یبا نب نراطاوبا یهاشداپ ||
 تالو هد رد نع هکر دب صاعلاورع نر طیاس ٦ یدک هناعا ندني صع ید ۱

 لوسر ان نوردنوک هب هلانا ن ةماع هلا نا لع نب ةدوه یرلهاشداپ ءدهماع

 هدناب یکزکس کترعه ۷ یدلاق هرزوارغکه ذوه یولک هزاعا هماع هدنراقدوقوا ||
 هد هلارفص یرللغوا ادنلح هدناسع تالو یصاعلا ن ورع هد هدءعلا یذ هام 1

 مالتسلا هیلغ لوسر ترضحو رع روب رم رایداک هلاعا یخد یسکیا بوردنوک |
 تالو ییرضطا ی ءالع هدعب ۸ یدرروط هدن آنواوا هک اعناع كد هثنافو ۱

 کاخ هدن | ءالع نولک هناعارذنم توردنوک ن یواسا؛ ن رذنم دن ن ره ۱

 هيما یاندش رجاهءهدع) ٩ رلید ردنوک ی دعس ن نایا هتعوک> هغ خانه صن ولوا ۱

 رظفاسس) هدقدراو بوردنوک هب یزعتطا لالک ن ثراح ندنع ءارعا یب ییوزضلا ۱
 | نفاس هلا یرعشالایموموبا هدنلب توا تره ۱۰ یدلکهاعاوبد (یرماف ۱

 یاب اعرو لولم نکا هدنرادراو توردنوگ هنوعد هناسا ییعلح نغ تدالو ىلج

 هنع ید ی لع ترمه هنرک صف درازنآ | تولک هناعا هلودص ن خا هو یلعنع |

 كولم یهالا دبعنب رب رد هدعد ۱ یدشل وب نولکهد ۵ ۵ ا

 تولکهناعا ید یسکنا هدنراکدردنوک هورتلاوذو هعالکلاوذ ندفناط تالو
 اشاح عالکلاوذ روب نم اقناس یدتا تافو مالسلا هیلع لوسر نکیا هدنآریرح |
 زظذ هرلن اندر كسک وب نوکر بور دپاط هر ودنک یعباوت بودا تیهولا یاوعد ۳

 رگ ترضح یدرادشتنا هده- اکوب ند روغارب هثسک ددع كب ز وب هدک دعا

 نه هیت رلوق بو لشلوا هر تواجا هل راوق كلم كيم کت رس نو | هدتفالخ ۱

 ( هل.اضر )



 مو o زوم
 ۱ یاوعد E ینهما ناورع مالالا هيلع لوسر و دود ۷۲ یدتا دازآ هلل ءاضر

 رک ورا ترہەح بودا دانع نوعام رلبدردنوک هلا ab هباذک ۵ ته نبا تو

 هدوراقو یاو>ا له الاجا رواک هدیعاشا یتیدلوا لو هدکنح هدننف الخح

 نالوا یک اح كس الوافب بب e ۱۳ ردشعلوا رک ذ

 هلو سر ترصضح بولک هناما هورف هدکد ردنوک یک ادا سو ت هورگ ن 4 ةورف

 1 بوردیوک بهذم وا دعا و EE تار هلا همان

 كتهورف بوزان تاؤوج هش وتکم بودا لوق مال سلا هيلع ا ترصح

 سا> ںودروتک هد دنتسا ناعا كنهورف لععیلقره بوردنوک هل سعی

 د وحاب بو دا بلص نکا عاص دوخاب وجا باص هدک دنا تافو بودا

 لئابق هدمرح هدنلوا یلس ی دن زوفط كنرعه ادعام ند هلجو * یدروا نیو |

 1 رادو مهارد ةوکزو تاب ومح رع ی 3 نم لاوما عاولا نرش ود برع

 دو ی ۰ لو یلصح ن هتل ع ا هنعچ تاناویح صد ةوک زو

 9 یرمشد 1 دابعو هت هل راععو ۳ دا کلام ك بعک دوخاب ییهدیو و

 هبهرازت" هلسف یصاعلا نب ورگو هر هنیهج هلو یکن عفارو a . رز هلبف هد نو ۱

 هبعک شب سس یی یو دعلا ماش ییایفسن رشب و ها لید یتابت هس ن لاو

 1 ی نالتس تاط معده ندعسو هاذ هلق ییهثیللا ن هللادمعو

 هد تاچ هس ) مالساا هيلع لوسر سارح رد لصد ( یدرا هز او هنموق

 ںویلکب هنسکررپ ندهباعع هلا هک هدرفسره یلوسر رس هک ردروک ذم

 هدنسارغردب هکر دتراصلالاذاعمن ر دعسنالوا سوا لف نیو یر ندر

 هکردت راصتالاداسمن د2 هللا س 19, ,ع نا وردجاتع هلیص من لت داصو ید و

 ردرشب ندای عویداجیهدق دنخ ات 5 رب زو رای داکیاعم هدنسارغدحا

 یدلک» هدشلود ندرمیخ "هو رع رد راصنالا تونآواو ردصافو یا ی دوس و

 هدنرلناب هل تا تالآ زدنوک هدررتسو یدلکب هدارفلا یداو هک رد شرطا لالب 9
 بتک نالوطم هکردهتنک رفاو هدا راندا تاجوتسارح نور وط هدنرافقو
 لوزن ا ( سانلان و مهد ےل هلا او ) ردشلزا هلتيسانم هدنلاوحا راارغ هد رها

 ) مالس .la |[ لوسر رز ) رلیدتا ك هياکلاب یتلکب ,رکصندک دنا

 تعدخدصاخ هل وسر نرضح هددقرفت مھ تاقوا دایی ا هدسج هم

 یراراکتمدخهدنر 15 داک هر هشدم مالسلاهماع لوسر هکر دکلامن شا یر هلند

 ۱ بوروتک 4 لا لوسر 1 2 A. e یسدلاو نکا قالغوا سنا ب ویلوا

 ۱ الصائب مدتناتمدخ لب نوا ردب وص ندساا # یدتا ماس هکعا نمد ۱ ۱

 دیه



 یدلوا توی جد كد ا 719 نوڪ هادشا 7۳ نوڪ ه ور 0

 هیلع لوسر یدا هداب تالش رعد راز ندای ۶ al ه هرانآ من

 هدا زندزوب نکا اعدرمخ وند ( هلرغغاوهرع لطاو هلام رکا ھالا ) کا اللا ۱

 هدنسکیا ناسءط كترعه نولاتوح یخدیلام نواوا یدالوا یرادتهزوبیوباشب

 تباور ثیدج ز وتوا زویکیا كيييكيا ندل وسر ترسضح یدتا تافو هدنحوا اب |[

 هعب رویدبآ هنراحیردار كن او یسالاذثر اس ندنهو ردشعد ( تالامنب سذانم
 ما ننعآ ی لغوا یردهتعمو یدرروک نصوصخیرلتسدبآ هکر دل سالا بک نا ||

 ءامو نیلعلو اوسو هدام هکر ددو«سم ناو یدرروک یب رهرهطع هکر دعا

 ن راع هدنرلفدروتوا مالسلا هلع لوسر ترا توروک نراتهدخ تاتو

 نوش دنا نانح تحارو ناجزرح بوتوط هدنغ وتلوق اعاد نراقعاب كرابم یتعد
 لماک هدضتارفو نارق مع هک رد ما راع ن دععو یدروق دن راکوا هدر دلا

 بودب یراوط یراکدن كالوسر ترضحهدرمض>و هدرفس بواوا عد ا
 لالا تد ظفاحو نذّوم هک یشح لالب و یدلوا رک اح هرصم هدئنامز هب واعم

 هکر دکی رش نب ب علساو دلا حالسنریکب و هرمششوذ یلغوا كنسهریشمهاد ك رذارب یشاجش یهاشداپ شیحو دعا دعس لود ركبوا ترضحو یدبا نیاسلا |ا

 ردند هیاحصءالعو امدق هکرد رافغلارذوباو یدرروک نااوحا یراراوط یراکدش

 یرلیغ هدعب ںودہا تمدخ هراودن کک نینحو رحاهم لوق كن هما یرانوتاخو ۱

 ارج اویا یرالوة کال ءودن کو ی معلو راب 9 هساع ت رمح ||

 ءرجویراصنالا نج راد عن ك دوساو د راو ےس اوا یرللوق ه و لاله

 ۳۱ رندراصتاهقناطودبعوباو قیاسو !اسو لا یا

 و هلوخو هر راج هيشاح ولدآ نع اما نالفتارم ندنرازدیالوا یرراکتمدخ

 ۱ a 13 هبقر ترم دن را سابعماودعس تش هنوعو عقارماو

  لاصنبا ثلا ةدج هب رامو باب را هیرامو هلیلع ما هنن زرو هن زر تش هللا ةماو

 لام باب یددعره راجو رالوق یراقدلوا کلام هلج كالوسر ترضح ردهیفصو
 ترضح هکردررح هدرمس بذک (لصف ) ردشفلوازک ذ هدمالساا هیلع ل وسر ۱

 یف هدک دلک مزال قهروا نی وب ر راک ضعي هدنراش رش روضح كالوسر ||

 نایفسنبلاحصصو فاز ,تباث نب مصاعو هلن دڅو نداده زویلع
 نرضح هدابعن رب دعس نب سبثو یدرادروآ نیروی ات و : ۱

  Jتلوسر (

 ا هلا لور ةولص هشا ادحا تارام ) هدنفخ كنو هر رهوبا ترضخ بودا



 یک یدرب زوم

 ردلصف) ید هدنماقم یشاب وصیمب هطرش بحاص هدنرلف رش روضح كلوسر
 هکر دروک ذع.دهندل بهاوء(مالسلاهبلع لوسر ت رضح ةادحو ابطخو ارعش
 باوج هت زراهشا تئابخ زاعش تلالض راعشا *لرلن او نودا وه هلن یهرفک
 ناسحوی زنا هحاور نب هللادبعو گالام نب بعک مالسا  هیلعلوسر ءارعشنرب و

 رایدبا هدیجتر هدتناغ ندناسح هلک شب رق رات رافک بواوایجر نا تباث نا
 كنا نیکتااعد ود( سدقلاحور هدا عهالا ) هناسح مالساهیلع لوسر ترضح
 لینارپجهدشیدحرب # ردشعا تنواعم هلتس شع مالسلا هيلع لبنآریج برا رردراعشا

 شتلاردشلروپ وید هیلباعفد هلب راعشا یرافک ندفرطمئب هکمادامرد هلباناسح
 یردپ یدتا تافو هدندردیللا كنرع*بوباش دل شعلا بواک هناعا هدئشاب

 تاقافا صوصخ وب ردرلٌثماشب لیرشبمرکی زوب هلج یردپ كنیدج و یدج و
 قم هلرلیلیا نالک ندب رع لئابق جب یبیطخ كلوسر ترضحو ردند هببگ
 ساع نب سدقنب تیایدا هرظانمو هرخافم هلا مارا تحاصذ مالک هو

 ,دنسبکیانواتترعه یدراشخیا تراشب نکو دلا ندتنج لها كنآ هکیدیا یبر زینا
 نوعا كلك هناما مغ قب لف ةه کرد ورم * یدلوا دهش هددماع هب راح

 ( نيشانەذو نیز انحدمناف كرعاشدو كرخاقن انیلا ج رخا دان ) هدنراک داک

8 

 حدماذاهللا تالذ) بوقیج هدحش-«ندنرهرج مالساا هباع لوسر ترضح بوبد
 هدسعب بود ( اوتاه نکلو رتفلاب موا لورعشلاب ثعبا لینا ناش مذاذاو ناز
 یب هدقدلوا بلاع تباث بودنا رحا هکعا هرظانم هل رایطخ كرانآ هسیق ن تباث

 ایک كانینا ( ےظن ) هکیدید یرعشوب بوقلاق سباح نب عرقا یررعاش کیک
 لک نم ساثلا سژراناو * مراکلا رک ذ دنع انوشلاخ اذا * اناضف سالا فرعب

 ناسح جد مالسااهیلع لوسر (رن) مرادک زاعحا ضرایف سال ناو *سصشعع
 مراد یب ( مظن) هکیدید نافرع بحاصناس> هدقدروب ودر و باوج هتان نأ

 * متناو نور انیاع منبه * مراکلا رک ذ دنعالاب و دوعإ * رف نا اورال
 هدلو ید یتادح کالوسر ترضح هکر د ورم ( رن ) مداخو نق نیبام لوخات

 یتسم هلربا كرانروس هود یت هعو رشمو هلوقءراعشا صمب هرزوا نجررح نکر ر ود
 کرد هحاورن هلاذبع نائلوارک ذ اقباس یراندنا یی با زاوآ بوخ هدنسادص
 ماکت یر عش وب نوب روب هنر اکو | نکرربک هب هکممالسلا هیلع لوسر هداضقلا ةرعرفس
 اب سص# هلن یل مکب رضن موبلا* هلیبس نع رافکلایتباولخ ( رعش) هکیدردبا تو
 "دوغ هکر دعوک الان ماع خدو * هلباخ نعلیل لا لهذم و * هلم نع ماها هلبزب

 سنا *×یدناراو یسادصاكانزوس هکر با لوقهیسر وا دآ هشت | دو یداو ادیمشهدربیخ



 بم ۵۸ ¥

 ا یدردا ادح هباسن شا هلاجر دف اط ثالامنب ءارب رذبا ك كلامنا

 لوس ترنج ناما تیابسو لاجر هدیاک ولدآ باعیتسسا ( مارک بیا و عیچ

 نامزوندرانروک هرکرب هلناعا یلوسر فی یش لاجو ندرانلو نراقم ندزا ا قوج

 رهظم هلوسر ءاعد راق الغوا نالوارانالس یردامو ردپ ب وغوط هدیرافب رش
 هغی رلاعدو هلوسررظن یولدلنا هثب رافت ریشروضح ندراقوت الغوا روب مو" ندراتاوا

 كثب رللام بورونک هنابنآاغ نکل بوبمروک یلوسر ترضحندلاجنرو ندنراثلوارهظم
 دد شع زود كب کیا ندرانردنوک هلوسر ترمضح نوجا نیله لام لا تس یناکز

 الاجاكنیکو الیصفت كنيكو یسماسا ان هفاط د دعز:ناسکسزویجوا مدآ ك کرا
 تالوئسر نرضح هکر دروک ذم هد هدا بهاوم # ردشازا جد یرالاوحا

 ناعصا عیجددع نیعلواباس و دهی رات اک هناعا كد ات فو ندنراتوبن یادتبا

 وله یر دعا رالوا عج ەرا ەچ و ەد زارغ شعب نکلردلک د یا رال یوا مولعمان

 هبا كب شم هک وبث هوزغو هلیارفن كب نوا هنهفهکم مالسلا هيلع لوسر بولوا
 كس ترد ییرکب زو هدنرلک دا تافو بودیک هللا كی نابسعط هعادّولا ةو

 لاقلا ةعیعحو لالا ذعیعح هللاو زاتتسکد ید دوجوم هدنايح یرلباشکا ددع

 رکی وبا نامه رلئلوا كوي ,دشاب ند هبا عیج هدیطوبس ءاقلحلا زات ) ةو

 مالساا هيلع لوسر ترضح هسلا ركب وبا یدا اضببلا نبا ورع نب لیهس هللا

 ترضح هباحص عیج سپ رددغوط هرکض یآ جاقرب و لیپ یکیا ن دستدالو
 ترضحنکل ردروک ذم ون درار واوا شلوا كج وک دشا ندمالسلا هيلع لوسر

 یرلک دا لوب شان ترد چوا ندلوسر ترضح سابعو هرج یرلیع تالوسر |

 هباصص عیج نیفلوا رقم یودا لو شاب نوا تزاطا نی ةدبع یلغوا یرلیعو
 هکر کم ردرظن لع كعد یدبا كحوک ندمالسلا هيلع لوسر ت روح هدشا

 لعا هللاو هلوا كعد رلیدبا كچ وک هباصع ینجا نالوا ادعام ندلوسر ءایرقا

 هک ر دب و رح نددقاو ماما هدهیکسم اوف ( ضارنا نامز رد لصف) باوصلاب

 كنرجه کرد یفوا یا نب هللا دبع ندیا تافو رخآ هدنرهش هفوک ندمارک ٌدباه
GEکرد رسل نب هلفادىع ندا تافو رخآ هدا یدتا تاف و هدنستلا  

 دعس ن لهس ندا تافو رخآ هد هنده یدتا تافو هد کس ناسگس كره

 رخآ هدنرهش هرصب یدتبا تافو هدنشاد زوب هدنرب ناسفط كنرسه هکر دب دعاسل|
 نایسفط كترعه هکر دکلام نب سنا نالوا مالیلاهبلع لوسر مداخ ندا تافو

 لاو نب ماع لیقطلا وبا ندا تافو رخآ :دهکم یبا تافو هدنجوابهینرب

 ( هکردیتیلا )

r O eنا  OTR TT TD O,نا او دا در اس سس  



oa Beتگ  

 | باص قافآ ءالع عج قافواب بودبا تافو هدنلب یجنزوب كنه هکر دیش ||
 4 درفرب ندلوسر تاخا هداند و هرکصخدنوب تولواوت ید تافورخآ كمارک ا

 | یرصع كهباج ردبا هدنساهقفلا تاقبط ىزاربش قاعساو ا جش یدلاق |

 ۱ هکر دروک ذم هد هنئدل بهاوم * یدلوا ضرفم هدنسارا یزو یا تفف كرش ۱ ۱

 ھو لع 2 ةا سار ىلع) هدوم یار ندنرلتافو ماللسل ا هيلع لو-سر ۱

 الا هدنسادتا كال یوا زوب كنرعه ینعب (دحا موبلا اهیاعوه نم ضرالا ِ

 1 هلج هدنشاب زوب تود ردکر ک هتل ول هدنایخ درفرب ندرلنلوا عاص هدنزو رب ۳

 | * شئاوضرو مال قحزاعاد (عظ) رلیدتنا تراشا هن رللوا ضرهنم كن ۱

 | اتسح مهرجا هلا فعاض × اتل هوس ندلا اورهظا * شناراب و تببلهارپ داب |[

oمک مالسلاو هولصاا هیلع لوسر ثمارد نو رشعو ا بات  

 صااصخو هدهبندل تهاو# نکل ردتاغو دخ: تگ یلام لوسر تا صااصخ

 ریسافت بتک نولواافتقا هننرتا كرلنا نیفغلوا افتکا هلت سهم رک ذ دیبا ||

 | هک هلوامولعم الوا * یدنلوا مض راهن مهاو فیطل هصنجدندن ریضو ثبدحو ||
 زا متنک ) هدنآرف بولوا لاععا لطفا مرک الا كل هللادنع ملاعرذف تما وبشا |
 | حدمود (رکشلانع نوهتنو فورلاب نو رمأت سال تجرخا ذما ةمارمخ |
 | تحرخا ذماربخ مننک ) هکر دشعا سفت هلبوب یتیآوب دهاحم ماما نکل رایدنا وا ||
 | نعنوهنت و فورعلان نورحأت اذا یا ةروک ذا طا ارشلا ىلع متنک ادا ساثال |ا
 تما رأس رد هیاصص فصاخ راثلوا بطاخم هلحدم وبشا هکر اشعد رلضعپ ( رکشلا ||

 | اونوکنل اطسو ذما اناعج تالذکو ) اباطخهرانوب هدنآرق هثب( رکید) ردلکد هلیب |

 تمار ھا تلادعو حالص یزرس عد ردشمروس ولد (سانلا لع ءار ھے ۱

 || هن راکدتنا هیهلا معاوا غیلبت هشن راتما ودنک اسنا نالک مدنم ندزسه ات قدلیق

 || انیفطصا نیذلا باتکلا اروا مث ( رکید) نسهاوا لودع دوه ش هدتمابقموب
 هيلع هللا لصد # تءا دارم ند نیذلا هرزوا جا لوک هدشآ (ادابع نه ۱

 | زدنشنلوا لاجخا هدربسافتراسو لیصفت هدنناروکو  یدحاوریسفت میک ردلسو ||

 یا نوزدنآ) تادا مالساا هيلع لوسر هکر دب وره هاد رندا بهاوم (رکید)

 مهل قحو) مالشلا هيلع لوسر هدئرلکدید ةكناللا بوبد (اناعا لصفا قلا |
 مالساا هيلع لوسر هدنراکدند ردمالساا هيلع انا ید تاعا توبد (ےھرغ لب زا

 لاجراا بالصاینموق اناعا قلا لضفا) ہدخب بورویب (مهرغلب مهل قحو)



 ۱  هدیهاومدن (ر 8 ود (اناعا ق للا لضفا ےھف و ۴ نونمۇي | ۱

 | ییوطو یب نماو یآر نل ییوط ) خدو ہدف رش ثیدح رب هکرد روک ذع |

 اهلهچافنوشاسلا نورخ الا مه دما حاولالا یف دجاینا براب لاقف ةمالا هذه رک ذب |[

 ةما حاولالایفدجاینآ برام لاق دجا فسما كالت لاق تما اهلعجاف *قلا نولک أب |
 | لاق دجا ةما تال لاق یما اهلعجأف اهيلع نورجوب مهنوطبیف ةةدصلا نولعج ||

 | ةدحاو ةثس> هلتبثک اهلمعب لف ةع مهدحا مهاذا ةماحاولالاق دجایا برات |
 | ىا برا لاق دجا ءا كلت لاق تما اهلعجاف تائسح مه۶ بشك اهلع ناو |!

 | ةنستبتک اهلع ناو بتکت اهلل اف ةثسب مهدحا مهاذاةماحاولالاق دجا ||
 نوتّوب هما حاولالای دجا ینا براد لاق دجا ذما الت لاق یتما اهلهجاف ةدحاو ۱

 | تضردقو لاق نی رک اشلانم نکو كنيئآ امذضف یمالکب و یتالاسرب سانلا ل |ا

 || یسومابیلاعتو هناس ها لاقف یولسلاو نملا مهیلع تازتاو ممرهیلع تا |
 | بناب اف قلخ عبج لع لضنكم الراب لغ دج ةمأ لضف نا تلع اما |
 ادا ےھمالک عا نکلو مهارت ول لاق من راف |

۳۹ 

 1 هللا لاعف ا وا نوطاو هنابآ بالصا مهو كدلےھللا كىا دجاو توص) |

"۰ ۳ 8 

 دک ا

 a رد روک ذم لح ہھاوھ سا کید) راب دد aê ل ءاو ر ٣ن 1 ت تار تو

 || اف دجوف اهأرقو ةارولا هیع تازا یسوم نا) هکر دراشهرویپ ید هدر

 ۲ مهرودصق مهیج انا دما حاولالاق دحا یا برا لاق دجا هما کال د قا

 ھما حاولالا ف دحا جا برا لاق دچحا "دما کال لاق قا اهلعحاوا رها اهنوره

 دچا ةما كالت لاق تما اهل جاف لاحدلا سلا نواتعرف رخ الاب للا او لوالاب معلا

 كتيفطص اینا یسوماد لاق نیناصخ فللذ دنع یطعاف دحا ةمانمیلعجاف برا لاق

 سا را e یا اس لا هان یو رک نره یا تا ات rs e حج ی و

 ۳۳1 - ی سس

 | ردشتلوا ناب ىر هصاخو تایضف نوا كدب ثما هدف مش ثیذحبوب .(برات
 ی ییعانم كيلع مرکا ماف لهف برا یسوم لاق) ید هدي دحزب (رکید (

at Gr E: 

DOTTY 0ی  

 || تبجا یباذع قبس یوفعو یبضغ تقبس ی>جدو م ls یتولص یاعتو هنا
 || هلا لوسر اد ناو هللاالا هلال نآ ده شب میکنم نا نخ ینوا است نا لبق کل
 (انند انذا روط)ا بنا تنک امو لاعد كالدب ىلع نم ناداراف هب ولذ هل نرفغع

 ۰ دج دما تاوصا نس>ااخ برا یوم لامف) ید هدشاورازب هثب دجح وب بود

 | لا هللا جوا ید هد دحر ( رکید) ودنشلوا هداز ود (یرخاهرع ییععسا

 1 نمو تراب راق راثلا دناح دادجاب لبح اجوهو يقل نم هلا نلتارسا ی ی یوم

 | قلخا نا لبق شرعلا ین یا تبتک نم لاف اک ۱ افلش,تعلخارل لاق دجلا

 ( تاوعسلاء)
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 : لا هتماو وه اهاخدب قح یاد حجج لع همر دلا نا شزالاو ناوملا |

 نودشل لاح لک یٰلعو اط وبه و ادوعص نودمک نودماا لاق هتما نع و

 | جا هذخداو لیلا نابهر راهشاب نونآص مهفارطا نورهطب و مهطاسوا

 زا اهن لاق ذمالا تالد ین ناعجا لاق هللا لوسر اد ناو هللالا هلال نا :داهشب

 كليب عج أس نکلو رخأتساو تمدفتسا لاق ىلا کالذ ما نم ییلعجا لاق اهن

 ددعزرکس اد تما دهد رش تیدحوت بولی رو ود (لالطارادق هنا و

 ! ییددشوا تیاور ندهبنع ن بهو هدش راوت (رکید) ردشغلوا ناب ییئاض

 هلع رع فصوژادعا مداصم مالک یکیدشا یو هری اوس لاعت ق هرزوآ

 | اما سانلل تجرخا ةمابخ هتها لعجاو هکشمروب هدنفصو دح تما مالسلا

 | یلسره تءاجالاغ د صو ییاصالخ او یناناعاویلا دیح وتو رکنا نع ایهنو فورعلاب

 یتصلخا قلا حاورالا و هوحولاو بولقلا تالنا ىب وط رملاو سعلا ةاعر هو

 مههجاضمو یمسلاحتو مهدجاسق دیحوتلاو دیمهلاورییکشلاو جییسلا هلا

 ھو شرعلا لوح نم کالا فصاک دجاس۔ ایف نو و ےھاوڈمو مهلقتعو

 ۱ نولناو افولا یناضم ءاعتا مهلاوعاو مهراد ی نوجرخ و ادعو امکرو

 | نابدالا مهخدبو علارشلا مهنعب شوو بتکلا مهباتکب مخا انوفصییبسیق

 | یتموهو یم سالف مهتء رشو يهندیف لخدب و مهباتکب نموبلو مهکردا ن

 | او:ضغاذاوسانلا ىلع ءادمشاونوکیل اطسو ما ملجاو مالال صفا یملعجاو "یرب

 ۱ ىا باشلا نودش و فارطالاو هوجواا نورهطد ییوحساوع زاناذاو ینواله

 مهرودص ین یهلیجاناو مهژامد مای رد فارشالاو لاالتلا لع نوا وقاصتالا

 مد رشو مهحخانمو یهنیدییعو میهعم ناک نا یب وطو رالاب اویل لیللا انابهر
 یرادعهزووا ید هدربخو (ےظحلا لضفلاوذ اناو ءاشانم هوا لصف كلذو

 هکر د روک ذم هدفرعت حرش باتک (رکید) رد شلوارک ذ دج تما لئاضف

 ن ےھت اکءالع ءاجر ءااحدح تماهکر دوب یدل كنفاصوادح تفا دلا

 هلقح فطا دع تما ءال هك وهفم (ءاسنالا ةثرو ءالعلا (رکید ) ءا بنا هققلا
 ءايبناک یتما ءالع) سانلانیب هکر د راق دلوا ابینالا ةثرو هد هنطاب و هرهاظ مولع

 تادح یظفل نکل بولوا حک یسانعم مالک نالوا روهشعوذ ) لینا رسما

 لام دم تما ءالع ( رکید) ردرلشا قافتا قافآ نیئدحم عیج وید ردلکد

 مولعم یکیدتا رودص داهتحا نیا اس هکر دن ريذدلوا رداق هداهن>ا هد هیعرش

)۱۷۱ ( 



Soجک 1۲  

 | هدنامززآ هنب راه لر رها یظهح مال اب یوطع نارف ( رکد) راش٤د رداکد ۱

 هزول نیغمالوا رماه كعا طظوح نرلباتک E A نایب تواوا لصاح ۱

 نامه تعا ظفح یتاروت نوت هدنتعا لسیآرمسا یب هلج تح یدراروقوا نوقان ||
 (رکند ) ردٌلوا باص همالاساا ماع یساعو رب رع 9و عمو و یس و٥ ندايسا ۱

 ۳ ییاو | هلو! ندرهاط 3 وعا یسهرج* هک كنیعنقر ھ ند هعنأس ءایدنا

 | نک راباو ن i> راو ی دار چد دعا الو دا ندسساح رو ری مزب نکل تولوا ۳

 ۲ ۵ هدرودا صج هد تما 6 کید )راشعد رد رقوا و درک ا بدنرابا و ار ا 1

 | ا ا بواب ر ر و باول یورخا مهرروک هدابندیب ر ابولیر وںاوٹ یودند ۲

 ۱ نالوا هب هعاس , || ۴# کند ) روثلو | وقع یراها: ک E سا ( رکید ) رردوک [

 | اقلط هجن 8 راففتتسا بوئلوا هدعو هن راقج هیلوا بذعم ها رلباذع |
 ِ ( نورفغ:س) رس میدم هللا ناک امو 0( ه.ش )راس اوا بدعم هر ادع یودد ۱

 0 لالح الصا تت لاوما لک اهدرااٌّر ه دتما رباس ( و )ردع ا تراشد هليا

 € کید ( دوا لالح هی تما نامه یدراراه E ET [تودپا عج نیفمالوا

 ۱ م زانو كجا م5 ی: ړو مطو ده می و یرلرب كاب كس ز رولر ۱
 | زام یرریمشپ و ندنراسیلک اناث بویاوازناج مالو هرلتما راس بوتلوا نیەت |
 یارک نوا رس ی> یدلکد راج قات زاع هدر یربغ ندرب ینددلیق ۱

 هک دنچوگ بری دات وادا ناہڑا یی یوم لنج یه |
 هدیلع یسوعلاو>ا باب هدورا مکس یرادررو هثدنوع نوا: ریش ويد

 كنب رالئاضذو صباصخ هلج كح تعاو (رکید )ردشملوا ليصفت هدمالسلا |
 راسوهدزاعو ( رکید ) ردقمالشاب هلبا میکتهزاعو ( رکید ) ردتءاقاو ناذا یضعب |

 توقوا لا مس نوتب هراتار اس ردکعد محرا نج را ھا ےس هدزر |ا
 دنرخآ زاع ( د ) ردهل وا جد كعد نیما 5 کد ) رلشعد ید شمال رب و ۱

 قحرد هلب وا ید كمر و مال مالس هدئاو الم نیحو هکدروک ینب رب رب رینالسو ۱

 (نیمألاو مالسلا ىلع OSS 2 د ىلع دولا اتتدسحام ) هدقن د رش تیدحرب ۱

 ۱ رلتما یاس ا وسناب ( رکید ) ردزاع تقو شب وشاو (یکید ) ردشلروب |
 قءهروط بویلغاب راقص هدزاع یک یرافص هکتالم ( رکید ) ردرلشمالک الصا یا 1

 ندناواصلاهذاو ناکرا ( رکید ) قاس هل تعاج یزاع هجلوق راطعب (رکید ) ۳

 لوسر هک هعج موب و ( رکید )رلشعد ردنددج تما صراصخ جد ده ھت ۱

 باتکلا اوتوا مهنا دب ةمايقلا موب نوشاساا نورخ الا نح ) مالسیلا هيلع 1

 ( 3 نم )



۳2 TEITRE E 

 سانا هل هل انا دهف هیف اوفا تخاف مهبلع هللا ضرف ینلا مهموب اذه البق نم | * ۰
 || طع كن هعجج مو ردشهروب (دغ دعب یراصالاو ادغ دولا مسی هيف اس

 ۱ باذع هندیا تافو هدنزدنوک و هدشس هک هکر د و یضع ندهلح تولوا یئاصو ۱

 ۱ مرک | لوسر متن رولوا تجر هیعاع كس زوتلا هدننوک هعجو زلوا ربق

 | راتلانم مهفتس قرتع فلا ةّئامس ةعج لکی یلاعت هلل نا) سو هباع هلال ص |

 ۱ e مک |
 ندزوتوا ده و ھوم راتاو را خا ضا هدنصوص> ایك ا یار لو ۱

 سهل | تقوی ذعا موب ةباصسلا ةو عدلا ) هدراظنوما شا باتکب ولوا لوق هدانز

ES ۱ہیک لوا كلاضمر هام ( رکد) ردروک ات وبد (انهاشم ٌدعام لوق 1  

 باذع الصا هدا هنکیدستا رظن بودا رظن هدڅ تما یلاعت قح هدنس

 | كا یزرخا كرام (رکید) ردرزحم ہد الل بهاوف وند ردررقم کاملا

 | كناضهر ( رگید ) ردیپس هیاس>یب باوث ینتعب بیطا ندکس ةادنع یسحار
 یرراطفاو رردبا اعد نوحا ترفغم هرلنا هکشالم اە و هد-نوکر ه ۱

 لیهل هدناضهرو( رکید) رار دیا رافغتبسا نوحارانا جد رلةلاب هدارد كدهنامز

 | راسهکعاجو برشو لکا تحابا د هقداص رج عولطو روس رخ أنوهدزاطفا

 | ضورف عاجو برشو لکا كرت مولا دعب و راطفارمخ ات هو روکرزدلی هرا_تما
 || رخآ كناضهر (رکید ) ردشمالرب و هراتماراس هکردردقلا یا ( رکید ) یدنا ۱

 || تنس اروسشاع موب موص ( رکید ) رواوا ترفغ» هرامناص هلچ هدنسههک |

 تعاسنالوا یقگهدهعج مو ) رکید )ردشهروب ود ) راثلا اوج وتس رد

 | هحایذ هفرع موب موص بواوا یترافکر اغص قالب رب نیغلوا یسوع ترمضح
 | یک بولوا ینرانک كراهانکر اغص قالب یکیانیغلوا مرک الوشر ترمضح تنس

 || هصوصخوب یئيدح (نیتنس رفکی هفرع موب موصناو نس رفکیءاروشاع موصنا )
 | ردیارببناب رەد رد یک ادیعید یر دم تما صااصخ ( رکید )ردلیاد

 بواوا مارح هرلتما راس هکر دیفهدلوا لالح كع نتا كنا رق نانلزاغ و ( رکدد )

 بودیک بوپاق یناب رقبولک شن آ ندکوک «سرولوا لوبق یاب رق كننشکرب
 رکید ) یدرولوا عیاض بولتا هناب نیکمالک شنآ ندکوک هسزلوا لوبق

 رک هش رب شعا قدصت ب ولوا ا كع ییناثلث كنس هیها وک و

 بکر لسابل زخاف صب هلهجو لالح هدنناولا تنجلها باث تماو و (رکید )

 نا بنا قجثا نامه (رکید ) زرولوا رضاح مارک ةكشالم هشب رلازغ ( رکید )



 می( «. زوم

 یوم ترضح ( رکید) یداریو خد هرانوب لفاوت نالی ریو هیاینا ( رکید) |
 نول دم هب و قطا نودې ٌذما یسوم موثنمو ) 1 ۳ ةف ی رل صعد ا

 (نوادءد هو قلا نود دما الخ نعور) مر لی تماعجب ان کل نواب روب

 راشعد ردراو باوث ییا نیغلوا مالسااهیلع لوسر تنسدب لسغ اب دعب ||

 قفلحاکن هب راجو ( رکید ) ققل>اکن نوتاخ ردرد هنرپره كنماوب ( رکید) |
 هک ردکعا طالستخا هل رط یربغ ندعاج هلنوتاخ نالوا ضناحو ( رکید )
 (رکید ) یدبا مارد قعاب هد هطوارب هللا رانوتاخ شهر وک ضح هراشاراس
 عاج هلم رط یک دتا یشکر ه قع وا هرژوا تو هجو یهوصخ عاجو

 گالوتنم ( رکید) ۳9 كعا عاج هلق رط واردرب نامه هراتما راس هک ك عا

 هدا راس هکن راقداوا رب هدنسارا قلا تيد هلا كءهردتا صاصد تل

 تروع ا ) رکید) ییا یساصت هتل تولوا راح قا تيد

 ( رکد : 0 یخدرب وصت کی 4 و مارح هتها وب ۳

 هللا قح فطل ندهربشک هاش فیلاکت نانلوا ما هی هشاس ما عیج كتاوب

 كار نما بولوا جانح ريظع لیصت صوص> وب ۳ رلفداوا قاعم

 لسا ا رسا ۳ تم رخاوا ینا دلع یودا راو ی رلقیلک لک شم هژ وهم هر

 قح یو شک روما نالوامارح هب ههاس ماو (رکید ) هئلوارظن ردکج هک هدالاوحا

 بولوا حانحم هیظع لیصفت ۳ | لالح هرلتوب ندنمرکو ندنفطا یلاعت ا

 لعجامو ( رکید) رد-ثازاب هرزوا تنسانم اجااج هد راوتو هشدحو هقف بتک ||
 بهذم اصوص> هد درج عرش هح وهدد قبا ) 6 : ندلاق مو ۱

 1-۳ یلیصت هکر دراو رلءیس وتو رلتص>ر هڪ هدنالماعمو تادابع هدهطعا ماا ۱

 الت "دمالا هده هلدایصعا) a ردنا راب الا | بعک %# رد> 7 س دولا طم دوو

 عر هللا نا ) ندستما لجو (رکید ( )¢ 1 سا یتوعدا لاقو رح نه

 اطخو وه بس ید وهدم ی جد ل (هيلع اوه یو ول سد او اطال ق٥ا ن ۳5

 یاعتقح یهدخاوم هلا 7 یراک در دتا هلهارک اورج لرللاطو هژنایتسسد و

 هک دلتا هانک كنتما لب ارس قب ؛ یدشا عف ر ندرلنوب هدن :رخاوابند لفط ۳۳۹13 ۲

 ) رکید) وارا ظذ رواک هلی ی ها هد عاش | وا 2 وا لج 1

 .نيدلا ىف مهیلع لمج امو سالا ىلع ءادهش مهلعج بالا الا نطيل ||



Soبیک 2  

 مهاذا) هلا ییدح (هبلمبوا ماکت ملام اهسغا هبتئدحاع قمال زواج هانا
 eR هنس مهاذاو + هم ےس اهوتک افاهاع ناو اھو تالو هم بس یدبع

 هم وهف ی رب دو ثیدح (ارشع اه وتک اف اهلع ناو ةن اه ونک ف

 فلاش هبسعرش ادافشعااب الع یو سفن تیدح ند تما و ناه هصاخ

 وید مهیا هلي وشاب عهدنا هل وش بوشایوس هليسفن و دنک ندنیلقیشک ییهتسفرب
 نالوا هدنحرش کالم نیا كقراشم * ردشلوا وفع كعا هظحالمو هرطاخو ر کف
 هکر دب رورض یرب ردم چ وا سفن ثید> هداصاهکر دوب یلصح كفیطا قیقح

 رونلوا هلازا هعزعلا دةعلبق نكل بودا روطخ ةافدصقالب هنن رطاخ كناسنا
 یکی * یدبا وفعم ید ند هضام ما نیفءاسلوا نکم زارتحا ند هل وتموب

 ندراهلوةعونروالو هلازا هن هع رعلا دقع لبق نکل بو ار وط + هلا دصق هکر دن راشخا

 ندنتشمو ج رح اعوننکل یولیزاب هس هبهیضام ما نيفلوا نکع زارنحا هلج باف
 یرلکدیدتع ره یبمج وا * ررهسف وب نائل وا وفع ندد تما هاشنیفءا1 وا یلاش

 بولدرد وقعه ید مسقول ندتماوب را هڪ ندالعو هاڪ رابک هکر دسفن نیطوت |

 بذع و ءاشذ نا رفغیف هللاهکساح نوفختوا مکسفنا یناماودبتناو ) ا روهجج
 ( یکی واق تبسکاع کذخا*وب . نکلو نامی ق وغللاب هلاکت خا وال ) هلا ( ءاشینم
 هلی (ملا باذع مهلا وئمآ نیذلاین ةشحافلا عیشت نا نوب نیذلانا ) هلننآ
 كن هبهدتافصنالوا قلعتم هتي درج یک ضقبوریکو دس>و هل نا( ان ظلا ضب نا)

 قع ردلکد ودعم مسقول توما لادا هلافلخو فلس میج عاجا هدنتعرح

 عفامربیرمغع ندهالافوخ هدعد تو دنا دصو مرع ندماق رک اکرب a سکوت

 سد هاثکرب هسراشبایناهدمب بولب زاد ءاکرب قم رعدرح هساشبا هلیپس یوید
 انصع) رولب زا یاوئرب هسداندنفوخ یلاعت هللا درحنامهیکردلشیا ینااما رواب زاب

 كتماوب (رکید) یصاوتلاو مادفالاب هیفذخودموب استجرب و یصاعلا نم یلاسنّلا
 یوم تعه رشالثم * رد هقاس۱ علارش عیجلک او لفاو لدعا یرلتعف رش

 یسع تعد رش * یدیاراوهقاش فللاکت هدنګا هکیدیا لالجورهق مالسلا هبلع

 بویهلوا را هب راحو هلناقم الصاهدنا بولوا لاجوقفر تەو مث مالساا هيلع

 كنو كعزات نمو رسالا دخ هلردافنعالا كد لبع كمطا نم ) دلی ا قح

 تعد نانابهرتنابهراما ردشع د(نیلیم هعم شماقالبم رع“ نمو ادر هطعاف

 ® ی ] (اهوعدتا ةنابهرو) یدیغو هثسن هلوعموا دليا تواواهّتس

 وهن یاد (امااطعاو "هلالصلا یبع یماعمگالنآ یر تاس( رکیدر) راشعد



 تم برو لمس

 یرلفافتاوعاجا (رکید) ردرلم وصعم ندکغاقافتا هلوععماز مار د تمارابخ

 تبدح یعالک (فجریما فالتخا) نالوا روهشم هدا وب یدرولوا باذع بیس
 هعارب اس بولواتجرو تداهشهرانوب نوعاط ض رم ( رکید )راشعد ردفیءط
 هلع مینا ن مو دنا هل تجوا رخ هيلع مدا نم (رکید) ىدا تب وهعو باذع

 ءادهسشمتنا ضرالا لا ءا دهش منا ض رالانهللا ءادهش متارانلا هل تبجوارمش
 زا هسانداهش هدنوح كنمومرپ نموم کیاده*و هقم یه ٹیدح (ضرالا ف

 # ردلکد دهم رز بابا تداهش هنسک كن زوب ندم ارپ اسرولوا تن لها هتنلا هل

 اش هددعح كيهرب نمو ەر هکزدود چ هدنسانعم كن داحوب زدبایوون ماما

 هساوا هلب وب ردلیلد هنفیدلوا ندتنجلها كلبا ماهلا هرلنالس*نلا-هنقح یکع |

 ردششا تابثا عفن هن رلاثت كل ارنا هدا مالساا هيلع لزسر یدزلواییهن كنان

 دچا ) بولک مالسلاهیلع لیاربج هدنراک دان ها هنیمرب هکریدهاش هیانعموب
 مکق دصیلامت هللا نکلو |دکرسب واذک نلعب ناک هلا نولوقتاک سل مکبحاصنا

 یراقدروب ( رانلاهلتبجو) هدانن هرشاما یدید (نولنالام هلرفغو نولوقنایف
 هکر دز اجار ز ردلکد ع وطقمیسلوا ندرانلها هلیارمشلاب انتیعب ردلوجت هنندهن

 فشکو انب ویعرتسو اش ونذ هللارفغ ) هیلبا تجرو وقعه یصاعنموءیلاعتق>
 نع یدابع كلساذاو) یخدویبآ ( مکل بعسا ینوعدا ( رکید) انب ورک هلطم
 ین (نودشر مهلعل ییاونویلو یلاویهسیلف ناعداذاع ادلاهوعد بيجا بب رقیف

 یساعدنایلوا فلاح هعرش كنم"ومره هک ردیاوق یرلاعد كتءاوشا هحصهوهغم

 بواوا لصاو ےک ی ھک "ته دارم ىهک تیاهن رولوا باس هتسلاهلقحدعو
 هنیک بویاوا علاض هتبلایساعد نکل بویلوا لصاح هدایند یدارع سد كنیک
 هناوخد هتنجاب هننرفغءاد بولاق هنترخآ نیک بولواعفد هلکنا الب ضعب كج هلک

 دبع نالوا روطسررح * راشءدزلوا عياض لصاطاو رولوا ببس هنناجرد عقرا
 هداینداب بویلواعباض هیلکلاب ناعالها ءاعدناک قبرط یابلصح رد,اروصرپ

 ماهیف سيل ةوعدبلجوزع هللاوتعدب لسمنمام) میکتت رولوا عفان هدنرخااب
 نااماو هتوعدب هللح؛نااما لاصخ ثالث یدحااهب هللاءاطعاالا م>رذیعطقالو

 ردا تداهشاکو ییردح (اهلثم وسلا هنع فرصدنااماو هرخ الاف هلاهرخ*وب

 هجو هفم ینیدح (یلبهسبلف توعد لوق لج! ملام عدحال باصسب) نکل

 ( اعد )



Sseمک ۰۷  

 ۲ (؛دابع 6 رغلا راظتنا) هکلب کرک قوا لکو تم هعح فا بوی اهل نیغلوا :

 نماعد ردزاب ا تداغس باور هقشسا راکدرورپ فا راظتنا دهد هم یقیدح

 | بجوتسم رذک ± هکلب عیظع لابو هسبا قالوا سویأم هیاکلاب ود ناوا لوق ||
 || لقا هداع ندا راس تمهیاع تماوشاو (رکید) تالذ نها ذوعن ردمیا
 ۱ ب رخآو نلوا مولع (رکید) رردرک | هداو لوح لطف نکل رسهقا هدرگ و

 | تەةنمو:ل او ربخو تعنصره ندفخ بانتج هرلتو ( رکید) اتش رب و هراثوب ||

 | صیاصخ غنج هدنتیفح صوصخوب ردشاوا فشکو 2 نازح لنایشا عیجو

 || ما عیج (رکید) ردلماک لعوعساو یانعر یانمرپ لءاشو ععاج ییئاضفو

 | یبونذو بويع كرانوب بولوا یاوسر هدنناب كرانوب راس هلفلوا رخو ندلاع |
 || ندنالف نالف یمالکوب ینعد دانسساو تیاور (رکید) رد روتسمو ین ندرریاس

 || رکذ یترلیوار عیج كد هلوسر نرضح الثم بود یدلبا لقت ندنالف یخدوا |
 || همالسا نید ماکحاو ثیداحاو نارق بووا ندنصیاصخو لاضف كتماوب كعا ||

 | راک مالک (ءاشام دحا لک لا دانسالا الول) ردظوفحم هلکنا ندکلکللخو لاز |"

 || نوجا یرلکدتا داغعا هفحصو بتک نامه بویلوا یتعموب هدراتما راس ردالع |

 | یدرازم هدا بسم ندچفس یی راناک هرکص بواوارییغآو لیدنسبت یرریثک |
 || هکی رلکدتا فیلأت راباتک فیطلو فی رش هدمولع عاونا كتماویشا ( رکید)

 || لوسر ثیداحاو ےظعنآرق بیس ہد تما مولع ع ونت ارپ ز ردشمالوارمسمهمارباس |

 ۱ هدنراباتک كعا را رانعم و ردیش,دلوا عمو مه هبهرثکم واع كند رع نايا ۳

 لعو بانا ع ( رکید) یدیفوب الصا هدنراا سا اصوصخ هدنرابنا تالکو |

 اهلق نم اهطع ثالث همالا هذه صخ هنلانا) مارک فاس ضد هکر دب ارعا ا

 سانجاوتادابع عاوا تماوبشاو (رکید) ردشعد (بارعالاوباسنالاو دانسالا |
 راس راردنا لیلهئو ریکنو ججلسلو دل بو دا رکشو رک ذ یقح بانج هدنالاح !

 ررید هللا اش نا هدنرلکدتبا تعزع هب هنسنرب ( رکید ) یدرلاکد هل و یقاجراتما |
 ہدنلاح یرلتموصخ و عازن (رکند) راد هللاالا هلاال هدنلاح یرابضغ (رکید)

 لوحال هدنلاح یرلبارطضاو تربح ( رکید) زربد هللاناتهس هدنلاح یرابجاو
 هدننشو تدش تباصاو هدنرفوخ نامز ( رکید) رارید مظعل ایلعلا هللاالا ةوقالو |

 هللانا) هدنلاح یرلتتحو البو یرلتیصع ( رکید) زرید (لکولا منو هللایسح)
 هدنییصم تح رلیدلوا لفاغ هیلکلاب رلتعا راس ند هل وب رارید ( نوهجار هللااناو



K~ 
 ںوقعو ندفغسو ترضح ترسح ترج یدلر و ید هیابنا تسعد هللاا

 كساوب € رکید) ردراشعد ردلیاد اک وب ییدد (فسوب یل اقعااب) مالسلا هيلع

 هک ؟ردیگید ارب وناسحب ناو هلا كعد (نوعجار هیلااناو هللانا) هنن رلتیصم لها

 توع نامه كعد (نوعحار هلاناو هللاا ( ی كعا عاحرمسا هکر اشعد ءابع

 عاجرتسا ه-.درق ی“ هماعهاط ¿ یییلعت كن هثسکرب اض رد ردلکد صوص دنتنیصم

 | تحرو تو تصخر در وب هدا لیصعت مطع ب او هک ات ردکر ؟ كعا
 ۱ ىرەت درع )ردم ییاداو اربد دنماراس
 ۱ یتبدلروب هدنآرق جد E او شرع *هلج ردراثعد زردا رافعا اعاد

 | صوص: صوصخ نکلزرداترففم بلطوتعاغش اع اد نوحا نینع*وم هرزوا

 یرالگ كنماوبشا (رکید) لعا هللاو مردیا نط ردلکد ص وصخم هد تما
و مس كن رابحاص هعالساا هيلع لور ترضح نوکر ه

 هرزوا ليصفت هلل راع“ر

 1 رافع سا نوجحارلدوب هدک دروک رش بودا رک ڈٹ هدکدروکر یخ تواوا ضرع

 ها هدأ ارثکآ اجا الو هيلع و هللا یلص * ردا راکد دورپ 2 باط ید

 اعد یح ) کید) مقتسسلا طارصلا لا یداهلا عرکلا داو |عحرلا روةعلا

 نار هرلنوب و ) رکید) رد.موق یعما نهو ندنس هه رش ار ما وز

 بودا هلا ما م رک او اد ندنماعدا و یفطا صض هک درسا ناطخ هم :عظع

 هدک دتا ناطخ رات را هد دفن اس بنک بوروب ود ) اونمآ نیذلا اهداا)

 توافت هدنسارا ناطخ وارد يکياوبشا ( یدر روب وئد (نیک اسلا اهیاا)

 هدنحګا تما وبشاو (رکید) یرتلاو الا نیبام ناتش 3 رل-ثعد رد راو شحاف
 راشعدرد راو را_ڈعا ماعطلانع افتک | هلتح حبسا درج نابه یک کالم
 ندلسو هيلع هللا لص دج تما مالسساا مهیلع یلعو سابلاو روح (رکید )

 كرانوب و ( رکید ) یدلکد لدخاد ذرفرپ ن دایدلا هدنرب كرلتما راس بولوا
 ردکر ک هساوا ماما هباسدع ترمضح هکر دکر ک هسلک یدهم ترضح هدنراا

 ردح (ةعالا موقت یخ ف دا لع ن رهاظ یفان ھ الخ رج (رکد)

 ی یح مهقلاخنم م الو مهلذخ نم et هللا مان عا هما ق نه لار )

 اةن رده وه ضا رەنا بد 5 هتماشموب هکرام و هفم ییدح ا ےھو هللا رها

 دوج موقرب ردنا دوهع لذ ةمالسا ند ت رف هلهح و ره هدنکا دڅ نما

 ( هلا )

a SEF 

ange ang 

u SEREN Dims aaست  

  4 Naiیک ۵.۳ 2

 ا ۷ 0۳



1 

 طه هوس ور 0

 نوعب راو الجر ن وعبرا لاد الا) هکرد راو لادنا عيال د و اس و دانواو
 (أ رھا اوناکم هللا لدا ہما تنام اذاو هناکم الجر هللالدبا لجر تامالک ہا را | 3

 نوءب راءالدلا) ییدح ( رخآ هناکمهللا لدناالادحا 6م تامام نورمن مه و

 لاک هلا لدب ادا مهنم تامالک قاراپ رمشع نانو ماشا نورمشعو نانئا

 هئامسم> نرفلک یف یاراسیخ ) یئیدح ( نورصن_مهمب و نورطع مب و ضرالا

  E iباطقا هدنراساو رگ ( زاوا دوههو و الصا بولوا ۱

 ا EE لازبال) ردح عا لا موقت کللدد زوو ےھاکا وصف محال *اجاذافرخآ ۳

 1 موقت هل الجر هناکم هلا لدنادحا تامااک نحر لا لیلخ میهاربا لث» نوئالت ةمالا

 | هللالدبا لجر تامالک نويرالاالو نوصقن دنا ءو االف نوعبرا لادبالاو
 هللا مهان اا نواصاوت و مهياءاسانعیلا نوئسح و هل نع نوقع رخآ هناکم

 هللا عفدب هاربا بلق یی عممب ولف یتمانم الجر نوب را لازبال)یییدح (لجوزع |
 ۱ ٌدقدصلالو موصتالو هالصا اهوکر دبل منا لادبالا مها لا ضرالا لها نع مه

 ثالئ) ید (نیلسحأل نهصلاو ءا-هسلا,لاق هللا لورا اهوکر دا مق لیق
 ییردح (هللبضفلاو مراحمانع ربصلاو ءاضعلاب ءاضرا لادالا نءوهذ هيف نك نم

 فورعم حش × ردشلوا دراو ییدح (ادیااتشنونعلیال مهنا لادبالا ةمالع)
 دمانعجرف مهللادجت ةماےلصا مهللا تارعرشع موب لک لاقنم) دنا یخرک
 هکر د وب یتمالع كلادبا هکر اشعد راضعب (لادنالا نم بتکد جت هما جرا ممللادجم
 هد رغم هکر د هنسک زویج واابقن ردنا یتاک رکب وبا ن د مارک خاشع ءامدق لوا یدالوا
 * رر واوا نکاس O ردهنسک ق رقالدب هدرص» هک رد هنسک کا ا

 كلان د هکر دهنسک ترد دع * راردبا تحایس هدضرا هجو هکر دهنسک ید رایخا

 نددماعرومارولوا نک اسهدکم هکر د هنسکر توغ * ررواوا هدنس دشوک ترد

 بودنالاهت ادعهرکص رایخا هرکصلادا هرکص ابفنادتا هساوا ضراع تجارب
 بو دنا لاهتبا ثوغالاو اهیف هسرولوالصاح نود ع رمت واعد هقح ترین

 كالئاطفد حتما (رکید) رولوا لصاح توعدتباجا ندلوامامن د یسامد
 باو ددری هلانیعل لاک لاحد نالوا نیسید ءادعا ها ردون ید یرب

 نوجارلنوب كنهننک رخآتافولا دعب هدح تما ( رکید) راردیا هب راضهوهب راحت
 ودنک قجنا نامه هرلتما راس بولوا لصاح باولو عفن هرانوب ندنیعس هربخ

 یا ( یعسامالا ناسا الا سال ناو ( یدرواوا عفان یرلرس و دنک یک ەدنرلتایح

۷۷ 



 "دما یتا( ر ر ای E TE و یعول ی 7 ا هلهجو نوا وی

 ۳ 3۳ ص ارا بونذال اهروبق .نم ح رخو ام ود اهروبق لخدت ٠ دم وح مھ

 ا یورک هلهانک هذ رربق دم تعا ةو هفم یدح ( اهل نیمولا راغغتسسا

 | نود هدتمایق موب (رگید ) راراقح رسهانک _هلسس نیتعوم رافغتسسا ۱

 ناار ھم دنتام ی روضو ءاضعا هدرشح ( رکید) ردکر ک رها لوا ندراتما |

 نوعدت انا ) هدشدح میکس - اوا ادن ويد (نولعکا رغلا ) نکا ناعم
 (لعفیلف هنرغ لب طب نا م Kia عاط س ا نخءوضولا را نیاعح ارغ ةمامعلا مول |

 تعاوب و رطان ۱ رلتما هل هدرمشح هن ( رکید ) رد شار وب ويد |[
 موک يلع او انا) هدشدح د کت ردک رک ر سروط هدیااع ناکمرب ك سک ول هدشا

 اضق لصفو هدقمروطهدشرع لظ رکید ) ردشاروب (4 ر ةلاسر غلب هنادهشن نکوالاهموق هک هاموانم هنادوالا دحا سانلانمام قالا ىلع نیفرشم ||

TEE 

 فطا صحت ندهمضام ما عیجج هدرومآ رب او هدرو ص ندطارصو هدنصوصخ

 ردترابعند هيطء صااصخ و لئاصف دح یی هدنفب =a هلج وب ررواو |قیسا هلا قح ۲

 ۱ لقنا O د یرلنا ريم كرلزوب هدفدنلوا نزو لاعا هدرشح ( زکید) ۱

 تواک ربمغت هرودنک یررفاک كتماره (رکید ) رواوا لک او د زا یرلباوئو ۱
 هن رلتلاسرغیلبت لكنادناهدنرک دتا راکنا غ و دا نیلاعلابر ما غيلءتو ند توعد |

 دما ک انلعج تالذکو ) هدن ارق کت ارادوا لودعدوهش نیکعا ت تداهش رلزوب |8

 1 كنم را هلاصلاعا هدرشح (رکید ) ردشاروب (سانلاییع ءادهشاونوکتلاطسو

 | مهرون یعس تانعاولاو نینمژولا یرت موب) ردکرک هسیروب هل هر یرون ||
 هکناد ی یحاص كرون وشا هدیدحاو ریست ردا اد اکو ی لآ ) ےھناعا و مدنا نيم 1

 i 5 * رولوا زوغالوف هنح هدننامز رو ر ندطارسص یسع رول ۱

 | نیسنمولا نم نا تح كالذ نودو ءاعنص ىلا ندع نیباک هرون هلیضب نوما ||
 ۵ ىلع مرون نوو )ذا دو٤ سم ن ۱ (هیمدق عضومالا رو هل یضبال نم

 *یضب و :رحافطب هماماییع هرون نمارو مهانداولبذطا لثم هرون نم مه ےھلاعا ||
 نددمت تما هدنماىق هکردروک ذم هدییبطا صلاصخ "هلاسر × نون د (یرخا

 | درب نامه كرلتءا راس بولوا یررون مشیکیا یک ینیدلوا كلانا كداب رب ره
 ۱ ) هل روم انلاطو جانات دصعمو قیاس انوا س ( رکید ( ردکرک هسل وا یررول ۱

 نالوا بلاغ هنناٌس ییائس> ف د قیاس لدح تما هصا هم وهغه دد

 تاثسح نعل ىدصتوم قحال من هتنح لکا تاذعالو باسحالب ییعد قیاس

 ( یاتسو )
 واز دوس



 یالوا بلا هتان سج یاس یتعدیلاط دا زاو ان ندع 4ج یاالوا ربارب یتاشسو

 ا داع نھ اط صا نذلا ناتکلا اروا غ)راشعدرد داشادو هلر وقف (N اط

 لضفلاوه كلذ هللانذاب تاریلناب قباس یهو دصتقم مدو هذن لاظ مه

 زا ممسابلوا "وا واو بهذ نم رواسانم اهبف نولح اجنولخد ندع تانج ربکلا

 | (دمالادذهنم ےھلک) مالسلا هیلع لوس ر ەدیدح او ریسفت هدنسانعم كنا ( رب رحاهیق
 هدقد و وا قباو مالدا هيلع لوسر هکر دب و ممهدیذذموت نیس * نوند ردشمروس |

 ۱ هدا رفت راشمروس (فنجا لها نم لک و هدحاو لزرع ےھلک ءال"اوه ۱ :

 | رغب ة نجلا نولخدب كاوا اوقبس نیذلا اما) مالسلا هيلع لوس هکر دب و رع
 | اولط نیذلا اماو ارب اباسح نوبساح كثثواف اودصتقا نذلا اماو باسح
 | ( رکید) ردشهرویب (هنجرب هلل مهاقلتب مشرمشعملا لوط ی لوساحم كتواف هسفنا
 | سال ةموح رم دما هذه یما) مالسااهیلع لوسر هکرد و رح هددواد ییا ننس

  (انالبلاو لستفلاو لزالرلاو نتفلا ایندلا اهباذع اعا هرخ الاف باذع اهیلع
 ۱ هدخژر و هداند هتما وشا هک ردروک دم هدا صااصخ لاسر * رد ش مرو

Zz 
 * راهراوزمسهانک هرشح هد تمایف مو هک ات یدئلوا ليه یرلباذع هدربق نعب

 1 اعار مالساا هيلع لوسر هکر دب و یه ندرگب وا نربصح هدناربط ماما طسوا مجمع
 ۱ هکر د ورم ندر رهونآهدسودرو دنس نوروم )ماج ارک ییما ىلع منهج رح
 | مهجرح نادازا اذاف اف مجئاماراثلا ندحولا هللالخدا اذا ) مالسلا هيلع لوسر

 | یاعتقح یرلتفا رأس ( ركيد ) ردشمروب (فعاسلا كلت باذعلا ملا مهسا اهتم
 یالا ك زوب هت نالوا هد رشح یرابصاع كران آ بودا هبساح هراکڈآ

ES ۱ودنک بودا ا وا رک ید تا اما تولوا  

SETI ##هکر د ورم هديه * زعا هاک | ید یا ود رلزوسءانوا ندن راربس 

 لوق وسو هقنک هيلع عضيف نعولا ید هللا نا ( مالسلا هیلع ل وسر

 یارو ه ودب هررقاذا یحی ز یا م لوقیف اذک بنذ فرعتااذک بنذ فرعتا
 | باک یطیف مویلا تالاهرفغا اناو انداا ین كيلع |منمس لاف كاله هنا هسفن ی
 مد لع اویذک نذلا ءال"وهدامشالا لوعیق نوهفاثلاو نورفاکلااماو هاو نوح

 خر هد )اس وڏ هلق رفغو اب وبع هللارتس) ردشهووب (نیلاظاا ىلع هللا ةنعلالا

 1 ءایدن الا ىلع ةنلا تمرح) هدي دح مکن زرربک لوا ندرلتما رباس نح تها وبشاو

 تیطعا ( رکید) ردشلر ب (یتما اهلخدت تح الا ىلع تمرحو اهلخدا ق

 .ef واق ردملا "دلیل راک ےھھوجو ناتحرغت دنا نواخد یمانم افلا نیعبس

 تا فوت

 و و



 ہیچ ۹ ¥

 (افلا نیعیس دحاو لک عم یتدارف لحورع یی ر تدّزساو دحاو لجر بل لع

 هکر د هثئسک كب شع راک مسباذعو باسح هتنج ندنماو هج ساو ییید>
 كبب زوب هرکكب ید یددع كزهلج وب ردکر کز هسک هنسک کس: نا هل رب ره

 كکاب 2 تاذ یهلا (هررګ) رولوا ردقیددع هجا یناغعی و تآ كب ید تواوا 1

 رز لوا یزب * نوح "رح اع رف كبببح * نوهترع
 ۳ و ةا لها فصف متا ةنلطا لها ثلث متا ( رکید ) هلا قارغا هتجر

 هرژوآیییدح (نروناع اھم ےتا فصاتامو نورشعذنطا لها) شدح (ذنحا لها

 ردکر ک رهتسل وا یناشلث كانج لها عج دحج تفا یار لضف ضحاب |
 هل ها یژردامو ردب دج تما دالوا هدستمایق هدیبطا صیاصخ (رکید ) |
 مهترد یهبابفطا ناعاب من رذ مهتعناو | ول نذلاو) هدر سافت نود را رک |

 یراغصو راک دالوا كنننم وم هکر دراشعد هدسنشنآ (یشنع مهلع نم مهاتلاامو زا

 ناعا ودنک یررابک دالوا نکرللکد قبال هش لهجرد یراردامو ردپ هدّنج |!
 | كنب زاردامو ردپ ءرزوا ییدح (اندنب وبالاربخ عین دیلولا ) یراراغص هلب رالغتسم |

 یرادالوا كنتماوم هلی راتعا یرلناعا ودنک راقص دوخاب ةع هن رالماک ناعا

 هقا ک هعشنوع در نوحا قلوا نارا یرلافصو تذل هلغاوا هج هل هدرا |
 | هعسو هرذد كك راد اوت انه عم ردبآ یقالا ها را هحرد لر جد 5 رادالوا ۳

 نآ) ماسلا هلع لوسر رولوا شلوا اد> فطا شک هدالوا نم 3 نولس | 1

 قا نک بود (هایع مهبر دید هتل هود اوناک ناو هنحرد نم "وا ذی رذ عفر هللا 1

 كلوصا اما ردیلاوحا تبرذ نانلوارک ذ ویشا هدنناروک سفت * راشموقوا |

 . قوفح تراک کر دون باوج هسرون درولوا تب هسر وأوا ینداندنعورف یراهجرد

 هنراهجرد یرلعورفودنک لوصا هلوقموا ندنتهح تباعرو تمارک قافصهاو |
 مالسلا هيلع لوسر هکر دشت اتلاور هر رهوبا ارز * ردیلوالا قد رطلاب لوصو ۱

 لوقیف اذه یینا برام لوقيف اهنود هدف رمصعتسب ةجرد هنا ف نموا عفر) |
 جد هد هبلدل بهاوم * رد-ذعا قیقحود ردشمروب (هراغغتساو دلو ءاعدب |

 یلاعت هلوق لیلدب ءاب الا هاالاو ءانالایف هی لا یلاعت هل مفشد و) هکر دروکذم ||
 هدیربغو هد هیئدل بهاوم (هدناف) اعفن مکل برقا مهیا نوردنال ک وااو کوایا) |
 بوتلوا رک ذ رلذلوا لیصفت هخاک لعوب ندنلوا دج تما صیاصخ باب وشا |

 صااصخ كدلر و هر ما املا هاتعرح هللا بدبح هردو وات هدعب !۱

 ا وا ناکما راد حد اخ جنت يس کت كن + ااضفو

 ) هناوا )



 می e رقم

 یک ره نالوا نددجج تما هک رد راشعد فلخو فاس ءالع (هدش) ردلصم هغلوا

 فاصواو هيض رم هک ز قالخا هکر دمژالو بجاو مزاج هجورپ هسوه نداعس
 زلوا قدال هتبرمخو تیاضفا لدم تما ہک ات هلوا قلو فصنم لبا هبنس ثیئس

 لوح (رن) ردیسلوا تویفح اما لکم * ردناسآ قلوا تها اتروص (هررح) ۱

 ااخداو هت رزق ات محو هتق رط لا :نیکلاس دتا نيامام هتما ءیلص نم هللا

 ملا ےظعلا لطفلاوذ محرا می رکلا هنا هتعافشب ةثلا

 هیچ تاتناک دیس حور تاولضم لاو-ارذ نورشعو عبار باب اە

 تالوطم نیا اضتقا مظع لیصفت افیتسا یلاقو لق هلج نالوا دع وب
 ندنتافل وم كسوماق بحاصو هدهندل بهاوم اصوصخ هدرسو ثیدح شک

 هذرب تعم باص تقص باتک ولدآ رشبلا ديس ىلع ةالسصل اف رشلاوتالصلا |

 باوث ثعاب بانطا ردسقلوا هلافال-تخاو هب وجاو هللوساو تاباکحو ثیداحا
 نکل رد شلوا اده ق رط ناکلاس یامهرو القع یازفا تربح هکر دشغلوا

 نام نامظعم ندرلنآ للززا رشک .دیعوب هج وهفم ( لدو لقام مالکلا ربخ)
 هللاب و یدشا باوصتسا یکتا ناس هد ل وصحا ةهفان لوصفو باتا

 هباوص بونلوا یفالستخا هدنسسانعم كناولص (لصف) مصبام لک نع مصتعا
 ند هکنالم ت رفغمو تج ر تاولص ندیلاعتقح هرانم وم نايل وا ایدنا هکر دوب ین ردا
 قح هلایبنا ر دنرفغمو تجر باط نوجا ران آ ینعی رافغتسا تاولص ندناسناو

 ردلیج رک ذ هعاشاو مشنو لیصتو عرکنو فی رشتو انث تاولص ند یلاعت

 نوجگا اینا هن كناولص نالوا ندقح پانچ تاولص نالواندناسنا و هکشالعو
 لع لص مهللا سپ * ردکمرویدبا بلط ینماودو هدانز هدنقیغح قلصا اتروص
 دی و نیطا ندو روهشمو یلاع نف رش مات هدانند ید تراب كبو د

 هامرس تربح تفئاوط عیفش یترابانجو هیاهن یب ینرلباوت هدنرخآو روهظاا مادو
 ع رکٹو مەت تاغ هلکع | هیاس ینار ول باب لاڪ لیتو ماعم لصاو هدّنحو

 فلان هیانهموب كعد هلا تاولص د هشاصصاو لآ ردکعد هلی ین و لیجتو

 تجحر هرانآ براب قی رواو| روک هثلاح ودنکی يظن صخره ارز ردلکد
 نولص» هنکالعو هلدانا) هدربسام * راشعدردکعد لا هصو صخحم "درک ترففعو

 یلاعت هللا ینانعه كلنا ( ایلست ولسو هيلع اولص اوتمآ نیذلا اهيااب ینلا ىلع
 سب ردملودلا لغ یراتعا هنناش میظعقو هنفرش راهظا لر یولکلم میجو
 سم حس سا



 مو( < لمس

 ماعشاو اّتعا هع رکنو مظعت هج رکشلدلوا رداق ین آ ید زس مالسا لا یا

 هنب رلبرمغ كناسنا ( لصف) راشعد ردکعد نسهید سودے یلع لص مهللابودیا
 بواوا نداینا راعش نک رده ندتهح lian هجرک | مالساب هوص دا تی جک

 رکب وب التم ردلکد جی ندنتهج لامعتسا نیفقلوا نصیصخت هرنآ هدفرع نمب
 د نکیا لیلجوزپ زع مالسلا هيلع لوسر کت زید مالسلا ةيلعاب هيلع هللا لص

 هنر د كن هباح ردهللارک ذراعش فصو یکیاوب ارز رداطخ كعد لجورع
 نالو هش رب ندم وه اوا هلو ید كعد دنع هللایضر نالوا صوص

 ۱ یهیلصت القسم ۵ راد رغ كنابدایوو ماما * روند هللاهجرزغد هنع هللایطر

 هلا هیع رګ تهارک راضعا تولد رد نوا كرت رلتصعب تورزکز اج راض دد

 كعا هیاصت هت رک دتا داقتعا ودنک تعذب لها تداع نکل تولد ردهورکع

 د هجراتخا العرتک | ءان هزمشلدنلوا نیه هسلا ندنرراعش كرانآ تولوا

 تیرمهح هدناروکر سفت (لصف) ردسعد ردهورکم هلا ههر تهارک هکر دوب

 ردبسانمو لضفا كمر و ةولص هجراقدلوا روک ذم ید هباینارزاس یرغ ندلوسر
 دحا یل ییژت ةولصلا العااع) سابع نیا ترضح هدهیندل بهاوم * بونید

 اذا) مالسسلا هيلع لوسر نکل بوبد (لسو هيلع ها ىلص ىنلا یلعالا د>انم
 * نود ردشمروس ( یتثعب اک ےھٹعب هللاناف هللا ءادنا ىلع اولصف ىلع منیلص

 وب ھ۵ اینا راس یدا رع كسابع نا ابلاغ ردا روصقرپ دمع نالوا روطس ررع

 یتشارب  ردکعد مرگ ا ی ؟ و دنامزالو بجاو عد ردم وجو ۳ نامه كل هیلصت

 بوجو صا هسا یر اولصق یهدش رمش تندح ردا تلالد اکا یترابع

 هدرش و تالص تاعك (لصف) لعاهللاو رد-هلوا باب “او بدن ها تویلوا

 ندتآو هراکم تویلوا اخ ندناکربو تاریخ ماد یسانعم. كطفل كِلع مالسلا

 رکذو قتماونتوعد لد برا كعد دع یلع لس ےھللا سپ * ردکعد نسەلوا لاس
 ا تعشحو هرن توعد همش هلی | اس ماد ندصاامت عیجج یینرعرب ليج

 كنيمر 1ا ماما ن .<ل بوند ردکعد نوساوا هریاکتمو هدیاّرنم ماو هرهت-تف

 | رغو mS | ردهد: انعم هولص مالس نی وا ده وبا یداتنب ساو یردب | ۱

 ,تاوماو احا هدصوصخ ود زعید مالسلا هیلعرکب وبا 1 نویملوا لامعسا هدادنا

 رد شعد روالوا ناطخ هم لس هب هئنسک نالوا رضاح قافئالا نکل ردرپارب

 هجهوهفم یتبآ ( اعلسناولسو هيلع اواص اونمآ نیذلاهماب ) یون ماما ( لصف)

 ( نا ر

 حش نکل بود ردهورکم كمرب و نولص کلا یلاخ نرولست اوسر ییارضح |

 تست A تا و شب



 می ۱۰ تست
 ۱ هدنفورپ اما ردکماعتا مم سا و الصا تودنا هيلا نکلا نامه نالوا هور 5 zx نا ۹

 أ رولوا شا تعاطا 3 نالوا هد هع رکتیآ هشا جاست هدنفورپ و هان کد ۱
 | یرابهساک دهورکم هماص:للاخ ندیلستر دیاروصقرپدبع نالواروطسر رع * بود |
 زا ةواص لو ناهز لک لضفاو لوا هناس> راثآ تلالدو طاش>ا یاضتقا |
 تلالد هعقاو كحهلک هداص یجکیا رک دصوصخ وب ردکعا ادا اعم السو ۱

 یە كلخ هکرد رر هدرشب و تالص (لصف) هنلوا هظ المو رظن اکاردبآ |

 ۱ ظاقلا صوصخ وب زرد دم اندیس لع لص مهللا بوتا نظفل دیس هتاولص ۱

 || ردرهاظیودبا رک ماعد هل وب هددمشت هدزاعنیفلوا فلاح هپ هرومشعو هرم |
 ۱ هسک رب بودن منعیکعد دیس رودنکم السلا هيلع لوسر هحرکا هدنولص حراخاما

 اهبان) هدکدتبا باطخ هراودنکو د اندیس نیاو اندیسو انرمخ ناو انریخا |
 أ بحاام هلوسرو هللادبع ن دج انا ناطیشلا مک وهتسالو مکلوش اواوق سانا |

 یر هبت مودنکن کلردشهروب (لجوزع هللا قازنا قلا نازم قوف ینوءفرت نا
 یبا نا) نوجا نسح ترضحو یرلکدد ( رتفالو مدآ داو دیم انا) «دناب

 لقیلوكي و قساكیر "یضو كبر مطا کد حالقالو) جدو یراکدید (دیساده
 هلو ازاج كءددمح اندیس لع لص ےھالا هکر دنا تلالد یرلکدید (یالوعو یدیس

 | یا هتلاعضاوت درج یرلفب رش دا رعهک روتاوا لی و هلل وب لبلد نالو عفام تاهم

 | حدموا دوخاب یدزاشمروک هیرک یتلوا حود# هدنزد-هجاوم تاذلاب دوخا |
 لها تدام تا حدم هلراظتلوا دوخاب زاد تعا هشلابم تیاخ یضعب كند |
 "دلیصءلاو هلیسولا | دیک ات دیس تآ مهالا) هدناولص ضد (لصف) یدبا تیلهاح ۱

 هلج هدتنح هلرسو کرد رادشعد بولوا دراو (دومگا ماقلاو ةعیف زا ذجردلاو
 تالوسز ترضح ةصاخ بؤلوا ینداو برقا هعطع شرعو العاو الاب ندراماقم
 یرغاب رد هیت ره نالوا هدانز نادنس هبت رھ تاقواع عیچچ هسا تلیطفردوا باقم

 قحیرب ندلاوقا یهدنفح دوم ماقمراشع دردیع-ارپ كن هلیسویخداب رد هبت موارد

 روهچ لوق بون کردیا شالجا هثب رزوایسرک اب شرع ییسبحرگلاب هدتءایق یلاعت
 دی ىلع كرابو (لصف) ردنرابع ندامطع تعافش دوم گو اعم هرزوآ نیمه

 * ردتعسوو ترنکو هدانزو وع تکرپ ردنا سوماف بحاص هدنسانع» كل
 هدنروضح كعد كرابملجررد ۳ مقمرخ ی دادم كنکرب هکشعد دربم

 ریهاشم * ردیساوا هدام زات كتمارک و ريخ تکرب هکشعد راضءب ۳ ردي رخ
 لامعتسا هدنماقم نیت نیت یهاک ردنا ردنابثو ماود لاا كنکر : هکشعد یهلح ندفلس



 ی +. ¥
 دم ى یلعلراب هال ردکغد هيف بوغ رعو بوبح ید رار د كرابم نالف بوتلوا

 نتماو عابناو راک_فآو ماد نتعب زشو توعذو ینایج رکذ دم برا كعد
 دارم ندکریو تاولص هلوسر ترضح ردیا ییلح (لصف) زدکعد هل ی
 للوسر نح نالوا هدزتواو ادخ ءاضر بلط هللاثتما هنش رشرما هبیلاعت قح
 هک اشاحزع اولص هلوسر ترض> مالساا دبع نا هدفراعلا 4 رصد ات * ردادا
 هللا بذبح لواو هدنق ر جان هرذز ارز هلوا تعافسش هب یلاعت قح هدنفح كن آ

 رواج ند اواو هککا ناواکم هندیآ ناسا هزب اعا ا ٠ نکل هدنک زب نڪ

 نالوا يح باس>و دح ی هدزعسوا سد ردشعبا رھا | هکعب EEE هرملدلوا

 داشرا هنافاکم هلناولص نیکلب یر ندنافاکم هلا دنسایرغ هنینبحو لوسر
 كنخدنلوا رها كمرب و تاولص هکر دشءد الع ضءب * بود یدتاما تودیا

 عفاسنم نالوا هدنجما ثیداحا كج هلک هدنفح تاولص لئاضف ید یسهدنافرب
 هکنودڅ ماما ( لصف ) ردکعد نوسلوا لصاح هرلنرب و تاولص ترخاو اند

 تجر بلط.نوا لوسر ترضح ارز ردهورکم كعدا دج جرا ےھالاال

 لوسر ترضح ردزاج فلخو فلس ءاع تک | بوبد ردتصعم دوجو مهوم

 نوا رو دنک هدنرلامد رنک | نکشلوب لوصو هلوبق بارم تیام مالسلا هیلع

 كرلعمالساا ) هتگخاصد لاپ شنا یودتا ملعت ةتهاو تودنا تجر تلط ندهالا

 ندتجر بلط ندهللا نوا لوسرسب ردشعد ( هثاکر و هللاذجرو یبلااحا

 تمارکو تیلضف تجر هایلوا ی هاشک ارب ز ّزلک مزال ماما ندوجو تبصعم

 ندیلطیناو لک انغ هقول ا ا ندادخ لصفو فطارولوا ندنساح

 یظفا جرا اعقاو ردیا روصقرپدبع نالوا روطسررح * را-ثعد نلکانعو لسک

 | نامه هنیرپ تاولص نکلردعار یسلوا زاج قعتلوارک ذ هدنسارا مالسو ءالص

 نیغلوا بدا ءوس هلغلوا بوغ رح داتعم بولسا ءیفانم كعدادجت جرا هللا کلا

 زوسر رّرلب باک وا هدکعد هللا هچر دم السلا هیلع هللا لوسر ردن ر وا لار یتهارک

 ندالع الاغ ردرهاط یودیا هورکم تااغ هلفلوا هدا ز بدا تناسا هذکلب وس

 یفارماما ( لصف ))عاهللاور دقلوا لیصفت وبشا یرادا رمد كراذیمروک أج
 هدربح مالک راراد مهارب ىلع تجر دوخاب تجراک ادع جراو رلصءب رذنا

 تویعد هلع تجر ًالصا برع ءایصق ال وا ار زوداک د جد دف مالک بویلک

 قیال یدانسا هبیاعتقح نیغلوا یمانعم فلکت هدنظفل جرت ابنا زرد ةتجنر
 فرح د دشت نالوا تاوص رداطخو نط هیلع تجر ردا ییاغص مارا * ردلکد



vy eمهم  

 ۱ سد هدیاواص هکر دروک ذم ۵ ,هدل بھاوم ) لصف ( رداع> تیتر لا |

 1 ار ژ ردرللوا مارح و دخا هرژوا روهج لوف دار ند چک لآ نائلوا

 ۱ راشعد ( ةقدصلا ال لع الف دل انا ) هثلغوا یرهع رک مالسلا هيلع لوسر

 یوو ماما*# بوید ردمالساا هيلع لوسر تان رذو هرهطم حاوزا دا ره رلطعب
 لص نما دا مرلضءب بولدردد تا حس داره راضعب ب ودا جرت یو

 ۱ (دععذمانم ین لک ) هدقدلروص ندد ل امالساا هيلع لوسر ار ز ردیسایقتاو

 ۱ یالآنآ ( ید هلت حر بو وفوا ین ( نوفتلاالا هوایلوانا ( دعا بولد

 | كنيطويس بوبذ ردشعد ( نينعؤملا لاصو هللا یاو امنا ءايلواب یلاوسل نالف
 نالوا مارح قلا دفودص هدڅ تس لهاو دع نا هك هلاسر یک ه درقح نادابش

۱ 

 | ترضح یحواو هکردرفهج لاو ليقع لاو ىلع لارانا هکر د رلنموم مشاه یی

 مارح ردروک ذموبد ردلوسر ترضح,ع هکر دسابع لاو ردب زا هداز ع تالوسر

 س

 عوطد ةقدص ارز یک رذنو نوکژ هکر د هبجاو "دو رص دارم ند هقدص نالوا

 لآ ىلعو مهار لع تیلصاک ( لصف ( ردح م ے۵ هدهدو نک ی ودا را

 دیلع لوسر راطب بولوا فالتخا هدنلیوأت كهبيشت نالوا هدننرابع مهاریا |
 لع لص ےھللا ) راء ںود ردشعد (يلعت یعضاوت هتماو اعضا و یا مالسلا

 | (مهاربالآیبعو میهاربا ی ع ترلصاک دج لآ یلعو هدعب نولوا ماما یعالک د

 ۱ هدجشلآنکلاب اربز ردقوب رود هدول ردعلعتماک | هیت تسق بواوا هات هلج

 ىد كهللا ةولص نالوا لصاح هنآ هلا مهار ترضح نائلوا بلط لوصح

 ضرالاو تاوع-اارونللا ) ردلکددرطم قلوانکا ندهشم هر هبشم راه نود

 هسخوب ردروهشلاب روهشلا ريغ هشت سد یک ( حابصم اهیف ةاکشک هرونلثم

 || باط ad هلا دم ترمّضح دا م راض عب ب ود رداکد لماکلا صان هدب كالا

 هنساجو لصا للالص نالوا هنل آ لوهار ا ترضح یتسنجو لصا كتولص نانلوا

 | هيشناکردهبدت افیکلصح رک یهدنشآ (كياا هللا نسحااک نسحاو ) ردهیشن

 ۱ ردلکد داع الاداخآ نن راجا ںوید ردلکدرادقلاب رادقلا هیشت نهد ردلکد ۱

 ۱ عیچ هدبهاربا لآ نیفلوا هنسانعم حالا لا قل دعومحا ع ومعلا هینسا هکبلب

 نامه ,دنګا سر ردقوب ریمغس رپ هساا هد دم لآ تولوا لخاد لا رسا یب ءایدنا

 | ردشٌلوا بلط قالا ه هلجج نالوا اینا دعو دب دنا ییهلج نالوا ریمغیپ رب

E N O سس 
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 كوه ربا لآ e هدم E ن 7 او ام :ولصنالوا + هب ایلنا دب ا

E ۲ید هنلآ بواوا نی یک ا هکلب تویلوا لصاخرادءم نالوا  

 هد هيلدا بها وم (لصف ) رواوا عهدنم رود بواوا ردد یرلذداوا قدال ندا

 ههل وقیو رهلارذوبا یلدا وا را كمرب و تاولص همالسلا هیاع لوسر ترضح

 عقاو هدحار ۹ را ) 3 A مدعم ندنرعگ هح ےل او راضعب هدااس یجکیا كترڪ

 : هتک المو هللا نا ( اړ ز رد رهش تاواص هلوسر E یا هن نر ردتلوا /

 ( لصف ) ردروک ذعوبد راشعد یدتا لوز هدنابعش رهش یبا ( ىلا يلع نولصب 1
 تب رق هتک هرزوآ یبهذم هب هقنح ندنراګا ںولوا لوق ولرد نوا هدنم> كناواص

 یک تداهش لک هکر دیلود یزارلا رک, وا و رک ما اهآ یرب ا یرلئلوا

 درود ءامدق هرزوا یییدلوا هدهصالخ ی : کا * ررضرف 11 ر هد ر یک جو

 "مر تاثآ دسسالوا رک ذ هرکه ا الیاا هلع لوسر مات هک ردیلوق

 3 2 یوا ےک وا * ردا تنا فک هزکرب یک. توالت |

 | لع لصد هلع وک د نم ۱ SÎ ا فک بحاص ۳

 الق: بسه هث.دئلوا رک ذ ره ٹیداحا دلو ییدح ( هللا هدعیاف را لخدف ۱

 قح هدناروک رمسفن # بوبدرد ول طوحا لود نیکعا الو هکعرب و تاولص

 ۱ تداحا هاڪ وي ردحاو هلا كمر و تاواص ےک دل وا رد ره هکر د و

 | ید یسهلک نولص» هدنشآ ( ینلاییع نولصب هتکتالمو هللانآ ) یرمغ ندنتلالد

 | بوند ردپا هدافا یرارعسا هلرع رط در هک ردعراضء لعقار ز × ردبا تاالد

 ندنیعدانو هیاحک كعد ردب حاو هیلصل ه3.دنلوا ا رک ؛د رهر هاو یرو دة مام اما نکل

 1 هللاو رلشعا لصفت بولد رد نیت یعشمو حرح نده جاقرپ تویلوا ل وعنم ۱

 | فاصوا نب راف رش ےسا یلواو لضفا نکلر ءلکد بجاو هتبلا كجد دیگ لآ یلعو ||

 ۱ یک كءد یمالاینا تالو درو كل دمع دیگ لع ردکعارک ذ هلن رافم ۵ را هلا ۷

 را دعمر 2 دشلوا لود مالسلا هيلع لوسر ترضح مان هکر د شعدالع ( لصق ) ح

 هبت موا هک دیلوا هغلابم هدنوص عفر نکل بواوا بحسم تولص هلنوص عفر 1
 مار = نيم و كعا ت توص عفر هدنرلفب رش س لع نکا هلن و .> ارب ز ردهو رکم 8

 لاک سب * ردراو قف اونا هدنرلک دا هلن اب لوالاک هلب راش رش ند نا الایدشوا 1

۱ 
۱ 



E رج 
 1 تالوسر در ترمضح 1 Ea ا تخ (لصخ) ردججاو نا و ملت

 هنن راف رش سلم یکەدنرل اید هدلاحوا کردا و ةع واب ندیشداب ندیارکذ ا

 كعاس میج هلوا هرزوا عوشخو عوطخو نوکس ندتکر د یک شاوا راح

 بو وب یو بورارم یرکب هقدنلوارک د هدنناد كلامماما تح یدناوب یراتدام

 * شءدزا ؟یدزرع د هل وز زکیدالوا شمزوک ی 4 راکدروک من هدفداروص یی |

 ۱ 9 ندلوسر ث.داحا هدنامزره TT ۱ا دک ءارقلادیس |

 ۷ ۳ کو سبت لا مکه کمدر روک ید یدهک ن رفعج# یدرلغا لصتم جی ۱

 1 تیدحرسهتسد او تورا EE هل داک امالا هیاع ل وسر ت رمطح کد بجا

 | E کر ادات ا یلوسرمانک مدرروک حد ا فلان نج رلا ريع # یدزعاتبا ور

 1 نب ماع * یدروشداب دنعامد ید توب روق یراب یزغا ندنتشهد تویلاقناق

 ۱ ما نکو د شاب در ا هیفدلکا لور تر > مدرراو س "را نب هللا دبع

 A ۱ هلي وش هدق دا مال ]ا هیلع لوسر نو یدیرمهز * یدرلغا

 ندن دهن نیدیعمدررا وجد هناوفصیدر ولس ین اهنسک هن ییهنسک وان هک ا وک ۱

 تو وق ینآربلوا هدشناب هکیدراغا هلب وشهدق دلکا مالتسلا هلعلوسر ىدا ۱

 هگدلکا مالسلا هيلع لوسر ثید> مدرراوخد هیات نوا * یدراردیک ۱

 اک تعد لع (لصف )یدو و باوج ود یدرلغا لد هيدا ر ناوک |

 ۱ کو عس ید هدر رپ هک یرغ ندر ینلدلوا بجاو كەر و تاولص ۱

 ۽ هدنانامزج ورخو لوخد هدجس س هدنیشع ناذا یاوج ۷ نکرولا تسدیآ |

 كناعدره ۷ ةدهزانح ةواص « هدتساب دهشت لزا ه هدننامز تماقا هزام

 قفاوم ةعرش ۱. هدنارق تنارق ۹ هدرک د نمل ۸ هدنرخاو ظنوولوا

 ۳ هدق دقیح هوسراح ۷۲ هدعاشحاو هدحام مصر ھ ۱١ هدنرخآ ساحولردر ھ

 ۳ هک روت ی وم .یسانشا نف* ور, e\ هکر وس ۶ هک دقیحهرف 8 نب

 در ۹ هک داکحع یغالوق كن دهنک ۸ هدنر هک ناّصهر ۷ قتل درک |

 ۲۳ هدو واع هد هکم ۳۱ هدنیفع یرلغار و ندد سان هجا ۲. دونو

 لوسررق 11 هی دلروط هب هفوو :دنافرع ۳ هک دلوب وا كرام دوسالا رج

 هدنرزوا هثسسارب یراق رش سا كريمغپ o ہے دنلوا تراز مالسلا هيلع

 هدا ز ندرلنامز ایم ینوک هعجو یسههک هعج ره اصوص> n ه3دلزاب ۱

 تالصلا كاا EAS تاولص لناصف (لصف ) رددک وە نیاتیهها كا

 ARE ا Oe بوح ست گر روب درشل



A 
۱ ۱ 

 ETI مش تنک لب قطرو ۷ نرانو هکنذلو ناتا ىدادملا ۱
 نا ىلا یربق لع اف وهو قا ؟ الا عاما 0 اکلم یطعا یاد هللا نا ۱

 ۱ منماو هان الف ننالف دجاا لاقالا ىلع لیصب تما نم دحا سال ةعاس ۱ موق |

 ارشغ هيلع هللا یلص:ولص لء یلص ن ه هلا لجو نع ا جوا ذك ك يلع یلص هبا

 ۽ مالساا یمانمینوغلس ضرالاق نیحایس هکالم هللنا مس هلأ داز داز ناو

 لع لص نم ۵ يلع ةواصلا اونس>اق کناسو ئاما ىلع نوضرەل ےکنا

 هل تعفرو تاییطخ ریشع هنع تطحو ناولص رشع اهب هيلع هللا یلص هدحاو |

 | لجوزع هللا بنک ةولص ىلع ییصنم + باقر قعک هلناکو تاجرد مش ||
 ۱ لدعهلناکو تاحردرشع اهب هءفرو ناتس رمجع هنعاهلاگو نانسح رشعاهب ||

Çرب راساو مسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تلخد ةملطوا لاق ۷ باقر رشع  

 كءوبق كنم ارمشب رهظاالو اسهن بطا تبآرام_هللالوسرا تلقف قربت ههجو
 لصنم دعا لاقف ةعاسلا لیربج یتقراف اعاو یسفن بيطتال للامو لاقف اذه
 هءدرو تاشس رشع هنعاو نانسح یسشع اهد هل هللا لک ةواص كتما نم كىلع

 للان ا لاق كلما ثالدامو لب ربخاب تادف كل لاقام لثم تاللا هل لاقو تاحرد رشعاها

 لاقالا كتما نم دحا كيلع ییصبال كثءب نأ ىلا كعلخ ندا نم اكلم كيلكو

 اولاقالا كلع رعالو شرعلا نود یبهتنم هتولصا نوكنالو كبلع هللا ىلص تناو |
 هلوق لثم هسیلع هللادرو سو هيلع هللالص د یلد یلصاک اهلا ییعاولص ||

 مادام ةکنیاللا هيلع تلص هالص ىلع لص نم ۸ ةماسیعلا موب لع تضرعو

 مشرک | فمای ۳۱ موب سائلا لوا نا ۾ رکلوا كد نم دما لعلع لع لصد

 ا - یو وتو بهودق لجوزع هللانا ۱۰ ةواص ىلع |!

 ةع سس تد ک لع 5 مو هز ارم مت حر هل الا هلال لاقنمو هل مع هق داص ذی ۱

 مكف كلع ةواصاا مكا ىنا هللا لوسراتاف بکن یبا لاق ۱۱ ةمايقلاموب ||

 فالربخ وهف تدز ناو تأشام لاق عبرلا تاق تام لاق یتولص نم كالعجا
 ناو تثشام لاق نيف تلق كالمخ وهف تدز ناو تّشام لاق فصلا تلق |!

 كبنذ كل من و كمه یکنادا لاق اهلک تول ص ئال لمحا تاق كارخ وهف تدز ۱

 لاق هس هنطاق هدععم ی, قح تع )هر فلا موب لک ىلع یلص نم ۳۳ ۱

 نامالا تجوتتسا تا مرش كاع لص ن٥ لوع یلاعا هللا نا داب لبیاربج

 لوعلا تالدنم هللا قلخالا ىح اھ یظعت هولص یلبع یلصب دیعنءام ٤ هطشس ن رم |!

 شرعلاب یولم هغو نرو موی هالحرو ترغلا حانحو قرشلاع ان للم

 aaa e ی ا ت درس یک یا اب ی ی اه ی ی

 مس یسپبچ



 ۱۵ ايقاع لاهلع یلیصد وهف ىد یلع یلصاک یدسع لل لرش |

 ةيلغ هللا للص اريسع لع لص نعو ارشع هيلع هللا يص ةواص ىلع یلص نم

 موب هئکساو رال٠ نف ءار و قافثلان a هءارپ هیلیع ناب بتک ةنامیبع ص نو اھا

 ارشع یسع نحو ارمشع چ , نیح ىلع ىلص نم ۱٩ ءادهشلا عم ةدايقلا

 تاره ثالث موب لک ىلع ییصنم هنا ۱۷ ةماسیقلا موب قعافش هنکردا |
 | ةليللاكالت هب ىن ذ رفغد نا هللا ىلع اقح ناک ىلا اق وشو یلابح تا رح ثالث لل لکو

 ىلص نه هناف ىلع اولص م لوقبام لث اولوقف نذل ماعم اذا ٠۷ مولا كلذو
 ةا هل ریه اهداف "هيس ولا ى هنا اولس م ارشع ۳ هلع للا لص هواص لع

 تلح “هل هليسولا یهللا لأسنفخ + وه یا نوک ناوجراو هللادابع ن  دعا الا یتش

 ةماتلا ةوعدلا هذه بر هللا یدانلا یداش نيح لاق نم «٠ ٌهعافشلا هیلع

 ۲۷, هل ناسا ,دعب طقمال یضر انع ضراو دخ ىلغ لص عاقل ةولصااو
 لص دعفانلا هولصااو همانا هوعدلا هدیه تر هللا یداسلا یدانب نيد لاق نم

 لاق ۵ ۷١ هنوعد لجوزع هللا ب اسا دعا طال یر دنع ضراو ا

 "هلیسولا ار :کنآ کاملا ولصااو ةهاثلا ةوعدلا هذه بر مهلا ۶ادیالا عم“ نیح

 ۲۷۷ ماسلا مو یعافسش هلتلخ هندعو یلا اد روم اماعع هسا داو هلیضتلاو

 موا لك ىلع ضرع یتما ةالص ناف ذعجج موب لك ةواصلانم ىلع اوكا
 رول لع ةولصلا ۳ دلمه یم مهم رفآ ناک هولص لع مجزا ناک نف دوچخ

 ٤ افاع نیناش نونذ هل ترفع 4 یه نینام عطا موب لع یلصن ۹ ظارمصلا لع

 تبهذنم مالفاو ۰ هڪ نه فوج مد هک ال هلا تەد سیما موب ناک اذا ۱

 لسو هيلع هللالیص ىلا ىلع ةواص سالا رنک | ةع هلبلو سیما موب نویتکی
 للص نم اسندلای واص لع کرنکا نطوم لک ین ایل مو ین مکبرقا نا ۵

 جخباوحنم نیعس هدا نا هل هللا یضق هر دئام دما لرلو ةا مول ق لع ۱

 لخذ اک یربقین هلخدب اکلم كل هلا لکو من ایئدلا حیاوحنم نیئالئوترخ الا
 هفیصق یدنع دنئاف هتربشع ىلا هبسو هعساب ىلع لضم ینربخ انادهلا مکیاع
 ناصيف ناتیعتلب نيس” نمام ۳4 یتاسی> یف نیل یوم لر ن نا ءاضیب

 امج وذ رغد ىجا رسم الا مسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع نالسیو هبحاص امه دحا

 هلا لص ىلا ىلع سیلف دنه-لا کدحا لخد اذا ۲۷ مهرخآتامو اهن مدقئام
 یا ىلع لتسالف حرخ اذاو كستجر باوبا لا ملا لغو لسسو هيلع

 1 لغیلف جرخ اذاو ذياورقو ناطياشلانم ینذعا مهلا لقبلو سوا هیلع هلا یل



 مک ۲۲ زوم

 قلا لع ءان هلوا نوک E هلک ءامدلا ۸ كال ضد نم تالا یا هللا

 مو هنامدل باتسبف وعدب من سو هيلع هللا لص ىلا ىلع ةولصو لجوزع
 لءذناف دمخ لآ یبعو دخ ىلع لصد قح باجعامسلا نیب و هشالا ءامدنمام

 نيب ءاعدسلا ۳, ءاعدلا كلذ عجر لعف اذاو ءاعدلا لخدو باحعا كالذ قرض
 مهیلن يلع اولصر لو ہد هللااو رک ذب لموق ساک نام ۳۰ دربال نینولصلا

 یک اح مود س احا ج مهلر هغ ءاتشناو مهبدع ءاشناف هر مع ناک الا

 یاس کنم نوری سا اولش دناو :رمنح مهیلع ناکالا یلع هپ نولصبال
 ؟؛دنمرضم هللارک"د لقیلو ىلع لصیاو یترک ذیاف کدحا نذا تئطاذا مس

 3-17 هم ۳ سو مفاد ی لس لو نا هوش ۳
 | نافیع لصباف هیسنف اثدح ثدح نا دارا نمو هما دشرا هللا هقف و هيف

 ادم لاب یذرما لک ۳+ هرکذ ینا یسعو هشید> نع افلخ ىلع هنولصق
 | ترکذ نه ۳۷ کر لک نم قو مسطقاوهف ىلع ةولصلاب هدر ؟ نو هسبخ
 لخحانا م لع لصب فدنع ترک یه ليلا ۳۸ قشدعف لعلصب لف دنع

 دقف يلع لصب ذ فوم ترک د نمود ىلع لصب لف هدنع ترک ذ نم ساثلا

 هبلعلوسر هک ردررالصفم هدرشب وتالص باک ( لصف) ةن لاقي رط *یطخ
 (هیاتک ی مادام هلرفغتسن ذکتاللا لزت مل اسو هيلع هللا لص هبانکی بکن ع) مالساا
 هدک دتا تافوهنسکرردا بلط ثیدح لس هلع ردنا یرب كمارك فلس بوروب

 هدشدحره هدمشلدروص نیس توروک شیک ےل هلح لشد هنساقرا ینا هدعسود

 نوگنا مدرزا مسو هیلعهللا ىلص هنتلا مالسلا هيلع لوسر مسا مکیدروک
 ییدغاک موشکو قرب ردا خدیرکفلس * یدیدیدا تافاکم هاکنوب یلاعت قح

 بوبد یداغلرا هدمبدید یدلن اکس یلاعت هللا بوروک هد"ود ینا بودا تافو

 هل ظف سو هيلع هل یلص دیمادزاب ره یلویسر مسا هدنکیدید هلی |
 ترضح بوزاب هند ضب اکب هنسکرب رذبا یخد یرب * یدید نوجملدزا

 وید ارثک ر ٹک ارثک اهلسن )و دیلع هال هرز نداره تا باور
 مسا مدزاب ثبدح تکا هدم هزات هکر دد هدملدر قص نیبسس بوروک شەزاب

 هال راتاب نوروک یترلف رش ناثج هدعتو د مد مزا یتاولص ه3دزا یراف رمش

 ید نرالنا و هدم کیک هے رلنارب وابوردنود ند ن راز وب كرابم هد دراو

 , نسرردنود یزکز و ندن نوه هللا لوسسراب پوراو هن راوشراق نیکمردنود
 مما وربندنامزوا رابدید (یلع یلصنال كباتکیف قترک ذ اذا كنال ) هدمکیدید

 ( نرراترش )



 یک باب اوت

 ثیدح ردا یئارح نايس وا یدید مرزا ۳۳ لر تارا تلا را ۳۳۳

 یتظفل لسعو نکل بوزابوید هیاع هللاییص همش دزاب نی راف رش ےسا نکر زاب
 یترک ڈاذا نایلس ااا ) هکرلیدروسپ اکب مدروک ۳ :رلودنک هدعسود د مد نه زاب

 زت تانسح رمشع قرح لكي هعب را یهو اسولوقتالا ىلع تیلص اذآ ثبدطا|یق
 هيلع لوسر هدنسهعقاو ید اکا نواوا هلل وب یداع یدک رب( ةنسح نیا را |

 نس زا نوت یتولصاکب هک اکس یدلوا هن نعد ( ىلع ةولصلا متال كلام مالسلا |
 ماوع قحلوا هرزوا لاو تم وب لاح هکر درا عدد ع (هبب ہا ) راشی اق ود

 نوعخلوا لدب هلی رط نمر ندنظفل مسو هيلع هللا لص لسک باككاو باتک

 ردمزال زاحا ندا مزاج هجور توسیلوا قبال یرلةدزاب وید £ دوخاب ملت

 ندشداحا هدنقح تاولص لئاضفو عفا هدرشیلاو تالصلا ( لصف )

 یسنلا ىلع ءولصلا ) ردنا ركب وبا ترض هکردوب راث | نالوا ر وک ذم یربغ

 هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ماللسلاو رانلل ءاملا نم بون ذلل قحا سو هيلع هللا ىلص
 برم نه لضفا لسو هیلع هللا للص هللا لوسر بحو باقرلا قذع نم لضفا اسو

 سو هيلع هلاىلص ىلا ىلع لص نم ) ردا ىلع ترضح * هللا لبس ف فیس
 ؛یشیا سا-كالوقب رون رونلانم ههجو ىلعو ةمايةلا موب ءاج: مع هام دعا موب

 لردت سو هيلع هللا لص ىلا ىلع ةولصلا ) ردیاهقشذح ترضح (اذه لعل ناک
 زکیلف نايا هسفنىلعفاخ نع)ردناهرب رهوا ترضج (هدلو داوو هداوو لجرا

 مد النا) ردارچ ن هل دبع ترج )لو هيلع هللا صد ې لا ىلع هالصاا

 ی هل هناکنارمضخا ناب و هیلع شرعل حسف افقوم هللان م,مالسل ا هيلع

 ابف رانلایلا هدلو نم قلط نم ىلا رطنب و ةنإلا ىلا هدلونُم ا نعیلارظن
 یدانیفراثلایا هبقاطتن سو هیلع هللا ییصدج دما نم لجریلا رظنذا کالذلبعمدآ

 هبقلطس كتمانم لحرادسه لوعیف سل ات كرل لوبد دج اا دجااب مدآ

 ن نولوفیف اوة ىر لسرا لوقاو هک اللارثایف ع رهاو رار ادشاف راثلایلا
 هیاع هللا ملص ىلا سبأاذاف ونام لعفنو ان رحاام هللایصعتال دادشاا ظالفلا

 یت دعو سالابر لوقیف ههجوت شرعلا لبعتساو یرمسلا هد هتي لع ضف سو
 | ماقما یلادبعلا اذهاودرو ادجاوعیطا شرملادنعنم ءادننایأیف تما ف ینزحنالا
 هللا مس لوقااناو نازملاذفک ىف اهمقلاف ال الاک هاضی ةقاطبیتزج نم چ رخاف
 هاوقلطفا هنن زاوم تاقلوهدج دعسودعس یدانیف تاشسلا لع تانسا ج زف
 ۱ | لوقیف ٍلوقیف هبریلع مرک !ادبعلا اذه ملک | تحاوفق ییرلسراب دہ دبلا لوقف ناق



 مچ < م ۱

 ییصتتنک یتلاكناولص هذهو سو هيلع لص مهللا دع كيبنانآ لوغیف ربع
 | کرد و م(ارثکالسا هيلع اسو هللا یی صفاهملا نوکنام ج وحاكنفاو دقف ىلع
 كمالکن مكیلا برقانوك | نادرتا یسوما) یلاعتقح همالسلا هيلع ربمغت یسوم

 ىلا كرمصب رون نمو كدب ىلا كحور نمو كبلقىلا كلف سواسو نمو كناسل ىلا
 هللا لص دمع لع ةولصلارتک اف هدکد د (ب راب عن )یت دوا بودیا یحو :ود(كنیع [

 بود( ةعايقلا موب شطعنه كالانال نا با یبوما) یدو وید ( لسو هیاع 1

 ) لسو هءاع هللا لص ا يلع هولسصلا نع رك ۳ هدکدید (منیهلا) چدوا ۱

 هده فاو یا هنسکرب هدک داتاقو یدعاک صفحوا ندخاشرابک * ردشمروبس ۱

 بود (ةللا نلخداو لرفغو یجر) بود یدلبا هناکس یلاعتهللا بوروک

 یاولص اوسحو ی ونذاویسخذک الملا ا هدینیب یتففولات هدکدند هلته
 هوبسحال یتکشالماب مکبسح مهالاقفنک | اهودجوف سو ہیلع هللا یلص ینا ىلع
 ردا قرطعنب دیعس ن دیگ ندامص راک * یدد یدروس ینجیلا هباوهداو

 | .دنشود نکروب وا هکر مدررب و تاولص هلنیعم ددعهدایز قجاست ههکره
 ندنبهدعب بولوط هلرونیجا كمهطوا بوریک ورا بولک مالسلاهیلع لوسر |

 قوچ یتاولصاکب لوش روتک یب (هلبقا ةولصلارتکی یذلا فن تاه) بواکاکی
 كرابم هدملدتوط غاکی بوئاتوا هغاغوط مزغا ید بویدمهپ وا یزغا ندا

 شلوط هلک مهار یا كمەطوا بوناب وا هلباتشهد لاخاف بوپ وا هلن رازغا |
 | دالخ ندفلسرابک هکر دیو رم * یدک هبیطحار ندجتاکب كد هنوکز کس بولوپ
 ندنردقوید ( رشکن دالطراثلانم ةءاراذه) هدنتلایشاب هدکد شاتافو شک نا

 وکه جره هدقدلروصوید یدیاهن ىلع كلوب هسعباوت بوئلوب دشاک رب شلزاب

 لوسرترضح هک ردروک ذم هدینیعّمیش سلاجا نیز * رایدید یدررؤتکت اول ص
 ردرایکر نا بود (هلظالا لسطالموب هللا شرع لظ ت ةئالث) مالسلا هیلع ٠

 دو بود (یلع ةولصاارنک او قنس یبحاویعا بورکمنع ج رفنع)) هدنرلکدید
 هلهاوهام ادم زج اود مک لع لص دک لاو دمکې راب هللا لاقو یساو جتا نم)

 ععهرشحو هیدلاولو هلزفغو هاداالا اةح هيبنل قبب ملو حابص فلاابتاك نيعبس بعتا
 حانجو برغلاب حانج هلاکلم هللنا) یدو تولد (مالسلاا هیلع دم لاو دیک

 | ها قاخد دعب دیلعو ةعباساا ضرالاتعت ءالجرو شرعلا تك هسأر قرمشلا

 | رح ق سمناب هل یلاعت هللا رها یلعتما نم أرماوا لجر یلصاذاو بغزو شیر

 )ن
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 زا اکلم ةرطق لکنم هللا قلق هرطق ةشر لک نم رطبف شرعلا تحرون نم

 | تانسحكتموم هدتمایف هکرد و رم * ردشمروس وند ( ةمایقلا مول یا هلرفغت سا

 ۲ نولوا لزا رهن ا تردقج نا هتتسوا:یاتسس مدد دنور دارت
 || کنارم ام تام دج لع كناولص هذه ) یادت هللا هدقدلوا جا ز نو

 چ ردنایرون نایهس ماما هکر در وک دم ید نت دروس ويد ( هرمخذ كلاہتاعحو 1

 تکبر را تاواص هلوسرح ور لصتم توُشدات هنس هئروا گاز هک هدمشلدراو

 ۱ ردلکد تاولص یساعد كتفاوط فک رولوا یساعد صوص۶ کاک مره مدروک

 ییهص لدایاوا نیاسل | عشو رک ماما نسرک | هکی دتنا مدد ردهروئأم ٌهیعدا

 ۱ هدک دتا تاقوتواوا هّتسح مردپهدل وب نکر وا ەچ هکلوا شامب مد مر وریخاکس ۱

 یشاب كمرد تواک تکب ر دماعا | لدتعم تروص بوح هدعسود هدق دصار وش وا أ

 ت نسب ب مدد نوسا تجراکسهللا نسیک نس نکر دیک تک لوا یدئود

 | هدنرلقدلوا لزان باذع کالم هکا باب هکلوا شلت تکی یا مدمگ مدآ دلوذیس
 || عد فشک نسال نالوا لزا بولک س رابدرب ورمخ ییااکب یرلکلم یتاواص

 | قوچ یرجنبرش ینبیدبا ببرشمک هچرک | یدررب و تاولصاکب مدتنا عفر |ا
 ۱ ناسا یاب هکمدروک بوجآینزوب ثماباب مدناب وا ندوه واسد یدرود یدردبا

 الصا وریندنامز لوا نوچکنامدروکش لوا قارب و رونرپ وقآ یزو بونود نشا
 همرادرک اش هدعز مدد تکب نسر د كحرکر دبا نایفس # ید د ےلک د یلاخ ندولص

 هلن تاولص تراک یسااب دکب وا هکات رلهرب ورم هراناسم جت ییهصقوب هکعدد

 هدنعح ناولص تلیص#9 راهو ناجی رلنالس» هع یکینیداوب تاج ندران

 بنذ فتو * ارجالاو ةب وثلا یجارلااهباالا ( مظن) هکر دشءد نیدلادیشر ظفاح
 عیفشیداهلا ینطصلا ىلع × ابظاوم ةالصلاراثک اكيلع * ارهظلا ضنا فلاس
 * ارفق مهرهشاو اع فومهاکز او * مد لس هللاقاخ لطفاو * ارطیرولا

 تشجام هللا هيلع ىلصف# ارمشع ماها نم ىلع للص ب * هلالج لج هللانامخدعف |
 هدناربتعم هدناولص تیفیک ( لصف ) ارعف اهعفاق كالفالا تعلطاو * یبدلا

۱ 

۱ 

 ردرلنوب هکدنلواںاح ۳ دلا ثعارددعرکس ندنرا ګا ں واوا تیدحهدان زندقرف

 كرابو ےھاربا لآیلعو ميهارباییع تیلص چ دم لآیلعو د لع لص ھالا ۱

 ےھللا ۲ دیجدیج كنا ها رب !لآ ىلعو میهاربا یی ع تکراباک د لا یلعودم* ىلع

3 )۷۹( 
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 ٠ هحاوزاو یمالا یشلادم* یل ص هلا ہ دہعدیج كنا نی املا یف مهار الآ یلعو ¦
1 1 
 كيج گرا مارا لآ یعو مه اف تیاصاک هت هاو هس رذو نینمولا ت تاهما 1

 . مهار لآیبعو رو AS E: E ك ل او ته

 ۳ هراء تکرابو تدساک دل لآییعو دیک ی٥ لصرهالا ع دیش دیبج لا

 | لغو مهار ىلع تیلصاک دک J یلعویمالا یاد ىلع لص ےھللا ٩ دنګ

 ۱ لآیلعو مب بهار ال ثکرااکدمش لآ لدو یبالا ی لادم ییعلراب و ےھاربا لآ ۱

 ِ ا او دیک آ ی لعو دیگ لع لص م مالا ۷ دیع دیج كأ مهارب 1

Eمهللا ۸ د دہج كلا مهاربا لآیلعو ے-ھارا  

 ۱ - الع E تک اص اک د لآیلعو د لع كىجرو تكراولصل اعحا

 هکر دوب یصوصخ یفانم كناواصضءب (لصف) دیګدی جكرا مهاربا لآ

 ۱ لایک هدا ردردنا یرب مّضلا یهودوبا ¡ چ ندنیحاص هکر رع هدرشالاوتالصلا

 ۱ قرغلا نعافوخیاخ هلج بوسا لب یراکدد هغرمصاق نعد هب القا نیت رک 8

صار ون وأ یتیهدلاحواب توشالغا
 لوسر نرمّوح مریم ود هدق د

 1 هکر اید وب مدروک

 عود اندیسیبع لص هل ) ۰ رک كم هکندهرلتلوا دنا ۹ ند 11 ص لها

 . عیج اما ھل یضعتو تاف لاو لاوجالا عت نما با نيج ۾ ال صد اديس لآ
 ۱ اانغتسو تاحر دلا یلعا لربع ایاز و تاّتسا | عيج نم امان ر مطاو تاحاما ۳

 هقلخ نواب وا راو ساد ( تاسادعب و ءایطاق تارا عج نم تاناغلا یصقا

 وا مش * قدلتر وق بولوا ضالخ ندالب هدزمکید دهرکژویج وا بوریو ربخ
 ناب وقوارک ك ب هدمهلدم ءالب رهو مهم هاحرره یتاواصوبشاردبا ننوسالاهللادبع

 هکر دن و ره * روا ناسا او لا ج رفو حرف ندجرحو مع هیهتسک
 ۱ ملا ) هس رد مر وک هددنشو د یلسو هيلع هللا لص لوسر ترضخ هنکر

 ممللا هل ها وهاک دمت ىلع لص ہللا هلع لص نا اما لصد لع
 | حاورالاین دم ح ور لع لص ممالاهسیلع یلصننا هل یطرتو باک دک یل علص

 بود ( روعاا قدم رق ىلع لص ےچللا دا جالا ق دج علص مهلا ۱

 ۱ هدزوارو عهدا نا هرژوا 9 نامه هرد رد د نیت e الب |

۳ 

 کا ی ی سر سا اب

ITER 2 ۹ 

 ۱ درگدیج ا لآ لعو تن ,ا لع تلص اک 4 2 ر

 كنج كنا ارا لاییعو مهار ارا يع ت کر اناک دم لا لعو دیگ لد كرا الا

 | مدارا نه مهازا لع زر ضاو بک نآ ىلعو دیک لع لصم مالا س دی

sdو  
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 ماما تالوسرو دبع دخ نیببثلا عاخو نیفنلا ماماو نیلسرلادی-س ىلع كتجرو

 ملا نورخ الاونولوالا هيف هطبفب ادو اماقم هلعبا مهللا ةجرلا لوسرومطا |

 راپ ودي د كنا ھارا ل یلعو میهاربا یلع تیل کد لآ [یلعودنج للص |

 ناتک#:(دندب ج كنا مهار الآی لدو مھ اربا یل تک E دج لع ۱

 لص عهللا) دیلوا فاح هک ردک ر ك كعد هلل و هتک لوا ردنا راضهب ها نیع ۱

 كعاخددع هاب رذو هجاوزاو ها او هلآ لبعویمالا یٍلا ككلوسرو كنو د ۱

 هال )هکر دکر ک ك عد هلب ون رار دراض د (كناک دادمو 1 ءاضرو كشر < 9 ۱

 ییفارماما (نولفافلا هنع ی هسالکونورک اذلاهرک ذ اک دع ل ا یلعو دن لع لص

r لعو 3 گی عل.ع ےھالا ) هکر دکر ک كعد هلل وب رد ای وون ماماهد هضور ١ 

 لصونورک اذلا رک ذالک د لع لص مهللا ) ہدعیدروص وید یدبا هل تاولص |

 ےهللا) ندا نيع اضرف هکمر و تاولص هللا تاولص لضفا هدنناتک رب یوغب ماما

 اوس > اف و جلع هللا ی پ ع هللا لوسر ىلع ملص اذا) دو٤ تھ نا ترع>

 یدما روا هدنساک تولد ( هیلع ضرع تالد لءا نوردتال کناف هبلع هالصاا

 كنار و كتاولص لعحا مهللا) هک زکید هلل و هکیدب د هدن راکدید هلا ملعت هز

 ۱ اض و زد قلاب رو تاولص هلن الص ل ادعا هم گیر هک رد ررح هدرشاو نالصاا

 ! ددعو و ولاو حعشلا درع و کالو ی : لک یلیعو الا ی نر ات ایسوس ىلع |

 لص ےھالا) هکر دکر ک كعد هلل وب هکر ارد راض هب (تاکرابا تاماتلا ان ر تالک

 e لایلعو دم يلع 24 راب و هارب ,ا لآ یلعو میهارب ىلع تیلصاک دم مگا

 باتک یووت روب م نکل (دیج دیج كنا ھارا لآیلعو ےھاربا ىلع ت ا

 | ھالا )دکر دک رک كعد بود امج یرلئارا دراو ہد دهد تداحا ردنا هدراک ذا

 تیلص اک هت رذو هجاوزاو د« لایعو الا ینا کالوشرو لدمع دک لع لص

 هجاوزاو هک لآییعو یمالا ینا دمگ لع كرابو مهار لآییعو میهاربا یلع

 0 (دیح دیج كنا نیلاعلایف میهارب | لآییعو هاربا لع تکراباک هتب وذو

 و ی هللا لوسراب بوروکه دع ود یلوسر ترض یر
 ۳ بواد د( ةمايقلا موب دیساحال نا هللا ی ات ما) هدیگیدید یعدلوا نکناسحارپ

 || کب قد (دحا اهل ىلع لصب/ ةولص ىلع ىلصإ ناک هنا) هدینلدروص نیبسس
 | لوا ردشهامر و تاواص یک كنا اکب هنکرب ج هکیدررب و تاولص عونرب

 ۱ هد هبثذل بهاوم * رادد روس ودیدارد (نو وا اهرک ذنعلنغ دم لآ لع



 مک ۸ روم

 تولدرل تعد ردکر ک كعد ( ریعسب دو هلها وهاک بت لع لص

 دک ىلع لص ےھللا) كنيهفاش ماهاویکب دد یو#د هناولص نائلوا من 9 هدف رش

 کی (نولفاغلا هرک ذ نع لغغالکو نورک اذلا هرک ذا دم لآ لەو

 نک هدناولص ر یرللوا ت ت ۳ ا هدناداور عیچرک ارولوا لک او لا ابا نیو

 کیک هدسااحا ی * بوند رولوا ن نسحاو لضقا هسانآ هم هعقدلو ۱

 و نکل

 یداغارابهدک دید یدلبا هناکس یلاعت قح مام ایوروکه دن شود هنسکرب ی یچفاش ماما

 بود مدررب و تاواص هل ارانا هلو سر ترض هک هلناولص ویک دند س4 بولد

 لصب ل نمد د عبد لد لصو هیلع یلص نمد دعب دم لع لص ملا )دک د یدردنرازا

 ةولصاان انت معا اک مگ یلع ل صو هیلع یلص نایطرتو باک خو هبلع

 A تالضیدیدمداربد ( هیلع لصد نآ ین اک دمگ لع ل صو هیاع

 دم لآیلعو دلع لص مهللا) راضمب ندناواص تایفیکر دبا سوماق بحاص

 دلع لص دمگلآو دیگ بزاد ےھللا ) راطهب یکعد ( كماود ةساد ةولص

 مش * ودنا راتخا یکعد (هلهاوهام لسو هيلع هللا لص !دمگزجاو دم لاو

 ےھللا) هکیدنا لوغشم هلا تاولص هلل و رک نسطاوبا ندشاهکا رک لقورع»

 (ةرخ الا "مو ابندلا للم دك يلع كراب و ةرخ الا *ییموایندلا لمد لع لص

 بولوا زاج ناصقنو هدانز هدناواص ظفل هکر دبا تاالد هفلتحم تایفیک وشا
 لک او لضفا ندنعیج نکل ردقو یصاصتخا هنیمم ظافلاو هنيعءنامز تندر 3

 " هرلتلوا رات لو_سر بم سد ردهق رش ظافلا یکیدتاملعب الوسر نرمضح

 یلاخ ندناولص هدلامرنکا هعساوق (هرکذ نمزنک ااشش بحانم ) هکردراو ازم
 هک هدنایعس هکغا عج هقدلوانکع یظافلا نالوا دراو بواو!هدلاغتسشا بویلوا
 ردح (نیعجا و 3 دل اونم هلابحانوک اح کدحا ناعالکلال)
 دول) اصوصخ ردءزالو تحاو مزاج هجور هس وه تداعس جت ھ دهه و هم

 هو مکر زب و هنانآ هلع ولش میهن» الوسر م ف ثعاذا نبنمّوملا ىلع هللا ن ۵

 ج هدنرزوا یاالد یبا (نیبع 0 ىل لبق نم اوناک ناو ةمكحلاو ۳ ۱
 ضرف صح هکلت ند ویمه يکعا ادا یلوسر قسح نالوا هدنرزوا یادت ۱

 یلعلص ملا ) هک ردشقاناب ندنناشفررد نابز ونک یتاولصوببود ردنیع |
 تناامددعو تفلخام ددع هباعگاو هت رذو هجاوزاو هلا ییعو الا یننلا د

 "لەو قلاخ تام لەو EI يم و قلاخ تناام ةنزو تعلخام ةنزو قلاخ

 كشرع ةنزو كعلخ ددعو كلد فاعضاو كلذ لثمو كفرا "یلمو كتاواع“
 CN را خدا سد ست ی

 ) یهو (
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 ددسعو تبضر ۳۳ یر قحو هلاضر حابمو كرالک دادم و E یهتتنو

 لزالان مف رظو هظلو دو سنو تاماساا ن  ٌهعاسو لاو موو هوجو

 زوطس ررگ (هرخآ دقتت الو هوا عطعتمال كلذ م تكا و م هرح "الاواندلای دالا ا ۱

 دیس ریس مسق و وشا نالوا تاساکلا ار رات تا ۳ روصق رپ دہع نالوا

 نالواندنناموظنم یوقلا برا ةجر هيلع یونزغلا نسخ ار لعوا نيدلا :دع |

 * ااا اطا ماس (ےظن) ردو هکیدنلوا راشحا راعشا تفاطا روش ْ

 ی لع ۳ ابتلا ه وهز : غدصلا و مالس ۴# ول ش لا قالخاک مالس ۱

 راب اک ay ۷ لا م ا عا هر م ِ دات ,ناطاک مالس ۱

 هل لورخ دع * ۲ افطان تنک اذا ی فا مالس رتفا نا اذ ےاوزالاو الا

 سم اد دوس لون ی ۷# بصنع یااب هوم یتصا ن رب * یدب شو یّدح ۱

 ىلع # ردعص» یا تم و قر نم ىلع * یح2 "یا کس دل ند ىلع * ددوس |

 یسع زم یل * درفتم ىلا ب زافو * ىلا نر یلعخت نم

 نیلاعلا هلالوسر * ؛ رهطم ءاینالاعیجچ ماما * ردق رخ ی هللا نمد مانب #* هرب رق ۱

 ل شر امناخاا * دعا ماودنم ءامدق هل * تر روت نم اب روم دیسابا * دی
 % یدرا توس هل مالتس كيلع * او ریس ید م مد و *x اس ی 1

< 

 مزد كر : ن م ىلع * و اولص قا اهباالا * یدرایاک اب وای 9 اهداشاب و |

 یدتهد وهف ید ن زد وا * یدل ا هاا لع اولصو % دل دلت ۱

 كي دو تالوسرو لد د لعل م ھالا) یده 2 ءا دن الا r تمد نمو * * مرامصتعم |

 ىلا دک اند رب نیا دناقو ن :a دنا ماخو ن نیم دا ماما كل ربخ و و ۱

 یوم امام هاو 2 .da فا ةیلعلا ةجردلاو ۳ .صفلاو ۳ هاو 4 1 مولا یی

 دنا هلا لعو هلع كراو ور ساو ھالا داعيا فاال كلا“ هدعو ىذلا

 9 ندلا مو ا نا سحاب مبا و + هتل لاو هردو هباشک او هجا اوژاو ۱

 || رهشودنس لک ی قبایف كنورک اذ مهام ددعو یضمام عیجف كفلخ هب هلرک ذام

 یکس«بوأو م اعا هليا م هات 71 ۳ ءانلوح دمو باسنا فرش مالسوةولصو مان الا

 | لجا دیس ندلوبقم لوسر ترض لا نیفلوا ما رمزعاو ماهم مها قلوا ماتلنا

 | + 2 فک اهنعر طعف * رس جر نبی كا لک الت + * گرو روفاک

 0 توام يلع * يیدنقم نان یوم هب نم یلع#* ةبباح جرح نا

 لاک یا ٭ .دیجرخآد یر لاو دا تکاب طصلاان < هللا یر * |



| 
 ۱ (دعن اما) نیعجا هباتکاو هل | ىلعو * نیل اعلا بر بمحو نیلسرلا لنس لع ۱

 ەچ «س, اتم

 كيشرع ةنز ناد ال ادا ةيلاوتم هيلا كنم دفن هم ءرطعم هيما دیماس هک از
 نم هناوخا یلعو هبلع سو لصو كتاذ ءاف و كنم دادعتو كلا دادمو

 لهاو نیب رفا كتكئالم یلعو مهبعبات و هبجو لک لآ یلعو نیلسرلاو ءایبالا

E E OC Af 
 ۱ مالسلاو ءولصااو *% ندشارلا ءاعنطا الا ندلاوعرمشلا اده دنا یٍذلا هل دا

 . ةيكسم تاع“ تحك قاروا وبنشا نالوا تاشاکلا تآرع رات عبار میسق

 ا نمح هما و نیزکربراهچ یی نددشار هان صف
 | (هدناف) ردعس رح هلهجو وب و حسن هباب قلا بوئلوا نیت یرللاوحا نینمّولا
 ۱ ریصا 5 هنس نوئالث یدعب ن دفالطا ( هد هفرفتم تاربتعم هک هلوا مولعم الوا

 ويد (تاللا كلذ دعب نوک مث اماع نولالث ةفال_لا) یجدو ويد ( اضوضع اكلم

 نوکی مث ةجرو ةفالخ نوکی مث هوش یدب) کشد لوا یا ( مکلوا نا) یدو
 نوئالئو كلمو دف الخ نوئالثو هوبنو ةفالخ نوئالن) یجدووید ةب ربج کلم

 هکر درا شیدا بولوا فب رش ٹیدح تردود ( كلذ ءارو اية رخالو ربت

 هدشیدسح هدنرخآ یفالخ قلبآ یتلا كنبسح ت رضح هرکصندن زکر اب راهج
 عوف فارشا هدنلبوأت كنءهرو نم تیداحاو یدلوا ماع لپ زوتوا نالب روم

 نامشینامز هلءاک تف الخ یی اوتلا ىلع هززوا لدعوقح بور | فالتخا هدتعیابم ما
 هاک هروب رم طارش هرکصندن آ ردکد هلس زوتوا ندلوسر تافویی ردلس زوتوا

 روجو لظ لها نعي ضوضع كالم نینموم كولم مک | بولوپ اک بوئلوب
 هرکصندنراتافو مالسلا هیلع لوسرهکر دب ور (هدناف) راشعد راړولواروطهدب دنس ان
 هدنریوم ض رم نامه هکلب بويعا نییعت فحارمص هیهنسکرب هدنامزرب ج یفالخ

 هاتفالخ لا هلکعانیبعن هتماما یرکب وبا ترضح مدقم نوک رک س ندنرلتاقو

 موقلامّوی) یودبا یلوا قلوا نیدوجوم حصاو معا نالوا ماماارپ ز رلیدتا نمر

 هدنراتفگ نامز مالسلاهیلعلوسر هکردب و ره * دنا هلیلیدح (هللا باکل مهآ رقا
 رضاح رکب وبا بود رانوسلیق یزاع هبا .بویمگیچ هد رودسنک هرکرب
 هللایبًابالالال) هدکدتشیا نب زاوآ مالسسلا هیلع لوسر بولوا رع ماما نیفمالوا

 ( نولسلاو ) ۲



 تا حس
 هلع ترضح ید لار نود آ هک اس لطف ب: ال نواسلاو |

 | هبات راس نیس غی( رکپ ییا عدقنالا لع نیان انالث كمدقنا تلاس) ااطخ |[ |
 1 یربغ ندع ده یرکد وا مدسشا اعر هرک چ وا ندیلاعت هللا یکعا ده هی رزوا

 | هکرصت هنتفالخ ك رکب وبه ناسژ یک ا رلیدید یدعرب و اضر یاد هللا هل |

 | یرله ریش دهم بولک هی هن دم ادا ند هلج یدرلشعا تراشاو ضد هک ر زكا

 هنناد ےشاط منبیکشاط ہرکب ویا بوب وق شاطرب ےانب هلب رالا راب نکروئلوا اٹ |

۱ 

 ۱ كل ع یکشاط ها ءهدقدوق نوبدوق هنا ی اطل روا اط o$ هدقد وق بودوق

 | ندلاباودتفا )یخدهرکررایدید (یدهبءافلطا ءالّوه) هدقدوق بوبدوق هتناب یثاط |
 نامز دعد هدک دتساا هثسارپ واک نوتاخرب جد هرکر ب رلید د( رکو ۳

 کباب قاف نیدج ل نا) هدک درد مداه مزل وب یزید بواک بودآ صا كک ۱

 تتکا ساطرفو هاود یوغآ EE ض مورا: دد ( یدعبن ۵ دفیلطا هاو

 اا رلیدد ( رکبایالا نولسلاو هان أب) هدعب بوبد (نانثا هيلع فلتال یاتک رکی یال
 یتغجهلوا هعیلخ ركبوا هلوسر نرمه> ردنا ماهل | نیا مال هدیرباسینلا نیا :

 یدشماعا سا هعالعا دتما نکل بور داب اعد ق> |

  oمک اع یاعت هللا یر قدصلا رکب وبا لوحارد لوا تا ۱
 سس م ےہ ج ج ج ج ج ج ج ج چ ج حج

 ۱ 0 قدص هاكر اب دہس E نی ۹ شات * ابد ۳ ۹ (مظن)

 دهد دس # ندا ۳ هک لوا لوا * ندتنج باب ییفقءر دیک * هللالیاخ
 * لس یکیا یعوکحو مک یدلف * قبدصررد یلطفا كلرشب * قیقحاب ینلا
 هع هللایصر * نیز هالدع یدلق ید نشاک * لحس یزب رع رع یدلوا

 تاریتعم ( وا بلو هنکو هیلحو فتسساو نسو مسا رد لصد ( ۳ رادلایف 1

 ۱ کش یآ جاقرب و لج کیا ندلو سر نرمهح تدالو هک ردروک ذ٥ ەدە رفته

 ۱ ۵ سهل م ۷ دەس ن بەك ن ور نی رحاع ن نا ةفاعص وا ی ددب نوقوط

 ۲ ۷# ردرلشلوا عج هد« دول هلیا یرلش رش بسا تالوسر نرمضح هکر دیک نا

 هبعكلا دس با لو بولد یدیا قتع هدلصا یا 1| ارکب وبا را كەز

 ار ی 7 ۳ نوح ق قوا یلغوا كکرا هرزوا تا تداع ن زکل ب ویلوا

 | خو هذن اا هن کل نونمگند تاک لوا ند هلج هناج اب نوید او ۲

 هددگم نوم نایت ناعالا لا ل قنع ل نو نویهیدلوا داژ داژآ ن ندعھج ۱



py ¥می  

 داما لاک هدکد تشلا اهن یسنوا لندصک لوا نلوسر خجارعم هص

 كالامن سا ندهباعع یدنشلوا قرشم هلل یلدص ندع> تباثح نیکغا

 تو دیدا اط انب ورګ ن, لیهس هللا رکب وبا رلثلوا لوب هدشاب ندهراخک د

 هدوراقو یودا كو ندنو ثراطای هدیعو ساسعو هرج تروح نکل

 یسدوکو یزو وازکب قآ هکرد ورح# هنلوا رظن رد شمک هدهباهک ناب رخآ

 هج مو ییلاو روج اعو یرزوکو فیفخ یرالافص هدننسوا یراقاکب و فیح
 ناماتیفیکو تیلهاح لاوحا ردلصف ) یدرا و هللا کو انح یتلاقص بواوا
 نامالا لبق د قیدص ترضح هکر ذب ورم هدیطویس حج ءاةلخلا می رات ( وا
 ید هدنامزوا یدنا ندنرراشتسم لوبقعو رابکو نایعا كشیرق رافکهدهکم
 بويع ارج ترش الصا نیغلواهرزوا ت٫الصو توادص لاک ب واوا سات فعا

 تولوا لام تحاص نیغاوا هرزوا ترا هدنامزواو ید تطاس ید رعش

7 77 ۳: ِ 

 ادتا هدابند هلوسر ترمضح یدیاداهنرخد!وحداتع» هناطعو لذد و اع” و دوج

 رکب وا یچچوااب یجنکیا هګ دخلوا بولوافالتخاهدنکو دبا مک نروتکن اعا
 ردشمک OTO دیاع لوسر نوبت ناب هدو راول یلییصات كصوصخوب هکیدنا

 هح ندنراتوبن همالسلاهیلع لوسر ترمضح رکب وبا هکر دب ورم * هئلوا رظذ

 ۳ HER ندرلنهاک هدرارب یتادراو هنراح بولوا تسود هدتاغمدعم رال

 كشیهدنروهط یراتوبت ب بود: سد هرک هت ییعح هلوا بحاصم انا كنودنک و

 لوسر ربلتا ما یسهدلاو و م(مدناف)یدلک هناکاهلا ددوتو تبع ضع درو ||
 هکمقاح ماع نب نام هفاحتوبایساپاب امابولک هناعا نکیآ هد هکعیخد مالسلادیلع |(
 ىلع تمنا ییلاكتمن رکشاناغ قعزوابر) تولک هناعان کز 1

 یسودنک هد ها عیجبو دیدتا لوزن هدنعح ییدلاو هلر وا ییا ( یدلاو ییعو ۱

 یدیغوب هسکربیرهغندر کی وبا شک هناءا یدالوادالو اویدالوا هلج و یرداموردپ و

 ۱ هکر دررح هدربسو راوت بتک (وا صااصخو لناصد ضوءب ردلصف) راشع د ۱

 بعو قیفشقی در هدنرعه نامزو NIG هونلا لف هلوسر ترمو> قد دصرگ, وا ۱

 یرغ ند هعفد یکبار هلئزاجا هدرضحو رفسره جد هده دم یدیا قلدص أ

 هدنرضح تب یتاک راب تاقوا بویلوا رود الصا ندنرارونلا عمال فب رمش بانج

 هدروما جد یرارسا مرخو یراب هلف د.ص دارا لوسر ید رد رو ص ۱

 رابدنا رمظنلا مدترشهوریذبلد رب زو یسکیا هژیارع ترمعح تولوا یراشسه

 لیآربج ءاعساا لهانم نینئاءارزو ٌدعب راب یتدیا هللا نا ) مالسلا هيلع لوسر |

 مار ک باک | هدساګ ره ردشعد ) رگو رکی وبا ضرالا لها نم نیتثاو ا

 ي ا د

 ( هعلح )

 س تحسسس حخ



 ۳ 5 هد 7777 یر کب وا دن غاص مالس ۱ هلع a نرمص> بواوا دنا

 ۱ الصا هنر ك نکیا ۱ بناغو هات یتسوا كنآ نکا رضا رکب وبا تودر و وا

 رکب وبا هکر دو اجا تال صفت نالوا هدیطوبس د رات # یدزرمک هث رب ی 1

 هدا زندهباعک هل هداومن اصوصخ هداک ذو عو هدا “و نعاعت هداع بوح |

 ) رکب وبا ساتسا محا )یل ءترضح هکر دوب یراللد كروما نانلوا رک ذ یدنا
 ه هام هلا برع لت اف رنک ا نالوا دن ر هداوسر ت ربط > تاقو یدو تولد

 هح کلات نوتقاط نمک ب ویا ا رکب وبا نکا هدددرت دراو بودا مرک

 یّود یذلا تالا امنهسو) یخدو رل داوا عبات اک | هیاحص هدک دنا هحوت هکنح

 لوسرو ردْلوا لزا هدنتح رکب وبا ترض> یافتالا قیآ (دحالامو ی زتب هلام
 ندنراج ار ز ردشروس (رکب ییا لام ییعفنام طق لام ینعفنام ) مالساا هيلع

 کر 2 هدلوسر تافو جدو یدشعا قرمص ها لس ق هله> و ها ید

 هللاو هک لاو ةولصاا سس قرفنه نلتاقال هللاو ) هدن رک دتا ددر ود ر53

 هعاح هدننابح الو سر ترعرع نا ندوهراوع اصوصخ یدلوا مو رهاط

 او هنسک یرغ دا رع هلآ رکب وبا هدقداروص ود یدا رلع رل و یوتف

 هدشدحو هدن آرف ید رع ترضح هدعب یدردلا داهنجا ودنک هدرا روئاوا

 هسزولوا راجان یدردبا لع هلکنا هتبلا هشرولوپ هدنداهتجا كرکب وبا یدلوب
 لعند هلج دوخ ییدح (رعو رکا یدعب نم نذللاب اودتفا ) یدردنا داتا

 ند هلج نولوا هدناهندح هداکذ یدو ردعطاق لیلدو رشم نکو دبا لضفاو

 راتخافهدنعام نیب و ایندلا نیب ادبعرمخ یلاعتو كرابت هللانا ) مالسلاهیلع لوسز

 توالکا رکب وا نکو دا رودنک یردا مع هدکدند ( هللادتستعام دتملا كلذ
 رهآر فا مولا مور ) دو رایدتا بأ هنمهف تعرس كن آ هباعص راس بویالغا

۱ CAD 

 ۱ ی اه یر تو یر هشدا وا ا بویمر وک یە گپ

 بودا لدب هلوسر نرمعح هد هق رفتم تاقوا یرثک لاوما کودتا لیصح

 زا أج كج لد رانا هیاحص هل هدکد تا ررقم یک هاراداوا دره هلا

 (هعنم ىع ماال سو هلع هللا لیص هللا لوز ىلا هنود وا اوناک الاوو ینوعنمول

 زا کودیا عا ند هلج بودبامزلع یتسهلجج هدکد نتا هسنحابم هلا هبا بورد

 ۱ هدعدهدن ارد هدک داکیوعد لکشرپ هداتفالخنامژ # ردشعد مالک انکو دبا

 أ یلعتماکا توروص ږهاڪګ سا ا نوت تاوج هدرلنآ نویلقوت هدرا دح یکیدلب

 | فالتخا بودا لع هاکنآ هسراردنا عاجا نودنآ هرواشم هساا راز ثیدخ



 € سو روم

 مالسلا هيلع لوسر نیفاوا هبا اعا ید هدن آرق مولع هرزواینیدح (هللا باتکل
 مود نا رکب وبا عمذ موقل یدال ) بودا نییحت هتماما ین آ هدنراتوم ضر ||

(êهراحک لعا هدلوسر باداو ثبد>ح یت هدام جدو یدشهروب  

 نیفماشزا هرکصنداوسر ترد > یدو ا تاور ث.دحقوج ندنول یک یزرباس

 فورم هنکرادت تاغبو نیدنرم علقو ع نالوا تام 6١ مها ینام ز هجالواو

 سبر ن دسایعبات رابک بواوا هپادګ لعا هدرب مت لء یخدو ىدا نوعخادا وا |
 هيلع هلا لص یبلادعب ةمالا هذه رمعا ركب وباناک ) نرسا نا نالوا نرربعلا |
 عیج ا هد سل رو ناستا اصوص> هدب رع لئابق تانسا یدو ردشءد (ا-و ۱

 ءابطخ فاس صءب تح بولوا ندسان ءایطخو ادصف خدو راشءد یدبا سان

 نراه ون دوها عیج مالسلا بلع لودر نیفلوارظن یب هدربدنو یر خدو * ردشءد |[
 یح بوبد_( رکبایارش نست نا لب هند نا لاف ED نوشلاط کا

 * ر دشلوا لزا نوهکمتیا هرواش» هللا رعو رکبوبا تبآ ( رمالا ف مهرواشو )
 دو ر درب ك CEE جاق ر ندا طو> نوت ۳ نارف هدنکا هاڪ جدو ۱

 (ی زی هلام ینّوب یذلا تالا اهنعسو ) هنکودا هداز ند هاج هداوقت لاک |

 لصٍا هرکصاداینا (لص) ردشاوا لزا هدنعح 1 ارز ردهطاق لیلد ۳ ا

 ٹادح رفاوو af ا جافر قلعتع هاناو لال ںواوا مدآ 2 عج ۱

 جد یتیآ ( راغلیف امهذا نیننا یناث) الوا هکر درانوب یرلضءب هکر دراو فیرش |
 اهینو) یدو یبآ (ی رسلل ۰ رمسيس سلا قدصو قلاو یطعا نعاماف )

 یلعالاه رهجو ءافتساالا یزحه هم نه هدنع د>الامو یک رد هلام یتوب یدااقتالا

 قاقنا هدنفدلوا لزات ةو رکب وا ید تبا جاقرب یجدو ( یطر فوساو 1

 ةنالع و | رس راهتلاو لیلا ےھلاوما نوعفس نذلا) هدر عافت دو بولوا

 ا یبآ نوزع مهالو مهیلع فوخالو مهب ردع مه رجا ےھاف
 قدصت هل زدت یتوتلا كب نوا هراکشآ ك نوا ة.ةخ ك نوا هدرازدنوک كس نوا در هک نو ا لیمو لیصت یتاقدص عاونا تاب وث هکر دشلوا لزا هدنقح |

 جدو (یب نوکب ناالا سانلاربخ قیدصلا رکب وبا) مالسدلا هيل :لوتسر اکا * ردشعوا تیاکح هلهجویربغرب بون د یداوا لزان هدنقح یلع هدلوقر ردشغا
 نم لضفا نیلسرلاو نیبثلا دعب دسحا ىلع تب رغالو سعّنلا تعلطام هللاو )



 E دارو ET سان نم نا) دو قیدصاا رک: یا

 خدو (مالسالا ةوخا نكلو ابا اتال یب ررغ الباخ اذ

 | لك لع بجاو هرکشو اک یبا بح) دو (یتعمانم ةن لا لخ دب نم لوا رکباباا

 | رکا لاصخ)یخدو ردشمرویب ود ( رکبایاالا نوما مهلک سانلا) یدو (یما
 | اهب لخدب اهنملصخ ةيف لعج ارخ هدبعإ هلادارا اذا هلصخ نوتسو دات

 || هدکد د ردیمراو یسپ رپ ندرانلصخوا هدنب هللالوسراب یخد رکب وبا نوید (ةنلا
 || ا ربا لاصخ) مالسلا هیلع لوسنر هدتاوررپ نود (لکنم امج من)
 U الأ هف كرد ۳ هدکد ید ردیفراویسا رب هدش رکب وبا بود (نوتسو

 يآ (ننبطلا سشلاا اهتام) هدمالسلا دلع لوسر سلجم نوک ر دورا
 كالا نااما)مدکدد (نسخا ذه نا) هللا لو-سراب رکب وا بوتقوا كد هنرخآ
 لوسر بونجنا هل ین هرغ رکب وبا هرکر یخدورلیدید (تواادنع کال اهلوقیس

 تقدص رکد ؛ ولا لاقو کند کر میلعف م کیلا نعد هللانا) هی هی هلج مالا هيلع

 || ناتعلا رع شم باطخ وید ( یه لاو وک رات متا لهف هلامو هسفن یناساور

 ۱ ۰ ند درد هدعب بولواردیا مظعت هداب ز نگو | قلخ هلج هرکبوب هدک دا

 | یسکیا كرع هلرکب وبا (لصف) یدّمشیا زوس كجنجثاو یدمروک كل هدیجتر
 لیربج یاتا) مالا هيلع لوسر هکر درانوب راثندح نانلوا رکذ ریشم هدئفح

 | ثبلامذنمرع لئاصم كثتدحول لاءف باطألا نیک 5 اض یئدح تاعف انآ

 ۱ بولد )ر کی یا تاسح نم سحر ناورع لئاضف ما زی حول

 ۱ بود (هدناع) هدقدروصود (هللآ لوسراد كيلا حا سانلایا ) هنس کر یدو

 1 (باطالا ن رع) هدکدید (نم 0 بولد (اهوا) هدک دید (نابرا نمر)

 نرخ الاونیلوالانم ةن الها لو هک ادیسناذه) هدنفحیسکبآ یخدو رایدرویب
 کی وا ناب عاص مالسسااهباع لوسر نوکرب خدورلبدید (نیلسرلاو نیببلالا
 رس٥ هللاحوب نوشداب هلا ا هلل ر ره ندنرالا كرابم تواکرع تنا لوص

 || یتسکباوب نرکرب هن دو رایدید (مایقلاموب تعبت اذکه) بورک هنن راف رش
 | + رلددد دلت ردا كدا ول ید ( رصبلاو معما ناذه) هدن 1

 | امتنجاول )نوکرب هو 5 یندبایذلا ههدجلا) ااطخ هنسکیاوب نوکرب هنو
 "دصاخ ین : لکل نا ) هد؛قح یسکناون هد و ا (ایکتفلاخام هروسدهیق

 رعورکب ییالرهب-یف قمالوجرال یئا) یدو ( رعو رکبوبا یتمانم ییصاخ ناو
 ہک ایهضغب و ناعارعو رکب یہا بح) خدو (هللاالا هلال ) لوقف مهلوجراام



Ry EYبس هرگاب هرکب وبا نعي نیم ضغبو نیش جل بسال هماع نوع  
 . ضفاورلا ىلع هلاةنعلف ردرلشع | قافنا وید رده رمص شک كا توادعاب كا

 ترضح هکر دو یضعب كنتالکیرمغو هاك هدنعح قل يصد رکی وبا هخ (لصف)

eچل ضرالا لها نایب رکبیا ناعانزووا ) سدو ( اندیس کا  (ee: 
 تیج ةنمل ا نم نا تددو) یخدو (ر 1 یا ردصی هرعش یا تددوآ ) یدو

 یذلاو)یللعترضحو بول د (ییعبسالا EN تهاسام )یخ دو( رکبابایرا

 هللا لوسر دعب سانلارمخ) یخدو ( رکب وناهماااتةبسالا طقربخ ىلا انقمتسا ام هد یسفن

 خرو (نعوم باق رعورکبییا ضغب و یبح مگ الرعو روا سو هب اعتلای
 هکعد (نییدهلا ندشارلا ءافللنا هب تصا اع اتل صا هالا )نکروقوا هبطخ اعأد

 یاسبح مه) ب ولوط هل تاب یزیک دقداروص ید راک رثنآ نیغلوا داتعم

 ,o ردعب ام! ىدتقلا شد رق الجرو مالسالا اشو یدهلا امامارعو ركب وا
 طارصلا ىده امه را نمو مصع ۱6: یدتفا ن م لبسو و هيلع هللا لص

YF 77797۹۹۹ 
 هکر دب وره ندفلس ضمب و یدد (هللابزح نم وهف ام84 كسع نمو مقتسلا
 رکب وبا هدنراقداوا دتره برع لئابق هصن هدننافو مالسسلا هيلع لوسر نربضح

 ۱ نیکساو ت وقت یم ند + ےک <| تراغو لنق یرلذدنا دانعو توعد هناعا یرلنآ

 / ردق اع أ اینا قاح یا ما ماعم ری 1# رب هدنصوص> تلالص عفر و هتد

 قالخاو هدسج فاصوا كق دص ترضح EES یړډتا ماد مع ماعما

 ث.داحاو تانا نانلوا رک ذ دور 5 ؟لرد هد دعربغ حر ی دن هلی سس

 لاک هرکب وبا ربا یع اما ندنیمبات هکردوب یلاجا لاک كنسادسام ندرابخاو

 هلی لوسر تربضح کالای ر دبا یر ندفلسو × * یدرریدهاوا هلسس جرو تفر

 سو ید نمروگ ی صنعت نکل بو تیا ۳ ول یتکیدشاب وس :

 ۱ لصتم ل ۳ 9 وید عدیلیوس | 1

 روک ذم هدافلنا 2م راتو * یدنمراقبج ندنزغا نوجا یرمغ ند هنس نالوا |
 بوتوط جروا هدنرلت ک زاب نیغلوا ناس> یی باوت هدیاعتا سن ی کر ه ۳۹ رو

 ریصاو رج اب لظنسستو رثلان ۰ لک ًترمطاب کالی وط) بوروک< نچ وکر نوک
 بحق هرعش کا تددوا) نوکر هش و یدید ( کلم رکبایا تیلاب با بح ربع لا

۱ 
 نيغلوا هرزوا فو> تا ندع بانج جدو % یدردا ر اطدا هدنرازوک ش ۹

 مدیالوا لیقرب هدننذب كنا لها نور ا )ن ا



 ۳۱ دا ی

Aجدو مدیالوا باک و ههش  (هرم ی یاتددو EEE TE EEE ERIEتلوبللا ی ) یدید 

 نولوا رشح هکات یدنا هب یب تاناوب> مدیالوا توا لسشپ نب یدیالون ینعر

 زاغ رب زلا نیا ند هبا راس هلرکب وبا کردن وره سدو * مدییلوا باسح ||
 توتلکآ 7# تاغ هدمایقو بوبعا تکرح الصا ندنرلعوشخ لاک هدنرلفدلیق

 هن ژوب هنسشکرب یرکب وبا یدو * یدراروناص كرد جاغآ راز وک ندقارا |

 یتلعخا ۱ ےھللا مهم ی فش لعااناو یس یم لعا تنا مهللا) ها حدموشراق 1
 ا ردلصف) یدبا رد( نوا واع ییذخاوئالو نواتلالامیلرفغاو نوتظداعارمخ |!

 هللا لص لوسر ترمه هکر دو 0 ثالیصمن نالوا هدافلنا می رات (تفالخ ۱
 تاوو نیکماعا نییعل ذحارمص هن هنس کرب جش یقالخ هش « رارب ودك لسو يلع |!

 ییعدرعهارپ ندزرب هدعب بودا ددزالوا هدنیعت راصتا اط ندەاڪ هدلوسر

 شرد رقن* دال ۱) ركب ولا ترضح هدنراک دد نوسلوارما رب ندن رحاهم اح

 هللا لو سر نآ نولع سل راصتالا رشاعما) در٤ ترضح ںویقوا یتشدح

 (رکیابا مدت و طق یکیاو سائلا موب نارکبابا رعادق لسو ہیلع هللاییص

 ادا 3دو رهاط قح ود خر کیان مدت نا هل ذوعت) راصاا هلج هدکد ید ۱

 هلا یلع ترمضح بودنآ تعب راصا هرکضص نر جاهم نالوا دوج وم هدعب رع |

 يلع یساربا بودنا ن ردد یلوسر ترضح هدعب بویلوا طاح هدنارب ز ت رضح

 ںوھیح هره رکی وا ترض ح نیا تعب اموع للف یافص هراکک عیج ورب زو

 سانلا اهادهباما ) هکندب یداباطخ هراس, کصت دیولصهلوسرو او دج هق> ات <

 ینوموقف تأسا ناو یتونیعاف تئبنحا ناف مکرم تلو مکیلع تیاو دق یتاف
 دع> هيلع جرا ج يدنع یوف م کیف فقوضااو نوح 29 ةناما قدصاا

 موق عدیالیلاعت هنيا اش نا ا نی قحفیعص مکیف یو لاو یاعت هنا ءاشنا

 مهعاالا طق موقف هشحافلا عيشاالو لذا هللا مھل 9 هللا لیسق داهجلا

 کیلع ل ةعاط الف هلوسرو هلاتىصعاذاف هلوسرو هللاتعطاام ی ءال الا

 هدرب ساعت # را دنا ع ورش هل زام هدعب بود )ها مکجرب کن د الصییا اوو

 زا نولسیوا مهن ولناقت دیدشسأب وا موق یا نوعدتس بارعالانم نیفلتحا لق
 (ایلایاذع .مکیذعب لبقنم ملوتک اواوتتناو انج ارحا ها کو | ویا تا
 ۱ یرینایسم هرکی صن دنلوزت كتنآوباربز ردعطاق صن هنتفالخ تیفح ل رک وب اق |

 یکید<اروهظ مدعم ندنوعد هکنج هلا ن دن رم كر وا توعد هکنج 0

 ارجا هللا ےک و اوعیطت ناف ) ہدتا عرانلوآرک ۵ یي بود راش درد هبلع فتم



A Beتک  

 عیج هکر دزوک ذم هدهفاطالا دروم اک * ردکعد قدا زلزو-ن ود رولیز و

 هک ر دربمغب مدآ یر رده سک چوا نامه نانلوا قالطا ئا هقلخ هدمدآقن

 بوروب ( ةةاخ ضرالایف لعاج ینا ) اباطخ هپ هک اله هدنق>كت 1 یلاعتقح

 برو( ضرالا ىف ةفيلخ كانلعحارا دولداب ) ایاطخ کا هکر دریم دواد ی کیا

 هلا لو سر ةفيلخ هدتیغو هدنر وضح رد رفو ناو عنج E رکب وبایه ۳ حوا

ESلخرع تدرج قح  A2.بوشد هللا لوسر فرخ اکصا هدقداوا  

 هکر دن وره * راددلوا لرد نینمتولارمما نوب وف ینآ نیفلوا ل الک ن ۰.>

aa 7 ۳یک رع ترمّوح یدضاق لو وادآ فاش یبجاح .دفدلوا ,  

 بحاصو تباتن دز رلناع2 دوخاب خرالا هللا دم ع لامع ن ترضح

 تالوسر ترمه> یدا حار ان هدسع وبا ترضخ هدنماقم یسشاب وص ینعب

 هدشغامزب كرکب وبا یرلفن رشناخ نالوا (هللالوس ردج) یثغن ` نولوا نذشموک
 یگاخرب هقشب كرکب وبا یذلوا دیدبا بوشود هیویق ماضوب هدتفالح ناڪ یدبا

 هنسک شلوا هفیلخ هدننایح یردب ىدا (هللا رداقلا ذ) شدن بولوا جد

 هکرذب ورم * رد شمالک یربغ ندرکبوبا هفیلخ شا تافو هدشایح یرذپو
 لهابورب دتنا تغارف ۳ مارک هاك هدق داوا E نودا تزاج هدرهش اهاس

 یکنا نامه هدلیب نویق مرا هدنوک ندلالا ٹیپ نوجا شام تهج a رالايغو
 ٭ رلیدشا نییعت ناب هناشب وردررب قاشتقو قلزأ هنسفن ودنکو هجا زویشب كب

ا لوب هد هن دم رغ ترضح ین ورق
تروعرب رب تاغ مروکو روک روئاب هدننسو

 1 ه

 E بوراو هح ره هک ا تاذلاب هزل ءاضر نی رهمعرمش تمدخ نالوا مزال

 ااا دخ هلج بوراو هنسکر , مدقم ندودنک هکدسالبا نکج هجا
 هقمراو مدقم-ندنآ بولوا روضهباماد هننندلوا لصاو ودنک هراباوئوا بور 3
 هک ر ود عالي ی کو دا ےک یراب هدق دل وا نحاع بو-ثاح

 هدک دنل'ر مک هداو

 فعاضو هتان. هتان > هللالیق) شعارکب وا ترضح نالوا نامز ةفیلخ هکید 7

 ا لصف ) هناجرد عفراو هنعیضرو هنانجیلعا هتکساو هنابوثمو هروجا

 نرمع> هکیدناوب یرالگ لوا هد فالح ادا رک روا نرمّهح ) هماسا شج

 هدرب بد رد هعاش قشمد ید زی هماسا هدنرلزوم ضر مالسلا هلع لوسر

 برعو موز رافک ندا دیهش یدب ز یردب هده راس یرلکدد هتوم هوزغ اقاس
 هد هرمشط ندرهش بودا رادرس هراصناو نرجا-هم راک نوجا كنج هللا

 توژدنوک یرانآ رکب وبا هدکدتا تافو مالسلا هیلع لوسر نکیا راشغوق

 ( نم )

 تاوت هرلنلوا عیطماکا هسلواقح هللادنع یفالخ ك رکب ویارک اردشاروبب ( انس

 مو



 __ مگ -۳د مس

 || هج وهفم ینید> ( رانلا ىلع هللامههرح لجو زع هللالببسیف هام دق تربغا نم)
 || بود رانهص بوبروب ناب لدهرب یلیخ هجا راد رس نوجا باوث دصق درع
 لئابقكد هلع مان هوم ندنس هلق هعاضق ادتا هماقمیلاع دماسا یدنود هرهش

 لتف یک بوراو هنلها كنراددینا هدنوک ی رک: بودیک كردا تراغ ی رع

 | بواکهیهنیدم رورمسمو روصنم بودبالتق یندیا ادهش یتردب بودیا ربسا ینیک

 هدربس بتک ( نیدنرع لاتف رد لص ) یداوا نوک ق رق یررفس تدم هلج
 یرتک ۱ كب رع لئابق هدننافو مالسساا هیلع لوسر هکردوب یلاجا كالیصفن نالوا
 | یرللاوما عاونا یراک دلکهر و یرلط» ید كلرنایلوا دن ره رهاط بواوادت رھ

 || بودا مع هکنج هلیس هلج رک وا ترضح هدنراکدتا دانع نویعر و نتاکز

 | یسودنک هما هنسکزوب ند هباعګ هدنرافدلوا رلیضار هدعب راددرن» الوا هاحگ میچ

 | نوش هدقانوق یرلنوب یضعب كب رع رافک ههکو ا نوقیج ال2 ند هدم
 | بودغاظ یرافک بوشاپ ی درا ندرهش هرلنوب ,دقدلوا كنج مکحت بودا
 ۱ رابک ماربا هدک دنا هجوت هبارغ نوا مجرکسع توروئوا نوک جاقرپ هدنآ هدر

 اقا بودا رادرس یراع اعاش دیلولا ندلاخ نوودهرهش رکد وبا هلا هاڪ

 : هل ر هم برع رافکو وال وی هدعب هژباذک "رایسم ندا توت یاوعد

 ۱ :داوببودنک هلرکسع دااخ نیکغارما كا كنج هرکصندتوعد هناعا یی هضاطره

 ندآتوب یاوعد اناس هدعز بورونک هتنواعمو هناا راحت ی ر ندیطیب

 ۲ هدنراک دا هلج ةعفدروالدرفن قرق ندرافک ادتابولب راوهتتسوا یا ذک ةیلط
 | یجدرانایسم ںورک ہنادیم ناد ےہ تاذااب هناشا رفظ دلاخ نیفاءاط رکسعریک |
 كنج مکحتاذلاب یسودنک هل هراپ یف یبا لدهاحم دلاخ بوب ږوب ندفارطا
 ترمضح رلثلوا رسا بوحاق هما هلآ رکو رپ ھلط ںودیغاط یرا:ک بودیا

 رول نم یدقاب هشنآ هدنجا قدن>رب یسوعیج دا نیکعا تساشاح هلو بر

 یداوا دیهش هدارظرب هدد تولک هراعا هود ص هدنتفالخرع ترضخ هیاط

 هدقدلوا بااغهب ودع بااطرخ دلاخ هکردب و رم ( لئابق ضعب ناما ردلصف)
 هدنرلک دتسشلا یجدرانآ بوردنوک بوح راکولب ههدنع لئابق نالوا هدفارطا
 یک بواآ نزای رح تالا كرانآ دلاخ ولک هناعا رارکتافوخ یک اعوط یا
 یدنک هن رژوا نا ذک لیس هلرکسع یسودنک نوردنوک هبه دم یک ورق

 نالواناتسلخت هدنع تالو ندب رع لئابق هکر دب وص ( هماع ٌدعقو ردلصف ) ۱



 حج سسس س سر س سس سس سس سس سس

 سم ۱ 14۰ مس

 لر ر ترمضح هدنراگكلرنآ وا دتره هفدنج تب ۳ E هدنرهش دعا
 ولس نالوا دن شاب یللازو نودا توت : یاوعد اشا هدننایح م السا هيلع

 بوراو هلرکسسع هدناوالا می ر یسکیانوا كنرحه دجام دلاخ هب ز زوا باذک
 تح تولوا هلج میظع ارا م ندفرطیکیا بویلغاب رافص ہد نعش ع ولط تقو
 هدنآرق بواوا ددع كيب قرف راک كب ترد راناس وقبر ولع ند رالف
 هرژوا تد دارو ( دیدشسأب یلواموقیلا نوعدتس ) هدنفح رارفاک و شا فصاخ

 رازالس دی درد بودیغاط هرک جوا یرلناتسم نیفلوا رهام تیاغ ءدکنج هلک
 دیدم برضو دیدش برح بودیا موج مو ایلع هنتسوا موجرلا قهس» رافک
 بوریک هاب وہ یعیدروط تكنهتسم بوچاق رافک هلجج هرکصخدقدلوا راد دب
 رفلزوبترد ندراربا *هلجو راصتا ٥ صز هدنراکدتادب یب واق نوګا دنزک عفد

 رد و كراعع رزه تالامنب ءارب یرداربتاکلامن سا ندنرلما هکروآ رفظروالد
 الوا ندنندشو تدح هدقدن : الشاب هکنح ره ندمانالا مد تولوا كالاها ست

 كن رایلق یس هلج یدیا یتداع قغاشقناق هقافالادعب بولوا یشغ هدءب بوب راد

 ناتس مزر مع ناب وکر کت لک هلناتسناج نارب ارپ نا رع ع نامه بوربق نیرانیق

 ِيراوبد هچعاب بوریدلاق هلا رهن بوبوق هنيا ناعلق ینیرب ندنرل ګا بودیا
 راتو عنا رارف رافک هدنرلکدرک رلذاتس نولوا دیهش نکلبوخآ یب وڌ هدقدشآ

 نوع ندا نانح هدقدلوا كنج کج هدورحا هدعب نوب وق رایعکب هدوناقود

 راق بش دعمط راک اخ رافک لب ناذک لسم هدرصع تقو ها ترصاو

 ندکی یدیاب كب نواب كيب رک, ندهرفک هدکنررفظ كنج وبشا * رایدلوا رادبآ
 باطلنا نب دب ز یردارب رعترضح ند باعها ثم بوئلوالتق هنسک هجمدا ز

 سام نب سبق نب تباثو نوعظم نب نامع نی بیاسو ینودلا مماع نب لیفطو
 س ندنب رجاهمان زو زکس ڭا زویکا كم ند رلنام م هلج هلس ها هناحدوباو

 راثاتسنالق قاب نکل بولوادیهش هنسک زویشبندنیلس» راس شع ید ندراضنا
 كنج دک یز 5 St دهام دااخ نالوا رادرس تح راد دیا خورح لج

 هةتا طر , الصا راض هنالب ورهام هدکنج یک هفشخیب هدنرب مه نکل مدروک

 رسا ندنرلا ناییصو ناوسنو دنبعنالوا فوبسلا ةيقب هکرد و رع * مدمروک

 وشراق هشنوک ندنحما یراوا ویک زاحالس نو ک یسسنریا رولت كرفاکر نالوا

 زربسا لو نیفماص ردا لماک رداق هکنج را  رازاسلسم هدنراکذیروک ندقارا

 | قلوارسا صن كن رادالواولهاو كمر و نرالاتعو لام هلج رزفاک هلیس هطساو



Eمی ی  

 زا لوا هدنرهش هقاع رانا ںواک هناعا یسهلج هدسعب رلیدلوا یار هحلص ,رژوا

 | یارغ رد لصف ) رلیذتک هب هرونم هندم هدعب بوروط نوک شبنوا هلج رخاو
 | داد هدک طر دو: هلا قلرادرمم هن یدلاخ رکب وبا ترنض> هکر دب وره (قارح

 | هلاصم هل قلخ نالوا ندع یا راصد بوراو هن رهشرمج هلن اءاحرسک هدر

 || نیفلوا یالما كنقلخ یرهش هربح هدکدشا بارخ نوراو هترهش اشعم بود |

 || توئلوا لنف یراسر هدن راک دا كنج هلا رادرس بوزوب یدهع قلخ لر هش وب ۱

 | هدفدراو بوردنوک ردارسرب هیمح بودیک هنرهش قنروخدلاخ بوجاق رلودنک
 | نالوا یک اح كندرمح تولوا هدنشاب زوترد نودنا قیبضا هلا هرصاح یرلنآ

 ۱ e هدنناتناح كل آ دل اخهدعب بوذبا ص هل ادلاخ خيس ادبعنب ور

 ۱ تولغمردمرع عرخآ هکر دلتاقر هر 7 تولدردنو بوداشوب هنا یتوابولا

 | توغن) دجامدلأخ بود مدشهرونک ويد مم زوک ییکاله كمرکسع ممهرولوا

 1 سالءا ایه او شضزالابرو >اعالاربح ره هدعلتود (اهلحآ یاب نح سفن

 1 سا فو صاخب بوطوت نوت ۳ 4 نعاوددک یرهز بود (ءاد هعسا عرضی

 | هلوسرترضحو تمارک اک | ںؤیعا ررضالصااک | هتمرح ییماک لکوت بویمهدنا

 || دهاوگاتیردربن * یاجزذ دج ملاعغیترک ۱(تبب ) یدتا روهظ تبارظرپ ز٣

 | دادغب و هلتصیترهش هللا هدشن رقهرصب بروط هدهبح دلاخ هدعب ( ثن) یادخ

 ]| «دعب بودا عف هلاكج ینرهش نیادم نالوا یهاکتختم £ نیطالس هدنرق

 روشوارکذ بی رق نع مکتن یدللوانیبعت رادرس هته ماش تبالوندرب یغبدروط
 | ندهیاحرکب وبا ترضح هکردب و رع (تامارک روهظو نیرح یازغرد لصف)
 ۲ هدلوپ تودا رادرس هکنح هلیعلخ نالوادت رح كسالو نا رحم ی یرضطا ءالع

 ۱ العو لجقح لکوتم هدقدشالش رک اله هلرکسع هلج ندقلزرسوص هدارکگرب

 یلعان ماعا احا ) بولبقن زاع تعاح بوشا ندنراوط العلارهاب ءالع نالوا
 ؛ بولوا ناسعسز اوهیورو ناتس* یساعد لاطاین هدک دید (انقسها| مظعاد

 یرلنوب ند بندن رح بواوالصاو هنا رد با لزاما عطقدب یدغاب روش مع
 ۱ تەك ر کا هن الع ترضح هد راق دلو ا كانغ رلزاس* نیغ هشت آ یرایک تود شذا

 اوزوج «راالس هدعب بوبد ( انزجا میظعاب یلعان مالغا مملحاب ) بولسیق زام
 رب نوح هللا لدوروب هدنرزواوص ردا هرب ا نرو ا هل تولد

 یدا رفن ك ترد رکسع هلجب بویلوا شاب زع زاقابآ الضا ازم راوطو
 رعاشربنالوا هل ید راشعد یدیالوب تالنوک رب یزوپ اب رد یرلکدور وب هدتاوررپ

(A1) 
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 1۳35 هرگ لاذ هللا نا رتا( م ظد ) هکیدد هداف رظع تم ارکوب رهام |

 راسعلا قلف م یظعاب * اءایف راما وش ىذلا اناعد * لئاللا ىدحا رافکلاب |

 رجه هدننزو 30 رح تبالو هدنرلکدک یاب رد هکردب ور ( ثن) لئاوالا |
 . دسیلع هللالص یا تافو دعب ودار سا یتقلخ هب راجا دعب توراو هنرهش |
 توتیکمكاودر ترضح اقناس رابدلغاب هکمرب و ن راجارشیراقدلوا ر و سو |)

 بوراو هزوعد هد یییواسن رذثم یهآشداب 2 الع 2 4 هل

 كفل نب رح تالو ندا دانع هکمر وجارخ ۳ ورم * ا

 نینموم"ه یزرابدتا هطاصم یک ر عه لها بوروک باس توق ی راهقناط راس
 تافو هدلو ندنسب رغا كلر وبالع ترمضح هدنراکدنود ه هندم نیعاځو نیلاس

 وص ةدلوب «رکصندنامززآ بوثلوا نفد هل بنات بوقیعون نیفهاعلوب وص رایدتا
 ل هدنرلفدحآ ی رگ نوا نیفک :و لسعهرزوا ا E نيغ و

 نک ردا تافو یان یر ندر Ku تا ہن راکد تا بک ف ویعا وقت مه ل دما

 هدک دید مدا دتا کادید ) ادح ا یتروع لع عاطنالو یتوم خا مل> ظعار ر نلعاد)

 هدوتص باتک( ا ) یداندتعار ک کان الع د وب راب كټ ا تود و اسم ا

 جارخا ابطا هلج تورک شاط هغالوق كنهنسک رب هدهرمصب هکر دروک- ذم

 يرب ندنرادرک اش یرمهب نسح هدک دریا هتاهن یلا بولاق زجاع ندنجالعو
 ملعتوید رولوا ندنساعد ییرضح ءالع هسرولوا نامرد اکس بوراو دکمروک ینآ
 توت لافتمبر فطااب لاطاق هدقدوقوا ینا فیلا ملا فیرح هدک دا

 هبهتسخ بوتقوط هراوبد قاج ب وهيچ هلا تدشو تدح تبساللب ساط نالوا

 هنع هللا یضر ركب وبا ترمضح هدافلطا 7 رات (لصف) یدلوا لصاح افصو افش

 ید وی بهج انب ۵.هرکع ندهباڪڪ اع تالو لها ندرل هه اط نالوا دن رح ۱

 یدل "1 دا ر ید هدف اطر و ف 4ہمآ 5 یا ندش رجاهم هر هرم لها 1

 هنلیصفت روح ادبعوب بویعاوا ناب یکیدرډنوک هلتیفیکه ناما بوند یدردنوک |

 تیالو ند رع SL هدربس بک نکل یدنلوا تعانق هلتراشا نیغمالوب رفط

 ردروک ذم ود یدشاک هاعا هلیامالسلا هيلع لوسر بوتکم اقناس یهاشداب ناع
 : تلیصفت لاک نالوا هد هقرفتم تاربتعم (ماش تالو تاحوتفو تاوزغ ردلصف )
 یک EA رع لئاص نالوا دن رکی وبا نرمع> هکر دوب یاجا

 یار هلا رهو رج جد یرلندا داع هکمر و حارخ بوروتک هناعا رارکت

 ( هدک دتا )



 بن

 ندلوب فلاح بعص تداغر نوعا قمراو هبا هلع بوک ندنرادزا نکیآ رالذاخ | 1

 ۱ EN نددرمشيم "هرمشع هروا ثنا دعب ET تون 3۳ فرو رافک هدک دتبا

 ]| دادرس یی هنس نب لیبحرشو ینایفسیپا نرد زییردارب كنه واعمو ا رانا
 || مچ بودا توعد هکمردنوک هنازغ ی لباص نالو | هدنع رابد هدعب بودا

 || برع لئابةرفاو ن ا ¢ < هرکص یل دح رش هر ما ید الوا هدک داکرفغ

 1 تو ورول ناب ب نوجاباوت دا کوا دنا ا راد رس توردنوک ییهدنبعویا لا 1

 َ هدقدلآ رم لهعو لقره نالوا مور رے ت وشاعادو ااصولاو حاصلا دوا

 | رک سع مظع هدنآ بوراو هب هیکا طنا ندنآ هصج ندنآ هقسشمد ندنیط ساف

 یل بوراو هن رهش ب نم ندشالو ناع هدننا ماش هدسعوبا بودا ی

 ٍ را [ اسم بی اناا | ملص همسان دعا بوجاق ورګا هد هب راګ ءانا نوقیح

 || هدکدتشیا هلب EE نب راکرادت هنعج رکسع ےہظع الرافک ب وراو ھی هیباج

 | تاقوا هدکداک بودا جخ بو راو هي هکم ندهشدم هدنسکیا نوا كترعه
 | ندنادمه لید هد هدعو هحددان ز ندسللا هدهد زو هدعد كم الوا هد هق رفنع

 دن ک ند هلسق چار هدعب ددع زو ندهلس نب هدعب ه>هداب ژ ندکب

 | تد یصاصلا ن ورع هلرکسع رفاو هدعب رلیدلوا لصاو هرادزمب توردنوک

 | كی یکیا هج بوریدی وا هلسیب قرت ندب رع لئابق ورع هدلوب بوردنوک
 | صج لیبحرش كني رهش اقلب د زب كنرهسش نیظسافو رع بوراو هللا هتنک

 هدنرزوا كن هباجهدسعوبا كن رهش نارفح هدءهرصت تالو دوخا ندرا هدش رق

 | راهبرام هدرب جاقر هلبا رافک ضع زاکواد صعب ندرلناسم هدعب بودنا رارق

 | درهش رئال طب هدنسد رب بورجاق بویص یرافک رازالس» هدنزک | نودبا

 هنن رف نیطساف هلا گاج كس نش سک قرادت یردار كلفره هد عب تواوا

 ترضح موش م زر زا موعه مو مایا دلاخ تراما ردلصف ) یدلک

 هللا دبع من ) مال لا هيلع لوسر هدنفح هدقدلوا مواعم هللا بوتکم هرکی ونا

 (نیمفاثلاو رافکلا ىلع هلس هللا قویس نم فیسو دیلولا ندلاخ ةرمشعل اواو

 || هدانوو برحیماهک دیلولا نیدلاخ دیدسلا یًراو دیدشاا شطبلاوذ یفدر وب
 هنهف قاع كلاع اقناس یدنا زاب شت ارباهکلب رازراکرمب بولوا هداشک ییلاط

 هدک دتا رادرس ینآ هماش رک اسع عنج بور دنوک نوتکم کا نيغ وا نون زد

 كراناسم نالوا هدا نکیا هدنرهش هربح یوذنا راف هکن هدقارع ًامدقم

 رافک یسودنک هللا مدآ یللا زوب نکس نامه بوب وق هللا رادرسرپ هدنآ نقصت



 | o دیو زوم

 | بوریق ن وب ره بویارغوا هبهفاط چ وا هدسلوب بوکج راالب هه پودیک
 اصمم ہل حلا دما جد یترهش صدت بولا رار ساو رالام بورحاق

 ندکبلعب هلا یسصب بودبا تراع بولک هناروح تبالو ,دماش هدعب پودنا
 نویص رلزام بم هلا د کن ویکی ف ره تواک یگدراب كب مشکناهرافک :

 كيب شبیسنربا بوپ رس قوا هرلنالس» بوقیچ قلخ رهش هدعب بو رچاق هیهعلق |
 رانو تودنا هلج هرک یکنا هرانالسم هچهدا ز ندزو کیا ك بوقیح رفاک |

 مو هرهش توتلوا لتف یزنکا كرافک هدنرلکدتا هلج رلنوب هدد بور واط

 لها ندب ع اط دلا لالاف * یدنلوا هطاصع هل ساجر رمش لها هدقدلوا |!

 بوډا CL هدردصلا 6و یالان واخ یهاشداب ناسع هلق نالوا ماش ۱

 لب هدیبعوبا (نیدانجا راج فورد لصف)یدتباریسا یک لق نیک كنم رکسع ||
 یراتیعج مظع هدن دانجا كل رافکه نب نکیاهدکنج هلراکبولوا عجمدتشمد دلاخ |

 هدرب مغرب هلسحرشنالوا هدیرمه) هورگ نالوا هدنطبلق هدک دلدیشدا ینددلوا

 هجوت یسکیاور دمر بوردنوک ر بخ وید مهلوا عج هرن دانچا هم هل ودزپ نالوا

 چوآ ںونیص هرفک هداج بوشاب بەعرد قشەد رافک هدک دتا
 1 درب لىم

 || نیلم رادرسشبهدعب ریدربک هتشهدبوجاق یرایقاببووق بوربق یران رانا
 كننلوالا یداجج هدنچ وا نوا كره بولوا عج هدنندانحا هل رکسع هلچ
 قوا هرلنالس» یوئوا هلباقم هلبا رافک هدراه فصن ینوک تبس هدنزکس یمرکب

 لیلناولچر ابیدرانااصعهد رک دا هوب ر رو نداوص و ندغاصهدوبب ول ریس |

 ترف ةرفنتسه رج اک ) هرفک "مز ەدنرلک دتا موجه ةعفد لپ ورپلیسدشنام
 ندرافک بولوا دیش یک نکس یدب ندرلنالسع ںودنا رارف راحان (ةروسقنم |

 ها جاد بوجاق هق ار طایرارقاببواو اریسا ید را هاو لد هک ك جوا هه رارادرمم

 ۱ ركب وبا ترضح را تراس ربح وشا یدلوا تع نسم یرللام هج تورک ۱

 شب نیلعما ةباغ دعب هک ردب ورم * یدتا تافو نوک لوا بولک ,دنکل هتسخ

 | رایدتا هما ندنفارطا ینرهش قشمد بوراو هلقافا نییا ترمت رادیس |
 هدعببولوا راکنحانایحا هدورصاحنامز هکر دب و ره ( رغصلا ج ره عفو ردلصف )

 عج کډ یقشدو صح لها توردنوک شک كر س هم دراب دمنم د لقره

  بونص هرفک هدنرلکدستبا كنج رانا هلا راغک ك شبنوا هلچ بولوا

 تولغاط ی رلیقاب یدلوارسایجد یسهیهنو لتعرفاک بی رد هکیب خ وا هد هک رعم :

 هرکص نوک یمرکد ندندانچا ةو هب راج وي شا رایدجاق هل ره هصج هعنمد :

Nیدل  

۱ 
۱ 
1 

1 
۱ 
۱ 



 می بیو زوم

 ندهنبدم هداشاوب بیو دنا هرسصاخ ییرهش قشمد هن بوود راناپسم هود یدا

 تافورد لصف) یداک یربځ یفالخ ثلرع تزعضحو یتافو كرکب ویا ترضح
 | ههلوق رعننا ردشعلوا یالنخا هرن وه لس (هنع هللا یضر رکب وا ترضح

 ضع دعا راهم" وترا عض مدامڊ تون وډ هنفا رذ تالوسر تروج :

 بولوا فیعض هل ردننیکیلرپد رهز كجغدیا كاله هدلس رب ندنفرط رابذوج |

۱ 
۱ 

 ۱ هلتعاج بوآ وا مونوک شن روا نیکغا لب هد وک قغوص هجاوق یدقاو

 ضم ندهللا لوسر ترمض> قارف م هجمأوف راضعب یدلیقرع ترمضح یزام
 ۱ ودنک هدنراکدتبیدا كەز پابط هدنیود ضم لصع تولوا ضراع لس

 ید راال 0 من تا ردشمروک بلبطیب بویموق

 ۱ تار ال ضیا یدلوا (نیلاصلا ۳ سیم و

 يلاص هرزوا رنک | لوق یتوک عج هښششیکبا یرکب كنءهرخ الایداجج هدنچ وانوا
 هدنشاید زوتوابولوا دشا ق2 چ وا شفلا ییا تافو هداشعتفو یسدهآ

 هد:ربتعم باک (تامآرک ) یدوب سبک تنباعسا یوناخینمهرزو|یبصو یدلک هنایا
 قبدصاارکب وپا اذه) پوبتبیا قمچآ یلوسر ترضحهرج نزچپا نفد هک دررجت
 هدنراکدتنا اذن هباعج ضعب وید (لسو هبلعُللالص یبللادنع نفد نا یهتشا
 ۱ بییطااوع ( هدتاوررب وډ (ذهارک هوئفبا) هداوررپ تولحآ ندئردگ و هر باب
 ۱ لها یکی هدلویسر تافو هک دی و نم * یدلک ادصرب ندقناهود (باییا

 بوبوگ هن واب كلو پسر ترمضح بواوا ناررجو لابی نالائو ناب رک هنده

 بول وةةيلطو ناعع و ملا نججرادبع ییغوا هنجماربف بولیفرع ترضحیژاع

 نوااب يداي دم یآچوا لیبیکیا یتفالخ نیدم * رايب تان دد هدنمآ دیه

 تولوا ۶|ندقوج فاق وا یبا نالوا ن هک اس هد هکمرلشءدیدیان وکی ||یمر با

 هکر دب و مع یدشلک هنام اهدنهف هکمیدتباتافو هدنشابیدبناسعط هر کن آلا

 ۱ (ےظن) هکشیء دیه موب ءرکصندک دنود ندیفد ركب وا ترض رج تریضچ

 وهدعب شیعلاف *# لشعلان و ۳1 دال *ماللسلا انجاب كيلعف * مهبحا نذلابهذ

 كرکب وباک ردو رم (هدنه) میشل ہل وب لفطلاو * مهلاصو عیضر ینا * مارج
 شر و نبلالا تيب اشابسی یچد یناتفو یوییگ بابای هارب , هدننافو

 || ترضخ بوبیاتیصو ی وادر هلاملاتپب هني ویدیدلوآ مام نيلم” تمدخ نوغلوا
 (لدسءاج نم ٹہعنادقل رکباباا هللا كجر) ؛دفدنلوا استاک | بولو | هغبلخر



 مو دیب الت

 ناشنا ییعایف لعجو هاضراو هنعهللایضر ) ردلاشقلو اهدا زا ندن وب و ردلاک

 هکر دون ییاچجاتالیصفت نالوا هدیطویس ناقنالانانک (نآرقمجنرد لصف ) ءاوأم

 هکر دیعج مالسلا هيلع لوسرترمضح ۱ زدشما وا عج ةر و هل ناشلا ماظعنارق

 هرلبتاک نالوا صوص هغفزاب نار و لزان راتآ ضو ناهزوسنوس

 دنب راقوبحامروخو هرلشاطیضل و٥ هراکوک یی چک هئ  راەراب ناتو يرد نک ب بویقوا

 نآلف كنەروس نالف یو هدعدلوا لزان ید راتبا طب ` دوردزا فن هوم رو

 هرزوا ییترت یکیدمش یت ارق تی عیجج هبولسساوب بوم ازای لا تلا ییا
 یکیدع ین ارق 0 عیچ ءاش E وا سل مع ڑک تم نصب ی تارا

 هدرب رب یس هل تولوا ش زا قرفتمو تارا عج هو هرژوا ییئرت ید

 هتئاضهر هامره یخدو یدیغوب هدنضءب نالواهدنضءب نهان نوا داوح و

 هبلع لوسر ترضح هسدلوا لزا تباو هزوس رده یربنذناضمر نه رب
 مالتسلا هیلع لساربج بوبقوانادربازآ خم بوت ی رط هلی زالسنلا
 لر هک یراکچهدا تاقو بوذا قتطن ندو زا یکرش + هاغه لر انک تونلکد

 عج یکی ۲ یدلک هرکی کیا لبنأربج ترت نونا کوشش هدنناضمز
 دیش راك ها ندرللوانآرق ظفاخ هدهماع 2 هب را هکز دیفچرکب ؤا نرم ط>

 وادروئلوا فیتلوا عیاضهلباظافح ضارقنا نآرفروبسو تانآ ضەب هدقدلوا
 تانا عج هتاث نیدب زندرلل اوا نارد تاک افدعهرکب وبا ترسض> هليساقلا رعترض>

 تودروتک هساراو هتسارادقف هدنرب ره كنها هدکدتا ما نارق هزوس و

 هدئشن رشروضح كلوسر ترضح یرادقم نالوا شخلوا ظفحاب شلزا ره

 هتک شرکا هن دنلوا ضرع هنن رق رش بانج دنس هس یراتافودوخاب هنغب دلزاب

 هرواشملا دعب نودبا عج هدراهفبعص یئآرق هلج بوزاب هنتسوادغاک هلب راتداهش

 تاوولا دد بولا تم وا نرمضح یه رشت نحو بوب وو یعحم عا

 ترضح ینوئاخ لوس ر ترضح ویزق رع ترضح تافولا دهب بولار ع ترضح
 یرکب ك رجه حج ی هجوا س یدلا ناعع ترضح ندنلاكلآ هدعببوآآ هصفح

 كيظع نآرقوربندننامز مالسلا هیلع لوسر ترمضح هکر دیعجج ناعع ترضح «دنش
 برع لایق تاغا عاونا هدنم|قاخهدهب بوتقواهلب ع تغلولردیدن ما ضهب

 ند هصفحی ودیشلا نا نرضح هدقدراو هعازن یلک تولاغوج هلیهالتخا

 ید هبناکرنواو هتاناد ز بودرونک هلیغودنص كچوک یرکب وبا فحه»

 ( ما )



 بیک +۷ مس

 زا راشغوفوا ها مالسلا هي اع 1۳ ترضح یهروسو قاره بول وا من نک ا

 || هرزوا شد رق تعل نامه ینآرف لج هدش»ل تقلب بوروص ها مات ماه اکیا

 فی رش فح ٥۶ ددع ید هرزوا نوا ساو اتر یکیدع قاح توژاب هلقافتا

 هپ هفوک یر ھن رګ یرپ هب هرسضب یر, هنع یرب هماشیرب هب هکم یرب بولی زاب

 | هلا رلتخل راس یرمغ ند شد رق تغا بونوعیلا هد هدم جد یرب بولب ردنوک |
 ها رلتفل راس نوک هاش ود یالتخا هد تما بودیاعنم هیاکاابیبءوفواو ینەزا |

 وشارافحهع نالوا هداند عیچ هدعب یدتارما ققاهشن | یراذه*نالب زاب

 ۱ دا یلاسدقح ) هر ( یدلوا عیاسش ب ولت زا ند هن د رس هل و رع ید

 خر 3 وا ترضح دالواردلصف ) یلل» عبچ هداینداکا هدیا عبات * ىلع هلکنامیاش
 ۱ رکا ) هاد هلادبع ) ردراثوب هکیدنازاو یزف چ واو ییغوا چ وا ۳ هکر ذب و نم

 ۱ ییدلوا هب نا و تاور لر هڪ هکم ۳۹ بواک هناع اند اس هکر د,دالوا

 : بولوا هل هللوسر ترضح هدنرارغ فناطو ني > و هکم خدام تویلوا مولعم

 | نولحآی سران هدنتفالخ لوا كساب بولوا حورح ندنسهرابقوا هدفناط یازغ
 ۱ رکب ویادالواربک !هدیاهیتسالاباتک (نجرلادبع)یدلاقیدالوا تودناتافو ندن ]

 || هدنرازغ دحاو ردب نیغلوا ردا و زاد ارتهدنرتک نامز هکر دب و رم بوش دردوب
 نکیا هعکلا دبع یم” ۱ بولک هناعآ هد هش دح 2 هدا بواوا هل ها راک

 ردشعا E ها هد هماع قو رای نجرلا دبع مالساا هلع لوسر

 ترمضح یس شش هدلج مول هد را تواوا هتک عبط هدا تک یبهفیطا

Sا و ا هرکصادودنک هد زب لغوا ۾ واعم نرضح بولوا ندنرگسع ی 0  

 (یایندبینید عییال)هدک د ردنوک ها ی زوب هناجرادبع هدقدلا تعب نوګا
 تاقو بیس الب هدنحاوه وا هدنح وا ىلا كرش هدنا نودیک هن هکم بودا دزولد

 (رکبیاندجت ) یدنا ند هباسحص دوا هکیدباراو یلغوار ولدآ دڅ بوذا
 ده ش رفعج هکر دننوتاخ كيلاطیا ن رفعج یسهدلاو بوغوط هدنلوا كنرعه

 ىلع ترضح یرذارب كرفعج هدک دا تافو یخدوا بوتلح اکنرکب وبا هدقدلوا

 یرکسعرسدکنح رهكنیلع ترتضح بودنا تناعریک ییغوا ید توالحاکت

 كناغع ثرضح هلهجو قح هنلوا ناب هدیغاشا نکیا ندا داهز یدر ولوا
 بودبا کا هرصع ینا لع ترضح هدنتفالخ هپ واعم هذعب واوا بیس هنلتق
 هن رزوا لد نوعهاقتنا ناځع ترضح هب واعم ,دنرکسزونوا كتر و ز دنوک

 هلا هوند هدک درک هبا زاج تیعر هد ها > ر نوجاق کت ايو لوبا



eمی بیر  

 دن ارا 2 هغي هدعب تولوا لتف هدک خخ رو کن رایان ۸ تشل هلن

 A اندقم رلیدقا بو وق ن کا عاض ده وفراضد رلددقاد هشت 1 تو وق

 وبدآهللاكفر ا )توت ۶ا باو هک وب نوا ضو صخر هشلاع ترضخ یسهریشنه

 یردارب زدندنسهدلاو هللادبعردب ق كوب ك رکب وات رضا (ایسا) دشعااعذ د

 هلون هدر غش ةلوس ر نرم دخ ر دس دنا هاعا هدنوت لئاوا تولوا كوت نددجم

 تاذ هدکدتا هزاب یکیا یتغاشوق هغمالغب نزغآ كت هرفس ندب زد نوهکهرونک
 نالواندنا بواوا ینوتاخ كرب ز ندءرشرم رشع یدشغوف بقلوب د نیقاطتلا

 یراشبدبوراو هنشاب زوب ردشمهدمالسااهلعلوسز ترضح ءابرقا باپ یدالوا
 ن دقمالغانیکعا باصو لنق هددکم لاظحاسح یهللادبعییغ وا بوناکود عاص

 اهنغ هلا ضر (هشدصلا ةثاع) یدشا تافو بولوا یا اعسا هرکضنذنامز زا
 هيلع لوسر جا وزا باب نیفلوا ییوتاخ تالوسر ترضح رد دنس هدلاو نجرادبع

 تافورکب وب!ترضح نکی لماح اک وب یسهدلاو (موئلک مآ)ردشهک ی اوحا هدعالسلا
 بودا جاکن ه دمط ندهرمشام هرشع نون ا ىسەرشەھ هدک دون تودنآ

 ندهیاککالوا * رلبدارهدد,حو و رصعد رف هدنفرر هنسک حاقر نددڅ تماردا

 نیاهداضد یلیعهدای> ناعع هدعالا ماین هوقرع هدیاسلا لعرکب وا نرمّطخ

 رذوبا هدمسفت سابعنیا هدشناما هدنعوبا هدضتارف تباثندبز هدنارقبمک

 بهوهدظعو یرصب نسحندنیهنابانان * هدنعاضسد.اولا ن دلاخ هد ها یقدص

 نیاهدهفف هغذیحووباماما هدتنارق عفان ماما هدرا نرسنا هدصصق هدنعنا

 ندالعو میاشماثلا# * هدنآارق صصق یلکهدلیوأ: لئاقم هدرسو یژافم یاصما
 عكلام ماما هدوح هپ وبس ؛دضورعع ذجانیلرلخ هدندابع ضایع نی لیطف
 هدالغ یرلادجا نیلع هدب رع هدمعوبا هدشدحو هفق ییفاش ماما هدش دح

 ياد هدفالتخا ۴ فزورلا رصا نب دج هدفوصا یدادهد دنچ جش هد تلح

 اع یت لب رشءموبا هدبط ع اب رکز نی هدمالک اع یرعشا ماها هدلا رتعا به ذم

 قافنصا ج رفلاوباهداشنا عیب هد هنطح هراب نا هدرصا 1 ینامیک ھار ۱ هدموخ

 هدقلباذک یترکیلا ن نسطاوبا هدرهاظ مزح نا هديل اوع یربطلایساق ورا ادهرهاح

 دنقلا ناتک ولدآ تنامادلعم هرژوا تغالب و صاخ زرطییعد هدناقاعم یو را

 ( هدن:نا )

ram سوسن 

 :یهذماما (لصف) یدلوایزق ولدآ هام یرالغواولدآ فسوب و ا رکزندنا
O Aa GG SS o Kail 2 as 

 یراخ ماما هدننس مع لنحن دجاماما هدرعش ما وبا هداحرنیعمن یک



CEL. 

 وص هدعل ژاوآ بو> یا هدادع يصوم هدرعش یم هد هل درد تع س هدنمنا

 ءاطع هدطخنس> لالهن لع هدنارد تع رس یدادغب بنطخ هدقلژاب 2 رطش

 دیعههدعمطو صرح بعشا هدرداون ییععا هداشنا طع لضاف یعاق دفوخ یلساا
 « هد هقفساق ع انسنب يلع وا ,دقزاوآبوخ

 هیچ هلع هللایمر قورافلارغ لاوحارد یناتباب 8

 نوج یدلوا ندقحییطا * لطایاعوقح"یماح * لداع رردرع یناثراب (یظا)

 یدادونوا* ناورشونیدلوا دع تن نوج *قویعات یدربا ینا رس *قوراف
 * نانج عم اک اربع یدید * نانزتعار : عع نوچ یدلوا * ناورشوننامز

 دهعدعب هسلک ین رک * ناطشرهیدرحاهندنسهیاس * ناجر ةباسوا نوه دلو|

 ییتجرهروترا * قور هالدع همالسا یدرب و * لوایدیلوارعدجایدبد * لوسر

 نیزملادبع ن لفن نب ںاذعجلا نب رع( واناعاو هیلحو بسنرد لصف)ق>ترمضج

 هلرکب ولاو هللوسر ترمضح یپسسن *# ردبعک نب یدعن حازر ن طرقنب حایر
 جوانوا ندلوسر ترضح بولوا یسهداز رشه تالهجوا رواوا عج هدیمک

 كذارشاو ناسیعا دنا شیر نامالالبق ردکچوک شاب رب یمرکیاب زوقطنواا
 یرازوکو تماقدنلب تباغو مسج زغاهرق هکر دب وره * بواوا وید یس رب
 هح دلوا كلانع بولوانیش یراصیحوا كن رلقب یدبا یشاشیع لو>او لزق

 قیصو قوجیرالبق كنلاتصو كن رتب یدررو یتجوا كنب راقب هک دتا رکفاب
 دسراید هکآ یک ىلا عاص ینیلالوسصیدازآ یرالیق كن رافاکر نکلبواوا

 یدزبهتآ بوبا رع ند همش هرک | بوتوط نغالوق لوص هلبل خاص یدروئاللوق
 هدنلس یا كالوسر ترمعح تقی هو هه یدبا هدتامندح یبلقتوفو قراهم

 تروع رفنرنوا رارفنقرف هداقلحلا ج رات نکیاهدنشاب یدبیرکتا چ وازوتوا

 یدلک هناعا هرکصندتروعرب نوا را شق رفا تروع چ وایرکب را زوقطزوتواا
 یداک هناعا هرکصندتروعقلا راچوازوتوا هلوق سابعنإ هدفاشک نکا بوند

 ةعفد هشح تاالو هللوسرنذآ ندشبرق یاج راتروعورارا نائوا رک ذوب بوئد
 یکیا ناسکسا چ وا ناسکس نالوا دوجومو نک اسهدنا بودبا ترجمه هد ها
 لاوفا هدشاعا تیفیک رغ ترمضح رلدا ادعام ندنروعرب ییرکناب رکش نوارا

 ردشلوا باس یماجر ندقخیانج گللوسر ترضح یلصحت بولوا هلصفم ؟رشک

 نیغلوافورعم هلتناهءو فو صوم هلت الص تبا ,دنجما شیرقرع هللهجوا ازز

۸۲ ( 



oجک ۹۵ ۰+  

 ا د نیدلازعا هل ۱ هدنامزرب ولد (ماشهن له را یاططنانا ۱

 (لصف)ردراشمااعدوبد (ةصاخ باطلا نی رم! مالسالارعا مهلا) ید هدنامزر |[
 هکر دی ور" ندودنک دن هدیطویس جرا هدم كن داو ار ومشم هلسعا قوراف 1

VG ۱نوه اغا افحرافک هر ها نالوا دوج وم هدفدراو هلوسر ترمع>  

 هللا لوسرا هدکدلک هناا بوروک ناهنپ هلرا هاحص هدنسهناخ كقرالا یبان غرا
 ةراکشا SI زرو رک نوح سو دنر اک دد لیت ود رویاکدهر زوا ق < ند

 | همرح نوعا فاوط یدک بوریدلاق هلیاحا یل وسر ترضح ب وید ملفاوا

€ AES 

 قح هدنرافداو ۱ و طب توروک هتک و شو تا ارج لول شد گرا فک ه كب راکد رک

 ود قورافاک و مالسسلا هيلع لوسر نوع*لد ربا نس نوڪکیدتا قرف ندلطاب 1

 هکرد وره * ردکعد یی دا قرف قوج تداغییمد هلبا هغلابم یسانعم هکر لددوق بقل ۲

 مالساب تاوع-الها یشیتسا دجاد) بواوا لزان ل ارج هدکداک هناعا رغ

 قفانمرپ هلیدوهب رب هک ردوب بیس هنبقل قوراف هکر دروک ذم هدربسافت یدید ( رگ ۱
 قفانمهدنراک دتبا یکح هریدوهب هلع ما اوا هعفا رح هلوسر ترضح هداوعد ۰

 ترضحهیدوهب بولد ها م 3% نس هدر ؛ام ںوکج ر ی تویلوا یار

 ممه هدورجازکی روط هدوبقرس رع ترضح هدکد ید ینکیدتنا مکح لور

 یدبج بوتقاط نج بورکو را بود عهدا ات و ردراو
 مردبالصف هل وب یتساوعد كنايعا لوبق یلوسر ےکح بودبالتق قفانم لالا یف

 وند یدتنا قرف یلطاب هلةح رع بولک نيمالیآربج نیمه هلوسر ترضح هدک دید
 دفیحکیکیا زلیدت اب وو قورافلاتنأ هرع as لوسر هدک درب ورخ |

 (لصف) هثلوا رظن ردشه وا تباور هلهجو یربغ هصق وشا هدیغاشا یرادقم

 هدرلندنا ترعم هکر دب : و م نديلع ترضح هدن 0 ترک هب هندم ند هکم

 صد دکد تا تع رع هنر مطب دی تک را شک تر ده هراک-ذآ یرغ نذرع ۱

 رارشا شد رق زافک راک بوتوط قوا_جاقرب ہدتلا نولا دننکح یی یاب نوئفاط

 تهاش) بولک هاب كراتا هدعب نولیف زات بودنا قاوط ییهبعک هدنوشراف

 ةغللوط یتنوئاخو هکلهتب ینلغواو هتییصم ییسدلاو هکیک هدمب بود (هوجولا
 هدرا ندنرلف وخ هدکد نک نوید نوسلک هدنسارهگلنم رهش هکماکب هسرتسلا ققارپ

 ا سم نهم

 ی

 تیم < 7

 لد رحاهمردیا بزاغلان ءارب ندراصأا ال هد ھش دم * یدک هنسکرب الصا

 ییرکب هل تاططان رگ هدعا موتنکم ما نا هدعر رک نا تعصم رلذلک ادا 9



 || رارد هرزوا اد را هدرم روم رد هاست ل وسر ات یدیاراوس ۱
 | كاشا هدرکب وبا لئاضق نولوا هبثک ثیداحا هدنفح یلئاضف (لصف) راد د

 || هددقرف*تاقوا هکر دوب یراضهبكنب رانلوا صوصخ ادعام ندراناناوا رکذ ۾ هزوا
 جارسرع) جیو (باططا ن رع ناکل ی : یدعب ناک وا )مشا هیلع لوسر

۱ 

 نا ) خو (4- لدو نگ ناتاسا لع ق لا لءح هللا نآ ) جدو ۳ دعا لها ۱

 كيف رغ اف فال سالا طةاعف اکلاس ناطیشلا كيقلام هدب ىن ىذلاو لاطلا 1

 الاكلم ءاعلانام) سدو × ههجوارخالا ما ذنم رع قلی! ناطيشلانا) خدو

 نا

 رگ م یدعد یخانا) یجدو ( رع نەرفب والا ناطيش ضرالا الو رعرفو وه

 ییحادقح رو تحان هو ییصغیا دمو 2 ضبانم دو ردٌشهروب (ناک ثیح

 | ثعب مل هلاو ةصاخ رب! یهاب و ةماع ةفرع ةيشع سانا ةکناللا یهاب هللا ناو"

 ۱ در اعح ضءب بود (ر ع وهف را ٥ یا نکنناو مر لکه هتماق ناکالا اس

 ٠ ترضح جدو ردد (هناسا لع هك اللا ملکتب) هد راک ب د هللا لوس راب ثدح هجن

 )کج هاضرو رع هضعنا هربخاو مالسساا ر ع ۳ وا ) بولک لیاری هلو سر

 1 دنتفلا قلغ اذه ) بودا نراشا هرع مال | هیلع لوسر نوکرت یدو یدند

 | دوبود (عرهظا نیب اذه شاعام قاغلادیدش تاب هنتفلا نیب و مکنیب لازبال

 | ردش مروي ( رع توم ىلع مالسالا كيبل لب ريج ىل لاق )مالسلا هيلع لوسر نوکر
 | روهظ هج ردت هركصندنتافو كنوب ادا داسفو هتف هدنحا دج تما اعقاو

 ۱ هدنتح یلیطف (لصف ) زولك هدناغگ ترضح اب یلیصفت مت یدلشار هکعا

 ضیمهرکب وا ترضح ۱ ردوب یضعب کر او مر بتا نو شو

 نسررپ و باوجه هکب ر نوچککب
 نوطاصاارک ذاذا) ییعتر> ۲ یدید ( مهربخ مهیلعتیلوهللوفا ) ہدکد د

 تربضح ۳ نولد ( رع ناساىلع قطن ةتیکساا نادعتساانک ام رم الهبع

 عج رذنک ین ضرالا ءایحاعمضوونا بم ةفک ین عضورع لعناول) دوس نیا

 | نوطاصاارکداذا) خدو ۽ !علاراشعا ةع بهذهنا نورباوناک دقلوےھل برع
 | ترضح ه بود (هللاندیف انهقفاو هل تاک, انلعا رع ناک ناز عب الهی

 فا یال هللاو )یخدو ٩ رععمزخلایف اسوس دء ناک سانلا لع ناک هفذح

 بەك یسودنک رع ترضح ۷ بود ( رعالامال ذموا هللا ذیل الجر
 هدخانال دن دش ربما) هدک دید نسرواو هک هد هقاس بتک یفاصوا ¢: رابحالا

 دا هی ەز یا زین غ رک رل د مدت وە

 (ءال-بلا نوکیم هملاظ ةف هلستفت ةف يلخ كدعبنم نوكب مت مال ةعول هللا |
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 .ردشعد (ربالا رو رکبایا رم دنک "یریانا ) قداص رفعج ترضح ۸ یدید |ا

 رگ ترمضح هک ردروک ذم هدیطویسسا ءافلللا رات ( رع تاقفاوم رد لصف )
 لزا تبآ قفاوم هندا زه اب رنک | هسروک لوهه هنر نده وذو هبنیدروما |
 هدکدید (ییصمجهاربا ماتمنم انذاواهللالوسراب) نکیا هدهکم ۱ یدرواوا ||
 كناسف ىلع لخدب هللالوسرابهدهندم ۲ یتیآ (ییصدمهارباماتمنم اوذتناو) |

 جاوزا م یتا باحنالوا روهسشم هدکدید (نبجک نهتیما ولف رحافلاو بلا |
 هل دیس نآ نکعلطناهب ریسع) هدنرفدلوا عج نوههوصخرب ماسلا هيلع هللا لوسز ۱

 نوهسازغ راب ۵ تإ نالوا نبع كلوب قاح هدک دید ) نکسنع ارمخ احاوزا

 هدک دتا یر ,ییمکیچ رع هدقدناط هه احص مالسلا هیلع لوسر هفیعج نددن دم
 ه قیا (نوهراکل نیو نم اش رف ناو قلاب كتب نم كبر كجرخاک ) |

 لق رکب وبا بوشناط هی هباج مالسا اهباع لوسر نو رسا رافک هذردب هنن |

 أ الوا) هدکدتا فقوت اجرت مالسساا هيلع لوسر نوبد هلالتق رع بود هللا |
 نر كرع بولک یی (مظع ناذع هيف عذخا ايف مکا قبس هلا نم باک ا

 | رم اى انني ےھللا) ہدنساج ر رج عرح رھا + یدلوا رهاظ یکودنا باوص

 هلال سم ناسنالا انقلخ دعاو ) ۷ یتبآ رج تعرح هدکد ید (ایفاش ناب

 (نیفلاا نسحا هل كرا.تف) ندنبجم" لاک ههالا:ردقیودیشبا رع نتيا (نیطنم ||
 نا نالوا نیعفاسلا 23 ۸ یدلوا لزا ت نالوا نبع كلا قاح هدک دید

 مالسلا هیاع لوسر هلیساجر كن آ نیفلوا نالس ارهاظ هدکدتا تافو لواسنیپا

 قوح هدفدشلاح هعنم رگ نولیف ن زاع تودنا نفك E ن راکلموک كزابم

 نوجا هفناطرب ندنیقفانم ٩ یتیآ (ادباتام مهنهدحا ىلع لصتالو) بویمک

 ترقغتسا مهماع ءاوس) رع تربضح بودا رافعتسا مالسلا هیلع لوسر ترمضح
 مهر فغ تست ناهار هفت ما مهترفغتسا یهماع ءا اوس ) هدک دد( مهلرفغتسن مما ھا

 هد هشام ترض > نات یراک د د كفا ٣ ضد ۱. تا ( هل هل رفعي ناف ره نیعیس

 (امکجوز نم)رع ترضح هدق دشناط لاک یفماشوب ی شاخ السا هیلع لوسر
 اذه كناصس كسیلع نسبي كب رنا نظتفا) هدنراکدیدهللا بوپد (هللا لو سراب
 كتبا نوا نالوا لزان هدنفح هسشاع تفعو تمارب لاک هدکدید ((ممظع نان

 بوروک یرعیدوهی رب ۱۱ :یدیا هلییمالک ( مظعناتهب اذه كلاس )دنا
 لاو دع ناک نم خد رع بوبد (اشلودع مکی-اسص هرک ذی یذلا لی رمجنا)

 كنوب قاح لاطای بود (نیرفاکلل ودعهللاناذ لاکیمو لب رمجو هلسرو هتکنالمو ۱

 ( ع )



 | هيلع لوسر ترس كنيجاوغد یکیا ۱۲ یدلوا لزان تبآ نالوا نیغ
 دل ریصخ بود ردیزک هر یز بورلوا یفار هلع یعدم تودنا کج مالساا ۱

 | رذکچرک بوروض +هبلعی دم بوریدلبب یلوسر مکح هرع یعدم هدنرافدراو هل
 ۱ بوتفاط نق بورمک هنس هیات داس بوب د ه7 ن هرس كروط هدزکی رب دا رز ۱

 تور ورب هلوسر ترضخ یعدم بودبا لف یتایلوا یضار هلوسر مک بوق

 | الف) هدک دید (نموم لتقف ىلع رع یر نا نظا تنکام) مالساا هيلع لوسر

 | یباصا كرع بودبا لوز یا (مهنبب رج اي كومکح تح نونمُال كيرو
 ۱ یدباقفانم هیلعیعدم یدوهب عادم وشا هدوراقو همی یکبا * یدتا نوط

 مهللا) بوناب وار بوربکو رج ایوقرب نکړو وا رغ نوکر ۱۳ ردشمک وید
 | اوساتسن یتحمکنویب رتغ اتواولخدنالاونمآ نذلااھیااب )هدک دد (لوخدلامرح
 زا انفل یھک نیربغ ندرلناسنلوا رک ذوب یبمتا لوزن یتیآ ( اهلها یلع اولساو
 تيا تکا ود لف )راشد ردراو جاقر امد اھ تاعفاوم تخم ۳1

 هجن یرج هن رپ رهتان هی راک هدننوم ضرمرکب وبا ترمضح هک رد وز( رب
 ینو هناعج ترمع> یرلبناک هدک دتا انئو حدم یرب ره بوروص ود نسرولیپ
 رخآیف هفاعق ا نرکب وا دهعام اذه حر نجرا هللا حسب ) هکر لیدردزاب

 نقوب ورفاکلا نماوپ ٹی اهیفالخادةرخ الاب هدهعدنعواهنه اجراخ ایدلابءدهع
 هلاو- "اف باطلا نی رع ىد مکسیلع تفلمسا ىنا بذاکلا قدصب و رچافلا
 هم طظیالذف لدع ناف ارمخ مکاناو:یفنو هندو هلوسر و هللال ال ناو اوعیطاو

 طیسسو بیغاا لعاالو تدرارباو باكا اام "یرها لکلف لدبناو هیفیلعو
 تودلرهم نوب هدفب (هلاذجرو مکیلع مالسفاو نوبل بلقنم یا اولط نيذلا
 دوا بود لآ تحب نوڪ وا: هفیلخ هنیسک یهدنگا كلوب بوریو هنامع
 یرع کت یلا هدعب بود قداوا یضار هسا مکر ه ها هاج هدک داک ړم

 نب رللا هج درا هدق د قیچ هربشط ںودنا راتهصاو راتیصو رفاو هداهنتبودرغاج
 هيف تلمعف ةتتفلا هيلع تفخو مهحالصالا كلذب درارل ىنا ىهالا) بوریدلاق
 مهصرحاو ,مهبلع مهاوقاو يهرخ مهیلع تیلوف یار مهلتدهتجاو هبعا تنااع
 كدا مهد مهبف ییفلخاف نصح اھ ك رمانم یربشح دقو مهدشراام لع

 (هنیعر دل نصاو نب دشارلا كنافلخ نم هلعجاو مهتالو مچا صا ادب يهیصاوتو

 تاسهرخ الایداجیچوا نوا كتر عه رکیوبترضحهکر دوره * یدناعدوبد |
 تربضح یمهترا بوتلوا نف دو بو دناتافویس چکی لا ص نالوا ینوک یجنزکسیمرکب



 بم بی تم

 نکا نداصحو لمر ددع رع تامارک (لضف) رابدتا تم رانا هلچ هرع

 یرادرنز وادا هرات ۱ هکر درانوب یزروک ذم هدتکو یدرر ومشم بواوا

 ینوک هعج هدهنندم قاح نکرویلوا یواغمهد هب راح هل اراقکه دنرمش دب واهن هک

 هب رانساب) توروک هراک شا هلینیع نیغلوا فثک هلقح تردق نکزوفوا هبطخ
 نارمح قاخ نویلشاب هفعوقوا ییهبطخ هک بو زغاج هرک چوان ییا وید (لیطا

 هدنرلک دلید قلا هاتروا بوبص يزپ زرفاکا هدکد لک رف ربخ ہرکصن یارب تولوا
 هغ نيم :هزغاب هدونگیدت تتسلآ ندادن رع ترضح وبد_(لیطا فب رات ۳

 هم هنسکر رب ۲ راشد قدلا تااترب هرک و هدک د تا لحن رارکت تور و نمهفزا

 نو هناطهنءهدکد ید ییعوابازش تّوید لغو تیک ء انک دید هرج بويز دل كفا

 تاذ نود هدلګهن دکب د رح وبدر درب هن كنکشم کد ید ند هر رخ بود

 قاردا دک فن رجب و ود وفا ادعف گلها ككردا) هذک دهد نا

 هد دج عاح رسضملها هدقدئلوا مد ره ۳ .یدلوپآ شاد. لا جب ایقاو

 هدنیعم نامز هرکرب هذلس ره هکر دو قداع ندعدم .كتغامر ٣ لی قیششا "بّولک

 لب وب یخدوا هدنراکد د اط هصجیخفاربهنماوصبودیا نی زت هرکی لزوکرب
 هللا مک ویمرپ و اضر ود رادمارح هدمالسا :ندرا تی :عورشنانو لوقعم

 5 1 اح هدنراک دتاررفم یکعانطو كرترص«لها توغرا تدم هند لبن

 هدنجما بوردنوک یکجهراپ دنغاکرب وید زس هغارپ هلن ینوب نیکمردنوکر بخ ةرع
 ناف هدمباما رصم ليث ىلا نیشقلا ربها رع هللادبع نم ) هکیدتشمزاب یتوب
 ذحاولا هلال ًأساف كب رج هللاناک ناو رالف لانضرو كلق نم ىرج تنك

 نوا هداعلا فالخ ىلع هجآ وا هدقدلقارب هلن بولک هقرو ( كب رج نا راهقلا
 ذاشرصم لها عیج بوشاط ندروغوار ردنا ماع هک یکلکسکو ب عارذ لا

 هیاکلاب هلطاب هعدق تدام لوا هنتمارکو تعرح كرع ترضح نوشاش بواوا

 روضح هکرد وره ۽ روبترا ل ید اذه انموب لا یدلوا هلطاع نولسک

 یودنا قدص یسغنقو یودا بذک یسغتق هتسلب وس رازوس هت هدنف رش
 نراقدلشاطیک اعنالواندنفرطكنوب قارعلها یایقشا ه یدرؤلو|یرلمولعم

 هدکدتنا ماع بودا وس ندننضغ لاک هدزاع یییدل-ءق هلتعامج هدکد شا
 مکح مهبف مکح نیقللا مالغلاب مهلع لو مهیلع سبلف یلع اوسیلدق هلا مهللا)
 كااطحاح هدننامز هیماببود (رهنسمنع زواک الو نس نم لتنال هیلهاط |

 قوب یسعوط نداناو یدوجو كجاحنامز لوا یخد بودبا تراشا هنب ر وهظ

CE) 



¥ 10o so 

 | ندلالا تیب هب ودنک هکر دیو رم ( رع تّرضح تلادعو دهز ردلصف) ىدا
 | ل ناتلحالا لا لامنم رمل لخالنا) هکر دشعذ هدنصوصخ نیبعت هوسکو هقفن

 | سال شیزق نملسرک یسلهاتوقویتوقو رفاو هج امو فیصال هلحو هتل ۱

 | کرد شید هدنفح و دنک خدو ( نیلسلانم لجر دعب انام مهرقفا الو مهاتغاپ
 | لآ هگدودنوک اس هدعالورپ جدو (ییوبع یلا عفر نم نلا سالا بجا ) |

 ندناجاحلهاو هکمافک سابل هاو هکماع ییک«ایادغب شخلاو شاو هکماخ

 ۱ نهعولوخ هتک هدباتافع و تاتعفس ردبآینب رب ند رلنوب رکا هفمع وطواابق یتسوف

 يرادارح نیرالاخ بولک هدنا انار و ار ب وراو هج لد ره یخدو یدردا
 | تحنوعلوا بیس هکلب ینلدعو لظ كنم رلکاح كنالورهو هک مالعا هرز وا
 نود ا راچ شت هلو عج هد هکم هلا راودنک هد نامز یماکخو لاعنالوا دت

 1 یدرالقو ماعها دخورب ماخاب نرالاوحا ماکحو اعر ن ولوا تاقالم هرکرب هادا

 هنس زومسو اغا الصا نوحا قاواریارب هلبا ارقف هدقداوا طعف لبر خدو
 || دو یدشمرارق یس هن رش "هرمشب ندبنشوا بوب یتا تب ز نامه هکلب بوم

 ]| یدرکن اتفف هنهک شعاع هلیسهراب نات“ هدر ځاقرب و شقوط ندک وب نکیا هفیلخ

 || بوزک هدروسراج بوتوط یچ*اف دوخاب هرون خەي هرد هدنزوماو هدنلا یدو
 | هداز ندنخ هدنما قلخ یتببه كنهزوت لوا توروا هاکنا نوجا بیدا قلخ

 | نکردیک بورد وارهننک رفاو هدرا: بعک ن یا هدقافودس نوکرب * یدیا
 || هسلحشرب دهرکر بوبد(ع وال هنتفو مبانللهل ذماذهنا)بوروا هلا روت دک د روک

 ۲ بوتل كنا) بوروا هللا هرو نیفهاملاق هن رزوا خانا صاقو یبا ندعس هدک لک
 | امرخ هدلوپ حدو یدند ( كباهنال ةفالحملا نا قرعت نا تدراف ةفالطتا

 یدرانا هنګ ار وا ضعب وید راوسلوا عفتنهرازاس ںورش وید هدک دروک ن راک درکچ
 دوخانانفق هلتسوا جانا نامه ںویلوا یرداج الصا هک دنک هج هب هکم یدو
 هدنرلقاکب كرابم نداک,ترنک دو یدرروتوا هدنس کوک تور وا هئسا ضعي

 راتبا ضهب بولوا یدر و نآرف توالت ید و یدشل وا ناشن هايس طخ یکیا
 یدو * یدروللواتدایع بواوا هتسخ نوک چاقر نوشود احا هعقدوق وا

 ندلوب كلنوک ترد هیهنذم بونب هبهودرپ للوق وادآ لسا بویاوزرآ قااب نوکرب
 هدکد لک بولیس بوب وب یساضعا هود یدلقص راد هود نور وتک
 قرع را هدستاا یغالو بولد مب هروک رد هدلاح هن ود ت والاق رع تّرمضح

 كکندزونک هللا و نیسشعٍا باذع هفح اور نوو ز رآ لرع هدک دروک
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 دح عرش هن و ندنرالغوا حدو * یدع اصقاو بود زعاط رع ندسقلاب

 كنکد نوجا قح یارجا بونک سا الصا نیفلوا هتسخ بوک مزال قمزوا

 لدع یهز (هرر) رول وا ليصفت هدنلصف یدالوا مکتن یدتا تاقو هد-تلا

 نوکرب یدو * دالوا بح ن ددح یدعا عنه هک * داد یهز یوعت یهزو

 هکر ابوس هب ودنک هدئساهنت یزوسوب رع ترمضح هکی دتشیا ندندرا راود هنسک رب

 قروق ند هللا رعنا هللاو ردکر ک هسلوا نینمّولارما هک رقروق باطلا نب رع
 بول آ نوچ نامر ن دنزوبرپ نوکر حدو ردبا باذع اکبس هللا هنو

 نوکرب جدو یدید (یندلن ل یما تیل شش نک ۱۸ یی ةنبلا هنسه (ینتیلاب)
 1 تدراف یا یسقننآ) هدق داروص یبس تولبروک هب رقرب ولوطهلاوّص هدنسهورا

 هدکدتسلا هند رادقمر ندلالا تب یرب ندنساب رفا دو یدد ( اهاذا نا

 ها كب نوا ندنلامودنک هدع) بود (ابفاح اکلم هللا قلا نآ .تدرا) بویقاق

 رهشهد هنن ده هکر ه یدو یدردا ترا نکا هفیلخردنا یی ماما * یدرب و

 شسجت ییانا ءایفناو اقشاو یماتاو لمارا لاوحا بوزک ةيفخ هجاهنت ,دنا

 هریسهف ضعهب بویلکد بوروا قالوف بوسشانب هر هر هراوبق نوا سرفتو
 بوریدلبب ییودنک هنیک یویشاط هبخذ هللا لاوج هلیسهفرا كرابم هرلنوتاخ
 نورشب ید یماعط بوقا نش آ هدکدنلبا هربخذ هنوک بویمردلس الصا هثیکو
 ییدتا هدیلابلو مانارع ترصضح هکر دروک ذه هدسلاکا ناز یدو * یدردیک

 لاک هداوقتو لدع باب بودارظن اکا یتوک هعجج ره بو زا هرب رب یلاعفا عیج
 نوت رعا هسا و ناصهن ردو هرذ هغلوا دا رع ماع هرزوا یه ولعو یفد

 تافو یدارکود ییودنک ودنک هلا هروت ییودئوط هدنلا كرابم ويد لدتا هلب وب

 وراندهدارود لصالاو * یدیا دوهشهو دوجبومنضراب ادن ندب هدکد سا

 ةماغ تحارو یعاس و دح ردقوب قاج هدتلادع روما هرکصخداینا هدلاع عیج

 یتارلا ةيلاع بقانم ردشماک هدالمو مما عیججلک مک ارب یعا رمو بلاط یتاقولخم |
 هربتعم تاک ولدا درسی رعسل| من هدناب لوا نیفلوا نورفاند دعو نورپنددج

 تایلواردلصف) زلوارهاب ورهاظ ی اک یرالاحرباسویرالاکرب لدع هرانابعارظن
 ةقیلخ ةفيلخ اک وب قلخكد هنامزرادقمر هدقدلو ا هغیلخ هکر دم و رح ٩ ( رغترضح

 ادتباهداندبون دنینمولارعما بوئلوا كر نیفلوازوس نوزوا یدرار د هللالوسر
 تو وف راتههباسحلیادتنا هدمالسا لید ۲ ردوب نالوا قوص وم هلا تصووب

 هدنلب یهو اتانتفالخ هل تر وشم ىلع ترض حر دو نازای جرا هی رغو هب ونکم

 ( تره )



 هی یر زقتمس
 "تست دا سا سس اب سس

 ۱ ۳ رابد الشب هغمزاب ندالس یا نوا كن رعه بو وق رات قوا لوسر تره

 ادا هدقد الثاب هغلوا عج لامرثاو نوار اناس ندفارطا هژبا تا وف ترک

 مالسلا هيلع لوسر نرضح یزام جی وارت هدناضر ۽ ردو ندا داحا لالات 1

 | بول هلتعامج قترا ةقفش هتماوید نوسلوا ضرف بولیق هکر نامه هلتعابج
 فدا ادا یناق هل:ءابج هد ریە هکر ه یدرلیف هحاهنت هدنراوا یشکر ه ۱

 قوبج لیداق هدر ده لازاضمر یلع :ترضح لع یحردرع ترضح ا
 ه ردشعد (اندحاسم الع روناک هرکی رع يلع هللارون) هدودا ارغوا ه زدی ەھ

 || هنسوفروا بوزکه جاه ةيفخنوصالقو ینلاوحا كفلخ هدنحارش هکر هو
 | فلاخما یبراشبا شيا فلاخت هعرش هنسکرب بوروا قالوق هرهجابو هرگنو

 || مواظمو ضب مو جانحو جا ییژردیا تیاکش ندودنکو ییرای وس زویس
 || داجاوب ادا یلاحو بودا لع هر کا تفت ود یراو هک ندنبسک |

 ا نوجآ لول دعفر تلادع یی رظوب كولمو افت ناک ین
 | تبوقع هدا وه ٩ رلیدوق سسع نما بودنا نيم مدآ هقسشب هکمزک
 بودا قالتخا ها هدنددع رخ نرشدح ۷ یدتاوب ادا ید یکتا

 نان وب ادا نکو دنا مارح هعتم حاکن ۸ یدتا نیبعتو یتددع كئکد ناسکس

 ددع هدنزرکت هزانح هولص ۰ ىدا یھنو ادا تعب دلو ما ٩ یدتا

 ندا داجا ناود ادا ۱۱ رد وب ندا عج قلخ تود نکیغوب ن نیعم

 هرو ھن را هبل رھ هردو هاڪڪ هلج هدد سا نوا كتر ےھ هکردب د وص * ردول

 ند E هرفد ن رلوسا بودا نيەت هقيطو یوئس ندلاملا تإ

 گن لس ره و دردلوسر عه سابع تربض> الوا ردیداجاكوب ووا هدهالشا

 ا و * یدتانیبعد ها رلتارق هلوسر هارو , اسهجف كس شب

 همر تع لهاو هرلبک هرکی صادرلناو كب رشا هن رپ ره كرلالو ارد یارع لها

 ماو نالوارضاح هدنراه راح و هلا مك رح وا هرایک هر ؟,هندرلناكب ردرد

 زوی رجو مهد, ز زویشب راک هر E ا رکصندراذاو ك یشکیا هنیلنم

 هرخذهب هن دما دتاندنساب ردرمصم ۲ ید نییعت هجا رشاللا زوي رشکبا مهدعب

 نزک هلروو ۱۵ یس هلئسم لوع هدضنارُف لع ۱۳ ردوب ید ندرونک

 كدا دو كعد كا هللا لاطا هرن سکر ۱۵ ردیداحما كلوب قالا کز ندا

 بودا جد یلاعو ۱1 ردشعد ه لع ترضح هکر د داجما كنو كعد هقا

 ندا سبح هقدص هدمالساو ۱۷ نریدتا تحاسم یب رع قارع داوس ض ا

 ( رس )



O N روح 

E :ندیلک ا یر ۱٩ نروتک یعاقا هروت نوجا سان ۳ ۱۸  

 لصوهورصعو ماشو هرب نجو دی هرصب ۲۰ ندا بصل رلیضاق هقشپ یرمع

 | رد لع ترضح ندا اس یی هدوک هدتک شب ردو ادتآ نربدتا انب ن ررهش :

 لگو دم زا هدنناتروآ لوب توربدیاموارپ ,هدنسارا ندم هل هک ۷۹ واشعد |
 تالوک أم ضعب و موزوا یروقو امرخو نوا هجا كن نوا رایو |
 كيرعه هدق دلافوح رلزاپسم هد ه دم ۴۲ یدشعوق قیفدلارادیعا بوریدوق ۱

 نواصوا ندنفارطا ضعب نوا عیسوت یلوسر تر > دج هدنسسلدب نوا ۱

 | ینراهب مات بول آ ارج هلعرش هدنرلقدلوا یضار یرلب-اص بولبد قعاق بولا |
 | تبلو ۲۳ یدردتشود یشاط لقاح هنا دج الادب بور و ندلالاتب |

 هذوک ینارع ے لھا نالوا نداراصنو هماشرادد سس هفت اط دوهب هلج ندزاچ |

 هر بەك مهازپا نرمعح میم هددکم هدافلطا را ۵ یدتا نوک روس هل رهش ۱

 ا ردو Re ییدعت نوا قلوا لصفنم ندنرب قاوط نکر روط للصم ۱

 || ود یدرلشعیا هد هکم حف مالتا هیلع لوسر ترضح ییهصقوب نکل توند ۱

 یراود ردا هطاحا یقیمرح ید ك هک ندعدق o رد شمک هدوراقوب

 | قلغ هدستفالخرع یدرک لوب ندنرارا بواواروا قیص هدشفارطا بویلوا |
 ینارطا تودیا عینول یر>ح بوة بوا | نوتاصروا هدنفا رطا مرح هدقدلافوح ۱
 هدنا نولصا هراوبد وا رالیدنق بور داب راوید قلا ندنب وب مدآ نوګا هطاحا |
 تاحوتفو تاوزغ نالوا هدننامز كنو (رع نرضح تاحوتفرد لصف) یدران ۱

 | لاسچا لاک نیسغلوا رال صفت میظع هدیاک هست هدباب وا بؤلوا تاباق و دصب |
 هلبا حارطا نب :دیعهبا نالوا ماش ۳ ا ی و او
 شاي رادرسو صاعلا نب وزع نالوا رضع تیالو رف راد رمو دیلولا نیدلاخ |

 قشمد هدنجما لب جوا نوا هلجج هلب رللا صاقو یبا نب دعس نالوا. ےک تبالو |

 هک نیطسلفو ندرا تیالوو ناروحو ه ربطو هرععو ررشو هاجو صجو

 نب رسهنقو باحو افا رداو هصیصعو ساباتو ردهرغ هک نالقسع و ردهلعر

 كولدو حورسو خو زازعو نيرو نيمرسو هیفذالو هلبج و هک اطفاو |

 سلبارطو هب ردنکساو صم تیالو عیمجو هیراسقو شعرمو سوط رطذاو
 را ردو ه ون تیالوو ر ر ةفاظ تبالوو موردالب بو هقر و پ رضم
 مک كولم مکن هد رگ د ادب و هے سدا هد رق هف وک هدد رع قارع

 ٹیالو نالوا ناتسدروک الاحو لصوهو تب رکتو هقرو یرسک .نیادم نالوا |

 ) هر رح (



  eمگ < هد .

 | سارو نارو ةديمراو اهرو دمآهرق ی رلکدندرکب رادو نیدصنو هر رج
 | رهش یهاکتف هک ناجا رذآو طابع#و اسقفرقو راس و روداخو نیملا

 ناهفصاو رعطصاو ناولحو الولج و زاوهاو هلباو هرمصب و دنواهلو رد رت

 || روباسب دنجو ناجرجو ناتسج“و نارکمو نامرکو سوسو زتساو سراف و
 ٤ یرو نادبشو زو سو نادنس هامو هارهو ناتسرطو ناس وو نو رقو

 یک كن هلجیوب ناسارخ تاالو بو روندو سنوقور یفارطا كئاو
 | هلعماجەجو طولخندنر رهیمگ هان ےس ی ول لرب صو هرم اح یک هلربجو كنج
 ۱ طب رو مص هر ذیم السا تللاعو ڏ ط.صو حد هل ر ط حجات هلبص هل تاغ یر ره

 هب راع مظع هعفد تزد هلا مور راثک راثلوا هدنسارغ ماش ند هلج * یدنلوا

 || كومرب ةعفو نالوا هدنرهش ناروح هدنثبنوا كنرعه یمظعا كن هلج بودا

 || اما بولوا كىلا كيب قرقاب بی رق هددع كي زوتوا رانالسم هکردب رلکدید
 ن رریر ینوا یشب بولوا هنسک كب زویچوا هدتاوررپ هدانز ندکیزوب رارفاک
 تا ییک لتق یک یرادقم نصن كرافک رکسع نیفمالفپ هلا ریز ندنتسواتآ
 || مع * یدلوا دیهش هننکزآ ند رانا سم نواوا كاله نوتتکج هدنتلا یغانا

 || كب شّلا بواوا هن نک كب ید هدیرغو هیسداق ٌدعقو هسلا راثوا هدنسارغ
 هلرلش رط حاتح هرالیصفت تباغ هسوحص* سوح یرادقم كس زوا كب قرقان
 توحاقرهشب رهش هژ هفو فوخ لاک د رحدزب < ںوداراکنج مظعارارع

 توجاق درجدزب نوایرف مگ رافک د عب هر هع ب راع یراک ددالواح ةعقو

 | فالتخاو هقرفت هنركسء بوش رانا نکرک ینوهجرهن نوجا كتک هب |
 تیفیک كدرحدزپ رایدتنا مور فو عقد تولوا مطنم ورانا لسم یڑکا بوشود

 ندم كلام رلزالیسح رک رد ور * رولک هدن رخاییابمگ كولم هدا دلج یاله

 ناوبا كناورشوت هدننادم ند هلج بواآ تونلامعاونا قلب رولف كي زو هن
 ندرب رح هلئوتلا یناص بواواعارذرشلا یض و لوطهدنسهزاضاوید یراک دید

 اند دبوا عصرم هارهاوج بوئلوا شقت یتروصراکعچ هدنجا بوتقوط
 بود هرابهراب یارعترضح بواب ردنوک هب هن دم بوتلآ یلاغو یاع لاق نالوا
 هصحره بور دشاوا هاعکا فرشا یرادقم رفت زویج وا نالوا رد یازغ لها

 نالوا ناهج روهشم یراکد ید نا واک شفردو * یدلتاص هی یرولف رشیمرکب

 *یدلوا لصاح نونلا كيبزوب هرکیکیانوا بوزوب بولآ خد یغاصجتس عض ره
 سدق هدنسلانوا كنرسه یریغو قشمد حفزا دعب یرادرس ماش هکر دب ورع



 ¥ دب. زوم
 ج یزرهشوب هد نیراباک مر ررفاک یهدنگا هدکد تا هر صا ریش تت رش

 هدنراکد در دلک د رمسیم هزمس نیفلوا شازاب هلرلتفص هلو ةموشیکب لرکسع كج هدا |
 ربخ هب هشذم رادرس نیفلوا رهاظ یودیارع تّرضح یحاص كراتفصوا |
 .ملست ییههلق هل راضروید ردوب هدنراکدروک رارفاک بلک تاذلاب هدکر دنوک |

 هنن یدزد تا انرعادتا یتزرهش هفوک هلبا هرمصب هکرد وره هن * رایدتا |
 یللا زوتلا كم قلا بولا وج تباع هیءالسا كالا« هداتفالخ نامز هکر د ورم

 قالواان ععاحو ریس ددعام هدرهشرب هدنامزوا یداوا رونقوا هبطخ هدرب لا

 * رد هقلعتم هرع ترضخ هن دک ( هقرفتهروءارد لصف ) یدرولوا عقاوزآ تباغ
 هعسسا د او دک ادعام ندنرارهم شعوک کالوسر ترمضح هکر دب و رھ

 یکلوا كنتفالخ دو یدبا یمالک ( اظءاو تولابقک ) یشقن بولوا یرهم
 ن نج را دمع ندهرشم هرشع هغموقوا یتاف ع ه.طخ هدج نامز هد هکم هدلس

 رخآنوپ وقوا هبطخ توراو هڅ ینودنکر غ كد هل نوا هدعا بو ردنوک یفوع ||

 تبالو هدنسید نوا كنرعهو یدتلبا هل نیرلنوتاخ هلج تالوسر ترمضح هدنح ||
 فاسابع نود ردلوتر ترضح ع هدکد لک مزال افسسا بولوا طق هدزاع ۱

 لحاانع بهذتنا كن عب كيلا مقثتشاانا مهللا ) بوجآیتشاب بو شان هللا |

  TITERباب ی و هو ۱۳۹

 یدغاب لدهنوکچ اقرب واک رو غب لالا هنک داغدا وید( ثبفلا انیتسنناو |
 ردرلنوب هکیدیاراو یرق تزد یلغوا زو-فط هکردب ورم ( رع دالوا ردلصف ) ||

 ترده هل هلب زرداموردپ بواک هناااع» هاب نکیا كچوک هد هکم ( هللادبع )
 هل هالوسر ترضحهدزازغره هرکصدنرلارغدحاوزدب بواوادنشابنوآ هدک دا

 هلکعد هلدابع بواوا قفسشا حصان هنیلس هلجو قلاب قطانو دهازو ملاع یدبا |
 یلاوحا اکو اع ردن رب كن هثسک تردا چوا ند هاڪ ءا1-نالوا لاع روهشم |ا

 یزسناح یودنکبره ندللام هکرد ورم * ردشمک هدا ءال لصف

 یج الص عنب هکبال ون یرب ره ندنرللوق نیفلوا دانم هک ادازآ یب ولناجو قدصت

 هدتقداوا هاک ۱ هللادبع نودا E ےظعو تعوادم ړم ود یدشکی 1

 هللاب انع دخ نم ) هدنرلکدید راردادلایس كرالوق یدرد اداشادو دازآ ندنط>

 هدصوصخرب لاط جاحیدشعا دازآ سفن ددعكب هدنرگندعود(( هلاڪ دا

 .دنکا وارهزرب هدنسارآ ترک هدننامز جنب هل تفرعمكن بونتياك وب ||

 هدنچوا ش كريه بولوا بیس هننوم ضرم بوراب هنغادا هلتفارظ یدردنوک |
 یودتا تناور ندلودر تروح توداتافوهدنشابیلا ناكات ترد اس رس

 o E ۱ ا هه هوو ا ا و دا ۲



 بم ۱ قم
۰ 

 رلشعد ردراو ثیدحزوئوا زوبتلا كس یکیااب و زویکبا كد یکیا هدراباک ندرلخ دج
 كرع ترد ) رکالا نجرادبع ) ردسشااق یدالوا سض هرکطندودنک |

 ڪڪ

 ن راي ذج نکل بورؤک یلوسرترضحرلبدیدربک اکو نیغاوایلغواچ وا هاب
 هدجسا وب ( رک الان ز ) ردندنومظءتش بش ز یسەدلاو كهللادبعب وينا تیاور
 نالوا ند همطاف نرم طح كایلع ترمضحیسهدناورید دریک !اک وب نیغلواردارب یکیا
 ردبئمالاق یدالوا ٰیدتا تافو نشا ب وڌ وط ساط هدازغ رب ردم ولک ما یز

 قملوا ثراو فن رپ یر ندییسوا بودبا تافو هدنعاسرپ هلیشهدلاو ردنا راضعب
 زوهط هدنو ادتا قغوق رخوم ندنوب یوا كسهدلاو نوعا قلف یرازاغو

 كترج بولوا ربخلغاو لضاف ردععاع تش هلیج یسدلاو ( مصاع ) یدیتا
 | رغصالادیز ) ندد ز تبب هکنام یشهدلاو ( ضایع ) ید تا تافو هدنسش

 توفلنها دع روا نح زدلدرج تب موك م ایرهدلاو ك :سلکی | ول ) هل ادبع

 رتسن هل زاوها هتم بودنا ناب ا هدقدلوا دیهشرع یساپاپ نیغلوا ردا و
 كس ىيا مدل ندلاما تبنواک هناعابولب روتکه هن دم هدقدنلوا حح نکیا یکاح

 كلوعلم زوربفو یرفاک مان هنیفج نالوا نداراصنو ینا نعرهنالوا یسهفیطو ها
 یودتاا دیهش یا زورف هدک دنلید علوا صاصف بودا لتف ینزق ك>وکرب

 بورک هراهترب هنیفجو نآنمرهو زورف رکبییا نجرادبع هدئلوا كەك

 ضرب ٌةيفح نوروط هدنزانروا ر ھر نیک دک جو ایک او هدنساتروآ یهطقو

 صاعلا نب ورع ندهیاحص نیکعد یدشرب و ربخاکب بوروک نی رلکد شلب وس هنس
 هخمل وا صاصف ود نو-سالوالت نکا نوک و ب.یدلوادیهش نینمواارم«انود

 هرهب واعهبوجاقندنفوخ صا صو هلل !دبءهدقدلوا هقیلخ لد ترضح نویموق

 یدلاقیدالوا ضب هرکصادو دنک بولوا لوتقم .دنیفص ب راح هدعب بو راو

 ودنک یدیاهمهشوبا یینک كنوپ رد هب راجدلوما یسدلاو ( طسوالا نجرادبع )
 نوکر هک ردروک ذم هد قتنملا باتک * رلیدلوا ضرقنم نکلولاقیدالوا هنکو ص

 هناتسماکب دم كلغوا بورونک قجالغوا كحوکر ب بواکزفر هرع ترضح

 رو نم بوراو ةن وا هدکدید ردیلغوا كن اوب یدتبا انزاکباربج بولک تسار
 هلوسر ری“ بول روس توشیات هثشاب نیکعارارقا بو الغا هدفدر و ص هناغوا

 'یازد هنود وادآ فا بوشالغا قلخ بول وص هرز اسار هراجګں وروتک ۱ 1

 بوالغاںود ییجرایپ اب دمع وبا هدک دنا ما قمروا كنکد زو نالوا نص رغ ۱

 فا بوبد ( نجر و هللا كجرب یادهلمدا اغا ) بوالغا ید رگ نرّع»>



B-و وب  

 ۱ جایا هدفدراو هش تولد هب ضار بوبالغا همصسونا هدقدروا كنکدره

 هيلع هلا ی یصدمحت كيتسف لرهطزكب ر ناکنایبای) یخدوا بوی درب ووص مجارب
 مالالا تاب ) هدقدراو هناسکسوید ( هب رضا مالغابادیا اه دعب ًامظالةب یشاسو
 تفلخمللقو مالسلا تم هآرقاف ادع ثبر نامالسلا كيلعویخدر بو د (كيلع
 لزهمصشوا هدقدراو هناسهطبوبد (هب رضا مالغا دودا معقب ونآرقلا ارش رغ

 نوسنلواربخ ًاندج ةيق بودباموعه هیاحص هلجج نیفلوا فنیعض بولسک یزاوآ
 نويد( ةب وقعلارخ وال دیصهلارخ ون لاک )یخدرع بودر دق زارو يلو الاله یدعش
 كنع هلا صع یبا ) بونالغارعنیفلوا ضبقورتعاس یتبدلوا مات ك نک د زوب

 تامنء یاب قا هلنف نمی باب) ب ویلغارارک ت بولآ یزید یتشاپ هدعب بود ( اباططا
 نالا هلدنلبت وص ید قلخ لج روید( راقا وهوا هجر نھ یاد اءاضقنادنع

 هذنشود هفذح ترضح ند هبا یسک یجنفرف كننفد بولوا نابرکو
 هیاع لوسز بوزوط شیک _هلح لشبیکیا همت "وباهدنرلناب بوروک, وسر ترضح
 متو نآرقلا ارت نا هلال را اذکه هللفومالساا نمر# ارقا ) هیهفاذح مالسلا
 (ینترطاکهللا ره ط هل لقوم السلا نم یب آر قا)یخد همص وبا بورزب وپه (دودخا

 سابع نبا نانلوا رک ذ نکل بولوا خد تیاور لصفمرب هدنافوو برمطببس *یدید
 كلوب (رفصالا نجرا دبع )یدئلوا راصتقا ااو رابتخاین آ نیسغلوا لوق

 دبع هلهللا دبع( هصفح ) یدلاق یدالوا هنکو ص رد هب راج لوما یغرپ ییتهدلاو
 زدمشک دل وسر جاوزا بابنیفلو |ینوتاخ تالوسر ترضحردن دنسهدلاو رکا نجرلا

 یدالوا بودیا تافو هدنحاکنكنا بولوا یتوئاخ كهللا معن نب میهاربا ( هیفر )
 ماشهنب تراانب دیزنب نجرلادبع یلغوا یتبع ( همطاق ) یدسشمالوا

 ةقارسن هللادبع(بش ز) یدلوا یلغوا وادآ هللادیعتولوا یوناخ كنمغلا نا |
 هدهیهالسا كالام هدنتفالخ تدم رع ترضح (لصف) یدیایوناخ كن ودعلا

 یرضحلا ن ءالعو ناوزغنب هبقع ۱ هکردرلنوب هات راسیخا زابک ندیاتافو
 نیدعسو هیواعم "دلاودنهو رکب وبا ترض>ردپ هفاحتوباو نکسلان سقو

 هيلع لوسرا نذومیعالا مونکم ما ناو رمت نیله سو راصنا هفْاط سیو هدابع
 هعصعص انب ساقو ماوعلا نب رب زردارب نجراا دبعو هع ریا نب شایعو مالسلا

 مالسلا هيلع, لو سرلا عنا ترا لان لفوئورد رب راندا عج ییطع نارقەک

 | وباومالسلا هيلع لو-هر ترضحدلو ماه رام ترضحو لفونزدارپنایقسوباو
 هب واعمز دار نایقس ییاندان زو لبجت نرذاعهو هرشبه *سشعدجا حارطا نی ةد

 ( لیبرشو )
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 عنا سابعن لضفو رایدنا یرادرسماتش خد یسکیا هک هنسح نب لح رشو
 لطلا یناوفصو یرعشالا كالام وباو لهسنلدنج وباو مالسلا هيلع هنيا لوسر
 مالسلا هیلع لوس رنذومیش>لالب و مالسلا هيلع هلال ود ر یو بن اک ب دک نب یاو

 هيلع لو سرلا ةجوز شح تش بش نو سااردارپ كالامنءار ورب ضل انب : هجتسآو

 | دوراجو مظعا رادرس دیلولا نی دلاوناهبل نم "ءهلاوب او منع نب ضابعو مالسلا | ۱
 ۱ نشان عرق او ناتعنلانیهدا قو نرعلانب 9 سهلادیعیب هل سر 1

 | ییفثا ناليغو هدعاسنم عوعو مالسااهیلع لوسراذجوز هعمز تيب «دوسو |[ "
 | تداهشردلصف ) ردشتبا تافو خد رادنسک هح ندهباجو ینقللا نگ وباو
 داب قوم لعج او كسی ةداهش یقزرا ےھللا ) اہ رک اکر دب و ره (رع ترمض>
 ۱ یسهقراهدلو نک رولک هر هکم نده جد هدخ رخآ بودا اعد ود ( كلوسر

 | قیعر ترمشدناو یتوف فعضو ییسربک مهللا) بوریدااق نیل بوتاب هنتسوا
 | هدکدلک هبهثدم بواوا لوبق هدکدتا امدوید (طرفمالو عیضمریغ كيلا یضبقاف

 || داتههفماموق هنرهش هنده نیک شم شلوا غلاب هکبدناوب یپس * یدلوا دیهش
 أ راجو شاعنو یچروهد داتسا كنهبعشنب هربغم یکاح هقوک نده راع نکا

 || هکمرکهرهش نوجا كاشا تعنص اوف مانزوربف هول واوبا نالواینارهنادیسوحت

 || یدنا بولک هرع ترضح زوسرکج زوریف هدعب بور و تزاجا هلیساج ز یخه
 هدکدید لکدرداق هنعارق زویکیا هدیآ یدسک روس هر ها زویکا هدآ تب مدنقا

 رداکد قوسچ هچقا زویکیا هرلتمنص ردسقوب رع هدکدرب و وید بوروص ینیتعنص
 لیالعا هکمدنسش»ازوربفاد رغ هدعب بورصل نیک نداق نیسعل زورف نیکعد
 دوا هدکدلبوش نوید تاب یهرکد لب رپ یخد اکب نس شراب یرلتهرکد

 هدکدنکب وید نوساوا روک ذم هدنسارآ یپها برغو قرش هک عاببنم رک درپاکس

 صاصق نوجگاهن سپبودد ( افنآ لا ایئدعوت دقل ) بولییندارم هلتسارفرغ

 بعکیستربا نوید ( لټقلا لبق صاصقال )هدنرلک دید نسزلک ندنتحو نس زا
 هفلوا دیهش نسردعشهزوکیکلاوجاو فاصواو لکشكنسهدنارون ب ولک رابحالا
 نیکتنسک یقرط ییاو هدنسایزوا یسهطبق نیعازوربف نوید یدلاق نوک ج وا

 ىج د یهرکی كنس ها ینیچوا ۳ ترجمه بوراوص هلرهز بو زود رج رپ
 بور ڪر جس همدم ندنزاع حابص هدنرخآ یسهصک اعب را نالوا ین اک
 ۱ یکیدید ريکا هل هزاع رع هدارح نوریک هغلارا هدکدلزودرفص هژاع ب ونک

 0 یفصاق ی رب هدنسانروا ینرغایکیا یسارپ هک هدرقلااب هدرب ج وا هل رج تعاس |
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 هفع وط رانا لسم هدکدید (یلتق هناف بلکلا یکنود) رع ترضح بوروا ردینسوآ

 | كرلتآ ںوروا ید ییهنتسسکرب نوا دوخاب چ وا نوا هدنراکدور و هدک دشدر س

 مارحا هنتسوا دوخاب تون القاحوف ندندراینا هنسک رب تبقاعبودا تاق یحاقرب

 بولزاغو ید یی ودنک هلا رخ یهدنلانیمآ دب ندیپ نیل هدف داتوط توت

 یدربویلق هرانالس ینزاع حابص بوشبا هللا كفوع نب نج رلادبع رع نرضح
 روک یدزوا مک یب بورغاج یرلالس» هدنراکدتلیا هنس هنا دامس بودا ماما

 لعج ۸ یذلا هللا دا اف ورعم هب ترحا دل هللا هللاق ) هدنرلکدرب و ربخ ب ود

 نجاح ةدحاو ورم هلند« لجردم) هدتاورر (مالسالا ید لحرد۔ قلنم

gl:یندعاوو (مظن) هکیدید یرعشوب هدکد روک یرابحالا بەك تولد (هنلا  

 یآ تولا راذح نامو *% بعک هلاقام لوعلا نا كشالو * اهدعا فالو بوک

  + Eدوس بولت روت ک تدبط هدا ( رن) بنذ هه تبلت بنذلا راذح نکلو ۱

 تاتس>ح یرلجرو نیغلوا ررعم توع هدقدقیح هرشط ندنفصاق نواب روجما :

 رع لآ لامقو نا) ههالاد-بع یلغوا نیغاوا ها كرم یتا ناسکس نور دشا
 | شیرفف لسف مهلاوما فی! ناو بک نی یدع ینہ لسفالاو مهلاوما نم هداف
 | نی هقیلخ و نکیدیا تبصو هدعب نود (لالا اذه ینعد اف ےھرغ یا مهدعتالو

 ]| قوت یذلا رفتلا ءالّوهنم سالا اذ قحا ادحا یراام) هدنراک دید نکیدنا
 ۱ ناععهدنرلک دید ردرلوک رلثآ بولد (ضار مهنع وهو دو هیلع هلال یص هللالوسر

  كدهنوک ج وا رد صاقو یبا نردعسو فوعنب نجراا دبعوربب زو همطو یلعو
 هر هاڪ لد هنئصن هفیلحو بولد نوساوا هقیلح یسر كنا توئلوا دظح الم ۱

 ركب واو مالساا هیلع لوسر ترضخ هدنش هذن مش را ندرفاب ترمو>

 ٍ یر هکایا مدشهوقیلا نوعمدنک یا 1 دوا نودتسدا تزاحا هنود هدنرلناد

 1 كرا بف هدراضتحا نح بودا طح هدکد تشاا رغ بود م ردآ و یس

 | ینا مولظ (مظن) هکیذید قی وب نکیا هدنتسسوا یزید كهللادبع یلغوا یشاب
 ینوک هبنشراهج هکردب ورم (رن) موصاو اهلک یتالص یلصا * سم یاریغ

 ناف سکن هللاتانآ نم ناتنآ رمعلاو سعشلانا ) مالسلا هيلع لوسر هجرک

 یدلنوط شنوک هدرع تافو موب هللادمکح نکل ردسثمویب ( هنایطالو دحا تول
 یتلا شغل دلو سابعنباچ وا شعلایرج تدم هرزواروهشم لوف هکر دب ر

 ( ملاس )



 ۱ هکاود یدقاور شع لا هی وق هداټق سد س FEE هجوق رگ ةللادبع نب ماس

 || قفالخ تدم بواوا لب ترد یللانز وةط ىللاب شب ىللا هعلوق رل دب شّعلا.

 ترمض (هببش) ىدا نوک ا نواب نکساب شباب تودیخدو یآلاو لب نوا
 لا هکعدروک هدعبمدتبا اعد ۱5 ر هگهروک هدمشود رگ هک رد و ر ندسابع ۱

 ناوا اذه ) مدد تالاحردن نینمّولا رمان نوساو ۱ ادق اکس مانا مابا رلیس یتقرع ۱

 یی ن داس ی دیدید ( ۱و افوز یشلیالوا دهبار عشرع داک ناو تفرق |

 | ىدرؤلوا بارخ ملاح خف يلوا رام هدءطل كهللا م>رو فور رکا مدلنروق
 بوروکر لب سس ندر ندننلا یرگ امابقاو هز E . نوا حد یر

 | یدییاوا یجركعر رکا مدلتروق دم نر هدکدد نسراشیاه نینمولاربمااب

 بوروک هد هءقاو جد صاعلا نورع ندو اک هش # نود مدرولوا لاله

 شعدمدلتروق یدشندباس> هکر داب کیا نوایهل رآ ندزسهدفدروص یتلاج

 * لاخ نوسلوا میش ندع-"یوخ * یلاوره هشه نوسچآ نزوک ا ۱

 مولعم نکل (رنن ) یلاح كلاظ هلوا هجا سپ * رسیاواباس> نوچ هلدع کاج |
 ردررتم ینادلوا افنعتو رجژ پولوا افیطلت ر 2 ناسحو لاوس وشا هک لوا اک

 ک اجر لداعماک اهکلب لداعندرع هزکصندرا کب وباو ندادیا اور ندمدآرود | ارز ۱

 هلاعیدرب و هللدع (ےظذ) ردرلشعا قانا قاف | ۲ءالع ود ردشمالک هیایند لد كاب

 ۰ قح ترضح یتتجر هرونرا * قفور |

 ر نروتوت ناتو 1 ۴
 ر ج.

 هاکراب دیس * نب رجلا حب٣ هلبا محو لع * نب رولا بحاصو ناجر لظ (ےظف)
 فدص * نآرق رشانو لضف عماچ * افصو قدص لها رالاسورس * ایجو لح
 تسد هئیلا یدلوا لدب * لوا لد یدلوا مدلوا هلل * ناعع تفرععود

 | تلفمن * ین یدید روناتوا ندنآ كلم * یبدا اکا نح یدشر و هلب وا * لوسر
 | هدکدلوا رلآ * نر دن رهزا سج” لوا یدلوا هک * نیز " رابوأ یدیا ودق |

 یدبناوارط هلا لصف هجو ٭ رد ید ملا درب و ها وا # ربمعیب یدید

 * نودا نانچج قح یر ینیدناب * ادهشلا لصفا یدلوا تقام * کا |

 ناّعع ( وا ناعاءادتاو هیلحو بسر لصف ) نوسنا نایس2آ یشرع ٌهضور |
 بالکن یصق نب فاسم دبع ن ںیم دبعنهسیمانب صاعلایبا نب نافعا ۱

 يج دیک رو کو هدام ایج .هللوسر ترضح ی سم هه

Td e 

 ? DOLTTILITTSEDکز ۱۲

7 ۳ ۹ 7 0 



 چ 1 ج

 كراتآ نواوا كح وک سان ر ناهاب ید قلا ندل وتسر نربضح رولوا

 ۶ ۶ و هنر ردیاغوا تنوتاتتیورا یزد كبطل اانا سم یتزالع |
 یراکوک ولنرعا یهر هس:*> یتا كن زوب وانروب ناغوط نیش یراص تروص ۱

 نیش یراص بوبا وب بولوا قوچ یلافصو نوزوءو نوزوا یزالوق یربا
 هدنسارغرد یدشهردراص هلی الت نوتلا نیعمانس وایرلشدد ض!نامز دعب یدردنا

 دیس او قاصساننا یف ناشت 00ا6 هدنزوب نوراح كاج |
 ۱ . تواوا بیس رکب وبا تربضح ردیس#درد الاجر نروتک ناعا ادتبا هلوسر

 ۱و یه الا یا نیک یس کردن واریز دشلک هناعا یتد«ینهدلاو |
 م نزوچ الصا ینس هللاو هسخوب نود هتد كدادجاو ابا ب وبالغ مکع ها
 یک ت بانر جش ینایا بویدرادقوب یلاق>ا كا كلرتالصا یغد نب هلاو هدکد د
 (وا بقانمرد لصف ) یدتناافج رواه رنددنب بوسک ن ديما نیفلوا تبانورمهار ۱

 || یرب رب تكلوسر ترضح هردو یاجا نواوارایسب راث اورابخا هدنعح یلئاصف

 یسیرپ كنب رالوبقم ترد یراکدید راب راهچو یوکیوک هنب راه رک یکیاهجتدرا
 | مالسساا هیلع لوسر اکو بیدا نآرفلا بتاک ییهبییولا باکو یتاک صوصخو

 | بودنا حاکن ییهبقر تربض> ی راهع رک هلغ> رعا هزکصذدق دلوا رمت هدهکم

 هلن وتاخ رد وب یلوا كنم" ۵ ندناٽرڪه هشت تالو ندراةك یاشح هد

 هلهار هللایارجاهنم لوال ناغعنا هللاامهبفص) مالسسلا هیلع لوسر هدکدتک |ا

 هدننامز یسازغرد : هبهنندم ندتح هلیاها نامزدعب نود ( طوادعب |

 نیقعراقج کج یتدودنک هدنباوررب نوهکروک ی نلاوحا كن نوا هتسخ ها
 كب رش E اس هدنعنعلامو هدناولارف نکل توبوقهدرمشینآ مالسااهیلع لوسر

 و موثلک ما هدکداک ندازغ مالسلاهیلع لوسر نیکعا تافوییها بودی |
 كد سانا هبا فالەبنا) هبهروب نم بودنا حاکنلتح رها ید ن راهم رکرب |

 هد كابا و هرم مهار كم ناغع كجوز كنس عی بود (دجكيياو مهاربا

 (عهاربا اش ابنامع هنشلانا) مالسلا هي اع لوسر چدوردب : نکب تا كامل هلت

 یکیا لربمبرب , هکر دن د و رم ردشعد (املخیب ییاعگا هشانم ناعع )دو نولد

 و3 نیروللاذنیفمالوا رسسعهرمغ ندنامع هدناسنا هلج وربندمدآرود قلخاک:ینرق

 نت رعه * یدلوا روه -ڈ مو روک ذم هلکن و د هدنحا هکنالم نوتوق بقل |

 یلناوا )مالساا هیلعلوسر هدکد تا تافو خد موئلکما ترضح هدنل ی زوقط

 قرف ا (ندحاو نهال ات هد > اودا هدحاو ناعع تجوز اش نوازا



 23 م لحر نم یحسا) هدقدروص قبشهشلاع ترعح بورش وذ ۱

 هاکعالدب نقل انا ساب الالرام مه تولد ردکناغ تە وب قعدنا هذهنوروا ۱

 ۱ ۳ دید نت یار ۳ فا 7 هناعع ۳ ل ةسلوا مزق

 کتا كتير La كرا ته هدک دلک ناععهلو-سر ترصح نوکر کد دن دص

 ( رخ الا نی اوو اندا ف یبا و نافع ن نام )هدنف> كنوب خد هرکر بو د( نج را

 | تءذرىھزتزعىھز (مظ)ردرلذعد ( ةن ای فرو جانا ) یخد هرکر تولد

 || لودر هدهشندح "هوزرغ هک رد و رع ( رثن) هللا كرا تعارکو ردق یهز × هاحیهز

 ۱ هدک دنناتعس یرب ره نده اح دەب بوردنوک ڪايا هپ هکم لهایویمالسلا هيلع

 هنب را لوص بوبد ( ناغ*دیمذه) بوریدلاق یی را عاص مالسلا هيلع لؤ سر

 ندنراګ قد رط هالو سر ترضح ءامدو رای دتا ل جاو مهران دنا دا یردقكن |

 یامزاوه ترارحتدشو طح تبان هدقدنلوا تع زع هک و بت هو نغ بول اغوچ یلام
 هنیلسم نایهم نکیاهدسان بارطضاو هشاضع هلهجوره هدرفس نابسا هلغلوا

 كراو تاشقا اا هود كد دوخا زوب هار ا هلج نوعا فرص

 بودا ظح تاغ تولا مال سا هيلع لوعسر هدک درونک یر ولفدقن كينوااب

 جدو (مویلادعب لعامناع*رضام) رک یکی ادو (هدهدعب لعامناععیبعام)

 لعام یلاسام ةمايقلاموب, را6 دک ی تاچ اا و ن ھما ناععا کالهلارفغ )

 یی

 نخ دیل) مالسااهیاع لوسر هکر د ور هدیطویس رغصلا عماج یدروس (اهدب

 (باسح رغب نجلا نواخدب ورالا اوبجوتسادق مهلک الا نوعبنامع هعافشب

 لئاسم ضبولوا ندةباحص ۱! راک نام ترضح هکر دیو رم ردشهروب
 * یدروناص رو نکحنروک یران آ هکید رر دبا هث>ابمهل وش هلن ارع ترمضح هد هیع رش

 هکر دن و ره * یدارعنرا هدعب ناعع هراخک معاهد ج كانم مع ردنا نٍ ریس نا

 هکر درا شا ےتخ یآرفنوت هدتعکررب هدزاه هنسک نردنامه هددجخ تما هلج

 راد | هفج وبا ماهاو رج نت دیس نداءات یراد قو ناعع تر تخت ندهباعک

 ندقع“لا هليلا بودیکسا في یش فه یکيا هلنوالت ترک نام تربضحو
 هکمدروک یناعع تنرصح نتوآ دعج رب ۰ ندتسعبات ۳3 یدنهارابقاروا ۱

 ج رو ۳4 را همش هی نوشت وس هلال 2 نکدر و نادانذ* و# 4 وتوا هدرمنم

 نکیاقوجیرراک- ا 6 او بروص نرالاوحا راسو یتلاوحا |
 بور داوط ودنک غدرا تلا تویمرداب وا ندا رب ج هدق دل اقزام دشآ ره

 ردرلنو ساوا تحار ۵و ههکق فو ولی راکدند هرکه سدا فا هر کد راراکت مرد



۱ 

۱ 
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 : كن رلتعود بوتلوا هرمهام لهجو قح هنلوارکذ هدیغاشا ۳ ا ورح # : یدبا

 یردغع ت تأتخار) هک تشیع هتلی <a ودنک ناغع ترە هدک درک ورگایرب

 < te ها لیمو ۳۹ ناو ۳ ها فا ان |

 ا تاش انس 7 عج نشا )سو نا ها |ییص هناا e ۳ تم دم 1

 4باهاحق تد زالو فالو لود همت هاو ید ہک نک ۷ نا 2۱ ۳ 3ر | ق ۳2 -عا

 لوسر ده ىلع نار هلا تعجب دلو ماللتسا و ةماهاح تفرسالو طق 3 مالساالو ۱

 رگ ترم کردو رم ( واب تګ تیک رد لصف ( مسو دیع هللا ی ص ها

 تودبا هرواشم ناتان رھا تفالخ مارک هناسح كد هنوک ج وا هدقدسشوا نفد ۲

 كنا کعا نيت ییکودلیدیشب كن هنسک یا کودتا تصو رع اشا س تبقاع |[
 نرم هدنروصح دراحک هدن راک دتا ضعا وه هف ود ن نج رادع نالوا یر

 ا نسب اب اما جیلی نوک تم دناج
 یرکب كره هکر دی ورم ( ربغو تاحوقفرد لصف) ىدا دنس رغ كنمرح ىل |
 هرصب نیفهزول یلص نالوا هدننامز رع ترضح قلخ كنرهش یر هدم هدنچوا ۱

 اهوعدعلخ هلجح هد هت وشا یدتا مجد رارکت توراو یرعشالای-وم وا یک اح

 فاخر نام ترضح بوئوفدآ ود یاعزاذنس نیفلوا ضراع قءانف نوروب
 هددت وسا هل ٭ یدتا جد تدصو تولوا نو ز بوااق ندکنک هج هل تب س :

 هرهغه یک اخ دفوک ناغع ترمضح بودا مجد اک رفاو رانا ندا مورراغک ۱

 ىدە هرکصندلسر یدزدنوک یصاقوییا ندعس هث رپ بودنا لزرع ییهبعش نا

 فن ae چ نالوا a و یو فرد 1 تو دنا لزع جد

 وب هعدرب یاب بو ردن لک رکسعكيب رو نم رایداشب |
 ضالان ورع یک اح صم نیکعا نایصع قلخ ه ردنکسا هد هنس وبشا هثب

 مرخ ناق ترض > هدنم هنس قلا یجرکی * یدتا مساو لوتقم یناهاو حت رارک

 روا ضب ندنفارطا كنب رب ره نوا عیسوت ییدبعک مرحو یل وسر دج“
 رواش هد صاءلا نا نب ناعع هلءالسا رکسع هد هنس وب هی # یدناقبوآ |نوتاص

 یدتنامح# هلا ملص هرزو! كمر و هما كيب زوب هرکز وتوا هدب ره هراناتس یر نش
 ةسرتق "هربنخ ندارد هلرایک هب واعع ت رطح یکاح ماش هدنسهنس ید یبرکب ۱

 | جارج نونلا كيب یدب هدلبب ره هراناطس» یلها هر زج ىيملاو لتقلا دعب بوراو ۱
 ۱ تیزر

 ( كعرو )



 | توذا جفاربج هلکنح ےظع یترهش رعطصا هدم راهشتعاض رادرمموادآ |

 حس

Joیک رج  
 ۱ هدمع یر نیو 7 ماما انا ناعع هدعا جی 0 هاب و

 ۱ ناف ا هرات یا رپ لص فا را زو ۳ تن ید لها

 ةللادبعیردارب ندعاضر كلو دنکه نب ر بودا لّرغ یصاعلانی ورع یک اس رمصم
 ناورق يو دنا رق هپ رفه هلوکسع كيب یمرکب هدقدراوبوردنوک یعرس ییانیا

 یرلهاشداپ بوب الشب هکنج هلرفاک كيب یعرکب زوب هدرهوادآ هلطیاطبب رق هترهش
 یسیخ هدندرآ كن رکسشسع هج هلا هن واج ولت[ یا بود هراق قارب رجزج

 | كاهکلوک كوب یک ناقلقندنراقرب وق سواط راهب راجهنب رزوا بوروط لصفتء
 هب وصوپ بوه* واتا راز ددع زوتوا بوروک ا رب ز نا ندهباصگ یدرا رټوط
 "دعا " ولاص ین علما e ادتنا ؛دقدراو ةث رژوا رم رج نکلا یک: بو وق

 e هرکت بنوکید 2 3 لار بوش ۳ تا توخاق 6

 1 ج همالسا 0 سل جارا دعب تونغ لاوما بولآ یو یترهش هی رفا
 0 هد ره تالو هد هنسوشا هنب * یدلرب و یرولفك رجوات رک هن رب ره بول وا
 نکناقجتالغوا هدکشباقناس هدنزوهطیمرکی كره یدنلوا حت یرهش سادنا

 | زبرک نب سان هللادبع یرلکدرکوت هنن زغا اني بولب روتک هلوتسر تربضخ

 | قلخ هجا یراناق كد هنسوق رهش نهراقاقز هسرولوا حد نیملکج ملا ءدب رام
 ۱ هدقدلوآ بت حوا یرلناف بووق هتک دهب ندوارهشناکعا فر دغر

 * رایدغلآ یجد رارپس ضعب هدنفارطا رعطصا هدمب یودیقا بوکو د وص هاتسوا

 | هلراشاظ شنه ی راراویدو ندنجاغآ جاس یتفقس نودا عارذ یللاز و ییطرع

 یا نا لدقسخا یییوعشالا یسون وبا هددنشوب هد ۷ یدودباب هلراکر د رع رسو

 یدرب و هزر رک نیاروب نع قموکح یکیاوب بودبا ل زاص ندسسراف تیالو یصاخلا |
 صاعلا نب دیه هدنزوتوا كتر جه * یدنلوا خخف رارکت یرهش نا چةصا هدهنسوبو
 راهش روح هدرگ ید زب رک نا ت واا لا ةر ضا یناتسربط یزادرس وادآ

 ییهاشداب م الا« ا ندفاس هدفداا یهراف تکلعو جد ی رهش 4

 تالو ی رک زب رک نیا ءدعب بویلدوق زاد غمز ینا رانا لسم ںوخاق درج

 هب زاخ كي ییعلش كن كنرهش جرو تودأ جد ن رار هش شان هلا قلاز هدام دنا
 e سس سس
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 هدناسارخ تالو زر رک نیا هدعب بودیا مص هرزوا كمر و ساطنوتلاررب لب رب رهو
 توئص هدکنج نکل تولک وشراق هه راع لح ءاره تودنا حفر رهش هج

 یموط رهش بوردنوک كولب هدعب بولا هلکنجا ملص یروباشینزب رک.نا هدعب

 قلخ كن رهشو رم بودا ل هلیفلخ سخر س رهش نولا یلص ییسحاوتو

 هززوا كمر و هما كيب زوب هرکی کیا یفرکی ل ره هدنرلک دردنوکر بش نوعا مص
 فتحا زب رکن یا هدعب بولا ید. نب رره شا دنقر و قهب هدب نواوا مص

 هلجو براب راقو ناج زوجو ناتسراذط هدکد ردنوک .هلیاولت ۲ نفن كب یسق نا

 ىدا ءاشنانوط یمسا یر رادرسا یراهاشداپبولوا رافک يک قلب یتاوت لوا
 هنب رهش حلب فنحا هدعب بونص ینهلچ نکیل ثودیا كنج یظع ملرانالسم
 هدعب بولوا لص هرزوا كمربو هحقا كب زور: لب ره قلخ كن ا «دقدراو

 یآ جاقرب نامه بونود نینالوا یلاح هعف ی نکل بوداو هئرهنش م زراوخ
 ندروباشبت باهولا زر زعلا هللا رکتشزب رکن ا نيغملوا ف راھشزدقا رکن دنا

 هلا رلنام سم ناسارخ لها هدقدوق 6 اج هناسارخ نجا توایک- هفت ن چ

 هدعب بورچاق بویص یرلنآ فنحا بولوا عج هدورخ ب وناص ناسآ یکنج
 بودبا بصاراک اس هن رلتبالو لابجو ونمو ناسارخ ټوروط هد هرب زب رک نیا
 * یدتا لتف یجب رکدرب هدناسارخ یدرج دزب ییهاشداپ مع ناجق اّماس
 ی مع تولوا عقاو قضم عفو هدن رو هديط طس هدنح وا زوتوا كترعه

 ند  رافک رو یدلواازغ رار 1 هسرف "هر نج یدا نیلپسم رادرمس هب واعم

 هللادبع هدکد تا موعه بودیا عج رکسهرفن كم قرف هدناره هنس کما نراق

 هرفک توئلوا لستف نراقهرفک نراق بولوا لباقم هلباهنسک كی ترد مزاحنبا
 یابهدناس ارختعوکح مزالمارغمزاح نبا ںوا امسا دعب ورشک لامرانالس» یویلغاط
 هثن [بودیار هس هسن>ح تالو جد حرس ییا نا یک احرصع * یدلوا مادو

 هلی هرشک تاحوتف هکر دروک ذه ہد ساما ی kl) اف) یدعا حرار ضب

 کلا بولت ردنوک لام دعدالو دب هناهع نرضح هد هن ده ندلاع قارطا

 یزو كن هردب ره هکیدیا نوتلا هردب ك زوب یراق دلا كرل البسع ندارسک نرخ

 رولواریهردكيب شل ازوبهردب رهنیفلواهرد رقرق هیقواره کیدا هیقوا كيترد

 ۱ عیچنامگترضح هکر دروک ذعهدب مغو هدافلن برات ۱ (ناععتایلوارد لصف )

 هقیلخ هدننابح یسهدلاو ۲ رد یلوا راندا ترعم هللا یلایعو لها هدد تما

 ربثع هدالوا تعد هتفالخ هکر دیلوا كرلنلوا مص> هدهبطخ س رد یی وا كرللوا

 ( هلوسر )



 بکر لوانآ سالا اهبا) نعلوارصح هدعموقوا هسا رب والب بوقیح هل وسر ۱
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 ءابطخ اکامو اههجو ىلع ةبطتا مکتأت شعا ناو امانا مویلا دعب ناو بعص
 هدک دتارکت ه ردیداجا كنو كا اب رح« هلت ز ۽ ید د (هللاانیسو

 یءهردرب والص هدژهرانممدقمندزاع هدننوک هعج ٩ ردیلوا ربیع | دل ینزاوآ

TY٩ یکتا عدقت ندزامن نس هبطخ كنم زاع مارب ۸ یکعرب  

 یکعا ضیوفت هے ودنک كنشک ره یکهرب و ةاکز ندنرالام هرا-ناوا مزال کز
 ینندلوا هرع ترمض> ۱ یکمدا یشا وص ییهنسکرب ین هطرش بحاص ۶

 نکلاب هد نجا كن آ یزامن بورد :روصتم هد دشسازاّرمحا ن دادعارش یک

 ید هرزوا شد رق تذل نامه ۱۲ ردشعا نادحا نام ترضح ییا نوروط

 بوردنوکهرهش میظعرر نسبا بوب ویلا هد هدم نبر بوریدزاب ف: ددع
 بورردتا هو مکحوند نو-سهقوا الصا هللا برع تاغل یربغ ندشب رق تفا
 عج نم لوا * نیکعا ما قفا هشت آ یرلفدص نالی زاب هلباراتغارت اس یتح

 لوسر ترضح نارقلا مءاج لوا هدنفشح ردشاوا روهشم ود نامع نآرقلا

 باب ییصفت كصوصو کر داع یصشجوارکب وبا یکتا ردمالسا هیلع
 ضرا ید رد عیاطعلا عطخنم لوا ۱۳ هوا رطن رد هدرکن وا لاوحا

 نوهکهتیا روم روع: بوک ا هرهنسک صهب هدقارع تالو یراکدد داوس

 راد نوا ارغهلراغکر هنسک ضب جد ندنع لهآ ب ودنا ِكيل زر نیمم
 ضب هدقارع هلب راقع عاونا نالوا هدنع بودبارابتخا کیا نطوت هدقارع
 یدشلوا طبض نوجا لالا تب راراعع یهدنع هدنرکدتنک بودنا لادہ سا راز

 یتفارطا كعيش نالوا یناتسرا رم كن هم نعد رد یا یج نم لوا ٤

 بود روق نو وا یعرع هرا هود نالوا ع-ج نوا لاا تدب ندناک ز
 هنس رغ ندننراح لاوما كندنک یرلیک نالوا یک رسص تال ٥ كن دنکو

 بکا رمو یضارا تیاج هلایارا عطقوبشا یدشعنا منمبودب روق ندکهرونک

 كلوب فالتخاو عازر هدنګا دح تما ادا ۱۵ یدلوا رداص ن دناعع ادت

 هک دنصوصخروما لوش یدلشاب هیهتط یی رار رب قاخ بودا روهط «دننامز
 لئاسم لوا EEE درلشعا باتع بونجا هناعع هلا كنآ یرغو راک

 ۱5 یدرازغیا هثطخح نی زرب رب نکل بولوا مقاو قملوا فالتخا هد هیعرش
 ترنکهکیدنا قازاب رتو یک هنسا ندا روهط ادا ندم تارکنم ضع هد ەندم

 هدفدلوا اعم هفهروجوا بویلسب نجرکو کر هنسک هح نیغلاغوج لام هلن تاحوتف
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 ۱ 3 نیکعا نییعل و رلمدآ هعتم یرلنآ هدنلب , یجتزکبس لنخفالح نا تروح

 ٭ رابدنمما جد ناک یولوا كانغ راززلسم وند ردرش تمالوت بوم وب هدقدنارا ۱

 | (دلاخ ) راشعد وددوجوم هدنرهش شلدناالاح بولوا لش رقاو یدتا تافو

 ج4 ب۷ ¥

 | هکرد : و هدیطویس لئاوا ۱۷ یدرعب ىزا هک رادانف لررتویک
 يعد ندلوب لواص یی (قد رطاان ع 2 2 نداروهط ل وا هددج تا |

 | تربض> هکر دب ور (تاقرفتمرد لص) یدلوا ادب هدننامز ناعع هک هدیا |

 1 (اصانهناب 1 ( هدتاوررب (یوسذ قلخ یذلا جسد و 3 یسهن : كن رهه كااغع

 | جد یرلف رش عتاخ شلزاق (هللا لوس ر دم )هئسوا نام وک او سیم یا
 | بوشود ه ویق هدنلی یخزوتوا كره بورمط هدم راپ كوي نامز هما

 دفمو5وایج طخ هدنافرع یوعن نجرادبع هدنل لوا كتفالح هکر دب ورم

 هربهاح , هدلب ۱ دو ده بو دیک ی اذلاب یییودشک لی. ب ره هدعا بوردوک

 نامز هکر د وص * یدلیا سرا اساکا ییهبطخ ور یا نیفعلوا

 قرش كلام تالوصحو حارخو مان : لاوما رول وا ج لا عریک | هدنتفالخ

 بولوا |, انعا یقلخ تک او رو ۶ هدتاغ یرهش هنده نیغاوارواک هد ده برغو

 دا رات آرا هيدجقا كي رزوب و یرلەغاب امر خ هجا كنو چر درد یک

 كبه دهد بولوا یحاص ری طع لاوما رک ناعع ن رھ یدلوا

 .یتدابعو رثف هب ا رک او یلعو رو رکی وا ترمّضح یدلوا كلام هلو كالم

 | هعرشیخد قبرط یکبا بودیا رابتخا یئدابعو انغ هیاحص هعنو نامع ترضج

 كل شیب یودیا باو لیصح "هلیسوو باوصو ق> فطا ضح هلغماوا قبفوت
 هکر دب ورم (ناعع دالوارد لصف) بهاذم ن EE سانالو (ع) ردبابتراو
 یکلوا ( رک الا هللا دع) ردرلنوب : هکیدبارا او یرّزرق زا کسابیدب يرالغوانوااب زومط

 هلرب هدنت ره هدح ںواک ہد وجو هد هکم ندمالسلا هیلع لوسز تن هیقرینوتاخ كاعع

 | تافو تولوا هتسخ هدکد لد سورخینزوک ك رابم یان ها ة مک نکیاهدنشا لا بواوا
 ندمالبیلا هیلعلوسر تف موئلک ما ینوتاخ یعتکیآ كنانع(رفصالاهلادیع ) یدتا

 یاو رع تنی هنخاف نیکیاتافویخدوا هدننایح بللوسر ترضح بویلوایدالوا
 ۱ رددالوا یرشاو رکا كناعع ردشعوط ندنآ رغصالا هللادع وشا نوللجاکت

 | مو هب راشنواوا ندنیبات (نابا) یدشا تافوهداشمهد هکم ردشمالاو ای دالوا

 | ععاو لو>او صربا یدلوا مرهنموب ادتا بولوا هدنفرط هشاع ترضح هدلج
 هدقدلوا هفیلخ ناو رم نكاللادبع نیفلوا لمامو دهازو لماک لصاف نکل یدبا

 هدهن دع هدنشب زوی ترج بولوا جولفم هدتناځنابا هدعب بو دبا ېک اخ هب هنیدیتوب

 ( ناڪ )
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 | * یدرروط هدنرللا كندالوا كنوب فدصم نالبط یناق هدفدلوا iE ناعع

 زا هلیغانا بوئزواب راوطرپ نوکر ب هدنتفالخنامع هکر دروک ذم هدعماج رصتخم ب رات
 (ورع) یدیاراو ی رذو یی یدتا تافو ندنآ بوتفوط هدلاخ هدقدتآ هثسارب

 || یدیاراو یلسن حد كورعوبشآ رد زق بدنج نددزا "هلسق هدنع یسهدلاو
 || * یدنلوا لتقنکیا هدن [بودیا 6 اج هناسارخ یتوب هدقدلوا هقیلخ هب واعم (دیعس)"

 || ود ید هنسک لرخ بوقیچ یزوک هدن | بودنا جن یدنق رم" هد رص روب نم
 (کاللادبع) رددیلولاتنب همطاف یراهدلاو كنسکیاهملا دیعس ( دیلو) ردروک ذم
 ۱ (هریفم) رد رازفلا نصح نب ةهیعتل هکیلم یسهدلاو یدشا تافو نکا یتحالغوا

 هدرصتحیرات *ردندنسهدلاو كورع (یربکلا ع رم )رداع یرف كلمجوبا یسهدلاو

 | تافولوا بوللحاکن ییهورج یسهریشمه كجوک تكنوب صاملا نیدیعس هکر در
 ز| ماشهن ثراح ن نجرادبع هدک سا تافو دیعسبونلحاکن یع سوشا کا
 : لرکذلا قیاس دیعسیردارب (دعسما ) ید تبا تافو هدنح اکشن | نوئاحاکت

 || یسالب كنو ( هشام ) یدلوا ییوئاخ كنه نک وادآ هللادبع ردندنسبهدلاو
 ۲ بودا حاکن هلزاهج قلا كي زوب هصاسملانب کان ترڪ نا ت

 | یخدینوب ( ناباما) یدلوا ینوئاخ كرب زنا ترضح بودناتافو ٹراح هدمب
 | هلزاهج قلها كييزوب هصاعلانب کلا نناورم نالوا هغلخ نامژدعب یسانا
 یدیا سکس دیعن هع رن هبش تش هلهر یسهدلاو ( ورع ما ) رد-ذعا حاکن
 | دلوما یسدلاو ( نينبلاما ) یدنا هصفارفتش هلا یسهدلاو ( یرغصلا ع ره )
 یدخاتاقو هدنحاکنكت ۲ بولوا توت اخ كصاعلان دیفس( هورگ ) یدبا 4 راج

 | ند هبا ردرلنوب رایخا راک ندبا تافو هدنتفالخ ناّعع ترضح ( لصف )

 نجادبع ندرشیم ؟هزشعو ماش يضاف هاد دلا واو توام رب
 ءالع یناصوا هکدوعسمناو مالسلا هیلع لوسرلام سابعترضحو فوءنا

 ۱ زدیسهسب كرلذلک همالسا هک یرافغلارذوباو ردشمک ارام هدلګ و هد هاګګ

 دوسالان دادقمنالوا ندردب لها ندا ةن و رابحالا بەك ندنیعداتو راشد

 | *ینصاق تماصلا ن ةدابغو یدا لثم ترد هدنهاهش هکر ئالا ا

 | ندهباحک راسو هعنلبیبان بطاحو تماصلا نسوا یردار و فب رش سدق
 روهشم عاش هە ر داو هجراخ ندزو هقاذح ی هللا دعو لقول نب ټر

 ةبابلوباو مالسلا هيلع هللالوسر م سابع نب دیععو بیس«یردب بنس انب دیعسو

 ي “س گ—گALQLگط

) ۸۵ ( 
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 ۱3 ۳وکی آردناف (م طنز 3 ) GE 3 9 ها ید ندرغو

 : هسک نح لک * ردا هلوح یتر دعت ههلخ * یار وو سو موب هلکب * ییاف ناهج

 ۱ یو * یاب هسرا درع تدم* رولوا هنا هدارادرمسومرک * ینا رس

 1 | * ردناراب وربا هعاص ناروک * یناروئرب وا یدشود هکاخ * نرونلوذ دیهش

 | درووا راغا بوک ۲ × تالف ه زوب بوتوط نااتسد * ینالطینب زوب لوک نیایا
 مولعم یت ( ناعع ترمضح یدلو اقرغەلاق # نام E e * یی دن

 باطقح نواوا هصقوب تییصهوانعو تنحوالب نشب ريا ادا هدعشتما :ک هلوا

 نالسم كم ناسعط ندفرط کیا هدرا هب راحت نالوا ن وا یافتنا ذخاو ید

 كد هب هيما تب تلود ضارعنا قاح هدعب یدیا ند هبادګ یک هڪ تواوا لوتعم

 نیفلوایشافو رمشتنم هلاعو یشال ندصوص> و هلج نخونف عاونا ندا روهط ||

 تیاورعاونا هرزوا فالتخا اصاح هدمسو مراوت بنک هصح تربح صف وشا

 مالسلاهیلع لوسر نوکرب هکردهرژوا لاونموب ییاجا لاک ب ولوا تیاکح هلبا
 بود ( اذهاهبف لتع ) کز وه نیکچهدنا روه هاتفرب هر کس

 جلو حرصا جد هعفد دا یرغ ندنوهناهع تدامش تودنا تراشا هناعع

 نرمطح هدنف الخروما لد هلس قلا هک ر دب و ره هدنلتف تیفی" و بیس سر * یدرلشعا

 نیغلوا سفللا ملح بوتلوا هرزوا تبالص یک كنآ نکل بودیا دیلقت ماسه هر
 فارطا بوتاوا ج هلب رحو مص برغو قرش كلام نکا هدشنامز اصوصخ |

 كيب زوب هح ۾ ہرا طع تح بودی رانا تجار داو هعلخ ںواک وچطع لاوما :ندلاع

 هباکرهاشهفارشا نب راتموکح هیمالسا كلاءرابکه رکصن دل تلا بوبالشغاب هجا
 اس ندلالا تب هنسان را ضعب و نور وهئساب رقا ودنک ند هبا رغ نکرروط

 فااح هعرش نکل بواوا جاتح هلرصةت جدو بوب ال ڈد هکفرب و رالام هداب زندساب

 بولا قلخ وید روب هدیا لاعفا بسانانو لوا كرت هدک دارو دصروما ضعب نایلوا
 یکاحرصمو یردار ندعاضرهدنشد زوو اكتر عه هدعب بو :صندنا تولق مک |

 ریخ بم تاتعاک | ناعع تربضح هدکد لک را صبا ندحرسیان هللا دع نالوا

 نیککودلد هيج دبا تافو نب ر كران اهللادبع هدنراقدراو هرصمرایک اش بوردنوک
 بویشکح یعرش ه>ویهل راک اح قلخ هفوک اقتاسو هتک رولا ندرمصع

 زوکیا ندهفوک الاح نیغلوا شعا ساح یتحاقرب كرتا ناعع ه دن راک دلک هتاکش

 ههجبواک هب هنن دم هکعا عفرو علخ ندفالخ ناک ء۶ ید هس E یلاذو ندهرسه)

 | ناس ۱ )عن نم ۹ ۱ ةن دملا لهاو هللا e ءال وب ) یاطخ هرلذا ناعحهدرمت :*ینوک



 تا ی ی
 | مجهدکدید تاذب دهشااناو بوقاق هلم نرد بوید ( لسو هيلع هایی صد اإ

 | هدکدننا هدعب نولوا یشغ هدربتءناععیح نونالشاط یهباح هلج ایمشا نالوا |

 | یزد ثبخ وادآ یرافغ اعهج یل لو سر ت رضخم فرش یاصع نالوا هد
 | * یدلوا كاله ندنا توراف,> هم ریش هدنزبد هر کصادلب . ر تولا هراب یکتا هلا

 | تباث ندب زو صاقو یبا نب دع سو نسح ترمطح نوکانو ویسشا ہک ر دب وه
 نامعهدعر را | تغارف هلئاغع رها دعبںو دا كنج هل ایقشاندنفرط نامه رهو باو |
 ندنسهرغكلاوشهام هدعب بواواراةیجهدناولصتاقوا هنن رش دج كد هنوکزوتوا |
 هر ے٥ دع) نود هرمهاح هدنس هناش راعسییاعع ایقشاروب نم كد هنرا دعمیايکنا |

  احیدجیلغوا كرکب وبا ترمطح نیغملوا هلاصم هرزوا كاردنوک د دج مک اح

 | ردیک هلی وتکم شل رهمهلب رهمكنامع هدقانوق ی وا بورد نوکه راتو بوگید
 لطااو مهانفق لتا نالفو 97 لارا ادا )هد وتکب ھ ب ز وط قالوا ۳1

 كلذ ىر كيابل كنم لظت ۶ سبحاو یآر ا 2 ات فرقو 1

 رکورد ردقوب ERR ۷۹ راک درس وک یوتکم بوشولوب |

 یودا یطح كناو و سه نالوا نتنرملا باکو یدامادو یهداز ۴ بودا نیع

 ۱ هنر هلعرش هد رزوا هدنرک دیدرپ و ہر یاو رم ه-سعوب ل ربخ نکنی
 هدکمر و هلا یاو رم ندنتج و طاتحا وید دناوا لتف (ےط ندلوا تا

 كسار و هر ییا و ما رم لها هلا د بوحا هنا عع دیاگ لج

 یدو بولد هلا تغارف ندتفالخ هتىاا كسار ندنعح كنهدارب ور ندگناس 1

 ىلع ودا رانافاصیخ كص تنا هلا لعل هنا ) نامعا نوکر اکب مالسلا هیلع لوشر

 هدنسهناګ دادس هل اودنک هدک د مرب واضر هتغارف بو د یدش مزو ( داش الو هعاخ

 عنم هیلکلار ندکمرونک وص ندرشط تو دا هرمهاع ید هتک زوّسلا ندنااوت 1

 بودا لاھ او دەر و یاو رم یکیالو رارطضالادعب جد هباشگر 15 هدنرلک دشا ح

 هک و ل٥ ترصح هدک دادیشبا وید رلب داوا ك جهد التف یناعء ایعشا صعب نکل |

 مک بوروط هدنسوبق نوه؟امرا ررض نام بوردنوک یترالغوارر یرب ره هبا ,

 ضع یهدهرسشطو یعابنا یهدورجا یلزاعع هدیسناحول تویار ؟اوبد سەرو

 یاب هن رهش هکمنالوا كناوعا یکی بواد یراوید هناعع يا ۱
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 | اتر هکنجهبابقشا ںوقیچ هراکشآ دوخاب هل الطارادنآ بودی هنر هش ماش
 هیلعلوسرارب ز مرک یجد هی هک مزمل و ان نکج ملهادتا هد تما هدن لک د درب و ۱

 دستکش ( اعلا باذع فصن هاد نوکب هکء شب رڌ نه لر رحب ) مالسلا

 كرت یترواحم هلو-سر ترضحو یرعمهراد بودیک یخد هماشمزاوانهنسکوا

 تخارفهدنراکدتبا مزع هکنج یراضعب رانا نیغلوا یلوق ئال هزوب هب وید مزا
 نالوا رصاحم تدم لصح * یدشا دازآ نسمرکب بود نوسساوادازآ نذبا

 تواقشناورم بوئلوا لق هسکرب بوانآ راقوا هب زرا ندهرمشط هدنوک نوا ۱

  هراضهب و هت ترضح نالوا ندرایگب هدمرشط هدعب بولوا حورح ناونع |
 رانا هنفیداوا حورح نسح ایقشا ندیاهرمصاح هدقدقآیراناق بونقوط قوا ۱
 لها تردا جواب یکیا هلادع نالوا رک ذلاقیاس ندنرافوخوید رهدیا بض |

 كراثوا هدورحما بوسشآ ندرا ويد ةيفخ ندندرآ كن وا كناعع بوشاو رکم |
 نام بولوا هدنرزوا ماط نوجگا مفد یرلندا م وعش ند: رشط یس هلمج |

 .بوروک یلوسسر نرضح هدنشود هھگوا بوروتوا هج نکلاب هل وت اخ

 یتفچهلوا دیهسش نیفمر وہ وید نسردبا راسطفا هل زب هصک كجەلک هلیا رص |!
 یل رس فح =۰ هدهب ب ويڪ نوط ويد نوسلوا تروع فک ول

 یسب رپ كم راشادلوب هلبتراشا دم رو نم نکردبا نآرق توالت ب وجآ |
 هلا مهکیفکبسف ) هدفه ە* ندنناق راه كتا بوحاق هدغب بوبلزاغو

 كنآ ةللاةمكع هع رک تیاوب بویلهاط هرظفرب ةلتسوا يآ ( ماعلا عیعسلاوهو
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 هد هب راع نالوا یشان ندببسوا اعقاو بولوا مر ا وک هثغجهنلآ یماما یناق

 ندنفرطهب واعم نامزدعب دد بولوالوتقم هلک كس ناسقط ندفرطيکيا

 لها هکر د ورم ٭* ردشخلوا لیصفت «درکب وبادالوا مکتردشافا هشت آ بولتوط
 هدکد  روب هکیسک نتروب هداه-اا دءد لناعع بورک ہلجلق نیل یر ندرصه

 حار هدقداوا هرجا بول تک ینهراب شاب بوتل راب یلوق نودلاح هعنءییوتاخ
 ینؤبلاتلالض فب رح لوا هلیممق كناغع حالفوذ حاب رهدکد تادا دما ندنلوقوادآ
 یناهک ان ررغوادال * هلنا نلاق یکیدتا كلالاظ ( هررحت )یدشا لثق لطمو فقوت

 هباح راسو ىلع ترضح هدکد لدیشدا تداهمشربخ هکردب ورع (رمن ) هاج |

 ود كدلبا لامه هدهظفاح نوڪ یر ره ندننربح لاک بوراو بودرکسبوشاش 1

 ۱ لع ترمطح هلهج و جاتګ هلی ص من هنا دګ هلج هدع توروا ها هنلغ وا ونک ۱

 ح نفدتیفیکو رعو تفالغتدمو تاقو ی راترد لصف ) رایدتنا تعیبودیا هفیلخ ۱



 ەچ درب مت

 ین کس كنه هعطایف یشب زونوآ كره یتداسهش نامز ( نافع ترضح
 دمجبنوک یی یمرکبب جن زکم نواب یبنجوا نواب یکیا نواب ین
 جاق ندلیب یکیانوا ما یفالخثدم بواوا مصعلا دعب ینوک نینئااب هبنشراهجاب
 چ وا ناسا رپ ناسکماب ناسکساب شب شع یخد یر۴ تدم یدیا كسک نوک
 نکل شپناتستطاب ناسقطاب زوفط نا کسا نکس نایک ساب قلا ناسکساد ترد نا کاب
 || بولواهلصفم هلت لاوقایخد,دننفد ٹزفیکی دبا یکیا ناسکس هرزوا متا لوق

 شاب ترد نامه هدقلوک ارق یسهکت بس بولوا دیهش یٹوکه عج هرزوا یا
 نولیق ن زام هدنرافدل وب ریقرب شازاق رمماح بوراةچ ندرهشهیفخ هتسک ی لاا

 || کرد و ربنادفلس ەد رای دت ازمشرولب ویدرانوسجایراو دع بود انف د هللا هلک "
 اولا کیلع ع ورال) هدنرلکدتبا فوخ بوروک قلارقر رواک ندنرادرا راندا نفد
 راشىعدىدلوا مواع» یودیا هکتالمنولک ادنولد )4 م ده شذا انتحاراو

 مگ هنع هللآمر ىلع ترضح لاوحارد عبارباپ ی٥ ۱

 بحاصریما نازو دءام * یتا تادراودروم * ینابر مولع رهشبای (مظن ) |
 يدلوا هلکنا ندلکشم * یلوقصوا ردعباررا * هللالویبع نادره هاش * هاج
 *ردنراشباک اق تنا * لاونوا »اک |یدیاتداع * لاف رابه واو |یبکی دآ * یلج

 هتمایدلواروک اس * برتبانع نوچاک ابوشب ربا * ردنراشا بجع كنمز
 یادتاو هیلحو بسنرد لضف) ادیاههجو هللا مرک * یلعالا هرس هللا سدق * به
 لوسر ردیسهدازع كلوسرترمض> هک بلطلادبعن بلاطیبا ن نلع ( واناعا
 مشاهن دنباتن همطاف یسمدلاو بواک هدوجو نکیا هدنشاب ز یتوا مالبسلا هیلع
 ود زد شوط هدن یلع هللا مک هدک دربک هتراب ز هنجما كل هبعک فان دبع نا

 هرابزبغ ندیلع ملبامارحنب مکح ندباعص هنر تلاجوب بولوا هتنائربغ تیاو رب
 1 درو هل هد هدنرنوبن ءادتا هاوسر نرضح رل شید ردشهالوا بیصت

 شب نواب چ وانوااب یدپاب نکساب زوفطنوا هرکصاب لوا ندرکب وباو هرکصن دافون
 ثدابع الصا ندنو د کیا قجئالغوا ردسشمروتک ناعا هدنشاب یتلانواا

 كع اعم هک .دلیدكعا هد” همانصایسهدلاواقن اسدوخاب نیفمالوا رداص مانصا
 روید هسهجو هللامرک ه2دشلواداب یمسا نویهگیدتبا تکرح هدنا ینراق نوجا ۱

 هل هب هن دمبولک هناعاهمطاف یسهدلاو نکل بویلک هناعا بلاطوبا یردپ *راشءذ
 قدرکدنلب غان هراق ىلع هکر دن و رج ردڈعا تافو هده دم سویا ترعه |



 مچ در تم

 وانرغابیصب واب وپ هنروا ولتر وص ینارونو بوخ وازوک هایسویریا وازوب روک
 شلباب كدهتب ززوماو نو زواو قیص یلاقص یدبا هنسسک مسج ولقصاق وانراق
 زد لصف)یدشهراغا ییاتم هش یحیاص یاب و لامص هدف اواز بولوا ی

 یسدلاو نیغغوط نکیا هدنابیرد هکر ادب ورع ( وا یاهتشک و :باقلاو یاسا

 ییا قم" ینااانا) هدنسازغربیخ یدوقیلع هبکد لک یرد بوب وق ردیح یتدآ
 هکرد نسطاوبا یرب بولوا یراهښکز فاو ردترادشپا ههصقو یگیدید (هر درج

 هکر د نیتناص رااوبا یخدیرب یدیارومشم:هلکنوب بونوق :هاقفدغوط نسج یلغوا
 نیتناح رانا كيلعمالس) بوق مالسلا هيلع لوسر ءرکصندهدغوط نیسح

 هکیذبا بارتوپا یخدیرب یدراشعد (كیلع یفیلخ لاو كتناجم ر هذن لیلق نعف
 هيلع لوسر هدقدوب وا بواب هدر رب بودیوک هدیطاف تربضح یوناخ نوک

 هب هفط المو تبع راب دد (بارثبا ساجا) نیغ وۆزوترذاو هنتسو| توروک م السلا
 تلالد هدافسع فرش امسا ترک یدار و تبافعینک و وب للع ترص تیَلوا قلعتم
 فی رشو نیماو دابلاذطبب و یطن رمو هللادبشنا بولوا قوچخد_یملنیکما

 بقلم هلب رب ره ندنراترابعمضقویاو رازکودمالا تّوس و یدنهمو نیدابهو
 هدکد تا لوزنقن (فعاونذا اهیعتو) ار ز یدززیدخد هیعاولا ندالاوذو یذیا

 هکر دو رم ندودنک كنيلع * نیکعد(ییعندآ اٌهلعحا مهلا) مالسلا هیلعلوسر

 هللا یضر ییعترضح بقانمرد لصف) مدشونوا ن هنشنر, الضا هرکصندامدوا
 نبا كلوسر ترضح بولوا دعنال ىلئاسودحب یئاضف (دهجو هللارکو هنع

 یرارمسا مرحو یشادنرق ترخاو یندصوو یداتعم افورابیجت دردو یدامادویع
 كنوب (الوا) ردللدموتباث یودنا لمکعو لماک هدلعو اعرهبولوا یشاذرسو

 لزنام هللا باک نم دحا لزنام) سا عنا تح بودیا لوز هربثک تابآدنفح
 نوقفس نذلا) هدرسافت ردشءد (خنآدراعلت ییعقتار) یخدو دود ( لعق

 مهیلع قوخالو مهب ردنع مهر =| ھلو ةنالعو ازسر اهئاو ليللااب مهلاوما

 ترد نامهلیع ترضح نوکر هک د و نخ ند تابعنا هدنننآ (نونرح مهالو ۱

 یلک هزلا د:ع هدک دا قدص) ی رر هدزاه > ورس هدرا منو لبل نکی ا كلام بەجا ۱

 هدنفح رکب وا تناوب هدرب افت هنن * یدلوا لزا تناوب نیسغلوا لصاح رلباو

 ثیداحا هجا هدقرفتم تاقوا (انا)ردشعلوا تیاکحو تباور هلهجو یریغرب |
 تنا) اباطخ اکو اللا هيلع لوسر ٩ هکر درلنوب یراضءب تولوا دزاو هفش رش

 ۳ بود (یلع ن هاناو یعلیع) هدئعح كلوب ۲ نود ( هر < :ًالاو اندااق جا | ۱

 تم ج))_ح)چ) اپ
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e را 
 ۰ ۰ ۱ ن

 1 رظلا ) ۽ تولد (هاداعنم هداعو هالاونملاو ےھالا هالوم لعد هالوم تاک نه

 نو هللا بجا دقف ییحانمو ینحادعف الع تحا نم ه تولد ) هدابع ىلع للا

 | نارقلامم ىلع) + بود (هلا ضةبادقف نضغ#بانءو _نضغةبادةف ایلع ضوفبا
 1 ج هنلوا محفریخ علق ۷ بولد (ضو)الع ادرب تح ناقرشال ىلع عمنارقلاو

 | هللاهبص وهلوسرو هللا به رارفربغارارک الحرادغذیارا نیطعال هّلاواما) ههگ

 || ۸ رایدرپ و هبیع یغاججس تعب ی هیار یسنرا بود ( هيد. ىلع هاب هلو رو
 || بوپ وق هيهظفاحع هددنیدم یب لع نکر دیک هک و بت هوزغ مالسلاهیاع لورسر

 ۱ فَ نوکتنا یطر اما ( هدقدلوا نور تولد ( ناینصلاو ءاسلا یتفلحا (

 1 مالساا هیلع لوتسر ۵ رلیدید ( یدعب یال هنا رمغ یهومنه نوراه لزرع

 ا ردراوک رلزآ بورد ( مهسبح هنا ینربخاو عب را بح ین ماهلانآ ) نوکرب
 ۵ رابدند (نالسو دادعلاو رذوبا) هرکص بولد (ےھنم ییعر هرک چ وا هدق داروص

 دنا قلق یذلاو) هکر دشءد هدنهح E یسودنک ىلع نرعو> نوکر ۱۰

 ۱۱ ( قفانعالا یضغبالو نمؤمالا نبال ایا الا یا دهعا هلا ةع-لا أرب و
 نودایضاق هع یب مالتسلا هلع لوسر هکردب ورم ندباع ت رضح هنن

 و رکصادامد وب نوهق> هللا نیکعد (هناسا تدثو هبلق دها مهالا) بوروا ریسک ک
eنوهدنصاا) مالساا هيلع لوسر ۷۳ یدد مدلوا نعا همش هداوعدرب  

 | نیلسرلا اوعتا موقاد لاق ىذلا نیما لآ نمؤم راهلا ىرمنب بیبح ةثالث

 طلا دیدم ات۱) مالسلا هيلع لوسر ۳ یدید ( ےھلصفا وهو تالا بلاطییا

 رده# یک یتکیدد مک اههنثیدحوب یطویس هدافلتطناخمی رات * یدید (اهباب ییعو

 | ردشعد ردنسح ثیدح هکلب ردعوضوم یک یراکدید یوونو یزوجا نیا هلو
 ۱ لع ترضح ( 5ا ) رد هقلعتم هب لع ترصح ۳4۹ ) هق رفتم دناوذ رد لصف (

 رع ترضح هکر دوب یراضغب بولوا دع: یرلانئو حدم كراب ربغو راک هدنفح

 "هلضعمنم هللاب ذومن ) هعفدلوا عقاو لاح لکشمرب دو بوبد (یلع اناضقا)
 ترضحو ردروهشم لثم (اهل نسحاياالو- هيض ) قیحیدربد (نسطاوبااها سال

 تبساا نا دنعس یدونولد (اهودعنال افلا لع نع ههئاخدح اذا) سابعنا

 كروص رکسرروص هره کی یهلیدزرعد یولس یس رب چ ندهاکک یربغ ندیلع

 هدقدتلوا دا ىلع نره هدناب ھن اط تر ەح جدو ردکءد میر و باوج
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 | باصانم دحال دروام)لرنح نیدجا ماما خدو بوبد( ةثسلاب قب نماء اما ) |
 لعرد هدناخ) یدد (هنع هللا یر لعل دروام لئاضفلا نه مالسلا هيلع هللا لوسر

 یس هيلع لا طف كنيلع ترمضح هد هباڪګ ءالع تاقبطلصف هد هباع باب ( وا لاکو |

 هرکصتدناغعو ر عورکب وبا هک هلوا مولعه دعب بونلو ارظن اکا ردشازاب الصفم یلاوحا
 مولع یماکحاو لئاسم هح كنهرهاظ مولع یولوا هباسحک میج لضفاو عا

 هیلعلوسر هکر دب دص ندودنک ین بولوا ذخا ندنوب یس هلج دوخ كنهثطام

 یدلوا حف باب رکیندنرب رهكرلد اب وا (iade پودرک وا ب باب كيب ندا م كاا

 دعت شید كعا راھطا نب رارس | كنه رمش مد یک کوه دو

 بود فیت باتکرب ولدآ هعماج رفجهد هیکسم جیاوف مدرزا راباک یوی راوطراطق
 روما راک | بواواعرفتم ندناقیاعحو قیاقدوهیددغ رارمناو هیفرح مولع عیج
 كنا نکل ردشعا حرخرلتعنص هلتاراشاو زومرو جرد جد هدنآ یهناو هیضام

| 
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 صوص هةم سک ررب نط دعب انط؛ ندندالوا كعا مد یش 6 یترارسا

 لابضاترع للو یلعکر دب وره (وا تالاک عاوناردهدناف)ردروک ذموپد ید
 بودبا ضارعا تباغ ندضارم یابند ضارعاو رهاوجو ضارغا یو باق
 هدنرزبد ندنولص تزنک نواوا هرزوا تعاطو تدابع اغا دو تعانقو دهز لاک

 توفو هدباوج تعرسو اکذ ید شع هناهن یهو ییسو یدشع یتاروسان
 "بولوا ندمدآ ینب ءاسکح ءامظعو ندلاع رداون هیاب ره تالکتم لحو طفح
 هدنغالبو تحاصف یدبا ةيلع ل عمو هيلا جاستح هه اعګ هدلناسه لئالج

 للع روهشع نیغلوا نالا راشعو نارفالا قاف دوخ هدنواهسم تعاصتو

 بحاص ته یلاع یوخترک و یور هدنخ هدستاغ یدروئلوا لثم برض بولوا
  اطعاا تاطتسم اع دلا ناھ س وهو رذع لباقو وُهع لهاو ملسو را نواعم

 هنادیم هناد رخ ااا دیس زواصح «دناوزغ عیج یرغ ندکو بت ورک: * ید

 اط وصخ یکیدتا رازمب ندنراناجو راز نب راک «درازراک كرا رافک برا ۱
 تاذ لص * ردتاغو لب یب تمارکو تعا یندنسوک هدریخ ملق حف ۱

 مالسعاو جرش مالاي یس هددنسد لاعفو هدیج لاصخ نالوا هدننافص كلم

 نكت هفراع ردلنع ( ع)ردماهفالا یوذ مولعم یودیا جاتحم هلفتسم باکرب
 ةبقتم ةرمشع یناسع یلعا تناك ) ردا سابع نبا کر دب ورم (دناوف ) «راشالا
 لسو هملع هللاییص هلا لوسر ناک) ردبا هلسما (ذمالا هنهنم دحال تناکام

 هکزد ورم ندنسودنک كنيلع یخدو ( یلعالاهملکی ناادحا اتم لل بضغ اذا |

 ( تدرام )

Tw TT ها 



 1 لغو یهجو سو هيلع هللا ی یص هللا لو سر حج ذنم تعدصالو تدمرام) |
 | هکردب ورم نمالسا هیلع لوسر ترمضح (دیارلا ییاطعا نی>رببخ موب ینیعیف

 ۱: قرفو جراوخ بود (هلبزمت لع تاناقاک نآرفلاییع لناقت كلا ) ااطخ هیج زا
 || قسشا) اباطخ اکا هنب ردتراشا هنغج هلوا هدنلا كلا قح بو دیا هلناقم ها هیغاب

 | ( اعا هلوسرو هلا ) دوپ بوبد نیلوالا قشانم یردتا ییعاب نالجر سالا |

 || ذوب پوبد (نیرخ الا نشا نم یردتا) هرکص بوید (ةفانلا رقاع) هدکدید
 | نبر الا قشا) هدتباوررپ بوبد (تالتاق) هدنباوررپ هدکدید (هلوسرو اعا هلا)

 (هذهاهنء لییف) بورتسوک نی رشاب كرابمودنک بوبد (هذه ىلع كب رض یذلا

 | ناق هنلاقص بولپ راب یشاپ كنيلع ترض> بوسوک ینیرالاقص رابه ب وید
 یامد ) هکر دن و ره ندیلع هب * رلیدتبا تراشا هنغج هلوا دیهش هلغلوا ناور

 > دوهبلا هتعغدا یسع نم الثم كيف نا لاعف و هيل هلبا لص هل لو سر
 نانا تالهب هناوالا هب سیا یزنلا للاب هوازنا تح یراصلا هتیجاو دما اوتهب

 | *یدید (نتنهب نا ىلع یناژلش هک ضو ف سالا یتجرقب طرفم بج

 (رإهقلا دجاولا ههأكاللا ) دوخاب ( ههارداقلا مثل یشقن كنب رهم كردبو رج |
 || بنک یسنلا ناسکس زویشب ندراث دح یکیدتبا تیاور ندلوسر تریضح یدیا ||

 هلا نوک طخ ادتیا یعظع,نارق هدهیکسم جاو * راشءد ردر وک ذع هد داحا

 || دارد دناوف) ردروک ذموپد ردیاج نروک یرضخ ترضح ندهاجصو نزاب
 هگردب ور. ندیلؤدلا دوس-الاوبا یس هجاوخ یرالغواو ی رادرک اش ( و لع

 یتیبس بوروکر دبا رکف پودبا هغاشا نشاب هنع هللایصر ینیلج ت ربضج نوکرب |
 لوصایف اباک عنصا نا تدراق ان اذه. کدلب ین تعج ینا ) هدمگیدلیا لاپ
 جوا بود (دغللا ينه تب و اتییحا اذه تاع. نا) یحدنی بول د)ب )هس رعلأ؛

 فر>و لفو مسا هلک مالکلا ےجرلا نحرا هللا مپ ) هدیخیدراو هرکصندنوک
 نعم نع بنام فرباو ىعجملا ةکر ح نع نام لعفلاو یمسلا نع ًاااممسالاغ

 بل عوام هیفدزو هعبت) بور و هيلا یدسغاکرب شلزانوید (لفالویساب سپل
 ایاو,ریصالو رهاظب سال "یشو رعصعو رها يالت ءایشالا نادقیالبایااب لعاو

 هرزوا یني رم ما هدءهب بوبد ( رعضمالو رهاظب سالام ةفرعم ینا ءالعلا لات

 | بصن فورح ند هلج مدتیا ضرع نفی رش پانچ بوډا عچ رانی مپ
 ۱ نکل هلو دی دبی بوزا ییرافرچ ن: اکو لءلو تلو ناو نا بواوا هل

 | نظ ندیصا فورح ینآ دن, بوبج كلدلبا لر ینا نوھ ,دیفلدمزاب فرج
 سس سس
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 2 زی فو (مداخ) یدد اد اهذرذ اهتم یهلب) هدیگیدند مدعا

 اع تیکح تایلاع تاک دحب قلعتم هفوصت رارساو مولع قباقد كالع

 ۳ یا نوعکمتیا جرد هنوعندنا هلو دناوذ ناکوبشا تولوا شازاب |

 ناک یتف) یدوهب رب هکرد ورم ۱ یدلوا راصتقا هنرک ذ ید رش مالک یکیا
 هل سال ناک فیک الب ناک ةنونیک الو ناک وه ناکء نکل ) «دقدروصود (انب ر

 یدو نیکمر و باوجود ( باغ لک باغ وهف هنود تاناغلا تعطقنا ةیافالو لبق
 ند ردقو اضفود ردعلا نع یربسخا ید هنسکرب ۲ یدلوا یدتهم اعا

 (هلنال ی 2 ) هدقدروص رار 0 تولد E قا رط) هدفدررص

 هدف دروص رار 5 تولد (دتنفت الف كيلع یخ  رمس) 0 راز 5 بود

 1 هدک دید ءاشال لب یجدوا تولد (تتشالوا ءاشال كل هللا ن لئاساا اهبا) 1

 لها یودا یناشو یناک باوج هت اص م بحاص تولد ۳ یالعتسق ) ۱

 ۱ ]تا سو «فارط کت تسا لک ۲ ھار د (ع) زد کات وخ ذآ
 ندتماتسا نورس مالک ددعزوب نالوا روهشم هلکعد هکدص كنيلع ترضح |[

 زکف علوا رکذ هدلحوب نیسغلوا حیاصن تام عماج یددلا ثعاب ددع قرق

 م و او ۴ وا ۲ هناعاب فرعب ءرلا ناعا ۱ ردرلئوب هکیدتا وا ۱
 فعضنم ةولصلا ف هرلا لساکت ۸ هلئترناب لأقل ۷ هودع ءرلا نطب ٩ دعست E رال ابایندلاعب ع هبهذنم ريخ ءرلا بدا ۳ بش كاساو
 ءرلا لاج ۱۱ دحشاعدج ۱۰ یوهو لك و بخ تاکاهم ثالث ٩ ناعالا

 ةعاسلا لاقل اذلوجوذعاس لطابلاذاوج م ناطبش ءوسلا سج ۱۷ للا
 مکتنسلاب ساثلا اوطلاخ ۱٩ حرس كفن فلاخ ۱۵ ءربغ نأ هللا فخ 6
 ةمایقلا موب وهو بتناك ام ءرمل ناف مکب ولقو مکلاعاب مهولباز و کداسحاو

 هوس ۱٩ انازرلاب ةنوحمم اندلا ااوز ۸ رج سر ادا ۱۷ بحانم عم
 توکس ۲۱ هنری رس نع یت نمولا سس ۷۰ اهن صالخال ةشحو قلا

 كرتذفل الا طرش ۲۳ لیلا نمرشك نمرمخ هفرعلا نم ةع م ناسنالاةمالش ناسالا |

 بانا برمط ۳۹ دحا لک قزرهللا نع o ساثلا هیعس نه سالا رش ۲۶ هفاکلا ۲

 لظ ۷۵ نامالا ضد رظن هلط ۲۸ نانسلانعطنم دشا ناسالا برص ۲۷ عجوا |

 لهاج قیدصنممخ لفاعودع ۳۱ ناعالانم ملاولع ۳. حوعا ج وعالا [
 هلا لک بیعع ۳ ههمللا نم ربقلا بآ دع ۳ كيلح رده اس Ji ردق لع ۳۲

oe EEدا و ۳۷ انعلا ىلا ل ۳ همالمزنک. همالک رک نم  

 ( رغ )
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 رده ءرلا مو ۳۵ هوا سالج نه رمح ءرلا هدحو ۳/۸ طط ههطوم رغ یف 1

 ىذا Uا) كایلع ترە هحرک ا (هدناف ( هباط) اک قزرا كىلطد ٤٤ دخه

 ۱ ردا5د تا هته > یکیدید رش یرم-۶ ندرحر ییدد (هردیح یا یت”

 | بترم هدنیطا باتکر وادا ىلع ناود شازاب ح رش لقتتسم نکل را ش٤ د

 1 ندنرلا نیل وا یرلناس نیح تادرفهو تایعاب رو داصف دم تدهمو

 لطفود سیا یهلا (یظا ( وا لفن حاصتالا لحال حاصق راعشا ضع

 یھلا قە * لنج ین راب كيف نطو * ی2 فعاف اناط>ود یاو * نهو

 دلا ا * رسا كیادعنم وقعد 2 رب A یل سالن مانا (رکد ( ییط نسح ۱

 ساناا يع * اهر دعت كيلع ابن دلا تداح ادا ( رکدد) دج هب تناو رفخت ناو "

 یهاذا اهیقس لحلالو * تابقا یهاذا اهنف دوطاالف * بلقتت اهنا ارط |

 * تیک اسیندلا اعا * ت وج ابدلل سل * ءافاتئدلا اعا (رکید) هد |

 || نع یرملو * توق لهاسا اهبا + اهیف كفکی دقلو * توکشلا وتس

 | ربصال * هب رج مابالاقو تدجو نتا (رگید) توع اسهیفنم لک * بیرق
  رفطاا زافالا ربصلا يحهساو # هرلاطد ساق دج نم لقو * رثالا :دوج ةا ۱

 | صعثا لحو * هصردو هنوهشا مهعقاو * هصقنب مهفرعا سائلا عا (رکید)
 ۱ رهدلا يع رب تصا 0 هد ) قا اسیع ناسم کش # ر تیت ساھ

 عافتاال رادب نوگنالو * طوط حوللاینامرمسغ یرتالف * دحا ىلع بضفغتال

 * ءو نهلاغ نهرکذ عد (رکید) طوسبم قزراو ةعساو ضرالاو * اهب
 ل نهب وافو * هنربج ال م كاو ن رس, * ءاوس نه دوهعو اصلا د ۱

 عمالو * عمطا الف شدعلایفو * ایندلا ی ع صرطا عد (رکید) ءالخ ءاودلا

 * عرم هت اهرغ یف ما كفرا ینا یردنالو * عمک نمل یردنالف * لاسلانم

 (رکید) عن نم لک غ عمطبنم لکربقف * عقنال هراا دكو موسقم قزرلا ناف
 | .انکلو * بلاطاا ىلعا تان لقعو لطف و * ةنطفب لانت اندلا تناك ولف
 یکسمالاب دغلا سف (رکید ) بلاط هلبحال كيلم لطفو × ةمكو ظح یازرالا

 نرالو × اهراز وال ندرغالف × اهباخر یس نیمسئالو * عرس
 | ةيفيك (رکید) اهباب رال ءاشال ناب * اهب حدفاو ربك رودلا لس * اهباص وال

 هایشالا اثنا یذلا وه * مدقلا رابطا ةشک فیکف * اهکردب هرلا سا ءرأا
 * ملاع نطف بیدا نمک (رکید ) مسا ندعسم هک رد فیکف * امدتیم |



 یار, نهلا زب دقت كلذ * هلامرثکم لوهج نمو * مبدع لقم لسقماا لیکنسم ر
 متیلا سل * تالا با اهتف ةحالدلا لب * ادع اشنا ةيلبلا سال (رکید)

 لبال شانلا مک ااه (رکید) * بسا و ]لا حبب ےتیلالب * هدلا و تاغدق یذلا |
 رشک ی لع * اھا نی نبع حال یا * ادنف لفا ینا لعد ہللاو * مهلقاام |

 ناک وهادو اذا * لب نوکب الف نوکب الام ( رکید ) ادخا یراال نکلو
 عسل * نوڙت بعتع اه اوخاو * هتفوین 6 وهام نوکیس * نوکیس

 دین تولانمأنال ( رکید) * نییهمو نجاحیظح واظ> * هیعسب لانالف یوقلا |
 لکل * ةنفأل تولا ماهسش ناب لعاو * شرطاو بالا تعنعولو * سغالو
 لودعشم هلاند ب ولو ۴ ةت سدت نا یضرت كد لانا * نیزتمو اتم عردق

 ۱ ليلا لدا رجال ةنیفسلا نا ۷ اهکلاسم کال لو ةاخلا وجرت * شدلا نم ۱
 ۱ هیهش نام ترضح ركب و رغ( »ھو هلا مرک یب تحت تیفک رد لصف ) |

 کرا نوک وا تولوا نور تا توروک توراو یف ترمضح هدقداوا ۱

 ۱ دیک ردن لها هدنرلکد لید كعا توت کو در. کک زمکا هرکص نوک سالا جواب

 | قدئس تواک هلج زالوا مدنایح كرد لها نیکعد ردوا هفیلخ هش رار دنا تعش ا

 ی زوفط نوا كئسن هخایذ یسب زولوا كرته هدنزا کد ردق و قجا

 | هدب ریپ زو هل ط ادستا بوقیچ هربع بوواو دف رش دجسم هل هلچ هدننوک |
 | ناو هب ژن دی تس نضاقو نا نب دنتس نداپاعص رابک یفذناتعتب هیاحضراخ |

 ۱ ةماتحساو تما دن زو یورا بيچصو ىرذخلا دت« س وأو تا ن كانشحو رع |

 دعو دج ن لسو تالاع نی بعکو مالعس نب هللاذبعو هبعش ن غمو دب زنا
 تاج نوعظمن ةمادقو هز نا باکو دسعن ةلاطفو زمشب نب نامعلو هاست ن
 زاید رک بوخپاق دک د عنا بلط یتعابتاو ناو رح لع ترن سب * رابدعا

 ینشفالخ نه ثمسیب ندرب یراقهزوط قلخ كندرضب و قلخ نچ تالو هدعب
 ندنرلفرظ ناهع ورع یربندلس یمرکب اخ ماشدالب حج بودا تعاطاو لوق

 تنک(الوا) (لج عقورد لصف) زاب دا تیب هو واع نالوا یرلک اح ةبات |

 ندنهظو كعا نط نتتحو خظعلو تخم رب ره كن هادف هک زدر وک نم هدمالک |

 هه خداے كازا ندنط ءوتسو ندنوادعو فن هلا نو ندلو |

 دیاصک (اینائ) ردشهلوا لیصفت هدهباحص لاوحا باب مكت زد بجاو هل تلالد
 هثب راض ءب تز هننواطخد :دنصوص> نامزانهو تاب راح نالوا عفاو هدشارا ۲

 لاتفوعازن نالوا هدرلنآ از ز ردهزالوبجاو مزاج هجورب د ژارمحا ندنط ود ا

 ( لها



 چ دمو 8=

 لس دېاغو لماک لام رب ره بویاوا نوجا لانو هاچ تبح یک اند لها

 ەزتۆ ی ظح تاۋ رتشظبا دزلئاوا تا صد نیک راد اش بودا نوا قتح

 رز نیکماغا زوضق 2 ردق ی یرالقع قانضر لیضا درع

 رنصلاج E هسمز د نکو كرا ا 8 ااو تب

 قدح ) E هش اےس مه انها اهر هغد داژ ییاق ال ن ل ) هدطوی

 هد راو 4 مو قو ذی راح 1 مولع صد ردنا تذاه شو ۹

 ترضحاماس میز رو ریظ ندر هرشعاکر دوب لاجالیظغ ليصس نالوا

 ناص یدلوا بیسس بویلوا عام لامع لق قو هدعب نودا تعيب هلع

 هنیاظ ناق كاعع یهشناع ترضحدنا نوراو ه هک م هرکض نوک جاقرب ندنراتعب

 هل بورب و رکسعو لام یک اج ییا شاک ندلع ثیالو كاف بودبا كر
 | هلک كب چوا هلج هدعب نوقیچ هللا وارتاقو ولنآ ځد زوبترد ولهود زوینرد

 یناع بولتوط کاح هدکد نا كنج کم هلرانو اح كنا بوراو هبهرصب هللا
 بولر وو وقتابوععلا دی REN ریه رآت دا تنواعم ناتو راند | لثق

 كنتفالخ دک دسیا ىلع ترضح هد منده نودا تعد هرب ز و ملط هرمع) لها

 پوتیچ هلی هنسک زوی زوفط نامه وای ثكبب ترد ندیربغو هی مدنيا چن درد
 بو, وا هنسک كیپ نوا هدکد لېد تنواعم ندنتلخ: پوراو هبهف وک و وغوط |
 لاحتدعنم نوردنوک ریش ورد یل دبع كنج نوسک وف ناپ قحاب هک وا بودا |
 یسجنر نوا :كنسمرخ الا یداخج یفبنلا زوتوا كلر ڪه هک نوک یبا هدقدلوا |

 قآ ولذآ ل دلد لسو هيلع هللا نص لودر :ت رطح یلعترضح یدیا ینوک نسجت
 ودنک هش ییدحمط تساقح ادتیا هدفدالسشد هکنچ رکسع یکنا بوش هنن وتاق

 بوبا دش بوروا هلقوا «انب هنتوا دع ول رک ثبخ ناو نالوا ندنزافرط
 بواب هدنداورب .بوتشود هندرا تا هنسسک چ وا بفوجأق دب ز تومط> هلو

 رک ندفرط یا هاد رک زەك تؤدا دېش و دم نکرالیف زام دوخان نکروبوا

 نوک هنسک ر یهود نرو وک نس هذ كن هشناص ترمطح هدقداوا كنج

 3: ہک كچ وانواا كب نوا لج ن دفرط یک: ال هگبوئصیرکسع هدک دشود

 لع ترضع كت : ید نواب كس . درک ندنفرظ هشنآمان یزادع» كم یر یاد

 هذورسهل ىلع رفح هدعا # * یدلو لوق 3 : رک یادی نامه 4 4



 تک هو زلتمس

 مالسلا هيلع لوسر ترضح ٌهجوز هشناع هدانا لوا بوروت.ا نوک شب نوا
 5 یدنک یسودنک بوردنوک هیدکم 2 ر عاونا ود زدننسولا ماو
 ردیعسا كرب رب دنرانکی ہرا تارق هرزوا ینزو نیک س (نيفص هبراحم ةفورد

 قشمدیکلع وکو لناوهدق دل اوا دیهشناهکترمض> هک رد وب یلاججا لاک داال ص ذل ول

 ندقازوا كنامعبولوا ک اح ةبابنهدناورپ نداییم رکیبوت وق هنتسو اربنم ولی دلیآ هماش

 عج دنسک كش انیکعاكي زح قیلخ هبلطن هاعتا یا كن هبواعم یمص> عو

 هب واعم ندهفوک ىلع ترڪح نيڪلوا شعا E لجهعفو هدانا لوا بواوا

 دوا بوردنوک ىجا وید مرا كنچ وا راتوسشا تعیاکبةلماشلها
 یزوید ندرد لها یرفن شع ندنراګا . ىلج ترجح هدک دا ا رابشخا کنج

 ك نا_تهط نالوا ندراضناو ن رجاهمر 1 یزویترد نذناوضر تعیلها

 نودک هنیفص ینوک ی ین كيلاوش یستلازوتوا كنرعم هل[ رکبع كس ش شعاب

 هللارکسع كن شعلا كب ناسکس ناما كب یرکیزو ةد دل ین واصم
 نونوق هربزسوص بولک ىلع ترضح لکسسع ۶ ولو هنارف بوراو مدقعِندیلع

 یرهنسکرفاو نوکروا هبواعم رکسع «دئرکدتا موجه کجا هب وصهدعب

 بونوق هب واعم رکسع هر زسدوص یلپع ترضح رکسع هنراثکو ص بلوا قرغ
 هکمر دتنات تعج دن ودنک نوهک اکو دیرناف كرل السه هر هد واعم ىلع ترم ەدعر

 بوئلوا قافتا لص كد هنرخآ مرګ هدقدلوا یصار هب واعم بوردنوک راربخ لصتم
 شخاف كلذكلذ راصق راصف رع كرغ) هیهب واعمیلعترضح هدنرخاوامرحم

 یردفییع) اک |یخدوا بوردنوک بوزابوند (اذهبیدهن كلەف تالءهف شحاق
 هبنشراهجهدند هرغرفصهام هدفدلواررقمیدانع بوردنوک باوخود (یزدقیغ

 ترضحهداثنالوابولوا كنج نوکر هد هنوکز و قط نون الف: رافصرکسع یا ینوک
 اکا اقباس هدقدلوا دیهش رسان نب راع ندهباح ءامظع ءامد- هدنفرط ىلع

 كە اج کسع نیکعد ( ةيغابلا هثفلاكلتفت راعا )مالسلا هلع لوسر .ترمضح

 یسه مک می جاوا توض تار د ندکنجوب دزشعازپ یغاطو یعاد یسهقرفرب

 هلاد ر هناشن تعا ىلع ترمضحییح تولوا كنح کع لصتم كد هحاصات

 کیا هدنیفص لآزم لصح نودنا لتق هتک زوئرد هلبلا ودنک نورک هنادیم |

 بر> هدنوک چ وا بولوا كنج رک ناةط بورووا نوک نوازوب هل رکسع
 ندنف رط هب واعه كش نر 5 ندنف رط ىلع نربضح بواوادتشم برضو د

 برطضم هلاحوب هب واعم بوللوا لق هتک كيشب ناسکسات كی شب قرق |
 Es ندنرکسءودنک هلبولعت صاعلا ن ورجیرب ز زو نده اڪ هدقذلوا |
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 اد هدا ندضرط یکیارلنایس ب وتوط هدنرال بوجآ بورپ و فش*رر

 یضاراکا نت هلج هسزردا یافتا هرکف هن ییسکیا بودا رکح هد نارا هلظع

 نی ورع ر وب نم ندنفرطهپ واعم هدسعب بودا زادنود مل دبا هلاصم بولوا
 ییا وسشا بوئوا نییعد یرعشالا یسوم وبا ندتفرط لع ترمه> صاعلا

 بولپ زاب هماننتص دنوم وب بوشادهع کا مکح هلقافتا ھر کفر پواوا

 ه دعا نسادتا هری نوهکمتا 4ل. هراس وە وبا نیک عا هدعو نکا , رەھ تیالص

 هلمقاقنا رانا سد هلج «دعببودا علخ ندتفالح فە واع ن ك يلد نس ب ويح ی ۱

 تولد وشک هیاکااب عارب ندنتسارا دع تما بواوا هعیلخوا هس راد ۳

 نیلسلا مع لعحو هبحاصاتم لک ماش ناوهو هیلعو رگ یارو نار ععجا رھا نم

 مش نم اواوو مک رھا اولبتساف ایلع تعلخ یتاوا وبحانم ےھبلع نوا وب ےھیلا

 كر كورع یسوم وبا هدک دنا بولد ) هماعع ,سانلا قحاو مدن بااطلاو ناعع

 هماشهب واعمنوشود هعاررارکت هب واعدو ىلع ترمضح کف نالوا هلر> هلت وب

 لا لاک بوبد ( ی واعمعاطب ویصعا)یلعترمضح بو دناتعیباک !ماشلها بودیک
 تکوشوتوق هب واعم بواک فوض هتفالخ روما توراو هب هفوک هلا مغدم معو

 مکست یدلوا دیهش هد هفوکه رکص لییکاا ند هصد وب ىلع ترمه تولو

 ینا ندعس ند ورسم ؟هرسنمع هد هق رفتم دالر هکر دب وه ا زولک بب زد نع

 یرشالایموموبا تباثنیدبز ندنفارشا كن هاج راسو دن زنی دیس هلا صاقو,

1 
۱ 

 ۱ نارق هک لیدنا نییە اح هککا لصف یزعام ی لمدا بصل ےکح ییهنسک ررب ۱

 : عج هدناکهمان لدنطاةمودهدرب قانوقرتواهب هذ وکو ماشو هل لب كح هک ےک

 زونوا تودیک هماش هل رک دنع ید هب وا٠ هر هفوک هلل رکسسع یلع تریص>ح

 زوب رد رد ندنیفرط یرعشالا یسومولا هلا ورگ هدوعو» لع هدشنابعش ال

 | ژرعروب نم بوی ىلع ترمضح نکلا بولک هلبب هب واع« بولوا عج هلسان فارشا

 : هره بوناشا نیفلوا نود یابند رکمور د كراتو نورد یناص هدتاع یسوعوبا

 || اهل لاالواه مال صارت إف ذمالا هذه ماف انرظنانا سانلا اهبا ) بوقیج

 || ملخنم متععسام یسوموبا لاق د-3 ) بوتیچ ورع هدعب بونا ند ريم بوبد

 بودیکهب هکم ندنراع تماغ بود * (تردغهللاكةفوالكالام) بوئجا دنکو دک
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 نم) هاحع هع یخدو هلس» ندم یلسلارمسلاوبا ورا بیهصدب زنی ةماسا
 اباق رافکلاورغ ناکاذا) بودا راتخا یلرع هکعوهف» ( هلزعلاف هلرعلا راتخا

 هنب برا نیفص ةعقو بود (تلبلالها لتافنالف یغبلاو ةتفلالها لاتعاماغ
 رک ذاناسهکرد وب اجا خد کال ص ةتوشا (جراوخروهظلصف) رایدثراقالصا
 | ناورهتهدن رفدادغب ندیلع نرضحرکسع هدقدلوا عقاو یصوصخ ےک نالوا

 | نسرد هلاک اج نیدلرویب (هلالا کلا نا ) هدنآرقابقشا یرادقم كب نوا نالوا قلخ

 | هیلعتربض> هد»!ب ونصا هب لع ترضح وبد كدلوایصار هنیکح ناسا نوه

 | حورخپودیالطاب داقتعاوندردررفاک اشاحهنب رلعباوتو يها هلجو هه واععو
 ( راتلابالک جراوط ا) مالا ا هلع لوسر ترضح بوئوقدآوب دجراو هدنراکدتا

 یبهدان ز ندنهصدهدکد ردنوک, یسابعنبان وا تح صدر زوب یلعترضح نیغهروس

 ۱ یرانام س” بوسک ر الوپ هدنآ توراوهاورت بو دنادانعیرلیهاب بواک هفاصتاو هن و

 ثرد بوذا هبلغ هدقدنلوا كنج بوراو هرانوب ىلع. ترضح ,دنرافدلشاپ هفمرق

 سصب و للاوذ ندنراسیر بواتروق هنسک ید نامه ندنرلجما بورف یجراج كيب

 پوإاغوچ جراوخ ٌهفلاط هنب هللامزرو رم رایدنلوالتق رايربغو سبقن ثحشاو
 | یدب هرزوا لطاب داعتعا لوتس عا یرب ره هرکصتدک انشا هددامتعا ضعي

 | ءادشآ رد لصف )رد شملوا ناب یرالاوجا هدمالک ع بتک مکتت رایدلوا هقرف
 | ترمضح مالسلا هيلع لوسر ترضح هکر دو رھ (دمت تمارد هلاض قرف روهظ
 یراصللا هتنجاو ةما اوت قح دوبلا هضغبا یسعنع الم كيفنآ ) ایاطخ هن ىلع
 لاغاب نانا كيف ئالم ) دو یرلکدید ) هن سال یذلا لا هولزنا فح

 ۱ یسهفاط جراوخ ندا توادعو ضفالوا بود اروهظ یراکدید (لاخ ضغیو |
 ۱ هت اس ن د هعینش ةعرڈت ندی!هدناع ترفه ةا ساز تم فل اجهج رش ەد ەبر

 کا ابر ةنعا مهیلع ةاتع ةالغ وبشا بولوا ادیب هفاطزب یراکدید الغ خدو
 | هبییعابس نب هللادبع یراسنر بودیا لطاب داقتعاویدرد هللا نوح |ینعالکو اشاح
 | نوکروس هنرهشنیادمییدیب نیعلوا هدک دا باطخ وید ( اقح هلالا تنا)
 | هفیاخا:هفناطلواهدعب وفا: هشت آ نب راضعب كالتلواهدلظان عزوب هدعپ بودا
 | نکیا لظاب یرادافتعا كن هلج بولّوا هفلنودربخ قرف یجرکی هفک اع تاالض

 هر دق مهدعب بواوا ردنارافک ۱ نی رزبیرب بودنا عزت هدنرا هلطات لّیاتسم ضعج
 | لصح بودبا روهظ یرهفأط ههبشمو هیربجو هثجمو ضذاورو هلزاعموب
 | ردشهاوا لیصفت هدمالک بنک میکعن *یدلوا ادب هلطاب قرف یبا شب هلن ردت

 ( انیصع



 دن تمرع لاعفالاو لاوقالا ىف لالضااو میززانم لاستلا كللا هنلانصع ) |ا

 دی دیر

 هدنددع رنو ) لع ترضحدالوارد لصف ( لاص الا او ودغلابړسو هیلع هللا لص

 نواب زوهطنونا ا نکسنوا تاک را یکیانوااب قلانواا ترد نوا تولوا فالتخا

 ىلاوجا نیسغلوا هقلخ ( نسح )رد وب یرلعهانوخ د رایدنازق یدب نوا قلا |

 ۳ هدنرشآكآ هلتیسانم یرد د و ار ( نیسح ) رو٣ لوا ر 3 هدیاب 4هس ب رق نع

 تش همطاف ترصح یژهدلاو دلرردارب ج وا وش ( نع ) روئلوا رک ذ هدیاب

 تافونکب | كح وک هدساچخ ناتک ن وا نسک ردلش و هيلع هللا لصد ترضح |

 نیغلوا عقاو كو-شود ندي طقس هدیونلا جراعم بانک نکل بوند ىدا ||
 رذروک ذهوبد یدم هشابید نسح تولوا باس هناوم ض م کز ههطاو ترض

 یرغيلع ترضح هدشنابح هطاف ارب زرارید هیفنخانا دج اکو ب (ریک الادح ) |[

1 

 هد تف الح ربو هدک دتا تافو همطاو نوعوط جد 4 ر راح بویلآ نوئاخ
 رسا

 هصوصخ وب تواوا نده راجراب ند هح وکم یتیدلا ندنس هلق هفشح ییبنالوا

 عیش وردا هدشاع یدراشعا تراشاوما سو هیاع هللا ملص ل اوسر ترص>

 هی هکم اظ حاج یدا یراداع كئساياب هدلج 2 دو بولوا هنسکے فو یو

 جوا هی هکم بوئصدج,دکنج هلحا> ندنفرطرمب زنا هدکد اک بوکج ركع |ا

 (ریکا سابع ) یدتا تاقو هدنرب ناسکس كرم ںودیک ةا ضرا قاتوق

 ده باش هدوم ندنآ بولوا یرا راع كاسح ترت ح یردار هدالب رک دعقو

 ردندرلنآ دوب ( رفعج )یدلوا دیهش هدالب رک حد وپ (ناسمع) یدلوا
 ردوتاخر وادآ نیما یزلهدلاو كل ردار تردوشارددران آ یدو ( هلنآ د.ع (

 ( یبح ) ردهب راجدلوما یسهدلاو ردندالب رک ءادهش یخدوب ( طسوالادی# )

 ترضح هکر دسع تفاعمایرهدلاو هلا یبح (نوع) یدتاتافو نکیا کاچوک

 هرکب وبا ترضح هدفدلوا دیهشلوا بولوا یتوتاخ كراط رفعج یردارپ كنيلع
 یسدلاو( ربک الارع ) یدشهلح کنه ىلع ترض>هدک دتا تافو یدو بوئلحاکت

 د ) یدیاهب راج شغل نوتاص ندنررپسسا یسلیبق بلد نب نالوا دنرم
 ماقتنا ( هللادیبع ) یدبا عیب ران صاسلاییا تنی ماما یسهدلاو ( رفصالا
 بد هلبارمب لان بهصم نعت رات ندا جورخ هلیسهنام نیس> ترضح

 ندلشهنیب قواو كزردارپ یکیاوپ ( رک: وبا ) یدتا لتق یدیبع دهب راحت
 | هللا لوسرٹنب دمطاخ ترمفسیسهدلاو (یریکلا بل 5 ) ردذوعندلاخ ب لل

 _ هلیابش ز ر یزق هدقداوا وا دیه ش ىلع یسع رغمخ ی هللادبع ردلسو هيلع هلال

(AY) 
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 3 دهه ۳و تر جک تاک

 ندئراطاقب (همطاف ) ردینوتاخ تالیدع کت رغص الا هللا د.عییغوایسع (یرغصلا ۱

 8 ردمولعمان لاح )لما ) ردمولعما لاح (مارکلا ما ( ردبنوتاخ كدوسالا ندعس

 رک ذ هیقت هنب رپ هماما هدشک وب ردینوتاخ كيلطلا دیعنن ثراخا نلفوت نا |
 ارب زیدنآند هب راجدلو مارربیرب ره رازق ا (هسفن) ردشلوا ۱

 یدا س تا هب راج قلهطوا زوعطنواو دحوک م خاقرب زرکصت دانافاو هاو لع ل

 ك

8 RE 

 EET عج هدح اکز هددحاو نامز یسکیا نونلح کن یالبلنوتاخ

 بش زهدعب تواوایدالواوادآ هیقر و موملک ماو لعاب موش ماو سابع» نوعو یوعا

 | فد رش هدنرب ره بوااغوج لیست كندالوا بش ز ید اتافو هدنحاکن تاهالادبع

 لیصفتهدنرخآ كاوا همطاف هدلوسر تربضح دالا باب ےک یدزربد ین ز

 ندتناهوتالوسر نرمضح بواو اند همطاق دو ( یوگا مو لک ما ) زدشلوا

 یردب هغما>اکز ینو نکیا هفیلخرع هد سل د نوا كركه رد شعوط هک دم

 لکد نیت ضرغ مداره هدکد ید زدند ا ید قلا دوا یویتسا ندلع

 فو و یپسالا ةمایعلا مول حطعنم تسل و بس لک  مالالا هي لع لو سر هکلب

 هل صفت هدکدىدەلوا تساو تبسم هدرگنام هللوتسر ترضح هکمرارد نیکعد

 هیقرلغوا وادآ د ز ندنآ دعب بواوا حاکن هلرهم هګآ كيب قرف هلهجو جات
 ندنآبوتلحاکن دا نوع غوا كرایط رفعج هدقدلوا دیهشرع بواوا یروادآ

 یزفندنا بوتلح اک: نوعا دک یردار كنا هدک دا تافو یدوا بویلوا یدالوا |

 تویلوایدالوا ندن آ بول ارفهجن هللا د.ع یردارب هدک دا تافو دوا بواوا

 هزلادبع هدتاورر رای دا تافوهدنعاسرب هدنوکرب هادی ز ییغوا ندرع هدنحاکت كنآ

 (نس طاما )رد دنسهدلاو كربک الارع(هءقر)یدتاتافو هت دعم ندمولک ما ید

 | ىزەدلاوكلزا شەھ ىكياوب ( رك ر) یداواینوناخ كنيموزخ نبهن ةدعج

 تالیفع ن نجرلادبع ییغوا یسع (یناهما ) ردیهفللادوعسه ی هورع تب دیعسمآ

 (یرغصل اب ز)ردینوتاختالبتعنیارمک الا هللا دبع ییغوایسع (هنوج>)ردنوناخ

 موشلکما ) ردمولعمان لاح ( یرغصلا هل ەر ) ردینوناخ كالرهءنب دم یلغوایسع

 ادا یلاح (هناج) ردمولعمات ىلا ( رفعجما (

 ثانیلع هڪ هوا مولعم ( هداف ) را شعد ید تا تافو نکیا تاج وک لوا

 ندرط وس زوس هعاع نوللوا رک ذ جد یزف 7 مواس همار یا هدینک ضصخب

 تولوا تلتم ندرگو سابعو هينا ن دیگ و نیسو نس قدذو نت دی

 ات هکردروک ن دم هدیتک ضعب * بولوا ن ضرعنم ییس کل .دالوا یاس



 | حوا نوا بودا تافو یدالوازوفط نوا ندناناو روک ذ هدننایح ودنک كنيلع |
 ۱ رلیدلوا دیه-ش هدالب رک یرفن قلا بولوا ثراو بولاق هنکوص ید یدالوا
 را ندتتسسامطع یافارسا ندا تافو هداتفالخ نامز كابلع ترضح (لصف )

 | رانا راس یسهینو هیاحص دهن ندفرط یکیاو رب زو هحمط هداج عفو الوا
 || ند هاكر اسو رسان نب راع ن د ردب لها ندنفرط ىلع هدنیفص ةو اسنائو

 | رایداوادیمشیرقلا سی وا نیعباتلادیسو ید راهو تباث نهم رخ نیتداهشلاوذ
 : تغالخ تدمو رلیدلوا لوتفم مکان دهن ندرلناتسمر تب ید ندقفرط یاو ۱

 نالا ن ةنذح یسامظع لنهباحص ندا تافو دنراشارف هدهقرفنع دالب هدیلع

 بیهصو یدشماشب هدانز خراب زوتوا زویکیاد ژویکبا هک .یسراف نالسو یدبا [
 ۱ مالسلا هيلع لوسر نرم ّه> دن ععارولاو یرا دلا منو تیر الا ن نایخو یورد

 : هلون رط هز هکردب دص (هجو هللا مرک ىلع نازمطح نداه-ش تود لصق )

 | ندحراوخ نیفلوا یمواعم هل | لودر ترضخ مالعا اناس یخچ هل وا دیهسش

 كج هدیالتقب ینەد (لتاق اذهاما) هدک دلک نوکرب نیعل من نجرادسع نالوا

 | صاص لوا نداد هد راک دید زمرک ندنع> ید نوع یدما تولد ردو

 | هد هکمهلبارکب نیورعو هللادبع نب كرب ندجراوخ هنب مع نبا هدعب بود لوا
 | یصاعلان و رغ یکب رصم یخدورع یو واعم كرب یب یلع مس نا بولوا عج
 1 تسار هز دععم تولاح 9 نهپ واعم هدفدراو هما كرب تونل دهع هکعا لف

 ییصاعلا نورع توراو هرسه» یخدورع رلیدتا لتف نامز هدعب بورق نفاا نلا

 یس: شاب وص هتفاما نیغع رغآ رول هلن کم ن وک یودنزوک هدنلوب ده

 + نا تواد | دیهش ایف تب روناص یکب رسه» یناورج تو ردنوک E هجراخ

 لوا ندنزاس حایص یسهصک همج نالوا نوک چندن نوا هرز وارنک الود

 ترمع> هدهآ وب هنسح ترمضح یغوا بولاق ىلع ترضح هدقدنفوا یناذا

 ۷ مدد مدکح راالب مظع ندنرللا کاکا هللا لوس ران توروک هدنشود یوسر

 || یم مهلارش یہ مهادباو منم یلاریسخ مهب قادبا مهللا) هدنرلکدید هلبا مدد |
 | رزاق جاقر یرلکدلسب هدوا نک ردیک هرذط نوح لک دیس بود مدد

 | اهعدن هحاص هذه ) ںودنارطت ندنو لع ترضح بوشرغاح بولک وڈراق |
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  erك رادهتشالغا راتروع نوجا عام هدئنیفع ۳8 اوا عد 3

 | هی ويف ی رشرازا نکر اچ بوجآ هلتجز رازه بوشااح هدقدراو هیوتق اباشوب 
 هر نر توقیح هرشط هلا نتمح نلغوا هجفدرا ودتک ین ود دشکوا |ا

 | قعردناب واقلخ هلکناوید (نولصلا ةولصلا سالا اهبا) بیوتوط هروهدنلا ادیلقت
 بولا بولاص حف اهم تواب وس هتنن شعب بدیش هلی مع نیا نکیا هدنددض |ا

 | كنیلع ترمضح یملف كم نیا بونقوط هنسو راقوب كنوبق ىجلف كبيب#
 كةب ەك یە (ةەكلا ترو تزف) هدقدراب نسافف كدهثعامد ب وئقوط هلا

 لچرا مکتتوسال) هدعب بوبد مدلوا لصاوو رب اه هتداهش ن وصع> هللا یاس ر

 [| بوجاق بیش لالا یفهدک د ندزسسانوط تۆي :هرحاق نحل (باکلا مکشوفال) دوخاب

  ۱کت لفو ی ثرالا نب ءرعغم دم نا راددوق هتسناخ داعش ی ىلع بواتروف

 | بوبالغاب یب ودنکب ولا بوکچ نجل بولاج ہر بوتوط بوتا مارحا باطلا دبع
 || شعا ناق هشارف اوئیلاو هماعط اویطا و هوسحا) هدنرلک داليا ب لع ت رضح

 [ توند (نیلاعلا تردنع هعصاخا ی هوةطاف تم ناو اصاصقوا اوفع یمد یواتاف

  ۱یسهجک دسحا هرزوارثک | لوق بودیا راتیموو ریتتهص هنعابناو دالوا دمر
  1ردنزگیدروک بوبد (تیکبا یراام ن رواق یتکسا) نکرلغا ییسیرب كن را هع رک

 | ىلعار لوش لو هیلع هللا ىلص دو نویبلاو دوفو ةكشالملا فه ) هدنراکدید
 | مکیلعارقا) هدکدتبا مات یتیرلتنصو بود (هیف تناام رمسخ هيلا مصتافرشبا
 هدکدتناتافو لاطا قپوبد ( هل الا الءدعب ) بوند (هتاکرب و هللاذجرو مالساا

 هرزوا یصو بوب وب رف عج  هللادبع ینسدازا ردارب و نیس>و نسح یرالغوا
 | نزا ودیا ظونحت یکسم ناترا ندنطونح هدشنامز یلسغ كلو تسر نرضح

 | هدهراعالاراد هرزوا رنک | لوف هدهفوک هد رح تقو ةيفخ بولبق نسح ترضح

 هدب هاو راطعب * بودیا زسرولب یب دق ندسفوخ جراوخ بوئلوا نفد
 ناشد ومان بقحاق هود بوایداک وله هود تولي رامح هيف نوګا كل دابا هب هن دم

 هدن آ نوزاو دم هسف نط یل ندب نع ةا هود ناذوا هاو راض ہر یدلوا

 ردنوق ده هدف ضرا لصتم هی هفوک ندادتا قاحرلضءب بوبد یدنلوا نقد أ

 | رایدیدیدشلواهدنناب همطافترمض ییوتاخ هدنآ بوایدلیا' هبهنیدم راضعب توبد

 | شبشقلا هدلاوقا ضعب چ وا شغلا یرعهرزوا حتا لوق (تاقرفترد لصف) .
 || تردقفالخ ت دمو لت یدن یللاد نکس یللااد زکس شعلا ید شل اا:تردشعلاد
 : | یآ خلا ولي شبا نوک ت ت ردنواج واز زكا اوى یدبان نکسو یآ زوقطو ل



 مو هم ¥

 هل بک نوا قفاب ینوهلم مس نیا قلخ هلسجج هکردیورح * بیا لب شتاب
 شمربق هم ازوکب وابسک یرافاناو یرللا بواب راقیچ ندنادنز بورونکربص>
 راب دقاب تولآ هشت آ لوو د ضو تواسک ت ولی راقخ ید ید نولکح لیهزومد

 دوسالاونا یسهجاوش یرالغواو ی رادرک اش هب ىلع ترعضح تافو هکر د قره
 یکبئالا # انندعسسا تن و نیعانالا (مظن ) هکشعد هثررع تابا وب لودلا
 * انتماشلا نویع نرفالف * اونا ثبخ جراوخلا یوفو * اشنم*ولارم ما
 * اطا بكر نمربخ ملت * انیهججا ارط سالا رخ * انومتععف مایصل ارهشینا

 باتربال قلا قب * انيق هللا لوسر یلوم یرن ٭ رخ هلتتم لبق اکو * انیلاخلا
 # ابن . راجا نم و ۷# ہیک متاکب سال و * ا رفالاو یدهاای لدغو و * دید

 نهبواصم تیساالو * ا دلبف راح م اعك * ایلعاو دقفذا سائلا ن 91

 # انف ءاقلحللا ةيع ناف # رگ

 سما lupe هللا یضر ىلع ی نسح لاوحا رد سعاج تاب ¥

 اع هزلا یضرر رداب# ییا * مک ییلسح ها ن ")دم سان هوا رها ن (ےظن)

 ناطاسموهم ناخ ر تم دیس ےظەم طبس )وا ةيلحو هیعسنو تدالورد لصف)
 طاق ترضح یسدجام *دجام "هدلاو هک لع ماما نب نسخ یا ردقلاوذ
 یلزاصهز هدئلس : مچ وا تاترعه هرزوآ ما لوف هکر دن ن و يه * رد هما داس

 كس ۆك اکب یلعوا بوراو مالسلا هیلع لوسر هدکد اکهدوجو هده دم هدنفصت

 زکیدوک هنیئدآبوزب و تعاقآ هنلوصناذا هتغالوق خاص بولآ هن رالا كرابع بود |

 هرکصنذلیی رب بوبد (نسح وه لب ) هدکد ید قدوق برح ىلع یمایاب بوبد
 هدک دید قذوق برحلیع یماناب بوروص هلن وب ید هدق دغوط نګ هدع) نیم

 (ربشهو ربیشوریش نوراه دلوب مهتيمع ا۶ا) بودنا ریخت یتا مالنا هیلع لوسر |
 قرح كد دش یدآ كنيلغوا كلوب كر نوراه هکر دن و رخ * رل درون قيد

 یک یغیبدلوا یردارپ كناسوم نوزاه بولوا كعد نسح یسانعم ییعد ریش هللا .

 ا یهلا هو خشلوا ری شادی رو ترخآ و یهداز f ئال وسر ترشح خد ع

 هب هنسکرب میش مساوب هدب رع هفاط هخاکهنامزوا بوئوق نسحیمما كنياغوا لو

 ندشنکوک بولوایوخ كالو یوملینسو یورپ وخ هکر دب وره * یدلکد شغوق
 بو ەزکبەدتىاغەدوض ەر هو هدنروصو لکش همالباا هيلع لوسر ترضح لد هئشاب



e 4 مس 

 هدقدلشا اتا E2 را« ۵ یدیغوب دک رو ب هل وب قاح هدسانر یر

 (یناسا نم هدعع للحاور) هدقاشا کیست یدرا وب تا هلا هل ضەڊ

 ترسو> بولوا تل هدنلبد یک رب یموم ید كس هکرد روک ذم هدا

 بوخ (هرره) رلٌتعروس ولد یدک ثارمم نداسوم یسع مالسلا هيلع لوسر

 E نیعص ةعدراو یکتا * داریم تجر ارح هدیا ¥ دارن یور رعاش یدد

 یضعبكیداحانالوا هدنفحیتلیضف (لصف ) فورح ندنلیدولتطزیآ ی( * فوقو
 مهللا) نولآ هنن رازوما یو مالسلا هيلع لوسرنوکر نکیا كچوک ۱ هکر درانوب

 دهاشاا عليي بلو ه.ڪلق یب >انم) بولا هن رازب د ید هر ۳ کدو : ۲ تولد (دبح اف هبحا یتا

 ترصح یترلعراب نیغلوا كچوک نسح بولآهن راد هکر ۳ بولد: بئاغلا

 7 رال د راء م ندع تباع یچدرلن ايوا وابوقوص هن  رالافص لر ابمكلوسر

 ذبح درګ جد هرکرب ۽ تودد ( هبحاق هبجا ىنا هللا ) :بوقوص د اه نیغا كئس>

 كوك تاغ یجدوا ب ورامچ ن لب د كرابم نوح ا قمان وا زا دفتر هلکنآ

 هدنراذدلیق زاغ جدو ه یدردا موعه هو ط بوروک ینتزج كش . رللدد نیغلوا

 ند لک هکدش ھه راهقرآ كرابم نغلوا 2 خوک نسح نکزدبا و رشد

 هار وادا هم ران هدنراک دس اع وکر ید رازفط كد در شا ندو دنک ویمردننا

 نکرروتک هدنرازوما كرام ی | هرکر ب 7 یدراررپا نی رافابا كرابمون د نوسک

 یجد مالسلا هيلع لوسر بود م الغاب ت کر E ااط> هنسج هنسکر

 ادهشا نا) بوراعیح هلس هربذع ین آ ید نوکر :۷ راید د (وه بک ارا منو)

 ھن ر هحاصمقحما وا هلن واعهب ود (نيلسملا نم نيشن يب هب صد نا هلل لءلو دنس

 ید كرلثندح نالوا دراو دلم مدد یسکیا هل راردارپ ورلبدتا تراشا

 (فنِحا لها تابش ادیس نیسسطاو نسطا) مالسلا هيلع لوسر هکر د رانو یضعب

 نکرروتوا هدنرازبدررب ید یسکیاوبوند (اندلانم ۳ م یاتناح رامه) جدو بولد

 یا )یخدوبوبد (امجی نم بحاوا حاف اجا یتا ےھللاقتبااخا اویاا ناذه)
 3۳ روم ,ak نسطا) هدقدلروص ويد ( كيلا بحا كتيب لها

 ماس تاغ م تاج نس نرمصح کرل دواب قالخاو ااا

 ماعو قو طاصو دهازو روبصو لوجو روقوو بیداو م رکو یتهمو میاحو
 ید .چ قاصوا عیچ باطلا عید باو امد رسس حی 3 لم هاکو لاو ماو ۱

 متاح هداح» بابیدیا ت تافصكالم ت تادرب عفانهدج تما یني رش دوج وو عماج

 بوډا هناهب یی هنسا فرح هناسحا هجا كيب ز رو هر هنسک ر ب ولوا هدا ز ندیط |

 ( ءاغتا ) ت
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 كنلام عیج ج د هرک جوانلام عیج هرک یکیا هلبا ییعو لجادخ ءاضر ءافتبا
 3 لیصح د رګ نکیاراویژراوطرفاویدشعاقافاوق دص هقامهسا لها نفصن

E Chنسخ دا  
 4 ماکنمیت رحر ند.ّصغو ش2 تاک تواوا ناز كاب و ملح تا ردشنک هدانپ

 لهاولکوتم هدتاغ یدشمالوا لأم الصا هن-سکرب ندنآ هدنرع تدم بویلوا
 | ذصصا نم ىلا بحا مقسلاو ءانغلا نم ىلا بح ارقفلا) رذوبا نیفلوا ناشاو ناغرع

 نما راشخا نس> ىلع لکنانم لوقافانا اما) رذابا هللا حر هدن راکدند رد |
 | * یدرب و باوصو تمکحرب باوج وید ( هللاراستخا قتلا ةلاغا رغ نوکیا

 بوند رد لعن نسسح نالوا بطق ادتبا هدنما دم تما هد هکچتسه خیاوق

 | فرش یقاصقاصوا كن ره یلاع ربتعه رم وك رشلا دس نرضح لصاطاو

 هک یتفکوج ( یطن ) ید-لوا راصتقا هنانلوا رک ذ نیفاوا راع ٹو دعب یناصا
 تفالخ لاوحارد لصف) مالسلاو دش هتفک اهحدم دیه # مانالا رخ دنززڏ

 لا نالوا عیطعم اکا ہدقدلوا دیش لع ترضح یردب هکر دب ور (تغارفو

 هرصا و هقوک كدهنآ قلا بودا ٽڪ کو هتک هدا ز ندکب قرف ندقارع

 ۱ داتفالح یک یزد هنا و زا تالوو هثن دمو هکمو هرابسارحو قاع رادو

 | یرب بدیا طبض هی واعم نسادام نددرلنآ كن هیمال-سا تالا بودا تموکح
 رکسع جدو هلا رکسع هکنح هاکنو هن واعم هدعب ویا ورفرمس هش ژرپ

 | واد نکسم نیش هلح مان رابتا بب رف هدادغب هدقارع داوس ضرا بوتبح هللا
 نیغلوا ادخ ءاضر بیساقحا ندامد كفس هدقدلوا ررقم هلام بولوا عج هدرپ
 یارع لها هک هلطرشوش عهدا تغارف اکس یتفالخ بودا كرت یلادج و لاتق
 هرکصندکافو كئسو نوا نو رلتنواعم اکب و همردن یدرفر ندنیهرحو

 هقیظو یوسو نوبدوا مرلجروب ندلالا ثدب و بودا تبصوو نييعتاکب قف الخ
 نیکعا لوبق یرلطرش هلج یخدوا بوردنوک ربخ هيه واعم ويد نسسهدیا نويد
 والا یداجان هلو الا عن راب هدئلوالا عج ر یرب رفت تله دفنمش سدق

 دیس اذه یبانا) كلوسر ترضح هدنقح نسح بولوا مص هلبا هب واعم هدئس
 هدعب * یدلوا عقاو ینیع كن راكد د (نیلسلا نم نیتلف نيب هے صڊ نا هللا لعلو
 تە هبه واعم هفوک لها بوراو هب واعم هدعب نسح ترضح الوا دب هفوک

 قاد هداجلا ماع هەو نیکمرب و اصضرو تعب هبوب واعم دج تما هلج بودا

 ىجا ندنیطالسسو افاخ هللاةمکح هکر درااشعد نیخروم (هدناف ) رابدوقدآ



an Beمک  
 el E ا عقاو دراصلا یب بولک هئاوا لزعو ماخ اب اب رک | لک

 رو رکب واو مالسلا هيلع لوسر ترضح الثم رد شل وا عقاو ید هدنسارا قلا

 نا ارکصزدکللادبعو ناو رمو دز و هی وام هدعب * نس> هرکصت. :لعو ناععو

 ۳ 1 علخ دل و هرکصتدعاشهو دی رب وزي نعلا د,۶ ی ن نگو نایلسو دلو هدو * رب ز 1

 ھن رب بول وب لا یرلتتطاس كنهتسک چ وأ نالوا یرخآ كنهیها تب هدعد بوئلوا

 ا دیشرو یداهو یدهمو روصنمو حافس نالوا یسادتبا هدکد اک هیسابع ءافلخ

 | *نیعتسم هرکصادرصنتسمو لکوتمو قلاووممتسو ا هدعب * نیما هرگصند
 یطارو رهأق دعب * ردسقف و گیت ندقتکمو دّصضتعمو یدنهم و اعم هدعب |

 رهظتیمو یدتعمو ما و رداو هدعب * علاط ۰ رکص ندعیطعءو یکتسمو قو |آ

 سانو ؛یضتسمو دجتس ٥و ینتکم هدعب * بوئلوا علخ دشار هرکصاددشزسهو |
 هللاي مهعتتسه هدعب * بویئلوا ملخ نکیا سداس رسصثتسم هرکصاد رهاظو

 | ضرفنع هیسابع ءافلخ هددادعب هدق داوا دیهش هدنسهنتنفوک اله ب ولوا هقیلخ ۱

 شماملوا راضءب شاوا ملخ راجا ضعب هدقدنالقو یخدهدکولم راس یداوا |!

 هنس>ترضح ذب واعم هد هفوک هکر دب ور (عارف نامز لاوحارد لصف ) یدنلوپ ||
 اد هیجادیا تافو بودیک هیندم نس> ترمض> هدعب تور و هجا كب زوبترد ٤

 نیت هفیظو ها كب زوپ هدا اکو هب واعمبولوا رواج هدنآ لیپ نوه کم

 : ینآ نیکمکج هقباضم هفاحرخ هدکد شلکا بویلک هقیطو هدلس رب قاقتا بودبا

 هدئنس هعفاو دیکر ا هدک دتا تغارف هنب ںویلیډ قمزا بوتکم نوجحما بلط ۱

 ويد (تیا ایرج ( دوپ بوبد ( نجات فیک) بوروک ی وسر ترضح |ا
 | قول یلاباکتا ةاودب توعدا ) مالسلاهیلع لوسر بودیا تیاکش ییکیدلک هفیظو |[

 | مهللالف) « دک دید (عنصافیکف هللا لوسراب عن ) یدوببوپد (فالذهرک دن تالثم

 هللا رغ ادجا وجراال تح كاو بن نم نع یاجر عطفاو كاحر یبلقق قذقا |

 رو یتلأسم هغلبت لو تبخر هبلا هتنرلو یلع هنع مصقو ینوق هنع تفعضامو
 (نیلاعلا براسهب نصف نیقیلا نم ني رخ لاو نیلوالا نمادح اه تیطعاا* یناسل ی بع
 .هرک شبنوا هب واعم ندماش هدقدلوا لوغشم هیاعدوب یرادتم هتفهرب نیفمروب ود

 | هلدا) بون وسهنسامد لوبق نسح ترضح بو ردنوک قاجرخ هجا كی زوب
 | بوروک رارکت یلوسر ترضح بوبد ( هاعدنم بینالو هرکذنم یبنبال یذلا
 بود ( هللالوسراد رخ )یخدوب بوزوص یلاعوید ( تنا فیک نسحاب )

 | ح دیو قلا اجر نم اذکه قاب ) هدکدرب و ربخ الصفم ینیکیدلک ےظح لام |

 ( نولخا )



 هنواصمهدنرب E TEE هکر د ۳۳7 (قنواضلا

 9د 6ا A واعم نیکعا تداکش ندراجروب بوشل ون هلکنا نس> هدک دلک هح

 باک (نسح ترضح جاوزاو دالوا رد لصف ) یدلسشغاب نوتلا كب ناسکس
 أ هد : لها دیلاوم تانک تولد یدا راو یزق رکس یلغوا شد نوا دو

 | ههادیبعو نحو مساقو هللادسبع یرلعما هکیدناراو یزفرب یلغوا نوا هلج ||
 * نون د ید یز قولدا نسخا ماو لیقعونیسحو لیعاعاو دجاو نجرلادبعو

 ۱ هللادبع نس> هدکدتا تاقو نسح ہد یب راایوذ تقام ف یپععلا رانا یاتک

 نسج نرضح ی ی هد و ۳ # بودند یدلوا من راف

 تاقوا هدننابح یردب و :A < بواوا یجاشو قوحو یجلوا قوح تا

 و نکیا هدیاهن قلخ قلح نس> بولوا شا لح کز نوتاخنوا ز رو واب ناسعط هد هقرفام

 نیفلوا نسحیتسو تروص یک یعسا یوباشوب هدنامززآ یغیدلآرھ هلدسییزج |
 اوجوزالذف وکلا لهاا )یلعترمض>یتح یول ربا هلو قشع لاکاک نوتاخره
 كما یضراخ هنحو زل * یس ربكرارمضاح بولد ( قالطم لجر هناف نالا

 هی راج زوب اکو نوُاخوا هدقد الح اکن یب رب ندنرا جا ید د * قلط هرک امو

 کال صفت وت یاد داپ تشکر د لصف ) یدردنوک اک | E ۳ ا

 هلجج بودا دهع هکعا هقملخو رکصادودنک هب واعمییس> ت یو کرد وب یلاجا

 كاللا هثعل هيلع د.تع دب زب نالوا دیدش ناذع یھ“ هدقدلوا ییولعم كّءاخ

 اکشن نيکعا ديهأ یتلوا هد ودنک تف الخ هرکصاددب واع یردب دا

 لاله بورد هنبس> بو ردنوک رهز هسیعلان ثعشالا ٽي هدعح ییولاخ

 لوا نیکعد مدیا قرغ هعظع لام ق رفت اپ زا بول>اکنی یس كسردبا

 رهوبش لتقو همداقتم قوقح کر ان بولوا هنونفم هرثا رکم ربخوب هنوبفم هنوعاع
 بورد رهز هدد حافرب هلهجو حاتح هلیصفت بولوا ههزاجو همزاع هرهوک ىلا

 مش هلا الا هب رق بحاص لوسر ت رضح بنر شرع هب رو امد هقح نانچ

 بولاص هقح بویفطندشرکو | لاکنک رولی هلبا بلاف نط نکو دنا ینوناخ بولوپ
 ماع یاب رشهو تالوک او یی ودشک ب دیک بولوا رونا هدرب یرمغ ندنسس هناتداعس

(۸۸ ) 

 1 EE ہد ما رمن ع رات * بوش د یدلاق ی رالغوا وادا مهاربا دن زورع

 : هللا د. عو رکن و واو مساقو نح راد: هک و هیلط و نیسو ورگو دن رو نسج یدالوا

 ۳ E eg e یا کا
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 بو بدر زوم

 ةیفخ هک رب تقاع بویلوب رفظ نوک چاقرپ هنوعلم لوا هدقدلوا رر دا ظفح

 تیرضح دیک بود یک بول وق یل را ہدرخ ساما رفاو هدا قادر بوراو
 ترضحیردارب نکردناتافو بواب هک هراب یرکج هدک دا ب ولاق نسح

 توبدنسمردا لو كحلب هدک دتامارپاو مادقا هک وس نکیدارھز ےک نیسح

 بحااخ الاو النکتت دنشاو اسأب دشا هللاف نظا یذلا نکینا ) هدک دید مردنا

 هدش للرب یربمل ردارپ بویعر و وید ییکودبا ینوناخ بوبد ( "یرب ین لتقنآ
 یضر#* نانج مرع یل رش حور یدتسا (ےظا ) هرکصندتالماعمو تالاکم ضعب

 قلل د«یسللاد یزوفط قرق كنرعه (هفرفتم روما رد لصف) نجرلا هبر هنع |ا

 ادا نکیا ہد تائ زکس قرفا یدب قرفا یا قرق هدنشب كنلوالا عس ر یرب ||
 قتفالختدم تود اتافو نکدا شلواهتسخ نوک قّرف هلجم و رندنکو دن رهز

 (فنس نوئالئیدعب ةفالطا) تالوسرترم> بواوا نوک جاقرب و یآ تلا نامه
 زکس عارفلادءب یدلوا ماش هدنرخآ نسح ترعضح تفالخ لیزوتوا ی راکدد

 نیس>یراردارپ نع رش ند هرزو ا تاس هداف ونی تبوروتوا هډ ھن دم لیزوعط

 ۱ یسدلاو هدکر ابم عیب نالوا یتاتسسرا نم ڭڵەنىدە بودا لغ ساب2و دو

 * ردآ ,یا یلراهح لاحردج (هررم) راددشا نفد هدا یر ك طاو ترمعح

 *ردشبااک !كنگاناقیاعا *ردنک فارشاو رورینادا* ر دلو یدلواراواوا
 1 * دا د ابا جخاعحو روجردبا * هب الب هاحنس هح رروشود 3 هنایلواواینا ردودع

 هشت ترمع> هد واعم هدماتس هکر دن وره (رن) *# داب رو 1 نارره دص ندا ۳

 | «دکدرب وربخ هسابع نیا بون وس ويد مدلوا صالخ ندبارطضا هدکدنشلا نتافو
 هرعد زیالو تن رفح هلرهح داال هب واعماب * ہدعاں ولد دابا هللا م>ر هرکچ وا

 كلت هللاربعت نیبلااخو نيدةنملا ماماب انیصا دقلف نسخا اننصاانک نالو لرعیف
 باوصاب باوجوید × هدعب نما يلع فلطاناکو ةزيعلا كلت نکسو دغدصلا
 رو رخء هنلود نوک نوا شب * هلوا رورمسمهننوم هم ےک عل شعر و

 هلزوک * یناوا ردبا تافو زنا قوچ * یناف هدقداوایرر كعص یکیا * هلوا
 هنوبغم"هدعحوکر د و رم (زتن) رداکس نی را هندااک انوکو * ردافوی اتد وشاچآ

 اک ةکن دلناهن هنحوز دوا نوردنوک ر بخ 4 وعلمد زب ويد نوسا او هندهع

 یدلوا هلال ههدنآ هلی !تاقو ات تودنا نوک روس هر نلوارپ تولد دلتا وز

 هلوق * افونز درادن درادافو كس × اقصنایزا ردشعد یزو و ( هررح),

 : كنم دىنا نسلس كسیالقاع × كيزهمنادلا هنیلمف

 ( باب )

 ۳ طظ و س

 کک ا



 2 ۹2 زقمس

 دە امهنع هللا یطر لعن نیس لاوحارد سداشباب و

 دیس نیملةرف (هررح) البرک لوتتم ادخ لوبه دیهش مولظم دیعس طبس
 هلا یر * ادهش رابداوا هل هل * نیس> ماماندو اندرعف * يوك

 قازا ۰ دنشاافلخ هلتسانم نوالخ نتسح نرضح یردارب (ربن) ۳ ۱

 قش یان کل ردشهالوا هقیلخ هجرک | اتو بول, زا ہدن !نیفلوا یلوا ۱

 ی انیفلواقیعسودیعب ندب او صوص قا ر فن ندر یر ینرک ذ یلاوحا قیفش

 هکر دیو رح( وا لاو>ا ضعب و تدالو رد لصف ) یدلواع ورشهننابب یلاحلاجا
 یچج واب یجدرداب یش كنلابعش لب یګدرد كترعه هرزوا 2 لوف

 كرابم بوراو مالساا هیلع لوسر تربضح نولکهدوجو هد هندم ینوک ی اص

 | نیسح عا هقح رها تویقواتماقا هنلوص نادا هنغالوق عاص بولا هن رالآ ۱

 | زسسرلغا نوصن نوتاخامسا نالوا .یسهبا بولغا مالسلادیلعلوسر هدب بووق
 یر الام "اان تعامش هللا مهلاناال یتمانم ذیغابلا هلتفتسهنااعس اب اذهییبا )هدک دید

 للاق) الا هع و در 0 رب بوبد (هدالوب دهعذب رق اهناف ةمطاف
 نیسطا مدب لتاقیناو الا نیعبس اب رکزنب یحمدب تاتقینا یلاعت هللالاق لبرج

 ندشرافنس> ت تک رد و ره * یدید (اقلا نیع,تسو الا نيس یلعنا ۱

 ید رار رک تاغ هل وسر ترض> لد هنغاا ندننراق نیسح ترضح كد هنشاب ا

 اه دم راش دح نالوا هدنفح یر هکر GRIN ZC هلب رردار , ( والت اضفردلصف ) |

 سادو لذ و لضفو هدلاکو حو اع هک هلو مولعنکل ید
 رک ردر وک ذم هد كاسم اوف یرغ ندنغی داوا یرعظن كن رذیاد ردارب هدااح

 هدام“ او فو ر لعیدا ند هبا ءاطعو ءامط ءوت وليف زاغ یرعآو كي نوآ ره

 || روسلالئاو اه هویت ارقلاعو شنل نآرقلاو) نوار امنیت

 | ردلصف) ردشچاےح هرکش ب رکی یک یردارب بوبد ( فاامالق فورطالعو |
Kaناه ج یدلوا ر * ندهعاووب ناقیدلوط ناخو لد (یظن) (وانداهشتب  

۱ 
 یدلک * ند هعذاو وب ناعآزومط مه * ناغفانانحو خ زودیدلبا * ند ەعةاووب

 دصع فصح غ صف (رن) ند هعف او ونناجو سا او کالم * هدکو کو هدر هدا ر 9 |

 شهدا یمظع بئاصمشحوا ادسعام ندکیدتا اضتفا یظع لیصفت الب رک ۱
 نازو ناو همانو هماخ هلا نان واوا اند بئارغ خا یریک او

 نیفلوا باوص صحت بانتجا ندنانطا هدناب ل وا سد * ردلکد ناک یاج قاوا



 ۱ هب واعم هدهاش هدنسهرغ كرحر شقا و هک رد هرزوآ لاوئمو یلاجا لاک

 لنس نرضح هد دردنوکر خ ېد هددع نیکعا تعس هدنلن دغ دز

 هفوک لها نایعا بودیک هب هکم هدنرخآ بجر بویمو و اضر رز نیا ترضح

 نا ایرانآ دوب نوژدنوکز همان نوا توعد هکعا هدیلخ هودئک یس

 بولواعیطم ةنسک كب زوتوا دک دردنوک یلیقعن لس یسهدازع امد نوا

 هدنرلفدشااح دام وند دنک هراحص راک ضد بودا مع در هقوک هدکد شا نیسح

 لها بود مردبا ین آ هبلا قدتنا ما هثس رب اکب مدروک هدعشود یهللا لوسر

 اک یسکیا زوتوا كنهلج وب هک هما رفن شّعلا ندنمباوت راس نکس نوا ندنتس
 دنع دن ب امدقم توقیجهلوت ند هکم هدنسسمرکب كندحعا یذ رثیدا ندمارک ||

 بوردنوک م اح یداز نی هللادبع هدکدتشیا ن راتفلاخم .ه ودنک كن هفوکل ها ||

 هلا هلی رب نکل رلهدتا هرصاخم هلیس هنسک زوتوا نامه ینآ هقوکل ها هدکد لک
 عیطم کا راحات قاخ هل سجج نیکغا لتف بودروتک لسه هدعب نودغاط قلخ
 ییارفک هلا اضر هناضق هدعب بواوا ترطضم هدک دتشیا قوب نیس> هدلوپ نولوا

 هدیزیبس> یصاقو یبا ن دعس نب رع هلبا رکسع رفاو دانز نبا هدقدراو هبالب رک |
 هیلک اندک ا ناکه لیدت و ندفل | قصندنفم زنا تار نوه ردتا ورفرسآ

 افحتناغ نوک کس یدب ہدکد لک ںوردنوک نوععتا لتف هسردبا كنحرکا ثم

 ندحابص یتوک اروشاع یتوک عجب لاقلاو لیقلادخب نودنا هرمصاح هدارک هلبا

 لادحتو برض و لاتقو برج مک هلهجو جات هلیصفت تااغ كدهرهظ تقو

 قرق ولت آ یسکیا زوتوا هلجج هد هقرغتم تاقوا یتبعلا رول نیسح ترتظح بواوا
 ندنراجا نود ادیهشهن | رلافج لاو میظعهدنخما كنج هللا هتسک نالوا هداب ||

 بولوا یرهدارعیشب یراهدازردارب یشب یراردارب یدرد یرالغوا ودنک ی سکیا |
 كن نیئچای ( ےظن ) رلیدا ندنزاب رقا و دالوا یج وا رکن هددشاور رپ

 ثفاح هعفاو نینهبا # رکھ یهزد راب كئساوهزا * رشا موق نازا هک الد |

 نومحاریلا اناوهلانا# روا دیشروخو نشور رقو نادرکخ رح * زوئه هاکنآ ودش
 یەک | (مظن) نوهجوتم نوععتن یمظعلا فبصلا هذهنمنینمّولا عیجو (ن )

 لصف ) تسارجو نوج یارو ثداوح دبش هک * دزدناون یم مدارجو نوجز
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 تک ۳

 aS ھا هه ردن مار دم ءال هرزوا مت کر لوقرب بولوا

 بولاق هدالب رک یافت الاب فسا یرلفم رش ندبرلیدتنا نفد بوتا هردم یشاب رپ

 یرگ دم ) انا ) ردشهوا لیصمت هدنراباک لقه یفیدنلوا نفد هلم رط هت

 و یسراف ( ال )یدبا نوک قلا شا و یآ شو لیب قلا یللاهرزوا جخءا لوف

 بئارغو بناجکر فا و ندهیضراو هب وام" تامالع لتقلا دعب هدنراباتک لتقم یکرت
 ج راوټ نکل بول زاب کا یخد هدرالتفم یپرع بولپزاب الصفم یکیدتا روهظ
 بولتا رازدلیب رفا و بولیئوط شوکه دانف مو هکر درانوب یصعب كرالوا هدرسو

 كنب ز وب لوک كدهیا قلا بواوا فیعض تباغ یرون كشنوک د هنوک یدب
 لو | ندن آ بویلوا نلاخ ندقمراربق اعاد هدعب بولوا ی عرق یکن اق یرارانک

 ره هدف شسدق سد و,* یدلکد شعا روهط تعءالع وب هد کوک الصا ا

1 

 ترضح یخدو بودیاروک نی لز وک بونبا ندلیب کیا ندکوک نکردیا مذ
 قب وب هدنتسوا شاط رب هدابسلک رپ شلپابل وا لیی زویسشب ندنت وبن كلور
 یاس موب « دج ةعاغش × انيس تاتق ةعاوج رتا ( مظا ) هکرلیداوب شلاق

 شلزاب هلن او تل وب هدنرزوا توةیح لار ندردق ندنراوید اسا هدتاور 3

 (اعبار) ژدروک ذم ود یدتا ادن بیغ فتاه فب و هدادمشآا ةضور * تولوا
eهدلوب هلهج و جاتحم هلیصفت تباف کوالی دیل, دب زب ۍولشاپ كنادهش  

 لصاوهرکص ندنروهط روما باع ندعح بن اچ قلعتبربغ و هنک الهرارسکب
 و قوخ ندرانایس هدیب بولوا داش تباغ نیبآ دب نیدیب نوعا لوا هدقدلوا
 دالوا هدعب بوم سوک تفالهو بضق هرازدنا لتق و تمادت | رهاظ ندناخ و

 لاصدا هلتمالس و لاسرا هیهنیدء نالوا یراتظو هلتاع ر یلک ییادهش لابع و
 ۳ ر یھغ را ؟یاحاما هتک ابان ح ور # رلتنعل هدن زب براب هلا ( هرره) یدتبا

 * ماد لوا تاقعلا راد یر *نوساوا مجرم هرڪا تاصرع * نفسلوا مج

 ادنهش * هتیلباتناها هت لها * هتیلباتناماک 1 ید * ماد هلو !بآ ذع یالتیم

 منع ها یضر * ادخ هارب الب نوچ رایدکچ »هل مال هضورنب رارب × هل مال هن> 3
 چ وایلغوا ىلا هکر دروک ذم هدابتعلارب اخذ ( نیسح ترضح دالوارد لصف )ادا |

 رفءج هللادبع دج رغصالا ىلع طسوالا یلیع ربکالا ىلع یراتسا یدیا راو یزق

 اا باذک ابهر دیه هما یک هللا دبع لب | ربک | یلعهکر دەمط اف هنیکسبش ز
 (هعارک درد دمهد دب ه)ردشهاهلوا رکذ بش ز و هللا دبع و دو طسوالا ىلع



 ا

 ماما 2 ریحگ رع اإ دعا هک رع كصفا اورو EE هک هلوآ مولعم

 رک ذ هک ردشتسحو نسحو ىلع ترضح یحوا كنب رلکدبدماما یکیانوا هکر

 هکرد رصالا یلعاب طسوا لا ىلع یلغوا كنسسح ترضح ( ْیجتدرد )ردوا

 ضورفن»یلسف كندالوا راس بولوارشتتق ندنوپنامه یرلتب رذو لسفهلج كنیسح
 نیدیاعلا ن ز نیفلوا داتعم هغلیق زاغ تذکر كيب هصکره یلغ روب رددوا

 زوتوااب هدنسستلازووا كتر * یدررید سد دا بولوا مع روهشم هلکعذ
 | درجدزنالوا ى كولعرخآ یسهدلاو بوغوط هد هنده هدنحوازوئوااب هدنزکس
 هتدخ هدالب رک ىلع روب نم ردهب راجرب ولدآ هلارغ :دوخاد ردنوناخوناب رهش یزق

 ناسعط كبره رابدع | لنفیوبدن ز ر رکس ٤ نيان هدننګا زلیزوع هدرداح بولوا

 نطاباع یدتاتافو هدنشاب ر تىللا یو < کیا توا كمرحع هدنشبب ددد

 هقفا تیآرام ) یرهز ماما ندنیمپان رابک بولوا رهام نوزیب نددس> هدرهاظو
 داجا هد سش يع دارفاو عونجو نودمولدآ هلماک هفیحص + ردتشهد ( هن

 رلثلوا ناف رع لها هنتراهم «دلاحره كنفلّومو هننوالحو تغالبلاک هکر ۔ دا

 هدفاوط بوراو هج ماشه یلغوا هدنتفالخ كللادبع هکردب و رع * زارولاّ نارمح
 یسرک هدفاطم هجا واص تنک نیفمامهاوارداق هکع وا یدوسالارح ندهجا نم
 بواب را قلخ ایظعناکا هک دلك هدوسالارح نیدناعلا نیز نکرزوتوا بووق
 راردبا ےظعت هلل وب هک ا وب یس رپ كماشلها هدقدلوا هعفدچاقرب بورب ورب
 نوا هنننزک وا نوید مت ندندنن> درج زکر ولبن ماش نود

 ییهدیصقو لالا نیس اراهظا قدزرف هدفدروصهروهشم رعاش ولدآ قدزرف

 هفرعب تسبلاو * هنأطو ءاعطبلا فرمت یذلا اذه ( یظن ) هکیدتا داشناو داجتا
 ۳1 راذا × علا رهاطلا قلا قلا اذه* مک هلادابع ريخ نیا اذه * مرطاو لاو
 یذلادحا هورذیلا ی * مركلا یش اذےھ مراکمیلا * انهائاق لاق شد رق

 ۱ نکر * هتحار OT مجلاو مالسالا بع اهلث نع * ترصق

 اهفارشان دات سکسلاک# 4 رخرون نعیدهلارو نیم * ا مططا

 نادهدحنم * عشلاو مطاو ةر صان تناط ۷ تعب هللا لوسر نع هفته # رظلا ۱

 » لها تنك نا ةمطافنا اذه * مالاملتناد هتما لطفو -* هلءاینالا لطف
 * لقلا هحولف لاذ یرج * تب امدق هفرشها × اوقخدق هللا هابنا هد ۱
 ناجح هندناتلک * لاو ترگن نا نم قرعت ترعلا # هریاضب اذدهنه كلوق نل

 هن ز# هرداوب یفح دال "دعا لاهس * مدع اههورعد الف نافکو نس * امهفن

 ( نانا )



ii ۳۵ 

 نیحب, را 1 بحر * هتنیقن نو دعولا فلضال × ۴# و هو نس> نانا

 اإ رشعمنم * مدعلاو قالمالاو ةبايغلا هنع * تهثقناو ا ةيربلا ع ٭ مارت

 × تا اوناک قلا لهادعنا * مصاعمو یه مه رةورفک ٭ مهضب و ند مهبح

 مهتادیالو ۷ متاع دعد داوج عیطتسساال % مھ لیق ضرالا لها رخن لقوا

 سلاو یرشلا دسادسالاو * تمزا ةمزااماذا ثورذلا مه * اوهرک ناو موق
 | * اومدع ناواورتا نا كلذ نايس * مهفک | نم اطنبرمسعلا ضقنال # مدت

 ڏور مدعم # عنلاو ناسحالا هب برن تسا و * مع 1۳ نم اطس ءوساا عقد: سگ

 * میهتحاس مذلا لح نا نه یاب * ماکلا هموت ورب کف * یهرکذ 5
 نوا اذه ةيلوال * اقر تسال و الللاىا * مطه ,یدن اپ دباو ع رک ۳ ج

 *هدهشن نالا طقاللاقام× مالا هلا ذه تاب نمندلاو# اذدیاواقرعت هللا فرد نم ۱

 تل لاکهدک دتشلا یهظع حدموماتده ( رن ) منءوال تناك دهشتلا الول

 هدک دتشئا ینا نردناعلان زور دا سیحهدئسارا ه دم ها هک قدرفندنن ره و

 ۱ اذهنمریکا دن ناک ولف سارةابا ااترذعا) بوردنوک ا ك کيا نوا هقدزرُذ

 | انضغالاتلق یذلاتلقام هللا لوسرنباا )دوا هدک دتا رذعوید( هب كانلصول |

 ارکش) دوب بوردلوکر بخ وډ ایشدیلع ًارزال تنکامو هلو هلو لجوزعهلل |
 | لوبق راحات هدکر دنوکر بخ ود ( هیفدعت ما رما انذفنا اذا تړ لها انا الا کال هلل
 1 نيب سڪا ( میل ( هکدید بودا وه یا شه قدزرف هش هدعب بودا

 | × ديس سار نك اسار باق * اهیبنع یوهم ساثنانواقاهیلا × ىتلاو ةثدملا

 یدتادازآ ند شرح هرورمضلاببو دیشدایتوب مان ه (ربن) ا ویعدار ءالوح هلانيعو

 دج نیفلوا یرکتو مسوت نە یرقبن هدلع هکر د نیدباعلان زند ( یجب ) |
 اصوصخهد هثطاب و هرهاظ مواعیک ی دادجاو نآ بولوا رو عشعهدلاع هلکعد رقابلا
 نرمّعح یسهدلاو یدنآ نامزءالع یادتعمو نارفالا قاف هداساو فو رح ع

 هدننایح نیسس> یدج هد هنب دم هدنسدب یللا كترعهرد همطاف یزق كنج:
 شنل اب نکسیلللاد ید یللاهد هنذمهدب دینواا هدزخسنوااب هدنردنوازوب نوغوط

 وادا هل ما بن زیلع مهار هللادیع رفهچ بودب|تافو هدنشابچواشغ انچوا
 ناسکسانهدناس 0 هددنندم هکر درفابلان قد ) یعتل) ردشاوا یدالوا

 یسدلاو یدناتافو ا اک قرقزو ترس ۵ هد دن دمهنن نوغوط هدخوا

 كن اجر ادبع لغو الركب وبا یسهدلاو كنس هدا او یرقلدعش لغو اك ركب ونا ترمض>

 رو نم ید اراو یرالغوا وادا لع, یسوم هللادبع لیعاعسا دع لرفعح ردد



o نی e 
 بو دبا تباور ثیدح هنیع ننایقسویرونابفسو كالامماماو عظعا ماما ندرفهج
 (زوصلین حلخحد ام هيلا نم هل نلخددقود څن رفعج ن نعهقفا تبآرام)مظعا ماما

 e :ظاب ید بواوا هیفوص ءاطعداتسا هدام“ او فور>ع هد دا اوو #3 ردشید

 هیگرارسانوزابب راک وادآهیفاخءدفورح لع یدرلپ وسییولع رارسسا دوغ نکبا

 os مدعیح ھسابق ییا لج هد هکمردیادعسن ثبا ندن دتشیدشع | حرد

 ناسک یسفن هن نر نر هناس کک یس ز هن برا برات لسی ین یدفن بوروتوا هنسکرب

 . یدهل ولساوب بوبد نيج ارلا چ رااب نیجار لا جراا شتر قنا هش جای یاب
 ذذ یادربنا مهالا هنمطاف بن اذه نم یهتشا ین مهالا )هدعب بودنا تامجانم هرک
 ولطرب بب و ین عدالت شاد یی ارام زین دو هدکد ید( اعاخا

 كع سد * یدیغ وب مز وا هزات الصا هدن امزوابواک هنک وارازایکیاومزواهزات لتس

 نکرد ااعدنس ه هدک دید هل بس هب مدد م کد رت هلکتس سد ن نوراوهثناب هدک داید

 هد ا بولد همهلتص هتسفرپ ندنحااما هلا لکاورپ لک هلون مدد مداربد نیمآن

 تیس نکل بول وط م اش نیکیا UL ثم كنا تویلوا E الصا

 در نوناشوق ید رب كرازا ینالوا هرزوا برع تداع هدعب بویلسکا ۱ ردقهرد

 مدد ردیکوب هرادنسک ضصمب هحدرآ هدکد نک پونا هعاشا هغاط نوش روب

 هک ردقداصاا رتهج نی یطاکا یسوم (یج دب ) ردروک ذعوبد رایدید ر دقداصر وه

 رصعد رف هداعهاو قورح لع ىدا بقلم هلکعد ےظاک ندنتهح یوفعوح لاک

 ند هسابع ءافلخ یوغوط هرکی رگ دال یدارهد دیحو ید هدمولع ر اش

 نوراه توردنوک هب هن دم هدول بودلیا هلس هدادغبیوب هدکد لک هج یدهلادج

 هددادغبهدنحوا ناسکسزو كنرعه یودلبا هدادغب یون هدکد لک هج ید دیشرا

 یدلرهز هل اامرخ هزات ییاسوم یکمرب ءایح یرب زو هلب مما كنوزاه بودنا تافو
 یساا هکر دن : و رم رد ہظاک لا یسوم نب اضزایع ) یجزکس ) لعا هللاو راشعد

 تالغوا یهبراجوادآ همجت بوروک یلوسر ترضح هدنشود یسهدلاو كناسوم
 بوروب ردک رک هساک هدوجو لیضفا ی یرخكن ز زور ندنا هک هلشغاب هیاسوم

 هدزکسات هدیکیازویکیا نوغوطهدهب دم هدجوایللازوبیدبا 9 دار ندنا

 ۱ نومآبولوا نورب نددح لاکو لضف یدتاتافو اف .دنرمش سوط هدم
 ,دقدزا همان دهع ودیا نییلاک و ییفالخ ,رکصندودنک نیغلوا نوش هفیلخ

 ۱ یاتکوادآ هسعماح رفج كنيلع ترض> نمدخاما مدتبا لوبق سوخ از ماما

 تافولوا ندنومامیسودنک اعقاو بونذ هیلوا لصاخ ضوض> وب هکر دنا تلالد
a nega,تگ  

 ( یدشا ) ۴



 2 vse چ

 ۳ رقانومأم 77 د هع لو نو نوم اد نود ارد هوا ید

 دا جان هلیصفت بودا جورخ یسیرپ كرنا نکیا هدناسارخ نّوفأم ب ونجا
 ندماظع اشم هکر د و رم * ردیاتلالد هنکیدنلرهز هقیقلایف یغیدلوا راهی راح

 نکیا نالغوار ندرلسوحان ندیراصن ةفناط اق اس یخرک فورفم ترظح
 ندنو یفورحو اا لعو فو صن اء بولوا راکمدخاکوب بولک هناا هدنلاكوب
 ۱ هکر داضف را یل ن داوا رج ( یجئزوعط ) یدشا تافو ین ندنون بودیاذخا

 | اکو لع لاک نکیاهزا بوغوط هد هنده هدشب ناسهط زو ردبقت یخد یقلرپ
 هدلب ره هدعد بوردنوک ل هر هن که تودنا حاکنیزفاکوب هفیلخ نومأم نیغلوا

 زويا تولک هدادب داوح هدا نیو وکیل د = دا ی و / رول هر ؟نوااکوب

 ۱ توایق هل مصتعم زاغ بودا تافو ۵ لم :شاب شب ییرگب هددادد هدیهرگب

 هک ردداوطا د نب یداهلا ىلع( یوا ) یدنلوا نفد و دنا مطاکلا یو« یدح

 هده دم هدنردنوا روکنا ردن ر ترقی نوا دوخا یسهدلاو

 یآرنعرس یرلک د دهرهاس بد رگ هداذغب هدشب قرفاب هدنردیللازویکیا بوغوط

 یر هک ردداهلا لع نب یرکسعلا نسخ یو نوا ) رکید )ىدا تافو هدن رهس

 نددا در هل رکسعهلج بور دا هقیلح e یرهش یر نرم ردکز ید

 ی

 ۱ نیداهلایع هعرلح لکو نم هدعا تولوا رکسعيخد یدارپ دل هسوا نیکجوک اکا

 ۱ ا ید نسج بولوا نک انس دل الب نوا بودروتک هرآر نهرس نددادس۶ر

 نسح رول یه # یدرلثاوا روهشم هلکعد یرکسع نسح هلا ىلع نیغا وط

 : ید دلا زوکنا نوغوط هدرا هدیکیا ڙويکناا هدزوتواب هدیکدازوتوا زوکنا

 نوا ( رکید ) ردشع دیدغوط هدهندم هدتتک ضعب * یدتا تافو هد یآر نم
 یر هقناط هعیش یوغوطهدشب یلازویکیاهک رد یرکسهل | نسح ن ید هلا دح ی

 شباب تردا زوقط هدشلا ناسقطاب هدشب ناسقطاب هدشب شعلا ز ویکیا نوعگنوب

 ۳و قلا رظن دلو فو و تعاهلدر شر آر مر هدئشاب زوفط نوا

 مز ود ردو یدهم كحهدیا روهظ هدنامزرخآ بولاق نویمتیچ هدست بورک

 نکل ردراشموق رلبقل ود نامز یدهم نامزلا بحاص اف رظننم هخبودبا

 هدنقحیدهم یهدنامزرخآ هدمربتعم بنکالوا ار ز ردلطاب هلهجویکیا داقتعاو
 هنفج هلوا هللاذبع یعسا یمایاب دجشیمس| بولوا ندلوسر تب لهاا نداوسز دالوا

 ض بولوا یورم خیرصو جک ثیدحیکیا هنفجملوا ندسابع لآ یدو
 سابع ترضح یسهدلاو ندنلسل نسح ترضح یبایاب دم یعسا هدناربتعم

 ( رم ) :



 جک 1 لس

Eهکر دروک ذم هدهونلا دهاوش ا # رد و رح ندسایعنا ینجهلوا  

 هدلح یتددزاب یلادناو تانطقا هلج ینانس هلو دلاءالع چ ندماظع اشم

 هل رد هدا بولوا ندلادنا هدک دنازریک یرکشلا ن حن دج هکردشعد |

 هدکد تا تافو یدادغبلا نیس نب ىلع یبطق كنامزوا بولوا لادالا دیس |!

 دون هدد بوروط هدتتبطق لب زوعطنوا تولوا بطق هش 1 بولیق ولن راع

 | بود عجهدنیبرب نسیماسا كمامارب نوایربغ ند دهالادڅراضعب یدتبا تافو
 اضرلاو یسومو × رفعج رقابنب ز ناتسحهدعب ىلع ( مان ) هکر دشعد

 ` نیعجا مهاعیلاعت هللاناوضر *رکسلاوذو یلعو دج
 د هقاخرمخ ىلع )سو یلاعت هللالصو

 ن رهاطلا نييطاا هبکو هلآو

 لس رای یع مالسو

 نیلاعلا

 نیما

۳ 

 ترقا ناسا ماما هللا لأساو تان اکلا :ارح خيرات باک نم لوالا فصلا ع
 ریضتلا عنوانبسح هنا ریضعو بند لک ن٥ هرفعتساو تالاطا نس>ایع تاقوالا














