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 سلبا طف ۰ یدلبا هدم همدآ نرضح راکلاءبه
 ۱ ید ا هد” یا ندندتحو رک
 ۰ یداوا نوعلمو دورطم ندفح روضح نوعا كلو
 دوا ندبسو ۰ یدلیند مجر ناطیش هنسودنکو

 ۱ یدلوا نمد همدآ 1
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 * ۰ یدتاراب یباوح یراتریضح یلاصت قح کما |
 یدشاسا هدا تر مطو

 ا رکا ودوا ۳ یقح بانج ید نس کیا

 یدند ر کم یم الاب هج اعاوش

 ا اوج و مداو یدرک هنح هلس رع رفت رب هسا ناطیش

 ندح انا لوا یزسزکب ر ۰ یدرب ووو و
 درک فسا رب ندنا رسرکا رکسمروار , ىدا یھت نوح

 رولات اد وه زالوا مولوا نوا رس قثرا

 بودادلآ ییدآ هلع هطساو كناو ییاوح ادخا كر هد

 یدردب ندنس هويه كجاغا لوا یخد هنسکیا
 ندننج نس هلج یراترضح یاعتیراب هن رزوا كوب

 هتف ط دنه مدآ ۰ یدردنا هن زوب ریو یدراسهیح

 یدشود ههدجاوحو
 تباه یدراولا هتح نان و یدالغا قوج مدآ |"

 هنفرط هکمو ۰ یدروب لوبد نسو وت كنا قحبانج
 یجد مالسلا هيلع مدآ ۰ یدردنوک جووبد تیک

 ندنا ۰ یدشل و هبا مالسلااهیلعاوح بودیک هباروا
 فنصو رلموق هو یدهروا ندرلنا سان راس هرکص

 یدهروت رلناساا فنص

 دالوا كمدآ و ۰ یدلاغوح یزد ید كناطرش

 9 یدلوا لوعسم هلا قەردزا ییدافحاو ۱ 3
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  ptتدش یلغوا کل ربع او ا 3

 لزا فع ىلا کا ندعح بآاحو یدلک هم السا | هيلع

 ردوا ندا ان ندشاط ادعا ی هبعک ۰ یدل وا

 4 ما ماگ سس. وا صا 3%

 هم السا ا هءلع صدا ردا کلر هرکص ندّتش ترصح

 ۱ یدل وا لزا فعص زونوا ید کاو یدلک

 مدا لو | ندناردوا نکید هسبلاو نازاب یزا لا هادع

 یدربیک یسب رد ناوی> یرالغوا
 اا: ور كرلکوک همالسلاهلع سن ردا

 یدردلاق هک وک نک.ا ی رد یا قح بانح تاهن

 هم مااا مع ی مس و
 13 رالغوا مدآ هر ص ندکد لکج کوک سد رد ترصضح ح

 باثج ۰ رابدلوا راباط هرلتن و رلیدل رآ ندلوب یرغوط
 یاب 9 : هرلزا ىح

 e a ET ا

 یداکهناعا جد توا ر دات مان

 روح اکا رلنا هک دشا | نیعصت هنعوق م السا هلع حول

 $S یدرردنا ارهتساو ا یاو داو و



3 1 ۳ : 

۹ 
 ا )دد هرلذاو یدلک نان هود ترا ۹

 هب ودنک ندنفرط هللاوید باتیکو یدلوا لوبتمیمامد

 یداک یو
 هذعاب یک هدلح رب قازوا ندوصو هدرق حوت ترضح

 رم ویدررونلکا هاکنانکر کس نداروا یو یدالشاب

 هدزب یدعشوخ یجدوآ یدزربد كدلوا رکلود دنا

 یددا رد زروااکا هلکزس

 حول ترضح یدتا روهط یرلتمالع نافوط یدت یک

 تفچ درب ندرلناوی> عونرهو یدنب هب یک هلیا رنو
 یدلآ

 ځد یاب یلغوا حو ترمضحیدب زوب وص ندفرطره
 ه یک ود دمرولیتروقراقیح هغاط ن ۰ یدارا توعد هب یک

 قح هنعیص هعسا ندتج ج كهالانوكو ۰ یدم رک

 هغلا طر 4 هرا نکرد نج حول ترمضحودردقود ر

 یدلعو ماب یدرک

 قح بانج هک هراج هنیداوا ردک« ح ون ترضح اب وب قابا
 ید ما یدیشمرؤب هدارا نکاله ك راکرشم هلج
 یدلناو هرلنا ندنغیدلوا لری

 یدنزود رب یدشآ یرلغاطوص یدالب و یقرطره نافوط

 یدلوا فان ته رلتاو حو راستا

 ا راەغلاط ll یک ر اغاط یسیک كحون لالا 1
71 
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 ردتیا قلا یم” كافوط هلهجووب هنا یدرزود
 یدلسکی سهقرا كراروغاب هلی ما كهللا هرکص یدروس

 یداکجراوصو
 رلرک هدنکو یدروتوا ۀنز زوا كنغاط ی دوج یک

 یدلوا ع هوسذ 7 ا یدلو و

 یدهروا ندنلغوا جو كح و ترمطح سان نا

 یدلئد مدآ یکی | همالسلا هیلع حوت نوا كلا

 یعالب كول نادوسو م س یأناب كمورو سرو برع

 زد ثقا یس اا كکرت لئانقو ماح

 دنمرکص ن نکیشم ر وک الب كو رب هلوب یرالغوا مدآ
 رایت ا دیح وت رار دت اص یی رالو و رلیدت زآ

 ردعح هنلوا ناج هدیغاش | یتالیصت رنو ری دی اط هرلت

 < ماسلا لع و رپ سم ب

 یاعحاهدنراوح نو«رنص> هدنرادد نګ هرکصندنایوط

 یدتا روهمظ یوق داع هدر نالند

 نکل رلیدپاب ران لزوکو رایدتیا روم یبیاو>-لوا

 رار د اطهراتب و رلیدیاص ندلود یرغوط
 ندنرلحا یدردنوک یالسلا هيلع دوه هرللا قح بانج

 تام وا رس. یر اش ینیسلنا ناما نوک زا ا
 یدلاو



KV ¥ 

 " یدلبا كاله 4لاراکزور ولت دش ین رلترمضح نا

 یدلتروف بولرکجهو رب راند اناعا کا هژلدادوه ترصح

 1 ر
 € م اس مباع خاص مس و

 نالد چ هدنسهرا زا> هلا ماش هرص ندنم وداع

 یدلیا روهظ یعوف دوم هدلج
 مک تاغ راد ذی وا یرلشاط راب دلد یرلعاط جد رانا

aC 
 دوا یدردنوک یمالسلاهرلع ےل اص هرلنا قح بانج

 یدزتسوک رر ھم كوب هع وق

 بویک هناعا رز اس یدتا ناعا کوا ك ندنرلحا

 رار دا هدتلالّصو رفگ

 یدلوا لاله یسهلجح یدک هیص رب ندک و ا

 رلیدلوا لوغشم هلباتدابع
 ٭ مااا مس ریز ار با مت اپ 7

 نکاس هدنرابد قارع ادا یدالوا كاللا هيلع حوت

 یب رهش لباب هدلم برق هنن رهث تارفو رلثلوا

 ید رام
 ا هدنرانک هلجدبولب را هفاطرب ندنراګا هرکص



 ارم

 ی مش اون هدنس هقب وشرا كل هش هک دید لصوم ۱

 یدنارلشعا ان

 یناسل یتا رس یوق طبن نالوا یسیلاها مدق كل

 نداروا بودا تاپ یلباپ تفو ق وچو راب وس
 یدنا رلبا کج هف ط ره

 یدلک بلاغ هب زوئآ تاود ندیا روهظ هداونینررکص
 یداوا عیار هیاروا یخدلبا بودا تاب یاودنو

 كنموو طرنوشذ و توقف یسهفناطینادلک هداداب ارخّو»

 ردشلواثراو هنفراعءو مولع

 هک ی دیشغا روهظ ینید هثیاص هذتتس یسلاها لباب
 ییالساا هيلع مها را هرانا قحیانج ید رایاط / رژدلس

 ۱ یدردننا فحص یمرکیاک اویدردنوک
 ندنرلق دانا ید توعد,دیحوت ینموق مهار ترمع>

 یدنآ هشنآ ییآ دورع نالوا لباب كالم هقذب

 مالسلا هيلع مهاربا ۰ یداب شنا یدالفاص ها

 ناعا اکا ںوروک یز وب رلیضب و ۰ یدرا هتءالس

 یدرونحح
 یدتناترعههنن رابدماشربارپ هلا رانم و۰ ےھاربا ترضح

 نک اس هدنا یداک هنلدا ناعنک هرکص یدتیک هرصعو

 یدلوا ,
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 1 م اسم | میلع لو وا و

 هک مالسلا هیلعطولنالوا یبغوا یشادنرق كوهار یا ترض

 موادش یدیشم هنس همن ماش ندنرادد لبان ر ارپ هلکرا

 یدلوا ثوعبم هنسهیح ار
 سلول یدبا روو رفک لها هساا یسلاها تن هیحا وب

 ارجا یت ایشخ یییدعا كموقرب جو یدزردک

 ید 3 ردا

 رابدم هلکد ید تا توعد هل او ی عوط ی رانا طول ترضح

 راددلبا لوق یدتا ن صن قرچو

 هدمهو یدردغا شاط هشت رانا ید قح تاتج

 یدرونک هنتسوا نتا كنب رب وک هليا هلراز

 هلت لها مالسلادیلع طولرکلاب یدلوا لاله یس لج

 یالتروف بوتیچ ندنراجم نیا هج
 ۱ اع ۳ مس |[ £ | مس ۳0
 د مادسا از ست ل ایا مو 2

 یدزام روغوط قجوج هراس یس هج وز كيهاراترضح
 لیععسا ندا یدلشعا هنس هحوو یه را مایرجاه

 جد قح تاثح RS هداب ز هراس یالوط ندنول

 قحا هد و قا راتخا ىدتا تانعو س صاکا

 ید روغوط یمالسلاهیلع ,



 هک ۱۰ ۶

 G8 راد وو یدناعصق لیا یلعوا هلارجاه , رکص

 لع" هلل ار جاه نامه یدلاق رامان مالسلاهیلع هاو را

 یز هلق هرج یدقار هداروا بوروتوک هب کیو یدلا
 تفاا هلرلنا لیععما ترضح رایذا هدنراوج هکم تقولوا

 یدلوا یدالوا يکا نواو یدلارمف ندرلناو یدتا

 هد هکه تواک یرایصعد ندنر هلی م ۵ ر> لس موب

 دراو نکاس

 ید دیک هر ذکم ھار ۱ تنرصح هل را از

 ندیکب نر 0 .aA ا هلا لیععسا ترمصع>و

 یدتا ا

 رک یداوا ث تو٣ ههر دع)اع و هنلنابف نع مالسلا هي لع لب, شا

 ۱ هده ماش كب رعلا ٠ هر رج یر هلرق هلا ع تقولوا

 ۰ رابد نکاس ۱

 0 یدلاغوچیرلنو روطویرالغو تالیعتا ترمع> هرکص
 ۱ ی هعلاعورلب داو ابلاغ هوا رلیدراو ههر یدلنابهفارطاو

 راد دراهرح بورود ندرادد لوا

 یدک مالسلا هيلع قم هنب رهدننافو كوه ار ترضح

 یدبابوتءد یرکیدو صبع یرب یدلوایلغوا یکیاو

 یدلا برف كمالسا !هیلع لیععس ۱ یس هج وک صرع

 أ رایدلوا ام دنفرط ماش |

 < ج
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 ۳ داو كمالسلاةيلع یعسا یزد هس توععل ترصح

3 
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 نالوایدروب كن ردپ و ۰ یدلواربغیپ یدک هن ركنا
 یدافحاود الوا هدراددلوا ید كلا یدلاق هدنلنناعنک

 ید اغوچ
 نوعکنا یدا ا یه كمالسلادیلع نوع

 مااا یک و و تاب ۱ رص) ۶

 دعا ینایاو لعوا یا نوا تب و
 یدا روسهدا زندنس هلج سو

 ی روم تربیت
 یدید رلیدتنا هدج-اکب یاو شنوک و زدلب رنوا
 كئسو زدلب رب نوا هک یدالکا مالسلا هیاع توقع

 هن را شاد ارق یا قح بانجو زدنراشا هنشادنرفر نوا

 هوس هکیرلشادن و یاورو مرفحمعوا ردکح,دناق ناف

 هسوسو هکر راشادنرف هک دیاش ردن دهناسداناطیش ارب ز

 رارداهعدخر Su هرکص رروشود دس> هن رلباق و رر و

 یدید كحهر و تلود وب و نو اکس قح باج

 ىدا تب ۶ هداب ز اهد تاقر هفسو و

 هلا 4].>و را دنا دن سا یرلشادنرق لوس كتسوب

 A2 رلیدنآ هبیب وقر, بوروتوک قیا را

9 
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 هنب راردپ وي د یدب تروق یتسوپ ق رایدلیاتدوعوربک ندنآ
 رلیدلی وس نالب
 ئ دبش هړونوک کوج ةفسوب یمیرب . ندنراا هرکص
 ندب وق فو س کنایراکرب هدشابی وق هکنوسروک هن

 نامه یدرب و رب > هنن . رلغادرقر کد تولود ش شاراعبح

 قارازاپ كر هد ید چاقی | نم هلوک مز وب رایدتیک هیاروا
 رابدناص یتسوی هل ااهب زوجواكي و رلیدتا
 ندنرشادنرو یدیا هدنشاب نکس نوا تفواوا فسوب

 هاب راک قرهلوا لکوتم ههالاو یدتا تۈكى ںوڈروڏ

 یدتب ؟ تولا

 هحرا رب ید فسو ش٥ روندیک یصم رکھ ناب راک

 هام لرصم کاله یتعی رب عو یدلوا لصاو هرسهم
 یدلآ نوئاصیا یرظان

 هد ورو دشرو قول یرظنو دننام هدکللزوک كفسوب ۱
 یداقئان هنلاثءاو نار دا

 ندنزو یٌججهلواتاد لوب و یدردا نالرونهدنزوب

 یدرولوا ولب ندنزوکو
 یی راوشو روط كئسوب یدزالوا یدالوا لار نع
 تبا راتعاو مار کا کا ح یدلبا تبع کاو یدکی

 یدلزامصا هبانهلز یمرحوبد
 نکا قو یحوص ج یدارعوا هنارتشازب فسوب هرکص

 یدلنوف هنادنز .



 ۹ ۱۳ و

 یدرک هادنز اهدلک یا رار نسو هلک تنار 1
 ید دیایسیکمکآ ۳ رکددو یسعب رش لر ص ءتالءیسد 7

 یدنا راشمروص ندتسوب برا مو راشەروك اب و ور ررب

 توعد هد حوت یرلناو تعصدو ظعو زار . فسوب

 بویح رک ر یرلشادفرا نلدنز یآ ه رکصذدکدخا

 هتشسا قح هلیصا ا رک رکندو قحولوا یاس هتسادنفا

 تاکی دنذا هب یب رشوشعد ردو یری كركر : راب ور

 یصالخ ندید كد :دودنک لر هد تیاد دان ییب هدنناب

 ۱ یا شجسلا تعاتش ندنا نوا

 یدعیح یک ییدتا رت : كفس وب هلع را ور

 هرصع کا٥ ك یاوا توهیح ناز ی

 اا E نداشت ز یدیسکمکآ یدلواردا تالرقاس

 یدلص1

 دعا یدقیچ ندنرطاخ كنيه؛رش یساجر كفسویاما

 ضرع هرصم ال. لاح كفو یدک بواک رال
 یدم هدا

 طعف رداکد موم ذم كسلا ددم نذلوق «دنحاح تقو

 ردبذیکرب زاعشقاب_هنئاش كرارىمغيل
 ضد وقت ههالا یشدا ره هروک هاش دی نر ېک سود

 ندیم: رش نکا مزالكعسياندهللا یی دارم رهو كما

 كنسو دن ڪک یس واددم ندکلهو یسکسلا تءافش

 ردشاوا بیس هنسلاو هدنادنز هنسید ۳



> ۱ ۶ 

 یتسانعم ندزاربمو شمروک اب وزرپ سصم تلم تبان
 رداور یجعالب نعپ زدشود قشیراقرب وب شمروص
 راشعد ردقوب یربعت را ور قد راق هلل و

 نکیروط شاک فسوب هنب رطاخ كني رش تقواوا
 شه هنادنز بوید مهر دتا ريحت یاب روپ زس نب
 ین ریعتو شا وس یتساب ور تاکلم بوروک سوب
 شابا اجر
 هنس e ربعت نسا ور اک ام ید فس وی
 ۳ ردق رگکج هب ندرلنیک |نگتیدصب قج لوا قالو

 129 د ید هر 2 نکغارب هدنرلق اش سد ییسدقاد بولا

 ا هوا یر هدنګا هنس یدب 2 قحلوا

 رواوا قللو هنن هرکص ندنا نکسرب یر همخد

 کال« یدتا ضرع هکلم یر وب بونود ۳
 هدعهدخ یدنک یان كرونکحاکب یتاذ لوا ید

 یدید مجهبوقیآ
 یدعیح ندنادنز مالتا هيلع فسوی هن رزوا كنو

 دشر كنا كل« یدشلب وس بوشب روک هلبا تالو
 ثوف ززع قلاراو ویدنکب هداعلاقوفبوقاب هند ورو

 یدلبا بصذ یرظان هیاام نسوي هنب رپ كلا هللوا

 لیا حاکن ییاهلزو ,: یدتازپزو هنسودنک یلآو

RT OA a 
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 یدرولوا لسم بو و و

۶ ۱۵ ۶ 

  یدنایزارفارمس كرلا زوکو یتربق كرادمک>رب هسیااعلز
 ییغوا ی 1 ماناستعو :ا فا نت ۰ نربهح *

 ۳ هر ذ قوج ك ہدنګا

 فا یدروضلب یدب * یدک یر هنس العو طب دعو

 یدبا راوالغو ط2 جد هدنفرط ماش هة ند رصم

 زامل وب هرم>ذ هدرب رب هعسل ندن لراس یرمع رے

 رم یدرولآ هرخذ تورو یب راو س ک ره یدلوا
 ۱ یدلوط هلا در

 زراکعمط , ٩اطر | هسلرب و هرمخذ رد ینا ا رهو

 نوتا ناصر لای زاهدو ا هرمخذ هدانز نده ر

 ررواو | بس هنسالع لراعسا اهد همت رب هدب ول الوا ص

 هروک 4هدوجوم سوذن ی همخذ فسوب ترضح وید
 ید رر و

 ندا ن E جد یراشادنرو 9 كةس وب تفقولوا هتسلا

 یدا راشاوا رو- بم هکذیک هرسص »نوا قلآهخذ ہد ولا

 یدرالغآ كس هر 1 ندتسوب فسا مالساا اڪ ںوععل

 یدرالغاد نب رکج هلیشنآ یترمسحو
 هدا ز ندنراشادنرق راس نیما یلغوا لوک طقف

 هن رر كنسوب یا بوتع ترضح ۰ یدرزکب هتسوب



 ترا

 هداب نیما مالساا هيلع نوقەل یسان ندیسون ۱

 هسصهنوگا كمروتک هرخذدییلغوا نوارکید بود ویلا

 كفس وب رادراو هرسهه سادرفنوآ ۰ ید رادتوک

 سول رانا یدیناط یرانا فس وب رابد رک هن روط>

 ینددمااز خر ندناوربند رالس هجم وبارب ز ز ۰ رلرد«هناط

 ارد یدتیک ی دلوا توف هدهرن رول ےک هلتهج

 یناوید كمسوب هکیدلاق < یدیارل نمروتکهرطاخ نسل اق

 یدززام هق اب ولتقدهدکب هن ز و كنا ند: غ دلو اولتاهم

 سوساج ردنزکشیا زکسیک زس هرلنآ فسوب ترضح #

 ید درم هیلوا

 ریپ رب ره رپ و زر یدالواكنابب رزب نلکد سوساجزباشاح
 رل د د رد و یدآ ردناشنذ ین ردنرع

 یدروص واد ر EE و جا

 ر نوا یداوا فلت هدربق نع رب لدا سادنرق يکنا نوا

 رايدر و باوجوبد قدلاق
 یدبد رد دوج وم رکحا هدارو یدعس

 رلیدیدزرفن نوا هداروب
 یدیدهد هرزگی رپ
 هلکنا هر لسا دیر نالوافلت زد هدنناب لزرع ردب

 رلیدیذرولوایپسنم

eیدید یراو زکدهاش هنفیدلوا یرغوط كرکرز  
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 هک ۱۷ #

 راپدید روناط میک هداروب یزیزرابداا بیرضزپ "
 دنسهصح كن رب ره مالسلا هیلع فسوب هنرزوا كنون
 هح هدا جد نوجا نيماي هرکصندک درب و رخذ هروک

 ۰ یدتا تیاعرو تفایض هنس هلجو یدرب و هصحرپ
 تق ںی هدّص و ص> هربخد هک نکسرو نکل

 مروا تیاعر لصا هژرفاسمو مرون دا تلادعو

 هک گن روک ید یکشادنرق ی هنوا هد رک شاک اهدرب

 زکه سیا نمروتک ینارکآو هل یزککیدلب وس یرغوط
 ید درک هعابعب ردة وب هرج د هرس

 هنب راچشا كني راکوب یی ادب هربخ ذ ن زعم قلو هاکاراناو
 یدلیا هبثت هنب زرومأم وید نکی ریدشار

 رب هم زنیم رکا الب رلیداک شا راپ رایدنود
 ردنوک رار هلمرب هدینا كج هیلرب و رد ,زب هسا یک
 مالسلا هيلع وتعد رابدید زرلبا هظفاحم هلهجوره یناز

 ناف فسا مدلوا نیما لصت هل _فس و 2
 رخ یلاعتهللا نکل مرولوا نیما هجهلبوا ید هدنفح
 یدید رد نیجارلا جراو نيظفاحلا
 اھ سنا رایدلوت یاد ودی وجا شع رظوب هدر
 هرصم هن ناه شارپ ورک هد مر هام رس هتشيا زسا

 نیشن هزب خذ کید رونکو م هروتک رخ ذهداب زو مه دیک
 (. زوس یوق هن راردپ هر زوا كمر ک ییماش و رایدید را



 هم ۱۸

 ید یتییماش و رلیدتا ناو دهع ههللاو ردرب و ۱

 فس وب هدنراق دراو رصم * رایدنیک هرصم بولآ
 ۰ یدلبا تیاعرومارک | هدانزو تفایض رنا مالسلا هيلع
 وللوب هفیط]گشادن رد كنس نب بولوناهنت تیمش قلارار و

 هی ادیف عج هب وهلا بوردنود ندلوب یتس هلبا هلیسورپ
 یدایوس هجولیک ويد
 كانپمایش ویدردتیارضاح یی راکو ب كن راشادرف هلجو
 یراتبک ب ونو دو یدرد وق ساط نوتلارپ هنکوب

 یدر و تصخر نوګا

 صوصخ روم« ندنراهق را نکا ر دیک بواب زو د هلوپ امت
 یدغاج وید نکمشءزس رمخزس هلفاق یا یدشدب
 رایدبد رد رکبیغ بوئود یرالغوا بوععب
 کوب هودرپ هسررونک مک ره یا قوی یساط كکلم
 یدید میفک هثسادا هدشراو یس.دزم :مخذ

 ناکد هدر مخ كدلک نوحاداسف هیاروز هکر ایدد

 ردن یسازج كنالاج هسبا نالی رکیزوس هک یدید
 دخا یا قعد ردوا یسارح هسرولوت هدنکوب كيک ره

 رلید.دزردیا ارج هلب وب هراس ریخزب ردکا ربساو
 هنمارا یراک وب و یدرروچ ی هلفاق هني رزوا كلوب
 یدارا یی راکوب كراشادنرق كوب ادناو ی دالشان

 ید راقیح ندنکود كنيماش یساط تاچ
۰ ۱ 
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 قو كع ارمساو دحا یر)رس رح هدن و اق رص: كە

 كرد ىدا قعوعیلا یییماش فحسوب ترصضحیدنآ

 هلس رەت و و ۰ یدردتلب وس هن راشادل رف یتتعد رش
 یدلآ ندنرالا ییماش

 راثخارب كرم ای رب نیا رک یدید یرلشادن رف 1

 هن راز ام هنااط هنغلب رپ :آروس ك یا ردراو یردب

 نیسرواواشعا ناسحا لو یوهیلا یزع رب مر
Aهر دو ِ ی  

 رلیدلک هر رب و ا
 هک ر کسدم: رب ردا ناطخ هد د رار هد کوج كنس هلج

 هک و> فسو ام دعم یدلآ دمع ندرس هرکیردب

 هک رکم مک یک ںولیر ا ندارو نرکسرواب یخدیز کشد دانت

 هللا دوخا هلب ر و تصخرو نذااکب ندنفرط مر مرد

 كنس نکا رکیدیک هل ر و تروصرپ هشیاو ندنفرط
 زدهاش کید روک قعفازب یدعا قازسربخ تارغوا

 ااه ز زب كدروکح یدلرافیح ندنکو كنا ساط

 ر ارپ هلمر روص ندرصم تبا قیمحم كەسازاعائا

 ید اق هدرمصم بول درک دروص ند هلف اه نانلوب

  قرلیقیصو یرهانوا رایدنود شادنرف زومط رکیذ
 e یک ی راک درو ۱ 0 هند یراردپ و



 اش
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 هد وب و یدلوا نور یروشا مالساا هيلع توقعي

 یکیدلدب ارس ا كق راس هدزتع لرش مارب هسخ وب رد الو درب

 قح بانج هک هلواردیش لزوکربص رولب هنر صم كل

 یدد هروتک ندر, یشادنرف چوااکب
 ندعمالغا هل انرحو یددفسوب هاویدنود هو رطورب و

 یداک یقآ هنب راز وک
 لالهدوخاب هتسخ هيد هيد فسوب نس هللاو ی رالغوا

 رايد د نیسعجهلوا .
 یلاعنهللا قجما یردکو نزح میدم هتوط هدیلق نب
 لاح ضعه هنسک ی رغندلا مردا ضرع هن رلدرضح

 ردمولعاکب هکراو یشزککیدلب نکغارب هلاح ییب ما

 یدید
 وربندتفولوا یدیشلوالس رب یرگب یلەلوا باغ فسوب
 ندنفاغاص كنا یرلشادنرف هلیسلوا شام هنلاربخر

 یدیارلشیسک ینب رادیما

 ید رویلج
 ینددلواعاص كمسو كر هلک یو کا ندنفرط هللا هک ردواا

 هثسو دنکه د وروک هدکاکوک كفس وب دوخایدیشلریدلج

 یرلشادنرف .دنروضح كنا ارظن هبا وریییدلواشلی وس
 یدرولس ینکح هی تاقو هق دمراو هودي

Eilatفو او ون ت دیدیا  



SS 4 5 CNe 

3 

۰ 

۱ 
 توبارا یتیماش هل اس وب زر یدک مرالعوا كلذ ىلع ءان

 یدیدرکنیلوا س ام ندنفطل كهالاورک, روص
 كمالسا | هبلعفسو ورادراو هرصم هن شادنرفزوقط

 یدیاضاح هداروا ید نیماينب رلیدریک هنر وضح
 كج هنن قوچ یجب ۰ ردناع لاح ندغاجا زی رعیا #

 فطل نس ردیش یی رج جد ه_امرمس هد زملا قوب
 ق دص هز ر و هرخذ هروک هرجاتحا تا ناسحاو

 ندفسوب ردینافریب نعردپ هلشغای ی رعشادنارف هلا
 الب اکا ینلب را كنيمایط یدسعت ردنورح كب یل لب را

 ی داوا نمروک یززوک ن دقمالغا رد الب هنتسوا
 رلیدراولب بولد

 مسنو ۰ یدخا فرطرب یب هةیطا را مالسلا هيلع فسوب

 نکسدمرولب یزکفیدپا هن هفسوپ هلکل لهاج زس كردبا
 یدد
 ر سا ادراک تفولوا یر و
 راددلاو هدنمح بولد

 فطا هر قح بانج ردعسادنارف هدود منسوب ن توا

(6 5 
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 زاگارب مورخ یب رالوق ندناربص هللا ی دتا ناسحاو

 یدد
 اطخ ر شلیا قاف هرارپ نس قح بانج یخد رانا ° ھ0 ھه < ۰ ۰ ۰ ۰ 8

 راد دانا راقعتساو هن ولو راب دلید ردع ولد شكلا
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 یدرب و تیلسد هرلنآ فسود ترضح هنب رزوا كنوب

 جرا یاعت هللا ۰ ردقوپ شازرس هزس نوکوب و
 رکدرواوک یمکلموکو ش ۰ ردا وع یزس رد نیچارلا

 ردک یس 30 كنب ززوک نکیروس هنب زوب كمع ردب

 بولآ یزکلایعو لها هلا هدمه رروک یک یکلواو

 یدردنوک هتفرط یراردپ یراناویدید زکب ر وتک هباروب
 لوا راکزور هکناص یدلربآ ندرصم هلفاق هک اتقو
 " هالا نادنک لاح ردو یدلآ نسوق وق كکلموک

 كفسوب مالسلا هیلع بوتعب تقولوا نام هک یدروتوک
 یدرویب ويد نکی دیس دیدرونک هتعاکبمآ رویلک یسوفوق
 قانعشاش یکساو قاشاکاب یکسا الاح نس رلذاثاوب هدنن ا

 ندکناسلیاندکک, دوسهرزوا طارفانس وک نیسهدنرزوا

 رای دید نیسراباوزراوبد عج هشولوب هلکناونیس نحروشود
 هش زول ینکلعوک كفسو یدک یرالغوا هرکص

 ثتفسوب هرس ن یدلحآ یرازوک یک یرافدوف

 یدد یدیعدعد رویلک یسوفوق
 یرللایعو لهاو ی رالغوا هل مالسلا هيلع نوقع هدعب

 ۱ یدتیک هرصم هللا
 هدکلرپ هلبا یسلاهاو یکلم هرصم مالسلا هيلع فسوب

 یدهلوشراه هدنسور اشط كلرصم یرانآ یره

 , هری رس یتساناو سابا یدروتوک هنناربس بولآ یرلنآو
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 رایدتنا رکش ",دججس نوجا كنا یسهلج ۰ یدراقیچ
 EL مب هتسلا هنس اا تقولوا فسوب ترضح #

 مد ۰ یدفیچ هلیثیع هک ردوب یربعت كنا ور مکیدروک
 یدراعیح ندنادنز نب هک یدشا ناسحاو فطل اکی

 كع ر یدردشارب ی زم هلجیدرونک نداوح یزسو
 یدد قوب تبیان هنهرکو فطاو قوچ یکح

 یدشا رکشو دج هفح بانج بولودو
 یدشواق هنعس و مالساا هيلع بوعدا هلهحووب

 راز, هلب رالغوا هج هرکص ندنا یدرپا هتیدارمو
 یدروس رک اهد هنس ید نوا هدر صد

 قلا ىللا مالسلا هیلع فس و هدننافو كب ومع نرضح

 یداشان زدق هنا نوا زوب هدعب یدبا هدئشاب

 رای دلاغوچ بودنا لسانتو بوشلرپ هدرصءیرهلوا

 یدئیک هبابقع راد جد مالساا هيلع فسوب هدعب

 راتعا 4 :ارمآ ی رہ ەھ لولم نالک هرکص ندا

 رب دع |
0 ۶ 

 +٭ مالالا ےلع تیا ص

 _ ندندالوا كصیع نالوا ىلغوا كمالسلا هيلع قحا رز
 9 9 N ا



 لام قوچ كب ۰ یدشیا روعط مالسلاهیلع بوبا
 یداراو یالما دهن هدنفرط قشهدو

 اوما هلج ۰ یدک هلاحما كح یا قح باج
 یدلوا ضل مع یدتا رکشوا یدک ندنلا یالماو

 یز راب یدخا ریبص هش یدلحآ رءراب هدنند یدتنا ربص

 یسهحوز زکلا یدلوا زامهراو هتسک هننا یدنالتروف

 هنتدابعو ردبا ربص هوا یدردبا تمدخاکا تجر

 یدیا رلبا ماود
 یدلوا هزانورت یک یکلوا یعسج یدلوب افش هرکص

 هنتداعسترخآو ابد یدلک هنر یالماو لاوما هلجو

 یدلوا لات
 هن رب هرکص ندنسودنک بولوا ییغوارپ هدنمان شب

 یدلوا ربمتیو یدک

 دلتا هشنا كوهارا ترضح مالسلا هيلع بیعش

 شا ترم هماشرابد بار, هلکنا هدب ودا ناعا نوک
 كمالسلا هیلع طولیسدلاو كوب وا ردند هلسفر نالوا
 زير
 لابد یلتاط یدلوا نوعیم هنسلاها هکیاو نیدم
 | یدمهروک زوس هنموق نکا یدبا لرثأت یزوسو
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 قرچ كب و یدلیا راتعصا لزوک لزوک تدم هچنوب
 دمور د ارام ۰ یدلیوس رزرو لاا

 یقاعص یلتدشر هن رزوا هکیا اعا قح تاتح تاہم

 نوت یدروس نوک ید قاعصو یدلبا طاسم

 یدسلک تواب رپ هش رارزوا هرکص یدانیق راقامرا
 ندواب یدنالبوط هنتلا كلا یسه بوجاق ندقاجج ص
 هکر ید ندم لها یدناب یس هلج یدغاب شنآ

 یدلوا فات هلا

 هب هکم بولآ ی رلتدیا ناعا هسودنک بیعش ترطح

 هلا تدابع هد هگم نيک د هنتافو هرکص ندا یدک

 یدلوا لو
 یدیشمر و هیاسوم ترضح ییقر نکیا هدشدم

 ردتجهثلوا ناب هدیغاشا کد

 ٭ مااا اس لء ر ( و سوم ت 3

 O E ی هدرتضعا مک یاد ول ترضح

 فس و و بوقعب و ۰ رایداایوج نوهروا هدا ز
 رلیدلاو هرزوایرلتهد رش كمالسلا ابهلع

 هرزدلبب هسیا یعوق طبق نالوا یسولر مدق كرصم |

 هل زوک تراقح هلارسا یبو ۰ یدزراپاط هراتو -
 یدرراس |



6 ۲۱ ۲ 

 " هن رودنک ی یارسا یب ی دیراکلم رصع ینعب رلنوعرف
 یلتتشمو غا یک رسا یرلنا بودا هیعر |

 هئوک ندنوک كراناو ۰ یدزروناللوق هدرلسشیا

 یدررو ههش ندنرللاغوح
 كنب ركل ءو ندنزهلءا-هم كنموف طبق لیئارسا ىب

 كنب لهدد ۰ رایدیا شاصوا شمزب ندنرلفیلکت رعآ
 یدرلزتساا كغك هنن راد ناعنک نالوا یرادرو مدد

 هدب وراتروق ندنس هڪ تكنوعرفیم رل هع واردر نکل *

 یدرزام دعیح ندربصم

 هلق رهو یدنآ هل یکبا نوا لسا رسا شفا ز

 یدبا بوسنم هن رپ ندرالغوا بوععب ترضح
 نب طابا هرانوب یدا راو یش ر, كن هلبقرهو

 ردکعد یراثوروط بوت هکر ولیند يلینارسا
 هساک هر ر یسالج كلیارسا ینب طابسا وبشا
 دهن هلج نکن یدرولب هلوا لصاح تود هجلب>

 هدب ولوا دوجوکی كرهشارب یسیه هک یدیا رک شابر
 رل: وسلب هراتروف ندنراسا یب رو دنک

 ندلینارساب وشمر, و ربخ هنوعرف نهاکرب هدناوا لوا
 بس هلاوز كکنلود كنسو قحدغفوط قحوجر

 شعد قحملوا

 _ كکرا ناعوط ندلیارسا ىب بوک روا ندنوب نوعرف .
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  رادالبح هتسرهو یدالشاب هکعردسلوا یرلع>وح :

 یدلیا نا
 ناغوط یکی بوشالوط ینی رهلاخ كلبآرسا ینب رادالج
 یوال هدانا یرلفدلوا هدکمردلوا یراّتجوح كکرا
 نالوا ییغوا یعجوا ك وععد ترضح نعل ندنطرس

 ترضح ندنیلص كناد مان نآ رع ندنرانوروط ك وال

 یدلک هاند یسوم

 یدنآ هلن رم بو وق هنګا هفودنصر دا یسهدلاو

 ندلکوک و ناحاکا كج 9 ۲ یناسوم بوحآ ۶ یدنوط

 ل e یو نانا ۰ ینا ےک

 یاو یدد زرو ها لغوا یا دوخاب راراب هرعسلا

 یسوم یدنروتک رانا توس قوج كب نوا كمر نما
eىدملا یسهع  

 یبزوک هنس هقرا هرکصندقدقارب هلین ینا هسبا یسدلاو
 یتشیدنارا انا توسو یی دلا هنوعرف یارس یدیشگار

 یدرد-ا ضرع یتسودنک هغلانا توسو یدنرکوا
 دلا ع تا لاخود توس ید روکا یافت

 ىس «دلاو ن رسعلوا هاک | هنسک ندنشاط كنوعرفو

 یدنوب بور هدن ارس كنوعرف یلعوا یدک

 | نکنم نیکو برس ندکدویموم تر و
 ۰ هر
 چ م
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 رو دا اعوع طور هل رب ندلبا ذا ی هکندروک

 نطو اراض یدروا قو صول ر, هتسک وک كنطق

 یدرب ویهیج ینأاج

 فست هغي دقيچ اضقرب هلی وب ندنلا یسوم ترضح
 هل ارارق ندر ەم لاج بوقروف ندوعرفو یدتا

 یدتیک هنده
 نوا هته جوب یدلآ یقدرفرب ETD MIA تیعشو

 یدلاو دن ده هیس

 هنئاط روط نک ردیک هرصم ںولآ یاایعو لها .دعب

 یدشلب وس هل راترضح یلاست هللا هداروا یدارغوا

 هلا نوراه یشادنرف كوب بو راو هرمصمه ندناو

 یدشروک

 E 9 وا رلق دلوا

 طو ل نمدادحا ملل یرلناقار یلیارمسایتب ورایدتا

 رلد دد ل هدیک هناعنکر ابد نالوا یرلعدق

 نک :اقح وح ¿ نس هباسوم ترضحاكردا بچ نوعرف

 دار ولو هل دلسدا ج ورە هرکص دو هد رع ارس مرب

 نیسرویتسیا كعدهن نیسشلک بونو دیدم كدابارارف
 ید
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 : مدحاو ندعوق روفو مدردلوا ًاطخ مدروا ی یطبرب آ

 نسو یدر و تلاسرو توبناکی نیلاعلا بر ید

 یدرب و باوج ويد ید ردن وک نوا توغد
 ردن نیلاعلا بر هک یدد نوعرف
 كتاف وام و ل اکوک و در مالسلا هيلع یسوم

 یددردم ر

 ردقوب بر هعشب ندنب هدرمصم بولک هبض نوعرف
 نوف هنادنز ےس ادا وناط هاو بر هب ود اا
 یدنوقروق ییاسوم ترضحوید
 "لوس رب نامه یدقار هر ساطع مالسلادیلع یتسوم
 یدلشا هتکرح یدلوا ردژا

 قجوج یی درب ورخ كنهآک امدقمو یدکر وان دنا روعرف
 ی هدنفارطا یدشود ههشب دناو رگفوئد نوساوا وب

 لو رب رهام هدنتعنص یسوء نکس رروب هل هتسانرف
 رصم هدب وژوب یزک داقتعا زس هلقلزاب ره ردرحاس
 یدد رتساكعا طبص یتتموکح

 ردقن ردنوک رارو- أم هفارطا تبا لاهما زار یخدرانا

 هنوراه هللا یسوم رلتوس روک هسراو را رحاس رهام
 رايدر و یأر وید رانوساک با
 شلوا تعصر ییجاور كب هدلاع قلزاب رح“ تق ولوا

 ىدا شلوب راثعا هدفرط رهو .
9 3 
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 ردقن یداردنوک رل رومأم هدیحازره ندنفرط نوعرف "

 ۰ یدلروتک هرصم هسیا راو را رحاس رهام هدنتءلص
 ۰ دنیعم لحر ینوک مار یک هد ةن هل راطقو

 یدلدا نالعا هک ره هرزوا قع الب وط

 ی دنالپ وط هداروا یسلاها رصع به نوک لوا
 یدشوا تبلج هیاروا ید رازاب رحم

 نوجه یترع كنوعرف بوئیچ هن ادسیم را زاب رهم
 یی رادا نالوا رس تاوداو تالآ كر هید ربلاغ رب

 ماطر هلا لیتاپ زوکو رلیدنآ هب هتروا یني راکنک دو
 رلددتا راشرتسوک یک روب رک رانالیب

 لو ر اهع یدعار یساصع مالسلا هيلع یسوم نامه

 یدو ییاوداو تالا لوا بولوا ردزا

 هک و لاح راو كنکد هنراو با هل رک را. در وک رزاب رڪس

 ی دن کخ زگلا هسل وا رس ید یا كناسوم زا

 تالآ یک كنکدو بیا نکلو یلاوا وم یراثرتسوک

 لرمشب قوط اقلطع وب ید یللاق دوجوم تاوداو

 3 هوم تصحو رایدید رد هر ر دسر
 ا
 زس یسوم رکمو یذ_اک هبضغ هدانز ك ن وعرف
 نکس شهروشیپ یشیا هلکنا هوا شعا رک هتسوا

 . رارف هکعا طط یرصع هدکلر هلا لیئارساقبو زر
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 | یزکرتفاباو یزکرللا مراباب هن هزمس نی زکقاپزکس شرو
 یو مراصا ه رماد امرخ یزسو مرک
 لدتا ناعا هنو رکن كناسوم "ر قود شا یخد رانا

 رل,دید زرتسیا تج معو وفع كلا جا "و
 زر چ ق وچ كپ مالسلا هيلع یسوم ید هرکص ندنوب
 یدلک هاعا یوق رکو نوعرف 2 ۲۳ درست #

 نادیم ردقوب نوت هباسوم یفاطر كشوق طقو

 یتکرح كلا رود دنا لالخا یی راثهذ كعلخ ییلر و

 ردکعد توعد هن ایسصعء قلخو یک داوا ادا

 یدرردا كب ك یاوعرف كر ت
 هراس وم ترضح یس هذاک تالیئارس| نب طابسا ہک ویلاح

 قی راودنک هلببسوپ و راشلوا دوجوکب ق رهلوا عبات
 ی دا راشلک هلاحرب كج هل هرایروق ندنراسا

 ن دنلس الب عفد قلارارب ید نوعرف الذ ىلع ءاس

 دش رلعع بوعیج ند سصم كالینارسا یب قر هلوا
 یدلوا مدان هرکص یدیشمر و تصخر
 نوش كرد نییعت تقو ر هسدا مالسلا هيلع یسوم
 ند رمصم یرلنا نیل هصکو یدشلربخ هلا لیئاریسا یب
 هن راک یزکد شی وس ینعب مزاف رخو یدرافیچ
 یدروآ وک
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 هرلنا نیلحاصو ی دشود هنس هفرا تالبنارسا ینب

 یدشالفار
 یدلراب کد یدروا هرک د هل.ساصع مالسل | هيلع یسوم

 یر ره كطابسا يکا نوا ۰ یدلجا لوب یکبا نوا

 بیعت یرلنا هل رکسع ید نوعرف ۰ یدنیک ندلود رب
 نک د هرکص ۰ یدلتروف بوک لیئارمما یب ۰ یدتنا

 یدلعوب رارب هل رکسع نوعرف بوشوواق
 یدلوب رفط دن راشد مالسلا هيلع یسوم هلروص وب

 یدلوا مزاع هناعنک رابدرارب هللا لیئارمسا بو

 هکر ا دروک رطدا رغوا هن درون كموفرب ند هعلاع هدلود

 هسلا لینارمسا یب ررویاط هن راتروص زوکوا
 ةدرصم هد هساا رلتلوا مات هر اسوم ترضحردعت ره

 هدنرانهذو شعلا هرلتروص والءهوب یرزوکح نکیا

 كموق لوا ندنغیدلوا شماعثلرپ یراب دیحوت زونه

 راب دننا ایم هرانا ېک یرلکدروک ینیراتر وص زوکوا
 كرادت هلار ید هزب یک یس ههلآ رانا یسومای نامهو

 رلیدید تیا
 یراتد ابع كرلنا نکسموق لهاجر مس یسوم ترضح
 نيلاعلا برزس ی رولوا هلا یرمغ ندهالا ردلطاب
 زکسرویلبب نب رکشو ردق كتمعن یکیدرب و كاب راترضح

£$ .© ۳ ۰ ۰ 

 تیدا هرس نوعرف ی دلبف زات ند رلموف راس یّرس ,
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 یدتا نعص) ودد

 سابانو اح را رارهش كوبب لا هدناصنک راد تقولواو
 اس رانالک هع ژروغوا نامه ندنخد داوا سدقو

 دک یرغ :وط 2 هدلر

 هر اج ماطر ندنفناوط هقلاع تقولوا یزآروب طقف

 مزال قمراعیح هلا راع نداروا یرلنا ںولوا ہد لا

 ۱ یدرواک

 ورک وید بم هدبا هب راح هلا هرب اج رب لیتا رمسایب
 ید کب هرلنا ب واجوک ید یسوم ترشح را دلکح

 یدتیا
 هس ق د و راد دس ود ةا روک ۳۳" یاب ندنسوب

 . رار دم هدیک بوقیج هدرطر راب دش الوط هداروا

 یرلتلاتسو تیذا هوب یرلک دکح نکیا هد رصعو

 رلبدالشاب هکع د قذیمیج ندرصم یکشاک و رددنودوا

 تردق قح نانج هرانا هعف دور هدنتسا هک دیو #

 یدرلنا یدبا رر ذنبا یشوق یولسو رردنوک یساولح

 ی دررونیک ذهدوخ هلرانوپ

 هلت ر رای دلاصوا ندنشوق یواس هلیساولح تردق

 رابدید زرتسیا ءربسو تابوبح یک ناغوصو

 ی دراتروق یزس هللا نکا رسک ی زک رالغوا و رد
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 یدر و باوج

 دوعو«كلربدنا دارو هراس وم نرضح ندفح بناح

 یدلرو توعد هنغاط روط ندنددلوا

 لیکو هنرب یوراه یٌسادنرف ید مالسلا هيلع یسوء
 یدتیک هروطیسودنکو یدتا

 زسهطساو بودا تدابعو تولخ هدروط نوک ق رق
 تقولوا هتشیا یدتشیا ینمالک كح بانج قردلوا
 یدلرا؛لوانفب مش تاروتاا

 ط5 و د مارب ونوکود نکیا هد رصم لب ارا تب هک وبا اح
 عونصم ندنوتلآ خاطر قرالوا یت رکا ن دنعود
 یرانا بوقیج ندرصم نب زسنآ بآورلشلآ تايلح
 یدیا راشم هرو هتب رابحاص
 كنونلآ ندنشدلوا هبصقو یوک هسا هدنسا هک هيت

 لّئارسا یب هلتهجو ۰ یدیا قوب یرابتعا كشموکو
 هدوهب یک یرالایو یهدنرانویب یناسیلح یرکاوب
 یدرروبشاط بودیا كوبهنب راو دنک
 یدنادلا یرلنآ ںولوا قفارب تلفات یاس هدنراګا

 بووق هشنآ سهلجو یدنالبوط یتابرلح لواو
 هک ی دباب یتروص یعازوب رپ ندنوتلآ هلتعنصو ۰ یدنیرا
 4 تناسومو نکهلا هتشلا یدررو سسیک یغاز وب

GE, 
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 رب نوجا قلوب بولارا یتا یسوم ردوب یهلا ید "

 لوا ید رانا ۰ یدید زکراط اکو نکیلک ید نیک
 رل,دالشاب دغعاط 4:یعازو

 هد هس دنا تصف د ر دة ره مالسلا ا نو راه

 ر زاو ندیغازو زب د هیعلکیسوم رابدععا قالوق
 رای داطا تلا هنوراه بود

 یدک ندروط هلا فر رش تاروت مالسلا هيلع یسّوم

 ررویداط 4 یغازج کک ب هک نوشروک هل
 یعازو و یدتا راتنعل ۵ 0 ی هدانز كب

 یوق نوڪتو یدناآ هک د هرکص ندقدقاب یینروص

 كءالسا | هرلعنوراهود رل دلا دلا هی راس دک د زوک

 یدنوط ندنلاعص

 را لک د مدنیا نایت رد وب ع هل هت ن نوراه

 ولت زادت ءا ویدرایدزا هر دلوا قب هک:دلاقزا

 رلیداوا ناوسپ هن رتکدتا یخدراتلوا شعاطهب یغازوب
 رابدلیا راتغتساو هب وت ندن راهانکو رلید راولا

 تارو هدعب و یدک یتدحكناسوم ترضح هلهجووب
 كنا لارا یب هرکصندنا ۰ یدب وق هنادیم ید سش

 جوک ی یراب دیحوتو رابددلشاب هکعا لع هلرساضتعم

 رایدلب هړدشارب هدرا: هذ هلا لاح

mTایج یدشک د ن رقرب بید را دعت  
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 توف یغوح رلود ورک هدن وک روا نده را هر ۲

 هبصقو رهشو شموی هداوچ هن رب كرانآو یدلوا
 لارا یب هلتهج ویدثش راتکی یلکروپ شءامروک
 قجهلوا رداق هب سطو برحو قج هقرچ هنسوشراق نمد
 یداک هلاحرب

 بونج كطول رحم بولآ ییثارسا ینب یسوم ترض>
 ن جوع كردي تکرحورلیا ندناو یدروتک هنفرط
 یدلک بلاغ اکاو یدتیا هيرا هلا كالم مان قنع
 تالام هدالب یمدیف ط یش اا رس رهن نوت
 یدلوآ

 ا راو یدنیا هنسیلاب هعیرش رهن نالنید ندرا تح
 یب ندارواو یدعیح هعاط یهدنسوشراو كد رهش
 یدتا اشاعت ب راد ناعنک نالوا دوعوم هلینارسا

 یسوم هرکو ب یدیشلوا نوف مالسلا هيلع نوراه امدقم

 كيارفا ییغوا كمالسلا هيلع فسوب جد مالساا هيلع
 یدتا نییعت هفیلح هی رپ یتاذ مان عشو ندنطبس

 یدئیک هابقعراد یسودنکو

 ترضح یرلتءاوا تدم هدنارگگ هیت كلارا ۳
 یدیشلوا علاب هنس قرف مامن هدننافو كناسوم

 دیک هقشب ندهالا یو ردلیپ چاق یلهلید اراب ایند

 ناب ۳
5 
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  نافوط ندتفو یکدننا هشزو رب كلوا نرصح

 كناسوم ترضح ندناووطو رد هش . روهط كحوت

 ردشمک لیب جاق دق هنتافو

 یا ! عوط ۰ زد لسم یلفالتخارپ هديب راخ روم دول

 روليب ىرلترضح یلاعت هللا جتا
 راتو واوا ردو خم دانرپ شازا هدرلنامز لوا اب ز

 ردروک ذم هدش سش تاروت گلاب لاوحا

 دن رب رب یر ءس تاروت ناتلوب هدلا یدعت هک وبلاح

 ی ردب غوط یسیغق زاع وا
 هروک دتیاور نالواربتععو روهشم هدننیب راخروم طقف
 یکیا قرق زویکیا كيب یا ردق هنافوط ندمدآ رود
 لب ردو ةو :کاسوم نرخ نانو
 رود هروک هناسحول - رد مس لی ی ءلا یرکیزو

 شعلا زوب نکس كيب جوا ردق هیاسوم ثاقو ندعدآ

 رولوا كعد شەك لری نکس
 هنثعب كناسع ترمضح یعب رش كناسوم ترضحب

 زربغب نک بواک هدنسارا كنسکیا یدلاق یاب ردق

 توعبهرزوا كع ل هلام السلا هلع یس وم تەب رسبه
 یدلوا رومًامو

 یب تقو قوسچ ك هرکص ندسالسااهیلع یسوم
 راک ام نالک ہرص یس هقرآ یربرب یی زوما كلبئارسا
 ی دذتسا هراداو ردن
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 | یراسر تلیئارسایب روهج بویلوا كالم راکاحوب
 رلیدیا ,دنماعم یرلیضاقو
 لرل:ا ید یسنکبا نوا كلبئارسا ینب طاسا طف

 قیر كکولم زانا هلهجو یدرارد ا تعاطا هتم ۱

 یدراراتوط

 یسکلوا هکر واند لیارسا یب ماکح هرلذول هتسدآ

 ° ردمالسا اامهیلع لیوا یسک هرکص لاو عسول

 ما | مع وب وب
 مالل ا هيلع عشو ةر « رکص ندمالسلا هیلع ىسوم

 هرکص نوک چوا ندشاافو كناسوم نرض>و یدک

 هعب رشو ۰ یدراتیج ندلوح بولآ یییئارسا یب

 یییدلوا قداقو یرب وکو . یدروتک هش لاک یره

 كن هعبرش رهن یلینارسا یب یردوا نم هدلاح
 ارا بو سیروپ ورايا نامه و یدروک هسهقب ورپ
 یدلبا حد یتسهدلب
 راب دلترو نذعالوط هدرالوح لیئارسا ینب هل رطوب
 لخاد هلن رابد ناعنک نالوا یرلءدق نطو كند راهددو

 راتلو
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 ' هدنباوو ۰ یدشهروتک هبتسا حک هب نولآ یار توا

 حد ییاح راو ۰ یدنتیا من مالسلا هيلع عشوب ییا

 كفسو ترضحو ی دنیک ةسابا هرکصندکدنیآ

 ینئداوا شاناص ندفرط یراشادتر امدقم ی رک

 یدلبا نفد هدر

 یدتیا طبض یماشرابد مالسلا هیلع عشوب هرکص ندنآ

 یب هتسرکس یمرکی و یدتغاط رارومأم فرط رهو
 هنابمع راد هرکص ندکدتنا ردت ین روعا تالیئارسا

 یدتنک

 ارا ےب بواکراکاس نج و هد
 رردیک هدلوب یرغوط ءاک لیئارسا ینب راید لوا سار

 تکرح فلاخحم هتعبرش هللا نابفطو نایصع هو

 یدیا ردپ
 رانا قح بائج هکدتیا تکرح نسل وب هل وا راثا

 ولردهفشب ءاکو هتراسا ءاک هلکع | طلسم ندر هنیرزوا

 ناشی رپ بولاق رسکاح هج *اکو راراضوا هتبیصم
 ندراتکاالف ولءوب بوراولاب هیات هللا هرکصو رارولوا
 یدا رارولب روق
 ینب هنسرپ نوا بولوا عاح مالسلاهباع لبئوعسأ تاهت
 یدتنا مدت یی روما تالیئارسا

 : ندشافو كناسوم ترضح هدنمانخ تكنهنسر نواوب ,



۲ ۰ ۶ 

 لیئارسا ید كولمو ید یرود کال ارسا ی ماک>

 یدتبا روه یرود

 یدیشاک بلاغ هلنا رسا ید یمهیع هوااع

 نددعااع هدب ورشود بورد 0 لینارسا قن

 بص کالم كتر ندنرلعا نوعا كلب هلآ ماقتن |

 یتدوا ۰ رلیدایا زای ندلیئوما ترضح یتسْلوا
 تالبنارسا یب كولم هتشيا یدلبا باها یتولاط

 ردو یسجرب
 لیئومسا هرکص ندڪ دک ة2 طاش تکا تولا

 ودرارب ندلیئارمسا یب هرزوا یربدن كمالساا هیلع

 یدنیک هن رزوا نیطسافو یدنیا بیثرت
 هک تولاج نالوایرارو یدلک وشراق یسودرا هقلاع
 بوقیج هنادیم یدا صدر یلکروو لیو ت اغ
 یدلید را

 كنادو؛ ییغوا ك وعل ترصح عل ند اط ہس ادو

 یدعح ندنفرط تولاط جدد واد نرضحنالوا ندنا تل

 یدلیا لتف یولاجو

 لیئارسا یب و یدلزوب یسودرا هقلاغ هن رزوا كنو
 ۱ یدلا ترهشهداب زجددوادترضح ۰ یدلوا ما رحلات ۳
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 .o هدقدلوا توف مالسلاهياع لیتوعشا هدعب 1

 یراّتعاو ردق كدواد هلکع تو لیم هدوادترضح

 یدلوب یترت اهد هبت حرب
 هکمردلوا یدواد نربح كردرا دسحاکا هسااٿولاط

 هدعب و یدشواص هد رطر بو>ا دوا ۰ یدشةلاق

 اوز < 0 هب هب را هللا هقلاع هنن نولاط

 یدک یغوا درب و ۰ یدلوا لوتقم دلا هاا ع

 یدشود دور ھت هتسهرا لیدارما یب طاسا ن کل

 نو یاب بولو | عبات هدواد یطبس ادوم تعد یس هقرفرپ

 یدلاق هدنکح كناغوا تولاط هل

 تعيب هدواد ترضح جد ر 2 هرکص نکل

 ی دلوا م ار اکا ل لیئارسا نب هلجو یدّسا

 ٭ ماسا اه نامی و و واو تر 2

 هعالسااهیلع دوادورکص ندنتاقو كمالساا هيلع لیّیوعسا

 ادتباالا هجور هدنتافو كتولاطو ۰ یدلک كريم

 یدتنا تعیب 3 طاس و ۳ یس هلی ادو

 هنمکح كا ی دسفاک كلریارسا ین: طاسا لصااو

 یدک

 عج قنطلس هلا توبن مالسلاهیلع دواد هلتروصوب
 هند تالت ارسا یبزونه ندناعنکحدالب و یدلبا |

3 
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 دم

 دالد هعشا ندرلنو و ۰ یدتا تخیاب یل رس سدف

 یذلیا متف ید یناتسنرا ونیبصنو بلحو یتا
 بهروز نکل یدلوا لزا روز هدواد ترضحو
 ردقوب هیعرش ماکحا هدنا ردنرابع ندنایهلاو حیاصن

 لیئارمسا یب ءابدنا راس ید مالسلا هیلع دواد هيلع ءان

 یدبا لماع هلا یسّوم تەب رش یک

 ترضحو ۰ یدشا تموکح هرزوا لاومو هنسقرق
 راد هدکدک هنس شې زوتوا زویشب ندننافو كناسوم
 یدتک هترخا

 كلا نکیا هدنشاب کیا نوا مالا !ادیلع نایلس یلغواو

 یو لا ت تئطلس یک یردپ خدواو یدک هنبرپ
 یدتا عج

 ینعیكسدملا تب هرزوایبصو كنب زد هرکص ەن تردو
 ماما هددنس ید و ۰ یدالشاب هئسات لیاصقا رسم
 یارس تموکح لوس ر هدهد رش سدو هدعب یدابا
 یدشراهماتخ هد هس جوانوا 0 هعساسفا

 سدعاب نالوا یس ەکلم ن رع ندریج هل وله هر کص دنسرب و

 یدشروک هلکنا ںواک

 تعاطا ترو ص اکا یھ كوام نالوا ہد عو قرش هدعب

 هلا طض یرارب راسو یرافرط سدق نالوا شمامک

 s$ اید ردنوک ایده قوچ كي ورابدتسوک را

 ی a iE ی یا ی ی ی ی
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 تموکح هلهجو وب هنس قرق ید نایلس تارضح
 یدک هتفالخ ت لغو او یدنیا تافوهرکص ندکدتا

 یدلاو د تعاط رب زكنایراطبس نیماینوادومب نکلا نکل

 ترضحو ندنطس مد ارفابواب زا هل نوا رکیداما

 كالم هنر ودنک یی رب ندنس هصاخ مد كن اهاس
 رلیدلیا لیکشت تلودرب هقشيورلپ دعا باتا

 دنسب رب و یدلوا مسقنم هنلودیکیالی ارانب هلتروصو
 ادوهدیدلند قلود لاا هن رکیدو لود ادوهد

 د یراکلم بواوا فی رش سدق باپ كنتلود

 رنوب و یدیا یرلنو ر وطو یرالغوا كنایاس ترضح
 راتدیا هدنماقم مالسا یاقاخ هکناص

PAEءا_بع هد هسا ترابع ندطبس یکیآ هح  

 کالا رسآ ی د و هدقب رم سدقبهی راک گالءارس رسا ی

 هللا فر رش تارونو سد تب نالوا ی ماکت ران زودبعم
 به ةقل رس تانا یک یساصع اب اسوم نرضح

 بولوا رتعم هدسان راظنا تاودوب ن دلو هداروا
 یدیارولیف اهل رظن یو ع ورشم دنب رلتموکح

 هن رلکلم بولوا ترابع ندطس نوا یتلود لیئارسا

 ندنلسن كلاي ترضح رانوبو زول د طابسا لولم
 یدیارولیاص ینیویصاع نی هل ادوهب تاود نالوا

 رماس هرکص بولوا سابات ادا قطبا كطابسا لولم ر
 ۸ هب ك
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 رایدلیا
 2E ل ارسا وبشا یس هلببق نوا کالبنارمسا یب
 یدزاملواارجا هرم ال دع رش ماک>ا«دنرلحا قعا دنا

E HE 
 ر وه ید ند ا تالتس رتب هد تل ود لسا رسا و قلارا رو
 هدیک هدیکو رابدلوا زاپاط هت نالتید لعب یح یدتا
 رای دل اند ه وسوم تعد سس نوت نو

 كرش والثءو قاارارپ ید هدنتلود ادوهب هچرکاو
 لشارمسا یلاح كلا هد هسیدنیارو هظراتعدب ر ,اددر یصاعمو

 سدق تقوره ار ز یدا نوها اهد هلتتسا هتلود

 تار وت هداصفا دجسو روللوبال* قوچ كپ ءدفن رش
 یدیا رونوقوا فی رش
 طاسا مالسلا امهیلع عسل او سایلا هدرصع لوا هنشیا

 یدنارشلوا نوع دلس (رسسا ۳

 € ما ا عرب سالا مس ¥ ,لع لا ۰

 هت مات لعل یو هد دلوا نوعس مالسلا هلع س ايلا

 نالوا لاح كن هلجو رکیکزاو ندلعب را
 تعصن ورد کیدا تداہع هل رلت روح یاسمن هل

 ۾ بوی قالوق یدتوق رو هل اذعكهللا رب رای دک هاو 4

 ذاحا تخیاپ یاو رلبدتا ان ییرهش هیطصبص نعل



 چ
 رابدلب | در طظ ندرا هدلب یسایلا ترضح

 مچ

 روا یدردلاف ق قکر ندنرا هداب كل رلنا قع بانج

 ترض> تاهثو رایدب رهشال ندقلحآ یدلوازاغا

 رلدلوا لعام هل تعص) كناو رای دلو بودارا یسایلا

 یا: و ندر نوار ید یل وح یلاعت هللا

 ید 8

م ال هسأ | ۵ لع سالا زلب هدلوا رحاف ورفاک ثب هر
 ید 

 ندنجا كراناو یدلآ نذا بودیاژ ۳ ههللاو عادت 1

 یدتات تلزع رواب را ندراناو یک ف ر بوفیح

 تعصتو ظعو هسالو یدک عسللاهث رب ه هرکصندن #

 یجدواو یدک توس e هلا

 یدشلاح هحالصا 2 نیلاوحا تالشامسا نب تدعرب

 لرت هل باکو رایدت ا نداوک سیا لینارساین

 رلپدلوا روش ضوا هل راعز انم تکلعو كم نامه را

 طاسم یه رو لود هن رژوا كران ۱ قحناتح تاهت

 ید مالساا هیلع سلود هد رصعلوا هتشدا ۰ یدلبا

 هنسلاها یرهش اونننالوا یتضتناپ كند روثآ تاود

 یدیشلوا نوعم

 م اسم لع ضو و %

 اوني بولوا ندلیئآرمسا یب «ارلنآ ید سئو ترمضح 1
e 
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 ت وعد هدیحوآ یرلناو یدلوا ث وعس هتسسل اها
 كج هلک باذع ندنفرط هللا رلیدلبا رتب رات رانا یدتا

 یدتوقروق ويد قج هلا هر یرهشاونین ردقهنوک قرقو
 نادا قالوف هب

 9# و یدنیا هنر راک هلجد هليا تدحو بضغو
 یدش هب ٠ یک

 لع لری هکدلک جو نذنفرط لاستاکوباع

 یدیالک دزاج یرا رو هفرطر هدب وغارپ قیرانیرومأم
 لحوصر هدر ما ES ک یدع 9 < نوحاكنا

 هرکد یا هسردا ت داصا و زا هعر 9 للوا مدآ

 یدید مه 1

 3 بی لحوص دوا یدتا تباصا ةسا ود رلد دن 1 هعرف

 قلاب لو ۳7 . فآ لاجود یدنآهب وص نسودنک بولد

 یدنود

 رافغتساو هونویداوا نایب هنکیدتا سلوی ترضح
 نامهو ۰ یدتا لوبفیتسهبون د قحبانچ یدلیا
 ىدا هراثکرب بوراق,ح یاقلاب

 یدیشلوا یک ,زولاپ یعس> كسنوپ ترضح هدننراق كل

 اون هنن یاو یدرب و تو توف هزاناکا ق> بانج

 ياو :یدردنوک هنوعد نسل

 کور
 تب

١ 3 
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 رو و یک كسنوب گر 3 ۱

 یاها شمالباق نامود هرقرب تب رهش اونو شهراراق
 كنا اهنگ یک یراق دم هلو راش مارا یسنود بوق روق

 رلشم الوا نکج هلک تیصع رب هله> و ییدر و رح

 شرترج لع نالخد ی دہن هر وڏ هدرهش حراخ نامهو

 ىلاعت هلأ ۰ رلشم راولاب ههللا كردیا ناةفو دادرفو

 دوعوو شرویب لوڊ یتسهب ول كرانا یدیراترمع>
 یدنا شم ردلا ندنزرزوا ی ادع نالوا

 هسا اها و رک هاو بولود ن نرصح

 نک صا كلا خدرتنا یدستا میل یی هیهلا م اکحا

 0 کصراب دل نوصمندیاذع تدمر و رادلو 4

 هت یدک هروهطز هعوو كو لود ہد عو قرش

 راثود هب کی ندیکی و یدلزو یر هطبار كرلتلمو تلود
 یدل وا ادیب راتعاجو

 ینادلک یک هدنلابا لب او یدق ةایدم هدقرشس هلج زا

 یر لاو لباب هل ادم و یدقیح ندتعاطا ید یسهقناط

 تاود تاپ كردا ناصع 44 روی تاود ق واالاب

 راد دا e ی رمش اون ي نالوا

 یلود هب روداو یدلتروف ند هرصاحع یرهشأوذ

 رووا هرادا هلا یلاورپ هنب لباب و یدلوډ ندیکب

 بیم هی روک لاح سا قرط قرش نکل یدلوا
 یدلاق هنشاب ولشاب تموکحایدم و
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 قرش نوجا یعازاو کلکو يکسا هن . هرونآ ت اود

 هن رزوا لود لب ارس ا هدانا یکیدتبا قوش راودرا هبرغو

 قوج ر ندلمآرسا ینب قلارارب و یدلوا طلس ید
 ۱ یدلآ رربسا
 هکعر و وکر و ۀنسهنب نخ اوت یلودلیارسا تدمر

 تاود هل ا عانتما ن ردنساطرعا وکربو هر ۹ یدلوا زوج

 یدلک وشراه هر هر رو 1

 قلودلیئارسا هلاودرا ویب رب یکلماوندن هنن رزواكنوپ
 یب رهش هیطصبص نالوا قاپ و یدتیک هنب رزوا

 ورلبا هلج لابو یني رادمکح كنتلود لیلارسایدتباالیتسا
 ی دتغاط هنن رافرط ناسارخ یرلذاو یدیوط یب رلتلک

 بورو تک قلخ قوجرب ندرلنادلکو ندرلب روداو
 0 اکسا 4: را هدلب تللی ارمسایب

 لااا رود بوخاو .ددعقو لوا .هدب واوا دلا
RTEراب دنفیص هتود ادوهد رلنالاق هدقاحوب  

 هدش رش سدق ندنداقحا كناياس نرضح تقواو و

 راب دنالب وط هنشاب كنايفر>نانلوب هقیلخ

 ندنتافو كناسوم ترض > قلو د ليت ارس ا هل روصو هتشاا

 هسا یروهظ یدن اب هدنرو رح هنس یدی زون و ازوب زکس
 كوامهروک هاسحوتیدبا هدناباوایس هتسیلا شکل ازویش

 ردنرابع ند هن سر شعل از ویکرایراتموکح ت دهكطابسا

7 o VY O e eren 
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 ' كايلس ترص> ینلرادبکح ل ارسا ی: هر ص ندنا

 لیئارسا یاودادوهب و ۰ یدلوا رص دن رنوروط
 دسر نیا رول ےھد هرکص HES اللییمصا كود

 یدااق قاب

 ژ روناعص یورو کج رک الود لارمسا هلتلود ادوهد

 یرالغوا سادنر 5۰ نکلیداررونلوپهدنمیلعكنب رب ربامادو

 ضرعن هل محولوا كلود منا ا لب رلقدل وا كعد

 كب هنتاود ادوهد یسلواربسا تال ارسا نب هجم ولو
 یدلبا ا هداب ز

 ترعح نالوب تابح ر هد د رس سد تفواوا ق ۳

 یدتا ,رلیروت ۲ مالسلا هیلع ایعشسا

 هرک صندک دتاوګ لود لم ارسسا هسلاهب رود 1 تاود

 سدق بویمکقوچ یسهراو یدکیدزوک هنتلود ادوهد

 مرنم هللا قرط نم كن رکسع هب روذآ مالسلا هيلع

 یدرب و ربخ هجوا یتفجهلوا
 رکسعولتیلک هلداروهط كلل دس ه لس و دراهیرود عفاولا

 تدوع هباونین قر هلوا سویًاهیکلم !وندنو یدلوا فلت
 ۳ 1 یلود جت ا ویدتا



 یدم هلثرو ندنتمأش كغلنوغزوبوب هب رود آ تاوداما
 نالوا ندنس فعبت فیروذ آ ف رزوا قانوغزوبلوا ارب ز
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 ریدلیا دیهش یی مش تاذ لوا
 یدعتو لظ هفلخ یلغوا نکن رب هدننافو ك ايق رحو
 یدلاطهروعو قسفو یصاعع عاوئاو یداوا ردبا

 كکلم نالوا راکهنکو رادغلوا هب زود تلودتقووا
 ندسحنادمرب نوئوط یناو ۰ یدلوا طاسم هن رزوا

 ادوهب هنن هرژوا كمرب ووک رب و رادقمر یونس هرکص

 یدردنوک هش رش سدف كردیا بصا یکلم

 هفرطرب یی هیعرش ماکحا رلیدشزآ دن ا رسا ییهدعب

 رلب دتونوا ینیمنو رحا كوللاو راردتآ
 مالسلا هيلع ايمرا ترضح هدفب رشسدقتقووا هتشيا
 هنادیم یني رش تارونو ی داوا. نوعبم هلیئارمآ ینب
 یدلشاب هکمر دا ارجای هیع رس ماکحا ید وق

 یدتا تکرح هنقرط قرشهب روث ا تلود هداننا لوا

 فی یشسدق ردنا هجوت هنرع,دعب یدمهلوا باب رفظ
 یدلبا موڪ دن رژوا

 هددکا یرداح  رکسع رسودرا یرق یدوهل رب نکل

 ادوهد و یدلزوب یرکسع هب رودآ هلتهج وڊ ی دتا فلت
 یدلوب صالخ قلود



 ¥ ه۱ ¥
 هفرطرب كناودئو یدلبا نایصع راموو قوحرب

 رادمگح رب هلو وتو یسلاو لبابو ید-اوا رح
 یدلک هنس ا

 قاغنا هنهیاع اوت یسلاو لباب هلم وکح ادم هدعب

 ٽڪ نالو ۳ رگسعرسو یلغوا كنسلاو لد اور دعا

 ه دکار هلل رک اسعادمو یدتیک هلاودرا ویبرپ یصن

 اوئت رایدلبا هبلغ تیاهذ ۰ یدسا هرصاحم ییاودت

 رلپدا قوب رای دع رایدفاب یی رهش
 ندنعددل وا شبا تافو یرد ردا تع هداننا لوا

 ردشلبا س واج هتنطاس تخت هدنتدوع هاب

 كناو یدلوب ضارقنا نوتب نوتهب رو تاو د هلئروص و
 یدلوا "ما تاود یکیا هنن رب

 یدلاق ه دن ۳ رد گیدرد نارپ|یدعش کر دیو دادم یرب

 ب ی كاتاود ا هکر داو د یاد ید

 تبا اکا یرهش لبایو یدشود هنسهص> كنا یفرط
 ی دلوا

 هرکصتدقدلوا تخکیابرارکت هلجو و یرهش لباب

 دم ےس

 تاہاکح او ديلاع هی اقوحرب و یدنوب یار صنت
 یدتا راعاونیب زت هلا هيس
 زدو ے4 دس واح ل صد تح ندناوو كناسوم ترمهح

 ۱ ا لیدی شم لب ١



% or ¥ 

 رد هنسز وعط

 ا هرکیصا دنس جاقر ند دس واحربصت ت

 هکید روک لیئارسا ینب ال« ی دتا مو هن رزوا

 یداباورفرمماکا "مس هراح ردلکد لباق قهروطوشرا
 یدلاق لس دو , ک یلاورپ شکلوا بصذ ندنفرط كناو

 یدلوا عیطماکا هلهحو وب هنس جواو

 هرسهن تع ردا تالشک رس لارا ین: كل دعي

 ندسدق یاو یدردنوک رکسع یجدوا ید روط وشراق

 بویمک ق وج نکد یدروک یتاغوا هن رب و یدردااق
 هل الی:ارمسا نب فارشاو اعقوحر ویدردنوط ځد یا

 یدلیافیفوو سبح یس هلجو یدنروتک لباب بار
E FAN SNES 

 ترض> رن تخ ندهرکص قجنا بولوا ندرارساوب
 ردشابا تیاعزو تم رح هداد زاک او شالک ارد لالابناد

 باج ها یلبئارمسا نب کالم هلهجواوارصت ت #

 یتاذ مارایق دص ییغوا یسهجوجد رب هرکص ندکدتا

 لیارسا یی هرزو!قلوا هدنکح ما اقرب ندنف رط یدک
 یدردنوک هسدق بودا بصذ کالم هنن رزوا

 تعوکح هدس دق قر هلو | عیطم هرصذ تخ تدمر دوا

 ندو مالساا هل ایم را ترصح ما لواو یدتا
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 د روڈ ییاییدص هلا رصا ٽڪ بواوا هدف رش

 نوا یراق هب وت ندن رهانک خد هلیارسا بو
 یدردا نصت

 هلبیس یرله اک یک یراق دلوایصاع ههللا ةسیا لر ارسسا یی
 ید هرصن تم نالوا طلسم هن رارزوا ندنفرط هللا

 ید راز سا كعا نایصع

 مک زود هل ا رسا یب هکی دروک م السلا هیلعایهرا ترضح

 نوتیج ندنرا نامه را رثا نهصتو ظعوو
 وشراو هرصذ تح یخدایفدص ۰ یدشواص هفرطرب

 شاک ج

 شرب ٌزو هلا رکسع ولتیلک رصن تن هن رزوا كلا
 هرصاحم یني رشسدق تدرب ںوراو ج دوا یدردنوک
 تد ویدقایسدفیدرمک و رګ ا هل اروز,رکصندک دتا

 نکو یدردلوا نسی تاليا رسا یئ یدعم یسدعلا

 یدردنوک هاب بودیا ریساریار هللا ایه دص
 مک

 ارتفو هر نکلاب هدفی رش سدق یدلنروق بوجاق
 یدلاو یهورک

 قاخ ق وج رب ندرلفرط راسو ندلباب رصف تح
 هللا لیئرسایب هيقب هدنق رطفب رش سدق بوردل 1

 بس



 ودنک هن ررزواو یدردتا ناکسا قرهلوا قشیزاق "
 یدلبا بصذ ماقم اقرندنفرط
 یجنزوهط نوا كنسولج خي رات لرصن تخم هءفوو

 نیماذ و اد وها هللروصو . یدلک هعوق و ةد

 نوت نوتقلودادوهبو یدلواناشد رپ دیراط,س
 یدک تموکح ندنرلا كس ارسانیو یا
 ناص ندا تب ولو | یکوص یالس اسسا , لولم اف دص

 قاارارب یرادرکص هچرکاو ۰ ید ا روه ظ كلم ندنرلا
 ےشرانا هد هسا دنلوا بصاراسنر ندنرلګا اشا

 هنس و را شط كغ سش سدق یرلم >نولوا هدشماعم دلىلا

 ردشمالوا یراح

 هسه«یدامر دو راو یدش | طض یماشرادد نوت هر ۵ <

 نئاوطو 9 هدراوحو یا رطاو یدنرو ردو

 یدن وقروق

 هے زا كلا تد ەر جد یرافلخ كسو دنک .هرکص

 یدک"
 هدلی اب رد هد. نکس ها داک تلود هل م> و وا

 یدتاو یی هینادلکتلود هليا طبض یلباب بولک قاود
 هن رلنطو بول روق ندنراسا ید لینارسایتب تقواوا
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 ورد هنس ش٤ بونالپ وط هدف رش سدقو رلبدتیک
 رایدتبا ان ندیکی ییاصقادج-م ناروط نارخ

 ی راالع هدابز ندکس کیا «دنراتدوع نداباب هرکول و

 یدیا ر نعترضح ید یسا رب قح بوو ا

 ینیدلفی د سدقملا تد بوناب یرهش سدق امد قم نکل

 ورندنولواو شلوا عیاض ید فی رش تاروت تقو
 یدا شادونوا هيد رش ماکحا دنګ ا لیءارس نب

 لینارسا ثب ع اشدو الع قوچر رعت رطح هیلعءان

 یراس یدوفوا ر زا ینیرش تاروتو یداک هربرب هلبا
 ندیگب ینءاکحا كن هب وسوه تعد رشو راب دزان نویلکد

 رایدن وق هایم

 نکل را دلئروف ندنلا لرل ادلك لیئارمسآ نب هلهجوو

 رایدلوا عبا هرليناربا بویم هروک هن رالاو دنکی م ووکح

 هنس یش! ز وت وا ز ویت رد رصف ت خیرات هدعب
 ییبایو هباغ هنتلود نارا ردنکسا كوب روهشم هدنس

 هلکعا طرض ید یسدق راد هد هرمص یک دعا مد

 رلب د رک هتل ]یبکح كرلنات وب لیئارمساب

 هدنراک دا طی ی هاو تالا ع ںو عح رولامورهرکصو

 رل وامور لیئارسا یب هلب راغا طرض ید یس ہق راند
 رلتدلغ هللا کج

 , سر ر ندنراګا هش رزوا لیئارسایب رلتقولوا هتشوا ۳



 دا خیشو ماقماق راسیئروب نکل یدزوناوا بصن
 یدرونل و هدنماعه

 } او | NAL راز مص »

 تس رد دنلس كءالسلا هيلع ناهلس اب رکز ترضح
 بانج یدناسئر نسک نابرقو نازاب تا روت هدسدعلا

 یدری و تو اکا قح

 مان نارع ندنراک و كلیئارسا نب هک هنح یشادنرف
 یدزالوا یدالوا ید كا ىدا ی هحوزكناذ

 سدعلا تد هسردا ناسحا قجوحر اکب قحبانج هد

 شعا رذن ود ع هدا فو ەد

 نییعت ES سدعلا تا یرامح وح كک را تقولوا

 یحوج تاک را یک 8 ك درج یدا تا 9

 یسو دس هک یدتنا ا لار ا 2 ا

 ع ماکاو یدروغوط ریڈ قرهوا ینالخ كاومأم یخد
 ید وقد اوید
 بانجوید تیالوبق ینآ نس مدروغوط ری م هبا + برا



 تودو 3 یس هلج ندنغیدلوا یر لاو وج رب ْ

 مالسلا هيلع ا رکز ترضحو یدّنسوکت بغر هک | هب رت

 یدروتک هننا یس+جوز بولآ یتا

 هرکص یدو هدنناب ك عاسوا یس. رم" عرع ترض > هلت روصو
 ید ردا هط وا ر صوص دس دعما تي اکا ا کر ترک

 هلوغشم هر. تدابعو یدلکح هنس هطوا ع صترمضح #*

 7 هریک هنسک هعشدندان رکز ترضح هنئاب یداوا

 هرکص ندسودنک مالسلا هيلعا رکژ ترضح #

 3 ۰ یدیاردکم ندندلوایدالوا قح هئوط

 هلیسلوا نافرب-ب ید یسو دنکب وب رووت >وجاناذ
 یدیشمالاق یلاهحاقلوا ینجوجقئرآ
 قو تان دن انعو ناسحاو قوح طا تاثح

 ترضح ندیهلا قرط مالسااهیلع لی ربج نوکر
 ییفح هلوا ی تحوحرب دن ءا ی ندعاسداو یدلک باب و

 یتکج هلک ید كن اسع نرضحو یدرب و ربخ
 . ید ردلم

 یدرا و هتناب د كع رھ ترضح مالسلا هيلع ل رج هدعز

 6 هک لالا ف ید روذوا ندنسده و

 یا لا یدروغوط یی ایم بوااق دیک عاسبا هکدعمو

 یا م م ترضح ۰ یدغوط یسعندع ممی دہرکص
 7 هناك موق بوآاو ید وق کشت ید راص



 یه ی ن ت وی ا ا ار دا ی
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 هشح افیخد كانایدبالکد مدآ انف ابدی هنس عرح آ
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 نام نود نيس شاسیا شا ار نس یدبا لک د

 رایدلآ ساط هنب رللا هرزوا كعا مجر یا

 یدلیا تراشا اس ع هلبلا وب درکبروص ندنا ع رم ترضح
 رل دید مل هشلب وس لصف هلقج وچ یک هدکیشب زر
 ع ىلوق كهللا نب یدالشاب هزوس یسع ترضح نامه
 یب مساوا هد هرو یدتباریمغیپ یب و یدربو باتک اکب
 هدعد و نوک مکیدلواو نو ۲ عیدغوط یدایو كرابع

 یدید هر وتمالساکب نوکے کیدارپ د

 ترموحو راد دا او هدنرمح یک یرلک دتشیا یو رلددوهب

 . رلیدکج لا ندع مع

 یدبد هدتبب رلیدوه؛ ويد یرولوا قجوچ زمصاباب کل

 رلیدتا نطءوسهدنفحاب رکز ترضحو یدلاغوچ یدوف
 السا رکز تقول وا رلدلیا دیهشینآ تیاهنو

 ۱ یدبآ هد شاز وب

 زساباب و نسانا كمدآ ترضحرلب دوهب هک ردیش بب یه
 كناسع ارح نکا زرونانا هنفد دا داراب قر هوا

 راددم هناا هتفردلداراب قرلوازساباب کلات

 یلغوا یسهجوعو یدلآ ییاسبع ِ اهیلع مر
 هداروا هنس ىکا نوا یدتیک هرصم رار, هلا راج فسو
 رليدااق |

 هک



#۴ ۰ 
ِ 9 

7 9 

 راد رایدنود زا لبا اسیع وا مب رع ترضحہدب
 زوتوا یسع ترم طحرلد دن | هنس هر رق هرصاورلر داک هس دق

 رلب دلوا.ن هک اس هداروا هل دریک هنشاب

 دنا د سس تارون نکا جوی هلو < ی شنرصح

 ی دالشاب هک تصاو ظعو هلْیارسا یو یدلآ

 هرزوا كعالع هلشعی رش كناسوم ترمضحیک یسایایو

 یدلوا ثوب هل ارس تب

 هدعداوا لای هنشاب زوتوا مالسلا هيلع یسع ترض>هدعب

 لزا فد رشلیجا اکاو ید اوا نوع هلل تعد ر یکی 7

 ی دلوا خوسنم یسوع تعد رش هلتءد سش كناو یدلوا
 یدلوا عبات هنتعد رش كن اید مالسلا هلص ىح ترمضح

 هک نالوا سیئر هب رزوا لیئارسا نب هدانا لوا ق

 هرزوا یسوم تعب رشو یدتسدا قاآ نب رق كنشادنرق

 یدلیافیاکت هب ايڪ ` نربضح ییحاکندءع

 و برف شادنرف هداسسع تەل سش هساا |

 دعع ید یک ۰ ترصضح نوسکنا ۰ یدیخعلیق ما

 یدتا عانتما ندح کت

 یسل ریدلوا كاع ت رطح بوج وک یساناو رق

 هد رو صح ا تودروتک ییایح ه ید



 نداناو ید رد ف ولوا رب مالسلا هيلع یسع نرضح

 یدررو هدرزواوص ۰ یدجآ ن: رازوک كراروک همیغوط
 یدزنسو :Je رھ قوح هدلوب و اهدو

 رولبند نوب راو>مرانارک یدتاناعا یثک یکیانواز رکاب
 ا ,دنسةرا ا راف هک ردافصلا نوع یسعترب 4 رانا
 هک ردن رپ هدنما نوع “رکید د یسب رو رواد سرط
 رولتد ادواکا هدنسهرا اراصا
 ترضح نوسروط هلي وش كم هناا راد وهی راس
 رلددرپ و زار و دکم ردلوا یحدییاسع ترمّهع یک ی
 نودراو> > قرهلوا هعف د لوص مالسلا هيلع یسعترضح
 . یدروبدا تبحاصم هجول یک بوشار, هکر هلا
 هب د قیص قیص نوعا كەردلوا ییا هسدا شدی

 یدروبارآ
 نعل ندموا سورخ هک یدید هنو راو> یسع تر طح
 كي و كج هدنا راکنا ینب رک رب رس ندلوا حابص
 زدقح هزاص ه هراب زا

 یدراو ندلوا حابص نوء«ادو ندنو راوح ععاول ف
 لياسع ترمّوح ت ولآ نوشر زادعمر ندرل.دوهد

 یدرب ورب> قیر
 نوعا كهردلواهد . وئوط ییاسءترمضح ناب*رابدوهد
 و هلا شال صرح ا هارواو رابدنر تن
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 ییاسع اهو رلد دعا 3 ارلبدتوط یادو ناخ نوا

 رلیدتا نط قدصا

 ا یناو یدردلاق کوک ېک مالسلا هياء سد ردا

 یدرات رو*ندنس

 دان هل راع> هد ناب اراص) ا كنادول یمات ندنسوب

 رربد ادون هدر كج هرد ا ۱

 روا هموررکص هنس قرف ند e ر ین٤ ترج

 رلب در دلو ی يک ك رایدوھد هلی موی هنب رز واف برش سدق

 رایدتا بارخوامغب یی رش سدق رلیدلیا ریسا ینیکو
 رلي دون یسدعلا تب و راد دا مک شابک یدوهد

 را دار یلاخ ندلیئارسا یی ییرهش سدقو

 هدرب رب هرکض ندنا یدلوا رام راز راددوهب هلئروص وب

 رو> هدر ره رای دمهدیا کشف تیعجرب هد . ونالب وط

 داع .هدتکسمو تدور هلو و
 رد هثئدالو كناسع ترضحندناوو كناسوم ترضح

 هنسو دنک هدک دشربا هنشاب زوو ا مالسلا هیلع یسعترم طح

 یدشا توعد ییموق دیس جوا یدلک ثلاسرو توی

 قیفراکاهدقح قد رط رولک هناعا یدکی کیا نوا تیاهن

Eg 



 هرزوا یتیصو كمالسلا هيلع یسیع نوبراوح هرکصندنا ۱
 هلا نیعلت هان یی یوسدع ندو رل داغاط ه هذارطأ

 را داوا لوقشق

 یدلیا راباک قوچرب هنا دیمواد فب رش لیجتا ندهرکص
 هن رادرکاش كرلنا یزارب و هن راضعب ندنوب راوح یزارب
 یدا در ااشحا

 شلزا والو 2. . رات هدنهح یسنع ترضحریس هساا راذوب

 لاوحا ص كمالسلا هیلع یسع هدرانوب تواوا رلب 5

 جرد یرلت 1 فی رش : لیجا تم هراو شازا 0 و
 یدنالکد قد طم هان رب رب نکل یدنآش 2۳

 یس هج رو وا هن . ر ررانوپهک رایدروکاراص یاد ور

 رایدرپآ مشهسل ترد ندنراسجاو رايد روک ندزوک
 دتشدا راد ر وک بروا هتک هلتدسد هنن ر , اتم یرلنا

 تردوب ندا لوادت هدي اراصتود فا اا

 ا واز وآ هش رب رپ هلیمام" یدرلنا رک رد هعست
 ردشمامک هلا فد رش

 تعد رش كردیک هرالحم قازوا بوایفاط نو راوحو
 الات تقواوا هددسدا رلشعا ماعد هسا ی هب وسع

 بوی هوا ارجاانلعیوسعنید یدیا ولوط هلبالرشو
 راد وسع یدلنوط موتکم هدا ز ند هئس زویح وا

 تدابع هجول مک هدرر یک نرو هزاغمو هدنرانلارپ



 ˆ اضءبو زارروک افجوروج راثاییوط بولیوط یدراردبا

 یدباژرواواراجود هب هعکشا
 نداسعدالیم جرات نیط:طس یروطارمعا هعور تاهت

 هثسا رحا انلع بم ر وساع ید هر کک د نوا زوب حوا

 یدر و ٽصحر

 قبا. یکساكاتاود ةمورو یدپاینیرهش ۵ ے' طط سد :دعب

 یی رهش هینط:طسف ویشا هلبا كر یی رهش دور نالوا

 یدرک هند یوسرع یخ د یسودنکو یدتنا تاب

 رلتد ا ناعا هم لیلا هلع یسع ترمضح ۾ رکصندنا

 یوسعو یدلباد هرارب قوچ كب یوسعنیدو یدلاغوج

 یدلغداراصن هرللوا

 هجزوک یورفو لوصا كنه وسعتعد رش هل توو نکل

 دل هنن رالا كراس ٠ شا ندنغددم هنلوا ط.ص

 یدلاغ وح قالتخا هللا ضرغا ماطر و

 کردار ارعا ق يرو عاود همورو

 رو رولت ةاروطاربعا برغیرک دو یدنا لوبن اتسا قاب

 یدبا ی هش همور قحاب

 همور هلتهجوب یدناتصق یتب ر رب رانا یکساو یکی وب
 اراص ید هج ھذم یک یییداوا ےسقنم 4 کا قلود

 یدنلوپ هب یکیا
 , هرلنون رلیدلوا عبات هتسومسپ ةمور ید هابابع ر یقاطر |



 عب اب دن رطإ لویاتسا ی هاطرو ۰ یدلند كيلوا

 یدلنند سقدوتروا جد هرلنوب رایدلوا
 یدتا روهظ رابهذم یقوچرب رغم هن رب رب یر رکص
 یدلراقیح ندنسلصا عضو نوت نوت اراصد ندو

 تولوا قبفاص ندکرش یلصا دصعم ندتن اد تح

 ندرات نالوا e هراکرش »۰ اراصن هلتهج وب
 ها ردبعم اراصذ یر ہرکص نکرازدنا ب اتحا تاغب

 هثی رادبعم كرلکرمشم یغایب رااساکو یدلصا زر وصت
 یدلدءهزکب

 تفو یلبخ رابدیا هرزوا لرشو رفک ها رلتلمر اس
 نوت ۰ یدلوا تزف نامز نوزوارب یدلک ید ریمپ
 یدلاو ,دتلالصاسند

 هتشب ندک دا طبض یتسهعطقاب وروآ نوت ولهءورو
 لواو رلیدلآ ید ینا عو ماشو رصم رادو یبلوطانا
 هدرا د سدا. ندع هلتست هب هر اس للم رول همور هدررصع

 فولْأم هلا روو قسفو تهافسو التیم هقالخا ءوس
 رات دام انكي ر ارپ هلن! تین دمهدرارب یراق دراو ندنرافدلوا
 یدلزوب ییالخا كماوقاو للمرنک | هلتهجوب رایدفارپ
 رایدهروک هلای رعلا ةر رجرول مور کد نوسرب و تک
 یرلب عن ایرلتداعانفو یرلب وخ نیکرچ كن و دوو و

 رده هوش اب
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 ا ت ودك نوت نوت ید برع لئاه طعف

 ییک ی ذیسشم الب تلاهج ینب راودنک ققرەنلوب

 یشاطرب بواوا لایم هکلیدوهب یک و هشد اراضن

 تاسو كعا لسضوكمسک قنرط ید
 در

 هلاق ندنرلنعد رش كم السلا امميلع ليءعساو و مهار ۱

 ید یاطرب ہدلاح ی رلفدلوا هدکعا لع هلا ماکحا

 E س

 ك ک قوجكب ند عل اق هدعح مسوم هنسرهد و

 هلا تب نکرردا تراز یی همر ةبعک نولک هر هم

 شسرپ :رنا ید ن دقرطرب تو روط ا

 یدروئلوا
 قشل راقو قلکارد كب اید هدرارصع لوا لصاحلا

 شاق فوقوم هن روهظ هل ر,جالصاو شاک هلاحرب

 ی دا



 | ۳ سام ی ی ا املا وب

 چ تالا هوالا نر اع
 E ی

 ايالا متاح ندایعاءما دالوا هد ع راد هدنامزا رخآ
 ندملاس ءايالا ۰ یدبآ حردتم هده وامس بک ی کج هلک

 یدیشعا فد رءهلو فصو یت 1 جد یرایضعر

 كنق واوا ردمدآ نب لضفاو ملاع رضف هک اينالا ماخ
 تک یاضتتم یا روهظ ندبرع كلا هعمکح
 ۱ ۱ یدا نیلصمو

 | نویمتالبراقلانفنالوا شلیاب هیایتد تقولوا راب یعارب ز
 هدیرع)ا هر 7 ںویشلا ھن رات داع نيک ر ج كرول همورو
 ید رل1اق هرزوا یر هیلصا ترطق هدنس هاس تیوب

 هدر هسیا هرهب ی ندعیانصو مولعراب ع هچرکاو *
 كن و شمس هدا ز یا رح تغالب و تخاص# هدنرلحما ۳

 ابطخ و اب دا غیلبو صد تياغو ارش قوج
 ىدا شمس

 اشادو زرلپ وسراعشا لزوک ت باخ هدلاح یراق دلوآیا
 یدیا رلپا تاهابمو ردت هليا تغالب و تحاصف
 هدعفلایذلس رهد دل مان ظاکع یوسهدنراوج هکمیتح

 |. ارش هیاروا ن دفرطره ۰ زولی روق ربان كو رپ هدا را



 زوسرونوقوا ردو ا ؟رونالب وطاغابو أ

 ی رعشو رولآ و 1 رلدلو اس اب رواوا راشراب هدأ دیم

 اروم هنن راود هعک

 هک یدیاراوپلی ص3 یدبسادصآ هن راود هع ؟ هتروص وب

 كسعلا* یر ایر كرلنا ۰ رولسد هع س تاعا ءم هرلتا

 هر هد تثءو و شاصا واو لا رک یدین

 یدبا شلاق هج هلبوا ردق

 هلبارل هبطخ ومو دش لژوک ابطخو ارعش لصاما

 دءاوع قالخا بیذهنو تحصن و ظعو همانا رومج

 یدر ردات قوچ كب
 هردو ذیهءالب و تحاص كرل رع د لهاح نامز

 تیفیکرب قجەلا ترعو قحهثلوا نقد یرللورلا

 تراشا هنغ> هلوا لزا بانک هرزوا ناساو ندنفرط

 یدبا

 یتسامد كنید قح بانج بود اعد همالسن | هيلع ليهم

 روهظ تلم كويزب ندلیعامسا دالوا كردبا لوبق
 ردروک ذم هدقب مش تاروت ید دلو شا بارش دت نکج هدا

 قاحسا ترهح یلغوا رک.د كيهارا ترصحو #

 . شم بولک رب قوچكپ ندندالوا كمالسلا هيلع |
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 یاب ٠ یصق یا لاو شات ۵ لر یمانات یلرساه ۲

 ۱ ییاظع دادح ۱ لمالسلا هیلع انا ماخ هناا 1

 1 ## شاک تب ون هلیعام السن ق ترآ توت یرود رانا و

Eهزز هجو نالک ندقاح “ا  laaقلوا ل  

 یدیاكح هلک اید لا 1 اخ یجدندلی واسا نت هرزوا

 یدنک هل ره بودنارا دعا هدا ز هباستا 0 رل عو

 هلتس هری هل ق وردا طفح بسد

 !یدا ردزوک 0 رارا
 ر جو یدلاغ وچیداف>او دالوا كال: مایسا تربضح
 ران اندعو ندنرا ا یدلغاط هن و رطره كن رعلا
 یس هل س رق دنا رل٫ د رمّهمو سصع ید ه دنکا

 لود مش 9 ید هد رایشرف یدلوازاتم ندنزریاس
 9 قرشو لّصف هدان ژندنس هلج

 ینا ناو بک ی س ا كناو ا

 كناو كلام یسایبثاو روف ساب و بلاغیمابكاو
 ماا كناو ۹ رخ یمن ونک یمانا كناو رضن سا
 یاب كناو e هانا كناو سایلا یاب ا 7
 ید نایدع ردناندع یسایاب ۲ و ا ابات كناورازب

 ردندلست مالسلاهیلع لیعاسا ناراذیف
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 كب یرب رهو شلافوج قب رذ كني رب ره هکر دراتاذوب
 ء 0 ۰ 4 2

 ۱ یسهددراشعو لمابق هو یسر لرل تعاج قوح

 زد شالوا یمابابو |
 لسور دوخ ( هساوا یٰلغوا یکا كن ر تقو هن ره طو

 ىلفرش هلا ىب وص كنايبالا ماخ هساوا لوق ىكيا
 یسالعادح كنا هدصعرهو رولو هدفرط نالوا ی رمخو

 یدبا روتیلپندنرکلوایهدنزوب هسیا یک
 رکلوا یداراو رونر هدننلآ كللرعاعها ترمضح هکنوچ ]

 شلاق ندنردیاکا تبنا روت و ۰ .یدا رالراپ 2 8

 ید شلک هرازبو دعم

 هلهح و وب رولک ندرزت نالوا هنسانعم یسرب زا هک ع راز

 كنا دعم یماا ہرک د لک هاند هک ردوب باس دغلاوقدا

 هنموق و شلوا نوتمهداب ز كپ كر وک یرون یهدنالآ 1

 ها
4 
 هو

 تفایضردفوب نوجا لغوا هلب وب بور وٽ فاي لوب رب
 ردشلاو راز یدآ كناغوا هلکع د ردیشر زا

 نالوا یحاص لصا تاهنو شاک هدا لاقتا هدالوا
 ردشلیق را هدن رات مّط> دن لا ماخ

 نالوا زاح یب ید رونه دنا ناندعییپ هلتمجوب هتشيا

 | ندیوصوب هدرصعره رک یدیشلوا اد یوص ا, ول
 رخ اتو



 یخنولف

 ِ ۰, ۰ و ۵ ۰

 هد هلسق 3و روا يڪ” ندرا راس هلردس> یا ارولو

 و ۴ ۱
 یدارواوا زاتم ندر هلق راس هلو لوا هدا

 هداعلا قو كن زوب ها مک تاد نالوا

 ر یب ه دا یداتحاو دالوا رازن تالذ ىلع ءاثب

 یداوب ترهشو ناش هداز ا

 هر هلبق هجن یدلباب هفارطا یدلاغ وچ یجدرضم ینب
 یدلصم یس هلبق شی رق ندنرلما یدلوا عسقن

 كعد یدافحاو دالوا كکلام ن رهف یس هلو شد رف

 هدنحما یرالغوا كناو با اغ هد:عایرالغوا كلا بولوا

 مزګو زاتم ندنراراس بعک دنا یرالغوا كناو یول

 یدلوا

 دبطخ هلهج هوو یرلنوک دعج یول نب بعکو شا

 رای وس نکج هلک ایدنالا ماخ ندنلسا یدنکو یدروقوا
 تحصن ود نوسشاناعا کا هسروشت ےک هننامزكناو
 یدبا رايا
 شد رو د صف رک ذلافلاس نالوا ندنداف>ا ك.هک

 هدارو هداروش هک ردناذر لو كب هدنحا یسهلق

 هکءو یدلوب توق بوبالپ وط یرلیش رق نالوا قرفتع
 یدلوا لتا هنتسأاب ر

 دالوا کال عاما ترضح لصالاق یتمدخ كهللا تد و

 هنس لبق مهرج هب مش تعدد هرکص نکیا .دندافحاو را



> ۱ ۲ 
 ا ندا تماما هدنراوح هکم هلن ترڪ ن دنع هع و شمک 1

 یتنسار هکمو یتتمدخ هبعک قلارار یسهلمق هعارخ

 یی ررادخاناكن هبعک لبر رفنرب یصق ۰ ىدا شایا طرض

 شدرقیخد یتمدخ هبعکهرکصندنا ۰ یدل !نددعارخ
 0 یدلاق هدنس هلق
 سمر

 دالوا ید كنآ تولوا یشادنرقرب تعال هز كيصف

 دنشا یسهشااط شب رقو ۰ ی دلایوح ی دافحاو

 كن, راترضح اید الا ع اخ هک یدلوبتعفرو فرش
 ردندئاسن كلا هنمآ نالوا یسهدلاو
 یزءلادبعو راد اادبعو ینادبع هدفدلوا توف یصق

 هداز ندنرارگید ام دعو ۰ یدلاو یرالغوا مان

 هدنلسا كلا تدایسو تسا رو ۰ یدلو یقرشو ناش

 هبعک ههدخ ید ندنلسن كرادلا دع ۰ یدایق رارف

 یدلک هبشیب نالوا
 ترد ما لذونو تاطهو سس دعو مساه كفانمد,ع

 یب قح ۰ یدل اغوج قیرذ كن ر رهویدلوا یلغوا
 ر لک ع

2 2 ۰ 

 یدیشلک ندالس کیم دع هر ومآ هه اط نالید هیما

 ندوانم دع هکر دم اه ینرشاو لطفا لس هلج نل

 لس ك ۷ ی دیاوا یسواوا كئموف یک هرکص

 ایت الا ماخ رواد یع اھو مشاه ی هرلذلک ندنکاپ

 ردندرلنا جد یرات رطح ۲
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 هنع نیشیف یدبا هقناط رب ولأم هلنراحم وف شد رف

 قوچكپخد هنر کا اهنسرهو راردیک هماش ی زان و

 یدیارردبا شرب و شاآ
 نوقیج ندهکم هلباماش " هلفاق ید مشاه هيلع ءانب
 ندنس هعداط راج ند هداروا یدارعوآ ه هدم نکردیک

 ی دیک هش راد ماشندناو یدتیا حوزت یرق مان ی اس

 یدلوا توف هدهزعو
 لروتیزو و لزوک تباغ بولاق هلماح ندنا هسیایلس
 ید وق داود ذبشو یدروغوطقحوچ تکرار

 هکمرک بوقیج رازب هل را هداز ییادو یدوب هببش
 یرکلوا هدنز ول ید زهر کب هنر چ نکل یدالشاب

 روا اق نارب> نروک یاب لاج رالراپ یکیآ یلآ راو
 وال ن دن ز وکو ندنز وب یییدلوا نا دب وصرب هوسا و
 ۱ یدا رولوا

 كاسح زوهشم عاش نالوا لوسر حادم ندراصنا
 بو دیک هر ذکم نده دم « دانا لوا تبات ی رد

 هل اباطیشادنرةنالوایسولوا كثب رق « رکصندع"اه
 o لیغوا كشادنرف رک | آ یدشروک

 لاجو فرش لصاو رزکب ردقن هنب ردپ در دنا بجا
 هلکعا فصو ییهبش وید زالوا فی رعت ردریحاص

 یدشود یسوزرآ كمروک ییهبش هباق كېلطم
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 شب روو ! ا رون نالکه دا لاقتنا دج نعایا هدنحا یم وق

 هک وبلاح یدیاشلروک هدنزو كناو شاک هشاه توبن

 هد هساآشلوا ییغوارب هدئمان دسا هقشو ندهبش كا.

 ترضح هک یدا شلاق فر ولدآ همطاف نکلا ندنا
 كنهبش قجما هعساه ارظذ هلاحوش ردیسهدلاو كنیلع

 ید یس ہدافا كتا یے ا یس بط مارب یسلوا فلالارخ

 هکمروک یب هش بلطم هيلع ءانن ۰ یدتا دی ا یاو

 یدتیک هب هدم بوقا اق ند هکم نامه قرلوا روح
 راج یب « دلحرپ و ی دراو هر هم بلطم هلهجو وب

 روط كلا هرکرب یدروک ییهیش هدنسبرا ی راتجوج
 هک یدقا هدناروئو تحالم یددنزو و هن زرطو

 ن دیرا ز وک بول یعیدلوا یهداز ردارب ندم وس

 کیدلی ندنزرطو روط هل ول یی دیش بلطم

 یلثزوسكپ هدنراعشا صعب یتکیدلک شان ندنززوکو

 ردشلیا هاکحو نایب قرلوا
 ندلاو یدردیک هبور تاقرب ه هبش هداروا نامهبلطم

 كردن ااضرا یتسهدلاو هدعب و یدردنوک هاب كسهدلاو

 یدروتوک هی هکم بولآ یی بیش
 | كبلطم قجوجوب ابچ رانروک ی هبیش نکر رک هی هکم

 |( بلطا دبع یدآ كنهبش ندن آ راشعد هلوا یی هلوک ,
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  ۱ Nكرس عو شی رق بوک

 ردشلوا یسیئرو
 یوق ش رفویدردنانآل ید# رون هدننلا كرلط)ادبع

 یدرتدا و لرب هاکنا

 توشیاب هنلاكنا هسلوا القو طعف هدنرابد دکم نح
 ندّعح ںائج هن وص ی زول كن او راراهبح هنغاط ض

 دسهرح ید رو یجد قح بام < ىدا راسلا روا

 یدر دا ناس>ا و تچردرلنا
 ەك دشالقاب یسک هاید رک اسألا عاخ

 رانا اح بب ضو بیو هکر و ربخ تغب رشت كنا رانهاک
 یدالشاب هکم ولی رلتم العءداعل | قراخو

 نکروب وابوت اب هدفب رش مرحنوکرب بلطلادبع هلجزا
 نوراو هرانعاک یدنانوآ هلاوقروق بورو ڪصا و رر
 ندکلس كنس جد رلنهاک ۰ یدتا رب رفت ساب ور

 كحرونک ناعا اکا نلخ وکو ر قجهغوط قجوجرپ
 رایدیذ
 واد همط اه ندشب رق ناردحت بلطلادبع هنب رزواكوب
 ید رولو یدلک هب اند هللادېع غوا نانا یدلآ شرب

 یدلواناباع هد

 دن رزوا یس هلسق مهرج ندا رک هد هکم امدقو

  هدنراقدلوا رونحم هرارف هنن رابدنع هلغلوا طلسم قید



 هنس سیب وق منعز بولآ ايشا یلبشرب ندنسهن نخ هم"

 زسرولب برب بوک ود یاریطو شاط هن رزواو رلذآ

 رلسع

 یتیداوا هدهرن كم نمز یدلاق هرزوا لاحوب رال هج

 هدشاب ور هلطاا دع دکر , یداکد یمولع» كل ەنسک

 شلزیسو ۳ تاتو شلوب و رح یر, كم مز

 هل رالغواو یدلوب ساب ود ممزبلطلادمع کک

 راهرزو رلعلق ندا ۰ ی دالشاب هفمزات یار
 تبلطلا دع ۰ یدعی> یرلتروص كك هاب ندو

 هنکوا یوق كنهبعک ینیرلروص كيکو یدلآ یرلنا

 هحایح بولالّشآ الباک یتس ود م ضزو یدلیا عضو

 یدالغاب هکعردشلوا م صز

 ن دلرع اسأ ترضح نالوا یرالعادج یموق شی رق

 قوف ییالوط ندنسمتیچ هلا دیم كند وق كرابمر هل

 یخدباط)ادبعندزو وب - یدلوارکشنمو نو «هداعلا

 ردو ه دسان راظناو ت رهشو ناش هداز ندیکلوا

 یداوب تب نحو
 یاد ع ا E وا ٹراح یرالغوا كيلطاا درع

 ۱ کر

 1 هرچ هللا دبع ا موقم دعا ادع لح

 ردشلوا نو نکا لوک مد طءو 2 ۳



 ` یدروس یهللا دنعهداز لا دنا ی رال غوا باطلادہع
 یدباوا تفع بحاصهداب ز كاو لزوک لا هدنرلجا ارب ز
 ىدا نانا هدنزیب كلا توبن رونو

 شی رق هچسو بسح هنمآ یزبق كبهو یش هرهز یب
 یدلآ ههالا دعینا بلط)ادبع هلعاو ییصما كس رق

 نامهو ۰ یدااق هلماح هر ایت الا ما ندهللادرع هنمآ +

 نانا اا ین تحالم رو 11 هدنالا كمللادبع

 ۱ یدل وا

 هدانز ب واوآالتبم هالغو طعق یوق شرق داال واز
 یک یيیدشودهنج ر ۳ م رک ۲ لوس ر نکیاهدکمکج ده اضم

 هاب و غاب كشي رق یراترضح یلاعتقح هتمرح تنا
 نیکنز یسهلج هک یدری و تکرپ و ضيف ردقوا هنب را
 یدنلوا

 | تاحوتفک ریدید حاهتالاو عقلا ذنس رلپرع هب هنسلوا
 | لیس هلف اق ماش هل دبعنکیا هلءاح هنمآ «ردکعد یی ترسو
 هدنشاب شا ییرکب نوت هتسح هدارواو یدتیک ۵ ب هنده

 یدشا نافو هدنناب یرلاد هدلاح یتددلوا
 نکیاهدننرف یسانایک ےہ رد یراترضحا یدال ماخ هلتهجو

 یدلاق م و كت
 روهشم قزدلوا ندناعوقو هداعل قراخهداننا لوا هتسلا

 یدازوهظ یسهعفو ليف ,

۱ 4 
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 رجح لول » ن تموکح هدنک رال ورا هک هلن وش ۰

 بوک هنس ەق ناتسب یعرلشب> هلکلک فعض هن رلتوق
  یدناراشعا طض ی راد نم
 NES هکلم ما ههرا تطاس تو ندرلیشح

 ندنو ۰ ىدا اساک كوبر هدا ص نالوا نع تاب

 ی رزو و 1 ندنترابز هک یرلبرع صرع
 یدا گو ر و> راع ص

 ییذبەك نولک 4 هکم هرکر هرک ر هد هنس ءدق زا هر

 هراسللکرب شل یب ا ندرلک دلک هداتراز

 یدلسبب بورک هنا اسدلکوایسپ ر ندنراجا تح
 نامشو ۰ یداک هبضغ هدا ز ن ههرا ییالوط ندنوب

 یرغ وط هرهکم هلاودرا لو رب هرزوا قمی یی هک

 یدلبا تکرح

 یدردنوک ه هکم شهدا هل رکسع رادقمرپ هد دلک دفن اظو

 وب و ۰ یدروس ین: رلذاویح كنسلاها هکم بواکیخدوا

 یدرووک سود زوئردید كباط]اد بعد هرص

 كس رف یدتیک هنسود راكب هھرا نامه بلطاادبع

 قوچكب و تودننبین رادو ربخوید یداک یس ر
 ید زوص وید كدلک نوصنو ۰ یدتا تیاعرو تمرح

 یدتسبا قبرا هود بلطل ادبع#



 ۱ درک هزاس ولد 0 ۳ ۴ دعک رک مدناصن ههرا

 ی

 یرلنا ع یحاص كر ہود ن ہک یذد باطلا دبع

 رالقاصوا نا رد راو یحاص كل هبعک مرا

 كس وا و یدروتک ه هکم یدلآ یرلناویح بلطااد.ع

 GA هش رد ولد کیش رو ربا هظداع یا یبحاص

 ید

 داومو شود هنج رالا یرلرضح اینالا ماح دکنو>

 دن رلفج هروب فب رشد اس رق شمال كب یرلت داعس

 باطلا دیعو شدرولب راتعالع هداعلا قراخ هنر اد

 یهالا تاب كنەھرا هلتهحو و شهروح سان ور

 یدیا شمردسک هدنن ادچو یدنک یتغج هیم دق
 كج هلک هیایند ایدن الا مناخ رکص یآ یکیا عقاولانو

 لای كنسودرا ههراو كح هند آ هد یی دیک هدعب و

 ید قحهلوا تربع لوس ر هلاڪ جد

 كنبرکسعینااعاذیدیاراو یلیف كوين رب كن ههر اک هلل وش
 هدنداعتعاقلوا رفطم هسرآو هب هر هاکناورد رول هدنک وا

 شمهللب هج هل واو شلیآ ه رج هلیوا ۰ یدنا رولوب

 ۱ ۲ یدبا



 گم

 ی یدناقدنکوا كنسودرا یلیف لوا ههرایخدهرکو 7
 یدنرول هن رز وا دمرکم کم

 لوا نکیا روئالرمضاح هکنرک ورګا هدب وشالقاب هب هکه

 ی دع رو رل دشناح هکعروب بورد ی دک وج هرب ليو
 اردک نودرگس نامه هک درب وح هق ط هعشد شاب

 یدیارا اب هرب بوبقنک هدر وچ یرغواط هب هکمو
 لسابا قوحرب ن دنفرط قح نکیا هدتشک اشک و رلتا
 قفوا ر ر هدنرلقاباو هدنزعآ كنب ر, ره یداکیراشوق
 هذ رار ز وا كن رکسع ههرا ۰ ی دیاراو ساط
 فلتو حورگ هسرابا تیاصا هست یدرررب ویلاص

 یس هی ویدلوا فلت هلنروصوب ینوچرب ۰ یدرولوا
 یدلتروف توحاو هلک هلأ هشود

 هد هسلا شاب هراو هناعنص هلتر وصو ید ههرا
 ردشلوا فلت بویم قوج هلغلوا صب رم ٠ دلاح انف
 ن دم زار هلسءرص یغوا یا هرکص ندناو *

 یرلّتلود نویمروس قوج هددساا شا تموکح هداع ص

 ردشلوب ضارعنا

 کہ هدقدلوا ناشی رپ هلتروص لوا یرکسع كنههرب
 هدسودرا كلا توبارغوا وراشط یسلاها دم رحم
 رایدلآ ییایشاو لاوما یراقدلوب
 ۰ ویب رب مه یس هلبق شد رد هنر = ايالا مخ رب
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 دحرسچز هل وب هدوشو ۰ رادداتروق ندنرس ند

 ناشاهد تاقر و ۰ رایدلوا لات هتینع لام یلبخرب

 رلیدلوب ترهشو
 بے لتا نانلوت هز زوا هضراهم هلیسهغداط شرق و

 هللافرط نمیرلنابوکز او ندلادحو كلج ما رانا قترآ
 رلب داب در و٥

 CP E هک راددب وق دآ ود یل لیف رابع ا

 یدیا یسهنسیجم زوفط شل زویشب كناسدع ترمض>
 هک یدغ وط لیوا ۰ یرلترضح اينالا ماخ *
 مرغ یسقیک پولک هب هکم هلبا لیفالاب هج ورپ كنههرا
 لوالا عیب ر ی ردقوب ییلایدبا هدنطاوا كنآ

 یدلوب عوفو هد تدالو ید هد:عا

 ۱ هیت هل وم چ

 0 زنا او راز یک كآ ۱

 یزات مضح لسو هیلع هللا یلص نطصمد# اسلا عد

 یدلوط هلارون لاعندعوط نوکو ۰ یدغوط
 كنا تحال مرون نالواشمک هلآ كن هنمآ ندهللا دبع

 هدأ لاعتناهد لوا نددالواو رب ندمدآ رود ِ یدک هثنلآ :



> 
 ۳ ۳17 یدلو ییحاص یدعس تیم ان روت هال

 یدلی رارد

 هننسوا یز وراتبه نیلح ابضینوکي سنريا ر و :
 یدلاق هدنرب> رلنروک یدنلوب شع

 كل هبک ی کر لوت ار راسی  دکشء ار درد و

 مدهروک یرلعلعآ نالوا صراع هزدبکمدیکچ ر

 ققح هنعاا ا نولک هنر مدروک هدعان ۾ ا ور دهک طف

Eیل دغوط نیس هلعاح هللا ن نیلاعلامخ ن  

 هدک دشراتدالو تقو یدد نیسهوقد یدآتفو

 شوق قارب نامه مدکروا یداکسس كوب رب هالوق

 هک رواو هثروق ندنب یدافیص یمهقرا هلیدانق یدلک

 ترش هلا ناک ضاجرب مدقاب دات رب * یدک یرللاح

 یدال٫ و رو : یفرطره نک کیا بول ارایدنوص

 یاتمدم :عوک مدروک مدقابهخارطا یدلک های دد دنا لوا

 یب رر ف قوجرب لی وب نوزوا تاغ طعفرزکب هن ررق

 ) مدد هوا راک رانو ترا ابل رر ودا فاوط

 بولی ربدلاق هدرب ندن زوک كل هتمآ هد تدالو تو

 اهدو شمروک یارک ٌهکئالمو ینانجروح هلهجو لوا
 رد وص ییئدلوا ش شمرو اشاغرللاح هداعاا قراخ دهن

 ك ر راترض>قوع نب نجرلادبع ن: ندهرشم هرىشع #

 1 كناو شو دنا كه وانو انا یار ۴
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 دهب رغم ندقرشم هدهد تدالو تقو دهن زوک :

 شع ر وکر ابشهداعلقراخ هجن یک قلوط هلبارونا ند نوت
 هراس یخ دوا شلی وس هناجرا دبع یلغوا یغیدلوا
 رد لبا هاکح

 هج وت هفح ناثچ هدمارح دج باطلا دبع هک لوا

 ند هنآ یدعس بلاط ادعان هدد نکا هرزوا تاحانعو

 ندفناهود ردتجر هلاڪ یدوجو یدغوط قج وچ رب
 ید هداروا شیک هاب كي هنمآ نامو شيا سسرپ
 ردشعا اشاعرایش هداعلا قراخ رها

 ینودلواشسکیکب وکو لینس یراترمحاییالااخ
 ,دنسهرآ یروک یکیا هدنس هقرآو ۰ یدیشعوط هدلاح
 توب عاخاکا هک یداراو یسهناشنرپ هدنساذح كنمافات
 روید توب رهعو
 یدوهب رب هد هکم هکشع د رد و رم ندهشیاع ترمض>
 هذب رف ع یسادرف كنس جک هدجم تدالو ید اراو
 شءروص واد یعردغوط نالغوار هدرکارا هک وب بولک

 هتشوا راشعد یدلوا یلغوا ر كل طا | دبع ن هللادبع توا
 شهر ورخوددردرآ و یالعدنسهقرآووردوا االام اخ
 هاش لکش كنا یدو هب راشهروک یترض>لوازاشهراو
 ندنشاب لینع كج ر وکی توبن متاخ یهدنس هقرآ توان

 ندن وب یدتیک ندلینآرساقب قترآ تونو شل
 دبث عرب هشدرق ید, یدیما كمك ریش هقشب هرکص
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 لده رفع ندق رشم یربخ هک كجهربولا توطسو تلود

 شعد كحربا

 هاکو دج ءاک ینیرلترمضح ابدال اخ ل ارمسا ین هایم
 نان رلق دلوا شاب وسب رلتمالع و ا دود دچا

 ندنرلکدت جا رسا هلتروص درب یخدییاحصا هیغ مولعو

 ر اد هنبرلترضحایدنالا عت اخهدنسهرآ یرلنهاک دوهي تقولوا

 دیلعءان ید ارونو اراظتنا هنق رشد ورو الب وسرازوس یقوجچ
 یدیا راش نیرو فذک هلهجووڊ ځد نت دالو ځی رات
 مدیا هدنشاب ِ نی هکشعد ردو ص ندتانن ناسح

Eرکید یدوها رب د هنده  

 یدعوط ی ادا ہیک ول وراق اح ا

 قفاومهنسدهک ی یدمشدآ وه مدا ب ناس هرکص ىدىد

 یدشود

 هداعلا قوق ںوروک یرلتمالع ول رخ ول موا بلطلا دبع

 قح هل وا لوب كب یاش كلعوا وو یداوا نوم

 تد اعس هل وا ندن ةرط هللا هت و دنک و ۰ یدد

 یدلی وس هدیص لزوکرب ر اد هنخیدلرویب ناسحالغوا

 یدلیا توعد یم وق شی رق بوبا تفایض كلوي رب و
 هندنجوج نالوا بیس هتفایضوب رلیدجما رایدب رل, دلک

 در
 یورو تارو د طا ال



 لدصت ندقع وق یدآنایلواهدک دادجاهلوب یخدرلنا -

 رایدید ردت
 هدر و ق نکا ا 4 و مکیدتبا نکو مدصعم

 ید د هیلنا اتو حدم قوح ك قلخ

 لا ردراو یرلوسا ىق وج كب كنم راتضح اينالا ع اخ

 دج قوج كي هج عدج رد دجاودجم یراروه شم

 E نالوا شکلوا انو

 بحاص منا تبحاص نایلا باص قطصم دو

 حد ءوارهلا بحاص بضقلا بحاص دومحا ماعلا
 ردندنز هلرلجباقلا كنرلترضحایدنالا منا

 هداعلا قراخ نالک هرومظ هدهد تدالو تو

 روئلوارکذ هکر د رانو ځد یزارب ندرالاح
 ترذ نوا یدلصراص یرسک ناوبا هد هد تدالو

 هدهدلبماندابارّحطصا هد الو سرافو یدلقب یتتشنهش
 یز هدکشتآ نالوا هدقعان وربند هنس كيب لرلتسرب شن آ

 ناتو یدلوادیدا بونا هری وک هواسو یدرب وینوس -
 كسراو هک نا ومو ۰ یدشاط وص سکعلابهدسداو

 هدنسا"و ر دوا هک لوا ردکعد یتاضقلا یاو
 برع كوا رب اود رسو ترس یالار , هکشهروک

 هنا سراف دالب بوک ینی رهن هلجد لر هلن
 رلشعاط
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  هلهجواوا ناورشوننالوا ےچ اش ندناساسلا تقولوا "

 برطضء ندنسلعبب كر شنهش هدب ولیص راص ناوبآ

 نددایارتطصا نکروشلب وسیب سو هلیسازرق قرهلوا
 كناوک هواسهدهرصوپ هن و یداک یربخ یکیدن وس كن ,دکشتآ

 باس> یدلدیشوا یتددشاط كل زوص هدهواعسو ید ا

 یدلوا ید اصم هتفو د دلقرب گرا دش مش بهرایدتا

 یاد وم نامه نودا شالت ناورشون هني رزوا كلوب

 لوا ی دوا ۰ یدلبا نایمرد یر هعفووب هلبا بلج

 یدلب وس یاب ور یتیدلوا شمروک هک
 اب ںوشود هب هشیدلاو شالت هدا زاهد ناورشون

 هل نادب وم یدروص ندنادبوم وید هلوا هن رلتءالعوپ

 هدوهظ مع مار هچتاتسب عنامهیدرویلبب فجهلوا

 یدر و باوجوید ردک رک كاک

 دتسو دک تقولوا ند كولم ناور 2وت لا رد

 کلر اک: ںوردنوک نامرفهرذنم ن ناد نالوا عبأت

 مان ییسلادبع یخد نان هلکعا اوبد زد وک مدآ

 یدردنوک یان لضاو

 هادم رهش نالوا یرسک تاب نامه ادې

 یدرک هم روصح كناو رشولو یدراو

 هاشم هن رلتءالع وب بویلب وس ین اع وتو ناورشول

 اب «دنرابد ماش مب یخد میسلادیع یدروصوپد رایاتاال
۳ 
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 ا یس انعم 2 رلد وب ردراو مدادرپ مان محیط نکاس

 یدرب و باوجود روا هر ووا
 ندناراو هنناب لعیطس قوباحیدیاهناورمشون دن رزوا كلا
 ید سلا دبعیدتنا ما ویدرونک یباوج اکب روص

۵ 

 یدنیک هماش راد ب وقيچ ندنیادم ناهه
 ےکلیب ماطر روند هدا رع نهاک هدنگارلبرع تقولوا 1

 كج هلکوزردیا ثعع ندیهلا رارسا هک یدیاراوراهدآ
 جیطسوپ هتشیا یراروهشم لا ۰ یدیاراررپ و ربح یرلرش
 مدار یاب هداماا قو رک یدبا ناذ یراک دید نهاک
 رکید هلبا رض یلغوا یاری هدننافو رازن تح بواوا
 لصاو ۰ زرید یدیاوا ندیا میسقت هدنیب یرالغوا
 بوشلرب هد هعموصر, هدنفرط ماش قجثا بولوا ندنع
 هفرط رب و راتاب هئتسوا یس هقرا اشاد قوبسان ی هذ ابقو لکش قوی كيک هدندب هکوبلاح یدیاشلاق
 ںورشود یک هع هشو د نسودنک هدودلوا كج هل روتوک
 نع هرکب هن اسنا لصاحلا شعا راردلکوو هن رزوا ناو
 هرکس کاو رابوس رزوس غیلب و خیصف تا طقف بولوا بيڪ صعشر زامان وا یماضعا هعشب ندنن اسا
 مالک هددص هاب زب شعارابا ثح ندن اعوو ق> هوا
 ینیددلوا لحم لبا تعرس + رم ید وشآ میس دبع
 یدرب و مالس یدرک هتنا یدراو هلع

 ج
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  شهابف یرازوکو شفشود هنکشود مواوا هسا عطس ا
 یالک ادو ر ویسا ییعالس لحسلا ررو ندد اوا

 یدار ورتیک هتغالوق

 نامهویدلبارشأت هداز ك سل رو 1 لرحطس

 یواح یرزوس یلشزوس كج هذنا رثأت هنا عطس

 یدایوس هدیصفرپ
 یرویدیشیا هسخوبردیعاصیسولوا كنعابرک هاب وش

 سویا نوت نوش یر هد دیک ب ولوا هسحویو

 م مو كلویب رب لکشم لالحو لضاف حش یا یعدعا

 ندنفرط مج ءاش كهداز همشمه نالوا یش كنعاج

 بویعد زودنوکو هصک ژودو غاط هلیسلوا شاردنوک |

 هداعلا قوم بويعا دیو یتارطاخحو كلاهمیهدرالود و

 روما یتیدااق رجا رله لیب هلج یدک اک هل تعرش

 یدیدرتسیا كعرک وا بوروص ندنس یب يطع

 هک یددو یدحجآ ینب رازوک طس هب ززوا كلوب

 ورد هسیا طس یراک هح طس هلا تعرس جنس ادبع

 كنارس ید ردنوک ناس اس گالم یس ردهرژوآ كىرەك

 یکیدلیا تلالد و هت یسعوس كل هدکشت او یسلصراص

 ییریعت كلا ور ییدروک كناد وه هدرب و ر وب هروص

  برعلولب رپ راوود شکر س یالارب هدنسا ور هکر ویتسا|
 س ۾ یتفیدلضاط هتکلع بوک یب هلجد كربد
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 قرا
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 " هلاوچتوالن هک مد لوا میس دبع یا یدیشم روک |
 هواعم و هنوس سزاف رانو هلوا رهاظ هواره بحاصو
 نوحا عطس یترآ ماشهناب لوک ءواسو هشاط یسیداو
 هت درع را دشنهش نالقب ندناساس یتیردلکد ماش
 یدید رواوا قج هلواقترآو رولک هکلمو کالم ترد نوا
 یدتاتافو نامو
 یدلب وس هناو شود یرزوش ییدتشیا ندهطسو یدلیا تدوع هنادم میس دبع
 قلاتفرب هدنننطلس نامز ك:سودنک هسیا ناو رش وذ
 ندربخوب یتیم هک و دبا هدکعا دشادناوقوخندنروهط
 رادیکح ترد نوا ندرس مزب و یدلوا نوءو یل
 یدید رولوا زان لد هیج دیک ب واک
 یراتنطلس رم صع هرزوا تداع هل را دیک> ترد نو ااعف او
 رولک مزال كم باک راترق هج د در تولک
 كنهن اناس تاود قلارارب هرکصندناو رشون هک وبلاح
 ندناساس لآ هدنفرظ هنسترد زکلاب قر هلوا لک لاک

 نظ یتدم كرابناساسو TS رادکح نوا
 لها یرلتکلم هدنفرط تقوزا یویمآزواردق ینیدنلوا
 یجدرد نوا هرحص ندناورشوئو شم هلا مالسا
 فلت ,دتفالخ كناغع نرضح درجدزب نالوا كلم
 رد بولوا ضرعنم هیناساست اود هلکنا قر هوا
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7 
 هم

 1 مو الا قراخ ننالگه رو ر دق رس

 هک تس ال ی7 ۶

 5 یب راعجوح ناغوط یکی ورد هثوا یسلاها کک

 یدنارارریدتاهب رت هدرارب فیطل یساو#ه

 رواک رابا توس + هکم هر مص هرا نفر اع هلاهحو

 یراتجوحو رولآ قجوج رر هرزوا كنو بور ناو
 مارک | لات هدنرلک دتا ماست هنر فا هد ودوم

 یدبا ررولوا تیائعو
 هر هکم ندئس هلو دعس ید هدنم اکنھ هد تدالو

 ینیدلآ یجوح رر یر رغو یدک اانا توس قو

 هیج یس هجوز كلەسيك مان تراس ندنرلحا هددرص

 یدروتوک هنیدرول یدنکو یدلآ ید ترضح ید
 واح یدیاراو الو 5 هدنراد دعس یب هنسوا #

 یدوسكن راناویح یک یکیدروتوک هدب ولآیلاع رت لوا
 یدلوا ادب تکرب «داعلا قوف هدنسهناخو یدلاغوح

 د کلک دروتکو ب ەياحاب بودا تفود کو ثراح

 یدلوا ربخ نههک یلەلکوا شعا ییروغوا هن یغابا

 یدید مل هقاب هجا اکا ناما 7
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 هدب وب وقح یدروس هدا بز ندندالوا زوایا هسا هعلح |

 ی ا 0 ف نماد د الشاب هکمرک هد رزوا قاا

 یدردناقی هنآ كره د نوسلاق هدزغاب مزیاهد كج دمرپ
 ید ویلا هدننابیدنک ناو

 بونیفاص ندراکزوژ نساوبووس یکی تاج یا واح
 ىدا مرآ ندنناب الصا

 توس یجدوا شعا تلوغ هولح هساصذ ره نوکر

 هنا كرا ز وق نیلکوا هدکلر هلا ايش یشادنرف رق

 شک
 یلتدشكشنوک هلل وب نوت هباوش یزیف هل هدنراک دلک
 قام صز یخد ایش a هدنتهو

 رویشالوط ت ولو هراب ر هدنجوا یشابكعسادنر و لدمروک

 هدر رب و رود يکر ار ځد تولو هسردیک هبهروا

 درک هدکل هکلوک به ردق هارو روهروط هسروط

 شر و باوج ولد
 ھر زرطو روط كلام رح NO O هنن رزوا كنون

 كنسا يس و ییتارون كنب زوی هکر رروک بودا تقد هدابز
 ا رب اس هلییسح تاو
 راتجوج نمهرکب ر هب . راوطا كراهحوح ر راس ید و

 زام راق هنوډ وا بوقاب ندوشراقوا نک



 تعرح ۷ دیز ندء و تن ا ۱ ِ

 یدلوا روشالوط کا a شان ترد

 ندرللاحو هسا ثراح ۰ یدلاغوچ یرلاح هداعلاقراخو

 هنس هدلاوییجوجوب هلتفو هٍول> اب هنسهجوزو یدکروا
 یدیدزبیلءر و

 ؟هدلاوو یدرونک + هب هکم ب ۱ 1 3  راحات یجرو_یح ۱

 یدرب و هن هر هنهآ یس دمر

 یز.داز یادو یدروتک هر كشن یھ e هنآ رعد

 یدردشروک هلبا راجت یب نالوا
 لکش كنا ی رلدعاک دوهن 5 ناموا هد دن له تقولوا

 هسلوا قحو>حول تسلا یر كتما وڍ بوق اب كامو

 یدرارید ردکرک

 وانتا تولا تدوع هب هکم نده دم واچ هاکنا دنمآ

 یدلاق مد یخد ندانآ اعر ۰ یدلوا توف هدهار

 یدلآ دن یدنک یتا بطاادبع یسددو

 نسيج هنهاعد روان نولک ةبلطلا دبع یسهش اط

 ساق یبا بوشر هللا كلاع رف یخدوا ۰ رلیداپا ابن
 i قح ناتج یدراولا ووجح تانج یدەیج هنءاط ۱



 ی طعو ی دردغاب روان هستن ر> كاح رد
GONE 

 ید ربو تکرب و
 راعشا ر اد ههوو تقولوا یرایضعب ندب ىع ءارعش

 دراز 3 هءلط)ادبع ییالوط ندنوو راد وس

 دبع هرکصهسرب یدیا هدنشاب یدب تفولوا اعر ۵

 یدلوا توف هدلاح ینددلوا هدئشا ردقوب وب بلطلا

 هدنس هلاخ كيلاطوبا یسهجوع یرلترضح لاع رخفو

 یدلاّو
 شی رف هةل وا الغو طعق ه دنرابد هکم ید هنتسوا

 نسيج هام زوجان ب واک هءلاط وا ی رب هعداط

 هدکلرب و یدوطندنلا كلام ق وار ابتلا اعدتسا

 یدتااعدنولایط ھن راود دیک و یدتیک هفن یش مرح

 روان یک یتیدردااق ی وط ہکو ک یتفمراپ ماعرف
 یدالشا هاب

 ةدهکم تقواو | تاذ مان هطفرع نی ةمهلج ےک ہد
 هئاسرپ هکر دشعا و هلهحووش یی دصدو هل وب

 ناع لاح كنا اها هم ندالغو طیف مدتیک هب هر هکم

 ی زعو تال یرایضعب بودنا تروشم هدنراذب هلغلوا

 مل مدنا دادا ندتن مان نانم یرلیضعب و ندرلت مان
 هدرک.اراالاح هنسک رابتخارب ندنرلحا هد هرص یرلکدد

 , بیسهعشب نوڪ نکیا دوجوم یسهیع كوارا دلالس
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 كباطوإ توتلاو نامه رق فارشا هلکعد . والا 1

 رای دیک هاب  eو

 هن راوند دیک ی هن رش مرح بوقیچ

 رالراب ۳ ۶ دزوک یزوب هدنناب یدالشاب هاد یدرب و

 یدلیا تراشا هک وک ھل راقهراب یداراو قع :العوارب
 رلتولود ندیناحره ن گی :اقود تولوب هراب رب هدنزول لوک

 نایوید یدقآ را یدغا رروعاب بواوا ادن

 ردشلبا

 تحاصف لاک هدنس هدیصقرپ جد بلاط ویا یدصووب

 هلا تغالب و  E J6هنئداعسو تما ك كل رو

 ردشلیوس رازوس راد
 ه دن تراجت بلاطوبا نکیا هدنشاب یکیانوا ماعرف
 یدروتوک رار ید یتا بوقرچ هلیس هلو ماش
 هعموصر هدنراکدشر | هنسهدابیرصپ عقاو هدند الو ماش

 اا دنوق هسلا حاغار و رلیدت | هنسوشرا

 نالوا قورع» ودد ارګ هسلا بهار یهد هعموص لوا

 شک ا تاذر یو زمو دهاز مان سدجرج

 زبارب هللا ناب راک هکرروک بوفاب اربح نکرولک ناب راک

 تواوب هدقدنوق بولک نابراک ۰ روک د تواوب رب

 زود هزوط بودا رارهتسا هدنرزوا كجاغا لوا ید

 لاحرد نکیاشلاق بویروف وربندندم یلبخ جافا لواو



 ۴ هلا قسط هت الاح ؤا ینتايةشکو تاهولعم یت اا

 لواو هدسنجا هلفاقوب یراترضح اید الا مت اخ هکر واج
 بوخا هغاشا هللا بدتر تفایضر نامه ردهدتاا كحاغا

 یدتا توعد هنس هعموص رار هل ساعفر یبلاطوبا

 بوغارب هدانا كراکود یلرمطح لوا ید بلاطوبا

 یدتیک هب هعوص رار هلیساقفر راس

 و رب ااا دارلفادلوا ضا ریس یس ولو
 یرلتمالع ینیدارا هدنزوب كنب رب یدروک ندزو ک
 هدنرزوا 2 اغاالاع ید كولود لوا هع ند دورو

 ناک ندرکراشادقرا نامهو .  یدروک ییفیدروط

 هلوکرپ رکاب دوا یدروص هلاط وب ولد یراو

 یف رشا كلا ارش ۰ یدرب و باوجویدیدلاتقجوچ
 بول | یرضح لوا بلاطوب | هاکعد مردبا زان جد

 یدروتک هبهرفس

 هدنهح اينالا ماخرک رروک بو دا تود هدماعطیاتنا ارح

 راتمالع نالوا یو رح ند هیضام ءالعو ندهغلاس ءاینا

 ماعط) دمو نام رد دوجوم هد رس تاد لوا به
 ۶ هم

 یعو تالمج هروص رايش زاد :اکسو یدلآ فن اب یآ

 یدد 4 وس یعوطنوحم

 مبارز همر و نيه هبا عو تال ید ترضح لوا
 ۹ ىدرۆب وید رد رلتب مط وغیم هداب ز كا هدلام .
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 | یدرب و نيع هن رترضح یلاعت هللا ار هترزوا كلا ]
 : ىق توو ءالکا هرم ال یتلاوحاكرمضحلواو

 یدروصیزرایش

 یتیدافتعاودیأ ید ءاوج ییددلآ

 رابغ كنرضح لوا هل رفت نامهو یدتادیک ا

 مازنحاو بدا لاکو ی ماخ بوحآ یتس هقرا

 یدب وا هلا
 لوبه دخ هدندنع كنار شیر یفارشا هدفرطور
 نکیا رل روشابوس كردا بعت وبدراو یرابتعاو ردق
 یتادف تداعسو فرش ویو ردن كدا هبلاط وا ارم

 یدروص وید ردوک |

 یدرب و باوجود ردلعوا هدول رد بلاط وبااکی یخدوا
 قلوامد ردرپ هسر وابقاب هنلناعسملکش كنا قو قوباربحم

 یدیدردک رک
 ردیلغوا كعسادنرق ردلکد اغوا یبلص توا بلاط وبا

 هدم ذیبرت تگ مب طعف ردهت ءلکع | تا سو رد و

 یدید رد هدنعاعم اغوا هال وا

 یدلوانون# ندنغبدلوا شلبا تباصا هدنداهن>ا رب

 هک یدیدو ی دلک مان نانیبطا ةنسودنک قنراو

 | ماش ردیعاخ كنيلس رمو ابنا قجوج وب بلاطابا ا

 A ( روناط یب راتهالعو رولب یتفاصوا كنا هدنحشایرایدوهد
 )لو
 وند



 WR راەشود هندیفتناهارک داشردر او رل۶ ۳

 یدتبا تهصآ وید وچ و یک نداروب همروتوک

 یدتیکو رک نامهو یدناصردنسهدلب یرصب

 یزوب یدربا هبابش نسو یدروک یتوابص مابا لاعرذت
 هشر و لزوک ییاوجو باطخ یتاحور یزوسو یتارون

 هراس هجو یهو مو قداص هدنزوس لدبیب هد ورو
 زام هدنګا ىسەقت اط شرق هیلع ءا ۰ یدا یا

 یدلوت ترهشود دنیعالا دو یدلوا اثلتسهو

 هلا باط!ادبع نرببز یسهجوع نکیاهدنشاب یدینوا
 ندنسودنک یجد هدنرتسوب یدلک ںودیک ن هدکلرب

 یدل رو؟ ر الاح ۳ قراخ

 و لع یرللاحوب یراعیفر هدنرلندوع هر کم

 قج هلوا لود كل ییاش كناذو هدنعا شد رو ہلکا

 یدلوا روئلب وس وید
 هکعروک ر لک لما طی ذس زوک هدق داوا علاب هنشاب یرکیو

 هلاع نوش هتشدا بودما تراشا اکا هک هلب وش یدالشاب
 وعد مانا ز ونه نکل ردو كج هر د شرا تاده

 یدررد یدعسریا

 | یخدوا یدحا هبلاطوا ییذیع تالاح وب مع رتف |
e E 



 E یاودد و كلل هتسح نو

 یدروصساودو حالعو یدنس وک
 هجا هد دنا بلاط ااا یدتا هن اعم هلا تفد لا نهاک

 هن زوکر دن رب ندضا راو لاع واردرهسدعمدوحووب

 ا هتدسنا هلبا مارک ةکئالم هسیا رایش اب روک
 یدید هوا ازای هکلام>او ردک رک قلوا

 شلاو لوط ن کا ۳3 ک نده ۳ هدناوا لوا

 ضعب یدبا راو نوت اخر نیګنز تیا هدشان هچدخ
 یدا رزرو هامرس هلا قلفاتروآ هناود

 تعشنءوربخ یلبخ "كل هسرب و هامرمس رادقمرپ هدیمالادخ
 هژدملوا راطخاهتسودنک ندنفرط رلیضبودد "كدرروک |

 یسهلوک و یدرب و هنایرس یلکهترضح لوا سدد دج

 یدردوک ههاشلردا ی قیر "ید یقورسم ۱

 كارم ی زدیک هلا ماش ره ام یرلت سه ماعرف

 حاغار هدکلرپ هلا ةر و رايد نا هنک وا یس هعع وص

 راد دوق هلآ

 مان! اروطسد نک هجرت هل وا ثوق ام دعم هسا ارم

 ندگشدلوا لا ندکسآ ارو یدلکهاروا بهار
 لدو هک ر كهللا ىدشرك هزوسو یدشروک دلکنا

 ست كناسع ترصح هرسمآیو یدتا تداهش هنکلر یی

 ۱ e کیک هماشردوب ا ورخ



 " یدیدزرولوبهدنس هیعاد تناهاو راروناط بوروک دوهب
 شرب و سلا هدا رص ںویقیکه ماش ید ماعرنف هیاع ءان

 رادود و رک ندار وا ٌكردیا

 جت هج دخ رایداوا لصاو هب کم هدنکرب یاس
 اضامتیتشلک كنس 4۱و ماش بو روط هدلحرب هر ارلند دا

 هدنززوایشاب كغ رپ ندرایلوب هک رلیدروک ید راروپ دبا
 روید هکاوک یک رداحو رویلک ںورک دانف شوفیکیا

 ییفددلوا نیعالادم یدلک هتیحهرسسه نکر بد هلوا کو

 هرزوا یاب كنا تلم ییا هدراتقو اصصو یدردلی
 هداعلا قراخ هجن یک كم رد هکلوک ورک دانق

 ید ر وربخب رازوسكناروطسنو نکید روک رللاح ۷
 تعفو راک یلک هلت ههر اس یداروک هما

 راک كنتراجت ماش هنبزوک كن هج دخ نکل یدنروک
 یدزغروک یعثنمو

 نالوا یس هداز ی بو روک اب وررپ جدخ امدعماریز
 كنريمعيب نامزلارخآ نس هدک دتنارب رفت هلو ن هفرو 9

 یدیشعا رعت ويد نیسعج هلوا یسهجوز 1

 تاروئو لیجلا بولوا هدشد اراصن هنيا لفوت نب ةقرو 1

 نهاکر راشخا تاغ رر وربخ ندرلیش كجهاکو روقوا 1

 ۱ ۱ یدنا روهشم .



> 1 ۷ 
 یرلرش راسو شم راص اکو یراکفا كئ هم رخ هلع ءاثب

 یدنا شمرافیح ندهد

 یدذلوا ۳ را 4دطتساو ندنیفرط هد هر ص 2 هتتساا

 هنصوصخ یاکندعع دن را ضح اع ر كه دخو

 یدا رو رار

 ید وا دوع جاکن سل هدتس هناخ كەچ دح ام

 یداالپ وط یزولوا كنس هغناط شب قو
 هدکلرپ هل ۱ هر ىسەجو# کد یرلن د سطح اعر و

 یدلو هداروا بوذیک

 دص الح رک دا اشیا هغیلب هبطخرب بلاط وبا الوا

 رولوا دارا هدارون یسهجر هله> و

 ندنلسا یالیعاعهاو ن دندن رذكوهاربایززریک ههللار ك(

 تد یز ویدنارا ندر صاع هل ضعو ندنلصا سو

 لنهج وب و یسیج دخ كف رش مرحو یسجکب كنمركم

 نق ندشد رو ها هللا دبع ن دڅو شا لیغوامشادنرف

 لععو رسد و تی 5 او هسال وا ةراوم ناوح ون

 اک | ہد دسازآ یلامذجرکاوزولوامخ رخو قان ههلیصقو
 ز واب ر و رول اورد لثاح یعاولئازلظر لاماریز زالفاب
 ك : ییاشو نا کیا هر ۶ ندنو هللاو ردیشرب کر ؟ا

 1 ر قرش هلهحوو زس هک و باح ردعج 9



 یدروب تیغر هپ هچ دخ رک هع رک نالوا یسهبحاص
 ( یدرب و هلج ومو هلحح* ردفوشو
 ید لفون ن, هقرو هنب رزوا یسهبطخ وب كيلاطوبا
 كك دتا ناب یرازب هک ر کش ههللا )و یدتااشنا دیطخرپ

 قرشو لضف هداز ندرایش كءیداصو یدناراب یک
 زبیراسب رو یراولوا كىز یدعا ۰ یدتبا زاتم هليا
 نکا راکنا ی کل صد ارس ترمشع کس هلب ون 2 هدرس

 ار یر گفرشو رخ ا تسهسک 2 ج و

 ند ن رک و اد هاش تعاج یا" رعاز هتارف تشک
 یدد ۳ یدلب وخ تز هي دخ ههللادبع

 یدلوا دهاش یروا وا كشیرقو

 هسلا هج لح تواوا هد: شاد شب یرکب ر تقولوا لار

 یدنا لشاب هجا کا
 هنتافو كارد وبءاسنلا ةديس ناليد یربکلاةج دخ هتشوا
 یدلاق یضارو دونش وخ ندنا یراترضح ,لاعرذت ردق
 یدعا جوز نو اخ هعشد هدنعلعاص كناو

 للغوارپ هدنمان مساوادت اند هج دخ نضح كلام ۳

 دلاعرش هرزوا برعتدامو فرع هیلع ءانب یدلک هیاد
 تو نکا اا وک مساق طعد ۰ یداشسد مساعااوبا

 یدلوا

 هدنشا جوا زوتواو بذب ز نکیا هدنشانزوتوا ملاع رو
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 1 یدلک هاند یرا هع رک مات موئاک ما هدعب و هیقر ن ا م

EINE 

 هع رک مان ارهزا ذمطاخ هدناوا ییدنک توبن هودنکو

 ندندالوا هلج یا اعر ف E وط یز هم

 یدروم وندءاسلا دیس هدنفح كناو یدروس هداب ز

 یلغوارپ مان هللادبع هرکص ندننوین كلاع رذق هو
 ردشلوا توف نکیا لوک دوا نکل ردشملک هرایند
 ۳ هدنر وط روهج یسهفاط شی رق تقولوا *
 رشا یدراردا انتعا هدانز كي هقح قاشحا نکل
 9 ندااط يح كمواظم هلسف رعم كموق

 مطوردغ هن هتک هدمرکم ۀکم تویاتسلحم وم ر قح

 دسك لوا اویدیا را ناع و دهع هرژوا كمامردتا

 یدیشعلوب جد یراترسمض> ماع رت
 ناتان رخ بولوا یوق ر دنا كل هبعک امدقمو

 یدیارولینوف هاروا دیده نالی روتک هب هبەک قرەللوا
 هب وشارسس رح ر ۳ یرالع صعب كن هعک ن دیس

 هدنشیب یرولوا كشب رقوشلاح ایشا صعب ندنس هن زخ
 دما شا سک یرللا هرزوا رارف نالبر و

 هتساس !ددع كنەبەك یس هدئاط سارک . رزو كن وب

 فار هدقدعیح دن ڪڪر عضوعان و راب د الشاب

 یژرگید رب دلبا امدا ولد زغج هن وق زب هنا یدوسار =

 1 با وحدوبو یتواادیپ هل هژ داع ۳ هلک<ا ت ]۳ فسا
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 ۱ ندرارقوب رکا اولا 9 هب هب را نوا 1

 كنا لرد بصف مکح ییمالا دم ترضح بوکزاو

 هجراب ر ید e لوا ۰ رلیدلوا یضار هنکح
 هب هلبق رهو یدب وق هنا كنایدوسالا رج بوزونکزپ
 هلب رللا رابعویدنردلاقو زاقوب بور دتوط ندنجوارپ

 یدتیا عضو هنب رپ بولآ یدوسا رجح
 یدتا نیس و لوبق ی ربدنو مکحو كنا وف شب رق
 یدت هلدامو هعزانم هدنرادب هلنروصوب و
 یدا هدن شاب شب زوتوا یراترمضح ملاعرخف تقولوا
 دما هنسودنک ندفئاه هدقدلوا غلاب هنشاب یدبزوئوا
 یدالشاب هکعروک روث هدرافرط ضعب و هغعلوا ادن ويد

 یدروشلب وس هلیا هج دخ :رکلاد یرارساوب
 یس ر ندرلنلواش رب و ربخ هطوا یتکج هلکایبنالا غاخ

 E كالئاق دا ید .

 ترهشه- اب زكا ت تحاصفو شلوا رم نر 5

 زدنادرپ شاوب

 هدنرزوا هود لیزقرب ه دطاکع قوس نکیا یارب یح

 هدلاح یتیبدنلوب رضاح هداروا برع یاغلب و یتیدلوا
 یدیشموقوا هال بطخرپ

 هدظاکع قوس ید یراترضح ملاع رق تقواوا ۱



 ینا زوله طوو یدیسهلکد یاس هیطخوب ات بولو

 یدیشالوا رومام هنوعد

 ه دشت برع یاغلت یس هبطخ لوا كهدعاس ن ن

 ردشلوا ناتسعاد هدرال دو شاو ترهش هدا زك
 هلبا ح ج رد هارو س هجر هلهحو هصالخ در

 مدیا هوالع
 زولواناباشاب ۰ زکلآ تربع زکیب لب کیر هلک درکیلک سانیا
 TT راغایروا ۰ : دوو قجهوارواو ان نوا
 وغ یسیههرکص راتوط یب رب ك راباب كن, زانا راقوط
 شر ر نامه رلسک یسهرایدرآ كناموق و ۰ ردیکب وا

 راو ربخ هدکوک رکیدبا تفد زکنوط قالوق ۰ ردبا لو
 ناوبا شرفرب یژوب ری ۰ راورلیش قج هلآ تربع هدرب |
 رروط رارکد زروب رز دا ناواطكسکوب رب یزوب لوک |

 دونشوخ ندر یریفدراو اب رک ندیک زالاق نالک |
 یب وع وا هدب ولیغارب دارواهسخون رارومل عیبهد ولوا
 هکر دراو نیدرب هدندنع كهللا مرد نیع ۰ رروبلاط

 كج هلک ر كهللاو ردولرکو ساهدندن د رکذیدنلوب ید

 یسهکلوک یداوا نیش كب یسک هکر دراو یربغیب
 ناما اکا کھ و هن یدلک هنتشوا رکشاب
 ۱ يک هدب لوایاو ۰ هیلباتیادهاک !یدوا هدب ودنا

 ٩ یررگ نوساوا راقزا ۰ هيلا تفلاحتو نایصع اک | 2



 دادجاوانآ ق دانا ا 2 اسا نک ا تح
 دوغو دام ناب زهناخ ندشاطو رهناشاکخ نم نگ

 هلو لا كرىس هثموق م دب واوا رو رغم هنفلراو ایندیق
 نیکتزاهد هلتست :رسرلنا ۰ دورع لبا نوع رد نويد مار کی

 یرانآرپ وب ۰ رایدیلکد نو رفا ندرس هجردقو توفو
 هلس یرلکک یدتغاط یدتا زوت یدنوک وا هدنشمرک د

 یدتلاق ریسصبا بولعب یروا یدلغاط بوی روچ
 نیقاص ۰ روب رردنلتشراکب وک یدع نب رادو یتیرارب
 ردیناف یشره كیعک هلون كرلنا كىيا تلفغ ىك رانا
 ردقوب یرظذو كب یشردرب هکر دقح بانج قجا قاب

 لوا ۰ ردشمامروغوطو شاغوط ردوا جا نج هپاط
 مولوا ۰ ردفوح یش قح هلآ تربع هز, هدرانک بولک

 ردقو یرب قجهقیجاما راو یررب كجمرمک كنغامریا
 e زوي ورک نت رودیک ںوک بھ لوک لوب

 ( ردقجهلوا هداکب نالوا هبدعاع هک مدت
 فلک کج هلک اب رد كئايدن الا ماح ٥ ه دعاس ن سَ

 ساثلا العلع هلب وب .دظاکع قوس بودا حارمساو
 اینالا ماخ ہک یدیاربخ ی ندنا ہرا: نکیارلب وش

 یدنارظان کاو مضاح هداروا ید یراترضح
 نوین هش راترمضح ایبنالا ماخ بوبم وچ یسرا
 هد واک هلکع !تاقو مدعاس "1 سَو نکد یداک تلاسرو :



 قنات

 ید تاذمان دوراجنالوا یسواوا دابا نب هرکصندنا

 هل ات یتددلوا دوتعم 4 یوسع ندو كح وم یک كنا

 هر ید روضح نوکر بولک .دکلرب هلیفارشا كاموو

 كنموق رارب هلکنا بولوا فرشم هلبا مالساو یدرک

 یدروتک ناع ا به یخدینارشا
 ه درک او یدلوا نون ندنا یرلترمضح اينالا عاج

 یدروضو؛د یراو نا یەدعاس 3: سد

 صوص ا ىلع زرولیب نم هلج هللا لوسرا جد دوراج

 یدرب و باوجود مدراندیک هدنزاكلا ام دی
 ه دظاکع قوس كنهدعابن سف یرلترضح دنا ما

 رولواقجهلوا رولوپانق نلوا رولوا نانائاب «دنرزوا هود

 رازوس یلبخ رب زامتیج ندمرطاخ یتیدوقوا هبطخ كر هد
 نوسلوا شاق ,درارط اخ ی ده هک مکا نظ یدیشیوساهد

 یدروب واد

 توتلوب طاح ہد سل لوا یرلہ رطح قددصاا رکی ویا

 مدیا رضاح هدظاکع قوس نوک لوا هدنب هللا لوسراب
 ردهدمرطاخ به رازوس یکیدلب وس كنهدعاسی سق

 یدووا ردق هنر رخآ ندشلوایب هبطخ روک د كرد د

 بوق هعانا یر ندنرلشادقرا كدوراج هن رزوا كلا

 1 مرح هک ی دوقوا یی راعشا ضصعب كن هدعاس ن سق .
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 ادیلع دم نذعشاهیب هدش رش * نتعب كمالسلاو :الصا
 یدیشعاناب ورکذ هحارص

 باثج ہک مردیا لومأم د یراترضح اید الااخ
 تمار هجوربا یه ه دعاسن سقف هدشایق زور قح

 یدرویوید هیلیا تعب قرهلوا
 هر وهط هرکصندناو هنابفیک كن هب دم تشب ی نوشهر

 < ید تعا ¥
 قرف هنن راترضح سو هيلع هللالص دمخ ملاع رف
 تلاسر نکیا هدن شاب چ وا قرقو توب نکا ۵ ۳

 ی

 ردق یآ قلا نولالشاب هبا هفداص یاو ر یتوبلو

 یدرږا روهظ هلینیع هسیارروک هتره هدنساور
 بو دیک هنارحلبجو یدروس یتولخو تاع دانا لواو
 ۰ یدرلنا ندابع هجاهن هدهرافم یک هدنآ

 هنسودنک تولک مالساا هيلع لیربج تقولوا هتشیا

 ناسنالاقلخ قلخیذلا ك ر سب ًارفا) و یدنروک
 ناسنالالع مپ مع یذلا مرک الا كب رو اقا قلعنم

 یدروتک ی زدی رک تیآ ( مع ملام ها



N 
 یوخ هلاع رق یب اهم كنهاا یو هدالوا ا

 هشناب كله دخ كردهرد نام ۰ یدرب و تشهدو

 یدروب ولد "كتروا كنرولب یډراو

 دوا یدنروا ینب رزوآ كيمضح لوا هج دخ لاحرد

 لاح عوفو هرکصندق دروب تحاساو سفت رادعمرب+
 يدتا ناب هب دیش دح

 روهشمنالوا یس هدارغ بولآ ییربضح لوا هګدخ

 نا رهآ یو تیک و راد کک هان تف نفر
 رلیدتا هاکح 6ا

 یکیدر_وربخ كع رمن یسعنسدڅایهدژب) هقرو نامش
 هیاسوم ترضح الد نب روک اکسو نیسنامزارخآ ین
 هدب ولوا یکشاک ردرک ۱ سوءا نالوا لزا د
 كموقو مدوسد ربا هتفو كکج هدا توعد نالعا كنس

 ( م دیسیا مدراب اکتس تقو ییج ہراعیچ ند دکم یبس

 یدید
 موف ا ) یراترضح سو هلع هللا یلص مرکم ین
 یدرویب لاوس وید ( یمت>هراقیچ ند همت
 هسیداروب ناسحا هک ره توبن بصنم توا ) هقرو
 كموفهدینس ۰ ردشلک هلوا ادیب رانعد اکا ندنجنایموق

 یدرب و باوجود (ردکرک راهسراقبح ندهکم
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 ی e و رو و

 یقرشم هلا مالسا هر دا تباحا ادا هوعدول ا

 رغب ترضح ۰ یدلوا رنروک بواک مالسلا هیلع
 یدافیص هدانز كيندنا
 لوسرو ر دیک نولک هرم ۳" مالسلاهیلع لفارسا طعف
 هنس چوا لاحوب ۰ یدیا ردیاملعت رایش ضعب همرک |
 یدروس ردو

 ورا یدرا ادنب نمک وک رغد رضحت نوک رب دعا
 یدروک ینیمالی ریج بوقاب
 هنت اب ننه دخ ںواک تشهدو تشح هنس وداد

 هيلع لب رب فن تڏو لوا : ید رو هےسامل یدراو
 ی“ هرو ر اهدا )و ۰ یدرو ک تولک مالسلا

 یدرو» ک

 هرکص ندنآ ۰ زدو دہ كن هردجش تلاسر هتشلا

 یدالشاب هکفیگ بوک هلی برق تابا ی ردیپ نیما لب رج
 یدلباماود هرزوا لاحو هنسی رک: و
 هداك هلا تعل رش یر یرلد رفح لاعرش لصادا

 راس هلتعب رش كناو ۰ یدلوا نوع هنجو سنا
 ۱ نیما ماخو یدلوا خوسنراتمل رس

 یدلاق یاعحا لاک ریپ

 عیار ها كنسودنک هوا توق هطوا لفوت ی هفرو

 یدم هشت هتوعد تقو كمرک | لوسر یک ییدلبا



 هګ دخ ترض > نالیق زا رار هلا م رک !لوسر هد ولوا

 رداهنع هللا یر

 ىلع ترضح هليا قيدصلا ركب وبا ترضح « دنعب
 فرش هلا مالسا ا۵6 و هللا مرکو امهنع هللایطر

 را
 لصاو هغولب نس زوڏه م لع ترضح تفولوا هحر او

 ترک | لوسر نکیا لوک نکل ی دیشالوا

 مرک !لوسر هل وب وكس هی تک كلاود ةا ا

 طو ردشعا ناعا دوا یک یییدالشاب هیوعد یسأن

 یدراتوط یک بوی اراهظا ییعالسا

 شب رف هدنیاهاج نامز یراترمضح قیدصلا رکب ویآاما
 یراترمضح ماعرف هک لصا هدلاح یتددلواشم وی هدنما

 دوا هسدا شلک « دیا ضف هرلت ور ندکاکوک

 تشب رق هللا یعلسلّقعو یدزعا دج هرلت وربندهتوا
 طءذ بود وشو د قغ دلو | نیدرب لو بعم هللا دنع هش دن دند

 | لودر۰ یدزامالوب زوغالوقربكجهدناتیادهوتلالد اكا

 | یدلناناعا لا ند هلج یک ینیدالشاب هتوعد مرک |

 یدالشاب هتوعد ندنتلآ لا یتاوذ یکیدتا تدناو

 4 زاح ندز نالوا یسوادا زا كمرک | لوسر :دهرصوب

 ر دشلوا یرشم هلا مالسا جد

 و رکب وبا ترمضحهر صر نا و



 صاقو یا ندعسو یوع 1 نج را 9 نافع 3

 ترض حو راي دتا ناعا هللا دبع ن دیو ما وان رب زو
 تسد آو راب دیک هب ید روصح هدکلر هلا ق

 مهنع هللا یضر راب دلبق زا 9
 مارک باصا نالوا فرشم هلبا مالسا لواب لوا هتشیا
 ردرلتادوب

 ی نابحو حارطان هللادبعن هدسعوبا هر کصندرلنا

 ندیز نردیعس ندنراهدار ع كياطالا ن رعو ترا
 و

 1 شوباو ناطق اتخ ناو یسهوز الشان ورگ
 نوعظعن زاد وا مرا نر ةراو دسالادبعنب

 ن نراطان * هدیعو هللاد.ع با همادٌخ یراشادنرقو

 یشب> لالب و دوعسم نهللادبعو یانمدبع نی بلطلا
 ناعا هيم" یسهدلاو هلبا رسا ی راگو ییور بیهصو
 راب دالشاب دکعا ناعا مخاط ماط سان هدعب راب دابا

 قح یداول رک یتوعد لری ترمضح هد ما یادتا

 یدزاعووا هلدا رهج جد م رک نارد هدزاګ

 ہک یدنوالزانیسهع رک تیآ ( ونام عد صاف ) هرکص

 ردکعد تیااراکشا ا

 نآرقو هلوعد انلعیسال ید م رک ١ لوسر هن رژزواکنا

 ۳۳ یدالشا هنوالت ارهج یع رک
 ۱ قازواندنا هدکیهد هسددخ |ناعایرک |كنموق هد رعا لوا
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 1 هم زوسهدنعیلع یرلت .ككراتا واو ۰ رل دمروط 1

 رلبدمروک اور ین هلماسمانق هدنع> كلا ید رلنآ

 کلا و ریادهتشدلوا تاالضو لرش قع اطر ابقاعتم

 لزان رلتبآ رم یتسعلوا ندابع ةنب راترضح ییاعت هللا

 ا ما یی
 یغیدلوا رداض نالب ن ذعرکا لو ترار دف هتقولوا
 | ترهش وید نیمالا دمحم هدنرلنل قح بواب یس هلج

 را داتا هدصوصخ ود نکی ارارود سا هن زوسره هلدلود

 راد دعاق هد هسددرتسوک رار چم ردقنرهو
 یدلکهناعا هسیدشرا هيهلاتباده دنسخنق ره ق 1

 قشتهرزوا كعا توادعو ضب همرک | لوسر یسقاب

 یدلوا
 هر

 0 وبا یا و هما نب برح نب ن ناسوب
 نی ور#ومربغملا ن دیلو یس هجوغ هليا هربخ)ا نب ماسهنا

 شی رق رابک راشو لاو نب صام نالوا یردپ كصاملا
 | هنا كيلاطوبا نالوا یسولوا كنس هلج ب وئالپ وط

 : رول د | رعلو لخ د همی د مزب یغواكشادنرف ۰ رایدراو

 | یهت یا اب روید ىدا * و هدزک راهددو کړ لاا و

 رلیدد هک ج زاو ندهراج نا دوخا تبا

 ۸ یدتنا عفد هلبا زوس عالمو زوی یلتاط یرانا بلاطوبا ,
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 بو الب وط رارکن یشناک نارک هسا 3 هدأ و

 رم ہد المح وربصهلاحوب زر قئرا رلیدراو هاب كيلاطوبا
 فلت یرب ند هفرف یکیا یراب نوسلوا هسا قجهلواهت
 ندد نسرک | نوسلاق هرژوا تحار یرگنددد ولوا

 یدالکا ییکیدشلحوک اهد هبت صرب شا بلاطوا

 هباک-وید روید هلب وب هلیوش كموق همرک | لوسرو
 یدلنا

 كن زوس هددسلدعد مکج دیمودا هاج نس قد راو

 ىدلشالکا ییعموا ندنشساک

 یدلواردکمو نور هدا زكي ندنوا هسدا مرگ | لوسر ۱

 یداکشاب ندنرزوک كرابم ىح
 یرلترضح یلاعت هللا نب مع نالوا هدنماقم مرد یا |

 هکمروتک ےن رن ید صا ك مرو“ م هخیلس ندنفرط

 مهکزاو ندنوبنی رلنوسیاب هسیارارابا هئرهرانا مروبح

 یدرب وب رود بوقلاق نامهو 2 یدرو- ولد

 ییرکا لوسر هد دساآ شمالك هناما رددن ره بل اط ویا

 نع هب اج هلهح و ره كاو یدروس هداب 5 نددالوا زوا

 ۱ یدردا ماها

 یسقل بوقلاق قزهلوا نوزع هلب وا وک اول و
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 ن دنسهقرا نامه ةلکا رث ات هدا ز ك هلاطوبا |

 یدرغاح

 اکینرلنآ هدا ار اصن وا کا نس مهداز رداربیا )

 چور دلا وو ۰ یدلیا یمتوید ( رزامهبا یشرب

 یدلب وس ت تب

 تابت هدنصوصخ یس هاج كمرکأ لوسز عقاو فو

 ماود هئوعد صا قداسلا اک یدوا یدرمسو کک

 0 یدروب

 بولوا هدا ز كن , قرغ.تبارقو تبصع هديب راب ىع

 قار دا قوف کی تبعات رقاو تربشع هع و دن یر ره

 ی
 هن رژوا تناد هد راموم هدنروهظ اه

 یدلاقر
 اهنع هللا یر بت ز نع ی داماد تم ۳۰۱ لو شو

 صاعلا ودا ن الوا یسهداز «! هرو توز كن راترمض>ح

 یدیاربارب هلبارلکرمشم بویلک هناعا
 توالت یی ذعرک تانآ نالوا لزا ی ردم مرک | لوسرو

 ندئسهفرا اوبا £ هکدتا توعد دعحن :دیسانو

2 

 = د نرگکدا دحأ و اب یزسدج )و روشالوا ط
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 دک ۶ +

 ' هنن زوس كناو نكيعادلا اک | نیفاصرتسبا كمردنود

 ید ۱ رد ) نکسی اشیا

 ردیشادنرف رق كنا يفسوبا هک لیج مایسهحوز كهلوبا

 لور هک نوبالپوط رانکید قح ی دریا افجو
 یدراحاص دن رزوا رالود یکج هک كمرک |

 اهنع هللا یضر هیقر ندنرا هع رڪ كمرک | لوسرو

 هللا یضر موثاک ماو دهشع یلغوا كبهلوبا یراترمضح

 حا: هر هبل غوا رکید كرهل ورا یراترمضح ايب

 یراباب ویراانا ندنراق دلوالرمشع یخ د یسدکبانکیش وا
 رلبدل وا نجد دمرک | لوسر هدنکرب هلا

 ۱ یسهع رک مآ" ( نیب رقالا كنرمشع ردناو ) رک هیات

 رومآم هکعا نوعد هوح ند قرهدوفروف هل ادع

 هن رزوا ایصو ۰ یدیک هش ریه مرح نامه قحا وا

 مرڪڪ 1 لوسزو رمطاح هداروا واک سه مشاه یب

 راد دل وا رطنم هناطخ كن رلد سو

 یرالغوارهف یایرالغوا بلط!ادبعیا ) مرک الوسر
 كعا ترا یزرش راو نکسدرب هد دلا كفاطوش وا

3 
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 یدتالاوسوید ( نگددیمروت اتا مسد شاک نوعا

 رلیدید توا یس هلج

 تمایق یهدرککو ا .یزمسن هسدا هلی وا ) مرکا لوسر

 (زکیدیا ناعا مروءأم هفغوق روق هلباذع كننوک

 یدروج ود
 یرب یدزوب نب نغآ هلةلنیغ 'ریقو یدربق بهایبایع

 كمرکا لوسرو یدلیارب دکنوید كلدرعاحیعوجما زوسوب

 یدلب وس رزوس قج هرمف نی رطاخ

 لزا یسهروس ( بتو بهایی ادب تبت ) هن رزواثنا

 ی دلوا

 لزات هرو س اصوص# هلی وب هدنهیلع ودنک كبهلوبا

 دا ودد بطلا هلاج کالج ما یس هجوزو ندنسلوا

 یدلعیص یناج ہدا زك ییالوط ندنسعلوا مهشتو

 ترضحو یدرعاچ ییهبنع هلبا هبتع یرازغوا ناه
 اعط ن وا ی راءاش ول ی ۳ ما ترضح هللا هیقر

 اعدر و ما
 هش رب یصا وب لاحرد ندنرلقدلوا رشم یس درانا

 یک ینلداماد كنب رلترضح ادن الا متاخو رلیدروتک

 رلدراقیح ندنرالا ییداعشو تلودرب

 هغی داشوپینآ هرکلاب هبیتع نالوا ییسلحاکن كموالک ماو
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 ییز نوچکنا نیس نحوس یب هدنس موسس مرکنم
 یدتا موجه ه رزوا كریم: ترضح رەد (مداشوب

 یدرب کم e و

 دن ر زوا كلا برا ) ید یرلترضح ادنالا ما
 یدتا عدد ولد ( تدا طلسم یروئاحرب ندکر روئاح

 یدلنا لوبق نساعد كنمرک | بییح قح بانج #*
 نالسرارب هس هل> ماقرز نکر دیک هماش هبتعرک هلب وڈ

 یداهزاپ ینآ بوةیچ
 اهنغ هللا یضر هیقر یسهع رک هرکصندنا مرک لوسر

 دن راترمض> هثع هللایطر نافعی نام ین راترضح
 زدشهرب و

 هللا دبع ارخ و ءو لیغوا مانیساق امدقم لربي ترمضح
 ی دالوا كکرا همش ندرانا بواوا توف ییغوا مان
 نیر لدمج یرایطعب ندشب رف راک ندنغیدلاو

 روابدونوایدآ یک يیدداواتوفیدلاق ییغوا نج هتوط

 راب درد

 یناوشهرب ورلن هنهرک | بیج قحبانجهک یدرارویلب
 ردشهردشربا هر هنر كلوم هن

 ر دق هتمایق ەد رش كن ا هک یدرویلک هن رارطاخ
 ه دنماتم ید دالوا كنسودنک یعاو قحهلاق

 رد قح ا :
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 قحهلاق هدالوا ند دالوا یرلترضح ایدنالا متاخ لوا "
 | تاکرا ہک یدک نوعا كا لیکشت تنطاسو تاودرب

 ۱ نوسنلواهشیدنا و دیدلاق یدالوا

 نوعا كنا صالخ ندتلالضو كرش یلاع قجاوا
 كك بوغارب تعد رشرب قجهلاق ردق همای ۰ یداک

 یدلک نوجا
 هن هتکنوب ید قمالاق یدالوا كکرا ندنس هقرا هکلب
 یدیاتمح یفاوم هلتهجوب و تراشا
 هلراناسا هل وب ه3دلوب تصرف یت رطح لوا رکرمشم

 هلذلوا هدنسهاج كيلاطوبایع نکل ۰ یدیاراردیجا

 یدرازامهیا یشرپ هقشب

 قوح یمشع كن راترضح هنعهللا یطر رکب وبا

 یدرا نم هد یسرب ید کا ندنءددلوا

 | ندمالساندو یدراردا افحو اذا وارد هرلنوءراساما
 یدزرولاح قوحكب هکهردود

 ندمالسا ند هن ولاخ هيم” یسهدلاو رسان نراع قح

 هاب رحر بولک لهجوبا نک راردیا تیذا نوجا كود
 ردشا ده راکت

 هلا مالسا اتوا ندراهلوک رک هنع زرا یطر لاا

 ا رلشذا ولرد کا س رف رافک ردوا نالوا قرشم

 یدراردا 1



 بور و هلي رللا كرافجوچ و بوئاط بیا هش وب تح
 هسا لالب ترمضح ۰ یدرارر دشالوط هدراداوز هک

 1 یذارابا تابث هد دو رد ر هللا رب هل

 راهطا یتعالسا یرلیضءهب ندمالسا لها كلذ ىلع ءانب

 یدازراتوط ول رک تویمهدنآ

 یتءالسا رخآو لوا هسا هنع هللایضر قددصا.رکبوبا

 یر یک یدروک دعتسم مس ندک ا

 ندنرلبحخاص یراهلوک نالک هناعاو ردا ده> هغعردناو

 یدنا رلبا دازآ قر هلا نوناص

 هوک نوا هسا یراع>و اذا همالسا لها ل راک رمشه

O۲۱۳  
 لها هدنلیب یجب كنتوبن یراترضح ماعرف «:هجوب

 تصخر نوعا یرللیا ترسه ةشبح راد كمالسا

 یدرو

 كمرک | لوسرو یسهحوز ملا ناذع ن ناعع ادتبا

 ماوعلا ن مب زو هیقر ترمضح نالوا یس ەم هع رک

 نجرا دیعو دوعس ن هللا دعو نوعظم ن ناععو

 ارګ و رل دراو هاب رد لحاس بوقيج ند هکموع نا
 كنشاج نالوا یکلم شبحو رلیدک هنس هش اهب رفا
 راد دنیک هنا

 , نب رثعج نالوا یردارپ كلوب كايلع ترضح هدعب ۽



 ئ ۱۱۹ ¥

 یدتیک_هنناب هلرلنا و یدتا نره ید بلاطوبا

 هنن ررجاهم مالسا لها هدلاح ید دلو ادن داراصف یشاج

 هنیناسلا یس عوط یدخاتیامر و تعرحو یدزتسوکرب
 یدتا تعدخ

 هبازوندنسهقرایرب رب رات ذییبخرب ندمالسا لها هدو

 یدلاغوچ هکبآ مالسا لها هدننانیشاج هلتمجوب راب دیک

 ندنسلاغوج هدشح راد هلهحو ول كمالعا لها #*

 یسهفناط شد رق ی الوط ندنساباب هفار طا كمالسا ندو

 یدلوا راحود هب هشندناو رکف

 نوا كهرب وجو یک قیر رجاهم مالسالها نامه

eراد ردنوک یصاع ا هلا هعس ر يان هللادم  

 كمالسا لها ندنا بوراو هنناب گشت یدرلنا

 رایدخانلط وا وا میلس ثب راو دنا
 یرانسد یرلندااتاو تلاخد هئسو دنک هسا یساجم

 هلبادر هرلناو ۰ * یدروک و ماعم هتم هناسلا یکعاح ایڈ هنن كب

 قرلوا سواء یخد یسییاهلاهجوب ۰ " یدرب و باوج
 را داک هر هکم بوئود

 نوکرب هد دنسيحتلا و یر اينالا عتاخ

 یدا باک ابوک نداروالهج وا یا هداوص

 هددسلاشعرویب توکس بویعد یر ريع ترمضح 8

 ۸ یاس ۲ یسهب راحرب كيامدح ن هلل ادع 1
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 هدوآ وک لوا باط]ا دع هرج نالوا لوسر عو ۱

 فاوط داتعمرب نکردنک هت وا ب واک ندوآ هلفلوب
 هن سش مرح هدلاح یتلدلوا هدنرزوآ یرلحالس نوما

 ید

 تلهج و اهراجلوا ن ؟ردیک س ر رم مرحهرج هکر وبلاح

 یدربو ربخ u یک دابا هک الوز

 هدنقح یسهداز ردارپ هذ هسا شمالک هناعازو اه هرج

 یرارمط تبارق يج كجي دیشیا ینکیدنای وس زوسانف
 یدراو هشب رق عج نامه هلک ا تکرح
 (نیسُمسندیجم اب رطاخو ندا بسی هداژ ردارب مب)
 یدراب یتشاب تالهجوبا هلی ایان قوا یهدش وب رەد

 كل هدا موجه هن رزواكندرجناسک ضعب ناناوب هداروا
 یدزاب دعيج ہد لو رب , هکیدلاټزارلیداوا

 كنایارپ زردراو ی کبیموقوط) لهجوا طعو

 مناموید )مدل وسر زو سافا ګګ هدنفح یسهداز ردارب

 یدزتسوک یتروص تیناتحوقاصااو یدلوا
 ناما  دننآ راب یدنکو یدواص مردن شاب یهزجو

 هلکناو رولوا ن اسم ها ندح بوراو ر کلا 6١

 یدر و نعصن ولد ( روا وب ڻووزايدڅ
 رداهب تیافو محو زا نع هدنجا شارف هرج هکنوچ
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 ا ین هدازردارب ند: دلوا هداب ز یر غا رو او تشع

 یدیشلآ هد زوک یش ره نوا

 هدنرل دب هد هساا قوح یارادق رطو ناعاعره یالهحوراو

 ادي هدرذر ید ,دنفرط كن هرج هدر دعت یکیدوج هد سکس

 یدروژلوب رادق رط همالدعا لها عیط ابیجدوب بواوا

 یس ال وب تو تلمال_سا فسا یرگفو لعع کاله حوا

 شد رگ هژلتس كن رج هيلع ءان یدباقورصم درص وصخ

 كم > لها ید هلته حوا هدر وشود دقر فنر دنا

 یدرونیفاص نادتسلوت ٿو

 رطاخلا ترص ندنرولوا كس ۳ لهجوبا هتسح ول

 یساورپ ندهنسکو قوچ یرادفرط روءو ذفان یزوسو
 یدیافب رحرب قوب
 دوخاب هللا لهجوبا قیدوب برات ) مرک | لوسر قح
 اعد هح بانج ود ( تاب هلا باطحلا رک

 دعا

 نذب روب یی زوم هداب ز لا دنا شو رفتفولوا هکنوچ
 لورو ۰ ی دنا یسکیاو نارد اص ین: رطاخو

 یدیارلنا ید نزسوک توادع هدا ز كأ همرک |

 دریغ كليد نوت نوت یزج لهجوبا لصاخا
 قلا مافتنا ندنا نكيشمرا یتشاب نوحما كامروشود

 یدعسود روت | دوس
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 ا ییددلوا ا كي همالسا قرش هسلا مرج

 یارجام نالوا هليا لهجوباو یدراو هب یدڅروضح
 یدر و تیلسا ردن | هراکح

 لستم هلی ناعا كنسودنك جنا د ےک ال
 هرج هش رزوا كلا ۰ یدروب نام 1 نونئو

 یدروتک تداهش هلک لاحرد
 دهاوا قرش هلبا مالسا هنع هللا یصر هرج ترضح

 1 نارا ےک هدا هاج ک۲ لوسر دعزاوق

 ۱ یداب وس هدیصو لزوکر هد اوو ۰ یدلبا

 یدلو تو هدا زك مالسا ند هل يسا ناعا كياو

 هش رقدسلاول ۰ یدلوا نون هداعلاقوف مالسا لاو

 . یداک جوک هدا زكپ
 تروشم ول الب وط یرولوا كس رف هش رزوآ كنا

 یک وص كشیاوب روباافوچ هک دایک رادع رلیدتا
 ردیلعوش ود ه راح 9 ههلشااک وب هل.تفو ر وي ر وک انف

 رایدید

 ندکمرداوا ید جد لم جوبا یدرب و یآررب یرب ره
 دسرولوا باب رفط ےک اکوب و ۰ ردقوب هراچ یربغ
 یدید مرب رپ و هراب ردقوب و هود ردفوش اک |

 ندنلغوا باطخیشیاوب یدقلاق ندنرر باطلا نیر
 ید د ردق ول قج هیات دو بی زا



۱ # ۱۲۳ ¥ 

  یلغوا باطخ یداه رلیدالشقلآ یرعرلتلوا هدساحم "

 0 رايد د یتس ملهروک
 نکردکو ۰ یدنیک بوناشوق جلف نامه ید رع

 یداکتسار ههال ادبعن ع هدل ود

 هب و )زر ییدیک یلئدحكب هدئلر یجلف 1 هد د روک ےن

 یدرو ص واد ( رعاب

 ارج نررشود قرت سارا علم ) حوا

 باوج ولد (مرویدسک هغمردلاق نداد یتیدوجو
 ئدر 9

 ییاصصا لد حنس شع ثدسا هسلا لکشم رجا ) مه

 ردجوک قلوب رفظاک | رویشالوط هدنجوا یشاب كنآ

 ندا كلطاا دع! هر ر كدل وب رّهط هک مل هتوط

 یدید ( نیس نمهلوب صالخ
 هدنس هسا هلل وا ) ی دنان دح ندزوسوب رغ

 داق ور د ( عىل ەر وت یکشاانس ادعا نیس ردرلب د

 یدروا لآ
 وز هلبا هجا كرش قار نب نسرعا) ےن

 ( ردندرایدڅ ید یسکیا رک قاب هد بز ندیعس

 ی دید
 یدعانا هنمالسا كرنا رع

 دید (نیسرالک | تماقیفص ك هسا زانا رک ۱) من
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 وا هکله تاغ نیس و دنک عف هاوااق عطر حوا لر #

 E یکیدلبا تیس ارز ۰ یدیا

 قج هلاق هفرطر یساوعد ند لاحرد هوا هی

 قح لوا ادي یساوعد ناق و رب هرزوا برع تداعو
 را هلناعم كوب هددرا بولوا هف ا د رقو

 یدیا قحهلوبع وفو
 نادناخنوت هکلب باططان رع نکلا لک د هجربدغتوب
 یدرو اوا فات ناطخ

 یرج تیافو زصم :دنمنعو یأر ید نک ر غ نکل
 یسودنک هد اود کالربادف هلب وډ ندنغد دلوا مدار رداهب و

 ید | هنادیم

 e هس ها

 هژذاو لزا یه رش ؟ورونس هط هداننا لوا ر

 ںاککاو وزب دزا ھن رزوا هفیصرب ینآ هما هلآ دیس

 ممت ینآ بودروتک هی رهلاخ یٹرا نیا باب> ندمارک
 شءررویدیا
 كرلتا نکا روشالوط ندنشاب هشوک كتهناخ لوا رم

 یدلاح ی وبق هلیا تدش نامه كج ديشرا ییتوالت

 هکر ۳ ییدلک هدلاحرب 0۷ دح و هدر جلد زج



 دک ۵ 3

 رلبدل مک هر هشوکرپ ییابحو
 نکغیدوقوا ) یدرکو رجا رع بولیچا وب هلتروصو
 یدروصوبد ( یدناهن
 تاوخ ر هلا سالن رەد ( قول یشرب رخ ) لمس

SE! 

 ل رج درمس شعا (EEN تولک هبصغ رع

 ندنس هم لدیعس كرهبد (زگتس کا هنن رشت

 یدنا هب یدنوط

 تاقوطرب هد هنب زوب كلا رع نکړ د هراتروق ینآ همطا
 یدلوا ناور ناغ ندنزو نامه یدروا

 یدروک یی يدق نا ندنزو كشادنرف مق رغ

 تنوکس ییدح هلهحو و یدرب ولا قلت عسل هرس و دنک

 یدلوپ
 نکل یدناب یاحو یدنا وب هناق لآ هحرکحا ههطاخ

 هع> نانحو ی داوا یمهشد تیج بواک هترغ

 یدنایط
 تارشدو تاناو ني ناتو نڌهللا نوڪ ر٤ا ) نامه

 جوزون هتتشيا نیسزاعانبا هربمعتب یکیدردنوک هللا
 هسک, ی رکاب قدلوا فرشم هللا مالسا قرش

 Bs یدرونک تداهشو یدر ويد ( يګود ندنو را



 هله ) یدرولوا هر نامو یدرمشاش ییغج باب 4 رگ

Uها  aتیز[ دارا وب  Eدم 1 ی ی  

> ۱۲۱٩ 

 تعالم تروص كرهبد( رک راتیحییاتک زکغیدوقواوش

 یدزسوک
 وزا رع یدرب و هرگ یدروتک یهفیدص لوا هرطاو

 یدالشاب هغعوقوا یتسهروس هط یدرول- قعوفوا

 كنسانا مو یناعمو یتغالبو تحاصف كع رک نآرف
 یدلیا رد هداعلا قوف هنبلق لرعقفاطاو نوالح
 تاوعسلا ینامهل) كرد اتو الذییعوط هغاشا ندوراوو

 دنسهع رک تیآ ( یرنلا تحامو امهبامو ضرالاینامو
 ۱ یدلک

 _ كغارپ وطوهدسهرآ كرلنوب وهدنژوب رب وهدراکوک یسانعم

 ردکنب راترضح یلاعت هللاعد ردکنا به رایشیهدلا

 ردنا تفد ةسانعمو یدلا هنهذ ییهع رک تیاوف رگ

 یدلاطهب هعلاطمو رکو نردر

 ت اقوا ر دقوب همطانا ) اباطخ هنشادنرق 'رقو

 یدری و باوج وید ( راو یدهبش اب هلو اتوا ) همطاف
 ن ضو فلکم زدق زویس ك مر همطافا )ر #

 یکم م طارفرب هدنزوی رپ وب كنسب ر ج راو نزع راتب
 یدلاو هدددر و تربح لاح الر هل وسولد ( نود
n. 
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 دز تل لا لواو یدو آلی ربا هفح ند طو

 یتسهع رکتبآ ( ییسطا ءاالا هل وهالا هلال ) یدفا

 یدروک

 رلعما لزوُت لا ردوا نجلا ردقود قح هباط هّقشا یسانعع

 زواوا كعد ردکنا

 ندنلایسهدارا ی دتا هل اطء یتسانع»كندع و تاوب رج

 یتیدلوا شعل رک كرهروتکربیکت هدکد تشدا یا تاک

 یدرب ویعیح هلا دیم ندر

 دوخ اب هلا لهجو لا نيدو برابری ترضح رعب ) و
 هتسلا ۰ یدیشعا امد یدتاز نعهلباباطتتا ن رع

 هدد هرغولد ) یدلوا رسم اکس تداعسو تلودوب

 عرف
 ةنسکع هلیعاع یراکفا نالوا هدنهیلع مالسانید كرع

 یدروصوند ردد هر مرک |لوسر نامه ۰ یدنود
 باعا هد هاخر هدنراو>اوص مرک ۱ لوسر ناف لوا

 باح ۰ یدرو دنا تحاصع هجو مک دلیما رک

 یدرب و ربح ۳



 8 4 تاب E جا دل وا نوت روق ام

 یدلدیشیا |

 و

 ھجوو كلا نوعا ی
 یدکر وا ی رک ناجا ندنسلک

 راو هنقج هفزوق ندر هسبا یرلترمضح هنع هللا یر هرج
 یدلک امص یدلک شوخ هسا شلک نوا کالا ر کا

 نکرد مر روشود هرب شاب كنان ندمکچ جاقو و
 ید رکو را ر٤

 دنعاص یر هلتهح یددلوا ق دلما م رع كمار ک تاعا

 ییکد درک ناما ا رع ب واک ن يما ل لد رج هلوارک ولاح

 هم ر لوا هرزوا تک هب یوج : روصح نامش 9

 یدیسم ردلم

 نکردنا سالب ندنشیلک لرع مارک باججا هاش

 ۰ ک هب یوبن روضح قر هتوط ندناوص یرکیدو

 ۱ یدرویدب مست مرکا لوسر
۱ 

 ۳ هك وب روضصحںواک یدوارلیدقارب ناه یدىد هرکضارب

 ۱ یدکوچ زد
 ح وید رع اب لک هناعا بوئوط ندلوف كرع مرک | لوسر
 یدروتک تداهش هلا بلف صولخیخدوا ۰ یدروب
 [ هو یه ردهلوا مارک ب اهعا ندو *

 نکا لک د تداع قع ذلو ن العا هاك ەناعا ةن رب ردق

 هدنرلد یر هکم و وش ۰ راد دل | ۳ هل.ازاوآ دلی



 4 ۰۹ ؛

 " كرع ترضح هرکص نوک جواو كنءرج ترضح هوا
 ءان ۰ یدلوب توفیلبخ ندیایخ مالسا نید هلیسع | ناعا
 یدلدنا نالعا هلم>حول وا اشو قرش هنلع

 رد ردع داراب یرلترمضح هنع هللایصر رع هن رزوآ كنا

 و3 رو ید

 ریدید زمشلوا غابهقرق مام رب هلکنس ولیدباص
 هغ رش مرح مهعیچ ید اه زروپ هروط هن هسیا هلی وا

 مایقندنراربیس هلجج هلکعد مل هديا هللا دملکءالعاو ممدیک |

 رایدتبا تکرح 9

 مرک | لوسرهدعد 9 لع هرک صو 3 و لاک هل وش ۱

 1 باڪڪا راس نكس هقراو تار هدنلوصو رکب وبا هدنعاص ۱

 را دیسک" هقدر مرح كره ورول مارک

 ندنفرط رگ نون الروط هدهرش لر یزولوا كد رد

 كمالسا تعاج رع هکر اید روک نکیا هدکمکی ر
 رویک شود رز

 میس هق را یرل د نوت و مک ۵ تقأت هکر لددن دهرکب دکب

 روب روننک شلآ
 ن دنشدلوا فر رحناطیشرب یلرکف نج لهج وبا

 رکاب هلوا رخ یدراو ورلیا بو درکس یدخکب یشاکوپ
 یدروصوید هنوب

 9 النا دهشا) لر ذیم رو "ک للخ دنب راقو رگ ترص |
 0 هر

0 



 یدربو باوج وید ( هلل لوسر ادم نا دهشاو هللاالا

 نایعاراسیدرشاش ینکحهیدهنلهجوبا هن رزوا كنوب

 یدرپ ولا تربح ید هشبرق
 رواب نایب ) ااطخ هموع هنع هللاوطر رع نرضح

 یدد ( عاطدتا ن رع 1 لوس نایب

 قلش اشهداعلا قوف هنسهفل اط شرف هلتهح وب

 رلبدلغاط هفرط رر نامه یداک

 را دلوا فص .دقن رش مرح مالسا لها نوک. لوا هتشا

 ۱ رب دلیق زامن هدنادیم قرهلا رکن هبا رهجو

 ندنوک مالتسا لها هک راب دروک یسەفناط مک

 موق سډ ر رو هوب توق مالسا ندو رویا وچ هلوک
 ترضح هد هسا شماعا ناعا هجرک | بلاط وبا نالوا

 ناعاریاس ندعاهیب رو دیاهناج ری یدالوا یری

 ین ر۶ تبارفو ترشع ب واوا رار هلکنا جد رلنایعا

 بودا هرواشهو هرک اذم هدنرلتدب ی راروب ۰ روهدوک

 رايد: رایدت وا هن وب هثک |

 رک هدنلئاوا یس هنس یجمد كن هيد نوبل تباهن
 مشاه یب موم ىلع نوسلوا بس رغ رکو نوسلوا اسم

 رلي دک زاوندطالنخاو تفاا هلیا

 ند راناو كما شرو شاآ هلرایعشاه دعب و هک هلی وش
 كردا یافته دنر لندن هرژوا كمامر ورق هراناوقمالآ ریو

3 ۳ 



۱ ¥ ۳۱ % 

 ا ڪک و رثب دزاب هءاردهع هعطو رب هدلأم و

 رلددحادنآ هرزو!كماعا تک رح هنفالخ كلاو
 بەش یس هلج رشم رکو اسم هل رک رلرمساه هه وب

 یدلربآ ندرانآبهل وبا طء3 یدلاو یک روصح .دىلاط وبا

 یدلوا ر أرب هلبا راک رمش راسو
 یندلوم هک ردیس هلګر كنهکم بلاطوا بعش

 تولوا هداروا به یرهاخ كساه نب رد هلحم نالوا
 لوا ندنکودا بلطلا درع ی راتسر ًامدعم

 هرکصندنآ ۰ ید رولنید بلطاا دع بعش هب هلع

e 

 بااطوبا بعش هیاروا ندنغیدلوا موق سار بلاط وبا

 ىد

 هلا بلاطوبا رارساه لج ادعام ندهلودآ و

 ندطالتخا هلا رلینشرف ر اس بولاق هداروا ارب
 را
 تع” ید م العا لها نالوا ی را هناخ هد را هل رکی د

 را داکچ هباروا هليا كرت تیر هلحتو
 ندنرش 3 ی کا لوسر هل ربع قلاب رفا رلیمشاھ

 لوا اعاد هسیارانلوا مالسالهاو روشل اح هب هظفاح

 ىدا روشالوط یک هناورپ هدنفا رطا كترض>

 هدنس دنس یخ رک كلود توبن نمد هد انا لوا هتشیا

 Se یدلوب عوعو یس رر 2
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 لوسرهدنس هک باتهمرپ یرایضعب ندشد رفرک هل وش
 هزاب یکرایآیدتا اعد جد وا ۰ رلب دتا هر ندهرکا

 رگید 30 داف رط ن كنغاط اا یههراب ر یح ی دلوا

 یدلروک هدنفرط رکید یهراب

 وند کوا دهاش نالفو نالدیا مرکا لوسر هدااح لوا

 به ییکیدنلوب هیکیا هل وا كناراتاوا رضاحو یدروب

 یدروک
 یکدلک هدناراهطا لد# هدوب بورعآ نااهل راکرمش»

 هکلب و ههالسالها قیاسلاق اکو ۰ راب دید ردندرارحم*

 رارصاو ماود هرزوا كَعا توادعو ضذب هرا ساره 4ا

 رلب دتا

 ند هنس یا قب روصع كمالسا لها هدنلاط وبا بعش
 تا رطضا هداز كب همالسا لهاتیفیک وب ویدروس هدا ر

 یدر و

 ۱ ما مک راژاب یر ندعالسا لا ارز

 هد یدوعو ۰ یدزازدبا افجو اذا هرم زاشلوا

 عنامهساوا كجەدىا شرب و شاآ هلءماهنب یرب ندراخت

 ید ژرواوا

 هرک تسب رس هدرازاب و وشراح مالسا لها لصاا

 كمرکا لوسر تقواوا هل ههجو هللامرک یلعو ۰ یدرا .
Bs, 2 



 راهظا مالعا هدلاع یی دنلوب ه دنس هزاخت داعس 3
 ید راک بویمهدیا
 ییعالسا م دنس هناس ییعلق هلع هلن یطر هرج ترضخ اما

 یدروش الوط بوزک هدر یکیدتسیا كردبا راهطا
 هل | راک رسم فسا هلع هللایصر باطلا نب رع ترضح

 یدروش اعوا اور كر هلک 4 ےب ےب

 قد دصلا رکب وبا نالوا یسولوا كم ارک ب ایا هلجج

 هداز ك هدنحا ید دماط شد رف یراترمضح هلع هللا یر

 دوا هحرک ا هدلاح ییدداوا تراذرب رول اص یرطاخ

 بوی ا دیق الصا نکل ۰ یدرروک لاعاتسا ندنهوق
 ۰ یدرالیف زاغ هراکشآ بویاب هنن رازوس كل راک شو

 دلا لا یرباد یکیدروک دعتسم هعالسا قیاساقاعو

 ید روشلاح هملح

 ندش هیت رعوب هدنفح مالسا لها كنس هغاط شیرق

 هو كمردنود ندمالسا ندیرانا جا یراهرتسوک
 كعا عنه یس ورلبا هدا زاهد كمالسا ندهسدازالوا

 یدبا یتیم هنضرع

 كهالاو زام اویص هلعاب شنوک هک ید زارو وشود

 رگوس هل رلسفن قوغوص كرانا مومییدقا
 نرغ بو اش ندنکیدلیب م السا لها را هسډ انهن رانا

 مالسا ند هلن اه د تا رھ و هدعلود نود یر هی السا 0

 ۹ یدیا هدقلبا قرط) فرط ر



 هج ها یاهلاو و كن رلدرضح یلاعت هلنادک و لاح

 ردشم وب معصم قوا رکذ هک دلک یارک رک مندوب و

$F ۱ ۱4 ۱۳  
 انا یی اب ECR SBR طا کر ین و

 هک ییاثفرادوب نوحاقاوا نماز هند اخه اهن راک رنم و٥

 یک بوبلا ادف یش ره « دن روغوا یرلث دو ب ویاص

 واردره ییکو راشفنک هنانسشبح هبا كر" یی راتو
 یکروصح هدیااطوبا بعش قردلآ هنن زوک یی هرطانم

 یدیا راشع | راشخا یماقا

 لر هروک نا رحم كنا ید رلنلوا یناص او لقع راس

 هدکمک هناعارربررب "كر هلسنشدلوا رشت یک
1۷ ۱ 

 ندنلاوحاكنهیضام ما یرلترضح ایینالا ماخ لوا ارز

 یلاخ ندنام ولعم باصاو ه دنا مو ر نالوا ربخ ی

 ینبدلآ سرد هد و دیک هرابد هعسال و یدویب هد رهشرپ

 یدبا ییا ین لصاطا یم ا یم ولعم كل هلج

 بک راسو هدلیجناو تاروو زرب دایب ف بديع مولع

 یدناررب و رب> هرزوا یعګ یرومآ یهدهب وام”
 هناا هلهجو هعشب تولوا ناک لیلد همتون كلا تیفیکو

 ید رتسوک را هرج هجن هجهناهد نکیغوب تجاح
 یرانا ردق وچ كي یار” كنرلت رمضح ماعرذف لوا

 ردو وب لک كلي هلاسر ول هفع اص

 خد ی رلیضعب و شخلوا رکذ ی رلیضعب هبس انلاب طقف

۵ 
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MMفا یس ر ا کل 9ر ندر ەز چ لوب *  

 ردیاب ا هنمایف 9

 لوا هساا هدراهتشاو راتعا هک هنره هد رمصعر A دوح

 یدرولوا هروک اک یار چ٥ كلربمتب نالوا ثوعبم هدرمصع
 رح” ه دنیصع كمالساا هيلع یسوم نرضح ال2 #

 یساصع E١ قح نانج هلغلو ترهش هداز كب قازاب

 یدرب ورا هر" كج دا اغ هرارحاس یک قلوا ردژا

 ك ت < ی ہد ع فدل لع یسع ترضح

 ی رزوک كراعا یا قح بانج هلغلوا هدراشعا هدانز

 هلر در ینج هی هی كنابطا یک تر د یزواواو قچآ

 ید رورب توعبم

 رعش هساا هدنرلت داعس سصع كنب راترمضح (دنالا ماخ

 یدیشلو ترهشو راتعاهداز كباشناو

 تحاصق هدشس یرلب ود رکو یرایندم رک كرلب صو

 یدیشلوا تلیصف را عمو كح ناسا تغالب و

 هن رب رپ راب ع هک لد شا نایب ید هدوراقوب مک هتن
 تاقلعم ییک تو دبا تاهاتس ورق هل. اتغالب و تحاصف

 راس لز هیأت وسر ه دیص رد ف کیچ یس

 ا ظاکع قوسییکو یدرروفوا ناديه هبارعش

 لزوک « دن زوي تح صلو ظعو هب هماع هد راتعج كویب

e 
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 راو ۳ اد هر ادعم ف وح كم ها زآ هدنسضعب مک رک ت ابا /

5 

fin ۲ 

 " یک ینیدلوا هاف تغالبو هال تحاصف هدنرایندم

 را دبطخو ررعش لزوک هداسو حوبط»تبایجدیراب و دب
 رازوس یک رح اڑنو امطل یس هلجو یدرایا اشناو یظن

 ید رلب وس

 هدنسایلع هعط كتغالب د راد م ماع رخ كلذ ىلعءانب

 یداوالزات € 1 ناسک رب نالوا

 هیس هروسر دسلا زالوا چو ك دکطا ناسا لث ٠ ا

 یدلاقر>اع اار و اوصذ هلج ندکلوس هر

 لوسر دک داوا لزات تبا اتداو هرو هروسرک واح

 نکس نح هيل وس رظذ اکوب و ید روقوا ها یتآ مرکا

 یدرووا نادیم ه اغلب و اصعق هاب ولد

 نآرلا اذهلدماوتبناللع نجاوسنالا تععجاؤا ) و

 یس هع رک ت یا( اریهظضعب مهضهب ناکواو هل نوت ابال
 هرژوا كمروتک هدوجو ییم كن رقوب ید یدلوا لزات

 ید راهساوا یحتدراب هنن رب رپ هسلک هرب رب نجو سنا

 یدل رویب ودد رزم هروتک هدوجو ینلثم كنا
 صار ندنحاالب و اهعف هوب نالوا ضراعءو رگنم

 ریظنت هلبب یتسهروس هصیفر كلا هد وهيچ تعاجرب دوخا
 یدم دا
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 : توالحرب هد اعلا قود كت الصف یک ۵ دسیص») و ۱

 هلی الورولیب راتاو اٽ غالب و تحاصفلهاقج ای رااروب

 افص ناسا هلباتوالت رارکت رارکت یع رک نآرقو

 ۱ زواکیتج هب وقوا هت دوقوا ورولو توالحو
 ندقتدنوفوا هرک جاقرهسلو االعا ردعناشلااب رع 1

 دوناصوا تعمط هر

 ید راک هیاعا رب دلوا ف رشه هلا e فرش

 هل. !یارتعاورارقا نغیدلوا مالکرب هدنحراخ كرب قوط

 رل دلکح دو رطرب بوکزاو نددص راعم

 ,iS . هربغلا ند و ندنراواواكشد رو نیکشم مع ت

Enأ 5 ات کی بواک هنلان كن رلذ  

 یدد مدیلکد وقوا
 ناسح الاو لدعلاب رحاب هللا نا ) ید مرکا لوسر

 ینبلاو رکنلاو ءاشععلا نع یهو ىب رقلا یذ ءاتاو
 یدوهوا یف دل a )ور کک مکا ےک ظر

 هدئوب هللاو) E هلیغ الوو ها یار

 | ن رد ك راو تفاطاو نسحرب هدنرزواو راو توال>رپ

 ۹ ان ( نم هیلی وسرمشب ییا ردمالک رب دیقع تیلور



E:ه دعتو یدالشاب درو ال یەدھ” هروس واد )  

E 

 یلاوحار و هدرکحا هلرس ) هەو تولودو یدانااتو

 ی و عور ھ دهد رم ردق ول ا روا العا ندئ

 مالک ینیدوقوا لد مرولیب العا ند: رک هلج ی رارعش

 رولوا بلاغ هعالک ر ھ مالکوا نحهرکب هنن رب ج كلرلنوب

 یدلب وسوبد ( ژامهلوا بلاغ مالکرب چکا
 كفن رش مرح یرلترصح ین الا من اش نوکر هن

 شد رق نوک رم ۰ د هدو رط رکدد نکر رونو اهدنس هش وکر

 نهتعنالوافورعهویددیلولاوباندنراواو"یدروبهرولوا
 نحصصازار هدر هدب ودیک *رکسریدهن ) هنر رگید هعسر

 هر هنر كکىدتسدا نسو رب و ڏھ سا رسد ا هن ندزب ١

eeلخد ه"رعیدو ها زوس هن هلا مز  

 ا ا O هد رد ا لوق رک داش مسید هعا ضرعلو

 رب وب دنا نعصص ۾ 17 راو ساب هنهدک دید ( ,ردنک ما
 راددید

 ار و رب هدلود واو یداک هثاب كمرکا لوسر هع

 یدلبا نص رییلبخ ده: ر یدل وس

 توادّشع ۰ یدروصوددیعدلوا مام ازوس مرکا لوسر

 یب ید هسا هلب وا مرکا لوسر ۰ یدرب و باوج وید
 ۱ ید روب ود هاک د

 نجرانم لیزت حم محرآ نجرلا هللامسب ) نامشو
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 دیلولاوباد یک دتشواو یدلیاهده» نولاق ہدکد اک هناا

 یدید
 یدتا مایق ندنرر كرددوا هتشرا نسهتسیا مدنشلا هتع

 یدتیک هنا ییارانزود قوزودو

 لک رعشزوسوپ هللاو مشم ایا ین هدمرع هک مدنشاا

 رک هسراکد یب شیرق تعاججیا لک د تناهک لک درهم
 SAS ا یدک یمداوو

 یدد

 نالوا لزان یب ردو بوزوک یار هوب نیکر شم
 یب راک هرد هنودنهح مرک | لوسر بودیشدا اتا

 رای د رشاش

 رد دید عاش یو رحاس ییکو نهاک یو نون ی

 رلیدالک | ید یرودنک یتفددلآ قشیفا كن رب حجو

 فوخ ندنسلباب هفارطا كمالسا ید ی ود شد رق تح

 هر ر هدڪص داک یگ و۰ 71 هس ر هلتهح یراکدتا

 لر رد هرزوآ تر ع لنابق ندق رط رهرلد دلال وط

 هد هدنار یزوسو ا هو ورارق اکا هل هسلا كج هر د هزهدنفح

 رایدد ۲ هر اعیح هتالب یرع زر

 عملا ن دیاو هدکد رد مهد ردنهاک یرلیضعب ندنرلما

 نەر کي هت زوس نهاک الرصا یرلزوس رداکد نعاک

E 



 نون هرغلا نیدیلو هدنراکدید له د ردنواګ هسا هل وا

 یدید قو یمالع نوج الصا هدنا رون انا ےک ها د
 ندیلو هدک دید مهد رد عاش یرلیضعب هن رزوا كنا #
 ی زرولس ییماسقا ميج كرعش ارز ردلک د عاش ہرا
 یدد زاع وا هث رب كماسد اون یرزوس

 ۲ نب دیلو ید هدنر 5 دد ل هدر حاس سدا لک د یعاش

 قو یس روفوا N یس هر ' هرحاس رقما

 و هنن رل شدا ر >اس قود یسالغا عود
 یدبد ٌریمهرد هدرحاس هلتهجوب

 طو ملتب ىلع د هن هرغلا ندیلو رلیدید م هد هن هسا هلب وا

 دانا قشیف اب یس رب ج كل رازوس ۳ دلب وس وش
 یدد زالت اشا لس لب وس نس و

 قود یساا رب رب

 رلددءهرب و را رگ دن ی > مر !لوسرلصاا

 رلد دم هود تهص وا قشیقاب هعشب ندکعد ربم قید و وح

 رلددم هلوا لا رانا د اک وب

 بوم:> هيج هر هکم حراح هدنه"وم جت > داس ره فسا م رکا ۶۱ و

 هوس ودد یرالغوا نالو یا هلت ايق a طا
 تانآ نالوا قفاوم هلاح یاضختعم 4 ردآ تاطخ هفت

 یدرادا توعد همح ند یرلئاو ۰ توالت یهع رک

 هدع)لواف رشم ها مالسا زدسوک را ندلنابق هلتهجوب .
 ید هدفا هنو رطره كاتس مالسا دو رب
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 ۱ رلب دلک هن هکم تیک حاق ر ن دنس لف هلس بک

 هدر لش روصح نامه بول هلو د یی هبآرف تانآ عبو

 رايد تیک هنب راپبوئود هدعب ۰ رایدلوا فرڈمهلبامالنا
 رلیدتا نا هرار اس یفاصوا كمرکا لوسرو

 هنلغوا حوج نور نالوا یسالاب ندنرلا

 E ف ها هروس

 هب وب ه در لم الک ر اس کم ال لز کھ حوج ی ورگ

 وید راو یر العا اهد یلغ وا شم روصوبد ردیل زوک

 شرب و باوح

 یتسهعرکت با( متاع عدصاف ) یربندرابرعیود و

 تح اے كزوسوب و ۰ شهراو هب E یک یی تلا

 د مدا مد عدس

 تداهشی یس هع 2 تآ E ھ

 شع د نم هیاب وس زود رز ا قول رب ۳ هک مردنا

 باس هنسهک هناا گر ۳ د رمّو> ع هللا یطر رذوبا #

 ى اذن و تولوا ندمان یارعشیسودنکی ک یدیاوب ید

 یدیا قاف هنلاثما راسواکا هدرعش هسیا سنا

 اع ر 4 9 هرذ وبا یرداز و شک نوک یکم سنا

 شا نایب یتفاصواو لاوحا كني رتترمضح و



 سانا ۰ شعمروص ولد رویلد وس هنهدنهح كلا قلخرذوپا 1

 رلزهاک ناما ۰ راروئد ردرحاس ردنهاک ردعاش) جد

 چ هللاو مدتنا سایق هرعش عا وناو م دتشيا ن زوس
 هن ع یک یاشاک | هرکصندن وزاع واهن رب

 باوجوبد (رسذاک راثاو ردق داصد2 لصافا ا

 مالسا ناه ید هلع هلل ایر ر ذوا هشرزواكنا شەر و

 ردشم ر ویلوا قرمش» هلا

 مالک هدهنو زدموسظنم مالک هن م رک ن نأرق عقاوااف
 بارم ءو ۰ ردیطا مالکرب هدنج راخ لمس ییا ردروگنم

 ردغیلب و جد

 كنسضعب بویلوا هدهجردرپ هءالب ھی رک تانآ هلجو
 طوف رد العا اهد یسهحرد هکعالب لتس هسا

 ناسدا ندکم رونک هدوجو لث ی یعل ردرخ یسهلجج

 ردزح ام

 راعشا ضعب ییذنّأرق تانآ برع ی اغلب هد نما یادتنا
 هکلبو هنیرب څه تیاهت رایدلیا هسااعمو هنزاوم هلا

 رلدد الکا یتکیدم هرکب دن زوس رب

 هزآ بو روطولیصا هدنراوید ةیمک هنن عبس ناتلعم طف
 رول ۱ هلاسل هدنثش تغالب و تحاصفو رونوف وا هرص
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 ۰ ندهع رک تانا نالو يك هحردالعا كاكتغال٫ ناقبط

 یضقو ءالا ضيغو یلقا ء اعا و كلام ییلبا ضراا )
a 

 ) نيلاطلا مودال ادور لیقو یدوطا لع توتساو صالا

 ۰ یدلیارثانداز كهاذلب قل وا لزا یسهع رک تنا
 یداشدا هنن راکادا ۳ هل وش

 لوا یدا عاص یس ۳ ربف گسیعاا "ییماتفولوا

 یکج هدر كن E قترآ) هدک دتشلا یدع رک تیآ

 ) زام :ر واه درا انا دک چد یرعش كرسا دن رف ید

 ندنراودد هک یتسددیصق كسلا "یمایدراو لر د

 یدردٌثا

 ندنغب دلاف كحهب در ممه هنافلعم ی.دنفرط لا کا

 یدل ردنا رپ رر جد رثنا

 یدلاق ع رک نارق نکلاب هدراهتشاو راف نادي ترآ

 توهبم اغلب و اعد هللا هلتارثأت كنهبآ و تغالب و

 یدلوا مزلمو
 ۰ رایدناو هنعدلوا ییالک هنا كع رک نارق یر هاو

 رلد دلاتا بلعلا مگ نج هشه نوعصمو

 یی بودیا ادف یتشره هدنروغوا مالعا نیدراثوءو
 یک و رایدک ندخآراب وابرفاو نطو هرات ره هلام س سد

 هثراعحو ادا )راک مک بوآ او روصح هد اط وبا یعش

 ردن التا
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 كع رک نآرفو شمروک رز" و یو كشر
 . یژرکا نکیا شروشود هترمحو رج ین رودنک غالب
 هلدس> یر دانعو راب داوا رس صم هرژزوا یر راکناو دانع

 راد دا او هدنلالصو كرش

 هما و اب یخ قرثتم ی وڏ بع ٽو واوا هکنوح

 مکح بواوا یرلستر تا هلربفو ترشعرهو یدا مسعنم ۱

 ىدا هدنرالا كرلنا تعوکحو |

 نکا یعوستعو سبب ر كنب زا هلبقو موق رانا هتشیا
 یدر رعسیا قلوا عبات هتاذرپ ندنرلا

 ییغو رسد مالسا لها هدد سش عرش رظن هکیدل و

 شد رق یاسر ۰ یدبا یو استم به یوقو فیعضو
 یدرردا راع او هلا ںانداحا هساا

 نالوا قلعت هو دنک یر ره ند اسور كلذ ىلع ءاش
  دانا هقارطا ییالسا ندو ن دعوا ناس یناسک

 ۵ راح اکو هدفسلا راد شلاح ردو یدلک ندنرللا هعنم

 رلب دم هلوب
 قیضن یمالسا لها هلهحو رم میدتا نایهدوراقود قح

 وب ورايدا هقالع عطق ند راه موما لع ن وڳا
 هن هد هسا راب دصا ها هبمک بورد زاهماندهعرب ر اد اد |

 راب دم هلوا عنام هنب راشتناو عوبش كءالسا ند ر



 4 ۱16 و و

  كنعوق شي رف نالوا یفرمشا كب ع فئاوط هک وبلاح
 ورند ده بو رَ هر هس جوا هدب ولوا هو رف یا هل وا

 ی الوط ندنساوا عطعنم ك الماء ول ردره هدنرلدب

 ید شاک تمادلو روتف هنغوح ید راک رشم

 كن ةمرکع نب روصنم نالوا سزاب یب هماندهع لواو
 یدیشلوا قالوچ بو روق ىلا
 هووک هب ةماندهع لوا ندنف رط قح باثج هد ر و

 ن دھالا ےسا هدنا قر هلوا طلس» كج و رب ندنعو

 یدیشعا وع بوب یسیه هسا راو وزا ردقن هعشپ
 ید زدم ذمرکا لوسز یا بولک مالساا هيلع لب رمج

 یو رو یخ هتلاط دا قے ا
 نمرک | لوطرو ی دیک هیر میچ نامه بلاطوبا
 هسا مگ .یکیدد كد ) و یدشا هیاکح یتکیدتشوا

 ی هقرف یک هد نم هرآ وش زکیدبا فاصڏا هد زس قئرآ

 یا ه دن هس رایج هنالب يک دد كنا رکاو لمریدلاق

 یدد ( مرگزاو ندهباج
 لوا نامهو رلید روک لوقعم یزوشوب یراکو یب كش رف
 راب دروتک یی هاندهع

 نذنسهرابع ( ےھالا كم! ) هدنجا ہکر لید روک بوقاب
 شاوا وح به ةسیا راو راو زا بردن هتشب
 ا هچرکا بواوا بوج یس هاچ ندنوب
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 لوا هللا ارآ تب کا هددسد دنسا كعا راصا دندان  E reو

 0 دهع نالوا هدنهیلع رل اھو ۰ راب دنرب ین هوس دور

 ۱ رایدتا ضعت قا تاو

 تس رس هدنالماعمرب اسوهدشر و شلارلیّشاه هلمجووب
 تب روصع هدبلاط وبا نعش مالسا لهاو ۰ یدلوا

 لوص> هیهو ترسمر هدهکمو ۰ یدلت روق ندنس الب

 ۱ یدلوب

 قوچیمهرآ ۰ یدم روس قوچ رلترمسو حرفوب نکل
 یداک دعوقو رلیصم هو سل نور

 ثافو بلاطوبا یسهنسیصنوا كل هيد توبن هک هل وش
 هلل یضر هګ دخ ترضح هرکص نوک چ وا ندنآ یدتا

 یدتیک هنابقعراد بوج وک ندایند ید اهنع

 كب هعرک | لوسر یراتافو هج درآ یرب رب هی وب كنسکیا

 یدروس هيم وید نزلا

 نوبت كناو ییدلبا راختفا هلا مرک | لوسر كيلاطوپا
 ر ولیشالک | ندنراءشا صعب یکیدتا قیدصتالق

 هسا مرکا لوښو تواوا یسئر كنموق یسو دنک نکل

 اک ا ہد ودارارقا هلبناسا ندنغیدلوا شموم هدنلا كنا
 ۱ یدردا راع ندقلوا عيان

 ن زوس لطاب و زل یوس نالی د هکم رواج لب ق> رژ

 رز و نما ین یک ات ای و ی ی ووز

3 1 
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 یب یرات روع كئس 2م | رگ E ایا رو دص

 یدنارید مد رولوا عيا کا هسک | باپ 5

 مرد یا ی رل سطح ا لوسر هوا ندا وو

 تد | هش لک SES رگ یراب مک نالوا هدنم اعم

 هک مراقرو3هدک دید م هل هدب ات E راک روو

 مول ئ ه واد یداک هناعا هد و روفندمولوا بااط ویا

 مدرروتک تداهش ا راع ندنوا سر ۰ رزردا

 ید سد
 ن ايعا تقو یکج هد تاافو بلاط وبا ر ار ءاکنوب

 شمال راععا هرلنا رکا لوس رو س الر وط یشد رق

 هزمس ےب ردب ر ندنالب ردب یعوط ردایءا د رک هلل وش

 یکیدروتک ۰ ردءاج بهوا کک کج هلی هری و

 هکر ویل یک ,a :ردناسا یتا ندبا

 قلخ اع یا ار طاو رله و هبدایو یساععضو ار ۱ 9 كش د

 9 هلن | قد درصد ی زوسو لوبد یت د وعد کلا تھ

 ر کوا قور وڏ یرلشاب كش رف ۰

 به شدرق فارشاو ر اکا نای۶ا تع اطا اکا نعد )

 هللاو شد رف تعاج یا ( ردک ر زن و لند

n :مد 6 جور لوح ۶ حر بوش نی  

 3 تا ِ بسم ۳ ۳
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 یدبا شلیا تیصووید زکسلغا مدراناکا هدزمس

 زام هلوب نح قیرط هسک یکیدقبا تیاده كقح بانج
 ٠ | هئداعسوتلودر هتسک ه2 دلو ا یسیهلا ناسحاو فطاو

 زام هلوا لثا
 نکلو تدبحا نم یدهنال كن | ) دع رک نارق مک هتن

 ردشل روس (هاشب نم یدهب هللا

 هللا نکل نيس نح هدرا تاده هککن دوس نس داب ییعل

 0 رولوا كعد ردا تیاذه ةنکیدلبد

 . | سیا هدانز كي یتعالسا كبلاطوبا مرکآ لوسر نوچکتا
 توبن كنا هلین اسا نکا روس هداعاا قوف ی ا یخدواو
 0 كنسو دنک ید یموق هرکص ندنت افو ۰ ی دعا رارفا

 0 ی وا و
 یسئركنموق فن رب كلا بهلوبا هرکص ندنا هکنوح

 گل رفع وه کند شبرف راک زانو قلا
 شب رق هسا لهج وباو قعام راقبج ندلا یی راتسا ر
 هیعاد قم ازاق تیثیحو ذوفن هداز ندنس هلج هدا

 نادا هدنس

 یی رات فو كن هج دخ ترشح هلا بااطوبا هيلع اث

 هدان ز تاق تاقندیکلوا ةمرکآ لوسزو «رلیدلیب تصرف
 رلبدلوا ردبا افحو اذا
 ندهکم یردلوا رازبب ندنرلافجو اذا كرلنا مرک | لوسر ۱
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 هغاط هدکلرب هلبا هنع هللایضر هثراح ند ز بوقیج
 و

 یدنیک
 یتفارشآ یس هلق فیف" نالوا نکاس هدفاط تقولواو

 یدشا توعد همالسا ند

 رلد دتا راشاط اکا یرارضء» ندنرلحاو ۰ رلیدتا

 جاق رب هلکعا مس نسو دنک نوعا هظفاحم ندراشاط

 یدک هر و ید هرات ندنرب

 در هکمو ۰ یدنود ورک یرلترضح ایدنالا عاخ ندا

 ند س هد اط ل کا ردبا توالت یس هروس نجرلا

 ی دنا راشابا ناعا اکاو را ده هکد تولک هورکر

 هرکصندکد تا تماما هد هلک نطب تدمر ا لوسر

 یدلوا نامهمهناد مان یدع ی مطعو یداک هر کم

 السا ید و-ارعح ۰ یدک قب رس مرح نامشو

 دشت داغس تان هكعز ۰ یدلیف زا تعکر یکاو ۰ یدتا

 یدروی تدوع

 لوا هلا یع !2او دالوا یدنک عطم هرزوا ںرع تدا

 تك و لوس هیاجو E بوش الوط هدنفارطاأ كت صح
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 یدز سوک تیجو ترعرا هداعاا

 اهنع هللایطر ود ود یس ةع رک كن دمر هدناوآ لوا

 یدل ذا حوت همرکا لوسر یراترضح

 هد انا لوا ید كس رلت رضح اهنع هللایضر هشیاع

 ندنعبدلوا هلو ك طو ۰ یدلیفجاکت 1ھ رکالوسر

 ی دارویب ریحان از
 یو انپ ظ اکع قوسو ه دنمسوم جج هنسره مرک ا لوسر

 ا الک ندفارطا نوفیح هنحراخ كنب رهش هکم دن 3

 هديا توعد همال ا ید یرلنا لر هش روک هلا لت3

 هدنکخ يسوم یسدتس ن نوا هد نت دلک

 ندنسیلاها هن كه نشب رو دبع یدقیج هب هکمحراخ د

 یدلکتس ار هتعاججرپ

 رایشاه هللا رایحرزخ راشعا ندنس هلبق جررخ رکم رانا

 یدیاراو هب رهص تبار هسیا هدنتبب
 یترمشعكنا ردنوت اخ یل هک یسهدلاوكبلط)ادبع ارپ ز
 یدبا ی هبعشر كنس هلق حرارخوشا راج نب نالوا

 یدروص ود زس روت نس هتعاج لوا مرکا لوسر #

 راب درو باوج وید زادنس هلببق حرزح
 واد یزالوا ۳ وس زار هلک رس E دسرولوا

 . رابد روتوا بویدالعا كیدرویب و
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 : توالت م 0 رک نآرق رادقمرب هرلثا یرلت رمت > مرکا لور

 یدابا توعد همالسا ند یرلئاو

 ودد كح هلک ریپ رب ندند الوا ره ن بلاغ هسا ولنا

 رايد وهب یک ہد هن ده شعر ردیشدا ندنراراتخا یدنک

 شمزرید یدشالفا توو كج هلک رخ ید

 هش رب رب كج دا توعد هند یرانا مر ۱ لوسر هرک و

 ولد ردود هتشلا ربت یکی دید كرلب دوهدو ۰ راب دشفاب

 ۱ رلد دشاد وس ا ۱

 قم هنعدداوا توادع هدنرلتدب راد دما ورد هواو ۱ ۱

 راید روتک تداهش تاک هد وب روض > كردنا ناعا نامه

 وعو كان : عفار هلا هرازز نیدعسا دم اما ویا رلزآ | #

 نی ثراحو صاع ی دبنعو صاع ی طو ثراحنا

 یتا ناار ف هللا دىع

 ف لا ءال فرش لوا لوا ند راصت ا

 6: هللایضر ردناذ یتلاو نالوا
 كم السا ندو راب دلک ههل دم هرکص ندعخ مسوء راذوب

 اا ترغو یس ەن راشدنا

 رشتن یک کر ؟ هدا رایج ررخ ی ند هلنهحوب

 یدلبا تیارمس ید هنس هلو هعسا ندق دل وا

 ه دزعح مسو* ی یسهنس ییا نوا كلود ٽوبلو

 دیس
 دطقو قوعو عقار نالوا یرلهیفر هلا هرار ز ندععا ۸



 ی اوت دو ثراح نب ذاعم ند رایجرزخ هنی و هبفعو
 م

 هبلعت نیدیزپ هللادبع ویاو تماص ن :دابعو سبق دبع
 جد ندد س هل سواو 5 هدابع نسابعو

 9و مح و مع

 راج دیک هرذکم ه دعاس نیو ناھ ی میل وب

 تعب دع بوش روک هللا تاش 1 9 رڪ هد هبعع هو

 ع هللایطرت رب دانا

e :ناجا ند اقا و تفر و رو ل رش دعوای  

 رابدلبا دهعت هرزوا كمام ردلوا ت :» رادالواو نما

 رایذا هلا دالوا كاکرا قحا راب لع هددیاهاح نامز

 رار لوا رق هی . ویلوا كکرا 2

 ی رد یب رافج وچ ق ناغوط یکی یغوچ كہ هلنهجوب
 یدرلبا فلت هللا نفد یربد

 ی رللایعو دالوا تولوا راطی تاعا 1 رادم راب ع هدر و

 2 ندنرلو دلوا a ههاضمو نجز هدهرادا
 كکرا و ۳ راعج وح رف هلیس هراهد دق او رعذ

 كرد نفد د نکیا E هلب وا جد ی: رلهج »یه
 یدررربدلوا

 یدالوا هدتعی نالوا دمع هلنارلرل هن دع تالذ ىلع ءش

 a اڪ كور هدنفح تاناسلا هداموب و .یدلدنا

 تواو یشک یا نواالا هحورب رد دنا تع هلهج ولوا ۳
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 ندنس هلق حرزخ یسفایو ندنس هلبق سوا یسیکیا
 ىدا هرارز نیدءسا یسئر كنس هلجو ۰ ید

 بوزو د هرکص ندک دتا تعیبدقع هلهجو لوا یس هلجن
 لو هلا رشت ییالسا ید نامشو ۰ راد دلک هر هی دم

 رابدلوا
 هک هلی وش ۰ ۰ یدل و عوقو ید جارعم ه دناوآ لوا

 یدلآ یرکا لوسرو «یدلک هکر ب مالسلاهبلعلیئاربج

 وداقو ندناو ۰ یدروئوک هیاصقا دج مم نددبعک

 بببحلوا هدعب ۰یدردتا رسیناواعس هاب +یدزاّیج
 هی س وک ۰ یدل راعیح هنج راخ كدوهش ع ول ار

 تاذلاب كقح بانج ۰ یدلریدتا اشامت بئارغو ا
 هلل و ۰ یدشا هدهاشم ینلاکاب لاجو یدتشا ییعالک

 یدلک هنگ داعس نا ہیکل وا

 یدنلیق ضر ذ یسدصک جا ارعموب شا راع توو شب هتشدا

 تقویب نکن ۰ یدرونلبق زاغ جد لوا ندنا هحرکاو

 یدنوا رما هصک لوا قلق زات قرهلوا بت
 هّسما نج ارعع ی رلد رطح ایت الا ماح لوا یس ادرف

2 

 قددصت مار 1 تاعصاریاس هدعإ و قدصلا رکب وبا ادتبا

 یدلیا كب ربثو
 e ۱ ۰ 2 5 1 5 ب رل ەن اش كناصقا دم ی ودیا راکنا راکر شم



 ۱ ۶م

A.هنن رلنا ۰ یدرب وربخ هلینیع مرکا لوسر ۰  

 لعو ؛دقلیا هو ط ره تناتسب عمالسا ید هسا هدا اود

 یدیا
 كن ر ڻدمارک باععا یر هلق حر رحو سوا یح

 لوسرندنراقداوا شابا زابنو ضرع یتسلردنوآ هب هن دم
 باداو 7 یک 9 نر 9 هرازآ ید مرکا

 هب هت ده یر نر بعصم هرژوا كم رک وا ی هیمالسا

 ۰ یدیشم ردنوک
 لها ی هد اروا هدنلوصو هه دم كيعصم هک و بلاح
 یدیشمراو هقرق یدذع كعالسا
 هدکلرب هلا بعص» نالوایرالبعو دعسا نالوا ی ول تو

 ء داح رب بوقچ هنجراخ هندم یرلنوک هعج یس لج
 رلىد الشاب هديك زام هلا تعا

 یر كنس هلبق سواو یسهداز هیت كدعسا طعف
 رب ّص> ندیسا ناو نداسور هل . هلباذاعم ند ڪس نالوا

 رشتنم هلیماع مالسا رد ندنرلقدلوا سال هناعازونه

 ید روی هلوا
 نیحاصمهدرب ندنژ هاخرفط یییدعسا هلا بمصنوکرب

 دلاس ینیدلوا هدلا یسهبرح ربضح نیدیسا نکرا ر رف
ês  
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 یافعض ماطر ردن نکطرغ ) یدلک هر زوا ۳۳۹

 تدشو تدح تروصوید ( نکس رول ردزا تودادلآ

 ۱ یدرتسوک"
 هاکدیمزوس رووا روط زار هله) هن اک زا اکا بعصم
 یدرولوا خددیسا هلکع د( ءاک آ یریدصتم

 نآرق رادقمر و -:یدشاشن ا ااو کا صم
 دیسا هلکع | رات هوش ردنک دسر تغالب یدو# وا

 ىلا هن نوا كمرک هندول و ۰ یددیشلزوآ ه

 تو
 فرشم هلا مالسا دوا یدتا ند نیل اکا بءصم

 هناعایخدوا رکا مهر دن وکی نب ر؛سسعدراون ) ویدلوا

 بوید نالو ےک ا ناما هد هدلب وب ترا هسرولک
 ید ردن وک یذاعم ن دعسو * یدک

 دععااب ) یدلک ههرح قرهلوا تدحرب هباروآ هسیا دعس

 هنا نح هلو هلب وب هسلوا تبارق هد نم هرآ هلکتس رکا

 ( مد نه دا لمحت و رص لتا نک رح نکغیدقوص

 یدلیا دیدهنو ړدکنوید
 . زکی هلک د زکی روتوا نکی روط زار هله ) یخ داکا بعصم

 دزب زک هسیا رب نکیدیالوبق نکهسروکی هدزکبالک ا

 S8 یداب وس«اک زاوید ,
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 هن رازوس كرعصمو یدروئوا داعم ندعس هنرزوا كلا

 یدریو قالوف
 یدنالکا یتشیدلوا كعد A مالسا نداکا ید ںءصم

 یدتبا توالت مر ؟ نارق رادقم رو

 یدرواب یراهراما ناعا هدنزوبلدعس نک رون وقوا نآرف
 E eR کد دروان نکررمگ و زس نام

 دوا یدردلب ییاداو ناکرا كمالسا نداکا یعصم

 یدرمک هم السا ند هلا بلو صول>

 ںوقلاق هرکص ندک دتا ناعا هلهجووپ ذاعم ندعس
 لهشالادبع نب نالوا یوو یدنکن امشو یدحاث .دوع

 E 1 كنس ا

 یدرانا یدبد ( نکسروالصا ی نب تعاججیا ) هراناو
 راددید ( نیس راصقاو مولوا مز نس )
 ناعاو زکر ناعا هنل وسرو ههللاهدرس هسیا هلبوا )
 یب هلکعد ( ېم هشب روک هلکیرب چه دباو هد
 دعا ناعا نوک لوآ هدنګا یشع لهشالادع

 یدلاق هسوگ
 هدنسهناخ كنءرارز ندعس بعصم هليا داعم نیدعسهدمپ
 ر ی -ود»2 لوغسم هلا ت عد همالسا ند ید ہا ر e J وا

 رلد داوا

 علاش ردقوا هد دن دم مالسا ند هدنفرط تد

 ۵ ۳۳ دما ید هم 2ا یر هل حررحو سوا هک یدلوا



ov # 
 E یدلوا نشور ها م السا رو هه تند نا E ی «

 یدلاق
 زد دقرفرب شا را نددزا لاو یر هیت حرزخو سوا

 ید | برام هندم نالوا قورعمودد اب س یرلیلصا نطو

 قعلوا بارخ یردش وص كن «داب وډ هلرا نامز رو ره

 را دلعاط دار وب هاروش دزا لاو

 هد ةبذم تقولوا تولک ید یس ۵ رفرب ارنا هتسدا

 هلواتعو هدهاعم دفع هلیس هفناط دوهي نالوا نطوتم

 راد داق هدنرابد هنن دم ل ردا

 هضا رف راد وهد نالوا نطوتم هدنراد هدم تقولوا

 یدبا مسلم هب هلک کما هلیماب رضذو

 جرزخو سوا هدو داوا توفهثراح نالوایسر كرل,دزا

 یس ەق رفر و 6 یس ەقرذرب و یدلاقیبغوا يکبا دات

 یدلوا مسلم هب هلو یکیا یدرلددزا هلک ۶ ا تیء تاکو ب

 كو یدشود توادع هثشءرا را. دزا هلا رادو هد هر کص

 یدلوب عوقو راه راح توج
 هد هسلا راشل وا مس هن هلو کیا ردفلرھ رلد دزا

 ندنرلف دلوا قلق وچ هلتتسا هرایدوهب و قفتءوشراو هنعشد

 یدژرواوا باغ هرلیدو باک

 یدرک توادع هتسهرآ یرا هلق جرزخ و سوا ارخوم

 5 یداک فءهض ید هنسکبا قر هشاوا هلب رب رب 8



 %4 اه $

E,1 راب دشراب وراد دشار , هلبا هیم السا ت دحو ته  

 را داوا بلاق هرایدو هډو رایدلوپ تود هلتهج و و
 و در مسو یس یس دنس یججوا نوا كنود نوم

 نر 9 را ۳ ا هر 5 تعصعم

 ی ندنر هلببف حرزخ 3 و
 ترصح نالوا فور عمود د یراصدابود اوبآ را

 یدنا ید ر رب كلرلتا جد دلاخ

 هام e لوسر هد هبعع هن یس هلج رالوصو ھر هکم

 و تر ترعش A هله ككا لوسرو رلود شا وب

 را دشا وس نص وصح
 ندقد روب ٽوال هع رک تانا ضصعءب هرلنا م رک !لوسر

 هسا رارو یقاصلصا یی رالایعو دالواو ین راس هل هر
 هرزوا كا دهعت نب رلهج هنیفاص هلهحواوا ید ینا
 شات تبع ندا
 هدکر وغوا ا للا لوس راب رل د. شاطرل دوشود

 راد د راۋ 4 هز دل هسرولوا

 رلیدیدرب و کلا هسبا هلي وا كجد راو تاج مرکا لوسر
 رلیدلبا تعب نامه یدنازوا ن" كرابم مرکآلوسر #

 شرب و شل آر ولربخ كي ورلیدلا تنجبور, و ناج ی
 زاید هب هنده بولود ناهه و راب دعا
e 



عا تریش هر دلم قنرا مرکا لوسر هنن رژوا كىا 1
 ك

 یدرب ونذآ مارک ناصا هرزوا

 هدرا با رفصو مرگو ۰ رابدتا مايد هرج هم نامههدرلنا

 دیک هب هنبدم ندنهقرا یربر هلیا رت ین رتطو
 هر هک ارخو» هدب و دنا ترج هسا> راد اه دف هک هل وش

 هلسوبا نالوا شلاق رازیب ندتسافجواذا كرافکو شلک

 یک یکیدتشیا یصخروب نع هللایضر دسالا دعنا

 نكس هدرا : یدتا ترعگ هر هن دم بولاق لوا ند هلج

 یدنیک د مالسالها قوچرب
 ن ساہعو دز یردارب و باطالا ن رع ترضح هدر

 هر ھن م دلا یرلد دل وا رفتیمرگب منع هللا یر مو ر

 رايد تا تم اقا هدنراهب رق نالت د یلاوع كل هئم دمورلب دیک

 یری داماد ن6 تودیک شرح ام دم تباه

 ید یرات رض> هنع هلی نافع ن نا ناو
 یهتیگ
 ںایکا| هدکلرپ هل, | مرک !لوسر هد هکمو

 نکا ندمارک

 احهذع هللایضر بلاطوبا نب ىلع هلا قیدصلا رکب وہا

 یدااق یرلت رطح ا4 و هللا مرکو

 یدآ رطاتم هند ورو یهلا ندانوگا یسودنک

 ۳ با هب دن دم یراترضح قیدصلارک وبا تح ۲
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 ینیفر ریاکس قح بانج هک لوم تیاربص مرکآ لوسر
 یدر روب وید هيلا ناسحا

 سوا هک دتا نرحاهم ةبدندم يرد مارک باما

 كر هراناو رترریدنرابیرلنا بوزتسوک رب یر هلسف حرزخو
 یدبا ژردبا تنواعمو تمرح دان ز

 ترجاهم هلبا لر یتبرلنطو هلهج واوا هدنروغوا نیم نيد
 زود ن رحاهم هما رک ناجا ندا

 ةا ندۆت٫اعرەلھجو )0 :اهدب واوا نداشدملها

 رولشدراصذا جد همارک تاوکا ندا تر

 نوسلوایضارهللاندنس هلج راصنا رک نب رجاهم رک
 ردراشعا مك لو كب یس رعوط همالسا نده"

 ی
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 ۷ ےک تر٣ 2

 یر هل ح ررخو سوا هک یدروک شد رق نیک شم
 بولو ت وډ .د فن دم مالساند هلهجحو و ° یداک هناعا

 مارک باعص ادرک ص ن دنر لت ی یک ہد د رو ع كربذاو ۰ یدشار

 ۵ دو رط یا یار نامهو ۰ ید ند هفرا ید

 دار هلرلدآ بوراو هب هدم یژنکا

 هتنان كرلنا ید مرکآ لوسر هک یدرا یرالةع كرار شم

 قح هوا اد هیع السا "هوق لودر هد هنود هسردیک

 ۵ دم نالوا یهاک رذگ مهم كءدئاود ماش كس رقو

 قحهلاق هدنلا مالعا لها یرادد

 رای دشود هشالت هک دنوشود ینب رلاروب یزولوا كشر رق

 دار هد هو دنلارادنوګا تروسهنامسو

 نایب هدوراوود ر ات ن یهو هودنلاراد

 نالوا ق رفتم هد اروب هداروش یصق هل هو ن

 یتتح ابر هکم قرەلو توق بوب الد وط ی حس هقناط ش

 ذاا یرب تروشم یس اخ كلا ندشدلوا 9

 هداروا هساوا یشلا م8 كس 5 رد ٽو هنره قرهثوا

 ی هرواشه بونالد و ط

 اربد هن نوا درج بو لب وط هداروا جد ٥ رکو ا

 وز روس رربیرب رهو ۰ راپدابهرواشموبدرواک مزال 2

 قالو

IO 



 مه @
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 بس اتمر بدید هدیا سد> هد ر یآ یرالب ڪا * 0

 2 یدعش طءف لک دم روط ۵ لمس کر دیآ ۰ تا و

 رلب دید هدا ین هذرطرب ید یرل یضصعد 6 دار وگ

 یدلدیا لوبف جج هسا یأروب
 ردقوب هراح یربغ ندکم ردلوا ینآ ) لهجوبا تیاهن

 هدنو روا ندرب یس هلج و بوراو مدآررب ند هلبق ره طة
 راپ اه هد لوا ۰ هيوا ڻي عه لاو ۳ ردلوا

 ناقورنب سیا هلتروصوب ۰ رارولوا یضار هتید "رسهراح

 یرباس ىدىد( او تواواوت هدنکا لئامف یساوعد

 رلد داوا را٥ هس هود وا کا

 ناو فاخ ن ا بهلوباو صاع ن مکحو لهجوبا

 ااا هارانا د اسور یلاثما ا و فلخ نا
 یدر ورب هم رک, لوسر تیک هب هک مالسلا هيلع ليت أ رج

 قبدصلا ركب وباو نوذأم هرزوا كما تره هب هن دمو
 ید ردلیب نغددلوا رومأم هکمروآوک «دکنارپ

 یدعاح ییراترمضح بااطوبا نی ىلع نامهمرک | لوسر

 یدرب و ییایشا نالوا یرلتناما كلوب كنوش هدنسودنک و
 هن راب حاص یرلتناما وب مروب دیک هر هن دم نی لیعا)#

(a 

۵۳ 

۵ 
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 " وید (رانوسشا نطروبت ا یتب راک رم. ہک تاب هرلاش و ۳
 - . یدروح "

 هدکشو د گام رکا لوسز یراترضح ههحو هللامرک ىلع

 هن رزوا یدنک یتسهفرخلیسد كم رک !لوسرو ۰ ىدا

 یدئروا

 هرو( سد)و یدلآ قارپ وط جوارپ ا مرکا لوسر

 ادد مادا نی نه انلعحو ) ندناوا كس هش ریش

 تر (نورصج ال مه مه شغاف ادس مهءلخ نمو

 یسومش یار وط لواو ۰ یدوقوا كد هئ رخ تنم هع رک

 ندنرلعاو ۰یدحاص هنرزوا راک رشم ناباکب هدنکوا
 راد دمروکییآو رل د روط بواب یکروک ۰ یدنیک نوقیح

 هزهداروب + یدلک یر ندنرا سچ مودك هرکص تدمر

 د2 )ید هدنراکد د زروږلکب ید "یدد نکسرویلکی
 یلهدیکب وحاق ندرکحاوبوجاص یتارپ وط هرکشاب زس

 یرثدا كر هند ( نکا هرکغ) و هک هله شالوا تەو ل بخ

 یدتا اھت سا

 شلاق د د: قار وطزوت یرارزوا بوقاب هن رب رپ
 توکایهتسو رګ ا داع انک ۰ رل در وک ییعددلوا

 كركوك نقادن ا كنياع ترمضح هدنگشو د ك مرک الوسر

 رلدروط بودر ورتا د هتشوا

 ره هن یک یرلکدروک ا یدع)اق لع رص و

 تاتا 9
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 راد دروص واد هد هر دڅو رل دا ید را دایعوا ۱

 3 بوااق درب رابح كح: د م ی ترصح

 رایدرشاش یب رلتجهپا
 كشدرق ی مەر و لوا ناهذ ندرازوک هلل وب كمرکا لوسر

 یدلک جوک كيهش رولوا

 نوح راق دم هلو یترمضحلوا بو دبا تس وا تاآ یی هکمو
 یدلعرص هداب زك یرلناح یسهعیح

 زرب رب و هودزوب هسیا رروتک بواوب مک ره ید نامه
 رایدبا نالعا هف رط ره ويد

 ید زنا نی شو رخو یناقو زسر > ردعثر ھ هدنرلکا

 هب کم حراځ هل ار 4 وص ییکو راجل ی ع هارو لناق

 رل دن کس هو ارطا ب وهیح

 بوقیج ن دنر هلا داعس هک لوا هسا م رکا لوسر
 یدنلکا هسدا یدناکا هدهرترهو ۰ یدنارک

 كنرات رطح هذعهللا یر قودصلارکب وبا نیلکوایسادرف

 عرمشبادا ۰ یدروطهدنکو ایسو,5 ۰ یدراو هنسهناخ

 یراو ییاذا كنح اصوا هکمرک و رګا هرزوا فب را

 ۱ یدروب و
 مرک !لوسر هدک دید هللا لو راب و رکب وبا ترضح

 یغیدلوا نو ا هنر عمه ند راب فرطو ۰ یدرکو رګا

 3 یدر دا ۰
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یدک ر ,هدنیراترضح قیدصا | رکبو
 ك یدروص واد ع 

 یدز و باوجوید توا مرک | لوسر <
 a کج هدا ترعههدکلرپ هلبا مرکا لوسر قو دص ترمطح

 رلغاب نئ رمس ن رس ندنززوک هک یداوا نو«ردتاوا
 یا رب ند دود نالقا دوح ود لس هناځ نامهو ۰ ۰ یدتفآ

 : یا ضرع مرک | لوسر

 نو اص ۳ | لو هر دش یدعس اما )اعا كب م ۳3 2

 و اطعا سهراب ناو ۳1 مرولا

 رکب وا ځد هودرپ رکي دو نو ګار بمب ت ترمطح یهود لوا

 نالوا رهام هدعا زوغالوفو ۰ رب دنا طاح نوا
e43و  

 هززوا كعا ق ازوع الوو ی 2 ا ظعب را نهللا لع

 ا هلا تر >ا

 ان و هدنفرط تاا ] كن هکممددرعم توو یز هود لواو

 اد 2د وا كمر وک هر ول لبج عف او دنس هفاسم تعاسرپ

 رل دتا ملسا اکا یراهود ردنا هلو اعم هلبا

 كرکب وا 0 دذ هماشخا مرکا لوسر نوک لوا

 لہحو راد وح ر رب هلا ارگب یادصک بوروتوا 5۵ تاب

 نایدنیک هروت
 رای دریل فا وا یدنا او هراغم با را
 كنءرافم لوا بولک كحوروارپ هلب را كهالا لاحرد
 بوک نیجرکو ک یناب تفحر و ۰ یدرک ع ا دغآ

 ده ۱ یار
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 قرط ره ر و لج ت واک یرلیحم ارآ كش رف

 دار هلا فاح ن هيما جد یمهقرفر ۰ رلب دشالوط

 رلیدشلب وس هل رب رب وید ل هبارآ
 راو رکا هن هداروا نور و رالعع هللا فلخ ن دما

 هرکص شمرک غآ رلکحتوزواوب نیدعوط دم هداروا "
 رل.دتیک بونود یسهلج هلکند شعاب هویرایجرکوک
 لوسر ندورحا هدنرلک دلک هنن نعآ هراغم هک واح *

 رانا نکل ۰ یدرروک یرانا رکب وا ترضح هلبا مرکا

 ۱ یدرنمروک یترضح یکیاوب
 رگب واا نرص> ۵ دن راک دلک هن راوح هر رانا یح

 دساا رارربدل وا ب هللا لوسرا ) ققرهلوا نور هدان ز كپ
 نا ژرب ,E او عزو هللا ایا ماھر کی هل

 ) رولوا تاس هنک الهكتمانوش سلا راروا وآ كحهر دشو ۱

 تیلسنوید( ردربارب هل. هللا همکج م )مرک الوسردد دد

9 

 هلا لوسراب رکب وا ترض> نرکصندک نیک نونو درلناو

 یدیسر ویئاب هنکوا هج هب وش یس رب ندنراګا یا

 نیسردبانظ ه:نساب) مرک !لوسر دک دبدیدرروک یزپ

 یدرو واد 3
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 5 یدروک كيادرب هدک درک هر هر افم رکب وبا ترص>

 6 لب وهج 2 ناویح سر یک نایح و نالي ندا اروا 1

 بو ۰ اط ےل عانا LT رک الوسر

 هب ود وا بوئایط اکا خد مرا لوسر ۰ یدروئوا

 یدراو

 رکد و او ی .افیحنالس 5 ن دکلر لوا دکونلاب

 یدقوص دا كن رلت سطوح هنع هل یر

 ترضحولدنوسلوا ی اوا ی ف

 ندنرازوکب ویجآ یناج نکل ۰ یدہکچ یتغاا قیدص
 یدقآ سا

 هلذءدلماط هن زوب كرابم كمرک ۱ لوسر یراشاد زوکو

 یدروصود ( رکب وبا ا راو هن ) یدناب وا ندوش وا
 قوسا: اما یدقوص یشر یاد هللا لوس راب ) یخد دوا

 یدرب و باوج ود ( نوساوا ادق اکس ماباب مانا

 یدر وک ول هر یتا دق وص كالي یدعلاو مرکا لوسر

 امش قددص ترضحو ۰ یدلوا لار یس>آ لاحرد

 ید وب
9 

 لبج رهف ن اع نالوا یول دازآ كرب وا ترض ح

  هبهراغم بوغاص یراهجک و ۰ ردوکن وی یروسر هدرو
 ییا رروتوک توس رادقرب

 8 ول مک یر هك هللا هللا دبعیلغوا كرکب وبا ت ۱
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 راربخ ر اد هنن رلتک رحو لاح تكشد رو بول ههراغ» لوا

 رروتک
 هرزوا نا ہیک جوا یراغ راب هلا مر ۶۱ لوسر

 یرادود طر لا هللا دع هدعب رایدلاو هد هراذملوا

 لحاسو ۰ را رای دی مامویتارایدنب ۰ ۰یدروتک

 رابدلوا لصاو اد مان دیدق ردیک هلیا و
 نکرک ندنکوا یرداح كدبعهوبا نالوا نک اس لوا

 یراو هنسنر كج هب و اسدوخاب وامرخ هرزو ,قلآ نوناص

 ی رلیدروصوبد
 نا لا ارا وو دارو اش
 حدس قد دنا وب هداروا ما E نالوا یسهع رک

 یدریو باوجوید ردوو شرب
 یدروصو درد وب ۰یدروک نویفر هدفرطرب مرک الور

 ندننیدلوا یلاح هکع روډ هکر دنويقنوب زر, ) دعم ماو
 سرر ونڏا ( هک دید ) شافو ك هلا یروس

 یدروب ود ( ل هعاص

 فیعضرپ ناه دیک هغمالتوا هلبا یروسنوسد دهن دیع#ما

 ندنفج هيم هلو از أج كع دزالو هرفاسعاماراقیج هن ن دن اوی>
 یدد (ریویغاص لاس رواوب توس هدنا العا كب )

 هلل مسو ۰ ییدافیص نس هم بولو ط یاو يق لو مرک ا لوس ر

 . تاق وج رپ هلکماک یدوس كنویق و + یددمحرا نجرا



E 
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 1 هدیعم ما ادا 9 یدلوط ناو یدغاصیاویفو 3 یدتساا

 لاو ۰ یدروګا هجوب وط هراناناوب هدا روا راس هدو
 رب دعا هن یدع اص را رکن ی دعا یزاودنک هک

 ندناو ۰ یدقارب هدبم ما ینآروغاص هعفد یتجواو

 رایدلوا ناورهلوب رار هلبایراغراب بوق

 یهدنا باقلوا "یدلک دبعموبا بورمقوجیسهرا

 یدروصوبد هلو یدروک یدوس

 هلبوش *یدلکاذ رابعر هباروپ هللاو) دیعمما یس وز
 لیصتر ییفک كر هد ) یدعاص هلرود یویف یدید

 یدلی وس

 یاهو لکش كناذواراو رب ه دنوب ) دیعموبا

 لب وب هنروا ید یسهجوز یدروصودد ( یدا لصن
 مدا فیطلرب لزوب ینارو ترافو لزوک هرق لغ هرق

 یدلیا ناب یه وبن "هیلح ر هيد ( یدبا
 شیرق تاذ كکیدید كنسوب هللاو ) دبعموپا یبوز
 مدیسالوپ هداروپن رک | ردربمتما ندا روهط دنا

 یدد ) مدرولوا عبات اک ۱

 كرع ترضح ن ویق لوا ) هکردوم ناددبعم ما

 یداشاب ردف هناوا قلقاروق نالو عوفو هدفا

 ماش>ا یتازب نکیا زامهلود یش كج هب رلناوبح»دنزوب ر
 ۹ لدلك مصدق نک ام ۰ شعار د( ق دراغاص حابص

4 
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a.3 ۱ ۳ ید دعو هود زول انس رف هرلنروک دا رکا  

 ندو لحاسو شوت وط هدنکا یر شع دم یب

 یشادیشدا د یکیدنیک بوک كندشک ترد هلبا ہود یکیا
 یدا

 شود دوو دود زود یطدلا كالام ن هو ارس هیلع ۶.۵

 ىدا شد هتس هقرا رنا بوت هنآ نع

 ندنرداج دم ما ژونه هدلحم مان دید
 ۱ یدشدب رانا ها نکردیک بوتلاق

 هللا لوسراب ناما یرلتمضح هنع هللا یصر رکب وا

 یدشودهشالن كرد قداووط

 تیلساود (ردرارب هل هللا هی مع ) هللا لوسر

 یراف ابا کا نکل 1 یدناح E نارر و

 یدناب هرب ردو هت راد

 نوسلوا جروب هع وب مهل تروق تیا اعد داب ) هقارس
 ) ع هدیآ عود ںوواص یرلیحیارآ ناک ندور ڪک

 یدراولابوید
 جد قح باج : یدتا امد یرلترض> الت الا غاخ

 یدرب وتاج ۾ هقارسو ۰ یدروب لوبق نساعد ګنا
 تواتروف ندالب یییدلوا ش.ارغوا هلهجوو هفارس
 ۱ ا موتکم لاح کرانا ردق نوک چ وا ۰ یداک هثئاب كرلتا



> ۱۷۱ #% 

 كن هيم السا تک وش هدورلباو ۰ یدلبا دهعت هرزوا قعوط

 یدتسدا هماتنامار ك ردا هظحالم یتفح هعیح هنادیم

 همانن امارب هنب رزوا یرد هبمهف نب ماع مرک | لوسر

 یدایکهب اوو یدرب و ه هقارس بوریدزا

E 2هن رلیجبارانالک ن د ورک ك مو رقو  

 هدشب قول رادسوک مدار اط بویارا یی رلاروب ن, )

 یدرب وچ ورک یرلنا لرد ( مم هقاب هفرط

 هدودلوا فقاو هلاح كنهفارس لهح وبا | رو

 ندنکل زسترغ كندقارس بواک هبضف هدا ز ك

 ردنا وس هب وڪه ةعطق ر هدنو> ردا ثح

 یتکیدلموک ہر لص یراقابا كار کا ) اک | ید قارس

 ود € كدردبا ناعا هتک اربع لر نس ل روک

 ردشهر و تاوج هلا هعطقرپ

 ید یرلد تضح دنع هلل یطر قلدصاا وا هدعد

 رد مظد هدیص3 لژوک ۳ هر دعق و وب

 E ۱ لور یس هنس هکم محف

 هليا مال ساو شاک هب یوې روضح هل همانناما لوا هق ارس
 ردشلوا لئات هب یون تاقلاو قرش»

 كنارسک نیس لص ن هقارسان ) اک | مرکا لوسر

 هکناص ) و شعد ( تقو كغجەنيقاط ىن رلکز ر

 وا هقارس هک روب هروک ېک هدنک وا ۰



 شا E DONA AUT 11 سس
e E ۳1 1۷  

4 2 ۰ ۱ 

1 ۴ 
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 7 یدا شروب ود (روینیفاط یی راکز هل
 یدنا شعالشالک | یکی رک یسانعم ززو-وب تقولوا
 مانعا یاوما و هدف الح لر ترصح هرکبص

 كن هوا هن ي رکر هل هدب واب روتک هندن ده قرەناوا

 هن زب ردعح هنلو ا ناب لع ےک هن ۰ رد شم

 لاک هر ددص

 بواب ر آندلح ماند دو ربارپ هليا یراغراب مرک ۱ لوسر

 ۱ هزا دیه یییدلوا ندهید تار تو ییدد:فاط
۱ 

 ح

 راویگرب هداروش قو موبف رولیغاص ) ناب وچ #
 0 یدد ( ید1اق یدوس هدکنا

 جد ناب وچ ۰ یدرویب وید روتک ینآ ربع ترضح

 ۱ یدرونک یییک لوا
 ید وو لاس وا ی“ ۲9 AT قلا رام مرک | لوسر"

 یدنوط ناعلاو رکب ودا نرصح ۰ یدلک یدوس ناه

 هنابوجو ههللادبعو ماعو رکب وبا ترمضح یا ملاع رخت
 یدحایدنک توغاص ھن هدعد ۲ یدروحا

 ناما مدمروک مدا یکكنسن نسو نس ) نابوچ
 یدراولاب وید ( ردلیب یکبدنک اکب
 (عدیلب وس كل هسدا زامرود وم هسوکر کا ) مرک لودر



% ۱۷۳ > 
 ا

 هک لوس هب هت سک ید نا وح یدرورد ودد

 یدر و روح

 هدک دید ( م یراکدید هللا لوسر دم ) لاعرتقو
 یرلکدید یعا نود ند دلش فود اه) نایوج

 MDE میم
 ۱ یدرویپ ودد ( اراب وس
 كنسو نیر قح نس هکعردنا تداهشنر) ناب وج

 رار هلکنس ۳ هلوا رم رک رکم زاماب اب هسوک یفددپاب

 ید ( مردیک
 ربخ یگ روهط مب هرکص زالوا ید ) مر ک ۱لوسر

 یدلوا ناور هنلود و و یدد ( لک تقو كءر دا

 بو دیک هماش هرک قوح كب یرلتز طح ی وبا

 یدىا قوح رانایناط یتا هدنرژوا لوی ندنغددلوا اک

 ردزوغالوق ) هراناروص وید (ردهک ی هدککو اوب ) *

 یدرر و باوج ولد ( ررتسوک لو اکب

 ماش یر تح هدع هلا یطر ماوحلا ن رز طو

 هرلثا نکر واکه هکم توعیح نددندم زوئه هرس هل اق

 یکی وقآ هن راغراب هلا مرک ا لوسرو ۰ یداک تسار

 یدردب بنا
 یی روما بولک هب هکم هلی هلف ات یرلترمض> ماوعلا نیربب ز

  ردشع اترعه رب دكا هر وال ۱



۷3 
E2 وط هد هن دم هطوا یی د هيچ ندەكەكەركا  

 بوقيچ هبهندم حراخ نیلحابص نوک جاقرب مالسا لها
 ظانم هب یوین فد یشن ردق هیچ اب ق اھم
 یدرارواوا
 هدو دصا قاعص هدا ز نوعیج ناوک یسلو ا رازاپ رب ۵

 یباط كهناخ نوحماشارب ۰ یدا راشع ود ورک
Eهلا مرک الوسرندقازوا یدوهد رب نالوا ش ۲  

 هدلاح یراقداوا سورو هر ها قآ كن راغراب

 (رویاکگیدتسلا هتسا ) و یدروک ین راق دلوا دکل
 یدر و هدرم EN لها واد

 رتو ۰ رل, دن کس هق رطلوا نواالحالس مالسا لها
 كنهب د توبن هکر ایدتا لارعتسا هليا مازحا لاک یلاع
 ه دنلناوا 1 لوالا عمر عداو هد! ترس ی درد نوا

 ی دیا

 هب هن لم .یدیانوغرویمرکا لوسرونوکر  یقاص كب

 ر

 یاس أ ا ام نالوا ی هدا س۰ ردو تعاسر

 یدنوف هتسهاخ كس ر ند راک ق و

 هدارواو یدر و زارف هرزوا تعاتماّواهد9 ز رورد:> و

 ۵ھ

 یدرویب اشنا دج “رپ
 نوا یرودن یرلیطءب ندمال-سا لها لوا ندا

 ادعا لا نوعا نيسم تعاج هده سا رلشعاب ا
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 ردابق رسم ورشا جس ناناوا اس

 بولک به مارک راصنا هدندورو هبابق كمرکا لوسر
 كن هن ده هد هر ص یراک دابا كن رت نمو دو هب هن دم راند

 هللایصر تباث نناس> نالوا یرعاش روهثمو رهام كا

 لزوک رب راد هب یوبن فب رشا ید یرلتربطح هز
 قرەلو هنارگشهب یوبنمودق و ۰ یدال وس هیح دو درصق

 یدلبا ضرع هثیرلترضح لاو رف وا

 وه ندمرک | لور ههحو هللا م ل ترس

 نالوا هنسودنکوو و Re وک چ وا

 ند ەە رکصندک د تا اسو اطعا دنیا | یرلت اما

 یدوا نکیا هدایف زونه مرکا لوو ىد

 یدل و لوصو هیابق ںواک

 یدش هنس هود ZH یوک هعجر مرگ ا لوسر هدود

 هب دن دم سلو ۰ یدع اة نداد هليا مالسا لها رفنزوب و

 یدلوا مزاع
 فوع نی ماس یب هلبا ليم هنفرط لوص هدهار یانئاو

 یدا هنورط تسوا كنداو نالند ور هد درول

 یزاغن هغج بووفوا هیطخر هناغیلب تاغ هدارواو

 یدلیق

 یزاع هعج ینیدلرف ادعا لا كن رلت مضح دن الا ما

 ا



۶ ۱۷۰ > 

۱ 
 هلهحو هصالخ هک ردوا یس هءطح یادتاو ۰ ردوب

 رولوا دارا هدارو یس هجرت

 ینیداواقبالدشس رلرمطح یلاعت قح بوقااق مرک | لوسر
 E یدیشمرود هلب وب هرکصندک دتا انو دج هلهجو

 رکو وک ا نوعا هکنرخآ هدرکغلغاص سان یا (

 قح هلب روا هنشاب كن ر هدتمایف موب 3 نکس رول قعح

 هرکص قج هلی روص ندشنویف ینبدفار رسلابوجو

 قوب یناججرت ۰ كج ەد لصناما ۰ كج ەد اک |ق>بانج
 هدب واک م لوسر ےہ اکس ہک ۰ كج ەد تاذلا قود یراد هدر

 ناسحاو فطا اکس مدر و لام اکس ن یعدعا غیابت

 جد هسکو ا كدا كرادن هب نوحما لدنك نس مدتا

 قح هقاهنکوا ۰ كج دیهروکی سرب قح هک اب دناوص هنغاص

 هک مکر ه هسا هلل وا كج هیمروک یر, هدش ندع 4ج

 ند | نوساوا هر ا ام رج مراد رب هک ولو ییسودنک

yT 
 نوهراتروق نسودنک هلیا هیط لک یراب هسیازامهلوب

 باو ردق ۰ زو ید ندیم نوا ره هلکنآ ارز

 ( هاکرب و هللاةجرو هللالوسر ىلع مالسااو ۰ رولیرب و
 ندک دتا ماما هله+وو ییهبطخ یر مرک | لوسر #

 هلهجو و بو دا مارو ید هب هیطخ یجکیا هرکص

 ۹ یدیسم ا
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ی مدرابندناو مردادج- ههالا نوساوادج ههالا )
 مرس

 كهللا ۰ ص ەدا لالضا ےک ییکیدعا تاده كهللا

 دهشا ۰ نم هدنا تیاده هتک ید هنکب دتا لالضا

 ىز وكلا كمالك ۰ هل كل رشال هدحو هللالا هلا النا

 نیزحیآر وهدا كنا ق > ن ك ره ۰ ردهالا 5

 یآ رف خدواو «هدآلاخ داهمالسا + ۳ رفاکیآ °

 رواوب حالو کا هتسلا ٠ء هيابأ مخدر " هرازوس راس

 كهللا ۰ ۰ ردع ۳ لا او لزوک ارام لک نیا اک یس عوط

 كهللا ۰ کود نرو و ناجیهالا و ینکیدوس
 ندم الك كهللاو ۰ نکس اصوا ندب ۳۹ دو نددم کا

 0 كٌشره هللا ر ۰ 7 ِ

 ییارحو ۳ ردار 2 سلا 0

 كيرشیبشرپاکاو ۰ زکیدیاتدابع هللا قترآ ۰ رایا ناب
 ؟زوسوا هل ازکد زوسلزوک رکنی ةاص هژیتحندنآ ۰ ر عا

۷۳ 

 رک وس هل هللا مالکه دز 1 و نوسلوا یعوط ل

 ردنا بضع هرلنازوب یدهع یادت هلل اک گم لب قفص

 لوسر توو a رھ یار ضح مار ؟ ام د هیوع

 ل ۱ دیدن کا كعا دظفاح ینآ هلهجو ره هسرواک هن را هدابیدنکم رکا
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 ادا کا واتر ده ا
 هد امق كج درب نواک هل راد رانا مر ۲۱ لوسر هوا

 هرزوا كمرمک هی هنده ی ا 0 مس توان تا

 یراقدلوا روع و یاا كرلزا قرا ندنعب دنلوب

 یدلوا كعءد شک ثقو

 كم>باثج هدن رخآ كن هبطخوب مرک !لوسر هیلع ءان
 مالک مخ هلن ایم یکج هدا بصغ هرلث اروي ی دهع

 E7 روي

 ندفدلیف ن: زامن هعج هدان ونار هلهجولوا مرکا | لوسر

 یدتاهجوت هنب رهش هنن دمو ۰ یدش هتسهود هنن هرکص

 یمولعم كن هتک ىج هنوق هنس هناخ كيك نکا
 ید لکد

 تئواعم یرلک دتا هن رج اهمرخ ومو مدعم كما رک راصتا

 یس ع وط تب اعرو تهرح ی راکدزتسوک هدنرات>و
 یدیا هدهجرد زاوا نر رعذ

 نوک داند ام هسیا هدندورو هب هني ده كربه ترمض>هرکووب

 رول هنده نوک لواو ۰ رایدلیا تالش هنس هج رد امار
 یدباینوک مارب كوب رب اه هدزفح

 وید یدک هللا لوسر هدراف اقز ب ون وس یریاذج وچ
 لزوک بوعبج هنتسوا رلماطیرلنوتاخو * راروشد یعاح

 ید زروشپ شابویدزکی داکشوخو روقواررعش لزوک



Ee: ۲کن روس نر ندنکوا یس هناخ كس رهو  

 كنسهودو 9 رار ددا نوعد ۵ دس هناځواد هللا لو سران.

 یدما رار و شلاح هکمردنود بوڏوط ندنرالول

1 

 هللا لور هت دلراص هنب رالوب كلود هلمجووب ران
 ینندلوا روم ندنفرط هللا ۰ ردرومآهکیعوق وط کا (

 ود ( كجەدیک هار مدقا رکی روط روی دیک هلحم

 یدردبا

 یدزاعوقوط ج *بوغارپ یی رالو: كنود مرکا لوسرو
 ندنکلودنک قرەقاب هلوص هغاص جد ناویح رام لوا

 یدردیک

 هد هصرعلاخ ی هذنکو ایس اخ كراج ن كلام تاهت

 یک سواطو ۰ یدرب ویا بویم روط نکل ۰ یدکوچ
 بوباوبا نعد دااخ ندراج یب لر دیک بولی زوس
 هنکوا یس هناخ كن رل رطح هع هللا یطر (جراتصنا

 یدتلاقهن بویهروط نکلا ۰ یدکو ج هدارواو ۰ یدراو

 ین وب ناو یدک و چ هدر یکیدکو چ یکلوا بوئودو
 یدرعاب بودازوا
 زهد ( ردیساروپ رع انوق هلل ءاشنا ) یجدمرکا لوسر
 یراصتا دلاخ بودا وباو ۰ یدنا ندنر زوا كنود

 یدروب فر رشد هنس هناخ
 راوب هلبا هثراح ندب ز هع هلا یر دلاخ ت ر حو را

3 
EN: 

 يو



Eu} 
 یوو اس ا تولآ یرلیش ی هدنرزوا كلود

 دنع هللایضر هرارز ن دعسا نالوا یسواوا لا راصتا

 هات یار درک بوآآ ییدود اکربت ید یرلترصض>

 ۱ ید روئوک

 یرهش هندم هلیودفقرش كن راترمض>ایدنالا مناخ

 یدلوط هلیارون ۰ یدلوا دوعسمو فرش

 ن الوا نوزح ی رلاکوک هدب وشود وربآ ندنراتطو

 یزوب ید كراصاا ۰ یدلک ناجهزات هن رجاهم
 یدلوک
 هنس هناخ كدااخ ترضح یسل اها هند نوک لوا

 ء۴ هدهرص یراک دتا تراب ز ییرک ا لودر بواک
 هلا تقدو ۰ یدلک جد مالس ی هللادبع ند دوهد

 ی زوب ییثالب زوب و ۰یدقا نب زو كریمشبب ترضح
 یدرب ویلوا قرمشم هلا مالسا نامش بود رداکد

 درا یدنک یمرکا لوسر یر ره كمارک راصذا

 ۵_بناوا ی ر یسدخق و ۰ ید رسا كعا نامهم

 یدرولک هررطاخ یسلوا نوزع كنب زرهید

 یکج هدر كن هنسک كم د انییعت هو د یب رب قانوق هک وبلاح
 ببس كنکوچ هددصرع یلاخ لرا طءف ۰ یدلاق
 ما سما ناسا یدو مو
 دیا یرلژوروم کاله كفجوج یکیاند را نب دصرع لوا
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 یدلآ نوناص هنوتلآ لات نوا ینآ مرکا لوسر "
 ع هللا یر قددصلا رکب وبا مو ول اراد لواو

 هن رل حاصل بهو ج دوا یدرومهلاو> هئ رات رص ح

 یدر و

 د دتس رکو ۰ یدردسک جم 5 مرکا لوسر هدعد

 فر اهدا فد 7 لری هد دص ع لواو ت یدردتا

 عو رش هنا را هطوا نوا یزو دنک هدنفرطرپ و

 ید

 قر هنلوا هو البع ا هينا هجا تقو تو یر هردص

 دتشا یون دم نالوا ن مو روم هذه ةلاطا

 ردر یک دک وجكهودیسومقو رده ۰ سشعهاجوب

 هلبایمارکب اکا هللا لوسر نک رولییاب فد رش عماجوبشا
 رروشاط حجب رک هلب رالاو راروشیااچ هدنا تاذلاب ریارپ

 یدیا
 هب هنن دم مرک | لودر هل وب هدنلا رلکمشم ده رم دعک

 هاصقا دج عو هس دةملا تب وریثدیل هدأ في ت

 ید رالیق زاغ یرغوط

 . فد رش سدق یس هلف كف رش درب هيلع ءا
 یدروب ترشابع هتسانت هرزوا قلوا یهح

 یراتر طح اه: هللا یضر هیفر ندنرل هع ۲1 و
3 

3 

 نو



 " هلیراترمضح هلع هللا یضر نافع نب نام توز اهدقم

 یدیشعا ترعح هر هث دم هدکلرپ

 هرکصندقدئاوا ترانه هتساس كف رش ری هرکو

 كمروتک ی هدوس یس هجوز هلی راع رک رکید مر ۲۱ لوسر

 یفاروبا هلباهنراح ندب زنالوا یژوادازاودنک هرزوا

 ید ردنوک هر هکم

 موژاک مانالوا یر هع رک كمرک الوسرو بوراو یجدرلنا
 هد وس یسهجوز هل رلتر طح ا4ع هللا یضر همطافو

 یسهجوز كن هثراح ندی زو یب راترمض> اهنع هللا یضر

 هب هنب ده بواآ ییا ھنع هل یضردماسا لغواو نعا ما

 رلد هدروتک

 هللایضر یلغوا كفن دصلا رکبوبا ت رضح رب ارب هلراتا

 رلید هک ید یعابئاو لایع ملی اامعذع

 اه:ء هللا یطر با ز یسدع و لوب كمرکا لوسراما

 با یه من لا ن صاجلاونا وز تع رابرت
 بوم هعرح ند هکم بز ٿ رح هلتهح ید دا اواشءاملک

 ت رجه هبهنبدم یخدوا ارخو» هدهسیا شلاقو رک
 ردشم روج
 یدل دک یراهقالع ندهکم هیلکلاب كنرجاهم لصامما

 هتم نالوا رومو قرشء هلیقب سل : كمرکا لوسرو

 یداوا یبربع نطوكنر ودنک قثرآ کر



{Ur} 
 ى دصلا رکب وا ت رضح بویمک قوج یسهرآ ع ا

 رب دارعوا هالو همس امهنع هنزایطر یشح اب ۰ هلا ۰

 راهظا هلیارک ذنو دا نساوهو بآ كن هکم نکرات وط هّقسو
 یدراردنا رس

 صوصْ" یلعومراناوا بیس هغ ج ندد یک لالب د

 دعب رن هیشو هعب ر نیهشع  2 uاعددن دفلخ ی

 یدرتدا

 جد ین هن دم یک هکمهزب نس ب راب ید یراترمضح اعرف

 بانجودرپ و تشع»تعسوو تک رب هر هداروب و ۰ ردوس

 یدرو لود شادی فوم تاج ۰ یدرراو
 یدردوس هن رج اهم یب

 گم اکب برا یراترمضح هنعهللایصر باطن ر# ق

 كلواهدنسهدلب كکلوسزو تا سم تداهش ن ول

 یدردنا امدوددتنا ردقم

 یر رشدی  llلوسر كد هلم اتخ دل هطوا

 تماقا هدنس هناخ یراصتا بودا ویا ردق یآیدب مرکا

 یدروج

 نوا هللا لوسر هاروا نوکر ه یتا رض > ارک راصنا

 یدرارروتک ماعط هلیاتبود
 لراصتا هز زوا قل وا هنارکش هنن سن كمرکا لوسر

  2یدرب 9 رک شع | تنواعم هللروصررپ هل وب یر, رگ 3
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 هربهق كب ید دلاو كکلام ی ا نکا شک هرو

 هکر دم هر و س و روڪ یدرب 2 ندنعددلوا

 یدردا فسا

 یدنوط ندنلاكسنایلبغوانالوا هدنشا نوانوکر تباه:

 رەد نوسانات ەد هرسسه د وا هللا لوس راب توروتکو

 ح ید هنعهللا یر صدا هرکصندنآو ۰ یدک وغاز

 ِ یدتا ماودههب وین تمدخ
 0 هرکص ندق دل وب ماتح رزهطوا یهدشناب هلبا یو دج ەم

: 

 ۱ 2 ا

 شلدنا حاکندمرا لوسر ن ۹ کیا ید هکم ااا ا

 لو اید ینافز كن رات رطح اهلا یر هشاعنالوا
 هن رش تخم ندئس هطواكناو ۰ یدادبا ارحاهداتنا

 یآ کش ندهیوبن تره تقولوا ۰ یداچآ لوبرب
 ۱ ی دیشمک

 یتس وا هک یدیا راو هفصرب هدنف رط ر كف رش دیس

 یدیاروئابیمارقف كمارک ن اعکا هدا ۰ یدناهمرو دنوص
 یرلکحهب 0 2 لا * یدرولت د هفص باد اهرلناو

 لوسر مه ی زارب هدف داو ۱ ما ك روک ره ۰ یددا قول

 0 نامصا نی یاس توت ویلا ۵ دانان I مرڪا 1



 دک ۵ بن

 بو راو یربره ۰ یدبا روردشلوا هنر هناخ كمارک "

 یدرب كی هدهناخرب .
 یدردالوش هرده ق ابويا لو دو دص مر الوسرو

 یرلتا تویهروس لا هرلیش نالکاوتد هودص هنس ودنک و

 هرانآ ید نداناده نالکو ۰ یدررب و هد هتص اکا

 ] یدرراعیح هصح

 ید راروئاوت رطاح ہدف سش دج ماعاد هقفص ناکا
 دهد قعلوا یفو زام مارڪ باعصا راس اما

 بول زا هدکل ر هلا ریخت نرضح كردلک هم رش

 یدرردک
 ققو زا ۰ یدللیف عورشم قموفوا ناذا هرکص

 ناذا ی رلترمضح هسنع هللایضر یثبح لالبقسعلوا

 یک یرلک دستشلا یآ ید مارک باحصا ۰ یدروقوا

 ید راروئالب وط هّن رس عماج
 لاو ی صاع ند سانسور راک رشم هدکم هنسوب

 هنا زاحم راد بوجوک ندایند غم نیدیلو هليا یمهساا
 رابدتیک

 ۱ اد یر ر اک ا یطر ار هلباهرارز نیدعسا

 | یتایرجر جا كتمدخ یراک دشا همالسا ن د بوک ن دنس هلن
 رلیدتا نعع هاش راد هرزوا لآ و



 کرولسد لس تر نعف ندالآ کس هدو ا
 باحصا هرزوا كا تره هیثدم ندهکم هدنسادتا

 مر نامه ید سا بولب رب و ثصخرو ندا همارک .

 هب دنده ن د هکم ۳1 ردي و رلشعا مایق هنرجاهم هدا

 هدنیآ رفص ید مرکا لوسر تیاسهنو ۰ یدیا راشتک

 لوصو ةنیراد هندم هدلوالا عیب ر بوغیچ نددکم

 یدیشتوب

 رابتعا ی دبه كمالسا جی راتیمرحم رع كنهنسوبارخوم

 یا كا هد تدالو هک رد وبرك دد ترک رات هتسیا

 یهکیا یبرکب زوشلا كناسع دالی می راتو یج درد

 ردیلبب

 .درظذ كلبا یرلتبک بوئیح ند هکمامو# كمالسالها
 دکمو ۰ ید روككيب تد رفطم عور هج راکرشم

 نظ یدلااق هرلنا یر هلوا اخ ندرایغا قترآ
 یدرودەنلوأ

 هلا راصذا و لر هشار ن رجاهم 3 هث دم هک ولاح

 هرافآ ییرع لاله كن هتسود هراناقاب هل زوک تقیعحو *

 تب رفظحالسرپ یک جیل نلاب هدنلا كمالسالها وشراق
 ید روش روک



 ِة ردق و نوڪ راک یرلبصعب ندمارک ناجا امدعمو

 ندا ضرع ۵ رو دنک لردرد کج ی راف>و زو>۰

 هک دتسا ت صخر هرزوا كعا هل. امم هل باحال هرافک

 یدلر و تصحر

 مالسا نید هلکم هناعا یر هلبق حررخو سوا هکنوج
 كنج هلبا لک رشم یتیکوشكمالسا لهاو شلود تو

 یدبا شکه هجرد كح هل هدیآ

 ن دک د تبا دوره یآیلا شب نده وب تره هيلع ءب
fa ۳۳ 

 لوسرو بشر ۵2 رو درب ند رجا هم هرم هرا هرکص

 نالوا یسهدارعو بلطلا دع نرج نالوا یعكمرکا

 اههدح هللا یر قأنم دع باطء ن ثراحللا ن هدمع

 كن راک رشم هکم قر هل رویباطعا قاربب ضا! رب و نیرو
 3 واو راعیح ند هن لم 1 رژوآ كعا ضرعد هثب رلذاب راک

 یدلوا

 شقا مرکا لوسر هدنرنص یس هس علیا لاریهو
 هد اع ی لعسو 5 یدعیح نده دم هلا ن رجاهم رفت

 ءاواو ءیدفارب ماده او هد دن ده قی رل ترض ح هذع هل ای ضر

 د یدر و هنلاكس رلترمضح دنع هللا ی طر رج ی عب رسد
< 
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 هنن راهب رقءاوباو نادو حق او هدنسهرآ هکم هلن اهن دم نامه و

Eندهنانک نامهو ۳ یدنا ارش ییدداوا سکت  
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 یدروبب تع نع یرغوط
 نادیک بوک نذیلاوح لوا دصعم ندي وبن رثسوب
 نالوا ندنس هلق هن انکو یو هنن اب راک شد رقرب

 لاخدا هدايتناو تعاطا تح یت مشع هرعت شب

 یدبا كما

 نوش وواص كباب راکهدفدلراو هنسهب رقءاوبا هک و بلاح

 بولک ینعش هرجع یب و ۰ یدلیا قفحم ینیدلوا شقیک
 یدلید ناما

 مدران هنن راثثد كمالسا لها دنب اعفید مرکا لّوسر
 یبهرزوا قلوا رادق ارط همالسا لها هدن احاو كماعا

 اطعادماتناما هعطق ر هنن راودنکو هتاصم دعا هریص
 یدلبا تدوعهب هنیذم ءرکص ندقد رویب
 ی هماش نوهیج نددکم هلا هل اقرب كنابفس وا .د عب

 و اچ یس هنس ییکیا كاره هن هلکل دیشلا یکیدخا

 ند هنو دم هلا مال سا لهاردق یللازوب مرک !لوسرهدنسالوالا

 هد هني دم یدسالا دع ریس وا هرکو و ۰ یدقیح

 هدنزوموا كن هرج تب ر صح هث» ی ورا و ۰. یدوا ر ماتم اق

 یدا

 هنب كش رق نایراک ۰ رلیدراو هل ما ر ع



# ۱۸۹ 4 
 هوو

 ید هرلناو دل او هلا دم یب نالوا نکاس هد اروا

 هرکص ندق دوا اطعا همانأما هعطق ربا شک رک

 یدشوا ندوع هر هن ده

 ا نالوا نیش ه داب هدنتهحهکم هدنرو مزور د:

 یرهعا راج را ندد کلام ی رهو ندسف 9

 هے دم ب ولک هن راوج ها ده هلا هف رفر ندنک سه

 یدنلایربخ یت دلو! شم تر اغ ق: رلناویح كتل اھا یدنلآ نرخ عددلوا سلطان راه رنا ےک ا
 هد هن دم ییهلراح نيد زلاحرد مرکا لور ەن رزرو

 تور و هب ىلع ترمه>ح یل مش ءاولو بوغارب ماتم ا

 نب زرکو ۰ ی دقیج ند هندم هلا هفرفر ندن رجاهم

 ندرالود هیاص سا زرک ۰ یدشود دئنس هقرآ كرا

 ت ويم هشدت اکا مرکالوسر ندنشدلوا شیک نوشوواص

 یدودورک
 شعچ ن هلل ادع نالوا یسهداز هلاخ كمرکا لوسر .دعب

 سس ییلاوحا كد رق هلان رجاهمردق نوایدسالا
 هلا هکمهدبحر رس ۰ یدیشاردنوک هندناح هکعهرزوا تعا

 ندفشط ك رو هدلح مار دز نطر ه درس ۷1 شاط

 ۳ | یسر هکر اد ناک تسار ها راک ر نالوا NS هر کم

 ن ےک هلا هللا درع نٍ ناعع بولوا ییرضح ن ورگ

 اچ



۶ ۱۹۰ 4 

 یراةیفررکید ۰ رایدنوط یمکح هلا نامو ۰ رلیدتامادعا

 هدنابراک و یربسا یکیاوب یخدشعچ نی هللادبع ۰ یدجاق
 الاس رار هلبایراعیفر تولودو ۰ یدلآییایشا ییددلوب

 تون ی جر هد هي السا تام هتشلا -یدلک هیدندم اعاغو

 ردوب
 یدلوتروفندنراسا هلیساطعا لد هدب هللادبع ننامع

 بولوا قرشم هللا مالسا نرش هسا ناسک نب ےکح
 یدلاق هدهندم

 هدب ودیک ردق هل راوج هکم هلب وب كم السا لها

 هد ابز كب بس هد اط سد یرلم روا نار اک

 یدنوفوط

 هدبعک ن دس دل ٽر هلق هسا هدنابعش لەئ :سول

 یدنلیو لب وګ

 هر ر هک دعباعف نکروئلیف ز زا یرعوط اا

 كمالسالها هلت هلتهجو ۰ یدناوارما ۳ ایک زام یرغوط

 یدود هر هکم یزو

 هکد نالوایرایلصا نطو كن , رجا ھم ا تفوشل ۱

 یدلوا رواک ه رطاخ یراد

 تدش : درل- کوک یروزرا كع اهبلغ هن راک ر شءهکمو ۱

 یداوتزقو "
 ۱ 3 لاسرا هباروب هاروش ندذروذم دید راق تیوب



 ۴ک > 6۱۰
 ندراصدا ںولوا ندنب رجاهم به دیه السا ارک اسعنال

 قر هفاب هن رجاهم هد هسیدلوا نافیچ نوا انغزونه

 یدک یرو زرآ ازغو دامج یخد هران
 راتفانم ماطر هدنحما یرا هلبق جرزخو سواربارب هلکنوب

 ید 1 هل ادع یرل-دنر هک یدنا راو

 ندح ر رخ یا 2 لولس ىا ن هنا دہع هکنوح

 ندمالسا روهظ نکر کیزوسهدایز ك ,ددتندم بواوا
 ندیٌمار نان دتم> دوا ۰ یدلاق یدوهن سا هرکص

 دوه هدکل رب هلا رله ام رکیدو . یدشود هنهیلع مالسا

 لاخ ندداسفو هنتف هجول مک ںولوا ققتم هلیس ء ةناط
 یدز نم هديا تراسج هتل انلع نکل ۰ یدر زالوا

 یدیا هدلاک یتوقو تکوش كمالسا ار ز
 لالخو * یدلوا ضرف قعوط ج ورو اهدنا ناضمر هئسود و

 یدلوبعوهو یسازغردب هدناضهر
 هکدو ۰ یدلوک ی ژوب كم السا لها هل رفظم یهدردب
 یدل رو یتوقو توطس كن راکمشم

 لی هفت رپ یتسبه كناوزع نالو عوفو ه دند اس تفو
 ردفوت يل« ِِ كنهلاس رو ۳۹ زان

 نهو مل هیلبا ناب ال ج ایران نالوا روهشم لا طعف
 نادت دا تلم ڪک له الغاب ندنسانعردب

 فرطب فرط هرزوا تعرس كمال ندو اش هنسلآ
 s$ رداربک "هوغود اتم نسا



4 ۱۹۲ 

 هک رر هورغ ¥
 عوفو هدناضهر یس هنسیعکیا ترسم راز یا خرد

 بویلوا هبراحرب شش وابیئرو روصت هطواو ۰ یدلوب
 یدلوا ریطع دعق ور هک تسار

 بو > ند هکم هله> و رر هرکی دا نام هدوراوول رک روش

 مرکا اس ِ نیس E 5 رکا دماش

 ا ک ردق لګ مان رشع ,روعیح ند هش . له

 ی“ و هد و بو: 0 د| قداصت ناب راک

 شعا تدوع هر هروم جت لب قرهلآ هنامآ و دهع تک

 ید
 لاموا-تلک ندماش بواوا نایقس وبا ۳ ر كلاب راکوب

 یدنود ورک قرهلا
 هدنرلنایو «یدنا یار هلا نایفوبا جدصاع نور

 یدیاراو مدا ردق ىلا قکا

 یل ا ربخ یراق دقیح ن دماش ها لاوما ولتیک هل وا

 باتا نوا مانتغا یلاوعالوا مرک | لوسر هن رزوا

 یااوحا كناب راکو ۰ یدرو+ قل وشنو بغرت یارک
 دز ندیعس هلبا هللادبع ن هملط هرزوا كا سس
 ESE ماش یی رار ضح امه نع هلا یر
 تویح ۳ ند هب ك ھه قن رس ناڪ مر لد اوا م ر

nulls ons ی یی Dm mma iG Ged a ام n جم تا 
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 ؛یدزوب هیاعم یتسودرآ هدارواو ۰ یدراو هلع ماناحور

 یدرب وچوریک یزانلوا طقسو لیلعو یرلفجوجقفوا
 هتهاما یود رس یرلدرضح هنعهللایصر موتکم نیا

۰ 

۰ 

 یراصنالا ةبابل وباو ۰ شلاق هد هنیدم قر هلوا رومأم
 نوجا یس هە ظا ما كن هن دم یرلترمضح هنع هللایطر

 یدیا شلارب ماقماق
 راد هفاقشو قاغن هدنژ هب رف نالبند یلاوع كنهندمو

 یدسع نب مصام ندنفیداوا شا دیشیا ثداوح ضب
 دن رله رق یلاوعو ابق ید یراترضح هنعهللایصر یال علا
 یدیا شاردوک هلاک یر هلوا بصف عام
 ندقدلوا جا ضا ی را سطح هلع هللا یص رنافعنناعع و

 هلا یر هیفر یسدع رک كمرکالوسرو یسدجوز هقذب

 لوسر ناقکترضح هلفلوا هتسخ ید یرلت رم ط> اهنع
 هن هللا یر هماماودا یک یکیدم هاك هدکلرب هلا مرکا

 ن دنشدلوا سفیک هحرعا یسهدلاو كن راترمضح

 یدا شلوا نوذأم هرزوا قلاق هد هن دم
 نیعجا مهیلع هللا ناوضر مارک باا رابک واس

 ہ دلاح یراق دلوأ هدکلرپ هلبا مرک الوسر بھ یتارضح

 یدل رویب تع نع هنس لح مم ارقص بولیقلاق ند احور
 شعلا بولوا رفن شیزویجوا هیمالسا رکاسع عومج #
 یها ن رک راصاا یسقابو نر جاهم ۰ یدرد



 دوسا ندادقم هک يدياراو وانارفن جو رکاب هدنرحاو

 یدبا یون دن رو ماوملا ن رب زو
 لوسريح ۰ یدززبهلباتبوث بولوا هود شع «دنرانابو
 هراس نی د زو بلاطوبا نب ىلع ترضح هليا مرکا
 هللا تب ون یجوا بواوا هودرب نوچ امهنع هللا یصر
 : یدزب
 . یدرویکحربع نر بعصم نفاس ضابب كني رجاهم
 هنس هلو جردخیرب بواوا یاس یا ید كراصنا

 ید صوص# خور هل سوایرکیدو

 هدنس ه روهذم تاعطق كضرا رک یر « رکص
 كن هیمالساتلم ندرتد یلاعهد وجآ یرلفارب تب رفظم

 ردو هتشیا یسودرا یچر
 هوا نایفس وبا یتتکرحت فن رزوا ناب راک كمرکالوسر

 هرزوا قلوا:رچدان رف یی یرافغلاورع نی ضع هلغلآربخ
 هلباعپ رمسربس یجدواو شعردنوک هیهکع بوتوط هلترجا
 هلکم ردنوک داب رف هیدکم هلهجواوا هسیا نایفسودا . .. یدبا شمروشود هشالت یشب رف بوراو هی هکم
 تک رح هلبا تعرس هبت مع یروشآ ندنلود لحاس ریارب
 دوا هدانا ییلدقیح نده دم كمالسا لها ردا

 یدروردیک نوش وواصندنساذحردب هلبانابراک

 مد نوک جوا ندنلوصو ذی هکم كع ہک ر دہب یخ
AN۲۰  



 چ ۱۹۰ «

ESبا هود ل هکشمروک هدنساب ورز بلطلا دبع تا  
 هن هک رعم كدهنوک چوا تاج یا بواک هتسک رب هب هک

 هس رزوا سف یآ لبح هر کص ندکدتنا ا کد

 لواوشک 1 ەغاشاںوراب و3 ندنرب ییایةلون ر قر هقیح

 تباصا یسراپررب هنسهناخ ره كن هکم بولوا هراب هرابایق

 )شا
 ران وک ی ورک
 كل ردیا ربهتودد كچ ەشدر ا تییصم لو رب هشد رق

 شابا راطخا یتسعتوط موتکم
 یرد دواوه هشع نیدیلوهنامرحم ییفیکوب هسا سابع

 شعا هد ها هزار کحح ضعب ی دواو دوس نوع

 هنعالوق كد رد قارشا نوت قره ها نداو

 یدا شفیک

 لهجوباو هبش یر دارب و ههیر ن هع ت نوک ۲
 دوسالا نیا دم رو فلخ ن یاو فلخ ی دسیماو

 بونالپ وط هدبمآ مرح شب رق رابکر اسو یر اواو

 هنا كران ید سابق نکرا وشل وس نسا ور تن هکنام
 یدراو
 یدلک توپن ٽقو هن هزکه رشم ) ًایاطخ هسابع لهجوبا

 یسا وعد كلربعیپ هد کر لاککرا بلاط]ا دبع ثب یا

 5 ی هد رک راد راق یدعس هدب ویعا تعانف هنکی دنا روهط



۲ . ۰ 
 یدلبا قانازدب والود ( قج هشقلاو هنساوعد کال رپ

 هدنما هکم نوت نوک لوا یرازوسوب كله جوبا *
 یدلوا لصاو هن رقالوف ران داقیت> ۴ یدلو عویش

 یب به هدفد راو ةا سابع هدب واوا ماسحا %

 زکیراککر ازکسروبر وژوب ردقوب نوک هلهجوبا)ندزعارب

 لد هرکی رابراق ی دع بوبخار زوس كدلیوس ه دنهح
 (نکسکح هدنا تروگش ۳2 هداک ود ۶ یدالشاب هع ارو

 رابدنلب وسوید

 هله وبا نعپ هفب رحوش بو راو «دنوساوا حایص هله
 یذشا تنولد عا یجوا نوسلوا اناتساو ع هشالب

 هناسهب ر هبلداحم هلکنا + یدراو یخوط هاب
 یدرارا

 مطعع ینعب یسنج دان رف كن ایفسوبا تفولوا هتشیا

 ماش هنخوب رکشبت ینوباج شی رقیا ) بولک یراذغ
 (ردیکن دلا زکلاوما هجناوب و یشود هنلاتلدم ی ابراک
 داب رف هلهجو ییدزوک هدنسءاب ور كنهکناع كرید

o 
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 بوشوق یرغوط هسس كنا سکر ھو ۰ یدروبدیا
 ۱ یدر ویدیک

 نادیمهنس هداحو هرواحم هلا لهجوبا كسابع هيلع ءان

 قعالک آ یتغیدلواهت یلصا كدا رقوت ید رلنا بوبا

 یغوط هنا كنيجدا رفو ۰ رايد شود هس راکفا

 رلب دش وڏ

 امو رلیدشواهتشاب تنیجدان رف به لب رق قارشا

 هب وشنو بیغرت یسان هرزوا كع مدراب هنایفسوپا

 رلد دشع] و

 ماعرفت س اها دکم نوت لهجوا صوصخا ىع

 كسان ید ٤ ن لیهسو ۰ رلدا توعدهرفس هل" روص

 یدیارلپ وس رازوس كجهدیا ران هن رر مط تیجوترغ
 ماعرف توت الرضاح به شد رف قارشا تابه ۽

 رابدردلاو هغانا باعا برضو برح نوت هلتروص

 یدروشود همهو نب دهن یبا ور كيهکنام طف #

 یتوادع هدا زك هدنعح مالسا لها كيلوا هيلع ءا

 هنن ر كر هیمهدا تراسج هکږیک تاذاب هدلاح ییدلوا

 یدرب و رارف هکعردنوک بوتوط لد رپ
 نالوا هدنتمد كماشه ن صاع یردارب تالهجوباو

 بوت وط هثب رب یدنک ینا لباعم هنج هلآ هرد كی ترد

 ی دردنوک ۳



 کک
f ۱۹۸ ۷ ۱ 

 قااقوریک ځد هبیش یردارب هلا هعب رن هع هد هرصوب
 راب دمهراتروق ندنلاكلهج وباب راهفاب هدهسیا رایدتسیا
 هتارف یەدنراەرآ هلبا ناینسوبا كنهتع هک یدااق ٭
 یداروب# هکګ ر کیس نوحا دادما اک | ارظن

 نب برح جد نایفسوباو یلغوا تكهعیر هشع ارز
 سو دبع ةا هعيب ر هلا هيما بولوا ىلغوا كل هيما
 یدا یرالغوا كفاتءدبع نا
 ی د دنههروهشم نالوا یسهجوز كن ایفسوبا هعشب ندنوب

 یدیایربق كنهبتع
 هد هس دتساا قلاقورمک هل ندنهارادخا ید فلخ ن دعا

 نادروح رب طیعم ىا "1 تو ناد همرسرپ لهجوبا

 ندجاقو ندقوایکراب ر اق ردیک هنسهناخ كن هيما بوا 1

 یخدواهب رانا ضي رعت وید روشیفا رانوب هرلندیا رذح

۳6 
 راددلوا

 یدلوا روح هکعارفس هدکلرپ

 یسرا تالهجوبا با سابع ییالوط ندشاب ور كن ەكتام
 شاراط هلهجوبا بلطلادبع ینب نوت ةکلب و شلزوب
 تارا كن همرکم ع و یصنم م حر تراعس هدذسلا

 هروک 6 | هلته ییددناو دنس هک ع كسا یناما

 ید بلطلادبع نبرباس ۰ یدنا لک د لباق قلاقوریک

 روع هک هدکلرپ ها یسودرا شد رف سا رسا



4 ٩ ¥ 
 جورج

 ۲ مینا زاو شرف یاشار دامب: ند مارا مات

 رايد يک بوج ندکم هل تیعجج كو رب یس هلج
 هلا تعرمس لاک نوګادادما دصاع ن ورگ هلا ناس واو

 رلیدتبا تک ر حو ریس
 ترضحرکلا ۰ یدیارارب به هدودراوب هکم شا رق

 یدارااکد هدکدرب ی دعا نالوا یس هلق رع

 ردو هد راو هنس هب رد رد هدب وعلاو ند هکم ودراوب

 لیهسو هيمان ناوعص هدعب و لهجوبا هدنلګ یقانوقره

 هبا بص نب سفو هع رنب هتعوذعب ر نب هیشو ور نا
 رزوعطا روا هر وانما یر وبا و بل طلا دبعنب سابعو

 رابدلیا ماعطا یش رور بیک بوسک هود

 هليا وي لحاس نایفسوبا نک رولک هردب هدب وقلق ند هکمرلتا
 كن و درا هلکمر دش را دره الا لرد یا راک ںوشوواص

 یدیشهر دن وکر بخ نوعا ا .تدوع ورک

 س هقناط شد رق ه: رزوا یتا وشد کاله جوبا نکل

 ردق هردب هرزواقلآ ماقتنا ندمالسا لها بویغود ورک

 !یدناراشلک
۳ ۰ 

 قل س ی یا نالوا دهاعمو لعم هلا هرهز ی طءو

 یدلوا لصاح نم دصع۰ ۰ یدلوئروق ناب راک ) قلا

 ا كرهرد ( یدلک مزال كعود ورکقارآ
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 ید راشقیک بوفیچ
 د هرهز یب بويعا تکرح هلا ودرا اباد ی دعب

 ردب ندنراقدلوا شلیا تدوع ق رەلبرٍآ هلهجو وب
 ردشمالوب عوقوتاغلت یدند هفناط یکیاوب هدنس هعقو
 لاح قرهثلوب هدهعقوو به شیرق فاوط رب اساما
 ردرلشهروک ناب زو راس> هروک هنن  رادعمو

 نکیاهدغهردشارا یغیداواهدهرنكشیرفنایراک مرک !لوسر
 شمتیچو درارب هل وا ند هکم هدندورو هنس هل> رع رقص ۱

 هدنکشم عقوهرب مالسا یودراو ۰ یدنلآربخ ینیدلوا
 یدنلوب

 هش رزوا كلاب راکرب نانلوا هظفاح هلبا یک یا اریز

 هب و درا لا هل وا هللا تیعجرپ شالوا قوس
 یدبا راوشد قمراو وشراق

 سد د هدر زىسنامارب هساشود هنس كنابراک ک ولا

 ورک ۰ ی دناراو لاغحا و قاداصت هسودرا

 یدلا راع كوب هسيا كتود
 لبا مچ و باج یارک باحصا مرکا لوسركاذییع ءانب
 كعشود ی هنشب كاب راک رکسر دهن ) هرلنا دنتمط هراشتسا

 ییننروص قمراو وش راق هنسو درا شب رف هسخوپ نکسرتسیا
 ۱ قح بانج اک قىر ند هشناط یاوب هله کسر دا رک



 هک ۲۰۱ ¥

 یدروب ويد ) ردشعا دعو

 كوس رب هل وب ر ۲۱ یقدقیح هلتبت ناب راکزب ) یجدرلنا

 هاك اا اهد ديل ییعج هشوا هب راح 4. ۱ ودرا

 لیم دسنفرط ناب راکو دارد و ب اوجودد ) قدراعیح

 راب درتسوک

 طاش یرلت رطح هع هللا یار قیدصاا رکی وبا طو

 باططانب رع ۰یدلب وس رازوس كجهدبا ببیطت یب یوین
 یدلبا دی یا جد یرلت مضح هلع هللا یر

 ی رلت ضح دن هللا یضر دوسانب دادیم هن رزواكنآ

 ار ام زرار ةلکس و زرابا تعاطا

 ) ز ردیک ریارب EF rE E هنن امت *لا كتهرومم

 یدد

 ندنرژوسو كن رلت مضح هنعهزاا یطرداذعم مر ؟ !لوسر

 یو ن نو هدا ز كب

 لوسر ۵ ك راک دعا تعس هد دفع اه دعم مار کر اا | ط 5

 یکی رالایصو دالوا فا هسرولک هن ر. دلب ید ؟ مرک |

 هد هسلاراشع ادهعت یب راقج هنیق اص ںود ہک رسا ندیشره

 ی راده هد د هش راکجهدا هب راګ هد هنیدم حراخ

 وا ط هرلنآ هاک لک مزال قالروص یرلدآر كل رانا ندنه دلو ا

۱ RN : 4 (NIG 2 ٩ 
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 هلن لوسراب ) دنع هللا ید داعم ندعس ندنورط راصلا

 مرک الوسر ۰ یدزوصوید ( نکسروبهروبدا رص یع راز
 یدرو ويد توا
 ند راب فرط قدنانا wy هلا لوسراب ) داعم ندعس

 لدتا دامتعاو داععا هنفدلوا ق رايش تاکید روکا
 دلا قاتیمو دع هرزوا كعا عابتاو یعاطا کسو

 ورمک رک رب GE رر٠ رار, هلکنس ل هسرریک کد رکا

 هدر راح توو 2 هریکچندتمراو وشراو هنسدز ۳ زالاق

 هک مرحلا ازندع> نانحر راو دا ص زرار اص رکود ورک

 هللا هکرب لع نام وک راسا هرکفحملوا نو ندر

 كجد ( نکن روي ٽ٤ نع هفرط رککیدتنا دا رع هلم
 هساا 4 وا ( قرهلوا نو هداعلاقود مرگ ۱ لوسر

 تداعسیودرا ۰ یدرویوبد ( رکی ورو هللا هکر ید
 ید روب یرعوط هنس رد ردب ید

 ایت دن اتم را هی یر او
 هکناصن هللاو ۰ یدتا دعو سرب ند هعاط ییا 5

 ( مرویفابهزرب یرانجهلوا فلت بوشود كنمو شي رق
 یدرو» ا
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 كن الف یساروشو ىلتقم كنالف یساروهدقدلراو هردو

 یدزتسوک هلیلا لراسوبد ی
 ی دواش یر كار چیه یدلوا هوا به هرکص

 هسا یدزتسوک رب رب نوجا یسیغنق ره ندراکر شم عب
 ناج بوشود هداروا رشم لوا ه دهب راع ماکنه

 ى79

 قاموقرپ و ۰ یدراو هل بب رفهردب مالسالها هلتروصوا
 كرلناویحو كراناسئا نکرروب هک یدروق ودرا هدعقوم

 یدراباق یراق ابا

 شابا طبض ینیوص ردب بولکیمودراشیرق هطواو
 ناطیش بوکح تجز ندملرسوص مالسا لها هل ساوا

 یهو قلرق ن دعازسوص هنیلق كن رلیطعب جد
 یدررب وذسوسو ااا

 هنا كنسودرا شی رق جیک لوا قحبانج هک و لاح
 ومب وا ییئاطرب همالسا لهاو ۰ یدروشود وقروئرپ
 یدرب و
 تاق تاق یرلتوق هلت همالسالها كنس هغ اط شد رد
 هلا مالسالهابولواهرزوا هشیدناو شالترلنا نکن هدا ز

 یدروب وا هرزوا تدنما
 ردینوک عج یخندب نوا كفش ناضمر هک یمادرفو
 لدا ۰ یدقآ رالیسو ۰ یدغا روا حایصلا ىلع
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 ٌهس وسو یهدملق كس رلیصء# و .یدناق هب وص مالسا

 تلو هس هنکرحوریشبوشلکی رار, و «یدلوالئاز هیناطش

 یاب وار كن رلترضح دنع هللا یر رذنم ن :تایحو

 یدلردشک د يقوم یلزداعس ا هرزوا

 هدنکوایس وفکهدنباهن لا كنسهبرق ردپ هک هلب وش

 ضو> و رب نوعا مالسالهاهدنناب و ۰ یدلروفودرا
 هن رزوا راب وقرکىدو .یدلر دلوط هلٍاوصو ؛یدلبا

 زسوص یسودرا شی رق هلمجوب ۰ یدلن 1 بوچ روچ

 ی دلا
 نوح هللالوسر یرلترضح دنع هل یص ر ذاعم نیدغسو
 3 ردبا تال هکاوک ین عا هور ندنرللادامرخ

 هر رار صح هع هللایضر قددصلارکب وب ایراغراهنلا لو سر
 یدرکه تلا كنهوح لوا هدکلرپ
 نجلف جد یراتربضح هلع هلا یضر داعع نیدعس
 كن يخ هدکلر هلباتاذ حاقر ندمارک راصنا نوتفاط
 یدرلکب دنس وف

 یدنوروکب وقیچ هلادیم یسودرا شیرق هدااح لو اهتشزا

 هدلاح ی 0 قرغنس» هرو لوک نیکر شم هورک
 رلیدب رو ورلبا
 یدوولتآزونهدنراحمابولوا زدقرشنكبیرادعم كرلنوب



 هه
 یدیاراو واهود زود
 7 ام جوا كمالسالها هحددعلصاطا

Eتیاو تاق یرلتوق هج نیلساو تایسا  Eیدبا هدا ز ت  

 رکیدو e نبدارز زول نیر بولوایرافاربب حواو

 مط نب E درو ترا نبرضف ید رب

 ۳ یدرو
 ۰ رل داوا فص نوئوط عقومو ۰ رلیدلک هب رح نادي

 یدروطبولوا فصوشراق هرلنا ید مالسالها
 كنسودراش رور نیز ا ا

 ةنعهللا یطر ربع نب sR یرادقارمب یک رپ
 یدا یرادقامس تن رحاهم یراد ۳

 ید هلا یساس ورو قارشآ ا کن شود را

 رکی دکب تههساآ هنره نی قازوا یرکا لث رحاچ

 ید ۳

 فاح ٠ نيا نالوا یرلنسد لوب كمرکا لوسر هلج زا

 نالوا یسالعادحكمرکالوسر فاح نب نا یردارب و

 ندن وص كمك نب صیصه یر دار ك نر

 نالوا یسادلوب هدناب راک دوهغم تا شا تو و

 كلذکه سیا مس یب و ندم“ یب ید صا ورا ۰ ناب و

 ںاھءار اکا هدلاح یراقدلوا ندا كمک هد نیسی :

 ایهنع ۳ هللا یضر د دنر ۱ باطخا 7 ندمارک



 0. نیدعنالوایردار رک د كه عید یرلترمط>

 راددا ندنلسد

 قل دصلا رکب وبا نالوایسولوا ك مارک ب اهعا هجو
 ا کن اجا من

 ۳ ماشهنبلهجوبا یو و

 مو رحم یب ۰ رایدلا ندمو رحم یب یددیلولا نیدلاخ
 e تنه ن هلن A وا

 هدنن اب مع یاد لغوا تر د رم

 یدیاب دننایم شیرق نیک رشه یو ناجا دبع یلغوارکیدو
 تواوا یتوادعتدش هعرک | لوسررک ثراح نیرو %#

 یرالصم یساهرسدج نکروقوانآ رف مرک الوسر ی

 یردار كفانمدبع دوا ۰ ىدرأا ارهتساودد رویلد وس

 ات دلاح E ۱ رللعوا 0 لر نالوا

 ا نو یار باد

۳ 9 

 یدبا ندن ۳ كو كمالسالھا ا

 ذعرک | لوسرو نایفسوبا نالوا یسر كنابراک دوهعمو
9 
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 ۰ بم °2 لب 2 كا یحد وا د هیع نالوا یوادع تدش

 كو لا لس ودراشد رقو یرادیف> كفانمدبعنب سم

 سعدبعنب هعب ر فیشو هتعروهشم نالواندنراسیبر
 نیرجاهلا مش هدلاح یراقدلوا یرالغوا كفانهدبع نب

 نب ثراع ید ی راترضح هنع هللایضر ه دبع نالوا
 ید ییغوا كوانمدیع نی بلطء

 غوا رکیدو دنا یدنکدیلو ییغوا كن هعب ر نب هشعو

 یدیا هدننایم مالسالها هح وبا

 لوسرولیغوآ كيلطاا دبع ناوب هدنماقمهکمربما امدقمو

 ندنرلکوب لا كنسودرا شد رف یخدسابع یعكمرتا

 یردارب وب هدنسوشراق كحاک ه رحنادیمهدلاح یییدلوا
 یدروک ب رات رمضح هنع هللا ی هر بلطااد,ع ندهرج

 لفوت لی ناب هس و١ نالو"یرالغوا كملط)ادبع ی

 گن یاب هل !نیکس شم هورک یخ
 دی بلاطوا نالوا یسر مو وق رکص ندیلطلا دیعو
 فصیرلترضح ههجو هللا مرک( ىلع یلغوا كالطلادیع

 هروط وشراو هیلاط وا نب ليقع یردار ك ه دی رح

 یدرود

 كن راترمضحاهنعهللا نصر بز یس هع رک كمرکآلوسرو
 ۱ تنرهصیمد داوا مظم یحدع ر ن: صا ءلاو ا نالوا ءز

 1 حالسوشراق هللا لوسر قرهغارب هفرطرب تفرش هب وین ل
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 | ید رویلک بوکچ

 موق رب هل وب نک را زدبا كنج هلت ريغ تیعوق درح رابع
 هرکیدگیهدب واواهقرف یکی ا ءلخ قوحر نالوا ند هلرقو

 گو رب ا شارف یرام روط بو الغا فصوخرآق

 ید روشود هددر رب وح

 درع یراوریک هب رح ك رالغوا باط ا دبع صوص |یلع

 هدنراوشراق کی بلاح ۰ یدبا هلب روز كشب رقفارشا راس
 هن رو دنک یک یرلکدروک یب را هداز یادوهدارعو ردارب

 یدرب ولا ترحو ددر

 AR هر دع) اطم ن ۵ را

 یدردار كل رک دکی چدن كن ہاکیک کت عاج یا )و

 هرکصكح هردلوا یب رل هداز ییاد دوخاو هدارع دوخا 1

 ند ساو رس یعشرولواوب رلروح هفایهزو ز رول لصترلنوب

 کار هنعلنابق ر ,اسیدج ۰ نکیتیح ندهراوز ؟یکزاو

 شاک هلوص>» درک دار هلک رس هسداارولو رفط هدجخرلنا رکا

 یدبد )۰ نکس زالوا شعا علاض یسرب و زواوا

 یدردنوکرخ هاهجوو لهجوا هی مرح نی مک ع

 ا ی قوم ار رغ تو تربش كل
 ۳ یدبا رب وس
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 ږعاجر نتو زالزاو هنیرزوا زتیعجرب دوجوکی رب )
 یدا رد ( روج دلآ ماقتا ندناحمهاو ندد نوکو

 یدرویعا ده. الرضا هدنکح هدأ دیلعو

 یدام كتنسودرا شرف هلتس همالسا لها عفاولا یو

 یوعم كا یودرانکل ۰ یداهدانزتاقساق یو

 یددا هداعلاقوف یتوق

 هنب رو دنکو *یدیاقوج ران ایا ثدچ هدئسو درا شی رف
 قول تیفیکر كجمر دا ادق ناج هت شپ ندنرمغ تیموق

 ىدا

 ا ردبا حج رو مد هیش ره ین هی د ترغد سام السا لا

 یذبا قفتو رم هبا هیءالسا تدحو تهج ىس هلج

 رواب یک ر روک یر یرلکج ه دیک ه دنراق دلوا د.مشو

 تداعسو تاودر نعاندنداهش هدنرادنء هلم> یرلفدلوا

 یدیا قوب

 قعازاق یب هراح قر هلو 'لفاغ ن درا هعیق دوب لې جوبا هتشرا
 ید ردا عزوید ردا تیاثک یک لرکسع نوجا
 هن را هقراییب رللا كرنا قوب موز هکعردلوا یرلبدجخ ) و

 یدیارید ( رکج هروئوک ۳ کم رەد هدب ويالغاپ
 بولوارکلد ندنرل زوس كند ر نبدتع كلذ ىلع ءاثب

 یدتا مولاکا الاردا لج هغاراکض رع ین صت ا

O° 
7 

2a 
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 هلهحو وب هدب وډ هکر سا یی هشذحوبا یلغوا هشع) و

 ه دن رظن كعلخ والود ( رويدا ل الخا ی راکفا كءلخ

 یدنوروج یر ك اهل ارزوس كجەروشود نوک هع

 لوتةم هدنس هعفو شعج نی هللادبع ه د هلک نطب و *

 یرضح ن سحأع ی دادن رف كایمرمضح نیورع نالوا

 شاد رق بوهیحهنادب نی ید

 قلآ ی ناقكنشادنرق ههگزو ۰ یدتاداب رف هلبادان یم“

 یدن آ قوا هنفرط مالسالها هرزوا
 هلع هللایضر رع قوا كنيمرمضح نیرحاع اةافتا

 د اد هللایطر ع ن الوا یسوادازآ كن رار

 عع ترضح ارام ندناو «یدنوقوط هنب رارضح

 یدتا تافو .
 یدروج ورد( ردادهشلا دیسمع6*) مرک الوسرتقواوا
 نالوا دیهش بو" هرات ادا هد هیم السنا تلع هتسذا

 1 دع هللایطر ۰ ردوب

 رشنکیا رر لوا ن دز رک هن هب زاح نیفر طظ هدر صع لوا

 هزرابماک وب« یداتداع كعا هلت اعم دب وعیح هلا دیم سک

 رولتب د زرابم هړل هسک لواو
 قهر دش ر 6 قلح هدد وعبح هرا دیه رزرا ما دنا

 هنادیع ل رحاع هلی وشا تاله ويا هرک و نکا تداع

 5 قوا هعالسالهاو ندنسعا اوعد ناق كثب ردار هدفی ره
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 ههراو ۰ یدشرمق هب راع لوا ندهزراب ییالوط ندنسعت 1

 یدشود ناق

 راب دحج نبا ) دسالادبع ندوسا ندعو ر یی و
 دوخا و مردنا مدهیضو> لواا و مرحشاوص ندنضوح

 یاس ادوو - یدتآ نیع ودد( مرواوا لی و وا ۱

 یرعوط هصوح كمالسا لها ردا فیس لش هد او

 یدنرکس

 یرلت سطح دلع هللا ی طر هرج ییالسرا كهللا لوسر

 ید شذ هدوسا هدنناا ضوحو ۰ یشوق هفرط لوا

 یدشود هرزوا یسهقرا دوسا ې ید 4 د را
 سو دنکو اد نوسط هش رب نیک هج طا گن ن کی #
 ضو> ینآ ید هرج ترضح ۰ یدن 1 دنشا ضو>

 یدشا لتق ه دتا

 نت رام كاإلما لها وج دادم ا و
 رام هم روط حراخ ندفص یرلیصء و ۰ یدتلزود

 یدروتک هنس هرمص رود ویتیع> هلااصع یدناا

 رک ییا موجه هنب رزوا نمد هکدغا ما نب) و *
 دیصوتوید (نکنا قوا هدنرلکدلک هنر قوا ماعتطقف

 یدرو هیباتو

 کالم ج واو ۰ یدک نایاغهناهذایخد هدفرط یکیا لصاطا
 یداوا لصاح یار را

 9 کک )۳
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 ندنکیدشود لوک هدس انراظذا هاهنا ر ناد

ط رکیدو یی دبش یردار هنقرطر نانو
 یبغوا هو ر

 3 را یدیدتساز راب وعیح هلا دیم 9 ۰یدلآیدیل و
 یدلب

 ید: بواوایلغوا ید كنوتاخ مانارفع ندراج نب *

 هلبا فوع یعبیسکیا ندرانا رار شا هدرد جد

رزح هسو رلذاوج ون ما داعم
 نا هللاد.ع ندنس هلو ح

 3 رايد وش راق هرلنا یتاربض> م#عهللایطر هحاور

 ر الفو نالف ی درلنا « یدید نکسراوک مس هرلنا هّسع

 رايدر و باوجود
 ( زتسیای نمرفهدارجز قو عیار هلک رس مز ) هشع

 یدلیادر یرلناوید ۱

 یدرارو نک هلا تحالف و تعارز یسلاها هن دمراد هکن وح

 قرەلوا لوغثم هلرلترا ك او هسا ا شا

 ۱ یدزراقاب هل زوک تراق> رل چ
 بوم ۱ لته هز راسم هل ۱راتضنا هییشو هّسع ن روکنا

 (ردنوک یز هد ار نالوا هعارقاو ونک اب )

 ا

 : 2۰ ار اش فا د ھر لوسر ییعا قلاق هرجا قلا هدسعا لا ی ۱ ۳

 6 “ن! ثراح لب هد ع نرضح بوهلاو جد یجوا ۱ ا

 سس ا
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 تر حو هر كد اطا د. ن هرچ نرصحو هر ده

 راد وشراو هد او اط ویا ی لع

 راد لعو كس یا« هرج وچ وا ش ادن تقولوا

 نصح یهدنسوشراو ویس یر ره بواوا هدنراشب

 یدا یار ا

 ىلع ۰ یدنا ر روک ورب ا ۱

a 

 یدنآ والب ندنساو»
 مسا هرژوا دا بوعیح هر هزرابم نادیم ید یحوا

 رلد دلی a 9 ران رهشو

 کسر ا ارقاو وفك مام یحد دلو هلا ۵تع

 رایدلیا فیملس یس هلجو رلیدید گی روی
 نالوا ۳ روهشمیرلهلرداه؛ ند شد رد یارسا هل وډ

 نااش رمکح كتقواوا کت هزراس E كرد ىلا

 یدا دو لوم ندناعوفو اشنا

 كوك قد رهژوا اھو صا ۳۹ هح نفر E û لع ءاتب

 : یتیددلوا دس د طو ك:ےلد لا ٤ دلا یا قوا 



 راددروط

 یدلبا دلج یار هرگیذکی هشع هلا هشرمع ترصح

 كلرکرد ید رب هد هدأ یدلهراب یبرب رب د اسحا ییاو

 یدعهدا ماد نسا

 زاد دردلواینب رل بصح د هلجرزب هسلا یلعو هرج ترضح

 رایدروت نشا ید كن هتد هليا هناما هب ەدە بود ودو

 را دروتک هب یوبن روصح وا یهدبعو

 قراقآ یرلناق هلفلوا یسراب جلف هدنغالا كنهدیبع

 ( م ییدیهشنی هللالوسراب ) هدکد لک هب یوبل روضح
 یدروصواد

 سودرفااةنجیرب و ۰ یدر و باوجوبد توا مرک !لوسر
 یدرو رشات یغیدلوا
 مال سا نډ قرەلوا رورسمو نو هدب a رزوا كلا

 تواسف الصا یالوط ندنساسل كنغاا .دنروغوا
$ 

 یدلب وسرلتیب رمو لزوکر اد هنکج هیج

 ی دلبا ت> راد مع هدهار یاتا نکیارولب زوئوک

 دنع هللایطر
 ورانا لا كسودرا شد رد یک هب شو تک هدق رط هوا

 ناوجو هدر هلبا یشک كو, یکیا ن دنماسور دک وا

 - هناشات نوکیدزوک هنس هلتاقم كرارداهب و نیفرط .دلاح

۱ 

 ح

۱ 

۱ 

۱ 
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 هد هز رام نادیم ندر یحوا كن هّسع ندیلو نالوا

 یدر_ و تشهدءهر اس یرالاق بنوشود
 هر هبیشو ی الصا هسا لهحوا

 هب هکلهم ین راودنک كردنا تکرح هنارورفم رلذآ رکبیقاب

 نکی ورول ناهو ررپ و تراسج هموفوبد ۰ رلیدروشود

 یدیا رابارما وید
 ی راترضح هلع هللا یطر قذدصلا رب وتا هدانا لوا

 ادم تع روک یدنسرا درک ر ناجا اا
 هد هک دتساا تصخر هرزوا كعا هر اعم ہاکی هدب وةیج

 مزوک رروک مب نس هک نیسمرایب رکیابا اب ا مرک | لوسر
 ا ره د نیس هدنس ل ربع الود زديساو

 یدمرب ناو

 یدالشاب هغعشالقاب و رکی دکر ر و هکع : روب ورلبا فرط يا

 یدیا راشا یلاوتلالع ندقرطیکدا هسا راقوا

 هک ناوجوذ مان هقارمس نب نراح ندنسهلریف حررخ

 ران درااشامت یس هلتاقم كناعخ*یکهدورلباهدب و روط.دورک
 یمدکوا ه دب 1 ند فرط ۰ یدیا ہدنګا

 یدنوقوط اکا قوارب نک ندنرزوا كب رح فص
 دیهشادتاندراص) | هتشدا ۰ یدتا دیهش یهراو

 ردول نالوا

 و هدب رح فص یک :دورلبا ه دنکنج قوا یاد رو
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 هدورک كقوارب ندیک بوشآ ندنرزوا كالا تار
 / یدلوا تربع بجو» هر هلج یسعوفوط ۵هثراح

 ید |قرف یرلیک هد هقرا هلرلیک هدکو ا كنب رلقوا لجا
 ندنس هکللهت كرلک هدورک یسهکلهت كرایک هدوراباو
 یدلشالک 1 یسدلوا هدا ز

 هب یوبن روض> عیب ر نالوا یسهدلاو كنهثراح ارختوم
 تیلست هعدنک هسا هدننج اغوا هللا لوسرا بواک

 هدکدتالاٌوسوید مهیاهت هسا لکد عءدبا ربص بورپ و
 هنج تالغوا كس ردددعتم لک درب تنج مرکا لوسر

 1داکهد دصهنن رز ۰ ردشمروب واد ردهدسو درفلا

 ع- هدکلر ملا یراخ راب ما لوس
 برات ( بولوپ ی هکلوک یتیدلوا شعردناب لداعم

1 

 ندعس یعل هد ”ag روا و

 هل.ازادک وزوس لاک ويد ( ر ویترصن كکیدتا دعو اک٫ ۱

 نابشو ۰ یدلکوس وادعفیغ> ر هنسو دنکنکرلبا زابو امد

 کالم هتسشدا رکب وبا اب هدزم ) یدنابوا ردا مست
 ود ( یدلک هدادما مالتتساا هيلع لیئارب> هليا مارک

 یدروا

 نواو و ما مرهیس ) بویک ییهرژ مرکا لوسر هدعب
 وراشط ند هي كردیا توالت نس هع رک ترآ (ریدلا
 14 زوج

 ی ود هفرا ت ولد ر و تعج وا ۵ دی ( یمن و
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 نولوه ما ) هک رک تبا یهدنفرط تسوأو ( ردکعد

 هسکو ) ید یسانعم كنابولوا ( سه عج ن ۰ ۶

 ) زرد یّرععاج ربدوجوگی و واب وطرب ش نار نیک شم

 ۱ رولوا كعد
 موبوشا لهجوامهاولاین هلهجوزکیدتا ا و

 ند دمه نوکوب ر هرس هنه تعاجر دوجو كر ) هدردن

 یدیشعد (نفجهلآ ماةتنا ندنناحشعاو
 ندکج هلک قرهلوا لز ان نکدا هد E ةا ةع رکت باول

 نالوا یسنلع لیلد كنهیدجش توبنو ن دن ان آ نرب وربخ
 ا چم

 و قج TT یینق ۷

 تفویکیدید وبدلا نولوب و ما مرهیس هدب ويک ئهرز

 رده روج ولد مدالک ا غدد واه داره

 ةشدم هد واک ردق هنن راوچ هن دم هحګدقم هکر دب و رح
 ر

 نب زرک نالوا شهروئوک بوروس ین راناویح كنسلاها
 و هلا شد رو فلاوط نالو انشد هد هاب كن رهفرپ اج

 نو ؟ .لوا یکج هلک نوڪا دادما هنسودرا 5 ساق

 یدلدیشدا

 لبست همالسا لها اناذ یوق كنسودرا شب رق کو بلاح
 ۽, جدنا ع هورک نالوا نیشتهبداب نکیا هداب ز ا



۲ 4 U 1 سس u 

 مس  PLE E CRS N ED TT Eو  E e E SATE e EE E SEES SEE EASا

e 

Fهک ۲۱۸  

 هداعلا قو یرلئوق 4هسرولوا یح 4-اق هرلئا هدب واک

 یدلواراحود هی هشیدناو سال : مالسالها وئدرو وا

Eدادما همالسالها هلا رلکلم ند را قرط هن رزو  

 یدلروب راسلت ییج هئلوا

 كا دادمآ دنسودرا هکم شرف مقاوااق رباج نبزرکو
 ید سودرا شد رف ن 1 هجور هد هسلا سوپ هدا

 رظن قرص ند دادما 1 ینندلآ ربخ یخددلز و

 زدات
 ولتدش تیاث شمالروک یلثم هدانا لوآ هکر دو رمو

 هسا و شلوا نمروک یزو ؟زوک بوعیج راکزور
 یشاک كمالسلا هيلع لیئاربج هليا مارک تکنالم رکم
 راناسنا شهبهرانآ قاباو ۰ رلذلک هب رح نادیم هک شعا
 بو الغا فصوشراق هرلکشءهو ۰ ۰ راشکروک هدننروص

 ۱ رلسءهروط
 هدنسهرا هناننک هلبا شی رف هک ردندهروهش»تاناوردول

 هناننک هرکو ب ندنکودبا شاو عوقو راهب راحت هلتفو
 هد واک ندهقرا ردا ذاصا نونع قیصرف یس هلق

 نکردنا هشددنا یسهفناط سرد ود رازوسعا مو

 هقرفرب ی دم كالامن ها ۳ 2 ندنراهش هنانک

 مررارب هک دم هد بولک هنسودرا س رق هلا یراوس

۰ 
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 بوشدوط هلالا هليا ماشهن نراح هقارس هک و لاح " ِ

 لچک راکلم هليا هروب ولندشر هلب وا نکیآررزک
 شعتواص بولا تک بولت ] نیل را هجا ۳

 هشالتو مهو یتسدشاط شد ره زر واصكن او

 شمروژود

 نکییقاب هبهقارمس رس ) ةش روا كنآ لهجوبا وح

 نر یرا ر ۰ ردراو یافت ولزرک هل ا دج كنآ

 كد اکا ن ن هدمت دراو د هد وئود هرکص

 رس نا مردرک وا ییشداوا كعد a ییاراد-فرط

 یداشمرو تراسج هنعوق ورد ( کی وروپ
 رکسعهدنراقدراو هب هکم هذن ولی زوب یسودرا شد رقو

 هسا هفارس ۰ راشعد یدلوا بیس هقارس هثما" رهدا

 مدع وط یرکتع ن نعهردب لار ی هللاو ) هدک دتشلایآا

 شعد ا یر کنم ره طود

 ندجدع یب و سالبا ناروک هدنتروص هقفارس کم

 نالوا یسهنوع كسلبا راش روک هدننروص كرلمدآ خاطر

 شعاراناطیش
 فرشم هلیا مالسا یرراسو هقارس هرکص تدمرب

 یشیا ناطیشو «راشلیوس هدنرلدب یساروپ هدقدلوا

 لهاکهددص هن ۰ رلشا ر > یتفیدلوا

 ا رلشاط قجةفوا چوار مرکا لوسر هدانا لوا
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 نوسساوا هراقو حج یرازوب نعد (ءوجولا تهاش )
 یدتآ هث روا لرلتسد لر هب د
 كنب رانورب و هن رزوک كراکرمشء یب.هنادررپ كراشاط لوا
 یدشا ماسرسیرذا هد اتباصا هنن رکیاد

۵ 

 یتسازو كنسودرا شب رفو ند هد تام تیثیک وب 3
 رد ند هب ونعم بابسا نالوا بجوم 1

 ی هنسودرا شیر و ییالوط ندرلدس والتءول

 نوجا م وعو هلج رب 2 تربصح 8 ییددلو ۱

 ۱ یدرب و ما
 هدب ويمر وچ زوب ندند نوکوب مکره ) هک هوش
 ىا هتلا 7 باج هسا ایا تو ادیهشو 1 هرات

 هدمش 7 9 0 سم دو

 یدیاه ردنا قی وش یتمارک باوک هلبا ززوس روم
 یدروب ودر کیدا ۳9 3 و هلج ولت دش

 یرات رم وح دنع هلن یطز ماچ نربعندنس هیق حرزح

 كم رک هتنج هب هب ( ا یس هدر ھم تح ك امرخ

 ۳ یدرب قو تی ندکلوا هدألا كرافت رحوش نوعا

 دنا ہر یرامرخ یهدنلا كرهد ( یباکب ی کد
 روک ۳ و كتداهش بودا یس لس “را و

 یدتا موه هش رزوا نمد لر ی وس رادیو و چ
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 1 2 رک هج ۳

 هسودرفلا هح قرهژو ا دمو

 یدک

 كرالوا دیش هلا حالس عسل ندقوا هددیمالسا تام

 دنع هللا طر ۰ ردماج نر وشا سک

 دیس دن ره نداهش یخدقوع یلغوا كلوب كنوداخا ر وع

 ندنترص ینهرز كج هلببهلوا عناماک | نوعا قوا لا

 هن رزوآنعسد كرد !فیسلسنا هو ۰ یدنآبوراقیح

 ی دردلوا نب ردح ندا رشم . یدشا موعه

 یدریا هنداره بواوا دیهش ید یسودنک تناهذ

 هنع هلا یر

 راد دت رکسورلبا بولو |هیلعلاد به ید مارک باڪڪا راس

 ییرافص كنند هللا موحهو هلج فرط فرطو
 راد درب
 هنا ر «" هرج یالسراكمهالا صوصطایللع

 بوران یب را هقرف ند دسددا موحش هلوف ییئفره هذع

 یدر
 هنکو اقرهلوا وراك | جد هنع هللا یضر ىلع ثربطح

 یدرعب هب کیا هلا چ یر 5 تم نر لک

 ترضح دوسالا نب ةغمز ندنراسر روه ثم كش رق

 يا لرد هلک تار هنن زوعوا كالع dl ه و
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 ید دوع الا ن لیعع یردارب ۳ رلد ذلىا مادعاو للتو

 یادو ۱ لتف هد ور مص وا

 هل هاناب فس ولا صعاعا | نب , ورع نالوا ند: ساس و رك 46“ ب

 یدو هد دعفوو وا هلو ا راز

 یشک ترد نالوا را سیر لوب لأ لرهس قاما

 یدنلوالتف هدهجاهءوب

 یراضنالا رسب وبا ین یم حاع نب هين هک هلی وش

 هل.اهرج ترمضح یبا نب هینن یردارو یراترضح
 هبن» نب صاع ییغواو صاقو یبا نب دعس ترضح
 ترضح ی یمهسسقنب صاعلا وبادر, و جاج نبا
 رایدتا لتف ىلع
 نرضحندشر 0 یاس” ور لع ترضح هعسل ندرلدول
 ترصح و E 3 ان هک 2 كو

 هد ا اب ی لوت یردار كلارك ا دو دخ

 یدسا لتف ید یی دیما نبصالا ن هر لیفس
 هلا ناب راک دو هدم نایفسوبأ نالوا ا ر كن هیما یی

 یدّملوپ هد ارک مح موب ندننیدلوا 2 ا
 یدنلوا لف هد هرصوا یجدوا واول هل طاح یلعوا ط9
 جد ماشه نب یزننشلا وبا ندنراسر روپ تم كشب ارو #
 یدلوا لوتعم هدلادأب ز نب ردع هدا اوو

 ۳ ییهحوا نالوا ید لو كم و 1
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 u مار ت اوصا بهندنغ> هوا تیفیکرب ا

 یدرزنسا كمر تک

 ندنیکرمشیاسور هزج ترضح هلن لهج واح
 نسقوبا نالوا یردار, كدیاولا نیدلاخندم ور سو

 یرذتلان هنلاد بع دمو بەن ی ع ترضحو یدیلولا

 رایدلبا م ادعاو لو

 ندوعس نالوا و كنهلسما ندشو رد یاس*ور 2

 یدک ل کر رگ نرهح ید فور کاو دا

 هدد رم تول یجددس الادیع ندو انالوا یردار كن همس ورا

 یدئلوا مادعاو لق

 دونعیلزوب جیوفروق وزو ؟كپءدتشاب ش شع هس راله ج وبا

 (ردشمروغوط نوا نوک وب غب مانا)بولوا نو و

 هکنج یب ر سع نامهو ۰ ردا تراس راهظا ودد

 یدآ رروس

 دارا كلا یر 5ı مو رع ۳ د الو | یربشع یدنک و

 یدبا زام هلیراو هثناب ندنرافدلوا یتفیح ج تولا

 فوعننجرلادعهدانا یتجهشوو اوهنرب رب رگسعیکبا

 ه دنعاص نولوا هدب رح فص ىرلار طح هدع هللا یصر

 یدیا شلوب ناوحو رر ندراجت یب هدناوصو

 , کا ةجول رک بوکح ندنکب كفوع ی نجرلادبع ی
 و ۹
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 | لس تسوک اکب نیسبمرون اط لجوبا نسهجو# )

 )ا

 شعد
 شا دّیع هر هند ) هدک دید نیسهح هاب هنفوعناو
 4 1 ۲ تو دنا هلج هن رزوا ی 1 رک یمج وبا

 شهر وباو>وید ۾ 6ج هلو .دروخواوپ دوخ ابکجهررداوا
 لح وا كالذک ید یرکد ندناوجول دا لوا *
 ی ہد کد د 59 هاب هتفوع ناو شمروص
 یک یکیدلی وس كن رب وا

 ا ر اکزور هدتفو و روفر, وب فوع ننجرا دبع
 ایا چت ندنززوس هناروسجوبلرات نكر ونوشودوډد
 اار ةعر کم هسا ناوجون یا لوا #۷
 شعا رلشادنرف یادق یا مان د ذوعمو ذاعم

 زوموط هليا ا مور ب لھ ج وبا هد مرصوب هتسیا
 کشددارا هتسلا هرلدا قوع نیا نت ار نواوا ی وط

 لشزسوک ییهجوباوید
 بواد زوسی کنیهاش هتتحو نوا الر 3 ندر, یس کدانامه

 راذعا هلجو موجه هنب رزوا تلهجوبا
 ییادقرب مات حوجج نیو رگنیداعم ندراصتا هن هک و لاح

 شەروشود تصرف ەداناوب * شردهزوک لھ جوبا ید
 ر تال عحودا ۱ طعف ۰ شروا و هنغادا كلهجوباو ۳

: 
1 
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 هددرسصو) شما هراب یوق ك هلا جلد جد هم رگع 1

 تالهحوبا توست ییندذوعم هلی داعم یرالغواكنا رم

 تا رق نالوا بر لئاق قرشا ییسودنک له>وبا

 هدیاره ود د ی 7 ییهندعلهاو ۰ رولپ یسیر

 قح و دیک هنحو ڪ ك كار اهدنلا كل رلتا نکا رواک

 هدقدروا هلا حلق سود ےک یرلترنضح اعم کوب
 دسردلوا مد آر هقشبند رایجفج ینب یکشاک

 ىد سود

 هدب و دیک مکر وی هنلهجوب اب مرک |لوسر هدانآ لوا
 هللا یضردوعسن هللادبع هدک دید رروتکربخر هر دا

 یدنیک هنن اكهجواو ۰ یدترکسیرلترضح هنع
 هرژوا كك ییشادنامه e رویشکح ناح کی

 لهجواو ۰ یدصابهشوب هلیغااو ۰ یدنوطندنلاعص
 یدد نی لهحابا ا هدقدحآ ین ب و

 ۳ اور ییهدلاح یتندلوا شاک ےس وص هسلالهح وا

 نیس سمج هرب برص كباب وج نويو یا) هد وع سه

 یدعش نا سه كمرداوا یس هلیقو موق ن یک كوب رب

 یف هبلغ طعفردسیشناغ هلواوب آ لکد شیارب شاوا
 ید روصواد ) ردهدق رط

 E همالسا لها دیلعو تی رصد ید دوس نبا ۳



 اوج ودد ۱

 هک ۲۲۰ ۲
 س

 تااح لیهجوبا ید ند زوبوب و ۰ یدرب و بآ
 یدرودوددساد 

 رک لر وسمدجخ) قحماواسوبأم ندنهجره هلب وب لهج وب
 اهدتاقر ید مدنا ت سد كلا ردق در ی دعس
 یدسک ی ا ناره یحد دوس ن ا ۰ یددد ( یدنرا

 رفک توی باعا جد هگتشنفت وص لېجولا لصاطا %

 قرەو اسوبأم ن درو رث و ۰ یدتا رارمصا هدتلالصو

 هيلع زرد ءا ۰ یدتیک ب ویلراعصا هع > ین اج

 كلج وباو 9 ی دج كن ی

I a 5 ۳كلج وا انشدك  

 ۱ یدروتک هیوبت روّصح رەد یشاب
 كتءاوت و * یدتا رس هنرمصذ كهللا یخد مر ؟۱لوسر

 یدروب ولد ردول هتساا یوعرف

 ندک دروک رلشنا هیت دوع» ییغوا كن وئاخارعع هدانناوا

 ارهنعهللا یصریدلو اد,مشیخدوآیب رک فو یر دارب هرکص
 هدهرصود یح د ماتهن د صاي نالوایردار تالمجوبا #۷

 ۱ یدنلوا مادعاو لت
 ییارب ندمالسالها دوعطن دنراسدر روهشم كشي رفو
 كم رج ترصح یخدوا هرکص ندک حنا لر هرس یتاد

 یدک ن دن ماد

 قحهنایط .دنسود را درد ءرکص ندنمادعا تالهجوباو
me
a 

7 
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 رایدر وچزوپ مو« یلع ويلات هتک "
 یحد رلذیم هدنارارق ۰۰ ی دئوت روق رل:دنا را ترا

۱ 
 ن: يما نالواندن رار یک هد هجرد یجیرب كشب رق
 لوص كن هب راحت ۰ یدیاناعنش هدههوراتخا مهرک فاح

 ما لع لقوا تیاهن نکل ۰ یدناط رفت رود
 ملست هن راترضحفوع ن نجرلادبع یتسودنکر ار

 یدلوا روبح هکا
 قکار عاص یر بد ههءدق هفراعم ید یقوعنا

 نکراردنایدرفالراداکوب بورپ و رارق هکا بسا هرزوا

 نار یرافصبوش رو هرلرو وش e فلاخ نی هیما

 شمروصود (رداهب

 دبع هز رج ترضحنالوا هللا لوسر جد فوع یا

 شرب و تاوج ودد بلطاا

 هل-وب یززب و ندا یرلشیاوب هزب ) فلحنب هیما
 شعد ( ردوا به ناب و

 هع هلا یطر یسدح لالب هیعا نکا هدزو-سوا رانا

 یدشابا هت ز وک كن را ضح "

 قوح كب هلالب ترضح ةسيما نکیا هدهکع ہکو لاح

 ی 1 لل ند ا مک | زرعکشا

 ۱ هیها یو كلەرفو هرفک هتشلا هلل اراص ا )رف



NIA.تو را و اس  

ِ % ۲۲۸ ¥ 
0 ۱ > ۸ 

 ۳ داعم عو كواخ رفع هلکع د )کد دل وا نکن روا

 یراک در دلو | نلح نب هیمابودرکسیرایضعو رکن د ندراصنا

 ن یل یل وا كنا د یراترضح رسان نب را هداننا
 یدتالتق ویا

 لهاو ِ یدلزو هدلاح اند كب یسودراشد رو لصاا

 هد واوا حورح al ران ال او بوشود هد هب راع ناديه

 بواوا ره ترد نوآ یوم كنادمش ندیا تافو هدعب
 یسکیاوندنس هل حردرح یستلاو ند رحاهم یساتلا

 یدیاندنس هل. سوا

 یدر دیبرگ تولوا رفن شع سرا یرالوتعم كل راک شم

 ىدا ندنساسو رو یارشا باشت رق

 ترضح بواوا رفن شع ید نیک شم نالواربسا

 ليعع یراهدارو بلط)ا دع ن سابع یع ربع

 ندنفارشا كرربسا وبشا عس رلا نبصاعلاونایبوز كذب ز

 فرمشم هلا مالسا بهرانوب هرکص تدمر ۰ رایدبا

 كنارساوب یتدریج نب زب نعوبا یردارب لر نب بعصم
 یقرسشم ها مالسا هدرد مو) هدلاح ییددلوا ندنفارشا

8. ۱ 1 
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 یاو یورخما ماشه نیدلاخو یرماعلا ورع نب لیهس
 یردارب كنهدوس ترضحو هللادبع ییغوا كفلح نبا
 یسولدازا ی ی هیها و دیلولا ندیلوو هر 5 رہ

 ىدا ندنفارشا كنارساوب د ساطسد نالوا

 كش رف یاسور نالوا لوتعم ۰ یدتایما مرک | لوسر

 فاحن هیما طع3 ٠ یدانا هذگا ی ودر یزد سج

 هنن رزوآ هدرب ینیدلوا ندنفدلوا شمش «دنما یهرز

 نیلوتءدارفار ات ۵ یدلورواقر لا قار وطوساط

 یدلدىا نفد هداروبهداروش جد

 هنراح ندز هرزوا كعا هدر ید ر دطم وب مرک | لوسر

 یخدوا ۰ یدردنوک هب هن دم al هنع هللا یر

 یدرب و هده هب هن دم لها بوراو

 هللا یر هدر ی مس هع رک دلش وشر تنا هدانن "1 لوا

 دی هند كد ز ترمضح هلکعا تافو یرلترضح اهنع
 ناناو هد ےب ده ندنک ودا شادانفد رونه مدل وصو

 یودرا هت وب 3 یدبا هدنحا عامو نزح مالسا لها

 درک ۰ ات | عب

: ۳ 
 ها



 رب اد دنکح هلک مزال قعاه ځد ه دنفحارسا هرکو ۱
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 ا یتسدلک,ا كنع ہیک لوا هساا مرکا لوسر

 یدعرکوش وا هنن زوک ىرلار

 سالو ازستح ارالصا كمرک | لوسرینارضح مارکر اصنا

  یغیدلاق زسوشوا هک ن دنراقدلوا ر دیا مال

 رایدزوچینب رلغاب ك سابع بواک یرلپطمب یکی راکدتشیا
 رلددتنا امدتسا ییفالطاو وهعاناعو

 هدکح هک مزال قلو ا هلماعهولرد هل هدنفح راربسا رک و بااح

 هل ایا رهدنعحرانوندنعدد1وادراو یھلا جو زونه اک

 یدرواک مزل قالوا 4 ءاعم

 كعا هرواش» هلبا مارک باحصا ها هدرلشدا نالو هلبایآر

 یدبا یراهینس تنس كثب راثرموح لامر

 یدرلب وس تس رسد 9 سکه هدنروسم ساخو

 یرلترضح هنع هللا ىضر باطل ن رع صوص ىلع
 ها رزسوک تیالصو تعرس ردقت هدلاتتما هب یهلاجو

 هلکوکو  هرطاخ الصا یخد هدراذبا قجملوا هلا یأر
ab۴ ۰ چ 9 0 9  : 

 زردسا یزوسو ۰ زرب و یاد یار ددرت لب بوی#اب
 یر هور دمت بواوا بصمهدنآر اب بک و . ئدا

 زدشتود قفاوم هب یهل | یو نالوا لزان ندهرکص

 هل اقح هک ردثاثید قورافلا رع هنسودنک هيلع ءا #

 ردکعد ی دا ریو ید هلآ 3 قیسهرا گالطاب

۱ 



 ډک ۲۳۱ ۶

 یدروب هر اسا هلیمار ک ناجا زیپ ترج

nیدتا با رفطو باغ هرانآ یزمس  

 یدزوصود سا قعاهت فح ارلنا ید

 قلوب كنس هلج هللالوسرا قورافلارع ترضح
 یرلد رطح هلع هللا یر داعم ندعس ۰ یددد زدروا

 یدشو هدیآرو ید
 ا یعهشو جر كم رک |[لوسر

 یدتارارکت لاوس یکلوا
 كنس هج زدند نک ر شم یاس و ررلن وار ر

 هدهسلا یدلبا رارصا هدننآریدنکب وند یل مروا یش وب

 یدمروی لوبق هنب مرک | لوسر
 ندارسا نوعاا قددصلا ركب وداترمضح هن رزوا كنا

 بسللو یأر یی رالروس یالطاو وع قق ردللا لدب
 یدلبا

 ندارسا تو دنا لو فاز كلا یجد مر مر ۲ ۱ لوسر

 یدتا ما ف رللر ويا اص قر ەتلا لدن ےھرد ك رد رد

 یا ن هبعع دھار یانئا نکردیک هی هدم طو ٍ#

 یدردتبا لت یراح نب سضذ هلا طعم

 یودرا ه رکص دقت اه ہیک جوا هدردب مرک | لوسر

 یدیشهروب ندوع ههندم نوغلاق هليا نوبامه

 ندراجت شب و ۰ یدما ریارب جد ٤ انغ لاوماو ارسا

 : 1 کنار قلم هن رزوا مانغ لاوما وشا نوک 5 هللاد.ڪ ۱
۵۹ 
 واچ
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 یدیعسو هر ط نالوا روم هر لیک یش د نا راک ۷

 ردنا وهس> ینارطا یرلترضح امهنع هللا یطر د: ژ
 فن رشق هردب باح كعرکا لوسر هدنرل د وع هر ثس لھ

 لوسرهرکوپ و ۰ رلذترکسهف رطوا يدرلنآ هلب رلذآ ربخ

 توشواویهدهاریاننا نکرواک هند لع هرو ودود مر ۶۴ ۱

 ردراشا كد رت ی کج وب

 یگ انغلاوما مرک | لوسر هدقدلفیج ندنزاغوب ارفص
 a ۰ ید: !ییصت دما )1 ایصا هرزوا تاواسم

 ۳ هه بدم بوغار , هدوریک

 لوصو ه هدم ۵ رکو ل هلت دج ند هثدم و 3 لوسر

 ردشعا رو سه نوک زوفط نوا هديب یسلوب

 لوسرو ۰ ندا رو هر هن دم د رسا هرکصنوکرب

 هلزوک هرلناو ۰ یدتغاط هنمارک باجصا یرلنا مرکا

 یدتبا هبئتوید زکفاب
 رام هز وک هرعسا ی,دسهناخ ۳ نت ره هلته حو

 نیکنز هجلیخ بلطلادبعن سابعیع كمرکا لوسر

 ید هللا ما نکراعیح ند دکم 8 ید تاد

 مروب دیک 44, راګ نی بورپ و نوا ولتیلک هنسهجوز

4 
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 ۳ فقاو هتک هعشد ندنسکیا کوب طعف شد

 ھه

 یا
 ج دەنا ءززوا كجا فرس هرکسع سابع هقشب ندنود

 شم ادناه رغ تو نکا شلآ نونلا هعایخ

 نوا یسودنک رک اک | هرکوپ ةا مرکآ لوسر

 لدب نوا لفونو لیتع نالوا یرهداز ردار كرکو
 نالوا ی ندا م دهب راح هدک دتا ما سەرو

 یدتباچرو بلط ییسادیابوس الدب وب رو
 هرزوا كعا قرص هرم اع مرد جد مرک 1 لوسر

 یتساجرو كنا كرد رم هغارب اکس یتوتلا كد دیش اط

 یدغا لو

 ( نیسنمهج هرب دال د هد و ردجآ ی 1 ینا ( سابع

 ای

 كغيدقار , هلضقلا ما ییف ) مرک ا لوسز هن رزوا كنآ

 یدرویب وید (رانوا

 هدنن اب نگر و هنس هحوز یرانوتلاوا سابع هکو لاح

 شعا قو ۳

 شروصوید ( یدریو رب مک یتوناکس) هيلع ءا

 شەر ویب ولد ( یدرب و ربخ عد ) مرا و

 شعد (نیسوداصنس هک مردیا تداهشی )د ساع

 شءروت ع تداهش هک و

 م قم لد یک ریسا راس بویمهریدت ل 2
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 یدلبا تدوع هر دو ردنا اطعاو ارادت

 یجداسور ۳ اس ندا اضعاو باج ییلیعم لدب ندهکم

 یدالشاب هتدوع ییردد
 نالوا یسوزاب لا هدد ویلوا یراد-فا هکمرب و لد»

 هدغب و كهرک وا وزابهغجوچ روا ندراصا ید ارعا
 یدانوقیلا هد هن دم هرزوا كنیک هی کم عنامالب
 یسلاها ەدە تولوا قو رازابروفوا هدنسلاها دکم

 یدلاغوح را هنسک رازاب ردقوا ید هد هدم

 اهنع هللایصر بث ز یسهع رگ كمرکا لوسر هدررص و)

 دب كعد را نا صهلاوبا توز یحد یرلد مّط>

 دژ وبتقویییدنلوا می وزرتهصاعلاوبا فسیا یلندرکو
 اهنع هللا ىضر یربکلا ةمدخ ءنلا ةديس یسهدلاو

 نالوا یراذکر ب ەسە کز لوب كە دح رضا

 نراسالد یک لام قل اص رک كلا لالد كکلاندرک

 یدخا رثأ: همارک باحصایسمتج هنادیقردلوا
 یدلکتقر هداعلاقوف كج روک ینآ ید همرکا لوسر

 چندتا رسا تذب زار هسر دنا بنو یر )و
 سس سس س هد

. 
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 . باعصا ۰ یدرویپ ولد ( کی رب وچ ورک یخد یاد

 ورک یلندر ؟ورلیدرورلاص ی هاع ۷ ودا ید مار اا

 رايدر وج
 هر هکم ولیت روف ندنراسا لدیالد صاعلاوبا هلتروصوب

 ارخو*ندنفیدلوا مصم هرزوا كلرمشو رفک طقفو نةك

 هند دعبولب را ندنا یراترمّضح اهبع هلنای هر ثب ز

 ردشعا ترعه

 ندنرعش هک روهشم عاش مان یه عودا ندارمما

 مااا لها دورا يف یدنا قو یم هام رىم تو سو

 یدلر ویلاص لدبالب هل ط رش ق املوب منه اع

 ید هعاور ن نص هلا بط: ن بلطء ندارسا هن

 یدلروب دازآ اناج هلل وب
 كمر و هرطف ةقدص هدنرخاوا كفن رش ناڪ مر

 یدال یزام مارب هدرطف دیعو ۰ یدلوا بحاو

 یدلوا ضرف هتسو ید كمر و تاکز

 ش٤ كتسهفناط شی رق نالوا مرهنم هدردب الاب هحورپ

 قویسلا هيب بولوا مسحا یرفتش و لوتقء یرفن
 نایقسوبا ۰ یدنا راک هب هکم هقااق هشو دیر هاوا ر امرا

 هر هکم ربارب_هلرلثا ید بلطلا دبع نب ثراح نا

 یدراو
 جلد ما یسهحوز كاع هدک دشروک هلا بدو رو
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a RE AEE. ید عفا روباناتوط واربک یتمالسا بواوا یسه 
 نایف-وبا بهلوا هدلاح ی لو دلوا سالا مصاح
 یدروص یسهعقو زدب ندنراحنا
 هد رعي دلوا قالمهرلب دز الا لک د یس ر مه هاو )یخ دوا
 ۳ راک دلیدو لتق ینب راک دلید لدتا ماست هرلنا ی زرحرا هقرآ
 ارز ملبا یخد بییعو مول یان نکل ۰ رلیدتا رسا
 تمواقم هرلنا یدا راویراوس یالار شعب هرلدا قابا
 یدرب و باوج ورد (یدبا لک دنکم
 (یدا GS یراوس ککیدروکوا ) یخد دار وا

 یدروا هلسر کا نولک هبضغ بیا وا كحد
 یسندنفا یهاوک / راح: ) ںواک هتربغ هسدا لصقل ما

 هلایربدرداجرپ كرهبد ( نیسروپکود ود قوي هد دو.
 یدراب یتشاب كب اولا
 یدلوا هتس> یا ندنردک و ع بهاوبا هس رزوا كا
 هتازاحم راد بویلرامصا هّجعج یتناج هرکص هتفهر و
 یدنیک
 نالوالوتعم هدردب رد او هد کم یخد ود رک 1۷ انس

 ۱ یدتسا ام هلا داب یاعور

 تدوع قرلرا رفظءو روصنم ندردبدسیا مرک | لوسر
 بهو یدل و توق هدان زك مالسا ند هدک دتا

 ۹ یدلب یرزوک هلرلزوسد 8
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 ناملار خاین نالوا روک ذءهدناروت رلیدوهب یک. د هده "

 یرلیضءهب ندرانیعاناءازوئهو ۰ یدالش ابهکعد ردوب
 یدلک همالسا ارهاط یحد یرایضعب ۰ یدلبا ناعا

 ۱ دوب رلعذ ام بخ رر هدنا مالسا لها هلاه> وب هتشا

 یدلوا

 هلا مرک | لوسر یسهقناط دوها هرکص ندهن وبل ترعه

 كب رحو قي وسشت هکنج نب راشد كناو كماقتا كنج
 یدنا رلدعا هدهاعم هرزوا كمالبا

 هصد رق هجول شا هحرک ارل دوهد یکەدنراد هندمو

 :ندرلنوب یا ۰ یدیا مسعثم لد کیا مارا

 هک یدداراو هم هر رواد عامو د ند دوهد ه٤ش

 ناعطب رہ هدنراوج یس هیخان نالن د هيلا كيدندم

  تراسجیرودنکو نیتمیرلهعلق بولوا نک اس هدلحم مان

 د اعم كرنا یس هلق ح رزحو ۰ یدا قورعم هلا

 ا

 ندنرلو دلوا شابادهع ضهن مرا لو دید رب ندم السا لها

 كنلاوش یسهنس یجکیا وشا كبره ا لوس ر

 هابل وبا ندنفارشا یس هلو سواو هدنط-اوا

 هد هادم د رار طح هلع هللا یطر رذنلا درع نا

 دنع هللا یصر رج ی یل رش ءاواو توغار ماتم اه

 د روح
e 

 ند هش دم هللا مالا تاع بور و هلأ ك

 تر 3 ل ا
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 یاتنیق ىب ردق نوڪ شب نوا بودیکو ۰ یدقیچ
 یدشا هرصاح

 یازشا ۰ رایدلوا روع هيلسا هدهدعماایذ *و عتاها
 جد لولس نایاب هل ادم ,عنالوانیهفانلا سر ندحررح
 هدا ز هدصوصخو و ماحرنسا ی : ودع ندلتو ا
 ندمادعاو لتقف یرلنآ مرک | لوسر هلکعا مارباو ر 4
 یدشا د رطو ۳ هنفر ط ماش ا ظ۱ قرص
 الا تد نسج كل هراس لاوماو رسا نانلوب دنر و
 یدلبا متصل هدّتش نيسم و اغیسفاب پولآ

 هب هکم هلبا ناب راک دوش هی ءا ن بر>ن نایقسوبا
 قوزونید ر la نالوا مرهم هدر دب ندنس هقرآ بوراو
 یهد هجردی رب کشد رب و هدنرلف دلوالصاو در هکمنزود
 نایقسوا ندنفیدلوا رسا ی | وات ی رک یو
 مالسا لها قرذناو هد la و كارو عیطااب

eتاد رطعو قمامر او هاب راب د رأق هک دعا  
 یدیشعا نیک هر زوا كماعروس
 هو ۵ ده راوج تو هیحندهکم هلا و کدا هيلع ءان

 ه دیدم رانا ۰ شردنوک وادا زارب ۵ هر ورلبا هدک دلک
 زر نالوا یسهفاس ردق تعاسرب
 رادع | دیهش ینادرب

 ییرکب زود و یراوسنا کس یکی کد دا یا مر ۶۱ لوسر 2
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 رلودتا تک ع ۵ طظ 13 ه.> لد ےل م هلا ةا
  “ ه سی ك ر ۰ 2 ی نال 5 " “ې

 ینساجآ ییلنوغزوب ردب زونه هسا یسهفناط سنرد

 رایدتوط زاوا هرارف نامه ا شاعرا
 یب رالاوج ءرخذو داز ى ەدنرلنا نوحا كەهلەيفخو

 رلپ دتیکو ړیک بوچاق هلبا تعرس لاک قرعتآ
 ندنرا هق ۳ طوعف رلب دم هست هش رق مالسا لها هلته وب

 هر هربخذو داز ییبخ هجرسنجز بوالپ وط یرالاوچوب
 رلیدل وا لات

 شلاق هددندم ح راخ هک شب مر ۳۱ لوسر هد رسول

 شلوا لصاو هب هدم یک رشت كنه | یذو

 ی دبا
 باکو ۰ یدک ناب رقو ۰ یدلیق یزامماریبیسادرذ

 یدتا رھا نوجحما ی ریسک ناب رق ید هعارک

 یس همت هع رک كمرکا لوسر مدشآ دعای و هنو

 ىلع یسهدارج یی راترمضح اهنع هللایضر ارهرا داف

 یدروی حوت هش راترمضح هنع هللا یطر بلاطوبا نا

 ترضحو ه دنشاب شب نوا ههطان ترمضح ا *

Jeیدنا هد: شان رپ ر 5  

 دنع هللایضر ن وءظم نب نام ندمارک باتا رایک

 ردشع اتلحرهناقب راد هنسوب یرلتر > ۳
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 ردشمیک بوجوک نداد

 هه وبل تثعب هليا هعلاطم نه واعس بتک هيما ویشا

 هنلما قلوا ناما ر>ا ین یو دنک طعو شلوا علطم

 یرلت رض > لسو هيلع هلل یلص ینطصمد# نکا شود

 رارمصا هدتلالضو رفک یاب ندا د هاکعا رو هط

 هی م ه دعا بول وب هند است هدنس هعوو ردن ۶ یدرلبا

AEرد هنن ودنک هدقداغوا هنس هد رقردد  

 یرلفدلوا ٹا تاكد رق یاسور نالوالوتع» هدنس هعقو
 ن هتعنالوا یزهداز یادو . شازسوک یو دوپ ءم

 یرلق دلوا هداروا یجد كن هعبر ن هل بش هلا هعس ر

 هزرلناآ بوراو هنشاب یب وڌ لوا ندنغيدلوا شارو رخ

 ابفاعتمو شات وس .دیصق نوزوارپ قرهلوا یس هجر
 ر ف
 كنهتسوب و یدلوایس هنس یج وا كل هب وین ترجگهدعب
 یس هلیبق رمطاو ندنسهفناط دومب هدلوالا عبر
 یداو عودو یادعا كد رشا نابعک ندنماسور

 رک | لوسر بواوا عاش فرشا نر بک هک هلب وش
 E ا او و *یدردباوع#

 مالسا لھایشد رق  كلر هیلب وس راد رم ی :س ذعوو زردی

 دنا نیک ف هحل هئه لع ا
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 یس لبق یدک اسد ندع دنس لبق سو او ندراصنا

 رایدسک شاب كبعک بوراو هلیقیفر ره ترد ندنراروالد

 رابدّتسوک تربع هراسو

 یالوط ندنو بواک هب یوج روضح نیلحابص رایدوهل
 ورد هت كسک ید مرک | لوسر ۰ رلیدتبا تاکش

 بویمهبدیشرب رادو هد هلکع انا یغددلوا داسعا اب اس

 ۱ را
 بودیکوربندهئوا نوجا . شد رق هرکص ندنسهعقو ردب
 قارع ندنغیدلوا ولهرطا لوب ماش یراق دلوا هدکک

 رلددالغاب هک اک نو دیک هماش قرهشالوط للود

 و دا تک رح ق ا راک شب رر هلی ود قارع هداتناوب و
 جد یزعلا دبع ن بطب وح هلا هيما ن ناودص

 ی دیار ارب
 هلا یراوس زود هدقدلوا رادربخ ندنآ مرکا لوسر
 یدردنوک ی نب رات رطح هدع هللا ی صر را نو

 یاب راک لواو ۰ رلددراو هنشاب وص مان دد

 رل دروتکه هن ده بولآ یلاومانالوادوجوم ۰ رلیدروا
 نيد كسجنوب هکر لیدراقبج ییسج نوا لالا تبب و

 یدلوا غلاب همهرد كيب یمرکب
 هد: سانا یس دعوو رد هرزوا یتندنلوا ناب هدو راقو

 ا نافع ن نامعو یس هع رک كر او و
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 یراترضح اهنع هللا سر دبقر یس اجوز كنب راترضح
 < هللا ید قوراعلا رج ه دعد ۰ ی دیسعا تاوو

 یمسلا ةفاذخ نا ستح یداماد كن راتمطح
 ی رل رضحا هنع هللا ی ر هصوح ی هک رک ةلکعا تاقو

 یی دصعح یسدع رک قو راغلا رگ ترمعح> هيلع ءا

 د نا ترضح بوت یا و و 1 تربصع>

 ِ رطالا ربع

 هل باج وز یی هصف> نرضح هدانناوب هسا مرک | لوسر

 هلیفرش یکلردپ ناق تاب رودنک یر ترض>
 اهنعهللایضرمولک مایسهع رکی دنکو ۰ یدرویداشاد

 ناععاکا هيلع ءان «یدرب و هرافعن ناععییراترمضح

 یدلد ن رولاید



 ا ی دعق و ردن هرزوا ییددنلوا ناي هدوراقو

 بوشوواص هلو لحاس صاع نی و عو برحنرانایفسوبآ

 هر هکم یاب راک دو ععم ن الوا تاس دنر دعقو زدن

 ىدا راشەردشالوا

 ك یللایم هامرسبولوا لام کو هود كيدل اب راکوب
 قوح كي ند شرف قارا هدنو و ۰ یدیانولا
 رد یزنک | كل رلنا و نولوا یسهص> هل را هس

 راب دی هدنکنح

 یسهدوجوم لاوءا هدناوصو هب هکم كناب راک هیاع ءاثب

 یدثوا فرق ولو مو 4 هودئلاراد

 دیک ار وناسا رب هدااس اف یسو درا شد رف هدرد و

 ذعرکعو هيما یا ناوفص هدقدراو ههکم قرباوا

 دوخایراردپ یک هع ر نیا هللا دعو لهجوبا نا
 رلیدنالب وط هلا كنایقسوبا رلناوا فلت یراردارپ

 سکی یرازب ۰ یدردلوا ی راکوي م ږدم ) و
 هکر کیدا هناما هز هلايچتءو راک كاب ر و یدقار
 بت لیلا و
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 # Cit و

 و
 ییرا:>اصهامرمس راس بودا تقفاولاحردنایف-وبا "

 رلد دناص یل اوما یک هد اب راکو * رلر دعا عاناجد

 یدرازدبا زاک ر نارا ماش یسهفناط شرق

 نالوایمهیامرس ۰ رلیدناص یرللام لوا یخد ءرکوب
 یا ۰ رلیدرپو هست رابحاص ولا كيب للا

 یدلاق راک ردف نوتلا "

 :هلکنا بورییآ نونلا كيب شب یمرکب ندراکوب هتشیا

 یدلر و رارف هرزوا قمالیوط رکسع ردناب رع
 كر هلبا داب شک ره فارسا نالوا لوعم هدر تک
 قب وشت هکنج یسان كر هیلب وس راهب رح نوجا رانآو
 تمه هشاوب 5 وا هعطات جاقرب هرز وا كعا ك رو

 e اا یر |
9۹ 

 ناف ۰ نا ها و داو

 یدلردنو کی

 دەدا وق بولوا بسا هال ةعفو ردد هودا ا 9

 قالطاو وعع اا هل .طرش قعاعل وب ,د:میلع مالسا لها

 هد هسیا شال ددرت .هدلو قی روم وب ندنک و دیاشْلوا
 هيما نبا ناوفص نوح یسلیا دادما هنموق هلبن از عيت

 مالسالها بویم هنایط هنماربا كن آ هلکعا ماربا هدانزكي .
A 

Cs 
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 و ها ر راعشاهدل وب وجو ابا كرس قلخ هنهیاع .

 نوه بو قلطص» یب یسهفناط شارف هلهحووب

 ر دق كم یک اندرا هلبق تانهدبعنا ثرحقب و هع رح نا
 لب اود رار بک م ندرفن كج چواو ۰ رایدالپ وطرکسع
 یداوانآ یزویکیاو ولهرز یزو یدب هک رای دقیچ ند هکم

 یداراویراوود كب ج واو
 یسدحوز تولوا نایفسوبا یربهاو شر كنودراوب

 هلا تع یردب نالوا لوتع*هدردب هک یدارار ید دنه
 قالوش ی رکشع نوعا فا ینماعتنا لدیاو یردارپ

 یدرلنآ ك رو

 كءاشه نا ثراحو یسهحوز تاله جوانا دم رکعو
 یسهحوژ ك.اشه نا ثراحو ےکح ما نالوا یر
 كن ديما نبا ناوفصو هما یربف كنورغم نیدباوو
 كصام ربا ورو هزربیرمف كايف دوعسعو یس ه>وز
 هدکلرپ هل رادجوق هطب ر یری ایم هنعو یس هجوز
 ر ويا نالوا یردارپ لر نبا بعصع یک یراق دلوا

 هلا ر نع وا ییغوا حد ساخ یسهدلاو رع نیا

 یدیاربارب



 هک > ¥

 یرکسعو ۰ رارالراچ فد هدلاحیراقدلو نوتاخ شب نوا
 یداراروفواراعشا كحهرونک هترغ

 ندنشدارعوا هنک الفهدنم ههفو رد بلاط ]ادع نیا سابع

 لاحو كشر رف هعشب ندقدلاو ورمک كرد اراذتعا هلع

 هدنوک چ واو ۰ یدزاب بوتر ۶ اد هتکرحو

 یعاسرپ هرجا ندرافغیب هرزوآ قهردشالوا هبه دم

 یدر دنوک بوتوط
 ر

 یوتکم قرلوبهدنسهب رقابق یهرک ۱ لوسربواکیاس
 یدر و

 نع هللا یضر بعک نبا ایکو مرک | لوسر

 ةت نسم توط موتکمو ۰ یدئوفوا هنن راترمض>

 ۱ یدتا

 نیا دعت ندراصاا رابکو ندنفارشا یسه رفاق هدعز

 یدنیک هنس هناخ كن راترضح دنع هللا یضر مس را

 یدتا هرک اذم ییفیکوب هلکنا قرهلوا هنامرعو

 شارفو ۰ یدروب فر رشا هبهرونم هلم هدعل و

 رذنلا نبابابحنوجحاقیفحو سج ینلاوحاكنسودرا

 یدردنوک یی رلترمضح هنع هللا یطر

 نالوا یسهفاسم قانوقرب ههنیدم بویح یجدوا
  EANیدروک نسو درا شد رو a ۰ و م
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 همرک ۱ لو سر قیفیک۔ ب ولک ههندم ردا قیم

 یر 9

 كن رلترمضح دئع هللا یطر رذنلا نبا نا

 یدلک قفاوم هلیمام هننارب رح * كيلط1ا دبع نیا سابع

 اوا كالاوش یس هنس یعجوا كند دم ترعش #

 هروم دن ده یدودرا سل رش ٤ یدا هینشراهح مول

 یدلک هنساذح

 ودا لبج مان نی عفاو هدننب دحا ل
 یدلاق هداروایرلنوک هعجو هبنشعتو
 هک شمروک هدسا ور مرک | لوسر یسهمک هعجو

 كنجلف مان راقفلاوذو ۰ روبالزاغوب ررغص غاطرپ
 يکحرب دن زهفزاو اب بولی رق یوا

 شقوص هنسهقا كهرز لوا ینلا كرابم بویک هرز

 یدلب وس هنمارکب احیا" ورو مرک ۱ لوسر یسادرف

 هئاوذ قجهنلوا لتق ندعاحصا رارغص نانزاغوب ) و
 لتف كن رپ ندب لها كیدک یکهدنجوا كمحلقو

 ا میعت وید( ردکعد هنده هرز ا ۰ ردنراشا هنس وا
 یدلدا

 ورحما ند رکی روط هدنجما هن دم ارظد هلاحوش )و

 و نکیدیا كنج یظفصو یبفادنهسردبا موج ب
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  پسانم یتروصوپ ید ی رلیضءب ن دمارک باج
4 
 یدروک

2 ۸ ۱ 

 ید لولس نبا یی انبیا هللاد,عنالوا نیمفانلا سیر

 نعسدهدتیلهاح نامزهللا لوتراب )و ی دل وډ او

 تولع ف ه-سراعرح وراشط توو هر و ُه دنروهط

 لدسد ار دیا هعقادم هدب و امقود هن ده تقو هنوقدرواوا

 یدید ( كدرولکبلاغ
 ایا ا من ا ۰
 تغصمو نا قفاوم تکرحیفادن هل وا عفاولاقو

 هلا راراوددو رلاش قرطره كنه-بدم ارز ۰ یددا

 ندنکودنا شلدنادس هر اراماکعخسا ی راز دیک و شلروج

 یک یکیدروک دنا ور كمرک ۱ لوسرو مدنیکح دعلفر

 یدبا ہار هدام یو هدزر

 هسال وا ناو رص هدهروذه ما كم کم دمرب هلع ءاثب

 كمالسا لها بوروط هدنراهاک ودرا یس هن اط سد رد

 موخه هن رزوا هن دمو ۰ یدردیک نوشوواص یسلیخرب

 فات شوچرب قر هلن وا ندور هدریدقت یراکدتا

 هنسو درا شب رق ید هدنروصیکیاو ۰ یدرولیپ هلبدبا
 قر هلی رعوا وراشط هروک هنناحا هدلاطوا بواک ف عض

 یدرولوا ۲
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 1 رار زاغ نانلوب هداروا رلتیکب نايم وب هدنسانغ ردب طوو

 لصاو كردب یادهشو یابوشءو رجا ينيدلوا لات

 هلن لوسراب ) هلب رالوا فسا هبت رعیروشآ هنب راق دنلوب

 راعیچ وراشط یرازب كلدتسلا ییوکووب ندهللاز

 رلیدید (, ]ودنا كح هسکو ک سکو ک ها ‘¢ : راند

 كل هساا زامعیح وراسطر | ( یرلیشدب ۲ اصا

 ( ررامس ردنا لا هرم گاقرو و هدر هک مو نعد

 رلیدتا هکر یتروص كعا یئح نادم هد ويح ولد

 عيش تاغ هسلا بلط)ادبع نا هرج ترصضح #

 غدر وط ب وئاف هد ۵ دم قدهلوا تاذرب رداسها و

 هدب وهيچ نامه هلَتمج ییبدمهلوا لمح یبهلصوح

 یدزنسیا كا موعه هن رزوا نعد

 وراشط زس هراچ ید مرک | لوسر هنر زوا كنآ

 ر یر رارق هرزوا كع ا یکنج > نادیم هدب وعیج

 ترص هرس ق بانج جد هرک و رک هسردنا تاو

 یدو ود را ا
 یدتا ناب یداهح لتا ڪو (E E هرطح دوج و

 نیش هرکندک دا ادا هل تعاجج یب زاغ یدنکباو
 امهع هللا یضر یقورافلا رعو ییدصلا ركب وبا نعي
 یدک تسر رک رار ضح
4 
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 را دلزود نيس ەما ڭەركا لوسر هدکلر یسکبا

 رایدتنا سابلا نیس هب رفس ةسبلاو
 شود یدک هرز یکیا هن رزوا یربرب مرک ۱ لوسر

 وراشط ندنسه رهط» "هرک یار هلارلناهنب بود اش وو

 یو

 یر رق لاوعو نولوا مضاح به مارک باا ر اش
 رظتم ۳-به كم کا لو-سر دفاک بواک ی هلا ها

 راندا

 هد دید رح تاک رح یس هفیطو م 4م اکل کسعیک فلاح

 یا ك هلیماع نوسلوا هسرواوا کد کد رک

 2 . ردقماراقالصا هنب ریدتو یر ردنا تعاطا

 ا بیست یکنح یطفص یرلت مضح ماعرف أ رظا

 یدنااطح

 یسواوا لاكمارک راصناو ید ر كنس هلببق سوا هيلع ءان

 ا یادش نالوا
 اک | یشیا نککیدستا روب هنشج كریتسیا یهللا
 ندزمدوا ینیساضتفا كشياو ۰ رولک یو اک ارکیدیلعارپ
 - رلیدلدا م ځوا هرلنا ودد ( روا العا

 مرک ۱ لوسر هرکو بو ۰ رایدلوا مدا هن راک دتیایخدرلنا
 كنسز هللا لوسران ) هدقدقبح ندنس هره طم "رک

Be, 
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 7 رل دید ) هلشیا یککیدلید رعا تلا هکر و

 بول الح الس هش رزوا یار ,الرلنا ةسلا مرک | نیس

 ندقدنالحالس ززا همت ) ندشیداو اهرزواكعب ۹1

 راد دروس ويد ( زامشفا ید كعود ندعا كح هرکص

 هب هندم ح راخ هلا تداعش یودرا توش ها ناممو

 رلبدفارپ ماعم اق هد دلم ییوتکم ما ناو ۰ راد دهرح

 امعنع هللا یضر هدایع نیا دعس هلا ذاعم نادعس *

 هدنکوا كمرک ا لوسر هدلا ی رلفدلوا واهرز

 یدرادروب

 1 هللا هندم ۰ ۰ زار دلیا تع نع یرغوط ا

 نوڪڪوا جا ردزآ ندتعاسر هفاس» يهدنسهرا

 هدعووم نالیئد نيش هدلوب یزاب بوپمراو ردعهاروا

 رایدل هک
 ديعس واو تباث نا دیز ورع نبا هلادبعو دب زنا ھاسا
 مرک ۱ لوسر نداروب ی راجوج لوک ېک ی ردخا

 صوت

 هنع هزلا یطر یراصتالا نیس نا درج دیک لواو

  EEهلا السا رک اسع رقت لاا اردویسعادتك 

 یدقیج هلوغ هرق هرزوا قعالوط ینفارطا

 هلا هقرقرب لهجوانا همرکع جد ندنفرط نیک شم

 ۳ ۱ 1 یدبا هدقهالوط تورج هلوغ هر
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 جد یراترضح هنع هللا یطر سلا دبع نیا ناو ؟ذ

 یی رداح كمرک ا لوسر بوشالو ط هدنحا ودرا ہیک

 یدا هدکعا زشت

 ن دق وم لوا هلا تد اعسیودرا مرک ۱ لوسر قفو رح“
 یهدنئاب ۰ یدروبتکرح یرعوط هنغاطدحا بول اق

 یدبا یرادعم رقن كل. یعوج ۵ رکسع

 لولس نا انا هّلادبع نالوا نیتفانلا سیر نکل
 و رک هلا نیتفانم ردف زویچوا نالوا عبات هب ودنک
 ۱ ی دود

 هثرا- ینب نادنس هلبف ج ررخ یک بونود رانا

 هدر نش دفن اط اس نب ندنس هلق سواو یت حس ۵ اط

 یدروشود
 كّمح ںانج ۰ یدنا هناطبش ےس وسو درج هسیاوب

 بويع وا هنیفقاثم دفن اط یا لوا ۰ یدشرا یاده

 رل دراو ه؟:ا یعاط دحا هلا نداعس یودرا

 یدلاق ترابع ندرفن زوی یدب یعوجب كلوا یودرا
 ید یلهرز یرفن زوی رکلا خد ارت[
 كن ن رل صضح هب ء4ا یضر.هدرب وبا 4 مر ۲و ؟لاو

 یدیاهدای به هیءالسا رک اسعر اسبولوا ی ان
 هب 42 دمو * یدرب وهفرا هنعاط دحا یسودرا مالسا لها

 یدروط نولوا فص وشراو .
 نا
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  ۷هدرب قاروچکهدنهوشرا کم السا لها ید کر شه

 هدرااغوا یصق نيا رادلا طمع وربندهتوا یاس شید رق

 دیلط ندنرالغوا رادلا دع ید را ود یک ینبدلوا

 ید !یرادقاهستسودراشب رق هممطینا نبا

 هب ییغاعس ن رحاهم ید مرک | لوسر هيلع ءاس

 ن هللا یصر ربع نیا بعصع ندنرالغوا رادا لر

 ی درب وهن راترضح

 هسدا ییاهس کار هژ سوا  CEهلا

 یاس ك ےس هلو جدرحو هدیلا ك رار طح ع

 كنا كن رصح هلع ها یر ردا نبا تابح

 ی دا

 كنب راشکت اک تولوا نایقسوپا  یرما كتسودرا شد رق

 یاد اموق لو عاصو در نیا ها دع یرا درس

 هم رکع ا لو لوصو دیاولا ن و دلار

 نباورع لا هما نیا ناوفص ۰ ی دا لهحوبا نیا

 راب دا یی دناموق هو رگ رر ید صاع

 بولو أ هدنط سو كودامه یودرا ید مرک ا لوسر

 نبآ هدبعویا ٠ راد شاب صاقو فاز أ دعس هلا ار ا

 عاصیدسا نصح نیل هغاکعو رادمد ۶ نیادادو ا
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 ۱ نو هلوق لوص دسالا دبع نیا هس وباو هلوق "

 ےھنع هللا یصر

 مات 0۹ ۰ تنوباه یودراو

 ا ۹ 1 ۱ لوسر ندنفیدلوا طظوملم
 موکه یراوس هلبا شکن اک رفت یللا نی رات رطح هنع

 یدروس رومآم دن نعا كنداو لوا نوا منه

 نوسلوا بولفم رکو نوسلک باا رڪ نددو
 یعطق ماوید زکر نداروپ زس هداك ربخ ندنب

 یدرب و
 هج ع هدنرژوا هک یدلا مییلفرپ ها مرک | لوسر هدع

 هک وبلاحر او تزعو فر هدکمک ورلیاو رامهدعلف اف روق )

 یدیشلزا ولد ( زام هلئروق ندردق هلرا قاق اقرود یک

 یدىد رولا ےک یملدوب هطرش كعب افا نەح

 هر هسلا رایدد زرولآ یرلیضعب ندمارک ناڪ

 رارکد یب زوس یکلوا هنن بوی ا تافنلا مرک ۱ لوسر

 ی دتا

 ا هلآ یشر هاد وبا ندزاشنا نارداهب تباه
 وید ردن ی كهلق وب هللا ل وشراب ی راترضح
 یدروص

 لد هيیلبکوب تولیک | ٰقح اا جڏ مرک | لوسر ,



4 (oo e 

 یدروب وید ردعمرواهنن زوب كنید ۱

 لوسر ١ یدر و اک | یا لوا مرک
 اورپ ین هدب رح نادیم هنع هللا یار هناح دو ا لصالاق

 هلل و هدلاع ییددلوا ندررداهب ناشالوط بودرکس

 بوکج ىجا نامه قجلوا رهطم هصوصخ تاقتلارب

 یدن رول ورلبا
 هلاتفو برج ندنفرط دن عرب هلا قفانمرب فسلا هدانناود

 یدئلوا ترشابم
 لوسسر هرکوب بولوا قفاثمرپ هدنمان نامزق هک هلب وش

 | ورک وا هدقدعح ند ژب ده هلا نورامه یودرا مرک

 یدسلاو

 ه2 وما یسعا اد هتسا 3ا كران هئاخ یهد هندم

 بوک وریا لاو شاک هنویامهیودرا لاحرد هلغغوقوط
 ّة یدناشلوا اهم هکنح

 صر زود بهار ماعوبا ندنس هلق سواو

 یتف رشت كمرک | لوسر مدقم ن داعب هک یدبا راو
 رثک یشان ندندسح هدیدخروظ نکیشمرب وربخ
 تواب را ندمر ۱ لوسرو - شا كولس هلو تلالصو

 یدبا شیک هب هکع هللا یابتا ردقیا

 کت ا ممزولوا قدام وق ن دورا ي
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 یدرونوکو ا دنا شی رفوید ( رواوا عبات اکب
 بیقلت وید قساف ماصوبا ینا مرک ۱ لوس هک و لاح
 لوشیا هل یلغوا یدنک یوق لک د ندنفیدلوا سا
 یدیا قوب لامعا تعا

 نالوا لباتم هنس هلبق سوا ساموبا هرکوب هیلع ها
 هدکدتا ادن ويد مراعوبا نب كرەلک هنحما ناب ىع

 بس ینآ وید فیرح قساف هرب یسهلیبف سوا
 ر,دلیا
 یی هلماعمر یتاداغوا هلن وڊ ندنموت ی دنک ماعوبا

 یراکفا كرانا ىلدقيج ندنا كموفن كج روڪ
 یدالشاب وا دح و کج هلیس هلسق سوا رەد شلز ول

 هدا ز كب هکنحو شک اتوا ندراب راق هسا نامرق *
 قوا اهن د لوا ندسک ره ھ هلتهح ییددلوا شالصر =

 یدلبا عورش هب رح هللا تدش لاکقرهلآ

 رل.دنوط دنا یرماعوبا هسا یرروالد یمهلس» سوا

 ۱۳ ری يک یاب یرفواو یر
 هدلوقوا هتسشب ندفدلوا روبم هرارف قساف ماعوبا
 تیاهنو رای دنود ورک بوکر وا یس هلة نزاوه نانلوب
 رلهدن ایط وص یهدورک

 رولت یا نیا هیطط نالوایرادلک شد زد هبت رزرو تا

 یدایدرا بوغیچ هبوزراب نادیم ۾
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 . وتشراه 5 | یرلت رم هنع هل یر بلاط وبا ناییع

 مادعاو ل ۱: یرفاک بوروا ماد ر هتشاب و ۱ یدعرح

 یدلنا
 یدیشعوط هل یا نا ن امنع ییغاصسكشو رف هرکصندنآ

 ع هللا یطر بلطاا دبع نا هرج ی الس را كهللا

 یاوق هلا ماد تودنا لج هنن رزوا كلا یرلترضح

 یدل را

 ید ییآ ۰ یدلآ هلطیا نا درسوا یغامسلاحرد

 هللا قوا یرلترمضح هنع هللایطر صاقو ینا نیا دعس

 یدروا
 مصاعد یا ۰ یدتوط رولط نا عفان اس نج

 یدتیا لتف بوروا هللا قوا حف یبا نا تباث نا

 ینآصاع هد +سلدنوط ویط نا ثراح یعاهس لاحردو

 یدروشود بوروا هللا قوارب ید
 هددسا یدلآ هنلا یاس نامه هتط نیا تالک یردارپ

 یدردلوا ین آ ردا هلج ماوعلا نباریب ز
 یخدوا ۰ یداآ ییاعند ہےلط نبا سالج یردارب هدعب

 هدن دن كن رات رم هع هللا یر هللا دبع نیا رلط

 یدلوا لو

 ردار و لغواو اباب رفنیدب ندن الغوا رادلا دیعلصاا
 هدعب ۰ یدلاو نوشود هدنتلا یاعسوب هحوجمو ۳
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 لیحرش ی تاظرا ندلشسد رادلا دع دنب عاج

I 
 ۶ ییاعس اکا ا هرج ترضح ید ییآ

 لتف یرب ن دمارک تا هد آ ١ ۰ یدنوط ظراق نا

 یدتا

 ۳ کر ی نوط یاس ندنرالظوا رادلا دن قترآ
 صح“ ما باوص ندنزآ هلوک هلرلنآ هن ندنخیدملوت

 فلت هلیس هلجرب كنار دوا ۰ ی دلآ یغاهس
 گرو

 مرک ۱ لودر هعشدنلوا دا یعسا كنامزرف هکر دم غ
 یدیاربد ردعهح لها هدئع> لا

 هک یدتیا كنج هنادرم ر دو لوا هرکو هسا نامر

 یدروشود هر یتسیدب ندنیکر شم

 هده را نادم قر هلو ا حورحم یخد یودنک تیاهئو
 یدروډ هلوا ناور ناو ندنر قوجكب بوشود

 یراترضح هنع هللا یطر نام نیا هداتق هدلاح لوا

 شمروک ییا
 رەد ( نامو نوساوا كرابم یس هنر تداهش و

 شهروص : رطاخو لاح

 یس هظفاح كند رزق تداهش مم ها م: 8 هلا نام.

 طعف ۰ ردا ندعرطاخ الصا جد یصوص 1

Be 



 نازو ررمط دنب راعلاعرخ فكم ڭا حسا رد

 باوج ود ) مدالابج بوشلاح نوجا یسامهدیا

 شەڕ و
 ینئرق راحل یدک قحلوا وأم ندننایح تاهلو

 رد شءهرداوا ی ودنک ودنک بوران

 مارح ناور ناراجونالوادیهشادتنا كل د راح وب
 ردن رل رطح هنع هللا یطر

 ح وج تا او رالوا یو تكنشادنرق د رق ۳

 برات نکر واک هیهب رام هک یراترمضح هنع هللا یطر
 یتداه- * هنر ندوح بانج كر هد همردنو دورمک یب

 اتا ی ها ارت یا ید ا

 ردراشاوا قه هنس مز ادهش ر ارب ها ورع نیا
 امه ع هللایطر

 هک یراترمطح هنعهللایضر هلظنح ییغواكتساف ماموا
 حوت یالج یسادنرف مد كلواس ل نیایان : هل درع

 یردپ ۰ ی دیا یک وک یکی كلهجکرب زونه بودبا
 ه دلاع ادل وا نیما سر یر.دب ن اوو دتر

 ندرلتیکب ندا ادف نناج هدنروغوا ند یسودنک

 ند ییسودنک نامه هلغلوا

 یدراو هن رزوا كنايفسوبا نالوا ییادناموق شاب

 كنع“دو ۰ یدروا هلص

 e توست رم ما سوا نا دادش نر



 و غر

 وک ا٢
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 همع هللایطر ۶ یدروګا یداهش

 ندمرکا لودر هک نب راترضح هنع هللایطر هناجد وبا

 ی نمرهقرب هنش اب هرعص ندق دل | ىجا لوا هللا مولعم طرش

 ۱ ی دراص یعراص

 فلتو حرج بوروا هللا جاد یراکمشم نالک هنکواو
 یدراب ید فص ردا

 نالوا ی هجوز كنایف-س وا بوک هفرط هنوا تح

 یدراو هثناب هل ده

 قرهلاح یه دورمک رارب هران وئاخ E هساا دنه

 هن اج دوا نکردیا كي رحو قی وشن هکنج نک رش

 نچ هاب ه قې راو هغ رزوا ق رهلوا جیلعلاد
 یدرشاش

 هناجدوبا ۰ یدمهراو ةنلاب ھنسک نوجا قهراتروف ناو
 كنب داقرب سک هل ون هل و تها) لوسر هسا

 یدر ونود ورک لره د رداکد قال قدروا هناي

 هداعلا قوذ تعاج ٣ نالک هروهظ ندهناجدوبا نوک لوا

 یدرب و تربح دسکر ه

 یرلت ض> دنع هن | ی ضز بلط)! دعنا هرچ ددوهرصوت

 ك روعوا دسر دی ا موعشو هاچ دف رط هره یک نالسرا

 توشوواص ندنکوا کا هلیسد روس راک شم نالک

 یدرراعق
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 شهر 1 وکر و او هاب نکل ۰ یدبا نرابع

 0 دلوا بلاخ رک رلٌساد) وث كلج رو للاحوت رل شکن ٣ را

 س ہراح ك: :هروشود هدب وروا ندقازوا ی ۱ ندندلوا

 یدررارآ
 2 هلو شا لو هد اید رح ترضحقیح

 یّشحو نرعطم نا E نالوا یسهداز ردارب یار دیهط

 را ناتشیح بولوا یساوک یشیحرپ هدنمان
 ی زج ا 6 امیج هلو ا رهام كب هدعلزادنا هب رح

 ید دنهو ۰ شعد (لوادازا لهسیا رردلوا

 شعا دعو راتایاکم یقوح ك هب یشحو نوحا كلوب

 ید

 بوربک هب وصوپ,دنسهقراساطرب یشحوهرک وب هيلع هان
 ردهزوک ی هرج ترضح نامش بواب هر دز سک عش و

 یدیا
 شیرفو ۰ یدلوب تدش هداز كي هب راح هک و لاح
 یدلز وب هدلاحانف یسودزا

 ر اسنالوایر هبحاصم هلبادنه نالاح فد هدورک تح

  یرعوطهغاط كرهدالب واو بود ویص یر هجاب راتوئاخ

 ۱ هنامعلو ترا هیهالسا رک اسعو ۰  راددلوا ردبا راز

 رلیداود وف

3 
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 نهنع وا هزوط هل ۰ یدلزوب نوت نوت نعد

 راب درد نهنع تعاج- یا

 كهلل لوس رزس) یرلنرضح هنع هللا یطررعبح نیا هللادبع

 یهذ ندکلرک اعل كر هد ( یبرکیدتوئوا ینب مما

 هلر هر د ملا تینع لامزارب هدو بو هلک د هددسد دا

 راب دلعاط

 رفنرکس ید یرلتر طح هع هلا یر رمبجنیآ هل اد.ع

 ل ردنا لاثتما هب یوبل ما هل رلشادقرا قداص

 تودنا تابث هدعقوم یرلقدلوا رومأم دنس هظفاح

 رب دلو

 هدب وديا رو مم ندهقوء لوا هلی رکسعیراوس هسیا دیلو
 هرک جاق یکعا موم هنحانج لوص كلويامه ی ودرا
 ارجا تيوب بوئیفاص ندرل_ثکن اک نکیشعاروصت
 یدیشمام هدیآ

 تون ص رذ كج روک ین: راقدلغاط هل تیکت اک هرک و

 دن رزوا راشکناک نالیغاط نوا تهنعو ۰ یدلیپ
 یدتیا مو ولندشرپ
 ی داک هتناب رج نوا هللادس. رە ھنکح یرانآو

 یدلبا لری اش ید یارارب هل رلشادرا یردناو
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 یودرا هرکصندک دتا طض یوم لوا دیلو نا دل 3

 ن دفرط هفرا نوشالوط ندنحانح لوص لی وامه

 مظعرب هنب رلحاو ۰ یدرشاشیمزاما لها لا موه

 یدروشو د هقرقت
 ةعفد شبا نکیسشلوا بااغ مالسا لها هک هل وش

 یدرب وياو باعتم هد والغم ناه تاغ و نوا وا سکع

 ره نالک کوا هرج نرضح هدانثا لواو #

 رداهب مان یر دبع نیا عابس نکیا هدفاط بوروا

 یدروط وثراق اک |
 ندکدردلوا نوروشود هدشروارب ی آ ءرج تک

 رکذلا فلاس نکر دبا باترپ هفرط رکید توذود هرکص

 یدنآ ینسهب رح بوعیچ ندوصوب یشبح مان یشحو

 یدّسا دیهش بوروا قن :زح ترضح و

 رادمات رق هرکس هرک و هرج ترضح نالوا ادملا دیش

 ید یسودنک هرکص ندکدرو-ثود بوروا یکرشم
 ۰ یدلوا دیهش ليس هر رحرب كا:شحو هلمحووب

 هاضراو هئع هللا یز

 | شح نا هللادبع روهسشم نالوا یسهداز رشم
 م

 مکا وا هد هرصول یجد یب رار طح ع هرلا یر

 ردشعا دیهش ینفلا سنخالا نا



 رادود ورک هلا تشهدو سالت رلثوا شعترکس ورلبا ۳

Ct %هک  

 یراترضح هثع هللایضر ناععنا ساع+ندن رج اهم هن

 ردشلوا دیهش هدانا لوا ید

 یدراب ین رق بوراو هنا كن نج ترضح قاراپ یشحو
 ید :وتوک هده نورافی> ی رکجو

 هللا صرح هرم یروشآو ۰ یدلوا داشهداعااقوفدنه

 ی د هنگ ا ا ٥ كح كترضح لوا

 یدرب و هب یشحو قرهلوا هنارگش یتلاوما

 ناسحا اهد نوتلا ردو وش هدنندوع هر هکم هعسل ندنول

 هر د یش>و دعفداوا عاصو ِ یدلبا روو ی کجە ا

 یدلد وس رلتب ۳ هنع> هلوا هرکشنم

 كود ۶ ةو مالسا لها یتافو هرج ترصح

 كح هوشو دیآ ك 2 هک. دلاح لوا نکل ۰ ید ا تملص+

 یدیشعود نسا اه یساب یدنک سک ره تویلوا قو

 لدبا و نا دلاخ هله>و رکن دا ناي هدالاب ارز ۷

 یدیشعوط زو
 هدد تعاجج یا رکقاب هرکه قرا هدانا لوا هک هل وش
 قلعش راقر هنویامه ی یودر انا ٠ یدلد ییا سسرپ

 یدک قانعشاش ا لهاو



 هی ۲1۵ #۶

 هن رارزوا هلتط نیسد ااا لها یهدنژهقراو "

 ۱ ۱ رلددس | موعه

 نوحاقعاطب زر رب هد هب E ۵ ها هح رک او

 عضو یرببعت د ردلواردل وا ینا تما تما هدنرلندب هل-وا

 رابدتوئوا ییآ هلا یناتتشاش 0 یدیسعوا

 رلیدلوا مهد ا ریو قرف ندنمشد تسود هلتمجوب

 رابدالشاپ هغمربق ین رب رپ نامو
 توتالب وط ید نک شف نالوا شملعاط بول ز وب

 رلیدلیا موج هنب رزوا مالسالها بوئود ورکو
 ح ورح رلتاذ قوج كب ندراصتا هدعل هش دراو هتشدا

 منع هللا یضر ۰ یدلوا فلتو

 كن رلربضح هن هللا یر ا ندمارک باککا رابک

 دیمش هدورصول جد هنع هللا یر ناع نالوا یردب

 ردشلوا

 یان ری امهنغ هل یضر شقو نبا تباث هلی ناعوشا
 یتدلوا ر .یراقح را هت رتسو یر تولوا
 ورک یرلنا نکرولک هنسازغ دحا مرک | لوسر هلتهج

 یدیشم هتسبا كمر وچ
 نوا قلوا لئان هتدامش هیتر ید یسکیا نکل

 راعدتسعا هلتهج یراق دنلوب هدنسوزرآ تک هدکلرپ
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 دا مز ید یسکبا هرکوب 0 ی دیسژروب ن اغ به

 رایدلوا
 هلا یلص ملاع رف هرکصندق داوب هجرف هلهجووب ران “د

 دن ر زواو + رلیدتعاط یی هيم را شا تعجب یهدنادو

 یردار كنب رار > دیع هلأ یر صاقو انا لوس

 ]رمی ترصح صافو یا نا دنع ْن وعلم نالوا

 یدرف یسادر و یدراب یغادود

 نسوا كنغان كرابم ید نوعلم 3 هته نا هللادبعو

e a 0هد .ودالمط هن نول رب یا  

 ندنزود ودد نوسلوا لزا ناڏع هثموق یالرط ی

 تادههرلنانس ردلهاح موق ترا ) ورا یرات و ناو
 یدارلبااعد ودد ( تبا

 ٠ مرک | لوسر یس هقرفرپ کر هداننا لوا
 مرکو هنع هللا یضر لبع ترضح هدک دتا موعه

 نا ماشه نالو ۱ یسر هل رلزآ بوعي هیح وشراق دهجو

 یدتا دار ذیراشادقرا كلجمد | لق دی ىو را ذی ديه ۱

 | مریم سم هللادبع نا ور هل ادق رفرب رکدد ارخ وم :



¥ CAV $ 

TE 
 ع هرزأ یر ىلع ترصح ید 5 دک دا

 یدنوط زود هرارف 3 رشا كيدا

 هه و هللا مر ۲ لع ترضح و هو ر ور رک ددل

 لنف ید ی یمام ا ا ےس ر كرا

 غد داوا یال سرارب كهللا ېک رج یعو ۰ یدتوفروف

 نواخ د دین د نالوا یورععوبد هراع ما هدانا لوا

 یدرویدبا كتجهلاد رم تیا بوقیچ هلادیم سد
 رام نا نزام یراتر صح اهنع هللا یر ا وشا

 كما نا د زندراصناو یر كبک نالوا ندندالوا

 هد هب هع هدب و دیک در هکم مدعم ندنرعهو ۰ ردیس هحوژ

 ردندرلند,ا تعب دمرک | لوسر

 هدنساغ دحا هدکلر هلبا یلغوا یکیاو وز هرکوب

 رداهب هجو ۰ یدردنگیهرایغاو راغل رداه؛بوالوب

 یدردناتوا یرارا

 ندرلسادق ندا موعه هنس رزوا كمرک | لوسر عح

 ندننآو ۰ یدریآ یراو لق هلبا جلف یتغالا كنب راوسرب
 ید كلوا توروشود یا ا

 نڪر اقا یرلناق نوتلهراب ندنرب جاقرپ یسودنکو رپ
 وب هم
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 مینو قد وش هکنج ینب رالغواو نسەجوق اورپ

 یدرلیا
 هسا مو هن رژ وا كمرکا لوسر ندقرط هره ندو

 هدّتج اکب یرلنوب برا ( مرک لوسر الذ ىلع ءاش

 یدتا امدود ( ها قیفر

 یک رس وک ید کر ( هند نا نوعلم هدهرصواو

 موه 9 هل ج هنن رزوا مرک | لوسر رەد ( نا واا

 یدعبح وشراق 3 | اهنع هللایصر نو اخ هراس هدک دنا

 یربرپ نوعلم نکل ۰ یدلاج حیف هبت هرک جواو
 یدم ہر دک ن دغی د]وا هریک هرز یا فن . رزوا

 ی زوو كن هدست ترصح هلا ےل هسذآ هر نا

 یدلوراب

 یرلت د رسه> ۵ "ع هللا یضررم نا بعصم نالو !یوبترادلکو

 ۹ نا ندنکیدهرگب دمرک ۱ لوسر هک دره یه

 هب ىلع ترضح یی رش ءاوا مرک أ لوسر هنبرزوا كنآ
 ورک یي رازوب راند نالڪ هن رژواو ۰ یدرب و

 یدر وچ

 ی- و a A "اب كنايةس وا نامه هسا ه4 نا

 یدرب و هدرم وید ۳



 یدلوا نوع هداعلا قود نیک رمش ە هو ر ڪڪ هلته ول

 ندنرزوا عاطو ب یدلباب هنا رکی نداوحول و

 یدرغاب وید یدنلوا لتف دڅ یړ هليا سس كدکوب
 یدرشاش نوتب نوب یالسا لها ثداوحوب هتشیا #
 یدروشود هرو ساب هبثرع زاملوا فی رەتو

 دن رزوا كمرکا لور یپ رد هسا کشم هورک

 ۰ رلیدتغاط ییهیمالسا تیعجج یوهدنناب هلا موجه
 رایدتا هطاحا ین آ ندقرط هو

 ناسنا مالسلا املع لی اکیمو لیئاربج تقواوا تح
 دظداحم یا نوروطهدنااب كمرکا لوسروبوریک هنتروص

 قج هفواقوجربهللا مرکالوهر:دلاحلواو ۰ یرلکدتا
 یراک دیک نوشوواص هلغآ هنرزو ارل د بول اراشاط

 رب
 هدلاح یرلو دلوا نم هدوکی رکا لوسر هسدا مالسا لها

 یب رافج هباهن یکی راک دتشیا یتثداوح یغیدااوا لتف
 راد د رشاش

 یرلق دلوا ناربحو شوه دمو ناشر رپ و هدنکارب یس هلو
 هراکءاجتا ردنا ریس ین راهندس هنن رلقواالب واضق هدلاح

 رل دا رظدنم
 شوا لتو م کا لوسر هکنوح یرلیضءد ندنرلحاو

 بوایغاط یگ ۷۹ كرد رب یاب ۵ سهراح ار وا د هدزب



 ق
 هر هن دم بولود د یزارب ۰ رلیدت | کا هرلغاط

 راد کر دق

 كن رلترمضح هع هلا ید كلام نا سا تقواو ۱

 یرانرض> هنع هللا ی طر زا سدانالوا یسهحوع

 ردنقاب یس رکن هسدنلوالتف دحج نيسم تعاج یا )

 ق رهلوا دیهش هم دودا ك دثب . زوغوا نيم ند

 شهر, و تراسج هر اسد رەد( ر کس سیا قم دو اه اکا

 دنع هللا یر ۰ زدشع ' كنج كد هی وا دیهش و

 قرهلوا مدو تباتیب کا تب هدلاح لوا م ا لوسر

 یدمادلء 3 السا نر

 كءرک الوسر یک هناورپ یدیزارب ندمارک ب اهصارابک

 یشا كل ۱ لاعرد هل:هجیرلف داوا روش الو ط هدنفارطا

 رلب درپ وينال وام هنحوا
 نا نجرا دبعو ىلعو رعو ركب وبا ندش رحاهم رلنوب

  aم اومل نا رب زو صاقو یا نبا 9 ۳۹
  ۵ندراصتاو ادت ها حار ط٠ نِ اودع وا و هل ا

 ثراحو ثبات 1 نبا معاعو رذتم نبا هناجدوبا

ed 

 نیا 7 0 فا هوس رز هوا لهسو هوصلا ن 1

 f) ع هللا یطر ےس . نبا دو ات را لوس هلا ر صح

 رایدنا یتارضح

 ندنا رک باعا ناشالوط یک یک سنمو د ہد: : ال, نافووط
: 
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 ںاھص ایک ہدنذارطاو ۰ یدروک یرکا لوسر ندوشراق
 یدر و رخ همارک

 مالسالها ر اسهدعب ۰ رلیدلو غلابهرغزونواو «رلب لک

 نلردرلشاب دفع الد وط بولک ید

 یرلت مض> هلع هنلا یار لا نیا دار هداننا لوا

 ب واک هلبا رلتیکب ییادف رفن ترد نوا ندزاصذا ید

 راد دلیا دوجو تانا هد و روضح
 شاطو قوا ةعرک | لوسر ءاک هتسیا نیک مشءهورک
 یدیا رد امو هن رزوا غاط ماطءاکو ۰ زرانآ

 كمرک ۱ لوسز جد یرل رضح دنع هللا ی ضر هناحدوبا

 یسودنک هنن راشاطودت راقوا كنتدبونامق هنن رزوا

 ح و رګ ندلر قوح كب هلنهجو ۰ ی درایاریس
 ی دلوا

 *لردیاریس یتسودنک ید هنع هلایطر همط ترضح
 یا هلا هب رض ولندشرب نکردیا هظفاح یرک | لوسر

 یدلاق قالوچ بوت راب
 ید یرلترمضح هنع هللا یر صاقو یا نیا دەس

 لوسر هک هل وش ۰ یدردبا یکنج قوا هد وبن روضح ۳
Bs ءا 
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 رد ورح یی دلوا شعا قوا كب وشراق
 هدک دشا مو وائدش ی” هقرفرب كف مع هد و رص ول

 یدروصود قج هةیجوشراق مک هرانوب مرک !لوسر

 مرا هيج نب یرلت رمض> د ها یر ن ا نا دابز

 یدرب و باوجود الور
 بوهرچ وشراق رارب هل راشادقرا یادو كس ودنکو

 مهنعهللا یطر ۰ رلیدشکود كد هیوا دیهشیس هلج

 هدک د-شو دهر بوهران هلا ےل نکسلانبا دا زو *

 یرلیضءب ندمارکباحا هل مما كمرک | لور

 هنن اب رم ترضحو ٠ رادردلاق یی آ تبوشت

 ۱ رل.درونک

 هدست كوصو . ی دلآ هنعاحو 8 مرک | لوسر

 تنج بورب و ناج قر ەقاب هني زوب كرابم كءرکآ لوسر
 هذع هللایطر ۰ یدلوا ناور هرابلع

 هبل رب هد: وذ كنس هکر تد اھ ف ندوب بصع

 لو كب هسبا كمر و ناج هدنغ اجوق كلام ردقو

U21  

 بععن نیا و ردار ازم نوا ا

 هدلاح ی رلق دلوا رب یی ۱ نددعقو امهذع هللا ی



CVT $%ی  

 بولاق نده هم لبج نوا تراز یرکا لوسردرح
 نش رشا ] هتسا رع دحا كمرک | لو-رو ۰ راشاک هب هنده
 راشنآ رب
 رلرداک هنویاس۸ ی ودرا بوهیچ ن دهنیدم لاحرد
 شلوا مزرهنم هیمالسا رک اسع زونه هسا تفواوا
 راد دشرمک هکنج هناد هو ۰ راب درک هنادیم نامهندنک و دا

 ندنرانرضح هنع هللا یضر بهو تقولوا هتشيا #

3 

 تربح هنیقرط یسا یوط قارداهب والد مھ نالروک

 یدرب و

 ندا موج دن رزوا كمرک ۱ لوسر هدد یکبا يح

 9 ورک یرانعهد بوعیچ وشراّق هر هورف
 رکا لوسر هدنموع كت هق رو یججوارب رکید هدعد

 یدروصوبد قجهفیچ E ؟ ران واب
 هللالوسرابنیفنب ارم سا
 یدر و باوج ولد
 كيهو یرلتربضح تاولصلا لضفا هلع تان اکرم

 رشنب هليا تنجو قااق بهوأب قرءلوا نون ندنزوسوپ
 یدروب ود لوا

 تداهش هدب وبنروضح هلا یلما یاصقا كرهو
 وشرا ید ه هقرف لوا هلیسلوا ترابع ندنلآ سیر

 یدراو . ۳

:$ IO 
2 
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 نا رو و و ب ید وج ورک توروا و

 اد 2 یدربا هن دا ره یقرهلوا درهشیحد

 ه> ور ۰ یدراو دن ایسهزانجكبهو مرک ۱ لوسر هلعا

 ولد مدونشوخ نناهءس ن هد هرمص یکیدتا اعد و م لس

 یدروب

 سوباق یرلترضح هنع هللا یضر قنورافلا رع نوعگنا

 « رح

 دھو تلیصفو لها مه هدندار قد رم هد هني ده

 یدیا راو یدوهب رب تورو راس بحاص
 نامژرلارخآ يبنالواروکذ مهد واع"بنک كمرکا لوسر

 یدنا شکاهو شعانا هثغددلوا

 یدروبء هديا

 بو دیک هلناب كدوهد یاسو ر رکید یاوکدحا *هوزغ

 ندیا داهجو كنجهد دحانوکوب ارظن هیهب واسبتک )
 ردقوب هش هدنفیدلوا املا رخآین كفش تاذ

 یحدرانا هدک دد ( ردضرف ا كعا ۳ |

Es (i 

۹ 
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 ۳ دی ترم

۱ 
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 2 هسا شک د ) مدیا مدراب هناشدذ ینلوا ل.دیک رکفل اق

 رلثءام هلکد

 زوضح كثردبا مالسا نالعا بویم هنایط ترآ یخدوا
 یدلک هب یو

 روما یلاوما هل مسرولوا دیهش نیرک | هللالوسراب )

 یدتا تبصو ويد ( تیا قرص هداهج
 كردا كنج هن دا رمو ۰ یدک ههتروا یتسودنک هدعب

 یدک هتت>راد ںولوا دیهش

 دوم تلم قد رع ) کا لودر نده كن | هتشیا

 هذع هللا یطر ۰ یدد ( ردیسولریخ لا

 كمرک | لو-سر ییورخما رغم نا ناعع هدانئا لوا هش

 یدروس كا هرم رزوا

 نوح اكمروشود یمالسا لها كمساف ماع وا کوا

 یدر ویشود هب ی وقر یییدلوا شزاق

 ی رلدرنضح هلع هللا یضر روصلا نا ثراح لاحرد

 یدرداوا بوروا یتوعل,لوا هلی قو ۰ یدشدب
 ی ام نا دیف.نکرروتک تولا ییسملساو :بیاو
 یدلهرا یب زوءوا تثراحو ۰ یدشرا ندورک
 ېک هقعاص ندور یرلترمضح هنع هلن یضرهناج دوبنکد

 یدلیامادعا بوروا یدمعو 7 یدشلب رو
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 كلام لا هفرملانا نابح ندنراثکناک رهام كنیکر شم
 بوذ الفاص قرا شاطر هدر نیم ربهز سا

 رلیدبا هدکع ا حاعزا یارک ب ايضا یر هنآ یوا
 اهنع للا یضر نعا ما یسوادازآ كمرکا لونصر ی
 نکیاراش هو !هراب و ۰ در, دشاوا وصرلب زاغ یراترمضح
 هردلوا ین وئاخ هرات هکیدل اوز بوت 1 قوارب نایح

 یدزاب
 قوا رب هصاقو ینا نبا دعس مرکا لوسر هنن رژوا كن |
 یدروب ولد هروتک تسار یاعت هللا نوسان تآیدرب و

 قواو ۰ یدنآ ید یراترضح صاقو یا نبادعس *
 یدربو ناج لاحرد بولیق نایح ۰ یدتیا تباصا
 یکن الیب هرزوا ما یوا رمهزنبا كلام هدلاح لوا *

 دعس ترضح زامراقیچ رراقیچ یتشاپ ندنس هفرا | شاط
 ت و روا ندنشاب جد یاو ۰ یدن 1 قوار یخداکا

 ی دردلوا
 ندم السا لها هسل دتا م وعن ړو رط هن ره ادعا لصاخلا

 رلد دلوشر او هل تراسجهداعلاقوق را اد ماطر

 E دیه السا هود یکی راک دتسدآ قا رآ ید نیک رشم

 رار دالک | یی رلکچ هیء.دا و نوتب نو
 تاعکا هد هد یداحواط زار یرازاب ه راح هللروصود

 بسانم یتهروط هدر ولد رطاعو ق وح هلل وا م ار 1

4 
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 ډک ۲۷۷

 ۱ رایدرم هب یداو ن ءامرپ را 27 هل ام رکا | لوسر بویروک `

 1 و هقرآ هدحا لبجو
 ندنرلذشد كوي لا كمالسا نيدو ندشي رق یاسور

 همرک ۱ لوشر نیا هد هکم هک فلخ نا نا نالوا

 نکیاهدنتس وا كام رویلسب تاردجاب ) هدک دشاقداصت

 هل ءاشنآ) ید مرک الوشر بوی د (مکجهریدا وا بورو یتس
 ) مرب رردلوا یس نب نکا هدنرزوا كنا نس لامعد

 شعارید

 هلساطعا لد نواوا رسا هدردن فلخ نبا یاو

 شعاردیا رارکت یزوسوا هن بویالصوا نکیشلواروق

 ملکدنيءا ندفلخ نبایبا هرک وب مرکا لوسر هيلع ءانب #

 کا هاک قب هسرولوا ا موه ند هقرا ۲ رک داش

 یدیشعا همسات هثما رک ناجا واد

 (نباد نسان) بو روا ةرعذ فاخ نبا یبا هدهرمصوپ هک ان

 موکه هی رزوا كمرکا لوسر نیک د یلوط كر هد
 قعهلوشراق ی 1 یرلیضءب ن دما رک ناجا كوه دا
 یدتسلا

 هب رحرپ هنلاو ۰ یدروبب وید نکریفوقوط مرکا لوسر
 یدروشود اشا ندنکآبوزوا یاو ۰ یدنآ تولآ
 ردا دان رف نامه ۰ یدلرق یوک ہک ار كنوعلم #

 یدراو هتناكنموق نوح اق لرەيدىدردلوایب دو



6 CVA ¥ 

1 
 قوب یسهراب هدد یا زاویسهربهک یدروک بوقاب نایفسوب

 تیل آوي در دقوب یشر نیرو دبا شالت دو عیب رویخآناق
 یدرب و

 مرب ر دلوا نس ن اکب دم امدةمی) هسا فاخ نا یا

 ند ه سو ارز . یدردلوا عقاولاف ۰ یداربد

 . .یدارد ( ردقوب صالخ نوجا مب

 قریغاب ېک زوکوا نکر دیک هیهکم بونود عقاولاف
 ردشلوا لاله هدهار یاثئا

 مرک الو سروي د نو سدا راسکاخ وروخ ی هئ ن | قح بانج

 بود تدوع هد هکم هنگ نا ن دلوا سیا احد

 ناب راک اهل مما كالا هدننکی دیک همغاطهرکصزور دنح

 هراپ هرابن | كر هسوس هلل لزو وب بواوا طلسم یسیک
 ردشعا

 لیکن یناب ید هصاقو یبا نبا هبتع مرکا لوسر

 هدنجا یم هنس هدوا ندنغیدلوا شا اعد دب ويد نوسغا

 ریه> یناح قرهلوا ك اله هدلاح ینددلوا لرىشم

 مهیلع هللاةنمل ۰ ردشتک نویارامصا

 لبج هرزوا حورمشع هجو هلبمارک باصا مرکآ لوسر

 رای دالپ وط بو دیک هتسدداو لوا لدحا

 هباروا جد مال سا لها نالوا قرفتع هداروب هداروش

 رلبدنراپ بواک 5
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 یی زول بوروتکوص هعرک |لوسر ىلع ترضح هدعب
 یدایق نب زامت هل ر وا دولا تس دباو ۰ یداقس

 نا هدسعوبا ی هعلخ یکیا نالوا شعاب هث زود كرابمو

 توتوط هل راشد را ے٤٤ هللا ىر حارطا

 یشید یکیا كنس ودنک نکرراتیچو ۰ ی دراقیچ
 یدشود

 یداشو نا a هرکس نقد رل هعلخ لواو

 ناسنا تالامیردب كس رد وا هن رزوا ك 1

 امهنع ہللا یر ۰ یدما یرلناق ناقآ یردخلا

 یادیم شرف ءاسا راس نالوا یراشادا وب هللا دنه

 یب رلقالوقو یی راثورب كاده-ش بولک قحلوب ییاخ

 رایدپاب راکلندرک و رلکز هلبندرانآو ۰ رایدسک
 هم الا ترعجرب هدنسداو لوا كرحا ل = ناب هس وبا

 كعا وحم بو دیعاط ی رلنا كم روک یغردلوا ادم

 تسوا راز 11 نداو هفسا هلا نیک ر مذع هقرف هرژوا

 یدتسفا نم ۳ رط

 یدلوا باج سم یامدو, ۰ یدتناامد
 طب دعیحور و ول هد كسى دالاجنوسااحردق رھ نا یغس وبا

 برح نافوط قنرآ هلیسامد رثا كمرکا لوسرو
 9 یدلک ینوکس هر ذتفو 1
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 كنایفس وا هدنفیدلوا بولوا عاص كمرکا لوسر طف ۱
 یدزسبا كا لح ین آ ندنغیداوایسههبش
 هدرکجما ) هرک جوا اباطخ هب دیمالساتیعج لوا هيلع ءان

 یدروصود (یراو دج

 (نکییمرب و باوج نکصوص )دنمارک باحصامرکا لوسر
 یدروم ود

 ود( یراو رکب وبا هدزکجمااب ) هرک چوا دنب نایفسوبا
 یدرعاج
 باطلا نا رع) یخدهرک ج وا ندنشد دمت: سس هب
 یداب ود ( یراو
 رکید ر نایفسوبا یک ید چ سنرب جد ندنآ
 یدعروص یارک بابا

 یوزر ینددلوا هارلنا شا یابق كمالسا ند هکنوج
 ید روک مو هخهروص بواارا ید را همش ندنغدلوا
 ردسلوا خاص رک ۱) هنموق یدنک نوئود نامهو #

 شا تافو هدیچوا كرانوب ۰ یدراررب و باوج دل
 یدید ( شت شيا قارآو

1 

 نعد كهللا ( نویم هبایط ار قوراقلا رگ ترصضح

 کای ش ردغاص تبهراناذ كد دناص ۰ داب وس نا

 یدید ( ردیقات راکج هلک نیا رک
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 و ردلد هننوکر د نوک وڊ رد هلت ون هب راحت ) نایقسوبا

 یدید
 زع رللوتش* مزب اریز نلکد رباب اما توا ) رگ ترمضح
 ی ( رد هدوهح 1 رالوتعم رسو هدر

 كرهبد (له لوا ز و او لوا لام ) نایعسوبا

 یدتا راست و امد هح مان 1

 نایفسوبا ۰ یدناتب كو رب هد هبعک لبه هکنوح

 یم هدیکو شقیکه ناب كن آ دق داوا كجبهدبا رفسهرکوب
 شمتیچ وتد تواو ۰ تا هع رو ودد ی ۳

 شعا کس ک رهلس ندلبه نس هباغوت ندنعیدلوا

 ی دیآ
 جد رع تروح هل رحا كمر ۲۱ لوسر هش رزوا كنآ

 یدد (لجاو یعا هللا )

 رەد ( قو! رکا زس راو نا مز ) نایفسوپا
 یدلبا ناهابم هلا تب یراکد د ینع

 رک الوم زس رد مالوم مز هللا) ید رغ نرضح

 یدد ( ردقوب

 ید رغ ترضح ۰ یدید را لکورب نایقسوبا
 یدراو ورلبازارب بولآ نذا ندمرک | لوسر

 ی توغر لب وس یزو نوجا هلا رعآ ) نایفسمویا
 Ss یدروصولد (یکدتآلتف ۳
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 كنس یدمش مرک | لوسر هللاو قوب ) رع ترضح

 یدرب و باوجوید (رویدیشیا یرزوسكکي دلی وس
 هدازاهد ند هنخنا کس ند ناعسوبا هن رزوا كلوب

 یدد مروذاشا
 كج هاک) هدقدلواكحهدیک نون و د نایفس وہا ہرکص ندنآ

 یدد ) هدر دن ۳ فیس

 ید( ِ

 ۳ TT ٣ون E نامه یدرب و و وفروق

 ردهدلاحهن عب رلا نیا دعس اب ) مرک | لوسر تقولوا

 3 ۱ رديه هدنعا رلپل هراب هسحول ردیم ه دن سهرا اد مش

 (مدر وک یغیدنلوا موعه هلا یراق یکیا نوا یرغوط

 یدروب ولد

 هذع هللا یضر لس نا دح نوا قلوب بوبارا یتآو

 یدردنوک ینبرلترض>

 یدرعاجوبد عب را نبا دعساب
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CL1 (عہدنعا راولوا نب ) هلا سس فیفضرپ كحد  

 یدرپ و باوجود
 هک یدروآ تواوب ECS AEE ییآ رلسم نا دې

 كيلد ىمسج هلي زهرا قواو ینراقو جلف قوج كب
 شک هعو تلاحو شلواكيشد
 نا دحو ۰ یدجآ ینیزوک عیب رلانا دعس هدلاح لوا

 هک هلب وسو هليا خیلبت ی الس من ههالالوسر)اباطخ هر همن

 هل امالس ندنب هد هکموق ۰ مرو هب وط نس وڏ وڏ كج ن

 صالخا «نکیرپغیپ هجقدادلوف کی رلکی ربک ک هلی وسو
 یدید ( رکسزام هلوا ر وذع» هللا دع ه دئنصوصح

 یدلیا حور ملسا بععردو

 ندا تعب همرکا لوسسر هدد,عع عج را نا دوس وشآ

 هرکص ندهرارز نا دغسا بولوا ندمارک باح رابک

 هاضراو هنعهللا یضر ۰ یدناوا یسواوا كراصنا

 مالس كدعس بولک هب یوبل روضح لسم نیا درج

 نبا دعس نس برا ( مرک !لوضر هدک دنیا میلہ ییمالک و

 یدتیا اعدوید ( لوایضارندعیب را
 ترضحو ۰ یدروی, هنیاعمیرادیهش مرکا لور دعب

 یترق شلسآ یراقالوفو یار وب هک یدروک ییرزج
 شلدیا هراپ هراپ یم شلراب
 حجه هک ی دلوا ردکمو نوح ردقوا مرکا لوسر ا

 ا ۳ تیلوک
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 رده ی دارا اش تر لو هدنفور
 هرج ترضحو ۰ یدلوا لزات نیما لب ربج تقولوا
 وید ینالسرا كهالا لوسرو ینالسرا ك ملل هدرلک وک

 یدری و رخ ینغیدلوا شلزاب
 هلا عج نبا هلادبع نیلح ابص نوک لوا هکر دب ع
 نولیکج هرانکرب اههنع هللا یضر صاقو یا نبا دعس

 هلوبب رب برا ) صاقو یا نبا دعس راشعا اعد هقح بانج
 (عدلوا رفظمو بااغاکا ك ردیاكثج بولک تسار هتد
 هرکص ندک دیدنیمآ اک | شعچ نیا هللا ذبع ۰ شعد
 تیاهنو مهدیا كنج بولک تسار دنسد گویی و هدنن)

 هدارجزور نی زابنوسلسک مراق الوقو عروب عهلوا دیهش
 یدلسک هدهر گراف الوقو كنروناکب یرلترمضح یاعت هللا
 ) ع هد یدلسک هدناود تلکاوسرو كنس برا كج: د
 نیا دعس هدنس هن اعم كلادهش ه رک وا شعا امد ود

 ردشلیا ھت كج روک ہدلاح لوا ینآصاقو یا
 ىدا لوي سا ییا ندمرک .لوسر هرج ترضح

 زواحم» نشان قرف تفولوا ید سج نبا هللا دع

 ی دا
 ید یرلترمضح هنع هللایضرراجوبا ندمارک راصفا
 هل. الا جوک ینیدلوا مک ک یدیشلدبا هراب هراپ ردقوا

Ss 
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 هتناسا الصا هدنف> ادمشكنسهفناط شب رق لصاطا
 شال ارجا رهلعاعم هنارشحو هدنروص قج هيما

 یدلروک یراق لوا

 ردیهشنالوآ تغلاو سنا هدنرلنیب نکیا تایحرب هک هلب وش
 رلیدنل وا نفد هړ 9 و | رشیكیا

 نا هللا دبع یبهداز هر تم هلا هرج ترضح هاچ زا

 یس هجوق كنشادنرق رف هللا راجوباو هربقرب یسکیا شعچ

 رور یجوا دز نا هجراخو حوج ناور نالوا
 رلب دلو
 هدنسهرارفن زولوا هلا یر کر: ین اهل ك یک ر شع ەد ب راځو

 یدا رفن شع یرادعم كنادهش هدلاحیپد داوا

 جد ی رلحورح یل ءخرب كمال سا لها دف ندو

 یسدتلا ست رکا ديه ش رف شع و و ۰ یدناراو

 یدباندراصن ا به یس اب بولواندنب رجاهم
 تبصعو لب كوبر 2 و مالا لها تع رهو

 هرز را فرط نم 4 هیع السا 5 اک دنا ییددلوا

 ىدا هر ونعم

 هن شوا لر کسر سمر حرف هروک ھن رکسع دارفا رز

 كمرکا لوسر هیمالسا رک اسع نکا لک دنا قرا
 رلب دعا هاا زم ها رب دلو یا را
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 ۲ كنج یيفادت هد وروط هدهرونم دن ده مرک | لوسرو

 رایدلبا روع هک یسهب راحنادیمیآن کیا هد تینا

 مرک | لوسر قر هنلوا وذع ی رااطخو هسا هنره #
 یدرب و هقرآ هنغاطدحاو ۰ یدراو وشراو هنعسد

 ا نکدا قو یسد زاوس لیاعم هثسل راوس لنعسدو

 موعت یراوس هک یدتنا هنعد هدنروصر ی ةيعالسا

 یخدینآ بولاقعقومرب هدنحانج لوص نکند كج هلی هدا
 یدتامق هلا راشکناک
 نکیاهدانز تر تاق یو كند هلت OE لهاو

 یدتسا ناشد 9 ماهه یتسودرا نع 6(

 هلر سادوس فالرکامعل یرنکا كرلذکت اک هک هدااو هح
 رلبدلغاط بوغارب ییقوم یرلقدلوا رومأم هتسهظفاح

 رلیدلوا تام هعانوعزوب لو 7 هل وا و

 بولوا نرابع ندع -عاطا هن نا د رآ كالر 2

 لوب هلب وب كن هب رکسع a ناب وآ هن راکفا یدنک

 ر دسم ورح یراک دلک هلوا باس هرلعل او

 تانح گل ورد هر كعا عقوم كر هدهب را تقو هن ملا

 رووا موطم انعر ندنوب یتیدلوآ
 یزوب كل رابمهرکصندک دنیا نفد ییادهش مرک ۱ لوسر

 نددحا ربارب هلیمارک باج قرهلوا نوح یبلقو حو رج
 / یدلک هذن دم نوقلاق

Bs 4 
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 3 نیقفانمهورک هعق دالغا یرابرفاولایعو دالوا ادهش

 هب رز وا یا واععوب کكمالسا لها ۰ یدرولوا نو ۱

 یدرامس ید یسدغاط دوهد

 حکو یدلرآ دو تسود كمالساند لصاحا

 یدلصس رازوا ناسم

 وبا نا 2م ع نکرد تو دا تدوع یسودزا شل د

 ردقوب زکیدروک سا 2 ااطخ هر E لج

 نيد روتب نوتب نوب یرایدجت نکیشلوا رهظ» هبهبلغ

 ذخاو رروئالپ وط هنب رانا بویمگق وچ نکیدنود ورک
 بوئود هکر دوب لف اعراک رارولک هزع رزوا نوجا مافتنا
 شعد ( مدیا وح ندک و ک یرانآو ۰ لیدیک هب هنده

 ج رزخو سوا هک داش ) ید هيما نا ناوئص #

 یالوط ندنسلوا فلت ك رامدآ ردقو یر هل

 هماقتنا ذخا ید یرلللوا شامیچ هکنح هد ورق

 سکعرب شیا هسیارردا تکرح 6 ارا مایق
 هب هکم هلیداد رع نعآ نکیسشلوا رفظم طا رولوا

 شعا ح رج ییبأر كنم رکع كرهید ( مل دراو

 هدلاع ییددلوا ددزنم هدنتد یار یکیاو هسا نایقسوبا

 راشمراو هنس هلح مع احور كردبا هلداحر ثح هلمجووب

 رارف هکلک هنب رزوآ هنده هدب و هد ورک ,دارواو

 و ۳
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  Eورا هدحایم هله>و لوا هدهار یانئارلن آ رک ۳

 هدنراناب یت زا ورع نبا هللادبع نکیا رارد یک بودا
 یزاع حایصیسادرفو شخشسدا یی رازوس رانا قر ةو

 همرکا لوسر ییکیدنشبا ںواک هر هن دم لوا ندسفو

 ست هدافا

 اهعنعهللایصرقورافلار و قیدصلارکب وبا مر ؟!لوسر

 رانآ ینکیدلی وس كن مو ۰ یدرغاچ ینیرلیرمضح
 یدروب هراشسا هلا هد ایا

 فیعص كاسا لها ی الوط ندهب راح یو

 کیدعود  REكەر و یغاط زوکرب هندو

 بسانم ینتروص كیتود دن رهفرآ هدب ویچ هرزوا
 رلیدروک
 هللا تعاجج ین: زامن حابص مرکا لوسر كلذ ىلع هاب

 رکصندق دلیق هد رش رسم ٠ | توعد ییمارک باخ

 هاب راترضح هنع هللا یطر یشح لالی هرزوا كعا

 یدتبا ما

 ناو دحا نوکی کود هله جو ییددلوا وه ام یجدوا

 ردکح هلوشود هنس ذق را كنم درانوساک بواوارمضاح راناثأوب

 یدلبا ادن ود

 رلثاوا حورح قح ۰ رلیداوارمطاح مارک ناص هلج

 رلیدلک روراص ین ا هراب کد رو



 دڳ 3 3

 Ea a کم ما ن انام مر ۲۱ لوسر "
 ىلع نل رس ۶ ولو ۰ یدروب نی هنغلم ام اه ھن دم ۱

 یدرب و هن رلت رضح هنع هللا ی ضر بلاط و انا

 یدن دنا هدلاس ییددلوا حورم ید یسو د:کحو
 3ر

 ںوقیج نددنیدم هلپ راب زاغ دحا ردق زوئوا زویتااو
 یدراو هعقوم مان دسالا ءا رج

 ند هث دعو دن دعا هقاسم لیع نکس كن هنده در الا د

 رر هلو رط لوص كلوب نک ردیک هلع مان هولناود

 یدروق ودرا بور اوهیاروا رک وب مر عر ۶۱ لوسررک ردب سا
 در هکم ةيلصمل درعم ىلغوا كايع ازخ ذعموا *
 بولک هنناكمرکآ لوسرو ۰ یداغوا هاروانکردبک
 یالوط ندنسلوا باصم كنمارک باحا نوک یکنود

 یدک وملاقهدءعبو *یدتا تب رعد
 نا ایقسونا,دکدشر وک هلبا نایفسونا نک E دنعم

 شهروصود راو هت هدورمک اکا

 هلی واهدمرع هک یش هلءاودرا لوب رد ) یخدوا
 رلذلواشلاق ورک ندهب راع نوک یکنود مدمروک تیعجج
 یسهلج نوک و قرهلوا ناعسل ھن رلذ درب ید

 ويد ( ررویلک بوب هلیب شيد نوګا رس رلشعالب وط

 شرب و باوج
 | لاح هتکرح هدرانا نیسزویلیوسهن نس ) نایفسوا ,

3 
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 تچ یر چکی

 AT ارج رانا ) لر 7 ) ىع دلاق

 كن رلتآكرلزآ ند« اق زونه ندارو رس 9 ۰ظ

 شعد وک ااا
 یدەیح کید ےن مب هدسلا یر کیدروک )هیما نا ن ناوفص

 یدد( بوشوواص ندمارغوآ هبالب ر یداه

 ناصر ۰ ۰ یدشود وقروق ید هل كنابقسوبا

 هب هکمیرغوط و " رایدتیا جوک بور دلاق یب راودرا

 رای تیک
 یدیشالوا قرشم هلا مالعا زونه تقولوا دعم

 شا رف هلع ءان ۰ یدیا یرادف ط كءالسا لها طةذ

 بو-شوواصو ۰ ی دنوفروق هل عجووب ییسهقناط

ا لوسر هلرلاسرا مدآ رب دقبر اک دک ۱
 رابخا مر

 یدتا راعشاو

 i نالواشلاق + ورک ندن سودرا شد رق

 یدشود هناا كمالسا لها

 رسا هدردب یرکیدو هره ا 4 واعم ندیما ¿ یب یر

 هلرطرش یقماملوب هدنهیلع مالسا لها دعراعق هد ولوا

 هدورافوب هرڪو نکیا شّلوا قالطاو وفع اناحم

اش ندا قد وشن هکنج یتا یع لهجو نگیدتب | ناید
 ی

 ردوا روهشم

هیلیوسرزوس هناغیلب و هلاصصف ید هعذ مس و
 مس 
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 ید-سلا یءراترود ەق ندنس دهن كمالسا لها

 هدحراخ هلا نوبامه یودرا و ۳ و

 یدلک هر هن دم توتوددعب 5 یدلاو

 یسهجوز كن راترضح هنعهللا یصر شه نب | هل ديف
 ردا ییارقف اعاد هک ثداحن ٻا هع رخ تد بش ز

 هر و ۰ یدروان د نیکاساا هتسودنک ندنخیدلوا

 نکد ۰ یدنلوا 2 ور هم کا لوسر ندنه» دل اق لوط

 اع هللایطر ۰ ردشعا تاوو ۵ ه رکصیا ی یار در,

 دهحو هللا بلاطوب | نبا یل هدانا لوا هنو
 هنزآ یرارهز دم طاقءاسلا هدیس هل رد رس هع هللا یدرو

 ی را: رمو> مع ها یصد نس> ندنرلدرص> اه؛ع

 مارح یمانواراذو كجا رخ هدناوا لوا هو



 طی سو دف اھ تک دا دک ےک ےک است ےس م ھن وی تل Sr اس کو

 رس
3 3 
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Eجرج  

 4 نہ و
aکلام نیا صاع ءار وبا نددج جاش ءو  

 هدنلناوا ی دنس یگدرد كلود ترعم ردح ن را

 یدلک هر د هر و ۳ ده م

 هد لهارکا دچا ) توس روک هللا م رک

 ها مالسا هک مراموا لدسردنوکر هک زا رار ا

 یدد (رارولوا فرشم
 هک مرافروق ( بورە أ تدنما هد لها مرکا لوسر

 یدروب ويد ( رردا ردغ هعایصا
 دنا آ ناماو دهع ےب ہ دنراکدلک هدج رلنا ) ءار وبا

 یدرب و تانیمأنوید(( زامهبابیشرپ هثسک هرانارواوا شهرک

 یسهداز ردار كنارب وبا یخدمرکالوسردنن رزوا كن ×

 یدزابوتکمرب هکلامنبا لرفط نبا سماع نالوا
 كراصلا هدرفص لالخ نوا نآرق ملءت هدج لهاو

 هرات رطح هنع هللا یطر ورج نبا رذنمنالواندنرولوا
 و

 یدردنوک ۶۱ و رقن شک

 سهام نالوا ى ادازآ كف دصاا رکب وا تسمه

 یرازوغالفیدا رار هلن یرلت رم ط> دنع هللا یطر رهف
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| 

aE
 هم 

 بوءیچ هلا ارد تعاج وشا و 1۳

 وه 9
 هلوعم رب نالوا یس هد اسم قانوف برد هب روت دیدم

 غوا ن ای نالوا یساد كکلام نبا شا ندارواو
 یوم 2

 نبا مه اعینب N هلا دنع هرلایطر مارح

 یدردنوک هل.غط

 ندموقوا یتوبامه توتکم ةسدا لفط ل نبا ماع نودع

 یدزدلوا بوزوا یتا نبا مارح
 ییوفودنک نوح ا موه هنس رزوا ارد نعاچ لواهدع)
 یدلبا توعد ی صاعق: نالو

 ود رها اک یناا ناماو دهعكت ار وبا رب و
Eراد دلبا  

 لعرو ا ندولس ین نب لیفط نیا ماع دن زو

 ید" 9 بوبالب وط یر هلق ناوک ذو
 یسهلج هللا موع موع 2-4 رزوا ار | و تیعج لوا + هلڪا و

 یدتا دیهش
 ین رات رمح هند هللا یضر 1 ژ نیا بەك ندراج ین کلا
 ندنراةدلواشقارب هدنسهرآ ادهش هل تط یدلوا توو
 ةندم بوشوواص نداروا قلاراررو ۰ شلاق عاصوا
 زد شم مرور



 نیا رذتم ندراصٍا هللا یریعلا هيما نیا و رگ هدر و

 یعر یراهود ه دفرطرب امهنع هلا یر همعع ندا دمع

 او اعتم بويل وب هد هلناععوب هلاه> یراثدلوا کما

 رذنم هدنرلةدلوا لا ففاو هلا دورو هب هب را عقوم

 شهرزوص یار ود هبا هل هؤرع یسادقرا لش نبا

 لوسر کاو ما: دیک هی هنده بولود نامه جد ورع

 سەر و بأوج وبد مدیا هدافا هم زا

 یفیدلو | د.هژ ورع نبا رذنمن د هسا دج ۰ نیا رذث مھ

 نفهدوبد م جسوا یکعود عاصهحر کنار ملا ولي ر ندر

 رب بسا ورعو فری اس دوا تاه رد ۳۳ 2 4.(

 ددشلوا

 : تور وری یفلدلوا ندر هب كنسودئک ورع ی

 الاتس یجدوا هلتهجو و شعا دازا 3 لیفط نیا

 زدشلک هر هرونم هدم

 ورع هباغإا قوق ,دقدلآ ربخ ند هعووب مرگ | لوسر

 ام ی ردا كنا ار ونا تیفیکوب ( ویدلوا

 یدروب ود ( مدیشماب كر هییسیا هلیءاربا كن

 شود نول هتعایخ ندنردک قرهلوا رثأتعو تفشاع

 ی داوا ا
۳ 
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e ندنسلوا لاعاپ هلهجو لوا كنناماو دهع Li 

  ۰یدلاق هکلر هدنرزوا یینادناخیدنک هرزوا برع

 نالوا یسهدارج ییهکدوب ءار وبا نا هج ر یلغوا قح

 دنهادعا كلا هرزوا قماق هجا كليفط نیا ماع

 یدینعادصف |

 اعددب دن را هلق ناوت دو لعرو هیصع خاص ره ردو

 یدتا

 هجو ص ویر, لیفط نا یماح بويع یقوچ هیلع هان
 بویلراعصا هه قناچ لاحردو ۰ یدراقیچ |
 یدنیک |
 و : 4 ۱: 1

 طد3ویجو او دینی را هلبق ناوکذو لعرو هیصع |
 زو ید ندنرلما هدنفرط تفوزا هلکعا الیتسا الو

 یدلوا فلت مدآ ۰
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 SOE مالساا هیلع نوراهو ندنتلم دوهد رضا نب

 رد هلو لوب رب

 نکاس هدهیحانر نالوا یس دفاسم لی یکیا هیهندم

 یذباراویراحالس لیمو یرراصح مکح تا
 هلا مرک( لوسر هرزوا قماملوب هدنهیاع السا لها
 هرکصندنب رفظم هدرد كمرکالوسرو ۰ رل ایا هده اعم

 هکعدردو نامزلارخآین نالوا دوعوم هده وامس بتک
 نددریام هليا هندمنیقفانمو هکم شا رد نکنا رلشءالشاب

 ید رللکد یلاخ

 ی رروطو رکف هرکص ندسذعفو دحا صوصط"لیع

 ردقنوآش مر ور را مرد ثك دنوتنوتب
 هلبا هسنسدرب هدک دک هئس هیحار ارلنآ هژلیمارک ناجا

 ر ورارف 9 ذکعا مادعا رانا

 ندراکفاوب س هرانآ ) نیا مالس ندنرلعا

 ندیهلا فرط اکا یکیدصق هوس رسوب لاو نکیکزاو
 یدهعیهدرگلپ هلکناهسدا رکیدصق وب ۰ زوابرپ و رجح

 قالوق هدفسبا شایا تحصد ود ( زادکهد صقن
 رل ماصا ۳



AY %# 
 ۲ ینیدصق وسلضن ین بولک مال هی لب ربج کو باس

 یدرب و رب> همرکا لوسر

 بوقبچ ندراددوب هدنجما نوکنوآ ) ید مرکا لوسر
 | ربخ هریضن تلا هلص نا دج وید ( رانوسنیک
 یدردنوک
 هکغیک بودیا نطو كرت جد 2 یب هغی رزوا كلوب
 نا هل !اددع نالوا نعفانلا نسل کا هدععال صاح

 | رايا مدراب هزمسزپنکیدیا ناب هدزکیرب )هرلئآلولس نبا ییا
 "دلبف نالوا نکعغتمو دهاعم هلا ذضد رق یب دوهب

 شمردنوکر یخ هجول مک ید ( راردا دادم اید نافطع

 لر هک زاو ندنرلتین یکلوا ريضن ینب ندشغیدلوا
 ود ) هغوو ورک ناک ندا "ریتیچ ندرتطوزب )

 ۱ راددردنوکربخ هعرکآ لوسر
 یسهنش ىج درد وشاكر مرکا لوسرهش رزوا كن آ
 ليسو ٠ یدالب وط ییارک باما ه دلو الا عج ر

 رومأ» ییوتکم ما نیا هرژوا كنا تماما هدفب سش
 یک دلبا

 هات داهسیو درا بور وهب لع ترضح ین رش ءاولو
 هرصاحم یریضذ بو ۰ یدقیج هیهثدم ج راخ

 ۰ یدعا

 ۳ رق نب -یدمهذاتراسج دتنواعءانلعلولس نا
 د



 یدک دادما ید ندنس هلسف نافطش

 ساطو قواو هسصاحم نوک یا رض ی هلع ءا

 رایدلید نامآ هرکصندفدنلوا قبضت ر هلیئآ
 هنب رهود ندنرالام نالوا ادعام ندهملسا رک موش

 هرزوا كن بوقیج قرەلآ یش ردق یراکدلی هدلکون

 راددلبا ایدتسا ه دعا

 زو قلا هلعمروس هدا د هروصوب ید مرا لوسر

 یھ بولآ ایشاو لاوءا رد یراکدلپب هدلکوب هود
 ةجول رک ید رلعفانم ٤ راد د تیکه ماش راد یو هریخ

 للاو ۰ a دز ر

2 

 راد هصح یاب هش رللامیدنکیرلنآبول ۲ ذش رارزوا
 ۵ رزوا راصذا یراهرادا صا كن رحاهم ندنر کدلیا

 یدا كور هجا

 مرک | لوسر ا ف کوب وب رلئآ هتسشا

 3 رحاهم نکلا 1 اغ لاوءا نائلا ن درمّطا ىب

 یدتسا كعا :

 . ی رجاهم قباسلاق ¥ زکه سوا رتسیا ا هراصذاو



 دم ۲۹۹ 2

 هک هلج ی < ای لاوءاون هرزواكعا ر اد هصح هر گلاوم

 نگلاوما OE یک ها راسلا رکاقوب مدا

 دن رجاهم یئانغ لاوماوب هرزوا قلوا كرس ارصع

 یدید ( مهر و

 یاوماو هللا لوسرا ) هسا یارضح مارک راصنا

 رککیدت اید رک ناله مب نکی روی م سعت هنب رج امم

 رایدید (نکیرب و هرلنآ بولآ ینی ردق
 ی راترضح ةنع هللا یضر قیدصلا رکب وا تقولوا
 زدشلیارکشت ضع انلع هعارک راصثا بول اق

 نور ویو ) هدنفح ساتو حدم كلراصا تقولواو

 یسهعرک تیآ ( ةصاصخ €! ناکولو ممسفنا ىلع

 دن رزوایراسفن هل فسلوا یرلجاتحا هکر دشلوا لزان

 و و عدعن یی رج اھم

 کلا مانع لاوما نالاق ندر بذ شب ه هرکوت كلذ ید ءاثب

 یدادا سقت هنب
 و 8

 یجلق روهشم كقيةح نبا ندربضن قب یاسر طقف
 اا هنن راترمضح هنع هوا ر اعم نا دعس

 یدلروج

 هللا یطر فش> نا لمس هلا 4 احدوبا ندزاصدا هن و

 ید هرلن آندنغی داو ایرلجاشحاو رقف تر : راتر تت اچ

 8. یدلرب و یشرادعرب



 1 ۳. و

 هب رو" ده دم كنس هل نافطغ لد لاق ارخوم

 هلک لدیسشدا یراق دال وط رکسع هرزوا كْعا موه
 هللا یر نب روالایذناعع یرلم کم دامادمرک | لوسر

e eیودرا سا وعارب ماد اف هدد دم ی رار صح  

 ندنافطغ ؛یضار راو ۰ یدتا رفسهدج راد هل انوبامه

 ردو هل مان خدش نالوا یسهفاسم قانوق کما هر هث دم

 هراعاط تود رو ط وشراو یسل اھ ا نکل ۰ یلدا

 تدوع ن زرسءلو عوقوه رام هلتهجحوب و شلعاط

 ردشلروب

 ءاسللا ندیس هدننابمش كلوب ره فئس یجند رد وشا

 نيسح نرضح ندنراترمض>اهنع هللایضر ارهزا ذطاف
 زدشایا دلوت امهنع هللایصر ىلع نیا
 ےس ما نالوا یزرف كن هرم نا هيما ن دمور نب

 .ه دشا ترد قرف هک یرلترمضح اهنع هللا یضر

 جوزتینآ هدانئاوب مرکا لوسر ۰ یدیا نوتاخ لوطرب
 ردشهروج
 یدر ولوا ریاث رب هدشآ ه دعا ید هن سره هدردن

 ۰ قوحرب نوا ت را هارو اندفرط رهو

 نذدحا نایفسوبا هلمجو یمگیدتا ناب هدوراقوب و *
 لدشلوب هدرد دنسكحهلک هلک سس نکردیک بوود

 ید ی راترضح هنع هللا یر قوراثلا رگ بود زا
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 یدیشعد هللا ءاشنا هل ما كمرکا لوسر

 دن دم یی هحاور نیا هللادبع مرکا لوسر تللذ ىلع ءان

 برش ءاواو ۰ ی دروب نییعتو بص یا اف

 یدرب و هبیع ترضح

 بوهبچ ندهنندم هلآ مالسا لها رفت زویشب كيو
 ولنآ رغ نوا هدنرلګا ۰ یدراو هزدبهدهدعةلایذ "ه ع

 یدبا راو ید
 نکیا شمتبج ندهکع هلیسودرا شب رق ید نایفس ودا

 شمتبچندهن دم ملا هرشک تیعج هل. وا كمرک ا: لوسز

 یدود ورک بوق رو ےلکیشیا ییعددلوا

 یدلربفیراشعا كن هکم شد رق هدلئابق راظنا هلتهجوب

 یدلو فرو ناش قوح كپ هسا مالسا لها

 مالسسا لها ندنآ بولوا شرو شنآ لزوک هدرباپو
 بونود هلباتیئون<و حرف لاکو ۰ رایدتا راک هدا زكي
 زلی لک د هش دم
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 لور هدنلوالا عب ز یس ەس يجسد كنه و تره

 یدشارفس هتسهداب لدنطا مرک |

 قشمدو تالنوک شد نوا یس هرآ هل اهرونم هثن دم كهدلب وب

 ردهفاممتالنوک شب یسهرآ هلا

 یراکدلیا ضرەت هروب بولوا ایتشا قطر هداروا
 كمالسا لها «دمهو كعا بدأت ی رلنآ هلتهح

 رکا لوسر هرژوا كلبا نیمأت یتتراجم هلبا ماش رادد
 ند هن دم هلرا هیف السا رکاسع رفنكی هدلوالاعیبر لالخ

 كنسلاها هدلب لوا هدقدشالقا هلدتطا ةمود بوةيج

 هلکعا رار راب 929 ۶ یدلک تسار دن راد روسناویح

 هثسهدلب لدنطا دمود هدعب ۰ یدلاو هدنادیم راناويح

 یدلراو

 کلات ندنرلقدلوا شغا رارف بولیغاط به یسلاها

 مرکا لو-سرو ۰ یدلیبهلب روک هل مدآ رب ندنرلچا
 فرشعهلبا مالعا هدکدشا فیلکت یمالسا نداکا

 یدلوا

 ةفارطا هللا زوردنج هداروا مر ڪا لوڈ سز

 قداصت ه ەس یک میبه ۰ یدراقیح رکسع لو لوق

 یدروبب تدوعە دمه زاحالب ندنددم هالوا ,
° 
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eك وصر ر ه سست فرج ار دیدق و هدنرابد عار  

 و

 یدعرف ۰ رذراو یسهفاسم كالا اک ا

 ,u ۳ تعاس ین ورا هرفع دم

 نالوا یر كنغاع وا قاطصمی رب ندس هليو هعارخ

 هدزوا كعا كنج هلا مالحا لها رارمض ینا نا ثر

 او یهدنراوج كرکو ندن شع ی نر

 ۰ یدنلآ ر > یی دوا هدعالر د وط رگسع نادر اس

 نابغش هلباهیمالسا رک اسعرفن كيب مرک | لوسر نامهو

 ید ج ندهندم لا هدننآ

 لس ماو هسدام ٠ یدیارا راو ولنآ رف نوا هدنراا

 یدبا 9 ید یرادرمضح اہھنع هللایطر

 هدنفور, چه ۰ یدیا قوچ قفات» هدنوبامه یودراوب
 ق وب ینیدةیچ قفانم ردقو هللا مالسا یودرا

 ی دا
 | هدنجما ةعارخ ینیدقج ندهنذم كمرکا لوگر

 | . هنیعج یهدنشار كل رارض یا نا ثرح ۰ یدلدیشدا

 ناب نالوا عج هدننابو " یداواضر ام وفروف ےظع
 یدلغاط

 ا
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 ناویح ندوص مات عیتسد ص قرەلوا « دئکارپ رلناو

 یدل اج واک نواه یودرا دتغب نکرالوص

 ندرکلاموناج هک رکیدهللا الا هلاال هرلنآ مرکا لوسرو
 یدتا فیلکت یالسا ند ود زس هوا نیما

 رلیدش#لاق هتمواقم هدنزرط قوزوب یشاب بویب هلکد راثآ
 م رلیدشرک هنکنح قوا نامهو

 ى رانآو ۰ یدنا فص ی هیمالسا رک اسع هسلا م رک الوسز

 یدوروب 23 دزو ن . سو 1 رسوم تيه

 یدلروک هلا یرهودكيب نوا هلیانویق كيب شبو

 یا رب ندرانآ بولوا هدا ز ندزوب یدب یرادقم كرارسا
 < تم

 ل ۰9. کر رر یآ نا ثرخ جد
 E ]یدواو سود هنس دصح ك سف ن اتات

 ی دل
 یدرب و ناد كن |یرل:رضح لسو هيلع هللا یلص اعر

 یدرو- جوز هتسودندکو

 دازآ یزربسا یهدنرالا به كرهب د زوا وا رب بسا لص

 ۳ راب دانا

 نکیا ریسسا هدنوکرب هک شعا زیق راتخهن هر وج ,
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 شن. وو هدمهو ۰ یدلوب یتنداعس در 1 تحوز 2

 یدلوا بس هنسا رو ندراسا

 هدهار یاتنا نکرواک هب هر ه ده ها ندوع

Eهدک دتا اهلداعو هعرا انع هر رب ندراصفا یرندنب رج  

 یهدشاب لواسنا فانا هللادمعنالوا نیعفانلا ۳
 رهن 2 هکر ؟قاب هن رحاھ د وش هه ) هنن رل

 رلنآ ترآ ۰ ررویتسیا كا بقحت یرازب نکر رونی
 هر ۵ رو هله ۶ رک نولیغاط هک رکدیهرپ و یشرب

 لیاداهد هما نالوایس هبلعو تّرع هدا زاهد : راو

 ه دقدلراو هر دمو شءد ( رراق, ,ح نداروا یتالوا

 ,E یس نا ۳ راهبچ 2= ییالسا 9

 E ر ل یو ا دروح

 مد داعس سلخ یرلت رطح یک هللا یز قوراعار ر

 نط , وب كةفانملوا توراو 9 نا هل لوسرا ) نفع وب

 ردشهامرپ و نذا مرک ا ِ هدد-دا شعد (عدروآ
 ءو ۰ یدروس نوک کس ییرکب یتدم كناغوب #
 1 نوباش قوا هدناضهر

 كمرک الوسر رک یراتمضح هع هللا ی طر یسراف ناس
 لصالاق ردن دما اإ راکو ندنمادخ صاوخ
 نکا ندنسدفناط سوو ندنسلاها نارا یا سداد را
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Jهداروا و .شعک ههاش راد ںورہک ھند یراصت قاارا  

 ا او هرکص ندک ها دین د مواع

 تر اوا سود ار اذ ی 8

 شعا تع نع ههرونم هئیدم
 هب یدوهب تل و

 یدردتا طب رهلد نعل ۰ AS و

 E قلد ك رکا لوسر دا ِك

 هنس هرص و كم ر کا لوسر هنشود جد

 ردشمک



 ندنس هةناط دوهل هلهح و رهیدتا نام ه دوراقوب

 لو درط ن .دنرادد فشن له رصد ق ا عافتیف ی

 نا مالسو غیا یبا نیا هنانکو بمخا نا ی
 بو دیک هب هکم دوهب یاسور یثاو قیمخا یا
 هلس هفناط شد رف هرزوا تا كنج هلبا مرکا لوسر
 نانطشو ۰ و راد ۰ رکصندک دا قاقنا

 تا وب ید لاف سی کیا ها راق لو
 راشعا لاخدا
 توئالب وط هدهودنلا راد شدرفیاسور هثب رژوا كا
 كي تردو ۰ راشمرب و رارق هکج هلبا مرکا لوسر
 زویشپ ك بولوا ولت ار هک راشم 1 زط رکسع
 یررادقاهسو نایفسوبا یراسی رو < یدناراوجدیرابود
 ىدا نامع ییغوا كن همطوبا
 مان نارهظاا رم بوقیج ندهکم هلباودزاوب نایفسوا
 کیک نافطغ ندنفرط دیش هدک دک هل
 نالوا یک یا و یرلنادناموق شاب هک یدلتاو

 9 م 8

 0 ر رب تو نیس
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 رولیاص یرطاخ كرلن ! ید فوع نا ثراح نالوا

 یدیا ندنراسیر
 عج” او دسا شو ا قنب ندد لا, هداروا هنن

 یدلوا ق جرم ہ:۔سودرا شا رو ںواک جد یراق

 ی دوب هک دنیک یسودرا كن ایس وبا لصالا #

 ا ا نوا از ندرت تیک
 ید روا یرعوط هب هرونم

 یک یکیدنشیا ینتاثبشنوپ كش رق هبا مرکا لوسز
 یدتا هرا تیئسا ها عج نب 51 ناڪڪا

 مر, هللا لو سراب ) یرانرض> هنع هللا یطر یسراف راس

 هدقدلوا كجەدىا موعه نود دن رزوا رهشر هدزکیالو

 یدد ( ردنداع یهزاق قدنخ هنفارطا

 كلاس هد هسا شءالوا تداع قءءزاه قدنخ هد ع

 قدعشدخ هئدارطا كتهروء هن ده هن رزوا یراطخاوب

 بس تم ینروص قعوا نصعو طظوح قر هل ژاو

7 
 تاو داو تالا لمآ كنلوث و همزاق ردغنهد هش دم نامهو

 ِِِ وط هسیا راو هب رفح
 هدهاعدو هلا صم هد تدب کد روب دو هد هليا مرکا لوسر

 هزاق خر قرهلوا یترکا جد ندرلنآ هلتهج یییدلوا
 ىدا هب ره> تالاا

$. 19 E رم 



SEE: 
 هرهسش حراخ 0 مالسا لها هلا مرک | لور ناههو

 هب روح ا وەيح ۱

 i e ق را TT كرامو

 ی دا
 هلبا ماعا هبت میروشآ مالسالها مومعلا یلع هلتهجو
 یدرالابح توسااح هسا قدنخ

 اندب مه هسیا یراترضح هنع هلا یضر یسراف نالس
 كن.ثکن وا ا قسلا هرل شدا والد و ه هدهولئوف

 یدرروک نشا

 ل ز هيمسدا نت ۰ یدرروللو هدسدا وب ج د رلءفانم

 یدیا راروئارواط یغآ كپ و رارروک شيا
 سو هيلع هللا یلص لاع رف نکرولب زاق قدنخ هلهجواوا
 یکی روب وط مدآ قوج هلبا كی زآ ندنراترمضح
 ردشلوا رهاط هر" بی رع

 نا نام کیر دعس نا شب ندراصنا هلجزا

 شب یردپ هلکنآ یمهدلاو ر دیشادرف زیق كرشپ
 یدشءردنوک امرخ زا ۲ ا هللا د رڪ یسدادو

 مرک ۱ لوسر نک رک نغجمق لوا ۰ ممع هللا یطر

 * یدروب وید روتک یرلامرخوشو ۰ یدرعاچ قا
 ید و هنجووآ ییا كمرک | لوسر یراامرخ یخدوا |
7€ 



 اب ره هیت اند با

 ک I و

 یدنروتکزبرب اعرف لوادک و بلاح ۰ یدلوطیراجووآ
 ندءارک باحاو ۰ یا هن ر ژوا لر لوایراامرخو

 : ی دنغاح یرانایلشدا هدقدنخ ۰ یدتا را هنر

 هک دب e ۰ رلدد هجو وط ته راب دلک مخاط

 یدراشاط ندنفارطا كندم هشودلوا بوشل دابز امرخ
 كن رلترضح هلع هللا ىطر راج ندراصنا هلو #

 نکر دیک ن رف> قدنخ نوکر ب -یدیاراوینویق فی» رب "
 هرز وا قعاب یک ا هب را هدزارب و كمروشس یویف لوا

 دیس ها یسوا ماشخا ۰ یدیشعارها هنس دح وز

 یدتاتوعد هنماعط ماشا یراا لو »ر نکرد اتدوع

 هدکلرپ هلا هللا لوسر ماشخاوب) ید مرکا لوسر
 لالد وند ( نکن روج هسهناخ كراج هرزوا كعا ماعط

 شعا توءذ رکا ل لوسر ۰ گلاب هساا راج ۰ ا

 ندنعیدلو |ییلرمضاح ج نواقاخو درارب هل وب بولوا

 نامه قوب هراچنوسپابه قثرآ ۰ ید رشاش نغج هان
 یوی لوا هللا یک | هیرا رادعدرب و ۰ یدلک هنسهناخ

 هلا تکرب , کا ملا شش ۰ یدروتک هب یوینروضح

 ہد دن به هدعب ۰ ید بوبد هللا مس و ۰ یدتا امد

 دود وط بوروئوا ٩اط ماطو ۰ رلد :دلک قلخ ن ایلسدا

 ۴ رایدعهروت یتویقر و رایدب

 ۱ ی تاجاد هروهط هدانا لوا هو .,
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 رلکالوک ۰ یدهیحار لوب رب هدنرب رب كفدنخ رکزدوب

 بوک یرابضعب نذهارکباحصا ۰ یدلوا رسیا

 یدرب ورخ همرک | لوسر |
 یداآ یکلوک هلا كرابعو ۰ یدراو هداروا هناا لوحر |

 ییرپ هدجوا كنايقلوا ۰ ید روا بوید هللامسب و
 یدراب وف ندرب |

 هللاو ۰ یدلرب و یرارادخ انا كماشاکی ربک ! هللا ) نامه |
 ( مروب هزوک ین رلکشوک ینربف كماش هدنعاسوشی |

 یدروج وج 0

 كنايقلواو یدزوا هليا كناوک بوید هللا مس هنب هدعب |

TY 
 یدلرب و یررادخانا كنیافا سراف ربکا هها) نامهو
 نب راکشوک ضاب كنارسک نادم هدنآاوش نب هللاو
 یدزوی ولد ) مرولەروك

 كالوک ب وید هللا مسب هنب قر هلو ا هعف د یجچوا هرکصندنآ

 ندنر د نس هیس كن ايق لواو ۰ یدروا هللا

 یدراب و

 یدهشن هللاو ۰یدلرب ویررادخ انا كنع رک اهلا )دو |
 یدروس واد ( مرولهروک یی روبه تااعنص

 لب عم هدعب ۰ یدلوا ماع قدنح هدنکا هعهییا

 یدلکیسودرا كل وب ناثلواناس هاب رک

 9 هوو

 رر
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 4 رابدلوا ناربح بوقاب ,

 وک ۳۱۲ +

 را8 هنانکو شد رق ا نایدسودا هک هل وش

 رایدنروکب واک ندنفرط یسینابنوک ك: هرونم
 ید دج لّابق هلا نوڪ نا تراحو نصح نا هنبع

 ۳ یاب بسا رک نیغ ینخوط نوک
 رلب دنوق
 هرهش حراخ مل.ا هیمالسا کحاسع ید هللا لوسر

 و راق جدو ۰ رابدرب و هقرآ هشاط مان عاس بوقیچ
 رلیدروط بولوا فص

 یرانآ قلا زوآواو ۰ یدنارقنكيب چوا هیمالسا رکاسع

 ید راو

 هدنلا كثب رلزمضح ه۶ راح نا دی ز یاس كن رحاهم ۱

 "هدالا كن رلتربضح هدابع نا دعس یاس لراصذا و

 ی دا

 هرزوا كمروت یمالسا لها هد هلجرب نیک رشم هورک

 تشهدو قوخ قلخ ۰ ید روی هن رزوا هرونم هندم

 ید روا

 نکررواک تود نام وج هلتشهد هل وا رلکمشهرک و لاک

 رابدلاق هروط یکينددةيح ین دنب رلکوا

 یک یرلکدروکب ی رع شن كدلک هنن رارطاخ هلب وب و
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 راد دم هلوت راب دارا رر كج هکرا ب دشالوط هب ور ا

 | اساطوقوا ندقرطور هساآ رلددت کس هو ط هنرهو

 هد کنج ساطو قوا ی درلنآ زس راح ن دن دنلوا هعفادم

 رایدلبق رارو

 لهاو یرلکدتا دهع صع كن هضو رو نب هدهرصول

 نیا هصکرلنآ نکیا لوغشم هلیسهظفاحم قدنخ مالسا

 ع ويش ی داوح یرافجهصاب نی رهش هنذم بولک
 یدلوب
 هنده تولوا هلی لوس رب ندم دوها هصا رف ین

 ا 9 رلددیا نکاس هد هیحأترپ 3 ۳5 هدنح رام هرونم

 نا تک نالوا یرلتت رز ۰ یداراو یرراصح نیت

 شاباب هدهاعم امدقم هد مرکا لوسر هللا دسا

 ض# نکا نیما ندفرط لوا مالسا لها ندنغبدلوا

 یدلوا هشیدنا بجوم یداوح یراکدتبا دهع
 قیفص بواب ردنوک مدآ هنسهیحاز هضب رقیب و

7۹ = ۰  ۰ ۶ ۳ 
 او نالوا یر لر ضد ی مفاولا هدو دناوا تفت

 هر ۸ ّطدرق نب و س و

 یدلشالکا یییدلوا شءردتا دهع ضمن

 ۱ هد ىاماو دهع كس هل ب3 سوا هسا هصد رق ید

 هللا دہعو a دابع نا لعس و داعم نیا لو ندنعددنلوب

 | ینارضح مهنع هلا یضررببجنیا تاوشو هحاور نیا
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 کاش لدهعضةلو ۰ رلب دنیک هنن راصح ك هضد ره نب

 ضا ںویمصا قالوف هدهسا راي دا تڪ ص هل اناج

 و دنع> مرکا لوسرو ۰ رلیدلنانالعا نب راکدلبا دهع

 رایدلب وس رازوسانف | د
 تولیفیص یناج هدانز كي لداعم نیا دعس ند هلماعموب

 نوسلآ یعاج هلا د دغا كنج هلبا هضب رف ےب ی
 یدیشعا اعدوید

 تحصن دوهي هنعهلا یضر ذاعم نا دعس لصاما
 هل راشادقرا لره دیدوسوخ هلغلوا سویام ندن ران ا لوبق

 ینیدلوا قیفیکو ۰ رایداک هب یوبن روض> بونود رار ّ
 رلب دلما هداا هیبک

 هدژمو ۰ یدید لیک ولا عنو هللاانبس> مرکا لوشر ِ

 ود ردربخ یکوص كباوب هک نیس تعاجب یا هرس :

 یدرویب 4
 ندنرلد دلوا هد رهشنو ردنایصو ناوست به رار هاکنوب 3

 هشالن یالسا لها یشید | دهع ضش كن هضب رقیب 9

 نوا هظاح نىرهش هنندمیرا مک مرک الور دلع ءاثب : ۱

 هلرفنزویکباو ین: راترضح هئراح نیا دز هلرفن زویجوا سا

 یدردنوک ی رلد رطح لسا نا هلس ا

1 



 تیر
  قدنخ لددحابص هلادیمالسا رکاسعنادیسودنک
 ۱ یدرلبا هظداحم نطخ

 ندنغ دلو | شمام هل زاقهد هب واطعتروص لع ر كق دنخو

 هل. ساوا ظ و یسلیب هک نداروا كبعد نیل ےک

 یدرلکب تاذلاب یتساروا مرکآ لوسر

 ر

 كردد ردلکد یشیا لقام كماكب هلا تلافسس هداروب

 دسوسوو هو هرلنلوا فیعضیدامتعاو فیهخ یا ماطر

 یدررر و
 یرایضءهب ندرانلوا یسهناخهدرهش حراخ ثالدییء ءاثب

 ز داکد مکعسم رم ) هلاخ مز, بولک ه یوې روضح
 یی رلایعو دالواو كمر و ماکعسا هن را هناخ رەد

 تصخر هرزوا كعك ب وشو واص هلبس هناهب تا هظفاحم

 a د وغار کلات یر ايعو دالوا هسا نیءدانم 9 1

 یار

 رکاسع یدروس ردق نوک شب نواهسهاحتدم هدر و

 یردهاضم هلا لغو طو ۰ یدلک روتف هب هیعالسا

 ی راذاح هدانز ك هل:هحو ٠ یدلوا ہداز هک نوک

 یدلعیص

 سصیق ردع )و رابدلیا داكا تصرف یرالاحوب ردا
 ۳ وب هساا راز روید دعو یی راد نرخ تا و



 ڍڳ ۳۱۱

 ( زروبم هدیک هر دارب بواوا سوح « دنما قدنخ

 رل د الشاب هکعد

 دسلاپ هنن رلسدا هرصاح هل ول برع فاوط 1 ۳

 نفشووآ و دین را یر ه راح را 12 ید رلاکد

 ست , هکنج نوسا وا دسدآ رواوا هره تولغمو بلاو
EN 5 

  ۷ ۳ 1ب

۲ ۴ ek 2 1 
  ۰و ن اک تم
CER Ea AOS » یدا قشواص بورپ و 

 كقدنخر نایلوا تداع هدناتتسب ع هلی وب هيلع ءاثب

 ید نشد یهدو راشط ند ةع الوط هجرا هتفه هدنفارطا
 یدا شاتیص ¥ ولا صوأ

 یک )و دب کت ندنهددلوا یوم شف صولا ىلع
۴۹ 2 8 
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 بویم هلوب فاع كج هب یرانآویحو هدکمهرتدبوب وشوا
 یدارلشملاق بوخاش ندنکو دا هدعلوا فات 3

 هلب رب رب ودرا یکبا ندشبدلوا قدنخ هدهرآ لصالا

 رادد | هدععسلآ قوا نامش بویمهشدب راح

 ؟یدنح مات دودع نا ورگ 0 و یا ام طوو

 | نا هبهو لهج وبا نا همرکع ندمورح یب و مان

 لرع ترضح هل با همغ« نا هنلادبع نبالفوئو بهو یا

 ترا نا ثاد مو باطلا یا زار ن لوا یردارپ

 هذ رطور ندنلحراط رب كف دخ بویاروژ ین رلآراب دنچ مان ۱

 رای دتالتآ
 من وا هفرا هرلثا ید دیاولا نا دلاخ هللا نایقسوبا ۰
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 راد دلک ردو هت راک ق لرد ها ن ۳ 1 دورةرب هرزوا

 ولیدروط یک برس هدقر 5 هنوآ بوم هک ی یدنح ط دو

 تآ وراداو توت رآ ندنراشادقر ا £ %*

 یدلیدرابو وس

 ۹ را ها فست هکلاب و شا غ ا

 هذع | روشگسو دا قو یارفا شکعاط توروآ

 لولب رپ ینآ برع لئابق هلج ۰ یدیا یراوسو رهام
 . یدژراتوط وه هب

 ا ا ۳0 وا 7

 3 ی دعا تدعز هعع راو وشراو ۷ ۲ ۱ .El عار

 یدروب ود (ردور#

 هدرکچا ( و یدوف وا ناد هم السا لها رارکت ورع

 هک واوا زس ردیذو را قج هقیح ه ءزرابع نادیم
 ید ( هدر تذح کک دا نیوز

 هش مرکا لوسر یدنسبا قمتیچ رارکت لع ترضح

 یر و تصعر
 دیک ی ج هقیچ هننادیمراو + یدرام" نوت نوت هسوا ورع
 یدیعاب كد هدر تسوآ كر هد یفو

E6 چ هساوا هدور رضح هن رزو ۳ اتا دنا واود £( ىلع ٿ  
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 EEE و توس سخت ای را اد

 و A مرا لوسر مد دا اق ندنرب رەد ) هللا لو راب

 لر 1 نجاد مان راععااوذو 5 یدردیک کا قهرز

 یدناشوو

 دیه ش و ددحا هر مگ و هدرد ه كی مگ برات و

 هر ادظفاحت ینآنسیدلاق ىلع مهداز ردارب رهدعاب رایدلوا
 یدشا امد ود ( هارب کلان ب

 یرغوط هور بوعیچ هاديه قر هلو هدایب لعترضح
 یدروط هناشاع یاخودرایکبا یدراو

 یدلبا توعد هد ند یورگ ادا هنع هللا یر ىلع

 كنهسيكر هلزخآوب) كرلوک هلبا ههنهف ورع *
 هل وس هله نیس هک نسیدراک هعرطاخ ین هورح هع ورا

 « (ی

 یدروصوید ( یدفاب"

 یلیشاب قح ذویح ها دیه هدنکا لر دح و یاس رز ورگ

 راقودتوسالاح عا كنسمهداز ردارب |یقوب یر لشاب

 یدد ( رولک چوک کب كکود ناق ك یدعس

 ظوظ هلکک ود کناف كن-نامانوا ( یلبعترمض>

 هدایب یبکر مب هد ون ندکنآ هدنس طقف ۰ مرولوا

 ی یدید( نیسللوا 1



 هک ۲۱۹ $
 ف ن

 هدازكب یدوفوط هثس دیلهاح ترجح ورع زوسو

 یدنا ندا نامهو ۰ یدنهکفوا | .

 یدتا مو ھم رزوا ا ترص >ح یک هععاصو

 ۲ تسصح هک یدروا جدر هلا تدشو تدح هل وا و رج

 یدل هراب زار هدنشاب و یدلنا هراپ یا ناھا كئیلع

 هدشروارب هلا راعفلاوذ كجك ىلع ترمه>تم ول *

 یدلبا مادعاو لتفیورج

 نا ربز یدروس تا ه هزرابم نادیم یجورع لقول ه دعا

 یدزاو وشراقاکا ید یرلرمضح هنع هللایطر ماوعلا

 يا هغاشا ندوراقو یول هک یدروا هلب وا لب اجو

 یدرادنسک یرکآ ی کا كرد ا قش

 ےک ی < لا كاس ( هرب ر ترص> نوا كوب

 CE 0 جا ٩ نایاب 3أ هدنراکدد دمروك

 رد دص ییددلو ا شه د

 یرلت معح هنع هلأ یر قور* ها ر ترصح و دوا

 ىلع ترضح هدک دنیا موحش هن رزوا رارمط یسادنرف

 هنب رارزوا ثاد مهو رهو همرکع یخ د اهن هللا یضرربب زو

 یراکدلکو رایدنود وربکندرپ یدرد كجئدیا موه
 رايد يک بوج ندرب

 غار زه نکردیک بوجاق هلیسوقروق ناج و ور
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 1 EN ۱ د ۱ 1 ب 1۳ 2 1۳ ۱ ی :
 ESD کن ام ADL رب هد تم هد a A E Lo کی ات فر بقا تم

 یدشاراح ییابسا نالوامزال نوا رپ

۳۰۰7 
 هنع هللا یطر ناسح نرصح ندن هد دلوا شمروٌود

 رد وس رلت دی لر دنا بلیعت 91

 نوشود هدوزرامم ن نادیم هله> و لوا دود ع ناورگ

 هدا ز كب نیک رشعو نون هداعاا قو ف سم یسلاق

 ولرخر نوا مر نوکو نایفسواو ب یدتا نود

 هنهاک ودرا ںوایکج ندنشا قدنح رەد قوا سا

 یدنیک

 ردق a E و ندف رطره

 را فیعص دارك مالسا اا ا لغو طع

 یک تواب هرد هل ول ادعا ورک .دلاشیرافدلوا سواد

 ناع كہ یرالاح كعدبا قررصضاو دطاحا ندقرطره

 یدلوا

 ید مالسا لها ۰ یدلکح نعد ںولوا ماشحا هله

 چ 2 رادع

 شالت سکره 3 رولو 0 27 هش ركب ۲ن

 یصالخ هلرلتآ هیسلآ یہ باج ۰ یدا ا هشد داو



 چ ۳۲۱ $

 واک هناعا داسا لواییا طع دوعس« ی | معت هک هل وس

 یدیشماعا راهطا ن DES زوه قجا

 دو رطورپ هل دا ك رللوغ ٠

 نداهش هک و * یدرفک هب یو روص> نامه .یدک

 رق ب واک هن ر انک قدنخ

 درو

 هرکه سودنا ها راراتب یعالسا مر زونه برع لئابق ) و

 یدبد (مروی دیا تمدشر دمالسا نود «دلاسوش
 هدنس رد هلیحو هعدح ع ولر هب راخ ) مرک ۱ لوسر

 یدروبب ود ( رب وبدبا هر نوا مزب
 داراب ۵-ساا ره ندنفایشا یسهلمق مجنا هسذا معاد

 ید مدآ ردعر وا رک نج

 نابکو ۰ یدتیک هنس هوان هضب رق نب بوةلاق نامش
 یدتا تاقالم هلا دسا

 ا یییدلوا هسوک چاق رب نددوهب ناربتعم هدننابليمک

 یمید وس ردقن یزرسهضا رق نب قارشایا ) هرانآ ےن
 زس ردنوک چاق هلیدس> م: . و صواخ درج ۰ هرکس رول

 اکسمز ) رایدوھب كجد ( مروہ E ی زکلاح

 رلشعد ( قاب , وس ردراو ربا هلمجوره
 لئابف هک مروینوشود یتساروش نب ) معن هن رزوا كنآ
 هرزوا كمروت یرلیدجرلیدلک هیاروب نافطغو شرق
 , څه نذ هعفادمو توام ه درلنآ نکا راروب دنا تربع

> 
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 ی دالشاب هخعاصوا قئرآ لئابقوب ۰ زرویعروط ورک "
 رار دیک بوغارب کلان یزرس هوا رار ولییص كب

 ۰ ا دهع ضع یک رد درس هد لرل دج نیس

 رکسژامهرانر وق ن دنلا لرلنآیزک هش قترآ هلته جزکغد داوا

 ۳ اطر ندنفارشا كلافطغو شد رو نس هسروااق اک

 e ثا ید راتآ هک ا نهر را دا

 یب زوس كنآ رایدوهب كج :د ( هیم دیک بوشوواص

 رلشع | قد دص

 E E وبا بولاق نداروا دز

 ناوسد هن رافدزوب یدهع لدغ یس هفنأطدوع؛یمراو

 قیراچوصو راندا قافتا هجولرک هلکنآو ۰ رلشلوا

 نهر ندنفارشا كلافطغو شا رق هرژوا كم ردتا وع

 راشعا دعو یکهرب و اک ا هدب ولآ یناوذ قاطرب هلتروص

 نکیمرب و نیفاص هسا رانا نهر ندرازمس هک دیاش

 یاسور كرهید (رواوا قزا هزکفارشا خاطر ارز

 شدهروشود هب دهم ی دا و

 هرزوا ق هالف وب یی راکفا كنهضد رق نب ید نایفسوبا

 یدع مس لدلک هلبش وشت ناور كوس باروز )

 نوزوآ هروکءزب هسیا یساروب ۰ نکسروپت ارواط ضا

 زک رگسع ندقلچآ ۰ ردلکدرب قجەلب روتوا هب یدازوا

 یا ۰ رویدیک بواوافلت نم رلناوی> < روبدا تیاکش ۳



 یدشک د ینر كشداو ۰ یدشود قالتخا 1

 هک ۳۲۲ ۷

 هسلا نامو ۰ مبدا موعه ولد درب هدکلرپ به نران

 شەردنوکر مخ هرلدا ود ) ربو تار

 هسا جز رديسسار ا هعج نيرا ) ها رف قب

 رک هلط وا | ط و ب زرولب هدا كنج نوکر ب وأ رد دشدیأت

 رد آهک سلا ن نهر ی یک س ند کفارشا هز

 د ) مهلوا نیما ند رسو لمدا فو وت هد رع راصح

 راشمر و باوج
 یوم" ) کت یر فا یو ناغفطعو سگ یاسور

 زر ر و نهرهن هرس ) و راشعد ( شعا مجیک یکیدد

 نویح هاا رسوا | کاج رز سدا دادما ندرس هد هلو

 هر کل هر کت و یاب و ز ؟ سرک ۶ | کسر دنا كنج ر رب هل

 را راه a س دپ هاب رھ رس زرد. ڪک

 ربخ هبهضب رق قب ولد ( زک سرولو یزک البو
e 

 رەد ) شعا می یکیدید يعن ( يد دصا رود

 هد راک دنا ضف یر رهدهاعء نالوا هللا م ک١١ لوسر

 ںولاہو لس رارا صح نامهو ۰ راسلوا ن 1 [(ےکک

 راش هروط ورک ند هب راک

 ےس ہرا دوها اط هلأ تر لاو یاب ند یس و
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 ۲ ۱ تار

 ید ندا یکلوا هد هد راع

 تشاشب راث آ هدزو نکردبا زابنو امد هقح بانج

 یدلروک

 رح عج هثلوا دادما هلا و راکزور ندنهرط

 هنمارک باعا جد مرکا لوسر ندنشیداوا شرب و
 یدلبا هدّرم

 روه هنتروف لوب رپ هدنسهرا ماشخا هلبا ی دنکیاو

 ددنروک لاا هدمشو قوغوص 2 راکزور ۰ یدلبا

 یدالشاب هک ولت دشهدنروص

 راکرشع یار وطو زوت یتیدردلاق ندر كراکزور

 مروک یژوک زوک بوروا هن راز وکو هنرزوب
 3 یدلوا

 یدارود یعاشاشاب یرلکلم یرلودلوا

 هداوه ېک ناولي یراةدروجوا كراتجوج یرارداج

 یدالشاب هوا

 هبن رب ییااتروا یدصاب قاکارف یدلوا ماشنخا ابقاعتم

 یدالداو تنهدو مهواهد

TEETER)مت سست سس ی  
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 " هدحراخ تواوا صوص هنسودرا ن . مس و هنروقوب

 ید كن هبمالسا رک اسع طعف ۰ یدا قول یش ر

 كمرکا لوسر ب :وایعاط ندقلحا ییک و ندقوعوص 3

 یدیشلاقمدآ ردق زویجوا هدننا
 لوسر هرزوا كءزوتک هدب وا آ ربخرب ندنلاع كنعد

 هیع هللایطر ناع نا ھهق ند یک باوصا ا

 یدردنوک یتیرلترمضح
 ی درڪ هلعا كنسودرا شرف تورو یجدوا

 غچ هاب هل بو رشاش ی ودنک نعد هک یدروک

 روی
 یسارو تعاجیا ) بنوزونک روتفو ساب نایفسوباو

 هلا هضا رَ شف ا ردلکدرب كح ناکا نورووا

 مروبدیکن هتشيا ۰ ی دشود یالتخا هنمهرا ځد

 یدروید (رگیدیا حوت »درب
 هر ز وا كمر و هد هد تفولوا هکر دن و ص

 ی

 کسو درا نعد ی ۰ یدیشعا کالم ك د

 یدرویلب دیشدا یراید رمش ح السو یرادصر کت هدنفا رطا

 5 واک توئود یراترمضح هلع هللا یطر هه دحو ۵

 نوت ر وک یراوس ردق یر / دن زوک هدهار یاثنا

 یرلد رطح یامدهللا رب و رح هکتسود ) رک راذعداک |

 ۰ ( یدتغاط یی راتشد كنآ ۳
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 یت اعوقو .یدرک هب یو روض >ںواک هةبذ> ترضح

 لئاط یئاط ا لوسر ۰ یدربوربخ ک یتییداوا

 یدتا حسن

 فاوطر اس ۰ یدک توت هدسهو د نایفم وا لصاا

 یدتا تکرحندنسهقرآ كن یخد شد رق

 رشت زویکیا دیلوا یا دلاخ هللا صاع ناورع طعف

 كسودرا شا رف ندنرلق دناوابصذ رادمد هلایراوس

 ۳ تاب بوااق هدو کرانآ لده هلآ یتسهقرآ

 ینکیدج وک كن سودرا شی رق نانطغ لئاق #*

 راددتیک هدجت راد بولاق یدرلنا دن راکدروک

 ES بولاق ن :لدهک هلب وا نیکرمشع فئاوط

 ندنراددلوا ش اوا هرخذ
 هوا یودرا بوبالب وط یرلنآ مالسا لها یسادرف ۱

 ٍ رلیدرونک
 هکر لیدر وک هلا ید 93 یلکو رک همش ندنآ

 سمودنوک صفا ی یح نددو هدءاسوریراد :آ نایفسوبا

 یدیا شمر وچ ورک بو داکوب هراس رتاخذو ام رخ یخ دوآ

 راددروشدب بوسک ییغوح كرل هود لوا هیمالسا رک اسع

 رلیدروب وط ب رلترف بوم لو لو خدیامرخ

 یدلوتر وةندنسالبالغو ظعف هیمالسا رک اع هل روص وا

E1 یدلوا ادب قالو عود هدنوامه  
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 لس ۳۳

 هرس تب ون قرا ) اباطخ هنمارک ناجا مرکا لوسو "
0 

 كح هلک هر ؟ب رزوا كرمس شا رق هرکص ندنوب ۰. یدلک

 یدروج ولد (,ردلکد

 یدبا ترامع ندرت ترد ی الت ك راک شم هد هب راغ وب

 یسکیا هک یدلوا درهش ردن شب ید ندهالسا لها

 یداندنس هلو جررح یجواو ندنس هلو سوا

 ار ER نا دعسنالوایسواوا لا لراصاا هو

 ندنلوف هللا قوا هدنرود لوص كن هب راح یرلترضح هذع

 ند هلا و هرکروک وااو راکزوز ولت دش لصاا

 یدلوا رفظم مالسا لهاو ۰ یدازود یسودرا

 ندنسازغقدنخ مرکا لوسر هلاق ةتفهر هنآ هعایذو
 یدراعیح یی راح الس تولک دن داخ ا هلا تدوع

 هصل رد ی ب واک مالدا هيلع لب ربچ بءعرد *

 ا ا نوعا ا
 یسح لرد 9 ا رار ا لوس

 ی بهم ۵.> ۳ ها رو ید ید زاغ رلدلوا عیطم

 یدردتا اد ودد ( نوسلیف

 | یدردنوکورلبا ین ینآب وری و 4 ىلع ترڪ > ید رش ءاولو

 Ss یورو تک ن ندوریک بوس یخدیسو دنک ِ



4% A ¥ 

 هلبا فی رش ءاول ههجو هللا مرک ىلع ترضح ادتبا

 یدراو هنک وا یراصح هضو رق قب
 دکل وس رازوسانف ںونلتدح كح روك ینآردوهد

 نامهو ۰ رایدالشاب هکلیا بس یمرک | لوسر قحو
 رلب دلیا م اب ه هعذادم

 ی دنا هنشاب وصرپ بوراو هاروا مر 1 | لو سر هدعب
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 یدنالب وطیس هلج

 زوتوا نواوا ژدق كم جوا یوم كل هیهالسا رک اسع

 یراصح هد رف ب هروصوب ۰ ید ولتآ یسنلا
 یدنلآ هنتلا هرصاح ولت دش كب

 یسع>و - رلیدالئا یب راقد ارعواه هن تةواوا رای دوهي
 ناول هداز كب هن رلکدلنا دهع ضصعن ق رەلوا

 رابذلوا

 ی دالب وط یرلنآ یتوک هعجرب بعک نالوا ی را دیر
 یدلا تروشع ساع دفعو

 تاذود ناما رخآ ین نالوا رو ک فم هدرع رلباتک) و

 وا ناسم ۰۲ هسا رتساا ٠ ۱ ادا یتیدلوا

 یدید ( لهلئروق ندالب وب و
 هل وا یخدبعک رلب دیش! چ ییز( رلد دوهب

 هنو شو درب هدوریک ې هرړدلوا یزلایعو دالوا )



 لک ۳۲۹ +$

 اراب دج بوقیچ كردیا فیس لس هرکصندنآ نوسلات |
 ( رڙ سوک هن قح ل روڪ مهیابا موج هن رزوا
 یدد

 قماش هز هرکص ندکدنیک نلایعو دالوا ) رایدوهب

 رایدتا لوبق خد یآرو رەد ( مزالەن
 هعج هک وب م هار هیدن رب دف سا هسا 4 وا ) بک

 ردنیعا ن دز راد هلیسح قلوا یسهصک یسئرپا
 هن رارزوا نوح دن را تار هطاشحا نا

 یدد (زرولوا باب رفظ هکلاقحا ملدا موه
 ) "ممهروتکل الخ هنتمرح كن وک ی سارا عج ) رادوهد

 رابدلبا در ید یر دوب كرد

 ا ردو یکج هب دبهساط كن رود یکرضذ یب و

 هللا مرکا لوسر هرزوا قمیج هل ط رس كمك نودلکوب

 2 راد دالشاب هبهراخ

 کو باح ۰ یدلدیا در ندب وب فرط یرامدتساو
 یدلوا wg هدا ز ندو ڪڪ ییرکب هرمصا £ تام

 هنس هلج و ۰ یدلسک یرلتفاط و بان ندهلحأ راد دود و

 یدلکروتفو ساب یبک کرک
 بااط وا نا لع ییالسرا كهللا هدا لوا ہت شرا

 هنع هللایطر ما وعلا نا رز یرلترم طح دنع هلا ی طر

 ki و م۴ نبا ) ب و ورلبا a دکلرپ ره
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 ا مرک ندناج یلتاطوب و مرا ند رش یکیدجتا ۶
 هَ راصح هد رگ شیب رەد ( مرالاط هنگ لراصح و

 یدنالرمطاح هرزوا كعا موه

 ناو هج وب هسارک هراصح هللا شب ورو رک وبلاح
 روا هک هروهط رل شدا احایو ۰ رواق دتا اراق اا نایبصو

 ىدا
 دهعالب ندنع دلاو لاگهتمواقم الصا هدا هدرل.دوهد

 رلءدلوا روبحت یاسا طرشو
 برح هدنرلګا »۰ دا سوفن ردق زود زوءهط یعوج

 یرالا كرلت اغلوا ردقزوي ترد یرلناوا رداق هب ضو

 یدنالعاب دن . را هفرآ

 هدنناماو دهع كنس هلمق حررخ یسهفئاط ع ایوب

 كس هلق سوا ج دەضد رق یی وشا یکی رلود :اوډ

 هدنهیلع كمالسا لها هدااع یرلفدلوا هدناماو دهع

 راشعا ناویو دهع هلا مرک الور هرزوا قماعلوب

 یدا
 دهع صق هداتفو راطر كب كمالسا لها کو لاح

 بس یهالا لوسر دة داراو ه رآرزوا هرک وا و ۰ رلردلبا

 رلب دا وس رازوس نیکرحل یک ك عا

 ىدا هدننآر ییادعا هل رلنآ یک ا كمالسالها اک ءار

 ت کا هلا هلهجووڊ جد عایق ین امدقم و
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 تالولسنا یب | نا هللادبع ندنفارشا یس هلیبق ج رزخ

 هرک ون اسایق هن راقدلوا شلدا دازآ هلا یار ورا

 ندنفرطیس هلیق سوا یرللوا دازآ یدكن هضد رق یب

 یدلوا تعافشو اعدسسا

 هذع هللا یضر داعم نا دعش مر رکا لوسر ثر . رزوا كنآ

 قدتخ هسدا دعس ۰۰ یدلبا بصذ ی رلت صح

 هناوی-ر ینآ نامه ۰ یداهدقات هلغلوا حو رحم ,دنسارع

 راپدروتک هب یوبل روضحو ۰ رایدردنب

 مکح هدنتح هضب رقیب یتسهللالوسر ساب ) رایسوا
 ۸ تج هرات هونوا یی هع دققوع> ۰ یدایابصذ

 راددراولاب ويد

 دهعصعت بجومالب كنهضب رو ىب هسا داعم نیا دعس

 هدک دتا تیصن هش راودنک بودیکو ندنراکدلیا

 عح وک هدا ز كپ ییالوط ندنراکدتا هلماعمد

 شو . دک زوک تصرف نوجا قلا ماقتا ند 1
 یدفا

 هب سطو برح كنهضب رقیب هک مردبا مکحنب ) نامه

 یک کددو ۰ یدد ( رم« هدا مست ی 2 ۳

0 0 
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 زویشب و قارزح كي و هرز زویجواو حاق زویشب ك "

 یداروگ d٠ راس تاناویحو هودقوجرب و ناعلاق

 یدلرافبج ىس نوح لاملا تدب كمنانغ لاوما هل
 یدلدیا سقت هنیلسم نازغ یسقابو
 هل اقف اومواضر كءارک راصنایسضارا هضد رة ب و

 هش رحاهم نالواروع۰# ندنزراددو راد هدنروغوا ند

 یداروب نا
 مان هناحش ر ندنجما رربسا نوع ایراودنک مرکا لوسرو

 یدتا ج وزت هلا باننا یزبق
 یسهراب كن رلترمضح هدعهللا یضر ذاعم نا دعس هدعب

 یدک هتنج راد قرهلوا تود امش بوشالاتق

 ىكى داوا قيدصلا رکب ويا ٿ رضح لطفا كث رجاهم

 روطو + یدیا داعم نا دعسوشا جد لطفا كراصا

 یدرزکب هقورافلارم ترض هگالخاو

 یدرب و ردکو نزح هدازكي همالسا لها یناذو

 العا شرع هلتافو كذاعم نا دعس ) مرکا لوسرو

 ( یدلوا رضاح کاله كم شع هنس هزانجو ۰ یدرتد
 هاضراو هنعهللایطر :یدروب ود

 هلن رو رد نیس هل. یدنک نکرد لالب هداتئاوب

 رللدل وا یرمشم هللا مالساو ۰ رلیدلک هرو هندم

 9 مهنع قیر رب
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 لس یبا ٹکر ب 8

 ندراصڏا هد هر یس هنس ینا وشا كه و ترعه

 رف زوتوا یرلترضح هنع هللا یطر هلبس نا دج

 یلتنک دخت رادد ها یراوس
 نویقیلت دو یدروا تو 8 هاروام

 لانانا دما ندنفارمشا كن هم نح یب و ۰ یدروگ-هلآ

 ىدا رسا ید ما

 | مرکالوسز هدک دلروتک ههرولم هدم دما شا
 رایکو یدلکهناعا یدوا ایقاعتم ۰ یدلیا دا
 دنع هلا یطر ۰ یدلوا ندما رک باعصا

 هر هروخم اه ده بت ردوا هدلوالا عید لالخ

 هدکل رها غوا هداع سرب نالوا یس هفاسم تعاس چوا

 یرازفلانصح نا هیع نکردوک ی رلءودكمرک ۱ لوسر

 یر هو دو شمردلوا یتلغوا كرذ وا بواک هلبا وانآ قرف
 رک | لوسر هلکلر و ربع یددلوا شرود تولا
 یتاو ۰ یدرب و قاصسر هللا لدوسانا دادقم لاحرد

 ردق زوبشب ید یرودنک یدردنوگورلبا هلا یراوس
 - هلافطضراید عقاو هدساکلا دج بوت هللا هیمالسا رك اسع

 یدروب تګ ع
 ال وا ىس هفاسم تالدوک یا هر هی دم ه دنا وب 2 ا



 fert و

 0و
 یجاق ریو ۰ یداشیرپا هرانتتد ,دلح مان درفوذ

 هب هثندم هدعل و ۰ یدنل آ ورکراهودو ۰ یدلرداوا

 یدلروح تدوع
 4 هکم بوتیح ندماش یتابراکر شد رق هدانا لوا

 هش رزوا گن 1 + یدلد,تدا یتیداوا هدکویک یرعوط

 هنراح نیا دبز هدالوالا یداج لالخ مرک | لوسر

 هلا هیعالسا رکاسع رشت شع شن راترمض> هنع هللا یطر

 یدراهبح > نده دم

 نالوا یسهفاسم لیمترد هب هنیذم و دز

 ناراکو .یدلک تسار ناب راک شب رق هدلح مات صيد

 هدنعا لاوءاوب ۰ یدلآ یلاوما نالوا دوجوم بوروا
 یداراو یشءوک و لتیلک كل هيما نبا ناوعص

 كمرکا لوسر هک یدلآ ید رسا ییبخرب هعشب ندنول
 توز كن رلترضح اهذع هللا یطر بز یش لا

 تونل و هدنګا | اول جد مع رلا نیا صاءلاوا نالوا

 ی دلبا الا هش ز نرضح هدک تاک هر هر ونه دن ده

 یدتا دازآ انا ین ۲ مرکا لوسر هلکعا هاجیخدوا
 لوسر هلغلوا فرمشم هل | مالسا ید صاعل اوباهرکصندنا

 ؛یدریو کا یز هنت مرک |

 قوع نیا نجرا دبع مر کا لوسر هدنابعش لالخ

 ۱ باک یا هل کس رادعرب یا رار طح ais هزلا یر
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 مان لدنلا دمود هرزوا كعا توعد هند یس هل

 نوک ج وا یرلنا بوراو دوا ۰ یدردنوک هیهداب

 اراصذ هک ور نا عیصا یرلسر ۰ ىدا توعد ەد

 ی هلو قعکلوا یر هلا مالا 5 ی دا هدد

 هر رج د رانایعا ناعا ۰ یدلک هناعا یعوح كول

 هنع هللا یر فوع ناو ۰یدلاق هداروا هرزوا كمرب و

 دن دمبولآ ناو ۰ ید جور یرمضاع یر كعصا

 دود یبم هل رک ا لوس ىِ هدا لال دن

 هدو الر وط هرژوا كعاقافتا هته ياء مالسالها هل. اريح

 رادعمر دید هللا ی ضر ع ٽر طح هلکلدیسدا یرلو دل وا

 بویه هاکتسار هدعس یتبو ۰ یدنیک هفرط لوا هلرکسع
 یدتا فداصت هغ راناوبح رانا مداح مان جحع قوا

 درونم هنده بولا نویق كي يا هلیا هودزورشب و

 نوا لا٧ا تان یسج لرلای د مرک !لوسر یدروتک

 یدرویب مست هنیسمنازغ یتسبقاب ویدرافرچ
 رامرابو هدنک ارپ رافک فّیاوط هدنسا رع قدنح لصاا

 5 یدلو قرشو توق هد وک تو
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 هک تلا هرج #

 + افلخ را وتو ایلنا صصق 7

O “Gmنیس ست سو  

 ¥ تدوحدج |۶ ه اخرا 3



 ۳4 ۳۳۸ و

  هقافو ةفو كکودناو هر قحا راب د ی هم ها نامژ

 كموک هعارپ وطیرب دیرید قد رادالوا ريق هلیسهناهر
 یک

درل٫ وح و نایعشقا هتدنامسا
 تفرسو رزا تفاص ن

 ید ررفاج ۽ ندرلٌبیا و :؟ازو

 راشنانیکر بحو رب ؛وخ موءذم والثءوب هدا

 هلا هلاصلاجاو هد يج قالخا هسانو ۰ یدلوا عاسی

 یداروی تحصنو ما
 ندو نازك چد ربع ترمضح رلتاوا یناصتاو لّهع

 رلیدروتک ناعا ۰ رلیدروک تان كمالسا

 هلیب-> قلوا ندافلب یناشاو هوجو رثکا لر اشءولُ اف

الب نالوا هد هب" ره ت۔.اھڏ كع رک نآ و
 توان هتغ

 راد الک | یبدلوا یالک ناسا

 ندنرلفدلوا ش ۳ هکعاتسابر 7 د را هلس و موگن گل

 د اقع یکسا قاخ نوعا قءامراقیح ندلا یر ساق

 رلب دابا رارمصا هرزوا قعوط هد هلطا

 هدنرلما یدنک ییساعو ر كنموق شد رف صوصا" لع

ا شا ۳۳ هاشدذ ې نالوا شموب بوشتب
 5 ۳ هل

 یدراردا راع ندعلوا عبات قرملوا

 هب هینآ رق تغالب نالو | ندەر ھا تا ا یرایضصعر ی>

و ر ( بويع او زوسرپ كح هد
 ند چ یارشا نآ 

Bs. 



 (یدیلوا لزا همدآ كوب رب یک ینا دوعس نیا

 رلیدب د

 هجراشعا و لام هدنرش ودنک هک هرایاوخ لطایوش قاب
 ررواص لوبد ہدلاح تەح ۴1 اک یرکدلت كوب

 كمردتا هیجوت هن راک دنکب ندرانآ ینو بصنمو

 ىدا ژّتسیا
 یک رل نا دراو ندرلمدآ یرلکد هال, وب هک وملاح

 یعوحر ۰ یدلوا توف RE بو: مک یت قو یرلیضصعد

 هکم تسا ر هلت ېج ول '. ی دلدیا فلت هدردب ید
 یدلبق رارق هدنایفس وا
 تولوا نایحر زونه هجر ڪا قلا دوعسم یا هو

 یسهدازردار_نکل «یداهدک-ع اتموکحو تساب رهدفاط

 هلا: مان تال ندکلام یتب قفل ةبعش نیا هربغم نالوا
 ندنو و شرداوا ی یثک چوا نوا نالوا یسهمدخ
 مظع هنس هرا ی هلق تن هرمغم هلا كلام ی ییالوط

 یدا سر نوادع

 E يادا

 یدردشراب
 یداک هر هرونم دادم هرکصندنسارغ قدنح دس ردم

x ۳تو  



۲ 
 E وار کف ن> و باو جرضاح ترا رغم وبشا

 مدار یحاصت ھونا هناعاكنا هلع ءان ۰ یدا

 هنحوک ك ۳ یدتسا نون العا لها شک

 یدک
 نه كرلنلوا فاتو تو ند شد رف یاس وز

 یدرلسن ریکییک ھیما ل ن !ناوفصو لھ ج وا ن رأ هم ركع

 ردقوا هدکی هدرا دشا هدکعا رارمصا ,دئلوپ كن رب

 یدرروی» هروط وشراه هر هماع راکفا

 نالوا مبات ۰ هراثآ ندنرلق لوا ترا ہلا مرک | لوسر طو

 طالتخاو تفا هللا مالا لها یڑکا كسا داحآ

 یدرآ روی ۳ یینانسحم ك: و هلتهج یراک دم هدا

 مالسا لها هلا شد رو رد ید هر a راضعو لئاف *

 یدرارو هلوا رظتنم هنس همان كتاب را یک:دنسهرآ

 ران کحوا یاس كمالسا ند هل رم رب هيام عم

 یخدرانروک قدر و رابم كمرک ۱ لوسرصوصالالعو

 یدرآرو: اک هناعا ی ر رکو

 كن . رات > اب. و هیلع لا هل یلص اع رد لوا ا

 ید لم“ * ینو لزوک یتروص هدا ز ند سک ره

 هدلاحرب انلتسمو باتو مان یاصعا به هک هل وش

 یدنا هدلادتعا لح اوا عجو

 7۱۶ فن ۱ تفاطاو RE هدنزوس یو ۰9 رو تنی

anrrcar wتن  e 
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 یداراو

 یدیاتصاو ج یمالکر هبویلیوس زوس هدو هب و
 یدا رل وس زوس هروک هنگ ارداو لمع كك رهو

 فسا راس یک ییدتا هل: اعم نح هندارک ناحصاو

 یدا رلدا 4۰ اعم هليا فطاو قور جد

 ید عءاج ییهبن انا تالاک هلجو عضاوتمو ملح

 یدیاراو قیاهعو راقو لاک ریازب هلکنو
 یدرولوانایحر قو E Fr رثثل وا لخاد ةئ دادس سا

 تايم یسو ا هسر و ڪڪ هد ر نام یآو

 یدروا |
 ل هدو دال فاصواو ه لج قالخا 2 لصاطا

 رابه دوحورپ شال داران یثء ءیدبا دوجوء هدنآلاک

 ۱ یدبا دوءسو

 یرطیکیا هدب ولبنان هطاصرب هلبا شد رق ارظذ هلاحوش

 راک رش به زاهسلوا روشی روک ءتشسب رس هل رب رب یواخ
 توروک یار ترک | لوسرو نتاع ك.السانید
 یدررولب هنرک وا

 یو۶۶ لمر دالا ند 5 دو ط رھ فسذآ هدنروص وب

 ف طق رط مالسا نددنفرط تفوزاو جدال



 ىدا راکرد ینجەلو راشدناو عو.ش

 نوجا یراشتنا هللبالوق هدناتسب یعكءالساندلصاحا

 یدیلراو حا ادار

 4 ےب ہم ل سج 3

 هنسیمتلا یرلترمط> )سو هیلع یلاعت هللا لص مرک ١ لوسر

 باحصا ردق زویشپ كب هدنش هدعةلایذ "هر كه رڪه

 یدروب تع نع هر هکم ںوەیح ندهن دم هلم ار ڪڪ

 ید ب راتر طح اه هللا یر هس ما یر هه هحوز

 2 یدروت وک ریارب

 یتس یتا هر درج بویلوا هب راحت یراهف رش تین
 هند دلوآ ترابع ندنراب ز یی هیطع» "یکه لا قاوطو

 بویمروئوک هیب ر> تاو داو الآ لک هرزوا قلوا لیاد
 جلف ررب نالوا الس یو همارک باعصا طقف

 یدر دقاط

 هدقدراوهلحمن هی اوذ نالوا یناقیم كد دم لهاو

 ناشف هود قلناب رف ردقشع و ۰ یدریک همارحا

 کت
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 هب هب راحو تمداع یه اط شد رف هک داش طعف

 هدنفارطا E و رافغوب دراروشعلاق

 هرزوا ثعا ج هدکلرپ جد یر هلو یود ناو

 یدروس توعد

 هد هنن ده یس ودنک هګ دوم رمی قساا ناب ىع لاو

 سودنک ۰ ۰ رون دیک دنا یس هقناط شب رق ندا هرم صاح

 ردقو لاعحا كلکورک قر روبدا املا ه هکلهت

 ی)هناخاب و کو ۰ رلد دلی ا عاما ندکعک هدکلرب ود

 رذع هلیسهناهب قعالوا یر هسک قجهقاب هن روما

 زار دلید

 هب هک«بناج نوجا سس ینلاوحاكغد رف مرکا لوسر

 هدق دارا و هلګ مات اف ۰ ید مرد وک سواح

 یسهفن اط شیرق ۰ یداک بوود سوساج لوا
 یک یراقدلآ رب ییغددقیح ند هدم كمرک | لوسر

 هکنج هللا عج یاب ع لئاسبق ضب و شعالپ وط
 یدیلو نادلاخ هللا ولنا زویکیاو یرلقدلوا شعالرضاح
 و مان عع جد ك هل رال وا سرد هر ورلیا

 یدرونک ربخ ینیدلوا دک

 مع رخف لوا هدقدئلوا تکرحورایا ندنافسع هيلع هاب

 یدروب وید زکنوط فرط عاص یراترضح
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 هلا ليم هنف رط عاس كلوب نودام یودرا تو

 یدروا هسق ول تر صر

 بولود لاحرد كجم ر ندقازوا ینا دل ولا نا دیلاخ

 یدرب و ربخ قیفیکو + یدراو هام كخب رق
 یک یفیداشآندناهکی دراو هب هر فنر هسدآ نواب یودرا

 یراةدرو ودرا مدل ما ی 0 جراح كشف

 یدرولثا هءووم

 كنب مان اف فا لوس مت زوا یادت هنيا ةمکګ

 یدملاع رلبد راھ مارک باا ۰ یدرب ويک وجیسهود

 یدروط بو دیادانع یک ناویح نورد

 یدمروطربخ ) مرڪا لوسر راب د دیدروط اوصو

 ندکمرک هبهکمیلیف طقف ردوي وخ قءروط هلل وب و

 یراترضح یلاعت هللا نحب ( یدردروط یخدینآ ندیا منع
 ید هز ېک یکیدتنا عن ام ندکمربک هب هکم ییف ب اکا

 یدرویب ولد یدهرب و تب هلا تئیهو لاحوب
 لاح رھد هسلراو هنن رزوا شد E E تو حس

 یدرواک مزال قوا هب راح
 حاجح ندنکیدلک رارب لاق یهدنفارطا هنندمهک وبلاح

 هل تین هدلاح یراق دلوا ردق زویشب ك یعوججكنیاسم

 لک د لمکم یراهیب رح تاکرادت:مج یرافدلوا شاک
 یدا



# ıo ¥ 

 هدلاح یراقدلوا ه دانز هلتیذ هرلنآ هسیا هکم شد رق

1 

 ناب عو عملا د وتو نا هو ی ع نک یرکذ هدالاب تح

 یھ شیاحا "هلبق نالوا قورعم هلکلرواکنج هد
 ه مو

 یدیاریارب حد سیلح
 هد تګ مان طابضفاو تهدگیو لدکی مالسالها هجرکاو
 شا رک هتد هواه یودرا ندنفیدلوا تئیهرب

 ىدا تیعجرب هدنزرط قوزوپ یاب یسودرا
 هللا یراب تیانعو نوع كمال سالها ارظن هلاحوش

 قوحر ندنیفرط هدنروص وب هد هسا لومأم ی رفظم

 مرح لر هلل یک اب رح ههمرکم *هکم هلیعوف و تافلت
 یدرولوا شدا كلرمسنمرح عونرب رسهراح هن ا

 یدراراعم هر هیهلا “دارا هس اوب

 یکی اج هدب ویمهدیآ راهطا ییعالساهد همرکم *کمهدرب و

 نیا یاغء,ض یقوجرب نالوا ول مک «دنورد یخدیتاعا
 لاتاب ر هلی یجدرات آ هدول هشغراغوب ۰ یداراو

 نده رق یارشا نالوا شمالک هناعا زونه هک دلا

 هم الا ید هدد واک هناعا هددهعلا بە رق رایاد هج

 یراهر دندن دالواواربح هاو یرلعا رلّتم دح ود لوي

 یدبا و



هللا فرط ن٥ 2 تداع قالخ هل وا كءود هتسلا
 

 دلت نهود مار ؟ ناص و ااش
 هر را

 قوستاذلا مرکا لوسر ه دعا نکب ها شمام ادلوق ندنرب

طرب بو, رنو ا طز
 ا EO EE ر

 ۰ یدنا هنشاب ی وقر شملکچ یوص هک دبات

 یدنوو ه:دا طا تولک جد
۱ 

 لو ٤ و ۲ یدراعرج قوارب ن دنشکوت مرکا لودر

 یدردفار رب دنا نوف

 هبوط قاخودرا نوت هک یدانیفوص ردق وا ندی و

 ی ی ویک یدلآ ی

 e سا رق و ۳۷ 2 ۳

 مو ھل رژ وا نوا كمر دلوا یسارخ هلا سا

 رلثهرا:روق ینآ بورک هرهرآ شیباحآ ناب ع هله رلشعا

 یدردلی همرکا لوسر قتیفیک بواک نا یجدوا

 هش رق یاسور یتشدلوا هد 4 راع مرک ا لوسر

 قیرات هنع ها یر قوراغلار ۶ هرزوا قکع ؟ادطزوک

 ٍ یدتسلا مرد 1
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nر هد: هح رانا ٤ کک  

 رتو دنا ا هک قو هد 4 نو رد راردبا

 o رول وا بسانم هسنیک نافع نا نام طف

 اید ( ردقوب
 یردب كنايقوبا نالوا درد ء شل رد سیر عفاولا ف

 سبع

 ناعع 2 یدنا ی !دهدبع یا سکس دعی هیها نا بترح

 نالوا یردب كع رل رصح ه:عیلاعت هللا یطر ن رولاید
 ب ء و ِ

 سس د.ع نا هیها نا صاعلاوا ید یردب یلزاهع

 كنو دنک به هیمانب نالوا ند هکم قارشا هلغلوا

 یدا ی هدازر ع

 هل ا شد رد یاس" ور رباسونایفس وبا مرکا لوسر هيلع ر

 هللا تال ترا زء ف اوطد رگ یرب تیم دص ھم هدر وسا ۳

 نالسهول رک هديا 2 شد ردو كمردل یتفلدلوا

 هرزوا كمر و تیاس/ ید هرانآ هدب وشی روک هلا رالوا
 یدردلوک نان تروح

 یدک و راشم هلوشراق هلا تیلو ٤ ینآ شی رق یاسور

 را ایا فراك ود تا فاوط

 ا ہک رای اوط مرک ا لوس رفسیا نان ترم ی



 هل افیقوت یو راشلوا رمکلد شد رقیاس"ور هلکءد
 یدبا رلبلا هنسح زوک

 اقرو نا لید نالوا یسئر یس هل هعادرخ هدانئا لوا

 هنوناس* یودر | هللا رامدآ ماطر ن دنموق یدک

 یدلک

 قاقتا دفع هللا مشاه ینب یالوط ندصوصخر

 یدمعوب ید هرکصندد السا روهط ۰ یدنا رلدبا

 را, دمروط

 فرم ا مالا زوده ی هلیف هعا رح داع ءا

 وار یکر اد هنلاوحاكش رق هللا مرک | لوسر نکداراشاذوا

 یدزار دنا هر انش

 قربلوا دنلوب قاهاوخ ربخ د یشیاک تاید هرکوپ
 مدروک یسهفاط شد رق )و ۰ یدرمک هب یوبل روح "

 رب وب یلکرادو رلشء و هب رار یلوص لندبسدخ

 ( ردکر ک راهسن.ا تعثام هزمس رلالکد هداتیل كءود ورک

 یدری و ربخوید

 شیرفو ۰ داك نوجا فاوطو یعس نع هرع قچثا
 یدشود فیض هلا رهب رام یکمدقم یسەفاط

4 
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 هسا راّزمسا طعف ۰ یدلاه یرالام هب ضو برح

 هدنراهدناو روهط كم ! رمشمنب هرکص مرد اهک راتعر هلرانآ

 قو ۰ زرولوا عبات جک زیور هسا زرا

 دهب هه رکاب هلرانا نهدلاحوش هوا راردیا ع اتتما رکا

 ۰ مردیا كنح

 یدروب ود ( رروتک

 ( مهرب و ربخ هشی رق ینو ءهراون هسیا هلیوا ) لیدب
 یدراو هنسودرا شب رق بولآ لر هید

 هک هسوا رسا ۰ یدیاروب 1 د وس زوسرپ مرویلک

 مکحو ل ںچجول ۳ e هدک دید ) مدیا ضرع هرس

 اا ی تکجب هر وكتس) اهفس شب ےک ضاع نا
 رلشءد ( قود

 رک هاکد ی روع E ردب) هاا عشا د وع س نیا ٥9 ی

 تعصصاوب :د (: 5| ھا صر ولا رکنوط هسذآ دیو

 ھه یبا

 هیها نا ناوعص هلا ماسه نا ترا هنن رزوا ۳

 ندمرکا لودر دوا را« د م ەفاب هل وس هل دب

 شلبوس ینکیدتشیا
 یراو رکتشا 5 ااط> هسا رف یاس ور بوهلاق هو

 رلشع د زما هل محو ره ندس توا هد دید
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 شزفسوکل وب ر هلافص و رج دوا

 ورانا . شعد ) م راو هنناب كنآ هرک رب ب نکارب

 رلذع د مدقاب ت تیک

 لور ۰ یدلک هنو امه یودرا دوس هنا هو ع هلع ءان

 یدشییک هزوسو ۰یدشروک هلیا مرکا
 هلا هیلک تاکرادت ینارمشاو هوجو كشدرق دعا )
 هدهاعم هدنراش هرزوا قماع وو هبهکمیسو ۰ رلیدقیح

 ندکل هبلعقنردرپ فسدا رکسع یک ,دنناب كس - رلیدشا

 زکلاب هدنادیم یس بوج اق یس هلج نی راب ۰ ردترابع
 یدید ( راررپ وزغارپ
 ه:عیلاعت هللا یطر قدذصاا ر 3 ب وبا ندنزوسوب كن هو رع

 یز) و یدناح یني راشاق بوایهیص یتاج كني رت رص

 كرهد ( نفج هغارب رکاب یربمغیت ترضح هدب وایغاط

 یدتآ ریدکتو رب ذعت یهورع

 بوت وط ینلافص كمرکا لوسر هرزوا برعتدأع وع ەدە

 یدتسبا قماشخوا
 مرکالوسر هدلاح ید دلوا تیفی رب اثم . مطعب هس اوا

 یدردبا هلماعم هلتا تکارنو فطا هر هو رع

 هدنجوآ یاب كمرکا لوسر هک فلا ةعش نا وغم نکل

 یلاكجو ۰ یدتا ىلا كلو نامه یدروبهروط

 یدتا هلعاعم ها فثع هثس هحوجع درد
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 ا سس

 ردهرعم یسهداز ردارپ هک یدروک بوقاب ود ےک وب هورع

 مدل رغ زو ھه نس هک ناق كکندکود كن رادغ هر )

 یدد ( ردت ل هلعاعهو روطوب یر

 ید هریغم ۰ یدلیا ردگت یی هریفم هلمجووت هورع
 یداب وس رزوس ترس قرهلوا قاوسشراق کا

 دیلی هد وج روضحو «رابدازوا یزوس هله جوو

 رلیذتا لدا

 هکر اتم دقعو یتکیداک نوا قاوط درک مرګ ی هدعب

 ٌلوص هسردیا تلخ رکا شی رقو کج هل هديا

 لصالا ٠ یدلبا هدافا کج هدنا هیاعم ردقهب هحرد

 یدلپ وس ید ههو رع. هس دلی وعل هل 2

 ندئس هدب یعالداک بلات نس هک ل هتوط دا ) هو ع

 3 ناو دن روت ودنا فلت اا وا

 ید.د

 هدي ويل روح كما رک باوا هدن- انا راهلاکم ون هورع

 باععا رک یدرروک ودیا تقد هن رز هلماعفو روط

 رروشالوطهدنجوا یاب كلاع رف لوایک هناورپ مارک
 رروشلاح هنسا جا هلا تعرس لاک هسشنا صا دا رهو

 هليا یظعف لاک هدنروضح بوياپ هلبا تدح هن زو و

 نکرولآ تسدبآو ۰ رروش:رک هزوس هلبا سس قجلاو

 كمروس هنب رزوکو هنب رازود هدب ولآ یژءرطق نالیکود
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 هوا لر لایق او ۶ ارمشوا هتشا 2
 رزرو شاق هرزوا كّعا ناجزرح هدب ویالفاصو بولآ
 هدب وغارب یلاعر ِق لوا یک یکیدید كن هو هکناص

 هلبا لاح نال ییرلفدلوا تجرب قج هلیغاط
 یدبا رار رد .

 هدقدراو هنسودرا شارف هدب وديا تدوع هورع

 مدءروک ییعاطاو تمرح يکردشا تا رم هدنم و

E:یی هلا صم لر هبد ( ردلک دتیعججر قج هلرعاط  

 شعا جب ور

aیر نالوا یسر كشناحا ناب یع فن رزوا  

 یودرا بوهلاو لر هبد ع.روک تودیک هرکرب دن 4۵

 هرزوا كلدبا نارو هبهبعک هک شهروک شلک هنونامه
 رو: ٹل یعاح ووڊ كيبل مار کاکا ر ماا رود قور,

 تراز هل وا ( كرهدرک هتنا حد رو بولود نام

 روایب هنلوا عنم لصن تعاجنال eê لک نوڪ ا هللاتب

 كعیا ۳ ملات راوز نکل ۰ نعْذتم هاکزس اعقاوز

 شهر, وید ( زاکد دهعتم هرزوا
 ذی هطاصم مسهراح جد شد رف یاسور هيلع ءان

 ندب ع یاععف نوحا لص دعءو رام سو



۱ ۳ 
¥ TEE 

 1 رلشهردنوک یورع نا لیهس روهشم

 هلا مرکا لوسر تواک هوامش یودرا یرگ نا لیهس

 هنسهرکاذم ےل اے م طورش نامهو یدشروک

 یدشرک

 زهثحابم قوح ك هدنس هرکاذم كل هطاصم طو 3
 یدلوا عفا و

 تدموب قرەنلوا هطاصعدعع هلا ندم هئس نوا ٽ٫اهڏ

 رارق دن عاقل وا ضر هک هک ن دا يدق
 یدارب و

 ین ةبعک هد ورک هب هکم كمالسالهآ نامه ندب وبنفرطو
 یدانوف هنادیمیطرش یرلعا یقاوط

 شلرک اربج هیهکم ارز زامهلوا یدعشوب)هسیا لیهس |
 كشي رف هلتهجوب و ۰ رول نا برع فئاوطینداوح
 هنس كج هلک طعف ۰ رولک لاخ هش راتعاو ناش

 یرخأت هب هنس كج هلک كفاوطو یچس هلکعد ( رولس هوا

 ۱ یدلرو لوبو یعدندب وبن فرظ

 هک هل وش یدتبا نامزد طرشر غآ كب لیهس هدب

 مدآرب هرس ندزاما ۰ مل هیعادر هسرواک هزب یر ندرس

 یدید رسهدیادر هل ةسلوا اسم هس ردک

 ی رولواوب مه رایدناتدح ندزوسوب مارک باحا |



 ماس ز لص ۳ کر شع یآ ہدلاحیکیداک بسر هز

 ۰ ۱ رلیدد ( ملم دنا

 هد اصم هثدعلوا تعفاوم هطرش و د-سدا 8

 رکآ لوسر هلکعا نایب ایعطق نکجهیمەط رب و رارق

 یدتا لوبق ید یطرشوب رسهراح

 ی دیطرشو هللا ل و سراب لر ,دیا با کوب مارک بایڪا
 رلبدید نیس هزب دز

 چار اندر هيا یراندیک هرلنآ ندز توا ) مرک | لوسر

 بلا قح بانج ید نوجا رانلک هز ندرانآ نوسشا

 قادر و هد ( ردارا هراحرب

 هل تدنیاوطو مح یخدلئابق یهدنفارطا هن دم هکنوح

 یب زوک كشب رق «دنویامه یودرا لیدی هلو ا شاک
 نکل ۰ یدرواوا ادب تالهبلع هب قج هریدلس

 هم السسا رکاسع ندنراکدلک هدکلر بوفروق رانآ

 هج هب رفس بارسا ندنرلق دلو | شمتبج هل تین مح وزآ هج د ذع

 : رلیدنا را جد

 لیکم یرهب رح تاوداو ولتوق هدر هتساا ا

 شەر ولدا عج لیئابق نانلوبهد هکم راوج هدلاح یییدلوا

 تاق تاو یرانوق هلتبسن همالسا لها ندنرلقدلوا

 یدا هداب ز

 ردق ةن كل کف رهتشا كمالسا لها هدلاحوش
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 تعا“, , هداعلاقوق یرلعاص هی ی 3 وال : ودیک أ

 هر ,یدازوانوزوا هداروا وشراق دوس د یوقرب 4 وا طعفو

 0 ىدا تی رب و« رط ام جد قمروط

 نوسلوا هسرولوالصار هءررک هعالسا لها کال ىلع هاش
 تکحو لشع یاضتقم قعاب هلاصهرب هللا شد رف
 یدا

 هب راحت مانا هلو ا مت 5 یاسور روس هد 1 ر دل اق

Esقردلوا عبات « هرانآ هلرس روس ید سان نا رنو  

 ند هلتهج و و ۰ رولوا لو شم هلا لادجو كنج
 كلکود ناي قوحكي ندنيفرط نوجا یرش كعالسا
 ىدا رولک مزال
 بوشر روک هک مس هلب ر ر نیفرطهدنعوق و هطاصءاما
 ن اداعو راوطا نسو قتاره كم کا لور
 ۳ اسم دارفاو لر دیشنا یتنانسح كمالسا ندو

 ن هک ك: کرم E ج داو 1
 هدنفح مالسا لها هلبا ليم دمالسا ند یک و قج هوا
 شی رف یاسر .دلاع لواو قجهلازا یرلتوادع نالوا
 یدیا قج لاق رکاب
 یاسءور ندنرلدلواهدقفاب هش رف هسیا هراس لئابق
 ید رلنآ دک دلک فعط هلتروصوا هنر زلتو كل شو رف
 مالتسا ند هلتهح یراکجەدیا ليم هلایمالسا فرط

۳1 



4 01 % 

 قج هلا هناتسپ ع نوت هلتعبط «دنفرظ تقو زا

 ۲ نا یدیا
 هنتسبرس هللا مالا لها كني بشم داحآ لصاحلا

 بیس هن راشدنا هدنفرط تقوزا كمالسا ند یطالتخا

 یدبا قجملرا
 هدکح داک هسا قح هلارا هد هل( صم دع تقوره

 ردنرابع نددناوف قح هلو ال صاح

 ندنرلک دم هنوشود یبک کرک یی رلاروب مار کاکا نکل

 یدنیک هن_راجوک كب یلوبق كلراطرمش غآ 4 وا

 نایصا :oN سا ور نکا 2 مر ۲۱ لوسر هگیدلاو

 شهروک یب راک د تبا عح بوراو هب هکم هدکلرب هلږمارک

 تاک ۰ یدب دیا شمر و ربخ ا هلذيعو

 رلشعا نطود قج هفیح هنس وب نامه تور جد مار 1

 یی هک هدب ورک هب هکم هرکو ب هيلع ءان ۰ یدبا

 عا هل وا نکا رارغا ههش ج هدتر کنی یا

 ید ند هک قاوط هدب واین ا ر هطاصفر هلا راطرش

 یدلکنارک تا هنن راودنک كنودورک قدهلوا مورحم

 یدزان هعیح ندتعاطا *هرباد یتوج , هکیدلاق زآو

 لوسر كهللانس هدبوبن روطح رع ترضح تح

 یتراعحو تلذو نوڪ یلکدق> رفید مزب و نیسلکد

 یدید زروبذیا لوق
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 ' علوا یاعاکآ نکل م یلوسر كهللان ید مرک ا لوسر |
 یدرب و باوجوبد ردگدراب مب واو

 قاوط ۾ دب وراو ةهللا ٽي نسا رغ نرضح هدخب
 مدید توا مرکآ لوسر هدک دید یکدعد نکسکچهدیا
 فاوطوییسبورک هل هکم هک مرودد هن مدعد هنسوپاما

 یدروی ولد زکسکج هدیا
 زارف هب هلاص» داوهرتوا ینیدنلوا نایب هدالاب لصاما
 رومأم هغمژاب ین دمانلص لء ترضحو ۰ یدلر و

 ی دلوا

 هدک دید زاب حرا راف ادعا مرکا لوسر

 هلهجو یکیدلک هلب زاب وربندهنوا مٍاط یی.رابعوب ليه
 یدید زاب مهلا كع

 عازر هدهسا رلیدتسساا كأ تفلاحماک و مارک ب اڪصا

 ندنفد دلوا قرف دنن مالک يکرا هحانعم بولوا یا

  هدعب و ۰ یدروی وددزاب مهللا كعماب مرک | لور

 یدردزا ودد هللا لوسردګ هنناونع كیدنارتص

 دید | قیدصت یه دلوا هللالوسر كنسر رکا لیهس

 تاک اب هش رب لا ۰ دا نعا هل داشو هپ راحت هلکنس

 یدیدزاب یی
ا تبیذکترمم مرکا لودر

سر كوهالای هدر هان
 م لوس
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 صا وید زاب هللا دع نبا هدزوب ینآ یلعا قو ساباما

 یدتا
 مرکالوسر هلکعد مهزوب ییاظغلهللالوسر ن یی ءترضح

 یدلزاب وید هلادبع نا دمو *یدزوب هلبلا یدنک ینآ
 رب رک ییبدنلوا هلاصع دقع هلبا تدمدنسن وا ,دعب #
 قاوط یی هبعک مالسا لها هنس وا هرکصندق دناوا

 تب هک هب هکم لر ەلكەنىكجەلكو كود ورک نب زرسکما

 تقولواو قءامروطهداز ندنوک چ وا طرف -كعاقاوط

 یرلطرش قمتیجو راسلط ندذکم ی شا شا رف

 یهدام یدر ل رلناک هزایم الا فرط ه دعا و ۰ یدازا

 توالوا صیصخت هسا ر هداموب طقف ۰ یدلدا جرد

 یدل و طاش تم هراس لاف

 دسیا رات سیا لئابق نالوا ادعام ندشی رق هک هل وش
 هنناماو دهعكش رف هاا رزمسلاوه ید ناماودهع

 رایدلغار ريخ هرزوا یقلوا لخاد
 هعار>- نامش یک یییدئلوا قا دصت یاروب هک واخ

 لخاد هن د مع کشد د ید رکب یب ۰ رلددلبا نالعا

 رلبدلوا
 هنلبد هرکصندفداوا ماع حو رسم لاونمرپ رءاییص

 ندیکرمشم یابورو ندراصناو نب رجاهم ی رب
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 یدلدا هو العو رب رحم یرلرسا زد نالوا دهابش

 یدک هروهظ هعفور یكی هدورهواو

 فرسشم هلا مالسحا لدنجوبا یلغوا تالرهس هک لب وش

 هسا صن ۰یدیشعا سبحبویالغاب ینآیردپ ندشیدلوا
 كر هبوروسس ین ریز هليا رارف بولیتروف هدانئاوب
 یدلک هعبح هودامش یودرا لر هروتک رکو

 ادناه ساضقا همان هتشيا كم روک ین لیهس
 یدید ردود کج هیتسیا یتیدز ندرس

 زا یدل و را و در هحاصم ی دوز و؛هندف رط ورب

 هرکصندنوب ۰ رولکمزال قلوا انثتسم نالبئروف بوچاق
 یلغوا رکا لیهس -هدهسدا یدلند زولوا در رلکح هاک

 نکی ن کف همان ےل ص هسا رام وا مس و دز هنس یو

 ند دهع صع هلکشا ناس ایعطق ییکجهددا دو هدنهکح

 یدلرو هتسو دنک لدنح ودا لقوا ااتجا

 ندهیلب وب ی“ قح ناذج اس رف تأ رص هلدنحولاو

ûdییددلوا شمکک یدوع كلاعع تربوح هدانناوا  

 مرکا لور هلک لدیشبا زوسرپ وید شلوا لتق هدلاح

 هتسسلا ۰ یدید رم هدود ورک هّدعا هد راک قز

 یدلوب عوقو ناوضر تە تفواوا
 یدروذوا هدتلآ حاغار مرڪا لوسر هک هلل وش
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 رص كد هب دکاوا بواک مار ۲ ناعصا به  Eهلا

 راردلبا تع_ دقع هرزوا كماعا رارف الصا ۰

 .یدالفاص هنسهقرآ كن هود ساق نادح

 بویالغاب نب زیپ ینا یکیا مرکا لوسرو ۰ یدغنا
 تعب مسریارجا هنابناغ ید ندنفرط نامعنرضح

 یدلبا

 یدرب وک ؛ رق یعب وب كمالعا لها

 را دردنوک هنودامه یودرا یلاعع تربضح نامه

 نالعا ییهلاصءو ۰ یدئنیک لیهس ید ندف رطوزب

 یدت ید یدوق یدید . یدتا

 یدتاشارتیتشابو ۰ یدسکیتسهودقاناب رق مرکالوسرو

 رلیدسک نب رلئاب رق ید ما ارکن ایا هنن رزوا كآ

 رام و ااا شازت ن راشاب یهکو
 قاوطو هد 2 هکم نورد هح ۳ *

 هدانا لوا قلا ۰ رلیدلوا نودرح نوا یراکدمهدنا

 ۳ رش مرح ی راچاص كلرانآ بوساراک زوررپ
 رلبداوا نو*# و ۳

 كردرا هءاع هود همور قلود سرف مدسقم ندن ره

فی رش سدقو ماشو دیک اطا
 یناراصت نی د هدنراف رط 

وم نالوا یعوذر كل راکرمشم هدب وربدل او
 هکشرو ننی آ س

 6 وه

 3 بولو هد د اراصت هسدا طور یدیشع !تشز
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 نیثب ةمالسا لها هلیبس> قلوا باک لها ید اراصن

 یتسهبل۶ ةمور كنرف شب رق نیکر شم ندنفبدلوا
 نگاوخامرب ( دم السا لهاقرهلوا نو یک یراکدتشدا

 ) ززواک باا هزمس هدزب هنملا شعا هما ۰ ءاوحا رس

 هدا رزوا كلا ۰ یدیشلوا ردکم مالسالها هلی رلعد

 هبهنسنوا ق رهلوا لزا یسروس ( مورا تبلغ لا )

 هدو رشوت یکجهدیاهبلغ هسرف كمور ندمراو
 تفولوایرلترضح هنع یلاعت هللا یضر قیدصاا رکب وا

 زامرا و ههنسنوآ ن کک وس ردق وا دسد رو نکس

 فاح نا یا هدک دید ر کج هدنا باع هسرف مود

 ترطح بوبد ملا تح هلکنس لک ردا بیذکت یآ

 ۳ هدنفرظ هنس زوقط ہلکا تقفاوم ید رکب وبا

 و كم ر و هود زوب کا ا نیا هسا رد | هيلع

 م هودزو اکارکب وبا تر هسا عا

 یدیاراشلیا
 کر هسرف كمور هدنساننا یرفس هيا دح وشا

 دحا 4 بلا فاح نا یا ۰ یدلو | میاش یس مع

 شاو ا فلت بول هر هليسه مضر كم هرکالوسر هدنسارع

 كماحنا یبا یرایو د لوا رکب وا ترضح ندنکو دنا

 فو " یدرب و یدرلنآ ۰ ی دتساا ندنس هرو

 یخدوا .۰ یدروتک همرکالوسر بولآ یرءود رب ورا
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 یدروب ولد هللا قدصت هبارقف یراذآ
 قدصت ینو زو وب قلدص ترضح كلذ ىلع ءان

 كمور هدهرصوب و ۰ یدرود وط ییسیارقف كر دنا

 ترک وە هلج یعویش كنئداوح یسهلع هسرف
 ی

 بولوا ردو نوک ی رکب اقا هد هب لح كءرکا لوسر ۱

 هرکصندک دسک یرلنابر 4 ه> و کد دتا ناب هد وراقوا

 ۱ رابدروب تدوع هب هنده رارب هلرم ارک ناعصا

 ندنرلک دنود ورک ن رسکعا یقاوط یی هبعک هحرکاو

 لوح اس رق هدهار ءانثا قیا ۰ رلیدیا ردکم ییالوط

 هلذلوالزان حح روش راد هنن رلق> هلوا رهظم هتاحوتف

 هب هل دم هرات تمالس كردبا توالت ی آو < راد دلوانونم

 ۰ رلب دلوب لوصو
 هد A تاذ مات قها ریصت ورا یدمک تقوقوجندهرآ

 ندنحماكش رق نامهو ۰ یداوا فرش هلا مالسا

 یداک هب هرونهدن لم ںوڈوواص

 كښ د هرزوا كمسا ینآ ۵ رکص نوک چوا ود هقرآ

 لوسزیآ هسا: دمو دهاعم E طظ

 روبع هکمر و د م رکا لوسر ۰ 3 راب دتسدا ندمرک |

 یدلوا

 kB 25 ریش باکرح زونه د ردعت ره تی
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 واد رول راو لص دنا ل بک رم ده نو ۳ ۳۹

 كلدا ده صو ربا هد هاا یدلبا دا 3

 یمدهءز رص ولاا مرکا لوسر ندنکج هلک مزال

 هتبلاقحبانح تماتابثو رص زار هدنسقآ رآ زیمهزوب

 د رطرپ همالسا لها نالاق هدنما نیک ر شم یک كس اکس

 ميلستهژرومأم لوا ین سراج كرهید رس وک تاجت
 یدلبا

 هدنرلف دراو هلګ مار هقیلطاوذ بوهیح ندهرونع هنب ده

 هتاف كن ر ندرانآ رصد وبا نکدا رار امرخ بوروتوا
 بوروا ین نامشو شهرامرحندشن رەد ردلص) م هقاب

 شهردلوا

 بولک هی هرونم هنده قر هل روق بوجاق یشادقرا رکید
 یدتا تاکش ندریصب وا همر ال وشر

 یدر کەر یوہ روصح ںواک د رصب وبا ایقاعتم

 شعر اقا یکدمع هلدا میلسا هرلنآ ن هللا لوس راب

 روید یدلبا صالخ قح باج یب یدعماما كدلوا

 یدتسلا قاق هدهرونه "دن. دم

 هد هاعاسللوا بلط ندنفرط شد رفتقو هنره هک وبلاح

 | مرک | لوسز ندنکجهلک مزال كلر و هعساضتقا

 ود تیک هر كکیدنسیا قرچو ۰ یدهب ويلا هدفنیدم
 Bs یدلر و تصر ت



 .هنفرطا رد لحاس نویح نددنندم جد رص وبا

 صع هدنرزوآ لو نوک هماش ندهکمو ۰ یدک

 یدنوط یفرم ما

 یدرلا ضرعت هنیکر شم ندک هماش ندهکم اماد

 ناه یک یراکدتشبا ینآ مالسالها نالوا نخ هد هکم

 تفوژاو :رلیدن الب وط هاب لریصب وبا بوعیج ماط قاط

 هدرا شد روو ۰ رلیدلوا غا لاب ۵ رف شع هدر طظ

 E یلو ماش

بود را ةسفرح یطو تو هم ند هکم
 ررات وط 

 عاج ی هدننیعم ر صا وداو ۰ یدیآ راردا اد : ییاامو

 یدزارالبه 5 زا بوو ماما

 درو كتب ردب قاارار کد e نا لدجوا طو

 یدلک ها هلربصب وبا هليا رارف بواتروق ندندش و

 یدلوا ردا تعاما لدنح وا هنعاج لوا هرکص ندنآ و

 راعع یک یکیدل دشا هدفارطا.یجورخ تل دنحواو ٭

 فرش لبا مال ان دهر اس لئافو ندنر هلبق ا

 . هتعاج لوا تولک هثنا AT رهسول قوحر نالوا

 رای دلوا علاب هرفن زویحواهدنف ظتفوزآو ۰ رلد دلتا

 هس اشد رد ٠ رلد دسک نوت نوش یو رالوب ماشكن هکع و
 هداز كب ند-دلوا هفئاطر روک هلبا ترا

 رلد دلو .ص

 د



ERE . +¥ ¥$ 

ebعاج لوا بوردنوک رج همرک | لو-سر  

 كرل:اراو هر هن ده ند سل رو هرزوا كعا باج هر هی دم

 ی.هلوایط ند ءا هطاصم كطرش نالوا راد هن در

 هسر درک هب هئن دم مک رھ ندشب رد هرکص ندنوب و

 رابد2ا اجر یصوصخ یسماملوادر

 یی راشاداوب هلبا ریصت وا ید مرکا لودر هنن رزوا َكآ

 یدردنوک بوتکم هربص) وبا نوا توعد
 كاوا بوتکم بواوا هسخشآ هدانا لواریصب وبا

 یبوتکم ۰ یدیشلک هسفن لوص هدلوصو هنسودنک

 یدلبا ح ور ملست كرءهروس هنب زوک هن زوب بولآ هلا

 هنع ی اعن هللا یضر

 یقعاح لوا هرکصندآ دتا نفد هداروا 1 لدنح وبا

 هلبا مالسا ندفرطره هرکصندنآ و "یدلک هب ه دم تولآ

 یدااعوح ر لاک بولوا قر شم
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 نا

 < ریس خو ۱

 هقاسم قانوق ترده هن دمو هد تج ماش كن هنده رخ

 ردعاذ ددعتم هدنفارطاو ۰ یدبا رهش ود ر هدلع

 یدیآراو را هعرزمورلقاامرخ قوچ كب و
 نطوتم هد دع راوج هلهحو زه: دتا ناب هدوراهو

 . هلفعلوا مادعاولنق کو الجاو نا ی هک لرلددو هد نالوا

 یدیا راشعا عن هدرییخ یغوح كنس هيف

 اا نا نو رض یب یبح

 نفد هدر یرکرب هدرهی> بورونک نسایشا تعگیذ

 کک دیش

 یو ماش هدلاح یییدلوا هلا ماشیتراج لوب 2

 یربغا اد تو هد وئالب و ط هل وا راددوهد هدنرزوا

 یدیا رضم,دنتح مالسا لها

 همش اعاد ندنفرط هکم شیرق كمالسا لها نکل
 هکعو شود فرط ماش هلمح یییدلوا یسهسوسوو

 ها شد رد هد هلن دح ارخوم ۰ یدالک ددعاس راتفو

 تص و دکع وش ود یینه> ماشقن را هلع وا هطاصمدعع

 یدرب ولا

 نوک ی رک هلبا تدوع ند ةيندخ مرکا لوس هیلع هاث
 یسهنس یی دی ك كترعه هرکص ندتماقا هدهندم دو

 ي
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ihهلا یراوس روکنا هداب زوترد كب هدنلالخ  
 یدرویب تع نع هنفرط یخ بوعیچ ند هدم
 یب رهعاق یدراو هربیخ ند-نکریا نیلحابص نوکرب و
 هداز ندنوک نوا هرمصاح تدمو ۰ یدتبا هرصاع
 یدرود»

 يود ورک نا لیّفط نالوا یو یس هلی سود

 هب هکم مدعم ندنرعش هک یرلترضح هئع یادت هللا یر

 یتقلخیم هلسورمن دنقواو او شلوافرمشم هليا مالسا بو راو
 هرکو ب ۰ ید ایل و هدقمالابج بوشالاح هکمروتک هناعا
 دنسا ضربیخ كمرکالوسر بولک هی هن دم هلبا یعدآ زویئرد
 ولناشود و ۰ یدلک هنولامش یودرا قحا رم ییعد دمیح

 ۱ یدتلوپ هدهب راج
 هر رهولآ وه شم ندنس هلق سود وا هداشاون هب

 هب ده ص باک | رواک ج دیرلترضح هنع امت هللا یصر
 یدلوا قم

 بویلربآ ندا كن رات رص ملا ر هرکص ندنآو
 ثیدح نوح كب ندنتیدلوا نيتم د یسهظفاح “وف

 ردشعا تباور فی رس

 نلی ثیدخ هداب ز ندنب ) کردو ن
 (مدزامزاب یید رازاب یکدنشاوا ردر نا هللا دبع رکاب

 &. ل هلک هد دص هس زب شعا رد و



 رے شدوا ندنالسا لها هدر ۵ راک ریس و

 یرفن چ وا ناسط هدا ندرلیدوهب ۰ یداوادیه-ش
 یدناوا لو

 توق راث آ هداعلا قوف ندیلع ترضح هد راحوب و

 بوراپ و شو3 هعاقرب > ۰ یداروک تعاعْمو

 روپ درب یردعلق ربیخ تیاهنو ۰ یدناللوق یک ن اغلاق

 ید 1

 كني> لاو ۰ یداروک هلا ایشاو لاوءا قوح ك

 رکلاو ۰ ی دنلوب ی هنیفد نالوا روکحذم هدالاب

Eنوا كم نوا ی یوف كي ایلحو یاوآ ناعیح  

 ی دنلیف نيم
 هه کا لوسر نادنفرط یر: دوهو ربیخ هدانا لوا

 باوعا صمد هدقدئلوا عدقتو ادها نویف شلرازبقو

 یسهحراب ر و :یدروقوا یر فسرزو وی هلی مارک

 لاو ۰ یدتآ بورافرح ندا ۰ رصندک د هنکح زارب

 واد روار وربخاکب یتشدلوا لرهز نویفوب هکر کیکج

 دمت رشي غوا هلرورعم نا هاب ن کل ۰ یدروب

 یدیشءوب
 راب هلکم هنکح ۰ دعا زار ( یآلرهز لوامرک الوسر

 هئاوادم بعرد ۰ یدیشاوا یٍرثأت راد هن دوجو

 13 هود ۰ یدردشا تماعح ن ذنشهرا نیک هلا مانق
 E اف 1 1 ۳

Gearsسست سست سس  



 بک ۲۰۸4 ¥

 یمهحوز نسم نا مالس ندا مس یو لوا #

 یداروتک هن یوبت روضح هلغلوا ثراخا تد بز

 یدلروصوبد لا ۱ تآ رح لص كا ء>وب و

 یجنالب رکاو نشاراک كل هسیا ریمغ ق>رکا) دز

 4 هشیاوب وید زرولواس ا ندکلا ادا

 ( مدلنا ناعا اکسو مدالک !یکهلدلو ار ی قحیدعسو

 احد مر کا لوسر ۰ یدرو باو ولد

 یدرب ویلاص

 هلتفرعم یرلثراو كن كجي ديا تافو رشب ابقاعتم نکل
 یدلدیا مادعاولتف اصاصد جد بز

 ناوسلو 3 یدلوا طرءضنوحا لالا تد یسضارا ريح

 هلءایجم راب ید یسلاها قا ۰ یدلدنا را یتاییصو

 رلب دلغارپ هدنررپ

 مانا كن رل رمح هنع لاد هللا یر قوراقلا رگو

 یراقدللواالحاو نن ندیلا وح ل واراد وه دامو عهد تف الخ

 رل دااق هدرمی ردو هتف و

 هر رق مان ا نالوا ی-هقاسنم قالو یکی هد كم

 فوخ یکی راک دتس هسا یهدنلوا جد هرهیخ ی تلاها

 قلوا كمرکا لوسر یرلیضارا لر ه شود هتشحو
 کرک



 $: و

 ندنرلکدلبا اعدتحا ی راقلوا اقنا.دنرا ری هلی راب هرزوا

 رلیدل رو اسا Ld نطو یخ درانآ هله واوا

 ید هفص یف كبطخا ی یح هد دا یرارهسارییخ

 هن اک یلغوا كقيفح نا عب رنددو هد ءاسوریک یدناراو

 لوتعم هدرمب> ه رکو هدلاح یی دلوا ش ا حوز یا وه

 یدیسلاق لوط هدلاح ین: دلو اک اهم لول

 لست كرارمسا ندنغیداوا لز وک هداع)ا قود ه- دادیوص

 قجهلاق یلکوک كش ررکید هسغود هنسهصح کوک رھ

 ی دیا

 قمالاق یرطاخ A ج مر ۲۱ لوسر هيلع اش

 ید ا بوک“ نوګ یسودنک یی هیفص

 هس وب قج هل الاوف یم هدااح یتیدلوا ه راج نکل
 یهنبسورمص تارعطم تاجوز نالوا نینموم تاهما

 ندنءفدلوا یو! ءم كمارك باعڪ یساروب قح هلدوم

 رایدلوا ا هجا هنس هق را ,هدرپ و تاعح

 به مارک باحعا ینی رلهجوز ربح تربضح هکنوج

 یاب E یدزاراتوط هدعماعم یرانا یدنک

 ت نیکو هددها شیلب و مار ارحامدعم یراءروک هر د ۱

 هروک هرهبراج ۰ یدیا صوص هرا وناخ نالوا هر هرج

 یدرارزک قجا رانآ بویلوا بجاورتست
 قلا هنس هفرا هدرپ و بادخ یی هیفص مر ؟ الوسر افاعتم

۳ 



> 
 ی و ۰ یدلشالکا 3 رص نینموم تاهما

 یدروب جوز ی 1 مرکا لودر ںویمک
 یرع)ا یداو هدکحدت تدوع ندریخ مرا لوسر
 توعد هن د یرلبدوهد یک یهدارواو ۰ یدک هتسهیحات

 ی دما ِ

 یربندنرلحاو ۰ راددروط وشراو نویلک هناعا راددوهد |

 هنع لادن هللایضر رب ز * یدلیدرا تونارغوا وراشنط
 یدهبح یرب رکید ۵ کضندک دا ل و خب یرلت رطح

 یدابا مادعا یدین ارز نرمض>
 ترطح ی رب كرل د وهل ا هر ,زرابع ی ردیب دا

 هند یا هلا یضر هناجدوبا ییسکیاو ههجو هلا مرک ىلع
 یرفنرنوا كرلیدوهب هل روصو ۰ یدر داوا یرلیسضح -

 یدنلیو ماددا

 نالوهدنحما هما طرض یرقلا یداو هلا شد ورو هدعب

 یک رک رار یخ ی ہدااھاو و میش ها رع اشاو ,لا وما
 یدنلوا انا هدنرار هززوا قلوا

 هدهداسم قانو ر کس ید 4هرون# هنندم هنن رزوا كلو

 یسلاها یسدلب اچ نانلوپ هدنسرآ ماش هلیاهیذمو ۱
 راب دانا تءاطا هرزوا كمرب و 4 : رح ید

 راضعو لّئاف ناشلو ه دراو و قارطا لضاحملا

 ۳ رايد الشاب هدا ضد 1 بوک وات اا



 ۳ E هک ۷۲
 ۱۲ و ست

 هقارطا ءرصهرا هرکص ندقدلرویب تدوع 4 هرونم ةن دو

 ةیمالسا توطسس هدفرط رهو ۰ رول: ردوک ر هقرف
 یدلوا روابرتسوک

 تو لوبكب هاا شا بلم هدنفر 5 تقوزا هيلع ءاثب

 مهد كيهکم هژهلم الو ا ۱ ندوب بونازاق 3

 ردشلوا ردتعم

 ردندنانسم كنس هطاصم هلن دح به هسا ت تاحوفوپ

 ن دفرط واو شاملوا هلاصم ها شب 9

 كفرط وړ یدیلوا شماملوب نبطو نیما مالسا لها

 یدزام ها هتسس هلو هاب
 هدب وروکر ضم نطورش كن هطاصموا یا ندببسوب

 حج

 راففتساو هب وت قرلوا ناو هرکص راندا ضا ءا

 ردراشخا
 ندنس هلمق یرعشانالوا نطوتم هدنع راد ةثسوب هن و

 ههر وذم دن دهه هکر ر ەل ایر ەش الاى هوه وار هسک قوحرب

 را داوا یرشم هلا مالساو راد لک



 حو ندا واک هرکصندفدلروش تدوع ند هیدن دلح

 همالسا ن د ندنفرط یرلت رطح ابد الا ماخنالوا ثوعبم

 هنس ید هرزوا تارد وک هقارطا وام نوګا توعد

 یداراب نوبابه *همانهعطفیلا هدنم رګ یسهب ره

 A نه شموک هلبتع هوا زا تعاعررع وایتمو
 كح ود ( هللا لوسردڅ ) ھه رزواو . ی دلرړ دبا

 یهءان رهو ۰ ی دادا هرومان لواو ۰ یدار دتا

 یدل رود لاسراو نیبعل ی ابا در نوا در ولو

 ۳ ار نا نالوا ی یشاجت هک هل وش

 هقوفمنالوا یرادم>رصعو ۰ یرعضا ما نبا ورع

EERE 2 jةفیاخ نا و رهن ال وا مور  

 عاج“ ه یناسف رب نا ترا نالوا یکلم ا
 و م رج

 یکلم۰ ان هفنح قب هددګ رادو ۰ یدسابهونا

 ا و یرماع 9 نا طب هب ینا هذ وه نالوا

 د 3 و ۲

 یک "هفادخ نا هریادیع هز ورپ ورم نالوا چ
 س

 یدلردنوک

eماو كسلا یمالسا نرجاهم  i 
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 یدا ندنساصتوا یت: رومأم كن هيمان اور ع ید

 نالوا س رقسبیر اء امت هللا یار هدمح ما هک وح

 سه > ی اهادبع یو امدقم بولو 1 یر ف كنايقس وا

 ا ییئدلوا ا 3 ےھ هسا ندا رار هلا

 هد د هسا ذملم> م | نورک هنتي داراصت هلل ادع ارخ وه

 هگ-دل وب ۳ تی اندنآ لرد ات راس

 هل وا كو اخ هدازلصارب هلل وب بوی !لوبق" یاو دزا

 لکشم ید قلوب نب وک ندنراشادند هدش راد ۲

 دنا شلاق هدلاحرب جوک كي تح مآ راب ندنتبدلوا
 ندنناعلعتو اب رقاو رود ندننطوهدنروغوا نیم« ند هلت وب

 كنون اخ هدا رل صار نالاق س ڪڪ ی قرهلوا روه

 بلاط جوز ینآ مرک | لوسر ندنغیدلوا ملا هسبا ی طلت
 یدا شلوا بعارو
 هن راترمضح هنع یاعت هها یضر هيما نا ورع شاع

 ندعش رجاهمو ش٤ا مازنحاو مارکا هلهحو قبال

 هللا ب اطوبا تا Ef وا یسهدازع كمرکالوسر

 سەردا ۳ ۳ رکا لوسر یه ماو سام ۱

 بورد هپ یک یبا یالسا نب رج اهم را ترار هل ارتناو

5 O ART 



 نیر
 رلب داک هر هلام راز[ نکا هد سارح مرکآ لوسر

 بوتشب روک هلرلنآ هدد وع ندرییخ مرکا لوسرو

 تابشیداوب 0 ت یدلوا نون هداعلا قوف

 (یلر معج مودق هسخ ود یهارییخ مد عهنلحرف هلی دغ

 یدروب ولد
 یدک هنس هرمص نیم وء تاهماراس هح ما هلدر وصود

 هدي نایفسوبا نالوا یسادعا سدر هلا مرکا لوسرو

 یدلوا ادیپ هب رهص تبار
 دنع یلاعت هللا یضر هعالب نا بطاخ ید سقوتم

 قاو"هبده هعرک الوسرو شع مارتحاو مارک اهن راترمضح

 ضا نالوارو هثمو قورعم و د ل دادو هب راجترد هرزوآ

 یداشهردنوک راج رپ هدنعان روفعد هلبارتسا رب

 لوسردک ردا منع یلاعت هللا یضرهب رام یر ندراه راجلوا
 یداکهاد یلغوار هدان مارا نا كمرکا

 | بولآ هلا هلبا مظهت ینویاسه ءان ید مور یصیق

 | قوچر بودبا مازحا هدا ز كه هیحدو شروس هن زول

 ردشعر, و ید راه ده
 | تایراح مربدندمرپ هداني یرسکه لبا مور سصیق کوج
 هب روس لردبا هيلع یرسک امدقم بواک هعوقو هدیدش

 | یدیا شمع: یناتسب عنوتب و شابا طض یتسدعطق
 5 ك اک لھا مولا ىلع ندنعدداوا لرمشم + سرت لو



 هدنشداراص)نالوا 5 لها ی“ E مورویدآ نشد

 ىس هفلاط اراصت ها تلم نیعثآ همالسا لها بولوا
 هلهحو را نام هدوراو و الذ ىلع ءاثب ۰ یدا

 شد رَ نیک رمش ھی الوط ندنس هبلع هرلمور كرف لها

 رلمور ارخوم ۰ یدیشلوا نوزح مالسا لهاونونم
 یک یکیدل دیشیا نکیا هد هیذب دح یربخ یس دیر دس و لها

 موررمهیق هسا هداناوب - یدیشلوب حرف م السا لها

 لوذشم هلیلاوحا حالصا كفرط لوا ںواک هقن رش س دق
 كعا فیااتو فیطات یی-لاعا یلاوح لوا قرءهلوا

 فن تاتو دن بو دیک هیحد هدهرمه وب ها ۰ یدزربسا

 تاللا هداب ز ك ندنةیدلوا شالا است یتوبام "همان
 رد شوا رهظم هر یرص ق مارمحاو

 ندیا ترجاهم هرلفرطوب ند لصالاق ناسغلولم
 هديل وح وب وربندرتةو ق وچ كي بواوا ند ع فئاوط
 قق لوا عبات دموررمهبقرلنوب ط29 ۰ ردرااک هد اتموکح
 رومأم هنب رزوا ناب ص یهدننهچ ماش ندنفرط كنآ

 رابدبا

 ا ا رب یا نا ترا ازظن هلاسوبش
 یدسا عاش هکو لاح ۰ یدیا د نکح یسالاورپ

 كمرک !لوسر اکا نودیک ی راترضح هنع یا ہللا یر

 كنآ ن هتشیاو ۰ شم آهر بویوقو هدک درب و ی فا



RW $ 
 توتکمهرصیقو *شعا هلماعهد كر هند مروراو ۵ رزوا
 ناذینسا هرز وا كعا موه هر هن ده هل رکسع توردنوک

 یدیاشمامریو تصخر اکا سیف هدهسیا شبا"
 هلل وا كئراح ب واک هب هروم هندم ی دسا عاش
 یکلم هثراح مرک ا لوسر هدک دا | هداقا نس هلماعهدب
 ثراح نویم قوح ۰ یدتا ًاعدد ود نوساو اوآلئاز

 یدک ویراعصا هعهج اخ لرد | تاقو هرزوا ر ك

IT #۷هدااحییلداو ۱ هدنژبد ر اد جد د  

 ب وراو یرلت روح هنع یلاعت هللا ی طر یرماع طاس

 مک تو دیک رکا هدکدرب و یس همان كە رک | لوسراکا

 مردی مدرأب کاو مرواوا ناسم هس ر دا ده لو

 براب مرک | لوسر ندنفدلوا شعد مرایاكنج هلکناالاو
uوی قوحیسهرا ۰ یدروس وب د لک ندنعح فو  

 0او تلا ینیدلوارفاک ید هدوه

 a هک مار لاحر نالوا شلردو a 9م ندند طهدوهو

 ا ایا ل ید 0 9 رهبا بواوا ناسم

 ولد ی دتا كر رس E هدنوت ییاذگلا هلیسم

 زدات وس نالب ر لوءعمات
 ۱ تی 1

Eجد یرلترضح هلع لاد هللا یر  

&. 
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 هدک دنا ماست یتس همان كم رکا لوسر بوراو هبا رسک تاب

 هراب هراب بوتر یوا "همان كرهلتدح ز وړ ورسخ

 یتتلودو كل كن هللا ) مرکالوسر ندننبدلوا شالا

 یدابا اعددن هزب ورود ( نوساهراب

 ندناس اس لو نانو یوهدنء ندنفرطودنگزپ ورو

 یاوعد هدندرط زاعحو-ش بوردوکر یخ هناداب نالوا

 ن دنغیدلوا شاتا رعاود ردنوک اکب ییدآ ندا توست

 وید نيسهراو هنناب كنارمسک نامه همرکا لوسر ید ناذاب
 7 هەن دم هل | رومًآبیبا توزاب توتکم

 رلب درو تب وتکمكناذاب و رایدرک هب یوې روطح رواک
 نوح اكنسیخد ناذاب كرا ردیک هنناب كنارمسکنامهو

 فاتیتبس كهسداردیاابا رکاو ۰ رازاب همانتعافش هیارمسک

 ويد مرب رر و باوجن را ځد مرک الور ۰ رایدید ردنا
 ۱ یدراقیج ندر وصح یرلتآ
 ندیهلا قرط ۰ یدلک یهلا یو همرک الوسر ابقاعتم

 شهر دلو ایا هک لوا قر هلو | طاسعهیوریش یلغو رب ورپ

 روما: لوا یف مرکالوسر ۰ یدل ر وربخ ینیداوا

 مدد ص مو ۰ یدر و رە رانا قيفيڪ یدغاح

 ردکح هل ربا « هر یکیدشر 1 تنال ف تاود هدیه

 یدروب ولد نوساک اعا كيلب وس هناذاب

 8 ییفیک و اما عن بوود رم لو رپ



 هک ۶ ۲۷٩

 فل ر د ندنفرط 4 ورش هدنرو مز وردنج هرل شمر و رب

 یتسماملوا ضرعت هربمشتب ترض >و ر اد هنغیدنلوا مادعا

 هکر یدروک «رلب دنا باسح كلک همانن امر هناذاب رعشم
 ا یک كنوک ی یدرب وربخ كمرک ا لوسر یل تد لب ورپ

 رک و ناذاب رک كج روک یز وب رودنا قداصت

 هلاعا به ناسک نالوب هدنتیعع ك: ندسراق لها

 را داک

 ىدا بص یسالاو اهرص یاد ید مرکا لو سر

 ردوا لاو یکیدتا بصا ادا ربع .نرنضح دنا

 ردوا ید نالک هناعا ادعا ندمت لولمو

۶ 2 

 #4 ےس ر »۸ 9

 هرگ هدنلیاوا و جد هب رک FO یج د وبشا

 ند هرونم" هن دم مرک الوسر هل تین هبهک قاوطو یعسیتءب

 نکا و ۰ یدروتوک هود سکا قاناب رقو ۰ یدقیح

 یدیاراو تازوب
 ناکا رشت ینا یردلوآ هعشت ند وانو ناییصو

 9 "ر ۰ ۰ ۲ 2

 بوعیح ندهکم یسهعاط شد رو هدنراق دشالفاب هر هکم

 E lS زا, دلنا اشنا ینو دو كمرکا لوسر ند:ازوا
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 گا رطا مارک ب ایک بولوا هدنرزوا هود مرکا لور

 ا هللا لع E) یراق اوا ی معا ہل احا

 هدنزرط یهلاو ° ررولود: وا كمرکالوسر هدع هز

 هد هبقعو ندنس هلق جررخ یراترمطح هحاو رنا هللادبع

 یار شو ندما رکراصذا و نت سرخ بو درا ٽڪ

 هدناود حدوو مذ ییرالطاند كرافک اعادبولوا ندماخ

 هدنک وا ثمر ا لو-سر ید هرک وب یدرا. وس راعشا

 مرکا لوسر ناه . راد د کک و هم کم کم هل روصوت

 ىدا ی ۵ دتل هدو ایوصو یقاوط یهالا تش

 ترازو ٠ راتد-ا یعسو ف اوط كاذک جد مار ۳ راوصا

 رلددرونک هن رب ی ۲۱ هم دوم "ەك

 شهروک هل او ن ام - هش ۵۶3 و هاد رج كمركا لوسر

 یدعیح هلع هرک وب (e ا ور ییددلوا

 كلضقاا ما یسهحوز و A هر ڪڪ وا ساع یگو

 حاکن همرکا لوسر یثراح تذب هنوو" نالوا یمادنرفریف
 یدردتا

 بوقیح هرکص ند جا هد ذم کم AT نوک چ وامرکآلوسر

1 
 یدروس تدوع ۾ هده رار هلما رک ناعصا
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 صاملا ناورگو ےل یا نا ناععو دیلولا نادلاخ ۱

 4 هرو“ ةن رم هدن رهص كنم رڪ ا یجرکسویشا

 راد دا وا یرشد هلا مالسا بواک

 كشب رق پواوا ندنفارشا كعوزنع ىنب ديلولا نإ دلاخ
 هتسو دک برحنقو ۰ یدا هدنماعم یعوشا یراوس

 یسهفناط شب رقهدنساعدحا ۰ یدناتیفیکر قحداد

 ردشعا رات مرح

 ب واوا 3 دن 1لعوا رادلا لع جد زیط یا نا ناعع

 كرلنا هبمک حاتفعو ۰ یدبا یراد هدرپ لزرظعم دسک

 یدبآ هدئلا

 و 2

 ند ع ناهدو ندندارشا لرهس یا صاعا نا ور

 تولوا تاد محو لقاعر ندنروارکف نج كب رع نعد

 ید قوت یدخنام هدشسهب وتو لح لراشنا لکشم

 هد واک .دکلر ثناذ لوب چ وا هلب و ندشب رفق قارشا

 یدلوا تینوتم ثعاب همالسالھا یرعا ناعا
 ةیم رلسا رکاسع اط ماط ندهرونم"ه دم جد هداواون

 من مش هو رگ ی راک دلک تسار هدقا طا قر ر
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 عه بواوا بولغم هاکو بلا ءاکو هدکمتا تراغ بوروا
 یدنا هدکلروتک مانغ لاوما دن دم هربص هرا هیفام

 هک زوم را ول

 هم ناد باج كىسەدلى رگ هدنرابد ماش هل وم

 وا حبات

 هدأروا هدنسال والا یداج كلوب رڪ هنس یگرکس
 ردشلوبع وفو هر را لوح رب

 نالک هعوقو لوا لا هللا مور رکاسع كمالتسا لها
 رد هع و ول یسهب راح

 هللایصر يدزا مع نبا ثراح مرکالوضر هکر دوب یپس

 هنسلاو ی کف هللا نونامش "همان ی رار طح دلع یاعت

 یدینمردنوک

 سعیف هدق داو ,a و هلع يا هللا یر ثراح

 لوسر ی آ یناسفلا ورع نا لییحرمشندنسا ها كءور
 لتق هدلاح ی داوا شرک و آ یتغددلوا ییا كمرکا
 ىتاي اراپ مه کم از لوسر هعس) ندناو . یدیشعا

 ید: شما والن
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 ,دقدلوا علطم هنعد دن وا لو یاس مرا ۳

 یداوارمأتم هدازكي |
 هللایضر هثراح نا دیژ نالوا یسولدازا یدنکن امهو
 بصنرگسعرس عد شدطاربما ینیراترضح هئع یلاعت

 هلا هر السارک اسعك جواو یدرب و هلا قد رت ءاولك ردیا

 ۱ یدراعیح نده دم ینا

 حادولاذ هد هنیدهجراخ یرانرضح امر شف لواتاذلاب و

 یدروک یرانآ بوقیچ ردق هل مان
 بلاط ین رم رب هسرولوا دیهشهراح نا دو
 نوک هحاور نا هلادبع هسرواوا دیهش یخدواو

 ین رب ندنراګا مالسالها هسا رواوا دیه-ش یخدوا

 یدروب وید نوسلبا باا
 یددار یک یکی دتشیا قتکر ج كمالما یودرا لیبحرمش
 قوس یراوس یرادقهرب هب ورلبا هلا ورع نا سودس
 بناح و شک ۱ تاش ھاو ج ع ولاک را ۳ ہلکا

 یدبا ا دادعسا ید ندن رصف

 ناثلوبهدماشرابد هرزوا تاک وشراو هعالسا لها هيلع ءا

 تبا بک ص ندراب ینالواعبات ءرصبف هلی رکسع مور
 یدیشعلوا لیکس ودرارب م سوم

 ردنا تک رح هلا تعربس هدا ز ورع نا سودس

 1 هل ۰ یدلکوشراو هر هیم السا رک اسع هدا را یدا
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 لو یسودنکو یدلزوب یرکسع هدک دشرک هک
 یدلوا

 كر زوت هدنرافدراو هناع» بولاق ندآدیمالسا رکاسع
 شلبا تکرح كنسودرا رصف لمر هدانز ندرفن
 قانوغروط هرکسع یاسورو ۰ ی دلد,تلا ییدداوا

 یدلک

 همرکا لوسر کو ۰ رلیدتبا تاقا ا
 رلر دن د للوار ظ٥ هرا و> كح هلک هد هزاب

 قرار کی د یرات ضح هنع هللا یضر ر هح اور نی هللا دب نکل

 ورلبا هللا ىلع الکو تم نامه ہلکا قا وشاو میشن

 رایدب روپ
 نواک یرک ع نشد هدنراف داوا لصاو هلح مان هتوم
 ھهج هب رح تاوداوتالآ لر 1 هحددع رک ۰ ید روک

 هر ك . چوا هک یدنا ودرا ۱ + و مسج ردق وا
 هدرولیکح ورک نکا ۰ یدبا لکد نک ۶ قعراو وشرا ۹

 یدبا لکشم جد ق.راروق ین ههب
 یغاهس یرلترضح هن- امن هنلایصر هل راح نا د زنام*
 یحد مالسا لها ۰ یدرک هب رح نادیم تو أ هنا

 یدروط بوت العاب فص ,دئفارطا كنآ

 یغاهسقحاوادیهش بواب روا هللا قار نم هنع هللا ی تردی
 E hS ESE نبا ر `

 ورم aa هد aa» پس
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 نی الصا نم 0 ندنرب قوحك یدوآ
 یدسا تات هدرا ںویەروتک

 ۱ یدلآ هلا لوص یغاه-نامه ۰ یادلتسک شل عاصقح

 ی داراص هغامنس نامه ۶ ی دلسک یخد یلا لوص
 یدلوا دیهش تیاهنو
 یر رمضح هلع یلاعت هللا ی هر هحاور نا هلا دع نام

 یدشا مايو و هب رح بولآ یاو یدئر س

 یدلاق زىسغوبشاي مالسایودرا قحلوادیهش دوا
 ی داوا دیهش مالا لها رد نوا اهد هدءرصو و

 یدلغاط بولب زو هیمالسا رتاسع هلتمجوپ
 یراصنالا مسوا ولد نوسسود هر قاس طعف
 مالسا لهاو ۰ یدلآ یرلتضح هنع یاعت هللا یضز
 ماس کا هسا ىج ەكوأ [ ںاھنا مکر ھ هنراما ندیفر ط

 و م مارو

 دنع امد هللا یصر یالج مرقا نا تا هرزوا كعا

 یدر و سس رلز رم صح

 طب 3 یرلت E ۶یاعا هللا ی هر ا 7 لس

 نکل ٠ یدلوا دیف هدهسیدتسیا قم ویلا یرانآ بوج
 یدروط بوئایط هلا ب اینا عفومرپ یسودنک

 ىرلار طح هنع لاعب هللایضر ۳ نا هبط ه كلو

 من رارف ( نیلس نعاج یا بوک هنکوا درتسع



 3 رنک رب
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 كجەدياك رنى هیمالسا تیج كر هد ( زدولربخ كمرب و

 یدرب وچ ورک یرکسع نوغز وب هلزوس

 رایدنالب وط ةا ل دیاو ندسلاخ بواک یسهلج

 یدرب و اکا بوروت؟ ین یش ءاول ید مرقا نا تبا

دابز اهد ندناکا نس) بوعا لوف كات وک 4
 ه

 هنسا نع رد هدبهو نیس ڈا ندن ارز نیس قوس

 یدید ( نیسندمارک باعصا رابک نالوا ضاخ
 نیسرول العا اهدی رح نف نس) اکا ید مروا ناتباث

 ندکدید ( مدلآ نوا كرو اكس قنا یغناجس نو

 (نکسصار هنئراما دلا نیسم تعاجیا ) هرکص

 هنتلآ یرما كنآ نامهو رلیدد توا سکره هدکد ید

 رای دریک
 ی رکسعو ۰ یدلآ هللا یغاجس ید دلاخ ترشح
 تاهت ۰ یدشرک هب هعفادم هناد ره هلبا بتر هلزوک

 یدلریآ ندنرب رب رکسع یاو یدشریا ماشخا

 ردق تراهم نالوا لسم هجەب راحت لدااخ نوک لوا

 جلف زوط ه دنا قح ۰ ی داروک ید ییعاصت راثآ

 ۱ یدلرف
 یوف كمالسا یودرا هلت هنئوقو ترک ل:سر

 هد هبراح نادیم كن هیمالسا رکاسع هدلاح ینیدلوا زاك

 ل ا ل
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 یرکسع نشد هنشدنارواط هلاراکادذو هلاد ره هی وب
 یززوک یاب و ۰ یدلوا بتم ںوقاب هلب رظن تریج
 ۱ یدلی
 یرلتمک هداعلا قو هلتس ةمال سا لها وبا ۳ هلک ول

 ندفرطره یی هیعالسا رکاسع نام یسادرف ندنغیدلوا

 رادباهدننن تكمروت بودا هطاحا

 میظنت یمالسا رکاسع حابصلاییع هسبا دلاخ ترضح
 یدردشک د یعضو هدهرص ییدتا هسعفو

 یدسا رادش یرادمدو رادمد ی رادشب هک هلب وش

 لوصو هحانج لوص یرکسع یهدسحانج عاصو
 یدروک هاب غاص یرکصت یک
 شهروح نود هلن وا یدنک یسهقرفره كعد

 همالحا لها هلکمروک رکسع هعشب ندرکسع ییددلوا

 رانآدااخ نکرروط بوئد شلک رکسعهزان نوا داذما
 یدلزو نشد كجمدبا موه ولتد-شرپ تغب هن رزوا
 ورک بوغارپ و رسا قوحر هده راک نادیمو

 یدلکچ
 جا نطصم ۰ یدیا ق وچ یمورک كند نکل
 قمرائروق بوراقیجندتک الف یاب ردوب یالسا رکاسع
 ۱ یدنا

 تصرف یمارهناوب كنعشد دلاخ ترضح ةیلع ءاش



 ا کن ام ره تیغ نمرو و
 شاوي كر هیمرونک للخ هن_سهعوج تله لرکسعو

 یسیرعوطو ۰ یدلک ههرونم هندم الاس بوئود شاوپ
 یدرتسوک تراهم هدان ز كب هج رح نف هدصوصخوب
 مرک | لوسر نکرونلوا هب رام هلهجولوا هد هوم *
 یتغیدلوا هن یک ر دا اشام هدنکوا یزوک یب هب راح لوا

 یدرویلپ

 یک هد هن ده مرک الوسر نوک یی دنلوا هب راحهد هتوم ییح
 ترمصب و رروتوا هلیمارک باعصا هدش رش دجسم
 نیا دز نکیا رروط بواوا هسجوتم هبانعم ملاع هل زوک

 رادعرب « رکصندک دلب وس یعیدلوا دیه ش كل هثراح

 قرهقاشا ندنرازوک كرابهو ۰ یدروط هرزوا توکس
 هدعل «یدر و رخ یتشدلوا دیهش د كنهحاور نا

 یدلآ یغاعب دلا نالوا یسب ر ندنراجاف كهللا

 یدروب ويد یدلوا حف ندنزوب كنآ شياو
 یداوا بقل یرعبعآ هللا فیس هدیلو نا دلاخ هرکصندنآ

 یدنا ىجا نیکسکرب كهللاهدناا كءالسالها عقاواافو

 هروهظ تاحوتف قؤح كب ندنزوب ید هرکص ندن ۲
 یدلک
 لا یکیانالیسک ك رفعج مر کا لوسر تقولوا هنو

 لا رلکل» هک مد روک ی درب یا اکا قحباثجلدب
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 یشان ندیعوب ۰ یدروب وید یدروب وجوا هدکل 5
 ترهشویدرابط رفعج,رکصندنآ ید بلاط یبا نبا رفدج
 یدلوب

 4 حر جی, حب #۶

 1 ۰ و تم 3

 هرونءهنن دد كد را هل بق هرذعو لب ندنفناوط هعاصف

 و لباس هو را یرعلا یداو هرژوا كعا تراخ یناناویح

 یدنلآ رح یییدلوا هدکغا بس

 یرد كن ر م هنع یاس هللای هر قضات نا وا

 نده هل ۲ هسا یسهدلاو یلناو نا ضاع نالوا

Eیعد د شنا را یحاع ناورگ مرکا لوسر  

 كە ر به هت ی دم کوشا ردا بص عو شاب

 زویحوا ,E ن رحاهم و دم بس هرح 3 یداچ

 ولنآیرشنزوئوا كروي ۰ یدردنوک هق رط لوا هلا رقن

 ید

 e نا عقار هل رحب راقدلوا

 ید. تا دادما نوردنوک ده ۹1 لوسر

 حارطا نا هدیعوتا نوعا دادما کا یجد ۳ لوسر



> 
 هیاروا هلا رفت زویکیا ینی راترضح هنعیلاعت هللا یطر

 یدروب واد

 ام یلاعت هنا یر قورافلا رعو قبدصلا ركب وبا

 رل,دیا هدنعا یشکز ویا وب جد یراضح

راو هننأب كصاع نا ورع هدیعوا
 ماما زا ام هدود

وحما دادما اک نس ) هاا ورک "یدتساا قلوا
 ل داکن

 تاذرب مال هدیعوبا ۰ یدبد ( مب شا ریما لصا

 یدتامماو د زک غا قالتخ امرک الوسر ) ند:ةددلوا

 ناورع هلکعد ( مرا وا اکسنی كسیا زاع وااکب نس

 یدردلیف زامن بولوا ماما هايل تعاجج صاعلا ٠

 هلا قادصا ارکب وبانالوایسولوا كمارکباعکا هلتهجوب

 نا ورع یراترضح امهنع یلاسه هللا یطر قوراغلارع

 ۱ یدلوا شهرک هاتاآ سار كصاع

 كمال سالها نواوا مدآرب ر دمو مکح صاع نا ورع

 مزال هج رح نامه كج روک ىنطابضناو تعاطا هحرد

 یدالشاب هنسارجا هلا تدشلاک باد" نالک

 مگ ره كردبا غاي قیصیسهأب شنهدودرا دیک تح
 نالعا وید مرانآ هنا شذآ لوا ینآ را راقا شنآ

 یدلبا

 بواک رک ع ن دنفیداوا قوشوص كب ةسیا اوه
 5s ا ا



 م دک دتا تب اكش هقوراةلارع هللا قیدصاا رکب وا

 ندو وغوص ی رکسع مدآو كعد هنر ع ترضصضح

 هددسا یدت دا قعردلا فاد لو ع ود یمتج رق

 درک یآریمعب تروح رگاب هغ وقوط رکب وبا ترضح

 یدتنا بصن عوبشاب نوجا فوفو هب رح لاوحا
 قسراق هنشیا كنا ۰ ردقوشاب هدنعاسوب هکمادام

 یدتسا نوکس درع ترضح هلکعد ردلکدراج

 لزوکرب هد مالا سةن هسیا تاسو وب كصاع نا ورع
 كمالسارکاسع فساد رلخذآ هدودرا ارز ۰ یدیآریدد

 یدرولب هئلوا نیم ندوشراو یمددلوا ردق هن
 كمالسعا رکاسع ندنغیدلوا هرزوا ترک هسیا نعد

 كر هیعا شالت هسا ییغددلوا ترابع ندرقن زویشب

 یدرروط تودایط

 ون > هب هنسدک یار ییددرو هسا صاع نا ی اور

 موعش ولد شر 4 هتفب هنن رزوانعسد حابصلاىلع نايه

 ی دتا

 هلته ج یکی دل قفیدلوا راد هم هب كمالسالها ج د نعش د

 هلا رت قناناو يح قوچر, و ۰ یدلزوب بوکر وا هړندرب

 یدنوط زو هرارف قرەلوا رامرات
 بؤلواز اج قعشراق هنشیا لرکسعرسرب هدنفورب مج

3 4 
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 رابع ندتعاطا ےن رهآ یسهفبظو یجرب ۳۹

 ردعصصاو لیلد تن

 نکیشلوا رشم هلبا مالسا زونه صاع نا ور
 هه رکسع "هق رفرب بک نم ندمارک ناعصا رابک هلی وب

 هداملا قوف هدنندوع هب هده ارفظم هدب ولوا ربمآ

 یدلیاب بوش وس

 هبلوا عاعج رو لصف هو اس مب هدندنع مزکآلوسرو

 ید نمر, و هغی" مب ددر باا را
 یدلو | بهاذ هرکف شاکار ولل وب

 ناععا ردد زویح وا ندراصثاو ی رجاهم هرکوب و

 ردمو مکح درج هسا یسلوا بصن ع وشاب هعارک

 یسهدلاووس رارب هلیسلوا ندناوذ ردتةعهرکسع لاخا و

 یدیآییم هنغیدنل وب ندنلس هعاصق

 یفالتخاهنوک رب هدهنایم در جد ی ییعبتاکا كەد بع وا

 یدبا ندنلسف تاشام نوعا قمالوا ثداح

 هلته جوا هدب واوا زاتعهدصوصخرب كن هس هک رب کولاک

 هدصوصخره ییالوطندنسلوا سارو قاف هی هفناطر

 راک مزال یسلوا قثاف
 تدوع هرمروثم هی ده صاع نا ور كالذ لع ها

 هدابز لآ هللا لو سراب هدب وی روضح هرکص ندکد تا

 ید مرکا لوسر ۰ یدروصود ردوکا کاکیدوس



Kt F 

 یدر و باوج ود رد هنن ام

 هدا راککرا لک د لدو صاع نا ورگ هدعا

 ید را لوسر هدک دید ردوک یدو هدا ز ها

 , یو ود * ردرکب وبا یردپ كن هشباع
 هدانز لا هرکصندنآ ات ضاع نا ورع هش رزوا یلآ

 تم مروت گرگ ع هدکدید نیس روس یک

 مرک الوسر دق.دروصود نیس روسی 7 رکصاهد ورگو

 یدلیوسیارک با اوصا 10 E ید

 نوگس صاع نا ورگ ندنکیدلکتب و روه

 ی دلبا

 هللا مرکا لو-سر هلل وپ هک رد ورح ندصاع نیا ورغ
 هک وص تکا ) هرکصندک دعاه اکح نس هرواحت نالوا عفاو

 شعارید
 باصصا رابک هنعلاعت هللایضر صاعناور عقاولاقو

 لتس ام هدنحا 2ا مار ؟ناحصا تقولوا هد هوا ندمارک

 ر هنط یییخ هدنفرط تسوا كنس ەقبط كنآو رلناذ

 ناکا راک نائون هدرههط لوا هے شدا ۰ یدبا راو

 ییکجهلک تب و هصامنا ور هرکصندقدلباص نی رک ۳
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 ناو نر نا

 صد بویمازوا یژوس هلکعا رد ید یو

 ردم

 < وار صا و

 ندا ناسا لواب لوا یس.هبط یججنرب كمارک ناعصا

 نا ا فوع نیا نجرا نه نافع نا هرایع

 دون و فا دبع نا هيلطو ماوعلا نبا ريزو صاقو یا

 نوعظمنا ناععو دن ر نا و شا نا _

 كياطدتانارع هلا یشبح لالبو رسا نا راعو راو

 هکر دن زک "هیاحص راس نالک هناعا مدقم ندنمالسا

 كقرا ترضح هدلاح یراق داوا لاب هرفن زوفط زو توا

 یدرارد | تعحاصم ولّرک

 لها هاکداو ۰ یدک هناعا هد هناخ لوا ید رگ ترمّط>

 ۵ رژوا كناو  یدلوا علاب هق رق یددع كمال سا

 یدل دا نالعا مالسانید

 مرکا لوسر نکيا هدنرانایح لاح ی یکن وا ندرانآ
 یدلهدّرم هل اتئح
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 قیدصلا رکب ولا هکر ولید هرمشیم قع هرانآ هتسشیا
 دممطو بااطوبا نیایلعو نافعا ناعو یقورافلارعو

 صاقو ىا نیا دمو ماوعلا نا ربیزو هللا دیبع نا

 خارطا نا:دیبعوب او فوع نا نجرلادبعو دز نادعسو

 ( هنع اوضرو مهنع هللایضر ) ردیارمضح

 هداحر یراترض> سو هيلع یلاعت هللا یلص لع ر

 یدررووا رع هدشوصو رگب وا هدنعاص هسروئوا

 ی درد بانک مس تورولوا ناعع هدنسوشراقو

 ی رارسا مرعو یبناکرس كمرک | لوسر ید ىلع

 مهنعهللایطر یدیا

 ییه-ثاع یرف كرکب وبا یرلتمض> ملاع رَت لواو

 داماد ید هتسکیا بو دداحووت ی هصفح یزق كرعو

 یدیشلوا

 نس هع رک ر کید هدشافو كن او نس هع رکر هناقعو
 نالوا یسهع رک ولیکوس کا ید هپ ىلع یک یکیدرب و

 بورپ و نب راترمضح اهنع یلاعت هللایطر اره ذمطا

 یدیشعا داماد دنسو دک ید ییسکیا

 رک باعصا هلج هکر دندشأر یاهلخ یدردوب

 راردیلصفا

 نامز رکبوبا ترضح هلهجو زکیدتا ناب هدور اق و و

 ی دیشماعءاط هرلت الصا نکیا شموبب « دیاهاج
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 نکیا یبص بول وج A aF ا دسا يلع ترصح

 یدیشلوا فرمشم هلبا مالسا

 شماغاهدج» هرات جه دعا ن رک باع | هیاعءاشس
 هللامرک ) رد وقرر صوص# دنسک,اوب قوا
 (امههجو
 هناعا لواب لوا هر ص ندهنراح نا ل n ترهح

 ندراعک دنا نع دحاو E سا نالک

 لوا ےےلط هدک دتا لاوع جا ھنن رزوا ا یرب

 یقالوسح لا نده سضوب ب ودا عقد هليا ی هلج

 یدیشلاق
 یسهداز ردارب كناريکلا هج دخ ترمضح رب ز ترمض>

 لوسر ید یسهدلاو . ردیداماد رکپوبا ترضحو
 هدکلر هلبا مرک الوسر هدرازع به ۰ ردیسهلاخ كم رکا "

 ردشعلوب
 ردندرلتدبا ناعالو ان لوایح د صاق و یبا نیا دعسترمضح

 نکودناق هدنروغوا نیدونانآقوا هللا لیبی ادحاو
 لوسز هک زدن زب ندرلددنا تا هد ۰ ردوا
 یدشمآ قوا كي نوک ل وا بویلربآندشناب كمر کا

 ردیسهدارع رع ترضح دب ز نبا دیعس ترض>
 هدکلر هلس هحوز رد شک حوت یتشادنرفرف ك آو

 ی یدیشلوا بس هئم السا و
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 لورو ندهرهز نب فوع نبا نجرلا دبع ترض>
 دحا ۰ ردندنسان رقا كنوئاخ هما یسدلاو كمرکا

 هدشغاا یر كنمرابو شکل هرات ندنرب رب یمرکو هدنکنح

 یدیاشلوالاب وط هلفلوا
 لوسر هدنکنج دحا جد حارطانا هدییعوبا ترضح

 بوتوط هل را شود ی رهقلخ ناناب هسن زوب كمرکا
 یدیشتود بوعیج یراشدد كواینا نکرراقبج

 ندنمالسا ل رع ترضح یس هعبط یجکیا كمارک نایک

 زدرلناوا ی هلا مالسا هر ص

 راصنا ندیا تعب ادتا ؛ دهبقع یسهقبط یعچوا
 ردمار

 ن دبا تەب هدهبقع هعفد یت کیا یسهقبط ىج درد
 ىدا تاوذ ردقوب شک هکر دراصنا

 زونه هد رب ند دم كمرکا لوسر یس هقدط یمشب

 ردش رحاهمنالوا لصاواکا د ولک نکیا هدابق
 هک ردراصناو نب رج اهم نالو هدنسا نخر دب یس هقبط یا

 رول درد تایصا لتا

 ہنس هرآ یروس یاب لح هل يسا ر د ى دعمط یک دی

 ردراندیا ترعه
 دععهدنتلآ ناوضر "هرم هد هی دح یسهقبط یخمرکس

 ردمارک باص ندیا تعب ۶



 ی # ۸ ¥
 ای kفdkll e هه

 هرکص ندهد دح دطلاصم یس ۸ هعط ا و

 ردندنفارشا كل رلنا صام نا ورع هک ردرلئدىا ت ےھ

 م هک هددص هن رب

 هنع یلاعت هللا یضر حارجلا نبا هدیبعوبا هدیجر لالخ

 هلیاهیم السا رکاسع زویچوا قرهلوا خ وبشاب یراترمضح

 یداردنوک هلق ط لحاوس

 كلا ید یرلتم وح هلع یاد هللا یضر یوراقلارع

 ید آهدننیعم
 ۵ ص 2

 بدات یە اطرپ ندنس هل هنیهج دصعم ندوب

 تدوع نیزسعلوب عوقو هب راحت نکل ۰ یدیاهیرتو
 یدلدنا

 هنع یلان هللا یطر یبر نا هداتقوبا هدنابع لالخو

 یدراو هدجت بناج مالسا لها رفن شب نوا یرلترمط>

 یی رانویق كب یکیاو هود زویکیا ی دروا یتبشهرب

 یدروتک بوروس

 ت 4



% ۲ % ِ 
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Eهه مش  NE 

 هداصءدوع هد ڈیل دح هلهجو ر4 ؟یدغا ات هدورافو

 ن "اما و دهعكمرکالوسر یس هلق E یک یندئلوا

 لخاد هنناماو دع كەكە شا رق یس هلبق رگب یب و

 ندنغد دلو ا هم دو توا دعه دند رکبیب هلا هعا رخ هک ولاح

 هعا رخ هنو رک: یب دلال هر رش ا ی زکس وشا

 هیهآ نا ناوفص ندشد رف یا ور بودا مو ا . رزوا

 آق هر نا و لهجوبا نا هم

 هلیارلیشب رق راذقمرب خد صفح نبا زرکمو 4
 لتف ی مک چوا ییرگب نددعارخ كردیا مدراب هر گر ین

 راشعا

 یا: رخ لس نیا ورع ندنفرط یس هلیف هعار > هث . رزواكنآ

 هم ۶۱لوسرو ۰یداک هن هرونم "اهن كع بوت ها رفت قرد

 یدشا لاح ضع
 هر هعادرخ رار هلا رگب ی: یمهفناط سفر و هله واوا

 0 شەزوب ییس ها صم هیاب دح ییالوط ندنر ک دا ضرعذ

 نان رللوم ام هر هعارخ ید مر ؟۱لودر هلتهجوب ٠ رایدلوا

 تماس یدر وژوس هنکحهدیا مدراب هدا ز
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 لرامدآ نالوا لوتفم ندهعارخاب اط سل رک

 زکیکزاو ندهباج یرکب ینب دوخا کی رپ و ینی رلتد
 یدردت وکربخ ود

 هددسلا رب لوبق ید یروص یکیآیم هفناط ارگ

 هک دنوشود ینب رافدلوا شابا دهع ضعن یرودنک
 ۱ راششود هشالت
 هلا ناوفص هب رییانبا هللادبعو ماشهنبا ثراحیح
 هبا دج نکنکر حو عنص كزس بوراو هني را شادفرا
 ی رانآ كر هبد ۰ ردکعد ضل ید-هع نالوا هدرفلب

 راثابا عیتاو بییعت
 تیاهن بوشود هنبربرپ شب ر یاسور لصاحا
 هرزوا كلبا در دک و در دم ییهطاصم هلا مرکا لوسر

 رلشم الاوب هب هنده ییایقسوبا
 هینمح ما یسهع 5 : یداک هبهرونم "دن ده نایفسسوبا

 مرک ا لوسرەدەب ۰ یدشروک هل ران رمصضح منع هللایضر

 یدعا ام دتسا یصوصخ ہلا صم دی دجو ۰ یدشلوب هلا

 ¥ یدمهلوا لات هناوجر نجد

 بلاطو؛ا نبا یلعو نی رونلا یذناععو قددصلارکب وبا هدب

 لات هلا یضر هدابع نبا دعس نالوا یمولوا كراصذاو
 ہنس هاج كءارک باتا راک یک یتارضح مھاع
 ناما ودهعهب دنسک ندرمکل و Ag راز هک لت |تعحا ص ۳



 وڳ ٤ا

 ینآ هدزب هسزدیا هیاج یک ره مرکا لوسر ريمه و
 ندنرب جم روش دوس رو کش اج

 ۱ یدم هلآ یاش باو

 توزاو ن ناب ر تاک لاعت ها تر قو ر
 مکجهدیا تعافش ىب رع ترضح دک د تسیا تعافش .

 EE ۰کلا ا هد ویلواشادق را راکی هدلاع

 مدرلیآ داه>و كن> هلک زس كردا قدر هع دک ینآ

 دز باوج هللا تدش ناسا هغجآ ن دمحآ وئد

 یدیشهو و

 كمر گ1 لوسر قفاوا ی سلام ندقفرطره نایفسویا

 یاعت هللایضر ارهلاذمطاف نالوا یس هع رک ولیکوس لا

 كمرکآلوسرو یلغوا هک یدراو هنناب كنب رلترمضح اهنع
 هدنرزوا قانا هنع یلاعت هلایطر نس> ترمضح یییعزون

 یدززک
 a نه یراب دو * مر هع رکیا) نایفسوبا

 یدراولا وید (یژاذوا ك هسلنا

 عولاخر, نب ) یراترضح اهنع یلاعت هللا یضر همطاف
 یدرب و باوجود ( م هدیاهاج ییهسوک

 بوقیچ هسان عج هک تیا مما هکلغوا وش ) نایفسوبا

 دوا زو شیت کب نوسی نالعا ینکیذتیا هاج یب ۳



ENESسس  

EYجوری یر  

Ey 
 (رولوایسولوا ا یع نوتب ر دق هن رود كوص كلاب

 یدرتسوک یهیح تروح كرهید

 ۳ رونه ردڪوج غوا ) هطاف تح

 لاب هنس كجه و ناماو دهع ههنیکو كجهدیا هیاج |

HETEسس وب هه و  

 یدروی راذتعا رەد ( یدلوا

 یدراو هتناب كیلعترمضح ه و ۰ یدرشاشنایقسوپا
 مدیا مدالکا یتشیدراص ه راض كثیا نی ییعا)

 ( ترکوا بدنرب نج هلارا هعشیاو ترا تحصر اکب
 ید ردشعرص ریلی نیل ترمطح كر هد

 نیسیسولوا كثي ر نس ( بولاق راحات ی ترضح
 ییچ هدعب تیا نالعا هباج يموعر هدنحا سان قیح

 یدتسا قمواص ندنش دشا ر یئآ كر هد ) تک

 هدک دید ( نیس ردە یرولوا یا ریدنوپ ) نایفسویا ۱

 ید ردت هفسسا طوو م هل یساروا ) ید ترضح

 یدید ( مهلوب
 بولک هب یون دجسم نامه نایتسوبا هن رزوا كنآ
 دهع د یفزط یکیا نب سان یا اباطخ هسان *هماع
 ) رد | نطزامرنق یعد جء 2 هسک هللاو مذلآ هنتلآ غاهاو

 ینیدلوا هسی ندا قددصت یسودنکو ۰ یدد |

 ید مارک باحا 9 یدیک بوس هتسهود نامه هدلاح ۱
 رلیدشاوک بوفاب هنب رر,ندنسهقزآ ك كر هد هنوب .
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 ۳ هح.دانز هد هد ده نایقس وبا ا

 هلا لی ه ید فرط یتسدوا الا یسدفناط شرف أ

 یدبازلشم |ماهناینآ ك اره دیدلوا عباتکا هجول رک |

 مرک هنس هناخ شراو هر هم نیا هک ن افسوبا

 یسهجوژ ی کر دلی ماهنا هلهحواوا غ سودنک كْء هوق

 شمروص واد ( كل دیاهت نس )و شمردلب کا لب ۵

 هر هنلتدح فسا دنه شعب وربخ غد دم هدادیشوپ دوا

 شەروا هک درب تشک انآ

 كند رايو ند ¢ ! ماهنا و كنموُق نایقسونا 0

 نوحماتمذ نرو شوک اب اسد ییالوطندنس هلماعمدب

 هنا لرل مات لانو افا کود هو صو اتص نیلحاص

 لس لر هو او شعسک ناب رف نوجا ر رايا توراو

 شعر و نا و ده ءزلنآ واد ع ۳ اند ؟نداع

 ند در ت واک دثئاب كیایفسودا شد د فارڈاو

 راش هروص ولد CC کد نا هل اصم دید هلکنا را وراحه

 تاوجر کی مد ۳ زا ےن دج وار نوا #۴

 نا رعمدمروکر خر دن دن مدنیک هر ,ودایدمرو

 ر رب اسمداوب نان سر لوب لآ هر مدتناتعجا رھ هراطح

 ندنشایب هلا زوسر یرب ره ۰ مدش الوطی د ناڪڪا

 هبت موب هنب رارا 2۳ «مدعهروک تنوع ندنر یدواص

 مدم دا هلا صمد دج هلنهجوپ مدمروک موذر ردا تعاطا



 *دلاصرب ندگلودنک هلل راطخا كنیلع تباه

ەر و باوجوبد ) مدا نالعا هیم و۶
 : ش

 ود ( یعدشا قیدصت ییئالعا و كس دڅ ه )

 ید قیدصتوا ربخ ) نایف-وبا ید هدنراف دروص
 ۱ شعد ( مدمدلو هدهراح هتشیاما

 كس نیس شماعاب یر حج نس هسا هل وا) ید رانآ

 ىكحەئ كرلصو د مع تكکدتانالءا کیں اک یدشکا

 یریخ هطاصم هب نس شاک نر( هاکنسیبع راو

 یربخ هب رام ملدلوا نمطعو نیما رک كد هروت ڪ

 مواینآ ود ( لهنالرمطاح هکنجو ل هنیقاص هک لدمروتک

 رانا وتو
 ه قص ی ص د رکص ن دند و ء ك ایف سوا هد مرک الوسر

 یدالشاب هب رفس تاک رادت
 هدنکوا یسویف بوغبچ ندنداعس رح نوکرب و

 یدایا راوبدزکی یعاجیرکب واو +یدروتوا
 تواک یرلترضح هنع یاعتهللایطر قددصلا رکب وبآ

 یدرقالولرک ههل.> ۰ یدروئوا هدننکوا كمرکالوسر

 یدروک هنفرط خاص یآ مرکا لوسر هرکصندک دشا

 یدرعاح یب رات سڪ > هند ییاعت هللا یز قورافلارغو

 ی دروئوا هدب و روصح بواک ید رگ نرص»>> *

 r ندهدرب تسوا هرکص ند مح اص هناهرڪ زارب و

 ای



 دهفدلوا لانیصعو روه هدا ز كب رع ترضح ۾ ۱

 نهاکر حاساکس زدیشا هل فکر لثآهللا لوس راب) نوش

 قوف كرهد ( ردرانآ نیید ی الب یتفم ردرانآ نیید
 ۱ یدزنسوک تدحو بصعمداعلا

 221 كن آ مارک تاعا هدا ا مرکا لوسر

 یدراردبا اشاعت یلاحوب ندوراق هللهج یرلف دمراو
 ك رع تروح رکاب ا یفیدلوا هش رزو اهن تك و

 یدلراط هەن رع اج رزکریسیا یی رالدرفال هنا وضع

 یدرارروط بوشیداب رەد
 یدروک هدفرط لوص یر تنر طح مرکا لوسر هدع)

 ید اح یارک باک راسو
 هزس ) مرڪا لوسر رایدلزد هدب وبت زوطح راپدلک
 یدروت ود ) یھ هیلی وسی لاثم درب لءکشادفرا یاو

 ییزو كرابم هل راعد ( هللا لوس راب نکی روپ ) رلنآو

 مهار هدنلوب هللا ) یدرب وچ اکی ندرکب وبا ترمض>
 یدروب واد ) ىدا عالماهد ندا

 ینأق ندسشاطحون لپ ها )بوق هر ترضح دعب
 (ثللوا سطاح هرقس نامه ردیکیدب د 1 ارع شدانکل ۰ یدیا

 یدر و صا نوعا یرلمروک راد ههارک باعا ود

 یدلرو زار ھن رژو اه یدیا هل هلتسم هسدا مارک باا #

 رایدم هروص ن دمرک | لوسر ہدلح ی راکدلتب ینآ
e 



 نادقدلغاط سالب طقف ۰ رایدمهراو هاب ید كنآ

 او رایدراو هاب كرکب وبا ترضح هرکص
 را دروصندنآ ی الی ص مت

 . هنب رزوا شی رق مرکا لوسر ) ید رکب وا ترضح

 هللا لوسرا هد ۰ یدروصی ءآر هدنصوصخ كار ےس

 یرلتح هلوا عیط» اکس مالا ةیاهت ردکمود كس رلزآ

 ._ یدروص یجدند اید راح یرعهرکصمدید ردکمولعم
 ردرانآ نیبد هل وب هلل وشاکس ردرلنآ یشاب كرفک هسیارج

 | یراکدلب ولس هدئفح مرکا لوسر كايکرمشم كرد

 یمهغاط شی رق اعقاو ۰ یدیاصرر ررب یرزوس
 د لا لوسر هنشیا زکا نوبب هراس لایق هک | و
 ۱ ود (یدرب و صا ڻنوګا هکلواسطاح هن رفتس دکم

 | ید مارک باحصا ۰ یدلبا حاضداو حرش ین هلسم

 یدالشاب ههب رقس تاک رادن :

 رار , هلغعلوا تشن ه اک راد وا هدهرونم هاب دم

 رتا ناعا هیارج زورو هادخ ) ریمعیپ ترضح
 E لک هددم هدا وا كفن رس ناضهر

 هه هم و

 رح هنن را هلسق ھو ت و عجاو ملسو ساو

 یدردنوک
 هدنراوح هرونم "هنر م هدئسادتا كف رس ناضهر راه

 یدالشاب هکفک مخاط غاط را هلق نانلوپ
 هک
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 هعارخ هداتنا ل وا هنع لات هلا یطر نان نیش ۱

 عيش هکنج یالسالها ۰ رزوا لآ ییمامتنا كنس هلق

 _.یدزانوس روغ كحد خو وشاو ١

 ندرانآ نتاکر ادت نوهگنا ۰ یدزتتبا قعصاب كر هیمرب و

 یدراریک
 نو ۱ ءس وک لوعسم هلو رط دی ینودنک قح

 ین رات ح هنع یاعت هللایضر هداتق ودا هدناضمر هڪ

 یدردنوک هنفرط مطا "یداو هلا هب رگسع هقرفرب

 ےس هژ.ق هعا رخ هرژوا قموط ی رالود هک هدر و

 ىرال 29 رلب داضاط اط قاطیجدرانآ ۰ یدیشانا ما

 شوف هشفرط رکید ندفرطرب بوئوط ی رازاغوب و
 رای دلوا زامروحوا
 هک نود اځ ما هراس ندنروادازا ییداه یا هک و لاح

 تال.دنناوخ هلطخا ناصوصایلعو هش رفیاسور

 یرهب وه نائل وس ES مرک !لوسر ا تەو ge ردنا

 هله>و وب و ۰ رر دنلکا یرلنآ بود وفوا ها عت

 ۶ه لم هداتناوف 9 ىدا ردیک بوایکیخد یو دیک

 یس هقناط شد رژ هرکص ندا رد تواک هر هروئم

 یبکحح یکلوا ۵ روا عامو نر یراقدلواراعود

 ی هد هم هلته یراددلوا ر اراشعا ۳



 ید مرک | لوسرو شقسیا هقدرص هلثب ندنخیدمهلوپ
 هعفدوب ۰ یدا شلیا ناسا هربخذ یک ول هو درب اکا

 كمرکا لو سر ههتلبنیا بطاخ نکر دیک هب هکم بونود
 یاسور ضعب راد هنفددلوالوخشع هه روس تاک رادت

 یدیشردنوک هلکنا بوزا بوتکمر اباطخ هشرف

 شل داب هلبا و همرکالوسرندیهلا قرط تیثیکوپ

 یننارضح مهنع یلاعت هللا ی ضر دا دقهورببزو ىلع ن دنغیدلوا

 ردیک هل هودهداروا زکب راو هلع نالف ) یدرغاچ

 ردراو بوتکمرب هدنناب كنآ نکسرواوب یراق یو رب

 یدرو وید ( زکی روتک بولآ ینآ
 ریدتسیایپ وتکم رای دوب یهراسراب دزاو هیاروا یچدرلنآ

 نلیوس نالی هها لوسر ) هدکدید رذف وی بوتکمهدنب
 هعمارا ب ول وص ییسد-سحو) راعیح ي وتنکم نامه

 ۵ وکم ا یرلحاص راحات هراس رلید د (زروبم

 یدر و بوراعرح

 زلیدز ونک همرک| لوسز بول آ يوت ید تو
 یدلروک ییددلوا ندنقر ط هعتلب نا بطاخ .یدلجآ

 ىدلوا بجوم یحلو ترمح هداعلا قو

 كعر و تامولعم هنس د و رح تاک رح ارز

 هدنسارعردب هوا هعالب یا E ردحوصر لوسكی

 رده ل ردن ناعکا ۰ یدیا ندس 7 باعا ناشلوب
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 هدنجما مارک باحعا رلنآ بواوا وب كب ید یرلنیثیحو
 رلددنآ انقتسمو زاتم

 باطخ هبطاخ وید كدلشدا یشیاوب نوت مرکا لوسر
 هعئاعا هوم ن, هللاو هللا لوسرا) هدکدتنا باتعو

 مایعو لها هدنحما شد رق طوف ۰ ردشمالک لاخ الصا

 هلال سو وب قوب مربشعك هدیاهیاج هداروا یرلنآ راو
 یداید رذعوید ( مدنسیا كعا اد لا ہدنګا شد رق

 هللا لوسرا ر و تصخر بولاق قورافلارع ترضح و
 یدید مهروا یش وب كفا:هوش

 نیسرول هنیدنلوب .دنسا عر د بطاخ رعاب )مرکالوسر

 ودع یزسن زکه سپاب ره هرد با ا قحبانج هکلپ
 یدروب ود ( هلوا شعد ردمشعا

 بود ردلعا یلوسرو هللارع ترضح هنیرزوا كنا
 یدروط ورک

 لئابقو راشفقوچك نانلوپ هدنهیلع مالسالها امدقم
 ندر دلوا عیات همرکالوسر هرکصندنس دطاصع هل دخ

 دیئس توعد نالوا مفاو ندب وفرط الاب هج وړ, هرکوب

 لئاوا برع لئابق نانلوب هدراوجو قارطا هب رزوا
 راب د الشاب هکلک هپ هرونم*هخ دم ی ردب هدف رش ناضصمز

 رای داوا رضصاح جد مارک ناوصا

 هب رع هنس یجشزکسوبشا نامه ید مرک|لوسر هل:مجوب



 _ كينوا هرکص ندکدګارورم نوک نوا ندنناضر

 ۱ یدقیح ندهرونم*هدم ها دیمالسا رکاسع رفت

 _«دانقولا نالوا شاردنوک هدجتراددنوشنا شاعر هوا

 | قم ۰ یدشفب هدرا لوز هدلوب توند یراترشع
 ۱ همرک | لوسر هدهار یاثتا كلذک بواک ید لئاف

 یدوجوع كنوامه یودرا هللروضو ۰ یدشرا
 ۱ یدلوا غلاب هرفن كيب یکیانوا
 0 مالا یودرا ندا تلارح ند هندم یس هنس هدد

 | ةن رزوا هکم هرکصةنسیکبانکیاهدنسهدار رفن زویشب ك

 | هییدح یسلوا غلاب هرفنكي یکیانوا كنود را نالی راقیچ
 'ردیس هر كنس هطاصم

 رال وا شعا ضازعا هن ةلاصم تقولوا هيلع ءا

 | بوجو ناهشپ هک دروک یتسهنسح راثآ هلب وپ كفص
 0 رایدنا هدهلوا

 هحدعم هثع یاعت هللا یضر سابع ی كم رک الوسر

 هلا تعاقا هد هکعو رل رنک ییعالسا :دهسلا شابا ناعا

 هرک ون ۰ یدنارلیاافدا نس ةفد رش تمدخ م رمز تناقس
 بوج هدکلرب هلباییایعو لها كرذنا نالعا یتعالسا

 ی دلک تسار هوامش یودرا نکرواک هر هش دم

 هلا مرکا لوسر یسودنک توردنوک هنده یتفارغآو

 یدلوا مزاع هب هکم دکار
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 هک

 سابعاب بولوا نون هدابز كي ندنآ مرکا لوسر

 یدرو وید كدلوا یسهماخ كني رجاهمنس
 دبع نا ثراح نا نایقسونا یسهدارع لری نرمضح

 | نالوا یهلاخو نایفسیا نا رفعج لغواو بلطلا

 . ید هماییا نا هللادبعیلغوا كيلطلا دبع تأب هکناع
 . رتیدلید رذع تولک وشراق هم رک. | لوسز ,دلح ما هاوبا

 یداب هن رزوب كرلنآ مرکا لوسرنکل

 . لوز مدقم نداشب نراح نا نایفسوبا وبشا هکنوح

 ندننب نک ر دیا تفلا بوش روک یلتاط تباغ هلبا مرکا
  هدنعح كردنا توادع هدان ز كپ ذمرکا لوسر هرکص

 یدیاررب و باوجب اکا د ناسحو ۰ راب وس راهب وه
 یدردبا اذا همرک الور كلذک ید هیماینا نا هلل ادبع

 نکل ۰ ىدا ل وب ی رثثآ مرکا لوسر هيلع ها #
 اهذع یلاعت هللایضر هلس ما ندنارهطم تاجوز هرکص

 یدتاوفعیرانآ مرک الوسر هلکعا تعافش یرلترمضح

 رای دلواقرمشم هلبامالسا یدرلنآ

 یرللو یس هلسق هعارخ هلهحو نمیدتا ناب هدوراقوب

 ب وديڪ هب هکم ند هنده یتیم هن راةدلوا شوط

  لوسر هطوا یسهفداط شی رف هلنهج یییدلوا نالک

 ۲ : تلمع تویمولآ رخ ند هوس تاک رادت هل و كمرکا

j EXETER 



 نارهظلا رم ن ود را هدلاحیراقدلوا دن وقس وا

 یدراو هبیداو مان
 یدردقاب شد [ كم نوا هداروا هچک مرک ا لوسر

 یدردلی هشب رق هلیساخنو د شنآ وږ رپ هلب واب رشتو
 یک یرافدلوا رادربخ ندنآ شب رف یاس ور #

 كنايمسوبا نالوا یراسیر هن و ۰ راددشود هشالتو
 رب دشوا هنشاب

 هللا یعاهرح ءاقرو نا لیدب و مارح نا مک دوا

 رلیدقح هس یکەدنرزوا كلا رهظلا ره بواک هدلکارپ

 بوئوشود ويد هلوا راوک اب ودرا ناقا شنا ردقوب و

 نالوا شلراقیچ ندنویامه یودرا نکیا رروشالوط
 رابدشود رسا هنلوغ هرق یراوس
 ذنع یلاعت هللایصر سابعیع كمرک الوسر ندفرط ورب

 ۱ دو ید فن را ین یر
 لوب رب هسرولوا كج هلی مک هبهکم هنغب هلبا كلل هبلغوپ

 هشت رد هدب ولوا مدارب عدعیجیراب ردظوم«قاواقلانف

 كمرکا لوسر رەد رلتوساید ناما هدب واک م هردنوک

 ندقازوا ۰ یدیشبعیچ وراشط ندودرا بوتبهش رتسا

 بوزوص ود نیسعایف-وبا هدک دنشیا سس كنايفسوپا
 راد ,دشروک و رلیدشلب بور و باوجویدتوا دوا

 هب یونروضح بولآ هرس هق را و نرصح

 شب فا ۰ ۲ 3

 و 9م ل
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 نیل هک هلبوب رادسک ندنناب كرلیکر ه تب

 گم رکالوسر بوری دلاق ن رلشاب ویدردیک نزک هدنجاودرا

 مع هنیرب رب كج روک یسابع ترمضح هدنرزوا یزسا
 یدرارکا هن رلکوا نی راشاب لرهد لو-سر ع لوسز
 كن رلتر طح هئع ىل اعت هللا یضر قورافلا رع #
 بوروک یتایعسولا رع ترضح هدن رک داک هد ساد ح

 هللالوسراب بورك هی ا یو روصح ۰ یدترکس هل اط

 نکرد مروا ی وب نامه ربو تصخر روبلک نایقس وبآ

 كنايغ وبا بوش هلیاتعرمس لاک سابع ترضح

 یدتب زاب" نقالطاو ومد
 كسابعترضح و هدنسهضف كحاد ىلا لر تربضح

 ضراع هر کی دکب ملک خام دم ما رخت صو وع لد

 هجکو بینا نس هله ذسابعترمض> مرک | لوسر هلی راملوا
 یدروي ولد تيا فة وٿ

 سب> ةدنناب یدنک ذصکل وا بولآ یتایغ وہا یخدوا
 ھنن رداح كمرک الوسرح اصلا یع یسادرف هلا فیقوتو

 یدرونک

 تاکجهید هللاالا هلال زو:ه نایغسا! ا ) مرک | لوسر

 ۱ یدروصوید ( یعدعشریاتقو
 مسید قوب ق هیاط غب هلا هةشبندهالا رک | نایفسوبا
 زارپ وید می هک ل صن ندا عو تال ها یرلتن زدی
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 قدر ورد هنلاالا هلال تان ب یدروط ںونوشود ۱

 توو .ناکج هد هللا لوشر داب ) مرڪا لوسر هدعل

 یدزوی وید ( یعدعسرا اهد

 ارز رب و تلهم زاریاکب نوعا كوب دعاي ) ناینسوپا

 رو

 یدرون نک بو-ثالوط هدوراشبط , هبا رع تّربضح
 لد نەدن ناب ره ةلبوب لهسلو هد وراشط نس نايس وپا:

 یدرونانوس هی ودنک ودنک وید
 يک وع نایقس ودا نیسروبا هر ( ید سابع ترمعح

 ی دل جلف هدوراشدط رع شود هئشاب

 تص اکا ودد ( روید هزوک تصرف 9 نوعا ك

 یدرابآ

 كزع كربد هما لوسرد نامه نایفسوبا هش . رزواكنا
 .یدرانروف س هد ندنسههب

 یعداقرو نا لیدب هلبا مازح نا 1 هدا لوا ھٿ

 رایدلوا یفرمشم هلبامالسا فرش
 كتودرا هدلآ ییایف_سوپا هعابع ترضح مرک | لوسر
 نوسننا اشام نی رکاسع كاملا هک ر وتوک ہزاغوب یکج ہک
 1 ا یدروب ولد
 e نایف سوبا هللا لوسراب سابع ترمض> ۳
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 زکه سر و زاتمارب قحهلوا راڪفا رادم کا ردناذر روس 1

 یدید "
 سیا رریک هنسهناخ كنایفسوبا هک ےک ) یدمرکا لوسر "

 هک مک ردنبما هسیا رک هفن میدجس هک یک ردنیما

 هس ردبا حالسس كرت هک مک ردنیما هسرونابق هنس هلاخ

 2 ۱ یدروب واد

 یودرا بولا یتایمسوبا ساع تروح هت رزوا ل :

 یدرونوک هنب نغا كزاغوب یکج هک كنویاه
 سابع ترض>راروصنایتسوپا کک دک جوف جوف رک ص

 یدبآ رايا قب رەت نم راق دلوا راوکی جد

 هنعیلاعت هللا یر دیلونبا دلاخ هللا فیس ادعا هک هلب وش
 9 ری 23

 ندنعارپ یسهلج هدزلکداک هنساذح كلایغ-سوبا

 رلی دلآ ربیکت
 دیاولا نیا دلاخ سابع ترضحو ۰ یدیدمکو ب نایفسوبا

 یدر وص واد ییدلاج یلغوا كدیلو 2 وش كحد

 یدر و تاوج وئد توا

 هلباراتیکب ولهرز رفن زوبر د كر هکج نیغاسن رجاهم
 ۲ مک وب نایفسوبا نکرک بولک قر هلآ ربك كلذك



 ماوعلا نا رببز ید سابع ترمضح ۰ ی.دروصوید
 (ییکهداز ءمشمهاه) نایفسوبا ۰ یدرب و باوجوید

 یاد

 یرلت مضح هئع یلابعت هللا یضر یرافغ رذوبا ٠ دعب

 راک افغ خب نالوا افرا ربکب فن زوچو
 سابع تریضحو ۰ یدید میکرانوپ ناين سوبا نکرکس
 قول یسرب هدررگاب هارلدآ ه دک دید یس هل رافع یب

 یدد

 ندسک یب نالواب رية بعشر كنس هل بق هعارخ ٥ رنا

 یس هل ف هلل نم د ردن زوي نکس هد! و یراوس رفن زویشپ

 یرانالسرا هرضییب هلیاثیلیب رشنزویردو «یرزاداربت
 راد بواک
 نکر کیس هلببق عشا هلبابرع نامه رفن زویچوا هدعب
 سابعترض> ۰ یدروص یفیدلوا هلربق نق نایفسوپا
 یدرب و باوجوید یس هلق عشا

E.یدا رلنآ ن سد لوب كا لر هللا ناهس ناب  

 یدند رلشاوا داتنمو مک اب بک هب یدعش

 شا رونق كرانآ مالسا رون ید سابع ترضح

 یدید زدینباتعو لصفرب كهللا هدوب

 لئابف ضع رکیدو یراروالد هنیهج رفن زوی زکس هدعب
 یداوطیزوک كنایفسوبا هک دک بولک جوف جوف راشغو

 

۳ 

۱ 



1 ۱6 ۱۷ ¥ e 

 یس هلجو بوبالب وط یر هلربق ردقوب هدنما تقو زا او

 عرب ویدا قوس ردق ه هک هجزسرپخ هدب ویلیا دوجوکی
 یدلاط هراکقا ی رد ود ردرادتقا و, هل

 لصا ندقاژوا هدرپ نکروئوشود : یعاروب ا

 یدیارگسعءدب رک ردق كيبشب هک یدلروک ی وب بکو م
 یداریارپ یر هدی رک لا لزواهرزو كزولتآو

 لراصنا هدنکوا بونب هئسوود مانیوص مرکا لوسر

 هدنلوصو قددصاا رکب وبا هدنغاصو هدابعنا هل عاصس

 هللایضر نب رک باصصا راس هدنفارطاو رض نا دیسا

 هدلاحیرتق دلواقرفتس هرروٍ ینارضح منع یلاعت
 یدررویلک یر ریبکت یشک كيشب
 كلم كتلغوا كشادنرق سابعا كنم روکینآ نایفسوبا

 تالموا صوص دوا هدک دد شموب قوحه یتنطلسو

 تو توا ید نایفسوبا هلکءد ردنوبن لکد تنطاسو

 یدید
 تبرضح هرکصندکدگ یزاغوب لا یملسارکانع نو
 یدر_ویلاص ینایفسوبا هنع یلاعت هللا یطر سابع
 هب هکم هدکلرب هلیا مارح نا ےکح نامه ناهحولا

 سان یا ) ایاطخذشب رق بو دیک هغ شمرحو «یدراو

 ' هيا توقرنزکغج هیمهروطوشراق زس رد دج نالک هتشیا
 یدردلب هرانآ قتیفیکو ید (روبک رپ
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 هنسه اخ كنايفسوبا ) هدنرافدروص وید یدده رو

 | هدب وروئوا هدنوا ردنیما نربک هرس ردسنیما نرک

 یدر و باوج وید (یدید زدنیما ناباپق نسوق
 نکس هلوپ تمالس كلوا ده ) شی رق تعاج یا هدمب
 یدردسک یزوس ودد
 كس ةحو نامه دنه دوهم» یسل راق كنايفتسوبا

 بلا آیا )یدنوطندنلافصو ۰ یدتا موه هنن رژوا

 یدرهاحوید (زکر بدلوا یني رح هوتعم وش
 ا هسداز الوا نال سهلاو قارب یملاغص ) ید نایفسوبا
 ( همرا هیچ یکسس تیک هکی وایدیاه رولب روا كنب وبهدکنس
 بوشوواصیجدوا ۰ یدتا تاکسا نس راوو ۰ یدید
 یدک هنسهناخ

 قاخ ۰ ۰ یدشود هلل مظعر دنا هکم هنن رزوا كنآ

 یدرشاش یفجهبأ هت

 ردرگس ۰ هقن مس مرد > ییلو ۲ نر را كنابفسوبا ی یک

 بوم هروط د یککو e هنس هلاح یدنک ی و

 یتحالس ییگور اا کا ا دراز

 ENT كشو رق Ta ۳ موق ساز

 . يا عمر

 نارو لهح وبا نا امرکع هد 1 نا ل طوو

edاب.  
Ol CK۵  
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 ندنز هلبیق شیباحاو لیذهو تراس یب و رکب ین هم نا
 | همدنخ هدنفرط تلا كنهکم بویالب وط رکسع زادقمرپ

 ۱ r رایداوارضاح هکنج هدلح ماز

 | مان ءادک هدنفرط تسوا كن هکم هسا مرکا لوسر

 .. ةع یلاعت هللا یضر رب ز هرزوا كهربکه ی هکم هلیلود خاط

 هدابعنا دعسهرزوا كمربک ندفرط رکیدو یب رلتر طح

 روم أم هليا هقرف رر ینیرتضح هنع یلاعت هللا یضر

 تکرح هللود ةمدنخ ندنورط تلا كهکم یک یکیدتا

 یی رات طح هلع یلامن هللایضر دیلو نا دلاخ هرزواكعا

 یدروب نییء1وبصا ع وشاب 4 هقرفرب ځد
 9 ص2

 یر هل هبه> و مت و راوغو ماو مه ءا ڪو

 یدیار ار هد ۱ دااخ تروح به

 هد وا ضرعاندنف ط شد رف شراب ر حا الا

 یدرویب ببنت هنس هلجوید رکییعرک هب رح
 لاک دل ربا ضرعت هد هنسک هیفالا رک اسع هلع هان

 قدهلوالوق لرد هرژوآ كەرەك هب هه رکھ هکم هلا باداو ےظعت

 رلیدب روپ
 هدامدنخ طعف ۰ یدملوا ضرعت جد ندنفرط لاها

 دلاخ رکاسع ییدلبا عج كناوفصو همرگعو لیهس

 ترمع>و ۰ رلیدتا قلوا هآ رس هنس هقرق كدرلو نا

 هی ناو اس هس دنا ت تص ۳ نا

r 



 و هلا یرهف راج نیا زرک ت حرایدالشاپ
 راب دلیا دیهش
 هارنآو ۰ یدلوا روبحم هکنج یخددلاخ ترضح ینرآ
 چوانوالا-ردرک یدشا مور واندش هلب وا هنب رزوا
 ی دتغاط ییسفاو ۰ یدسا مادعا 9 رشد رفت

 ندم همدقم ندنسازعردپ یرهف راجنا زرک وشا
 یا مالسا هرکصرک رد هسوک ندناتراغ یتناناویح كنهرونم
 دهد ر > تولوا ندنم رگ ی ناکا قرهلوا فرشم
 یدیشدآوا بص هدرکر مسه هقرفرپ ندنف رطمز ؟۱لوسسر
 یدلوا ناب رف هنعف كنهکم رباز, هليا شیبح هرکوب
 اههمع لات هللا یطر

 نو دیساا سه راع ا دلاځ تنرض> مر ۲۱ لوسر

 هدلاخ ه دکددآ یگ دا هشودد ا ۱ ه را ن,
 واد ۰ یدتا ك: ا یجدوا ۰ یدنلوا ی

 یدلر و ب اوح

 رکاسع ن رس کیک هعوقو هب ر رام الصا هدف رط هعسا
 رلب درک هبذم رایت ةاط مخاط ذیعالسا
 یرات مض> انا نم اهیلعای نالا اخ ه .دلاح لوا هتشدا
 لخاد هر هفرشم دکم هدلاع یییدلوا هماع هايس هد شاب
 یداباٽع نع در ومطعم هندک ناو ۰ یلدا را
 ےس

 ات سس ی
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 رکن یرلترمضح ابدنالا مناخ لوا هدک دنروک < یہ طعم فک
 رلیدلآربیکت مارک باعا هلجج قجلآ
 هکناص ۰ یداکیارلغاط هلب مکن كمدآ ك ردقوا
 یدرولک یرلادص نکن دلک سوح ندرلعاط

 یدیشلاق نوک نوا 0 رطۇدہعو 5 یددا دمج مودنوک لوا

 یدیا نو 1 , دوعسم ۸ مالسالها

 تاب ۰ یدراو دید سس مرح یرلت روح ۳ الا ماح

 یدروط ,دنسوپف كةب رس
 هلءاعم 4 هدر هح هکسراهو ۳ ند شال رق هد صاچیا)

 یدروصوید (: کی هدیا

 ت (هدازردار ۳۳ ردارپ
 بل گی دیک) ید یرلت رطح اعر لوا ھن رزوا كلا

 یدرو- واد 0 ا

 وع هدنفح یس هفئاطشب رف هلهجو لوا مرکآلوسسر
 داد ینا سک صعد ندن رلا هد هسادتا ۳ یوع

 یدایف رده یی رلمد ارلنآ یو دنا اتیساو

 هلنادبعو ذیما نا ناوفصو لهجوبا نا همرکع هلجزا
 یرعد زا نا ادن عو یرماع حرا نا ےل و ےس نا

 ۰ فر 7

 سدععو دعت ن دا ثروحو لط نب ا عو ی هسلا



 یتخود وه نالوا قنات كندرج ترضخ هابصنا
 دنه نالوا یسهجوز كنايهسوبا ن دا هثئاط هلىا

 كعساه بو یزهبراج هدسناوخ کیا كلطخ ناو
 یدیشلدنا رده یرلمد كنهراس ندنزوا دامأت

 ناوفص ۰ یدرزکب هنسابا هدنوادع ذهرکالوسر ذمرکع

 یدبا ند رانعسد لوڊ كمالسانید جد

 بت اک مدقم نده سیا حرس وبا نبا دعس نیا هللادبغ
 ` یدیشلوا دل رم هرکص نکیشلواجو

 رابا وی یرکا لوسر ب واوا ندنرل عاش روهشم
 یددا رلبوس رازوس انفكی هدنعحو

 كرکا لوسسر هرادب راج هدنناوخ یکیا رک ذلا فااسو

 یدیا رردنوقوا هللا ین وک
 ثكمرکا لوسریجدوا بواواهدنناوهروهشهرب ید هراس

 درب دناکاینآ بویقوا هدنسوثرامثاا ع>+نبا ی رل هپ وج

 ند هکم حح هله جو رکیدننا رکذ هدوراقوب و ۰ یدبا
 ندمرک !لوسربواواناطسم لر هاک ەبەرو:ە هدمه دقه +

 گن هعنلب نبا بطاخ هد-هدو ۰ شلآ هق دصو ناسح

 هدندوع هر هگم و شاوط نکا رروئوک هر هکع یبوتکم

 یدآ شوا ا
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 یر ندراصتا ن E هناعا امدعم هرایص نا

 یف یراصثالوا یخدوا هلکمردلوا یشادنرق ك لآ اطخ

 یدیاشعثراق هنب راکرشم
2 

 نالوا ادهشلا درس هدنساع دحا دنه هللا یشحو

 هر الو صهب فقید SN هلم امد د هح هرج نرمضح

 نلروک تجاح

 یخدرنآ . ۰ ی دئلیق رده یرلهد به كرانوب ةتشیا

 هکم ع ةوشا ندنرلک دل نی رافدلوا مادعا قعسم

 یدنالقاص نوشوواص یر, ره 7

 یلسالا ةزر وا هليا عورتا ثب رح نبا دیعسس طّةف
 لتفیآ هلن راتافداصت هلطخ نبا امهنع یاعت هلایضر

 یدشوا لق هد هر ىص ول

 یجد یرا:ضح هلع لاعت هللا یضر بلاط نیا نبا ع

 ید سکيا بواک ت سار هبهراش هلیا دین با ثرب وح

 دابص نبا وقم قوا مزه راکرشم ۾ دممدنشو
 و 9 و

U 

 نبا هلی ید رارویچما بارش بونل رک هرب رب هلیئاراد ماطر
 را رادربخ ندنآ هنع لات هللا یر ییاکلا لا دیع



 یدردلوا یدروا هلیا حلق یسقم یدراو هباروا
 یرلعسا كرلنآو ۰ یدیاهدرارفبه رانانایقردهیمد رکید

 یدززک هرژوا تبثما بهسانراش ندنغیدلوا مولعم

 بوجاق یرهلادبعنبا بطپ وخ ندشی رف فارشاییح
 نع یلاعت هللا ا ۰ یدیششل مک .دلحو

 هدکدرب و رخ همرک | لوس ر بولک هاکهروک ینا یرلترمضح

 یک دمر وناما هنس هعشق ن دص اشا کد دتنا صا یتلتفر

 یدروربخ هبطد وخ بوراو ید رذوا ۰ یدرو ود

 یف رشم هلا مالسا بواک ه یوبل روضح دوا
 یدلوا

 ربمشیب ترضح هرکصندک دلرپ و ناما هبهماع هلهجووب
 یدشا قاوط یهللا تین هرک ید
 یارک ب اعصا نکر دیا فاوط یراترضح ملاع رخق لوا

 ۶ا یورک بوصا برا لآ
 ودرار ها نکردبا اشام بوروط هدرب رب نایفتوبا

 ود ( رولوالصفمسالشاپ هکنج هن هلمدآوشو مسالیوط

 شهرووشود
 مداوا ) نکر ک ندنناكنآ تفو لوا یخد مرک ا لوسر

 هب وت نایقسوبا كجد ( ردیا لیلذو لیدر هن سس
 5 ونیسی شیپ قخ هک مدلی یدعش )و یدتا رافغتساو را
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 ق ارعا ود ( ی دیا راو ینوروق ر هلیوا هدهد

 یدلیا

 یاوطیرکالوسر یخد یبللا ح وللا نب عن ربا هلاضف

 هنناب شاو شاوب هلتین كايا مادعا بوروا نکردبا

 یدروصوند نيسي هلا طفاكا مرکا لو سر هدق دش القاب

 مرڪا لوسرو ۰ یدریو باوج ويد توا يجدوا
 9 .دوشود یسر خج دوا بولد نیرو ووشو دەل

 مرکا لوسر هدک دد لوغشم هلا هللا 5 نامه قو

 او هب وتندیش كغودروق هدکنهذ )و یدلوک

 لاحرد ۰ "ید وڈ هنسک وک كن ییلا كرابعو "یدزوب وبد

 هش رژواكناوشلولئاز ینوروق یهدننهذ كنلاضف

 یسودنک ندهرکص ییکودا شلوب توقو حوس ریا

 ردهاا هر اکح

 یس هلج نوک لوا ۰ یدیاراوتب شقلا زویچوا 9

 یدلدنا رهط ندران "هللاتدب و ۰ ۰ یدلنآبولب رق

 ماوملان زبا رب ز نکی اروا بولی ربقتب كوي و

 دحا كنس) هزایفسوبآ یراترمضح هن یلاعت هلایضر

 (نیسنهروب ۶ دیک راعفا هژلب دوج و دنس هعف و

 هک مروبهروکر یب زا قارب ینهبوتقترآ )نایفسوباهدک دید
 (یدرواو اولرد هقشد راشد|یدیسلواهلا هقشد نده الرع

 راک

 ی

amam 

 و



 سانیار) بوروط هدئسومق كز دمطعم وک مرک !لوسرو

 ندب روم أم م رمز تباقس هلبا یبمدخ هبعک ی ته تالبجاح ۰
 هداع موس رو هبیعادو | وعد ردع هلام ندیکعا همش

 هیلط وا ید یس هغی رش تمدخ كلبجاح یک ینیدلوا
 هعک ت قولوا قرەلوا طور شم هنن دالوا رادلا ر.ع نبا

 هد حط وبا نبا هملط نبا نافع یرادخانا كل همطعم
 ىجا
 یجدوا ۰ یدّتیسلا ییداعس خاتعهوب ندنآ مرک الوسر

 رەد ینامالآو ِ یدزوتک یتداعس حاتفم ندنسهناح

 ید 2 دمرکالوسر

 زاماحآ ییدبمک هسوگرب هقشب نذنزو دنک یرالغوا دیلط وپا

 یدژردیا نط

 ی دروک راتروص قوری ۰ یدرکوراو "یر وبچآ

 یدردلاه نس هلج
 تباقم كاکلبجاس نع یلاعت هللا یر سابع ترضح
 صیصخم هلطلا دبع نب هلی هو الع دام دح مضر

 5 ىدا اعدتسا سارو ره



 یدروبهلوا لاتعو رپ 9 هدا زكي

هدلاحیقیدلوا ینافریپ هان 1
 یدیشمالک لاما رواه 

€ trv ¥ 

 هللا لوسرا ید هنع یلاعت هللا یطر لء ترضح

 صیصخ هکتیب لها ییسهف رش تعدخ هالبجاح
 یدد نیسلمروب

 نالوا صوصع هندادجاو ابا ةا ملط نا ناعع

 AEE تءدخرب

 همطوبا هن تاکلبجاحو ۰ یدلکنیما لیربج هدلاحلوا
 یدروتک نب صا یتا کف

 ةناما هحلط وا یب یا ) مرکا لوسر نامه هنن رزواكنآ

 E ہکلآ هرزوا هدرک هدمع ادب وم یهللا

 یدرب وه دلط نا نام ین رادخانا

 یسهدارگ كنآ تداعسحاتفم هدنناو و كن هحلط نا ناع

 د ندنآ ۰ یدک ههحلطی اننا ناغعنا هبش نالوا

 تھ د کالجاحو هدههلالا ۰ یدلاو ۵ داقحاو دالوا

 رد هد دیش یب یم هد رش

 اهذع یلاعت هللا یضر یس یسهدلاو ا

 یردپ اما ۰ یدیا ندراندیا ناعا لواب لوا یراترضح

  دقدلوا لشاد مارح دمع رییپ ترشح هرک و
ند لاك فاو ایرد قید لا رکب وبات رضصح

 بوتوط 



 ¥  Aهک ۳

 یزشم هلا مالسا دوا ۰ . یدروتک هی 0
 یداوا

 افص یرلترمضح لسو ذل یلاعث هللا لص ملام رف هدب
 ید یققورافلارع ترطح ۰ یدروتوا هرژوا
 وکلا تەم رر ذر ںواک ساو . یدروط هدنفر طلا
 یدالشاب

 وضو ۰ راءدابا ت هترزوا مالعا رلکک را ادا
 هزرلنآ هرزوا كعا نعاطا هللوسرو ههالا د م کا

 یدلبالوبف نتعب
 ی دلک هرلن.داه تبون هدفدلوا مات یعب لرلککر ا
  صاموبلاط وبا تذب یناه 1 یس ریشه كایلع نرضح
 یورایر هلاخ )دما نا باتعو هم ایر ق كن هیها نا
 تلهج وا نا دم ۳ یربفكماشهنا ثراحو هکنامو

 یشادنر وارد ل دیلو نا دااخو مکح ما نالوا ی هجوز
 "دفیاطرلنوت اخ واراّتعاو ولئاش « دنا شد رف ی ؟ هنحاو
 رایدذک هب یو : روُض>بوشود ه> رلکوا كناس
 ید دنه نالوا یهجوز كنافسوداو یریف كنەتع
 ید حک نوش د راق هرم ل رلد 1 كردا تفایق لیدجت

 كعا باشجا ندانزو تف سو لرش هرلنآ مرکا لوسر
 نایصع هة او ناتهب هب ھل کوكمامردلوا شید وار



 . "یدعا فیلکت نیراتا تعب در زوا كماغیا
 فیلکت یطرش كعا ناتتجا ندکش ادا کوا

 فیلکت هراککر انس هللاو ) بوةیج هنادیم دنه هدک دا

 هدو هلأ هنره نیسروبدیا فلک هز یطرس تكکیدعا

 یدید (زکجهرونک هثب رب یفآ
 قازسرح رکا هللاو ) دنه هدک داک هاش تفرس هد

 ) مدراب راح راشه ندنلام كنایغ-سو ا مدیا

 یدد

 کین ھوا راو یثمک) یدا را هداروا نایفسوبا

 یدد ) من هقاب ەكجەڵک نو-لوا لالح

 نیسم دنهو ۰ یدیناطیدنهتقولوا یرترمضح ماعرف

 یدرونک ولد

 (نوساوهعییسم دهللا تا وذعیشمک مدنهن)یدوا

 یدری و باوجود
 هدک دعا فاکت ییطربس كماعا از مرکا لودر هوز

 کو

 یدید (یرداانز ج نوتاخ نالوا هرح ( ده

 هدک داک همت كمامردلواب زدالوا مرک الوسر هدعلو

 یرلن آ نکیا وہ و كلدنویب نکیا ویک یران ارب» دنه
 رلناو نس یتساروا هساداواه قرآ كدردلوا هدرد نس



 هل ده نکیاراو یراقوو نیک هداعلا قوف رع ترمضح

 یدلوک بویم هنایط هنب زوسوب
 یفراکت نی راغفاص ندناتهب كرانوتاخ مرکا لوسر هدعب
 نسح هز نس ردیش نیکرج ناتهب هللاو ) دنه ,دکدتا
 یدید ( نیسرودا ما هلیاقالخا

 دنهخد هدکداک هننیلکن كىاعا نایصع تیاهلو
 ) لک هل تون كعا نایصع هرکص ۾ اع ناودو زب (

 یدردسک یزوس وید
 قلا تعب ندرانداق هلهجووب مرکالوسر هنن رزواكلآ
 یدر و لا دوا ۰ ی دا ما هر ترضح هرزوا

 یدلآ تعیب ندرلنداق هلاکو لابو
 رم هلهحو و نکا | رده ید ګد وم اده

 یداکهلاع | هلبا باق صواخو ۰ یدلوا ناماو وفع
 تقو ردقوب هاا راو راتب ردع بوراو هنسهناخ تح

 یتس هلجو ۰ یدلهراب بورفررب رر, لره دزشعادلآ زس
 یدلیا و
 نکرد انو دج هفح الج هدنرزوا افص ا رف

 ترمضح ) بوراو ه هعلاطءو رکف یرلیص»د ندراصنا

 ندنوب حبه ۰یدشروک هلربشع ۰ یدشو و هنطوربمتیپ

 فدأتورد ( یر درک «نهداب مر هد ونود هرکس
 ۱ شژردیآ هشادناو
ûبش  

۷ 
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 ۴۳ | لوسر بواک مالسلا هلع لیربج ترضح نامه
 یدردلس ینو رهشودناوب راصتا و ۰ یدروتک یو

 : هرکص ندک دا مات ساعد هدنرزواافص مرکا لوسر
 یدروص ندراصٍا ییفیکوب

 یدلک هرطاخرب هل وا ءههذ هللالوسراب توا یدرلزآ

 رلپدید
 نی راصنا تعاج یا ) ید یرلترمضح ایدالا ماخلوا
 مدیا ت رج هرک هداب رس ج یلوسرو لوف كوللا
 یدروب واد ( ردەد ركنا رس عاعو تایح

 نذنت افلاوب كمرڪا لوسر یتارضح مارک راصفا
 راردش الغآ ندن رايد وسو ۰ رایدنب وس داملا قوف

 هن یلاعت هللا یطز لالب ترضخ هدکداکیقو هلب وا
 یدوقوا ناذا ويح هثتسواهبعک

 نیلحاص هدنرزوا هبعک هکر د هنسح تابالقلا وی هن

 ناک ها هلن هذدحااو ناک ر زوطتب مان لبه هجوق
 هد رمرحو روبوئوقواید#ناذآیفو هلب وابولوا
 دیک بواندنا وغ ندر یسهلجج نکا راو رات هوپ
 ز ولآ مکت ندنعا كي ردقو هد-:ةارطا كنهفرمشع

 یلاعتدوجتواا بجاو رکا ن نک ر ووا شتسرپ هناعو تالو

 ىدا ر و هنلوا تدابع هنب راترضح
 ی رک بوح او ةف رطرپ 5 ر هل رغاط یس هفناط شی ۰

 اب ی
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 ندقازوا بوئیچ هژریای و هراغاط یکه دنذارط اكا هک یک
 یدیاشملوب هدکعا اشا

 بوروط هدنسلاو> هب مک هدک لر هل انایفسوب اید یهاطرب

 تربح رظن هب هيظع تالدبت نالک هروهظ دف هل ؛ وب
 یدراراش هلا بلو

 همانا هللا ) و 3 یریف كلهجوبا تقواوا هتشرا

 كلالب هد ودا تافو هلتفو هک شا ناحاو فطا
 شعد (یدمروک غدد عاب هدنرزواهبعک

 هد . واوا توذ هوا یکشاک ) ید ماسه نا ثراح

 ۱ شمد ( مدنيمروک نوت و
 هدقايسوب ید شا رفقارشا رکیدناناوب هدکلرب هلرانآ

 راش بوس زوس زرپ
 ارز ماوس یشرپ هدنف> دم ن ) نایفسوبا طعقف
 شئد (رویللرب و ربخ ندکوک اکا
 هدنرلب و ۰ یدراو هثناب كران آ مرکا لوسسر بقعرد

 ربخ هنپ راودنک رپ ررب نب رلکدشاب وسهل هج وار يڪ

 یدریو

 نیس ربی قح نس 5 مردنا نداهش ی نامه ترا

 هلک كرهید یدلوا علطء هنسک هرع رازوسوب مری ارز

 یدزوتک تا
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 هدالاب نالوا ٹل رده یرلعد امدمم یل زن 5

 ۱ هنلاوحا اراب : رارف روک ذ

 تراسج هرلب رارف راس یسلوا ناماو ود رهظم كدنه
 هک یرب ندنراهب راج هدنناوخ كلطخ ناو . یاب

 هب یوبنروضح ینرهلوا ناسم ۰ یدیشلزیک بوجاق

 وذع ینآ ید مرک ا لوسر ۰ یدلید ناماو وف بواک
 یدابا

 ن رولا یذ نافع ید حرمسوبا نا دعس نا هفادبع
 هلغلوا یشادنرف توس كنب راترمضح هتع یاعت هلنا یصر

 هیدماع ۰ یدیاش هل رکینآ یخدواو ۰ شابا اجلا اکا
 هادسون افت رطح هرکص ن دک داک ناتيطا و تشا

 یدردتا ودع ٠ یدروک هب یوېلروضطح ۰ یدراعبح

 قوج كي بواوا نالسم یوق تاذوب هرکص ندنآ *
 رصم هدنتفالخ كناعع نرضخو شلو ه درله راګ

 رد شعلوا بص یسلاو

 هرکص ندق دلو ا مرهنم هد ههدنخرک لهح وبا نا دم رکع

 ناسم ےکح ما یس هجوز ۰ یدیشعا رارف هنفرط نع

 یدلآ ناماو نما نوعا كنآ ندمرکا لوسر بولوا

 كان ) یدلوب هدنلحاس نینآ نوک نادتشهفراو

 یاراکس ندنفرط تاذ نالوا یع رکو ملح هداب ز لا

 :روصجو] ۰ یدری وچورک یا رەد ) ا هليا ناماو و
NLNE A e RCNPکر سم کک کک ھو چ < کی  
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 رشم هلبا مالا یخد همرکع . ۰ یدروتک هب یوبت
 یدلوا

 لار ۰ یدیشعا رارف هبهدج جد ةيمانا ناوفص

 ناوفصهللالوسرا ) بولک هبیوب روّطح ىع بهو
 اکا یدحاق بوقروق ندنس ۰ ردیسولوا كوف مب
 ناما ید مر ۱ لو-سر ۰ یدید (رب و ناماو یر

 یدرو

 هلا ناوهص ۰ NE یری دن رزوا ك:

 هثسا رقاو ع رک دم و مالح لصن كم رکالوسرو ۰ ۰ یدشروک

 كس واو ۰ یی نام ییغیدلوا راداقو هیت ره ەن

 یدید ردکفرشو نع كس یفرشو نعكنآ ردک دار
 یدروتک هبهفرمشمهکمو < یدر وچ ورک یو

 یدرامیچ هبیوچ روضحو

 هکر وبدمدآ وب ) لردیاتراشا هر وئروطحناوفص

 یدروصوبد (یع یغوط نیسشهرپ و نامااکبنس
 یدر_ وبآوجوید ۰ ردب یعوط یدمرکآ لوسر

 یآ یکیا اکب نوعا قلوا نالس هسیا هلب وا ) ناوفص

 یدند ( رو تله

 یدروب ولد نیسریتیآ ترد مرکآ لوسر
 هدلاح یتددلوا رشم تدمرب هيما نا ناوفص هیاعءان
 9 یدااق هرزوا نام چ
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 یناهما یسهریشمه كالع ترضح یرمب زلانا هنلادبع

 و

 هل |یمورخت بهو یی انا هبه نالواوز كن رلئرمضح
 هدلاحینیدلوا لرمشمهدارواهمبهو ۰ یدنیک هنارج ربارپ

 یدتا تافو
 یدادرذعو ۰ یداکه هکم بولود هساا یرعد رانا

 هرکص ندنآو ۰ ی دلیاوفع ینآ ید مرکا لوسر
 همرکا لو-سرو رارعش . هج هدنسداو راذتعا یجدوا

 یدلب وس را هیح دم
 قارطا تدمر یشحو ن الوا یا ك ەرح تروح

 بویمهلوپ ۳ قح هنفیص نکل ۰ یدشالوط هدفانکاو

 مرکا لوسر ۰ یدشودلیخد همرک | لوسر تاهت
 یدروب ود هغروک هع زوک طء ۰ یدعاوفع جدیت آ

 همرکالوسر نکل ۰ یدرزک تسب رس یشحو هرلع هانب

 یدزعروک الصا
 مات ددق نداروا هک غاط مات لاشم هدنوزوا رحم لحاس

 سوا .دنرزوا عاط لوا هتشيا ۰ رولخا هروهشم

 دیع ۰ یداراو قیر هدنمان تام كنب ز هیق ح رزحو

 یاعت هللایضر لهشانزا ذی ز نیا دع هلاق نوک يا هرطذ

 بوراو هلغلوا رومأم هکعا مده نا یرابرضح نع

 ی دلتا مده

A E 
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 شد رد هد مات هلح عفاو هد هفاسه ینانوُرپ هر ۵ و

 یوب لإ ء رات هدنرادنع رک یدیاراوب رب هدنمار 9۹

 نوعا مدهو رسک ی آ هلاقنوک شا هرظف دیع " یدیا

 یرلت مهح هنع لاه هللا یهر دیلواا نا دااخ ید

 یدل E ین آ بوراو هلیایراوس رادقرب قرهلوا رومأم

 د كنس هل ق لیذه هد هفاس» لی چوا هب هکم #

 ص ءا نا ور هدانثا لوا ۰ ی دیاراو یب رب هدنمان
 یدروا یتآ بوراو ید یراترمضح هنع لاد هللا یضر

 یدلبا ناسک هلأ اخ یدرمق

 ی ۴

 ٠*٠ # هم

 می دح هو #

 نوجماتوعد هند ینابق مرک الوسر هرکص دهم حف

 ید یدلولا نا دلاخ هلکمردنوک رار ومآ. هفرط ره

 لس یب هژءا راصتاو ن رجامءهرکص ندنندوع ند هل
۸ 

 ۱ یدردنوک
 نج را دبع یس هلق هعذخ هدنیاهاج نامز هک و لاح

 شردلوا یس هجوم لدیلولانادلاخ و یب ردب كف وعنا

 تصرف نوا ماسقتا ذخا ندرانآ دلاخ ندنرلفدلوا

Gs 
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 &: ی یدرارآ ره
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 نالوا یسهفاسم یاوقر ه هکم هدننآ لاوش هيلع هات

 قر هوا ملسم هءذخ ینب ۰ یدراو هثسهیحات طب

 قاخ ارز زکغارب یزکراحالس هدنرافدفیچ و شراق
 یب راح ال لرد !تعاطایندرآ ۰ یدیدیدلوا نالسم
 راددقار

 دلاخ نکا لک دز اجالصا قالوا ضرعت هرلنآ دلا وش

 عیزوت هرکسع یی رودنگو ۰ یدئالغاب ی رالا لرلنآ
 صا ود نوسرداوا یب رسا یدنک سک رھ كردبا

 ی دا

 رایدرد) و ایژربسانالوا هدرلناب یدک یسەل رق ماسیب

 ندکلشیا یشبا نیکرچرب هلبوا راصناو نب رجاهماما
 رلدرب ویلاص یرارسا یهدنرلتاب ردا ان

 یدلوا شیارب نیکرچ كب یکرحو كدلاخ عقاولافو
 نادمارک راوصا راک | نوح ا قعردصاب ییحوص قح

 کلک رد كنس هن رلترمصح یفوع نا نج رادع نالوا

 لک د هلی وا یرلترمضح قوعنا هدکدد مدلآ ماقتا

 و دعا سا ره نوا ییماعتنا تک هحوع نس

 یدالبا رب دکب یآ ودد ك داشرا نشا ت.اهاح نامز

 لدلاخن برا هدکد عدا ییهعفولوا مرکا لورو

 هلبا لامقوچرب و "یدروی وید م یر ندشیآ یی دلشیا

 Bs یدردنوک هی هک ذخینب ی ی تم و
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 كن رامدا نالوافلت یدراو 4 هع ذخ یب یلع نرضح
 یدروص ود یعدلا هکفحر اهد ۰ یدریو یی رلتد
 ناعاضاهد یکی ديب یلیعت رض ۰ رلددید)َق رح
 یرالام نالاق هلضف هدنناب كرهبد قاوش را اکا هسدا راو
 یدرب و هرلزآ ید
 نرضح عیفیک ۰ یدلک بونود ىلع ترضح ۰۶:
 نأ ارجاو لآ ی د ریمتیپ ترضح ۰ یدربو ربخ رم
 یدروب نیسح

 ا ۱۵۱۱۱۳۵ ۱

 % نہ وم ¥
 نایسمیرکا كنموف شد رف یک ینیدناوا حف دمرکعذکم
 مالسانیدهلتهجوب ۰ یدلاقزآكي رای ا ناعا ۰ یدلوا
 یدلآ نادم اهد هبترحرب
 راشو لئاف نالوا یرادفرط كنموق شارف امدعمو
 مالعاندو ۰یدلواهج وتمو لام هن ایم السا فرط عبطلاب
 یدل وب ترهشو ناشهدفرطره
 نزاوه نالوا یرب ندنرهلبف كوب ك | كيرع طعف
 هدنرل ژب هرزوا كم اب راحم هلبا مرکا لوسسر یس هلق
 هدیداو مان نتج هدنسرا هکم لبا فئاطو ۰ رایدلیاقافنا
 رلبد الشاب دفع الب وط 2
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 هاروا هلس هلق فب ق دوس نا دوسا نا براق

 یب یکیدما توس نکیآ لوک كمرکا لوسر ۰ یدلک

 لئابف ضب رکید یبکشج یبب هلیس هلبق رکب نیا دعس
 ۱ ید ۳ رات تواکید

 ندرفن كيب ییرکی یدوجوءكندودرا نزاوه هلتهج وب

 یدلوا هدابژ

 كودرا كوب 7 هل وا هدنهیلع ی دنک مرکآ ل

 تشنه هیاک تاکرادت ناشو ۰ یدتشدا یفدنالب وط

 یدتا

 ناوفص ۰ یدتسا لسا یرکا ند هيما نیا ناوفصی

 یدروصوبد (دچ#اب ۳ ۱

 دراکس هکلب لکد ابصع رخ ) مرا ۱: لاوتسر
 هداعاو

 ت راع هلرطرش كمدوا هسرولوا فلت لد هيعلو ۱

 یدروم ويد ) ا قرهلوا

 ت راعو ۰ "۰ یدید قوب شاپ هسلا هلب وا ید ناوئص

 یدر و هرز ژویحوا قرهلوا

 زویجوا هلهجووب ید بلطلا دبع نا ثراخ نا لفوت

 یدشا هراعا قار رم

 یدلبا ماعا یس هب رح تاک رادت مرکا لوسز لصاحلا

 رسا نالوا فرشم و رص ندهکم د

 ۳32 هنعیلاعت هللا ی صر ا نا باتع ندشل رو
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 ی نس كاع تفولوا ۰ یدئار ماتم اق
 یدا هدنسهدار

 ناعم مر کا لوسر نوماند al هر هکملهاو
 ر هلبا باتع نب راترضح هلع یلاعت هللا ی طر لبح
 یدقار

 ارام لدلد مرکا لوسر یو 1 د . كلاوش هدعب
 نوفیج نددکم هلر us كس یبا 3 ف رەلوا راو س
 ىدا تع نع هثثح باج

 راصدا یرقن : كس توت رچاهمیرفنكپ 1 رکسعوب
o73 

 رافغو ساو ماسیب و هل و ۵ يک یرفن ته

 یدبا هک«لها یرفن كی ییاو ۰ ی و هلبق مصاو
 جد یر ندزانآ تولوا هل شم رفت ناسکنس هدکلر و
 یدا هيما نیا ناوعص

 ن٣ اسا دم دعم یرکسع دم لس هلو ماس نب و
 E از f تا یراسیر بولوا یی هحرح

 ا
 ڈ مرک !لوسر هلا و درا لمکعر هلي وي هتشیا

 یداوا لصاو هنینح "یداو
 ۰ هنوف و تژک كن ونام* یودرا یرلیصءف ندمالسا

7 
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 بولغم ییالوط ندقلزآ هدنفورپ یه رکسعوب ب واب
 یدید زالوا

 هجرکاتوفوتنک ارز ۰ ىدا زوس شاکاب رب هسیاوپ
 ردقح بانحنرب و یترصث هدهسیا ند هبلغ راسا
 یرصن نکل ردیلعا رضاح ی همزال ناسا یک

 ردیلطب ندقحباثج
 دو یدنک و ۰ روئانوا هرکص کب رک هس ول
 ۱ ۰ رونادلا اعاد نتدووک

 : قم ندا رفظمو بلا ینیببح یخ د یراتمض> یل اعل ق>
 ادب ه دازغوب نوا كمردلیپ یتفیدلوا یسودشک
 هدمد ۰ یدزنس وک یتروص تع زهر 4 هیمالسا رک اسع
 تب رفظم وب ر هرزوا قاوا یسهیهلا تیانع اضحم

 یدروب ناس>ا
 نزاوهو ینادناموقشاب كنسودرا نعد هک هلی وش

 رکسع یرصا قوع نا كلامنالوا یهش كس هل بق
 هرژوا كمردسا كنج هناراکادف هراناو كمروتک هترمغ

 یدروس هب رحمقوم یتنانأوبح هل نایبصو ناوسن ججا
 ( کیدا موه هر ندر, قرهلوآ دوجوکی زک هلج ) و
 یدر وما هن رگسعوبد

 هنایلابا ال هدننح ۶ یراو یراترضح دیلولا نا دلاخو

 نزاوه نالوا شفلزیک هدزوصوپ نکر دیک بودرگس ۳
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 میس ینب كجدبا موجه ولتدشرب بوقیچ ةننب یرکسع
 یدلوا وریپبرانآ یدیرکسع هکم ۰ یدلزوب یسهلبق
 : كردبا تیارس هب هیهالسا رکاسعریاس یع نهوب كرانآو

 یدلغاط بولب زوب مالسا یودرا نوت

 نایفسوبایسهدارجو سابع ىع رک لاه دنا گلربمتیب ترضح

 زاك | یبکد زنا ماساو یلعو رو رکب ب وبا هلیاثراح نا

 یدلاق مارک باوعصا

 ندرانالسءژات نالوافیعضیناعا هش دزواقلنوغزوب وب

 ۱ یدلزوب یراکفا كنغوحر

 نکیا راروشلپ وس هل رب زب یرلیضءب ندهکم لهایح

 ( زاملآی س هقرا ر دقهرک دكتع رهو )برحنانایفسوبا

 شعد

 نوک وب ) هداکالوآشادنرفرب انا كن همانا ناوفصو

 ناطسم زونه ها ناوفص بوید ( یدلزوب رس

 ندنزاوه اکب نوسسنرب یکی نا للا صوص ) نکیشمالوا

 (ردکیقلوا ماحیرب ندشب رف هسیا ندقلوا کاح کری
 شعا ریدکت یب ہداک ود

 ىدا فنا هسا هلج هدنعاج“و تابت هسا مرکا لوسر

 یدزّخا هلو الت ید هدراتفو ول رطاخو زاط لا

 هدب ولو تدش هب راح ) هک رد ورم ندیاع ترضح



 هک ۳ ${

 " (قدرونغبص ههللا لودر بهز,تفو یکی دلک هپ ی يص زاب
 سا
 كسان هلج یراترمض> اعرف لوا ید هعفدوب دتسلا

 یدزتسوک یتفبدلوا یی
 نکلاب ملاع رف لوا هد ولب زوب ودرا الابهجورپ هک هلب وش
 بویمتسوک شالنمیهو بویمروتک روتفالصا هدقدلاق
 فسا سابع ترصضح ۰ یدرروس ةشراّو هنشد داد

 یدراتوط نکرد كلدلد وید نوسغیکورايا
 هلبا تب زک باص ا یک هدنناب یراترضح ماع رخق تقواواو
 ميال وسرن رکیلک سان یا) در وط 9 رولیکح هو رط عاص

 یدروب ادل ود مات نادم

 تاوص ب واوا تاذرب ییسس روک ید سابع ترضح

 ناوضر "رس یا راصتاندا تە هد همععیا ) هل ار هج

 ود ( باعڪا نر و زوس هر زوا كمان ودورمک هدنتلا

 یدیعاج
 نامهو «رلیدنود رەد كبل كىا مارک باص ندیشیا

 رلید الب وط هنفار طا ۳ 1 لوسر بولک

 رخ ذنع امت هللا یضر هر دیسا هله

 یراترضح هلعیلاعت هللا یطر.دابعنادعسو سواا )

 كني راکب راب را هک لص هدنراد د عاج ود (جرزخاب )

 ید یر هلق حرزخو سوا هسباررونالب وط بوش وا هنشاب
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 بوش وڏ ندفرط ه ی نوغزوب هلروص وب هت سلا

 هکنج هللا تدش لاکو ۰ رایدلک هننبكم کا لوسر
 راد دش رک

 نکرواک بودا موج هلا تدش لاک یرکص نزاوهو
 هلرلنآ بوراو و-شراق هنعیاعت هللایضر لع ترضخ

 یدردلوا ی رادفاریپ
 ود ( یدربق نورف یدعش ) مرکا لوسر هدانئا لوا

 هن راز وب لرد بولآقارپ وط جوآرب ندر و ۰ یدرویپ
 همرکا لوسر بوغبا راکلم ندکو کو ۰ یدنآ وشراق
 یدنوطزو هرارف نامه راند هلتهحو ۰ یدتا مدراب

 بو-شود هن راهقرا كرلدآ ىد ةيمالسا رکاسع #

 رلیدتا ربسا یی رلک دیدو لتق یني راکدلبد
 هللایضر هحل طوبا ندن-س هلبق جررخو ندراصفا نکلاب
 یب رفت یر کب ندراکرمشم تقواوایرلترمضح هئع ییاعت

 یدیشعا لتق
 رسا یغوجر و فات یر دق وب شع كراکرمشم هلتهجوب
 ل اوما ةثاکو ۰ یدلوا ناشی رپ و مزهتم یسقابو

 كءالسا لها ۰ یدک هللا هيءالسا رکاسع یرللاعو

 یدا ترابع ند رهن ترد هسا یرادیهش

 ه هکم لها یربخ یتیدلزوب كنهيالسا رکاسع ادتبا
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 ۳ شا شسلوادج ا هدق دل وا لسا ک

 كرهدرر ود هد كن رانا د یوق بی هرکص ندو

 راشلبا تينونع راهظا

 هع یلاعت هللایطر دیا نیا باتع نالوا ییاتم اه هکم

 یسد رک ردیفاب ق هسا رواوا ده یچدیرلت مصح

 سعد رد ربد

 ی رخ ینذلوا رذظعو روس كالا لها اقا
 هللا یضر لبح نا داعم هللا باټع قعا و هر هکم

 ردراشلوانونم هنسهجشملک هیایندندیکی امهنعیلاعت

 } سر
 ۱ ندد دم م رکا لوسر هرزوا ینیئدلوا ن اس . هدوراووب

 هنع یاعت ا هطو ۱ نیرو تا

 یدیشهر دنوک هدجب بناج هلرکسعرادقهرب نی راترضح

 یاو دنا نارا هننرافدراو لش مان ما
 نالسم كسودنکو شعر و مالس هرلنآ ساع ۲ راشعا

 ندرکاسعیهدننیع كءداتقوبا نکیا شهردلیب یغیدلوا
 ر و

 شهردلوا یماعیالوط ندار جام یک ارپ هاب نبا محم

 شلآ ید تع لام ییحأیشا ه).مودو

I peppy mene بس OER 1 + ORR ENTERE 5 
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 ندنفد دلو! شا یا تکر ح هش رزوا هکم هللا نوبامهیودرا

 ىرەلو ا هجوتم هب هکم هدکلرپ هلل راشادقرا ید هداتفوبا

 ه نلحق هکمو ۰ راشعنش همرکا لوسر هدهار یاتثا
 ىدا راد میچ ید هنسانغ نینح هرکصندق دل وب

 ندک دنا ادا نی زام هل وا هدننح "یداو مرکالوسر
 یدیمارک باع ۰ یدروتوا هدنس هکلوکح اغار رکص

 یدروط بولوا فص هدنفارطا

 هنپع نالوا یسییر كنس هلق هرازف ندنافطغ تقولوا
 ی وعد ناق كطبضا نا رضاع ب ولاو نصح نا

 یدلبا

 ستار با ع رفاریدوا ڪس ی مِ ۳

 e هب هعفادم ردنا هاچ یب هماثج نا لع

 كل هرو هرکص ند هکاحم هیدازوا نوزوا هد و روصح

 مرکالوسر هدنوساک )عو ۰ رلیدر ورارق هتد هلتتفاوم
 راد دن د نونا راففتسانویماكنآ

 یدروتوا هد وتروضح یدلک اع
 یدروص ود رد * دا مرک الوسر

 یدرب و باوجود هماثج نا لع

 5. یدروب وید ( یک دتا لتف ینآنس رو
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 قاتروف ندمولوا نجا یسعا رارقا یعالسا كرآ )ع

 یدد ( یدیا نوجا
 ین الییع عوط ہک یک دراب یتبلقكنآ نسان ) مرکالوسر
 یدید ( نیس هلی
 ( رولیشالکا هن هسلرا ردیس هجراب تارب لف كلا ) مع

 یدید
 نیسزاعانا ید هناا نی رم ب لق ( مر ؟!لوسز

 یدد ( ىلا

 نوګا م: هه !لوسر اب ا بویم هل و یس كجمد هعسد ۱۴

 یدد تا راقغتسا

 ندنرزوک لع كد نوسعا ود ییسهللا مرکا لوسر

 هدئفرط هتفهرب ندنردکو ۰ یدتیکب وکلا قرهفآ شأب

 یدتا تاقو
 گ دنآ ورا ثط بويعا لويد آر .دقدنلوا نفدو

Nیدنآ ا  

 مرا الوسر ۰ یدرب و ربخ ههرک الوسر بواکیمو

 هزسقح بانج نکل ردیالوبف یني راف اهد ندنآرب وب )
 یدروب ود (رمساكعا ظعو
 دن رزواو ۰ رلیدشا نفد رارکت یوق یلک هرکص ندنآ

 ۱ رایدیک بوب وق راشاط لو
Bs 



 و
 ۱ 4 سما مرد

 ندقدلواناشب رپ و مزه یسودرا نزاوههدنننح "یداو

 مان ساطوا هدنراد نزاوه یقاطر ندرا: رارف هرکص

 ید الي وط هدیداو

 هل | هب رکسع هفر فر یرلنرمضح هنع یلاعت هللا یر مماعوبا

 هن رپ قوا دیهش هدکد سش رک هب رح بوراو هناروا
 | بوک یراترمضح هنعیاعت هللایضر یرعشالایسوموبا
  مانغلاوما هجن هلیا زربسا قوچرب و ۰ یدنازاق یکنج
 یدنود ورک ب ولآ

 ايش یرف كئراح ندشس هل بف دعس یب هدنچلا راربساوډ

 یشادنرفریق توس كمرکا لوسر ۰ یدیاراو ید
 یدو ربح یتفلداوا

 بویناطیآ مرک | لؤسر هدک داروتک هب یو روضحو
 یدلک شا ندنرزوک كرابم قح ۰ یدلوا را
 یدنروئوآ هل ززواكنآ ی اهش بول هشودهرب نس هفرحو

 هراجو هلوک رب اکاو ۰ یدتا تیامروتمرح قوچكب و
 یسهل روو موقو ۰ یدریو نوپق رادعمر و هود یکیاو

 یدردنوک هنّ
| 

 رھ
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 ٭ تا ص هرصاخ

 قحاواناشی رپ و مزرهءیرو درا هعهتملثبق الاب هج ورب
 تفاطو بان كج ءلکوشرا همالسالهاهدب علف قترآ

 یدلّو
 لب فیاط نالوا یر و ناد سا قم
 رایدتا نص بوربل هب دعلفو ۰ راب دیک
 هل رنآ ید نوع نا كلام نالوا یر كنس هلسف نزاوه

 یدناق هنسهعاق فئاط بوراو رار
 كم ان لاوما هللا امسا ریمپ ترمض> ھه ر ژوا كنآ

 هنارمج نالوا قاتم نام ر دق نرو
 نوحایر هظفاحم و ۰ یدشا ما یسلدا عج هدڪڏ وم

 یدتیک هغاط هلرکسع یاب ۰ یدوفیلآر کس رادم ر هداروا

 نامل تح ۰ یدعا قرضا و «رصاح بص ینااط لهو

 قد * هل فر ەم ك راترضح هنعیاعن هللا یضر یسراف
 یدناللود یحد .

 هللا دوهسم نا ءورع نالوا یسییر كنم هلږف فیت

 كمرکا لوسر ءرکص ندنه كلەكم هلس نا نالرغ

 كردا رطاخ رد هطوا ینکجهب وروب هش رزوا فیاط
 شیک هنفرط شرج نوجا كرك وا ینتعنص ین
 رکو ب یکی راق دلو هدنس-دعقو نینح ن دنرافدلوا 1



TOUT WMO U و ی )و و ی ی LT 
  i ۳ 0 ۷ ۲و ر

 نت ۱

 راب دم هنل و ید هدنس هرصاحت کما

۹ 

 اط

 ن روص اتش ناجا وب هدفیاط هلیس هل بف فه نکل

 هراسو قوانوحكو ۰ رب دتناهعفادم ولئدش ند هءلق

 رلی دنا
 زاحوا هداوه یک ییالآ کر کج رلقوا یراق دل آ رک هل وش

 رشود هن رزوا مالعا لها قرهشوق رط هغر ر و

 ۱ یا
 يوجر, و دیهش یک یکیانوا ندمالسا لها هلنهجوب

 یدلوا ح ورح راه یک
 هوبامهیودرا بوج اه را لوکی وجرب ندغاط هډ هرمصوب

 ىدا دازآ یس هلجج مرک | لوسر رابداک

 هءود جاقرب یراترمصح هع یی اه هللا یطر دیاویادلاخ

 یدلیدرا بوهیج ههزرابم نادیم

 هد هءلق نورد )ص مان لبلاددبع ندنیکرشیاسّور
 ماع ن هرخ د راز ردقوب هسک قحهدجح وشراهاکس

 ھا زیپ صرخ ذو ۰ زرو روط توایط كد هر هل وا 1

۱ 
3 
ِ 
| 

 كده هجأوا بوبارغوا و راشبط ندر زع وط تقولوا
 یداناباوج درود (زروشاغوا
 یدلوا دنع ردو نوک کس نوا .هرصاح تدم هل روص وب

 ید ا لک د ردقعو رسم زونه هسا یک ك اط

 ۾ یودراو ۰ ی دج زاو ندآ مرکا لوسر هلع ا
4 
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 ارسا هک یدک 4 هنارعج بو ندغاط هل. نونامه

 Gs ۳ چک لرو
۳۹ ۰ ۰ ۰ ۶ 

 ۰ كو نويقەداب ر ندک قو هودكب 8

 یدا دوعت

 نوع من یمانغ لاوماو رسا زوردنج مرک ا لوسر

 یدرو فف وتو تک هدهنارعج
 م

 ء دلبلق زوده ندرلالوا نالسم یکی هرکص ندهکم ةو
 روا 5 توله و) هلا هوم هکر لالو ۱ شال تو# ی راناعا

 هرص> هح,داب ز ندعاغ لاوما 7 مرڪڪا لوسر :

 ید راعیح

 ه واعءو ناي و" E گر الواو ناتو هک هل وش

 لقوا كلھج واو یر ملا دبع نیا بطب وحو نایقسوت نا

 یک و ع نا و ماسه نا ثراح یردار و هم رکع

 هب ولقنا 4 وء نالوا نده رو قارشا هد هحرد یجنرب

 ندفارشا د هجرد یک کاو شموک رادع مرر و هود رزوب
 شهوک رادةمررب هروک اکاو هود رفرق هپ ولعلا دماو«نالوا

  iیدر و 5



 نالسم یوتھ ەر 5 نکا ند والاهم یاو ۱ وا رانو

 یرالءوا هلا نایفسوا صوصا لء . کیا

 لوسر ار> وء یزعلا دبع نا بطب وحو ه واعمو دز

 ردراشُمل و هدننات؟ BS كرك ا

 یغیدلوا یبحاص مرکو دوج هېره هل مرکا لو-سر
 یدردلب هراہغاو زا ید ,رک وب

 هدیداورب نکروئلوا میسفت هله>ولوا ما ل! وم یخ

 یدیشع الیوط هود ردقزوب قرەلوا ندسنج العا کا
 هدک دید رءودالعا هت ب وروک یرانآ هيما نا ناوفص

 یدروب وید نوساوا كنسهسبا هل وا مرکا لوسر

 یدرب واکا یرهود نامه و

 تله ی اترد نوا ق واوا ناسم او. یجدناوفص

 قك اهو فطا هبت معو بواب اکا قارآ لا

 یدر وباوافرشم هل. ام السا نامه كر هد ردایدلا تل صخ

 ع رفا هلا یرارف نص> نا هم ی

 یارما كر هل ر و هود رزوب ید 4 ی سااح نا

 رلب دلنوط لداعم هم هحرد كش رو

 زدق یک,دلر و هژریاس دغا اونا اتنا و

 بولیهبص یرلناج كن رایضعب ن دنکبلر و هصح

 ۱ را شب وس هدنرلدب
 ۱ 5 ام
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 یدیعاح ها دامس روصح یرلنآ یرلتمضح, 1ع ۳

 ناخ كرنب لسم کت نالوا دامتعالا ف فیءهط مطر )
 هج.داز هرلنآ ندعانغ لاوما نوجا یی ولف فب نو
 راک درک هن رل کلم بولا یلام رلنآ مدر و هصح

 یاد هک.روتک هزک راد یدنک بولآ ی والا لوسر هد رس
 یدروب ود (ز کس د

 نر تافتلاو و ° رل دی دزدونش و> و یار یس هلج
 را دشالغا بواوا او

 ةصاخ بور داف نی رالا جد ی راترض> ملاع ر مش لوا
 یدعا اعد هلبا رخ هن.دافحاو دالوا كرلنآو هراصنا
 راب داک ه هنا عج ینارشا كنس هلبق نزاوه هدانا لوا
 در كن البو دالوا ۰ رایدلواقرشم هم السا و

 رو. تاغ هد ون روضحو ۰ رایدلیا زای یتسس.-اعاو
 رلبدلب وس راز وس
 به ارسا ند آتاصا هنس هصح كوه ی ب مر ک !لوسر

 ید د رد“ رەس

 ندا تااصا. راهص> مر یدراصااو ن رحاهم اف

 رسا را هلو کد ۰ رلردید ردكهألا لور به ارا

 رخ
 هنس هلجو ۰ یدلداد ازار مساك یااهدنوک ر هللروص وډ
 $ دلو دل هب ور تاو Ji اما را ند و فرط

OAT TRISTATE 



 و نا RE زی ۳

ARE۳  

 ی كلام نالوا ر كنس هلق واو ی

 قرط جد کا 1 یدلوا فرشم هل امالساو ۰ یدک

 یدلروب ناسحا هود رو تو

e 

 € ل ۳ ھند نا و می مک کک ل, سہ
۱ ۳4 

 ظا وا ی ران رطح اراهلا لّصفا هيلع ب ¥ اخ

 یدل ڪڪ ه هکم بوثلات تن هنار «> هردو ید

 یدنا تراز یهالات» و

 هکعرما یب رلتض> هنع یل اع هللا ی طر فیمح | ںا راتعو

 ی دابا بص یسااو هکم هد

 لبج نبا ذاعم نوجا كمردلپ یی هیعرش ماکحا هسان
 یدوار هد هکم ید ES هللا یطر

Aى ی دعیح ند هم هدکلرپ هلم  

 یدلو | هب ه دم ا رخحاواو

 یکسا كب رع هلا سان هتسوب _هنع نا ههر ا

 ۳ یدتا 5 هر رو ۱ ینداع

 دیساو یسهدارعكن روتلایذ ناغع ترض» تا وا

 PES ول یا ۰ دا ع E ھا ۳ ا
 O ىحلا ىلعوا كلوي با ص ءا ی نا

 9 ی د اص لداع ولئدش .دنفح راوک ولنفة-ش
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 ۹ ناوج و نر ردنقم هتکلم طب رو طبضو ذفان ی روس هدنجع
 ی دا
 دونشوخ ندتلادعو نونم ندنتراما كلا ساز یاهءط

 یدااق
 شد رفرابک نالوا شعلا هتسان ر هد هکم ورب دهتوا اما

 راد لوا دونشوخ ندتراما كنادرب هدیهرو هلب وا
 هروک هنایفسوبا نالوا یسییر كنس هلج صوص ىلع
 یدیا جوک كمرک هننلا یتموکح كناوجوترب هل وا
 رکید نالوا ناسم یک مد کم حف هلا نایف-یا ط9

 چوک هي هنیدم ند هکم حفلا دعب یر هت ندشی رقرابک
 رلي ها

 ی دارو نیو بصن یسلاو نارجت نایف_سوباو

 یدلوا یو باک ید هب واعم یلغوا
 یی سلزوک تبان هدنشاب تلا نوا روند هرو ذح وبا هد هکم
 معن اکا مرکا لوسر هد کم حح ۰ یدیاراو قجرجرب
 تتریه یخدوا ۰ یدقارپ هد هکم ینآ ب ودیا ناذا
 هدعب ۰ یدخا تال دوم هد هکم ردق هنسهنس زوم ىلا

 ترضح هدنجا یرلنذ وم ل نم ریمپ هتشدا ۰ یدلو ا توف
 ایهذع یا هللا یطر *ردوب یروهشم لا هرکصندلالب

 ن رح هدانا یکیدنآ تدوع ندهنارعج مرک !لوسر

 ۱ همان رپ باطخ هن یواص نا رد یرادم> رپ



 ۱ هل رات مصحح هثع یل اعت هللا یضر یرضحل ا نا الو

 یداشءردنوک

 هرذنم یتوبامه همان ۰ یدراو هت رحم یرلتضحالع
 ناعایخدرلب یعیک.دن رحم هاکک هاعا رذنم ۰ یدرو

 ۱ یدروتک

 بوی هلاعا یر هشناط سو و دوهو نال و هداروا نکلا

 ۱ یواسنا رذنم ندر اک دا را مصا وز

 مه هن هدن :هح رات 1 بوزاب ہضِ ع هءطور « هری تر

۱ aS 

 بو ریدزاب همان مار, اباوج هرذتم ید مرک ا لوسر
 یدروب ود هلغار kG هرهلوتموا

aی ریپ نرصح باک ند وس فرط هدانا لوا  
ay 

 كن رات رطح هلع اع هللا ی مر ېراصتالا بەك نبا یا

 هلا رفيج یرالغوا یدادح نالوا یرادمکح ناع هل 5

 یدبا شاردوک هلی رات رطح دنع

 هر ندد در و رفیج ۰ ی درب و هدبع یردارپ

 یدرونک ناعا راز هلبادبع

 ۱ ك:سادغا لرل ی یک ددنفارطا نا صاع زا ور هوز
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 نورد ۰ یدلبا مست هنن رمعفو ۰ یدالب وط یت اکز

 یدالغابهب رح ید هنس هفناط سو رال وب هدهدلب

 3 ا تاراق نام ر لوا هو
 ةعالسا نددو ۰ یداز ا نویامه "دما هعطقر هبل وا ریا

 یدلروب توعد
 هعطقر همرکا لوسرو ۰ یدرس وک تعاطا ید هلبج

 یدردنوک باده ضعب هلیا همانباوج
 یس هلق ماذج ند ع لاف نالوا نطوتم هدنفرط ماش

  ندنفرط مور مصیف هک ی اذجلا ورع نبا هورف یسیر

 وط نانلوډ هدراو> لوا 9 E بهدلب ناعم

 ید ی 1 مرکا لوسر هدا و ۰ یدایربما ك. یع

 تودنآ ءاظا یجدوا ۰ توعد اچ جا نند

 یداک هناا

 یک یراکدتشبا ینفبدلوا ناسم كنءورف هسا روا همور

 هی هل یطر ۰ رای لب مادعاو سب> .بلجینآ
 ند ده راح مات هر اه تلع کا لوس هد دعای لالخ

 ی ا
 یاد ها یطر بز یسەع رک كوب تمرک ۱ لوسرو

 راد تر>وک ندانف راد هتسو ید یراتر مط > امنع

 یدتیک هاقن

 ۳ هلذم*:ج هناهب تالو 4 هدهر و نخ دم و
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 ردمالا نکا یجن ریو خر هک ید روس

 یدلردنوک ررزمأم هلئابف ندب ون فرط هرزوا كا فن هراریقف هدب والپوط یتاکز را کنز
 كر هد یی.رافیج ندلا نوعت لاوما ردفو یس هلق م۴ یب نکبا هرزوا كءر و ن رلتاکز یس هلق هعازخو

 یدلدشا یرلذ دلوا هدنددص کام

 یدردنوک هب رزوا مت یب هلیسوانا ناب رع رادقهرپ ې یرازف نصح نا تبع مرا لوسر هنن رزواك 1
o 

 ارفص بوح ندهروم هل دم دمرګ لالخ یجد هدیع

EL E 
 بوآآ مانغ لاوماو ربسآ لرو ` یدروا ىو یھب

 یدرونک

 هرژوا قمهرانروف یی رسا ینارشاو هوجو ت“ یب
 یب رفهدآ غیاب و عصف گاو ۰ رلیدلک هب,رونم دیدم
 رلدروتک ریارب

 دبا هاشم هاکنس ی ج دج ) بواک هزدافس تان و
 یو( شوم هاو ر



 ا ی
 هی ه ر مدلوا ودم هلبا رمش ن )بو, مرکالوسر

 یدروب ود ( م هفاب رک ياب وس طو ۳ ام يجد

 بج اح نبا دراطءنالوا ییطخ اب وصف" ! كيب

 تا « دود یسانو حدم لكنموف ین توله

 یدوفوا هبطخر هناغاب و هناعصق

 ندهالیسا یاغاب هرزوآ كر و ںاوج اکا مرکا لوسر

 هنع لا عن هللا یضر ست ناتیا ندمارکراصتا رابکو

 ۰ یدتاما دن ران صح

 هتنطع كم بانجو بو#اق ید ساق نیا تبات

 هیط> رب لزوک ك 5 اد هنشعب تیفیک كرك ۱ لو-سرو

 یدلک كاا .دراطع نو وقوا

 ساع با عرقا نالوا یروهش» عاش كی“ یب دەب
 یدوقوا هدیصقرب هدناو هب عف بوق

 تبا نبا ناسح هرزوا كمرب و باوجاک | ریمپ ترمضح
 یدانا مما هن ران رمح هع یل دت هلل یطر یراصذالا

 او فرش كمالسا نید ید ناس> نرضح

 یدای وس هدیصف لزوکر ههادیلا
 مر یبطح ثادو بودا فاصلا ساح زبا عرفا

 یرلس كرا او هدنفوف ل عاش مز یرعاشو لر

 راد 4 رلدا .دقراو ۲ یدید ردهدالسوا درم راس عر

 3 ی



 ندرلورط ی اک رج لئابق نالوا نط وتم «دنء رابد

 هلن امرکا لوس رںواک زیبا 4 هروش هن ده هداتناوب ید

 رلب دیک توئرک وا السا طو شو ۰ رایدتا ناقالم

 ۱ بواوا ظ.اف یرلحا نم كن رائو دب٥ یس هلق سیب #
 رلمدآ فب رطو ران كب ی ريڪلب نع هلن هرانآ

 رهظع هنس-انثو حدم كربمغپ نرمضح ن دنرلف دلوا
 رلب دل وا

 یداک یشک ىکا نوا ندنس هلو و هدانا لوا هن

 كن رز هل مه ۰ ىدا هدنګا لرلنآ جد نامعت نبا هرج

 رایدرونک ناعا یس هلو + رایدرپ و بوروتک یب رات کز
a a ea 

 هسدا هدف رطلوا ۰ رد هلا ماش نع راج مز هلل لوس راب )

 ۱ یحو یثرب کس هدننح كن آ راو لوره یرصیق مور

 ۲ رای دروصود ( یعدئوا
 ردقج هوا حح ماش هذایق رسد رم ) مرکا لوتسر

 ويد ( ردکج.دیک بوشوواص ن ديلا وح وب لف رهو
 یدروج

 | رح اع ندک طوس هر ظذ هع : رک نار ترع یاهلبو یصق

 ۱ نید یگاطرب هدهسداوا نالسم یغوج هلع وب بوق

 هندادوس هلع هلا حالس كردا رارمصا هد الطاب

 رب دود

 ل قحااق > اع جد ندوامم هل. ح الس لکا و



e $4  

 رعشسو ه.طح ردا تٽەجا رھ ناو نا ۵ ی رلب ەر

 رای دشا کشلکنج هلا
 بلا نا هدتعالب *یداو ها مالسا ءا رع شو ا.طح

 روب هفارنعا نب رزم جد رانا تیاهن ۰ رابدلک

 هنع یان هللایصر سف یاتبات هدنحما مالسا یا طخو

 هلبا تبات نا ناسحیجد هدرعش یک یندداوا ۳ اش

 یراترمضح ام4ذع یلامت هلل | یضریراصف الا كلام یابعک
 رلبدنا نارفالا قاف

 لوسرو ۰ یداناق هرلنآ بولک جد 2 نیا بەك هدعب

 یدلوالوغشم هلیسانثو ح دم كمرکا

 یل یا نبا مهز روه ثم ندب ع یا١ هک هلب وش

 یسکیا بولوا ییغوا یکیا هدنمان و رب درعا مان
 رلیدیارهام عاش یک كنآ ید
 كن رد بولوا عاشر ناب ز شفا داملا قروه هله

 یدلاق ثارم اکا یترھش ہرکص رد اقو

 هدک دعا تدوع هب هتدم ندهگم مرا ا نوسر هرک ول

 فرشم هلی مال او ۰ یدلک هب هروتمهن دم ریز ربا رج

 یدلوا
 ه ردارب و ۰. ی داعیص یاج هدکد شنا ینآ مھز نبا تو
 والو ردکنو حوت ود لدلود ندد - تاکااب نوڪ

OD 
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 ی در دن وک بوپاب « دیصقرپ
 لوسر . یدوقواهدن ون روصح یهدیص لوارج

 یروج ولد ( ردرده یدنو»ردلوا هسرواک

 نواب ةءوظامر واقل همان صل هن ردار ید رج
 یدرداہ هنسودنک غا دلواهد هکلهت كو و «یدردوک

 تواک 4 هرو هد دم نامهو ب یدلبا س الت هداب زك و

 هنناب كن راتر طح هئع یلاعت ها یضر قددصلارک, وبا

 یدراو

 یدروتک هم رش دم تولا یا ید یادص ترضصح

 یو روطح رە د كج هد ا تە مدآرب هللا ل وسراب و

 یدرامرج

 یدتوط ینلا كمرکا لوسر ید بک هثب رزوا كنآ

 یدرووا بوکوجر دو ۰ یدتا تعم

 نوجا ناسا ینرلوا سو بات مهزنبا بک )و
 ود (زک دهر دنا لوىق رجا نک هک داع هس روصح

 یدرب و باوج وید توا ځد مرکا لوسر ۰ یدروص "

 : كلوش هلل لورا رو تصخر ) بوعااق یر ندراصذا

 گاو نمآ )مرا لوسر هک دید ( عادوا بو



ow ¥ > 

 یدروی ود ( ردشلک بودا 4 وت هلا ليم همالسا و
 هرزواقلیا هیحدم همرکا لو-ر ید بک تقواوا »

 هذء و وا سەد صف ) داع س تاب ( ییدتا ےظد

 یدالشاب

 هڪ نگ ھا هدر 5 رواءد در "ودوص هر هیح دم وب

 هک ردوب ببس هنس هسا هلهجو لوا ۰ ردکعد هقرخ
 قرلوا ظوطح تان مرکا لوسر نکروقوا ینآ بوک

 یدردیک هک بوراعیح یتس هه رش هفرخ ندنیص

 راذک رب لوا هعفداوا یرع بواآ ینآ ید بک ۰
 یدلبا راكقا هلءاتداعس

 تور و مهرد كس نوا نه هب واڪ هرکص یح

 كهللا لور نب) بو ؟ ترضح هدک دنساا ا

 ) مگ هدا حر ۳ ا نوک ز نس هفرخ

 هند هرو كلا هب واعءمدن فو كبهک نکل ۰ یدیشک ادروید

 8 یاس نع اقلخ هد نه نیط الو ولم هرک ص ندنآ هتشدا ¥

 رد هقیطل هدر وشا هغ رش هفرخ ندا ل وادت

 ۱ ] هک هد دص ۳

 دود ءداملا قو هدلاعو ناو ۱ یسولوا كنس هلرف " يبط

 2 ط هدنسس هلح كنيناط ماخ ن نالوب ترهش هلبا اتو
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 یدحوک ندابلد یناط ما هدّدس هب رڪ هس ر کس نک

 یک یرد دوا یدک مانا یدع یلغرا هن رپ و
 یدا تادر روهسم

 هدرة رات نولیفب رل لاب یک ہدراوجو قارطا ۳۹
 لک د اورو اج یسلاق هرزوا یلاح كنيناط “ہادی نکبا
 نوا

 هنهزوعط وشا هرزوا تا مدهینآ مرکآلوسر هیلع ءان

 ینیراتمضح هجو ههامرک ىلع دنر> الا عب ر ی. هب رجه
 یدردنوک هدرط لوا هلباهب رکسد هفرفرپ

 یناط ماخ ندنک را نیاح ابص نوکر, د ىلع ترمضح
 ری ۰ یدعج ینهناخمب لوا نا ههو ۰ یدراو هنس هل

 یدرق

 یادت رف مف نکل ۰ یدحاّم 0 رط ماش ما نبا یدع

 یدک هلا مان تب ا
 هل. اهن فص بواآ مان لاوماو مسا قوجر لد ترم

 یدرونک هبهرو نه هن دم ارپ
 كن اخ نبایدع یردارب بودا دازآ ی هنافس مرکا لوسر

 یدرد وآ هات

 الات 4
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 ی دلک هبهرونم ۵: دم عاخ نیا ی دع هن روا تن ااا

 هللاینضر متاخنبا یدعنالوا ندمارک ںاعصا رابک هتشذا

 ردناذوب یرلترمض> ةنص یلاعت

# AE ورع ¥ 

 كور هنهیلع مالسا لها هدماش هلبرحا كموررمصیق

 ید یر هلبق ناسغو ملو مارجو شالوا ترا

 ود شعا كج هدا تکرح ه دکلرب هلبرکسع مور
 یدلدپسلا

 همورو كيك هماش راد جد مرکا لوسر هن رزواكنآ

 ودرا لوس رب هد هرونم همدم هرزوا كیا كاج هل لود

 یدروم ترشام هلن ر و عجج

 هرزوا كا بلج رکسع ندب ع لئابقر اسو ند هکەو
 یدردنوکز رومأم اصوص هف رطره

 , هرکسنع كرلناوا تردق یذ ندشنیدلواالشو طعف ماباو

 ىدا ا ین رله
 یی راپ دل هما قوچ كس قران |یتردق هلعهاب

 رای دتباهب دههرکسع نی رلتایلح یرلنوتاخ ی
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 ىلا ون عیجی رار رمضح هنع یاعت هللایط ر قیدصلارگب وا

 یدابا فرصو لدب هدروغواو
 اما یرلتبضح هئع یلاعتهللا یضر ن رولایذ ناعع

 كب ادقنو هرمخد کوب هود زویحوا قرهلوا هب رکسع

 یدر, و سا
 ةصاخ هناثع ترضح مرکا لوسر هن رزوا كنآ هتشب

 كحهداو سکا رودس ندنسودنکو . یدتا ۳ ۱

 یدروی رشد غد داوا وفعم كننارمصقت هل

 هدو داوا كچهدنا رغ هتم“ ر وربندهتوا مرکا لوسر

 یرل ا ت داتع» كنا ی رس وک یک ك ج ہدیک دف رط هو

 یوق نکْسدو ۶ رهو قناع ص راوه دف دوب نثنا

 راد هروک اکا سکر ھندنغدلوا قازوا ر كج هل,دیکو

 یدرداب یو نيم كج هلیدیک نوعا كمروک

 وید نکیمهجچ هلوب هدراتفو یقاجص هاب وب نیتفانم هورک
 رانآ ۰ یدژردپایعس هداسف هدناوب تحصن هقلخ

 یدلروب ید د یترار > لوهح ایا وج

 ةءور ) لواسن را اا هلل اد. نالوا نیتفانلا سر

 رار هلیاحا كن . رویناص ی ګوډ وا دج یتتاود

 ۱ ( مرویلب یکی هروک هلزوک ا هلوارمسا بولیتوط

 یدرر_ و تشهدوقوخ هساز كردید
 ۱ عیطم هن ها كمرکا لوسر هار تلو ا نوت یدافنعا

 دن 1
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 هلا تعرس لاک قرلوا واکتسیا تیاغ هبازعو داهج 8
 یدزر ونالر اح هرفس
 .ندنراق دم هلو ءود كج «داک وب ب رل هري ذو دازیرايضعب و
 یدزرالفا قرلوا فاش نوزع هدا زكپ

 تویلوا كحهد هرانایلوا یرادتفا هرق-الام دوخاب اد
 ص

 رلب دلو ورک هلته یرلدلوا رو دعم دعیمح رلثا

 هرزوا كمايک ءرفس كردپا درس هیهاو راذعا اطر ,دلاع یراقدلوا روذع» ةقیقح خد یرایضهب ندنابیعز
 رادلا تصحر

 یدشرا 4 درافک دح دیهالسا رک اسعنالک بوقآ جوف جوف هلباتربغو قوش لاک ندفرطره نکل

 رج نوعا نور یکلم روماو ییرلنرضح ههجو
 هد هنده یییرلترمضح هلع یاعا هللا یطر رسم نا
 یدقارب

 یدهبچ ند هن دم هليا نوبامه یو درایراترضح !بنالاماخ لوا یتوک هبنشحص# هدنیجر یس هنس یجزوفط وشا كنرع و
 هدکلرپ هليا هورک رب ندنیففانم لولسنبا یانا هيا دع
 رلردلءا تذلاخح هن صا كمرک الوسر دنحآندقچآ بول اقوریک ندرُفس و رذعالب

e 
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 سی ی ما رو
 Sr rO DI, e 2 EYE Ee ۶ 8 نم او ما ۱ ۱
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TT ۲. دامزع الا ےک 

 بوق ندنتشمو تجژ هدلاحییددلوا یررذع هل وک رب

 راب دلاق ورمک ندرس

 ن دقاهص عفاولاق راندیک هلا نواب یودراو

 لپ نکل ۰ رلیدکچ تالچوک هدابز ك ندقازسوصو
 رلبدا وا لات هاوو رجا

 كي زوئوایرادم كل رکاسع ندیک هدکلرب هلءامرک الوسر

 یدیاولنآ یکی نوا بواوا هدانز ندرفت

 ی دلوا بنا یسدود كم رک ا لوسر هدهار یانئا
 ا

 مر" در ) تیصللانیاد ۲ ندٌسعفانم
 ندرلکوک و رب د

 < د
۱ 

 هلب وش هدمتح منب صار ) ید مرکآلوسر تفولوا

 هاک> هناا یني ازوسوب كنآ كلرهید (روبد هلب وب
 ینکیدردلب كقح بائجالا میر هللاو نب )و یدلبا

 نالف هود هک یدردلیاکب قحبانج یدعشو . مرولب

 یرالود هدر نال هد داو
 بوُییلبا هارد كجاغار

 شلاق

 ۱ رلیدراو هیاروا نامه ۰ یدلبوسوید (كرونک دیک

 3 رایدروتک بولوب ہدلاح لوا ی.ودو

دامه یودرا مرکالوسر هدر
 ذی هل> ره مان لوب هل انو

 ردلوب یرابنک دیک هماشقشهد ند هنده هک یدراو
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 زآ تباغ هک یدنوف هنشاب وصر نویام* یودرا هداروا
 لک د یناک ۵:-هرادا كلودرا لوب ر هل ود ۰ یدرویفآ

 یدیا
 هد رھ E ا تسدبآندلآ مر کا لوسر

 هنسهرادا كنو درا نوت کی دلاعوح ردقوا و“ قر هلوا

 یدلوا یف 3

 ییاهم هلا تماما هد س هلح ی كويت نویامش یودرا

 ندە.ءور رکاسع رک هدلاح یتدلوا شع رود ینارطا

 3 دارو تکر حرب ندناب یع نالوا عبأت هرمصیو رک و

 یدلوب ع وو هب راح هل:هجوب
 هم وز هدب واکردو هو و درج ماش كنویامشیودرا نا

 یدرب و تشهد هفرط ره یسهوقوا نادیم هتلود

 مان هلا هدنر انک ک دو هدنراوح هد رم هد ةع هلع ءاثب

 تم 2 3

 نوتا زویحوا بولک ان ود نالوا یرادمکح ك هدلم

 مرکا لوسر ۰ یدلید ناماودمع هرزوا كمرب و هي زج
 یدلبااطعا همان دهعدعطقر ه4له>واوا6 ۱ جد

 یسهرا كنسکیا هکر ادلب مان حرداو اب ا 2 ندعاشدالب و

 یولس ید ی ہلاھا كرانآ ۰ ۰ ردئرابع ندهقاسه لم م چوا

 رلیدنسیا ناماو دهع هرزوا كەر as نوّلآ رو

 همان دهع هعطقر هلهجواوا ید ءراذآ رس

 5 یدرب و



iv: F 

 هللا فیس ا ۳ و هداشنا لوا هنن

 :  2ی  Nو هدنشند اراصت و نالوا 2

 یدردنوک هثب رزوا تالملا دبع نبا

 یدروتک هنوبامه یودرابولآو ۰ یدنوط نک رزک هلبعابنا
  eمرک الوسر ہلکا دهعف یساطعا هب رح ید ردیکا

 یدرب ورلاص هلط رش لوا یا

 یدروط هدنعفوم لوپتردق نوک یمرکب مرکا لوسر
 نوعا كل دیک رلبا اهدبو دبا تروشسم هلیما رک ن اکا و

 یدروص یار لرلنآ

 قرطرکا ) یراترضح هثع یلاعت هللایضر قوراغلارع

 یدد ) اهديك كروب كل هسیا روم ام ندب راب

 زس مساوا رومأم ند راب قرطرک | ) رب ترضح

 یدروب ودد ( مدزامروص یزکیآر
 توق هدماشرابد هللالوسراب ) رع ترضح هنی رزواكنا
 رس هکو لاح قوب حجه مالسا لها قوج راتیهجو

 هنسوب *یدرب وتشهدوفوخ هرانآ نکم الفا هیت یعوب
 قح باتح ه دورلبا م هقاب دم هديا افتکا هلقج ردقوب

 ید د ( رزتسوآ هت
 مرکآلوسر ۰ یذلدیشیا ینددلوانوعاط هدماش هدرب و

 هو مس
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 ی دروب وید زکيمرک هب,دلب نالوا نوعاط ید

 ۱ یدلروب تدوع

 هنع ی لاعت هللا یز سسان ناراع یتسهود كمرکالوسر

 هنعیاعت هللا یصر ناع نا هقن د حو ۰ ردد یراتر =

 یدیا رروس ندوریک یراترضح

 هوس هليا موجه هن رزوا تغب نکرک ندهبقع نيل هک
 ول رک هدئراش نوعلم یکن انوا ندنیعفان هرزوا كعا دصق

 بوروط هدرب یکج هک كربشیب ترضح لردبا قافتا

 شر د ءژو؟ تصرف
 شلرپ دلی هلبا یو هعرکا لوسرهسیایدصق ءوسوپ كرلتآ

 كردیا را هبهفیذح ترضح یک یکیدروک یتسیلارف
 ءوسو یب راق دلواقفاتمو ۰ یدردشا مفدو درطیرانآ

2 ® 

 یراترضح هنعیاعت همایصر مضح نیا دیسآ یسادرف

 قفاتمردمت هد وامه یودرا قحلوا رادربخ ند ەعقوود

 یدتسا كمردتا مادعا هسدارا و

 هلرراناسل هکمادامو ۰ یدلوایضار اکا مرکالوسرنکل

 زامواز اجقفلوا ضرعن هرانآ ۰ رروبهرونک تداهش هک
 یدرو ده



¥ ۱ 

e SR۱ ید انالعا نکد ۰  

 یدرلب وس هبهئذح ترض> طف
 ی زلعواتم ےھ ید هر ذح ترمو> كلذ يلع هاشت

 یدر کی رارم-اوللتهوب نکل ۰ یدرولاط

 تح ۰ یدیایرارسامرح كهرکالوسر هقیذ> هکنوج

 لوسر هسیاراو رايش قج هلواو شلوا ردقن داد هک رارړد
 یدرل,!ناج کا مرک ۱

 رجم ندریهااقرط همرکا لوسر هدهار یانناهخ هدعب

 تلر دلیپ تیک كرار
 ماطر ندمتیچ هنسسازغ كوبت م رک الور هک هلب وش
 هدنراوج هلرضرع قکرانآ ینتعاج كنابف رعسم رلزف اتم

 رانآق-اف ماعوبا دوهعمو ۰ راشهروف یتا دجسم

 ول بلک هرم ۰ مرویدیک همور رصيف هدب رک وق لسا

 هلب وا یجد ا هلکشک ماش باج بود ( مرب راعیج

 بولوا رظتنم هتیدعو كرم اعوپاو ۰ رلشعاب دسر
 رلشهروط

 هلبا تدوع ندکوبت هک رولپدرارمض دحج اکا هتشپا

 iene ی نیت اوت ی و نشت و ل ی

 یداریدلب یجیدناواانب هن رزوادساف ضرع هل: ی
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 یدعنیا ن ا مشخد نا كلام نامه ید مر کا لوسر

 هلکم ردنوک یی راترمطح امھنع یلاعت هللایضر یالعلا
 رایدلیا مده یرارض ریس لوا بوراو
 هب همر لع الاس هدقد سس ناش ەر لالخ مرک !لوسر هدعد

 یدلوب لوصو

 ا

 تویعهلوا وک ید کاب ندنراصا یخ

 رای د الغاب هثب ر کر د كفي ریش رشم ت رودنکودنک

 كلامنا بعک عل یر جواو ۰ . رلردالغا زو دنوک هصکو

 ںواک هب یوې روضح هيما نا لالهو عب زایا هرارصو
 رلهدلرد وة

 ن دتبحاصمو طالتخا هلرلنآ لخ هسیا مرک ا لوسر

 نوک ی للاو «رایدلکچ هبهشوک رر جد یچوا هلک علم
 رلبدلاق مورحم ندتفلا هلبا قلخ

 قحبانج هدعب ۰ یدلوا نادنز هني راشاباید هلنهجوب
 یرلحوصو ۰یدلرو لوبفیر هب ون كنس هلجندتفرط
 یدلدنا وع

 یک کرک هماشرابد ةيمالسا توطس ترص هدایعوب

 نیتفاشءو رک هله ۰ یدلعم تذاکو قداصو ۰ یدلیات

 6, یدلوا یاوسر نوت نوش ی



۱ 
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 < ن دت لو |
 فیت نک رولک هب هدم مرک الوسر هرکص ندنح كن هکم
 ٠ یانئا بولک ینا دوعسم نا هورع یسر كنس هلق

 یدشروک هلا مرکالوسرو ۰ یدشرا هدهار

 یدنیک هفناط ب ونود قرلوا فرشم هلبا مالساو
 یدتآ توعد هم السا ید یموفو

 یراسیر هسیا یلفاساو لذارا ماطر كنس هلیبق فیقت
 هو ع وشا نالو ندناوذ رم تعم تاغ برعلا نم و نالوا

 بورواهلا قوا ییهراگب و ۰ رایدتوطهفوا یدوعس«نا

 رای دا درهش

 كلام نالوا یسیر یس هل نزاوه هسیا مرکا لوسر
 نوعا قضت ىس هليو فيفث هب یزصت ق وع نا

 یدیشمر و صا

 فیقث هعفدلوب تصرف یرصن فوع نا كلام هلتهجوب
 یمهلیبق فهل ندنفیدلوا ردیا ام ب وروا یتسهلیبق
 | هدلاحر یک روص# هد هعلق بویم هعیح وراشط ندقناط

 راب دلوا-رح ام ندننازواحكنقلخ نزاوهو ۰ رابدلاو

 هرز وا تاالضو رفک هدفناط یسلبیق فی هروصوب
 رلددالکا نم رلعح هیمهیاشاب

 فنق ندر ندا خا لو كمرک ا لوسر نابهو
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 ضرع بواک هیهرونم فید ینارشاو هوجو كنس هلیبق
 رلبدلب د ین راجا وا وفءندزا طعف ۰ رابدلبا تعاطا

 ردفون رخ هدنآ هیلوا زام هک هدهدرب هسدا تم ترضح

 یدروب ولد

 كت مان ال یرلقدیاط وربند هوا فیت یاسور هدر و

Eلوسرو . رایت سلاکار  

 زلس اپ ردق یاب یراب ندنکیدعا لوق م

 رواق تراهن ندنکذغآ لوبف ید ینآ مرکا لوسر

 رای داک هناعا هللوب ردنا لوق یییلکتره

 نوعا یی ب یب مان تال مرک ۱ لوسر دن رزق كا

 هغلاط یب نیل بشن هرم هليا برح نا نابفسوب
 ااو مسک یب لوا بوراو ید ران ۲ هلکمردنوک
 راب دتا

 فیقث نکر دیا مدهو رسک یتب لوا رانآ هکر دب یع

 رلیدیا رالغا ارس اکا بوقیح یرلب راق كا هلق

 هل یییدآ كنال بولوا ناسم صلاخ یس هلجج ءرکص نکل
 رایدنوئ وا

 ماعض یجد ندنفرط یس هلیبق رکن وبا نا دعهس هدانا لوا

 یدلوا ناسم یدک هب یو روصح ۰ یداک هبلعد نا

 دو سیف بولودو ۰ یدنرکوا یالا طورش



an. 

KO 

 راشافو یزعو نال ) هکشلواونیزون یادعا هنموق
 ص, ونون اکسماعها صوص ) یوف شعد ( شعا

 ماعص ۰ راشع د ) نیقاص نوساک تلعر یک ماذجو

 ها یزعوتال هزس قزاب ) هسیاهنع یلات هللا یضر
 رەب هرس یر هاترمّضح یلاعت هنلا هک ویلاح ۰ ص ەر وررسهو

 ندنلالط یسان ۰ یدردنا باک اکاو ۰ یدردنو ڪک

 هثموقو شع وق هنادیم ا كرهد ( یدراتروف
 تھ صن كن آ ید رلنآ ۰ شمریو تحصن هناصلاخ

 هک هلی وش ۰ رلشخاناعا یسهلجج نامهو ۰ راشوط
 ندلاناو روکذ هدنس هلییق دعسیب ردق هماشخا نوک لوا

 ردشمال اق هتسک كدلک هناعا

 و هم سا ۱9 *

 ی كيش اڪ ۶ نوکر TE سج ر لالخ مر ۲۱ لوسر

 . یدرب و رخ ینئافو ت كنها نالوا ا شیح

 ید ی راع هزادح كنآ هدکلر هلرما ,کح ناكاو

 ندهرکصیفیدلوا شمل: تافوكننش اج نوک ل وا عفاولا یف
 یدلوا مولعم

 كنرونلایذ ناععویس هع رک كمرک الو سر هدمظعمنابعشو

 Se هند جت یر موشک ما یس همزن هحوز
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 ید تک هاش راد ب 9 ندا لع
 .د

 يا نا هللادمع ن نالوا نيالا سر ید ٠ هدننآ لاوڅ

 كن ردپ ی رلترمضح هلع لامن ل ر هللا دبعیلشوا

aكرم هد نروح نوعا هظفاحم ندنشن 1 مهج  

 ی دعا ند بوراص کا یی رد و ۰ یدلآ یکلموک

 یدنیک هنب ربق هرزواكعا راغغتساو اعد ید مرکا لوسر

 وزو هدنجوا ی سان ھے اا ق ورافلا رع تصح

 نیسمکج.دیا رافتساو امد نوا تا هللالوسراب )

 ) ید د هلل وب نوک نالف یدید هلی وش نوک نالفوا

 یهاایونامه ۰ یدردیادادمز یتناشس مانا لر هد

 ك دراتدیک تولوا توف هن رژوا رشک هل وا) یدلک

 یهنوید( هغیک هلی . ربفو ها راهغتساو اعد نوعا یسل رب

 یدلروب

 یدباهیلب كوب رب هدو مالعالها نانا هللادبعوبشا

 یدلوئروق ندداسفو رش كا م السا لها هلو

بلو صوا> قفانع ردو كب a رزوا ق فو كناو
 هلا 

 یراغراب مرڪ | لوسر هدک دلک یمسوء جج هنس وب

 یدردنوک هر همظعم کم هلبایشکز ویچوا ر د ا بصا ۳
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 ندهنسوب و كات توالت یس هروس )ار 2 هجا هدعو »۷

 قالبجو یماشالفا همارح دجسم رکرشم هرکص
 یاعوصخ یک ك ماعا قاوط یهللاتی هنسک قرلوا

 یني راترمطح ههجو هللا مرکی لع هرزوا كلی غیلبت هسان
 یدروپلاسرا ند هقرا هما هصوص# تب رومأم ید

 ترضح یرهبطخ هدرافقوم هدنراقدراو هب همرکم هکم
 یدئرکوا یعحكسانم هسانو ۰ یدوفوا قیدصلا ركبوا
 نامز ید رافک ۰ یدتبا جج هلهجولوا مالسا لها
 رلیدلبا ےح هرزوا یراثدام یهدنیلهاح

 یدوژوا یسهروس ( ءار : ) هسات هسا لتر

 نوسخا ج راکز شم هرکص ندهنسوب ) دام موب و
 هل اهنلالوسر ۰ ۰ نوسان یاوطیهالاتبب a دک ق الجو

 تاعر هن رادهع ردق دن . را هنیعم تدم لرل:لوا یدهع

 یدتا ادنوید ( ردعح هئاوا

 نسا هتشرا ) رلید لشاب هک مول هنر رب راکرشم

 تاهو ۰ رایدید SAN یدا وانام سم
 رای دابا ںاعا یخدرانآ
 کیدا ےھارا نیا لیدعسا یس هفئاط شیرف هکوچ
 راس بواوا یسلاها كفن مش مرحو یسهصااخ تیرذ
 راکنا یفرشو لضف كرانآ هدنفورپ یه برع لئابق

 ت €

 ۹ ۱ یدرزن رپ

 چو و یو
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 یوق شی رق قجنا ندیا برح نالعا همرکآ لوسرو
 رلیدیا رظتنمهنلاو> | دلت كرل: ۲ هراس لئاق بولوا

 كاك هناعا ید ىس ەفئاط شد رف هد ولوا چ هک

 ندب یع لئابقو ۰ یدالباق نرطره هیمالسا تباهم
 یدالشا هکییک تواک راثوعصو رلیعلیا ی ردب

 یتسالعا كنسهسبلا مرک لوس 3

 السا یرع كف ره رهو هاشو لا و

 یدنارلب وس زوس هروک

 4 د کرا 3%

 هر هر وله هدم جد هرکص ندنلوخد كل هد دج هثس

 یدلوا یلاخ ندکیک بولک راثوعبمو رایسابا
 هلق نالیئد سعلادبع نطوتم هد رګ راد هلجزا

 مان دوراج روهسشم هک یدک یثک تلا نوا ند هعظع

 ر وضح یسهلج ۰ ی دیا رار ید ینارصث سبق

 0 رایدلوا فرمشم هبامالسا هدب وب

 ۷« یرلئوعب كقفتتء ىب نالوا ندن- هلق اعقب

 رايدروڪ تاغنلا ۰ رایدربک هب یوبن روض> بولک 7



 بو
 | لوسر ید رلزآ ۰ یدرب و لا هرلنآ مرک الوسز

 بولود هدعب ۰ رابدعا تعب ۰ رایدنوط لا هلرابم

 هش و هلیبق هدلاح یراق دلوا قرمشم هلبا مال سا قرش

 زار تیک

 یسوعوا نوعا نیعلتیمالسا ید هدنع راد مر ؟الوسر

 ندعو دز یني رات رطح هنعییاعت هللا یضر ىرعشالا

 یی رات رضح هنع ی اعت هللا یض ر لج نا ذاعمو هن رافرط
 یدردنوک هنساکلا .دنح نالوا یسالا هعطقر كنع

 ین هیعرم2ماکحا هسا هدنف رطررپ كع بو دیک ید یسکیا

 رلیدارمشف یالساندو ۰ رایدنرک وا
 بصا رایلاوو رارما فرط قرط مرکا لو-سر هدا اوب
 هلا یضریراصتالا ددل نادا ۱ زهد هرمص یکی دابا لاسراو

 هلبا بصن یسلاو توم رضح یخ د یی راترضح هنع یلاعت
 یدروب لاسرا هفرطلوا

 ندنس» هلیبفد ءان نالوا نطبر كدزا لئابق هدانثوب هنب
 رلیدتا هدافاو ضرع ی: رلفدلوا لسم بواک یشک نوا

 لات ها یضر بعک نا یی | ید هرانآ مرکا لوسسر
 هلراذآو ۰ یدرونب نوبعاو بصف ریما یی راترضح هع
 یدردنوک هدءاغ رو

eیه  

 تولک هورکزب هدانا لوا ید ندنس هلییق وش وک
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 درص یرلسیر ۰ رابدشا ضرع ییراقدلوا ناسم 5 ® &
 یدنک یا مرکا لور ۰ ىدا یدزالا هللادیع نا

 راکرشم یکه داع رادو ۰ یدردنوک بودنایاو هتکلم

 هدنع دوا . یدروج هیفلو رحا نسخا ازغ هنب رزوا
 و و و ¬

 ید رنآ ۰ ی دتیک هنب رزوا یسلاها هدلب مان سرج
 ی دلک بلاق مدلصا لها نکل ۰ یدتا مایق هکنج

 هو

 یدلوافلتناسک قوحكب ندنسالاها شرجو

 هەر وم ندع ید ندنسلاما سرج دانا لوا

 کا !لوسرهنراکدرک هیویروصح :یدیش ی ۳ یی

Eاک ر عقاولاف  

 ییفلو < 0 یتیرلفدلوا شلربق كنسيلاھا
 شرج هخرزوا كلا ۰ رلیدرب و رخ هنر هلیبقو موق
 رل, دلک هب هرونم ها دم زەك ق وجرب ندن-.سلاها

 رایدلوا قرمشم هليا مالساو
 كنساراصف یس هیحاز نار عقاو لگ دانا لوا دی و

 یوئسو ۰ ۰ رایدلک هب هرونم دم هلی رامدآ یخ یرلسینر
 راب كلبا دهن هر ز وا كەر و هر رادقملا م ولعم

 رایدتسیا مدآ نیمار, هرژوا كمروتک بولآ یني راهی زجو
 حارطا نا:دییعونا ۰ یدیدهدییعوبا اب قلاق مرک !لوسر



 لوسر ۰ ىدقلاق هغادا یر هنع ییاعت همها یر

 هدبعوباو ۰ یدزوب ولد ردوب اجاوب هنشیا م کا

E PO 
 تبحاصم بوروتوا هل مارک ب احا مرکا لور نوکرب و
 هدزو هکز ویلک یک ولربخ» , ندو رطوش هرس نک ردا

 یدروب ود ۰ ردراو یسهاشت کال.

 یقوچ یهرا

 یدالک هفرح هلبا یشک ی لا زو لا

 ندتعاج و ۵ رح ۰ رد هعاچ ر ندنس هل قدس دام هل 2

 هللادص نا ا رح ندشس دف اط هلی بویمک

 تاذرب ییاروت یزوو لزوآ یک كل ندنع یارشاو

 یداک هناعا هدکلر هلیم دآ یا زون ههقدوب ° ا

 ی دترکوا یهیعرش ماکحا کا یراترضح لا ر

 هندن رکن و مده نداد مان هصاللا وز مدنع آد

 هدا هصاخاوذ كن رهلف م منو هلی

 ندفارطا هل دصو تراز ینآ ۰ یداراو یس هنا رب

 عالعوالطوا هدناتسب رع «یذردیکب واک ی لخ قوح ك

 E هدنع نکیشادیا با وه بھ هاا



 یدردنوک هفرط لوا یتیرلنرطح یی ریرج
 بوراو هلناولتا هد زک رفت یللازوپ ید ری رج ترضح
 هدعب ۰ یدرف قب یهدنجماو ۰ ید ییا لوا
 یداک هیءرونم فنیدم بوئود
 ندنع *ا ماین ىلج ریرج وبشا مرکا لوسسر او
 دوا ۰ .یدردنوک هر یرج ورعوذ هلا عالکلاوذ
 یدیسکما ۰ یدتاتوعد همالسا ند یرلنآ توراو

 نامز كن-ود:ک عالکلا و قح ۰ رلر دلک هناعا
 كم تزد هرزوا قلوا ترافک هن رلهاک یهدیلهاح

 ردشمبا دازآ لو

 ح ورشم لاونم رل هو ینوجرب جد هدنع لئابق رکید
 ندنء لئاق ه دهمص یراکدتک توالک ۵ ردیب هرژوا

 یورعم ولد یسنع دوس | بول وا یش ی هلو ساع

 بونودو «یدتاناعابولک حد بک نا هله بع نالوا
 هدندوعهنع هلهجو یجهلوا نایب هدرپ ز ۰ ی دنیا هند
 ردس ماش هنساوعد توبن قره ادر

 بواک قاخ قوحر ی رد ید ندد راد هدا ا لوا

 نالوا دماع لها هد. یرافدلوا قرمثم هلا مالسا

 هکر لی دلوا فرم هلیا مالسا بولک هو رک رب ند هغ نب
 ههماع ۰ یدارار, هلرانآ د باذکلا نیسمروهشع



 مایف هنصساوعد توبن قرلوا دن دوا هدنتدوع

 ردشایا
 نا ریلطنالوا یھ كنس هلو دسا ین هدهرصوب هن

 عاج طرف رک ر دشلوا فرمشم هلبامالسابولک داب وخ

 قرەلوادل رم هرکص دوا ۰ یدا دار فورەم هلا

 : ۳ ردشتعیح هنساوعدتوبت

 هبع ییاع) هللا یر ديلولا نا دلاخ هدلو لا عج ر لالخ

 یدیشلردنوک هنفرطنارج هاب رکسعهفرفر یراتر طح
 ز ویچوا ید یراترض> ههجو هللا مرکی لع ارخوم
 توعد همالسا ند یقاخو ۰ یدنیک هفرطاوا هلبا ولتا

 ۱ یدځا

 بودیاتباجا هن وعد كل ع نرمض> یڑک |كنسلاها نع
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 را ناعا هدن وکر هفاک یسلاها ناد ی هدنع ییح

 هکغا ناما بولک هورک هورک خد نع لاف راس

 راشمالشاب
 ۱ مرکآ لوسر هدک دلک یب ونکم كنیلع ترصح راداکوب

 ارکشن هنغطا كمحباثج یرلوا نون هبترم یروشآ

 ت دوع قثرآ كنيلع ترضحو ٠٠ ی دراو هب هدم »

 یدردنوکربخ نوعسملیا
 ی راترمض> هنع یلاعت هلا یضر لبج نا ذاعم هدنع

 هرارز ندنص هلریف مخ نالوا شلکهناما هلی س ذطساو

۱ 

 ۱ د و غی ی ا تا ات ی از



 بولک هبهرون» دیدم هلبایشک زویکیا ارخوم ید ورع نیا

 ۳ ۹ لی

 ردشلردنا هی هاخ رقاسم

 ارهنع یا هفایضر داعم یلغوا كنوئاخ ارفعهنارفاس
 هلمرنالوا یزبف كن راج راحىم هحنوز كنب رات صح
 یر عو رلیلیا نالک هعرکا لوسر هکر دیس4اخ كنوئاخ
 یدیا رولپ دنیا هیاروا رلرفاسم رطاحلا
 ید یرل_ثادقرا هللا هنع یاعت فایر هرارز هتشیا
 رد شلروبارجا هلاک تمرح ہدنراقحو شل رر دنوف هباروا
 شمروک را ور بيض هدهار یاتا هرارزوبشآا #
 هلینیع بههرکص ۰ ردشمردتیا ربت همرکآ لوسزو
 ردغلک هروهظ هرژوا هجو ینیدلروب ریعت
 یسدفاط شی رف هرکص ندنم كندمرکمهکم لصاحا
 ید هلق راسهدعب ۰ یدلواقرشم هل !مالسا به
 یدلکهناعا در, درب

 لئابقو فئاوطقح هروط وشراق م السا لها هدناتسد یع

 یدلاف
 نواک ج وڏ ج وڏ ندفرطره نیقب قازوا قترا ساتو
 یدالشاب هکعا ناعا

 ( فا و هلا رصن هام اذا )راد هرات رفظهو ترهدوب هتشیا

 ردشلوا لزات یسهروس
 قیمت ندنفرط هللا هک مد لو ) یینمیانعم ٌهصالح ۳

 و و



 هد كهالاحوفج وف ساز هک ن یسهروکو داک تاع وفا

 راففتساو جبس لردبا دج هکب ر نامه راروبهلوا لخ اد

 ردکءد (تا

 یرگكنب راترمض> باما لک !هیلع ایلنا ئاخ هنیاوب

 یدبا ثراشاو نمر هنشدلوا

 یدی ایم هتنکح كا ساسان یاسا ن. د قش ەب ك ار

 هلو ص> دصقم لواهدقدالشاب هراشدنا هله>و وب ی

 یدلواشلک
 ه دککیدروک ین یکی دلک مالعا حوف جود كساز ) هدربو

aهجو هفرطور قئرار) ندکعد ( تا راههتساو  

 راعیچیمانعم ( لوا مضاح هن رفس ترخآو تبا

 سابع نرمض> نگروئاوا توالت هغ رش "هروسوب یح

 اا ندنآو شم الکا ییهتکتون ر هنع یلاعت هللا یضر

 ۱ القا

 شرو صوب دنیسروب الغانوصن شهروک ین آ مرک ا لوسز

 بود: ا عادو هب یتا ملا رسوب هللا لوسراب ) یخدوا

 مرک |لوسر شعرب و باوج وبد ( رویدیا تاالد ,نکفیک

 هتشیا ۰ یدیا شمروپ وید رد ېک كکیدید توآ جد
 ردشلو عوفو هدانثا لوا د عادو ج
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 اراک لکا هیلع ایینالا ماخیسهنس یجنوا وبشا كتر جه

 یکجچهدیک ه ھم رک هکم هل تیل فب رش جج نب رات ر صح
 یدئلوا نالعا هسان

 یارطا هرزواكعا محهدکلرب هلبا لاع رف لوا د سان
 هذعالب وط بولک ھے: هرو شده حوف حوق ندفاک و

 را اید الشا
 ییزام هلی وا مرکا لور هلا زوک شب هب دعا ید
 نده دم هلبا یمارک باکو یتبب لها ءرکص ندقدلیق
 یدلاق هداروا هک 5 یدراو هەق وذ ب ويح

 هدعب ۰ ىدایف قىراع هل واو ۰ یدرک همارحا یسادرف

 تع نی همرکم کم هليا جای ك قرق بوعااق نداروا
 : درو
 لب وا حابصاایلع ینوک رازاپ یجندرد كل هجا یذو
 ہلا یو ۰ یدراو هب هکم ها ا “ه٤ او مطور

 یدرک هقن رس مرح ندنسوف

 یف رش كت وب نس براب ) هدکدروک یی رس تیپ و
 یدید ( ليف هدانز یاهمو ناشو
 هرزوا اص هرکص ندک دا یقاوط یهللا تاب نامهو

 ندکدتا اعدو زالو انو دج هبادخ بانج ۰ یدفیچ
 ۰ یدتا سو ۰ یدننا هبهو رم هرکص

 ت



 تدوع ندنع ههجو هنيا مرک ید ترضح هدانا لوا

 مرک لورو ۰ یدک هیهفرشم کم ها هاب كردیا
 ۱ یدش *روک هلىا

 نیلس جا قوج كر هلذاق هلفاق ید ندرافرط رکید
 یدشربا هغی رش ج سومو ۰یدلک
 ا هدنجما ترام نەی راذآ رهش یعسوم ےح

 یدیا نامز یفیدلوا یواسّم
 كيب زدقویژوب نیلسرلا اخ لوابولوا هفرعینوک هعجو

 یدلیا ربکا جج هلبا نیلسم حایح
 یدوفوا ةبطخرب روم تا مرکا لور نوک لواو
 ی راوعد ن اق هلاو ندتیلهاع نامژ هدنس هبط وب و

 مد دام ید راوعدضلاف ش تاسف او ۰ یدتا عاد

 نکی راقح ه دنرزوا نکی رای راق هلزمس سان یا) ۰ دعب

 ردراو :ی رلعح هدزک رزوا لس ید كرانآ اما ردراو

 رم را تار ی
 هب هک رب ردیشادنرفكنی ر ر بهر اتعوم زکسلغ | هلءاعم

 هلرساضر نس> هکر کم ۰ زالوا لالح یلام كنشادرق |

 غیلیت یب ید رش ماکحا نالوا مزال هزس نب *هلوا شعری و
 هکدتا كسم هرانآ رک مدقارپ یشيکيا هزسو ۰ مدننا

 كهللا یرب كرل ۰ کس زاااق دال تقورب ج

 ۳ جاهد ولد (ردیتنس كن رع یرگیدو یاک

۳ 



 (٩ دنا یلبت سانیا ) هرکص ندکد تبا ناب یی هیفد
 هرک چ وا هلکع د توا مارک باحصاو ۰ ی دروصوید
 یدروب وید ( برا لوا دهاش )

 ییسس كمءرکا لوسر سک ره تولوا هدا ز ك كلەىلغ

 یاعت هقنایضر فلخ نا و هع ر ندنک, دم هدیشنا

 غیلب هراضح یتس ةبطخ كن رایرضح ما ر د هلع

 یدردا

 شماغلیف یزام لیوا هک و بلاحو شک یفویدنکیا
 به ناذا یرلترمضح هتع یاعت هللا یطر لالپ

 ترضح «دعب یدنلفیزامن هلی وا ادتبا ۰یدرونک تماقاو
 یدنلبف یزام یدنهیا ۰ یدرونکت ماهان لالب

 نکا هدقفوم زونهریشپ ترضح یتسوا ماشخاو
 تضرو یت مکیلع تمناو مکند مکل تلک مویلا)
 یدلما لرات ۳ (اند مالسالا مکل

 زسو «مدشالاک | یزکن د هلزرسنوک, )ینیط)یانع
 قلوانید نوجا كزمسو ۰مدلیا مامنا یفمعن هزکرزوا
 ردکعد ( مدتا راتخاو مدنکی یالسا هرزوا

 . ماکحا یفیدلوا رومأم هنفیلت كربشیپ ترضح هو بلاح
 شخ یشیا « دیناف لاعوب ید كن یتضلوا مات دید
 3 زوأوا



 هنا صفر دتا د یدلوا ما شارب هک تقو هن رو

 2 رواک مزال قلوا رظدم

 قئرا كن رانرضح ایننالا متاخ هع رک تیاوب هیلع هائب

 هنکجهدیا تلصاوم هنیلاعلا برو تلحر ندبناف ملعوب
 یدنا تراشا

 E یدالکا 9 لوا E یە رک

 ن یا روی ه رب و رح یکچءدنا تاقفو كمر رک

 یو اوصف یرلترضح ار ےک هدست رع

 0 نیکم لاکو تکرح ن دلافرعو ۰ ی دلآ
 یدلبا تلصاوم هب هاد نح

 شمش ربا هسيا یقو وسنی بویلوا شعابگ یزامن ماشخاو
 ندسهفر او یتیزام م اشحا ادتا حر ؟۱لوسر ندنهدلوا

 یدلیف نب زاغ وسل

 ندقدلیف ییزامن حابص ن دنکرا نیلحابص یسادرفو

 نا ل صو هکر هرکو ب و E هود ف هرکص

 یداکهیانو ۰ یدلآ یسأیع

 ید سک ناب رف.دهرص یکیدتیا م اف همانا كس كامو

 ۱ یدلوا شارتو
 هرژ وا قوا راکدا هثمارک باعا یرلحاص نالیسک

 دا
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 بولآ یرالیف كرابموب ی دراتآ ۰ یدئعاط رشکنا درب

 یدتسا ناجزر>

 یرج فسا یسمرب و راکداد هنباعا هلب وب كلاع رف لوا
 ید نراشا هتشدااو زآ

 نکیرکوا ندم یج> كسانع سان یا ) دانا لواو
 ( زکس هش روک هداروب هلی هرکصندنوب هکلب اما مطب

 یدد .

 کرک ره) ااطخ هتماهدنس هطخ ید دو وا هد امم هش و

 لزکب ر هدتمایق موب ۰ ردمارح هن رکید یلامو یناق
 یحهروص ندرکرلع دوا ۰ کسک>ەاک فشن روهح

 هرکصندن نیقاص رد نج هروب تازاح هروک هزک رالعو
 رس هیمزوا ه ول زکر 2 هد ولواهق فدق رف یک راک

 هرکصندک دید( برا لوا دهاش) ید مرک الوسر هلبرلع د

 یدرو وید (نوسلیا غیلبت هرلناو ا بنا راناوارطاح )

 یدتا عادو هل تما ولیکو سو
 یدخا عادو قاوط ۰ یدلک هب هکم مرکا لور هد

 یدجا مزمز ندنلا سابع ناو

 یدروی تدوع هةن لم نالوا یر راد
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 ییغیدلوا وڪدم هاش اع نکرولک ههم ب ونودو

 یدرب و ربخ هث ب رک هبا

 یسادرفو ۰ ` یدااق هداروا هک ,دکدلک ه هی او و

 یدربک هی هثبدم
 مهار ات سضح ىلغوا كنب راترمطح لا رف دانا لوا

 نو دیترکا ردپ ۰ یدنیک هابنع راد بوچوک ندایند
 یدتیا
 یسلوا ین فساوا غاصرکا ) هدنفح كن آ مرکا لوسر

 1 ( ردووب ین هسا هرکص ندرکید لمس ۰ یدزواک مزال
 ۱ یفد

 هک ی دید سان ۰ یدلتوط نوک ینوکینافو كنآو

 یدلنوط نوجا یت افوكيهارا ترمض>
 یآو نوک ) هک یدد بودنا در یراثآ مرکا لوسر

 ردخآ یکیانالوا لیلد هتمظعو ترنادحو كمح بانج
 ( رزالتوط نوجما یت امو تا بح كل هو ر , ج رانآ
 اهاضراو اهنعیاعت هفهایضر ارهزلا ةمطاف كءرک الوسر

 ی دلاو یدالوا هفشب ندراترّضح
 یی راترضح امهذعهللا یطر نیسح و نسح یرالغوا كل آ

 یدروس ېک یدالوا زوا
 كن رات رشح فن لعاب درو را
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 ی دنک ی هنو یاعت هللا ی صر هم اسا لنگ

 یدرانوط هدئماقم یدالوا

 اکا بواوا ندنزوادازآ كمرکا لوسر هثراح نا دز
 یییراترضح اهنع یلاعت هللا یضر نعا ما ندنراوا دازآ

 یدبا شلیا دلوت ندرلنآهماسا وبشاو ۰ شخ جی وزت
 باذکلا هلی هدنلالخ یسهنس یصنوا وشا كاره

 تب دوس ود هتساوعد توپ « د هماع

 هیاوعدوب هد ید بعک نا هلهصع نالوا یورعم ويد

 یدشعلاق
 رو« یزوسو رهام هدقازاب هح هلهبعوبسشا رک هلی وش
 ىز هوك قوجك ندنسلاها نع : بولوارفاک نودا ەر

 یدنا تیعبت اکا یسیلاها نارجم» ۰ یدنادلآ

 هلا طض ید یسارواو ۰ یدک هے هاعنص هلهص هدعن

 یدئوب یداسف زاد
 یداک قلئاشر  هب هیمالخا ی رومأم یک دلع هلته و

 لحم ۍراتر تف هنع یاعت هللایضر لبج نا ذاعم تح
 بوراو هث_هدلب براو ۰ یدشواص ندش روم ام

 هلی راترضح هنع یا هت هللا یار یر مالایسوموبا هداروا

 بوعیچ ندب رام هدلب هدکلرب یسکیاو ۰ یدشروک
 رايد نیک هوم هنرمضح
 نهایت قحاو | ففاو هتیفیکوب 3 ؟الوسر وپ



 7 E رولوا لصنرهو ۰ ی دردنوک ص وصخ ری[
 ۱ یدرویب وند زس هاک ندنعح كن هلهبع نوساوا
 باذكلا ږلیسم ید كمال با لها نالوا هد دخت راد

 | یدربو ما نوعایرالک ندنفحبوراو هن رزوا

 هدانعم ملام یراقچ هلوا فلت اپب رق كنوعلم یکیاوبو
 قیفیک ید وا ندنفیدلوا شلریدلی همرکا لوز

 ۱ یدردلیب هنمارک باحا
 نا ےھاط نالوا ےک یس هلق دس ا ۳ هدانا لواهنب

 مرڪا لوسر هلکعا توب یاوعد یخد دلي وخ
 یردوکر کس رادعمر جد ھل رزوا ثكرآ

 ٩6 ی مس گر نوا تا ¥
٠ e ۲ 

 لالتخا كنیسدع دوسا هدنع و كیاذکلا زلیسم ,ددج أ
 هب همزال رببادت نوجما قرط یکیا هنب رزوا یرلراهیچ

 مهم كب قمچآ فرط لوا نوجا مالسا لها ندنغیدلوا

 یدیا سیار
 یراترمضح اباصلا لكا هيلع ابن الا ماخ كلذ ىلع هان

 هنفرطاقاب ندنتافمل فب رش ماش هدنستلا یعرکب كرفص
 یدالشاب هاتر ودرارب هرزوا كیردنوآ رپ
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 هل یطز هئراح نا دبز نالوا دیهش ةهدفرطاواامدمو
 هنع یلاعا هللایطر هماسا یبغوا كد راترمضح هنع ییاعت
 یی دلوا دیهش تاک ایب )هلی بص رکسع رس ی رات رطح

 یدلبا ما ويد ( تنکج هرات ] یرانعدو تیک هرب

 یدعم روتک هتکسالصا «داه> صا نکل

 ترصح هدلاح یتیدا وا هتسخ هلا نوکر هلو الا عب ر ی

 نا هدیر یغامس دوا بور و یاس ههماسا

 یدو و هلم رات رطح هت ۳ هللا یر ی اسالإ تیصطا

 ی=ودروا دل مان 2 نوهبح هب هدع جج راخو

 یدروق

 باا راک یک ەدى واو كوس و لوس و رگو رک وا

 هدکمروک كرادت هلتهح یراو داوا روم سس بھ مارک

 رلپدیا
 یرلترمنن> لسو فیلع یلاعت هللایص لام رف لواو
 سابعنا لصفند:فرط ر هدااح ید داوا باتو اکا هت

 اہهنع یلاعت هللا یطر بلاط وا نا لعند :ذرط رگیدو

 یدرووا بوعیح هرم قر هوطیراترمضح
 2سو رآ ك یک رهسانیا)۰ کصندک دعا دچ هع> ناتح



 نوسلک ملام هتسشپا هسیا راو ینج هلآ كیکرهو نوسلوا و
 04 یدروب وند ) نوسلآ 3

 . یدلیف قیزاحب هلیوا بوشیا ندربتم ملا رطف لوا ٠ دعب
 ۱ یدالرارکت یني زوسیکلوا بوعیچ هری هن و
 ہلکا ام دا مهرد چ وا ن دنسودنک مدآرب هعخد وب

 نوجا دحا تای ا هدعف و ۰ یدشا هدأت ینآ لاحرد

 ۱ یدلبا راقفتعاو امد

 یب رالرافیچ .ن دب رعلا ر زج كراکرمشه « دهرصوب و
 تعرح لصن هدننامز یدنک هراپعلبا ندیک بولکو

 دیصوت سلوا مارکا هج هلي واهنب هسیدروناوا تیاعرو
 یدروج

 هک دروب یراترضح اينالا غاخ لوا هدهرمصوب هنب و
 ,دننیب یسهیهلا تلصو هليا اند ینلوفرب یلاعت ها )
 رابتخا نتاقالمو تلصو كن آ یخد لوف ۰ یدلیفریخم
 ۱ ( یدتا
 هلمجووب بواوا هباک ندنناذ تكمرکآ لوسر یربعت لوق
 یدلبا راعشا ییکجهدیا لاحرا هیابنع ماع

 دارم یراترضح هنع یلاعت هللایسر قیدصلا رکب وبا
 نوسلوا ادفاکس نیست )و ۰ یدالکا یغیدلوا 4 |

 یدالغآ ككرهید ( هللالوسراب
 باقعاو ۰ ی دردسک ینیزوس كنآ هسیا مرکا لوسر
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 ندرکی واو ۰ یدالشاب هتصوو نص هنمارک
 رام هک اا یو یفیدلوا دونشو> هدا زك |

 یدرویف | یاب ندنرازوک
 طّةف ۰ یدنایف یروبق نالیجآ هغ رس رجس هدعب
 یزرسو ۰ یدتايما یلغار قبحا كسویق رکب وبا
 یدک هثتداعس هر رەد مدالراعصا ههالا

 راصنا -یدلوادتشم کل هتسخ كلاعرفغ لواءرکصندن آ
 ,دنفارطا كفب رشد جسم واوا برام ندنآهسیا مارک
 رلد الغاب هذعس ال وط یک هناورپ

 لوسر هنع یان هلا یطر سابع ترمضح هتب رزوا چ

 بلاطوبانب یلد هلبا لضفیلغواو بوش و د هنکو ا ك رکا
 لوا رارکت بورک هتشواو رر, مع ات هللا یر
 زابدروتک هع رش دج ییرض>
 هراصناو ۰ یدقیح هرم هن یرلترمض>ح ايالا متاح لوا
 ش الت او خو یلاح را ¢ سان یا ) ایاطخ
 هک یک دلاق دو. هدنجما یتماربشییرپ رکس شمر وب دبا
 هک نوش" روا ۳ دب و هدزک هرآ زس هدنب
 ندرک هلجج هتلصو ی رشو مج هلوا لصاو ههح تر نر
 هایلوا ی رعباهم هکر دوا یمن هرس توس داب ز
 یدروچ ود (زمس هدا تیاعرو تمرح
 .i هک ردوت مدصو یعدءرازرمس 1 رجاممیا ) و
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 ءزمسرلنآ نیسهدنا هلءاعم لزوک ١ یدشک یڑس راب د اتال

 هددمنک ۰ رایدردنراب هدرا هن اځ ۰ رابدروتک هن راتکلم

 خحجر هن ر زوا یرا-هن یرازس نکیاراو یر هعاضم
 هن رزوا راصنا مک ره ۰ راب دلا اترو! هن رالام هليا

 ۱ ر وصق هدنراجماو نوسایتیامر هرانآ هسیا رولو ېک اح
 ۱ نعصت ود ( ن وانا هلءاعم هلا وهع هسرولوا رلزدا

 ۱ یدو, و
 اضف راشناندیا ناب رج هدلاع یابیا ) اباطخ ه هلجو

 كشا قحهلوا هل فو ۰ زددلعمو طو هر یھلا ردقو

 هل بیل. كن هنسک ق ح بانج ۰ ردقوپ داف ددل رجل
 1 بولغهرلتلوا هدنسادوس هبلغ هش ردقواضق كهالا ۰ نیا

 ۱ رلنایتسسا كجا هعدخ هب یهلا قرط ۰ رواوا زوهعمو

 مواتج سو ولتعفش هزسن ۰ رولاقرسهاخو باخر ونادلا

 روکش وحر زج هشواوب نکس هشوواناکب ه رازس

 | ها سیا قوب هب ہدضوحراک کره ۰ رد راک
 تدرصعمو اک سان یانوسنفاص ندنەدالام یایدو ىلا

 ۲ هسدارواوا عیطمو راب ىلخرکا ۰ رولوا تم هل ریت بس

 ۱ هسدار و وارج افقلخرک او ۰ رولواهل وایدیرا مماورمما

 یدد ( ژرولوا هرژوا لاحو روط لوا هدرلنآ
 هوانا كتي لا هدکدشلداز یل هتسح كم ۶۱ لوسر

 هدنس هرعح كن رات رطح اهنع یلاعت ها یطر و

 ر ات
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 بی ال م اخ لوا ید رکو ی ندنکو د| شار و رار هتسهاب
 ندک دتا تصنو ظعو هلهجو لوا هما یراترضح
 هت هر تن هشیاع ترمضح هش بونا ندربنم هرثص
 یدناب هنکشودو ۰ یدک

 دور رش رم هعدنوقوا ناذا اما د هدانا یکل هتسخو
 زاليف نيزامن هليا تعامچ ب ولوا ماماو ۰ راغیچ
 یدیا
 قثراو ۰ ید ال عآ یلدتسخ هلاق نوک جواد یو و

 یدلوا زام همیج هقب رش رشته

 (نوسربدابف زامن همسان نکیلپ وس « کی وا قو )وا هتشیا

 یدابا ضیوفت هرکب وا ترض> یاما وید
 قددصاا رکب وا هدثایح رسم تربضح هيلع ءاخ

 یدردلفزاع تقویدبنوا یقردوا ماما مس تعاچ

 ندعح تا نوک یسترا ھهج ی وا كال والا عر

 كن رلترضح نیلسر ا عاخلوا 2 السا هيلع لی ارج
 یدروص یني رطاخو لاح

 یدلک نوعا رطاخ راسغتسا هن یتوکرازاب یسادرفو
 كنسنع دوسا یجالب ندبآ ت توس " یا و عد هدنع و

 باوا ید م 9-۳ یدرب ورخ ییدئلوا مادعا

 یدردلی هنمارک

 kK قم هکر ازاپ یجنرب نوا كالوالا عب ر مهاولاق



 هفارطا هژ.دبس یداسفو هاتف كن او ۰ شلردتا مادعا

 بودا تدوع هش ررپ همالسا نبر وأم نالغاط

 لبج نا ذاعم هليا ارآ قافنا « دناتس هنراما امص

 _ _ یو
 ندنایمالسا فرط نکا روا هدشآرمس هداعنص ین

 ردشعا نی هدعف

 ی رلتضح هلع یاعت هللا یطر ههاسا ی> ۰ یدلوا

 ها مرکالوسر ۶ یدریک هتداڪس روض ح بواک ندو درا

 ی رللا ط * یدلیوسیشر هب هءاس ۹ یدرونانیءااط

 ییدخا امداکا " یدروس هد رزوا كن او ۰ یدردلاه رک وک

 یدل اکا

 یہ ۰ ی دلک هب ودنک بوایحآ مرک ا لوتسر دد وز

 بوب العاب ف ص ەد ریش رەھ مارک باعا بیش یدبا

 هدیس هفرآ كنم رلئرمضح ههجو هللا مرک قدا ركب وا

 یراترذع- ملاعرغف لوا نکیا زرالیف نزن حابص
 بوروط فصفص هوا جن تب یداک 7 رسا ریە

 یقدهلوا نو ۳ یدروآ ی: رلودل وا هدکعا تداص

 هرکب وا تنرصح ید یسودنکو 9 یدرو- مدت

 یدلیفزاغ تودوا
۵ 
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 ی اکدروآ هدد رشد س یربمشیپ نرمقع> م ا راصا

 رو رسه هدا زی یدلوب تفافا نوت نو یک

 رب وا
 4 اد و رح كل هسلاح ترصح هس هساا مکا لوستر

 یدناب واو قنراو ۰ یدک

 مرکآ لوسر هدک دریک هب یوبت روضح بولک هماساو
 E ۰ ی دد تیک هلا هک ر ىلع قئرآ کا

 هرکسع هرزوا كأ تکرح نامهو ی

 یدعارما

 ید هت ےخ كن راترمضح ماع رگ هدانا لوا هک وبلاح
 یدلو تدش

 اهنع یاعت هيا یطر ارهززا ةمطاف ی راهم هع رکو
 ی دلب ویس یشرب هتخالوق بورغاح هنان نی راترتض>
 ی دلب وس یشرب هنن ه دعب ی دالغا هاف نرضح
 هنعال و کا همط اف ترضح ی ۰ یدلوک یحدوا

 شمال بون رپ دوا ۰ شمروببوید كرك مساوانب
 نیس تح هلک هاب مپ لوا ۳ ن دعای لهآ هر

 شاوک بوش وس دوا ۰ شمر, و هدر عود
 هلبا لیئربج ترضح هطوا ندسع“ لاوز تفو « دعب
 راب لک هتداهسباپ هدکلرپ مالسلا ام62لع لییارزع
 ییکیدلکی هدو تالنارنع ۰ یدرک و را نیما لد نی



 یدری و رب ییکیدن_سلا تصخر نوا كهربک ورحاو

 لیارزع ترضح هلکلر و تصخر ندب وب فرط *
 یب سا كهللاو ۰ یدر و مالس ۰ یدرکورعا نامه

 یدر دلیپ
 ترض یراترمض> ایا لكا ۱ هلع ایت الا عاخ

 یلعا "ام ها لو راب یجدوا ۰ یدفان ۵ زوب تالا رج

 یدد رد رطتم کس

 یکن رومأم لک لبتارعا ماع رخ لوا هنن رزوا كنآ

 یدروبب ود روک هن رپ
 هللا ضف یب یدج حوتفر ح ور ید لینارزع روح

 و هيلع هلا ی ص ی هادی اه یاالعا

 ردانفیجاح | هتساشاب ر دقت یا ردوب ناڪ كناياد هنسلا

 ردادخ قګا قاب
 نالکب ووداما * قوح ندیک بواک ن وک ر ھه هعانوف و

 قو

 لام هب هتک ییلراوایند ۰ زالاق 4ه ایندزسافو

 ز الوا

 رولوا هلب وش ءرولوا راتخا ۰ رولوا ےن اذا

 رواوا تباهت ۰ رواوا هل وب

 هلرانایلشوارمخ ط ۰ یه بم و جرم

 رواق یاب تن

۱ 
۱ 

| 
3 
1 

۱ 

۱ 
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 درانی تالرتوک ۰ رروک نتقاکمو رجا راندا تب

 رولو ني-ارج
 بونابوا ندنسسوقن وا تلفش یل | تربع بوفاپ هرانوب
 ملک .ددص هثم رب * ییثوا ءاکآ

 هلا یر نکا | هدک درواب یرلتمالعمولوا هدعرک الوعر
 ی دردنوک رخ ه هماسا یلغوا یراترض> اهنع یاعت
 یارصضح مچ یناعت هللا یضر هدصعوباو رو هماسا *
 بولاق ندودرا نام” یک یراق دلآربخ E هلل و

 رایدلک هب یوې دج
 بوجوا كنیدګ حوتفرپ ح ور نی-وم تاهما هک وبا اح
 رل د الغاب هدان رژ كج رو ۲ یتکیدنیک هيلع یالعا

 یار ؟ ناجا یک ەدقب رش را ینافو دا رد كراد 1

 یدروش ود هبارطصاو سالت مظعو ۰ یدنرمساش

 یدلاق هنوط هدر, یفیدلوا یک ناجی بلاق یلعترضح
 یدلوا یک مساد تولتوط ید كناعع نرصح

 شوهدم كج روک یلاح وانشه درب هلی وب رغ ترض>
 توف رم نت رطح مک ره یدنارواط ملف یربلوا

 قانو هدنلا جلف كر هید مر.دوا نش ون هسلا رد یدلوا

 یدلاّق هروط هدنرزوا
 یاو تواک ۰ یدیا هدنس هلګ یدنک رکب وا ترّضح
 ر لوا ۰ یدرکهتداعس "هریح نامه ۰ یدروک رپ
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 بوچوا ید ح وتذرپ حوردک یدروک «یدجآ یتیزوب
 قوبدنآ رالاح نیک رج ی هنر هزانج كار اس طدف شهیک
 روا یکرو هن قرهلوا فیظاو فیطا نی مش دسج

 یدالغآ یدپ وا ك هد لزوک ېک كنايح خد كنام «آ
 یدر و تیل هدب لهاو ۰ یدئروا ین زو كراصو

 یداک ہفن رش روهحم نوترچ قیدص راغ راب لوا دعب
 ۱ دج رک یللیب ھوا رویناط ہد هک کره سان یا )
 ردیکابهللا هک ی ای ھا روییاط ههال هک ےک ر هو ۰ یدلوا

 ید د (زلوا
 ١ | نانآ لسرا هلف نب تاخدق لوسرالا دامو ) نابهو
 ۱ د ب۶ ىلع بلق نمو مکءاقعا ىلع متبلقنا لتقوا تام

 یس هع رک تبا( نر رکاشنا ها یرهسواثش هللا مطب ناف
 یدوفوا
 ههتلواندنآ ۰ رداوسرر الا لکد دج ) قشم یانعم

 روئاوا لتف دوخ اب رواوا رک اوا ۰ ردد ہیک تراک رالوسر

 دهالا هسیا رود ورک مکر ه نکس ج هنود ورک ر ا

 هرلذدبا یتیرکش تعال-۔ا تمل ہوا هللا عا ررمطرپ

 رولو كعد ( ردگح«دا تیناکم

 سر, وډد یدالوالتف دج هدنمانع دحا هع ۶ تاو

 قاناشب رپ و قانعشاش .دا زكر همالما لها هلکلدیشدا

 .Bb یدیشلوالزات ۵ رزواینلک رو
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 راشمسیاهلبا تارک ی هعرک تیآوب مارک ب اص اورندنقولوا و
 یدا راشعا توالت هلباناعفدو

 هدنرمح هبه لوا هن رزوا یتافو كمرکا لوسر نکل

 هک راددلاط هراکفاو م یا رد ن ردر هل واو ۰ رایدااټ
 رای دلوا یک شماعشیا جه یتیآ لوا ا وک

 ی رلترضح هنع یلاعت هللا یضر قیدصلا رکب وبا کلا

 یدروک یربشیب نرضح ۰ یدراوبویمرشاش نسو دنک

 لواو ۰ یدرب و ربخ یتیفیک همارک باعا راس بواکو
 یدروتک هان | هرلنآ هلا توالت یب هع رک تیآ
 1 ۶ نرضح نکا روقوا یبآ لوا رکب وا ترضح

 ی دلانا هنت افو كمرکا لوسر ۰ یدلک هنشاب لد

 یدشودءهر "یدلزوچ یاب كنب راز د

 ( نوتیل مهناو تیل كلا ) رکپوبا ترشح هدعب
 لاح هب داب ) هک یدوفوا ید نس هع رڪ تیآ

 جد راکرشم ینعی ران آ لاح همهبو نیسکج هلوا نس
 رولوا كعد ( ردراکج هلوا

 نادرک رسو ناربح هلیتشهد كنس هعقو یر تافو

 یتباطخ كرکب وبا ترمض> د مارک باحصا راس نالوا
 i زودکو هرلی نا واند وه وا ا ار ەنە هگناص هخ رژوا

 رد اه هب زوس ركب وبا تروح بواک
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 كن راترضح الا لک ' هيلع نط ھ1ا دما دخ بیح عب
 رایدنانا هاو

 رکسع ی .دنسودرا كن هماسا نرض> هدانا لوا هتشدا

 در خاس یخ دهد رب ترضح ۰ یدرک هرهشنورد
 ی درب وکید هنکوا یسویف كربشیپ ترمضح بوروتک
 یدرب و تشهد هان اهد هبت رر, هسلاوب

 ه هشدم هليا ترڪ ن دهکم كني راترمضح لاعر د

 ل یرهش ت ینوک یرلغب مشق
 ید هدننافو هرکوب هسدلوا انشورو رونم ه دئروص

 یدالباق ردک و نزح تالط هبت مع لوا یی هنیدم رهش
 ره یرهزرب هنکر وب كمالسالها هکناص ردک و نزح
 یدالباص

 ترسح شن آ ۰ رالغاح یرلغاب زوک ۰ رالغا رزوک
 یدبارلفاط نب رکج كسک ره

 یشان زوک ین تیپ لها راسو یهو سابع ترضح

3 
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 تمدخ ییبفکتو ریه كربغپ ترض> كر هک ود
 رلیدبا لوغشم هلا یس هقب مش

Eaیر هوب هد رم ترمضح 4 هناع داعسیحد  

n e a Eفتا ووا يز تن یانو کا د  

 ف ف شم

 هدنقا هب هغ رش تهدخ لواو هدقلقاب بوتان ریارب هلرانآ
 یدا
 كءرو ی وا حاصم توی شاا هلم العا نوت ن ن“ وو

Îev i ee ihتا تی  adhیک  



 < و
 م دقم ندیشره نوجما كعا ارجا یی رس ماکحاو
 ید اما ییانهناربعارب قجملوا هقیلخ همرک الوسر
 م اخ ٣ ا 7 هلراج بصل 9 تاواواو

 ند اناعا هد هکم ادا یسالع ةط كمارک باما ارز

 یلطفاو لوا ځد كرانآ ب ولوا نی زک باحصا صاوخ
 یدیا رکب وبا ترض>
 هدا ۲ ند هلج دجبارو یەو سابء نرمهح هحرکاو

 یرلترمض> ملاع رف لوا هدرا هسا نیقب هعرکا لوسر

 یدرائوط

 درک ی نو و ِ 1 ری

 کلا بودایف به ی راویق ناجا هقب رس و

 یدروی ضل وقت هرکب وبا تماما 1 نو جا ناتو
 اک وا كن هلج ین آ هدزام نالوا ا كند ناک راو

 3 یدروگ
 شا نیم رکب وا ترضح هتفالخ ارظا هرن احوسش
 ناتشنااتسر یی آ هدب وشار ی رکن اکا نامه هل سلوا اكعد

 &, یدرواکمزال یراا "ا
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 .o ندرلګا ودنک یرلیضءد ندراصدا گولا

 هدنسهفص ه دعاس نب و ۰ راب دشود هثلما یعا

 جا ما داع نا دعس نالوا یش ر كنس هلق جرزخو

 یدابا تب اط هراصدا تولکهناروا هدلاح ید داو ۱

 کیا والا ا همه د كل مس راصذا تعاجیا ) هک هلی وس

 هللا ی ص رج ۰ ردقوب هدړآ as تب نو لصف

 یرلن اِ یدناکا هدنګا یوو ر 1 هم" لو هاڪ یاعت

 هد هس داک هناعا هک زاك ندنرلعا شدت اک

 رلب دم ه] وا ودا هز اعا یچالسا ندو هدامح ها رافک

 ی دروب دارم «رکتداعس كس قح تانج هک اتف و

 مرکا لوسرو ۰ یدلیق قربشم هلا مالعا قرش یزس
 كمالسا ند هلاداهجو یدظفاح كنباعا هلا

 هن رزوا رلن*د ۰ یدلیا رس هرس نس العاو زاعا
 لز سرع یفئاوطرکیدلوا رّزرسنرنسوک تدشهدانز کا

 لوسرو ۰ یداک هتعاطا مسی تسیا هدتس ه اس رک ر ےلو

 یدشس ..یدش تاعوهدلاح ینبدلوا یعار ندرازمس مرکا

 ( نکیدرب وولس هعشد ین آ ردرگّهح كل رس تساب رو تراقا

 یدید

 اکیا ققو* هللا ( اکا ید رال و ارطاح ندراصتا

 رلید د ( زرلبا باکتا هنر اما ییسهدزب لدلباتباصا

 تا تا و او ها

 ق ق وک ی ےک یک



 ندازوسیباتهنا هنراما كني راسیبر یدنکی س هلبق ج رخ

 رلیدلوا نون باغ

 هلو نیا دیسا نالوا یرل-یریدنک یس هلبق سوا اما
 راب دشود هب هشیدلاو درو ۰ رایدثوا هتشاب

 یرالغوا سادنرق کیا یر هلبق حررخو سوا هکنوج
 ره را هلیاروهظ توادع هدنراتچ امدقء هدلاحیراق هلوا

 ۱ یدیشلوبعوفو

 نرد هو ۰ رل دشراب ین رهلوا یرمشم ها مالعا دعي
 رلردشارپ تولوا یسادنر و

 هرم نرمّوح هده ب وزاو ه هکم مدح نمره و

 ك لر ات :انواندنرلک ورلبا هدن رلک دعا تع
 یدیشلروب نيبو بص وتو بقل هثس رزوا

 یرب رکب دو هداع نا دعس یر ندییغت کیا نو وب ۳

Eیدا رض نیا  

 ورق بدلوا نالوا تاما رمان راتاو
 یدرواک مزال نعل وا باا یسدرپ ندنسکیاو

 كف رطرگید هتناوا تاقتا یتغاوره ندنسکیا هک و لاح

 یدرولوابحوم یغاقر
 مالسا ند نولوا هللا لوتسر راصاا یس هج ۱ءاو

 یشادترف ناد یهو «زابدتا اذف شابو ناب هدروضوا
 رب دکود رلناق نوا یرب رب بواوا
4 



 قعافصف یآ یرکید هسلواریما ند لبق نره نکل

 سهار ی یک هر ام ینرغ تالیحرز حو كل سوا هش و

 ا ید یعط :

 ل یرکیدیرب هدنباج او ۰ زدوک یتنربغ لشادلرق سادنرق

 2 هجساضتقا هب رمشب ترطفنکل ۰ نمهکریسا قناج نوچ
 ۰ نم هکح ید نقود ا كن رکید یسلرب

 نوگاتعب ه هداع نا دعسیمهلق حرزح هيلع هان

 لرضح نا فا هسا را سوا ۰ رار الصرح هداب زكي

 هسدا رک هنلا رایجرزخ هرکز تراما )و رایدنالب وط هاب

 هسا الصا یر و . رارشود هند هیعاد مک دوو وق

 ۱ رایدراو هپ یدلسضوید ( زرامردشراق
 ۱ اح اتا لو راما كن رب ندراصذا ههسذا لک رحاهم

 0 ۱ یدباقوب
 ۱ هوشی هلتهج یرلفداوا بیع لدابف قرشا رايش ۵ ار ز

 : 9 یدرا رک هنتلآ یرما كن هلببقرب
 ريا هداز ك هراصتا ین كل ەدابع نا دعس طوو

 یددا هرزوا قعلوا تعیاک ا نامه ندنکیدتا

 ۱ كج ہک تباقر هتیب رایسوا هلبا رلیجرزخ ادا هکوبلاح
 ۱ كح هد اتفلاخ ءرانآن رج اهم راه سذ | ناغتا هدر راتاو

 كحدشود هرن مظعر_ هنا مالسا لها لعاطاو

 یدیا هکلهت لوس زبهدنفح دیه الساتلم ه.هداو یدک

 شه شا ین ak یا نا شون نیش عن یا
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 قیدصلا رکب وبا هدتفورب وا هکل هنو راط هلیوا هتسشیا
 منع یلاعت هللا طر حارطا نیا هدیبعوباو قورافلارعو
 رابدشرا بولک یک رضح هناروا یارضح

 تج هلمحولوا راصناقورافلارع ترمضح هک هل وش
 هن دامس" هماخ كرم ترضح یک ییدتشیا ینی راک دتا

 | ربخ قتیفیک ۰ ی دعاچ یرکب وا ترضح ۰ یدراو
 یدرب و

 ترضح 24.اغ ترضح ید قیدصلا ركب وبات رطح
 هنس هذص هدعاسیب هدکلرب هلبا رانآ بولا ین .دیبعویا

 یدراو

 ل وسر راصفا رز ) بو۶)اق یرب ندراصنا تق واوا

 مر رزم نب رجاهمیا ۰ زب یرکسع اھم كمالسا رازپ
 ( ردرمتح مز ترامازکنعاججر شخص ب واک هدرا
 یدرولد

 دنفرط خاص هلو هدسلحم نقره مرکالوسر هک واح

 هدنح هدبعوبا ۰ یدرولآ یرعهنفرط لوصو یرکبوبا
 یدیارید ردیئیما ك:ماوب جد

 مرکا لوسر هکناص كعاک هزادیم ندرب یجوا هرک وب

 رک هن رل لو كمالتسا لها یک شاک هارواو شارد

 بولوا رظتنم هن زوس كرانآ سکرهو ۰ یدلیا

 5 یر
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 مرکا لوسر هک لصف یخد قیدصلا رکب وبا ترضح
 بانج ادتنا هلهجو لوا هسیدا رالشاب همالک هد هبطخ

 تماوب ) اباط> هموع هرکص ندک دتا انو دج هود

 قح بانج ۰ یدراباط هرات هعاب ندعاغاو ندشاط امدقء

 هرانآ نوح ا یراجا دی> و یتسودنکو تذاع هتسودننک

 تخ كرت ینقبد كنب راباپ هتموق برع ۰ یدردنوک لوسر
 ییلرا ن رجاهم یرلتضح یلاعت قح ۰ یداکجوک
 راس و راب هرمي ترضح رلتآ « یدانف زاتع هل. انا ءا

 ربص هماف>و اذا كنیک رشم هدکلرب هلکنآو ۰ رایدلوا
 هناوسرو نایاطهقح ادا هد زوب رب هتشیا ۰ رایدتنالمحم و

 ریصتو یراک افو را كمرکا لوسر ۰ ردرلنآ ندا ناعا

 هدانزند هلج هتراما رانآ هلتهج و ۰ ردرانآ یترشعو قیدص

 هک رک« ن هديا هعژانمهسوک هرانآ داب وب ° ردالواو یحا

 لضفو نکمدق هشید هدکز مس راصنا یا ۰ هلوا ملاظ

 هناوسرو هن دیس ق>-باتح ۰ زامهئلواراکنارک صو

 ین رع كالو-ر هرارمو  ىدا باما نوګاترصن

 هرکص ندنیلوا ن رجاهم ځد هجز ۰ یدلیق سم
 هللا لو-سر ۰ ردق وب سگ هدا هد رک هب ص كل مس

 كف رشو لضف نککیدشا یوعد نوجا زکیدتنا ترم هذ
 تراما طع» . ردقو یکج هندرب كنهسوک اکو ب هکسلها

 ت



 4 0۳ و

 ۴ ی هجسلو بس> یم وق شرق ارز ۰ شا لوف
 ر دیطسو ك رعلا ةرزج یرلتکلعو ۰ ر دیاضفا

aزکسزاطعار ورک ندنروشهر ج کسارزو رس  
 یدىد ( زلروک شدا رب دیگ دل کنار كرم
 نکیا هتس> م رکالوسر ) اباطخ هراصتا یدرعترضح
 گی دیل وا قحهلواارعارس ر ۱ ۰یدتا تصور یز

 یتعالک كرکب وباترض> وید ( یدرایاتیصو هزمس یز
 یدتا دی

 ۰ رادلاط هب هعلاطمو ر کف نویب هلو زوس كحهبدرب راصلا

 ۱ ی دقلاق حوج نارذسم نا تاب> ندنرلجا طعق

 یدید نوساوا مار ید ندزم-و ریمارب ندزب
 یننفربو ژامهلوا عج رمایکیا ) قورافلارع نرمّهح

 هیقدلوا ند هلیق لوا حد یمهغیلخ ها ند هلی
 یدید ( زی تعاطاولوبف یموق برعهللاو
 یوق بع هندو راصخ ایا ) هلبادز یتآرذنم نا بابح
 هنس هش یرکف> ۰ یدلناتعاطا هلا رک رایاف لر

 یدد (زکییەردناق

 هل ارتباوجت رسیحدوا ۰ یدلبا رز دکن | رغترض>

 یدالشاب هر هل دا و هل اعم

  داصنا 0 نو الشاب هزوس حار تقولوا

a arses er ems ERIN asena 
 ت
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 یشبا ادا نقص نک داراز سنا ترصن هنیدو ادتا

 ٠ یدید (زسهیلوازس ید نازوب
 نامع!نا دعس ندنس هلق جرزخو ندراصذ اهن رزو اكن

 هنع یلاعا هللا یضررشب یلغوا كجرزخ نا بک نا

 ردندش رد د سان یا ) یدعلاق هغانا یرات مضح

 هجرک مزب «ردالواو قحا هنتفالخ كن | یموق ی دنک

 م نکل ردراو تح ترصاو داهحو تع اسم ةمالشا

 ندوز ؛یدبا یراضر كناوسرو كالا سدا ن ۱

 یدید ( زیفسیا نافاکمو ضوع هجایند ییالوط
 (ه هدابعنا دعس نعل ) هک هداز نسرشباد رذنم نا بابح

 ید د نیسر وب دیا تاناسقت و دسح

 ڭەوۇوب نکل ۰ لکد هلی وا هللاو قوب دعس نا رمشب

 یدبد مروبمروک زاج یزواجو ضرع هنقوقح
 یکیاوب نس قیدصلا رکب وبا ترضح تقولوا هتشیا
 هلا قوراغلار عود زکیدا تعب هن رپ مدتنا ب نانا یتاذ

 یک

 ورلبا ربع ترضحو ٠ * رایدت عانتما ندرب یسگیا

 رای دب د روا هک ےک هنکوا كتاذ یکیدروچ

 نداقفر ۹ ی «یدوبیداروآ روک هدهرصوب

 یدلوا راقیج زوسر ندنعا رهو سسرپ

| 
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 سرت لو Fie لوسر ) ااطخ هشدصلارگب وبا و
 ییس ۰ یدتا هول دنس ود هدزاع نالوا ند ناکرا

 (عهدیا تع اکسن تازوا یکلا ۰ یدلیا ماما. نه هلجج

 كج هديا تهر هرکی و | ترمض>هدگلر هلیاهدبعوبابوید
 رک وبا لوا ندرلنآ «یدنرکس دعسنا شب هدنراقدلوا
 یدشاتعب ۰ یدنوط یا

 هدفرطور كذبا تعب ید هدییعواو رع ترضح

 د یسهلبق سوا نالوا هدکمنآ ی دلسیف هلب رپ رپ
 تە بواک هدک ار هژیارضح نا دیسا نالوا یراسییز
 رلد دلیا

 ه هدابع نادعس ۰ یدلژوب یاقنا لرلیحرز> هلتروصوب
 یدلوا قرط 7 ی تعم

 هرکد ؛ وا تربهح ندروغوار ن رجاهءو راصاا به

 هک رلددترکس ها تعراسم هر را رو

 راد دزا شک یهدایعنا دعس ا

 نارب ز یک یک دلا تعب بولکیع ترمضح ہد رها لوا

 ىراغغرذوباو یسراف ناملسو دوسالانا دادةمو ماوعلا

 ندعساه یب یکبهلوبا نا هتد هلبا ساب نبا راعو
 زلد دتساا اتا . لتر ید تاو ذ ص ز ؟ید

 ° رل دل ت هرکب ویا ترضح هد, واک هلتهج و

 ترضح نالوا هلل لوسر ةغیلخ ق بوک یس لج ءرکص
 راد دابا تبع رک وا رپ



o11 ¥هک  

 هللا ی صر رب زو ههجو هللا مرک ىلع ترضح هک ردن وه ۱

 قیفروا ۰ زروای یتلیضفو فرش كرك: وبا ) هنعیلاعت
 ی در وک هتماما نکیا هدنتیح ین آ هللا لوسر ردرا

 زرلبا قیدصت یتغیدلوا یلواو قحا ندهلجج هتفالخ
 نوعا نیتلدلتوط حراخ ندنرو-ثم هدصوص وب طف

 راتعد ( لدنجوک

 ردنمصهرپ كويب لاج هيمالساتلم تفالخ محاعقاولای
 مارک باا راک هجان هن رزوا ینافو كر ترضح

 مزال یر باخ یی رب ندنراچما یناغالاپ هدیوسشار
 باراک یک رب زو لد ترمض> هدلاحلوا ۰ یدرواک

 یرورض يما ید قوا تعجارم هن رابآر كن زک

 یدیا
 ذج هان سک ره درزوا ینافو ریش ترمع> هک راحل 8

 یدرشاش

 ی رمش هساغنا رما ندنرلحا ودنک ید كراصأا

 یدراهبح ندنرف>ح یدبا

 4 هد ابصنا دعس زد دیس و بع واو رظو رکب وبا لاحرد

 هدننب رایسوا هللا رلیجررخ هلتهجو و قح هنلواتعیب

 شد روو كح هنلوب هب کا راصلا ادعا كرهشود تباهر

 هق رفت كوبر هنصا دیم السا تلم ویا لود الصا هسا

 یدیا كح هش ود

3 
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 یفوم قددصلا رکن وا ترضح هنعفد كراعلاتق وب را

 ذیءالسا تام هلیسلوا نانا هتفالخ كن او ۰ یداوا
 هلن مرکو هع ییاعا هللا یطر 0 یدلتروقند هکلهن كوسر

 ههحو

 تالوالاعس ز هک ینوک یتافو كن راترمضحایدنالا عاخ هتساا

 بب ش هل وا ۰ یدبا نوک سرا رازاپ یک نوا
 ترضح .دنسههلنو ۰ یدلوب عوقو راهرواحو هلداحم

 هک هلب وش ۰ یدک هعوقوهماعتءبب یتوک ییاص یسادرف |
 یدقبچ هربنم بلک هقبرش دج“ رکب وا ترضح
 كزسن سان یا ر) هرکصندآ دنارگشو دج هف>تاتجو

 نکوارخ لا زس هک وبلاح مداواریماو یلاو هزکب رزوا
 میسرلشداانف رکاو نکیدبا هناعا اکب مسرلیا تالریا رکا ملکد
 قایجتالب ۰ ردتناما قلی ضوط کی رس وک لود یرخوط کب
 نفح هکردب وق هدمدنع منپ نکفیعط رس ۰ ردتنایخ
 كنس هش ندنآ هکر دند ەد دنع مل رکی وکو مر ریویلآ
 نوسخا كر ی داهج رکی رب یلاعت هللا ءاشنا مرولآ عح

 هنلوسرو ههللا ن ۰ رولوا لیلذ موق ندآ لر یداهج
 ن را او ۰ نگیدنا تعاطا اکب درس هكدا تعاظأ

 نرگتعاطا اکبر هدک رس مسرولوا یءاع هنلو-عرو هالا |

 یدبد ( ها مکجر هزامن نکا ناک مزال 1
ZEEE SEES ےس اڪ GITTI 
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 نف هلا تیفکیو رھ ی راض > ايدنالا ماخ هدعل 1

 یدردا

 چا“ نالوا شر و هیذماسا ترمطح ند وبن قرطو

فو كم رکا لوسسر هک قب سد
 یرآ داع بت | هدشنا

 بوروتک ییآ أ هدن رب نالوا
ES۵ وا یود  

ELهب هد رب ذس یی آ ركب ويا ٽرڪ >  

 هنکوا | یسومق كن هماساو ۰ یدر و
 ۳ + یدردگید

 یدردشا ادن ولد نوا ورک ندرفس

 لا رش عاج س یرلترمضح هثعیلاعت هللایطر ذماسا

 یدروق یسودرا هداروا

 كردبا تعاطا ههللالوسرهفیلخ ید مارک اعصا راس

 رابدن الب وط ده اکودراو . رلندن الح ال نامه

 ندراصذا ل دژ دلو ا یک كب دماسا طوو
 ی رل يص ەد

 یتبصن كن رپ ندمارک باحصا یامدق دش رب هلیلرع كنآ

 رلب دتساا

لعیص یاح كم دصلا رکی وا ترو>
 لوسر ۰ ید

 لیدبنو لزع لص نإ یرکسعرس یکیدخا بصن كمرکا
 ید د مرولیب هدیا

 هدنسهرع رخ الا عب رو 1
۹ ودرا ههالوسر دهیلخلوا

۹9 
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 یسودنک بور.دنب هنت آ ییفماسا ترضحو ۰ یدنیک
 یدننا عیبشت ینآ قردلوا هاب
 یدد عدنا هدنن دوخانیب هدنساب ا ینرصح

 ه دنلود هما نا نس هدهن عدن نب هل ی رلتر يح هقیلح

 نالک مزالو ۰ یدید رواواهن هسلالزوط مرلفادا هدعب زار

 یدروک یالسایودرا لر هب وروب كد هم
 اکس هللالوسرو تیک نوسرپ و تعالس هداه دءاساو

 عادو ويد تيا تکرح هروڪ اکا هيدا رما هل
 نیعماکب یر هسرواک قفاوم هکیآر رکا تفو ییدتبا

 یطار ځد هماعاترضح ۰ یدد رب وبغار_ هرزوا قاوا
 یدقارب یر نت حولوا

 هدک.ارب هلبا قورافلا رع یرلتر طح هیلح هیلع هاب

 ها مالسا رکع ید هماسا ۰ یدتاتدوء هب هن ده

 یرانعهدو یدراو هنسهیحان اب ۰ یدتیک هما باج

 یدردلوا بوو او دو 2 .رلنآ
 یدلآ عانغ لاوماهجنو ۰ یداوا رفظءو روصتم

 یجنربو یکیدلبا یمن هرکص لا كوالا لوسسر هتشیا
 ردو ودرا کیدتا قوس لوا تب

 نیءجج هاعاو هلآ یلعو دج ىلع لس مال

 + و کت اد کے ی
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