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 ىلع ُهالَّسلاَو ةالَّصْلاَو نشا مفت یرکڈلا نافرک در لاق ىذا هللدَمَحلا

 .نیِعَمْجا هخَصو هلا یلعویّمَحُمِیس

 غي۲ارادوس نادوک ۲ةبارق ناد ۲ قنأ نیلکس يه كم تيا دفرد نيدمك نوفادا .. دعبامآ ,,

 دایت دفرد تیک نکیداجنم څی نهوت دفک فول ناد يلالوماک ۲ يلاکس هلنغاج تینکیرم نغد تکشیفس

 تیک ینین نکنیلمرپپه ناد يتاول غی ينام دفرد يسنأم تیک نکیداجنم ث ايا یلاعت هللا هلوتیأی دا دفک

 غلوت دفرد ءاوح ناد هناتدفرد يدنکيداجنم نهوت مدآ كم مالسلا هيلع یسیع ين ناد ءاوح ناد مدآ

 هلايا ينيسد كم میرم ٹ وسیا مسحر م ادک سورت لیربج فویت دفرد یسیع ناد يريك غی مدآ قسور

 ببس نغد هم ناد غوبموس اسارب تیک ۲ يلاکس قیال قدیت تیأی تیک يکابرسب څی نتاڅیا وتاس

 ناد هناتاجاب يکغب يداج تیک ریخا لوف يکال ناد تیا انیه څی تاوس دفرد نکیداجد نیا تیک

 ناد لیموچولاکج ناد ةورف مل ادد ءیهات نکا غ وکفنم تیک ۲يراهس نوفایند فودیه تیک تقو

 هراد ےقلعدفک تیا نس نسکھدنیم یلاعت ہللا مال فاربات نیدمک نوفیلاکس تیک ریهاظ هیسرب

 قولبا غي ناوضمرفوتا ۲يکالل غروا يداج نکافورد نیدمک غیػاد روک وتس ةغضم دفک نیدمک وکب
 ماترف غي يرُکن هلايا وسیا ةورف لادد تیک لاح هلوتیکب مولعمزفی ةرفس هل ۲مچامرب هدوه څی ناد

 تیا كسيچيف ناد تیفمس غی تفمت دفرد تیک نک راولغم یلاعت هللا تیا دفرد نیدمک ناد تیک ياب

 يقزر ناد رومعردق ةوكيقم۲نیکب يركن۲نیکب نهاجج ۲ نیکب غوفمک اد نیا ساول غی تفغدفک
 هدوس نکو ب نیا يرن ادوب نغاج ۲ کج اودکشی تیک يرن ناد تیک تفغ نکاتک د هلنیا ۲ نکس

 لوف هلتاس هدوس ةفق هلايا نیا تفت نکاکٹپمادوب ٢غ روا اوج اراتن تفقاپه۲ املس فتت تفقت ناد

 مالسا اماک وا ۲مکح يتنر قدیت نشد ۲يکغيت تکغف ناد ۲هوک وک همور ناد اپوفاترهرب ۲۶ روا

 ویالم رعش سیرابس چاب هلابوچ

 * يدنكا اک وج لکفیت ریخا تیا * يأ ادا ساول غ وفمک رسب همور *

 ٠٤ نیا يرگن ملادد نکاجیرکد۲ رنبس غب ناجیرکرف ,,
 نیاهد ارسم قدیت ناد مالسا اماک وا۲ وک وب يتسنر قدس ببس اريك ۲ادوب غی ۲۶ روا



(۳( 

 ناد يريد اراھیلف نفودیهک نلاج يراچ ٢ابمولرب ۲غیسام هلايا نیا يرکند نأیرک رف تاک هلاکشپم
 نفونم ناد اند تکغف یکٹیت ناد يبرس برس انج هونج ناد یکاف نکام هدوم يافس ينيب قنآ

 نغد تسئکیرم هلاجیرکرب كم هلوتیا نیکمد دفک وچچ ۲ قنأ نکقیدیدنم اک وج هلنیکمد نیل ۲ غ روا

 يراچ ناد نفکوترف ناد اکینم ناد نوبکرب ةرفس تینکیرم يسيسد قیدرچ ۲ غیسام ناد قفغ ۲ غیسام
 ۲لاوبرب ناد ۲ةروشم ناد ۲ فکاچرب اوج هلینیکب ۲ نیکب يجاکر بفیرسب ۲۶ روا يداج تفاد نلاج

 يال تسیٹکیرم څی یکال يركن اود ياب لکب هکانم نک ردس قدیت لاح نغد تینکیرم۲ نغآرب ناد[
 رعش سیراب ارد لوف چابابوچ ۲ ربمولد قدیت ناد كش قدیت نغد ن اودک دفک هیلارب ناد ہدنیفرب نکا

 لوف ویالم

 اوت یفم ادوم هبوت سام يرد * اره نغد وسفن نکا ۃوکیا قود بلاغ

 يلاکسرب قدیت ایند غراب باذع انک ۶ يتام ةوجکت ابيت فدس هند

 ةريخأد رسب څی لسس نکتفادنم ناد اریکادوب نیا نیشیف څی ۲غ روا نساوهب ریکیفربغی ياب هلاتپ كم

 هلج دفرد لوف هلتام نیا مچامم يداجأت يافس يريد اکاج ٣ غیسام اومسک تیک هلقدنه كم قلک

 تیئکیرم اجیرکرب نهافترف غی ۲غ روا كلذ نم ہللابذوعن اله اضک وهاتأت لیتوف يل نکاتک دفی ۲غ روا
 كيان ۲اه تیئکیرم هسیف نوف ةريخآ ناد تیلکیرم هسیف نوفاسند ينعي كيأناس نیا ایند ستاد

 | كفهس اکرج قدود نهاتأت نوف اند ستأد حیرف ناد هیکیل ۲ولاک ریکیفرب تینکیرم نارک ن اودک

 | اند اتره اکوج نکهسیفد هل كياب كم ًاکوجولام ناد انیه يداج ۲ نیاکف غ وفات ناد نکامأت نکام |

 دفرد بلاغ ناد فول ةغاس قدیت تسیٹکیرم یفاتت نکا تیا حیرف ناد نانیهک دفرد نکسفلم ءوتنا

 لمع۲ فیت ناد ۲مارح څی دفک ڻ اهسوا قجال قدیت ناد تینکیرم ستأد بجاو غی ٢اراکرف اجرک رب
 رجالب تفمتک غتاد لکشیت ةغاس قدیت تیئکیرم نارسک اکالب وکال ناد حص نغد تیا اجرک دغی

 غی ۲انم ۲اپنم ناد ۲وروک نهاروس رغدنم اوج ۲قلجرب نوفیلاکس وکشنم قدیت كج امکوا

 كج قلك ةريخاد لسس ةغاس قدیت نيا نیشیف غي ۲۶ روا هلادا كم غ ارتأت ناد ربمولسرب تیئکیرم

 نوفیلاکس يکنيت ةغاس قدیت

 قولیا نکهب يدنک الچد قدیت تیا ةربخا ېکاب غولونم ۃاوبدشی ایند اتره اوهب ,ء ومشوا يوھتک ,,

 .رعش سیرابس چاب هلابوچ اگوج |

 نیدالب ایندیفللا كرابال * اغمتجااذل اینا و ندا نسحاام

 يوبما ذ دوصقم
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 اند دف لات هللا ةك رب يربم هلقدیت ن اودک نوفمهرب الیبفا ایند ناد اماک وا نقلیا يوبما ن د وصقم

 . امک وا قدیت نعد

 لکس ۲ يلاکس غدنف قدیت تینکیرم انرفج غی قیدرچ ناد اریک اکج ةغاس غی ۲[ روا ,,

 | هلايا غي ةرخا نغانسک دفک سورت غ دنف ٢اتم سغد تینکیرم ؟يتاهدف يا هل بناغ ڻ اه لاح

 ۲ قلیا غی نکقدودک تفت ناد يكاف نکام دفرد هبل غی ةمعن ۲يکاب دفرد يتاجس غیب تفغ غ وفەک

 يدنکتفادد ۲ ولاک نیا ایند نهیبلک تاک ردس تیلکیرم ناد یکال ۲نیالناد ۲قیتنچ غي ۲يرتسا داد

 ۲اتره نکغادنف تیکیرم ناد اوج ن امفوا نفک نیاک سیفالاکیت نکنیلم انسکأوابد هلقدیت نوفیلاکس

 نوف تیئکیرم كم ةرخا لکب نکقپابم قدنه سام يک ور دفک هلاوابم كم يدنکهسيفد الیب نیا ایند

 دوسیم نکامات نکام دفک تیئکیرمواریه قدیت نعد هلوتیا ةرخأ نهبلک رایتخارب ٢اتم دفک هلفدهرب
 تیینکیرم نارک هلرایب نوف يبرس برس حیرف ناد ۲هسمور تیبور ناد غوفام غوفات ناد مونیماتآ

 سیرابس هلل جاب اوج فقو ستاد وتا نلاج ۲هظتد هبل ناد هکم ناد یکٹیت څی ۲ كيرم هبل غ ادنفات

 ٠ء غ دخیال اهلثمب بْيبللا نا * لاذ لظکوا مالحأ ثاغنضا,. برعرعش

 قیدرچ غمیغروا نهکفس غليه نکاغی ۲غیاب ةرفس وتا رودیت مادد ۲ لوفاقم هلايا تیاایند ن دوصقمرب

 لکس هکادا ریکیفرب تیک هلابوجارادوس یھوبا ذ امفوس نغد يدسنكا غ وجیکد نادوفیتد قدیت
 تیک ةعفنم لسیبمشم هلوب ناد تیک نفدهد يأ دا تیا ارنج تقو يفيمدقي ۲ ناکوسک ناد ۲ قنرس

 | نهوت يهاوج قوروب لعنب ناد تیرا رکیت هلايا ن ادا څی هکفدیت ناد اکج ةوجک رت لیبفا يدنغد

 ۱ .نیما نیا اراک رفردس ناد قید رچ غي ۲۶ روا ةلمج دفرد یماک نکیداجنم هلاتیم یماک

 ۰۰ خ زرب دفک ایند دفرد تیک هیلارب ناد هدنیفرب ناتپک ,,
 تکعف ناد رمع ۲ غیسام نغد نیا ایند يرُكن مادد تیک نکفودیهم نهوت دفرد نیدمک ناد

 دفرد اواپ نکتوباچد نغد اگیتک څی تیک يرػن هلنیا خزرب ماع دفک لوف تیک نکا يآ هلھدنیمئ ثم
 كم غ روا يچنبد غ روا اسڅبس غروا غیاسد غ روا اسڅبس نقدبت نغددا ةوجکت نغددا ۲غیسام نادب

 يفيمربشي ۲غ روا هلوا لکشینم يکابس تفادم څی ياب اند ۲ نهیبلک نکا تیا تقو تیک هل لّکفینم
 لاحدف فکاست غ روا نشد ۵ اسکج ةوجکت لییفا تیا يفيم مادد نلاکوسک ناد نقنرس نکا
 | يرب اتم مجف قدنه ناد تاوبرفد هکنامیکب ننکا فکاتد نادب ناد نکا لفارچد تفاد قدیت ۲ رکاکت

 نک رک الرفد ةكنالم هلوا لیبمقم هلت تیک اواپ يتام لیبفا تیک هلنیکمد كم هد تفادأت نوف لوف "رنج
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 يدنم نتامک ارا غب ۲۶ روا هلوا لیبمغم تیک ٢ نادب ناد هلایند ستاد تیک نلسع ةورونم نغد

 كم ؟اتره لکشینمدا ۲ولاک ناد ۲ تلوا دفک هرس سوماک يکرف غ وسوا داد سوک وب ناد

 هلهدنیفرب نقیدنف نکا غ روا لیبمغم يماوس ناد يرتسا ۲سکب ناد ۲ ثراو دعک يدنکیکاھبد
 هلل هسوس وروج څی تیک كلم هسوس ناد تیکاسرب فارب قدیت نغد نیالغی نات دفک تیا ۲اراک رف

 رشحم غدافد تیک ند یلاکسرب تیکشبد اوج نادب سوک و بف ردقس نکنیلم لیبمشم قدیت هولف قیتی
 نشد تیا ةرخأ ناد خزرب نغانسک يکاب لکبرب يامس تیک دفک يرب نهوت څی اسم هل ٢ایس نقیدنف
 خزرسب اع .۲اکج.۲ ۲۵ ادوب يوبما نيال ۲غ روا غنس يرب هسوسرب ناد هوداک رب دفک نکانوک تیک

 ۲غبول دفرد غبول وتاس ناد نسلمع كياب غي نغد ةبسن اک رش ۲نوبک دفرد نوبک وتاس هلايا تیا

 .ویالم رعش سیرابس هل چاب ننلمع ةهاج غي نغد ةبسن اکارن

 يريد غرونس روبق ملادد قدود تیک * ۲ یراهس ریکیف ةرس ۲ تفبا

 نمد تیئکیرم ۲نلامع هل ستوف هلت تیا خزرب ماع دفک هدنیفرب هلت څی ۲غ روا هلادا .. نتاغیارف ..
 یکاب ءاعدرغی ۲قنا ذ اردک فقر ةيراج ةقدص ن اشرف اگیت دفرد وتاس هلاس نکنیلم يريدس

 رايتخارب نیا يتام مولبس څی تیک هلقدنه ویکی ولاک يدنغد ةعفم لیمادقی ملع ۵ اکیتک تینکیرم
 اک وج ناد يريدنس اوابدشی لکبدا قدیت ۲ولاک ڈ وتاس هلاس وتا نیا ٢اگیت لیصح يرب هسیف ناد

 نک اسم نیال ٢غ روا ناد هلاسکس انک ناد هل ۲ تلیجرت كم تیا اگیت دفرد وتاس ۲انم لیصح قدیت

 ناد ٢غیسام ربق دفک ۲حور نکیلابمکد ةعمج ام ۲ فیت دف هتاج مئی ةرفس تیک نفادهد مونیم

 نکا ءاملع ۲هفتس هلوا ةيارم هلت ترفس تینکیرم دفک گودیه غروا نلامع ناد ۲ هقدص نکیفجد

 ةیاکح

 | فاتت يتام غی دفک فودیه څی دفرد الهف يفم" ستاد تینکیرموکالرب ءاملع اک وج قپاب ناد

 كم قدست ۲ولاک هلروجوم يفم میریک رعد ۲ولاک اوج میریک غروا قح غ داچرب ٢اتم هلنغاج
 لکشیتدشی ۲اتره قپاب ۲ةغاس ۲ولاک هد يفتسأات نوف غ رک يلات وتا ةروس میریک قدنه هل ۲ تلیجرت

 كم انمیگب ةاوب قنانسد هسوس يراچد تفاد ینیسد هسوس هسوس نکنیلم هبمترب هلقدیت كم نرفیلاکس

 هلاسارب كم ناریکیف ۲ ونرم هلقدنه كيابغي ناریکیف نغد ریکیفرب يدنف څی وکارادوس ۲انم ينس يرد

 نارک ی اعت هللا ءاش نإ ةرخأ ناد خزرب يکاب لکبرب دفک فدهرب وجاب نغات نیسیپم ًاترپم ةرس

 نتفادم غي یکاب ننهیبلک ناد ايند لکگٹینم قسم يراه فاربأت لوف یکال نقدیت نغد ۲ لاکس هدوسأت

 .ملعا هللاو نیالغی دفک

 اسقرف ناتپک
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 ,, روبق ملادد اسقرف ناتپک ٠

 غتاد دفرد ولهد كم روبق ماد تینکیرم نکاسقرفد تیا خزرب دفک هدنیفرب غب ۲۶ روا هلادا

 قدود ولال يراهتم ةرفس ؟ایهچرب ڈ اکو م نامور اغرب غی ةكئالم  رونس غتاد هلايا تیا ریکن رکنم
 ةهاج غي ناد كياب غي وکغا ۲ نلامع وکغا هل سیلوت تیا تیم ياب يأ تاک رب رئال تیم تک د يا |

 تاود هلوکغا رویل ریا يأ تاک رب كم تاود انمد ملق انھد سیلوت قن وکا فا نغد تیم تاک رب كم

 | كم سطرف وکیکابدا قدیت سسیلوت قن وکا فا سئأد تیم تاک رب كم ملق هلوکغا يراج قنا ناد

 وکغنا هلقدته سطرق هلنیا يأ تاکرب كم تیم دفک يا يربم كم غتوف وتاس نفك نیاک نکفتوفد |

 ناهاجک دضک يضعم لیبقا كم نکیجبک دفرد يأ لمعرب غیغرب نکا هل سیلوت نوف تیم كم سيلوت |
 | دفک ولاموکغا قدیت هسل فاڅم هلاس غ روا يه نیکب تیا ةکينالم تاک رب كم ۵ ادفرد يأ ولام كم

 | تیا ةکينالم هلولال كم غ راکسوک دضک وکغا ولام ناد ایلد ستاد اجرک رب رکا ذ اریکس نهوت

 نیلکس هلسیلونم كم هد سملوت قن وکا هلل فافمات تیم تاک ربولال كم تک وت نغد ننکا لک وف

 .ةمايق يراه كفه نفکتدف يدنکغوعنکد كم متح ناد تفیل يدنکھروسد كم نتهاجک ناد نکبجبک
 ناد غوصلکم ۵ دوصقم +« ةيالا هقنغ یف ؛رثاط ءاتمزلا ناسنا لکو۔. نمهوت ناسرف هل چای ۱

 ةمایق يرابهدق ناد تیا ةیآ رخآ كشه نفکتدف نلمع نتروس نکا يسنام ۲ فیت نکا يماک ریکیرم

 نتروس چابمل دفرد يأ ولام ناد نکیجبک نتروس لگس نکا يآ چابم كم تیا ةروس چاب نکهوروسد
 يدنكا انوکم قدیت كم ةغاس غب لسم یکابس يا لسس ناد يدنکا یلاعت هللا هرام كم نتهاجک

 .ملعا لار تیا نلسس دل وا ۱

 .. ریکن رکنم لأوس ,,
 اود لوف هلقوسام كم هدراولک هدوس نوف نامور ةکينالم ناد روبق م لادک تیم نک رنهد لیبفا

 ناد ہوروگ ةرفس ڈٹ اودک اراوس ڈ اردک اتم قلالب ناد  اودک متیه رکن ناد رکنم ھانربغی ةکیئالم

 | هدنغاج نشیهبس تاکرب كم تیم الفک قهیف دفک ذ اودک هلقسام كم تلیک ةرفس 3 اودک تام
 | رلال كم هل تفغ نیا دفرد توکات نارک غیس ناد مام غیهبس ېد قپاب نارک رکقپیف دفک غتاد وماک

 نارک تیا  رالم اک وج تیا نیکمد ةرعس نیکاک اودک تاک رب كم لوف يکاک قهیف ژ اودک قسام |

 لوف ذاودک قرسام ولال هل تفمت نیا دفرد ةوكات نارک ةعامج رب دفک نلاجرب يا دا هلت نهکغس

 كم يريك هلبسک لوف قسام ولال نکغرالم اک وج تیا نیکمد ةرفس ةقدص تاک رب كم نناک قهیفک

 ل اسوف تاک رب



۷ 

 ۴ابیت كلم هل تضفحت نسیا دفرد توکات نارک اکھد ناد رفال نیا تیم رنب قپاب ۲هیا ث اسوف تاک رب

 ۱ وماک هل فا تیا ةکيقالم اود دضفک يأ تاک رب ولال اردنج رودیت څی اکج ةوفس تیا تیم هلاکج

 ةملک نکا تیا تسیم هلفچوقم كم دیحرت نکا قدنهک يماک ڈٹ اردک باوجولال وکا دقرد قدتهک
 كم اردک غي ةملک نکا يأ فچوشع كع دمحم دف تاک قن وکغا هل فا ؿ اودک تاک رب كم مات رمغی

 | لاح هلینیکب نامیارپ نغد نوف وکغا يتام ناد ناعارب غد وکغا فودیه تیا ةکیئالم اود هل تاک رب

 دفك تیا ةكيئالم اود هلوا هودوه تاوبم هل۲سیباهسم كم ۲ةهاج غب نوسفادا كياب ځي ۲ تیم

 نغاسسک دفک تسیا تسیم هل غلوف تیا لاوس دفرد نیدمک ناد ينيسد اتیرچد تفاد قدیت تیکیرم

 هلوتیکد ۲ةهاج غیب دفرد ٹ ابا ۲ رلاک اسکس ناد نهسوسک .دفک وتا ۲ كياب غی دفرد ٹ ایا ؟ولاک

 ۱ .ملعا هلاو لوف ۲!راپ نغد يډنکمیوهک د داد ۲ نادب نکتیک ابد یلڅهس |

 ٠٤ يتام دفرد نیدعک لوف نادب هبوت تیکاب ناتپک ..
 نمد یلاصت هلا يکقدنهک دقياسمدف خزرب ادد تیا ٢یتام څی ٢غ روا ۲۱واپ هلادا الاکتت

 الاکفس سکفویتد الکتت لوف ۲غیسام ۲نادب نغد تیا ۲!واپ نکنیوھکد كم نکتسعند وتا نکباذعد

 | نیدمک نسیترا ٠٠ نوشعبت ةمايقلا موی مکنا مث ,, یاعت ننامرف هل چاب تیک اب نکاتکد هلنیا اودکفی |

 | يرد ۲وردرب ناد انف هونقرب هل غستاد كم واک نیفلکس نکتیکابد ةمايق يراه دفوماک نهکفس اوهب
 | قدبت ناد توصاک رب قدیت ناد غجدلترب لاح یغد نوفمه تفق رشح غدافک وجودم ؟غیسام روبق |

 هلايا تیا غنس ناد هسوس لاح هلادا یقیسد ناد ۴غیسام نفک ۲ نیاک نکشنادد كم نیدک يواجرب

 | ةفرع غ دافد جح قاوف هلايا تیا لاح نمیدنب هل غ وتوا توکیفم اگ وج ناد ؟غیسام نلامع توکیشع

 | ناد ۲هیسرشپ ۲ةسسیخ هواسد لکب قپاب څی جح ٢غ روا غنس كم نهآللاد نبرسرب قدیت وجابرب قدی
 غ داند هسوس فلق سیال ناد عهد ناد سئاف هقتد لکیرب قدیت غیب ٢غ روا هل هسوس ناد ن امفؤس

 | ناد هملیريد ؟واب ۲غیسام اک راولک موق اک وجاد يلاكسمرب قادسیت ينيب قنا هسوس ۲ غیمام تیا رشح
 ۱ یدنکشسیٹد اگ وج ناد لمع لکس نکاسقرفد اگ وج هلینیمد

 نژوتاتف روصلا یگ خفن موی .. یاعت ننامرف دفرد (: :) ين نکا لبج نب ذاعم دلوا اپنم ۱

 (-) ين تاک رب كم قاوف فاربب وماک دل غتاد كم الاکغسدف نکفویتدغی يراهدف نیترا ۰ اجا و

 غ دافد نکنوفمهد  ادبس ناد (-۰ ) ڈٹ اتم ربا هلریلاقم كم رسب څی اراک رف نکا وکغا اپترب ذاعم يه

 تینکیرم نکشجوسد (3) يباب افور ستاد (2) ارک افور ستاد (۱) وکتمرآ دفرد ياب هلوفس رشحم
 چت جس ب



 )۸ر

 نشد (6) وسیب ناد يلوت لاح نغد (ی) اتوب لاح نغد (4) تینکیرم نکقیراتد ٢اك وم ستاد ۲ يكاك
 يکاسک غودرک لاح سعد (7) ۲ةولوم دفرد دنان ریلاقم ةرس اداد ستاد هل۲ ریلج رت ۲هدیل همام لاح

 نغد (۱0) یکشب دقرد وسوب نتاغسرب لاح نغد (هر يا ۲قعمولک ستاد ةوکغاد ناد الوسد (ەہر نغات

 ۲۶ روا االف ناد ۲موچاشم غی ۲۶ روا لکس هلابا ماترفغی نوفادا هنات قپیم دفرد ۲ةبج يكام لاح

 هلایا كم کیتکفی نوفادا ۲نیکب مکحدف فاو نکاس غی ۲۶ روا هلايا كم اودکشی نوفادا ناد

 كم امیلکشی نوفادا مرکحدف میلاظ غی ۲غ روا لگس هلایا كم تفماکشی نوفادا ابر نکام غی ۲۶ روا

 لایا كم مناکشی نوفادا تینکیرم نکیجبک ۲لمع نغد قپاب غسارف ناد غاریح اسارب غی ۲۶ روا هلایا

 ناریج یتیکاپم مئی هلابا كم هجوتکفی نوفادل تاوب نشد تاک ةولوم يهالپم څی ءاسلع لگس

 نوسفادا ۲جار دضک غ روا ۲ وداشم يسهارب غیب ۲۶ روا هلايا كم نفالکفی نوفادا غ وفمکساس

 | تینکیرم ۲اترادف یلاعت هلا قح نکهگنم ناد وسفن نیفاک ةورونم غب ۲غروا هلایا كم نلیبمسکفی
 غی لاح هلنیا كلذ نم هللاب ذوعن ۲اسیب ناد ۲۶ وابموس څی لکس هلايا كم هلوفسکی نوفادا

 هللاو وتیُکب يداج ةرخادف ناد ایند ستاد هبل ۲ ولاک انوک هلفا ۲قپاب ریکیفرب تیک هلابوچاسودرب
 هلعا

 ٠٤ رفاک ناد نموم لکس رشح ناتپک ,,
 اردک رب لاحدف رشحم غدافک روبق يرد نمزم لنکس نکرشحد ههجو ہللا مرک يلع تاک رب

 لُکس نک ولاه وماک هلنغاج وکتکینالم يه ةکیئالم دفک یلاعت ہللا نامرف تینکیرم نابرق ۲ غتانب ستاد

 تینکیرم ۲نابرق صتأد تیلکیرم اردنکرب لاح نغد يفاتت يکاک نلاجرب لاح نغد تیاوک بمه
 افي ۲ بلص لایا ذ الوم ایند ستاد اردنک رب ساسب ناد ةداعرب هلت تیثکیرم نهوکفس نارک |

 افب ۲ ؤکفت نتفماکشی وسپماسمدف تیای ۲ابیر ذ اکیتکفب تینکیرم ۲ونیا ةورف ٹ اودکفی تیئکیرم

 ارادوس ۲ زکفت نغاکفی ةوال قح لفاک وسهارف ةراد قح ۲ رام ۲لاغب ۲!دوک ۵ امیلکشی تیئکیرم |
 قلا وماک هسلنغاج روبق دفرد تیکاب اکیتکدف وتیکب ولاک مات نارک روبق دفک نکغوکفتد تیئکیرم

 نابرق ۲ْغتانب نکایدس وماک هلقدنه ناد ستاد ساوک قدیت ثینکیرم نارک يکاک نلاجرب يرب

 | ةمايقلا مویاهناف مکیاحتضا ومظع ,, (ے) ڈ ادبس رشح غدافک تیئکیرم هلاردنک رب ناد تیئکیرم

 وماک ۲ نکقیانف هلايا ةمايق يراهدف نهکفس كم وماک ۲نابرق نکا وماک هلرسبگ نیترا ۰ ُہکایاطم

 توتاف هلقدیت اپوف تره نساولک ياپوفم غی نینمؤم لنکس دفک رسب څی نارجافف وتاس هلايا ينيسد كم

 دفرد ؟غیاسد



.)۹( 

 يک اب هل توتاف ةغاس ناد ث افموا سوروک ٢ وبل ۲ هیلیفد توتاف قدمت اک وجاد نابرقرب دفرد ٢غیاسد

 ۲ةغاس ت ارادوس وبل مافموا نکدهیلم الیب تیثکیرم نفاکچ مافموا بفرد ۲!درب خب نکھکنم لقعریقی

 دفک ن ارسمأت يوبما تسیا ۲ فک اچ رفب ل ادوب يوبما هد نابرق تاوب هلوب نیا وکغا وبل سوروک

 قدیت يترا ۰۰ ناوحتاٌمآ وقفتن یتحّربلا !ولانت نل ,. ىلاعت ننامرف هل چاب ةرخأ ناسك توعننم
 دضک نکسلاہم نهوت لاح هلنیا وماک هیساک غیحرب هفرد رماک ةقفن كشه نکیجبک نکارماک یفمچنم

 ناد يکاک نلاجرب لاح نمد تسنکیرم نک ولاسهد كم رفاک غروا لکس نرفادا نابرقرب څی نینمزم
 ۱ ملعا هلار .دسوس ۲مجامرب لاح رغد

 “¢ ةمايق يراهدف سناف نآأتپك ..

 يراهتم هلریفمه ناد نیدمک ناد ۲ولهد يتام غی لکس رشح ع دافد هلنوقمهرت لیبفا كم

 ةرفس اکو ن دفرد کت وتاس هلراولک كم تینکیرم ستاد سناف نتغاسرب ناد تیئکیرم ۲الفک نغد

 هل يک رف كم هودت وتا غساب لظ دفک وماک هلیکرف قولخ لکس يهورپم غب هلوا ورپم نیدمک غیاب

 لیبفا كم رفاک لاکس اکیتک قفانم لگس اودک نمؤم لاکس اترف قاوف ایت تینکیرم لاحدف تینکیرم
 رون ذ اکینک فسا ذ اودک سناف ۵ رتاس يکاهب اکیت تیا لظ هلیداج تیا لظ دفک تینکیرم هلیداح

 اکیت ياپوفم غب لظ دفک وماک هلیکرف نیترا « بش ثالث یذ ٗلظ یللا وقلطنا ., یلاعت ننامرف
 سناف دفرد اراهیلم تسیئیکیرم ناریک قفانع لکس الفک ستاد يا يريدرب تیا سناف لظ ناد غباچ
 مادد ايد ملادد هلادا تیثکیرم ڼارک رفاک لگس الفک ستاد يأ يريدرب تیا فسا لظ ناد ایند رلادد

 نارک نمزم لکس الفک ستاد يآ يربيدرب تیا ایهچ رون لظ ناد ملک ملادد ةرخأ دف ناد رون
 دفک ةجاح رب تيك ةغاس هلنیا يراهدف نقیدنف رون مادد ةرخآ دف ناد ملک ماد ایند ستاد تینکیرم

 | قسامرت يرب هسیف تیک هلقدنه كم [ وکشترت قدیت ناد ۲غیدنبد قدیت غی سناف ۲ةغاس نارک هودترب

 هل چاب تیا يراهدف یلاعت هلا شرع لظ هوابد تینکیرم هودترب تفاد څی اسب هجوت مادد تیک

 لظ قدست غی يراسهدف شرع لظدف ی اعت ہللا هلوا تینکیرم نکا هودتم اسب هجوت .. (تر ٹ ادبس
 نکا ةدابعرب لاح ملادد يأ رسب ادوم غ روا ..ڈ اودک .. لداع غي جار ..ذ وتاس.. .. نلظ دفرد نیال

 غي ٢یکال ..نتفمأک ..یلاصت هللادف ذ اودک غباس هیساکرب څی ۲يكال اود ..ن اگیتک .. یلاعت هللا

 ںیلاکس نهوت یلاعت ہللا نکا توکاتوکا ڻهکشس يأ تاک رب كم قلیا غی ناوفمرف هلوا يدنكا توتننم
 أن اتماود هلریلاغم كم يآ يپوبسرب لاحدف یلاعت ہللا نکا يأ توبپم څی ۲يکال ..ذ امسیلک ..ماع

 ربا دفرد



(۱۰ 

 يبوپم كم ننناک نغات نغد يا هفدص ربفی ۲ يکال ..نغاک ..ی اعت ہللا نکا توکات نارک اتمریادفرد

 :نکقدنهکد غیهبس ۲ تفت ۲دجسمد نیتاه نکغرتُک دغی ۲ يكال ..هجوتک .. نیریک نغات دفرد يآ

 مادد يأ رسنب ادوم غروا نغد نکقدنهکد نادرسب غی هتنیرم ياپوفم هلايا تیا لداع څی جار غد
 چا هیساک رب غي ۲يکال اود نغد نکقدنهکد ناد نتیصعم ستا نتعاط غنم اوھب تیا ةدابعرب لاح

 غي ۲يسکال نغد نکقدنهکد ناد جاهس رهاظم هلنک وب ذ اودک ةقيقحدف ڻ اردک هیساک تیا

 نوفایا كم يدنغد نیوهکرب توشننموتا يدنغد انزرب نکا توصننم ځا ناوفمرف هلوا يدنک وتننم
 غب ۲يکال نغد نکقدنهکد ناد نهقفن نکاکجم قدیت توکاتوتا ۲ةدابع لُکفیت لوغشم توک ات

 ناد توکات ةغاس ناد يتاهوياس نارک ڻ اتمریا ریلاغم كم هدیلوتا يتاه نغد تویپم لا هللا نکتوبپم

 يپربيم هوررسدغب هلايا .نارک ةنس هقدص خلا هقدصرب څی ۲يكال نغد نکفدنهکد ناد ودنر هبترب

 غی نک ضرفد كج تیا يريك نناک نغات نغد نکقدنھکد ناد نک رهاظد لضفا بجاو غی نهالسرب

 وتا يپوبسرت ةغاس نارك تیا اجیرک نناک نغات غی نکا يأ يوهتقم قدیت ياچسن غ روا تیا يريك
 تیا ۲دجسمد ذ ۲یيتاه نکغوتنک دغی ۲ يكال نغد نکفدنهک د ناد نیریکدشی كيرم يوهتقم قدیت

 نتنادب دلادا كج ناد يا غیھبم رب نارک غیهبس ۲ تقو ۲ ييم ناد ۲ يننرب دفرد ۰۲ غیربس ناد ةیانک

 .نوفیلاکس دجسم راولد

 .٠ نلامع غابمیت ناتپک ,,

 يراهدف لنمع غابمیت لومرب ناد ث دوصقم .. قلا ذنَمْوي ڈژولاو ,. ىلاعت ننامرف هل چاب

 غبمینف نازيم ند تهاج غی ناد كياب غب تیک لمع لگس نکغابمیتد ةمایق يراهدق ینعیرنبس تیا
 وتاس نکهبغد قدبت اک وجناد نوف نکیجبک وتاس نکغروکم نعد تیک نکا ملاظد تیا يراهدف هلقدبت
 يريدنس ۲نسلمع نکغابمیئد نهفتس تاک تیا غابمیتد غی ۲ ادنبدف ءاملع فالخ رب كم نتاپجک

 نکابمیتد نهفتس تاک ناد ننتروس ٢قوب نکغاسیتد نهفتس تاک ناد مرج يدنکيداجد اوھب نغد

 یفوهف هنیزا ومتلقت ْنَماَسَأَف .. لاعت ننامرف لوف چاب ناد تیئکیرم فالخرب هلنیکمد ث اپوفما
 تارب غي ۲ كيرم نوفادا كم ۵ دوصقم .ةیالا ةيواه هُمأف هنیزا وم تفخ ؛رمام وةیضار ةنشیع

 | نعي يأ اضر غي نفودیهک ماد هلايا كم ةعاط ناد نکیجبک قپاب ببس نغد نتانسح نغابسیت

 ۵ ۲۶ ابمیت نشير غی ۲ كيرم نوفادا ناد ن ۲يتاه سارف ناد يدنكا يآ اضردغی اک رشدف نفودیهک

 ` نهسوسک وتاس هلايا ینیسد كم تیا ةیارخا كه ةيواهاگ رن ث وفترب تفمت ناد ا وبیا كم ْذ وبیا كم

 رسب غب
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 اومسک ناد كياب غي ۲لمع نکقپابم دفرد افول ناد یلال لقعربغی ۲غ روا نغد توتاف هلقدیترسب غی

 هلفتت وتیکب ولاک تیا اودکشی ۲ كيرم ننوفمهرف مادد نیرید قسامرت يرب اضرأت ناد اک وسأت لقعربغی

 ٢رنہس غی تیک ناجیرک رف دفک فدهرب اترپم ترس ولالس وجاب ۲ نغات نیسیپم تیا لقعربرنبس غی
 نک اتکد حص غی اعترف څی ۲ كيرم ننوفمهرف ملادد تیک قسامرت يافس نیا ایند ستاد يدنک اجیرکد

 اومسک تیک نکیداجنم یلاعت هللا هلفره كياب بیصن ناد غ وتوارب ۲ رنبس غنی تیتکیرم دفک

 .نیلاعلا براي نيمأ نيا ننوفمهرف م ادد قوسامرت

 ۰ طارص يتننم ناتپک ,.

 نشجنف طارص نکاتک دغی هلنیا نتابج ناد يتيت تیا اکرن ستاد نکیداجنم یلاعت ہللا نھکمٹس

 اسقرف ةفع ن ۲ هفتدفدا غ ادف اتم دفرد مجات هبلرت ناد توبمر دفرد يا لیچک نلاجرب نوهات .۲ وبیرب

 ناد اکرن مادک هل هتاج كم قدیت كج ناد نکسفلد كم ءایر ناد رفک دفرد تمالس كج كم نامیا

 ةرمع ناد جح اسقرف تفمت ناد اسوف اسقرف تفت ناد ةاک ز اسقرف تفمت ناد غیھبم اسقرف تفغدا

 | میحر غوبوه ناد ًافب وییا دفک كياب ةاوب اسقرف تفمت ناد بنج يدنم ناد ءوضو اسقرف تفت ناد

 كم قدمت كج ناد هل تمالس كم تيا ۲نأسقرف هفرد اکالب سفل كج كم نییلاظک لکس ناد

 وکنهوت يه .يآ ءاعدرب غادبس (صر دمحم تیک يبن تیا اکیتک دفک ناد.,اکارن م ادک هلهتاج
 ةرفس ۲الوم غي قاوف ولال كم تسیا یتننم غي لكس ةغاب تبل نه۲السرب ناد ۲ وکتمآ هلنکتمالس

 تفناکشی ناد سرد تما غی غ وروب ةرفس اگیتکٹی ناد توبیر ةرفس اودکمٹی ناد ربمپم غب تلیک

 نلاجرب غي ةرفس ناک ناد نیرال سرد تمآ غي ۲يکال ةرفس اميلكشي ناد سرد تمآ غي ادوک ةرفس
 نلوب اودردق نهفتس تاک اس يراهسردق نهفتس تاک هجوتکشیدف تینکیرم فالخرب ناد یکاک

 ۱ دب یس و تم A یم سا و مس نوهاتسردق نهفتس تاک

 قدیت ناد نیترا ۰« ةیالا اهذرا والا مکنم نإ و ,, یلاعت ننامرف چاب نوهاتوبیر میل هلوفاودردق تیا

 نیا مچا څی اراک رف نقیدنف تیا ةيآ ریخأ كہ اک رن نکا ینعی ننکا غتاد غی نکنیلم وماک دفرد ادا

 لکس يکاب توتاف هکادا كم كياب غي ۲ لمع نکایدسم ناد نفیس قدیت لاداجب غی ۲ كيرم هل هسوس

 ةدابع لسعرب ناد رجالف دفک ۲ارادوس یھویا هلیرام نیا اراکرف دفرد بلاغ ناد یلال لقعرب څی

 هللا هلفره سناف ۲ سیاهس څی يا م ادک هتاج دفک ۲يريد رايب ناد قلاه لقعرب غی تیک هک توتاف

 .نیلاعلا براي نیمأ اکرن ملادک هتاج دفرد لقع رب ۲ يريد نکهواجنم یىی اعت

 اک رن نایک



 (۱۴ر

 ... نسناف ناد اکرن ناتیک,,

 ناد تشیارف كم اک رن نکیداجنم ی اعت هللا نهکف (.) دمحم تیک ين دفک لیربج تاک رب

 لوف نیدمک يا هبتوف كشه نوهات وبیرس لوف نیدمک يآ ہریم كه نوهات وبیرس ڻيفا نکالپرف
 .. اراب هوفامأت ناد ڻ الپ مدافأت ملک غی ملام ةرفس متیه غي ن ایا كم يأ متیه كه نوهات وبیرس

 يرال كم ۲ لغب ةرفس ۲الاک ناد اتنا ۲ کت ةرفس رلوا فاربب منهج اک رن یکاب ڻھکشس دهاجم تاک رب

 يرال نکنیلم تیا رلوا دفرد نکسفلم قدبت كم نيفا لادک قسام ولال تیا الاک رلوا دفرد اک رن لهآ

 كم اتنا ۲ زکت امافمژس رلوا فاربب انکرن ماددا نهگغس (2:) ين دفرد سابع نبا تاک فا لادک

 يرال ولاک نقیدنف ميسوم هلوف تفما نتیکاس تفادم تقس يلاکس اک رن لهأ دفرد غ روس نکا هلتفس

 يوبما تیا اکرن قسام غی سند نتارب يوبما تغس الاک رلوا يرالأت ولاک یفا لادک قسام نوف

 نقسام قن ۲اراکنا تاوب ناد نلاج يراچ قود غي ۲ كيرم ذ ادرب

 نیا وماک لا نهُکشس ثیدح دفرد نکتیاورد نسارهب لقع ياپوفم غیغروا لکس يه وماک هلیرهتک
 ۲ ولاک اک رن يفا تیا نیدمک دغی دفرد ءزج هلوف هجوت دفرد ءزج وتاس هلايا نیا ایند ماد ادا غی ینعی

 نوف تیکیدس يدند وماک ةعفنم لیبمشم تفادات ياچسن ترال م ادد ی لاک اود يدنکلک وفد قدیت

 اگاجنم غی كلام دفك مالسلا هيلع لیربج نکا يآ هوروپم ی اعت ہللا اوهب ثیدح ملادد توسرت ناد

 قسامت يافس مالسلا هيلع مدازت دفک يدنغد يا غتاد اواب كم يفا دفرد يا لیبمشم اوهب ند اک رن

 تیا یفا دفرد لیتشم قدنهک وکغا قپای فارس لیربج يه كلم تاک رب نناکم نکا يد نغد يا

 رم هاوب ردق وکیدنکا يرب زکا ۲ولاک كلام تاکرب رمت هاوب رسب ردق قدنهک وکا لیربج تاک رب

 تاک رب اوج ذ ریتوب ردق لیربج تاک رب نسناف نارک يموب ناد تیغال سیفال هحوت روچنه ياچسن

 دفرد نوف نجوه كيتيتس نوروتات ياچسن قدنهک وکغا غیغرب وکیدنکا يرب وکا ۲ولاک كلام

 قن وک ! هک فارب وکنهوت يه لیربج ورپم نیدمک نوف نھوبمت زتاس يموب ماد هوبموتأت ناد تیغال

 ث ادفرد هل لیبمشم. نوف لیربج كم ذ ادفرد ۃوبم ردق وکغا لیبما یلاعت ننامرف تیا ینا دفرد لیبما

 كم مالسلا ةیلع مداؤت دفک يا غتاد اواي نیدمک يلاك هلوف هجوت يغوس ملادد يأ غلس تیا ةوبج ردق

 يا نکا يأ غلوف نییدمک تیک وب تیا نیکمد هلروچنه كم تیک وب زچومک ستاد يدنكا يأ قتل
 فا كم نیا تیک يراه ادفک كه ۲يسب ناد وتاب لکس دف ذ ۲ فسا لگشیت ناد نعفمت ادفک تیا

 ناد لقع ياپوفممغي لکس ېه وماک هلریکیفرب كم هلوتیا ۲فسا نیکمد ادفرد هلايا نیا تیک

 لقع رغب



۱۳) 

 قیتاک نیا امفمؤس څی ۲وک وب دفک ۲ونرم دفک تیا وماک ۲لقع هلانوک نیالفی ٢وک وب دف لقعریغی
 تیک نکهوأجنم یلاعت هللا فرم قلک ةرخاد هدناف يريم قدیت غي لسس نغد افموجربأت نه ۲ادم

 .نیم اعلا براي نیمآ ثیفا ياسا رم دفرد ناد اک رنک سفل دفرد نیلکس

 «« اکرن لها نکباذعم غي ةينابز ةكئالم ناتپک .:
 نکا تیئکیرم ۲ يتاهدف نکیداجسأت نهوت څی ةکنالم اسقبس هلايا تیا اکارن وکشنم غی ةكنالم

 ذ امن كلام هلايا تیتکیرم يکاب الفک ناد اوتک ناد نیالفی دفک سلب غایسک ناد غیاس دیساک مهر

 نسفلیبدف ةلمسب فورح نغد ۲ام رب سلب نلیبس يداج ن امفمؤس الفك يکال سلب نفال ناد

 هللا نکنیلم ننلیب نکاکشھم قدیت څی اکاجنف فاریب تیا سلب نلیبمس دفرد ۲ فیت یکاب نغات هوابددا
 وبل قودتت هیتوف ترفس هبتوف تینکبرم ۲يکیک ناد ربمپم څی تلیک ترفس تینکیرم ۲اتم ناد یلاعت

 ۲ةولوم دضرد يا ۲الاپ راولک تیئکیرم یکاک ۲قفاست نکا هوتپم هلوب تیئکیرم ةولوم ۲ریبیب ناد

 یکاک فاربب تیئکیرم يکاب ناد نوهاتس ننلاجرف تیثکیرم تکیلب اود راتلا غیغرب داد تیئکیرم
 ۲ وتاس لیبمشم هلوب ناد ۲ نغات نغد اجیرک رب اک وج ترفس ٢یکاک نغد تیشکیرم اجیرک رب نغات ناد

 دفک تهیلم يد الیب تیا يريدنس كلام ناد اوج نغات هلبس نغد رفاک وبیر هلوفس تیتکیرم دفرد

 ۲ةفص نکیلف يوبمآ كلام نکا يأ توکات نارک نهفتس نکا ہفتس تیا يا هلنکام ياچسن اکارن يفا

 وتا نکناوالف ۲ ننکغارب لقعرب غی لکس هلهواج نقیدنف ثیدحدف نکاتیرچد نامیگابس تیئکیرم
 نکا يأ هلاقم رون نارک اکارن يا نغد تیئکیرم ةرضم يداجأت تیئکیرم ناد تیلکیرم دفرد يرال

 نارکیف هکقآ ناد لسف هکفا كم تینکیرم نکا ناوالم ناد يرال ۲ نکغاد قدیت لیبفا كم ینا

 هلفره ہللاای نیا اراتنس غي ایند ستاد ةدابع لمعرب دفرد ناد ام وا دفرد غکالب غیلاف غي ۲ كيرم

 اسارب يافس نیا ةلاسر چابم څی ۲غ روا رغدم وتا تهیلم غی دفرد مجفرت څی يتاه ۲اتم نکاک وب رکغا
 ناد امُک وا دفک فدهرب اترپم ترس يافس ناد تیا غکالب غیلاف څی ۲ كيرم نیک ورک ولالس قفغ

 .نیلاعلا برای نيمأ نلادد يتام اواب يفس كه ةدابع لمعرب

 66 اکرن دفک يسنأم ولاه ناتیک و

 ناد تینکیرم ۲اک وم مستی لاحدف اکرن دفک رفاک غ روا لکس لی اعت ہللا ورس لکس ولاھد

 غىتاد اک رن وتنف دفک تیئکب درم يفحمس لیبفا كم تينكي کیرم ۲ةولوم نکفتوتد ناد تیئکیرم ۲ تام قلالب

 تسنکیرم تولوم لادد ينر نکقوچوچد ۲ وکڅلب ناد ۲يتنر نغد باذع ةكنالم ةينابز ةکنالم لکس

 راولکد ناد



 (۱عر

 فرد غرونس ۲ فیت نکهوفاکد تینکیرم ۲ نات وکفلبد ناد تیتکیرم ربد دفرد يدنک راولکد اد |
 | ناد یسب دفرد لک ومف ناد قماپف فاربب نغد ۲ةکنالم لک وم ناد ناطیش روکیتس نغد تینکیرم

 نکا وماک هلاسار نیترا - نوب ذکن هب متن یذلا رانلا باذَعاوقوذ  تینکیرم ياب نکاتکد
 . وماک غ وهاب تیک اب 0 ن رلوھد روماک هلادا هلت غی اکارن باذع

 .ةياور ۲ هفتس دف تبا كم (ة) تیک دمحم ةما.دفرد اسردرب غپ نمؤم غ روا لکس نوفادا

 الکتت كم دمحم يه دمحم يه تینکیرم ورپم كم تینکیرم نکا ةكنالم هلوا غ وتونم الکتت .ثیدح

 | كم كلام نکا مورک ناد توکات نارک دمحم ان نکا تینکیرم افول كلام نکا تینکیرم هلوا تهیلم

 ہللا نوروننم غب ۲غرزا دفرد هلایا نیا یماک تینکیرم باوج كم نیا وماک فایس كلام تاك رب
 كلام تاک رب كم ناضمر نلوب اسوف غي ۲عروا .دفرد يماک.ناد تیئکیرم ستاد نآرق نکا یلاعت: ۱

 ثم دمح اغ نکا تینکیرم رغدم الکتت كم مالسلا هيلع دمحم ستأد نکنیلم نارق نکنوروتد قدیت

 كلام تاکرب كم. نتمأدفرد يماک تینکیرم تاک نغد تینکیرم اومسک هلقیونم ناد .هل قیرج رب

 لسیبفا كنم ةيصعم لکس دفرد هکنم غي تسیا نأرق لادد وماک یکاب ادا قدیت هلادا تینکیرم يکاب

 ةينابز ۲ةکنالم الفک ناد اک رن دفک تسیٹکیرم كاملینم ناد اک رن يفتد تینکیرم يف ناد نهرب

 . فتارم ناد سیغانم يماک يافس يماک ياب وکغا هل نذآ ناد هلرتب كلام يه تینکیرم هل تاک رب

 هل سیغانم نوف تسنکیرم كم تینکیرم یگاب هل نذآ ناد رنب نوف كلام كم يماک ۲ يريد ستاد

 تینکیرم ۲اتمدف نوف كيتیتس لکفیت قدبت تینکیرم ياب اتمریا راولک سیباه كغهس :هلفتار ناد |
 نقلیا يوبما يأ تاک رب نوف كلام كم تینکیرم ۲اتم دفرد ۲هراد .هلراولک ناد لوف سیغانم كم

 هلوا وماک نکا يانتغم.قدیت ياچسن ہللا دفک توکات نازک ایند م ادد سیغانم ۲ رلاک نلیموچ ناد

 اوټ ٢غروا تیا لسس وکوب نساوهب مهف ناد تنر لقعرب څی اومسک ينيسد نیا يراهدف اک رن ینا
 روکس ۲هبترب نکنیلم تیا لسپم څی دفک ہدئاف يربم هکفا كم ۲هل غکالبد اپهولهد سفلأت تاک رب

 .ملعا هلل او اوج هسوس ناد |

 ٠١ اكرف لهأ نمونیم ناد نناکم ناتپک ,,

 نجوه نوروت نغد تینکیرم غ ولوت اتیم لیبفا تیا اکرن لهآ لکس  دوصقم (25) ين ادبس
 .نمحر غی نهوت دفرد يأ غتاد هلايا تیا نجوه تینکیرم تاک رب كم متیه غي غرأ نکتکغأد ياچسن
 نیدمک تینکیرم ۲الفک ستاد هل هتاج اکرن يلا دفرد وتاب نجوه تینکیرم ستاد نکنرروتد كم



) ۱ ۵( 

 أ هلاتب كم نوهات وبیرس هللا دفرد نجوه نکا تینکیرم لوف اتیم نیدمک تیئکیرم ۲ ربد دفرد هلراولک
 | تینکیرم ستاد نکنوروتد كم نجوه غوأ نیا تینکیرم تاکرب كم متیه غ غوأ تینکیرم ياب
 نوهات وبیرس ذ ادفرد تیکاس مغلیهأت تیا تیکیک انک غی كيرم كم اتنا ۲ءوکت امفمؤس رلوا فاربب

 | نيترا ۰. ةيالا باذعلا قوف اباذَع مهاتدز ,, لاصت نناسرف هل چاب تیا اکاارن يلها لاح هلنیکمد
 اکارن يساهآ لکس لوف یکال ةیأ ربخا كفه تيا باذع ستاد باذع نکا تینکیرم نکا یماک هبمنما

 نکا كلام باوج قدیت كس نوهات وسیر هلوف هجرت كلام نکا تیتکیرم لیغا# ناد وریم تیا آ
 ۱ نهوت كم يمانک نکا باوجات كلام نھگمفس يماک نهوت يه تینکیرم نکا تاک رب كم تینکپرم |

 نوف تسینکیرم كم تیئکیرم ناوجت نکا تیئکیرم هلابت نوف كلاف نیدمک باوج كلام هوروپم نوف |
 ۲غیکاد نکا نکاسم اکارن سنا ریا قْکتس نکا كلام دفرد تیم

 | نکا هل مونیم يرب نوف كلام كم ۲يتاه ستوف ناد ٢غلوت روچنه ناد ۲ تیلوک قسام ناد تیئکیرم

 الیب ۲يراج رکوک ياچسن تیئکیرم ۲نغات نکا يأ يأنغم الیب سناف نتغاسرب څی ریا میم ریا قکتس]
 ستوف ياچسن ةورف م ادک يأ قسام الیب ۲يفيف ناد ۲اتم روک ياچسن ۲اک وم دفک يآ یفم

 نناکم نشد تینکیرم غ ولوت ًاتیم لسبفا ناد تسینکبرم نمونیم لاح هلنیا ۲يتاه ناد ماد ۲ةورف

 قکلُک ياچسن تیئکیرم نکام الیب يرود ویاک اسقبس موقز نغد تینکیرم یکاب نکفتادد ياچسن
 یا الاپ هلراولک ناد تینکیرم ۲مهرک ناد تیئکیرم ۲قتوآ کلک ناد تیئکیرم ةورف ماددفی ٢غارب

 ناد تیئکیرم نناکم لاح هلنیا تیلکیرم نفدهد نادب ۲غیکاد هتاج ناد تینکیرم ةولوم دفرد

 درب اف ناوقوذیال ,, لاعت ننامرف لوف چاب رونادریا قاسغ هلوتاب تیثکیرم نمونیم اسشبس یکالدا
 أ قدیت ناد قوجس نکا اکارن م ادد تیئکیرم ياسارم قدیت ذ دوصقم «ءاقاًسغو اًمْيمحألإ اًبرشالو

 هلايا كم تیئکیرم نیاگف نوفادا روناد ریا ًاکوج ناد سناف نتغاسرب څی ریا نکنیلم نمودیم اک وج

 ۲ تیلوک سفولکرب ياچسن ۲نادب ستاد يدنک زنهد لیبفا هنات ۲قپم نارطق دفرد ۲ نياک دفرد

 يأ نیشیا رفال غي ۲ فست نساوهب ءینین زتاد يرد مولعم اومسک تیک ناد تیئکیرم لاح هل نیکید

 نوفادا يكاف نکا يأ نیغیا غجنلتربغی ۲ فیت ناد مونیم نکا يأ نیغیا اگھد څی ۲ فیت ناد نکام دفک

 اوهب لقعربی ۲ارادوس دفک هلفره ةرضم ۲هبقرب هلوتنت وتیکی ۲ولاک نارک وتیکبأت كم اکارن لها

 غی ٢سر غی دفک ياچرف هلقدن ریکیف يفم ات ۲ولاک نیا اکرن نتوکانک نغد ۲هدومرب تاوبم قدیت
 .ملعا او ةرخأ ةمالس نلاج دفک تيك غيفيم



)۱۹( 

 ‹ لقدیت غي ناد اکرن ملادد لكك څی ناتپک ,,

 نغد نکسوبتد تفاد هلقدیت اکرن لادد ٹنیلکس لکک رفک لاح ادد يتام غي ۲غ روا لکس

 نا .. یاعت نئامرف چاب یلاکسام ةعافش غلونم غیغروا تیٹکیرم یکاب دا قدیت ناد ننیالناد اپوف اتره

 نهکفس ذ دوصقم ء؛ ادب اهیف نییدلاخ منهجران یف نیکرشْلا و باتکلا لهآ نما یرفک نی
 هبمپم څی كرشم ۲ رفاک ناد ۲ ولهد څب ين ۲ بانک غکفربشی ۲قاوف دفرد تیتکیرم رفک غی ۲ كيرم

 ۲خ روا نوفادا ۲املس نلادد تیئکیرم لکک لاحدف منهج اک رن لادد ننیلکس هلادا خنیالناد الهرب

 اوج اکارن لادد تیئکیرم قوسام كم تسینکیرم يکاب ينوفمغمأت ی اعت هللا څی ناعبارب ملادد يتام ۱

 تیا امال غیدا ناد ث اسمدف تیتکیرم غروک هبلرب ةرس تین تیئکیرم نتاهجک ناد نهالسک ردق نغد

 دفرد اسود رفی لُکس نوفادا ظعاوم لادد ةوبسزاشي ةرفس نوهات ویر هلوف تفما اکارن قسام غی هلایا

 تاک نغد نوهات وبیرس اکرن لادد تیلکیرم ۲ورپم څی قپاب فاربیدا نهکفس كم ( .) دمحم ةمآ

 كم ننمکح نکسلولف ىلاعت ہللا غي اسم یفم ليبفا كم نْيمحاأرلا محراای موتقای نانماي نانحای |

 دمحم ةمأ ۲ لاح هک نامیکب كيليت يک رف وکغا هلقدنه لیربج يه نتاک نغد لیربج نکا يأ هوروپم

 يأ تهیلم الکتت كم اکرن ۲هغتد ربنم ستاد نلاحدف كلام دفک هلیکرف نوف لیربج كم اکرن ماد

Eنکا وکغا قسامم غی وک وب هل فا لیربج يه يأ تاکرب ولال ةوبم  
 يوبمأ كلام باوج اسود غي دمحم ةما لكس نغد تاوب وکغا غیعرب هکفا لیربجاپترب كم نیا تفت

 نکام ناد تیئکیرم ۲نادب نکا ینا سوغاقم هلت تیئکیرم تفت كيچيف ناد تیئکیرم ناوکالک ةهاج

 أن ادف نامبا رون ۳ تلیک رب تیئکیرم ۲يتاه ناد ۲اک وم يکال لکغیت ناد تیئکیرم ۲ غیکاد نکا يأ

TT TOفخر  

 هكفايس تيئكيرم ٢اپنم ولال باذع ةكنالم دفرد نک وب ةکلالم نیا نساوهب تینکیرم هل لنک لیربج
 غتادم لیربج هلنیا كلام تاک رب كم نیا دفرد قلیا هبلرت څی نوف غ روئس مغتاد هنرف قدیت بمه نیا

 تسینکیرم هلقیرجرب ولال دمح امن قوس نکا تیثکیرم رغدم الکتت كم يحو نغد (=:) دمح نکا يا

 | ناوکالک ةهاج نغد تیلکیرم نسفرب ناد مالسلا هيلع دمحم دفک تینکیزم مالس میریک ترس
 نوف لیربج كم اکارن مادد يماک نکا لگمینم ناد یماک نکا يأ افول هلت دمحم نهکغس تینکیرم

 هيلع دمحم ةمأ نکا تهیلم وكغا هکفاتب ی اعت هللا تاک رب ولال ی اعت هللا نکا ةاجنم تفمتد هلیک رف

 تیا تهیلس يأ غی انمیکابس هلاتیرچ نوف لیربج كم نلاح نغد يوهتفم هلت يا لاحدف مالسلا

 یاعت هليا تاک رب



۱۱۷۱ 

 مالس میریکدا ایای لیربج تاک رب ۲نیکب دمحم دفک نسفربدا تیئکیرم هک ادا ی اعت هللا تاک رب

 ليربج كم مالسلا هيلع دمحم ام یکرف لیربج هوروس نوف یل اعت هللا كم ۲ نیکب نسفرب ناد ْن ادفک

 مادد یبرط نوهاف هوابد اک رش ( ادد مالسلا هيلع دمحم لاحدف سیغانم لاح نغد ذ ادفک هلیک رف نوف

 هکفا (ججر يبن اپنم ولال كم هلنیکمد وعنف وسیر تفما یب ناد هیتوف غي ۲اتمرف دفرد ةمیخ
 تهیلوکا غیغرب تهبل وکغا ۲ولاک لیربج تاک رب كم لیربج وکارادوس يه وکیدنکا سیغاترفغب
 ترس (یی) دمحم دفک تیا ۃوبسر فی هلاتیرچ نوف يأ ولال نتغاسرب هبلرت وکغا سیغانم ياچسن تیا

 لاحدف تسینکیرم قیرت ناد قیرجرغدم وکا لیربج تاک رب نیدمک تیا ۲نیکب ننسف ناد مالس ةیور

 دکل مک نتاک نغد هلباوجنم نوف (:) دمحم ين ولال كم دمحم يه ها دمحم ای تینکیرم تاکرب

 ۲ نیالفی ءایبنا لکس ناد شرع يفتد يأ غناد ولال يأ سیغانم نلاحدف هلیریدرب نوف يأ ولال بماي

 نوف ۲ فایس جوم هنرفأت څی جوم یکابس ننهوت نکا يأ جوم كم يأ دوجس روکسرت ولال ننفکالبد
 يربد ياچسن وکغا هلاتیم ناد وکغا الفک هلتکغا دمحم یھ یلاعت هللا تاک رب كم ڻ امفمؤس

 هل لاح ریارم نوف (یی) دمحم ېن كم ةعافش وکیدنکاربد ياچسن وکغا هلتعافش ًاتیم ناد رکیدنکا

 هل غتاد نوف مالسلا هيلع ين كم تیئکیرم دف ةعافشرب هلرب نوف نهوت كم ۲ وتیکب يد ةمآ ناوکالک

 كم ہللا لوسر دمحم ہللاالا هلال يأ تاک رب غي ۲ كيرم نکا يأ راولغم يافس ءایبنا لكس ٢ام رب

 يأ هليريدرب مالسلا هيلع دمحم دفک كلام هلوا كلينم الکتت كم منهج دفک مالسلا هيلع ين هلیک رف

 ولال تیا ۲اکالچ غسب وکتمأ لاح. فاتب مالسلا هيلع ېن لوفاپترب كم يدنکتؤبمپم ناد يدنک رسب
 نوف مالسلا هيلع ين كم تيئكيرم تفمن نکیچیف ناد تیئکیرم ناوکالک ةهاج يوبمأ كلام باوج

 اوم تیئکیرم هلقيرجرب مالسلا هيلع دمح دمك اكارن لهأ كلينم الکتت كم وتنف اک وب هوروپم
 ناد غیکاد ناد ۲ تسیلوک نکا یفا سوغاڅم هلت نهوکغس ۲دمح يه تیئکیرم تاک رب ناد تیئکیرم

 نوف مالسلا هيلع ين كم اکارن م ادد يماک لاحدف یماک نکا افول ناد یماک نکا لکغینم وکغا

 اکرن .دفرد ث اومسک تسینکیرم نکراولکد كم وماک لاح نکا يوھتٹماتوکا :نسارهب ند رذعاتپم

 يغوس دسفک تینکبرم يک رف اواب نوف مالسلا هيلع يبن كم تینکیرم مر يداج هلت ڻهوکشس لاحدف
 تسیلکیرم ۲ادوم لاحدف ڻ ادفرد تسیئکیرم ےلراولک كم نلادد تینکیرم هل يدنم كم ذ امن ةايح

 نآکهدرمف هلايا ع روا ۲نیا تینکیرم ۲يهاددف سیلوترت يفاتت اغنرف هونف نلوب ةرفس تینکیرم ۲اک وم

 | ذوف تینکیرم كم ۵ ادف تینکیرم نکاچورحد كم اکرش نکا تیئکیرم هلقسام كم اک رن دفرد هللا

 دلاعد و
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 وت نو رھپ تیئکیرم دفرد يا سوفمهم | رهج 0/9 ۱

 تاک رب كم اک رن دفرد تیئکیرم راولک نینمزم ۲۶ روا نکا ۲رفاک هلوا تهیلم الکتت كم هل سرعمه
 تیک نکراولکد هلوتنت قیتاک مالسا ۲غ روا نیا تیک ۲ ولاک ہیا انعمرب څی ناتکرف نکا تیتکیرم هل

 ایپ هل قبب ۵ دوصفن نما لوک نقاب .. لاعت نئامرف هل جابر در
 رفاک ٣غروا لکس نقیدنف مالسا غرؤا لکس تیتکیرم هلادا ۲ ولاک تیا رفک څی ۲ كيرم هیساک ناد

 'اکیک دف هننات نکا تسئکیرم يداج اوھب نکا لوف ۲اتیچ ناد تیا اکیتک دف مالسا نکا ۴اتیچ تیا ٰ

 يداج ننکا هوروپم یلاعت ہلا نیدمک ۴سلابرپ يافس نکٹیکابدشی ۲غتانب لاح نکا تیئکیرم تھیلم
 یلاعت نناسمرف هلچاب قیتاک ۲هنات نکیداسجد اوهب تینکیرسم هلاتیچ نوف رفاسک ۲۶ روا لگس كم هنات

 وگا هلیداج وکا ۲ نهادم رفاک غ روا تاک رب ناد ٹ دوصقم «« اب رت تنك یی رفاکلا لوق

 ةلج دفرد یماک وچچ ۲ قنا ناد يماک اڭ راولک موق ناد يماک نکیداج وکغا هلأتیم للاای ةنات

 قسام يولالم قدسیت نغد اگ رشک سورت يافس نلادد يتام ناد نئامیا انرفس څی نامیارب غی ۲ع روا

 .نیمأ اکارنا

 ٠ ڻنغد توأف توکاسرب غیغرب ناد اکرش ناتپک 7

 مهنازج ةيربلا یخ مه كلوأ تاحلانصلا !ولمع و اونم نیذلا نا ,, یل اعت نتامرف هلچاب

 ؟كيرم نهكشس دوصقمرب ءءةيالا ادب اهیف نیدلاخ راهنالااهتحت نمى رجت نذع تانج مھبَرذْنع
 غروا ٢تسیا لومرب ٢قولیا خب ٢خاص څی لمع لکس نکا تیتکیرم لمعرب ناد تیٹکیرم ناعیارب ی

 ندع اک رش فاربب هلايا تیئکیرم نهوت يسيسد تیئکیرم نسلاب لومرب قولخم ۲ كيابس هل تینکیرم
 نلادد تیلکیرم لکک لاحدف ۲ تبراف يغوس فاربب ذ ۲يکلهم ناد ذ ۲ لیتاک هوابد هل سراد څی

 ۲هونفس نغد ناد ۲كياب ۲ونرم ناد يتارف تیک ۲ناواک هلقدنه ینیسد .. ةنآ ريحا كه ۵ ۲املس

 :نوسک هسلایا تیا اکرش يترا هلادا اوج ایند راک رف دفک يدنگانوکد هلنغاج ۲ غیسام لقع نکانوکم

 نمد وسقن نکقنرسک ۲يکاب لکس فدک فک و چدا غی هلانا تیا اگرش نوبک نغد نکقدنھکد ناد

 یاعت ننامرسف لوف چاب هلابوسچ ۲ نیاناد تهیلسم ناد رغدص ناد یکاش ناد مونیسم نکام نلاسج

 اکرش ملادد ينعي نلادد ناد ث دوصقم .« نوللاخ اهّیف متن و نیعالاذلتو سفلالا ههتشتاماهیف و,
 ناد وماک نیلکس لکک نلادد وماک ناد ۲اتم فدس ناد وسفن لکس هلوا ننکا نیغیا غي ۲۶ راب تیا

 اک وج دا



 (٩۱ر

 ولالس انسد تیکیرم نکیداجنم نهوت غي ۲ قیتنچ غی ۲ ناوفمرف يراداديب فا رب هلادد اک وجدا ۱

 مهاننج وزو دا لذک «« یلاعت نئامرف هل چاب ۵ ۴مکح ةورونم غب ۲يكال څی ڈ ۲ بمه دفک نکایدسم
 نیا ۲ناوفمرف كم .. ارادیب نبغد تینکیرم نکنیرهک يماک ناد لوتکی ۵ دوصقم «« نبع راوخب
 روکسرت نوف هالسلا هيلع لیزبج كغهس نوف ینیسدوتیسد ءيت هلوبات اکالبوک ال انک قلیا ۲ سیاهس

 دفرد اگرش دفک هرچاتپ ناد نیکب يراداديب اک وس نادوپس الکنت یلاعت ہلا رون نکا يأ اکفپم دوجس

 نوف لیربج كم وکغا الفک هل تکغا ہللا نایچرفک يه ننکا يراداديب زرپم وال كم نيکي ایهچ

 وک ٹا هکادا يراداديب تاک رب هللا ناحْبس يا تاک رب كم ڈٹ ادفک يا كيليت ولال ڻ الفک هل تکغا

 .نهوت نهکغس يراداديب تاکرب كم وهاتأت وکا لیربج باوج نیا وکا نکیداجد دکفایس ياب وهات
 نوفهکفس ۲اذکج .وسفناوه ستاد ہللا ناضیرک نکا يأ هیلیم غب ۲كيرم ياب نیاوکا نکیداجنم

 اک رش نکا تیئکیرم قسام الیب نیا ایند ناوفمرف لکس كم لاحوتیکبس نلیموچ تیا يراداديب لکس
 تیئکیرم لوف ةرس تیا يراداديب دفرد یک ال ۲هبل لیموچ یک ال ٢ادنگ رب تیئکیرم ٢افوو لکس كم

 | قهیف كماوجايند ۲يکال يکاب نکایدسمد تیا ٢يرادادیب نوفهځڅس ناد تیا يراداديب ٢اوتک هل

 ننیلکس يكاب يراداديب هنلایند ٢يك ال نکھب نیا غاوبه يتاه ساوفآت ٢یاکس قدیت ایند ٢ناوفمرف

 ننیلکسس هاوترب ناد غوشوارب تیا اک رش قسام غی غروا نقیدنف تسنکیرم ۲يتانه ساوف هبسن
 يرادادسب لاح هلادا ناد هللاب الا هرقل للاءاشام یکال نکلیکشمد هلنغاج ناوفمرفوتا ۲يکالداام

 نمؤم غروا قسام لسیفا نناوکالک دفرد هفتس ناد ينيسد نکیرفد غاولف ناد تفس قدیت تیا
 يلو يه رکغادفک و کا ودنیر مال هلت يأ تاکرب ولال هلتوبج نوف يزادادیب كم اک رش م ادد نتفمتک

 انمرد نیکی نصزم غ روا تاکرب كم وکغا نادوکا اراتنا نکنوفمهڅم څی نهوت ہللا ياب ٢ج وف ہللا

 نهوت نهکشس يأ باوج ولال نسیا دفرد ولهد وکادنکا تھیلم هنرفات وکغا لاحدف وکا لنک وکغا
 تیا ایند مادد وکغا لاحدف وکاداد ستاد وکغا اغ نکسیلوتد ناد وکغا ياب نیا رکا نکیداجنم

 لها یکاب نکایدسم یاعت ها اک وج نیکمد وکغا غیھبم ناد وکغا اسوف ناد یناعت هللا نکا ةدابعرب

 اوتانت قدوب افور نغد ۲املس اگ رش م ادد تیبکیرم نکلکک دغی ۲قناک ینعی نودلنم نادلو تیا اک رش

 تسینکیرم ۲!داددف ذ ولغف امن نکسیلوتد نوف ۲قناک نیا ناد ةجاح فارببدف اک رش لهأ مادخ هلنیا

 ةوبسرت داد يفيف ستاد ۲ادست ناد تلال ۲ءيهات دفرد لیموچ هیبلرت تیا نسیلوت هلادا ناد اک وج

 ناد ادوبم ناوفمرف رکب وبیر تفما نغد اک رش ملادد يأ نیوھکرب نمزم غروا نساوھب ةیاور ۲هغتسدف |

 ریسفت يواص ةيشاح م ادد ةوبسرت انمیکابس يرادادیب ستارس نغد ناد نجوب ناوفمرف وبیر نفال نغد

 ٢۲د دى :قیدق
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 غی ٢غروا لکس هاوعب ناد غوتوارب ناد لمعرب دفرد نکس ناد سلام څی ۲۶ روا ۲ادوب نقیدنف
 ةسياور ۲ دشتسدف ةوبسرت لوف ۲ نیاکف نوفادا اک رش ملادد غی ۲۶ روا ۲يرتسا لاح هلنیا لمعرب نجار

 سیفالس دفرد نشیر هبلرت یاصت اگ رش نیاکف دفرد سیفال هلوف هجوت يکامم غ روس ۲ فیت نسارهب

 يکام نا دوصقم .. نیلباقتم قربتسااو سذننس نم نوبي ,. لاعت نامرف هل چاب ایند نیاکف
 نارک ۲ فکاچرب لیفا تیلکیرم نفد فدهرب لاحدف قربتسا ناد سدنسارنس دفرد تینکیرم

 ریرحاهیف مهسابل و یاعت ننامرف لوف چاب ناد قدود څی قدنهک تورونم قدود ۲ تفت ۲ غیسوم
 ۲غلک نکا تیا ارش لها يکام لوف يکال ارس هلايا اک رش مادد تینکیرم ۲ نیاکف ناد ٹ دوصقم

 لها ٢يرسا لکم هلادا ناد يأ اسانب قدیت ناد يأ قوروب قدیت تیا اک رش لهآ ۲ نیاکف هلادا ناد

 ناد يتمراولک يا اگ رش ملادادا قدیت ناد هشیه رویلریا سافن ضیح دفرد ننیلکس يچوس تیا اک رش

 رسيا مونیم نعد يآ غلیه هلت نارک اکهد ناد رفال نارک تیا اکرش لها مونیم نکام هلنک وب ناد قنارب

 مونیم نکاس وتیکب ولاک ۲غیسام اکهد ناد روبق دفرد تیئکیرم تیکاب دفرد نیدمک (::.ر يبن ملق
 ناد غیچک قدست تیا اک رش لها دلادا ناد ۲اکو سرب ناد ۲ قنرسرب ۲اتس هلايا تیا نلادد تینکیرم

 يغاو هسلرت تیلکیرم هولف لاحدف تیا مونیم نکام ببس نغد اوج هولفرباپه تیئکیرم قریب قدیت
 قدیت نارک ینیسد اتیرچد ناد يرفد تفادات تیا اک رش لها نناکم هلادا ناد ڻ وأب فدس ناد

 قدسیت ٹ اراک رف یفاتت الثم ومیل ناد رومیلد هاوب ةرفس اوجاغ ٢اتم دف نکنیلم نیا ایند ستأد نشیدنابدا

 ناد تیلکیرم نغد يا ریفمه تیا اکر ش ملادد ۲هاوب ناد نیا ایندومیل ناد رومیلد هاوب ةرفس

 نهاوب نکتفادد نکام قناتیچ اسارب جاهس امد قدود اگ رش لها تفت ةورونم ڈ ۲يکات نک رول وهد

 ناد ءاوهدف نیبموه تیا اگ رش ویاک ۲ زک وف نساوھب ةیاور ۲ هشتسدف تیبا ناد ث ادف يا دا تیا

 ءاشام هلنیکمد قریف دفرد دا ناد سما دفرد ادا تیا ننیتار ناد نفتاب ناد نیبموه ناد يموبدف خنیتار

 نوفیلاکس ۲افوردفافورس ولکج ناد افورس قدسیت تیا ۲ نناکم اسار هلادا ناد َللاب الا ةوقال ہللا

 دن ۲یکیلهم هرابد ناد ڻ ویاک ۲نوهاف هوابد سارد غی يغوتس فاربب تیا اک رش لادد هلادا ناد

 قدیت ناد ۲نآنب نکا يأ هوتنورم قدیت ناد نارافمه نکا يآ هنوم قدیت ترس يموب ستاد يا سارد
 قدیت غیب وسس دفرد يغوس ناد ۲هبوارب قدیت څی ریا دفرد يغوس دا ویاک ۲ نوهاف نکا يآ ةوباچنم

 ناسینم لسع دفرد يغوس ناد مونیم څی لکس ياب فدس غي قرا دفرد يغوس ناد ننفچک هبوارب |"
 نیغا غتاد لیبفا نهشتس ةغاس قپاب نوف تیا رغدم نلاج نغد نفادسک هلادا ناد يدنکهيسربدغي ودام

 تمأ غی ۲اراوس ڈٹ ادفرد لیصح كم هغتس نغد نهشتس هلاکاللب كم تیا اک رش ویاک ۲ نواد نکفوینم

 داد قلیا



(١) 

 نکا ۲يبن چاب ڻهغتس ناد نیا اسیند نیپوب نغد ۲څیدنبد قدیت نیوب ۲ مچامرب رغد فدس ناد قلیا

 يريدنس یل اعت هللا نساوهب ةياور ۲هغتسدف تباث ةرفس درهفتس ناد ٢ وکال نغد تینکیرم ۲ باتک

a E ereناد ی  

 نمل یبوط یس كه خا ای ینفنالف 'تادلاخلا حن .. تینکیرم تاک نغد ۲يراداديب وکال

 ڻ ۲املس یماک اسانب قدیت كم لکک څی ناوفمرف لنکس هلايا نیلکس یماک نیترارب .. ةلانک وانل ناک

 يکاب يآ دا څی كيرم ياب هلتمالس ناد هلایکهب تینکیرم تاک يفس كفهس تینکیرم ناتک رف غجنف
 نکتفادم مولبس غی وک ۲ارادوس لکس يه .. هللا ءاشام . . نیکی نیلکس یماک دلادا ناد یماک

 ناد ریکیم ۲ روسارب هلقهنه نیا ۃریخآ نکقنرسک ناد نغانسک لاح نغد تیباثربرنبس غی ناریکیف

 ۲ تکد قسام دفرد ۲ توکاتد هلنغاج تیلکیرم ناریکیف غارت سورت هلت غی ۲۶ روا نغد ۲ناراک رب

 يرب ی اعت ہللا يوبما نهالسک نلاج دفرد ولامانک ناد رنبس څی نلاج دفرد ولام هلنغاج ناد تینکیرم
 نوفادا يدنکا سیلوت قن تکیچ قدیت ناد يدنكاتيرچد سیباه قدیت څی ۲۶ راب تیا اک رش لها دفک

 نشد يادش اسارب ۲ارادوس يلاکغرب قپاب فاربب تیا تهیلم نلاج نعد نکقنرسک ناد ناکوسک

 لکبرب ناد لمعرب دفک ارادوس ۲يتاه نکقرگم دف تیا قیتنچ ۲ تما څی اوج ۲ يزتسا تھیلم

 تسیا قیتنچ تسآ غی نیماوسس تهبلم نغد اک وج يادم ناوفمرسف ۲يرادوب هلنیکمد تیا ةرخاک
 .تیا نکمددف

 لاح ادد هلايا تیا ۲ روبق دفرد تیک اب كیتکدف نیا ن اومسک تیک نساوھب .. وماک دلیوهتک ..

 كم نسفل ناد طارص ولال تیک هدوس لیبفا نیدمک وتیمد یکال هیلارت قدیت اک وج ایند تیک افور

 كم قلیا ناد لیموچ يداجافور هیلارت هلوتیسد كم ن امن ةايح يغوس م ادد يدنم دفک تیک وجنم

 نهادوسک رب قدسیت كمیھهس قلیا ۲ هبغرب هلاسایتنس ناد هلوتیا افور لاح نغد اک رش مادک تیک قسام

 هلاتیم يماک نهوت يه نینمؤم هلمج دفرد تیک نکیداجنم یل اعت هللا ؟هلروجوم ہللدمح لا هللا ءاش ام

 اکرش ساول نوفادا ٢نیمأ لا وکغا ين نغد ناد وکغا نغد نامیارب لاح م ادد يماک نکاوکغا یتام

 ن ۲همور هلادا ناد نیا ایند غوسوک ۲هنات ناد ۲نوبک نغد ۲غیدنبد هلقدیت تیا نقجنف ناد

 غسي ياب نساوهب ةياور هفتسدف ةوبسرت ناد ۲ ونآ اتمرف دفرد نهفتس ناد سمآ دفرد نهفتس ۲مچامرب

 ماش نمی قارع ناسارخ تیاس يموب ستأد جار تفما ردق تفاد هلايا تیا اک رش قسام يلاکس ریخا

 ساوف ناد نقنرس يوبمآ نقسام ولھدزنشی ياب یکال هتافا كم يلاکس ریخا غي يکاب ڻينيکب يوبما
 نوفیلاکس نیا ایند ستاد نهیکیل ناد ننانیهک ناد نکیرف ولکج ناد تیا اک رش قسام غی يکاب نیتاه

 دا او



(۳ 

 ی اعت ننامرف هل چاب هسمور نسایهرف ةسا ۲یکاسبرب ناد لیتاک فاربب ۲هموردف دا ناد

 ذ دوصقم ۰۰ ةشوتبم ي بارزو ةفاوفصم قرامتوةعوضاوم باو كأ و ةعوفرمرارنماهیف ,
 لستنب فاربب ناد يدنک نهدغب سسلک غاواچ فاربب ناد يدنکتکغادڅي لیتاک فاربب نلادد

 ناد ةرخأ لکب نکایدسم څی ۲ روا نقنرس يوبمآ يدنک رفمھدشی لبمنه فاربب ناد يدنک روتنادغی

 قدیت نمد یتسل ستأد رودیت ناد قدود ناد ایند مادد تیئکیرم ۲ همور قوروب ناد تیبور ولکج

 | سام یفحم هلوتیسد كم اکرش ملادک تیک قسام الیب وک ۲ارادوس نیلکس يه نقیدنف نوفیلاکس لتنبرب
 يتاجس غی تیک ۲۶ وفمک ناد ۲هموردف فتت ناد یفم نکاتکد هلنیا يبرسابرس تیک يتاه ساوف

 | ناد نسیالناد ممد تیکاس اکهد رفال ياسارم هلقدیت ناد نوف ۲ فا اتیچ اک ود ناد هسوساسا رب هلقدیت

 نوهات اگیت هلوفاکیترمعربشی قرفس ۵ املس هبوت هشت لاح م ادد هلاپه ٹ املس اوت يداج هلقدیت

 ۲ فیتدف ۲قدوب رسب هبرب ةرفس ۲هسمرب هلاسایتنس تیا لیموچ ناد قلیا یفاتت ن ۲املس هلوتیکب

 دفک نهوت اکرم ناد هرام ياسارم تفاد تیا اک رش ۲غروا هلقدیت ناد هللا ءاشام للدمح ا يراه

 نهوت اضر ذ دوصقم ۰« هنعا وضو مهنَع هللا يبضر,, ی اعت ننامرف هل چاب ۵ ۲املس تیئکیرم

 نهوت غب ۲!راکرف نغد تسنکیرم يتاه ساوف ناد نهوت .دفرد تیئکیرم اضر ناد تیئکیرم دفرد

 اجوف يراه ناد يبرس برس يرف يراه دفک يفم ۲ رنبس هلنیا نقیدنف تیئکیرم دفک نک وکالرف

 | لقعرب غي ۲غروا هلوبوک ۲ارادوس يه هلنیا لسف كم اومسک تفاد قدنهک توکیا ۲غیسام وسفن
 نکاسقف ناد ن ۲مکح نشد لمعرب دفک ناد مالسا امُک وآ يجاقم دفک فدهرب ۲هوکفسرب تیا

 هلقدیت كم ایند نهسوسک فاربب نکا تیئکیرم ياسارم نوفولو ذ اردک دفک تینکیرم وچچ ۲ قنا

 تیئکیرسم نتلاجرسف ناد نکاواب هلرتبسم ناد هل لوتب كم يلاکسامس واریسھ سارب تیکیرم

 يتاه ساوف هلفتت تیا اراک رف اود دفک فدهرب مولبس څی وک ۲!رادوس يه ۲ ۲هلورت . هللا ءاشام ,ر

 رلال تیک غی ۲ تفغ نوفادا تیا يتاجس غی اکفت همور ناد تفغت غ وفمک دف يراه نیدمک تیک

 حیرف غتت نوف تیکیدس روکس قدبت ناد لسس قدیت ن اومسک غکالبک سفل كم تیا دفرد ولهد

 نُغد هبسن نقپابم قدیت ناد لمعرب قدیت ناد ۲ رفاک ند هبسن نامیارب قدیت ستاد لسس اپه ایندد

 نغد وتا هروم اگه غی ٢اراکرف نغد هودا رباپه نکا قپابم قدیت ناد لمعرب قدیت يفاتت نامیارب غی
 غی ناتکرف يتارف ناد رغدم قدیت ناد الهانمک وهاتات نغد لیتوف يل نغد وتا ةرخأد رکالأت غی اراک رف

 | نککیرفم ناد هبل ناد قجیب نیرید نکا ۲غسارف نغد غ وابموس نکهب ۲ةحیصنم څی ناد امکوأ رجافم

 غب لکس 2



(YY) 

 نم ہللابذوعن ۲ تمآ غی ڻلسس ناد نیا ةرفس غي ۲ع روا نیکور يوبمأ امکوأ ۲مکح ةرونم غی لکس
 صالخا ةرس خاص غي ٢لمع نشد تیئکیرم لمعرب ناد نامیارب غی ۲غ روا ٹ ابال يوبمآ .. كلذ

 اجیرک رب نغد نلادوم تیکیدس نارک رسب ٢تمُا څی ابال ينكابس یلاعت هللا يکاب تینکیرم ٢يت

 ناد تف م ادد يدنکقفادم ٹ ابال تکسرٹ ناد اکغهرت قدیت ناد اوج غلیبرت غی يراه فارب ماد

 ۱۳۷ یک ناار کف ترس یک نهو یھ تبا مراعت ی ر ا ورق

 ءادهششلا و ننقیلصلا و نیل نم ممهْلع تشعنآ نْيذلا عمانرششخآ ملا ,, نیا ۲۶ روا ةلج

 هللحلا و نیعمجآ هبحنصو هلا یّلع و ٌطحُمانال وموانیّیس ىلع مس هللا لص و نیحلاصلا و

 انکیت سیم يراه يکاف يواج مج هجوت لکوفدف نوفمهم ناد توغوم يسلس هلت ۰« نيملاعلا بر

 .مالسلاو ةالصلا لضفا هيلع يبن ةرجه هجوت هلوف نفال ستار اگیت وبیرس نوهات مرح نلوبیراه

 ہد ھہت*

 هم کي

 ۲املس ن ۲قناوتا ننوفمهم څی نغد غ وبوهرب هلفره نیا ةلاسر دفک قدنهک رپ ۲ فايس

Fe ×و اج اج اج او جج ا  jرح زر )زبون اج اج تاج اج ہو اج اج  


