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 تفرح نو ناود یر وات نحو
 ا ب هی یی ۳۳

 مولع نازم یرطس فراعم سش یسهطق

 ت دالوا نوسلوا یسشرئشم هلناج دقت

 هدعوق نسحا و راهسر وک یاسقاو

 نهد زا ادیمحلادبع رولوالال نودلخ نا

 یعبطو ماتخ خیبدات ود هدست كاس

 ندعرد هدشنام افشا مدگچ هلب و

 ۱ ۱۲۹۰ رهک ناک نم ملقا خپ دات زن یدلوا
 141 نیواعن سخن لزوکابیدناواهبط

 مگ( یسعونکم هطبض الا ندرصع یادار هاشم مس
 4( ردیضب رق تان راترضح ىد فا سرون واتداعس چڪ

 ةدضن ل ال شدلوا نمضتم كمل تاطخ و نیش باتک وبشا

 قحلا ۰ یدناف هدجنس هلا .ناقتا یوژاز و مالک هناعذا هتشر ناعم

 الا ابسال بولوا ناچ نا راکترب یا یه و نکن ك یسادا و زرط ۱

 هقلاعمهلنواهتسحخرف همانوهتسجرب رار هدو رریدناف الخا رریدنا ۱

 وا ثاش هدننج هلوا طا بسا روا ضف و طاشن نشت تشل هردبا



 ٠ لاسلم ابوک هکازفا افص ردقلوا ارابع «زمئلو لو هقشد اکو هکارچ
 0 هدافتسا کیدتا لصاحندنسهملاطم لابقا ا رکھ کار الد ردقلوایناراشا

 هلن وا + لصاحلا ىح ره ركو سودرف ناود ررب + لاق ان برم كنت

 جاتلا ةرد نارا ه لوا تایح رب نع هبات هک قتال و هقلاف ةو جمر

 ةکسهوبرعلا باسا هلل خب رات هاو فتوا چههدلوبقهلاونع

 شی | مالک ةسالخ ۰ رازما فلخت اقلطم هدنساوا بهذلا قاوطا

 دونر لصف ره هکردناباشهساند زامحلا تأرم هداکو اتم هردنکبثا

 اپنا صا ر ونت هلیسهملاطم بولوا یفاع لیپسرب حره و ناسا
 راث او نشود هلفراسم راونا یرلهدد هلا دک هنو ییذت رد

 عرب یز یشنم یمز + لئاملارد هل تولوا نش یرانطاب هلساطا

 هنلوت یس « راردنا دا یفصم و تلوم ود + لضافیهز لماکیهز

 هصان هدقدنلوا ت تاقالم هلماراشم تا رم قره واهعفد یجنر اک

 ندناتبحص تذلرااو تامسیناحور رضخ رب یمیدنک .ةَعَمح ,ندنلاح

 هدتبحصیاشاب ودناهدهاشم یالم هل تابح با همش جر یمنادج و

 + ردناناش حور ذب وعت هام هاند « هتسهلابز ود کل ماکت لوم یھز

 60 و هلا ی فاس ولوط + .ندنا لماع.لوکشک ار رک

 یاروام یرا لوا شاتس + ےک هلو لو هرادا سرون یتساش لصن

 یابد شقت مدلی ولجرو یمیدنک هدارا و داثنا ینراتب + ردناکما

 ۱ قفوتلا یو هللاو مدلیس
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 € ف 9 نگ خیرات و

 دیاصت هنادوحوم ردع” نانح لواو ٭ انو دج ھنن راترمضح العو لجلوا

 ندفدنلوا مدعتو ضرع و اعدو هصرت هنمارک باكا و لاو + اباحو

 دولوا یربما هربسع هطخ * هکروناوا عورش هدصقم نا هرکص
 راح یتناشاذ ناشن یدیح ندهبتر یدرد هلیس هعیفر هنر قلا ممالارم

 ییذزتسوک هرکصالا هنملع یمتتم ع وتم ضباع نا اشاب دج نائلوب لماحو

 ین رهش هد دح نالوا یموکحرم كالو نع تقولوا هدننایصعو یل

 ییدلبا داشنحاو عج ندنسلاهاو اشم هر وک ذم هطخ هرزوا كعا طض

 یدب ناسکس زویکبا كب و تکرح ندرسع هللا هيلا رع دارفاو هرشک هوو

 بودا تلصاوم ههددح ینوک یم چ وا كنف رش ناضمر یس 4 رش هنس
 بولوا تع هو یاش هو رکر احود هچرکا هدنکیدشا ترمماح هب رح

 راوطا ام ندنشدلوا هد دش نازاحم "یعاد یایصع وش هدهسدا

 هاشنهش ما شاسآ ثعاب مع منو دادو لدعراثارشانو داسفو روج

 6 زی زعلادبعو# ناطلسلا نمهاشداب مثح ردکسا یاشکر وشکو مدخاراد

 یربمدنو رهقو لیکتو هبب رت تعرس كموق مع "یصاع یراترضح نمدنفا ناخ

 بانج هبطاتتحا رکاسع ةن رزوا یرامروہ نامرفو ما یصوصخ



۱ (۳ 
 تم یلو زها شداب درجت هلبا ازعاو قوس رکسع هفرفرپ ندنزهاهاش
 ندنسه مخراثا یر هناکولم "هلبلح تیتفوم كن رانرضح نمدنفا زیات مای

 ریس و ندفدنلوا لیکنتو هير ةیسعان یلاها هللا موق رم ار قرهلوا

 یرهناهاش دازن یلاع دادحا هرکصندکد لدا لیکسشت رات الو هدنشذعطق

 هد هاج تلود تموکح تع هدنراذامز ییارطح ما طع ا نیطالس

 اور وا شمک هبهیلغتم "یدابا منو هللا نامز روح روم توئلوت

 هل مش رهش اض نانلوپ نع تموجح روم هدر هزار و هنمزاو نوش نوت نيا

 یسلوا یرلهینس تنطا_ سو رل لخاد یرەنلا خەل ضو ندیکب رار

 هظخ ییرجرب نددروک ذم ٌهقرف نیم ةتشدلوا ندنرهناهاتش دصقم "هلج

  یررقحا دبع ویو شابا رسو طیض ید یعلقا نم بوک ههناع

 هدرورپ هللا 4اکولم تلو نان ورب ندعس رفص هسا دیشار دجنا جاا

 ګر یالا طاتحا چ نالوا ند: سا رجا كن ەم مم ۰ دف رد یک خیدلوا

 هدنرادعطق نع و رمسع ا هروک ذم هقرد هدلاح خردنلو يسشابکب یروباط

 "هدهع هنر هت رم هدنراب رابرهش ب انج هناو ی وط باش قراللم هه

 واوا شارو ناسحا یس هیتر قلبالارمم كالا طاشحا ی درد همەلازجاع

 تانانعویاطاا رح داوا قرغتس هلتروصوب نکیا لک د قاع |باصن زاح
 رصاق و رحاع نداد n یا قنا هلیمح كن . رب راد امج “هلرلح تاباغب

 یادالا ضو رقم 2 نالوا متیدوسبع تمذ تخ هشيمه یردلوا
 ترشغلا هام تمدخ ءلردا تیکوام ناب ز درو ةقیفدو نآ ره یییرلیهاشنهش

 رب هلکشیا تردعم لد هست ره ی يدلك ندلا هثسامسا نسح كمهب رکسع

 ی زو ندنسنارکش تمدخ ا وا یلجرو 7 1 مذ عيدلوا لئان
 هاتر دم لذ هدلاح کیدل ی )و هن زارا تەدخ ر لداسم درب

 كنه رکسع تاکرح a هدنرزوا هیناعو هبرمسع هیسج ناعط

 هعرلشادقرا حالس ییغیدلوا هدلوب هن كن هلیاج تاحوتف نالک هلوصحو
 هحگ رات رب ربارب دم ها هلل راکدا قفار رحان رتارب و كمربدلرب



Ct) 
 مکیدلیا هجلا طم هدب ند اوڏ صعب ندنسناها اعنص نکیا هرژوا قعزا
 1 تاعوقو نالدروک و راد هنلاوحا نع وایعنص هدرلخت رات ہرا لا ی رع

 دنمزا واس هطخ هلرصوصخو ندنغيدلوا تفد و هعلاسطم ناباش توت

 ینیدناوا رضب و طب لصد ندسفرط ماودلا ىدا ٌیلع تلود هددفلاس

 یتیددلوآ هن رح ناعوفو ردو هلو دک ںرم یتیدنلوب هدهیلس تو 1 تو

 ها تا له داف هکر يلا كر بم هیت هن روو
 هدا وخ هد ۳ یارو ید یسهفلاس ناعوق ووو كناعنصو ندنکدلروک

 تعدخرب ید كعا رادمخ یهنارک اح نطو یانماندناعوفور هل وب بفقیلاق

 (حوراحوز ) نالوامهنارجاع راذک ههلادع هرابعلا ن رع رک ذلارام ندنفح هلوا

 5 راسبخاب نوتلا عماج ) و (اسکلا بیط )و ( حورا حورا هک )و
 نددیخ رات بنك نالوا هدنرلمان (نوعلانعلا رابخ این نویعلاةرق ) و ( نوعلا

  كرکو رفس تقو رک هلا اد نب رات رب زوب زوط هلهجو هصالخو حرم
 تافسا مك دلی هدا سالتخا تفو هدنسا را مهب رکینع تامدخ ہد ماقا تقو

 د مهنارمحا تادومشع و تاتو شلدا هجرت هیکرت ناسبلا نذع

 وک ردف هه اکولم تربعحیهح نساګ رع وبشا هوالعلاب

 هدنعاسو قابسو طیرو كرس هدناحردنم یشا ندمهنارجاع ةعاضر تاق

 هدیسشوت ندرلفرط ةعلاطم اترا كم 4ارمعح لوهذو زوصف نالوبعوقو

 مرادا ی ییسلروب اھ او رس هلا وقع

eeهردو و ور  
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 1 و نگ خیرا ب

 1 الا هنبرز واه اعراطقا كنه رماع تلود 7

 تاموکح یولوا وا مس هتموکح جاقرب هبناع راطقا هدنسهب رده هس ۱

 رد زو نع و نع ماپن هفاک ( مماع ناطلس ) ندنرراد ك
 مامالانا دجم ) و هزهدلب نالوا هدنمان نیجو عادر و نیباو مو ندعو

 غ عن ط7ز ةا وام تفت( رسان
 ییبارساایلع نا د هللاا ر وصتلا ماما ) و هرالحم نالوا بوس هناکو کو
 ځ رات هرارب نالوا مان هلرلمان هدع صو رهاوطو یرش ید ( لولا

 ندهموق ره نارادمکح هد هسا را شال وب هدکلک هدا تعوکح ردقهروک ذم

 كن همای جد یس قرەلوا روهشمو یوفا ندنس هلج ساع ناطا س

 نا ماع ) ىسدنڪ ند نغيدلوا لصاو «( سه دبع) نالوا یدج

 دنا هضوعم نا ندلاحاتنا هضوعمنا رهاطنا دوادنا ںاهولادبع

 (یومالا یشرقلا ترحنا بهونآ نهفنآ دوس نا یماعنا دس نا

 رد ( ندلاحالص رفاضلا كلم ) ید یقلو عادر یسآر طقسم بولوا
 صاوالاذف ان رداق هعاشا ییددهت هلتسا هن زرکید ماع ناطلس موق رم

 ٭ یدا یسهدلب ( عادر ) قموکح رقم قرلوا یطسلا مو هوعلاد دش
 یادو دا هر ورم تعوکح هرو 9 راطفا ردق ه هموق ص نس ر ر لاو ر

 دونو م ؟حریف وت هلبا هب را وفرش کن معاصناطلسهدنلو ا روک اا هدلاح

 رو میح نموا هروح هل رس هنها ناداب و الا« عسوتو ناش عفرتو



"0 
 هدندف و رطرب 1 ا رادشا هغلا هرس هصد یهواس ا 9 0

 برج و دا ذو هتد هدشملع یر ر و «دنراد یجویشو ا هام راطفا

 زوهط هد دهوق ره هنس نداوحو علاقو ربرح ناباش ند ددل وا كسکالاتفو

 رم وا ترا ید رک نھ تنم اطاق ر لوا شعا

 ندا هب رام تود قون ام یجشرکس كدر مو مو تم
 (رعی) كنسهیحان (صلم) تب رزوا ىتادمأا دج نیا ىلع ندلا سش رم
 ثدح هن رزوا ناصع و لالتخا نالوعوفو ندنفرط یسلاها یسهدلب

 تاعوقو وبشا بولوا لوتةرفن شع زوب ندنیفرط هدلاتفو برح ندیا
 شفلوا نیکسن هروکذم هنتف كلرهلک هرعب ید مماع ناطاس هن رزوا

 ترابع ندنوب لالتخا و ناعوقو نالک هرومط هدنفرط هر وب نه سس و

 ردش# 1

 ( یلشواا ىلع نیا د هلاب روصناا ماما ) موقرمهدنلول> یسهنس ۳
 هلیساوعد تماما ینوک یسنربا رازاب ییا كنسهدعلایذ هموف رم هنس

 (راعذ ) كرهدا مات ضغب و توادع راهظاو مایف هملع ل ماع ناطلس

 ح ) هعاصم ) قلارا لوا ¢ یدردتا عاجلا ه ودنک جد یسلاها یسهدلب

 ندنرللنا جولو هنایصع "هورذو حورخ ندتعاطا "راد ید یسااها

 هنس رکاسع ناناوا قوس هن رزوا هموم یلاها ندنفرط ماع ناطاس

 نیکسآ یلالتخا و طیض هللا هرهاق "هوق یموق رح لع هدناوالام, ر موق رم

 رلبدابا البتسا الماک یتسلاوح هرکص ندکدلبا

 ندهفیلخ (هللا ىلع لک و لا ) ند هیسابع یافلخ هدنرخالا میر ةه ود ر هنس

 ندنکیدلردنوک رل هده هل س هطساو صوصخ لوس رم راع ناطاس

 et ط ماع و ںواوا لصاو هدرعب «مماع ناطاس روک ذم لوس رم

 دناوا لو هبا مارک او زازعا لاک هروب نم یاناده رکو لوس ره

 9# دعج یر كرخالا یداج قرهلواندسنءداقو ههو رم هنس دن

 ندی رغلارظنم شنا قرهلوب عوقو رکی ب رح رپ هددیز هدنتفو رهظ ینوک

¢ 



(2 
 تیام هدنریهسم كلیسع نب ثبثلا یہا میش ناک هدتهج ماش هلبا ادب

 ردشلوا فلت و قرح لاوما و توب قوچ ك, بولوب

 سدر هدنناضر هم ده وگ ره هاب ندنکیدلنا ناثحامع ید الاه خاطر

 قارحا ید یرابابتک قرهناوا سبح ندسنفرط ماه ناطلبس موقرع
 ردشلدا

Eیرلکدلبا راهطا وند هنوا كل سلاها ىس ەد لب ( عفا )  

 هروک ذ٥ هداب هدناوالا یداج هموق ر هنس ماع ا یان ندنایصع
 الیاسا ید یتسالاف> و فار | رطا یک ییددلا هری دص هضبف هلت کر ح هنن رزوا

 ی راهح یکتا ییرکب e یا ندناعوفو روک ا ا

 ره كنيلوط كر :دنا لوز لوط و روب 0: لّ تا .A س هح ات ) ناصو (

 یور لوط وا تواوا هدنروص رولوا لومع س ترح یھ كتسهنادرب

 یسهدلب ندع و یدنا نا و روت یو و ك ندن داع>ا و دالوا ل رماع و

 نجا دبع نا نیسیح نیا قیدص نا نیسح دس ندمالع ندنراتکاس
 تی مک فیت رارازا ىج وا نوا كنهدسملایذ تاذ مان لدهالا
 یدنلوا نفد هندع كرەدىا

 تویلوا تاعوقو رب رحم ناباش هدنف رطیر هنس ساو ترد رول زوفط 21

 لیعاعما ءاش تال هدولقا مان سادنا هدناولح یسهس ین زوب ز وفط
 دار هلا لې نا نا فب رش یرما زاعح هل راربخ توک كفرمثلا

 ماشو رصم ندببس وب و لاتف و برح نالو عو و ءدننیب دم یا عاره
 یشانندراسخ و راضم نانلوا هن رزوا جاج لفاوق رکید هلب را هلفاف حاج
 هدناواحیس هنس ید زو زوقط تیاهن و تالالتخا و شر وش نالک هلوصح

 تب و یب ردارپ كرهدنا موجه هدهدج هن ززوا تاکرب یردارپ عاره فی رش

 یک در تک ا ا



27 
 تاکرب فی رش ہش ندکار ارت رشت ترد رکو یدو ید ندبنفارشا ی

 نکا جد هنتفو يیدلوا لخاد هبهدج نودا لنو یرلنانلوب هدنتنعم 3

 یدلوا لصاو هب هناع هطد یژربخ یکیدلدبا

A.V.راک قیا زج هنن هددبب ز ینوک یلاص یجدرد كنمارطا مرح یس هنس  

 ندک دابا قارحا ییاوسا هلا رومظ ندداوسلا قوس شنآ بواو عوقو

 لاوم دال و شلوب تیام هدقرابش باب قرهقب ید سه نم هرم
 ردشلوا فلت ايشا و

 یطبض ل( رامذ ) ماع ن زالعاس ہدنعا یرخالا یداجب رش دموق رح هل

 یک رب كہحر و تک رح نر . رزوا ر امذ كرهدار اضحا و رک ا نوعا

 ی دک نشا تماقا نوک چاق رب هداروا تولوا لخاد هرامد نوک

 E ط مارو مو لع نو هن رژوا ( ی

 اجو ( هاعنص ) ینوکر ازا یجزونط ییرکب كدرفلا بخر كل اردنا د

 لیج نائلوب هلاوح هبا هنص نوک لاش ینز وهط كنابش رهش و تضوهن

 رول ص لج هرزواكکود یتکاع ندروک دک هلتلصاوم هنن رزوا (ین)

 فرط ره كنامنص ك اردنا بص و عضو ی رلب وط هلا راقم دنن رلکنا

 یدلا هر هرسهای هلا هطاحا

 ندقخ یانج هلعطاوت و لذ لاک ید رصان نا دم نالوا یک اح اعنص

 ناطاس و یدلوا ردنا دادعسا هللا زا ینعفر كنس هیاب و یعفد كنند

 یلشولا ماها نانلوپندنصاوخ قفتم كنک ًاعاعنصو ندنس ه وقءامصخ ل ماع

 هناعا هنکاح اصنص هن رزوا كنو ینوطا یرلا نیسح نا دج ریما: و

 رهو ۶ راد شوط هه راح هل رک اسع كل رعاع موق مع کلر هلک هدادما و

 اتداع هکر ل دشرمک ر دق هل هحردرپ هنر هداغو و برج نادیم هدنسدعفهد

 برح هحاتس و ماعلا لاق یه كن رح ور ۾ زاید ]0

 ارك و. امس یرکاص ك ماع ناطلس م یداوا ماجا ضابیح
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 .هنفرط نع .هلموعو موه لاک بوئاوا عضو هفالغ رابدا نوردییراصفیسو

 موق رم ینوک ی جا یعرکب كنلابعش هروکذ م نسو م یدلبا تعجر
 رصاسا مامالا نا دجا۱) یردارب ۳ را لرەدىا تافو رسصان یک اح اعنص (

 قم رصان دج ینوتم ۵ ردسشتلوا بیقلت_هلیمات ( هللا رصنتملا) یدک

 تدناصح و لدع یتموکح صا هدتایح تدم نداء داوا دهاز و داع و

  ۰طوف ںویلوا ناعوقو زہ مقر ناناش هدفرظ یلاس زومط زوب زوهط

 قرهلوا هات د دود ساع نا طاس هلن رد ص ره یاب سس نوا زو زوفط

 نوا روک ذم رش هدهرص ول توالوت ایم دنکرح هرزوآ قهروا یاعنص

 ره یامت هنادمکح قردلوا مقاو رة فوسخ نیس نهان یساربا رازاب یش

 یتاعوقو وب یخدینوکی جز وتط نوا كروکذ م رهش و ه یداوا فم ًایک
 یدلوب ع وئو يطع هراز ر هد ز بفاعتم

 € طرص هک هد اهنص قرهلوا هات نره كرماع و2

 د کلا
 مج لد صو كارما ضف "هدروآ و قمروا یامنص رماع نا طلس

 ینیدلوا زواصم یک شع هدایب ویراوس یرادق» كلرکاسعیکیدلبا یهجت و
 ندنرزوا رامذ هن ځد ندارواو هعادر هلتکرح ندنع و شعلوا تاور

 هدننبب هضور هللا اعنص یوکح یلاص ییئزوتط یمرکب كرخالا عبر

 هتوتلادعت هداروا نولوا لصاو «( ندح) هاو هددفاسص بس رو هناعنص و



۱ 

)۱۷( r 
  ۱ر با برفت هب رهش اعنص یوکے نشب نالوا یسهرغ كوالا یداج ا

 قفوا اهد ندنایه و قنیجع هبهمزال مقاوم هلرب رادتبا هیهطاحا یرهش

 كرصان ردا عضو بە رح تالا روشوارع (هدارع)
 نیسح نا د ما و ىلع نا دم ماما نالوا یراعصح ل رماع و یرلقفتم

 ل را رکسع و تعاجیلشو ماما و مامالا نا دجا یرما ( لا )و یا
 لصاو هن رزوا یسودرا ك رعاع ناطلس هرزوا تعا برح هن هنواعلا لجال

 روآ نات هد هيا رل دبا مات رادتا هنهلباقم و مای هترح و ه رابدلوا

  1شا دیق لیغواو لشو ماما قرلوا ناشر و م ندنرافدمهاوا تمواقم
  ۱ااو اباخ دلا یفتدلوا راوی بدا نیست تا درسا و

 ناض هر ندلوالایداج رهش لاق و برح ویشا و ه رابدلوا رارف تع“ ناباتش

 بودا دانا اب و ها سا نیکد هننوک لاص ید یمرکب كش رش

 ندنکدزبولا تدفع یکی رک هتن رکتسع و یسلاها یرهش ایک قترا

 ند فرط مماع نا طلس یولوا نو لغم نوت نوت رلیلاعنص هدروک ذ موب

 ںولب راقیجندرهش رصان نا دج ا اعنص ک اح و ه یدنلوا طضیرهش اعنص

 ماع ناطاس ٩ ید لو ھے بنش هپ یکد تالاوش و ۹ یدلرونک هدر

 مامالانا لضلادبع نیدلارق دیس و یفارشاو یسااها اعنص هلواندلاوز

 هاشم رک اع ناطلس هدلاع یوداوا هدندرن ناولس ننادش شا رب طلا
 یدلیآ ل ۱

 ییاعنص هدنامز ییارادم> دل رهاط نا صاع نالوا یس۶ اع نا

 لتف تفولوا یتوقیم ( دسانب) هدتع نع نالوبعوفو هرزوا كعا طض
 د رزوآ لدسا م رار هللا لوخد هرهش ام ناطاس یثان ندتگیدلبا

 مامالانا دج ا یک اح اعنص هرکص و ه یدلیاراهطا نضع و ظیغ نالوا

 هللا تزاوشنالوب یلناق كنس و رهطلا مامالا نا هللادبع و یرصاتلا

  0كراو و ه یدردنوک ه ( عن ) یراد هک خو ندهدان قارشا و نایعا

 د ریش و هدر نالماعم نالوا هنن ررزوا تواوا رار ید یدالوا و لارع

۷ 



( ۱۲ 
 يالب و جم برگ رب ندنغدداوا هدیر وص کج ؛سیعهدبا لم ازای

 4 ۱ یدبا دیش

 ( هم رمل و
 فارشا هد راماما اعنص ناللردیوحح هزعت ندنفرام رماع ناطاس۱

 ۵ لس ۵ رص ناس یرافح نالوا هن دال وا و لا. راو و هناسعا و ۱

 ناعما م اش ها ناوضر اا و لاو هزهدسنفا ناسخ

 رار دیدیا یعر كنا هسا یدا وا ا ا

 نوا فو رعد هلک د ارنعتکلار اد هد و>د هر امص ساع ن اطا مود ره

 هدنسااو ا :ll مص نودا اوا 6م ۷ را یا كنولاخ مان هود رش اسد ٽن

 هده راس یاتنا هرکص ندقدتلوا ا لس سد الماک د نوصح و جو رب نانلوب

 ییساعر رکب ردد و ی 3 نالوا سوسک هدب واوا راتف رڪ د

 ۲ یارشا یک ی دردل و ام ا ہرا نا ؟ یهکدا ا نوا ناب ها ید

 ردنا فاز هللا لرح اط ر یرادسوگ یخ رب ندهداب نایعا و

 ناددح یاذتهسا و ردع و یاسنعا و م ييدليا احا ڭمو رەد ەرە وا

 نایعاو .دسا ی هلن اب راش یسع نا ب ربا ددی اید یسهس ۷۱

 تدوع هننمح نع نداعنص ناععسالار اهدیرا یخ رب ندامنص

 نکا

A \ ¥ماعالا نا ندلا نت نا نا فرم مه" لل ]واخ ید سس  

 ساوا تعسوت سو دنک یک ینئرا ناژاب کوا تااوانا یداج یدهلا

 ھه یدلباهعاشایرللبا نع تفلح نوادنا حورح هد( هدعص ) هلی ۱ | عدد

 هثاک و ه زدنا لزّزنم یه مما تاود نایب یرو-مط كموفمو



 . ثالنوکر ام ار طئسمو و رد شایان و بلج یراشعو لا 0
 یتدالو برات تولوا یدالب ( عاصم) ناک ما ج تېخ و هد دواس ۱ 3

e ۱ 3 ۱یسهنسرب یمرکب زو زوّتْط ییباقو كموت محو ارتش شو $ ید  
 ردلشعا وا ناس زن وص تو ا قو ۱

 دمو مع هنس سهانژا نا دچا یک اح اص نالوا سارو [زب ۰1 ) هوا

 یارشاو نایعار e نال ۱ تو و ا لیا موق وال یک دا تافو هدنف رظ

 a ےس ندص ارط رماع ن اطا ی د هلچ تو

a 
 ازال رم هدنس هیلصا تزیطكب وترم راخراوم)

 یک ید هو و هاله مک قوح
e 

 ك هح او و
0 

 هررب د یداوا ا 1 لا 3 ارهددا سم توش نادناخ هحس چب 1 5

9 
a ۱ ۱ ۱و 4 نالوا كلام هنگ تالو هدهسلا راردیا ال رازه  

iلوا ندراتو و ینتدلوا رماع ناطاس نع تنطاس نبش ا  

 هدنخب رات ۸۰ تولوا ۱ انا ر وسر یو نگ تالو ۱

u 1هب رماع تلود ی۶ ماقا ویلا ندناسغ ی. یتطاس گره  

 مکح هرزوا لالّمتسا لب زوتط یک كر هدا التسا نوت  وتس

 نازخو تامهنالوا مزال ههاشداب و حال و هناخیچ و یتا
 املعو کود كلا نوزفا لددح کرم ال و رها ورر و مسو ۱

 ناسحا و ما 1 کا هللا هل هلام و 8 ثم دحعلا قرف هیاللضف و



( ۱ ) 0 
 رز وشحلس و سراف و رده تارا و نالوا مقر تحاص و ملف ۳

 ماعنا و ناسحا و تاعر هرو هندادمتسا و هرم تا نگه و

 بانک ق وچ كا ندهبمفاش هتف هلسفلوا بهذلا فاش و دا

 تودناهشدلئاسم حارختسا و هبملع هثحابم هلا اماعاعاد ب وا عج

 هدنندمویسدنلو یحاص قاخ نسح ورادند و حلاص یونسو یس

 ۱ بودا تناها هدابز هرانلوا جراح یهدم و هتسش اخ هب دز

 بجوم نلتف تنداوا تقاو و علطم و حام نراناف كنرانلوا

 کیدنا لتق بویمرو نامز و نامآ دسب نم بوروڪ محال

 ۰-۱۰ یٌسدلوا هدعلروخ و رجع هدا هب دیر فااوط لدا و و

  هدنتمدخ ترا كناشا دما یحاح نانلو یسالاورصم هدنخرات

 . هدنخشرات مان یناملا صبخات یناملا قرب همحرت كندفا یلاع م نالوا

 (ردر وطسم

 1 لحاو هس و او اش دما | هدرمحا رحت كت هبرصم کا

 ۲ یزاب چرا

RNدعلاف هنن رهراما لاوزو ضامن 4 ر ر تاود 8 یس دنس  

 ردنا سو ہم یک وشو اا مالعا اب را تلور هک هل وس ۰ یدلشا

 یکیا لوح یرلب وط هلبا هسکارج رک اسع ارش هدنمرحم هموق مذنس تاعوقو
 ۱ صد ندارواو لصاو هنسهلکسا ( نازج ) هدرجا رح لحاس هوس هوطق
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 فوخ لاک یسااها نارد بولوا لخاد هنسهطا ( نار ) ,رکصخدفدلا ۷

 دی شماقا رک كف ید ندروک ذم لع م رلیدشا رارف لج ندرت 8
 ندرلنوب و « راب داوا لصاو هناحاس (نیبا)ندندعو (ندع) ندارواوهب(اح)

 ی درک ن یسح ربما ندنسا رها رصم هدنرخالامیر هعود رم هنس هنب هرکص

 ینددلوا لوڅ بّوط هللا هسکارح رک اسع اهد هنیفس هعطق چوا هل تدعم

 ندع ًایفاعتعو م رلیدلوا زادنا رکن هنلحاس ندع بوک ندیدنم ناب هدلاح
 دنکلعندنفرط نیسحرما ها رلادنص هنفرط ( یرفاظلا ناحرف) نالو یر
 لوس موشا ر هل ردنوک صوص لوش رم ناذینسالالجال نوعا كارک

 یی رمآ هرکص ندقدلوا لوف هلا ماشتحاو ماوحا ندنفرط نا و ۲
 رها رلذ وب و 3 یدردنوک سی عاقر هلا لوس م ندنرلءدآ ودنک هو عدلا لجال

 راع ارح وم نولب ر دک راما قر هناوا مارک | هدنرالوصو هد تایشح
 ره دا تفایض لوب ر هدنکیدنک هننا كناحرُف قرهقح وراشط نیسح

 تس یرکیدکی اک ارادو نکا راما | لش ادا ی
 د وا یطاءنااده

 هما صع!ماعا ندندع هل دص تاصاومه رهش( نکد)نیسح رها موق ص

 یرفروک ءرصب هدروکذم راتو مه یدسلیا تماقا کتل كف كرهدیا هن رفس

 ند هرب وییددناوا طضندنفرط م رفا ةفناط تکل ع( نمره ) ناکهدنرغا

 یه راجت ناتسضءب نوشالود یراناصروف حرفا هدر زکد نالوا ردقهندع

 ربماو ه یدلوا لصاو هنع یراربخ یراقدلوا هدکمنا تراغو بهن و طبض
 رای رکن روا هدنروص دنه هلرهذک ههر ا لاحتو نا کو ناد ی

 یدتا رەب راح هلا

 ( همح رتو

 ا هدرما رګ یدک ناش رسا موفرم
 یاس هنلوصو

 ود جرا 4 اط هدنرلخشران ترع) کرلیکترو هدا اوا راع نرف
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ارم و نکد و ارگ (ردشلزاب
O نکد بوددا الیتسا یر 

 

 توق هللا ذخا یخدیزمره رکذلا فلاس و ۰ راد ابن هل ما اتوق

 او لها نالو دلار لاو + لی ا

 ناطاس یهاش تاریک هرز وا كنو هرادداشاب هکمنا لاصبا ترضم یلک

 یروعوصنا نالوایهاشداب رصم :رماع ناطاسیهاشداد نگ وڈاش یفظم

 یدسخ ربما موقرم ید یروغ شدی دادمتسا بوردنوکرا همان هنفرط

 هودسنک یهدج و نیس هتمدح و هلا نافس ردق ىلا و رکسع فا و ح

 هب هدج بولوا مدآ كافس و ملاظربنیسح ۰یدللا لاسرا هللا هجوت

 هملق هدج هد ۱۷ بصغ لامقرچ ندراحت اهظو بج ةد اوو

 هدهسار اوطیسم هدنخبرات یاب مجنم ی دیک اک هد هلن ا

 كانببسح موقرم ارظن هنر اکهلاروطس س ةن حص تش كنىراخروم برع

 و رولشالکآ ینندشالود یرلوص و هدنخشرات ۱ اهد

 جد لصمم اهد هدزمخرات وسشا فک 1 رالتسا یک کلبه ری

 تاعوقو ہد تا بواوا شہلا ندشااوقا كخروم حاق بو شادیا

 دادمتسا ندنفرط یروغ رماع ناطاس هلهحو ینجهلشالکا هدنسهرص

 شرع هنلحاوس رمح ا رح تقولوا ندنرافرط راکنرف هچرک یدمتا
 ضرعت هده هرصم لحاو-س رانو هرخالا هده سلا هد قلو بعوقو

 ربما موفرم نوچیا 1 ین راضرعت تان هموف م هشاط ندنراکج هدا
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 و هنارفنضغ تاکرح نالوا ها تا 2 ۳

 هر ر صم هان نوش یان e 9 ا هب رصم لب ندنفرط

 هدنشهح و 9 هرزوا قلوا رار هلاراد و و کا 1

rی ی هیاع ج طمع هتفر هنفر 0 و  

 قازوا ندهظحالم هدک یدلدا رومام كت رما موقر«نوچیا

 (ز مو ِ
 هر دم نودا روهط مج قل رحرب هلن رهش ندع هد ههو رم ۳ ۶ ٩۱

 لاوما قوچ كب بونأب مدآردق زوتوا قرەلوا قرن ی یدو و ةینابفس ۱
 یسداو ك یو دج یجنزوهط كر وہص رچشو ۳ ردشلوا نهار ايشاو 3 :

 نو بیا بک بیش رح ندا روهطجد ی ا و (دبرت J اک هدنسایلع 0 1

 هتسلاها 9 اساو لاوما فو كن :یسد (LÊÞ ارو و ۰ ه ردشذاو هناخ ق

 ردشلو ا

 "ساد ونتج ی رع تیج یا یرک اع ا ماع ناطاس هد و 3 رې“ ۱

 (سورع)و(نیصف) و ( رع صح ) كناهوخب هاو هدفاسم كلتعاس ۳

 یدال ا طب ص یوصحو ا ی |

 ارم وک یسترا ج یحنوا كن رخالایداج ییا ۷

 ( ربشد)یشاوطو ( بست نیدلا نب ز ) نالب رذنوک ندنفرط یروغ ناطاس
 قلوالصاو م راع ناطاس جد نداررا كر هلک هل رهش دز ر نا 4 و

 يراهوف مع ید ماع ناطلس ندنراک ها تع رع ھنن رهش عادر نوح ۳ 1



([ ۱۸ ) | 
 نیلوس ره چ4 یدردنوک یدجاو ناهولاد ع غوا هر ز وا كءا لاصتسا

 هیر وغ ناطلس هرکص ندکدتا تماقا تدعزارب هدندرن ل ماع نیروکذم
 ۰ ِح 1

 هلی رط ندسعو هللا ناموفرم یف سار یکیا ندنرالرف قرلوا هده
 ندعویدراعیحندعادر هلا ماشتحاو هر دید لاک یرغوط هز لع نوح رلعب

 دنب رلمازعاو قوا تباعر و تعرح .دنرل-ة>راموق م جد هن احرف یربما
 نالوایام كس رش سحر راموف مو ۳۹ یدزاب دوش نوا كادا تنواعم

 لهم رتو

 ماع ندنفرط یرو غرس هلا ندلا نزموقرم)
 یراکرلک هلتهدخ هن هن دز

 هو یرماع درحم هده سلا شمامالوا حرصت هک خیراو

 لدب دصعم ثاا شتفت و سحب یگ ا دوخاب و قمردنصا

 4 ردوو همس هده دنع دلوا ترابع

 هلا اد ندحایص هدنرهش دز ینوک ی عحوا نوا كلاوش هموق ص هس

 کک نوا وعوفو ضرا تک رر , كرەدىا دادتما ردو هحابص یسادرف

 ۳ "راه ندنفرط قرش یخد هدنتفو رصع نوک یکیدل رک هروگ دم

 راکزوررپ یلتد ے2 تیاغ یک فصاع یر بقامتم ینوب لر هن روکز دلی مظعو

 روکذم هام هن و ردشعا ثاریاراسخوهنخر قوجكی كرهدا روهظ هنتر وفو
 ك یا یذ كرهدا رومط هدد ش هلل ز ر هدنس هدلب ( عزوم ) هدنورط

 مدهنم الماک هقتع ها یودنا دادتما زواج یهام کیا زدق هن رخاوا

 بارخ ع رازح نوت بوی را راپ بودبا نارو جد ران یکی قرەلوا

 هدنما كن هدعفلاىذو ۾ ردشلیا التسا الغو طعق تدشیسکر ه نیند دلوا

 ردشلوبعوقو اهد هد دش "لززرپ هدنرهش دب ز رارگت
 نانلوا بصذ یلاو هیاعنص هرکص ندنطرض كنامنص هدنلولح یمهنس ۷
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۱ ۳۹۸ ( 
 رش نوجا یلعبس ۵ ( علم ) لسا ناطلسا نیا داد را لقوما
 دالا موق ا ر ل هلا هل رکسع "بوق هروک ذم لک ا ا

 4 ردرلشع ارا رو یم هلج كردم أ ناسا ا ا ند e . رزوا ) م#) ۱

 ار دتا تراغو اغ ییکلم بود, التف یرفنیللا هدنرارارفیانا ندرت ویو

 فا ا ( فوح) دالب وروک دم لح هل اق ارحا یتاعور نم

 یدلوا یلاخ ندکارا رارمب ییلاهاو راج سادات" هاحاو

 تود اتدوعهن رزوا نابذ نوحنخا ك.( نابذ ) دالب ند لح هرکص ۰
 دن ماع تاودیسااهایرلعس# ( الث ) و ( نافذ ۱ كنایذ هدتاصاوم اروا

 هن رارزوا یراقنیه* ینادعب یلع نوع راک دا لتقف رفنرپ هلتفو ندنرسع
 ۰ یدلایدعنیارجنوتلا کب هللا د دېت ین هموق رم لاها قره ود یرغوط

 یتسمالرپ و ناما ہیک دا لس یتیرنوصح هب هموقرع "یلاها بقاعتم ینوپ

 كنصح یادعب ندنکیدلک همان صا هب یتادعب ندنفرط ماع ناطاس صا

 هسبا یطرض كروکذم نصح كرەدبا ثبثت هبهلیحو هسسد نوعطجص
 لب جنالوا مان هل رامان ( هرصاتلاب )و ( هربع5) نانو یذاحتو هلاوح هنصح
 لسح یی ك یا ربا دعج یجد رس او نه رهش ندنشدداوا فوق وم هنط,ط

 8 ۳۳ تا

3aیدلبا طرضیرو  

 هلل رامروک ىغددنلوا طرض لر ۲ لح یاهان الو ۱ هدنشآ هروک .ذم نوصح

 قرلاحر 1م طظ نوح رالبا داد ما و تنواعم A لود تا اف ی هدفارطا ا

 روک ذمبولک ا دود ره لئاص ندنرلک درب و یناراشا 9 مالع ندا اضتفا 1

 نیا لغوا لیا نا او فسا ناف فال مناد ااا فسا یا
 هد( هدعص) هدانا لوا جد ضا مود و تواوا هدنسءرادا رز نیدلارصا

 یکجهدناطیص یهموق مم دالب كانادء» ندنفرط یسلاها نایید ندنغددنلوب

 یقارشا لاععس الا حانح عو نايه یدرصانو 4 1 هرمصات یراربج

 شعا هطاحاو هرمصاح ها طا تام هللصا وم ۵ هربعا هلی | رشک وجو تلح

 هب یراضت) »نیا ىلع نیدلالاج نانلوب اقماق هدامنص كننادءب هد هسا



۱ 7 
 یرفن كب چاق هرزوآ قوا دادعا هییئادع؛ رار هلیسلوا لصاو راربخوت

 دادماوبشا ه یدردنوکهنتمج ینادعب هلتعرسریس یب یراوسو هدایز واج

 ما هبهداب كب نوا هلا یراوس زود عم *هلج كنپنادعب قرهلوب لوصو
 هرکص ندکدتنار سا ییدلارصان و طض ییالث هلمارممدنورمق ندنغیدلوا

 "هدروآ ید ینابکوک ینوکیصتجوا نوا كبجر هلتکرح هن رز وا نابکوک
 ح یدتا ریش ضو

 ما ( هنارعم ) ال (نعل) هلا ندع ساع ناطاس هدښس هس ۸

 یگد 1 ارخالاعبر هر ا ندنماوا تدعو , هداروا بودا تع عهزر هرعل ندردن

 هد ز هلن ایعا رهاظیب كرهدا بصن مایا رەت یدجا یلغوا یتوک ی لاص

 یدلنا تع رع

oمک یرلموحه نالوا هنر وا لع كحنرفا ا  

 یکیدلک كن افس رکن روب هعاطق نکس نوا هلدع هدنمرګ هموق رم هنس ۵
 نوعا یسالروک هادعاد كندع ندنهدلوا لصاو هرماع ناطاس یربخ
 كنادعاو قوس هندع هلتعرس لر هد یهو راضحا یرکسع ندا اضتقا
 هددحاسمو مءاوج هدر هبطخ یرلزوک هعجو هدهسج تاف وا نوع لیمصا

 ی هک هم ی د كمر هم ود رح عو ۰ یدلبا نالعا قوا امد

 تارنهحتو تار قر ذيع و لفاغ ید یربما نخ یداولوصو هز دع

 ندنخادنلوب ايهم هب رحلر هدناتیاعر هطاتحاو مرح نولوا لوغشم هللا هب رح

 هلا عضو رلتایدرت وس ترفل هنن روس ندع قر هویح هلحاس حرفا هدئاط

 هدلد رک و یاها هد هدا راد درک هنسو را كل هش ق رهعیح یرادعم ر

 درط وراشطندروس ییدیجر وا ع نالو ۱ شمرک هرهش نورد هلا هر اعم

 هر : ررو اكنوب 4 رلیدتا ناشر یحرفا لرهدا لتفیچد یی ره تردو مهدو

 نو و ط کلم دکل ۳ و نا :لفدالک !شفحهاوا وا ح و ۲ یطرص دل رهش ید 2 رفا

 ھ
7 



CN) ۱ ۳۷ 

 هناا ید ناب هلتماقا رکتلكف ندندع هرزوا تا طاسا هراهدلب کد نانو 1

 چ دن هروک. دم ااو ۾ نآ می دود ندا و هاشم ندار ۳ و

 هنس هرب رح نارد جد ندهد لح ندن رلک دمهدنآ هر اعم هددسدا رلشعا داره

 ناطاسو ندبلاها ت وعیح و راسط هلتلصا وم هدیلرا وا ا رعص رهش 9 تع +۶

 تراغو بهن کلم و لتف ها رلیدلوب ییک ره ندنرکحاسع كراع
 E لاو یلاها اص هدرو دم راهش و ه ردرلشعا تدوع لرهدنا

 هددشنا راشعا ترساح هنسارحا هیفخ ناسرت هرزوا كعا لتف ی یتادءب

 ردراشمامهلوا قفوم هن رالما نواوب ع ویش تیفک

 لر هدا تدوع هندع هرکص ندکد تا كرت یتسهر زج نارق م رفا ةقناط

 2م رفا ھه ردرلشعا قاعلا هر لا دن هراس نافسهرکص ندکدتنا بارح و

 زە نالناا یر س٤آ زار ندرلنانلوب هدرازاب و قاوسا و بارخ یراهناخ

 هدتلب نیس رد كرهدنا مارو هر رح هد را تان ذنب رزوا كن وب کا فا

 تافلت قوج ك ندج رفا هدناط نوونعوقو هراغ ر يدش €

 هل رخ الایداج امرهم رلجت فا نولاق؛دنف ط رایلندع هناغو رفظ قرهلوصوقو

 ردوا توج نزالب لو ینوک یر

 هماهت و زعن كرداک هرعت نددیز ماع ناطلس هدنرخاوا كشناثلا عير

 یسدیهوکح "هرادا و تسایس سا و یسدسیعر لاوحا طابصتا كجا و

 ینارشا هدعص قلاراوت بودا بصذ مامعاق هلبا هلاحا هاهولادع للغوا
 تعرح هدنرلشح و رلیداک هتندزت كراع ناطلتس ندنرکدسا تعب ید "

e EFC CEY یدنلوا تیاعرو 
 عدا
 “ےس جک

1 AY ۹نایعش كرمدا تک رع هثس رهش یر ماع ناطلس هدنل واح یس دنس  

 اف ههاشنا یماقا هدز و له لع بودا لوخد هب ایت ریس كس رس



(e) 
 هدنراتفافر هرز وا كعا لسد ییدالب هدعص ییارشا هدعص ندا تعاطا و

 فارشا هلا رک ع نانلوا رے ندنفرط ماع ناطاس نوعا ثلمرووک

 هدن راک دتا ترق د دالب هدعص و ۾ رلیدلبا تکرح نداعرص هم و ص

 ( هلمحو و یا کس ل مماع و تدسکم یارحا هسک مات ( لالا نا

 ا یموت هلو هل دصتم و تان كعا تع ره راحود  Slsیەم رع ر

 تویمهلوا ت هواعع رو ات هد هسا شوا مایق هب ه رح هلعز كعا ناشر

 ندناعوقو ویشا ه ردشم"و د هب هل يح ماد ښدر وق و شلوا ناشیرپ ا
 یی یادمبلا دج نا ریما ىلع دادمالا لجال ندامنص دعوا رادربخ مام

  1هر وک دم ناصوف و نکلا ندنعیدلوا تع نه رپ هم یی هددتسدا شفرد

 هل یفارمشا كركر ما ىلع مود رص قرهنلوا لج هندناها كنارشا هدصص

 ںادکتسالا یس لج رک اسع ییدروتوک و دنکن دهرکص كرکو ند

 یاو راع هنن رزوا فارشا هدعص و ه ردشاک هن دز راع هلن دوع هادئ

 ردشلوا بحوم نیکو ظبغ نولوا رتغتم

 یک یرفدتجب رر یار. تانممرصم هک ارج لس

 ییاممعاق ل ماع ناطاس ینوک یھ رک, كناوالایداج هموق رم هنس ۱
 هلل دص م اا رو اعر روما هب اوف هلتکر ح ند رعد ںاھولاد.ع ییعوا نانو

 یدلوا هدسلب لخاد هلم اشسخحا و هد د لاک و « یدتا تع رع هد ر

 زارب ی الاف تارابخا قهلوا ینطلس ناش راسکنا كنه ماع تاود و

 نت رها نده رم ەم ی اما اک ار 4 رسم اک اب یعل یدلا ناص

 نا هنفرط راع یردب ییفیک ندنغادلوا نوطس "هداهنهدف یو دلش امج

 نافسویسانتماقاهددس زكاهول اد,عیجدندنفرط ماعو ¢ یدلنا راعشاو

 ناقس ندشدلوا یلاعحا قلوا راسخ تسد لاصبا دیاش ندنفرط هبرصم



Nهثمافا هداعنص كل رماعو ه یدلزا اباوج یرلمات نب راوص زاعخ كن هرات  

 ید ندارواو تع رع هرامد نداعنص تام ندنشدلاف یانو ص ینرا

 شمروک ی یگعادیع :داروب تو دنا تلصاوم ةعادر هدنرخاوكنهدعءلاید

 سوأمو لالا موم هلا تارطضاو 1 لرەدىا التسا نامخ لف هد سلفا

 3 یدلوا تب اک مانا سکعلاب هنسودنک دیعوا قرفلوا لالا

 هلیساوعد تماما رک دا فلاس قردلوا ندنهداق و یسهنس یکبا نوا زوب زوتط

 نیسحرما هدن | ینیدلارمخ یلوصو هنا رگ هلیسادناموق نیس رها كن هب سهم

 عیدوت « (نیدسلا حالص) هیتق هلل بتطست هصوصخت ثار رك هتفرط
 .ندنفاستعاو ل لاوحا كند ماع تلود هسا لأم كنارب رو 0

 اعم كنو یسالاها نک راطفاو ندنعددن)وب یغاطو یانو هیعر لاوما

 كن دافحاو دالواو كندوحو ندنع؛دلوا ناشد ر و لدحصم مایا شا یاددعا و

 هناعا هنسود:کحو ندنسلوا عفر و عفد نددیناع ٌهطح كننايعاو اما

 ۱ یدا ترابع ندنسادا

 هر لادعب هدقدلوا لصاو هنیسح ریما هلبا موق رح لوس ره تار رڪ ویشا

 هبهروک ذه تارب رحم هرکصذدفدنلوا نیبعت لع رب صوصخحم هنتماما كلّوس ره

 هلا هب رکسع یارحا رکید نانو هداتفافر نیسح رها نوا قلزا باوج

 هنارا هبا رها یب وتکم روک ذم هرزوا قلا ب رابآر یخدسکر لاو كما هرواشم 1

 ییوتکم كندلاقرش ماما ه یدنا كا رح هلا هیر فا نیافش ناشالوط

 ندرانوب «دهسلا رلبدرپ و یار نوک ررب یر ره كنهروکذ م یارعا هن رزوا

 داشو قاشالک | دد لوا تولوا جک ك ا كوه مع ماما یرب

 فرش تانک او درون یسودنک درج هد واوا قاناسعت همه اع نا طاس

۱ 



) ۲: ( 
 ۱ 2 رفا نوسحا كنلب یدو توئلو هداوعدوب یی راکفاكعا ب صو

 بلط گم رادقمر اغا ند صاع ناطاس هلع ندنغ> هناوا هب را هلا

 كب رشو قفتم هلمزب یسودنک هللا هلم رغ هبراګ هل ون و یسلوا

 زا رحا ثعاب هر خاد هو تاهاسو زر تحوم هداند نه «دلاع دلو ا

 ۱ اک وب رکا و کج هلک مز ىسلدىا راتفک هوالع جد یتحوهلوا تا وثم

 تقولوا هسیا رابا هداعا اخ و بنا ی یرامدآ نالب ردنوکو ردا تفل

 یتیدنلو فح كندلا یرشو ییددلوا مدار ندن امد سس ی ی

 كنلوس رح كموف رم ماما ردو دیک ناوج ند رم عو یتغح ههیح هرهاط

 ندرلد رطا مارانو نیسحرمه ایر وبشا 4 یدتا نا و یار نیکو فیووت

 قد دنلواراضحاتادیکیا نداکذو لمعیاجکا ندد وا نیس و س ٫ وصد

 نیلوس م 4 یدلردنوک هنفر ۳ ساع ناطلس 3 خا نال زا ررح لاو: ۱

 قر دنلوا تیتر و تر لار ط ماع هدنرلفدل وا لصاو نر

 لاصعسا هرکص ندودالک | ییمومعهو ك هبا ادم ی ون كسحررما

 رخ صحت یسلواهدعاسمالام لرکو هوق لکه دبلاطم كنيسح ریما ید

 نیلپسم كعا دا مح هلا رافک هل ےصوص> ییعددا وا مس یسلدیک هنفالخ و

 هد 4تساا یدتا هدافا و نام یکحودا حالو و زوو ثعاب نوا

 35 راد كرد 3 دن ار كندناد سعد هدرک رب صاع

 8 ندسور 1 ی ۵ ندنکیدتا ناب کج هک مزال 3

 ٭ یداباهدافا نسوا راضحا نامه کنن رالوس رم كاتسح ریما و لا و

 ندنشدلوا هنن . رزوایرکف 9 و یآر كن ادع د قعر و لیمتاش ٩ ماع و

 هد روح 4 ساع قرةللوا ر اصحا و بلح 7 وا نیموف رح نیل س

 چ ردمللا ےل دن رزوا رسم مع ناطلس هژر زاغا همالک یناد وا
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 كن و دی ترا, نرم تیک

 شلوا زناج ل كالوس رح ر ۱ نیز ویا یغبدلوا یناطاس نک و یسجنر

 هرس ۵ :تسلا مدنا ررتسوک هرس و يا لتفیزس ید ا

 راو سر و ۰ یدلبا توکس رەد ردوا بو اا دین و نالا ا

 NN ENR و روا كا د

 کر دلو وک ۰ رب دلبا ت تدوم هور ط كتسح ریما کار ا ا

 یتیدلوا قداص گان یا ست ماما هدنراک دتا ضرع دخت رها 1 ۳ 8

 كر هدا ثباجا نیسسحررما هنتادافاو تاضور«ء كموره ندنکیدایا نیت

 هلتر وص ندسح ید یلوسر بو زاب یت کد! احا هرزوا یهاوخد

  یدلب ۱ هداعا

 اج هرو و تاهولا دبع یلغوا متم هددیز 1 ماع ناتطاس

 هدف هر زوا كعا عج و باج ع E کج هلک كنهب رصع ۳

 كره دا عج ر E توردنوک هن همزال مقاوم ۳1 یوا صأا قلا نبع

 یاف كنس هلج و نود یرادعم كن هی ولج رک اع هد هديا ي

 تاب هداعو و برح كن هموق و5 مهر ؟اسع ندنعددلوا نوح هلتشخ و فو: و

 یدلبا طبض قزدلوا نهر یتسایشا و لاوما توقیذكنم راسدر نو ربا

 چ هرماع تلود تت ی رمما هرم ا ا ¥

 نیا هرز `

 یتکلم لرەدىا ریل نا کز ا ا . رز و مات ناطلس ید نیر

 ددع یا هر هدن لح ند حک ندنکیدتا ع یا هلسمام هدننهذ یکعا الیئسا -

 یلغوا ل ماع هدناوص و هب هدب لح و نافس و ۰ ی "

 یراوس یلیخر چد ناهولادسع ندنگدتیکر خن EE هراهولا دع 8



(1۱) 
 هلا ا ییددلوا ص یون هدشاساا یداک دن هد كح رها هداب و

 ا راشعت كد لودتکه سا كنيلاها و ندنکیدلنا بلط كحدس هاناو

 رارو كرهدنا زا یی هلن كح لاها هفاک ندنغیدماوب هرخد و داز یاک هل

 هلص وم مان (ایعر هدهد دح یا یر :٩ ایر كاهولاد,ء و ۰ رلبدلنا ۱

 هن رز وا دع وق مع رکصاسع ندنفرط ۹ رہ ےھ ناق ندن رکدشا ترا

 زداک نا یآ ار هشود دسعر دن ولف ارش هاچ ليسا دما | راد وط

 نر او را یاب كاهولا لرمع تولوا ع و٣ صم ںد رم و لود تاغ ید

 بو لیکج یرغوط هتمج دییز نامه هلیسهنوخ و هنوع ندتفیدارغوا
 ۱ كنو ¢ یدروتوک هدب ز ید ییسهناد ر ندر هلک روک ذمو و یدک

 اوف و تارخ وا هناح لر هک هاب روش هدب كح هب رسو# ایی هت رزوا

 تب وک ن یس هل دسلا راو اش قلعتم هاشحا ردع یکیرافاق ۵ رک و

 هعلق لوس ر هدنارق و رابدلا تلصاوم و تدوع هنارق لیمحتاب هراهنیفس

 رل دتا ان

 راځذ و داز ندهب رکتسع همام و ه:تریلاغ هدرلاروب كن هب رصم رک اسع

 لحر مان € یلب زا لوبم نا رک: وا ( دیو ی a یوو تاس هنکر ادن

 ربهط زور ائداع اردنا هناعا ید تد ِ یک یخاو قداص

 ا تدا 9

 ندکد ادا تدوعهن رلنطو یسلاهاهدلدح و ندک دتا رو تقو زا رب ندارا

 كن هب راجو هرم ناغسهرکص ندکد لک رکسع هب هدندح ندنفرط ماع دن و

  ناطاسهرانوب و سا 2 كن رللبا دشدما هدنتهح ره ك رجا رڪ

 کلک هنارغ ند ( علیز )و یساادنا راتسخ تسد لاصبا ندنفرط ماع

 حون نبا دم یش هدیدسح هل رها ل رماع هد ونارغوا هناا هددح هرزوا

 عار یجد ك هوس در E و ۱ شما ۹ و ی ندا طظ



 یلاها هلن رکو رمز < انبع كرک یتریوق هنلاح هناریو نزاءقارپ شاط
 ۱ رلبدب داوا ناشی و بودنارارف 1

 و رکذلار ام بودا تدوع هر س ندهدروا ی ەددح نیسح رها 3

 زوب میلسم هللا كنفت هب هی ندنارق هلتطاسوو تنالد كنيعلب زا رکب وا
 قرل رایج هە دمو دره رک ایسغو ۰ یدردنوک هنیفسرب لوح یرفن

 هر رب ر ا ندنشدلوا ) یاسا لسا ن نایلس نا لر ( نی ط ۰

 هک ات هرکص ندهب راد و ۰ رایدشتوط انو ا ۳

 7 هدنار 1 ی را ؟ و فارسشا 4 هد ز) بفاعتم کد رايا ریش و ۱ ۹

 0 ا NEG اكل ا ۳ و ۱ را

 هيد ها لوا جد ی! روکرب و وو ۵ رل,دلرا | اعدت ساو باط رع نوجا

 ۰ رابدتبا اضاو 9

 هد ز هلب راتفأفر یرک اسع رفن زو یک یرلکدتتسا رله دب ز نیسح ما " . ا

 كنب رک اتسع يماع ناطاس هدنسهب رق( ی )لو ء١ یدسلیا لارا . ۰

 ا 9 تلج رکتسع هرو لرد 4 و مدارپ نانلو یرربما ندا ر لای

 ٠ هب رو رال هد ز هلا هب س٣ ر ؟ اع نانلو هد دز ندنسلوا

 مر E ۲ اسع نودا هر راح هلا رم 1 PIR لرهدیک هنن رزوا 5

 هنس رو ) باغ ) ناعرا اع ندا ر )ار 9 ندروو + رلیدلیا ب پا رخ 3

 ا ۳ 7 ا E ه مدد ج و ۵ 7

 طاق ناطاس يخد « روم ب ووا قوس دانچ (روم)هدشب رع وبا

 ۱ ا ا ید 3 اف هد نارنج

 هلا قارحاو تراغو بتمن نرو ۰ هب e کتا ناش رپ و



(OR) 
 ید لواری نو طرص كنید ز ندنفرط رولرمهء«هدالولح یمدنس ۷
 4 تیغ فن را كوب یدلوا لصاو هد( هنارقع 0 ساع ناطاس ی

 قمر انروق ندنسالتسا لژولرصم ییدماجت كرەدا عجو بالج رک
 ل ارخالاعب رز ۰ یدردنوک هدسز هلعرمس مس یکللادبع یردا رب هدزوا

 هدس ز ا هرو سوح == نالو ra كالا دم, ینوک رازاب یجت رب نوا

 تیس ریما یربخ یلوصو هدب ز هلتر هر یر كموف ی | لصاو

 نام دا لر یرک رج رفت كب لس هلا و نک اروا هل تلوا لصاو

 : فدا كفن ها هدر کس تاكل درع مه یدلنا تع رع هنا زر

 یراقدقبج هبهبدبز قرەل وا ملسم هلبا كنف یسهلج كنه رص رک ابسع

 هلت یکید لر وک نیکد هن وکوا د هنا راطوا الدو نگر هل وو

 یدتاالتسا ین واق كن هلجب
 ۱ لصاو e مان ) طب ( هک رج لوا ند+ مصر ۲۳۰ كللادبع

 ن نیدلا: ی ی (نازج )و مه یدلیف رارق هدارو | نولوا

 هدرو ذم اج هدلاح یرلفدا وا هکتار هلا هب رصم ر ا ا دجا

 ترشا هو اد هر 4 راع نیس رقو دلو ق الم هلل رک اتسع كکالادبع

 ۱ 0 ۰ يطع هر راصنر 9 تباع كل ار

 یش u ۷ 7 ۳ بیت و ۷ 2س نا ر

 یتآ هعفد چ وا هم | تاکالادبع هدهن راس یان او 6 یدشلوا لتف

 یا نوا بده رص ر 1 و ۰ یډردښ مر هدنس هعفد ره قرل روا

 ۳ نکا طظ ا ار 1 كن رفت e قرداوسعوقو زا ۳

 05 هدس ر 4 راثا ادل

 لو کو ۳ ا 0 نودا تکرحب هب ر ا ۵ . رزوا كوب



RN: :ید هوڏ ر 8 و تماقا ن ا  

 یوک هوچ یکز ومط نوا ی اوالایدا ۳ ۵ یعص ند ڪڪ ن 1 قالا ۱

 تلا مه ود هب واط یقدهو کرج هن رز وا دسر نی حاصلا ىلع

 .قوح ك 3 دفاف رو 6 یدردنا ق ودرا م لت او 6 یدتا

 ندااز ِع ضف رش تولوا رشک ی دوحوم ندادن هد | فاصلا ۳ :برع

 ۱ ندنرلفد] وب ایم هن an قرەلوا را ار ید یجلب ۳ رکیویا هیتفو

  قرهقبح وراشط ندرهش ںاھول لاڪ یٰلعوا و كللادع کردا را :

 تفواعف روا ب بور و "تافل نورفا نددح هد هاا رابدتا مای هب 44 راح

  تدوع هرهش ارن ی هل قرلوا جورج ید باهولادرع نداق لوا ۳

 ه یداک نک زاد لوا ندکلااد,ع یسگ < ناهولادرعو ۰ رلیدلیا
E.نکا  

Faی  

 از
 "ر ک دا مع یکعا رارف ندقراش باب لر هلک یخد كالادرع اقاعتمو

 اچ
 م سا

 هرو لبه N یز وم فن رشو یراصاا دم * یا ىلع ٠ ے2

 ۳ 4 و ۳ هرزوآ تا ریز ها۵ ۵ تی را

 © ۳۳ هزعل هل لس زر ۳ ۳" ره ا تافلت

 یاو ٭ :یدلنا تافو ۳3 م ندن سهراب ناهولادیع یلغوا ر
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 ۱ ح 7(
 كرەدىا ال کلم نوکجوا قریلوا لاثتماو تعواطم اءطق و الصا

 و امت یا اخر اھو لڏ عاوت آیی لاهاث ۷ و رو د رافص و راک

 را ڪڪ و را NER لس رما هک ص و 4 زاد دلو ا ن کاشت هدراوا

 رگ نا ا ندلا نص ) هعن رمشا یاف I ندنراغص و

 هرکص ندنوکحوا و ٭ یدقاط هرز ندنراراغوب ید سوک مات ( دحرلا
 لا ) نکاس هد ودا تا و ¢ نیدتنا ها ییلرس كموف رم "طاق

 هن ماع ٽلود هدننا تانک: مان ( ناعج نت لیعاعسا ندلا رم نا

 :نیتدکب دا رب ورخ ییددلوا ییاوما ل (نایفس ن فیفع ) فرش ندننایعا

 ه یدنرونک هد ز ظذ ات هرزوا قلا یهروک ذم لاوما ندذاص موق رم

 هن رز وا یسعا داف یعدداوا یش ر قلعت ھه هلاوما هلب وا ا موگ رع و

 نوک یکیا ندب رض رثاو ه ید: وق هنادنز كرهرردتا ۳ یو رح

 - E كنس راما رس

 نعانو A ۵ رک ۳ ثرراع و به رف وب ی e ر ںیسح ر ما موو س

 نونا قرەلوا ۵ ارا aka د كب نو | نودا هرداصم ر ۱ رگ ا هودنا

 ناجا رب هٿ راررب ره ام نیم كد ز 7 و ۰ یدلا

 1 هدنا
 اعب

 رها ندنراک دا ماو هکعا لق یسح ريما رها بلط ییساشا دعو

 ls هلا دعو رار 0 یتکحهرب و هلک ز رع دلع ل ( همن ) نیس

 هباروا ندنغ؛داوا هد رط لحاس روک ذم لح و ه یدلدا نکس لا

 لاک هل سود ید نالس ریما نده ریو یارعا ندنکیدتا و نک

 ا 0ا افا تدار يالا ندینیدلو هرزوا



 یاقا ا كموفرم و 4 0 یدرر ینناشامم ده ۰

 واو + یدانا نصا ماتمکاق هدر هدب زو ه یدلوا ناکا یی

 یه رګ ن اسد اروا رەد ا تع : رع هعلب ز هر ا ناکا تماقا هددمش

eوا  ELقعروا ندع رع اب لبا رکسع ی ر هنيه س دل  

 . و یداوا لصاو هندع هدانا وا كن ر بحر ا رکن كو هرزوا ۴

 ه یدبا ناف رلما دن ندندرط هب اجا تلود یریما ندع له ب

 هدسنه ییاقس را رنا ےل وا زار نم "او صو هندع ر کاک

 ندنفر نیایح بها یراک دین ا. نک رخ کب ندندع و یتیدناو مزاعتم ۱ 1

 بوردنوک ندنس هفر | كن دموق رھ نابفس یاسر ما نامش قردشلا وخ

 ندنراذرطودتک نواب ر دشک د اک یشاوط و نایب زا هلا نالا 7

 ٤ ساع نا طاس ۵ و نافس هی رادکح د:ھو ق ر هلس ود ی رارکند

 اف و ییددلوا طط ندنفر ط هب روغ تلود كيدع بویلوا هدنتلا یار ِ

 تج دله قر زا جد یت هند نوت هما قار ه روغ تلود, همود رع

 یدابا تدوع هندع بوردنوک

 ر
 0 فقر e هدنر ارج ترم بولوا ندنسهفراط دیول نا

 ثمدخ چہ هل هردن ن ئار جا لوا ر شجر ةو ۳

 هرببدت ی كار ار ۷ هدیرعس یم 1 ۲ و رهام هدف ارد نشمروس 1 : 3

 قرنلوا نیست نادوبق هنرزوا راب ؟ و برم موقرم ندننیدلوا رداق

 مرا ىلا رووا ربیع :تارغ ع هتفافر كاسح ربما قد :فرط یروغ

 _ (ددروطسم اناا مان یلاع صیخلت یار و هل یک



)۴( 3 
  ار ها3 و تر و ٭ یدنلوا قوس نوح ا یطبص ك كتکلم

 تمواعم ك رسم رک اسع هرلقوا و دن رح فلآ نالت | ندنف و رط ناحرف ربماو

 مور قرالوا هیات هعفد هددسنا رلیداءا تعحر ق رهلوا مرهنم نویعهدنا

 واع وب نا هدانا و و ۰ رلیدلوا لخ اد هرهش نورد هدنراک دا اهد

 راد وط ندنرلفدلوا هدکعا عاعجا هدیقوم مان ( بص ) ید یرکسع

 بارخ ی روک ذم لح ر هنب رزوا رص ندتفرط هن رمد رک اسع
 ( ه ون لج ) ید رماع رکا سع رکید نالوا هدرهش لخاد و » رلیدتا

 هرم e نال ول هدنلا كل ناصح هربص قرهعیح و راش شلاق و3

 ییقوح كب نده رصد رک ادع, ند رک دشا موعش اش ا هن ر زوا

 ا 2 زو كو هارادلا مهمو ناشر هلا لف
 هندع جد نالس رما هدهرص و و 6 رابدلوا روم هجر هذن راهنیقس

 را ساز دار نالو ماعمع اق هدر تولوا لاو
 چ ؛یضع و تدح قرەلوا ا هل يس هدا ز ندنءادلا جد یب رخ

 ۰ یدعیح هلحاس ن ولا ا هلج را و هلیسهدنام وو تالاب بودا

 ره هده راع نالوسعوو هطوا جد ماع رک ات نالوا هدەرص و

 ا نا لف ااو شما هدز كرم ر و فلت هدا ز هددسیا رابدلاح هل هن رلتعثد

 ل 6ا رور كه رص رز ایه
 غد لوا هيل كن هربص ۳ راب دا ا لوخد م هرهش لوا نده رص ر A هلا

 هداهسلاراد كندع نداروا و م یدنوط ین رص نامه یک ی دروک. ناس رها
 ندکدتا بارخ هلال ییرلاروا رکود هللا بوط نوک چاق رب فرط

 موعه هرهش هد سل فصت یسدعک هنشصب یزو فط نوا كبجر هرکص
 هب رصع ر ؟اسع قرەنلوا هب راګ ردق در هی وط سوو 6 یدل ءا ماحفا و

 او هد دسیا رایدلیا زر 1 ر یی رفاه هنلادیم هداعساا راد

  .هتع نه رارکت رولرصم ندنراک دسوک موی رب هلتدش و تاب لاک هن رزوا
 ىدا اف 4 راغ راع قاعس یرلک دلبا کر ق رەلواراحود



 یا تعحر ۰ a را ۳ ِ ر

 دوج یک رکی كرح -ر جد اللاذع 12 ردار اا راع ناطلس فا 3 و 0

 ۰ یدلایربخ ییارهنا كن هب رمصم دا ف یدلوا لس

 یتوک یسنربا هوج هرزوا قلا وص ندنغدلا یروص كنهرصم رکاسع - 9

 شراب وب هدناعل ندناناقس یراجت ندع و 4 راد دلب ۳ با ر = هع مان تیر

 ةا ناحرف یرما ندع ۾ رابدا هر لر ارب جد ییەنیف س ددع ترد

 هکابر هرزوا قلاوص هب رمصم رکاسعندنسلوا شا بنر یسو هک ار 2

 رک اسعندنرافدارغوا هنن هن ررو ا نیک نالوا یه؛در تاو كناح رف هدنراف دق ۱ ۲ ۷

 ندقدلا یی روص ندارواو + یدشود " الوستقم یرفن قرف ندهبرصم
 راد دلوا تع ع یاشک نکلب یر وط هنهح هردم و رکص

 هم رمل ۱

 زاطاس ا تدم ر هدارو ۱ هلا تدوع هر ه دج نیسح ربما ۱

 ضارشا هر هسک ارج تلود ۵ د ۵۲۳ و۵ حتف یرصم راترضح ناخ یاب

 هکم بولو لوصو هن رانونارمه دوو ا و ملط كنسح ریتم ها

 یرهناهاش نامرف هدنناب یسعا مادعا یبسح 4-فرط یمنوا ییرش

 هن یآرفیح ۳ هلع هبتع یلسح حاد هملاراشم فرش هلغلوا رداص ۱ ۱ ۱ 1

 تووق هه ر گكرهدنا لامعا هلتسهلح و هساسد كما لازا

 ندهدح بودا قفز ی م هحنر یخ د نیلیعابا فدک

 یلخ قر هنا هراب رد 0 هدنرقدلرا

 (ددروطسم هدنخرات یئ یثاب مجنم م یرک ا ندیروش ۳ 7

i 
۹ 



 ۱ ) ۳٤)
 ( هج رم م (یابسرپ )ریما مامثاف یفیدلوا شفا هددیز كنیسحریما
 .موقرمو ۰ تب ۳ تررعت واد 1 ناب هام ر | طبرع "۷ ی یایسر وبشا ۾

 ندنښدلوا . . (رونلوا تاور یشدلوا یسهلوح كشسحربما

 طیض یدالب ندا تاجا اهدو قعثلوط یتساسصاو یلاوح دز موق رم

 یرکسع ناناوبقیعم دوجومو مایخ بضن هنجراخ قراش ناهید ضف كعا ۳
 ردد نو ۳ مو تلخ ندان ر e د, .E کوو بوراقيج

 هدد سدا یا نت ارپ ید یرلب وط اوکو لوس هرکصندک د تا توا هدارول

 ( سح ( هلا ًارخۇم ندنتسمام هلوا نکم كمروتک یرلد و طظ لوب

 رف نوا هدنرلنلصاوم هنسهب رو ) دم الد و 4 ردشعا تع رع هن ردن

 یرلک كلنا لتف نیل زا لو ی رک: وا هوو ك ةسکارح 5۲ ردو

 .هبانیسح رمما كن هب رمصم ا نالوا مر هلی لع یک ییدلک یرح

 مود رح ربماو ه,یدلا د یتبربخ یراکدتا تع زع 0 دن هدج

 هد دع هرکص ندکدتا تعزرع هنتمج ( ع زوم ) هلیتیعم دوجوم

 هلن دوع قر هی ه-ثالوط هدرلاروا قترا ندنفوخ یشات ندع ره نالوعوقو

 مدعم رح اع ناطاس ه یدلو | لخاد هدسز ردول ز ازا ترک كناضمر

EETندعقدلا را ا رخ یملدنلوا طض ندنورط هن ر رمص# ر  

 ًامحوت ھ هدب ۲ ز جد نداروا ¢ یدنا ر ) تا ( ندهنارعم ه هرکص

 لر هلک هلع مان (ن ارذح ) هلن رکسع نالوا قم دوح وم قر هیمارغوا هد

 رهش هرو دم ا هدار ول ںواک كو9 وم مان ( ن زود ( هرکص هلتماقاهدا روا

 تکرح هنرزوا دیز ارجالادسب یخد یبرش دیع قر هر ةقیچ یناضمر
 قیفح ندتفرط رول صم ینیددلوا هل کک هدس ز كموع مع ۰ یدلمآ 9

 دجذلارع ندجا ندلافرس یحاق هدننع ةطاصم بلط ندنغیدنلوا
 یرالبا ملص هبلاطم ےل زولرصم ہد سیا یداردنوک ندنفرط یعاع ًاصوصخم
 كرهر و تاوج تويعا لوف لر هبد ردنرامع ندندیکمو هاش د یارحا درع
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+R را 

 : یدروق و دن تج تست A زر ۱

 تیبا لا a 4 ارج هددس ز كراع «

 رد ندد ز هب رمصم دونج EON ا كنلاوش هروآ لد هاش

 هد کش "هن رار هدروک دم مول لر هلک دن. رژوا یو در | كراع هلا عور”

 هدلاح یکیدلرپ و تاعغلث قوسخ كب ندرماع رک اتسع خرد و

 ۱۱ شیلا ین وک, دبد یمادرفو * رابدلک هدس ز ه هلئتدوع رولرمعم

 1 ا ة,رزوا یسودرا ل ماج قرەلوا ۵ ا ۵ هعود در صم کز 1

 ۰ یدلو ۱ 1 لا هداب ز اهد ندید وا اغوضوب چ رلبدّتسوک اهد هطیدش

 نا دجاو دمخ بش یرالغوا كنسهلاخ و دجا لخوا ماع ناطلس تح

 كات هام ؟ ایت رەد هلناقمو هب راع تاذلاب ناحرف یسهلوکو ماع

 کلا هداغوو ترح نادیم ها رارف ا نویمهلوا تمواقم روآ

 ل ۳ هب رے یک اسعو یدرشلاق یوا رفا رک. لا ۱ فلاس هر سماع ناطاس ۱

 انداع ی زدن رک دشود نرو اب هننورد یب .ودرا

 ۱ 7 ا کالا وش هر ۵ ۳ ٣ 2 یر ۳ ند رهن ی ۱

 یداوا لخاد هر رعد

 ۸ ات )رسا هب رصع دا حا هدن و كئما و یس هنس ۳

 برفت هرعت هموق ره رکاتسع رەد ا تکرح هننهج نعت هلسادناموق

 ا )کا ا ییا لادا یر ا یا ا
 احا یتاطلسلاراد هدنرلفداوا لخاد هوت هر ریهم رک اع ۵: یدابا نارف

 یراجت لا "و تراغو بہن یییاها یایسشاو لاوما ثفاک هرکص ندکدتا 1
 یشرپ ج اعم هایشاو لاوما يتكلم اند باکو زلیدابا هردان . ۲

7 
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RAR 

(*) 
 3 ا ا زو ۵ راتدنوف هلاعز ےک ھا یو |

 بس مان ( یابقا )ریما هزعت یاسر ریما هرکص راد هداروبهدینلعر
 ها ماع ناطلسو ه یدتا تکرح ًامجوتم هنهنارقم كرهدا بصن ماقمعاق
 ندنعبدلوا هدهنارتم یسایشاو لاوما تعدد یلیخو یدالواو لایع هسا

 هلتعرمس ریس نانه ندسهدلب یا قر هناروط لوا ندزولرسصم روب مع ناطاس

 یتسایشاو لاوما یخ هدک ول و رغا هداهم و یىدالواو لابع بواک هب هنآ روه

 هب رص رک ادع 1 رخوم ه ىدتا تع رع هنتمج لح مان ( هقلخ ) یردلا

 هل راخذو ايشا و لاوسما نالذ یاب ك رماع هدنرافدلوا لصاو ههنارقم

 تراغو به دانعم هج ور یتسهرباس یایشاو ریاخذو لاوما كنيلاها
 هر ورغو رک اتداع یاسر ریما تب رفظم وبشا ه رلیدشا

 (راع لآ ) هن رزوا كنوب * ید رولوا وورفم هدانز و ه یدروشود

 قرهشیروط ههل اقم رابلراع هدنتلصاوم هاروا كرءنا تکرح هنتهج
 ه یدنشود "الوتقم یاسر را هده راګ نالو ع وقو هلتدبش یلیخرب
 ید ودیکتشا حورو ه ربدروک ی (ردنکسا )ریما نادناموف هن و و

 ندنسامدن صخا ا ناب منا دم ماقا هدهنارعم هلتدوع هر هنا رفم

 ندس امد نانو هدلرم ەد دل صاع ہل تلالد لجر مان یت ربا رع هوو

 میز وت هبه رص« رک اسع بولی راقیچ هراس و رهاوج و نوا قوج رب
 قاتنحا هلل ما لردنکسا یتربطا رع هیتف موق رع هرکص ندقدنلوا

 یدلدا

 ( هجرتل )

 هلن دوع لدامنص و کند طم قاش تک تا كیاسرب# ۱
N۱ هم و 2 ۰ و9 ۰ هب ۶  

 ا ها .ءوفو اسم ندسنفرط نابرع هننرارز وا نکرولکه دسژ

 8 ندنفرط رلبرع كابر هدناعوقو و قرهلوا مز یک ارج

E 2 
  0و
E e چ 
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E i ۳۳ا لاك بسر ا برع ا  

 ۳ دار بندر الوتتمه رام لاهن ر زوا 9

nناس و ر یک طض تلموقرم یاعنص ار هچک هنر ت كابس ۱  

 (ردرلشعا 3 1

 و 1
 € ی ۳1 دا طض دا ك هب رے هلا ارج ۶ ۳ : 3 ۱

 شعاتکرح ندنارقم هرزوا كعا طی ییاعنص ردنکسا ریما م رکص ندنو 3

 رکسع قوم مان ( هرافع) هرز وا كعا برح اع ناطاس هد هناا 3
 . هبرصم رکاسع ندنشدنلو هدلرضاح ید هداعنص یندلبا راضحا 1

 نادرح هدهب راع نالو عوفو هل اب رض رکاسع هدنرلددلوا لصاو هر هرافع ۱

 هجن دیک« راع ناطاس رخ وب ندنفدداوا لوتقم یزارب ندهسک ارج هلیفارشا ٠۱

 برج هیرص» رکاسع ندروکذ م لع ه یدلوا كانحرفو طاستم هلیسهداز
 یسادناموف سفت ل ماع و چھ رلبدا وا لاو هن رد اش رەدىا رو ره

 نوک هبنشکب ییجنکیا ییرکب كرخالاعب ر هلبا رک اضع نانلوب هدنتلا

 هجردلوا تاما دبع یرداریو ماع و ماع رک اسعو رایدشتوط هن هپ را 1

 یلغوا ل مماع قلارا لوا ه یدا رولاق هدنمح رالفع هکرلبدلبا مادقا و تابت 1
 یلیقعریارب هلیسهرقک یتو ماع ناطلسو م یدشود ندنسا "الون سد

 جد یبسا هدتلا رک ود ی ردص گر هدا عرف و و كر هديک ن دنشات

 ہل د صوم قوط ناصح ( رعد ) ةنشاب نکلاب و هدا هدلاح ییدلوا
 هدنغیدراو هلع مان (راجطا رهظ ) هدنکنا ( من لبج )و ۰ یدنیکتوایککک و



۰( 
 امل اراش ناطاس یس دلج و نکلنا طب یربصم كنب راترض> ناخ ماس

 اس مان ناسا یییرلغلو هد اطلس دایعنا و تعاطا و یعددلوا یهیعر

 یدردتا تّنارف هبطخ ةن رهناهاش

 لرهدا و رک اسع رادتم 9 هک اخص هل د صد تع زع هدر ز ردنکسا ریما

 ۰ یدتاتکرح كرەيلىا قانحا ف یادعد لر نا ع یسلاو اهیصقیاس و

 هراس لایق هلن زا هل بد (بادر )و ( یناوشلا) و ( شبح ) هدهار یانثاو

 كب نده رمصم رک اسع هدنرلکدتا موه هن رزوا كردنکسا ریما یسلاها

 لاوعاو لاج و لافبو لاسقئا و لاجا زدقن وم یدلو ع وغو نافلت قوح
 دن معم رک اسع ۰ یدلبا ناهتنا موق ملئابف یتسهلج هسا راو ایشاو

 لصاو هدییز یتوک یعتزوفط یعرکی كرخالا یداجج رهن دکار
 رلبدلوا

 ( هجرت ۾
 ی ندقدنلوا حتفرصم ندینفرط هسامع تل ود 1

 لود اقا ردق هدنم با ندشوم لحاوس رجا رحم و رصم

 ندهأشداب فرط هکب یربخ ربما نالوا باح یارمالا كلم هد هسک ارچ

 ندهیکار یارما هدهب زاحبم یدتا تافویایسر ربماو یبدنلواهجو

 ردنکسا هدنمان ارما ندهسک ارج كر هدناتافو ید راهسمک قوچ كم

 ینانادناموف رک اسع و یتموکح رماتانع و ینیدلاف كم ناضمر یور هل

 ه دهرصوت بولبرو هکب ردنکساه رزوا یبسلت كرك اسعهلا تاب ناضمر

 رخ و حتف ندنفرط هسنامع E تاناتسا رع ا ومع و هم راد

 ینربغو فرش رلمور نالو هدننام ا ا هجناکی رخ یش دنلوا



 بوشودهرب یمن هند ۳ 4 ات بورارص لغ یب تولوا

  بیقلت ود مرضحم نوچیا ینیداودوجو هرکص ندقدراشد بوس و
 ثانتءا نع یا !هدنفوخ ناح نینلوا ندهسک ارج هش اینا

 مک اب اح هدرصم و کوددا ردققمغوط هباند رک تملک یرما

 . ثالمهلمجااب ندنفرط تاب یربخ ریما هلا یوم نالوا قلطم لگد 9
 دادرس و مک اح هرامش ترصنرک اسع نالوا اعم و هراطقا لوا و نم

 اروکذم هع راد ادتا و ینرک ناشلام ار ی

 ا دونج ماع و ینیداوا نامرف بحاص و مک | مرد

 یٌسدنفوا هنفرش ما ناهج نطااس ناطاس بنوتلوا یطو عف یان

 (ر درول مان ین صدخلت یراکدتا

 یهو م کک E e اع نالقەدامنص 3

 قو ارسال 0 ی UE نالوا در | 2 ۱

 رب ندهبطخ و ینیدناق اجا هدانا وب ینانع نییآهدنم تام الوا

۷ 

 رکد نامان هاشداب ہر صر بوتقوا هتمأن رلکب هبطخ لوا ندو و



 0 هر
 ۱ (نراق) بودبا صا ناصح ( عدم ) موقره ماما هدست ۵

 هدهادر هدانا و ۵ یدابا طض یرلام مات ( نالک) و ( قرط) دالب و

 راجود بویمهدنا طیض ننصح عدم یموت رم ماما دجحاناا دج ناتو یش
 ۱ هل نامش یاول هدیسک وداددمع ضف هلتط رولوا تع رق
 عدم هللوپس هرکص ندقدلا یرالح رکذلافلاس موق رم ماما م یدقیح
 یدلوا قفوم هرنعهلو مع ید ییاصح

 دج.ا ناد هرامد ه رک E دلبا تدوع هاعنص ندر وک له لع مامآ

 رارف نر تا هلاقم لوڅ مود مو ۾ E و دن. رزوا

 یزاروا كرهر و ناما هتسارکو خویش یسحاونو رامذو ٭ یدتا

 اربکنادسه دالبو ر وصنم لاو فوجو هرکص ندکد تا نیمأن و حالصا
 هدامنص ندلواو ه راها تعب هموق رم ماما " الماک ید یتشاشمو

 دالب رخ ود نا ندنیک اسم راددلا بم رغ كرد تماقا هدف نویس
 لئابق ضع لجر مان یدانهلادت نا دجا ندا ترڪ ه ( هي )

 كعا طض ییاعاصو رومط هلیساوعد تماما رد مجو بلج هثشاب

 ماماو + یداک ۰( زول )لح ندارواو رو ۰ ( رع) و تکرح هرزوا

 هده رد مان ( نیلاسحم) یبوقرم یعدم هسوک نانلوب حش هداروا ندنفرط
 هر ونص کرا ههودرب هلا دش و دیفو م یدنا تسدرد تور دص

 ندقدنلوا رشت قرط رد ثالوط یرازاب و قاوسا كنامنصو هم رابدروتک

 مرج كوف رم هدرخالا ىدا ج 9 رای وق همس را زغم هرکص
 كرهددا تحلو طفوو ۾ یدتنا هلن یاس لرەدىا وقع ماما یینحافو

 ۱ ىدا بولوا تختسعو تات هلتمادن راپطا ید مود ص

 یزلاروا ںودیک هن رزوا ( سات ) لب رهط لغو ا كماما «دنسهنس ۹

 ؟روصام كرهدا رستو حف ینیرلنصح ( نیفوق ) و ( لسصحا )و طبض

 دءاما یجدیصهعلق ( رع مذ ) كاذک م یدلبا تدوع هاعنص رفظمو

 یدلینوق راظفحم ندنفرط قرەلوا ماست



 (ارغلآ) SS AS) )رند 3
 ( هدوحلآ)و یرهمطع ییغوا ماماو هم رابدلبا قاقتا یا(

 بولا هلاررقغ ج ى( ناش ) رعماو ( رصات) ربما و (رضح)رماو - 3

 بم 4 ناو رج ینا رخ هوا ر وص لا 8
 اما تبان هرکص ندقدنلوا هلئاقمو هب راع هلتدش كرهدا لیاقت نیر 3

 یار ی شا روصتت 07 اید 6 و 9
 لرانوب ید ماما ۾ رلبدابا بلط ملص هلطرش یالوا غ راف ندهبرام

 هرکص ندقدتوا هلاصم هلارّوکذم طرش نودا هدعاسم هنیلاط

 ینوک یسنربا ھەج ینیزونط یمرکی كن هعخایذو تدوع ندروکم ل
 یدلبا تلصاوم هباعص

 قارغ یودنا تکرح هل رزوآ ( نارع ) ماما دول نم
 یدتا 2 راغو بهن ییساثاوهو یساشاو لا وما ق رەروأ

 درهدرک هتفرط رامذ رعطع یلغوا كماما هدنبس هتش ٩۷

 ندنفرط هیارواو هیدسلیا طض هلبا هیربسج وق یب ( هرقاصلابش)
 "درهاق ) نالوا هدنرالا یتارمشا یدپم لا هرکص ندکدتیا بصن جش

 هللا روصنم لا و. ٭ دنا تدوع هناینص قرءهلا جد لح مان ( نيا

 و(نو) نباا لی تدم كند هاو هلاصء قلبا قلا نالوا

 هس یمرکت ییسر اس یوکر رو رکو ءوکذ كرک ك ( دی زبلایعلبج )

 ندنراکدایا بلط ر وصنم ل ۲ سلوا هدهاعم ددجت هرزوا قلا یزودنک
 یروکرب و ا ضرب كروک دم لح نودا هدعاسم جد لابا ا ماما

 یدلزاب یسهقرو دمع قر هنلوا هدهاعم هلطرش قوا كرت هرلودنک

 ندهدلا ىروك ده لح لرهدیک هب ( هعنصم ) نب مد اوف كماما

 و یا كابه البو رمت لر مان ( لیغ ) و ( ران ) ءرکص



)04 
 ا ده سو نوا هم اا یاو كر 8 ایر ماها یصح ) لل :

 ید لوا مد ۳ / یدهفرو دع قره: لوا هداصم هلا ( ینالا نا یاد )

 ( همم رمل و
 ۱ نیل وا مو مد خییاشم هلاراماما)

 هتلوصا كلمنا كرت هنخیش هلق لوا فک و و ینرشعو یضارا

 فارشا و هءا لوصا همطق و یرهرکیص «راروس دنا بیعت 4 هعطق )

 دوخاب و هلق رر هدنراا تكسکره ڭرەديا نا رج د دام یلاها یارکو ۱

 یورو د ی یرشع رجب ا قر هلاق هرق و هچراب نوا شل

 (رلرددا میلس کا | هلا کہف تحاص

 كءاما هرکص ندفدنلوا هدهاعم هلئروص وب هرصوص>ح EY لا یفلاس

 1( رهاز ) ندافارشا روصنم لآ هسوک نالوا هدنمان ( ناب ذ ) ندنرک اسع
 لرءهدنا قاتفتا رهاطلا دح نن یاللادبع هللا روصتم لآ كرءدنا رارف دنا

 نوعا یسا طس وب هفاقا كنسودنڪص و ی رللب | مايو 42 ردوا كماما

 هکللاد. ِح یو رم ید رهاز م یداا ناب هرهاز سل روک اغ ِ

 هلا ین سویج داشفحا كرهدا تي هرا رد و یر و تالادبع توردوحح

 هطوا ندنفرط ماما و ه یدلوا لصاو ( هب> ) دالب هکر حد هن رزواكماما

 فا و لسف یابد هد هب راع ونشا قرهشاوط نا رک ا نائلوب ہد

 رابدلبا

 یصحال و عدل رار بو لصاو هرهط»یربخ یردلک هح كکللا دع

 ناسلوب هدعادر و + یدلیا تکرح دن رزوا تاکللا دع قرملارکاسع

 دادما لرمطم هلا ناععتسا یارک نخ یزاوس یخ ۳ دردم ج

 هدننابعش هنس و و ۾ یدتا رارف ید كاما دع و ۶ یدلک هنثواعم و



۳ 
 ثافو ندا نوعاظ نسح ت ندلا ىلع مامالا نا بد یاب د وا سا ۱

 یدک ن دلار لعوا/ هنعاعع و یدتا 7

 لزدبا مایق هنرزوا ندلافرش ماعا ندلادحم هدلولح یس ۳.
 هدن ار ره دالر هلن کر ح تد رمطم یغوا تنم ترور نوک

 بلاغ رمطم كر هل دنا هب را هد( عد بم )و رک صو نوع بق |

Nیدلوا نول وم ندلادعو  

 یتراخ ) هبط )و ( ناشطعع) نصح و ) فم ) نصح هدا هج ۱

 یل رش دیع ع ںولہ وف را لغم ندنورط رهطم قرهلوا ملا یس علف

 1 a یدلب ۱ تدوع 0 نوعا ار أ =|

  هرزوا قەروا ینهروک ذ» او ند: دوا ملسد زونه یلخاڌ بط دعاق و

 هرالگ ندا اضتفاو كرد مرور له لع لک نداعنص رم دیعل دهن

 هنلخاد هروکذم ةءاقو * یدتا رادتا هبهبراسح كردا عضو یرلتیحم*

 شلوا بارخ لوب وب هدهسبا شعوب ید لوب رپ ضرالا تح: رولب ر مک

 فوخ هفلف لها هدنعب دلش نيم یروک ذم قد رطو بلح یتاودا ندا

 ي هلق قرهلوا تعاطا راد لسخاد هلا ملص بلط لرد شود هتشهدو

 ها ادص هرکص ندهد وف ی رلظدحسم ید كنارواو رایدلبا مج

 ۱ یدلبا ندوع

 مج هرزوا كليارضست و لا .ط ىد ننصح ( ماصلا رو-ضح ) رهطم

 هک رب لبا هطاحا ین ek هدنتلصاوم هن صح و تکرح هل روع ۱

 ناما ندن :راک دلبا ناما ب نصح "یاها 9 ص ندفدكوا هب راست

 یمادف کلن شا قاعم هلا لسا بوس وا حارحا کک كر هل رب و

 تماقا راظفحسم ندیا اضتقا ینوک هعج یجنرکس یمرکی كلاوش قره

 » یدردنوکربخ هن ردبربشبلالجالیحد نح روک ذم نصحو * یداریدت
 یدنلوا ارحا نییآ رهش هدر اس لاحم و اخ صو
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 )0 > )و ( م ن تب و ( حراس) ناو و

 ہد نوت دف ط ا ل سا هیدلا یرش ماما و ال نا

 هللا لکا هفاک قر هسقیح درو ع و رپ بداعتم یول و « یدتا

 نارغ ) هرس اش ۰ یدلاق سی اوت کاو هدنزول ر

 رادلوا مل كرهدا تعا ید یساها نصح ) عداصلا

 (ندب رطلانارغ )و ( دوادلا ین: ) هیحو ( بشعقب نارغ) دنس هنس ۳۳

 لحخاد هلتعوا طم ضرع همام| هلج یسالاها یرلهدلب و نوصح ( هعال و

 رل دلوا یمک> "راد

 مچ یدورو هنع كکب ناسح یور چیە

 ! همحرتمل )

 خار هک. هسنع اهد ه 5ر ندەدح لوا ندنو تاکب نسح هللا یوم )

 لاک ولمور هدنخرات AY م ندو و دانا تدوع هنهدج هن

 یکددتا م ۱ مادعا رد را دیا NE بودا حر 2 لک

 اف سا یٌسدلو ضارقنا یلودهسد ارج هدسنع هلک اله کاموفرم و

 ولمور هنر كر هديا لاحترا هلدوعوم لجا یخ د ك نیسح هلا یوم

 ندددج هدهسا روط سم هدنخیرات یثاب مجنم ییدجک كج ییطصم

 یور ندمور اا هرکص ندقدملاق یدوجو كنىد رک نایت ربما

 : ندنسكو بوعرمو لوبقم هدن دن كا ی نوع رضواشا ںاہسح



 یتع ی ب وسود ll 9 طض د تال کت 9

 هدنخشات +٩۲ هلا هدعاسم لاصحتا ك كازەدا ماحرتسا نت یر آ

ai 1 uارم و تودنا ن تعرع  Eمقر اردن  êریما و بولوپعوقو یتافو كرار نا بلش اطلس قتل لا هدف یدورو هنل  

 ناسح ربما ندنکىدما دانع و را ارضا بودا لوش لزع وا

 لالتخا هداز و تر قم هساوا یار ۲

 دارد رصم هل رات رشح هلاراشم ناقاخ ندءجهلوا بجوم یئلوا

 فورعم هلا کال هنادرم و رملد 9 ادلو نورو رک

 هلا یوم قر ەقار هنع لاک موقرم وا هدنناب ردام مان تب لاک 1 ١

 تر ةمزال تاماك ن دنت یدنلنا یهاشداپرما تعاطا !ییردنکنا " ۲

 د لاکهرکصو دال تدوءهبهدج هن ردنا تصو ود | ۱

 ندک دزبداس یضاعیردنکسا بودب اقا انخیرکسع وتاوغا هجا

 هردنکسا قلارا وبه عمم و باج هناون >یرا :اکمزال یا منجا ن

 ناشاببودبافیس لسو بوشاکی بوراو یک ردنا ضرع حلاص
 ید ۱ ارخوم و E دنس هدرا ٩۲۷ و یک. و ۲

 هلفلا لع هددببز هلا ماق هنبماع ثاملا یوم شا ق

 کد لاک بو واب اود ردنکسا ندنهش اط دنول هان ها لھ



۱ (o, 
 توا تعاتق هدهاکنو و یرلکدتا تصن تالو مکاح ف یامرملا

 نانلو لاو هداروا اومد ھوت هدنرادعم رب کا ووا وا تس ا

 تافو ك یربخ رک رصماو ی راكد لتف ۹ ییطصم یوز .

 هنس اشا میهارپ رز و بواوا یمکاح رصم هنر هرکی ندک دتا

  ۳۰هرصم كناشاب دما ندا تافو الوت رهدیا نابصء هد رات

 و اردک یوم انومدج سرب نامل کیک

 کیت بود ته ۱
 بودی هن هلا كب نیسحیور نانلوب هدهدج هن رزوا یسعا ضرع

 ناملس موقرم ندنسهنلو شعارما یتسمئلوا لاوحا طیر و طی

 ناسح بودا میل ورود با لر هلکه ک نیسح هلا رما وب نفر

 نگ ها نیو نامی قرهلا رکسعو تامهم لیخر ندهدح ید ك

 هیراع« هدد ز سار ناماس تاذلاب هللا ینامرق زاکس نک یک

 ہلا میان هکب نیسح یور بودیا طبخ ندینمرق یدییز كرەدیا
  aهتسخ تام قرهلاقهدنتم اک نع نیسحو ی کو یس

 ندکذتا تص مک اح یکی ینطصم یور دهنر هد اح لاح تولوا

 ؛ردر رحم هد رات مان املا ص خا کیلا تافو بس

 رەم ید ز هدنراستع رع هبذفاهت نداعنص هب سهع هسگکا رحم رکذلارام

 كب نیسح ندهدنح .دااح یرلفدلوا هد کتا تماقا هداروا ندنرلفدنوط

 رارفتسا هدراهفوم مان عزوم و زدن كالادع قلاراووو + یدساک هد ز



iSكن نی سح ات نس )0 0  

 تاذااب هليادصتسا رک اسع هرکص نوک یکیا نابه بولوا رم هلیسهداز
 هل عوف و هر رار , یادش ی ٭ یدتا تعرع هن ككدلادبع 3

 رارف نیټ یضج ۰: ۳۹ نیم ) تللادمع ند بتا طض م

 ها ییددلارب مح کیل رف ارد ةروک دد ل 2 كموق رم ك نیسح ۵ ىدا 1

aتاکللادرعو ا ا لب نصح لر هلک د> روم  

 ی 0 اع دیا وا هدنملع نیلا ید رهاط نار 3 یسهداز ی

 ههنا 3 اسع د یرلیطعب ندانافو ۰ 0 داتخالا لحال هدام

 دن راهجهروا یتا سوا ررپ و مکو بویلرپ و رلیش یک هراس ا ا

 قرهروا د لابد كب نی.س> هن رزوا كنوب ندن ۳19 قاشالاب

 دجا نا رھ ناتو هدسعادر و * یداوب ع وهو هيج تاب راع هدنراش

 طرص یی +ارع» هل ر اط از ع رلز وب ندنگب لک هتنواعم هکر نیب ید

 گرانت ر ره مر در صح ح رمضم یاد لوب روصح كالاد,ع ۰ رايد با

 دعا ی تجر كرصح ندنغیدلوا همخذو دز ؛ددسا یدتا

 او لاو ها تعهلذ هر د صو كجا رارف ندلحر یکیداتب ا 2 م

 قارحا یتد ی هیقاتتم یاش ییددهر دلاققرهل ی دالواو لابعو سەھيە

 یدابا رارف ندروک ذم لح هلا 3

 مش نانو لاو 0 درز ز وا 2 دالر و نوچ ںصعد نا بقا ط )۱ ع ۳ ۱ 7

 اشک ید مود م ری ا شا ر و 9 مجوتم هیج الع ۱ ۱

 یيللاد,ع مود رح ی و مور ندنخادوا شعا اف 2 رط كب

 ۰ یدردنو ۲ هنفرط ك نی-ح قرەتوط یر اط یس.داز یک کاره هدو

 هت ېحج ) نا. ) بورداق یدالواو لایعو یرلهوف رم ید د ياا یو رمو ط

 اینا دفاک او فار طا ېک کرک قاع نوعاط هند وو یورو 1 3



1 )۰۲( 
 كب نیسح هدلابحو ۵ در ناف فو فوخ هلیسءدانز سان ند دا

 هلا د دش بیرم ه رکصندک دا ط.رص el ییسایشا لاوما کار

 لا ا ناک ( بعررش )رو ۵ یدردلوا ا ایت
 دن درب یا اثم ( هتحرس ) یب ںولا ییدالوا و لایع كموق رم یاقوت

 ۱ یدابا نیطوت هداروا نوروئوک

 هدنرلف دلا رخ یسالاها ای ینیاوصو ۵ هنارتم اھ د كن هباعع رک اسع

 کا یک یراق داوا راتفرک هب هشیدنا انوک انوک یرلوا تاش یحار كنس هج

 ید یسالها رامدو + رلیدتا رارو نداعص لرهدنا ۶ ۳ ر هناخ یرلفو>

 هذانک او فارطا یرلفوح كب هدادرلنا قرفلوا بات دفوخ وام رایلاعنص

 ندنراهد-لوب دال مطم یلغوا و ندلاقرش ماما هدانناو ٭ رلیداغاط

 یرمخ یراهلناش ر نالوا"هل-محو و و یرالأع ف ۳ لاح كنسالاها اعنص

 یادتا لب ی بحرو تدوع ندا ار هلیسلوا لصاو ماا

 ن دادب یی ا ارة زونهو + یدلنا ت او ا

 رازدبا فوخ ر و یتسماعا نطور تک ۲۵ با 4یلاها ن

 دلو ول و ےھت هدد دېت ترو ص ین رنج هلاح داغ د کنن رلتعت E نا و

 یدلیا دن و جهت نفر

 ۰ لوا یلوتسم لع نوعاط هن رهش اص هد رش نابعش دعوق ره هن

 ردا رومط هزانج زواج یرفن نم ن :درلناواباصم هبدموق مه تن
 یکتا رومط هزانح زود دك : هدن وگ رب ۵ ارح 0 ناضءرو ٭ ید

 ندا دلو عوق و تایقو هدرادهموب ید یر 4 کیا و یگزب كماربب ۳

 ۰ یدنابو یزو: قرا لایت نادنوکسم یعارک IU o نانلوب هدر هش

 هدر نایعاو زا ےک ءو ۰ 2 هاوس 9 سک 4ک قوح كاو

 دکیهارا لقوا ر e انلوب ہد رم مد كن دز قرش ماماو ٭ یدتا تافو

 تاع یجد وا ۰ یدان س 0 شفا دلوت نددحاو نط هلا رم

 تافو نوک هعج نالوا یادت كةن رش لاوش هدموق ره لع ندهروک ذم ۱

۸ E 
O AN 



AWEا ھن د ھم ی فكر د ا دالب ره طع هدنلولخ یسدموف ا  

 هرانصحو ہد لب مان ( ےک )و ( ننک ) هلبا تم رع هتک نع قرافج
 روکا د لیس یساش دفع نالوا ض راع هباعص ندنوعاطو * لو کا

 ندنکیدتا اروعط رلعلاتو يلق لنف ین رب وښو داسفو هزتف دانان یسلاها

 ه(ه رهاط) .دالب هرکص نده دلا هٌتعاطا تگ حالصال|دءب ی دم ودر دال

 ل# واوا لصاو هنسداب (ربعم ) و رور ندنرزوا ( نارهج ) ًامجوتم
 یت ( هرکص ندکدتسا ترا ییدایشاو لاوتما كالاها قرهروایرول سس ۱

 ٭ ید انا اغ خد تسشاومو مانغا كن راب ودب ( قانسا )و ( نایض

 ی وفانساو یهاها یره رد.( دا دم ) ناو لا ش یک سوفنو

 ندنفرط رهطم یرفن شب نوا ندران و * راتدسایا رازف یسلاها ناص

 ندنناداسنارهح دالنو * یدایغار نوتلوا معطى راذاا یرالا ق ر هل وط

 نصح نالوا هدنسهرادا تع ندلارعش نا لء نا ی نا حالص دیس

 ا رح هم رزوا ( نا فال د ص ندنو و ۰ یدابا ماست هرم

 حوف یسلابها هروک ذء دالب و ٭ یدتا تلصاوم ) و € ۳ رم )

 رلي درک هداینا ت هل: واط د ضرع بولک ج وف

 E قاسم ایی ترم و )دال: مای
 اطا ته لرم طم طاع کا تراسع ندا جو

 یداه نا د و راس> لر 9 ید ندنرافدزاب ی راکجمرک ۱

 هنفرط هموقه رک اع نوح را لس ین هنارقم یرهسیک من ی ه را

 ا لاسرا قرەلوا صوصخ لسر
 ندنفرط رها نا ما ناو هدسعادر هدنرلدداوا لصاو ههنا رده را وا

 ۱۳ E خغلادبع یلبع لوا ندرانو هنن رزوا كن هنارقم د

 سح یرل رض ہد ںولیتوط ند ھر طی راو ناو طم لسو اس س زردنوک
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 3 رخ ندو و هطاتح رک اس ء«تیفیک ندعو | بلص ید یرل يصعد كر هل دبا

 نیلوسرع یرهنلا هفیقوت تڪ یدینفلادبع ییعو بولی زاب هرهطم هل فا
 قلاراو یعدندنرکسع كتل ادرع ىلع مود رو ٭ یدناوا قالطا ڻنیموق رح

 ۰ یداوالصاو هرهطهربخوب و ۵ رل, د تیکه ناره طملرهدب ارارفیرل يضع

 هتک و ردو هن دال (تمد)ند راععو ۵ یدلباتع نع هه رهاط دالر نداروا

 دندالب تمدو ه یداوا نّمسوک نایصع نروص اعطقو الصا ندنفرط

 ضرع لج لاهاو ه یدنبلبا غسل و م ننصح تمد بولوا لصاو

 نالوا هدهنارقم هرکص ندقدنلوا ملسا ید صح هلارقمو « رلیدابا دایقنا

 لخادیسهماک كنلئابق فارطاو * رایدت اتع هرنطءترعو هسکارح رک اسع

 رم ینوک هءج یصچوا نوا كرغصو هراردلوا یدایقنا و تعاطا "مراد

 هرج رم و ه یدلیااد مدیا ارعع دی هعچ هوا صو 4 یداو الخاده هنارعم

 شااقندهب رهاطیب وهرتاسو هب رحتاوداو تالاقوحرپ و ههلسا سانجا نالوا
 انوکو هبماح *یناوا دنع ( یتا لا ساعت ) میصمو شوق ہلا شکر نالوا

 اص € دراغ ) ندنر زوا زا دالب نداروا تولا یهیننص یا وا انوک

 رارف ذوخ ند ضو توطس لرماعع هسا هدلب یلاهاو ه یدلىا تع رکا

 هر رهاطهدنسال تسا یکلوا كرلوار مو ناثلوپ هددوق ره ۳ ندن رک دابا

 صو ذخا یراخد هللا ايشا و لاوما نععلذ وحر نانلوا راخدا ندندرط

 راهش هر 8 ندک دتا هاتف هما یر ید 1 اه ِ دالب بودا

 ۰ یدک هس هدب ( نیح ) رز یسلرا هعج یکی 9

 امج هفاک كنەمودرح دالبو م رلیدتا لابقتسا 1 ىلج لهاو
 ۸ واه دشفاک نام و ما تاود هرایدلوا رح لخاد هلتعاظا ضرع
 ه ( نادع ( ها مجو تاد ندفاتک او فار 3 ا تواوا قلعتم هلو دو

 ۰ یدربد 1۳ 4 هر رهاط دال یی هعوتم تک اکا نالوا شک راخ دا

 قوح ك ندنرلک دعا دایفنا یسااها نودا تع زع اح وم دکار مرک

 یتد یب ز»ءافو ٭ یدلیا بب ر كرەدنا طض هللا برضو برح یی رال



 0 5۰ ۳ e / 7 اا
 ندد سک ارحو نده ر ج اط هد ا عالقو 2 را دنیا طنو رصح تک

 میلست یرادجلد نادرا دلو ا تعواع» روآ بات ید رانو بواوار هک زار
 [ فظمو ا روصتم ہرکص "ندک درک هم 3 مری ۳۹ ید راروا 7" رلیدتبا ۱ 9

 یداپ ۱ ندوع اش 1 1 0

 مد ید ی ۳ سارع ( دال £ ۳ ) لوا نادر ۱ تدوع هاو رم و /

 ینیعادلارههج نا لع نانلو ی اس ھه هبنطابهدموف صلع ند: کیدایا

 یدردنوک هنورط ندلاقرش یرد a كرهدنا تورو دخا

 یدلوا لبصاو های ول اا رازاب ی 2 نوا لالوالایداهج رم

 تكماما دل هدنا ك اعط یسدلاهاو لاف ) نالوح ( هد ذمو رح N هد هساآ

 یواح یحاصن ردةنره هنب ودنکماماو ه رلیدتبا ج ورخ ندتعاطا تک
 هدب ولا ےک روم ندرلیلنالوح ندنرک دعا اعصا هدأ یدزا ردع

 هلايا مطد ی راخاناو نزلا ماما كراع دا نالو نهرآ ہد ماها در

 ۲ یرلقد-لوب هر زوا كا موه هیاعنص كرەدا دتشح ید رلیلنالوح

 بد بورمص ید ماها چ ۱ دیا ف ود بولک ھم باب 9 رفنرپ ندرلنو ۱

 لات :9و ترح ن ٭ یدابا تاصاوم هلالوحو تیک رج دهن . رزوآ كتاصع

 كىو طض یال ےس دال و قرلوا : مر مه رلرلنالوح هر ° ا نذمدلو ۱

 ییاهاو ه یدتا بب رخ ینیرانعور نحو ال رو یقیرزهجتو عاب قوچ
 هدنواقشو تنم یارجا هرکصن:کدلبالادا هتعاسطا "راد " العاک
 علا لحج ال رەدىا تفرکوذخا یب هسوک وا یرعن زوحوا ندنرلنلک ورانا

 a سک مدا ندا قارحا نسو نعو ٭ یدلا و ین رافاناو ب رالا

 جم ندراه ری سر و نیس >> و تعارز یللاها هد هلو | لس دماها

 نال یدا ندا قارحا نوید رک دا ارام لاها هنن رز وا كوب ۶ یدتا

 ید ماماو 4 زلدروتک هلن رو صح كاما ۳ کا تسدرد هد (ددو)



0۱. [( 
 هدارواو + لب دقاح دنسو د نع ییوقمندنکیدت | رھا ید متل للا

 یدتسا تافو «داح ییاداوا ىلع

 ندنفرط هناروا ككردنا ریسه ید ننصح ( ناغس ) ناک هدنالوسح دالب

 ندنفیدیوف هب رح تاوداو تالاو هنانه> یلرخرپ هلرسهماقا طدص-هو یلاورپ
 هما شداسا هجار وا بورک هتعاطا تک نوت نوت یسلاها نالوح

 ؛یدنلوا هداعا

A 0۵ط.مص ییلصح ) رفط ( ۰ داش و ید رهمصع هد: ولح ی  

 ا یارشاو ناداس نوک دم لک ہد هسا یدنا تک رح هرزوا كعا

 ےاسا یروک دم نصح هل را ضر نتس> نرح الر لر دنا لانفتسا یرطم

 رلیدلیا تعب یسهلج هللا
 ندورطرب هدنفرط یسدنس قلا زوّوا زو زومط ندنراهس ٩۳۷ و

 ر ومصم لا علی هلن درز ید زوتوا زوب زوفط نوعا رومط تادا تاغار

 مای هنهماع ماها نودرج ممه سا نو دن ولا نا دل تشنه شا

 ئىدا مانآ هدعاشا یینایصع ,Ho ا ت هرطخ ا هد هلعصو

 طف بویلوا تاعوفور هدرکس وتوازو زوتط ندنرل هنس ۸۳۸ و ۸
 ندا روعط هدا رات زیوا زو زوفط هدنسهنس زومط زوتوا زو زوعط

 دجا نا هات را باک نیووح ندر وصم لا هدنلواح یس هم اب

 تمزح ) نانلوب هدنسهرادا تح كن دلا فرش ماهاو تکرح هلیسادنامّوف

 ماما e یددروا رو لح هلاک رعو زواڪګ هش زوا ( نواب

 هلا دانجا عجو داشتحا ند فانك او فارطا نامه هجا رخ ندنفرط

 هدلاح یییدلوا ارپ ید رمطم یمودجت یتوک ہباشکپ ىجا نوا كمرحم
 هد-هار یاناو چ یدلبا تیک رج ندر زوا دو دالد و ند ص رد تادناب

 را عاص نوا یسلوا لخاد هعاطا تګ كدنجا نا یصات ریما

 تماما قر وا دنع رصان مود ره هدد سدا یدردنوک صوص نوتکم



 نا ۹ ناثوب هد هیلو ص | و نالوا لا یر نيف طظ دب وه دیس وک |

 ديس قرا یرول نم ںوتکم ی حد موقع ف درو هو نادم

 لاسر ۱ هموق رح سە ندنعددلوا هدلع مان ) هلو ( قلارا لوا ید لر ا

Nماود هتکرح هل س ەدوحوم تیعم ردو ارطرپ ید روم هددرص وا ۰ + یدابا ۱ 1  

 یتوک. یجب درد كل رعصو هلل صا وم هل مان ) داوس ) ن لء ر دلوا رکا : ۱ 8

 "هلج هن رزوا یربرب نیفرط نامه ۰ یدتا تاقالم هل رکسع كرمان ریما
 تك که رمو ۵ رابدلباترشاضوآدب هلانقو نرخ كر شنا جهل

 ءلرهدبا تابث هلبا مات تابث رهبطم طقف یزلوا ناش رب و مرهنم یانج لوص
 ا ندا رها تاران ما هدا لوا وم رو کریمی و

 تالاقم اطر ردا عیجشن هلبا دنلب توصو ًاباطخ هرکس سیر مان اص
 هکیدتا بسک دادتشا ردق هبذجردلوا هب راګو ۾« یدیا ردنا نایب هف وشم

 ندزوت ناملاق ندنسلا عانا كرلنا قرهلاط هنصا كن د رب رب وات اب فرطیکنا

 هلتهح یاب كرمطعو ۶ یدرو روک یک شیوا ےک اتداع قااتروا

 راغ مسما رسا ممج رارکا ید یرکسع حانج لوص نالوا مرهن»

 نادیم اص ریما ندنرلشنآ یلتدش كرلتوب ندنراکدتبا شبا ةن رزوا ی

 نب مساق نیا بجاح ربما نت له یک یکیدشود .e هدوکر عم

 ی, رش ندنالس لآ نود هریشوبا ندا فارشاو نیسح نب دچ

 م رطدلوا لوتس لدا ا ندنفارشا هر ا لاو هللا دع نادجا

 ناباتش هرارف هفرطریرب ره قرهوا تع ره راحود یرکسع كرصان ریماو

 ( رهاز ) هدروک ذم موب قردلوا ناور هلسنعرمس ًابتع یرلنوب ید رمطمو
 وک هند ید روک دریک رو موو ه یدلوا لخاد هتسهب رق

 یدلبا ادا دا روا ید ی زاع هفج نوک یس اد و م یدبآ

 هندعصو ۾ یدابا ت کر ند روکذ لر اونو هر هدعص ه رکص ندنو

 التسا تانخو قو یسکر ه ندنغیدلوبعو «دراروا ید یکسج درک ۰ 4
 راصحاو عج رکسع ندفرطر نوح هلام هدالف جد دنوم درسو * یدتا
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 ۱ 1 راعیح رکسع هتسنلا قدس ناز هر لوا ندراک ههدعص ره یدا ردا

 ًارخّومو * یدردسک یتیراقااو ىن رالا كزهسوک نك هلا ندلئابق فارطاو
 هدنر اک دتا ںرقت هنهنمصتباهن كرهدنا قا هداروب ید ندلاقرشیردب
 لابقتسا مالک الو کال مالس!!ییع مالس یتیدلافرش "الماک یبیلاها فص

 هثدنهدلب هدعص ینوک عج یچنکیا ییرکی لرفصو ۵ رلیدلیا لوبق لبا مات
 نب ی یداه ماها نالوا یدح هڪ رغوط هراز الحالو م یداوا لخاد

 یدلنا تغ رع هتعماح كنيس ا

 را قارطا كرکو ایش لک ید دانا تماقا هد ه دعص ماما

 و ظمو و رادان تح نولک " الباک یابغاو فارشاو نادات ناف

 هندوع هاب . رتطو هر کص ندنرلک دروک لالحاو مارک ا او تمرح قو ك

 هدندزن ماهایسسح نب ی دیس نکلاب ندرلنوبو ه راد لا تصخر
 لآ وا یدلا هت تج الما نانگ | و یارطاو * یدنوقدلا

 قرریدب واهن رودنک یخد ییهیصاع لئابق قوح كولر هی تعاطاروصت+
 دتشح هرزوا قمروا یءدعص هایسادناموق دواد نا دجا نا رضانریما

 ه رابدتا تکرح یرضوط هذ رزوا لح مان ( تاینیسح ) ندنراکدتبا
 تع زد هن رزوا كروب قردسیح هللا مسفع ج ندیدعص ید رطعو
 ناشر و مرهنم روصتم لا نوش روط هلاتفو برج هل زیر ۵ یدلیا

 ٭ رابدفار زسا یرادقم رفت زویتلاو لوتعم هداز ندرف كس قرلوا

 یارساو ه یدانا تدوع هر هد ۲ شظعو [ روصنم قرالا ییارمما رهنططهو

 فلت و لف نیس هلج كلر هبلنا رض هللا ددش تّخض ین هعوقیخ

 ۱ یدتا

 ندننوطسو توف كرهطع یسلاوحو ( طر ) دالب هدناوخد یونس ۹:۱

 ییرکب كل. رفص هموق رع نسو ۰ راب درک هتعاطا تع كلر ەدىا' تح وغ

 ۰ یدلوا یلوتسم هنن رزوا ( نار ) دالب ندای رش ماما ینوک رنک

  نارحم هلا دوج نورفا ندد ح هدلاح یییدلوا ریارب یخد رهظق وذو



SS 0 
 هدوص وزا ندهدیعک تافافنا ۰ راب دلبا رسو و می هر دیک نوا

 دالب یک ینبدلوا مع 9 ی وک یکیا یم رکن ۳ رفص رهش نا بم هی ۳

 یدلوا یداصم و ۱ e رب بز رعص هنس وشا دی یف كناري 1

 هر زوا غا هنر یرلیصاع ماطر نالوا شا رارف رف هفانک او فارطا رهطم

 نالوبعوقو هللا رو صام لآ مدو بواوا شمتچ ید هنسنلاوج نار
 ندنرلفداو اشنا رارف هنار 2 دالب یرافوح ك ندنسا اركز وص نم لاءدەب راع

 هن راودنک رثب رارف روک ذم ند اکر ح نالوبعوفو روو ر مطهو

 هل مان ( هلسمر ) عقاو هدنیب نارت هللا هرمصب قلی اوأموا ج

 ه رای دلا باطناما ند: دلا قرش ماما هدلاحیراقدلوا.هداروا ندنراک د تیک

 نا نچ ندنرلکومب كرانوپ كرهرب و ناما یخد ماماو ٭ و حو وفعو
 یایهاو دالب نیسمأت دج نا لشو ىلع نا نیسح ندناعلس لاو دجا

 قافتا هلا ةن نددسافمو ناصعو م راددلک هنن دز كماما هل دصع+

 دسر هلل رلطرش قلوب هدنتلا یهنو رها كماماو كمان هرابخعو داحتاو ۱
 ۱ ۱ ردا هام نوا.
 شوم ند دلوا ضرع دش ضا یا رم تاما لا
 دالر ره رلود ندنرلفدأو | لاح دن هك یس رب ۱ یک ییدلبا تافو

 یرخآ تاواا م عج ر قرهلاق هدنا 4 و ۰ یدنلوا لعن ه«دوص ندنا رم

 ردا ت ا :لعوصو تدوع و اب نالوا

N.هفاک نالوا هدراوجو قارا هرکص ندددنلوا رسل و مجد ید نارع دالن  

 سکر ھه نوبلاق هلیرتار ندنایغطو یب الع كردرک هتعاطا تح لئاف

 ندندعص ماما هنن رزوا كوب ٭ رلیدلوا لابلا حیرنسمو لاح هدوسآ

 یا نواو و یدلبا تدوسع امجوتم هبافناص ینوک یچند كرخالا عبر
 ادا ییهعج هالص هدنس لوم عءاجو لوید هب اجص نیو ڪڪ هیچ

 یدتا

 مان يرها طلا دو دن راع یرالع ضد نالوا یماناقت كن هب رهاط دال



 4 / سر
 فیرش ناو هدنسهزادا تع كماماو مايق دتملع ماعا هلیکی رخ كم دسوک
 ماماو ه یدلا عاب ٠ ماع لرهدبا دهع صعن ید یجارسلا یھ

 كحوبءا تدوسع اهدرب تقو یتیدناوب هدنتهج هدعص كن دسااقرش

 ی اوا فلتویدنوا ملت نشلک لب کشف دکل هتسح نالو فو
 هنن رلکچ هدباطرض هلقلبالوق یب رتتکل# كماما هلا مسو ییهتفتیمجج هلن

 دم نیا یلعو ا رایدبق رارق ےک کما ےہ لا نوتب نوت تموگحو
 رک ات نالوا مجو تلح هژرسا دناموف ارسلا ی و ییارمغلا یتادعملا

 و هتنفارظا هلدالت نالوا هنشمجح نڪ كاا دوأد نأ صاع و

 یتوصح راس لثام اکو ویب رلئصح ( ويه )و ( مراد )و ه رابدلوا
 دج نا یلع ب واک دندالب (تعد) یبارس اعو مرلبدانا طط ید
 یدنیک هنتهح هنآ مم ید

 یلغوا کهدنارعت ییفیک هعلا یراربخوب هرکص ندقد)والصاو هناعنض ماما

 هلا كرادن ءودو نیم س 7 ك نامه رهطع هنب رزوا یسریدلی هرهطم

 ید ین راک هاو ڭجەسو باکرا رک سع ردن روا هنر روا كس رهم

 هناروا ندنارع هل سس و تکر حس لاععتسالا جان ىلع ندنارخم هللا

 نکا رووا نط ندا بف ناکمالا عدسع هدنراداع ییارسو ماع ی

 یسودرا تذیجارس یک فطاخ قرب یوکر ازاب یجلدرد یمرکب خام مس ر
 ی ارض فا رعت هلا ناشر یرتر وا برک بودنا لوزت هت رزوا

 وا ندنو و ۸ یدر دا برصاص هلن ز ز زوا قئنعو ه یدلنا رسا ید

 ندرفنز ویحوا هد رح یات ا کا نددهدلا مسسا رفت زویحوا كس ی

 تر آرا رو ر ۰ یددتا لو بز رواه تو راوتک اهن

Ms.لتو ةه ا کت رهن تب د : هذلاح ییبدلوا تک ار ل زوا ل رسا  

 ندارساو + ,یدعیح زر او رسا ناك لو + یدردتا

 دن كب یکیدردتا لو هدندزب هن رثلا كن رفت زورحوا كب رگید نالف یا
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 شور كرفت ز ورحوا نالو الوم هداغوو تر نادم هايس دع وطیه س ور



 هک وبلاح ۾ ۰ یدردنوک هندلاقرش یردب هداهنص بور و ید یسافونس | 8

 یارسا نسل اا یر كەل مه ندنتکرح ندنارجت كرهط+

 هباعتص هدلاح ینیدلوا هتعوطقم سور لتر وصوب هدنزللا هموم

 ین هات ةسوقزم یا * یدرب وا تح ها کک
 مهار نا ی هنود نانو یسااو هلو ص ندنفرط ماما هرکص ندمدنلوا

 یدالوا پشت ید هدارواكر هلن ردنوک هنیرنصلا

OE, ب ی کک 
a e O e SE ET E TPP 

 لاسفغا یسل اهاو تعد ع ههنارعم هلیئرعم دوحوم یادعد دمج نا ىلع ۰

 كن رکسع كایجارس, فرش هرکضو * یددلبا تاخد هروک ذع لح هلا
 هد دلا نرخ كنبدنلوا لاق كنسودنكو كنفادلوا ناشد ریو موم

 د( هبطعق ) قلارا لوا ید راع ٭ یدلاقلرهدنا الت سا ناخ ھو ناحل لق

 نددبطعف ناه ندنعددمهلوت ءار هعسل ندرارف دشا نولو و

 ندهنارعم ید ینادءد د نا لعو ه یدلنا رارف یرغوط هدودح

 مان ( قافرعلاب ) ید رهطع هدهرمصو ت ودنا رازف هل مان ( بیعش )

 ( هحاص ) لبج یشات ندا عا نارطصا تدش ندنهدلوا هتسخ هدلع

 یرلفدلا ربخ یلعو رماع کید یکه عوق رح لنج لرهطو * یدلیا تع زع 1
 دن رزوا كوب ۵ رلدلبا تعحر ( هتاورش ) لبج لکو هبطعف اع رک

 مایه هنهلتاقم ندنکیدتیک هنن رزوا كنيلع هتاورش لبج بولاق یتدرهطم و
 قرهلوا تعره راحود نر تبع اا هرکص ندفدلوا برح لیتر هلبا

 قرلوا راتفرک هرسا درد ید یلع بولا یمّور تك زوامتم ندرفت یللا

 طرضیجد نصح ( مراد ) هرکص ندقدتاوا مانثغا ایشاو دمطسا قوج كب

 سر توتلوا لتەقرەناوا برن یرزوا نع كنيلعو + یدندا رخو 5

fیدنلوا لاسرا شد ةرط ماما هدامنص یعوطعم  

 یس هج 26 نابح ) دالب رهطم هرکص ندهدنلوا لتف یمارش ف موف ص 8

 هنورطر قازوا لا كه رهاط دالب دودسح دواد نا صاعو ر ەدىا التسا

 (رداع ( دالب ناجتصمسالا یسهدو> ۰ بوق ید ره عمو ۰ یدلبا رارف
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 ۳ یینوصح رم را 9 ) انا ۳ ددبتیخ 91 ۳
 0 روو دج( فالع )و( نیلبچ ) و یدتا رک“ یرلن ص > نانلوب هدفارطا

 یدلاهدایهنا تم یراروا ربق

 هریک نصح مان ( رکھا ) نداق یییدناوب دواد نا ساع هرکص ندنوبو

 تکرخ هلدصق كا طرم یزوک ذم نصح ید رهطع ندنکیدتا رارف
 روک ذم نصح كرهدنا رارف هندع «دندروک دم لع ماع موق ره كرفدبا

 یدنلوا ذخا هلا برج ندتفرط رهط»

 و ( دعوت) و ( اشخا )و ( د ز ناه ) هدنفرظ روک ذم رهش ر طم
 یوصح ناثلوب ملات + هرات و یراهدتاب نالوا هدنهان ( نارغ) و (هعر)

 لا دالب اسم ۰ یدلا تکرح ًاهحوتم هرمد دنده رەنا طرضو مد

 هسا هدروک دم نصح ك رءدا هرصاحت نصح مان ( هرهاق ) نده رهاط

 مادهاهدنابث قرهلوا روهتم هدانز مور نولوا د څ نا دجا نده رهاط لآ

 دمع قاطرب هسا رکتسع نانلوب هدندزلو 4 یدار وشیلاح هل عز كلبا

 تحاسق یتزج رب هنن رب ندرادبع دچا موق رم قرەلوا طولخ هللا برعو
 راددتا ماحمسا ی وفعرلدبع رکید ندنکیدتبا نا ییاتف لرل ضف نوڪا

 هر چ طم ىيە ككرمدا قاقتا یم ەل ج یرک ع برع ها که لد کا

 را سک وی ار نیا نت ار دیه ےل اطم کربن ید رهط ءو ۰ رلر دلرا

 ممد ییص>ح هلا كلود چد یره طم قرەحا ۳ رلوبص لر صوت دموق رج

 هذن رافغ ساو تمدن كرەدنا تسدرد ید نیا دجا رهطمو + رلیدانا

 نالوا هدنصح ر وک دم لاسرالادمد هان ص نوبت ۱ لوف خب ها۱ الصا

 + یدلبا زخا وب رحناوداو تالاو هردا یایشاو لاوما نیعبذ قوح كب

 ۲ ی انو تون تو بلان سلوا نور هناهم دنا مؤخر
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 هددب ز ا :ا وب لرهدنا تع رع هر هد کص ندکدلیا ایام یر ۳ ی ط

 دن رب ندنکیدلبا تافو ردنکسا ا هسکا اردو هنا رکاسع ناو

 و یدنلوا بصا رها هن رز وا ا ح - دست مات (ادتخا ( ك دچا

 ندنشدلوا روس هدنفارطا ردا هرکص ندسفدلوا لضاو همت مطهو : 3

 ینیربصتاا میهاریا ن ربا یی هیف نالو یسلاو «دفص لر هدنا ا روس

 یردارب , كرهطم ید ههدعصو + یداب | بص یلاو هنسد او هلو تاک 3

 بب زدت وید(هدوخان) راب رع یی( ادخان )(هججرتل)یدناوا بصف لاو ندلازع
 رلر دنا قالطاههسیر یل کردرلشغا ۳

94 
1 

 هجرت 1
2 

۷ 

 كنسهنس ٩۲۷ تولک هنع راکت هابتسهبعاد تمول سار نافاس 8

 ندنفرط د رهدیا تاقا« هلا ك یطصم هدنرف ندع هایت 1

 قوچ كيو مزهنم یفرط كب یلص« بولو عوقو هبراحم یادش
 الو 0 ا ید ك یطبصم و تولوا اا دم 1

 هصق سو ناساس ی رالحم یبباو و نو کت بودآ ت تراوو
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 یلرسا تک لا و هلا هرداصم اش تسا و لاوما هج ر

 یرابضعب و راقح روخ و یمعا تو ى تاهبرکسع

 هدلاح یی داوا هدکحا تموت هاربج وروح كر هديا ر شمش ةا

 ندک دنا لتق یسثر ناملس موقرم ید كب ندلاربخ هدنخشران ۳6

 ثانسب اد مارهب نب تاب قط صم یلغوا یتادنرف زق كس ناما هرکص
 لر هدیا راهبراجیم ی وچ رز هدهاس ر و حورخ هدب دا قلا یهاقتنا

8. 
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 هلا لستق ین ربخ هللا ودنکو بولاج هاف هکب نیدلاریخ تیا
 3 رەد كرت ماه ق هدنماعم ی رز و هلم یەک مان ك دما

 ٠ هدنه راد اکر ى رهلا هنتقافر یرفس هجاوخ هل سعاو صاوخ

 شالم هلا هاش ردام! نانلو یهاش تارحک یسهنس و۳ اک

 فورزا ییطصم كرەر رک تاو تمرح نوزفا نددح بولوا

 (ود ۾ بورد یا ( ناحدنوادخ ۾ هرفس هجاوخ و ( ناخ رصا
 و بصن لاو یعرفس هجاوخ هننردنب !توروص) و یی یطصم هنردنب

 ندیراکدمهدبا فا تعا وملظ یک یر کد ه د اروا راموف «یدللا ناسعت

 E ۳۳ ۸ هاش نونامه ) ندروع دالوا لارا لوا و

 یخدراموقرم هدنفیدلوا یلوتسم بولک هللا هبلک غوق هنرزوا یهاشداب

 نددحیخد ندروکذ م هاش ندنراکلارارف هنفرط هاش نوامه

 کر دلا لصاح ت ا ل 0 برو 1 تاعر ر تمرح نوزفا

 ندییس و ۰ را دلوا رو جم هک تعج ارم هرانو نود الکو ارزو هجا

 اقف یسهلج بودبا دسح تنطلس ناکرا و تاود باحصا ۳۹

 ا رابدتا تافومدسکنا بورد رهزهدنشرات ٥

 هدراراب د وا قرهلوا رمعم لیخر راموقرم هسا حییحص یرلتافو

 هدوخان تا (ردنکسا زوم ید هم و 4 ردکعد راشمنلو

 قد هلا هنتلا قافا ؛یدما
 دمجا هددسز بودا حورخ

 هل كب

۳ 



 ۳ فر ماّقم تا ردن کادو ب ا 1 لا

 تان : ماقم ید د ی دجا هدوخان هل-يحو ی او اد دم هل ات

 ندکد شنا تافو ید كنردنک سا زوم بودبا تماقا هدنناکود ؟
 کا رک ارام نلت هک دجا مدرخا تیک ما کس
 اش یاو كرما ارام ها رکتبع یس كسا ها

 ر بودیا می هنیتیرب رهلسهعاد تموکح یرادرب ره كر دیک
 دجا تمو کاخ رما تابن و یراقدلوا یداب را راقلانف يک

 هېه هرز وا یدلدا ریس هدا ندنشرات 6۲۳ و یندلاق هیادخان

 ردات نانو هنا لحاوس هموقرمیارما ردق هب هجناک هن رات "

 ید هدنسهملابح تهج كع هد هرص یرافدشوش 4 ر ر ر هدعقاومو

 كغاالتسا ن وت نو یەنناع طخ ا رهددا روهظ ندلا فرش ماما

 برع ندنکدتا هدیدع تالت اعم و تاب راحم هلا نایرع هلسهبعاد

 هر وهط هدنف ظ هموقرم نانس هد دب كرت یاننا ناناود هداسنع یراخروم

 ءدلا فرش ماماهلراظن فرص ند نجر د كلر همر رک ل تها یماقو نالک

 ارش ہلا یوم یارما ۰ ردرلشعا 2 تو طیض قره هما رطن یعاقو 0

 مان یاع ص خلت اب صشت و هد نحر ات شا مجنمیراهرصتخم میاقو

 ( ردروطسم هدخ رات

 یرلشدا نالوا رک د هدورافو هدرا اروا قرهلوا رم هناحوتفو رطم
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 هلن دوع هنامرص ۲ رفظمو | سس هلا هند د و هنطط لاک ه رکص ند-کدروک

 هن ر PE فو رچط یو هند نالوا یسهرغ كندعطا یو رب ۱

 یدلوا لات هو و ندنو رط اھا هلن روص كداروک یو لخاد

 هداناوب تودنآ تع و ه دودح ندع رهطد هال واح ی هم ید ۴

 ضرع  الماک یردلب ( نیبا )و ( مت )و( هشت نوا میان هن هنارتم

 هدانجر هعوق رم هنس هرکصو رادلوا یداسیقنا راد لخاد هلتعواطم

 یدذبا تدوع هر هنآ وم

yeسس 0 نالوا هرز وا دسر رهط م  

TAهلو و غوا كن دلا فرش اما هدنلرا اوا یلوالا ایا  

 ( نا نط ( نادنار 2 دال هلا عجو باج رفع ج ندلار نانو یسلاو

 ۰ یدلد ۱ لتف جد ف ۷ و یرما نا رهط كرهدنا مت 9 ن.دالب

 Bi ارح یدبر ۵ دم جد ندا ی یلغوا و E ماماو

 دن رز وا ع واوا راضحاو هرم كماما هل دصو كعا ط ص ندنلا

RR urدو مکس بو قوس 8  

 دور ینوک هعج ا ك یلوالایداجج 2 هنسارجا كربادتو

 نالو یسلاو زد هدنلالخ هموق رم هنسو  رادتا تکرح هن رزوا

 كنوب ندنسلو شتا ع ینصح ( ریراوف ) یربصنل مهار نا ی

 ااو ق َ الا هنسسودرا رهطم هلا lle نالوت قم دوحود ید

 ود ةر صاوم هاب رٿ دس ز وک هند 1 راه> ی لرحالایداج هلمح

 يک نکس الح عاصم ندلاس ۳ كر هلدا مدن هلود جوا یراهدوجوم



 یدسالوا ماود هکر ا ید 1 ناسالم مهار ۱

 هدوخان دجا یکیدلک هن رزوا دز هلا رشک شزیجو هلتروصوب
 د زا یار كغامرا ندا نارچ ندنراوسج دز هنا رخ ندنفرط

 روک دم هتسدع» را بناوح كدس ز كر هل هنن رزوآ یلالرت نانلوب هدنفارطا

 یراب راوس كل رهطم بواوا شلوا قلقات رالرت ندنکهدلریدشا راشنا ق ۳ 4

 رع کم یم روق ندنرلفدنا هروناح یس هلج هلا رعوا هرلالر هر ندرت ید

 هل هط» ندرلنوشروف نائلوا تخادنا بام ید ندنفرط هسک ارح ںولوا

 یرکدع رهطم هدنس هلج یجنرب تان هسکر ارس ھنر هلک یاش افتاب و اس

 یشادنرفو رهطم نکلا Me د نادیم ندنرلةدلوا ناشدرب و مرهنم ا

 نیسح ن دج نب دجا نا هل ادع نده رک یار رکیدو ندا ا

 لاک نالوا لسد زی ۰ یدااق ل رکا ھل سد و نبی ی هللادىع و

 هک ار - نو وک مت تراش هد ییددنلول ی ا ن تاو تعا” ۱

 كرهدا تراش لره طعمه رزوا كنو ۰ ید لیست یخ ندع اش ۱ زا

N A2 . نداور طظ ۹ رج لکا ینلدروأع  > Akتراوشوپا ( ندا ارح  ) 

 ید یسکیا براوش موفمو رهطع * یدلک هن رزوا مب لجر مان # ٠
 هلا هد لب س “لج هب رز وا دل رھ طم براوشوبا مو ره e ید غرز

 هر هح نعصخ ه سا رھطد ںویلوا رکراک ہد هسا یدتا ہلج جاقر

 دسلصا رھ ییصم یثاب زودواكنیهرز ك راوشوبا نکا هدنراکفاقعارغوا

 دلا ٠ كرهد| هدب لس هل حر رهط م ا هل سمر وک نغدداوا ا

 كب راوش ا, > رد ناناو هدنأت كى راوشو ۰ یدلبا لتف ی راوشوا

 ۱ لر ەيمەدىا هاج دن رز وا كر هطء يڪ یراکدر وک یتنیدناوا لٹ

 تولکحهب ورکر هطم ندداوانوغرو یخدنیفرطاناذو ۰۰ را.دلکح هت ورک

I0 ۵ د هب راس ۶ و شاو ۰ ا ٠ قراو رگ  

 لا ندنغددلوا حورع ید a ۳ دع نا اعلا اما ۳ یک
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 لرد و اوکه عج یجنکاو ۰ یدلر و: ک هر نالوا هه نان ر س

 در نا 2 ھارا ندلا مراص دیس و ۰ یدنلوا 9د هلع مان ( حاصم )

 یدشا تافو الون جد رب زولا نا یداهلا نیا
 هدندع نیا درزوا لرلکح ندنسه رام دب ز ندنشدلوا مرهنم رهطء

 ندرهطم بولوا لصاو یربخ یبازجا لرهطد هدواد نا مماع ناناوب
 هلک رح ندندسع هرزوا قمروا یرهطء ندنهدنارف نتصرف عا رات ذحا

 ید رهطم ندنشیلک هللروصو كدوف مو مه یدلک هلع مان ( سارفما )

 یدشا نائع یفطع دن رزوآ ماع نورد وط یەم دوحوم قرفلوا رادمخ

 رهطد ندنکیدتا تء رع هل کید هلا رت: لع ییدددلوب ماع هد هسلا

 راع كرەدبا بیئرت نداوق جوانی رک اسع هنب بولاریخ یتفدلوا هددوت
 ر هلدنا ه دی دش "هل امد ندیفرط نودنا هطاحا یتفارطا هدلحم یییدلوا

 ودر ه 1 نک كلر وک ندید یدسع زواج ندزوترد كل راع تا

 ۰ i رارف هتشاب نکلاب معاع ںونلوا تراغو بهنو بولیدنا رامرات
e E ا ۰ ۰ زا 

 یدلبا

 هم و ص هناسو تدوع هناعنص ندا س ۶۶ یرذا رب و رهطم هرکص نددعفووب

 رل نیا ما لصاو هرهش وغو ۳ ۱ هر هدننارعش ۱

 4 هجرت )

 نا رج لشاب ر هوا قمرا ناشلوا ناس یتدلوا هدنراوج دزو

 قدراس ندا لوزن ندرلابج هدناراب مسوم بوسلوا قمرا ردنا

 ا کر ور ندان رج كرەدىاناضف ندنداندزآ كرلعستمو

 هطاحا ید یفارطا یروس كاز ىح و ء راصاب ییساووا دسز

 دز و ۰ رات هدعاشرا و رام مراد 4: رط دعا كر وس و ۰ ردرا

a 



 ۱ یک ضوح بارق هب هرم یا هدنلکش لات رز میر انا دا یرالرت 0

 هلا لب بوس باطل تقوینیدساب وص درکذم بلا قیم
 (رولوا رادم هنا نا كتامودزم 2 1

 . ندامنص نوڪ قل ( زا زارح ) لبج ندا س دو وا توپ حس 44

 ۱ هد زو او ةا یسلاها ز زارح لبج «دنآوآ لوا 9 ۰ یدلبا تلف

rروت دع لبح ادا ندلاس من ۾ دا ےن هور و | هرزوا یرابهذم  

 مجد یتسهعا ( ریاعیلا ماش ) ء هرکص و ییسدعاق )ر سم ) نانلوپ «دنرزوآ

 نوصح ن ار ناو ( نافعص ) دالب ندا رو ۲ ذم لنج هن كر ٤دا

 ند دچفانو هعساو راطقا یک ییدلبا مد هدنرفص هموق ره نو ۱

 هضبف هدروآ هدنرح الا 9 عو رح هنس یجد ىلع مان ( فارع: )لج ا

 یدتا ر : 1

۳ ۱ 

 _ګ(هدنع ندمدقم و یدر و هبهیناع هطخ كناشاب نامىس مداح - 3

 € ی قعس كنهمامع و ا اچ رکا از نالو ا 3 13

 هجرت

 لا نواه یامتود یکیا یسلاورصم اشاب ناملس مداخهیلایوم
 هدرا راد کار ضع ینیدلوا ر ومام ندرصم هدنخرات ر قرف ه دیه

 محنم هدەسلا روطس
1 

 ید ۳ بوبا ارغوا 2 هدنخرات ۵۶ و هدندوع شا ۱

 هرکص ن زدک دنا تلاخد ی دا و کد دنول رم | نوچیا ی وسشاو

 نھ اشا نس > مداخ یحد انا هرات یئأ



 ۱". ر
 هدزرط هقشدر درب یاد تا یوم یاس و یددننا

 هنگ هدهرو د هس هروک ةا لرم برع تولوا روطتسم

 یا مجنم یجد تاع وفو وسشا یک ید وا اشاب ناملس مداخ نالک
 هدر خم اشا ناملس مداح تولوا والم یسدلوا جرد هدنخشراب ۱

 راد وع و ناجا ۵ هممص ترازو هر ر هنسهدهع کا یک

 هردشلروب نامو بصن رالا هس سو رادرس و ایه راو رها رش و رصم

 .نادنک و لع دبع كنراترضح ناخ لس ناطاس رصم یا هلآ یوم

 ثهدخو نمش سر ار هدنجتف رسصم و 2 واهب و هل مرح نوا وا

 مدع لقملا فیض ی هدهسلآ شم رکا وچ هدنراشرش

 هلا یوم 9 یش دلوا راکعمطو صب رح هدناغ رابحو تر« یو یارا

 هراب زونوا وإ هعردعف۱ 4-عام شع تو و هدنه رک

 توردتا Ns ا ادد هدشل وس ی رار 1 هچراب ۱

 بوط زع لا ددع یک ردا ا هیاد ! هقو) يون هدرصم و

 (روبمولف و ( نز ترض ز واحتم ندقرف و 4 نابم) ددع زونوا و

 هربخد یاو نوزفا ندساةف و لددح و بور دکو د نرلوط

 زوخرات .ددیورم یکدتا تکرح ندشدوس هلا ناب ییرکسع و
 ا هصالخ و ۳ نده رع خب راو مقاط ل تولوا فیلصت

 هلکنو هدهسیزغا اضتفا قسطت هلا هکر غیب راوث ندنغیدلوا همحرت



 سهام 7 1 ا ۳ ۷ ا .i فالخ ۳ 9

 هاراتنالوازمذخأم هکیراسدون همقو برع هکنوچ راقیچ هرهاظظ
 هدنارصع ودننک یتاعوقو یرلکداریطشو حردرلنو .ردیباتصا

 تامولعم نیل ملع كركو كرەروك نیما یار كرك رنو هدناچبا 3

 (رولب هاب هلبرظن حیحص اهد هن راتاور كرنا ندنزدزاب قره

۹٤ o ۱ 1یس دس  Reریکتروب نالوآیوتسم ۵ ده ردانو رجا رحم : * 

 تع رع تھ ج 4 ل هر دان ضد ولا وح | حزلاصاو صالنعسا نك سال نسا

 نارگ اشا ناعلس مداخ یسل او رصد هلا نواه یاقود هل دصد لا

 ملا یوم یاشاب دواد نا یاعنانلوب ؛دندع * یدادا تلصاوم هنسهر رج

 قلاح هلع هندلاف رمش ماها یک ین دلا رای ییتلصاوم ۰ روک ذم هر نج

 لوس رح هدناحاشاب ناولس اعدتسالا لجال سموا تنواعم هتسودذک نوګا

 تک ر ح پنه هتهج ندع هیلایموم یاشاب قلاراو ه یدردنوک صوص

 هند ع هلمافا رکا كف 1 وه ر و تاوج هزوک ده لوس رح ندنشتدلوت

 كندب رفس حیاوح صعب بواوا توطس زادنا رک هلع مان ردن و تلضاوم

 ندناحرف یرمما ندع هنن رل تچ هندع ِكنهنناع رک اسع نوعناصقن ماقتا
 ی ےک

 یاتود هجربارب یزکسع رادقم نادلوا دارم یسلراقیح هنو راش نولک | 1

 یتلدلوا «دنسهرادا نع هن راع تاود اذ ندعو ۰ یدرام> ندنوبامه ۱

 ندنناهناخ هموقرم تلود هلیضارقنا كن هروک ذم تلود ر خۇم هدسلاح

 هنشهرادا ربز كدواد نا سماع تبا من هل ضوصخ كرلنالف هدورپ هدهتوا

 ندنکدتسیا ینا ون کج ن2 كنو هسا ناحرف یربعا ندع ندنکید

 رفن یا شب نانو ناکاو راب هل اب رد تسرد یدواد نا راع



۱ ۲ 
 ۱ یاشابو + ی رقتس هنن دز اشاب ناییلس ار هلبا هک

 بلص هنج وا نرسم نائلوا قالطا ادنوح هددنیفس یراموه ص ید هبلایموم

 افا رکا كف (محوتم هدنه ہرکصذدقدردقار اب ولصم نوکجواوںودا

 اا قفوم هتشو یه بوشالوط یلیخرپ هدنفرط دسته كر لا
 جارخالادع» هندع یهنناعع رکاسع كرهلک هندع رارکت هلا یتاشب رب لاحرب

 هددس ز نددسک ارح هلتماقا هدلح ر بدر هد ز هلا ت هن رزوا دز

 یدردنوک مخ هرزوا قلوا یدایقنا "راد لخاد هکب دجا ادخانمما نانو

 یاسور كموق مع هن رزوا كلوب ندنکیدمتسوکی زوب تاشام ادخان دهسا

 ردا ندنس هلج ید یرکسع نانلوب هدنسهرادا تح بولوا ندنسه رکسع

 رک یدک تب زوضح اشاب ناف ار هلی رکسع نانهرما مان ناتس نا
 قترا ادخات م ود ص ندنعردالشاب هکتک یی رد یجد یرکسع رکید كنادخات

 یدیسودنک ندنکیدتا نفت ییغح هيمو | ردتعم هب هل امه ههملایموم یاشاب

 یسایا ناب ییسعلوا دفع دوهع ماطر هرزوا تک هند كلا یوم یاشاب
 هنناب كہا یوم یاشاب ب وفیح نددس : ز قر دناوا هدعاسم هلاطم ھت رزوا

 نیس هر زواسحص ی رقن زویسح وا ندنتیعم دوسحوم هدا ی

 هدهار یاننا هد اتع رع نیح ا موق رم ۰ رلیدلبا دلا هلا تاناع

 لتق هلتعاج ندنفرط رکسع نالوا شلردنوک ندتفرط هیلاییوم یاشاب

 هادخان هدورص یتيدنلوا ریشساو طی دہ ز هنن رزوا كو و * یدناوا

 ۰ یدلدا لتف دار عن روا” ی یزو حو ۱ نالو هددس ر هدب ودا تلا 2

 طرص هلتر وص وب ی رلهدسلب دسر و ندع ورام هج ور اشاب نایلس

 سموا رخ ید كنسلاوح مت نانلوپ هدنسادناموق تګ هن رزوا یسایا

 هل وصو هیج نع هيلا یو۶ هیاشاب + رلب دلا نار زر ار وو ناسا

 ماها یتکیدتا لنف یدواد نیا ماع و ییکددساب اے ی راهدلب ندعو اد

 كرهدناد ر ا ید هدب زو ندع نودا راعشا نار ایه دلا فرم

 بصذ کا ہنی وربما هن رزوا هموقرم رک اسع ید سوک مان یطصم ءزغ



 ۳ ` ا 5 ندتع رع م كیا |یموم ا ۰ ا تعزع 1 ۱

 هما یک هب رزوا ز 2 1

 ! هجرت 0 ۱

 دلا یوم کد دوش هدیر كازغامشحت هدتفح اشا ناملس هلا یوم) 7

 ردقف یناحیا تودنآ نیت اولربم کمر ڭرەدىا ۳ یبدع ادتا

 هاب وا هنهح لس بوقار هر دع دا بوط ها رک ظفحتسم ۱

 قفوم هنلاصدتسا هحش نسح ر هدیرلورط دیه رد كع رع

 ی دما هدوخان بولک هنردنناخم هلت دوع نددانا رفظم قره یلوا ۱

 سلاسد و ل | ح مقاطر هلعمط و صرح كعا هرداصم یلاوما درجم

 ید ا هردشعا لتف هر ۵ر ا ندکدتا تاج هن دزت كار هديا ارجا 1

iهدسز كرەدا هک یلص« | نالوا یا هزغ  

 ا یار عم ىلا وما كکب دج | بوردنوک

 “ردا لام
 ی ۱ ۱

 هن روا ز هلا هرمذک هوق قطص هرع 0 ۶ موش مع هدر ]ولح - یمهنس ۹۶۰۹

 هنأ رععو رعد دا رح ندور طظ نداقرش ماها تب دیک نود تکرحا ۱

 دمو رم هند یریص لا ےھ ارا یک ن الوب داع: قلار ۱ لوا هد ونال یسلو

 یدارد و ( رکعت ) لبح بول راعی> نداعص هلا رک دع هدزعا یاصمر

 اهد ی هیت ةفرف رب تب قد یو حح یسربا رازاب رها كنهدعع)ایدو

 هروک دم لہ ندلا 0 موق رح بوالوا قوس هاسادناموق ن داسا

 + یدړدتبا تکرح قرەلوا شورا دوم یربصات نداروا هلرسلوب لوصو
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 یتفارظا* بت ةساعع Os قلار اوت ۾ یدلىا فيدو هدر برق هرعاو

 کر هدا مان مادقا ق عدو ماود هبه ر راس ا ۴۳ راو “الل لرەدىا هطاحا

 دیسو یریصن ی هدلاح یرلفدلوا شنا روک هلسس یتکنفت و بوط كەت
 ۱ هساعع رک اسع هدرا ک ضا هلا هژ رعم دعطقرب ید ولا ندلارع ی

 د ند هبناعع.رک اسعو ندنرلک دا راذکو تشک, یرالح بب رڈ هنس و درا ۱

 روک ذم هرلن ون ندنراقدقیح نوهیلج همز امو نرخ ذ ر اسو رعشو ها ندفارطا

 ۳ نیفرط هدناوالم نالوعوف و یداضتلا ںی لدرس و یر صا یک 1

 ندرک اسع نایعا رد رفن نوا هلتمح ینلزا كنهناعع رکاسع قرهشتوط

 یرصد یع هد۵بساا رایدلنا تعحر دهاک ودرا هدلاح ییدداوعوفو لوتعم

 (روبع کام ندنغددروا یوهبناعع 9 ناو رود | تی هلا روغ

 دچا نا ردا رما هد و 5 ۵ رلیدتنا ت»جحر هدد ز كرەدىا كرت یرل٫ وط

 ندماما بناج هللا تعب هماما هللا ولتا ردد زوتوا ید نیسح نبا دمت نا

 ی هلا ص ند: قر ندلاسعث لار > الا ۳ دموق مع دیس هد لع

 نیبتلا هدایعنا نر

 یلغوا نالوا هدهدعص كماما یتوکی جنکیا نوا لر ارفص هدنسهنم ۷
 دالب ناک هدماهتو هدراتمجوا هلت لهدسل شد رع یناو ( نارج ) ندلا رع

 مان ناوامم نسح نداق رک اسع یارماو ه یدلیا رذهلو م ییەراس

 بولک قرهلوا هدندیعم ولنا تر ندد ز هدنما دعوق رع < هنس جد یک

 نا ند_نفرط ندلا فرش رشو ٭ یدل اب راه له هلا ندلاق مش ماما

 هنفرط ماما كناولم نسح موق رو ٭ یدنوا عرکت و فیطلت هلیساسکا

 ردکح هلک هد[ یعرع بس

 ۽ هجرت و
 بوتوا لزع هدنخرات ید قرق زو ز وقط ك نط صم هزغ هللا یوم )
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eیدیاراردا فرصت ی مه زب نزوات لد تا ی یو . 

 ید ط

AEA 0 1یندلوا تاعوقور فیام تان ناناشهدنزا هم ۹۵ و " 

 كو راک دانا ریشه ظبط ینادرج هناغع رک اسع هدناولح یتدنس ۵۹0

 هدب دع تورح ید تاع دادرتسالا لحال لر هلک ندلارع نددءص رارکت

 نی رفلا نی تدملاغ نوبمهلاح هبلغ هن رب رب نیفرطهددسلایدلوبعوقو هیلاوتمو

 ۱ ۱ یدااق

 ك ر هديا تکا هح ) نا ( ه.اعع 3 ن ۹

 تاب راع هدنراذن كرەدىا 8 تاقالم نیس ر 9 هدرو ۷: لیح ندنگردخا کر

 دالوا قرەلوا بولفم دسلصد ۵ ےہ ع ا هرکص ندفدلوبعوقو هدر دع

 رايذابا تدوع اوا ماها ا

 هی ندلافرش ماما توک لور اهاتسا
 کره اردا السا نسل نم ا زا اتم لوح ر 0۲
 یرلتیف ومو و رلبداو ۱ یادت هری شه و 3 هسا رل دابا تکرح هنهح

 | ے3 و واک یب عن رس انهو ند راسلا تعرس لر ا راش

 هدایقنا و تعاطا تع "الماک یسلاها نادلب و تالا ی راک دلا رسن

 ید الا

 رطع غوا هلا ٰنداایرش اما نر وو داسح ص۱٠ هسا قلارا و و

 عاونا نوعا كعا قب رفت ندنراربرب و اقا تدورپ هن رني كنیدلاس تو



)( 
 ۱ ثار وز هره هن رل یدالوا ماما ندو رط راتوب و ندن الا عاقبت و

 < ید دلا لک یک یا قادصاو عاعبا ماما سا روئاوا اهلا

 یردار و ماما یردب هلا رهطم تاو ندشتکیدتا رب وصاو قلدصد

 هر . رهطم هددسساا یدابآ ث ] وایح مات تو ادعو تدور هند ندلاص س

 د تبلالفتسا و لا دا رقنا ا یکدعا ادصا یامذ وماع مالک

 قیفلدلوا هدکعا دا رمیکمروک هننیلالفتسا دب قد رفتلاب یراهدلب ضد نوعا

 ییدتنا روصت یکعا سح یرعطم د یردب ۶ ریدر وربخ هنردپ
 عاعا دن رهطع ۰ یدخاوا عاب هره طم ندنفر ط رل ص ةر ا هلتپج

 ید لول ه هلک کب ہین لر هیعا

 ییمروتوا e ندنکیدلبا و هكا ما ) ل ) رهطءقلارا لوا و

 ندتکیدلنا رخ سلبا مت هل دالواو لابع هلع مأت ) هبط ( ندەدەلرېط ءو

 هرن رف كتسهب رد هدف + یدلبا ترد ههیط "رفا ها وشا رهظع

 ندکیلرا اقا ندا ی یردارب لر طم 2۵ دیس هر ر ) لد ۳ ( نک

 ندنغددل وا هداب ز تاع یه ورد نوادعو صع) ےس سرا ۵ + طعیردار و

 هګ روک یول ر ۾ طم چ یاد ۳( ١ ی( دش رم )نصحو روس ن رک لاف

 هنعددلوا نوعا توادع راهظا دلع درک یتسلپاب روک ذم نصح بیس لب

 ویک ا نالا ٤ ا و گرد ٤ وج نددبسفت ا

 ) لد ۳۳ ) لباق و( هياط ) نا 7 یدلا ل یتاقال» نوت نوش

 4 له گاز 1 ندنهبدل ۱ یار 5 ها رار هدزر ع یعانا جاش هلن وا یراه ر 5

 یتوک ههج ره دیس نال وا ەد( رهط ) «یداو یگتدلرا لیکشت كع ر الح

 ارا یزاع هعجر تا ۰ یدا ربا یس هلچ نوا ادا یوهعج هواص

 ندنورط تعاج نالو رضاح هدر “۵ زرع كاعد ە رکص ندودناوآ

 نا و یردار و ن دا! فرش یرد زد بیخلوا نا ل مطم

 اف او یر ندرار ا و زراو E فا



 هنر رز وا كلا یتیفرک درهم ند دلو ۱ قا ولوم ك رب نایاب 1 ادنرف

 ید رو ندنکیدزتسوک هرهطع یردارب هل وصا هدزاع فا بو زا 7

 ندنکیدردلم .aa ظ تو تک رعد را Cus لیخر هداس و یراوس

 تلصاوم و لی ه* او كر را رب هلیسا لور ندربثم ماع تاطح : 1 1

 تراسج هدنفرک و ذخا لر هطم 1۳ رضا تعاجت ندا

 زل لک هن رال یس هلج هواصاا دد ندنراک دهها

 نون لب ا ناب یدیداوا هل یذا رم لرهظمندلاقرش ماماهت رزوا كنوت

 یراق بوبلوا یشرب یدارم ید رهطم كرهردنوکربخ هللا ناسبعاو ال
 فلج منه یشرگتسلع روک ده ینا کیدل اللتسا هوس قو

 اب رب و ناماو قرهشلوا قد رفت دالب دنسودنک هل ویندنول و یکدانشل

 ۰ ما ناس هنیرد ییکح هلک مزال ینا تمافا " القتسه هحقش

۲ 

 فارس نما اهدناقرب هرهطم ندنکیدعا هدعاسم هننلاطم هتسنا یردب و

 ۳۶ رد _ةنره قرهلوا لصاح توادع نوش نوت هنیفرط قثراو یراط

 قرهبهلوا نکع هددسدا یدالوا یعس هنببلا ناذ حالصا ندنفرط نایعاو

 كناولم شخ نالک هندز ماما ندد ز هدنخ رات ید قرف زور زوقط "

 لتف ییدالوا دوخا و یو رح ماما هلا هسیسدرپ ینس ك دن دز : ماما

 لصاو هعاما دز طود ۰ ىدا كمر و ساردنا هنتەوکح ساسا كماما هلا

 یاولم نسح یساوعتو در و ىە د تبالصو نیه تب اما .oA هد دوا

 تک از لاک ید كنبدلا سعت یلغوا یک یکیدلبا متم ندارجا یلتق لعق
 مدع هت سه نما ندنکیدلبا رثأت نسح هناولهم نسج یتناسناو تفارظو
 هددسلا یدابا تدوع هدنز هن ؟رارف ندماما دز ًافخ نامه هلتقدوم

 ندنغاداوا هل رود ۳ لقكندالوا او ماما یش لب ردنو ؟كموق منددب ز

 لاوس OE E وع هلتر ومأم یاها ت هل ر وصوب كموو ص

 دعك نواوا ةیعللاو هولا ضبا هرولا نسح ندلافرش ماما هدقدتلوآ



.)۷۸( 
 هل فاسسم نالکر هو مواد هنارف توالت و عاف هلا هوا زدنوکو

 هلل وب ا لضافو لماعو ملاع لسجررپ لسمو نیدتم یو
 ۰ مدلبا فوخ هلیسهدایز ندسمح بانج هدکم دنناف كف مش تاذرب

 قلخ هل وا تولوا لالجاو تسلا تحاص 4 ها ی تاغ > رهمطم ییود نکل

 ۰ لا یرکیسع ندنناب و ۰ نکا هلصا ومو هلخادمو هحزاعو هطااحم هلا

 هندلا سش یئادنرقو * یدلوا عنام فوخیجد هنانق كنوب ندنغیدلوا همش

 1 مرکمو كرات دهان هډ ندا صا قالخا نسس> یمودنک هل

 شلوآ لصاح ندنطد و بلصر هناک هدمعح ندندلوا ییتتشو ییتناسناو

 ماه قبح تب ید ندنلتف كيملایموم ندنکیدلبا ارجا توخا "هلماعم یک

 ر طم هل , مهساوا ا | لتو ییدلا سمع 6كر ووا هلل وب ولت یک دلتا

 ِه ]الت سبب یهو ق رەلوأ رص د و یو مر | بولاق a ر عم

 كماما هل صو صح ند-:هح لوا بح وم یتوفو N a هداز اه د كر هک

 دم وقفت هل رد هدراکو لاحره تولوا یگ هدادز ندرهطم دا

 نوادع و تدورب هن , رلزدب یردارب و یرد هلا رهطم هرخالاب هلتهح یتیدلوا

 ندیگیدتنا سرفئو اد د یغجەلو لاوز كنب رلتمو > هلس ولو ییکحهشود

 یر و توجوبد مدههروک اج الرضا لف دلاسا

 هاب رلثدب مهاولاق كردن رومط هلن یاب و هعلاطم كناولم نسح هتْسا

 ساردنا یرشم یرلدتهوکح یان لره شود دمت توادسعو تدور

 یدلوا

 (هعرل)

 یاور تداوم نسح ا یساوم و دھر كندلا فرش ماما)

 یلردابم هبا مد كة قوج رپ هل نطاس هعاد بلا یوم ماما



 از ۱
 یئرا وا هنر رب یتناحم ندهفلخ داشا 1 ناسغطو نیا 1 ۲

 اردک ؟
 رهط» هرکص ندقدلزو هلتروصو ین لرمطم یلغوا هلا ندلافرش ماما

 رهطم 9 رایدستا لقن « (فارج) ندءدف جد ماما و هالث نده-بط

 هن ز زوایدالب (نونب ) و (نییکوش ) ندرالحم نالوا هدننک>تعن كنب ردب
 هدقا رج ماما ندنکیدتا ترا و تون بو روان هموق نح لاغر دا تل طب

 رهبطم هل تسادناموق ندلا سش یلغوا رکید یتسهقاک كنب رکسع ناناوب

 ندنخددلاق رکسع هدوا رح هلا رخ رهبطع ییفک ٩ یدلبا قوس ربا

 هنس ههر ندلا نش هلا ساسد لاعا هرزوا كعا طیض ینارج ییالوط

 تاقافتا هددسدا یدتا تع زع هن رز وا فارج یرغوط ن ا یال

 ماما هدن | یتیدلوا لصاو هفارج یرکسع لر مطم قرلوا نددسب رغ
 شه یرادعم رفت زویسش يجد 1 اه نانلوب بین هدزارح لنج ندنورط

 نیفرطںوڈیتوط هب رح هللا رهطم یان ندنسماوب شلوا لصاو هفارح هلا

 مرهنع یرک- دع كرهطم قرهلوبعوقو هی *هلتاقمو هدىدش “هب راح هداندب

 یدلو ا و

 ۳ ارط ( ر ) ندسف ط ما ندلا E le هرکص ندنو

 روضح ) قیدلا حالص ىلعوا لوا ندرلوا لصاو هر موق رح بولی ردنوک
 ییندنل وب یسود: ۹ و هدروک ذه ن .صجح یغوا هلا لاسرا هنصح ( ا

 تولو | هدرګ ید رمطم ٭ رل داق بویمهلو رانا ن كل رمطم هدلع

 كندلا فرش ماما یردب یسودنک هنس هفاک كنلئاف نع ندروک ذم لع
 0 كس هواک هسا راو یاها و بن و تب راک ردقن و ییغددعبح ندنتعاطا

 نوزاب نوتکم دوو نا بکس هددههکر رب ه:تس هلج ی رلظبا تعدد هتسودنک ۱

 هن دلا یرش ماها اد ید ىسلاھا و اشم دهوق ره دالب و ۰ یدردلب

 یک یرافدالک آ ین رپ رحم لرم طم ندنرلک دتا تعد ندنسوفروف لر مطعم



)۸ 
 نا وا یسااو نج ندارد هذنفرظ هم و5 ره هنس ۾ رلیدانا بور ۵ ۱ ھ

 و یاب ى یو“ الع e أر رد ی فیس تفت اک اب

 ا باط ر ا ۰ 03 كلبا طض ید

 مک( یتکرح هننرزوا زعت كناشاب سوا چچ

 ( هجرت

 دبع كانبراترضح ناخ ےل ناطاس ناکمتنج اشاب سدوا ه-لایوم

 ینامع نوناقو بودا لصاحامغووشن و هیت هدمرتحم مرحو ندنکولم

 فرصتمهبصانم صع هد و لان هنسهتر اولرمم قر ەمىچ هرشط هرر وا

 هنتم یکی نک هدنسهنس کالا زوز ومط هلناونع یناربم رم ب رولوا

 4 یدلوا لصاو

 وش و ۰ یدلا هر هرس ها یزرعل ںودا تکرح هرز وا رەد هل اس

 ماما یردب هلا رعطم هددساا رل دتا تعب هرم ینا نک ۵سلا قلا را

 سل وا ندشدلوا نده وف ناسا هن رالاوز توادع نالوا لصاح هدانا

 یح مف قلارا لوا هرک ص ندکد | هرم صاح یزعن نده یل ر اشاب

 نی رغ و ناسهص و یفاوش و شببح یشان ند فا تعا و مط نالوا عقاو
 ماما ناناوب هدا نعل و ٭ رلیدتا تفلاخم هنماع ناجم رلیافال و

 تعاطا "راد هلا ماست یزعت ندنغیداوا قفس هلا رلنوب ید یرکسع



 هباثع رک اسع r و كراعص, ر لر e ت

 ا

 نانو هدنحراخ بومشلا با ت نالوا صوصخم 4 زامن

 كا .دلا فرش ماما مدا عض نوک لوا هنب ییاوخد هیت تل ام

 بحاصیام یداره ندشمزاب ینوب تاضراو هم ی ا یسلاربخ

 هد وبو لا لص دوو اما هد )0 ندهیلخ ۱

 عاج كد . رصد یک یس اھا دالب رک ذلا فلاس 0 و اوا طص رعد

 لیج ید ی و + رایدلبا لتقف اردا موج هدورپ هدهتوا هنر زوا
 ۱ یدلبا افتخا هداروا كرما رارف (ربص)

 n یسولج هتماما ماقم دار هعم چە |
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 ی اک لر اکر تنا غلب ی را لو
 لا ا قاشا ساوا

 هر نا تفرش ماما ینربخ ینیدلوا لخاد هرعد یا رکاص)

ء4 یتیدلا هدنآ ین دسناو ٠ هدالصم
هسدا شمزاب یر تاخرو 

 هد

 رکاسع فوک مر ندنتب دلو هددفاسم دین اقا رک یدب ی



 یک ی
 دلا سعس یلغوا و مانا یربخ طب یزد هلیحو 0 اھا ر سد ا

 0 تشد ندننوادع لر هطع در كشیا وب هرکص ندفداوا لصاو
 | ك ا ساشا 4سا ردیک قوص هل ول نط كن رد هبا رمطم و ۱

 ۱ هل راغوار د نکجەک طا كن هیاع تاود تولوا سرد قباح

 یو كنسهاوا هیاکم و نسب وذکم هرزوا ءخاصء هلا رهطم هرکا ذاب

 تک سس ند کا ضعي ندنراب روم هدنراک دشا وس کج هل هنو لص

 ورا ا ا یار ر یربلوا تروشم راد کو هل راضحا ساغر

 هدهبام هجرد كشیا وب قر هناوا راضحا سلح هلتروصاوا ندنکیدلریو رار
 هدلاح ره یر , ندراضح 0 از نیک هدهر ادم مو * ییددلوا رمضم

 یمودنک تاذاب هحالص و ملص و نکج ءلک مزال ی هوا هلاص.هلا رهظم

 نینکیدستا ن ناب و یآر یفیدلوا هراح رب ذعد ندنوب و یتکجهدیا ظنفوب

 ندنفرط موقع قرهلوا لصاح ارآ قافتا ںور وک باوص ییآر وب یس هل
 و هلرعلح ج ندتاما كن رد درت# اب ۰ یدلزاب -ک هر طم

 e ن ̀ و جت کو ١ e سالجا هتماما ماعم

 ارجا هلمحو یهاوخد " الماک u لر مطع قرهنلوا لوف ند_نفرط

 ناک یک نانت کیداروک هتماما ماف هدنس هڪخایذ ٩۹۰۳ Ce و ید وا

 هندلا جات یردار کرد ندا وادع شب نارع و هث هلا مش نورو

PEدن رصعلا نارعو ص مد و هن دلا یضرو نسح یراردارب رگب نا  

 عالقونوص> و دالب ردقن هقشب ندرلنوب ق رهتلوا كرت هب یلعیردارپ رکید
 یلعوا ید ندلا یر ماما و یدناوا ےل هر طم ی هلج هلا راو

 ید هرو لک هر روا كا ا هدناک وب هلا ندلا ی

 برص ےک س قراوأ فسنمان ودنک ولم ییدردتا برص كن ردن و لر ەك

 حد ندبلاغ هب و هرج حالص نالوا یرلب رقم كقناس ماما و كرهردتنا
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 كب كرەدا عر هل هجا لع ر یارو ا هاطر رب كراوة رم

 قیسماوا ماسلا ماعد لآ ۳ نصح (رهاز ) نالوا شمالا زونه ِ
 ملسا هلهجو یراعشا قط یجد هروک دهلاحم ندنکدابا راعشا تارب رحم ا 3

 ۱ یدتلوا

 ناولسنب ىلع ۳ (شنح) مهاو هدراوح ندع هدنلو اد دم وگ ره هنس و

 i ۱ طض یئدع "لر هک طیب نوا ندع

 مک شدوا لق كناشاب سوا القیمس

 لر هدر ۰ یی یوم را هلا صدز وا هرکص ند طض دمت انتساب سد وا

 نددنکا ارح یواواندنساقفر كاوا نسحهدنکیدلبا تدوع هدب ز كرەدا

 ربخ وبشا ندنکیدتا لستف یناشاب ساوا هیلایوم هددیب ز ردیحربما نالق
 هدس ز ینوک یحرب كنابشرهش یب یسومرمما ربارب هلبسلوالصاو «مدزوا

 لب الا ل : ال هجا ردیح ییربخ یکیدلک هدیز ثعوق رح رما + یدردنوک

 یماعفر و ردیح نزلوا نرح ددا یدعح دن ر زوا كناسوم ریما

 لخاد هدبز قو یزاع هعج هح رار یر هئاوا تددرد ندنفرط یسوم ربما

 رکیدو لیجع نا و فثاک دمو ر ادنه1 یماققر ردح ۰ رلیدلوا
 لو زن هسنغانوو تموکح لوخ دا دست e ۰ یدا راو اهد رفت شا

 8 ییدلبا ما یتسادا ت راغ و بې ك: هناځ لرد يح رما هدزگن دلی ا

 هرکص ندک دا هرداص» یل و ءا كتس هلجج هساا راو ےک توسنع هتسودنک

 رفن ترد نوا ندرادنلوا رسام هناتف یرحهاب شیرالتق كناشاب سوا
 (هقرفتمنانس) و ( لب ییع )و (نانس یراسص) دعا كرلنوب بوتو

 . ندللا ندلاسشو نیدلار ع :یردارب هرکص ندودلا یا ؛ رو ما و اد یقوچ
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 یر نوا را دحا ی ندنتبناسیقن و شضرغ نالوا ن ۱



 س یر
 تبعیت هرلاوب ید یرفل نوا وسصق و شلوا قانا و وا ردیح)و

 1 ل قو ب ورغ Ky م ندر یدرد نا ندنرافدلوا ۳ ۱

 ارك )و ( ردیحرما ) هن . رزو ارا نالک ند رمدزوا « کنم و ۰ یدتا

 ینوک یسنرا رازاد ی درد كناتعش رهش ید ( فشاک دم و ( رتص ۱

 یدادنا لق

 ( كرابم یب )یشان و نالو عوق و هد د رمص ینیدثلو التف كناشاب ساوا ۱

ceدر و ی هل ید یودبلا نان ياس ی ل الا مش قار  

 هسا هلندع و نووي لاا د ندع لل یل قلارآ لوا ندادن وب

 ندنتسهعفو اشاب سوا هلدهح نلف كن هناعع رکاتسع نانلو ظفاح

 نوحدادنسا ندهوف رم كندع ۶ ىدا اط دک رونارد تص رد

 ی رهش ندع بو »لوا ق CE دن رز وا ندع قرهللوا رم چک رکا هوق

 كوب ید وودیسلا a ی ىلع ناشلو هلی لع و ۰ یدتلا هر هر عصا

 ددل س هرم صدای ندع ننک و هدهاعد هر کو هل .رذو

 4 داهرف قالوصو یا طی یناعنص *آ مدز وا ¥

 0 ی یدل هلکلباو كناشا رج

 هرلرهور یو ات د 3 دف ر ے۵ تولوا س رح 2 دل مدزوا دام

 ہد رے هلو ا سراف و نی قداص و یرج و 0 هکصندقدلوا لعشم

 ویسشا و شارب و یکلغشاک تیالو رپ هب ودنک ندنیدنلوب هدنتمدخ كزاشاب

 دیه اشاب و شاو یبحاصناش و مان كر هدب تمدح نسح هاب و

 اشا س ا هبلایموم 6 ر دل !اق هدنع هدم بو دیر 1۳ هدفدلوا مزاعت هت رس ۱

 رک اوج را ن لو
۱ 



et. ۳ 9نع ید هاشاب هام یالوج و بولت یو تیانع  

 اچو ردینلق مازعا هنع قردناوا ناسحا اون تیک لکی ی

 قو یطو ضرع لاف هدادو لدسع نوزد اص ارد ہک دز " :

 هل سدا زو شمروک لاو >اق وج هناد رو لقاعو رملد هناب باب کر حو عضو ٠

 وام قوج نب رود هدراهتفو لالتخا دو < هقافو ر فا

 هند تبالصویس هلتاف یسیکسا دنولو یسدسجوق سکرچ لکش بیومرپ
 نک فش تیرعو ماشتحاو تفذو دسالا هلب وا ۵ یدبا نا یحاص
 نلوت قات و رب ها رولت یکم ه را ووا یضر اعطقو الصا هرلیش

 یایک ذا ید اشاب داه رو ن! ییوم ۰ یداروب وا سوتا د رزوا قارطهسبا

 الدب هد زاوا |تسوصخا هدسولعرنک ۱ لضافو لسقاع ندرهد ۱

 ندا نا صصق * یدیا فب رش دوسجورپ لماک هلبا تمج ره بولوا
 ییاغاهنساا لجو یطو ضم یزنک ۱ ندنرابخا | هقااس ماکحو هیضام كولو

 رودص نیکد هننامز ودنک ندسدآ ترض> رود بواوا یظوفو مواعد

 ندنفیداوا مواعم ادرف ۲درذ مدآ یب تافالتستخا علاقو و اع لاوسحا ندا 

 كموق یغیداوا نک سو هتلاوحا رابدو اقا نالوا هدنوک سم حر: یرغ و

 یار بحاسصو راد هناد رم فراع هراکزور بیاصکو رداونو ففاو مولا

 تالیکی راکب هبلایموم ۰ یدا فیرش تاد رب حبطلا یک و مرک ردو

 هدنسلب اهم قەدخ هناشاب دزوا بواک ٠ هم قرهلوا لاو هنع هلناونع

 صاو هر أف 1 عو & نال رویب ناسحا ندیهاشداب تباع دن ر

 لاسرا ییا تا لاما رعشم ن ادصو تع لاک ندنفرط ود:کو ید رش

 نددحو هلاوحد زرو 5 ا ف . رلق ر ط لابحو یرصو

 هرلتمدخا زوک تاغ هل مدزوا ها ه ید ا ےرک و مظس هداب ز

 ص وصع لوس ره هلا راهناو تاس ورم قالون نس و وا قفوه 7 1

 یداناتدوع هتداعس رد "الو .رعم یمودنک بود صحت e درودو 8 4

a 7 ۰ 
 هر ریس ۲ ۱ ۰ ر 2 7

i ۱ ۶ %4: ۳ OE, 7 
 9 و ۰ لت و سرت ۰ ۳ « ۳2 9 ٩
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 مر ۳

 نایلس نب یلعو ب واوا طض ۲م ندع كرەلب ردنوکر کسع نوع
 «یدادارسا یرکسع نوئاوا لتف رک قو كب ندن اكا و یودبلا

 هراعمذ نوا هتعاطا تح یرفئاوا البنسا الماك یسلاوح من هرکص ندوب
 1۳ ۰ 9 0 EN r 2 طب ۳

 تادلا صدزوا هلا یراوس زو رد نوح ا 9 رو درلو هرز وا قوا کر ج

 فاثک ا و فارطا یوقیجهرود,؛دلاع ییددلواهدندزن یدیبرسلا هللادبع و

 هدرامد هبلایموم و چ یدنلوا طبضو حة رامذ ندنفرط رمدزوا ہد ر دص رهش

 یدلیا نماقا

 ۱ هدن رخالایداج هروک اک ےل ۳ : فک دا تیاقاهدرامد تدهرب هيلا یو٥

 یرادسعه زويا قلرا لوا ید رهطع ٭ یدلبا تکرح دنن رزوا اتص

 4 هبط قرهفارب نوطو هداس ردق زویحوا هدامنص ناههدالاب ییراوس

 كرهدىا تاقالع هللا رعدزوا هدلمماا بای واک هناعنص یدزوا ندنکیدتیک
 ندتغبدلوب ع وقو لوتم«یلیخر بولوع 9و« رشک هل ام هژرب رادتا هبه رام

 نوقیح هو راشی دادمالالجال هرهطم ید رکسع نالوا .دننورد اتص

 هلا N رداح لزب نان راک دانا موعش ندذرط کیا هن-سودرا ممدزوا

 ۰ یداکح هذسهب ر ( نانئس ) رهطم سک ناو ماشحا نوگلوا

 یسادتا كيحرو ۰ یدلرا اا «ددروک م هب ر جد نوک یمادرفو

 یاعتص دز وا ندنفرط ( هج” ) ناب ینوک هبنسشمب یهچوا كب رحو

 لوغشم هلیمدهل رام لوخ داا عنو بعص محاط ر هلا اد هکک ود هلا نوط

 هر یراوس لبحر افلا ن یردارب روک قو رم ندنعدلوا

 ۰ یدانا تج راعرهنع یراودروک ذه هددسدا یدردنوک دن رز وا یمدزوا

 یدلبا یدصت هموعه هد شو تراس تواع دف اکو درا زارکت تاذلاب رهطعم

 هداب راع یاننا یسهب رکسع فاو رکید رکو یژاردار ترک هدفنا

 رکتسع ییرج دنا ككرپطم لرهدنا تەجر هل كر” یراهطقن یرلفدئلوپ



1 (۸) 
 هسه ۳ ( علضز) هش رزوا ت٤ نهو ندنفیدلوا مون زد زی بو 1

 اک هناکوک ید ندلا مش یردار و هبال نداروا لر هلی 7 0

 ريدا ق
 هدهسلایدزاب ردقنره ییسلک هجا دما هبیلعیردارب نالوا هد رع سد لرهطم 7

 تکرح ندرامذ اهد سدزوآ ندفدلوا ی رب ڪڪ ا ودع كرمطم لع

 لرکسع یکجهرونکو یتسلک هر زو كا طض ییاعنص كرم دزوا لوا ندزعا

 تاشوشنانوک انوکی ر هزان ییسلبا لق یرهمطمو ییکحهرب و یمو دنکی شاع

 2 اعا الصا هرپطم ٭ یدلوا یوق بس هنتکرح لمدزوا هللا

 ناتا ل | طعم حج ٩ یدعا یعاشا ن ندرحمد هلا نرذعم ماطر

 ی كنو د ییرسلا هللاددع ندا رارف هدر ه1 مدزوا هوا بولوا

 ؛یدا ردا تالدوب ه ودرا ندنکندشا راز
 صرع ۲ هاظ هرم رد-هنره هل دمع یردارب ورا ندنفارشا نولرچ 4

 دنکندل,ابلط رک اسع نوحا هناعارهطم ندرلنو هددسا رد! تعواط
 نالوا ,EN رز جد ه مدزوا بباق بتوو و رکسع لر دنا عانتما ۳

 یو ہیرا رواوا كح هلک نوعا هناعا ه هم هنن اعنص نو یردار رب
9 

 ۱ رایدزا شیراکجهیمروک هنت مج امنص بوک"
 هللا رکسع زار یزد ص۱ ندنفارمثا ( شفارپ لا ) ندلارع هدانناو ۱

 م یدلبا تکرح هنن رز وا نارح هلماصصتسا هيء او هوو نوفارب ہدہدعص
 راتني جد هرالع ندنا ناجا بودنا هرصاحت نوعا كا طض ینارحو و 1 9

 یغیدتوا هرصاح ندندرط دیناع ۳ اسع كنامص هدانا یداب ۱ عضو ۱
> 

E یرد ا تمافا ةد هلتدوع هر هدعص هلا 0 " ییارح یدرسودنکو 

 ارو ددر یحر ید ند رع ندنغددزاب هک دار ع ندلایرش ماما

 كلاعنص ءددسا یدلوا لصاو هن دص هلئتدوع ندنارج هرگرص دک 2

 یدلا ین رب ییددالوا ط.ص ندنف رط همناعع را اسع 1

 بجر رکن لافلاس نونآا ہقیضز تح هام ندنفرط مدزوا یرهشامنص



 كس

 E ن ا تا ګ ا تاب ا سا 20

 . لجر مان (یرهلایداعس ) ندنس هلق ( هبحر )و ناتلوب هدنسهظفاحم
 ١ یسردیلس یتکحهدا هد عام هب هرک هرهش ندروگ ال لب ر وا

 1 هد وورش تقو نیلحاص ندنغات لیس روک له هناعع 03 ا سیب . رزوا ۱

 4 هدرهش 7 ۳ ٠ ۷ ِ تهحوا هلا هر امص

 0 e ا مان 0 دو ز ۳ مانو ( هلیاس ) هدننورد

 دنن نیش 8 هدد سرا یدتا مو, ۵ . رزوا | هناعع اس ندا اک نا

 تمواعم او نر نت نیدسلا حالص قرهلوسعوق و برس بر دن اف

 3 رطر۔ےو 1 فویسا | هفت نالفهدن دزب لر هرب و نافل قوح ك نویمهلوا

 ` ییلاهاو هتراغو بی کلم رک او * یدلبا رارف ندرمصقلا باب و یوارکح

 ندنکیدلبارارف كن رکس ہیک و نیدلا حالص ینالوط ند س“ ود هر رم تو لتف

 ىیدمهلب ا ۳ هوسا ندفدلوا را درب هر

2 

 ۱ ( هجرت م

۳ ام هلو هد هباحی+ اشا نهم ريغ رکاسع سا ۱ 1
 ٠ 

 :تولوا فرعا » هدارا ج دلوا e یماخو حس هحس د یراےشود

 یانباو یراغنا سوفت لتف هر دم قيا ام وش هر و

 تخورف و عب هدرازاب و قا ا كرەدىارىسا یناوساو تا كدا

 هلمجلاهکلو یهبدتم ربع و O لاها حراخو لخاد ۰ یراملا



 هثودح ررضمقوچ كا,یب در دری ترفنیریاشع و دا

 4 ردحاضبا رو یی ایا 1 ۱ #

 ندنسلاها اتص یرادعم رقت زویکا تاب . کی نا هر امص 0 اب 1

 ودسنک كر هروتکتنج ندنرلتثخو فوخ یره ندا هفناط لرکو

 . دادتما لاحوب ردق هتصن ككروک ذم مو ٠ رلیدتا باص و لتقف ینیراسفن

 ك تبع نول ر و ناما هب لاها لرهلک هفاصنا قنرا یهدزوا نودا ۱

 . یدنلایوا ندنسا جا لنعضف لعد لاوما بون و سوقن لق

 ( هجرت و
 یسلاها اعنص هجن قاب A فاصوا بدلوا فصتم ك رمدزوا 1

 قاقرتسا و یس و لاوما هرداصم و مد هفارا ردق ههچر د ون هدنعح

 یره رت و نامز و تقو وا هده سلا ر واک مزال یسمامت

 3 7 ۰ ۱۳۷ بر. ی €

IES2 8 ۱۳۳  

 N SESS ٤ زد ا بوت Lag SG ی

 E E ۳ EOF و ۳ 45 شم کے یخ یک سو رم تام 5 + ےک کل 0 نو چک

 چ تک ی 9 سا a 2 A اے تک ھو د ر ےک کک

 ش | ندنفیدنلو رادیدب ینچ هلو حوک ہدقملا ین راکوا تولوا هلو
 کم ندد بزاف < کا تر هناسا هارو

 (ردرلشمچک زاو ندهروک ذم فدو اا
 "لر هدیکه نیدزن رهط» یسع تورعو امرهم ندلاسهش نا نتدلا حالص

 ید هن دلا رع هدهد عص رخ وشا والم يکید رب يربح ندنتک ااو

 رک اتیع هرز وا قلا رهف ندندب هیناعع ر ؟ اسع یاعاص ن رز دنا رع دک

 لسا 8 ده 5 دا نا لټ ندقوح یازشا ر ەدىا رج هرو

 1 هباعنضبوفارپ , ماتم اق هنلهدهدمصیدجا 1 نیدلارمهات ریما یردارپ هلا
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 ر هدا يح سکره ندننرنک ك رک اسع نانلوب هدنتفافر 4 یدتنا تکرح

 7 ردارب لف ید ندلارع و هراردتا نط ضد ساب دک لا ندلارع

 نکا رواک هلتروص و تیام ه یدردا توادع و ضغب هدا ز هرهطم

 ندا كندلارع هکر رار هللارکتسع فوج فارشا هدهار یاتنا
 . هلا رهطم یردارب هدنغیدلوا هرهاظ دالب ندلارع و « رایدشواص

 دادمآهنسو دنک .ه دلا نیم یردار رگید هلا ندلا فرش یرد هرات ادعا

 ندلاس یغوا و نداافرش زا ندنوهدهسدا یدزاب یتیرللیا هناعا و

 دادعا و هناعا ه-.دلارع قئرا ندنراقدلا ناما ٌلرهدا تااخد ه مدزوا

 هرهطع ندلارع هنن رز وا یرلمر و تاوج يعط ر اد هنن رکحدیمهدنا

 یدک هر هناعآ دن دلارع هلا كر یالث ید رهطم ٭ یدتا ض

 ندا كن سودنکو نکجەدا طرض ییالث ںولک كن دلا س هدنروص

 یدلبا نابب هدنرذعم ضرفم تەم وا ییقرافم
 كموقرم هبنامع رک اسع هفتم هلیفارشا فوج نکيا هدمرهاظ دالب ندلاءرع

 هدسلح مان ( حرص ) لج جد یسودرا كموفر و ندنراکدلک هنب رزوا

 (دیص)و (ربج ) بو ( هبهم)و ( لیکب )و ( دشاح ) بواوا
 تا هدا ز هدلاتفو برح یاننا قرلوا هدنتعاطا تع ید یر هلبف

 تیاع ر هطاتحا و مزح هد هسا یدلاح هغ ردعت ره ندلارع ندنرلک دتا

 لو- سرم ینائابق رهاظ دالب دجا نیا مصان ند دیفارشا فوج ندنکیدعا
 دعود ندلارع ۰ یدانا داسقا هلع كن دلازع كر هردنوک صوص

 ةهفاک نانلوب هدندزن هرزوا كعا ه راح هللا دناعع رکاسع قرولوا هبات

 هتلناق رهاط دالر نوڪ هظداح كنسودرا و بودا ېا ا

 یدتاتکر ح ه:. رزوا ةا رک ایس بولار رکسع ۳ یاد نایت :ها نالوا

 نولک هنهاکودرا كن دلارع یئابق رهاظ 9 ید شوط هب هب راحت مات

 بولفم ندنازع هد رام وبشا ندنرلکدتا تراغ یتلاوما و ایشا و مایخ

 یسفن نیدلارع + یپاوا ناش رپ و مرهنم "العاک یرکا-سع بولوا
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N: 
 ند فرط هساعع رکاسعو ه یدرک ةلاصح ( راذط) هرز وا قمراتروق

eaودنا هب هرص ا روک ذم  êهلا یو٥ ددد رک ۰ مدزوا یخ وشا  

 ه یدنیک هنس سمان لروک ذم نصح ںولا بوط رد یناجا تاذلاب

 لع كر ەرؤلا تشح هنلق كن دلارع رارب هل ساوا لصاو هرانط ديلا یوم

 اوج نکیاروشود aa | كا رارف ندروک م

 1 در هارو ی سس n ندهرب 9

E wesیا یرثلو ی ردکجەدىا رارف ند داق هدتفاسف هآ ما ندلارع  

 یدلوا لصاو ادص ز ندذناه وید کیدا طی

 ( هعرش )

 ردنا تاور كرهدیا لم هنسفوم كل ر مدز وا یادص و خروم ۱

 SS لا تفو دا نصح REE ندا 2 هدهسنا

 یس رارف تاموقرم ها راکشا ما ینج هنلو هسهک ص حاق ر

 یرلودن ۳ درحال اب ES دتا ر ۳ هد ۱ » هدیوشوا یاسا هدنراف دالک

REندمولزا گان راسش درحم هلنج یر کک ریشوش  

 ندننردتلا همر و رمه> e ی رالو دن رزوا كنو

 و زر @ يداوا ۱ لسد هل س هطساو ی ینارشا ووح بوااق راحان ندلارع

 يد شا یهدزو ادیلاوهو ه یدلیا تدوع هاعنص كرهدنا بسا دلارع

 £ یک یا ت داو | أ هداز ب د لوا هلر لر سان ینوطسو تاه هن رزوا

 یدقارب ار هدیدش 0 مت ار ید هن . واو

 او نوصح نالو هدب كن ر ر مطم ماما ۵ رکص ندندوع هاه تص ممدزوا

 9۹ mn بس جو

 < پچ

۲۳۲۲۲۰۱ 
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  eلج مهار اف کن ییراطرش 2 ا اا واوا كلا

 هنروص كمر و یراند كم ىلا نت ۳ رله لک ت یایالب ماما

 قادر رس و یو 9 یسک  N 7یاعنتسا نبات

 ںا ھے الا یزکسع یناک رادویرانواهو یرابوطلو- نامه رهدزوا هللا

 ) هلا ماددا دیسک ا و رد نالت ند ارواو ھه هل مان ) هدام

 لانفو بر>قوجكي هدنرمصوب هدننبب روتزوا هلا .E ه ید |ترشابم

 ونشاو ندبء؛دلام هدنفرط ربطع ةع هدنسد ES م یدلوعوقو "

 غوا ندنفرط ن دلا فرش ماما ودنا دادتما O تالناههو تاراش

 قرفشلوا هن اما ید واحد ينخر همدزوآ ها س هطسا و نیدلاسک

 نت ۳0 ی روا بو .هدل وا ی واح هلع هرم ا هد هسا یدلردنوآ

 ٍ هاعنص قردبا ا هب ین )۹ یّسا هم اط سم م طرم ندنءددلوا یراط

 نوعا دوهعو قیلاوم دعع كره ریو رارد رص ںواوا روبحم کک
 دواد ی ندا حالص درود و ید ولا 3 ی یک ندااداع لس رهطم

 ا صدزوارامود ر ¢ درو ا هد ر  یمدزوا  یزسیکم ار اد

 نالوا ندنراقرط نیموق مع ا ہدلاح یرلفدلو ا هرزوا فیض کیس

 یوم 5 هرادیا ا ره ا ماما د دعا ایف هله و تاغب

 ندک دادا قاتعمو له. E ¢ راد دلا یک و دع هن ړزوا فا

 ۳ یدلبا تدوع هناعنص اس امو اس و ام قرر دلاقنسودرا صدرا 7

 ده ع نععن رهط د دیاش دما وا رادربخ ندلا E ندهروک دم هل

 یدمش یغوا هرزوا كئدا روم داف رط بول زا ار دهعر هلیعز ر

OS e ۰1 ۰ 1 ۰ / «َ 1 ۲۰ ,  

 یارشا ندنترط مدزوا هر ات اوز ید هل مدزواو %9 یدردنؤک هره

 : ناک AAT E تې كن ) هرسصأت ( عقاو تکر 3 هنر ز وا ۳

 ~ رو رو ور و <

 سیو ی
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 درست سا ین جیم ےن الم یی یی هات 2 تاب

 ی

 ت ۱۳ دقت ھ دمے ناکا ےس ہا

 ۹ ےک فا بح هر جم دوو یہ ےک جس

 تس قوس ےک کی ھن ل وحج ای ےہ تھ

 إ 3

(٩۳ ( 
 وا ردیوک هیفرط رهطع ردم نارا یر لف ندناباف
 ریدر و تی وقت هشبا قرولب زاب همان دهع
 | ۰ | ده یرما یوحو ل رهدیا ده صد صدز وا هدو اح ىسەنس 0

 رکید ؛دااح یتبدلوا یراوس ژویکیا ندفوج یرلوا هدنسهدناموم كنيسح

 بودبا تکرح هنب رز وا یهطع ماما هاب قردلا ید ین هبرکسع "بوق
 ی 9 نوح ر رب ند رطو 7 راد دارا قالم ه] ره كا مان ) نو ) ۱

 ر نننکیدسا هنفرط هطم رفط مس نودنآ نوش هلیاتاوماداسجا یکم

 ۱ . وشا + یدلا ندوع هان اعنص سوم ید سم دزوا و هال وو

 رلیدلبا تغارف ندنکرح هن رزوا رهطم اهدر یثان ندتس ولغم

 ( هجرت )

 3 ید وا لاگ و دع هنرر وا فرش فحصم هکنوچ ۲
. 

 تحلصم باحیاو ناد ام تماعا دېع سس ٹر وبحجم رب

 ضش ی رهطم توسعا فاخ هکتار رمدز وا ٣ یدحا تبااسا و

 1 كت دلوا 3 ر فاس ه دن یکیارواک منال كجا رویم ۵ لی

۰ 

 ی هس ۵ لر و یتسه.دس

 رکتسع هدو كلتا 8 هثداسرد دلا رع نالوا شلسا رسا هح دوم

 هت داو سرد اسددوت ییداا ر دلا لاح ا هليا روم أم كعا باط

 مود رم هدنرلفد وا لا هاب ندا رع هما EEA لامحس ۰ ۰یدردنوت 3

 سوعاخ هدیهز رز و سوا جا "هنا _ هدر و رم لګ ,قر هلل هنسح ندلارع

 یدلبا ٹکر حت هداعسرد ۳۹ دچا لاد ندد داق تواوا

 ندرهطم نیدلا سعخییشات ندنرلهملغ نالوبعوقو هن رزوا مدزوآ دل ره عم

 / كلردتا تءاق'هدنارع دالب وهدهبصق مان( ماش ) هدندر نابکو که لا فوخ

 یدتسا بلط کوک ندمدزوا هرزوآ
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O0واط كن دا سس سهدزوآ دار یدل و ص ال  eو هو هل  

 نالوا بد رد زا دو ی دلیا نا دن دهد نان وا لب اض دشا 1

 هنن رز وا ن نیو ما ( نع تب )ن ااو لی وس ہد: ا ن ند ورط ره ط هو 1

 یروگ له + نصح» ی مادعا یرلن ال وب هد ورد هلا طر

 تر نامش ( e ص 0 تک : رع دهد ۳ 2

 E ۳ فصذو بش ۱ ی ۳9 شا و نو ۱

 99 ارادا لره م ندنعب دنلوب هدئسهرادا تع

 یدردنو ۲ فو ا دعوق رح ج هل سادام ود سک اک

 یسعا نام هرهطء رارک ی ی e هلن اعم هنود ل مدزوا هده اأ

 هنر تاو E ندال , : هللا هرفو" "هو ر کید تاذلا رم هل . رزوا

 ناب هلل نیس ۳ قرلوا قالع هر | ےن اع رک اص هدکد تا تاصاوم

 دادتشا هلتهج یراکدلیا راهلج اسا رفنضخ هذ للرب ر تواوا هداشک هبراش

 تعس یهفناس تاب راڪ هر راګ وب بواوا نورب نددآ دعد و رس«. رلدشود

 دن رهنایع قرلوا صراف لالم هید رط ینالوط ندعفاو ناعاتو ۰ یدتا

 ماتخ هبه را نودا تقرا ندنزرپ رب هللا تاولیح لیل مالط تیا

 یرادفرط رملمم كتامس لهاو یدلکح هال رهطم هکلوا ه یدلربو "

 هد دتساا رلیدتنا ناسا و س ان هصدرو | ندنراقدلاق کلا کک نالو

 ب ول وا را تسا نوت نوتى رالګ قر هوا ل وف رطد "احا هل رلنا يسا مکر

 فلت هلا تفرکو ذخا هسدا یدلروک مکر رهو هرداصم یسشاوم اشاو لاوما )

 و( )ل ناز هدن راک وا كعا ناعسا ةد ندرلئوب م یدلدا

 ینیالوطندنسا اد مع صقنل ممدزو هد تاع“ راس لئابفو لاک (رعح 7
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 قواد عو یب و یبطغو ظیغ لرهطع ندنسروا هلمجوو نس هلق

 تکرح ةنب رزوا یعدزوا هللا مجو بلج یلئابق قوسحرپ رارکت كر هنلتدش
 ندنکدنلهدز هباغلادیاق صدزوا هده رام نالوبع وفولواندنوب هددسل یدلىا

 هرزوا كعا تجر ندرالو رکید نقاب یتفجهیمهلوا روآ بات ه هلباقم
 ىح و یدسلا تع نع هلع مان ( بعم ) بولاق ندناعم لا عل رسم ریس

 لخر ندلاك# ساو شالت لاک دورا یرلک دکح یرلد وط رداد هار 1

 تسکش هداضف خرج ریز * یرارعر اموط كر هلى زا هدنتلا بوط رل ەك

 ندکد اک هبقثم هلبا لأم ناخ لاعوب م رادداوا ترخآ هارب ور هثلوب بوطو

 رلب دلرا تدوع هر اعرص ۳ رک

 لاءتشا لاتفو برح شنآ «دننب رهطم هللا مدزوا هدنفرظ یسهنس ۷

 0 یدلوا یلاخ ندقلوب

 چچ هعفد یجنکنا "الماح ینوام همان كکب یطصمراتشن چ

 چ یدورو هنع قردلوا ]و

 جام هدننیک ظیغ نوناک روع زوا ینوک نوا كنءارطا مرح یسدنس ۸

 ییدودرا هل دصق كمرسوک هر عء ینا یره غبت ںور و اهدوصرپ هن دیدح

 هددسلا یدت | ما را و تعاقا ۴ رظنم هراغوو ترح هدارواو مارعاو قوس هبقزم

 هدفرط یکیا بوی وع وقو یدهتوزوا هنر ز وا یرکیدکی ندنیفرط
 هدم ر وط لاقو لس الو لاتقال نیش رفلا نيب قرةناو هدلاحرب ىظفا#

 تیداعس راب رد هلیسهطساو دجا لاتحیعاس مدقم ل مدزوا «دااعیراقدلوا
 ادل جاد لادا تعاطا ره ط۰هن ز زوا یاضورعمنالوب عوقورارق
 هدس ز كب طصم الماعینوبامه همان نالوا هدنتحیسلوا ةعداوم و ةنداخ

 فرشا فرطیخد هره اع ءو سم ادفکن د>انکو برح هرم دزو ابو اوا لص او

/ 



J 
 اا ا يرام ثمان نوجا نیلاتاذ خالصا نداهاش دا ترمضح
 ا اا ید زاب یارانو انک باهر ندنرامدآ هنفرطو نیکیدلک

 كب نط صم هبلایوم ییاوج یکیدریو هناددرنم كر هدنا لج هن هسسد وب
 نیماتلالجال یوا همان ندنعیدلا هدنغیدلوا لصاو هزت هلتکرح نددب ز

 نداا حالص هیفف هن رز وا كنو ید رهظم ۰ یدردنوک هندناخ رم

 ا یزد مانیداهلا ید نا نیت رتا ادن عاام
 هدن رک دلىا ناقالم هللا كب a هدرعا نیموق رح نیلوس مع بوردنوک هلا

 رضا تاغ هرکص ندقدنلوا ارجاهقن اف تاع رکنو هلماک نایظعا هدنرلزح

 ید ندنلأم یتارب رح لرهطع ه یدنلوا اسک ۱ تعلخ ند راتعلخ سفنو
 ارجا نينا رهش ن 3 ترد هد رعد ندنهدایشالک | م حالضو تم ودو

 میش ندیعفاش هلع نانوب هدندزنهبلا یوم بوئلوا تخ دنا را وط قر هوا
 یدردنوک هر طه باج رار هلن رااوس رح لرهطم یییدوم »لا ناععنا دجا

 جش 0 اوا لوس ر كيلا یموم یاش اب هدنراکدلک هن دز ل مدز وا رازوب

 یدردنوک هنفرط رهطم یب رللوس رح لرهطم هللا فیقوت یمدزوا یدجا

 هجوم هباعنص ةدنفص كنف رش نابعش ذموق رخ ةنسكب طصم هيلا یوم
 صعل ندا راقاو دالواه رزوا كعا تاقالع هدرامذ « یدل.ا تکرح ندر

 فااس ل مدزوا هد سا ایدزاب بوتکم هنف رط رهط »نویسم رد یر

 یسهبنورد سواسوو بلسم یینماد رم ندنسامردنوکیدجاحشرک ذلا

 ید هيلا یمومو ه یدمهردنوک یهو ند راقاو دالوا ندنشیدلوا دادم
 هلا راشم نولو سا هرامد ندیمنم ید صدزوا هدنعدد) وا لصاو هرامد

 ما ملا ییتعاوا ترح هلا حرج و در یی هداصد صدزوآ كرهدبآ ناقالم هلا

 3 هباوخ ندرمطم ید هبلا یموم نیکی دلبا رارصاو" حالا هدناب ون و

 مزال كعا و ۵ ر و کی كشبا 1 رکص ندودیلا با اوح و ی ید هدنآ

 هطحاصع ندرهط#ن نسکمک قوح ندرا ¢ یدل انا اد



 )۲ر
 كب نطصم یاوجیکج هردنوک ی راقاو دالوا هرکص ندفدنلوا سا ۷

 ,یدلبا دور و 1 9 «مهدزوآ هلا

 ۱ دز و "هوق نانلوب قعم دوج وم كى یاس ردد |

 هلتکر حندرامذهدلاحیتددلوا هدنتفام ر ید صدزوا هل ا راد وط لو دلا

 هرکص ندکدرب ورار هرارقتسا هل ادیلک "هوقهدروک ذه لګ ر هدنا تع نعهیق»

 قره زابدغاک نوعبلجندزندلوا هدنس4 رق سو رع ندلاسع* قلارا لوا

 هر واحو هر واشمهدنقح حالصو ملص مما م یدلک هفتم ید ندلا سش

 جد تاذ جاقرب ندنابعاو ناوعا هلایدنفا مارهب رادزفد هرکصنددنلوا

 الث ےھیلا یو٥ ۰ یداردنوک هسنفرط رهطم نوصلاصحسا لص مت

 هدر وک ذ«لعندنفرط ره طمهدنراقدلوا لصاو لعمان (مورمص) ۷ اکهدنن رد

 , مهيلایوم ندنرلکدلیا در و عنم كر همر وک یمهلا یوم نیظ حسم نانوب

 ندىعنم ودرا هن رز واكو ۰ راب داک نود تد وع ه و ر ڪڪ ید

 دداراوا کرج هلص مان )لکم ) ناو ی کوک هتهحالت یرما او

 ےہ اکم هل ارهطم اهد تر ردقنره اد دح ال صو ر توتوا مارا

 ع وفوهدنس مهد ز وا هلا ك یطصم هيلا یمه هددها یدنلوا هلس ارمو
 یدم هل رب ورارف لص ما هل بس فالتا مدعو فالتخا و داصد نالو ۱

 ( نینیعم) هلتکرح ودرا ندعفوء مان لکه هدنسادتا كنءرحم یسهنس ۵

 هلس ار ج ندنرک اسع رهطم هد مود ره نود ات ا وم هلع مان

 یردارب رهط هرکص ندةدناوا مارا نوک ترد هدار وا ندنکیدم هل روا

 هس ا رک اسع رشک 7 هوقرب ندالت هل سادناموو حالص غوا كندلا ۳0۳

 ۱ تلصاوم هعق وه مان ) دهم ( عداو هدب ۷ كرەدىا تکرح هن رز وا

 شو رخ یان رد ناساع شویح هد هسا یدسا لباعت نیس رف هدنگردلرا

 هدرل رات یلاشعا هکیدتا دادتشا هد هج ردرب هنر اع نالوب ع وقو كردا

 تاب نالوا هد هط رم هح رد هدنرک اسع دل ره طم هکنوح ۰ ردنشمااز دک



)( 
 ا اج رهطم نولما مات بیس دنداهتشا نار مادفاو
 راد نوای دا اش "هد طاع یرافوج كب ك ۱ ندتس هب ںی نایعاو اسور و

 هللاد.ع نا دم a و ید ولا لدا ارع ن نیسح ا ناب و همدع

 سکه یرلتن ام "هزاریشو هقارا یرانوخ هل رم دنو رهف مشت كتبا

 ك اتو بزحوا ۰ یدتلوا ه2ادا راع ا هنر رل دسم ناهد تولوا

 هب رهاط لئابق هلیسهدناموق یریصا e هيف هداننا ییمرکو ندش

 ابن اهل فر ر ردعنره هنس هره مرڪ اسع كل رهطم ندنکیدلک ید

 لرل زن هنن لتا یاب یرلین اشم رب لاع دوس هح هددسلا یدلک ترغو

 اقرا ار وآنات ول ندر ندکدرو
 اف هب راهو شا * رابدل وا نامالا راد لخ اد راندا ناج صالما

 یرابنمسداج یراب هدهحواکم هحاس را ر واکنچ هت هعنو یلتاق هالا

 ۱ لا ا یدارلروک نیم ندزاسا دج نوشود قراوا لناح
 یر هلو ا اد  طولب رپ ن "امود راب  ّوطو 0

 شلوا ۳

 بنہا ڪلا تاب كس هبصف الا رهط» هد هرص وب و ۰ یدر ون وا نط

 ید دیا او رارق هنس هبصق الت ههر ذه ۳ اسع قر دنل وب هلته

 هدنیحو رهطدو و رایدلبا طض یر وک ذم هبصق هلا رادتا ےیفعت

 Ts هس و9 هرز واكعا اعلا هر وک له
۰ ۳۹ 

 رابکو یج قل اس اف اناور و۵ هد صف 0 ها هلا ده ره

 ند رشح نادیم هکیدبا راشعا داشتحا هدتر وصرب ندنرلف وخ ندشر افصو

 ندءاحدزا | راک + حو ندنعب ذلو | نکمرش 9 صحن تولوا هناشدرب

 تایح را هر اھ: ںودا تافو هدلو >د یاس لو نیکل هلعو

 ج د رهطم نن داوا لر یاصف لصاو و لر هدلجا ناب ین را راعتسم

 صالعسا هلذعسه و تعلائوک كسب قر هصب هن راش ابو هنب رز كبلاها

 یدلوا نصح لخاد بولب هدا ناح

 دز ص>ح ا ندنراک دشود هنر اغ ییهبسصق 4 انع رکاسع ا اراو
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 لر هد را رد هن و ر كر هلو زدن لر ین ؟یراذدلوا را درمخ ندللوشد 7 ۳

 رارد رک دنصح هلن زا زار / ¢ را ضا برات ندو لی

 a اد لاوط او مسکو ر و والا ا یرافدنلوا 1 هرسهاع هدذسلا

 لخاد یم هب سط حالم یرلعح هلا ناوتو نات ف هلا ںارط ضا راحود

 تقو یرلوداو ۱ لوفسشم هلا اد هناعع رک اش یس هلج را و نصح.

 هلندزن ل رهطد ۵ رلردتیک ةفر طرر یر ر .ھ ندنعبدل ر امیج لد صح

 یددنصح هرصات ن .ولاق رثن انا وب تراک را | ی تل اس ندب ] ررعم

 به هر اعع ا كر هر دتا خاو اهلبار e دلا حرص :هداز ردار

 تشتناب هر دید ادم ناتشآ ۵ ی هرس ص یر هک دلا اقا هاماطاع ی يا دوس ترافو

 همه او 1 هرکص ندکد تا ترش هرم و اھم ساس ا ا و د وفل هما

Deنالوعوفو هر تا رک هر ز وا قو | طررص نیز ظ ہن اع ۳  

 وا هد هد افا و راق هدر ر 2 E شدم برج نالک هر وهط هلن اج ارم

 رواق رجا

 ( هجرتل)
 نال وا نار هرز وا ام وا ا حد نیسح | مار هتشما

eهتیدس یسهحودعسهم 9 دمومدم لاسفا اف برم هر رام«  

 نالکودردق وو ۰ یدمهنلوا قفومهبهحش نسحو ۰ یدمح ندلا

 هغو لاوما نانلوا امن ادع هکدنک هن هدو رااح نالوا فلت ورلنق

 ۰ یر هلوا هدنشللاقم یساماو تمق كتناحو تاسف د

 راترضم ردقن وراملانف ردش هدهّشاس مزا ندقلح امش و ۰ ییرل دو

 راهلانف هحس یجد هدهلمخ ول یک یداروک دارو خ لب ؛ راوب یدتا ا

 1 الا ر هوا بس هود ح



 دیعصت شاا هرکرب هک دوس هح لر هل دما هسماسح تاچ هروک ذم نوصح

 * یدلاق هراح رب هقشب ندنطبض هلا سیاسدو لیحو + یدشود

 یرفح لو هر زوا ك رک ها ورا لنصح هرصات ضر هيلع ءا

۰ 1 ۳ ۳ ۸ ۰ ُ ۰ ۶۰۰ ۰ = 

 ۳ هم روح كن رط روک ذم نددف اسم قازوا لیخر و بوئلوا بلسساد

 ل عن ندنصح هدااع یرافداوا هدکعا لاعا یرا دیک ب واليا

 هن دلا ح الص ا نرد ا نال ادص كرلةمزاق یدروکذم تایلع ۰

 ندنفرطرهطم لر ەر و تامولعمهٍمطمیخد ندا حالصنم رزوایسلرب وربخ

 ندنصح نوردیجدنلرانو ند تمام سا تالو یرلک دا رفح كن هناغع رک انبع

 هلام ضرالا تح رەد! بيتر نیکرب ندرکسع ناعجش هلب رفح لوب ر
 *! مطم قبط ارا ۵ رفح تاوداو تالآ نامه ندنفدئلوا ناب یریلبا
 ماود هرفح هلتعرس یییمز هدنتماقتسا كلو روکذم ځد رازوب هرزوا یربیدت

 هاک هدن رع نیمز رب زرار هلیساوا عقاواقنلا ندنمجیکیا هلیمامت ندنراک دتا

 رکراک هد هساا یدمسوک تلوص لر یاس ردعن ره هسناعک eS ٭* یدلوا

 رلدتا تدوع سوم قرهلوا ر و هتعحر تاه تویلوا

 نوحآ ق هتصح نورد ب وکس ند رطنالوا ضرالاتح رک ذلارام

 ندنشدءهنلوا قدوم هد هساا یدلدنا تر>و یدنلوا تریعو یس ردعت

 فیلکت مص هرهطم كردلک تیروبح نوجا هلاصم هدهعفدوب « رعدزوا

 نالوا یرخآ ممه كنالئو قرهیعلوا لوف ندنو رط یطم «دکشتا

 مان رصان ربما نب لاص رمالا نا اصررما ید نصح سلا روضح

 اع هدهدآ رول بو وا ر و نیعم هرطم قرلوا هدنسادناموق كن دیک

 ژل و دوك هل وب يترا ندنعلدا وا هردو لاو هدب لس تورج هلا دناعع

 بعد هل. بهداد ز هدف رط ندت الت او تاب راع ندا کا نما هلر لرو تدمو

 یر اد جا نیارصان ربسما تبان بولوا ضراع ترودکو سابو تفشو
 ند ودنلوا لوع دو مع و قساوم ندنکیدلر و زار لص هل رس هطساو

 یردارب كرپطمو یمدزوا هرکط ندک دلک هلوصح همان تلاسم هدنرلهنابمو
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 كعشروک هلا رهطعو كدربکهننصح الث ه رکدنع یا مارتاسو ندلا سش
 یجدرهطم ن سلوا لصاو دنصح اهذ هدنرلق دقب> هن رزوآ كلبج مرزوا ۱

 هداننا یرلکدتا هقناعم هلن رارب رپ هلیساک هنا ل مدزوا كرمدنا لابقتسا

 دارا مالڪ ( امطلا نب رع و امد_طصانیلبح نم تالاب ) ندلاسمش

 لخاد هبال كره رو تب وقت هدهع هلا فیل# رازکت همقاشلاب ندنیفرطو

 تفایضرب فلکم تیاغ رھطم نولک جد اشا نطصد هرکصو «رابدلوا

 تبو تسلا ردو یکدتا «مدزوا کن یطصم طعف ٭ ید رو

 یدتا را مطا قلت نوزفا نددح هرس دزوا نویمزسوک

 نوک یسادرف كرهلک ههاکودرا ندالث مدزواو ك نطصم هرکص ندنوب

 یدن)واندوع ه اعنص ب ولت ر دلاق Ds رک اسعو مایخ و لادئاو لاجا

 ( همرتل )

 نالوا یر كرمدز وا هر وک هشاور كن رلرات برع ضع هلن )

 و تولوا نور تا رهطم یالوط ندنسهراحم لئدش

 هلحورکم اونا ندنکیداب ینکجهشود ربساكانسهنوخو هنوع هلمجلاب

 ینطصم راتشد قو هدف ق وحا قماروق ندرهدزوا و كوس هنشرط

 اجر و بلط ناما هلیضرع دایقنا و تعاطا بورافچ مدا هتفرط ك

 یا اشا تمصهد و رهاوح و لام هدانز نددح و كرەدىا

 اشاب رمدزوا و كر هب نشود ینکو ص ندنعمط لاک كب ینطصم هبلایوم

 بوزاب هماندهع هلسمر و ناما تعاسلوا نامه كرها هر واشم هللا

 هرهعم هن رز وا كڼو « یدردنوکه ب هسعلق ورجنا هلم دا رب صوصخم

 نییزت یراوراب و هعلقهلرتمالع كلنش ندرورس و حرف ا اع



 اب ۲ و ۰ ۱

 ا بوما لوس ماف روما نوک یسا درُف و * ۰ یدشا نار 1

 تو تماخ و طورش و دو ا 0 داردپک هتناب كی

 یدتا توعد یک یطصمهلستر تفاض ع و تدوع هر 4سعلق :

 یراکلتش روکذ م هدلاحییدلوا یربخ ندنرب كراشا و كلرمدزوا
 قعصم زی ورز وا قلا رخ یک كرد. لا یردوط و

Ssتب ونلوا با 1 :یالا و شلر و ۷و تاطاش اول هر هطم هدنگدد ردد  

 هلن دو ندار وا ۰ یداو شاوا رضاح رس وستک هبهملف یماعو لسیط

 یداقاب بولا قوچ كبرمدزوا و یدربوربخ هرمدزوا یتیفک بولک
 1 یدلوا دم چیهیدادرف هدهسلا یدکو د هک یدرد و

 0 زهرا ورق ندکواه هظرو نولوا یدیامتسرهطم و

 یداقاو تعاطا ندنفرط و۰ یدروف رداحو غاطوا هنفرط یسهفرف كب

 یطصم و بولزابراهمان تیدوبع زیمآ هلبح و غورد مقاطرب رعشم

 ههناتسسا ندنا و رصم هللارامدا لقتسم بودا قیدصت یخد كما

 بوالوا قدصت ندهمللوا مالمتسا یش چیه ند رمدزوا و گذارد ۹
 ر

 هلن دوع هنع یرامدا ك هطم توئلوا ناتسحا تار و قاحس ندندامسرد

 هجو رب + یدلوا باضرش هلناوتع کسلک, قاحینس رهطم هرب داوا لصاو

 هشتم تاباور قوچر هدنمح هحلاصم وشا هدانا e ررحم

 هب ده هلو هدنلود دا فنا ن ردقت ره رهطم هیدن تولوا



8 (۳) 
 نانلو هد نمکح ودنک بولوا هرزوا تلالتتسا هن هل اسا و

 تمو ڪک یا هدهژناد 9 از داع كرەدبا عاق ید دست هدرا "

 موقرم كاابرع و هرسک ین ذوفن ت تەس تنموکخ 4 سلا و و ینجوا

 یمناد داسف و هو لدیبس ول تولوا ثعاب 4 هنسرلعاب تاو لم هنت

 E دام ا لوس لوس ید وجو ا رهطم هل ین هلو عوقولا

 او ]رج ات بو تا یک ا
 .كرەدىارىك ذو ےودیا طب یرلطم نالوا هد کک

 برح تفلکر دق و رمدزوا هادراکفا كالا اسا 9 یاوعد

 لا زکلاب بوسهلوا قفوم امامت هلما هده سلا یدت اراتخا یاغو و

 اهد رب هدئندم ندنکدلدز یک کرک ی رھطم هد هبراعیم ی

 یدر وهج دهدیاف ر قجردقو تش یدنردتا ماقهن ماع تاود ۲

 ( زمهلسد صح و ییا هدافتسا ه داکوب

 E ب .ومأم ككب نطص» بواوا لصاح نا تاذ حالا هلتروصوپ
 هب دمرکم هک ار هدنس هرغ كئحر یسه بس کس ىلا زو ژ وقط ندنعادل وب ۱

 هدنتح رهط هلا تع رع هرم هلیجادح رصم هرکص ندکد تا مح ںودیک

 ندرمطمو رب رفت و ضرع هتاذ نالوا رصم ظفاح یهروربمنامدخ يکيدتا
 رص هتداعس رد ی و ۰ یدر و هده وتس نده ده نوع ییدلا ۱

 لوبتم تاغ مد كکب طصم راشد ندنشدازاب ندنفرط يناظفاحم

 یداوا ںوغ رمو

 ۷ دالب هلنکرح نداعنص سد زوا هرکص ي نیک نیک ك . قطصم



 و )۱۰ )
 هر ارح نشل تو مف N ید ی راروا و تعرع دننهح

 یدلبا تع نع

 ( هک )و ( هع ر ) هلتدوع ندنارج یمدز وا هدناولح یسهنس ۰
 رسل هض د *هدروا یجدیر ال مان ( راونلاس تا ( و( تباصو ) تاهحو

 تکرح هنن رزوا ه لورص و رو یارشا تولک هراعص هرکص ندک دا

 لوخد لاتفو بر الر هب هدعرص هلی رخ الا یداچ دمو رح هنسو ۰ یدلبا

 لحاد هلا ناعسا صرع یسلاها لئابف وال هک ناثلوب دلو ص نودا

 رابدل و! دانا "درب اد

  هتمج( رفذح ) نوهجالصا كن رط ندعو ندزع هلاعنص هرکص ندنوب

 یدتا تع زع

  Boیيص : لاو ایام ا ینطصم راتش یزع كرم دزوا €

 ںواک لوا ندنوو یلزع ندندالو اعص ل مدزوا دل ولح یسدنس ۱

 هلیکرت ماتم اق ورا بويعا اشا 19 وا هد۵- لا یداک یربح

 یدلوا تع رع هتم هتداعسرد نداءنص

 هدروک ذم رهشو تکرح نداعنص صدزوا هد مارا مرګ ىسەلس ۲

 ترام :E رط موو ر ا و ¢ یدلبا را اوم هرڪا د ا شاب قطصم

 نی رله مزور هیازا تمسق نب ل هسک قول كرهدنا روهبظ الغو طف ىلتدش

 هاش ةعر م یی رلتایح * هناد بآ لجا ع وجو ع وطقم ندانف اع یاربغ

 یدلرف عوف رم
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 اا ی تا

 تدش كنلع یییدلوا باصم قرهلوا هتسخ هداننا یماقا هدرعت اشا یطصم

 هنسو ۰ راد لبا لعن هدسز ند عل ۰ یدلوا شا و ریسا ندنارظا

 یدنلوا

 هلا ار مط م یلغ وا ین كن دلاق راد ماها هل ۱ هراکم هدژنایح تندم هلا یو

 جافا رسماو فر رش ل ندنع و هنن رل:لاسمو دادو *داعا لرد حالصا

 شبا رب یه هقسشب ندنوب نولوا قفوم هّنکعا عضو ییاوصا كل نیل

 ۱ ۲ یدمهر 19

 هه ل

 ۱ یلاتس و تعاحش و تر و لاک كرمدزوا هساع راطقا )

 تولوا هنامع شوک ورمل همنمض و رايس هصق هدروا هاو

 ىلەننام a هفاکو .یدلوا نک حتاف قرهلوا یجنرب هلایموم

 تدص نسح یا باستکا و رهط ندنانط و ةاغب روشورش سان دا

 ربمدن یس هل اس تعاحش نالوا ر رز هدنسهناذ تنط و

 دستت ۷0 ما ماکحا و رماوا و تردق هعاشا شدن دم تود

 باس هسالرع و تلسلاییوم ۰ یدشلوا لزع ه دهرص یدتا لصاح

 یدلا هطابضنا تحت هن ینعردقن ره هرکص ندکب نطصم راتشن

 هدنع قارا یئانند شا یندنوط یالوط ندرهطم داراتشن هدهسلا



 ت

 ۱ .lc درحم رک لاتج د دوهعم ۷7

 یااا نع و ناذتسا یتعزع هتداعسرد هرزوا كمروس زود هر یهاشدا

 ا ناتسحا وهقدص هن راوف رب قحتسم و لحم "

 ۱ تولوا رداص یرادرهش نامرف هرزوا یهاوخلد 9 تولطم ندنکهدنا

 (ردشلر و هک قعصم راش تلا

oنع هاکلناو كناش ا ینعصم نیهاش هر 
 4 یدورو ه

 كن دلا سش لقوا كن دلاف ماما هد: ا یر ارفص هموق یه هنس ۹1 ۱

 نددوهش لاعو ٤ ا تو ایزو ۶ هعش هدننصح ( شار)

 ۳7 ریل i ننافو

یطصم یوم هدنور ّط دمو رح در (
 1 ۱ س ۸ رد نائلوا بصل هت رب كاتا , 

 اع نالو هددت زو اه فام هنر هلع فا
E e9 رو ۰ ی  E, 

 ٭ رلیدلنا فاتولتف یراهسیک قوح ك ندنرارپ رب كرەدىا روهظ لالتخاو

 ندرانو ۰ یدش | رومط هیضراو هب وا باج هدنګا هروک ده هنسو

 ید یرگید ۰ ردزدلب یلفر ودر ردنا تکرح هللا ما سس سست تیاغ کو

 رلتسا رادروو هلا راب روس اتداع یفارطا كن اعیص قرهلوا ندهیضرا ثا,

 تشهد هب هلج هعقووبشا * ردیسلیا فلتو لکا یرلناسنا یلیخرپ بودن"

 لخاد هاعنص اشاب ییطصم هیلاراشم جد هدقن مش ناعشو * ردشرو

 یدلوا



N) 
 هوالع هب ید نادا هرژو |یرل.هزم كیسلاها اور هراز یونس ۹۹ 4

 یاشاب یتسماوفوا هدناذا كن رلظخل ( لملارخا یعیح) یرلقدلوا هدکلیا
 یدشلاح یلیخ هدسنلوپ یار >ا 93 هاو و ۰ یدشا نالعا هبلا یوم ۱ ۱

 ER ر هرزوا یرل به زم هن ینذ توپو اعصا ندنفرط لاها .دهساا

 رلبدلنا

 هم رمو

 ضرم و لخد هنن رایهذم هنر وص و ك_نلامها كہلا یا

 تموکع یلاها و ندشلوا بجوم یرسک كنذوفن یشیدا

 1 ۱ گاو یدلوا نیم یلش ز ort ا ندکما دن ر نده

 ۰ یدلوا لوغشمهلراشلا زسموزآ وللثم و ادتبا بوقار یراشدا مهم
 بولوا ندنسار وا لاو ط اشا د هحوف یونس و را یوم ۱

 ۱ تبرصح زوم لکه هناتسا کن هدنشاب کلا نوا نکا

 رهنس قوج كب نوک لحم تولر و هنولره ۳ هدیناح ناملس

 4 ردشهعچ ها تا درک ندیداوا هس رب

 € ندلا فرش ماما تافو وب

 ۱ روهط یکلهنسخ نوعاط یادش هدنک و |یررص هدنف رط دعوق رح دهد ۵ ٩

 وک یرلک دتا تافو قرهلوا باصم نایعاو اربکو یلاسها قوح كب بودنا
 ها ت تافو ندهروک ذم الف ید نداافرش ماما هلن سس هدا (رفط )

۷ 4 
N PG NU 1 EN / 

O DOE OES 
 ۲ ۹ از  HCN EN. ۷ #7 (۳ 7 BIو رو

 هدلا یراودل وا راجا هدنسهزانح ندلایصرو ها دمعو رهط» یرادالوا



۱ ( ۱۰۸ ) 

 هەن ر یگیدردتا اب هدانایحلاح هدنناب یش ر "كاي نا دجا یدهم

 یدئلوا ن
 كتنارفاو ید رف كننرمصعو نعطارقسو نمز طارش ندهیعفاش ۳
 نده موق ر تاع ید یز رہا دج نا محرادبع یا نالوا یردان

 یسلاها اا داع یک ی ددل وا رضاح اشاب نط صم هدنسهزانجنودنا : نافو

 یدلوا مظع دمت هرب یرقو + رایدناوب هدنسهزانج كوملایموم موع
 زو زوفط نویلوا ناعوقورب هدنسهنس یا شا زو زوّمط ٩1۷ و 1

 الو نع قرهنلوا هیحوت مص تلا هناشاب قطصم هدنس هنس ید شفا

 یدلک یربخ یتیدناوا هلاحا هناشاب دوم

soچ یدورو تناشا دومحم  

 ا لصاو هناعنص اشاب دوج هدنطساوا كنن رخالایداجج یسهنس ۸
 زوما حالص لاوحا بواوبعودو ةلاسمو ندا هدنرلنزب « یاب هلا رپطم

 دیو رکص ندةدناوادناکم قوحرب هدنلوب هیعر تاصوصخ تن و هیکلم

 د ) بح ) نانو ہد اط رد ك . راضتلا نر دع نا ىلع

 كتا: د مان یدر Il ماس ل u رد کسا ریا هبلاراشم یاشاب نوع ربع

 مارعاو قوس هن رکسع "هوق هنن ی بح قرهلوا شویطاذمدعم هلسادناموف

 یدلبا

 ( هجرت
 ندبا تافو هدشعرم یکیا یسیکب راکب ماش اشاب دومحم هلا یوم و
 3 واد سهم N ول وا نام و ا كع كاا دمحم

 هک سذ نیظفاحم ءا ما سو كرەدىا نایک هدام هراشاب



 ll 0 ) ۱۰٩( ا

 نیلاوحا رس ید ودع نلجاسلا ارد ار و

 ندا زارا یشالو نیا هتسلصت ره سا ةدیماقا ادعا یا

 هیلاراشم یاشاب نوح ریس كننصح بح روک ذم هدنلواح یسهنس ۸

 هدوم ردنکسا ربما هیلایموم ندنکیدنا تکرح نداعنص ناذلاب ید

 نالوعوفو هد نب نيم د كرەدا الا هد ( رش ( لح هل رکسع كنب راض ۱

 ندنرلکدتا نصح هروک ذم نصح ق ,هلوا ناس رب و مر یراضتهد4ب راع

 تیا روک ذم نصح یکی یددلوا لصاو هروک ذم لع دملا یوم یاشاب

 بو رک ندفرطرب كنسهک ر مجه هکیدنلا هنیضت و رصح قرلوا یلتدش

 بولب ردنوکه سوک مان یلیعام-الایمایلا رقهج نا هللادیعنا د ریما ندنفرط
 روک ذم نصحو ندکداک هان دز هلا یوم یاشاب یراضصا كرهل و و ناما

 لبا لوکت ندناما یقیدلوا شعریو هبلایموم یاشاب هرکص ندةدناوا ست
 جاوزا هرکص ندکدتا قرسو هرداصیتسایشاو لاوماو فلتو لتف یموق رم

 ضع هرکص ندک درب و ناما هب یراضد كلا یوم یاشاب یدناوا تخورفو

 ییرلناوسنولافطا هللا لتق یعباوتو مدخو ین رابکد الواو یوق مهلا دع
 اعد كب لرەدىا عیاسلو نعط ندنکیدلبا ق سک را ندنسانا قاقرتساویس

 رل دابا

 هل هان ییاغمع اف او هر زوا قلوا نواعم هباتشاب دو ہک ےس راس 4۹۷۱



O) 
 تواو ا ماا ثدوع زونه ندنفرط بح ید هبلایموم یاشابو ۰ یدک

 نسح نا دجیددلوا شارپ ماعمع : و هنامرص هدننکر حنبح دمو ره لح

 هبینامرد قرهنومط هندسح یسلک هلئروصوب كنینامرق كنهننک مان شابلرق
 فرط یکیا ندنغیدلوا لصاح تدورپ «دنرلنیب بودا تدحو بضغ راهظا
 كج ه راحرب هدنرانیب هداعنصنورد بوریدلا حالس هرکسع هنهلع یرگیدکی
 ندنفوخ د ندنغددلوا هدا ز یتابصع كشابارف دمع قرهلوعوفو ید

 هرب ی نودا ن ETE 1 یکیدلبا ساک هدن رق رەد ۲ عماج

 رعب نوحا قا ایض نوکر هدلاح یکیدلبا تماقا قرهاق د ین رقاق

 ندرلیجزوک ییدلبا نییحن هنملع موق ممكشابلر دجم یغیدناوب شچچآینغابق
 هلبنناصا كنوشروق كرەدىا تخادنا كنفترڕ ه ینامرق نامه هلیسمروک یرب
 یدلوا ینطنم یرع یایض ندندسح نادععت كموفم
 كن دلاس نبا ندلاحالص یمهداز ردارب گرهطم هدنفرظ دموقرم هنس

 یتافو كموق مو ٭ یدلوا فستکم ہللا لجا قوسک یتایح سٹ د

 هدنراتمح ناکوکو ال * یدلوا نوزګو مومغع نودنارثأت هلیسهداب زهر

 هدنف رط دعو5 مه تدم هاو ناراب مارآ الب زدنوک هح دھکز وا ا

 ترک كروك ذم نارابو ی ندا ترک هکندلوا تعاسرپ

 یدلوا مدهنعو بارخ هینباو نک اما یلیخرب ندئلوز
 هتسکش یتایح ةن هداربغ ملاع نالوا یام هومن ید كردنکسا ربما هرابرب
 ندنفرطاشاب دو هدنتمج بح هدنفرظ هدوق م هنس ندنکدلک ینامز قلوا

 لغعا هیلاییوم * یدلوا راسکنا بره نیهر یرع هرس كرهلبدبا لتف

 رصانن حاص ندنباسنا لرهطم هدنفرظ هموق م هنس هنو ۵ رایدلبا ردک

 یدتا تأقفو دجا نا رصان یرعا قوح هلا دج ا ی

 "الوزعم هرارقتداعسرابرد اشاب دوج: هدنش رش بجر هموق رم نس ۲

 یدلبا تع زع



) ۹ 

 ( هجرت )

 خر ۵ دنس هنس حوا کج هرکص ندکد نکن دنع هلاراشم یاشاب)

 خییراوت ضعب یدلازارحا ینکلیلاو رصم هلیلاذبا و فرص راهچقا

 هردشلر 3 هده کرت

 تاعينصدو تافل بحاص ندهمالع یالع هدنلولح دمو رح هنس ۳

 هلیدوعوم لجا یبص هللا ىلع لکوتلا نيدلا فرش مامإ نب هلادبع نيدلارطف
 یدلبا اش راد تلحر

 بصذ ماتمعاق همدعص مدعم ماره برها نائلوب رادرتفد هدننامز اشا یطصم
 ندنایحرتفد هدددعص هدنفرظ هموق رم هنس ید كملایموم نولوا شخلوا

 یدلوا نیفد هدیعص رز یشءنو نیقرت یر
 یر بولوا ندتشحو ردوو نعاصخو تناطق ںاجصا هبلایموم یاقوت

 یدا تادرب رطاخا

 ہیک یدورو كناشا ناوضرهدار اشا ییطصم نیهاش هرق زوم

 4 هح رتل )
 یک ا رم شا یکیا یحاحلارہما فرش ماش هلا یتوم یاشاب)

 یرلتفاحوا و بولوا حاحلا رم كم داهرف یشادنرق هرکه

 ر و قرهلوا اولربمو کا اح اشا ناوضر هلا یوم هنغاحنس هزغ نالوا

 هچوت هسەدهع كنع تلاا هدلاح ین داوا هدکمنا مارا هددزع تدم



) ۱۱۲ ( 

 هدرخالامی ر رهش كرهلک هد ز هلیکلیلاو نع اشاب ناوضرهدفرظ ةموق معدنس
 * یدلوا لصاو هناعنص هلا مات لالحاو تبظعو مانتحاو هدد تاغ

 . یدلوپ ع وقو رت فوخ هصکی یدرکو
 مان یتارکلا خاص یضاق ندهمالع یالع یتبدلوا شمرونک هدندرن یر

 بولوا تاذر یاس یسهبنممو یلاعیازمم هدندنعو ندنصاوخ صخا ت

NEهرزوا ی هاوطد هلا حد یب یهدهاعع نالوعوقو هدنس د صدزوا  

 ام اور كنلوصو هراعنص ی! یوم "یضصاق هرزوا كعا ,دهاعم درجت

 یضاق ید رهطم ندنکیدایا ناب هرهطم ینکجهردنوک هدرا رهطع
 ءارهلب ردنوک هنر ن دلا فرمشنب یلعیردارب نانلوبهد ره ممد الوا ك موق رح

 ید ردل- اب اوج سا هد در هرکص ندکدشر وک هللا یلع

 تاثحابم یییخرپ هداننا یراکدشر وک رەدیک هنناب كنیلع الوا موق رم "یضاق

 ندنراوشمو لاح كلرهمطم یردارب ىلع موق رم هرکص ندکدادنا هبداو هيلع

 زارب هلا ياع هوقو ندنغیدلوا ییاعصا نکع و راقو و ندنر اوطاو تعییطو

 نامولعم هن یضاق ندس:هددنل وب لات الا حل رسسو نشنا_طوو 6د تدح

 ړل ز وس هنا راس اهد هللا هيت ییسعار وط هناردم تباغ هدندزن كررب و

 یدتا ناب و دارا

 ترقه ال هبا تکرح هس دز رر ا

 صو صا ندنفرط رهطم بوت لوا ۳1 قوت هر ز وا فو ۱ لاعتسا هدک دتا

 جد رهطم قر دناوا لوف هلا هقن اف ت تارق وتو تیاعر قر هل رات

 < صاف ندسنهدلوا شم ردر ود 9 رداح هدنصح حراخ ص و ص هب وا :

 ناوضر لیسقتلا دعب یتیدكرهطمو نودنا تاقالم هدار وب هلارهطم موق رح

 دل اعم ندنکیدلبا اطعا یر هدهو تار رم ییددلوا لماح ندنفرط اشاب

 رتول سه ۵ ناتو قاف ر دوحومو هم و ا "یصاف ندرهطم بناح

 هللا مارک او نع لاک كلر هل مسوک ص وص لع هرکص ندقدناوا اک |

 یدلدا رفاسم

 ۱۳ EP ترا نا ید ۰

 ۴ حب را

 ِ ٩ ی

 - نت ی
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 ۳ 3 7 ی



)۱۳( 
 دا مع كناشاب و ندنهودق تسهرکص ندکد نا نیاقا نوک توا و م ا |

 راضحاو بلج ندنفرط رمطم هرزوا قوا لاوس ندنکودا در یدصعو

 یاضتستفولو ۱ هننو دنک هلی كنماکحا هع دد ط هرم موق مه یاقهدق دنلوا ۱

 هدا چە در دم هرکصندنهاغلاو لردعت لدداوم صبنائاواهدعاسم طورش

 و هن ك هر وک نم طورشجد رمطهونأب ییعددلو ترابع ندنسلدسا

 نابینا کج دیک | لوبف یاکنوت نویتسوک اضر تر وص هندي زو صيف "

 تنا كنسودنک هدلاح ییدسعا لوید موق ره "یصاق شیب رزوا یا

 هلا مراص فس ندن د جد رال ع نالوا شماواكر هنسهرادارب ز مدتهو ییکحهدنا

 اداع تویلوا حالصا رک راکفا ارس طمع هدک ت لبا هدافا اباوجیینج نیلا

 رارصا ده رزوا رکافیاکتوب یک ینددلیشالک  ییبدلوا داسفو هنتف عاشا

 هباشاب تک لاو عفو ۰ ردقوتباوجر هوش ناد هلن تلا نککیدتآ

 یر و

 هیچ یمالتسا یهناع راطقا قردلوا هنان ةعفد كرهطم جە

 تلصاوم هتناحا-شاب ناوضروتدوع هلتروصوب ندرمطهدزن مود ره یصاق
 ولزوس قا تباغ یمودنکن ولوا لايم هنایصعوینب كر مطم هرکص ندک دنا

 هنر هیعا تعر هب دحاصم صدزوا | یییدلوا هب رکسع وف رادعم وب

 اعطو و الصا هلت مج یک كلهن رک ع وق هسا یدمش ںویەروظورک ند ر

  یکیدلک مزال یشلک ندنتح هلا هیفرسو هن رهف هوق كرهیلتسوک هدعاسم

 دن رزوا تو ندنکب داناقیدصت ید هیلاراشم نوداناس هملاراشم یاشاب
 اطر هد ارین تنی هنن رزوا نأب رعو لاهانوت هرمطملک د هبلایمو«یاشاب
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 چم یاو نود رفتم نا رعو لاها ندنغر دلشا ةكمزتسوك قایتنعاو

 الا هرهظمیس 4ج كرالبعاعسا ناناوبهدنادمهدالب یکی راک دابا لیمدتفرط
 هدنسزا فا تبع ندنعددنوب عیطم قلا رالواندلاف رشنا ىلعو هرلبدانا

 نالب ردنوکض نددینس تدوکح بناج هن رزوا (رسیداو ) ناسلو

 یاتثا نکیا رواک هناعنص هرکص ندکدتا تیرو لاکا یرومآم راشعا

 فلتو لنق یروک ذم رومأم له یک ضب ندنتعاج كنيلع موق م هدهار

 رک اسع رادتم یناجا ینوک ین كنسههخایذ هروک زم نس ندنرلکدلدا

 ي هجرت )
 ینارکی طاق نالوا شلردب وک هننناح هم ندسنفرط هلا( یوم یاشا )

 یخ دهن کد و هحورم هللا رب شمامتیکن ویا حالص و حلص یدنف
 نالوا شعوط زو هکشووس هدننورد نادشتا كرهطم قرەلا كورۈك

 دار هطم اعقاو شک ه کمر و اوه نوغس لوا رکولغ ندب كاش ةرارش

 هروح نوت نوت هدووکذم هطخ و قمملاف یدوجو هدهناع هطخ

 هدلا یوم یاشاب تاسما را اجر نالا هیدنس تسوکع
 اضتقا و ندمالکآ و ندهملی هل سما و هلال تانک | و فارطا اهد

 ( ندهمنشودیماع فوقوم تاشلا ینج هتوطو ندعا ثبشت هربادت ندا

 ماسق هنرزوا رهطم هله و"الاشتما هنراکفا و یار كاموقرم "یضاق

 شمر و هجن هراملانف ردشن هاهجو ینج هوا نانتسم ندا دا

 نشاک مزاع كن راترضح ناکرتنج نایلس ناطلس هدنلولح یسهنس ) 4
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 (یدلوا لصاو ههب اه راطفا یربخ یرلفدروب سولج كنب رلترمض>
 ندلا فرش نبا لع ییکیدت قوس رکسعهننز زوا رس یداو كن اشا ناوضر

 دوشم بلتاکم هلئابف قارطا ید رهطم ندنکیدردلس هرطم یردارپ

 یراندبا ممج لواب لوا ندرلنوب ونالعا ینیرلیا دش و عج كناب رع هلیناسا

 قوس هبهب رهاط دالب هلیسادناموف ندلاسع نا نیسح یسهداز ردارب ۱

 تکرحهنن ززوا هدعصل مطم هلو | لصاو هراشاب ناوضر ریخوب ٭ یدلنا

 لاعتسالا حانج ىلع یرکسع ناناوب هدرمس "یداو قرهنلوا زارنحا ندنسغا

 e ندنکیدلبا مارعا هنن رژوا یسودرا رهطم ناناوب هده رهاظ دالب

 هلادحو نرح كرهدا لباقت هلل رکتسع كندلاسعث نا نیسشح ۳

 ك رحو نازو هنرزوا ها ۱ اسم ر دان ےس هد را یادتا ا اب

 تافلت یییخرب ندنیفرط هللا نارود هند بناح هدعب ندندادتشاو دادتما

 ناناش هتفرط ندا سع نا نیسح تبرفظم یاقل تااهن قرهلوبعوقو

 یرثا ترودک مخ ید ولغم نالوا هلمح و و كن هناععرک اسع * یدلوا

 هدنکرح یزواجم هموق رح رک اسع هن رزوا یساوا لصاو هاشاب ناوضر

 هسا قلاراو و 3 یدردلس تا ون 2 رللبا فوت هدنارع دالر قرهیعا وب

 هدعص هیر ا سمان نا د راو یدّولا نیسح نیا دجا دیس رهطم

 رز ید نامور ندنفیدزا نرالا طرش یهدعصو ترک رحم دهن رزوا

 راددلوا ناباتش هجورخ ههددصںای سالا یریاشعو لئابقنالوب هدنزاهرادا

 كن هموق ر لایق ىلع ريما نالوابقلم هلق رهشونانلوب ماتمع اقهدهدعص
 لرهدنا یقاثتمو دمع ماطر هلیلاها یک ينيدلا رخ یتیرافدلوا هدکلک
 صالنسا ینمادخو عابنا نالوا دوجوم هدنشابو یتسفن هللا كرت یهدعص
 شا ییاص متد هامنص هل رط فوج نودآ

 ندنکیدتا قیس رکسعید دن رزوا (نالوح تب لبج ) هیلایموم یاشاب

 نا دم هجبالک | یتکیدتا تکرح هروب نم لحم كن هموق رم رکاسع رهطم
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 رکاسع قردلوا لصاو هلالوحو * یدردنوک هلتېج نالوخ ینیدلا سش
 بولاق هدنفرط د تییلاغ هرکص ندقدنلوا هلتاقم هلتدش هل اتلاب هلا هناقع
 رهطم ی ییدلوالصاو هرمطعربخ شا ندنغادلوا یولغم هیناعع رک ات

 یهننف "هلعشم هنن رزوا دالب هفاک نداروا كرهدنا تع رع هن ( هر دش (

 تضم هنتهحزارح دال ید كندلاسعث ن دم موق رم نودا زورفا

 همود م دالء"هدنفدلوا لصاو هنندالب زارح موفم ندنکیدتا سا ییسایا

 یرافدتلو قرلواروبح هناوتسا هناعع رک اسع ناللو هدننوصحو عال

 یدتلوا ذخا ندندرط رهطم ید هع ر دالب ندنر اک دلتا میلسد یرلعفو»

 نازک, موق رح هلا یوم یاب هک هاشاب ناوضر رثا ملا یخ وا
 er المو و موعو ناع و مدان هند دن وط یساوب عابر ۷۳ دن دوخ یار

 ۰ یدحاق ناف یدت سلا هک دوس هح هدذساا یدلوا ناش رب ییهذو

 سر ا ناوضر موزوا لك ندةلاع راطقا هخبالک 1 یرومآ

 یا مت راعش و تساسا ریس الصا یا 5 كمو ص هتسلا ۰ یدلبا بلط

 3 هل دنا رسا كءوق رم "یضاق ره طم هدن دقرطرب ف ردیشرپ رشا هتفادصو ۱

 دسر دف وب و ا لاونو ھي طعو لاو ها لد دسکر ه نوعسلرو ا ةن دز

 هدنوح یه ۳ ببار ن“ ۳ لر نت یدلوا باس 9 هه راخو 9

 هم رتل )

 «هسرپ و یشلا هلقوسس یتهال وقح لاک ی دستا ینارک ی ضاق)
 هطخ قرا هجنساضتقا یعبط رو 9 اد هرکص نک

بویمتسا قلاق یخ دهد هبناع
هتسا تانک بولوا عفد

 كمدا هلو شم



70 ِ 1 ۱ 
 رع هدنلمالک | ۵ گر ردها ردم اع زا یک ندا لاسما هر

 یکی ر که باشاپ ناوضر یتب رفظمو تیباغ نالوب عوقو هلتروص وب كرمطء
 لر ےبطع دیهادوشا ینددلوا شمراعیح هیشاب ندنکد رب و تشهدو قوخ

 لع ردن رهطع هدافوو برح یانئا تباهن بوتشود سراح قلا کوا
 اهد رب ماظر د: رزوا كا هے ساأ یدلبا طض كرەدىا الشسا دالر و

 ندنغیدلوا روبحم دحنصبلط ندرهطم هلیطرش قوا كرت هنسودنکه والعلاب

 ۰ یدردنوک هنفرط رهطم ىلجر مان معیسم یسادنک ةلاصلالجال

 (بشح)و (رعمذ) دالب عیج و (هفیق) و(ادح )و ( نالوح) و( من ) و
 (نارع)و ( ناجم ) لبجو ( شافح ) لبجو (زارح )لبجو (رهاط) و
 وشاو یه وا ا ر e رھ طم ىسەداز ند ضب هیاع هدطخ ییعد الماک یدالد

 ییددلاق هد ویهلوا لرع دیاشو هنارع ندنالو ۳ ك اشا ناوضر هخاصم

 دالب توادر و رارف هب دطاصم هلب راطرش كعا دادّتما نیک دنن وم هدیروص

 یدلدا ملا هر ملسلو 9 هره صد هدرز هر ول نت دم و5 رح

 - ی( یدورو كناشاب دارم لی

 ( همم رم

 ندنرلراکتمدخ و میان كناشاب ییاعصم نیهاش هرقاشاب دارمهلا یوم

 (ردک دارم دروک نالوا یجاحلا ربما ف رش ماش تولوا

 دا رھ ټپ رب هل رع كناشاب ناوضر هرکص ندهنصمو دس رع دشاصم وشا

 اشا ناوضر ندنکیدلک هناعنص یربخ ییددعیح هلتالو هةمان كناشاب
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 ۶م رع نداعنص نوک یعشب كهدهنلایذ نمش امجونم هرارقنکوش رای رد
 ۱ يدلنا

 ( هجرت )
 طرش رب نوجیا هلا یوم یاشاب اتداع شمالوا هحلاصم و یس رغوط )

 ندرهطالاغ للاوژ ءرولوا ردقوهساواهسلوا هتشها ۰ شلوا كالهمالس

 بوغارب یموکح ماعم یکر دیا رارف ثلر هم هلکب ید یفاح ندنموقروق
 هرهطم ی هطخ هحوق در روند هب هعشل ندعهنجا کو ۰ ها

 ؛تعاحشو تراسح یمذ تارد و لمع یھذ ۰ یدر و یدبا ياس

 یدم كن هبیعع "هدهاععو هطاصم یکیدلبا هللا رهطم كناشاب ناوضر اذ
 هن اع تلود هنن رمطع ندنعيدل وا دیصقم 1 یییدنل وا لرع هيلا یی وم

 یدیشلک هلع مان صع ما او هدنن رد اعنص هلا ماي

 نکاسع یرادقم كب یار هلل اه رکا سیا را قا انوا هاا هلو رداعنصو

 هلتدشو هطاحا فا رطاكن امنص هل ا رشک هوقو مفغ ج رهطم نولوا هیناعع

 ی ىلع یرد ارپ هاتهج ( دیج نا ذءر ( هرکص ندقدلا هن هرص ا

 طط یرالوب هللارفو رکاسع ی یتادعبلا دجا ما هنتهج ( نابح ) و

 مارعاو قوس هرز وا كمامر وک هلبب ین هسیکرپ ندنب رپ اعو نی زامو كلی
 دارم هد هما هد یربخ ییلدنلوا هرص ا هلئر وصوب ك اعنص ندنکیدلسا

 هر امذ درس هلتکرح هلبثیعم دوج وم ندار وا نامه هحلوا لص او هلاشاب

 نانلوپ یمافح# اقیلاو هداعنص هر ز وا قلوا شويلا ةمدجندرامذو كر هلک

 هیفاو وڏ هلیسادنام وق هسک, مات ك دج ا عج ربما یردار كکر دم الهش

 نیسح هرز وا كا هلباقم هدجارما موق م ید رهطمو یدراقح
 ( باکلا عارذ ) بودا قوس ٹک رکاسع هایس ادناموق نیدااسعث نا

 ما ندلا سعش نیا نیسح هدنرلکدتا یقالت حانصلا ىلع نیش رف هددیک مان



Ce) SS 
  ۳نالوعوقو 2 هرس هدب لش اج یکف صاغ ردن ر 5 وا یودرا لذا

Ca هلک و ندا داش ود 9 وه دا رما هداغ و هح اب رد یوطع ا ۳ 

 | رک اسع نالوا هداتفافر دجا ربما ندنفرط نداا نک ن نشو ت

 یدلدا تراغو کهن یلاوماو ایشاو لاعئاو لاجا

 لاح یکیدر وک هتف رض دب هدب ودنا الیتسا رهط» هرکض نده راح شا

 ثعاشاو نالعا نسماوا تن ارق هبطخ هنمان هدندج اسمو عهاوج نادلب و

 هد( هلبخ) و ( نا ) دالب ویولوا تئارف راهبظخ همان كموق رم ۵ یدتنا

 هجاههیسلاها یسااوح هموف رم دالب ید هنبرز وا هیناعرکاسع نانو
  ۱تاهت هدهسا رلیدلیا تاب هدول" اھم ردقن ره ةناعع رک اسع كر دنا

 لو وا ظررص ندنو رظ رهطم ید هاوو ضش دالد

 چچ .ینداهش كناشاب دارم چە

 هب یلعربما نانلو یماقمعاق د ز یربخ كن هر دکمو هشه دم تاعوقو وب و

 ند دب ز دادمالا لجال هلرعج اک یییخر مود ص هدنعدل وا لص او

 یاب رج اف ویا نل اوم هغ 6 ب رمح )او تکارخ
 هرضاح رامذ ققر هلوا عطقنم هرب اح طخ یوایتوطندنم“ د بناج ی رعد

 فقوت هده رح نویمهدیک هب ورابا ار وح ییالوط ندنسلوا شریک هل اح
 لر هد رامذ ین 4 رکسع لاما و لاجا ید اش اب دارم ه یدلبا ماراو

 من مس رس وكعب تکر ح قر هلوا رابکبس یولا ییابشا قلعتم هنب ازخ کالا

 ته فخ هک رب ند رام ذ هر ز وا كون هند ادما كن اتص هلا

 هدنایخ ندیښک ډا تر د او هنتعرع هم ر یتمرا (هلالش) و

 دسغم را هرزوا كا هللا ههلاربخ ییادمبلا دجا ن الوب

 و 0 ۱ 4 1 ۱
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 نانلوب .دهاکرذک بودادسودن ندرالګ ضع یتمربا روک ذ مولر هلک ببر
 دنعف وم لالش ۵ رکص ندفد ود هللاح قات ی رال روت قر رشا ط 4 لر

 نیستکر ح كرورک هغلفات یرکسع اشابدا رح هدهسارابدلنا قالننیش رف
 دچا هد هب راعنالک هعوقو هدنرهنایم هلتمج یرلفدلوا راحود هلاعمبت لاحرب

 نالپرسوک ندنفرط موف رعرمالا تان بوبهلوا نکم قاچ هبلغهنب رزوا ینادعب
 ترجیانا ندنراق دم هلو !تمو اةمروآب ات نهی لش و هد دع ناجاممو نالچ

 كب ندهموق رح ا ےک دداا قرەنلوا لتفاشاب دارم «دهک رعمو

 ناشیرپ كر هلیب دا ناج صالضخمسا یزآ كب و بولوا لوتستم ینوچ
 ۱ رابدلوا

 (هجرتل )
 تشکر هدسر توسلوا تکرع فرا ترا ید كرلا یوم یاشای)

 كر ەروا هلا شاط یرزاغو راس و هلاللش هسلا كنا رعاو ینداوا كعا

 یٌدلوا تره راحود هلساس یناها كرز وغالف و ی ۳ دلا دن و دس

 تاصوصخ كلا یوم هده ا راورتناود فلتخم مقاطر آف

 نددسر هلا یوم ٠ رول شالکآ 7 زرند هدهس رح

 ۱ تا مب هیزوا كعا دادما ةرکسع ناتلو روصسم هدب

 رها قره هلس رفن ر قدم کشش فوق نالوا یعم ذوجوم هاتهح

 طاقت ندا باجیا هدنززوایاکرح طخ نالوا ردق هیاعنص ات ندد ز

 هتک وح قدهلوا لیوط هلا نیمأت یهر اخم طخ و قرهنوط دمهم

 وزج ر نا داوو وف سلا ۱ دار واک مزال یسعا ماود

 ندکدننا یسقت هب یکیایتوق پودیا قوس هب ورملا هلا قیرفت یمعا
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 ڈار ەدناقب رفت ەدە )دو ی هزا دلتا ینیدناو ودنکه دز 4 هر کی

 لمح کاوش اوش مه هتشلا شمامنلوا نیمأت ی هو کدلاق وسا وال
 هراس ی و هده و ا مد ۶ كنهراخم

 ؛ ردکعد شمرک هلاحو هنامع رک اسع

 هرهطع ییعوطقم سا ركناشابدا ۳ رک دلا فلاسییآ دعبدج |هدنلولح یسهنس ۰۵

 زکاسع نائلوب روصح هداعنص ی روک دم ۳۳ ناه ید رم طم هدنکب د ردن ۳

 ن روصح هلتمح ییدلدا فلک رللوا مح سا نامه نوردنوک هەیلاس ع

 یس هل جو مامو | ضر ەت نب راایشاو لا ا ا سار كناشابدارم
 كحوک ك اات بصانمو بتا رم یرلقدلوا زرع ندور ط یرلمضتم ع وتم

 یرلصص# شاسم هر دا راهب ص ق رەلاق هدن رادع ەت ردقهالاب ندو

 قبط ید رهظمنادبلاب ب رلکج هدا نایتسا هلب راطرش قعلوا مادا هل |

 دعقوم مانرصع یوتبح نداعتص یب هلج ندنگیدرب و ناما هرزوا یرلبلطم

 هل رظم قردناوا دفع قوز هوپنغرارکت و تاقالم هار طلا كرهسلک

 لوس وكحوک هرکصن .دکد لر سا | تماقابوب وا زکر رارداح هنسهن ایه یرارداح

 هرزوا تاود نوناق راک تنم سوت ا كيصاتمو بنا مبان را

 هلرهدنا رها هد نخ بانکی سلرب و شناصهررپ ندنراث اعم یرقذلوا قسم
 هلبساسک اراتعلخرغاو سفن هنا رها هاب و بوتاوا ما زوترلشاعم هلمجولوا
 یدلبا هداعا هناعنص هن ندروک ذه لح هرکص

 الشك را دعیح ند هرسهاحیپ وکی ۳ وان ؛ر رفصضر وک دم هنس هم وق ضن روصح

 هدهدعص و زوک هرفدخنولوایرادرس كر ا سابل نن ار چکر رھ

 رانو فس وب و هرجورفهجو نسحو لع میش نالوا شاک مدعم هدب ونلوب ماقمعاق
 هل رابقلاءصو ر ءتں ولو اندک ر تی ابنا ) نوموق ی ویز ەد قلافو

 هلفادبع یرفنحو ىلع نوزواو نانسلاب وطو د وڅو ناویکو (رایدبا بقلم
 انادوادو ندامماراتاذ نامان هیادبعو نسحو یعادلا لیعام-| ندو ریماو



(۱۳۳) 

 ا رکنص هر اس تاوغا نولواندناوخارانک درز لاو زف از
 زويا تاوغاوا ممارغزا هدوجوم رک اسعو قرهلوا یرااغا لولب ناشلو

 ندهروک ذعیارما طف + یدناترابعندهداس یرادقم كس یکباو یراوس

 ندب رعیانبا هللادبعیردارب و نسحربما یلغواو یادلا لیعاعسا نبدمترما

 هد ينس تموکحدزن هدنرنامزرلاشاب ناونصرو دو بولوا ندنیهذم هنطاب و
 سح لوا ندزلوا لخاد هاسعنص رهطع یراموق رم ندنراقدناوب مرنعسم

 یدلبا

 هلیسا رجا یالا نط نط م تیاغر م طم یتوک ی ج رک: كن رخ ار فص هموق مع نس
 ضعبهرکصندفدلبقزاغ تعکر رکبا قرهلوا لزان هس دقم عءاجو لخاد هاعنص

 هدرصقو بولک هرصق هلبایالاهنن ندروک ذم مهاجشلرهدنا تارق هبنأرق تانآ
 رصع مس روشاو + رایدل,ا ارجا یدیک مهر یسهدوجو» رگ اس هلن !تماقا

 یدتس ادادتماردف هتفو

 هللادبع ربما نالوا شخاوا مادا هدهماستموکحدزن ندنرافرط هفلاستالو

 هدسبح هدلاح یندداوا سوبحم نوک شل موق رم كلرهدناسد> یخدیبیرفذ>
 یدتاتافو

 یلغواو هنسلاوحو رعد ید شا نا یلعرما هنن رزوآ هر وک ذم هلغ زط م

 (رداع)و( لوح )هل رلبلاوحو ( هل ج )و (با) و ( بح ) یهللا فطا
 هرکص ندکد تا بصن ماقمع اق هنن را ہدلب ( فال ) و ( لافسلا یذ )و

 ید ن دعوق سه تمجو ندع بو رد وک هسانمح ندع یل وش نا ميماقربما

 ( عرب )و ( باصو)و ( هم ر ) هرکص ندقدلا هتفرصت هزوح "الماک

 یساع فب شو هنسهراداتح یتسهرب زج ( ناسرف )وهل اهداب ( نازج )و
 بولا هدايقنا تحت ید یهشفلا ت هلتفرمم هک مان یماهتلا یدهلانا
 روک ذ هو * یدتا ما هموق رحب رمشیتس)روتک هباهنصكراب وط نالوا هدنارج

 هناعنص هلن راتفرعم یسلاسها هماچت و هلبمادقا كموق رم فیرمث راب وط

 یداراقب> ۱



0۱۳۱ 

 هج رتو

 یاکارب نالوا شلروجک لا قرهلوا فات رناح كار هلکو د رلناق ردق و |
 ندلا هدنفرظ هللق تدم هنیبس اشا ناوضر قباس لاو مسج

 یخد ریدت وس هسا رولشد رد هدعاسم مدع اکو و . یدّمج

 ( ردراو

soمک یدورو هدسز كناشاب نسح  

 هداناو و ۵ یدلوا لصا وهدب ز ندرمصع اشا نسح هدنلالخ دموق ماس

 كندناعع رکاسع نالو هدننورد قر ەنلوا طض ندنفرط رهمطم هيفا تس

 هدنرکدلک هدد زا ءو ام دموق رکا اع ٭ یدلرب ویلاص نوللا نس لسا
 تلو اد: کح تر هک هر طم دن رارکت فک كنها راطوا اشا نسح

 فقوتورخ ًاهددس ز هجر وک یسیلاغو تنکموتوق یکیدلیاناستک | ندیکیو
 هل واكنهروک ذم هطخویدنکبج هلرکفت نادندیترمح تشکنا هرابعب لرهدا
 ۰ یدالک ات شداوا لباقات یدادرسا ار هب رح تاوه رکسع وقالب

 راب ردقیفیک ن ويعا ثبش هن رلصوصخ ر فس كرادتو رک ع مرج الصاو

 ییفا دند ديب زد اعدن-او بلط تاشو رک اس دی ضرعهارفنکو
 یدنلوب هدلاح

 صا رهط ییطیض لد ز هعد وشنا ىلع ریما هدولح یسهنس 1

 تلصاومهعقوممان ( سبح ) وتکرح هنب رزوادب ز یلعموق رم ندنکیدلیا
 تحت كلجر مان هللارمخ ندأرما هلبلق هقرف رب ندهبااغع رک اسع ه یدابا

 رادیالاب ههل اقم نقب ر ندنغودنآ وب هدروک دەل ع هلو ا قرهلوا هدنن «دناهوق

 ندنفرطاشاب نس>هرزو قلوا دادماهرلنو و ۰ رلبدلبا لادحوبرح لد



۳۹۱ 

 مک هر رکسعغوق قرهلوا اوهنع كاناشاپ نامع لغوا رهدز وا مس

 چک یدورو هللا لی

 یاعدنسا هن و ددا ضرع ًابقاعت» هرارقتداعسراب رد یاحوتف وشااشاب نس>

 یدلبارارصا هددادمسا

 تاد ۴۵و رکسع ز وام یدوج و٥ ك جوا ندرصم هدناالخ هموق رح هنس

 یداواتلاسب وتوطس “دانم دد هدب زاشا ناعگ هلا نا رخو

 هح رتل

 نددح كنلاها اشاب نسحهرکصندک لک هنع اشا نامع لغوا رمدزوا

 هارهدبا شتفآ بوستط مهم كرەد شتا هرداصم ینلاوما نوزفا

 حاتحم هرجا سلف یھ لا یوم هلا طض یلاوما هلمجلاب كناشاب نسح

 هنتجزع هرصم ار ندنم ید اشاب نسح هنرز وا كنود ندنکیدتا
 ! ردروطسم هد رات صع یددنیکقرهلا تصخر

 3 ور یا صا نال وا مدنڪسم هلا di ره هلن ولوا ر )وصع ہد اعل ص مدعم

 هسا رالوب «دهسارلبدزاب رادغاک یخ ًایاطخ هبامملا یموم یاشاب دیناع

 هاق و یس هلج كرد !ناهذوبالا قر ەنلا هطابضذا تدا ز ندنفرط مطع

 یدلبااقلا هددح قرهلو ادن رز نس هلج ناک هلا

 قلد وح فن راب اکر نگ ندرمهم هلا هردو تام “و رشک + ود كناشاب ناعع

 ندزرع عی وش نا یلعرما ندارارف هر هكر ولت زول هدد زمدوم برخ

17۳ 
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 نعیتو كردیغح هلا هسا رکح تحت لاح هب بوک جالا نو سا نالوا ةدنرژوا ةيناعهطخ كن هبناکتاود یدرمظمو * یدردلس هرطم 8

 باسا لاص سا ن ہلارامطا ںویجا اشفا ههسیک یلاحوت ہد سا یدشا
 عاعجاوداشحا ندلئاشقانک اوفارطاقر هەر وطور ک ندششت ه هیعفادت

 راسهظا دایقنامدع هروک ذءرحا یلئابق ( ه ردح ) ه یدتنا تو اثمهرکسع

 هل اتسدرد ییرجلا ناهولادبع نا دجا یریما هب رعخ ندنرالوا شابا

 رعت هل اهمقو هوق ییدلا س ناد# یسهدازردار و ه یدنروک هاصنص

 هرعل اشا ناعع نکا هدهار یاتنااهد مود ص هد هسا یدت قوس هنن رزوا

 دادتساو طبص یزید ںودنا هب رحنوطس زار او ه رهق هوفیارجا لر هلک

 بام وش نیا ییعربمالوا ندراوا لصاوهرمذ هیلایمویاشاب و * یدلبا

 4 ) هرها ( هل ال رتی رخت ییہصا ناسلو ماتم« ۳ هدا ندنفر ر طم

 هب رکسعتاکر ادت نما دقا هجو ا لصاوهر طرا ماربخویشاو هرابدلبارارف

 كرهدنا و یچس هدان ز هل ارمصح هب هب رەس هم ]امو دن و رخ ںالیس او

 قوس هن رزوا (ربغا ) لنج ىىدلىا ذاخعا منو« كد دلا نسخا نا دغ

 هدکلنا نرح«رزواكعا طیضییهرهاق اشابناعع هدانناوب و ٭ یدلبا مازعاو

 قنرهتوط یربغا لج هلادادما ندا قاحهااكنیدلا سعت نادم ندنفیدلوا

 (راظتنا ةنیدورو كموق رمںودنا كرت ییمرهاقهصنبالکا کیدلی اذاختا عضوم
 یدر ومارآ۵ رح

 یر ندنس هلجو كمر و هجت رپ هبه رحریبادت ید نیدلاسمش نب دڅ
 عج هسنیدزن ییاسژر هلا نانلوب بعم دوج وم هروشلالجال هرز وا قلا

 هذ رزوا (ربص ) لبج ناناوب هلاوح هزعن هدنزاهرواشمو هرک اذه كرهدبا

 مقاوم هنو هل رل يعم دوج و۰ قب رالغوا كرهطم هرز وا قلوا رهط هب هرهاق

 تماقاو عضو یرب نداسور یخد هلسح مان ( هبسرصق ) ندهروکذ م
 هرزوا قسلوا هیطامتحاو هر رپ ود هددزس هاچ كرلعدوم وب و كر هلل دا

 ندلا سم نادر هدهسدا ریدر و رارف هنسعاوا داخ ا عقوم ید رعا لبج

۷7 ۱۷ 14 La Ve 
TA a 
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 هل. | ایا ید ی: ارح نال رر و ندنو رط رهبطم هر ز وا ll فرە

 یخدروک ذم ارق هلتېج یکیدلیا رفات قیلیعم ندنسودنک ندنکیدمر و هراب

 ( شبح ) لبج هدب اف و عفن الب یی وش نبا ىلع بولیدبا لالخا رخؤم
 هر زوا ګمرک هبهرهاقهلبا كرت یعفوم یښیدناوب ځدیسودنکو قوس هنب رز وا
 ناناوب هدننیعم ندنرمیدت ءوس وشا كن دلا ست نا دمو ۰ یدلناتکرح

 اشاب ناعع رلب ر دنلوب شعا تک رخ هددشا رلبدلو | ربغم اهدتاق ر . اسور

 ندنس هرومشم ناڪ كن ارگ اع هدا و یراوسیک یتیدالک |

 اغوا اى رر ادق ىا ا نيا و اهدا زا یرآ ر تاسرام و

 مان ) هر صح ( یدلباقوس ندنبوقرا هرزواكعا بيجا لاک

 رش هع نغوحكب و قرهروا قنىرکسع هدب ز كن دلا سندجم هدعف وم

 4 رهام رل هب رر صح هار نلوا فویسا اھ  هدورص ول ۰ رلب دلبا مرهنه كرودنا

 لوخدلا ههرهاق لوا ند همه 1 ا ید ندلا سنندج موش صو رارم

 نانلوب یحم دوج و«كندلا سش دمو ه یدتنا هطاحارادام راد یتفارطا

 هام کلو ۳۹ ز هدارانب رودنک هجنروک لاج انو لاحوشا اور

 یب راکجهک ندعم یم هلج هسلاروُب 1۳ هدهرهاقاشخالواو ی راک دلباافلا

 لع نامه 1 تولوا نلوا قرهراب ندقرطرپ ها ندکیلوا هل ون و

 ه راندالبا نا ساو ناب هن دلا سم ناد# موره ی + هبح ندروک د لو

 ک ابسع هرز وا قمبچ بوراب ندفرطرپ كرەلب رب و رارق هنر زوا یأروب
 زارا رار لتا لاک ندنفرط هبناعع رک اسع هددسیاآ راددروا هنن رزوا هلام

 هلنفشمو تیرمسع تباغ كرهرب و تافلت قوج ك یشان ندلوصو هلباعم نانلوا
 رارف هرهغا لبج ؟رومقمو "الودختو اش رپ و (مرهنرالوا فویسلا ةيقب
 یدلاف هسیک هتشپندنسیلاها هدمرهافو ۶ راپدلپا
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 46 یدور ولما قارادر كناشاپ نانس هجوف 5 -"

 ( هجرتل)

 شنک دا لام سا یکللاو ماشا دوم ندک اور ندا

 هر رصم لاها eS و ملظ گدا ارحا هدا هحرد 1

 هل رساحم همر دل او یدوجو نددلاع هصرع تام لارا ثم قد هلوا رارمب

 ندنکلد یراود غار هدام ما هب ودب ر ےق نکردک هقالو نوکر

 هلاراشم ندنکیدتا تافو هد نفت هاد ندا تباصا هنسهننس

 شیب ینیداوا ی ]او صعم تو كلا یوم یافوت ه تلد اشاب اتش

 (ردر وطسم هدا خیراو

 هن E 5و e ۲ ,ندور E 8. هدوح تا 9

 -قداو لصاو
 "هداهنهدق ردد كناشاب ۳ ۳ تع ره ۳ E نا لوڅ

 ندلاقو برج 7 كعا هل دار ام ه دیناقع ا ا

 هاتسنودنک یدغاک رم ¢ یدزاب نیساکج هرکدت هلا باتحاو ز ر ارحأ

 ناسا یر بدو يارو : كر طم اسور را او هل درب «دنءددلوا لصاو ۱

 هدکماع ارت یعقومییددناوب ند انا دج هد هسدا رلبدلیا باو هاو

 نام ندنهرط شاپ نام س نوک یجندرد نوا كن هدعملایذو یدسل | رازمصا



r) 
 هیلایموم ٭ یدنلوا مارعاو قوس هرزوا قمروا یٹیدلا سمٹ نبا دج اشاب

 هلا لباقت یرکسع نیفرط ربارپ هلسقهراو هنب رز وا لدمج موق ره اشا نامع

 كاد ندرازراک قر ودعر تشو ۰ یداباق برح ناجم ینلهتروا

 زو ءا نا هل ر طب لزز هنا یاب كند ںؤاوا ابهو وع یرادوجو

 ۱ نامش رلزآ اوا فویسلاذیش ن هاا د ی را سعح هل وب هدرارُف قاب ندنراقدتوط

 یل: ر هد دارو ۵ رلدلنا رارف هعقوم مان (رجالادم ) هبا لر ییرلعفوم

 3 ۱ تموم ئا رول قرهتلوا مانتخا ریاخذو ناتو میخ
 ناسا هن راد لوبان هلتلاخدو ناما ضرع هاشاب نانس یسلاها هرهاق

 رب رمماو فیطلت هلیساسک | تعلخ جد یساریکو * یدلرو یرا هقرو

 شعا مای هنلتفكن همود رهیاهک هر رصد درب و ناما اشا ناعع * یدئلوا

 هل مالک لوا نیعم قح تانج هنهدنا ضقنقاماو دمع ید اشا ناس بواوا

 رایدتیا فلت رکسع ردقوب ندزب هموق رم لاها نکیا شمامرتسوک هدعاسم

 هبلاراشمهن هددسدلبا رارصا رارکت رارکت هنرافلوا لتق كنوءوف رم كر هند

 یسعا حرحو در هل روجتو نفع لاک بوی#ا هو E هن ولطم اشاب نات

 یدطا تد وڃ جد هلا افعتسا قرەلوا رغم اشاب ناعع هنم رزوا

 ر هجرت

 AEE کلا زارا ردق هجنلکاشاب نا كناشا اس هلا یوم۱

 قملاق هنسو دننک مان هد ونفط هندسح و دقح تاشا ناس هر ورام

 بح ةضررف یا اتام نان یشان ندنفوخ ردنا لتق دناش نومنا
 شمتا حرد کر خیرات ضم ینفیدشواص ندنم قر هلا تصخر نوچیا

 كاملا یوم اشاب نانسس هر رک هنراتاور كراخروم شم هنن هد هلا

 اشا ناڼع طقف شتا مادختسا كر هدا تباعرو تمرح هدنقح

 و   Oو 3

 ا ا

 يک



0۳ 
 ك اشاب انس هلا قارادرس هرز وا قرهلوا دنعم و ناب دو تام

 كمر دنا ت کر حهباعنص ینودرا اثاب نانسیتح بولوا ردکم هنکبداک

 هدلاح کد توعد هرک یا هر ز واك ءا هر واشم درحم ه دنص وصح

 راوجنیشخ نیشخ هیاشاپ نانس هک رها تباجا هدهدنسیکیآ <
 هنسهععاد درفت بوتوط همش ی رگ نالواهننسادناموق و گارهردیو

 ىج هفاربهف رەت هب ودرا ه خالاب یراکفا وب كہا وم ندنکهدشود

 هنتعزع هتداعسرد هلا قوت لاک بوتلوا لوم ندنفرط رادرس هلتهج
 تدوعندلو هللا رادرسهددولوا نع ناریمرعم اّماس كر هل ر و تصخر

 هرخاف تلخ له جت نی تاب هباشاب نسح هیایوم ندا
 .(ردشملوا ضرع ار وش را« تفک هلساسک |

 للصاو نیلم یربخ یرلک-اکح هرجنالادجن اهن من لا شش یاد
 یدزا ی: رل کح لع مان ( امش ) هہالا فطا یغوا هدو هدفدلوا

 نک یدٌاوا لاشتما و هاو ند و رط ندلا سمت ناد دن ءدذساا

 ناه د# مودم هت رزو كن وب ندنکیدلبا تکرح ندرمد اسشاب نائس

 ناش و + یدلوا لصاو هل مان ( ناص ( هلنکر ح نزاع یادت و

 ناسه هدنآ یشیدلا یت رخ یکیدلک لح ما ( منم ء ) "یداو كناشاب

 هدفارطا هلتدوع « زدن هیلاراسشم یاشاب و ۵ یدللاتکرح هن ( یامش (

 هد ويه هحاق ند عاج رهطم هدرال ع یک هلد كفت قافوا صعب ناسا

 ر هزرفم قافوا هفارطا هر" وا كجا تس درد یردسوک ضەب نالوا شلاق
 نوجگا قلا یراساوا شلاق هدوزیک هلل وب دسیا هللا فطاو ندنکیدردنوک

 موق رم هدنکیدتسبا تصخر هر زوا كك هلرکسع ندنیدلا سٹ یادم .
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 نالوا بولطم هسطقت ۳1 نر نر هیوا فقوت هدهار یابنا ددم

 ناینا هلروهت نست هسیاردب ؟ےکو ناب یتغیدلوا مها اهد قعوط یہ یعامش

 هن ورکه لر ادصا r هده ا2. ۴ ادم گر هاک هع ا فسا ندنکیدلنا

 بو ا یاسا یزنالفدورک ر هدا هب راح هللا ر هزرفم روک نهو تدوع

 یداک هب ساع ندنیفع لدمج

 كب تردز وعصالح هاو طب شکن دع هد ها ید ههوو ص هنس اشا ناتس

 لو ه یدلبا قوسا رع یک: نیدلارخ نادو قو رب یک( ی۴ )ندا را هلبا رفت

 3 ابولواج وش نیا ے۔اق نالوا شقنگ مدقندنفرط رهطعیخد دمو رم

 داد رسا وط,ص ا اک ی رم هو ندعلر هی البام سوک ندف دقرط رب چ هماعع

 ۰ یدلریدتا نا 3 راد طح هب یه اش دا نرصضح مات هدعما وجو لحام هلا

 واک. ددساا یدعیح هل لط ناما ندنصح یییدنلوت ساق موق ص

 هاب یک كجهدا سو ینا كکب نیدلامخ یرب ندنتعاسج هرزوا یهسیات

 ندنکیدلهراب یکب ندلاربخ هلبا رصخ نالوا ییفاص.دنکب یکلموک بولیقوص

 یدلردلوا یسهلج كرلتاوا «دنناب و مساق

 زهطم دانص - ( بح .) ما و هدهناسع تهج دنلولج یس هنس ۷

 ندرت یداشاب نانسو ه یدر و هلدنعرمس كرەدىا فیر نکس نداعرص

 نو یاد ہلا طاح اندا راما لو حام بودا تیک رب هني ر زو ایسا

 مزن ید موق رعبو رتسوک«دندش م۰ ندنمجترد هن رز وا كندلا
 ندوء هاعنص " الوذخم همرهنم رکاسع رکی دی کرک كرهدنا ناشب رپ و

 یاسوریبهو ندا س ناد 2 ینوک یجج جوا نوا كمرحم م رایدلبا تعجرو
 لود نیا هدب راهح ندندرط رهطم ٭ رایت ۱ تاقالم « ر مط یاب رکبییع

 تم بقا و حو م رلیدلتوط بناسعمو لی كو لبر
 نواسهو بوط هراندا اضفا ندنوصح و ع الف هذاک نالو هډنس هرادا

 یفاحو» رفث زویشب ندنسااهآ اعنصو گرهدا ۵ ر وسلو بالر ۳ بو حالسو

 هینا کرک اسع ید هب یاهاو حور ندامنص ناععسالاب قروزابر ؟ییع



(MF) 
 ق رلاد !ثءاطا ند راحل وا لاعاب بسا رار دنا هل ام تفز کد امس 1 ۱ ۱

 یدلبا هدو هیصوت

 ماها یردب یسجنرپ ر هدبا ناب بیس چ وا هجا هنما ینا وبشا رهطم
 كوبلایموم بویم هدا هبلغ «ممدزوا یسهکنا ینایصع نالوا هنیدلا یر
 اود وتا و فلتولتف یوو ردقوب و ت راغو بهن ییاعص ك رکسع

 اشناو راعغا یه يط وشراق + رد یسهجوا یراکدلبا قاقرتساو ی

 دعل ندایزصو + یدلوا لا هنفدا عوا هن رلا زج كتا ڈس ییدلبا

 یهريهذ هللا هسیفاورک اسع ید یهللا فطا ,لغوا كرهدیک هالث جورطا

 نداعنص لرم ند:سلوا شوا لصاو هرامذ یداشاب نانس قلارا لوا

 لوسرم نامه هر ز وا قلا نیما تح یییلاها هجا ینبربخ ینبدتبج

 هرکص ندکدردتا اد یرداتنم ناما هدرهش نورد لر هدنوک صوصخم

 تناسب ص قرهلوا لصاو هناسءص نوک ی 2 نکس لر دص هلک رح ندرامد

 نوعا منم ندلو>د ه رها ی رک. اسعو ںوردر وق ی ودرا هس هرب رع ته>

 منه ې يرللبا لوخد ه هرهش اس بودا عضو رالوعارف هرالګ ردنا صدا

 یدتاوا

 دن رز وا رعرمذ ییاشاب نیبح هرکص نددلوا ل هناعنص اذا ناس

 لنا دی زب یی ناغاو ندرس لها ٠ یدلبا م ارعاو قوس هرس "یداوو

 یایشاب قرەلوا و مرهنم هدد راګ نالو ع ووو هلا ماو ۵ هلپ ادم

 ندنسلاها ص هسا هدرمسو ٭ یدلوالجاد هرس هد هرهاو هوو دا یوم

 هدندرلنوپ ندید داوا سوهن e ندا رارو هنار وا هوا ه كن وقر ود

eحالص نا دجا هیقق هدن :رلحما ی کیدلو ا فلت یعوج هډه را  

 لع ۰ یدیئئلوا لاد هدموقرم هدم رصوا ندنفبدالوب یخد یروج#ا

 یدل اردن 1 هب اعنصا رسا نالا هدعوق رح



( :۱۳ 

 ( هجرتل)
 ناسا هد یاب تورا ام ہرے اشا نسح هسلا یوم

 یودرا هدلزنمرب هداحاس ندنهدلا یربخ یکدلک هن ۱ ر كناشاب
 ضرع یلاح قرهقچ هنر وضح كناشاب نانس و بوشرا هن وامه

 لر هدا ناوارف ماعنا و تعاخ و بودا تافتاا هلاراشم هدکدلا
 4 لم در و ا رح قره هشعم

 ˆ نکرح هن رزوا نابکوک هل اال اشاب نانس ینوک یعا نوا كلخارفص

 هلا کشک دن رانمج تراغمو هح ید ییعادلا هللا رال و ۰ یدابا

 یسااسها ) ماش J yy ليسوا لصاو ۵ ) نا شوح ( اشا ناتسو

 لخد ) و یدلبا طض یماش هلا هیفیس هود ندنرلک دلبا رادتا هب هلن اعم

 قوسرکسع هر زو قاب رهفرا ند لو (عاض رهطمنکالوخم هر تیدمد

 نهم ا یلدا رخ ییدلک 3 ا وشا ندنفرط r ک اسع ۵ یدلیا

 ندنراکد لب تلصاوم هن رب دیلصا طاقن یس هلجو تدوع هلتغا رف ن دن ي٤ كنيم

 یدلاق هدنط ضد كن هناععرک اسع هدااح یییدلوا یت ندیلاها مابش

 لع ندتکیدشا قوس هنن رزوا ( سا ) لبج ییاشاب نسح اشأب نائس

 عاص رکص ند سس اشا نسح ندنسهل "وب سش۶ قوس د ( و داو

 نالو ءوفو لرەدناتاقالم نیس _ةهدلحمان ( معلاقورج) نواک هش رژ وا

 یر هع وطوم سور رال اعم نالوا ندر کس كا شاب ITT هد راڪع

 نی8 اول e یدلردنوک همطم نونلا ند فرط ندآاسعث نا دع

 نا ل ۰ یدتا نڪ رح e رزوآ ) طال اید ( شان از هرکص

 یلعریعاو موق رم تواوا قوط یوق رم لع حد ید صوم كندا سم”

DD, Ae 2 i A 
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0۳ 
 ندناکوک ید نیدلاس ہٹ ن ادم یرداو كد رخومو زیوشلا ن نا ۱ ۱

 نیم رُف هن هدلیش مان ( ناءنص ) مهاو هدنن رد طايل اىب كرهیادا قاحلا 3 1

 نا دمع یبهداز ۳ كرم هلرادتا هبرح ندفرط یکیا بودا تاقالء
 نامه ندنکیدشود یغاشا ندنآ تیم هلاصا نوش وق هندلایعر

 ۳ هبراصو ۰ 2 e ق هوا نفد دن تلا 9 ور و

 ا ر ابا لاوما ۍلبخ هليا دوقنو ۳۳ 5 ۳ مر
 با هک رفن یدب هدنراقافر نیسحو دج موق ره ندنرلکدلیا رارف "رومقم
 ۳ ب 3 ناو ه دنس هر ادا و درم طم جد عنوشلا نا ىٰلعو هنادکوک

 هلا تکرح هنن رزوا ناک وک هرکص ند-فدنارق یب راع وشا اشاب نسح

 ينالوا کرد رلوا ندنو ندنشدلا هشرضاو هرصاح تع هلت ڈ یناکوک

 نسحوناعع كنسا ما هتناعچ رک 2 مرسم هدندزب نمد هداورص هرزوا

 س نومو رھ هنن رزوا یسا»وط ندنف رط رهطم دیاگ یرل-فدزا هرلاشاب

 هلتروصوب ندنراذدنلوالةن هناکو ک اوب (رخومهسدا رلنوب ۰ یدناراشماوا

 هراسوبح روک نم ندلا ا ن نیسح رما یک ییددناوا هرصاحت نان وک

 شاپ نسج لب هیات ی راایس لر و رناسحا قوچ ر و كل دیکر لحل

 یدردنوک هن دز

ê یدتا تأفو ناک وک ن دلا سکت ی ےک هدننابعش همو9 رع IA 

 یدتا زنا ی ید اشا اس زا رار 4 درس هایم كاکوکو ©

 نوجناكعا هناعاو هاج ینابکوک هاب هدهسلا ړوص# هدالث ردقنره هدرهطء

 نونلا ددع رک هسلا ردنا تدوعو ںورک كرهدیک هنابکوک ندالت ےک ره

 یدبا ردنا هریاخم هلتروصوب هنو ررپ و
 هدنببرغ هللا لام زدلبب یلقرپ وق مان ( قزابن ) هدنرخا كنیلوالایداچ



( 1۹ 2 

  Eیدلر ع کد ی او ۰ ۳

 تماقا i ماز ناشوح 8 9 علض اشا نس قلاراو و ۰ یدتسا

 یدبا ژردبا

 (رشنناییع ) حشو ( ییاصسانارطف ) حشو (ادح ) و (هفیق ) رهطم

 یر ادم قرط راعشا بحومرپ یخدهموق رج لئابقو * رازوسا عنع یرلنرونک
 رد .دلوا طا سم هرات دن | تاهدو تانا هلا طض

 ندو اشا اس ید دلا فرش نیا لغ یر دار ,نالوا نیس اد

 قوس RE هو رز طر ندنرافداوا لوغشم هلن : رله ر اک دو نابکو ک اشاب

 ودنک كرد ا a ناخ ی ز اهل و لت و فرطاو ۱ هل مح یرلکح هی»«دنا

 ۱ رخ دن رزوا ناد دوش رمطح یرعا هناعع رک اسعنائلو هدئس هل اقم

 زماو + یدزا سميا طا ه هساعع رک اسع نالوب هد موا هرزوا كما

 هلا یراود#» می" رفن زو نکس نا او هدام ید نادوف راه موق ص

 هسدا ىلع مود رمو ندنسلوب شا تکرح هن رزوا ندلافرش نیا یلع

 نیس رو هدبح ندنکیدلیا عجو بلج لئابقو راشد هرزوا ییمحا كرهطم

 ناذوبق مضحرمما موق رم هدهب راع یادش نالوبعوقو هدنرک د | تاقالم

 لىم هلج تويا روف هلب لدر ند رک اسغ نائلوب یتاعم کب ییددنلوا لت»

 یدلدا

 نانو هدروک ذم لع رک اسع ناناوا قوس هه هد لوا نذهب ابن وشا

 حشو ریش نا ىلع شو یراضن بیقن ناناوا لاسرا ندنفرط هلا فطا
 تاقالم هدرحرذ هللا رک ابع نالواهل رلادناموقراهس وک مانیماصتلا نارطق
 یرک اسع كہللا فطاو بلاغ هبنامعرک اسع ہد راع یلتدشنالیدناكزهدیا

 یر هنلوا ليم قو هود کیا ندنر هلک كرانالوا لنه قرهلوا بولفمو مهن

 هد یو درا هن ږزوا هروک دم تب رفظم ندنکیداروتک هښ دز اشاپ نانس

€ 



۰) ۱۳ ( 
 هل.هدوجوم تیعم كنادون 9 رطح باعت یو دهسا ه یدناوا | الش ا

 ودرا ندنکیداک یٍرا > ینددناوا لتف ندفرط نیدلا سم نا ىلع

 یدر وا تیوزح هلس«داز هتابه

 یدلردوک هرم د یزد , قرما ینا ند:ورط هلل فذطآ ۱

 یتئدلوا هد دش « تايراعە هدجوا و زن ۵ رک ص نذود:]وا رسهاک ن نا 1

EDمقاوم 8  Eرکن هك دلو لاعتشا لاو برح هو ان هد را  

 رات دلا سش نا دج نما لاحوب ندنشدلوا لاس ءاب ندنیفرط رانا

 یاد د نا هلل دنع ربما ن ا وب هدندزن سج سو ابا سوم ا
 ندنکدلبا هدافا طس یو٥ یاغاب :E ES 76 موقع

 ندنکیدردلی هرهط+یییفیک د رادو * یدازاب دغاک دنفرط دم هلهجولوا
 . یدلپا نایباوج سلا تایئوربص اهد ءامرب بوت لاعتسا نوعا ملص
 دڅو ۰ یدتا ءطاصم كر ها افصا یر وب كرهطع دم هد هيا
 هب ییهاندقالخ ترمضح یصان مان هدناکو ک هلب هام راهظانبدلا سمت نا
 یدادا تعاشاو.نالعا نینءوم هعاخ مسا كر هر دتا تئارق را هبطخ

 بو ریدلاق هبه ین ودرا اشاب نسحو اشاب نانس بقاعتم یفیدنلوا اضم

 قر هئلوا لست ندنفرط,د رالع ناما ر وضح دالب و راسو سو رعو
 تدمو و ۶ یدل ردنوک هاد: ص قر هوا نهر سودا دبع یلغوا لری

 دال هد ده ترده هلل ون 15 اع نوک وا هب رایج ید هلا رهط م هدنف ط

 ندف طره قر هلوا یر اط لسکو بعت 4 هلج ندنسعلو نزا (راسهلو

 مادخ صوخ ج درهطمو ه رلیدلبا عج و باج هتم ی رک ابسع
 هدناکوک ندنف رط رنک دنت هدنک هن ایک وک ن ولا ا ر ندنعا تاو

 ندنراکدتا دخ اصه للود و یدورو تیفک كرپطم هب نالو ا
 هزه راع تاود هللا دهع صف هسخو یکج هلدا ه راحت یم هل رې طم ید

9 ۰ 
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 ناد ا رو ك رهطم هدقدنلوا هدافا هندلا رھ ن دج یتحهنلوا مای یم

 كد و ر و رهطم د هسا یدتا الیتسا ش التو قوخ هلیس دز ید

 هک رز وا یسابا ناب ییکیدلک نوح تر اب ز درج نویاوآ تیم هد صتعرپ

 ناکوک هنو 0 ترسم نالعا قر هلا راب وط هللا لود ن نت

 و نوا هوا ندرك ك هتل تف هلأ تم رهط ىس ۱ نو

 اشاب اهل ییلوحد هلاکو ک هلئر و صور كل مطم م یدلوا لص اح هرکرب

 دیناو | هدهامم دیدعت قر دئلوا هط اتصم ید هلا رهطم یکییدتشیا

 هه اصم جد دم مود مم ندنکیدتا راءش و ناس هنندلا سس لو لس

 یدردل کج هدیا طسوت

  soیدررز كناشا مار 4

 ( همم رمل و

 كناشا نطصم نیهاش هرف نع تاابا ند لود هناتسا قرط هداتنا و )

 یحاحلا ربما ماش ت و یردار كنا شاب ناوضر هکل غوا ا

 تام دخ نالک هروهط هدنعد الب رک ذلا فلاس لا اشاب نانس هيلا راشم

 ماذا هاش 4 ماره نک تااا ندنعد وا لو ناز هد ود در ی هز و رام

 تاجا هددساع : تمح رارب هلی ۵ ست د ساب مار مل ۵ هلا یوم ۰ یدناوا

 یک هل ادن اموو كن 0 مان دو تب ندا صا هز ها ن دنا

 یو-و ۾ رلیدا 2 دایعنا صرع یرلیصعب و و یر رک دلا كر هديا

 هم وق ص دن ندمعم هوا لصاو هاش ا ن اس یرح یدور و كہا

 یدلبا تکرح هرز وا كلبا تدوع هیاعنص ینوکی جد نوا كنس یش ایذ

 ی



۷ ۱ 

 2+ . دز وا ها یفاما هد صد موم اشا نسج هبش ولج یس بسا ۹۷۸

 هل فلما ق ر هلوا دا ید نر طم سم اد سا تک رج

 هر زوا كعا تدوع هام ص اش اب نانس ندنکیداردنوک رکتسع یبخر

 جد اش اب نسجح هبلا یموم بو ریدلبپ «اشاپ نسح ینکیدتبا تکرح ندبقنم
 + یدابا احا دنسدق رد اشاب ناتس ر لاتفو نرحال٫ ند س سه د

 هیدید هب اعنص ودرا نول وا هکر اتم هدننس اشا نانس هللا رهطم قاارا وب و

 ۱ یدلوا لصاو هلا ریطع

 ا نالوا هن ا ناد وبق رم وح ك لع رها نانل و هدننصح بح

 هب رت لّابقنائلوب هدنسهرادا تحلو قماوا طرض ییصح كنيلع ربما هلتېج
 . نس هنتهج بج هناع الا لجال هاش اب مارب اشاب نسح هرز وا كلدپا

 هد ( نادعب ) لیح ندنشدنلوا مارعاو قوس هدا رقص هموق ره

 بح ندنرلکدتسا تاق الم یس هقرف اش اب مارهب هلی هقرق اش اب نسح

 كنصح هلا رلب وط وا وبع وقو ها اوتم بو رح هللا هرصاسحت ننصح

 رلیدلیا مده یتبرب او د و لاح قوج ك
 اک اغا ناس در لیالا یفاج نر ۱ را

 ه یدلبا تلصاوم هزامذ هللا بصذ ماقمع اق جد 2 هما ۰ تکرح
 نا ندلا سعت نالوا شاک هرامد ق رهلوا شه لو ط ر مط

Eمطم هدلاب یرلفداوا ربط اج اش اب نسحو,مارهد با  (* 
 (هاوط ) اکا نددالب و نول نالل و تنس هر ادا تک ابو

 ( سه صد ) و یسا اوحو ( نالوح ) و یسل وحو و و
 یوا كرر مط. نوصحو ع القو دالب مان (مهذ) دالب ۵ اکو یسلاوحو
 هسا ر ول وا ندا رارف هندن اځ یرکیدکب ند رکسعو یل اها نیفرط دب اشو

 نا ندلا سعت زن نرکص ندفدنلوا هدشه اھو 9 NE هل راطرش كلما در

 هاتهح بح هل د اش ا مارب و تعجر هتان اح مطم یا

 ید يا تدوع



(I) 
a ندس اککا ك دلا فرش ی | ىلع نا اورو هلابح 

 كموق مكر هدا هلو اه اش ا م ارب لبا لجر مان هلجرع نا ناقیچ 0
 ندمک اوف بو ربو رارق هکشا مست ییدلا فرش نا ىلع هلیس هطس او
 دسلصفره ید لجرعو ه یدلرپ و هلحرع نیا مود ره قر هلا مس هوبع
 لای رش نا لع هل رفت تورو وک ةنصح یی هو عر وک ذم

 رکص ندکدب و رضا رادعمر قر هسیلفوف ه رک چاق ر لع ندید رو ۰

 ی زار داوا ۰ یدر ورشح هرفق ندریذح-یب و نالو هدن در

 موق رو ۵ زابل, | لکا ید رادع ندنکیدر و هر دبع نسق اب لر هدا لکا

 تافو ار ۳ حا ص یمادرب و تواشد هکر نوکر ا ط طا لرهز هريو

  Eرایدتا تافو اتم و ید رلندا لکا ندژدمع 8

 نا نامه ا ا ابرطض» نودارثأ د هندلا فرش نا یلعو
 ندنکیدلباتافویخدو یواش نوکحوا هد هسا یدابا اقلا هنادنز ی هلجرع

 نابعشتاهنو ٭ رایدلبا فلئو لتف ی هلجرع نا یمادخو عداوت صاوخ

 نصح ندنرلهدلوایلست نودنا نا ءا رلناتلوب هدر وک دم صح هد رمش,

 یدنلوا قدوم هلتر وصوب هنطبض كبح
 ندا رکسعیا ما ندنغهدارو- هیحوتییالورصم هنن هسددهع اشا ناتس

 ناحههتسالات ییاشا ۰ نسح +. یمومو یرانایتسا كعك او نددارفاو

 تع رع 4 بئاح نددب ز هدنش سشناضءهر دموق ص

 یدلبا ۱

 ( هجرتل)

 هرکص ندقداوا لاو هنع اشاب نام غوا رمدزوا اک راک شبح )

 هل کتسع مع رادم تبا ید اشا قعصمالال ماش نارمم رب

 هدنل اوا یسهنس ۸۷+ قرهلوا نعت رادرس نوجبا دادما هباشاب ناغع



CN) 
 ندنش دنلوهدنرماراخذوتامهمتاکرادت ا راھجت بوراو فل ِ 0

 هلا یوم ندنخ دلوا اشا Sj هلا راشم قلارا لوا ی لاو رصم و

 هر و دم تا ر وام 4 رهبع | هاتف هسلاطم كناشا و

 ندنفرطتفک ٹبشتلا هرنادت یارجا هرزوا قمئوا هلاحا هسودنک

 ضن وف د ونک ی رار تمدخهدهسایدنلوا ضرع هتلود رد

 لا رک زو ةدعاسمرمبدت یدشا كناشاب نانس هدناب قمئلو»
 هللا تدوع هماش ندرصم اشا یطصم هبلا یوم تولوا رذب هجش

 قرهلوا نعت و بصن ما اةمکاق اشاب ردنکسا دادب ناریم رم ه ف

 هلا رکسع هدیزک كی ترد و هلناونع قرا درس اشا نا 4 ہلاراشم

 ارو کو ر خیراوت ضع ییا ت ترعزع هنه اب ندرصم

 ییطصم لوط ندارما هدانن کک E I هلا یوم

aTهب یهاشداب نامرف ندنرکدتا ترفنو ابا ندنرفس ن  

 یامماددرصمهلاراشم ویدتا لتف هدننسگا هل تهح ی راتعاطا مدع

EEیژناسهلواردتقم هلو و ر نکلا هدنحبا ك دارفا و هدر  

 روصق بوغار یرادمم نالک مزال 5 نوجا تکلم هطفاحم هدر و

 تامهم و توف زواحتم یرفن كنىد هکبسهلج دا رکسع دوجوم

 ندشلوس هلا اسا قرهلوا دحلاقوف هس زحو هرخد و بوطو

 یربم «هّماش) ددع یکی و | نوسیلاف) نوا و /هنردکجح) ددع قرف ۱

 هلا لو ی درام ڪک ر وااو | رییعت (هبلج) ددعزو و قرهلوا نفس



( e) 

 تکرحا رحارب ۱ ار هلت ونص و یسهقرف ر قرەليتوط

 هدټاب راح« و تراس ر ره ندنازخ یددروستکو یدک هن ڭرەدىا

 هدرا هجر دەن ویدالا راناسحا نوزفا نددح هنایرع خییاشمو 1

 قر ینالبصفت یش درات روق ندرهعم دب ینع راکت كرەدىا راتربغ و ا

 هلارا شم یاشاب یشان ندقلراک ادف ییسدلا زارا هتشلا ۰ردررحم هدیناجلا

 .هدهساا شا مات راهشا سڪ هر وص و و مان همان نگ ناف

 هلا رهط مكر هدا یاراک ادف قوچ كم اعقاو هجنلقاب هنءباقو تابملاراشم

 صالختسا ندنس المتسا كلرهطم ییفصت كنع بودا هدیدعتأبراعیم

 حلصبویمهلوا قفوم هب هر هجن نسحەلهجو ولطم هس طعف ۰ یدّسا

 "یرغ تهجو هدنس هقرش تهح تاو رک داارام در هدبا هر ده و

 هتبنم ٌهعیس و یضارا و عالق و نوصح و نادل و كلام لاک هدنسیلاهش

 همامت هلا امنص زکلاب هدنفرصت د كتلود قرهنلوا كرت هرهطم هربفو و

 هدهد دعتم تار احم نالو عوفوهدنت دم كلارا شم ندنغ,دلاف یهح

 یدک ههدوسپمب هدافتسا الب هن راناح نالوا فان و راناق نالکود

 نع حتاف هدکپ ههلاراشم هجناقاب وارا نالوا زمذخأم هکنوچ
 هراجس ه سیا رولتند نگ حیاف هناذ و داش و ۰ قج4بیمهلقاب هلب رظن

 E كانناملا قر ۱ رولوا شلدبا میاض فح در هدز وا

 لذب رله زخو راته هس هجو شمر ES كو تاهملاراشم یاشا

 یدبا هوا شا لاا هج نسجر هدهبلا شملا فرو

3 
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 4 یدیاز ؤا هلواازس كغ د ینا نجنکا كل | تام ۵ 1
 نشود می رات هنسان كرهردشا اناو راع لحر هدنجراخ رامذ اشنا ما هم

 یسالاوح نک ا نودنا ت .افا هدلحم نالوا ےےریسل ز یا لس

 كب قرهروا یراند هیات هرز وا قلب وط حالس ندنسهمیطمو هیصاع لئابق

 مسج نالوا لطم یزامدآ یکیدتا لتق قح ۰ یدلبا لف سوفن قوح
 یب الس كن ریاشعو لئابق فرطاوا تامل ٭ یدارردتآ ه ويقر

 ا شرع ید یراوللآ دیا ندو پک کاغخ نوا وط نت ۳

 6 ا

 هن ر هلا لرغ یددجشرما نال اغار ماسعم+ اف 4 هام هدنامز اشاب نانس

 ید دا تصدما" ا ەي ؟ مان رطح ید

 یقندلا رضاع ابى اے: هل منطع رک ذلا فلاس «دشاولح ی ۷۹
 دل رظعءمامایعا e نادت نانلوپ هدناتم ارضا نالوا معلش ۱ هدن وآ

 یدل: تأفو هد“

 دنیکوک هر ھز هدّند . قرش هلا a مس نانن هدنلولح ی س ۰

 ا ندنر وهط تک وکو شا نس ۱ ات نودآ ع واط زدلم ر لو ا_ هد

 رابدلرا مکح هنکج دیا تافو هد هروک ذم هنس

 ندفاع یی نالو ماتم اق ن .دنو و هن رز وا ( موها ) دالب

 تافو كل رپطم « دهموق مم هش نيم ضرب ید ا نا لع 0

 كنسود:ک قر هعبح ند تعاطا كر مط د مود رهدیسندنراکدرب وربخ نکح دیا

 ناب ییفحهلوا نیع» د اشا مارو ییکیدسلبا تیعبت هاشاب ماره

 هنر ژوا یارب ند فرط اشاب مارهب هبلایموم تیفک ندنکیدلبا

 هدلاخ دتا ر ؟تسع نوعا | هناعاو یتسکلوا غا دیس مود رح هرهظم

Cisهک هل ارکشت را ۔ےظا ابا | او > رمطع ندنعدزاب یتکحهردنوک ید ر  

 ندا اضتما هرز وا قمر وا ییع ا رب بودا راعشا یغددلوا حاستحا



( ۱:۶ 

 هل رلاداموو ندلا ثوغ یمودح هلا نا لر داشنح الا یرگ دی

 قر هرو | یونها عد وش ن با ىلعو ۳ یدلیا ق قوس هن . رز وا مونها دالب

 ی گیدشود هناما ییعدیم هرکص ندک دا ناشار , یتتعاج كارلع دیس

 ی لع لو ردو 7 م یدلب اتد يع هن درب رچطم ار و ںاجج تالاب

 درع زو: ۷ ها سالا ۵ رح اف تعاخ هود وش نا لع بودا اولا ھسرح

 یدال ۵ ل اکا هبت ۳ خراب وبل یهلوط قدنصر و را

 و یافو كرهطم ماما ¥

 (الکلایاد ) والیتسا تا هتسح ی دوحو كل مطم ورن دنس دتا هروک ذم هنس

 : ر وما قرهر و وا هدالن هر هدم هرا ید هتس> وب ه یدلوا رام هلع

 س قلارا قاارا تولوا لوقشم هل ۱ لانها صوصخو
 قلعو كموق رم ںودا داسا تلع یتیدل ۱ تاصم تاه نادر دیک

 لر هل دبا سل ند ر رانانلوب ی ا رع لا رھاظو ییاچ مص > اعم

 1 لب داوا بهاذ هنکیدلک هلوص> ندئ كم

 لحا اد یرع همش لر مطم ماما یتوک رازاب غ جوا كلدرفلا بجر رهش
 یدلوا ناهح یاغوو برح هفدغد كراتو مادهنا نیهر هلیتاب دص

 ی لیا قر كل لوپ هدندرن الس اکی راقاو نیدلافرش دالوا ها هدنت افو

 دیش رهطع نبا ىج اغوا .طوا ندنت افو م یا رد اف یبهزانج هللا

 نیا هلل فطلو هدالژ .دلاح هدنت راسطد تع كن داا سک نیا

 اغوا د و دراو كا دلا توغ یلغوا رکیدو .د زمرد الفتسم راهم
 ادا تح ید ىت او یلاوح هموق ره لاو هد هعح كل دجر ادبع

 ضرع لج ید یسلاهاو م یدلریو رارق هن رلتماقا هر زوا قفلو

 وضع 4 دا لمس ید یسلاوحو هلوعصو ¢ ۳ ۱ دایمناو تی



O 

 نبادجایدهم نبا نیدلا سعث نبا ی نیدلا فرش مامالا نیا رمظء )
 لصقم رتما نبا روصتمنیالضفم نبا یضن مرم نبادحا نبا یطترملا یک
 فسو مامانیا مسناقلا هنلادنصتعم ما نیا ىح نبا یلعرما نیا جناح نبا
 یعادلا ماما نبا دج ا هللانیدل سمات ماما نبا ی هللا ر وصنع ماما نبایعادلا

 لیعاعمانا هبطا_بط میهارب | نا ماف ماما نا نیسح نبایحم قطالا

 نا ىلع نینمولا ربما نبا طبس نس> نبا قلم نسحنبا 2 نا خابد
 ۱ ( هنع هللایضرو هج وهللا مرک بلاط یا

 یتخماشمموتها دالب رفن ید یر کر يکردلبا سبح هدننایح لاح رهطف

 3 ر هدا هیلخ ر السلا دوهع دعع ںوراعیح ندسدح مط ن ا یح لع

 لع رش نک دیک هی ف رم خیاس نه ه ید ردنوک هن رالع

 ها مونها دالب و + راتدلنا نایصع نالعا هما لودع ندنتعاطا كن ید

 "نون ادن هنوف رح خثیاتشمو یلاها ندنعددلوا هدنسهرادا تحت كن دلا ثوغ

 شل ج6 هرس اب هر وا ی
 نفخ یردارب هلا هنيا فطا هرکص ندفدقیح هفرشدالب نیداا ثوغ مود رم

 نودا تدش لک تام قرهلوبع وفو قالتخاو داضت هدنس : یی

 ةللابع نیدلارخ دیس یعهد از یك ملا یا ندنکدرب و ریخت هی 4 را

 ی رج عل وش س ىلع ربماو تفت هلا هللا فطأ نیدلا ست نیا دجا نا

 روظع هراس هدننس یک ىلع هلا هللا فطل اتم هلا ی یللع ید

 ّ یدلواناشب رب و م:منهیرکسع كنی# ىلع قرەلوا
 رهظمنیانجرلادبع یردارب هلارهطم نباو یخ ىلع هنهرکص ندههقووب

 مه یلاتقو نرخ هدنلتیب كرهدیک هب هسفانع شبا هلل رومظ تلاحم ء دن
 قلوا دادماو تنواسس»هییح یلع ندنفرط نیدلامش نبادمش ندنغیدلوا



 ۳ ) ٩:۱

 نه هوای رفو ۵ یدل ,Sac لحر مان نامش رابم دو

 طاو رهطع نبا هللا دنعربما هرکص ندقدلوبعؤقو هدندشو هدندعهب راح

 رلیدتنا نیلا تاذ حالصا كرءدنا طس وتلا
 ر اعم ندا ر قط هدا رصان را هلا ی لع هدناولح یس هنس ۱

 ةفاك نیدلا ۳و نبا د ندنکبدر و هت هب رح شا یالوط ندنعلاو

Iتوردنو هن. دادماو هناعا كن ی لع ندالت ییاسو ر ودعء/صاوخو  

 قر هلوبعوقو تافلت ییبخرب ندنراکدتا مایق هلتدش هه راحو هلن اتم نیفرط
 ما رب كر هاک هنامنص یی دار هاو ۰ یدلکح « ( رهاز ) رصان دم ریما

 یاس هموق رم هيلا یوم یاشاب ندنفادنلوب هدهناعتسا هلبا تعب هناشاب

 رصانمماو « یدنابصن ماتمعاق هن ر زوا عادر ناو یدالب كرم و

 هرهار دالب ید واا نیس> نیا دجادیس قام یغلدەیح هح وتم هلامنص

 یدابا مدهییسهناخ كل !رمهانربما لر هلک

 هسآسراو ندنایغطو نایصع یحاشم مونها دالب « دنلولح یسهنس ۲

 نیدلا لاج هلدا هرمقو رک اسع ندنفرط رهطم نبا یک ىلع ندنراددلوا

 ۱۱۱۱ درو ی يا یک نابل ناک
 عوقو ندنه دا نصح هدلعش ر رسو بعص تاغ رایلمونها ٭ یدئلوا

 هدلاح ینددلوا تافقلت قوح ك ندنرکسع كا ىلع هده راحت نالو

 رلد دلب | تدوع ر ةو ام ذم یس هلج

 هسفانع یخد هدننیب رهطع نا هللادبع یردارب هلا ی لع بقاعتم یو

 رمطم نا رصان یزاردارب هدیزرابم وبشا + یدلوبعوفو ریظع لاتقو
 لر هد |دوع هتتصح ( لثح) ىد طم نا هل دودا تافو "الوتقم

 یدلبا تمافا هداروا

 خاندناهجر اد رایج نک > نا ےلس ناطاسەدو رظ هموک مع هنس ) ۱

 4 یناسعع "یلاع تخ كنب راترضح ثلاث ناخ دا مناطاسو یلاحرا هنانج

 ( یدلوا لصاو ههبناع راطفا یربخ یراق دروب نولج

e4 1 تو  Ka > 



# 

(MV) 

 مارهم زیار هلا رادرفد هساقگ رک اسغ ظلم دیا ید هروک نم ب

 یاشاب هرکصندک دا تراغو بهم یاوساو رازا كدا ناصع ه:ملع اشا

 دو ریما لوزعم ندنفلماتمعاق اعنص ٭ رلیدلبا هرصاحم هدنرصق یهملایموم

 یدلوا هطسا و هب هتد نیک قرەلا کوا رک ابی

تناشاب یطصم رم
مو ر تناشاب مار یدور 

 

 اشاب یطصم هیلایمومو تع زع هرعن ند ظلم ن اک هدرامذ ید اشاب ماره

 هباقب رادندانق مع هدروک ذم لح هداوالا عب رو تلصاوم هلح مان ( ق )

 یرلکدلبا راهظارهن رزوا ودنک رک اسع هلبا رادرتفدلواندنزوب اشا مار

 عزاشدو ییعوح ك ك هبصاع E هلا سااسد لاعا یئان ندنا صع

 لوغشمهلبا ه رکسع لاوحا حالصا ودنا مادعاولتق یخد یرادفد نالوا

 ۱ - € یعزع كناشاب ماره ویدورو كناشاب دارم هحوو و

 ( هجرتل)

 یسلاو و هیون بیو ولو یسلاو نع اس اشا دارمهیلا یوم )

 قرهلوا یسادختک كناشا دومحم ندا تافو ام هدرصم قرهلوا

 ك ینوذتک قرهلاف ه درصم زی ندکدتا تافو هلا یوم یاشا

 هلع و قلاولرمم هدرمهم ندع دلوا کلام هیاماس و تور هداز



) ۱۸ ( 

 یظفاحرصم هن راک ندنگدتا ژارحا ی رایسصنم قاجاجلاربم

 ۱ ردشعا زا ارحا یشالو ن هلسەط ساو اشا نانلو

 دارو نم ره هب هره بناج ندرعد هدهدعملا ید ره اشا ماره ه.ایموء

 یدلبا تلصاوم هع ید اا

 الغو طرق ییدش تناع هدنن ایج هفاک كن ها راطفا هدنو ط هم و 7

 كہ عن نالک یللجا هروک ذم تاعو ر وہ یتلع ابو ً(بفاعتم ینوب بواوا
 ماما هتشب ندسانیااعو نایعاو فارمثا ول يکيدتا روف لاصدایر هک

 نا ندلایضر ندندافحاو دالواو رلمدا قوح كب ندناحصا ندلاقرمش

 ندلایجو ندلاقرثنا ا رک ذو ندلافرشنا یاوتلادبعو نداایقربش

 نیدلا حالص ندندالوا رهطمو ندلاقرش نا نیسحو ندلاقرش نا

 ندلای ندندالوا كنيلع یردارب لر مطمو نیدلادیج و عن ادبعو ناییلسو

 ندندالوا كندساارعو هللادعو و ۳9 ندندالوا كدلاسکنو تیعلا ولاو

 نیدلا فرش ن نیسحنب نداسلانز ندماما دالوا هو ندلای ذ

 یدایا تافو ندهروک ذم
AASلاو هدرعا و ۰ یداوا لصاو ها:ص شان دا مهدناوا> هموک مه هنس  

 نالف ندرلنلوا قانا لوا هرکاسع ندا نایصع هدنتدم اشاب مارو هدهر اس

 رلتعءل> هد رالم یلدا وب لوا ندرعا لتف ینیعوق رم نیلودم بقلوا ی د

 تدمرپ هدروک دم لح یرهلوا لصاو هزعن هرکص ندکدلبا لتف ین ید

 یو رم مه لرهروتک هناعنص ید قەن مان يلع كح وک نده رکسع

 یدلبا لتق هدناوند سوب یلع نانلوب یسادضتک «دمهو

ADET 
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 7 بیع حش ریما نائلوب یماقم اف مت وربندهتوا هدنلواج ین هنسس ۵
 شو هتیسادوج قلوا اح یغلماقمعاق عت هدب ودا لی هلا هسسد

 هدلاصحبا یتفلهافجماق ( سرفب ) بب رق هرعت “الواد قبلان هنداموب و
 ندکدتا لاصعتسا یغلماق معاق سرشندایشاب دا رم اغا رفعج نالوا شلو

 كنيلع ربما هلنا عاصطا ینیزارلا رمان ندنرک اسع زارح لبچ هرکص

 صو لربکح باب كلر هلک هزت ید رمصان موق رمو كرهدا هطساو دنلتف

 ككا هنن رقاسم هرزوا هد لب تداع تولوا بب رف هرصقو هدنورط یتادرم

 تماقا كلر وک هنسهناخ كنبرپ ندرانوتاخ یکتا ۰ ردبا تخورف ماعطو
 ندراهشع قافوا یافوا خاطرب هسدا یرهلاخو ناکدلروک ذم لو ٭ یدلبا
 صوص ه ودنک جد كنياع شرما یولوا لڅ ررب قیضو ترابع

 بودیکی رهلوا نط :طمهلب رکسعبرع ز وتلا شب نامز ره هناتسب رب نالوا
 ندنشدلوا یداتعم كعا تدوع هرصف هن هتلادعب قرهروتوا تعاسر

 داتعم , ندنع دنا وب هننهاک رنک لس ییدلبا ثٿ هاقا لرصان یزارح مود رھ

 رکسع ناثلوب هدنسهقراو هدنکوا و هلتع رع هروک ذم ناتسب ىلع جش
 رصان موق ر هدانا یرلک دک ندروکذم OE هلا هضرع

 نوشروق بودلاشو ی 0 هنن رزوا ىلع ربما ندیفج لس یتییدنلو

 قر هوا جورب موف مو * یدعیج ندنناح عاص كر سک ناتا ل وص

 یدشود یعاشا ندا

 ندرلحالس نالبتآ ندنفرط رک اسعررارب هللا ماح دزاو كاهلغ ردفوا نکل

 یدش ود ندنآ فان سان رنک ا قیح بویم هلیش الک | یچادر وا لوک

 یرک اسع كرت هل رکسع برع هجر وک یتنالیس كناف هرکصو «رلیدلبا نظ
 دانسناو و رع هنن اب رب نیفرط یر وک ذم لعف كر هش ود داسفو هسف هتل

 هسیک مان یر ارج ىلع دیس نب اغا یطصم ندنرلکدلبا مایق هب هلت اقم هللا

 هنسسهلوا لتف كنیلع ریما نوجما قم ردلاق یی هنتفو قل وب یتابپ كرک اسسع
 ل ما وب هةتا بو سوک یتر وص دجناکرب كرهد ردراو رها نداشاب دارم
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 ب۶ ید ردضا ةع او نتف ود ردکعد یدنلوا ازجا یماکحا

 لر هلک هدرا اغا رفع بوش و اص ندارو | ید رمصا موق رم لتاق

 یسهرب وربخ کید ردلوا ی ىلع ۾ حش رماو یغیدلوا ل صاح كند اف
 سبح بو ردن وک هننجم نمد هلا تفرک یموق رم اغا رفعج هن رژوا
 لاوما كایلعرما ینوتم ںولک هرعت نامه افاعتم دیس ودنکو كر هریذتا

 یدنا رهع قر هيلپ وط ینس هلج هيا راو یسهنره نددوقنو یتهایشاو
 نوعا لاصحتسا ینغلماق ناق رعت نالوا یلاماو راکفا لصا اغا رفهج موقع
 نوکی کیا ناقالم هلا هيلا یوم یاشاب و م یدقیحهن دزناشاب دا رم هناعنص

 یدناوا دعو ید ییلم ام اقر وک ذم لحم قر هنو !اسک | تعلخ

 تیفک هوا ندقرط هيلا یموم یاشاب ییادلوا بیس هنلتف كنرلع ريما طوف

 ندا هیلایموم یاشاب اغا رفهجموق رح ندنسلوا شاشالک ا قیقحل اب
 ندتفرط اشا هدنکبدلک هکعشر ؤک هلا اش اب هل رصعلا دعب ه O تک

 ,ؤ ر هیلتوق هب و رګا ندمصق باب یعایناو مدخ هن ر زاوا رها نا و

 ی د ناتلو یدالج هږاا یموم یاشاب هدنفلدویح هدرا اشأب یسودت ک کلا

 ۰ یدلپسک یشابهدنما رصف نامه ها مساس کل: شان بل اغا فمج دوم

 یلیشرپ كرهدبا سبح حد ییهسیگ مان یجب وند ریما هيلا یوه یاشاپ و
 یدلبا تافو هدنسبح هرکص ندفدر وط
 هر ام ذ و تع رع ند اعنص اھج وته هزڏ اشا دارم هداس هنس ۹

 تګ یف یز رت ر دبع ی املا نا دج ا دف ند هءالع هدننلص او٥

 لص او هدرعد هر ۶ ناو نیک ردلپ کم یا رطا راد عد او هد اهن ص ظل ا

 كل هربتعه ريغ ننک داش زج >رب دا ذال هدانا قماقا درلو ٭* یدلوا

 ( ریحر رھا ( نالوا كح هدا السا 1 دن ام خلا هدر وک دن بس

 ماطر رب هل رشد فیحار | انوک اتو سرو ی ۳و یا رطاو رو مط اسا وعد ےب

 8 کا هدر هتشاب ی رز نرگس

 یرانانآون ول هدنشاب س اهن هلا تکرح ده ر زنا ښا لحر نا هللا
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 لو تد وع هرعت قر هلا هرمسا دیق یخد یتسودنک بودنا ناش زپ و رامرات
 "یعدم هلا لت هدنآرب ییسکنا وار هل اراق كذيلع ریما ج ینوتم هد هود ره

 ید ردز وب ینیدلج كر وب نم
 هد هدعص ید وا یلع نا نسح هدنفصت یی رش ن اض هز هر وب نم هنس

 لنج هلا بلحو داشتحا مدا یخ ر هتشان كر هدا مایق هلیس اوعد تماما

 كنسودنک هب الضفو الع نانلوب هدفرطره ندار وا قر هفبح هذتهح مونها

 تعاشا نرالا تعس و نالعا ها سرارلهدا صوص و هل | بینلکم یتتماما

 ید هر ط٥ ن ای ع یلعو هن دلا ست نادجتوهرهطم ناهللافطایک یکیدلبا

 هلا هعمال حامرو دعطاق قویس هسا را ردنا تفلاحم دناشو رالی تعب

 یدلبا ناب هلا هصوصتم بات اکم کج هدنا بم دنو رهق یس لج

 تیعبت هلمازلاو تاکساو عانقا ناخ لوا ندر مایه هب اوعد وبشا موق رخ
 ی هب ۱: راطقا لد وم لار هسا زار ندنرام دا ودنک نوګا كم ردتا

 ۳ هل وا ندن ابیغم زابخا کج هدا مکحردق هن دع نذ هد وص هلا التسا

 موق رم نونانا نارفمکبس ق وج كب ندنراکدتنا هعاشا هفانک او فارطا
 كفيح ارا یرلک دتا نالعا كراع رح یک یکیدتا مابق هتم اما ی اوعد

 لاوقا وبشا هللا تبمدن هموق م ماما ز هسوک یلیخرپ ندنراذدلوا لاق هنت
 هنتعا طا تخم كد وم ماما قر ه انا ید رهطم نا ی ىلع هب هذ اک

 یدلبا ملس ددوق رم ماها یلاحشو نوصح یلیخر هللا لوخ د

 هللا شو اج ناحرف بیقنو ندلا سع* نیا دجا نیا هللادبع ید هللا فطا

 (بشح ) دالب كر هدا مایف هنب رز وا د وم موق رم یع دم قافتالا
 هسا راد تا تقل ام هرانوب هلیعت هد ود مک ره * را ددا تکرح هنج

 در ماتم اق هداعنص ندنف رط اشا دامو ٭ راءدلنا لد قر هر وا یرلنا

 هللا فطا قز هیچ هزز وا قلوا نيعم هللا فطل ید نانس ریما نانلوا
 قع اج لد و٥ هد هب ر اڅ نالوبع وفو هلتعاج د و+ بوشارب هل رکسع

 هب رز وا كنوب هرایدر وک ندملقیرا هسک قوچ كي قر هلوا مزه
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 نهلرلکدتا ثنوکسهلبا فاکتتسا ندتیعبت هدب قم یسلاها ید الب یم رغذ
 هب اسهزرص كموق رم ریماو ۰ یدلیا يرد وع هب اعاص هلن رک اس نانس رم

 رامطا هن میلع هللا فطا یس هف اک كنسلاها ق رشم هرکص ندنتد وع

 تفل اع یسلاها رافع دالب ید هندلا ثوغ یک یرلک دلبا تفل ا

 لع ید یسل اها هعخ دالبو + رلیدلبا هرمص ا ییدلا توغ كل ر هدا

 دوم نجزا دنع ىلع ندرلنوب ندنرلکدتا ماي هن رز وا نچرلا دبع

 یر ادفرط دوم ید یان نا دج ریهاو * یتا تلاد هنتیفبت نک

 رک دل ی هدعصو م او هنن ر ز وا ید ولا نیسح نا دچنا دیس نانو

 ید رک هنتعاطا تڪ كدناوءكر هیعا هلب اعم هسا ندلا یصر و * یدلبا

 تسد رد ندنفرط دن و٥ رهطم نا هل دبع ریما هدنل ولح یس هس ۷

 هد هره اق ندنفرط اشاب دا رح هد هن اس هذسو یدلدا سبح هنادنز قرهنلوا

 یفلبا تاو هات برم یاد شابل رد درا نالوا علوا سبح
 تکرح نوچما یذخا كن ادمه دالب هلبا دارفآ عجب دیوم هدنس هت ۸
 ضرع یسینک | كنادمه دالب * یدایا تاصاوم هنس هنرق (یور) و
 هللا فطا قر هیج نانس ریما حد نداعنصو * رلندتا تعب هلتعو اطم

 مان رابط رینع یخد ندنفرط نیدلاسعت نبا دڅو شواچ ناعرفو ره نیا
 هدهر وک ذه هب رق كر شرب یس لج رکسع نالب ردنوک هلیسادناموق هک

 عضو هنتسانم عقاوم یرلب وط نانسربعا ه رایدلبا تکرح فن ر زوا دنوم

 تل وص هللا هدندش تلوص هعذک رک اسع نونا وا هط احا ه رق فارطا هللا

 رهطع نا ندلایضر هللدصف هلباقم هنن رلفوعه كن هم اغع رک اسع كرءدنا

 ردعن ره قر دعرح ند هر وک ذ٥ هن رد ربارب هب رلذع اج دج ا نا هللا عیطمو

 یلعو ۰ رلیدلبا نارف بویم هلوا تمو اتمر وآ نات هد هسا رلبدتل و هد هل اقم

 هلبسادناموق هسوک م اننردا یرمخا دنیا دج انا درعا رهطلا نا ىح
 ناش رپ نوت نوت یرک ادع دوم هد هسا یدردنوکد ادما ندالث هدب وم

 تابت هدب ويعا رارف هدور وک دم "قو ه یدلوا دف یجهدناف رب ندندداوا
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 بولا ی هعوطش سؤر كر هروگ ندخل گالماک ناتسربما ید یر
 ندنرلک دملا تد وع هر صد جد هللا فطلو هناعنص ؟رفظمو اوو

 راب دابا افطا هلتر وصوب یدب وم هتف هرات

 هافرط ( شح ) ییاشاب سطح هدنساننا هر وک ذع ناعوقو شات دا رع

 یدینَع مارعاو قوس
 لحس مان ناطلس ناتس ر دصد لیس ییامنص هدیاوالا ید اج دموق رح ةف

 توب ېلیخر هدنایغط نالوع وقو هلا مده ی ر وس نال وا هدنتمح

 ر وناوا تب اور یکیدنر وک ندننصح الث كس ر وک مو ٭ ید روت وک

Yoەچ لزع تاناشا دارمیدور و كناشاب نسح دورا  

 ( محرم

 یجناتسو یرادسقم هنس یکم مد رادمنلود رداشا نسح هلاراشم ۱

 ردد و یار و تساف و لمع لاک ب ولوا اما نسح دورانالوا یثاب

 نگ هنسودنک بلط ال ۰ ردرومشم و فورعم هلا تسایس و طض و

 یراترضح نارفغلا و ةجرلاهملع ناخ دارم ناطاس هللا ترازو ٌهترییل

 راحناتسو هدننامر کہلا یوم ۰ ردشمنلوا ناسحا و هجوت ندنرافرط

 نالواراعش ترهش هللا تند و طبض و تااتم بولوا یسمادختک

 هنع رار قرهنلوا نیست و صن ادشتک هنسودنک كنادختک انس

 ارا ماوخ هدک ها اخر و ضرع هبهاشداب نوه روضح یا
 ق رول راقجندنعلادختک راجناتسو لای وم هل ن وامه نام 1 بالطالب
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 ؛ردشلرو ادختک هیاشاب نسح هبلاراشم

 كن اشاب دارمو یورو ن الو نع كناشاب نسح «دنفرظ ر وک دم رهش
 تم رعاهجونم e اش اب دا رھ هبلا یم وم یک یکیدلک یربخ لزرع

 ندع ییدسهک مان نس> ربما دالا ییدبل و تکرح یهت هرز وا كعا

 تکرح “الو زعم كن اشاب دا م ید نسحربما نادنکیدلبا بصذ اقماق
 هل ندنفج هيوا لوبف ندنفرط ینلخ تاهیجوت وشا ییالوط ندنسعا

 كنسحرما ندنکیدعا لوبق نودا در یهیجوت ما كهيلا یوم یاشاب
 یایما ق قر هل وا بحوم یادحو بضع كربلا یوم یاشاب را ۶ وب

 بک ار هب یک هد هسیا لو زعم ردعنره یسودنک هللا عجو بلج یهدوجوم

 هلا لتق یتسحرمما نالا دعب یتغج هلوا یر اج یذوفنو 2 ردق هيجل وا
 ن زس >| تاقالم هل ااشاب نسح ییلخو ه یدتا نابوب دمدع راد یییدوحو

 وز اعح بناح هدننعص 34 هضا رف یاقنا

 لوسر نادا بو ندن |یصإ هيد تیالصو حبطلا ع رک یلا یوم یاشاب

 نع ی اھا هلا قرفتسم هناسحاو مسن یر هسک قوچ كي قر هوا
 ید تاددرب رعتعمو حودم هدا ز ك هد

 كنيلوالایداجندار وا قرهلوالصاو هرعناشاب نسح هدنلولح یمهنس ۸۵

 ریما هد نفت رش بحر هموق دنسو 4 یدلیا تلص اوم هناعنص هدنسهرغ

 دموق ره لاح نودا قوس هرز وآ ( هعر ) و ( باصو ) دال: ییاتس

 لاوما هرکص ندقدنلب وط ین ویسو هح ساو قر هنلوا لیکتتو هب ر یسلاوحو

 ا | ضا نا دع ناناو هد ( راقط) نصح كرەدا لیصح یب هرم

 كلو ۶ یدتا صا یر وک ذم نصح نودا تکرح هنرز وا

 بوتلوادیب رب یدوفت و مکح هلب ساطعا یناونع قارادرس هناتسرغما هنر ز وا

 نصح هلباط ناما یصاننادم 7 مور ن نکیا هد هرصاح ر وک دم نصحو

 روک ذم نصح بولب رب و ناما هلهجولوا ندنکیدتا نایب یکچهدبا لس
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 ندوع هر امص هلا ناسا ید یرمصات نا لس موق ره هرکص ندقدنلا

 یدلبا تلصاوم « هد ی لر و

 ساح هننادنز ارج راد اشاب ا ىر ا لر موق ر هدمس تس ۵:

 یدلبا تافو هلساک مود و ۰ "یدشا

 دمع صوت هلا نیدلا یرش دالواو لآ اشاب ن سد هدنفرط همود نم + هرس

 كعا لاخدا هب هینستنطلس "یناریکح "هرادا تخم یتسهلج هلبا نرخ كردن

 هدفسلا یدتا قوس هنرز وا هدعصی اس ربما هلمحولوا ندنکیدلبا دا رج

 قعنم هللا ید اوم نیسح نب رجلا دیس یرمما هدعص ىح لء هد هدعص

 ۱ رادتا هب هل اتم نا بس ریما هلا مطد یب راو هدعص ی لع ندنددلوا

 ہد رح سعذ ین ىلع مود رم هده راح یانئا قرهنلواع و رش هب راح هلبا

 یی اش اب نسح ۰ اعرص لر ہد ا ض رامت هنن ر ز وا اعنص منا فطا

 صد نامش دو | لصاو هناشاب نسح رخ وشا * یدزاب یتسعالوغشم

 هد لمتهم هب ر اس ه دنن نیس رف لر ه دنا قوس ا دن رز وا

 هه. یعذ قر هاوا مرهنع رضالا تاه ی قلا فطا هرکص ندنعوقو
 هدن اشوحو نوئلوا ہرمص اع ندنفرط نانس ریما ید یح یلعو ه یدلکح

 یدلردشا تماقا رهاط نبا نطصم هسیا

 لند اکو ک رهمطم نیا هللا داع نیدلا رف رما هدنل ولح ی دهن ۱

 دو ۾ یدلبا نایلساو ی 7 ضرع ءلر هلک هند ا نسح هاعنص

 هدنس هر ادا تح نیدلارخف موق رم نولوا عیطم ًناذ ۴# ندا نشت

 لس اسک | راتءاخ نوتلوا ل وبق هلرط رش كءا كرت هلود یرالحم نانا وب

 كعا ناسا یخ د یح ىلع هن رز وا كلوب ه یدناوا لس م رکن

 حالصا ین رلش هلبا اشاب نسح كرهدا طسوت كندلا ست نب دم هرز وا

 و هلا تاذ حالصا ید دمع ندنکیدردلب هد موق رم تسلا

 تخت هدوب بولو ناما هاب ىلع هلو کوا میلس ہد عدم ردا

 ا ا اد هللا فطا هد هسا: یدتنا تلاځد هن هيس تلم .تعاطا
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 هللا فطارک اسع نانلوا قوس هرح مذ ندنکیدلبا دلت راهظا .هلبا ث اب
 ندنتع اج كموفرخ هلتلوص هناعیعشو هناریاد تیاغ هنن رز وا لرهمطع نیا

 هطاعنارادام [ رب اد ناصح رم رعذ كلر ها فلتو لتق یر هدي قوح كب

 دست نوجما یبارب و ناما هالا فطلو یسلوا ملست كنصح ندن راکدلبا

 تناسب ھار 3 2 ها | ف طا هلرسع | 25 ِ نی نیا

 u ندنعح ۳ i 19 ۳ ید سا ۰ نسحو ¢ ۳ ۳

 نسح قر دویج ندیصح ا فطا ندنکبیلتا تق رع ۵م صد نداعرص

 ۰ یدلردنوکه نابکو ک هلبا م رکن ندنفرط هبلا یموم یاشاب نولک هني در اشاب

 ط.ص هل ر وص و نصح رض ضد هدنس ہلعفلا ید رش هر وک ذم م هنس و

 یدلبا تاقا مانا یلیخ رب هدرو ام نصح هلا یوم یاش او قر هلل وا

 نیسح نبا دجا دیس نوعا یهف كنهدعص ید نانس ریما هددفوق رح هنس

 84 بب رق هنن دودح هدعص نول وا شا :دنوک هن رز وا یدولا

 هلا لاسعتسا ود ج ریها هدفدلوا لص او اکا مان ) سع ادم (

 نی ظیفحو رصان نیا ید اه ریداو رمطم نا هللا دبع ریما ن وصل دادما

 ی ام .دتع ادم هنائس ریما ندنرلف دج هلو یقارشا نالوا هدنم ات رضا

 یخ رپ یر ۱۳۳۵ نوا یساتوط تالع مان ( هلعع ) و ه رلیداوا
aدجا دیسو ۰ یدانا قوس ه هلک ی دمو سه فارشا ها  

 ییردلاربخ یتیاوصو هنس هکرب سع ادم كلانس ریما ید یدنولا نیسح نبا

 2 ارادا نوا ترخ یز دخ نف ہدعتط لر یگتنک هنآ
 یان اروظ هر ز وا قعوط لوا ندن انس ریما یس هطقل هلع ر وک ذم

 یتکیدردن وک رک اسعهرز وا قہ ردنوطا یہ هلعع كل انتس ریما هد ها
 لاج ا هلیرا رد اح كر هديا دانا هاکودرا ییفوم بسانمرپ یکیندالک |

 یدمشو حالص یر هداز یعو نیبلا رع نیا یدهم ىس یهر اس لاقئاو
 كن انس رها قر هلا ینیدلا رع یسهداز ىع رکیدكر هدنا رت هدروک ذم لح

 ۳۳۳ ی



۱ ( ۱۰۷ ) 
 لح هر ز وا كعا مه قیدوم هب هلع یرکاسع یکیدنیا قوس هن هلک

 هيب اشع رک اتسع نکل 9 یبا تکررح هلدنع س غ راز وا ر وک لف

 ٭ رایدلبا ترد اتم هلاتفو برج ندنراقدناو شعوط ین هر وک ذم ٌهطن

 قنر ها دا ستم مرنم ی رلیضعب كني رکسع یدولا نیسح دو هی و

 لتف نیدلارع یسهداژ ی عو دج مود ره ید هلا رلز الف ںو دنا تابثو رارذ

 كنەدەةلاىذ رهش هو وشاو * یدننایز هعوطتم سۇر كنس هلج نوللوا

 ۱ یدلوبعوقو هدنمس
 یسع یکیدلبا كرت هدهاک ودرا یربخ ییارهنا كنب رک اسعو یلتف كموق مو

 یزرلقدناوب هدرانون هوا لصاو هدو حالصیغوا هلن نیدلازع نیا یدهم
 نوعا قمالبوط رکسع هدرالم ضعب هدنسااوح هدعص دم هل | كرت یعقوم

 ۰ یدتبا نصح بوربک هب (البا ما ) نصح یخد حالصو یدم كربدیک
 ندنفرطیلاها هلتکر حه هدعص نامه هرکصندت رفظم وبشا ید ناتس ربفاو

 لخاد ههدعص هد هه اید رهش جازمو برح الب قرهئلوا دایمنا راهظا

 هل ترراشب رد یش ا نیشدلوا قفوم هدادزنیساو طض هلتروصو یراما

 سۇر كاسور رکیدو كن دلارع یسهداز یگ هلا دچحا دیس موفر رباز ۱

 رهش هدم نورد E ردوا هندزب اشا نس> هاعنص ین: را دعوطعم

 یدادما ارجا نییآ

 هنانس ریما 8 ۹ یسلاها ا هدعص دالب هدنا واح یمسهس ۲

 ۰ یدلا هعیضتو:رصاح ننصح ( الل ما ) ندنرلک دنا تعواطم ضرع

 1 حس ن وأ ربا رفصو

 لتق ندنفرط یسهلوک هدنلحم ج رفت مان نیضوح عقاو هدنتل ۱ (نیم ) نصح
 حالصدیس قرهناواذخا نصح ال ما ۶ كس رش نابعشو * یدنلوا

 رهمطم نا نچرا دع ناب ۳ هد ذع دالب ی و

 كس رش ناضهر و ۰ یدنلوا تفر 2 و ذخا ندلارع نا یدمم دجا نا

 دان رب نودا تاو ندلا نر ن ادع نداتاع ا ء(هسن سا تۈ ىا

 نا هللا فما قرهنلوا بصن حش ند لاسم نبا دج نبا دجحا یلغوا



 ۱ .. ۱0۸ ر)

 یاتشاب ندنگیدلک درز اتشاب نسح 4 امرص ندق رش دالر ید رهدعلا

 رفاسم تدم زارب قرذلوا مارک او ٽزع هالا قوف ندنفرط هبلایموم

 یدلبا تدوع هفرش دالب هن ٠ رکصتدکد لدنا ۱

 كنايع ىلع هلا دمع صقن هللا رمطعنیا ىع ىلع بجوم الب اشا نسح
 قاارا لواو ندنکیدلبا مارعاوقوس یتیدلاسعش دج نا دجا ریما هنرزوا

 یسهداز ردارب ویی اربا یردارب هدالث قر هنو دل مان لبعر ) ىع ىلع

 زواج یتیدالب كنایح ىلع دجا ریما موق رح ندنسلوا شقارب یدجا
 قطصم رادزفدیلایموم یاشا و ه یدلناتراغو بهن یرالع ییدارغواو

 هن رژوا روسم اغا ندلاحالصو ناویک راو هنن رزوا 2 ید ییدنفا

 دن رزواد !رکسع نالوا هدنامز رهطع هدشصح روسو * یدتا قوس

 یداهلانآ دح یسهداز ردار هللا هب رکتسع ہود هدرادقم ندا ناجا اهد

 تي ام لع هلا یدابهلا نادم مود مع هد هسا یدردنوک ی لع ف

 قوژوبیرلتب كراموق رعاشاب نسح * یدلبارومظتدورپ و هسفانم ارخوءهدننب
 كتسهعلق روسم كرهردنوکر هده هبیداهلانا دج نامه هلا ربخ یتخیدلوا

 هیناقح رک اسع هدااحینهدلوایربخ كاع ییعندشلاوب * یدزابیس هظفاحم
 هریفظقارا یک یلعندنغی دلو الخ اد هد هعا یذرهش هلا هسسد وشا هزوسم

 هنن دز گر وف ص چ دیدالوا و لابع نالوا هدروسم هلتمح یک دسمح

 میجو بوالوا ذخا “الماك نیارخو لاوما نانلوب هدننصحروسهلر هل ردنوک

 هناععرک اسع هللا یداهلانیا دج نوللا هدایقناو تعاطاتحر وسم اھا

 نا نسح ماما «دعونهالیحید ناتسریماو » رلبدلوا نکاسهدر وسم قلاراوا

 رههطعنبا ےھارہا نانلوب «دننصح الث هدانناوب بودا تکرح هنر زوا یک

 رهش تلذک م رلیدلبا ملست یینصح الث رھطم نیا ىح ىلع نیا دجاو

 نانأوب لیکو ندنفرط ىع ىلع ید عناصلا روطحنصح هدنفرط رول نم

 روک ذم رهش هن و نوناوا ماست نددناج نردا یرطا دج نا دجاربما

 یتیدالب و اردقوج كب كنيلع نا نسح موف ممهدمونهالبجنانش ربما هدنفرظ
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 قالتخاو داصد هدننس ندلاثوغ هلا اشاب ن نسح «دناولح ی س ۳

 كردهرب و قاهس + یداهلا نا دوش هدن رفض دموق رع سو ندنکیدتا روهمط

 قوس هنن رزوا ندلاتوع یییداه نا دمج هلا هب رگتسع " هوفو اما رکدد

 هیفیسسو هن رهق * ود بو ردتا الیئسسا عیج یییدالب راع ندنکیدتا

 هرصاح جد نصح رافعو + یدنلوا رک او طض هموق ۳ دالب هلا

 ناتس ادنهک ربما نولوا دودعحه مونها دالب هللا رافع دالب و ندنکیدادنا
 نانلو هد ربط ؟رارف ندنسلوا شعا قیبضتو شرک رجب ندنفرط مونها ىج دا

 هنن ایصع یاب هنن ر ز وا تبرفطمو تاح وتفوشا لرهطم نا ىع ىلع

 رش بوسیل اق یس هراحرب هتشب ندع رضتو تا اخ د ندنکیدلک ل راز
 نسح موق مندنکیدلبا نایتساو تلاخ دهنانس ادنش کما هدیلوالا یداج
 نسح هب اعنص ناحعتسالاب یی ی ىلع هدنفرظ ر وک ذم رش هلا لوبق

 یدنلوا نام ره رح هددوحو ۵ ید ر وک ھا اش 3

 رک اسع نصح ر وسم هثسل اها ر وسم دالب یداهلا نا دڅ قاارا و و

 هدکلرپ یس هلج بولک “الل یسودنکو یی رانا طرضو ذخا ندهین اع
 رارف یکیدرب و هدانهذ ندنغیدز اب نکج هدنا م ايف هنهيلع تل ود قر هل وا

 قر هلی هک زار ندنهو رک لذ اراو لاا ناق کک
 رار ةن ییا ندنرلعیفر هد هلا اک ةر وسم تولا ر

 ا نانسا ادنهکرما هلتةرس یخد ینغ ارب كموقع لر هدنارخأت ںویک
 ندشدلوا شمع اعا تدوع هاینصز ونه ید مود رماو ٭ رادلک

 رایط رع بیقن هل ر ز وا یرلمرب وربخ ندنیفیک كنداه دمج راموق رح

 هند البروصو هن ر ز وا یداه نا دم ندنرکسع نابکوک هلیسادناموق

 شم وا یھ مات اف ندلا یی نا دج نا دج ارا وی
 ہلیسادناموف ینامهرد ناحرف بیقن نر هل زاب ید همو ره تیفیک ندنسلوا

 هسیا یداه نیا دمو * یدنلو| قوس رکسع هدندنفرط دجا ریما موق رم



۱ ( 1۰( 
 ناف اک یسودنک قر هنلد وط لب اق هن رز وا رامشا وا هوا

 3 ۰J اب نوم هلو ناسر حل هددتاص اوه هر وسسه ندنکیدلنا

 هدجا دف ندا تمااقا لہ صح هد ونل وا تصد نکے ا هن رز وا

 نددعد را ناهح رکسع ناناواقوس ۲ قلا فلاس نکیا هرز وا كعا نام

 هدر وک ذم ٩۳ سس اھ نا دم نواک هه وو رک اسعكر دن روت

 لز هلل ردنا همایش یجد 3 رلددردنوک هنابکوک هللا تسدرد

 " نی ارجا ناد هداعرص ۾ یدلردنوک هندزن اش 3 نسح 4 اعنص ندار 0

 یدل دنا س

 هرز وا كعا ست طط زر حق ار ایس ر نسح هدنلوالا یداج ا 5

 مهاربا رما وار هلیسلوا لصاو هشدلا كال ¢ یدتا تع کس هب زلد 7 تاذلا

 : راهطا كر هكى ا ی: لا یو یاش اب یک یی دچاو رهطع نا

 ع رنو فطار ندنورط هلا یوم یا رلموق صو ۰ ردا تعو اطم

 ید یرمطم نا مهاراو هلا بص هدر 1 دن یایع ىلع نا دجعا قرهلو ۱

 ۱ یدتا 4 7 ا ساعم

 ا هفاک ید ا اديك ا ما هر 9 ط یل رش نا ڪمر دهوق مم ةسو

 ی د یب ىلع نبا نسح ماما بودبا تعیب یسا اها ر دنا طبض یمونها
 قر هل وا ملست هدمّوق رح تد اهن ندنکیدتا هرسصاک 54 مان ) ناص (

 ه.ضاأم ا موق رح یر هل وا ندهب رع قافتاو ¢ یداک هاب درب نانس ریما

 کلی اصمر هس و یک ییدقلاق هزساوعد تاغاق و شب نوا كناضمر

 هناعص .A مگ نائسر ما ¢ یدلو ۱ و ما تو هل اس ا ید وک رک د نوا

 تماقا Ta هنلوا وقع یاس صرع و ر ںواک هنر دز اغ شب ن 9

 یدلریدتا

 عن اصل رکسع یهللا فطل اش اب نسح هدناواح یس هنس ۶

 رسم دم ود رم هتسراعشا هج و رب ید ۳ ۳ یدلنا توعد



۱ (۱۰۱) 

 لاو هامنص قره رارب سد یهانا غ یردارب ینوکی ج درد ك رفص ر

 ناص سد رمط نبا یح يلد یردارب ر گرد ف اتم یول ٭ یدلوا

 دیوار ر وضح هدرافع نصح نیدلا ثوغ هد قلاراوو « یداک

 یر وک ذ ع نصح ندنفدسااوا قی: ضو مص> هداز ندنفرط نب راسخ

 دالواو كاع كسودتک هلا 9 5 ف ابشاو لا واو نارخ نالرا هدناو ردو

 قلوب یری هنآ اشاب نسح هل راطرش كنا تماقا هدفرمث دالب هلبدافحاو
 نوتوآ لوص ندنفرط اشاب نسخ ۰ یدزاب هللا فطا ییسلیا طدوت هر روا

 as E كشدلا ث وغ هرکص ندقذنا وا مست روک ذم ن صح نکا

 جو رقم ةجورپ ندنبدلزا هلنادناموف 01 اک یسصا ارت ویلاص
 4 ۱ 8 مست یو ۱ یجدرد ال والا مجاز ر هرز وا هز وک دع طو رش

 داوا لخ اد هر وک ذم نضح هیناعم رک اسع قرەغوا

 ةدعضص اشا ن اب | ریست و و ین در وک د۰ نضخ

 كلر هریدشا تف ايض هللا ۳ هدفرمش دالب هدانع رع نیحو تع نع هنفر ط

 بورپدلسپ هن اعا ی ارش ییکح هدا تک رح هب هدو ص ند اروا

 ناس ريما اکا 3 هل وش ۶ یدتا فد هب هسد-د رب هل ر وص ول

 هلاظذحو ی لغو هن فطاندرهطع دالواو وشک رک اسعو ر اس یارما
 هدلاح ییددلوا هدن اختاو تعم جماشم سو هللا دبع مهاراو ۱

 ید اوا مای هکر ر هلا لوزت e i ۳ کیا نوا ثاو) ام ر

 اما هقاک هللا, رهطم دالوا ناتس ارهک رما نوکلوا نامه هدروک ذم لح

 ندرهمطم دالوا رەد عجو بلج هنب رداح یتشاشءو قارشاو توغاو
 هدنتحیرللردنوک هتداهسرد كمللا ظه>و ی یلعو نیداتوغو هللا فطا

 ناج و تئارف هن رضاح هلآ زاربا ییلاع نامرف نول دیک | نالوا

 یعد یزاردارب کیدو ندنبداوا یکوس كنس هلج هللافطاو ه ىدا

 یهو تفرک ن درب یس لج ندنراکدلبا تاتا رباب دنسهخ كف
 شضنقو طرط هدا ساقجا راسو رلکنفتو راتا نائلوب هدنس درب اد كاا ف طا



7 
 ن 9 دا ىە وا سدح سوا كن بلا وغ یدهدر ۳9 ۳ ۱

 امص لَ 9 ۳ دو 0 ا م هلل طفحو ی۶ عو هللا ف طا نا

 اک را ¢ یدارب 4 س صوتا لس نیە هناورد بواب

 ترا رحم نوا رسا یو یوصحو E اد ص ی دالد كہا فا یجد ناس

 8 هاعاصیرهلا مک داوز و لاو و روو نارخ هل ا ط.ضو ذخ "ال اک دردیا

 هدرش دالد هنن رەدبا زو مه ندنرزوآ رافع درک ص ندڪڪ د ر دتا لعت

 ۰ یا ریل دصد یرازصح ندا ناعا ید هدار کر ن ل# ںواک

 یک درد رک ثاوال عب ۲ نم کارا تدوع امص هوا شاپ نسحو

 یدل-وف ۵سال ۷ درب مرا رگدد كر هل روتک 4 اه ص ندرافع

 نو اا اوا رع اال ید ناس اض رہا
 تدوع هامنص قرهلوا هدنربار بولا یدالوا كمال فعا هرکص ندرکد تنا

 ٠ ۱ یدلبا

 ا ا تن يراد لع ما ترا یداج دود م دس
 ندناللوا قوس 4 رزوآ هع ر دالب وا ۳ و هدر كنسناها هع ر

 یدادا سرت 7 اراک یجد یسل ا رم دالد هلا ۵ هب عفو هنربج هود

 ندا رادک و نک و هدرجا رګ هدنحر رش دۆ مسو

 و ارمنا لیخ_ یرفدلا ند فا نیافس نوابه یاغود

 یداک یربخ یرلفدوا لصاو هنس لکا نع هلا همفو توو

  oا 6 یداردنوک هتدامسرد دل رهطم دالوا ۱

 هلل فا یمن یمفر ا اب یگسا یر ۲تیر و ی ا 9



TAO ۱ 
 ادک ریسها یرذعلاناهو شو یلع نیا نسدح ناو ربطم نیا یداه
 هب هيس ندا ق رهئلوا مار ءعا هام ها یرلددلو ا دنس د ظ ام تحت كل انس

 و | ب رولو ین ند هبا طخ رادوقرع وار

 . دالب ندا ه رکص ندکدردنا هر هوس یرل وف ص انس ارگ ربع | هيلا

 بودبا تکر ح برو هنر ۱
 1 یدابار سو و ید ی او3 رم دالب

 هرارثتکو سش را رد كر هل دا تفرکو لا هل وصء كل ریطم دالو ۱ ۳

 © یدتیا روط .A رساوءد ت: اما ا < مان ميا نادر دل ردنوک ۲

 ۱ ردعح هوا a رد یرو مط ت توو یناعوق وگو هدینآ

E N A40۱ هل دوعوء لحا یداوا نط صم رادزفد هدنفر ظ قدر  

 نده رڪ دالب ناس انک رم ۱ رعا ید هدع رمش ن ناص ەر ںودا امن راد اجرا

 هلل درع ۱1۳ نیا مان )ر الا ت f ( هدنکا هدب ءهلایذو @ یدلبا تدوع ۱

 ل مان ( شغل تر DS 0 : ندفدتلو ارزولو 100 تج اح ۷ :

 نا

 نا ید رش رم ۹۹ ناغتا ات یایاو

 ( هجرت ) ۱

jكف رش رما نالرویب رادصا هراشاب نسح یسلاو نگ  f 

ixی دنروص  aê 

 لا اهم اصن لالو توردنوک بوتکم همالع هتع والاو ءدسالاح

 رادرس YAY شر ناسا روهط هنمأن یدهم و ماما هدنتفلا نو

 كاج لال و مایا هجا هد ناتا تلالض ناب رع خاص را و نیکرشم



۱ ۱ ( ۱۵۶ ) 

 ریپد نسج لاعتملا كالا هللا نوعب ب ولا لاتقو برج و لادج و

 یدهو توا سگ راشاب كانمهحن هدهضراعم ض رعم کلن ارادو

 عا هب لیا مور و بونلک ندسنفح بولبروتک 4ا یش نالوا هدینماز
 ماد نام ادختک نالوا هدهظفاحم هدیناج لوا هلیغاحتسنک هقود

 بویلا راک هنادرم و راقارار هلتارک و تامفد هدراهبراحمنالوا عقوهزع
 ید اه زع ماد نجرلادبع یمک اح هحح و تحف ےک ناک و

 تعاطا و د اق | هعداسهدس هلا تدمع یافص و تبوط صولخ

 ن رکنم هقرف و ناکرشم هرمز بش و زور بودنا دین لخت یک کاکو

 ا كالاها نومب بولاق شاداو هجو هیراحم و هلنقم ل
 تبالو هلمجلاب و بواوا مزنم مبل موب ىلا هللا مهلذخ مال یادعا
 هلا كلانم و لام و كرام دا رار و كاغوا و كشا و ناحهدهرورم

 توناا تمه فرص و تردقلد هدنتمدخ تلو د و ند زودنیکهجیک

 ضرع نیغوداوامزال یرکسع یلدا مورو هناخ هبج نوجیا هطقاحمالاح

 صوصخ لصاهن ره عرفتم هبردب یادعاو قلعتم هنع هدیابلواو بودیا

 بوساوا ررقت و ضرع هتدامضررس باب كسا شملا ناب وور
 .ردشلوا لماشو لطم مهزاهاشداب فرش ماع لماکلا هجولا لع

 . نوسلوا لالح اکس مهلباج معن ۰ نوسسلواقآ كزوبهدناهج یک
 دوبجلا و ربذلا ضیفم دوجولا بجاو ترضح ۰ نوا رادوخرب
 لج راند لوا هدعواه روغا « هلوا كار کتسو و ریهظ و ناعم ااو



e e 

 ( ادم ) ۱

 تمرکم نامک احو اشاپ یلع ناربم ریم نالوا هدنمدخ هلکتس هدرابتال
 * نوساوا قا یرازو یخد كباب وج ترصن رک اسعرتاس و نا.ءاو ناونع

 لاو هاجس قح یس ۰ دراشلوا رهطم هماعد ربخ هلهحو ره

 یوم ندرصم هرزوا كی دا ضرع ىدا ۰ مدلرامصا هرضح

 لاسرا هبناجلوا لاجتسا هجو رب بوسنلوا كرادت هناخ جو رکسع

 بولوا رداص مناشیلاع نامرف هلقورتتداعس نواه طخ نوج غوا

 راشم مرکمروتسد نالوا هدنسهظفاحم رصم نوجا هرونزم تمدخ

 مت داع ةدس هبهلالجا هللا مادا اشا رضح مرز و ملاعلا مان مخقم

 نیبعت هدجم دز نالف مراکالا و دجامالا ةودق ندزایشاب یحوق

 بوزاو برق نعرکسع و ها هبج ۰ ردشلردنوک الجعم بوتاوا
 تلخ بوت رب یجند هنرامکاج هجح و نابکوکو ۰ ردررقم ثمشرا

 ياظت ا كب هروزم تالو تولردن 1 هرات ىلا ییا بولا وا تا

 هدونغ هدتحارتسا رتسل و هد دلا دهم ثانسانارب و اباعر و

 ةدعاسمهراصوصخ تکی دالا ضرع نینلوا غواه دق هلهجو رههنرالوا

 مجابتحا هیهنیزخ و كالم و ركع یلعتهتلدمحلا ۰ ردشلوا ونام

 یادعاوهدنعس و اعاد مهو رحم کلام اعالا كلما هللا لصف تولوا

 ممشحو توطس و موق و تردق بولوا هدنلدم و نا موف ًامو ند

 یخدو كسر ودیا دارم ر دقن ره هدنناب هسزح و رکسعندنلوا هدلاک

 ةدایز عم بوپینلوا ربخات تسرد ضرع تامهم هن ره قلعتم هک

۱ ۱ 
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 ی ۱
۷ ۳ 

۳۹ 9 ۱ 
۳ E ONE NT 



۳۱۹ 

 ۱ فلجعنم و فرصنم هناح لوا مراناهدنخرف راظنا ءاد و لاسرا

 هردنیزدب و لوذین ماشا و تبانع هدنافح تانسیلاها نم بولوا
 تولوا مرانا تابع راطنار وطنم وهدرورب هل ماهمنا ف یا کد

 ندلجا كف دلوا رادرس ناک اک همشورخ ارد شوبج نالوا هدیناحلوا

 ۱۱ ۳و ا راو شل
 یار كنس تعز و هایس لاوحا و تامو تام ر وما هلمحلاب و كنج وَ

 ندبا قبس هدفونه روغا بوتلوا ضیوفت هکسقا راکفا و كاباص

 یشدلوا مهناهاشداب تیانع مزاتسم كەقاف یاسم و هقال تامدخ

 تفطاع هدیدج راثا و عمال مهناورسخ تبانعراونا دیزم هدنقح ندلجا
 ريشمش هضبق رب ندمفانک الا ةحت اف فسا بولوا عطاس مهناکولم

 ناسحا متجملا ثدوم تملخ بوت یکتا ندمهرخاف ملخ هل م ی رفظ

 هردس هدس هدقدلو ناو نکناووون ردشملوا تانع و

 ربقوت فاتسصا و مکن و میت عاونا یچیلق نالوا تیانع ندمناکم
 تاج دان بوک يه هرخاف تماخ و بوناشوق هللا مارتحا و

 تشسارف و تم ان تد الع نالوا رمضم هدکداژ

 هدبناح لوا بورونک هبوزاب قوق راو هجنساضتقم تساسک و

 رفظ رکسع اس و خاش ورلاغا یا زایی وایک اجو رک رلکب نالوا

 لاسرا ًاددجم ندرصم بوبلا نیغرت هتمدخ نور وراتاتسا همام

 توردشکر و بو ر د شالوا هراتالو ورا هعلق نالوا مزالی رکسعنانل وا



N > ۰ 

 سو ھا ےک 2 ۳2

(Mv) 

 رضاح ی یمشد ها رھ بولا ت تام: ندادعا دیاکم ا وو ۱

 ره هحینساوهف (رمالا ق مهرواش شو نول ادیوه و رهاظ و ادم 2

 کد ییفق قوال بولق هلا ینابر ءاماابودنا هر واشم ۵ دص وصح

 رک الا تا هللا فطاب هکزسهیلا لمع هروک اکا هسرولوا حال هره

 نکلوا رفظم و رویم ااو تودنا عولط ندلاسا قرش رفظ 2

¢ 

IEهحنحوم كنرف تاصا نزر ار بودیا دل  

 هافر و لاحروضح كلانا رب و ااعرو یاطن او ماظن كن هرو زم تحالز ۱

 هتک یودع ندا روهظو هدشناب یرشکتورفوت كارم لام ویرالا

 مادا را راس بوق و راتخم لوسر ساعا و راکدر ورب تاع تل وج

 دنوہ دا تلودو ند لهجا و هدنصوصخ كلكن دنلمح هللا راد کا

 فانصا و هل یا سم اونا هدر وهج روما نالوا قاعتم همهناورسخ
 ااه روغآ لات ها ءاشنا. نسهروتک هروهط وهدوجو اللج راث
 بویلوا عیاض كەروكشم اسم و هروربم تامدخ نالک هدوجو
 ار درم کالا ریان هع لام نا هارو دکوم وال رفت

 شاب و لاحهدنتمدخ تلود و ناد ا نک اما لوا هل كنسو

 رانا و راکب ورلمک احورایکب راکب ناسلا فرص و لذب كلم ام و ادف

 تهز یراکد کچ و تمدخ یراکدالا یخد كرکسع راس و

 عال روضح زع هسساا هد ره ی رالاما یاهتنم هدنس هلام «تقشم و

 ندزاظوجیام و لومأم داولا کالا ها اش نا بولوا لوقم هدمروپل



1 ۱٩۸ ( 

 ام ن اا ۰ نزاع ردزرقم یروا دار دین
 ۳ رها توف هفقد E EA با بودا تعاطا هش رمآ و ۱

 ندمالعا وض_ءیلوتا لع لاوحا نالوا ضرملا مزال یخ هدمبنمو
 ( نسهلوا لاخ

 ندرانوب ق رهكلوا نیهس ه هل ید یم هلج هدن راوصو هتداءهسرد لراموق يه

 یدلبا تافو هللدوعوم لخا ندلاتوغ هدنرفص هموق رم هنس ادتا

 كرءدنا ناععتسا شک داندبا نانس ادختک ریما هدنسهدعقلایذ هموق مع هتس
 دتا تکرج هن رزوا عفان دالب

 رەد لبصحت نب روکر و هفاک كنهع ر دالب یرارج ىلع رها یسهنس ۷
 هد درب اشا نسخ هلا هبط طو نوطس لاک « رکص ندک دا نما ی روب ۱

 هن هن مع اتاغاکم هتسهرو بم نامدسخ وشا كموف رم ندنکیدلنا ندو

 دالب هل اب نانلوپ هدنسسلاوحو هدعصو قرلوا هیجوت یسهبنر قااشاب
 ۱ یداردنوک كر هدا بصذ ماقمع اق هن رزوا

 یدلوا تاعوقوو تاث-اح انوکو هدنذرظ یمهنس ۸

 ةتن روا یسلاوحو نم ییسح ربما یلغوا اشاب نسح هدنسهنس ۵

 كل مدیا هلل ظافح هدنش رش بجر دموق رم * هنسو ۾ یدتابصد ییاتمداق

 ناس ادهک رماو + یداک یرخ یکیدنا تافو هد نس هلو ید ید

 ندک دتا ل ی و ر ر وقرلا هدانا تح ۳ الماک یيفان دالد

 یدلنا تدوع ه هرکض

 نانلو قیعم دوجود نانس ادنهک ربما هدف رش ناش رهش یشن ۰

 هل" لوف نس> ندنفرط اشا نسح قرلوا لخاد هناعنص هللا رشک "موق

 ادخحک ری ماو بوئلوا لابقتسا قر هوا ارجا یالا نطاطمو مشت تاغ

 عتاب دالب هلا اسک | راتعلخ مهننارع یلع نهب رکسع یارما هلابو نا



#۱ ۳ ۱ Gê Oh و 0 ۲ پ SAT ۱ ۱ 

۱ ST 1 ِ SO ۱ 

۱ ۱ ۱۹ 
 و ۲ اع اب وفور رشمات كر هل والا طرف ۱ ورب رر اشم

 ارحا نا ره ندنفرط ۱ یر اھا بوئلوا العءعا یر اعم ید

 ( 1 یدشلوا

 نکا هدازوج ج ۰ رب نسک دو سصعلادمد هدن رحا ق رح نامش یس ۱ ۰۰ ۱

 ندمالظ نالوا لصاح هدفوسک تقو بواوبعوق«سع" قوسک ییئدش تاغ

 اتص ادتا هلی واک ندنداءسرد كناشاب ۲ نسحو ۰ یدنروک ازد ا

 یی رب رام ندفوسک وبشا ند: داو وا هدازوح .Cz بةو ییدداو ۱ لحاد ۱

 نرود ندف هست و 4 رتریاو ۱ بها د ی اا a9 6م 0 راطقا توراعیح را جم

 لح هم اکحا بوق اد ی روهط كعحاق ماما ندا رومط ٠ه رکص ےک ےل ۱

 رلید را 1

PUN 1ناتع دره 6 لک تصرف  Iناد مان ) هک وک لک ( یر زو كد راد«  

 اشاب نسح هیلاراشمو ه یدک هاعنص تاقالل لجال هللا اشاب نسح

 هداعنص ردو هلا مرد رهش رد راشم ر زوو 4 ید لاععتسا هلما جا (E کاب

 یدتا تع : ع هزاع باح نیا ید رش ا هر eê ماقا

 ا ا ا غنا یار اش بز نس> لب ]> ید ۹

 یتندئاوا افنا [ رخوح هد ۵ شا یدک یرب> یتددناوا صد كاشاب دا

 یدلبا دورو یربخ

 یتافو كنم رازرض> ناخ دارم نابطاس ناک + «دنفرظ هسوف 2 ها
 یرلک دلا سولج كن رازمضح ن ناخ دم ناطاس نی 3 ۶ ریرص ته نو

 و هوس + هطخ یرخ

 یدعا روهط تاعوفورپ هد هموق مم هام هل تن مس ۱ 1 ح

 یریک عءاج مان یرکب ع و دامیص شان نتسج هدنا واح ید هد ۱ ۰.۰

 یدردتا اشنا ادم

 EE ۳ ال ا



(1۷° ۱ 

 (هجر))

 لهرانمر و ىلەقر ب رازا هدلحم مان رصقلا نادم روک ذم عماح)

 لز و ےسج و هدنزرط یار ج ناطالس وداتسا لماشیناورداش و

 جرد كلاراشم یاشاب یوا مان هاما یریکب و ۰ ردعماجرب
 ندنگهدشا تافو هدا نص یا ا ال وام دیتا % ا

 یخ 09 روک دمورء دونلوا تاور یدلوا شا مانب هایمان كموقرم

 4 ردیوف دم هدهب رب نالوا هدندز رو دم عماج

 لرءدا روم هل رس وعد تاما ماف هد تیبا مرګ یسهنس ۹

 اشا نسح ه یدلبا رادنا هترعد یلئابف ںولک ہل ما ( + راقدندح )

 رب > نوگایسعا تعب ید «ع>) ادبعرمما ن ذلو هدموتها دالبند فرط

 تاج هلا حاج هافاق هدب ونک هل ,is ےک را نداعصو ۰ یدردنوک

 رک اسو اتمام | هدهار یان ر دود فشاک ۰ نسحرا ندا ت تدوع ندزاج

 م ره فک ن دحر ۱ بوئاو و هه راع كرهد | ینا سیر

 ۰ و مو لاو هلال رخو شا 4 يلوا
 .E ندد نو هدا i طور هدهفاسم ك رام چ وا < اعص اشاب

 اغا نسحو ٭ ی-دواراعشا هباشأب نسح ندنف رط م>) دبع “الص ةن

CRY AN Aهو  Al 13 1۹  
N EEE 1۳۹ 1 ۹ 

BE U ke 1۹  
۱ 

 هناا دا رما نامه كر دنا التسا شا تاغ ینءهرد هلا یریخویشا
 صا یی-دراس يح ۵ ونا رە هلن اب رک ع هر بز اف نا هللا دراما

 ۾ یداوالصاو هدرس هل هب رکسع هوق دمو رم یحابجوعرپ * یدنبا



۲ ۱۷۱ ۱ 

 نا یعرماو ۰ رل لک هنا دک ل د صور ناسا دب ؟رما اشا

 ندن؟بدلزدوک ند:فرط هللارا یاشاب هن دز كنیلعرما هل قاک

 هد هسر ارا دن! تکرح ها رزوالحمان ( ناب رغ ) ندره ظ دالب راءوف ره

 هنب رز وایرللءا نایصع نارا ن دن اک د ایا تیعات هماق ماما موع یب ہلاھا

 وریندع دق نامز یااها رهاظ. الب هک: وج هدهسلا یدناوادنن و ممد ردع ره

 هد هدارو ین رلتفص تا مدع هددومعو کاله سگ یرلوداوا فصم

 بصارادرممهنن رزوا اما هاب ید وش نیا _مطهرما.ناب رح دن راک درس وک

 بودا لس رب ید > نوا كار یدرنهب 6 كح وکو لو كر دنا

 دالب و + یدردنوک «رهاطدالب ندابدص ها .اطعا رلتعلخو هكا وا اک

 ارا هل اب یی رما تالرادرمم ییاداوا لاح هد ینییداوا لصاو هةمو مه

 قوب و « رایدنا لاش ماوس هلج * یدتنا تئارق همرضاح یاسورو
 هروک دملئابفهدفسنایدزاب ۶اک هتاف هرهاظدالب م.اص ]ا لجال بقاعتم

 ندع یادو رم طم رما ندنراک دا رامظا یب رتفدتلوب هداما 4 هعقادم

 نارخو هناضج قاز هرو برود لاش و لا ا لاو ندی دعا تکرح

 ندک دهراب ید یییاععلا شام نا ىلع حشو ذخالاب یتب رلب وط نوا هو

 رایداب تراغو بهت ی راد ردقددعزو د كب هرکص
 دالببود تکرحاهجوتمهباوش بر وضحدالبیخد نانا رن کرب ها هدا اوب

 نارح و ندنرلک دابا رارت سارع هجا .دنارعدالب هسا یس هو ل )اف رهاط

Eهحوتم هماما تهج هر ز وا عا تعس همامایحد یلدا رادلب ر  

 رلبداوا
 موف سم لم بو شلو قوس ەن رزوا هوخدالب ید لب وط ممهاربا ریما و

 نیس ر ها نیس را !دت الا هر هر ام هلا فا و نایصع راهطا جد یس اھا

 لئاص هد هسا یدلوا تافل ق .ح ك ںولوہعروو ه راع یئتدش تباغ

 راد هریک هدایعنا تع ندنرل ددل وا بواغم دوف فا



es 
 لصاو ها هه ما ) نلوم تا ( هدر « د س دالب اس اا اا مود ضو

 دموق ص لع لاق هفاک نائلوب هدنع ااو تیب كساو ماما هدعددلوا

 قر هشوتوط ه :عطعو ديث تاب را رادتالاب هن هلباقم ندن راک دلیا عاقجا
 دادما هنانس اد ا نیدلا س نیا دج نا دجارما ید نیل

 مرهنع تو ردقارب تافل قوح كم یهدشخو همد لئابق رەش قرهلوا

 هب هي دالب نوا هناعا هل وط مه ارا رب«! ندار وا «ریرشا ناشر و

 هل رللوا شا تەر نرساو ماما ید یسالاها الث هد هسدارل دابا ٹکر ح

 ن لأ فرش نب لس دیس ندنفرط موق رم ماما نوع" هطداحمو ط.ص یی راد

 هل رعد قرص ند رع هن دو دالب نام ا دا ندنگهدلردنوک یوا

 شرک هنزصح الث موق رم دهرا یدشا ناسنع هیجوت دن ر زوا 24 نامه

 هلن قو اا دا ر بولا هتیلضاو مصح یال نا اکرول قر هوا
 قاوا میلسن نسح دیس ناناوب نیر وصح نسر ۱

 ۰ یداشاب هەر اشو داکم قردلوا بلاط هبهدهامم ندناتسا رک راما هر ز وا

 طرف نالو عرفو هر ز وا قلا هلبا رممدتو زهد نوتلوا رظذ هلاحا حد اکو

 ۰۱ نکیاشااق یار رب ه ر لو طرص لر و ۲ دم لع ندرغو تل وص

 7 هب رک هود نا و بعم دوحوم الحأاعو ا كاان اریک

 هلرس ذطس او صوص نددف رط اشاب : نسح یسعا تدوع هلاعنص

 لاتا حانح ىلع هل

 ی ودرا دات نع .u و دلا تا تاسصاومو ه یدلبا تع رع هرامنص

 یدر وه

 ندنرز وا هح دالب و ندفرط مح.اق ماما هوا یسعلوا باج كموق ر ریما

 موش صو بول: ردوک هن رزوا رامد لحر ما" یطا-ج هلا هک هوق

 مط هربام هلا هیات ندنکیدعا منع یر اعو نی رامو لخاد هرامذ ید

 3 لب , یسه ر ۹ DR مود ریه را ندنعد دلو ۱ رامشا

 ید دیا نوعا هاو ۱ قور e ا رال زوار امد ناهه هلتچج ینددلوا

 نج كريم ها مات طعاوا ۱ فول لب ۱ دچا یفاعتم یی وصو كابس ادنهکربما



۱ 

(۷ 
 قوس هدامرد الا نیا تولوا : رم مش ALS فرا ننه قرەوا ا اداموق ۹ 1 ۱

 یب رب نددلب لها اوا لضاو هرامد مدعم ید یط لجو ه ینا ۰

 رک کا دا ا ذاا رارقلاراد هنسودنک یوق رم لع كرد ا حو زت

 ر وبیلک ناس ارح“ ریما هلا نب ربخ یرلکدلبا نر هراهذ كل ههوق ره
 لع بوئیح هلح مان ( عاش) ندرامذ ندنسشخ و فوخ لک هل نط

 نوح اد جارما هسا شا وت 2 یدنلوب ۳ یکجدیاک 1 اه هدو ره

 كر هدنا تع ۷ رع نا-عیطع ځا ۳ نوار هل نامه تواوا العا تیاغ

 ندرامد یطاج مود 0 ؟یکدارمسا ی یطاج هلبا هطاحا ود م لع

 لح ر مان ینا ع ید وا و سم ردد :وک هوا 9 لف و ط نوا یلع صكنع دالر

 را كر ەل دا تسدرد هل 9 ر«میجرسساا ەر ص ند راسا كا طاج ید

 خار دو E هدجا

 14 مره ) نوا هل اعم هنن رکسعكوساق ماماید ناتسرما ادن هداتاوب

 قوفص نیفرط N ییندنلوا برعت داس هه رگ مره روک ذم 2 یدناواقوس

 .ندنفرط ماما ید یلابق لیک: ود ثاح « رلیدلیا ترشابمو أدبه هل اتمو هل اتم

 هب رق یرلب وطال وب یس ناتسادنهکرانولب روا قاچا تراک رک اسع
 هب راح ڻيغن رفا ن بودی عضو هرلءووع بسانءیرعوط هن رز وا هر وک نم

 یدلبا دا نهایی

 ند و نامش نالوا هدد نط صمرا نانو مد ۵ ی و می لر ول و

 رەدا عمو رڪڪ اپ بخو جد ندهد وعص لاا وو فا رطا شو

 وو یو لو اور ی ہلا ی ارا اا یدو بلا هن راکطاشحا

 ریخونساندنرک دتا تکر جەن ر دزوا هی و ہص هلا هيلع ت چ هلب دص عم قلا

 هدراظتنا ۲۲۱ لا e ناو تويە ۸۳ > نرمدعص هو ۱ لصاو هر لع صربما

 هن ر وتفوز ڪت ع رد هر ر راحت تموم زمرا لس اف ییسمامیچ ندودع-صه » ید هاو

 هب هلتیعص ۳ تسد 6 0 یک کرک ن دن ۴ را 1 ی



)۱۷: ( 
 موطه هننرزوا راشد هنارف:طغ ندددعص قرهلا یر ات نائلوت
 لاهدیرصوت چ یدردتا لک لر هر نروف ی راق وح كب بورس وک

 هلر هدا فلتو لنق لاف لاها زواج یرفن زویتلاو هسی مان هدندج
 هساعاج یطصم ریما هدف رط هتفه وب و 6 یدلداناش ر و مرنم ید هلجج

 یدک دم را كن رب نودا تافو نددموق رم ل قرلوا نزار

 ۽ هج رتل
 ندنشدنلوا ا تنهدبدج فرش E قعصم ربمآ ) ۱

 هدهسلا رلروس دنا تاور راخر وم لكلا ناس یش دلوا باصم هلاحو

alهاى ندیا ماش هزاع تاود یداتاذ ر لدهنطم هدندج  

 یی ط- صم راما هج فا هیار و « یدیا.رارا هر اع هدنجبا تابعء و

 (ردکع د یداوا یدکی بجا ان داع یدعا او ۵ل س هوقرم

 ربمط) یرلار وا ندر و روپ اڃا ناسناو هدرامد ظعاو | فس و دچاو

 یطاسحو * یدر و زک هب ؟دیتم ی نتایع ها یطاج ۵ :رکصندک دنا

 9 اح ھل ادنزآ + ا راد ید یای و دص نص لحجر بد د هنا ید

 دلدنا كاله هلا ددش یرمط قره راتیخ ندسبح یتایع خوم

aما “ئ ۳ ساق ماما ۵ له" 2 ۹ ۳ رک ذلاف هااس ید نا ك ر رھا  

 دژلر هدان !کیدلنا ماها هدار و ۱ نولوا لصاو هنا عدالر ٤ كرهدا ناس رب و

 تع هعاما ی لح هبا نایصع ه میلع تاود ی لس و لاق ن رمش

 ییحرا در نیا یجراادبع كرهد | دادا جد ین هر جا یر رکصخدکد سا

 هاوخات ها هاوو e مود رم ندر هک دا قیبصاو هرس ص ۳ وات

 ماما نام د لب بل هن درب كرساو ماها سر هدآ نا سا هنا طو رش و ۹ اطر

 تصد و رادرمس ا سل هه موق سا هد رز و | ماما 1 ایی ۹۹ نيف

 ت 8 , 1

OO A RT 



( ۷۵ ۳ 

 ید وا مار ءا او قوس هل رز و ناس اک را هنارع دالب وو

 یدساوا بصل رادرس ك ها تع هم اما ردن و م>را ےہ موگ مه

 تاود ندد وا ارو بوبلوا هل. و راد شهاوخ ودنگ هد دساا

 ناتلوب هدنس ادناموق تح هلیا هسیسدو هلرحرب قر هیهرب ندلا ییغلر دفرط

 ندنفدردشآزار و یک کرک رباط یک رز ه نارا بو ردز وکر ی

 كموف ر ریما ل را هاا a و اکیا ده اق ب رف هنارع دالد

 نا ید ین ۵ رکص نانک دلک هنا ودك و یسایکج ندارع دالر

 هنا ع اداتم ید مر اادبعو ه یدلکح ندارع مو مع ریها نسشکیستبا

 a هرصص EE هلا بدل رارکت ناف ریها لإ هتکلع تواوا لصاو

 یرب ندنباع كاما نکیا هرز وا قلوا لست موقرح ربماو * یدلا

 هک اتیغو اسو ر راس نوک دشا نیو كرد یس هد

 یچلدم هلوا قفوم A هما وا ۳ دبع هثن رز وا (ییسلیا ناي ۳

 ب 1۳ ز وا ناثس ر زا لدا کام یب ۲ راترج هل دصد بع برح هلاک ور

 ودنک ا ل ع 4 ۳ ا بدن ا فرط یا ماست ی

  ریارپ هلعوق م ریما بودنا تلاخ د هلڪا یرت اسع كنان ریما هلتعاجج

 هدجا ریما نانلوب .دنیصح ننص> مان ( عفان هل ) اد هده رهاط دالب
 رادفدنیس> ریماو رغهج ربماو شد ورد ریهاو رهطمن دا ارا لحال

 هب کس * هووو تاوعاو نايعا لحرب هل. | راه ۲ .مان رادرمم د ریعاو

 ۳ اسع م یدتوامارءاوقوس نددفرط اشا نسح هدناضمر هموق ص هنس

 هنن ر ز واكرلتوب لتابق هفاک هدنراقدلوا ج هلحم مان (ارهز) هموقرم

 یب رللاقت او لاجا ندنرافدمهلوا تموات ر وآ بان ردنا داشتحا و عافجا

 رلددتسا تعحرو تدوع هعاد هلتاعاترادععر توقارپ

 قافت)اب هرکصندکد شارپ هلبا محراا درع هدنارع هالب نانس ادت ریما

HP” 



 ی مود ره ر ؟ اع نو رز سوک نش تاوص ك و زوا یرک ؟ كوساق ماما

 رابدابا ناش رپ و مر

 نا سعش نیا دم نا دسجنا ربم| ۷ هدناک هک لوا دنر و ط كعساق ماما

 مو يس ۵ داب ت تار اصم و ندا ت اقا هل. د الواو لاع ۳

 ہل سس £ جک مان لع كس ارا ہی فد اب ردا رسا ماما نالب رو ن ةرط

 هدنکیدتنا سح لینیچیا ردا ید داوا هدست كعا تع ۳ 3 ومط wr اما

 دمع کج دچک هنفرط ماما مود ر هد هسا یدلوا كخجەدا ساح یوق رم

 ندتسح ندنکیدتا نانو دهع هلمحو و و ناب هدجا را هلا قاشیمو

 هند رط ماما ڭرەدىا دهع ضن و موت ره هددسلا یدلبا رد قره

 ست لج ندتفرط هيد الب ندا اج موفرم ماما ٭ یدابارارف
 هلاک رک هرکص ندنکیدلبا طر ضط یوق رح لع ر لب ردنوک هن رز وا

 مان ۳ 1 هلا رو ر ۳ ء ٤ل ر هار زوا كرجا ریما

 راع دیس د یو و ن هناکو ک هسا لج

 قوس آرا اس ندند فرش 2 لاو ۳۳و

 2 راکیفت هلان ر ول تفو یرلکچهدنا مایق ههب راس ماع ندنکیدلبا

 تل وصو هب و هچب ام كن اس یماع هل: مح یدو س ی رالف

 ربها هداتناوب و ۰ ریدلوا مر ندنرلف دمهلوا تعواعم ز وآ بات هس هلن دیش

 ندا یر نیا یداه يا فو .ءوفو نافلتق س ك ندافرط دن چا

 فرشماما ن 3 هنا لمع ٠ نیا دم ن ها یر الا فطاو نیدلا ی رش مامان روا

 نیدساا فرش ماما نب :ا ىلع ۱ ناس ن | ىلعو قر دئلوا لف ندا

 ای هناک و ک مو E و م منم دج ا موق م را ¢ یدادبا رسا جد

 ساع یہ ےس ہر هدلحم مان ( ناءش ) تاذلاب كجا ربهآ هرکص ند 0 راع وشا

TT VO TO a N A NOOKیه را  
Nا ۰ 9  

E A LSA 
AE r 87  

 ا ۷ ۳



(ANY) 

 قر دسیههلاح فیلع دن هد۵ ارا در نالوعوفو ناق تا ر هلک جن شوا 7

 قر ەنلوا طض ندنفرط صاع لس رالګ هعشد ندنابکوک ندنع:د) وا ما نم

 یدلاق هدنسهظفاح تع هادجا ما نابکوک هلا نصح هلل وط نکات

 ندنکندشود هداسفو هتف یمحره كه اع هطخ هدنرومظ كموف سه ماها

 نا دجا رماو ییاصساا شات نا ىلع مشو طغاولا فسو نیا دجا

 تی ندنسلاها اعنص اشا نس یرا یک مان نردالا یرطا رع

 فاتسا ندنکیدنا قوس هنن رزوا ( فاتتسا ) هللا رک دع ونشا قرەزا

 هاهم هرانوب لبا شک تب هسک مان یدسالادجا یباع ندنسانور
 نردا دجا ریماو بولوا مزرهنع یس هل هرکص نده راح یلیخرپ كرەدا
 نا دجا ندنفهدنلوا لتف 7الماک یعاج نالو هدنشاب ندهن رعحو ىلغواو

 هناعرص هلا ل ۳ اک یلاعتاو لاجا و یرلب وط العض ماف ءاولا فسوب

 ںؤنلوا لح +ینداصت یتاحوتف نالوا ہدرامذ كموف مو ه یدتا تعجر

 N یدلدا"سح هنس هعاد م مذ

 ندو راع ساق ماها نوعصط,ط گكارص> ( عدم ( دنس دعا یذ دموق ص نس

 توللوا قیصتو هرمصاسحم روک ذم نصح ندنهلدنلوا قوس نسح دیس

 موق دیس هد هسلارلب دتسا قالوا ےلسد هلا ناسا ردعن ره رلتاناوب هدننورد

 رانانلوپ هدننوردبوتاوا طیض روکذ م نصح رهف قرهیلوآ لوق ندنفرط
 هدنرافالوق ههش»ندک داد | كته یراضرع كناوسذهذناطو ثلرهلدا فلتو لت

 هلل وا یراهب وک ككردک یخد یني رلقالوق نوجا قساا یراهبوک"نالوا
 رایدلبا بهن هلئروص هنارادغ

 تاحوف ندنغددلوا یوتسم تظعو رک هرکص ندت رفظم وشا هلسح دیس
 طبض هلب و نولک ید یناسکوک بوزان هدجا را هدنابکوک ییهموقرع

 هلع مان ( هيضلا سأر )و تکرح هن رزوا نانکوک كر هر دل ینکجهدنا

 نیس رف بولک هلع مان ( نیعنم تد ) ید دجا ریما هدنکیدلبا تلصاوم

 لدچا ریهاهدهدن دعتاب راع یییدش نالوعوفو هدموف ص لګ + رل, دلا اعتلا



۱ ۸ , 
 تونم و بات نج دیس ندن راک درتسوک هنارملد 4 هجاممو تاس یرکیع

 ؟روپشو ر قرهقارب لاتئاو لاجاو هحل ساو تافلت قوح كب ویمهلوا

 رابدلوا ناباتش هرارف -
 لرصح نواب ا هدست لنج ماع دیس هدا "1 ناعوفو وشا :

 ندنگیدردنوک یهو" مان یسیربسح ىلع هیتف ندنفرط نوعسیرمصاحم

 بودی زواجت یرکسسع ماما یخد هلحم مان ( كيلم تیپ ) بب رق هنابکوکو
 ابع هدمشو ناف دیو مه قرهلوا هات دد دجا ربما Ai . رزوا كوب

 موفره بودی ارپ ا "لرهدبا موجمه هنب رزوا هروک ذم زواج
 یدتا لو ید یی هب هوو

 دج اربما ا :وطو رکی و نگر وک نالو هدناود "هرادا هدااحوب هتشب

 هد ماج ندنفرط ماها ید هدعصو نعردو اهنصو هدن سهوا نی

 هدنسسلاوح اعنص بولاق هدنسهظفاحم تح اشاب نبح هدتروص یقیدلوا
 یدناوا طض ندنفرط میساق ماما نوصحو عالف فاك راس نالوا

 لکو بد قترا یالوطندهددع تاب راح ید هنندلا سعش نا دچا ریما

 نیرو نا ع دالب ید نایب ایت رشا هرکص ندو نولوا یراط

 هناعنص قدهلوا ریارب , هلا نجراادبع نا مادر ندلح مان ) ساعت (

E 

 هباعنص هلبا مح ا اتسادنهک رمما که یا كن هيا ىذ رهش
 لج ندنکبداردنوک هغمروا یلح مان (.راوعس ) هدهفاتسم تعاس قع رب

 هک زواص یرفن زوب ندناصع ی: هل روا ندنفرط موق رم رها روک ذم

 ناک هدهفایم قلقانوقرپ هدنسدیناع تېچ كلاعنص هرکص ندک دلیبا لتق
 یکیدلیا تاصاوم كرک اسع ندبا دورو ندرصم بناج هلسحم مان ( نیتبق )
 نیت لابقتسالالجال ییهموف رم رک اسسع هیاایمومریما ندنک,دلک یخ

 یدلیآ تعزرع هتهج
 ماما ندنغیدنلوت هدننتنف نانسس ارك ربما هدنهارطا مرګ یمەنس ۷



 : ابو 0

a 2عاعجا ندەر اس لئابقو مو :نالوح یدسالا دجا اح نددفرط ماف ِ  

 ه یدناوا قوس هت , رزوا اعنص هللا رک اسع نالوا شقلوا داسشتحاو

 نداعنص نوردتیفرک ندنکب دلک هات نع تان كن اعنص اشعلا دعب هکر و

 نانلوب هدندزن اشاب نسحو قرهناوا تخادنا راب وط ندهعلق ا

 ماما قرەل رهعیح لا تاب ید ز ؟ ات نال وا ندناب اراوس نام

 ناباتش هزارف یرغوظ هنتلا ۴ Ee ترس وب یرکسع
 رایدلوا

 ندنغادنلوب یراس اع اد رس ناد نا دجا ربما هدناکوکو

 مور ربما و یدزاب هنانس اد ربما ی ینیفیک هلتمج ییددلاق ر اخذو هنر 3

 نیا نیا مهار | رم هرز وا قلو ار مط هدجارعما موق ره هدنندوع نیح ندشاعڏ

 یربسخ  یطاست هنن رز وا امنص كماما ه یدما شهارب هدم یرهلف»

 ۱ هر اه ص ناسا نهدوجوم ناب ای هلنکر ح ناک ندنددمق ہیک 4

 ید مخ رادع ربفا نو یسادرف هلتتماوا هکر هداعرص نودا تدوع

 ۱ ما ) دولا ) غفاو هد رد نانکوک هلتکرح دم نابکوک قرهلوا هدنربارب

 كعساق ماها یتکیدلک دموق رح لع ك میلایومریما ۵ یدردننا ییودرا هلحم

 رخ هدالد يخد یالمک ندلاف رمش نا نتسنح ندد سەب کی یاسور

 ی ىدا قوت هنن رز وا ماش هلا همشک وق ییراهسلاییع هوو هدد دلا

 هلءتسهدناموف ندلایغر نا ندنفر ط دجا ریما سرا ۰

 ندنسنر كراروخا رش رب ۳ ۳ 9 ا نرفت

 رکسع ندفاش یرگبشع ماما یسادص كناح روک ذعندندلوا سج اق

 ناشی رب برج الب یم هلدچج ندنرلایشخو قوخ هلنط ه راددصاب ںوقیح

 هدولک اف دهکده وبق دع جوا ناثلوب هدارواو ۰ رلب دلبا رارف قرهلوا

 3 ی 2

 هدناج نانس انک ر بما بوناوب مدا نکیا رکج وص ندزویق هبنامع رک اسع



(x) 
 رابدقلوا برضا دیدش بزمص هدن رک دلروک

 ناس ادیعک ریما ندنشدناوا هرصا ندنفرط صاع دیس نصح هل , وط

 هنارملد نالبزتسوک هنن رزوا ساع گر هدنا لک رج زو نصح

 روک ذم نصح ندنرافدلوا ناشد رب و مزرهنه یا رکبشیف# ماع ندنلوص

 ۰ یدلوا لخاد هنصخ هيلا یوم ربما نوئلوا صالعسا ندهرمماسحم

 تعلخ ه دلا قرش ماما نیا ناوتلادبع نا د نانو یر كن روصحتو

 لبجهرکصندک دتنا رلعارک اوناسحا هرکسعو 1 رنانلوب و اسک ۱
 بولا هتعاطا تو طی هل ا وح عیجج یس ار واو تکرح هنرزوا سن

 یروک ذم راصح هلا تع نع هرزوا ثعا رسل ییراصح عادم ید :داروا

 هند رالک هل .صالعسا كن راس نروضحم ه یدلا هتیضنو هرمصاسع

 هن رابلاطم ندنهرط ناس ریما ندنرافدلوا بلاط هن ایا هلب رلط رش ر ويلا

 ند ذرط نب روصح ر وک ذم نصح هلتروصوب بواب زت سوک تقف اوم یور

 كدجارماو * یدلر ویاص دن رالشهموق من ر وص# «دع!ق ردنلوا لس

 ماها عالفو دالب نالوا قطع هنابکوکو نالوب هدنسهظفا عو هرادا ت

 افتاب ادتعک را هرکص ندددالو ١ صالذتساو داد سا ندنسالتسا مساق

 تکرحهنب رار از وا رافع ید حراادبعو نیدلاجا (نالک ) و( نا.ع)
 كموف رم هرکصتدکد ابا ر و حض یرافع محرادبع مود ره ۵ رای دنا

 هربهط .دالب نک هت لب دب ساق ماما هد ونلوپ هدنسهظقاحم و هرادا ت اذ

 Ae هدب رح یاتننا نودآ هرصا ع یرفظ نصحو تع زع

 ندنغردلوا قدوم هنس :رصاع كر فط نصحهددسدا یداک ود یرلشرد ل ر هثثهراب

 شاک هعادم ندنسلوا شا طبض یوا نراوص ید نابسا رنک ما

 هد رلاروا ا سیب رزوا ( هرارص )و ( لاد )یب دن داروا ۵ ینا

 یدلک ۰ ( رج ) هر ندکد تا 2

 ناب رکا قر هنلوا بصذ ماتمع اق ههدوص ر رګ هجور اشاب ىلع یر ارج

 قرەنلوا بصد یلاو هشح دالر م ورک ص ندک دارا تماقا ندم ر دنا



ON 

( ۱۸۱ ) 

 یطصمربما ینوتم هد راتلوا ید هن رب و لیگ ؟رومأم هنج شح

 لع یرازخ هبلایموم هدنلالخ هنس وشا ۵ یدیشعوا بصذ ماتم اق

 یکج هلک ههنا هطخ (رومأم ندشح هرزواقلوا نیسهاشاب نسج كناشاب

 یدلوا لصاو یربخ
 ( مارعالاشدح ) یب هلتکر ح ندرجن ناتسادن ک ریما هدناولح سن ۸

 كعساو ماها هکر دتا السا یهدوس دال E بودا تع رع هنن رزوا

 هدهد وس ,دیسودنک بولاق عر هوسا ندور دال ةد رادار ز

 هد:تساا یدتا رادشا زهر ام ردقت ره هلا قاح ناثلوب دشا ۹ یدا

 (نیتیو )یییرکتسع ماما هلا لیحو ساند یارجا ناتس ادنهک ربما
 ۰ یدتا دا رتساو طبض یخد یی هموق ممدالب نودنامرهتعو رسکنم هدلحتمان

 هماما رایجالاب مدقع لج ر مان افاعمهل دبعرمعا ناتو سین ز هدهمو ره دالب و

 موق رح ماما ندنخددلوا شهوت یرادفرط تلود عم یسودنکو شنا تیعات
 مود ص هددسیا یدتسسا كعا نصع هزرصح هدوس « کی ندهدلوا مدرهنم

 هلع مان ( نارع) هرز را قمراتروقیسفن ندنشدناوا درط ندنفرط ًافاعم

 هب عام نانس ربما هن رز وانت ٭* یدتا رارف همونها هدندا وا قرهآ ناح

 دثسو ټ یدتا تدوع هرج هن هلا ر رسو یرطات كرەدىا اک 1 وات

 یدنلوا دادزتساو مجد ید هدوس دالب هدنرهص دموق مع

 یاس ور 8 اغا رغصو شا ورد رماو قادص درسا هدنفرظ روک ذه رهشو

 یدنلوا لزد ندنفرط رلب ود هنانع رک اش

 ف وصحت هدلاح ینیدلوا لوغشم ها _سءرصاس# كرفظ ننص> محرادبع
 یکهدلردنوکر مطمنباهللادبع نیداارعف ریما افوخ ندنرللوا ےلڈ هع>رلادیع

 ندن راک دابا راعشا تارب رب هنانس !دتکربما یی رتجهلوا مسن اک | هدلاح
 دموق م نی روصح نولب ردنوک نیدلارذق موق رم جد ندنفرط نان ما

 توتلوا اشک |راتعاخ هنس هلجو م رابدلک هدرا نانسرما قرلوا ماست
 راءدلر اتفاقا هدندزب ك انس ریما! ردقهب دنا هاعنصو * واد دداا رب رسا



( ۱۲ ) 
 ی ردار ا ليج نا حاصر ا ش اشاب ن نسح هدئلو الایداج ههو ص هنس

 كرەدىا|قيفر ر CLs یرادعم رفن زوبر د ا نالوا شاک ندر هم هیچ

 ندکدتنارورمندروک ذم لح ندنکیدلیا قوس هلح مان (تاورف ) یداو
 یردارپ كلاص حش ربارپ هلبا دارفا نالوا شلاق هیدقرا ندرکسع هرکص

 هد واک هنن رز وا اعنص ند نفرط ماما امده هدلاح یییدلوا ید دیج

 ند رکسع نداد روا ل رهدیاقداصت مولد و یدسالا دجایباح نالوا مرنم

 یس زکاتاماش دن رز وا دعوو وب ه یدتا لنفیدیج هلا لدنك لی ر

 ه رایدتناتیعبت هنفرط مساق ماما قر هةي نددایغنا تح ںوراعش ەن

 داسقا ینلاتروا رار ,i هدنا هتتشر رمس ىنەرۈك ذه اعوفو ید موقع

 مرند سماع دينو ۶ يدر يب زاب رادغاک هلن ابق نوتب نوعا كجا
 هدعوق ره ند-:ةیدناوب دار وا كلر دیک هن درب موق رم ماما هرکص نیا وا

 ندنفرط ماما هرزوا كعا درشحو عجو كن رحم یریاتشعو لئابف ندفر رظر

 دنس آ دالب هرکص نیکدتا داسدا یرلاروب ندنکیداردنوک هالو >و م دالب

 سنت لب ند رو و 2 ارەدىا تدوع هدي دالب هدن دار وا ںودیک

 3 ۰ یدزان رادغاک دەن راتیجنالک و عدمو ( هعال ) دالب میج و

 هدنتع نع ههل وط هن دلا س نا دج یا دجا ریما یربخ یبورخ تیفیک
 وشا یک رد مايو هن نزوا رافك كموف هل وا لصاو هدهار یاثنا

 نرخ تیز واوا مو رم هدانز هلا یوم ریما ندنسهن راک دواش تاک ر

 ه هلل وط كرهدنا اعد دب «رعاع دیس نوریدلاق نب رالا رەد اک: ندا#و

 هلن امم هجن د تیک ساع دیس یربسخ یع نع ههل وط لدج ارب ماو ۾ یدتک,

  یسودنک هللا زمسهجتو بلج یب رک سع هلع مان ( نامر )هرز وا كمع
 هرکص ند کدتا تعاقا نوک یکبا هدا وا بود یک هنئهج ( تب وع )
 خور یر مرا دھو رخ لو ۰ یدلبا تع زع دا مان ( دن دع )

 ندنفرط دجاربما ید هدلح ما ( 51 ) عفاو هددهندع نرفو ۵ یدتا

 هرزوا قلوا دادماو هناعا هموق ره بیقن ندنغیدلوا هدسکعا تاقا بیقن



) ۱۸۳ ) 

iدج ربما موق قرهلوا هدنسادن اموق 9 كساورا خاص نا هنلادبع جش  

 یدلبا قوس توقرب ند هباخع رک اسع هه قلارا لوا ید
 دیس نوتاخرب یرلکدلیا فداصف هدنراکدتا نرقت هندیکل هموق ر رک اع
 یشدلوا هډلګر نی هاروا هدلاح ییداوا هتک و باغ هدنشاب كل سا

 رد لنک یدداوا كمود م نامه دعوق رم رک اتش ندنکءدر و ری ۱

 e زا روتک ههل دمو ار ا بودا تسدرد هلا هستطاحا یتفارطا

 هجا رخ یهدداواربسا رک اسعیکیدتا رو بلح هدلحم مان نامر كموفمم

 ید ساورلا اص هللادبع جش هدن | یرلقدایغاط هلا كرت ین رال یس هلجج

 قهاوش رلنلبب هلبتروف ںودہا فلثو لتف ییرلفوج كب كرهدنا بعت یرلنوب

 یدلدنا رسا ید هسیک ییا ندنناهکا ۱

 صاع دیس هلا ارمسا بقاعتم یتشیدنلوا مشدت هتفرط دجا رها تیرفظءو شا ۷

 نوک یکیا قردنلوا مشت هدنابکو کر لموقرحو * یدلروتک هنیدزت دجا ریما
 هند ط نانس ادهک را هدرج ندشناج مود معرمما ۾ :رکص ندنفدنلوا فیقوت

 نودنافلت هدنتلا قابط نوکلوانامهیب هموق رم یارسا ندنغیدناوا لاسرا

 نا هباشاب ییفیک كرر دلو غ راند ید كرلتاناوب یناصا هل راح دیسو

 ` نکرد ارم خواب ا یو اب هنو زا
 هاشاب نسح هداعنص هدنفصذ كف رش بجرثلر هل ریدزوب یسبردهدکموق رم

 ۱ یدل ردنوک

 كموق رم ماما ن الآ هسیا الئو ندنن دلوایراطف.ضهننوفكعساق ماما قترا

 نیواوا ههفربطت اب ياللا نآ قلا یفرش دیس نالوا ند
 یسودنکو ییسعا تکرح ندزجز ویب كنالثناتس ادک ربما دچا رما

 نانس!دنهگ ریما هلمجواوا ندنکیدشبا نایب و ضرع کج هشلرب بولک ید
 هنالث ه رلیدلبا تع رع هالث كرءدا تاقالم هلبا دجا رمماو تکرح ندرج

 برحالب هلمسهطساو دج ا ریما نیدلافرش دیس موق مبف اعتم یب راتلصاوم

۵ ۳۳ 7 

0 
 و



(A4 ) 
 .٭ یدلدا سح نولب ردنوک و دوم توان راقیح ندالت فلک الو

 تمافا راظیعسعو ندفدنلا روک دم نصح ندنفرط نات ادهک ربعاو
 یلعوا كهوف رم ربما هلئدوع هنا کوک هلا دچا ریما هرکص ندکدلردتا

 تسدرد یرلجوزت كنس ەع رک كنجرادبع نا محرادبع رفا هلا دمج

 ا ا دزد فلک نططمساغ تیا هاو لنک هاو ا
 ما نودا تکرح هنتهح ص سد جد ندارواو تع رع هرج نانس

 كظعاولافس وب نا دجاندنکی دلباتماقا هداروا قرلوا لصاو«رمحرمذ

 لزق كمود م یشات ندنسلوا شعا لاعاب قلود سومان هدنتاعودو فانسا

 EE یداک ا ۳ نداشاب نسح نوا یسفلوا
 یدتا لند ہد رم سذ یوق رم

 تاقالمهلبا اخأب نس>ح لر هاک نده شرح دالد هدورصول ید اشاب یلعیر رخ

 ه یدنلوا قوس هموف رم دالب نوعا ىع كنالوح دام م ندک ن دتا

 هرزواك عشر هدنرزوا یشرط ( شاع ) هرکص نداتکرح هيلا یوم یاشاب

 اد ربما

 یتالوح دالب بوشلرب هدرز ک نم لحس هلتکرح رایشا ه> ور ید ا
 تدوع هباعنض نانس | اذن ربعایولاقهدنالوح اشاب ىلع یربارخ كرەدبا مق

 رها ندنعددزا یقیسعا یر دموق مه )ی ند رح صد گی انس

 لایق ندنف رطاشاب نس> چ یدلباتلصا وم هدنتس هد ها ید دم وو دئسو

 هلا یوم هرکص ندفدلراعرح ما لک قرەلىروق هنج وعشنا ییابح

 تع ید یرااروا كرهدنا تکرح هنن زلتمچ ( یہ )و ( نرولبج)
 ۱ یدلا هسا دایعنا

 دیس ر ل:سلاها كس ر دالب اشاب لع یر ا هدناولح ید د ۱ ی ۵

 هلع مان ( یلیلط ) یب هدهع ر لیجندنفیدنلو مارعاوقوس نوعا یرالیگتو
 تورو“ هب ورلبا "درفنم یسودنک كر هم ۱ یرکسع نکا رولیعبح ندبمع

 ناب رع ندا دشا هلابج فارطا ریارب هلیسلوا لصاو هءوق م لو شمک



 Nw جدر ٠ هلو ۱ شام ِِِ هد دروع رخو ا شو ۱ زی و ۱

 قلاراوب ۰ ر نل ,اتدّوع قرلوا ناشد رب دو رنو تشل لاحرب فرە

 ( تاورف"یداو ) عقاوهدنتمجندع ك ( نا ) دالب ید نانسادختکریما
 ندنکیداردنوک همونها دالب ید افاعلانا هللادیعرما بؤاوا هداج ان

 هرسصاکم هد مات ( راهش ( یگ اق ماما لر هديا حین ەر وک دالب مود مه

 یدتا

 دنب زی كنبردپ دمش ریما یبودخحم هم رزوا یسلوا لتف كناشاب ىلع یریازج

 یدنلوا بضن ا
 فرم هد هراس یدک ؟رومم هن دساع امد نيش تبالو هبایموم یاقوت

 تارک ھی تالو قر لوا بصد نیس ارهک ندربصم ۱

 نا ها ف طا نانو هد هلو ید هدنداعسرد شم هدنلولح یس هنس ۱۰۸

 هدنعما لش ندهنراح یکیدشتا س ۷ رفتسا هدنداعسرد بودا تافو رم

 یدنلوا صاصخ شاعم ند هنس یر EA فر ط قرهلاق یدالوارب

 هلى دّوعَوم لسحا ید ندلا فرش ماها نا هللادع , هد دمو رح ااا مد

 یدلبا اه راد لارا

 م دالب دن داروا كلرهلک هباعنص نانس ارگ را رخ دمو رب اھ
 ا هنت هدروک دم لحم ںودا تک رح هن . رزوا

 یدلبا تدوع دنیای ص هن ندنراکدشا تعواطم صرع لاها هلج

 یانا ندنسلوا شوا هرسصاعت ندنفرط ا نا هل د.ع هدرامش مساق ماما

 صال“ ا ںو دنا رارف کلا ر دنا رتن باک او براقاو دالواولایع هد وصاح
 یدتا سه

 ریما یدالواو لابع هلتمج یرارف كموق رم ماما هدنلولح یس ۹

 ناب یتبرل هحهلوا ملست قرهلوا هدمحو كنا نا رس نا دجا



۱ ( ۲۱۸۳ 
 ی زاده ندس رصاعش ۳ اسعو ۰ ربا میلسد ق راش هل اھ رغدموف رش

 یدلریداق «(یج ) هن رزوا كو
 ناطلسنیمّولارهماو نیئسلا ناطلس هدنشیش بجر هموق رم لس ) ۲

 سلاح كناخ دجا ناطلسو یکیدلبا نانج یارسهنشاک لاحترا كناخ دمش
 ( یداک هب هناع هطخ یربخ یعیداوا تّطلس ر رس

 هی ادختکربما هنر و یعزع هتداعسرد كناشاب نسح روس
yo4 یٌسدلوا لاو تك اشاب نانسم  

 ا ا اج لمت نوا كارلا مرغ یسدنس ۳۰
 ناود یدیلح نایعاو قارشاو دیکلمه نیر وجا و هب رکسع یارما دفاک

 ریما هن رزوا یماهناو ضرع نالوبعوقو هد هللا مجو بلج دم وکح

 ا سلام رما تاللاو ندنا.دورو ندزارتتکو شراب رد یاس اینک
 رهش هجوتم هنداعسرد یسودنک هرکص ندکدلبا ارجا ینبصن مسر كرریدتا

 ندنکیدتبا تکر ح هلیق رطنابکوک ینوک ی سنرب|هعجج یجنکبا یمرکی كروک ذم
 ندلاسکت نیا دمحم نیا دجا ربعا هدلح مان ( رجه ناب ا) بن رقهروک ذم لع

 هرکص ندکدتا عادو بودبا عیبشترد هتنوح نداروا كرمدا لابقتسا

 تع زرع امج وتم همععا تس د هیلاراشمو تدوع ۳ مود ص ربما

 هردم راکم هکم 0 راب لا لال رەنا هلحاس هه طظ دس ز یخدنداروا ٭ یدتا

 یدتیک

 ( هجرت )

 ۱ ا 9 ۱۰ شوش لاحرب یهباع اس اشاب نسح هلاراشم 1

 ۰یدلو هدنروص یش داوا زادرا ولع هنا« ره یراهرارش كداسف و هاتف

REEی  



Cv) 

 ربمآ هللا یوم نانلو ینا ار IF ربع و ی لا نود 1

 اف هدهحرد یر لسەر یئلرار و ییعاحیش طرف ید ا

 ۰ یدتاسرغت و ین هتداعسرد كرهداتدرد ینراوا یلذوفن لصا

 ندا و ماما و قرەراتروف ندشاداسفا كراو ییهموفرم راطقا و

 توردنصا هب هسلعتلود ی رامص دالوا و دافحا رهطم ماما و :

 كمساف ماما هرکص ۰ یدلا هداعا یشاسا كرهدبا موکحم هل.بمام

 "الماک ندگیرباشم و لاق هموقرم ج هلر وهظ هلتماما یاوعد 0

 لوس قرطره ندنرلکدتا تعس هموو رم ماما یسەفاک بودا ناصع

 نع قرهلوا هدهجرد یجنکناهدلاح ندا البتسا روکذم ماما نوت
 قوچ ر نالوعوفوو ۰ یدتا ا ندید موقرم یسهعطق

 نسج قدهبازف هدنسهلح بویمتیک هنهدوپب راناق نالکود ه دره بر احم

 و هکمن د نع حناف یجنکا ندنش داوا وم هادا هج

 ندنغیدلاق هدنع هدندم تدم هلو هبلا راشم و «ردهملا راشمیاشاب

 حاق رب یوفع ندشالو نوتا اک تقو هدمور دالب هدزار

 لحم ۰ یدلوا جسد زمغالوف ندنفرط نگ هللدمحلا ها نیک

 كملاراشم O باوج د ررلکدز اج چا ندروکذم

 ر وسج یک نانسربما هلایوم a هب هرکس ندقدناوا هدمامهتسابنا ۱



۱" 

 هشلاتس فاسالا قح .یدنکه لوا هدر ور دتا اوین اذرب ردتعم و

 1 ردملارا تیر نا لب

aندا ےس ےس رع سه ناک یدوم ییاکحا ضا ا هد دم وق  

 هرکص ندقد وط همك قرف تودناعولط ( كزاسلا ج ) هدنمر < یز شم بکو ک

 ۷ داوا تنا

 رومط ا نایغطو یتا هدر اي ولا فارطا هدنورط هروک ذم هنس

 اشا نات ندنر هک دلا ناب سهم کس ۳ ها یجدیسلاها هیج ذالب یک یکیدشا

 ا د نا دچا مما هن رزوا رو لم لحم راتعااود ریما و

 راتلاوذرما نا تو ۰ یادم ر هرس الل ار هل دن ارش ۳ كب

 را ید نوصسهبرت كن ( ادح ) قلارا لوا و ۰ یدلا ندوع هراعزرص

 نالا یرلسهر لرد. اتعواطلع ضرع یلاها ندنسلوا شوا قو شورد

 یدلبا لابقتسا یهملایموم رها حالف نیا ىلع
 نایغط ید یسللاها راسم نصح «دزارح لج هدنفرط ةموق رم هت سو

 3 هل سیعوفو راد رح 2 او ارا روک ذم ن رص> ندر 1ک دا

 ۱ ۱ ۰ یدشلوا رسل و

 نانا ییا نا لږ نا دجا رفا وک یحنرب نوا كالاوش رهشهروک ذعهئس

 ندا تیاردولفع ردقنره * یداروک هنهاتع دج یلغوا بودا ا

 ههرادا ن ا یا رعو ییاها 3 9 هل. یلاط سوک هددسلا

 نواعم هموو ص ندنکبدتا روم داسفو هتف اب "وک اب وک ندنخدمهلو اقف وم

 هلاکو ک امرکمو (زرعم ندنفرط اشاب نانس لیعاسا یردارب هرزوا قاوا

 یللردت هک.

 یوم :یکی تا تاعو ید علوش ا ا دا لاو ش رهش روک ذمو

 یدو اش 3 نات تاذلاب «دنسهزانج



۸ 

iمحرلادبع ۷ وا یرادفر طظ تلود ورندهنوا هم اولح ی بھیس |.  

 et قرهلوا ندنورط تلودو یی جەدى تیعدت هاو ماما نحر ادع

 رطل ون دنوت هدلاح رهو یشدلوا مدان یالوط ندناب را یکیدتا هس ر زوا

 قلارا لوا جد موق رح ماهاو e یدزاب “ا ماما مود ره غجەلوا عدو

 هلتروصو كیح ر ادبعند ساوا شمکجارر 9 هع مان ) ر , ) ندهدیعد دالر

 طابترا هلا محرادع 2 تیطوط# راهطا دا E ر سزا

 كعا ق وس ینافاعم ها دا. رھا دهن 99 وا رهاط را نو ناس ا ول

 هن ههو ر ر س ندالئاص لو زا نه نم کیدتنا رپ ر e هرزآ ۱

 ندنسافنو ناک | محرادیع مور ا ین , رارزواو یسوا قاحلاو ۵

 ۱ نر ارجا ید یراصوص یلدا بصا ندا 1 ا ر

 هرکصندلیلا یو یم اظ یلاص ىجا نوا كن رخالایداج هروک ذم هنس

 ند طوس ترم اتداع ار هشود نامش دات کس ندب رغ لام تهح

 ندهرا م یدتا دادن ها رده تعاس ر تولوا رادایض یک زدن وکیز و رب

 بولوبعوقو ینایصع هنملع تلود و یمابق كو راادبع نزس؟هگقوج 3
 یر هرکص نده واع ناعوقو وشاو 4 یدلىا لاعتسا لاف و ترجح هرات 1

 ید زدلس یلقر وف ددعيکلا قردلوا هدناطرس حج رب یرگید و هددسا ج ر
 قوح ك نو نو و. را ڪم ان وک ان وک ید اک وب ندنکیدتا ع ولط

 یدلوا یداب هنئودح كراقلاف

 هح رتل

 ۰۰ ۰ ع 3

 تاعوقو در۸ توز ای و 7 شهاب تار داحونبشا)

 طقف و . كد شما ناب لوا ندنو ی زشدلوا هدعمزاب هدنسهرص

NTیالهح و هنماق هر سهم ین دل وا هدکعآ روزت هدهد تااهاح  
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( ۱۹۰) 
 و هند کا رح یتا بودا اغا هاش ل هل 9 ا

 ارد ؟نمرش هد دلوا

 ندکدتا هناکم ںور داب یلطا رو لطاع رکذ هعساق اق ماما ٤ > زاد ہع

 یاقلا هدالب و تاهج هفاک قرهرافیح هلا دیم یتابخ نالوایرعضه هرکض

 كموق رم ید هل ملارصات ین (لثح ) و بو زا زدغاک نوا داسف
 داف یارحا تولوا ییعم هدداسو دو هلع هس هناراکنوانش را

 لر ول لک قوح ك ییااعیش هدتنطش و

 ۱۱ سا هاها یاس انوا لاح وشا كع زادبع
 مچی درع ه یدلا له اتعا رظ) یشلا ول بوب مر و تی+ ها لل اوا هيلا یوم

 ه( عرج ) نصح قعاج رندر .اسع و لئاص ییلدلب او و تا

 روک ذم طوف تواوا لح ب >ر هسا د ذم نصح و * ید "دا قوس

 ب ن برغم دالب و عرج ۳ هسلا رولو هدنط ص دن تیک نصح

 ةنطیض كروک ذم لح ادتبا نوا كلا ندنکیدلک هدنا دا تعا هنکح هک

 لر هديل بصذ سبب ر هن رز وا یب رب نانا. هرکط ندکدردنوک رکسع

 و هند رط ناکوک ید تر هتهج ( دوس ) هدرگسع ۵3ر رب

 یدتا مارغا و قوس هن رز وا موتها دالب و هد وس دالد يرهطم یردارب

 هلتیمها رظن هل وا هن هشیا را هک لر و رخ ا ا نا تی
 ربما هرکص نددلوا رظتنم هنن رلغا عاعجا و داشتحا هلیشال ق رة قا

 هللا هیفاو وف هن راتهج (دوس ) دیشي ورد ریما و ( عرج) یراتغلاوذ
 ۱ یدلیا مارعا و قوس

 ىح ا هلتواش راهطا هلملع تاود هن یسلاها هيح دالب هدیرصوت

 تلصاوم همونها دالب رهط» يردارب راه 2 رای دنا تیر هندناح

۵ ۷ TAA 



)( ۱ 2 
 ییعوا هرکی ندکد تا طط یونها دالد لوا ندنول هسا ۷م نا هل اد, 3

 یدتا نرو و هنهدوس نداروا

 بین ندنرایبع ودنک ندا یک جا یا دم رما دانا لعال هرهطم
 هد ریما اشا ناتس بقاعتم یکیدتا قوس هیفاک وق هلیسادناموق لنس

 لتس بنقل موق رم ندنکیدردنوکر کسع هدنداعنص هرزوا قلوا راهو نیم
 ناکوکح هیدتا رارقتسا هداروا هلتکر ح هلع مان ( داونلا یب هع> )

 نا د ندن راک دلا تعبت هی رادع ید یسناها ( هرم ) ندنناع

 ح هعحو قم هنابکوک هد هدختسلا یدتا تع رع ههل وط ندناک وک دجا

 هیحرلادیع هلاتشا راهظا ید یسلاها ( هذحاش ) ن اک ہد ن رق

 دی زادیع مر م ی رد یسلاهافرط ره رع لاو هزل ا

 رابدناوب هدکعا تااخد

 هدداو زلا ین هی هد ا ردنوک ندنف رط دجا یا د ربما نکلا هلل و شا

 یکیدردن فک كہلا راف یاشاب ق رە وا هوالع هخ ۳ تالنس بیعت مع

 رکن هن رکسع وق نالو هدنسهرادا تګ كموق رم نودا قاحملا رک اسع

 هنعلح لاو وذنک ندا مح رادع هن رزوا تالتسو * یدلبا داندزاو

 و و بواوا قوس هلق ٌهمذرشرپ قر هئلوا مط رادتهرب ید ندلئابق رکید

 هدلاحییبدلوا ردق یك هب رکسع "هو نانلو هدندزن تالبنس بیقن دوج وم
 ندنکیدتبا روب هغاوا ملستبولا هبهرصاحینس بیقن عاج محزادرع
 هلا کن هداك ناتلوب داغر دوحوم اغوو ترح الد لانس مو رح تداهن

 هندزن ميحراادیع ربا یم لجو * یداوا ملت كرەدىا حالتس كرت

 لر ەدىا قند رفت هرنصح ماطر یتهفاک ید محرادبعو ۶ یدلر هک

 یدلب ۱ س رج



۱ C1۹) 

 4 همرت] )

 0 وا قوس دار هل سە دناموق مدا یسهلومم دسع و ساق هلو |

 ربیادت ردقن اهد ندهلوک, یجنز رب رول هلواهلوت یلاح ےک رکسع هر ۳

 هلا حالس كرت نزسکعا او هلو هتشملا ه رول هنلوا نآ مار هرب رح

 ما هننشد ردنا باکترا قراسا اوا یوم و تلبح یاضتتم

 /ردیا رابث 1 هسج دف هدفاخ ردشوا ورولوا

 رمالرهد | ال.تسا یدالب هفاک ناثلوب قم هناکو ک هرکص ندو محرادبع

 یناغوقو وشا هم یدلاف سن لج کلا دشورا تک ادا ناد

 RE دادمالا لجال هدجا نا د ربما ت رسو ناه اشاب ناس بقاعتم

 یدتا دادتشا لاتفو زج هدّس دم ریما هلا م رلاد.ع ندنکید دو

 اس راد لاعرا هدولب وط د.جا نا دم ربما هدنرح الا ر ید هنس ۱ ۰ ۱ ۵

 یردارپ هنربو * یدنلوا نفد قرءهل ردلاق هنابکوک یشعد ندنکیدتا

 ندنخیدلوا جارلا ضد مولیلع موق رم هدهسبایدلروک دجا نا لیعابسا
 یسلاها سبت لیجناناو هدلا هلیسامهلوا ردتع هنکر حو یشم ناره هل وا

 هان صح 4ل وط فو دتا تيا ەي رادع هلتعص ا نالعا هنلع تلودجد

 هل ع اع"ا مو مع اشا ناس یاو ایسا هرز وا ییلساب یدک كنب ۲

 ۳ نا حالص نا رهطم نا حالص ید لیعاعسا یدزاب

 هه وط كن هسوکر بسام لر هدب | راعشاههیلار اشم یاشاب قیفیک ندنکیدتنا

 یرمطم نا هللادبع ریما ید هیلاراشم یاشاب ه یدانا ضرع نسلردنوک

 ۰ ید ردنوک ودنا بص هنر او رزوا ها و ج نال وب دەل ؤط

 كنت هلا لج یرمطم با حالصو ردك ه هل وط هل ادبع رها موق



 از

 هل وب هد مقر هدورسص ییدتا تلیعدو دوو 9 یالوط ن دینا ۰ ۱

 رەد نیم یهللادبع یوتلوبهدراکنا تروصلرهدا نیم هنفبدلوا داسفرب
 راعا ندنیضغهنبرزوا كلوب و ه یدشا تدوع هنسرن اد نالوا هدهلبوط "

 نالعا نوزا نادغاک ایفخ داسفالالحال یل ابق هفاک ندننوادعو نیکی کیدلدا

 یدلیا تعاشاو

 دادزا قشحو كحالص مود رم ن دراو ر ا نا 4 هرزوا قلوا

 هدندز كوالادبع نودا ر وصد 1 یتسلاح هل دال ادع هلا هل یحرب كردا

 ناناوا مادنعسا قرەلوا فظوم ندلئابق رکرد هلن رکسع نایکوک ناتو

 هاو فارطاو كرهدا رب هب ودنک هلا قاسم و دع ین: راضعب 407 اک

 دنب رز وا هل وط هتعاج نالوا هددت لبج كی>رادبعو هب یطاج ناو

 SE ییدتا دن هودنک ربا رب هلساک كراوب قرزا ی راک

 تالاف نورارصت یشلا هلعحو وب 9 بودا بد وصنکعا هلع ههالاد.عو

 كموق رم ندنغیدنلا رب ندنفرط هللادبع تیفیک 9 یدتا راظتنا هنسک

 ه یدلریدتا تفاقا ردق نت شا ند ا ناعدم ۾ رب رب هدئناب یم رب اد

 ی رلفدلوا هدکلک 4 هل وط لاو شالوا شزاب یتبلج هوا كوف مم

 ۰ یدلبا ادن نو رلظبآ دادما هن سو د:ک كن رکسع نابکوک قربان

 یرلیصءب بوویح ندنر رب یک یراک دتشاا ددوق حر ۳ مع نسا دص كموفمم

 برج دنملع هللاد.ع قردفاط ییرلحالس روش هن را ندنغبدلوا یراوس

 ناو ا رک اتسع ندنراک دا ترشاسو اد 1 لنت و مايو هحاقکو

 ەسە اد كحالص هناعع رز تاچ ۰ یدشود یرفن ترد چ وا

 كيا رارف حالص مور هدنررلک دربک 4 . و را تورف یوم كرەدىا مو

 كمللاديع نددت 4 یغاشا یتسودن a سهر تالش ییددناوب هل دصد

 لتف ید هل اد. ۰ یدار ونک همالاد.ع درب نولتوط ندنفرط یرکسع



( 1۷ ۳ ۱ 
 ل فازا ند باید 3, ei ناف 1 هد وط e ید مادعاو

 کلا لئابق نالک نویعا ه راع طف رایدنا هد کلک نیقآ نیقآ اهدناقرب

 هب راح هيا هدول واط ۵ یدنا ردنا راظتنا هه نوزوط هدفارطا

 ندنفرط اشاب ناتس ییدداوا هدکعا دادتشاو دادتما هل رک دنع نانکوک

 رکسع یناو رادققر هناوا بلج ندنتمج عرج راققلا وذ ریما همهنلا ربخ

 راقفا او ذموف ره کد هک ا رهلوا دادما دهالا درو هه وط اتو مس هلا

 برج لب کچ ناک وک ندا تعال ه>الص هد :ةددلوا لصاو ههل وط

 ر هریک هوب وط گم ندک دنا ناس رب و رامرات یزلنو نوشتوط هلاغوو

 یدلبا تا ال» هلا نیس یداه ناناوب هدنناب و هلند.

 یمهراما تب رفظ رب ندحالص بناح لئابق نالوا شک هندادمآ كحالص

 هلن اد,ع هلن مس یرلک دابا سح ید ییعددنلوا لو ڭكءؤف رخو ندن راک دمروک

 ډا راز ر وام هدزالع یراکدتا دشح نکا تویمهدنا موه هنن رزوآ

 ناس ر هدرالګ یزاود:اوب ین ههوف رھ ۳ لئاه "الوا راتعلاود رعما

 كي>ادنعوق یطاج نا لر هدن !تکرح هنر ز و | ست لبج هرکصندکد تنا

 یدلبا ط,ض یروک ذم لح بودبا منرهنء ی رکسعو باحصا راس
 كحالص هد و٥ هش ل رک ات نفل هن داما كحالص نك دنا 2 لاد

 هلا دن لس ترص كرەدىا ٤ ۳ ساس ور هلا دائسا ی: رافدلوا تاس هلو

 یدلنا برم
 دالب ندسنت لبج هدلاح ینبدلوا هدنتهافر ید نیسح یداه راقتلاوذ ریما

 توقارپ طوس هنر ر ز وا هروک ذم دژلب ین دم وک مان مرجحالا دجا راما هرکرص

 ندهدنلوا برح یلیخر هدموف هلو ه یدتیک هنتهج ( ع زج ) نداروا

 یلغواكنافاعم هللادبعربما هکر دقوش * یدنلواتب رفظم لاصعسا هرکص

 ندرمصا مود ص نولپشد نددت مل وا شعلوا ہرضاے هلم ونه مارا



۱ ۱ 
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۱ 
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 . تو

(e) 
 یدلوا میلست هنفرط محراادبع ندنفیدهلب راتروق
 ٹر اهم هن رب رب یرلبکوک مي صو یرنشه هدنرخآ قد رس ناتعش ةموق ممدنس

 یدلر و کح هن روهط هربقو هب راو هربشک هتف ی

 چ( یدورو كناشاب رفج هلبزع كناشاب نانس چچ

 ( هجرت )
 یرادهنزخ كناشا نسح لاو قبا اشا رفعج هلا ی و ۱

 یافوتم هرزوا یناّقع نوناق هدک دتا تافو هیلاراشم یاشاب بولوا
 هی راب رس تم ناف دن نال وا هدتهدخهدنسهزاد كام لاراشم

 ید اشا رفعج هلا یوم هدهرص یشدنلا هنولاره هراد یرانلوا یال

 سدان بم تمیخ مادمنیاب لرد ها راد

 مک احو لاو هدنک اوسقرهقچ هللا شبح تلا نامز دعب بوو

 هنمارم تمام هارهشود هسا وس زارحا یشالو نع هدناوا ینیدنلو

 (ردشملک هنع ندنک او بولوا لا

 نالوبعوفو ندنفرط اشا نسج یاس هباشاب ناتس هدنلواح یسهنس ۷

 قوج ندارا هده سیا یدلک تعلخو ترازو هبنر هن رزوا اهناو ضرع
 * یدلبا دو رو یربخ یکلیلاو كناشاب رفعج هلبارعكميااراشم نرسکمک
 راروانودیک نح روسم دالب قرهلوا هبات هعفد راتغلاوذ ما قلاراوب و

 نایکوک هرکص ندکدابا لاخدا هتعاطا "هر اد هللا لیکتتو هسرت ینسلاها

 "رام نالوا شالوا التم! ندنفرط میحراادبع هس لوا هدبولوا ندیتابمم#
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 كلوب ه یدردتا دایقنا هللا هم رت یخد یتسلاها كرهدا دادزتسا نس هلج

 ندوزوک فه لا رافتلاوذ رشا لک یربسخ یلرع كناشاب ناهس همش ر زوا
 یدلبا ندوع هاعنص

 هدتموکح ۱ رادزتفد ریما اشا ناثس هدنلوالا ع ر ر عوق رح هنر

 یدتسا لتف

 لوا ندندنک هرزوا قلا ماست یه رخ ندنفرط افاب رفعج قحال یلاو
 هدنغدلوالصا و هند ر اشا ناس مود مه ندنکیدلردنوک ضوضخ رومأمرب

 تمرح هدا ز ندنفر ها ارا شم یاشاب ںویمر وربخ ند رومأم

 یدم هدا ا یاا یشان ندنس وڪڪ لاک ند: کدر وک تاک رو

 ( همر و
 ندنفدلوا یثرب یک رصحنم هرابلاو تلود هنزخ هدرانامز وا

 لتق كرادرتفد الاغ نوجیا تامالرتسوک شرب ندهنزخ هقحال لاو

 ( شئلوا لتق هکیللوا شک مزال

 ید شان ناس قرلوا لصاو هر ۲ 7 شان رفع هدنلو ال ایداج هةمو ره ا

 ماست >او هد د لاک یتوک رازاب ی ج وا ییرگب al رخالایداج محوتم ها

 هلا Eb رفعح ت دا رن هارد ا یدلیا کار هلا اتو وز عو

 نالوا قسراع هدشهار یاسا لر هدا تکحرح داع ۳ ناثس ندع

 یک وا كفرش نامش ینییدلوا لسخاد هنا نودا داد شا كااهتسخ

 ندمارک هنظم 9 هدرو دل. ھه یدلبا هر را دلاحرا ی 2

 | دلو ۰ نقد هی درب یش اعم كا را رطح لداش م حش

 هعاعا ید دمو 7 تبص نسح هددناع طخ اشسا نانس ةیلاراشم
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 هد ةسلا یداو 5 E ره ندنلرع * ىدا تاذر نهاوالا نوا ۳۹

 كجەيعا فو هد رگ یدا هسا وا شمالوا لرع

 كىلا یوم یافوتم دهلک دوج ال لاو یر یتافو كناشاب نایس ها راه

 لجزما رع یاد ندنفرط ووا قنادا هریاصتو طی یتسایشاو لاوما
 هابص TER ا ارجا یا صا كلا یوم یاسشاب مون نوک راو

 اهد هلیتیعم و یراقفلاوذربما یساننشو ید ریما یلغوا كنادشاب نانس

 ازم مو مه نور Kus یاسور نالوا هدام هرزوا یاب هارد ربا

 در یو کر ید اشا رد رقعج هارد د ںاھع سالا رڳ

 (همحرتمل و
 قوقح هللا اشاب نانس كناشاب رفعج هروکه نراتاور كرلخروم ضعب

 هراقو وهام درجم نوما هرداصم ینلاوما و فقوت یناغوا ندنخدلوا

 قمردنلود دنت مدخ ڭرەدىاەس ر هدندز ید هجم ربمآ ییح قدهلا نوجیا

 (ردیوچبا

 قئلوا ا دشا یتنافو كلا شات ناس جد محرلادیع یصاع 27

 كنسودنکو ندنکیدردنوک صوصخ لوس مع اشا رفهج ندنفرط نوا

 ندغعوردو بذک اظ رب هلک ندنشیدلوا یناها كياشا ا نانس باس هننابصع

 نالعا قر هلا اکو ید اشاب رفعح ندنکیدتا ناب رايش رو ن نرابغ

 هزاصم هدر ونک بو ردنا ارحا یر رهش قرهنا راد ؤط نوا ترس

 یدلبا هداعا ی رالوس رع قروزا رلدع اک

 ندن وب كر هدا د..ع تص 1 3 وت رب ل وال ها صم وشا e رلا دع

 تودا دصاا و ۵ دا هلا دچا نا لیعاعا ربما هرز وا كا هداعتسا ۷

 ید یروسم قره وا لحخاد هلاک وک فساصا ره هلا هل.>و سااسد یارحا ۱

7 ۳۳۳ VE EK IBA 
AN NR 
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 لصاو هلع مان ) قلا ید) لک رح ندر 3 مجوتم ه دراعص ا رتعح

 حاص یسادرف نور و قانو ۳ كرهثا هر وک لام ل هدندلوا

 ناطر هدنقح راتفلاوذ رسما هللا بلج ةنندزت ینهرک ع یارخا هاب

 كراراکضرغوبو قرەلوط یغالوق هلل رانکو ظیغ و تار وزت كراروزم
 یدلبالتف هداروا یراععلاوذ ربما كرهدنا داما هننارب وز

 یسنربارازاب یعشب نوا كالاونش هل نکرح ندر وک ذم لسح
 ندنتلصاوم هناعنص ۰ یدتنا وزن هرصق نژواوا لصاو اعض یوک

 ید رما ندالک و اض هلینسهطساو دمج ما نر هرکص
 محرادبع موق معذیعق ۰ یدردنزوک هن دز كعح زادبع هنابکو کن وجا ملص

 اکا رلتعلخ قرةنلو ۱ لاسعتسا هر اتارفوت ولو تام ظعاو ت رستم لاک ندنف ر و ط

 یدئلوا

 بنس ندسنفرط محرلادسبع e هلتر وصوب مودي

 ندا روا و یاو | هلل اتعاطا هندن وم دف. ]> هدفدنا اوا لاوس یدورو

 هدننرهعیکب للي ,وس ی کی دلک هد ا تاد حالضا نوعا یس لاو كلداسوو دف

 بوق ندر مود م ے9 ندنکب دلناتدحو بضع ءراهطا ے < حرلاد_

 كا ت تدوع هدلاح یتیدلو ۱ ودنربارب یی درلنا لوب ہد دزو هنن زسا

 هراجاغا نانلوب هدن ابکوک قر هنلوا تفرڪو ذخا یسهلج نکا هرز وا

 رابدنل واتبلص ندنفرط مح ات

 رهدنا لدبت هظیغ یطاسشت هیوا لصاو هاشاب رفعج را ترودکر بخ وشا

 تن هدنرسنبب ید هلباساق ماما هدانناوب م یدالباق یننورد بضغ شت آ
 یدیشلک هلوسح تلاسم ب ولوبعوقو

 ندرهطهدالوا نانلوب سو هد لوید هدنداعسرد هدناولح یسوهنس ٧۷

 یدلک یربخ یکیدتاتافو كن یحم لع

 كرەدا زیهجت ركع نوجحما كءا رح ةن رز وا مح ادیع اشاب رفعج

 بودا صار اترا هس ر روا هنعوق رر Ii ید یرګر ا یسادنهکو



)۱۹۹ ( 
 لضاو .هلخ م ان( نذام ) موفم ندنکیدلبا قوس هننهج ناک

 یدلوا

 لیع اما ربما ینوک یسنرا هعج یی د نوا كس برش ۴ همؤق ره هنس

 امت راد لا را هللدوعو«لحا ند درد وب صا سو لیلع اناد دجا نا

 بصا م اقمع اف یتیدااسهث یا یلعرما همام هدنت افونیحو ندنکیدتا
 فیطاتورب سمت قر نوا اسک ارلتءلخ ید ندنفرط اشاب رفعح ندنکیدلبا

 یدنلوا

 بب رف هارواو تاصاوم هل مات هقاذعلاتب هلنکرح ندنذام ادهگرما ۱

 لسح ید یعاج كح رادع ندنکییتا ف ارح یل مان ( قتشلاذعاف ) ۱

 نولوبعوقو ہی“ جو هدندعتاب رامتهدنرلب ندنراعلوبشعا داشنحا هروک ذم ۱

 كانعاجمح رلاد,ع ۰ یدلوا ر وسکمو مر ییعاج كي> ادبع هدار ول

 نادجا ما یردارپ كيحلادسبع ن ائلوب هدنر ز وا رو سم یربخیمارمنا
 لاقئاو لاجاو لفاوقدش ندلمیییداوب نامش هدفدلوالصاو هنج رادع ۰

 . یردارب قیفرک ب ودنا تکرح هرزوا قوط یی( هلسرعو ) لیج هلا ۱

 هفاک نوجا برح محرلادبع هد هيا یدلیا راهشاوناب ید هود زلادبع
 ندنغیدنلو هداشرب بب رد ه( رهط ) قرذقیح نا اک وک اناذ هلب رکتسع

 دن رز وا محرلادبع هدرنظ جد لر هطلانیا هادرعربما نالوا هدهلب وطو

 هادیع موق ره یشانندنسسلوا شلوار ندنفرط اشاب رفعج یسعا تکرح

 هرکص ندک دا ناسا 2 ق زهر وا هدر وک نمل یک رادبع ب واک ید

 تع كيحرادبعو ه یدتوط ی هلبعو لبج لوا ندنجراادبع نا دجحاربما

 + یدئلواعیراشت !لاتقو_ر رح هدنتهج ةفاک رال ع نالوب هدنسالیتساو هرادا

 نیا لعرب هاو بوم هلک هن اکو کۍ ترا هرکصندقدلواناشب رپ هدموق رم لحو
 اتو ۵ نیل در هظفا ع تګ هل بها نابکوک ندنفرط نیدلاسکش

 ۰ یدلبا طط ی راوجو فارطا كردا لوخد هن ایکوک ید هیت اعع

 ب ویلاقرب هقشبندرالحمان (نوبم )و ( هعح)و ( بونذ ) هدنل كيحرادبع



) ۰ ۳۰ 0 

 یدرع و رماو ۾ ۰ یدلوا ال سا ندفر طظ ar اعع رک ا یترطره

 هڪ” محرادبع ¢ یدلرا مارا هدار وا رد اتدوع ۵ ) ن ( ندوعسم

 هات 2 اسو یو یورد بولیکج ۵ ( بولد ( قرفار رکسع یاکرادعم

 هدندار وا یسودنک ن ودار ,یدسجا یردارب ید a ںیم ۳ لك ہں اوط

 هسا مود ر ندنعیدلوا دم یردارپ رکد هدفرشدالدو یدئتیک هقرشد)لر

 زود الصا روح رادع ندنغیدلوا نیعراط یشانندننواعسش لعح رادع

 رارف هلع مان ) هجھه) ندنکیدمهدنا رارفو تراس هدهدار وا ككا دەر و

 نصح كرەدا نەي نفح د لس راب ید ۵ دم وق مو لڪ هد دنا یدتا

 ی یجدرادرسدعرما 4 ىدا نصح ف اک هذرشلانالعک )

 نانو هدر وک ذ» لح كرهذبا تکرح هنن رز وا فرش دالب هلا هس اعع

 لافتا هلدابهنا ضرع ییود ر حرا نجرلا دبع ندع یردارب تچ زادع

 هرکص ندقدنلا هسنعاطا راد تف لانقو نرحالب موق رملسحندنککیدلبا

 هد ینیداو ۳۰ نصعم موقع قراس وا کرج هس زر وا لوح )اقییاع

 ۳ ۱ یدلدا هرمصاج

 هنج رادع نا دجا یردارپ ناو هدنبم كی رادع هدنس هنس ۸

 ادفکرما یکیدلنا ناعسا صضرعو اف هنلود باح لر مع یردارب رکید

 ناثلوپ هدند ب ودنا نا “۱ ضرع ید مود رخ ندندزاب هدجا مود رع

 یر و لا: نصح دک در دل هد رادرسرما سلا مسا توو نه

 میس ا کلا ماش رحتالاو هن اه و نب ارح نالو ها "ورد

 وشا" 4 یدناوا لاسرا هناشاب رف رععت هدکلرب یسکنا هلی اد یردار ] , قردلا

 ايسا ضرع دوا هوا لصاو هی زاد رع مود یزاردارب ۳ رمح

 رەع> تیثیک ندنکیدلیا نام نا راډ )رسد ربما ییکسحهدا ناف ك رەدىا

 لر س هط ساو صز صاع لوس رح ی دندنور طلا راشمیاشاب ضرعلایدا هاشاب

 هحربا 7 قردهلوا لس هد را رادرمسربما مود رح نک د داردنوک یسهقرو نانا

 مود رمل اا ی۶ی ' ۱ هادعرمما هدنرلو دا اه نیم :la مص نک ر واک هناعزص

E AE 



 یعوضخح ینانندنوادعو همدان نالوا و رب ندمدقم هدانا م راادع

 اشاب رفعج هللابقتسا كرادرمسرمما هللا هیلکرک اسع افاعم موق رخ قردلوا
 ماد ناناوب یرک ا ودعو صاخ نکا ےحراادبع ۰ یدلردنوکن دنفرط

 رادر سرما هد افهن هد هسا یدح وا یکنر كن کب هجر وک یتافاعم یگنا

 رفهجو "م یدلوا لخادهاعنص قر هللوالابقتس) هلماشتحاو هبدید لاکدجم
 همش قند یارو ن اب وااوراد ارمین ی ۲

 راضحا هوا كرل روتک هن ر وضح ےحرلادع موق مع هدلاحیراقدلوا ۱
 ههوق م اشا رقعج هدراضح دز نولب دتا داعفا هیس رک نالواشعوا 1

 ض |ریسلز وتوک هنادنز | ارطاراد هرکص ندک دلی وس راز وس ریما ںاتع

 ۳ ضع نالوا ه د نوح م وو رھ رګ ادهکربما هدورصوا و ٭* یدشا 1

 هدسنحا قلخ ردعلوا هي ادبع ندنکیدنک ندنلا یرمصنانع تويم .

 لاک حر اد-بع ندنکیدلبا قافعساو تراتح قرهر وا قرون و تاقوت

 وخد هنامنص كموق رم ه یدتیکه هن اه ہبلح كلر هیاا اکب ندنفساونیرح

 كروب نعموب بول وا یتوک رازاب ىجا كلرخالاعب ر یسلوا سوخو
 تافو «دنآلوا كل روو ندنا ادنک رعرما ید ینوک هبنشکپ یحندرد

 یدلیا

 دهاز و داع مود ص هده سدا یدئلوا بص: اره ک سيك مان اغارةص هش رب

 موف رض ند:ةددملوا یا را شدا تولواتادرپ ردا اغلا هلتدابع کلات

 دو نوع کو هس رب ك:سلاها #2 ےل وا ق ¢

 لبج ىلج هادبع مود رم * یدناوا بص ار و هاد.ع رادزنفد یا

 یدتا تدوع هن اعنص هرکص ندفدلوا قفوم هس هرب رب كر وک ذم

 زوهظالغو طعت بقاعتم وب بواوبعوقو رقفوسخ .دنفصن ر وک ذمرهش
 يدل تافو ندتلحا ردسعک نوح كب نیا



(۲:0) 
 هدنزاوج رعث تولوا ناسا رب و مارهنم موق رع قرهالوا قو. زادرمس نوش

 شهردوک هرمدآ نوا شا ءب ب رطب ندار وا هل رارف هل مان (قناع)

 كنیعرمش باغ فد رش .چا نده ر کی یار رراثلوب هددت د یجدموف صو

 دلتکرح هسا رز وا موق رم هسيلایمومیاغا ب ور و رب خ غی دلواهدیقاع
 نیعرش مور ید هیلار اشهیاشاب ندنعیدزا هناشاب ردعج نیغ ڪڪ

 مود و * یدردلوک ین هسي کمال اغالیعاعا هرز ات وتک طفل ات

 هیااراشم یاشاب _ دنسلوا ش دو وا تسدرد ندنفرط فاش رشدجا یعرش

 لستق هدنآ یلوصو تولب ردنوک هباعتص (یلست هاغا لیعاسا نالکندنفرط

 یدالوا

 ۰ یدنلوا بص رزین ا کەن رب كنيبلح هاد,ع هددس هنس ۹

 هنارع دالب و ناکوک هلی دصغمر ود اشاب رفعج هدنفرط ةموق رههدسو

 یدلیا تدوع هراعنص هلا راذکو توکی وقح

 ب ولوا هد ر وک ذم لو رين دهد دم تدم ديرما نانو ماقحع اق هدهدعص

 هدعص رلتف و یل خر قالوط نددا-فو فاتفو عداقو ندار وهط هدقا طا

 نا-یصع بودا تیلالقتتسا یاوعد یجدموق رمو شمام هلان هساتهج

 هنب رز وا هدعص نوح یلیکتتو رهق ندار وا ندنسساوا شتسوک ی راهراما
 نادعص یابصع هلادج دن رز واكو + یدنلوآقوس هب رکسع هوق

 مو قرهلوا لخاد ههدعص هبل اععرک اشع ندنرلکدتبا رارف كرهدبا كرت
 يدنلوا بصد ماتمع اه دموق صلح یحدرفص

 موقع ناسناوب سوبحم ینوک ی جلا نوا كلفن رشنابعش یسەنس ۰

 4 اتو ۰ یدنلوا بد رغاو یفن هتداعسرد اتیف رز هاا شاتکب محرادبع

 یدلدبا قیفرت هلاغا شب ورد ریما ردق



e 

(er) 
1 

Beه256 یدور و تیاشاب مهار هللزع كناشاب رفج - 

 (همحرتمل و
 هنسهدهع یکیا یماغا یرابرچکن یلاع هاکد اشاب بهار لآ یوم |
 4 انس روس ناسحا و هجو نگ تلاا

 یکیدلبا تکرح ندنلع یتوک ی د نوا كف رش ناضمر قرهنلوا بصذ

 یکیدشا قف ییندفیح هنا كتاشاب مها ربا هیلاراشم و یالک یربخ

 یدلوا تع رع یھت هتداعسرد اشاب رفع

NYاشا مهارا هزژ وا قلا ملسا دان رح هدنها را مرڪ یس هنس  

 تلصاوم هود ید اش ا ےھارا تکرح نداعاص اشا رفعج ینوک یحنرب

 اشا رفعچ ٭ رلیدلنا تاقالم ه درعا شاپ مهارا اشا رفعج ندنکیدلبا

 ۱ اغا ىلع ر ومأم هنصصو دخاو هنس ےس اج اب ر هرکصندک دک نداعنص

 سلجم ناناوا دفع هداعنص یتیراهطیض مظاتلاب یرتافد ندبا اضتقا

 هاشاب مهار نوعا یدادزنسا درو نم علم كرهر دا رم _هنساص اأ
 یدناوادادزنسا نداشاب رع >٤ رول نم خاسو م یار ۱

 ن لوا یساضر كمملاراشمیاشاب یلح هللا دبعرما یمارکک كناشاب رفح

 ییهسوک مان ردیح اشاپ رفعج ندنغیدلاق هدندزن اشاب میهارپا رەد ا تقراغم
 یدلبا تع رع دن رالر هدا تصف

 كرەدا دمع ضقن مساق ماما هرکص ندنتع رع نداعنص كياثاب رفعج

 رک اسع ناناوب هددعحو رافعو فرش دالب ندنکیدتنا ماق هنهلج تلود



۰۶ ) 
 هرات لر لنا ۶ یفاوم یراهدئلوب هنن روا یا صع ءو رم ا یس

 یبیبلج ہللادبع ریما نامه ہلا ربخ ندنفرط اشاب ےھاربا تیک ٭ رایدلکچ
 ۱ دن رزوا رسا ماها توردوک هات ص لوا ندندنک كرهدبا بص رادرمم

 لصاو هناعنص ىلج هلذاد.ع مود ره کی دلتا صا ییسعا تکرخ

 مایخ زکر هنهاکش یهاک زام دیع نالو «دنحراخ نوعش باب هدنددلوا

 یدتبا هبرکسعو هب رح مزاوا ریه هلا

 چچچ یملماعمع اف لاو كناشاب رفعج هلتافو كناشاب ےھارا ¥

eىلع ىف رەنا ل هدک دلباتلصاوم هرامد هد رج ندهد اسان  

 یجب س ی رک كلو الا یداج هدناوص و هلع مان ) هدعم ) هد هسدا

 9 نسسح نوفدم e لک ن ا | تاقو وک سرا

 یدنلوا نفد

١ ۳ ۱ 
 نالصااا ءململاةودق یشن تسو یسهکت اشا یطصم هدنداسرد
 یاداتتفا س حرس لندهنولخ خیاشم نکلاسا ,احاصلا اه مع

 جحلادعب هلا وص رفن قرق هدقرم رو و هرارسا هللا سدق یران رضح

 لصاو هر نار تھر هلن هبصق مد دار هیک هنع حایسلا لجال

 یاح نع لاو یسهب واز و یس ۰ رفا ا همصنلا راد ماقمو

 اب نسح روک ذم هردشمملاب راقع و فاقوا گارد ان ندنفرط اشا

 یدنفا نسح e هتاور هدهساروئلوا نط یدنفا نسح هلاراشم
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 ردیوفدم هدمرب لک یا ترحه هدنخح راز )¥ همراد !

 یهاس هل رل دنام رد اغا دج اغا ناعلس ندتداعسرد هدنالح هم وک ص شست

 شماعا تکرح نددیبز زونهیخد اشاب رفعحو ندنغیدلوا لصاو یرکسع
 ہیک اوز رکید تھک اشاب مهار هلن أغا نعاس مود ره ندنسکل وب

 طیضو ییسفاب هتالو روما قباسلا فاك هلئدوع نددب ز كناشاب رفءج ردق

 كناوغاوا هاو ندنرلق زاب هناشاب رفعج نوریدشل را زق یتسلبا لاوحا طبر و

 تدوع نددنبز ید هیلایموم یاشاب ندنفیدلوا هدناب وب یار ك هل
 فن ید ۱ نیل و بص كناشاب مهاربا ؛یلج هل اد. ریما نودا

 یاشاب ىلج هللادبع موق رم هددسبا یدزاب یتغیداوا هدنسهدهع یقارادرمم

 فوخ هننورد یثأن ندنتفرافم یکمد فم ن سلوا یساضر كلاود

 یلج هللادبع هدکیدلبا تاصاوم هرامد اشاب رفعج ندنکیدریک شالتو

 باج یرکسع هلجلاب نالوب قبعع دوجوم هللا + رکسع یاسورو اما فاك

 داحاو قافلا امام هلیسودنک هدنصوصخ كماعا لوبق ییاشاب رفعح كر هدنا

 نالواشلدازوا هللا فاح یس لج نوروتنک فرش یه نوعرلابا

 داش يصوصخو و * رلبدلبا قاثیمو دهع ك هل روک ندنتلا كغراص

 یخ د هنغج هئلوا لنق كن هسیک لوا هسیا رولوا نر دلبب نوزاب هما یوم یاشاب

 كلارا یسودنک هلا یوم یاشاب یا> هللادبع هرکص ندکداربو رار

 ندنسشلوب لورعم كملاراشم یاشاب و یتفیدلوا یماقمغن اف یاو هاایستو یر
 لرعندقملماقمءاف كنسودنک نویمهلوا یراح یذوفنو مکح هشب الو ینالوط

 رفعح عج هیمهلوا نک هععق دل وا ضرع ۰ را ارتتکوش را رد درع هتسلا

 ۱ ۱ یدلبا راعشا هیاشاب

 لنت هدننردلوا لصاو هناشات یکی وا نالوا تنام كنا
۰ 

۰  ۰  

 تنواعم هب ودنک اناا ہد تح اح نیح و نج هلوا ربارپ هلا مساق ماها نوشود 1



۲۰۰ ( 

 . داحشاو قافتا دفع یسیکبا بودا لوف هیونملاب ید ماما یربزاب یتسایا
 كر یرالحم یرلفدلوا رک اسع نائلوب هدفارطا یل هزمادءع ندن رک دلا

 ندن رک دلک هیاعنرص راغشا بجوء رب ید راو و یدزا راک هناعرص هلا

 نانلوب هدنسهراداتح ندلاسعش نا كنياعرءاو هعحو راذع مساق ماما

 یداق هدد كلف موق ص یضح هل وط نکا كرهدنا التسا ید راس دالب

 هنابکوک یلغوا رکیدو ( نالک تبب ) نسح یلغوا كعساق ماما هترزوا كوب
 رلیدتنا زواجتو تکرح هننراتهج تل اروضح ب رق
 ىلج هللادبع هلیتمج قلوا یتبو ليم هاشاب رفعج كنافاعم هللادبع ربما

 هنن رزوا صا یکىدر و بفخ هرکصندک د ردا تراغو بهن ی رداح تموف ر

 هدنرگ تدم كنافاعم موذ ره نوریدتا اھل ید نسهناخ نالوا هداعنص

 یدلوا ابهو وج "الماک یسایشاو لوما ید تا راخداو كاردا نونارف

 ندسفدلوا یامولعم ندشیارب هل وب هدک دار ورخ هېل هللادع تیفیکو

 یرلف دلادل رک اسع نینگ,دردلس هللا نیع و مسد فج هرلوا جد یساضر هوشو

 دهساوعت قالوف هد ود هدهسدا یدر و رارحا هرزوا قوا در لاوماو ايشا

 یدنلوا دادتسا ندرکسع رلیش ضب کلا
 در هل ات« اقم اقه دو صل رها قوس رکسع هن رزوا هدعص مساق ماما قلا راوب

 ذخا هدعص ندنفرط مساق ماما یشانندنسعا كرت ی ہدعص بویمهلوا ردتقم

 | یدادبا ضیقو
 كعا حالصا یی كبلح ههادیع هللا اشاب رفعح ندلاسعث نبا یلعرعما

 هدعص كنملح ها دع ندنکیدتا هناکم هلا هہلارا سم یاشاب نوا

 الیتساهرکصو یتسلا ندندب مساق ماما یبهدعص الوا لرهدنا تکرح هن رزوا

 صا هبیلج هادبع هلي سدطعاو مود رع رمما یتسهرافیح ندراتکلع یکیدتا

 بویعا اصا كرهدبا لج هب هسدسد ی رها وب ىلج هاد .ع هده سرا یدتا

 نوع > دو هب رت كنسلح هادیع اشاب رفعج ندنکیدتا تایم هدنتواهش

00 



 و

۲۰۷ ( 
 قوس هشرزوا موق رع هلیسادناموق كر دیح رها رهدا "رهت رکتسبع

 یدلیا مارعاو
 دج ا ریماو شا ورد ربما ها رخ ی یک دلک كن همود مع رک اسع ىلج هادنع

 راغ فشاک یهاسو كب نسخو ناضمررماو نجرادسع نا

 شلک یحدیراهشا یخ هيف ندنراصنا ساق ماما قلارا وب و هل رادناموف

 رک اسعهن رزوا لردیح ریما هداح ییداوا دووم یخ موف رم ندنعلدلوا

 نیس رف هدلح مان ( نیتبف ) هد رف ( ضع ) ةن رق ندنک,دلبا قوس هرفو

 ىلج هادسع . رکص ندقدل وعوقو هد دش تاب راح هدنرد كردنا ناقالم

 یدک هنتهج ردیحرما یسرک | زر اسع یردلوا ناشیرپ و مزهنم یقاط
 یک یکیدلدنارتسما هدهب راح یاتنا اغا فسوب نادنهگ كلج هادو

 رفمج هرامذ یس هلج رکسبعو تاوغاو اسورو ارمانک هتفرط ردیح ریما
 ید اردنوک هر اشا

 لرکسعو تاوغاو ه رکتسع یاسورو اما نانلوب هدرامذ اشاب رفعج

 رسا رک هدنروک ذه ب راح هللا بیترت مسج ناوبد رپ بک زم ندنس هلج

 تاوغاوا رحا داک نالوا شم هتفرط ردیح سما هع نهلادعب رکو شلدنا

 هبناصم هللا دندش ناتع قرهنلوا بلج هناوید روضح ه رکسع دارفاو
 یعاسو لفنرفو نالیک دمو كب نسحو ناضعر ریما ءزکص ندکدلبا

 ۰ یدلنا مادعاو لتف هدروک ذ٥ لح ییراهشلایبع هیفذو یرلاغا فشاک

  هیهبراحم ید كنار مان شی ورد ریماو نجرلادبع نیا دجاربما هوکصو
 ا ره دشناح ردیح ربما هلا را رط ىلج هادع لوا ندر را ادن

 یشان ندنرلک دلبا تفادصو تعا تااو تح و تر راهظا

 ر رست و فیطات قر ەهنلوا اڪ | راتعلخ رغآ تباغ هناموقم

 را دئلوا

 هسشنصف كنه رخ ندسنورط اشاب ےھا را ینوتم هلبارع كناشاب رقعج

 ندنسهراذیچ تمذ شورغكيپ ناسکسهباشاب رفهچ لجرنالب ردنوک " ارومأم
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 .مدخ نداسنص یا ندسنفوخ لاک ندهملایموم یاتشاب موف رم ینالوط

 ك ( يشفلوا عاعشسا هداوح هداروا بودا تع زع هرامد قرەل ییعابتاو

 هلاشا , مهار طرق اع كاتشاب رفعج هددسا یدتا ناب ۳۳ <

 لائتسالا لجال هل ءاغوا كن اشا میهاربا یزفد ییداوا شمرد ہک

 تارا ضعب درع نویلوا یشا یدنک ید موق رم ٭ یدردنوک هموق رح

 اا ضد ناب هدنرذعم ضرعم يدا هل راح احل او رارمصا ١ كضار ها

 یدنلوا لتف بویملوا لوبق یترذعم كموقع

 هادغو ندنکندتا تاصاوم هذقنم هلتکرح ندرامذ اشاب رف-ج هدنح وب

 هب هعاق نورد ی رد علو ىس ەي ند وعش تاب ندنهدالک | یعددلوا لايم

 قلح كرهدا روهط فیحارا انوک انوک هدنحا اعرصو ¢ یدردلاق هرص# و

 ندملاراشم یاشاب تد ردح ربما هداننا وب و ¢ یدشود هب هشل كن او سالن

 هر هعلقو مقاو هد ته ندع اص لوصوان هناعّبص لرەدىا نک لوا

 ین روف امنص لاها ندنکیدلبا ما کر هل مان (لجام ) بیرق
 هسش درب رد مد ربما قرهعیح وراشنط مرح الاد ج ا ریما نام 2۱لحال نولاق

 ندنسلواولاشیرو روس هکنوح هد هرص ینیدنا ناما نوا یلاهاو ۰ یداک

 یغات لیس یسهفاک كنه رکسع تاوغاو اسٌورو اما نانلو هداعنص نورد

 ندنف رط مود ر ربما هنس هلچ ندب راک دلک هندزپ كردبح رما بوفیح نادر 0

 لوخد هراعص یجد مود رم راه | هرکص ندفدنلوا تک ۱.رلپ ا E ارم ىلع

 ىدا قلا ےس لر دبا تسدرد ف یبلح ها ہال ہک دكه لا

 با یبلج هادبع هدکداک هلحم مان ( نایس) هلتکرح ندد اشاب رفعج
 .نننکیدلبا راعشاو نما هردگحرما ین راقلوا مادعاو لق كنبراشاداب
 رلیدنلوا مادعاو لند هر اےس رلعوق رح صا بحوع رب
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 ) نوجا كعا هللاعم هیاتشاب ب رقع لباس اا و س یلچ هللادبع

 هدنعالق و نوصحرثکا تنهام طخ كرهدبا تفت هللا مساق ماما

 یهموقرم عالف و ۰ یدال وط هب اعتسص یهظفختسم رک اتسع نانلوب 4

 نوصح هرکص ندکدلا طبض مو مح امالب راکت ما اما

 ترضم «یدلا الستسایلاحم و دال نالوا قحلم هب هموقرم عالق و

 ندنسالتسادب ثاموقرم ماما هروزم لاح .هنکیدل وا و یر كنەمىسج

 شملکود ران اف قرەلوا راهراجم هجنرد ههجتنلوا دادرتسا

 قجهلوا فلت رلناح ردقن نوجیسهلوا دادرتسا راکت هنب و ۰ یدبا

 ربما هللاقلا لجال موفرم يش هکروسلوا وش یخد یسجنکا كرم

 یراناق كن ركع دارفا وا رما ردق و هدهب راحم یدتا رایج ۱

 هدوحوم هوف یمان ندنامأت نالوبعوقو یک ینیداوا بیس ها نتف ب

 هسلا یسحنجوا كغم .. یدلوا یراط تااصقش هدر هن رکسع

 هل رث ال وس هبهبعر هفاک و تچحوم نوف ها یسسد یواش كوفر

 ا شا : یداوا یر و هیت تیموکج دل
 كند نا مو اب هل هحو هم کا راهظا

 اه

 هدرا ران 1 نوسروس نوصم لو ندنرورش و اد ۱
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r Rsلر هج هجي زەتلم و تلود  

 ( شوا هدد راسخ و شمارغوا

 ندهارا هکر هدار وا ےس ولوا او ه) عر ) بد ردد ادص اشان رفوج

 تیاف هل رح نار وک ذم لل غ ینوک اص ىج درد نوا كفن رش نابعش هرکص
 نانلوب هدا: ج ر 2 هددساا یّلاوالص و باع: بم هلل !یالا من ممئتحو نط: ظم

 ندفرطرلمح* صد یسهامرک ها :ص هدر وک دهم وب ی داک هناتسد

 فارطا كلج وا دلت بونا ا . رەق ر و دف نا ندنفیدللوا هدافا

 لا تلخ ناه سایر رک اسع یکیدل اب اج ه اعنص نددالب و عقاومو

 ٠ كرت هل يها. كنيىلچ هاد, موقع یدالب و ع الوو مقاوم یرلفدناوب
 ا ور هرکصندک دتا لماء هلادشو قاع هنسس هلج یشان ندنرلک دشا

 كرادزفد ٠ را ا رهطم نا ےل | رنا نکا ندرلن وب ن وللوا وقع

 اسک ارلتعلخ مهبنا رم یلع هبهر سیا رما ن ودنا را ییراماوا سبح

 یدئاوا

 قاراهرکضادک دا گاف ردق هنن وک هعج در وک دهن هیلاراشمیاشاب

 هبامنص هدر وک ذم موب كرءدبا لکوت هقحیانجبویقاب هسنلاوق كنيم
 مهارپاریماو * یدایا لق یرادنهدنیس>رم | نوکلوا * یداوا لخاد

 تافو هد یوک یسثربا رازاب نالوا نصت كن اضهر یدرهطعنا

 هللا نیفکتو بهجت ب وای ریدااق هتسهن اخ یردارپ ندار وا ندنکیدلبا
 ۱ ید نفد

 یتیلدلو افعالك رخ لر هلو" نده واست امالع هت یک یافو كموف رع

 رانعم 7 1 ی ۰ یدتا و e رک سک بو رغ هدلاح

  یداریو



( WW) 
 رکسبع نوجا دادزنبسا یرالح نالوا شمک هندب كعماقماما اشاب رج
 موقرمربما * یدلبا مارءاو قوس هلیساد اموق كردی-رم ب ودیا زیهجت
 هل مان ( ر وعشالاةرع ) نیسح یلغوا كعمافماما هد_تلصاوم هنارعدالب
 راو هليسإا 4 رصاحم هدر وک ذیل یو٥ رم دشا و زد را ندنکدک

 هدادما دیو مان یدمالادجا یجاح هدوفم هرز وا قراتروف ندرصاحم

 ی ودسالادجا موف مچ بوشل ید ردیجرم ءآ هر , رز وا كوب e یداک

 هر رما بواو ۱ روم میلاد مساق ن ان بب2 نینکیدلنا ن اف رب و ۸ م

 فب رش ناصمر ۰ یدک هشر طا( با تەح و ۰ یدلوا میبد"

 یدنلوا سح هنادر | رعاراد هدنرخ وا

 ةي بسد ندەل ۲1 هدن واوا قلم 4 ایک وا هتک رج ندموق رع لل ردی>ربما

 هد وطو ودنا دادتسا یناداب ه اک نالواهتسالیتسا كم اقم اھا قرفلوا
 هلا ههاما هلن لاک ید ندلاس۶۶ ی لعن برلادسع ربما ناتاون

 رال نانلوا لر هنسودنکه دص نالوا یکلوا مساقماعا تباه ندزهدعا

 یاشاب هده با یدننوب « دن ایا نودا سل هرز وا قاق هدادب هنب

 39 یدئناوالوف ندتفرط ءبلاراشم

 داد با یسهق اک كادلب نالوب هدند كعاق ماما هدنلواح یس دس ۳

 هننسهرادا ر ز كموف مماما یدالب ( مونها )و ( هعادو )ر هکلاب قرهثلوا

 نیسحراو یمرحالا دجا ربماو ینررماو یتیسج لکرما ردد ربا ب واق

 یش و ردرعاو یافاعنا هادسعریماو ید وش نبا رهطم رعاو نەق و

 هدنتاصاوم هموق سم لع ۶ یدتا تکرح دن ر زوا ( رع ) ںایک سالا

 هدعص هلتهج ادملوبعوقو لاتقو ب رج ندنغی دعوا ضراعت ندفرطرب ممه

 ن.جرما هر ۳ او هادبع را ند: کیر و ۱ 9 هتسعلوا تکرح هب رر وأ

 هدر ِِئ هل ا هيواو 3 اج قیم> لکی و یرسانیا رداعلادبع ربماو ی هفلو

 پویان ا 53 ا نک رح ۲
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 كما ماما بویلوا لځاد هسنعاطا تن ز وسنه رال یکیدنیک كموقرم

 ی زحالاد جا رتما ةر زوا قلوا نيعموربهط هخسر ریما موق ندنراک دانا

 ا ۰ یدردنوک هلا هاو اک اع هدر سر ردیح ریما ید

 ندنرداحاو ق افتا مدع قرهلوبعوفو هسفانعو هشقانم هدنرلزد ككرلءوق رم

 هن ر زوا كتسررم.ا یوشود تصرف هلأ هددقرفت نالکهر وه یا

 ندنرلک دلبا فانو لند الماک یرک اسع نانلوب یتیعمو یتسودنک هلباهچ اهم

 یساک ك رک اسع ناتلوب ییمدوحوم ها رخ ندنو رط ردیح ریما توک

 شلوا مر یجد مرحال رجا ریما هد كسا یدلک همو د رمل ع تاذلاب یقرهلا

 تدوع 4 هلع ص هژر د.>ربمآ مرحالادجا مو رح هن ر ر وا كن وب نسنسلوا

 یدتارارف هنا لئاقو هنفرط نشد ندندوخ ینجهئلوا لت هتلاردنا ۰

 هنفرط مساقمام نعو طم سر كرهدنالق ب ودنا تسدرد لاب یفوق مو

 رلیدردنوک ۱
 دهدعص نو نحو امومشم كردن انادنز یابند هنشاب لرد ریما تاعوقو وبشا

 هر هرمص اک تا( رعه ) قرهساوا عطف رالوب ندندرط نعد هد هسایدلک

 یارحا هرز وا قمراتر ؤو ندهرسصا ی را نانلوب هدر ردسرح ریما

 هدار وا ندنکیداک هل مان ( رجب )ف ر هعیج ندهلعورص تب رفتلاب هلا هسیسد

 هدکتشودهراحو ربدت هنجارکساو صالختساهلرک اسعو كن افاعم هادبع رما
 قثراو ندنفهدئاوا هرصاحم یادش ندنفرط مساق ماما دموق محرک اسع نکیآ

 نا هادسع ندنکیدشا راک هن راج ع وجتد ب ویلاق یرلءمخدو داز

 ی راح الش ا ل انا ول یدو قاوا ی عاق ماما تا اقام
۱ ۰ ۱ 6 

 ةنفرطیساق ماما یننج هتیج ندرجه هلب رلطرمش كذکهنفرط ردیخ ریما هل الت
 ندنکبداتسوک تتفاوم ندم اما فرط هتر وصوب هن رز وا یلبا نام
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 رک اسعو قلوا هلیدح رب تم طف وتو تاوصتسانددناج ردیحربما موقع

 لتیعاعماو ناععو ردادل دسع ربماو شا ورد را هر زوا قلا ین دموق مع ۰

 طرف ٭ ید دیوک رکسع هرعش زواج یرفن كب هل. سادن اموق راغا لغو

 روز نکا و نا ندنفرط ,اشعو لاف ن نکیاهده اریان "۱ رلتوب

 تدشزک اسع نانلوب هدرجمه نکل + رل.درکهرحه كردا ماود هلو هللا و زا
 راشلاق ندنکرحو یثم قرا هکیدنا راک رد هج ردر ندعوج

 راخد ید شا وردرما ۰ یدیشم ر واا فض هلیسهدایز هن . ودنکو

 هدنرلفدلوالصاو هره ندنک,دلک تسدیبت هل وا قرهبلا یشربرادهقازراو

 هار وب ا هدک دنا لاوس ندراخذو قازرا افاعم نا هادتبع

 هده لای در و تاوج ود كداک دکمر وتوک ب اولا ی شر کلا دنمر ووا

 ىلا نوت نوت كن اف اعم نا ندندلوا یسد افرب هغلجا كیاوجوشا

 ( رعولانرف ) ناتلوب هلاوح هلو و هدرب كج هل رکه رهه یکی ییدلاق هدنرکوب

 شاطعارپ ظفصسم ندنفرطش وردرما قرهلوا لفامت ید هل مان

 زوک ذم لخ هکدوسهح نکل * یدتا شالت هدهشاوب اهاعلایا ندنسلوا

 یدابتوط ندنفرط یرکسع ماما هدنبةغیرلک درکه ریه رازوب
 رارف هفمتح ندرعه مدقا نار هرز وا كلوب افاعم نا هادبعرما

 رادستعرب هدرکشقرهلوا دادمد ردف هينا یسهفرا لر اسع ندن a و

 یراتقافر دوج ومو هب رکسع یاسژررت اسو شياو ردریما كرد كرت رک
 هره ید یرکسع ماها بق اعتم ین: رلفد رخ ندرهه رک اک ناسوب

 ماعا نوعیح ندلا رعه قترا ۵. شب ورد ریما افا نا هادبعو .م رل دریک

 م اما ن ویلاق لح هن ابو ام نوعا حر هدار وب ندنسلوالخ اد یرکسع /

 را هساوا شل وط ردقن نیو نیزه ؟ اسع نانو یرلّسعم شا و رد

 راک اماعم نا هادع ۰ یدنار وط رغا هلا تعف ندنرلهجهلاح هجا

 « یدد ات ندار وب هدتعاسوب یر نالوا باوصو العالا هللا اوج
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 تقو یک دبتبا عاقبت ماما ینکیدیک هه هلباربفغېج هلب وب كاشب و رد رماو
 هیدیسشعا تیلو ر وص یکتا رارف ۰( راهش ) كردلک فوخ هتسودنک
 نیا افا ملل رلکلزمسریدت شب وردرما رکو كردن ویل هلرک کل
 قازراش و رد ربما رک ۱ * رابدمردنوک قازراو همخذ ها اب نالک هره

 دالب هدسهو بودیا رارف ماما مه مه یدبا هبلوا شکره هللاریاخذو
 یدا رل > هل ریس دف *الماک ی اما

 ییهدلوا نوعا قهرافبح یرک اسع ندرعه 3 ىدا م لس ورد ربما

 ناب رع ر اشعو لئاف ییغدلوا را ا 1 اخذو ی را هاو

 رلیدنالب وط یقردلاح یی رالبط و سوک ع اعجا ی ا ر ی ؟یرلدالک |
 بوک هلیسادن امو نی سح یلغو كم اما لاف مونها لوا ندنس هلجج

 قرهنوط یب« مط اهن ندا باسجاو ٭ یدسکی لوب رع ندفرطره
 كنعشدو * یدلبا لاعتشا ل انفو برحشنآ نراربا ر ولب را نده رک اس

 كب دو هاك هلع ما ) هلا ب غ) هدرک ات ندنموع» هل "دشو رک

 شا و دراو 2 نا ۸ ہع ریما هدروک ذم لع یک شدلوا ت 3 اقلب قوح

 ب3 یزرمطا رصان ئ | رداتنادبع راو aa 9 نسج ریعاو نیس> لک ریعاو

 کیه و ۵ رل دلبشود " لو هدر ۳ ناد ید هلج كر ا ناعم ناو

 * رلیداوا نا شبرپ و مرهن «دلاح ینبد لوا حورحتو لوبتقم یغ.چ كب
 ىلع ید تانورج نالف یاب نددیناقع رک اسع ضب هلب رکسع نابکوکو
 ید رنو نوللوا هرمصابسم هد ( رعولانرف ) ها رلاغا ماو لیعایساو

 سور كارما نالوا لو كر هل ما رسا ندنرلفدلوا ماس هلا حالس لرد

 هئشب رد صا هدهبراشوبشا ۵ یداروتوک هندزت ساف ماما هلل را دعوط

 ردا هد راع نیش ھ رفن زوشرد ك ندهرااع راس

 ( هجرت ۾
 و گیم ودیا تنناص# هدناسا و رهددب هدشا ۳ حلب دیا راس /
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 هدنکلسرمیدنرب تا نانلو نادناموق زکقاب ۰ ردیلمامتا نات هر دقت
 هروسلوبعوفو ترضم رده هدنسعا اطخ و وهم هدنکرح رب کلا و

 ندا تاذو دو نادسم و هتسشلا هر ویلوا فلت رااح ردش و

 هر ال و شملک ندهدسعب لاحم ی مور دال یراررب ره هتک

 اتداع هجهروک ذم هطخ و ۰ شمیک همدع راد یسهلج هیس اطخ رب

 هنوک و گفال_ما هک فح رازه دص فرح ۰ ردکعد شعاب ودرارب

 هد قمنجا طقف ۰ روسشود قمنجازکلاب هفالخا ندنراتاعوقو

 چیه . نمهلوا لسصاح هدیاف رب نوچبا شا رب شلوا نیغ شک:

 مرولكم زال قلا تربع ندنراطخ كفالسا هسازلوا

 شالنو فوخ یوق رم هحهاوا لصاو هنفرط ردی>ربما رثا لا ربسخ وشا

 هناعرص هل رل یادناو و ۰ یدرشاش نوت نوت بدو وف

 موق ص رهطم نا هلل دبع ربما ناتلوب هداتلا یمهدناموفهد هسیایدتسیا یک

 هاتف نوتنوتب شبا هدلاح یکیدسلپ كرت یسهطعن رج یقیدنلوپ كردرح
 یرلةد:اوب هدنناح یظفاح نویمن-وک اضر هتکر حند روکذ ء لحن دن ذج ہراو

 نوعسهظفا-حم كاوب ید هلحم مان ( نیتس )عفاو «دنرزوا كلو اعنصو

 رد ردقل ندنعیدلوا هد هباقک هسحرد یرادوحوم هدلاح یرلفد وف رکسع

 یراط هردی> معما هنن رزوا یسلیا نا ب رلکج هل هدا هلباقم هساوا شاک

 دجا رمما كرهرو باوص ییآر دلرهپط» نب هلل دبع ںودیک تئهد نالوا

 نوعس هظفاحم فالوب هلحم مان نیتنس روک ذم هلیسادناموق نمحراادبع نا
 رلدردنوک رکسع ردو احا

 ربما هلا دارفا عج هیااراشم هدنخیدلوا راعشا هب اب رفهج هروک ذم تاعوقو
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 لابتال حانج ىلع هل ز دناموق نرل دبع نا دم ریماودب لا نبا حالص
 شل "ید هدفارطاو ه یدابا مارعاوقنوس هیفاورک اسع هنتهج ( ناعد )
 ههوو نیس نجر د ء نا دج ارا ندفادلوا ساب هرارش داسقو هو

 رع ) هلا كر هدرج یرهطم نا هللادبع ید ردیح ربع ك هدیا مات تابت

 ماما هسا .دروک ذم لح تقواواو * یدلنا تکرح هن رزوا ( رو “الا
 هرکص ندنتکرح ل دیح ریما تولوا یود ملا ىلع ن! نیسح ندنفرط مساق
 هموق م ندنذرط اشاب رةعج قرلوا دەل وطندلاسع نا ىلع نا دمحم رما

 هلیس اد اموف رمطء نا نج راادبع نا دم مما هراوا قلوا دادما ید
 هن رزوا كلوب بودا تاب هدهل وطهدموق مندنکیدلردنوک رکسع ندناعد

 رتتساو ںودنا سصاح “الماک یتعاج مساق ماما ردیح ریما ہدروعشالا ةرع

 یدلردنوک هدر هیلاراشم یاشاب هناعنص لرهدنا

 ندهدعص ردیح ربما هرکص ندنسهب راع هره جد ىلع یلغوا كساو ماما

 هب هدعص ورخ انک هن رزوا لرفصرما ینددعارب ددوق مع لحس هدٌتفراقم

 يجو يع *هب راع نیش رفلانیب رادتالاب هن هلباقم رفص رها هدنتلصاوم

 ندننایعاو ںاصا یک یتددنلوا لتف دەب راحت نادیم یلع موق رم قرهلوا

 ندنشدلوا نادرو ءدرهندیسهدوجوم رک اسع توآاوا لتف را هسوک قوچ ك

 یدلردنوک هنفرط اشا رفعج یز هعوطةء سۇر كن هراس یاسر هللا ىلع

 لر هدیکه نب رزوا ( بشع نب نارغ) هرکصندن طرح اروعتالاةرع ردیح ریما

 نالک ) نانلوب بعص تباغوندءروهشم نوصح رینهسااب ید یموقرع لح
J ۱یدتا عد ید نص مات ( ندلادعس دم 9 ر صح ءا  

 نداراشنا ه هيام هطخ هلارومظ ندؤوج دالب هدنلولح یسهنس ۶

 یدارغوا بودا داد تما ردف دندب اهم هنو يه ا یکلهتسخ اچ ع وئرب

 یکیدتا فلت رلناسنا یهالو دعنال هدنادلن و نابصفو ارو یتبدشالوطو

 بغلارطش ) ید یعساتکل هتسخ روکذ مو ۰ یدا هیظع بلب رب هلتهج



 و

 نا ندانکس قرهاق ی روا شکر ها فوج كب بولوا (هب وارغنصلا ِ ۱
 یدلو صالخ هد ؟ زا كب ندرلناوا ناصمو ۶ یدلف

 ىلع نا نسح نالردنوک هتداعسرد ندنفرط اشاب نسح قب-ا یاو

 مان رهطم نبا نجرلادبع نا محزادبع نالب ردنوک لوا هللا رهطم نیا
 ی رلب دنا تافو هد هلف یدهدنفرط هموق ره هنس رالحر

 می( یلزع كناشاب رفعج یدور و كناشاب دمحم یجاح روح

 ( همح رتل
 تولوا اولرمم هللا قارادرتفد هدرعمه هسو رحم اشاب دمحم هلا یوم )

 (ردنونعمو فورعم هلک د اساب یحاح

 یادتا ںوقیج هناخم هلکلیاو نع اشاب دع یا «دنفرظ یسهنس ۵

 ناضعر ید اشاب رههج ندنکی دلبا تلصاوم هد هدم E a ناضمر

 ا کر ناھ اهم هند اعسرد یتوک یک 2ر نوا كف رمش

 ۶ ماها هدوص ییدتا راشنا سانلا نيب یرمسخ یدورو كحال "لاو

 تعفاوم هیلاراشم یاشار دنا بلط هنده و و هلن دم هنس رب نداشاب رقعح

 یدلدنا هطحاصع هلا ه نوک تدم بودا

 هللا رک اسع یرةص ربما ندهدعص اشا رفمج هرکص ندد لا وا

 ما هرزوا قوا هرادا قر هناوا هظفاح هل رکسع لرب روک ذم لع یوریدلا

 هظةححسم رکاببعو ندنکدردنوک یدب ولآ دجا نیا حالص هن و كرفص
 هناعاو ندنرلکدغا دایقناو تعاطا هدم "یاهو لاب بوووا وارب هسیا

 ینهدعص موق ص ما ندنسالردن وکر کسع ید ندا ءنص نو قلوا دادم'و
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 ما هرکشو « یه بو رج کج هلا لز
 یدروق هنفرصت E هیت یروک 3 لع بو ردن وک هنهدمص هلارکسع

 ( هجرت

 دو کم ها ماما كناشاپ رج هرکس ندکدلکقت حال لاو
 یطوس ا کا یوم هلاح و یهدمص و یشل دبا یهحلاصم

 تدشن ندضرغ دوخا ءردعملا هراب نا ماما یسدر ۰ ردا توعد

 لقعاب هدو لدنغجهلوا هنا تام و تلود هسلا ضرغ و ردنا

 كلا یوم هتشا ۰ رولوا ندکلنناخ دوخاب و ۰ رولکدنتناصقت
 ( ردروچ یهنسح تامدخ یدروکر دقو یشا و

 0 داوو تن وا عانا. دیو ط ما ماما هدانا ید دعیج هن هن امت راصفا رر

 نددینسس تموکح "رادا مامز هد رال رک كر هلک هبنرزوا لالتخاو
 یدیا شم#یج

 هنن رزوا (تب + لج ) رالوا ادعم تبرک یخانداروا بودنآ تاصاوم
 تاریک درب ر هعشب ندروک دم لع هد هناد اطو کنوح ۰ یدانا ت٤ رع

 ,دکعا لاعاندروک دم ت٫رەك یتءراب ندا اوا لاھ ندنهددلوا ی دود

 نيته تبأع نوڪ“ هذا لرو رم ندعم هن رزوا روک ذم ليج ندنرافدلوا

 تماقا نةم ندا اا هاورد تورا heel نصحر نيصر و

 تیربکر دقن هدنرادب راجتو نودا طرض هبیربم یروک ذم ندعم كرهردتنا
 یتتخورف تبریک هدد نم هطحخ هرکص ندفدلب وط كرهر و ییناما هسا راو
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 نالکن دجراخ بولا هراصحاو طابضنا تح هاغاا ت تياغو ۰  یولپا منم

 ه ورا ندجراخو ر ردتا تخورف ند ربم نا اا 9 وا رحأت

 ید ۱ ندوصض َت فک الضا

 هع ر بب رق هاعنص كرهدنا تون اهجوتمه اعنص ندروک ذم لبجهیا راشم

 نئاک هنجواخ رهش هلا هنط:طو هدد نوک یس ادرف هلئءاقا نوکر دلح مان

 ندهدلب فارشاو نایعاو هب رک اغ یا رحآ كر هدبا لوزن هنب رمصق اناتسپ
 نن رومأع فاك بودیا اناسحاواسسک | تعلخ بزارم ىلع هر اضتقا

 رازاب یههمرکب ثاوالاعب ر ندزوک ذم للسح كلرءوب و یی راشامم رک اسعو

 یدلوا لزا هرمصق لر رک هاءنص یت ۳ یستربا

 تب ور كناهاعرو یلاها اضوصخو روا نایک یتسادرف كنلو-خد هناع:ط

 ف: رشعرش كئاصوصخ و یواعد ع ونرهو نودا ترشاصو اد ةو

 قح قاقحا وبلا ماتهاودسح لاک نسهبو- دو تب ور افققوت هثماکختا
 لی یسش رهو * زن ا ن رتن قا رط دل ر تیک ه رزوا تساقحو لدع هدناون

 هیاع هطخ نشر دل ! ناذر ۵ نااق ء رم الصا قسم وک هنس هوا رر ق و

كف هدا ا ی تادعء هدنرزوآ
 یدتا دا 

 ندنواهشنالوعوفو كساق ماما هنامر یاس هدزتلصاوم هناءنص هیلاراشم

 ماماو ندنءیدلوا هدنس هنا راک واهش دن , كموق مع هن رال کیسا ال ّتسا یشان

 ه.صو» ندم هبسدا نرل ص یردتا 4 اشا رفعح .قباس لو كءوق رم

 هلند هلی و هس رب OY ما اشا ںوغ لا اشم قحال لاو ںواو

 ( ره ریا ) ند:کیدتنا ریہ کا سع نوعسعوا د درن-ا كراع نانلوپ

 دالب ( ردشلزاب ( ضد ) هد ع صعب نمره رم ما وبشا ) هلیسادناموق

 دادزساو عقب یک دالب مقر تودناق و هن رک" ءوق و و ر هرونص>

 یدتا فلتول دید یی هن م ياب ربط ندس 4بار ؟بیع یاسو كە-اقمامائلرەدىا

 یدلنا افطا ,نیدا-فو هاتف. شا آ نالو نورفا ولع :د:عحو رودضح دالا و
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 وار هیتر دهم راشم یاشاب هدنرخاوا ینا رش ناضعر یسهنس ۱۰۳۷

 یدلک ترازو

 رکاسع ففاک ا زاشم یدج ما ودع كاشاب ناس یهکیا قسا "لاو
 ندنکیدنا قوسهن رذوا نوا دالب لر هدا نییعلو بصن رادرتس هن رزوا

 عامزتس و ع یرال مان سا آ دالبو رطع یب دالب و یروسک ذم لح
 حم هناسکوک لبا دادا ید یالک دالب و دوس دالب هرکص ندکدلبا
 عاجرتسساو حف ید نهج دالب و ین هموق مع لاع ںودیک هنن رزوآ رخ

 هس رزوا ىلا ساو بلاط یدنک . نمره ربا هر چ ندنو و ۰ یدتا ۰

 یدناوا مارعاو قوس ههعر دال

 قاتا هن روا كموقر ما كرنا ناسیصع حش دان نچ تک یاب لع وما
 روآ بات ۰ یکص ندک دنا لاتفو برح هلا موق رم ید هن رکسع وک ناتلوا

 یجد لغءاو نو مه قعاج ںودنارا ارد ندشددمهلوا تمواصم

 دیه یلغوا هلا طیض الع نانلوب هدنسهرادا رز قرءلوا راتفرک هرسا دیق

 ۱ یدلر ونک هباعنص

 لاحرا یراترضح ناک« سودرف ناخ دا ناطاس هدئالخ هموقم نس )

 ی لک رز ریس سا كد رلترض > ناخ نطصو ناطاس هلا اراد

 (یدلوا لصاو یربخ یرلفداوا
 تقو اک را هعج یگچوا یمرکب كن سءدعقلا یذ هموق مه دن

 ارض رب یدو قرهلوا ضا ب ندننهج قرش لوا تعاس یکیا ندروت
 یاسیص هرکص ندقدرغا قااتروا قرهروطردق هدا قفش نوا

 عولط دن هدروک ده ٽو هک یسادرفو ه یدلوا باغ ندراهن روک دع

 لاش فام فولو * یدغوط هلهحو وردد ه دعای بودا

 قیحا یرلدب هلا روک ذم یایض یر هغوط زدان لقب وف هد ر ندس؛تهح

 ۰ ىدا راردا تکرح وریس هرزوا اوت ربع هللا حورپ «دلاح ییبداوا

 تاسحام لقا غ رزوا روکذم بکوک «دنسهمبرا ۱ ناتک كسويلبو



CEY, 

 رلیدر و رلاتم قوح كب رام تقولوا ندنغت داوا
  ۱ ۸یس اها قرش: دالب كرهدنا روهظالغو طف هدتواح ینه

 یقاشم هدان ز ك و۰ راب لبا تر هنر ا ل هر ناطوا 1 مک

e دنابکوکو هدعصو امص (ةاعْسو * یداو عوقو عوج نارمل طاو. 
  Eمدچا لات قوح ك هدهدەص ق_هلوا ضرع تکرح ی تاغ

 یدل وا ںارخو
 ) ناعع ناطاس قوا حد ند طا س یا را یم اطل

 ها یربخ یکیدلر دتا سالجا هر یی هم كن رلترمصح ناخ

 یدلیا دورو .دناوالا هل هعو5 رھ (

 هدنمح ره هد روهظ كنانطو تاغ و هاغت ماط رب هل ون هدم روک ذه هطخ

 نوا. شر غوا هدااوب فو هے ر گردو كرهلک هعوفو داسو هاتف

 لاصحا هرم لوءا یکو کر وو : ا ذ ندیلاها یشان ندنشدنلوا لاغتشا

 یشرب یک قالوف ههو ید نانا ندرازو ضدو یادو هدعهام كوا

 رادا هتراتادیعلو شاصم كهم دسم رک اسعو ن ومآم هلتهج ینیداوا

 اب «دنرزوا هروک ذم هطخ ید دېت هلعاع كن هيس تموکح ندن کھ

 لاوماو قار دلاق ندهترو' ناداسفو كمامزن وک شان هسک ن .دفرفح رب

 هلا لاصحا هند  eهدزو | قاراتروف ندر لاح ن ماو

 اسو هدعصو هدوس مونها دالب تیاهن لر هلوشود هاحر اشا ںوغ هیلاراشم ۲

 اا هلرلتهس کد زلبا ار داف مالا یعدالب نالو. اللا
 مناف ماما نودا بيستو بب وص نسأل هماظتناو طابضنا تح قر هللوا

 هنسو ۵ یدتا 17 هی او مام ین دموق رم لا لتر وص اوا هراس ادعا هلا

 هدر راغ یک هرکصو یکلوا قرهشاو سم دنر هايم «دنفرط هموق ره

 یاشاب هرکص ندقدناوا لر هتفرط یرگیدکی رلسوبحو ارسا نانلا ندنیفرط

 هلیماعو قلا هنیأن تحرر رر یدالبو لاحترکید هرژوا یو صن هیلاراشم

 هن رزوا باصو دالب الوا یدجت رادرمم هرزوا كا هداعا یشیاسا هللا هی رت



۳ 

(f) 
 ېراج الس ندیلاهاو وروا یزوک ذم لح موقرم رادرس ندنکړدنبا قوس
 8 ید ر وط ط هرکص ندک دسنا ل اص ید نار لاوما بو الد وط 7 اک

 1 رادرس ندموق رم لحو یدردنوک هسادناج هیلاراسشم یاشاب راز هارلکبفت

 ِ بصز ا دد wg .تبص بر هدبا رومأم هوصح دال یوق رم

 يدلنا

 زسا نالواندسلاه ) نایرش )و لد :ءاا ٠ ماها دلا ف ۰۹

erالو رنک لر لب روهط ندءعح دالر 4. او عد تل دهم لحر مان  

 'قاروا و لیا ف هفاک نیت ع و هجو دلو | یدسهیم

 . .یدلیا هعاشاو نالعا هللا دص وصخ

 ماما مود ر e ند کیا تاقو ماف ماما ا یروهط ثموف

 بولوا ےس )ست هاو سر ماما یروهظ ودنک هیلاها 6م "یو كاف

 هلا نالعا ید یتغ> ه- ءلوا لیلد و ندوب هثغددلوا یدهم كييبودنک

۸ 

 .N نداعنص هن رزواو ۰ یدتا عجو باج هاب یر نکس ماط

 ركع لالا لجال یهو هه در ییددالب وط هنشاب ندنهدناوا قوس

 هطایا ییفارطا كس هچ دمو رم رک ابع ندنکیدردت | تکرح f . رزوا

 ید یرلزاو ۱ ویا هیع 6 رکص لک ابی نی ن ل رب كرەدىا

 ۰ یی بت وا لتف رف ترد نالو یعاسور كل رلتوب و ار

 هلمجووب ٠ یدشا رارف مود نم قش نالوا بذاک یدممو رار لصاو
 یدلدبا ن ناشر یرلیمچج

 كما .ماما نیلحاسص ۳ را یجب نوا كنلوال مر ۵ وگ ص تب ۰

 یدو همسر همایح یرگ

  Soمک او كاف ماتا ۱

 ی نانو ا نیا یہ انا دیش نیا لع نا دمحم نا میلفز

0 aa E! 
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 ات
 نا ےساملا ہا لا یعادلا مامانا لشالا تسوت نا دمحم نآ ىح نا

 رصانلا ماما نا ی هلل اب روصنملا ماا نا فو هللا یلایعادلا ماما

 مالا نانیسح نبا ىج قحلا لا یداما مال نا دما ها ندا 7
 يلا نآ لع نا ناسح نا نسحنا مهار نا لیعامسا نا مهار نا

 (ههجو هلن مارك ن ينموملا ربما بلاط

 ( همج رتل

 یدج 9 ه5 سا میا هبهب لب بهذم هدلو- | مساق ماما موقرم )

 مان هناعرف کالا ثادحا كنبسح نا یحم نما یداه نالوا

 ثانبداه قنلخ همان ۾ هب وده ) تهذم هدنساوعد تماما قرهلوا

 د لاف هبهظفاحم هلتروص و یتنماماقم بوردتا ادققا هیهذم
 یرلباتک مان (ساتسا ) ندمالک ملع و( ماصت الا ) ندهبدز هقفو

 هدهسلا ر وا شالک ایرلفدلوا ۳  ندنلهنک ان ۰یدتا فلت

 ادا بولوا ندناداس هجناقاب هتاعرصت نانلوا هدنمح راماما ا

 ٤ رولوا و هن راقد لو ندنهورک هبلغتم

 تلع ارفف قوج ك. ك هداروسهظ الغو ط ف هن .د-فرظ دموق رح هنس

 مان هلبجو باو راو هيو نابکوکو امض یک ییدتا تافو ندعوج
 ۰ یدلبا تافو یلاها قوح ت, .دندسسو كرهدنا روهظ یتلع ابو هدرا

 یدتا رلاسحاو ماد نوزفا نددح هبارعق هیلاراشم یاشاب و



(e) 

 ¥ تافتلا ندیهاشدا نره فرط هم)اراشم یاشاب هدافرط هع ودر

 ا فود

 یخ ر e هرلار اه نو هلو ۱ اهدو اا هدنفر طظ دموق رم ةا

 نرسهح فرطو ھه یدلوا قفوم ES لاعا ناریمو تار

 یدلک ید فیس رب عض ج ندیه اشداب

 یدلوا تاعوقو و هئداح رب رب رحم ناناشهدنف ارط یسهنس ۰

 اشا یلضف یتوکراژا یک رپ نوا كلاش رمش هعوق رم هنس ۸

 اک یربخ یلرع كناشاب دج قیاس "یلاوو ۰ یدلوا لصاو ه اهنص
 ۰ ید شقک نوڪ 2ا چ یادا ۵ هب هه گم کم لوا ندناوصو كحال "یلاو

 یدلیا تافو هددروک ذم ؛کرابم لح هیلاراشم

 م همحرتملو

 شب نوا یر كخرّوم هدنقح ینساحم كناشاب دمحم هلاراشم)

 بولوا عادص بجوم هسیا یجرد كوب شیزاب شاتسردق هفیعص
 میطلا رک و ماس و ملح هیلراشم هجنلوق كملایوم خروم طقف
 لماک درم رب ندشناحصا هاد تالص دهار و داع یوم لها و

 یبماقا هدرصم هلاراشم هحنلقا هدهساور كروم ضع هد هسا



( ۲۴۰ ( 

 نم یلاوحا فا اکاد ندرانلک هرصم هدب هدنا تدوع ندع هی دم

 نازخ و لاوما مه ندنشدلوا تعبط راکعمطو تاطصرح ڭرەذىا

 كب هنر اس لاحم هدندامسرد و هنطفاحه رصم بوشود هنسادوم

 هسلایوم و یکدلا زارحا یتالو ن تیام كرهر وراوشر قوچ

 هلترفو و ترڪ هدندزن هدنگهدلک ا ی 5 ندسترع ۱ 1

 یمایوم N یافرش یئان نداشا و لاوما نالبروک یدوجو

 راکدملا مش هدرا ا ط.ص یساشا هلمجلا و ڭرەدىا مست

 تاذ نانلو یسلاورصم هدنشراتلوایخد هننیدلوا هو ۰ رولشالک |

 جدد یروص رز هجو ر هدیولزاب هبهمرکم ۀکم فررش ندتفرط

 رولیهدد تلالد لام تار رعت نانلوا

 هیچ کم فرش ندنفرطاثاب ميهارایسلاورصم و

Fgردتروص كار رحت نالردنوک هن رترضح همرکم  ¥“ 

 تداعس باستا ترادص باصت تدابس تا تراما ناتج

 فطاوع فونصب فوفحملا الا دجلاو ىلاعلا ردقلاوذ بانتکا

 دسلا قرش هم رکم هکم سنالارظنلا و ماقلا بحاص یناحیساا کالا

 كانبرترضح سلج و سنا قدصدععم یی هت دانس یا هللا مادا سردا

 هشراناونع تمرکم فطا برشم و ناشن تقفادص فرش فقوم



ry 
 رو اش ا تالاا اد اد میر مالا ند
 ۱۳ اهوا 2 تالا ةرع تافاو تابلت

OT۱ ندیم تا  
 ااا نم هل ترازو مدقا ندو رهن كسک ناکهناحو هلا هبلج و
 ام رزو دی تبافو هدهمرکم ةکیم لامت هل ةدربولوا فرصتم
 هللاوماو قازرا و لاقت او تاوا نالکندابرد هلا هلج و ا

 نایمراقىز کناودو یساپنا كندسفم ناب وا نالا تا

 ۰ رده رخ ینیدناوا ضرعت هلی یساوغا و تيرحم كازکیراهاوخد

 هک رزدنوابص ملاعاشاب یحاح هلاراشم کردلکد ینخ هزکشرش ماع

 هرکص ندنلاحترا و لقت بودبا قارادغ و مازتلا هچبن هاکو اباد

 هاشداب ولت لود بولوا ثوروم هزمه اشداب ولتلود یدوقن و لاو امج

 0 كن رترضح باتسحلا مويا ا مانا هتلادبا بأم تفالخ

 یهاشدان لاوماهلونت هو ی کیا بابرپب و نمره لا ب ناسحا

 1 دوس یار و دم ر ماو كعا عضو یدآبم ترضم*یدانا

 هب یاش داب بایماک اکر هرزوا زکسدتسا لاوحا و لایت هاب ذاسلا
 کج هدیا روبهظ ندزو هب اب رتز هبرراوا قح هنلوا منا و ض ء

 ردق و هدیهاشنمث تفالخ ماکنه ویهاشداب تلود ماا: ۰ ردوا

 هرزوآ تیهافر و افص هدتفارش رقم و تساب ر دنس# ورندناوا و نامز

 ةدج رار هشاپا ر یربغ ندزکغیدلوا اکاک با هاچ مم علوا



3 

(tv) 
 هج تافتلا هجبن هج یک كو بودنا راذر هللو صحم هرومعم

 را شا هوم و کا زاکشا و رهاظ هدرکشح یر رنالا ةالح من و

 لب ۰ رد ماك ندزگظوحلم یودبا راوهان عضو لصا هن كم

 رهاظم و ۰ ردیمقو زکیزارتحا ندتمنلاوز هللاراشبنج هلوقم و وراشا

 رزو رز هلرارنهر رفظرکسع یرارتم و دنسم لوا یهاشدان رهق

 بوسلوا یاالفع ق وارارد تسد هلالاتس ۰ ردسلکد د ررقم یسلوا

 كتسنقوچوزآ ۰ ردلکد یر نوا رورب تقادص ید قاراکعط ۱

 كبشا و دا اره ندوتکم و لصحم ۰ ردععحم .N ثعاب هنلاوز ۱

 یحاح هسلایوم تودا هطحالمور شوخ ر یاو تبقاع ۱

 رار بوئوق هراهبلج و هلک ورک كاقازراو لاوما نالنوتیلا كناشاپ

 هبناح هلرمدا و کو نالوا هدبناح لوا كناشاب یجاحو زکلکو

 نالوا هلیطخ ودنک كناشاب نا هی ماتها فرص E لنوک

 بودا اشا هب یاش داب باستا رفظ باکر ۰ ردهدزبلاالاحرت رتفد

 ارور مرتفد ال احو ۰ هناوا لاخ دا و لاصا هب یاش ةرماع 4 هاب زخ

 نانا هلوش هجنیجوم رافد لوا یدما ۰ یداردوک هرس روم رب
 القا اب هسروهظ شا قوح هسا زمدلوا لاسرا هبلکلا قاز را

 نانا کس ندنتوف كناشاپ یحاح مدقا ندنو اصوصخ ۰ ردررقم

 یساغا رازق هدنلود رد امام ادعام ندو تولا شورغ كب ترد للا

 یراب كالبرولف كم نوا ن دام ودنک یغد اغا نابلس نالوا



۳۸ 
 هلمحلاب و ور ا 1 یدیا هدنسدمک ثاداشاب ی

 نامیلس ار و تناشا یجاح رک هسا نما هب ره ندراسک لوا

 4 اار ایس رودقم فرص هکملنا لاسرا ماهتاب كناغا

 ( مالسلاو

 ندیهاشداب فرط ن کا ۱ نادوف ددنداعس ناتا اب ب لصف هبلاراشم)

 (ردشمنلوا ناسحاو هجو نع تاانا ها تا هبر

 تكنسحیلغوا كعساقماما نالوا شالواسدح هدنتدم اشاب رفعج بسا "یلاو
 یتیدلوا هدسک هلی رط نهر قریلوا ۳ لس هدننامز قیاس یاو

 ندتسج یسآ اص یکجو وا كن ا هعوق ره هنس هلاح

 یدتا رارف

 یداوا عیاقو ر رخت ناداش هدنفرط یسهنس ۷

 هیچ یدور و كناشاب ردح هللزع كااشاب لطف زوم" ۱

 لوس ند درسا زیحلک یر لزرع كناشاب لصف هدذءوو ص ۳ ۱ ۳

 ییدنفا یطادرع یناک هبساع نوعا قلاق هدننامک دب هبرلاوماو قءالوا

 هل اس هل هن رط سارع وا هرکص ندو و e یدردلوا افون هدارچراد

 تافو هدموفرم لع هدنخادلوا لصاو هشب رع وبا بودا تکرح مجتمع

 ( هجرت )

مدارب ردف هر هحر د هب تالا يوم یاشاب هتشلا م
 ندنوش یخ دلوا 



۱ 7 4 4 

 كنه بسام رج 1 کس كس طب یی ربع لو هکلمالکا

 ی

 ربما هداز اسان نانس هدنکیدلبا تلصاوم هن ردن ام اشاب ردبح قحال لاو

 هدانع یو رم هب هیلار اسم یاشاب توئلوت نا ها لابعتسالا لحال ید دو

 یدئلوا ن هد هاب درب کر رشت نودا ۱

 نر رب اکو یسلاسها هناعراطقا ییالوط ندنکیدلبا لتقف یبوق و

 نعطو مینو مول كرهدنا رفت ندا یوم یاشاب هن رکسع دارفاو | معاو

 ۱ رلبدلیا مششتو
  ناثلوب هداخم هنن ندنناب وسنع اشاب یلضف هرکص ندکدتا لتف یوق رم ٥او

P40یدتا لاف ید یاد مان )  

 ۽ هجرت )

 ر رادغ و ملاظ و یحاصررییدت ۶ هرس هدهحر ذ در هدکتاز و هتشدا /

 ندننکبدتنراشتنا ههناع طخ زامتیچ راقیچ هبخم اهد ینیداوا مدآ
 ۱ یا !هروک ذم هطخ تاو IN دارا 5 هحن هجم

 1 ۱ ۹ ؛ یدلوا یداب و ثعاب هغمراقج ند هنس

 لصاو هباعنص ندان هيلایموم یاشاب هدنسهرغكنىجر هموق رم س ۶

 یدلوا

  یدلوا علاقو رب ناش هر رګ هدنفر ط یسهنس ۱۳۵

 دم 2 لو دتماما ماقد هرکص ی تاقو e ماها هدنسدنس ۷۸

 تموکح "هرادا تل دب وه ماما هدناولح ذوق ص قفس ندنکیدک كب ؤو

 و ید ند_ااھا نانو و هبیریم یراوکرب وو ۵ 3 د تولوا هد دیس ۱

 لجر مان ییااع هی یتاداوا شمردنوک ندنفرط هرزوا قلا وکر وو ةوک ذ



 كنت دناوا لتق تولندزونک هناعنص هل ثفرک و:ذخا ندنفرط اشا زدیح

 لق قجرمغب یعوفرع قردزاب دغاک هناشاب ردیح دن وم ماما موفق هنب رزوا
 دبناکمورباخم دعفد چاق راد اکوب و * یدلبا بلطتید هل ندنکیدلبا
 نددطلخ» بفیاوا اف رلبا وح ید رو كن اشا ول هد كسلا یدنلوا

 ندا رارف ندساح لر هدا دو ع ضقت دب قم ماما مود رح ندنسلوا ترا ع ٠

 ید یذجا یردار و هل مان (عارذ ) هتمح ندع نسح یردارپ

 لاتفو برح ا ندیکب هل > ھ ندنکیدلبا مارعاو قوس هنمج نارع

 یدتا لاعتشا

 ماما نودا مارعاو قوس هنتپج رامذ هلا رشک "هوق لنس ریما اشاب ردیح

 موق رح كرءدنا قوس هنرزوا هو> دالب جد یتبسح یردار رکید موقع

 هتمج ( 0 ) ندار ا تاب هش رزوا ( ها ) ندرو ده لع

 ههروک ذم لاح هدنسهرغ كمارا مرح ین راردارب موق رح ماما * یدسنیک
 د.اایموم یاشاب هحخآوا رادربخ اشاب ردیح ندنسلوا شا قوس لوق لوق

 بوردنوک هنارع یرع اذكر ماو هبال هلا هفاک وف یرفص ر بسا ید

 هرزواقلوا هلاعا هلاشاب زدرح ید نندلا ست نیا ىلع نیا برلاد,ع رماو

 كکر ابم یداه بیعت ینیراوسوهداب یرادقم كیکیا هدنسهرع كل رقص رهش

 ربمآ هلا یوم یاشاب هدروک م رهشو ٩ یدتا مارعا هد هلیسادناموو

 هد هل وط ىلع نبا براا دبع ما موقع یدردنوک ۰( زوا) لدی | رصان

 هدنس ةظفاحم تح هلل وطو رکب نیصحو مابشو نانکوک «دلاح یفودلوا

 تان یاب اشا ردیح ید همام دالب هفاکو نا و الثو امنصو ه یدئلوب

 ۰ یدلاق هدنسدظواع

 را ماتیف هل ملع تاود هلا راه طا ین رلایصع یاب رع لئابف تزاغم دالر

 یاحرف بیقن موف رھ ندنر اک دلیا تقلا راهطا هن رزوا ىلع نا رادع

 بيە ندنبفع كناحرفو ه یدتا قوس ههل عو سورگ هلا هیفاو ر < ات

 هلع مان یعادطا تبت هر زو ١ قلوا ربط هناحرو هلا هشاک * هود ځد یدوج



FOP) 

 هعال ) ندارواو ۰ رلیدلنآ عانجاهدروک ذه لع ا ا )

 لعجد رباشعولئابقو ۰ لب دا تع رع هغ مان ( هنرطحا ) ناک هدندالب

 هب را هدنرلن كرهدنا لباقت نیش رفندنرلک داباع اهجاوداشنحا هدروک ذم

 مزه ناحرف هلا دو بیقن تیاهنو ندنفردلوبعوفو هرشک لاتقو هددسش
 هلبلا فصن هداروا هجکلواو رارفو تعجر ردق همان (همحح“) ندنرافدلوا

 راد تیک هلګ مان ( یلوع ) نداروا هلبا رارق ردق

 تع رع هبهلبوط ندنابکوک ىلع نیا برلادبعربما هدنرفص رهش هموق رح هتس
 یتب رافارطا لثابف نالوا یرادفرط ماما هدیلوع هل رلماز ما تیفیک بوح ا

 وشاو + یدلا یوتکم نددوم هلا ناحرف بیقن رب اد هن راک دلا ةطاحا

 قوسرکسع هب ذموق ع داالب هجا وا لصاو هموق محرما رثا ترودک ربخ

 هوس ندکدتب ۱ التسا چ و نزح نیل قروه اوا ناسي و مدان ا6 هنکیدشا

 هدن درب رەد قوس هللا همود رمیابقن یرک اسع 6 نانلو یتیعم دوحوم

 د نوا كعا دادا هرلنوب هلتمخ یاو شلاق رفن ردق ىلا زو قحا

 یدلاق بوی هلوب هراح .

 نانلوب یرادف طاق ماما یتفارطا دوم هللا ناحرف بیقن هدلحم مان یلوع

 رار دابا طاحا قرهلوا هدنسادناموق هسوک مان ییالث حالص نا ی لئابق

 نالو هدایت ۴ و نا نس 'ے ےس یردارب A و٥ ۳ هدنفرظ روک ذه رس

 .دحابص ندنکیدلبا موجه هنب رزوا رک اسع الی نوجا قصاب یرک اسع

 دادتما رک هاتفو یدن کا برح وشاو ¢ راد دشد وط هج نیش رفبد رق

 رک اسعو همش ندرانوب ندنرلکدتنا رارف رک اسع نالک هلسادناموق ككرام

 یهاکودرا هرکص ندکدتنا رسا یتسهفاک یرغ ندنرلنالوا یلهراب و لوتقم

 ه یدلبترافو بهن نهب رح تاوداو تالاو یراپ وط هلن كلرهدبا التسا

 شالت یننورد هجاوا لصاو هباشاپ ردیج هداعنص را ترودکر بخ وشاو



(Ere) 

 لتحو رکی“ الماک یخد سان نولف یک ييندالف اولدی 

 طخ تناعرص هلا رع هرکس ندکدتا ط ص یهزوک ذم 7/۹ نسح مود رح

 یدلبا طاسف هنب رزوا ن رباعو نیرام كلرهدبا عطق یتسمرباخم
 ندنفرظ دن قمماما ید رز یاهساوع کاک ناو هد مان ( یوفض)

 ناما هروک ذم رک اسع نود آهیصاحت ارد دیکا اشک نالوا هدظاح ی

 یدلردنوک هنیدزت دب وماما قر هنلوا ذخا یسهلجج ندنرافدلوا میلست لبا

 دفاک هل ىنى لفاغ ندیشرهو هر نددب رح رداد [تشاب ردیح

 هدتلود هرادا تع بوالوا التسا ندستفرط د وم ماما نع نادتالبو كلام

 طاشحا ید ھر راط سك عالق ون روھ > نانو هدەز وک دم كلا ٤ قرهلوا

 هروک د۰ عالفو نوصح واوا شمامردنوک همخذو داز هلتفو هرزوا قلوا

 بولاق هدنلاح هرمصانحت یسهلج ندنکیدتا عطق موقره ماما یتلسو قرط

 ییرالوا ماست نامه نب زسسکعا تفلاحو هلباقع اعطقو الصا كراس

 هش ندندع هلا اعیص هرحالاب هدنلا كلا وم یاشاب و ه یدلوا بحوم

 یدک دنور د دن ۰ ماها یسهفاک نویلاق لع 11

 ینللاوح هلل وطو عن لبجو هی یتوک یوا كلوالاعیر هعوقرح لس
 نامتلنیا دجا درسو یداملا نیا مضحكرهدا مجو بلخ دب وم ماعا قلاب

 ھت رزوا برادبع هلن ادناموق هسوآ مان هقدو یالخع دجایا ی هبقفو

 بواوا زا رک اع هدندزآ هسیا كب رلادبع * یدایا مارغاو قوش ههلوط
 قصد كن هلوط هندم ندنراک دلا ترا و اد هلاتق و نرح نیس رف

 یرلئصح هئارقو وتو هل وطو *رابدلوندنفرط ماما قصت رکیدوبراادنع

 ند فرط ندنکیدتا رادتا هبهلاقم هلئا لاک تولوا هدنلا كب رلادبع ید

 هدب رلادبع نصت كنس ة بصق هل وظ تبا مت بولوبعوفو تافلت قوج كب

 ماما كنیلع یردارب بزاادبعو * یدسااق هدنرکتسع ماما یرکید فصنو



 ۰۳ یک ۹ : | رم
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 . ىدتا املا هساع رباوب دلتعاج و یاجصاندنفردالک !ینغردل وا لایه هنفرط

 رو نم ندندزن ناسیکوک لر هلک ندهوخ دالب نولوا ندنرکسع دوم ماما
 وراشط دجا نا نسح ندنسهلالس رهطم یخد ندنابکوک نکیا اردنا
 هن رزوا ربارب هلی سهروک یتوب هود رح رک اسع ندنسلوب شبمب>

 ٠۰ ۰ رلیدروتوک هماما ها عطف شاب بوریدلوا لر هدنا تخادنا
 هنفرط ماما ییسهلجچ ید ینه ورج رک اسع لثابق ناتلوب هدندرن كرزلادبع
 ۱ یدلاق نابکوک لها کلا كرد ارارف

 نا دم بیقنو شواح ناجم نا دم هد-نصح مان ( هل وطلا نشار )

 ىدانهلا نا رمطح هن رزوا رکسع نالو ظفحسم هل رادناموف قابلادع

 ندسنفرط د وح هلا لئابق ناسنلو هدنتلا یرلادناموق نامه نا دجا دیسو

 لمع نروصعت ندنراقدلا هنهرصاسم یروک ذم نصح نویلبا ثکرخ

 رک اسعو 0 راندلوا و میلست ةا نجا لر هلملط ناما یسهلج ا ر هیمهدبآ

 یدلرونک هدر : .ماما هب هب هزاهش كر هل دنا بسا هموق ره

 ردیح هرزوا قلوا دادما هن راادبع هلیسادناموف یشعما نلف نارصاتربما

 هناکوک صان موفرحو  یدلردنوک هیفاو رک اسع هنابکوک ندنفرط اشاب

  یدنداروا بودا تکرح هشنززوا لح مان ( دونا ) ربارب هلیسلوا لصاو
 1 کی دلک ذادما ندنس لو نادمه ه رلادعو یدک هن رژوا طاب این

 ۹ , وط هد. ادنع ندنسلوا شاک دادما یخد ندهبناسعع رک اسع هوا

 یدلبا شرک رخ دن رزوا طا انب ندتهح

 تعابجج یوشیتوط هبه راحت هوا هلتعاج ماما ىشاعملا ىلع نا رصات
 ندار وا هل نط یدل وا مر یہ هج ندنخدتعاط یس ەم دەم كن هرو ده

 هش رزوا ںزلادبع نوئلب وط قعاج ماما هدةسلا یدلنا تدوع هدونا

 روع هکمکچ هل وط ځد برلادبع ۶ رایدزوپ ې راذبع ندنرلک دناکوب
 ۱ لب دل | تیتعل ردو هروک ذم لع یرکسع ماما بواوا

 هیس رمضان یتسغا تکرج هن رزوا ( كيلم تیب ) بیرق هناسکوک



Om) 

 ندناکوکو نودا تکرح هرو دم لح د رصان ندنغددزا یرلادہع

 یکیلم تبب هرکص ندکدتا ه راع نوکجوا هداروا نورونک ید یرابوط

 دانا طض

 اشاب رديح نسخا تکرح ةه رزوا الث كرصان رمما ندروک ڌم لج

 بولوا ماع نیا ءادبع ندا ا كد و٥ ماما هسرا هدالئو ندنغددزاب

 تمواقم زوآ بات نحاع نا هادیع ككرهدنا تکرح هنن رزوا ال ید رمان

 طرض ید روکذ م لحم ندنفرط مصانو * یدلبا كرت نال ندننیدمهوا

 ۱ یدیلوا |

 ندنسلوا شکل:راب دم نا حالص ا هده راحت نالوا مدعم هده وط

 یدتا تافو هدنسهرغ كلوالایداجج هدنابکوک ندنرثأ: كنهراب روک ذم

 هدنرلدب ك ف رزوا ترلادبع لتا طايل ا یب هدناوالایداج رهش

 ٭ یدناهراب ندنلوق غاص یبم نیا ےحرلادبع ہدلانق نالوبعوقو رازکت
 ترادیعهتن رزوا كوب هدهسلایدلوبعوقو تافل: قوح ك ندنفرط نزلا دعو

 لح رەد ا تکرح هن رزوا دونا هن هلبا لرب ییاسیحش نیدلا سعش هده وط

 یادش تیاغ یولیشتوط هب راح هلل رکسع ماما نالواشع اد اشتحاهروکذم

 یرکسع ماما هدلاح یتیدلوا تاقلت هدا ز ندنیفرط هرکص ندقدلوا برح

 رایدلیا رارف ندموق ر لع امرهم ندنخودمهلوا تمواقم روآ نات

 لرکسع ناناو هدنسادناموق تع دو هلبا ناحرف بیقن نانلوب هدیلوع
 ناما ندنرکسع ر ماما لاتالو برح الب ندرانوب ندنراکدتا رارف یسدرنک |

 لبا راهدهاسعمو هلواتع مقاط رب هل رللوا روب هكا ےل نصح هلبلط

 نانو تعم هلا ناموفق رو ه رلیدلنا مس هالا یح هینف ییصخ

 رلبدلک هدنفصذ رخ الایداج هند كم رلادبع هدونا رکسع
 قرهلوبعوفو لاستقو برح هلا یرکسع ماما هلی وب هدور «دهتوا ردم ره

 "یلاهاویرباذغو لئابق كناهدب هفاک هدربهسدا هدقلوا بولغم هاکو بلاغ هاک

 حطو يرباسعمو قرط لاب ندن رکدلبا نایغطو یب راهطا تاصقو ار
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 ةئلاح هسهاسح ی ره هلا راسخ تسد لاصدا هن راعو نارام كرها

 راد وق وف

 ندب رادبع نیسح نا یداه ناناوب ندنفرط دن وم ماما هد (زدا تب )

 ره یدو بیق نراادبع ندن کحهدا مست نصح هللط ناما

 دوج مود رح هددسیا e ےک نوعا قماسلا رخ لابو كر هدىا ۱

 یدلبا تدوع هدونا هغ . ند: کی ده شین 9 3

 هلا رفغ مج نودا عج ییئابف دفاک نسحو نیسح الرد , كد وم ماما ۱

 هناعع رک ات ا وب قیعم دوجوم نرلادبع ندنراک دساک هن رژوا دونا 1

 ترشابم هبرح بودا قوس هن رزوا تعاج ماها لوو لوف یهبارعاو ۱ ۱

 برلادیع یشات ندنندش كب رحو ندنتزنک كنتعاج ماما هدهسا یدئاوا

 رارف مهنه هسغاط در یرب رهو قرهلوا ناشی رپ ندفرطره یرک اسع
 دوصاا بعص ماط رب .هدرانا ید کاب زراو ل اوب هساا هناعع را اکو

 نالف هدنشاب برلادبع هرکص ندتع نه وشاو * رلیدجاق هراغاطو هراقلایق
 ید هدلح مان (رکب ) بن رد هروک ذم لح رک هراقع دهه هی ارکسع

 رلید:اب وط هب ارعا و هیناقع رک اسع نالوا ناشب رب راس

 ماما نا ندلارع نا نیدلاظفحو یدسهلا نا دج دیس هدروک ذم موب

 دچا نا هادبع دیسو كرابف نا شب و یرشح ناحر بیعنو ندلایرش

 یرلک دشود اوت هداغوو برج نادیم یداهلا نا حالص نيسح و یرطا

 طعورخ جد یدملا نا هاد,ع قرهلوا ا کا اش یاس وز قوح ك ۳۳

 یدلوا رسا

 قۆح ك هدد رال د م :ددلوا ه راعر ین قو یئدش تباع ه را وشا

 نددح یلەرا و تایو نالوبعوفو ندنفرط یرادبع هد هسا یدلوا تاغلت

 تافو هد را نادیم لج ید هموق رم یاسور تح نواوا نوزفا

 اب دا
 بوشار هلا رک اشع نانلوب هداروا ككرهدیک« ( رکب ) ندرافع دهم یزااذبع
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 ندنوب و ندمازهنا نالوبعوقو برلادبع ه رایدلوا ردسق رفن كيب یس هلجج
 " هللا د وم ماما یشان ندنراکفا ینج هیمهلوا نکم قلاح هبلغ هماما هرکص
 یدتا هرواشم هللا هت کسو یاتسوز ناو هدندزن هرزوا كا هطاصم

 ندنکیدممسوک نم و نورسوک اضر یرایضعب ندرلنوب هدهسدا

 طرش الب یخدبرلادبعندنکیدت | تفلاخ نوت نوت دوم بیقن هلیصوضخ
 تااخدهراموق ر كر هدا بلط نامآ ندنسحو نیسح یراردا ارب كءاما دومعو

 نابکوک هلهجووب * رلیدلک هنانکوک بولاق یسهلج نداروا و *یدتا

 یدنلوا رس ندنفرط یراردارب كعاما مایشو

 ندنفرط دن وم ماما هن رزوا لرفصرما نانلوپ هدالت یجدن-حا نا یداه

 ینوک یش یمرکب كبجر نی زسکشتا هلباقم رفص رمما ندنکیدلردنوک

 یدلوا ملست

 اتشات ردیح ندننیدلوا ا ناب رع یتالع نزعلا رب 1 اک هدن رش اعنص

 یدردتا و رخو مده یتالح روک ذم هدعن رش بجر ۱

 یدراعیح ننس ی لع نا رج یددلنا سح نرادبع هد ر وط مدعم

  ۰جد برادبع نبا نیسح نبا نیدلاقرش دیسو ی یا ندلاسعثو

 تلاخد هللا ناسا ضرع هن ر ردار كد قم ماما كر هلک هنابکوک ند هلن وط

 رای دلا
 .نبسسح یژردارب كد وم اما یو ؟ یسنربا عج یگنزوتط كلاش رهش

 نوڪر سلو كب اعنص " الماک یتعاج ك رلادیعو بزاادبع هللا نسحو

 قف ودرا هلتلصاوم هعفوم مان هدسح هداعنص ج راځو تکرح ندناتکوک

 نک رسا هسطاحا نښه 1 بناوج كناعنص هرکبص ندفدروف هاروا

 ید , راودتوط ندرانروتک قاز او راخد ندسراخو ۰ رلر دا هب هرمصاسع

 نلدلبا مادعاو لتف :

 رس ی ناب یخ ندفرط د .قم مابا هدنفرظروک ل ریش

 هلن ام نیسج موقع نودنا کر دنا رکاسع ندزعل هن رزوا كن رج
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 نانلوب هدموف ره لسحت طعف ندنکیدتا رارف هللا كرت ییهلبج كرةيمەدا
 یدلس وف هنادنز بولت روتک هردلقردناو تفرکو لحا هسک یراندفارشا

 هرزوا كعا هب را هل رکسع ماما نداعاص اشا ردبح هدنف رط وک نج رهش

 ندکد لرب و تافلت هلیسهدانز قرهللوا برح یلیخرب ندنیفرطوبوراقیج رکسع
 یدانآ تدوع هنأعص هنن هسناعع ر اع ہر۹ ص

 1 هداعنص جراخ نوراقیح رک اس د نداعبص اشا ردح قرەلوا هنات وود 3

 تلوص دن رزوا كن رکسع ماما هلل مان ) ناطع م ( ساک ۵ د ر >

 يعط یتسلیخر هلا ناشر و مر ی رس ماها ندن راک درس وک هدیدش

 ك و یر Cus ماماو ۰ رلیدتا مانتغا راخذ ولتیلک ٠ رکص ندک دار یشعت

 ماه اهدنتمج نګو ۰ راب دلکح هلع مان رهطم رم مداو هدهدح هم رزوا

 نوک اقرب نده راحت روک ذم ید یب هلفاق مسجرپ نروتک خذ هن رکسع
 دعفدو 2 رلیدتا مانتعاو حا یتسهفاک بوروا ا ۳ e رکص ١

 اهد هدر لس هب را هل رکسع ماما هناعع کر ایه دهد فن , قرهلوا هرات

 و هدب ant ی 0
 1 E اکنفت كثب ر هلیدس

 ماماناتاوب هدنتهج عالص كناعاص ةیاعع اسع هرکص نده راح وشاو

 هلن رح هرزوا تعا“ و یرماد لاک هدهداروا ب نوعیح هنن رزوا ۳

 قوح ك یرکسع اما ن رب اد اک اش تاج ام هس رزوا ى

 رلبدلوا مرو نولغم كرهر و تاقلت

 كس رشناضمر هبناعع رک اسع هعقوممان ) ندحرط (/ هدنح زا اهیص هس و

 ند س هلج كناب راحت نالوبعوقو رد-ق هنوکوب ق ر هقږج یتوک یر نوا

 رلیدلوا بواعم كرهرب و ناعلت هلیس هداب ز یرگسع ماها یجد 0
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 نولوبطوقو اهذ نیطع تابراح را هعفد چاقرب هدام: ص ج راخهن هر کس ندن وب

 جیاشم یخ رب و وللا هلک ناسکس شعلا 9 ل ماما هددسهعفد ره

 یدناوا لتف سورو
 ىد رط هلڪ مان کلات 1" ا هدنرزوا لو وهدنتمج ندع كن اعنض

 فب رش لاوش هن رزوا رک اسع نالیغارب ندتعاج ماما نوعا ككا
 ا نودا تم رم اسا نوط اشا ردي تاذلاب هدنفرظ
 نوعا ناما یاطعا ندنرلک دابا بلط ناما هیماما رک اتسع هدنتلصاوم

  هدیرق موفرح ٭ یدردنوک هیهبرق یبدسیل مان یعشادرپ اشاپ ردیح
 اشا ردیحندنراک دردلوایموفرم هلتخادنا كنفت هن رزوا ربارب هلیسع ابرقت

 قیضت هلتتخادنا كنفت بوطو هطاحا ینفارطا كنهموق مع رک اع نامه

 یدلبا تدوع هناعنص كرهدامادعاولنف بود تسدردیبس هلج كر؛دیا

 و ( فارج ) هدنفرظ ها یذ رهشو هدنجراخ كنامنص ذنب هرکص ندنوب

 هدراه را وبشاو م یدلوبعوقو هوظعنابراحتیّد هدرالمان ( فضور )

 یدتا تافو یخد هسوک مان لاک سکرچ ندارما
 هام هنهملع تاود ندتهجره ررح لاونهرب ید هدنلواح یسهنس ۷

 ندمدقم ید یشحا رمصان ریما هللا ادنشک رعو ندنتیدلوا ةدکعا ماود
 تاه كر هلدا هرضاګ ندنورط ماما یدرلنوب ندنرلعلوب هدننتهح نارع

 هل رلتفافر دوحوم ندنرلهدلوا ر وبگهکمک هنتغاطا تع کكماما هلا ناعتسا

 ندفرط ماما ا روتک هراپش ادهک رعو ٠ ندا تلاخد هماما بناح
 ردٌشلرافیح ندن ەە ر کص هنس نواو ۾ یدلدنا نسل

 هریشک Sus ترادنع دل نسح یردارب لس و ماما هدنذ رط دمو ص ۳

 دجا یردارب توالوا مارغاو قوس هانهح نع ندنفرط موقع ماما هلا

 نسح مور ٭ یدفارپ نادناموف هن رزوا كن زما اعنص سحو

 تلصازم ه ( هلسح) و ( با ) یتدنداروا و تع زغ هرامذ بزاادبغ هلا

 ۰ یدتا ناوتسا لج هینامتع رک اسع نانلوب هدهموق رم لاحم * رلیدلبا

n 
۳ 
۳ 



 . ۷( ؟٩۳ب)
 ترادبعو ۹ ) هری ( سورح نسح نوعا یط.ص رعد هرکص قو 1 1

 نددللژ تاهج هلستکرح هنبرزوا ( روبص ) لجو ( هدعاق) سورج . -
 اعا ىلع ندهب رکسغ یایما ها هدزعتو ۵ رلیدلا ههرصاح اط یرعت

 ديب ز واو زعت هدنتهج نع بودبا مادقاو تابث موقرم بولوا هو مان
 یدنلوا النسا ندنفرط ماما راحت هلج هعشب ندندعو

 ید نصاح ردق هنسهاغ هححایذ كر هل دنا هرصاع هدرخالا یداجج نم

 ندنغیدلوعوقو ځد هددع تاب راج هدهصاج یاننایک يکيدتا دادتما یآ

 یدلک هرومظ تاغلت قوچ كب ندنیفرط
 داد ما هه ندنف رط اشاب ندنآ نائلو هدهماهت هدناولح یسذنس ۸

 دهوق محرک اسع ه یدلردوکر کسع یرادق» رفن زویشب هرزوا قلوا هنأعاو
 یردارپ مامانانلوبهدنسهرمصاحم زعنهدنراقدلوا لصاو هلح مان ( عسق دن )

 رسا نس هلج كرهدا هطاحا ییفارطا كن دمو د رم SE نسح مود مه

 یتس هل كنهموق رم یارسا كر هک هنرز وا ( هنمد ) ندارواو ۶ یدلبا

 یدتا مادعا او لتف هداروا

 هج رتل
 یکتا تافو هدهدجكناشاب دجا نالوا ناب الو تیفکهدینآ !
 ۹ هنع ندرصم اشا مارب نانلو رصم طاح هجناک هرصم یربخ

 ندشندلوا حاتحم هنفرص و حرخ لام یلک كمتإ لاسرا دادما و

 هرخالاب طقف «ردشنا رظنفرص ندنلاسرا تامهم و رکسع قرهنقاص

 کت ر طب نی ااا لوا نوسنا یناقلاف هدمدلوتتم
 تولو اع و وشد ندتناما و تالمزتام فورعم هلکم د اشا ندیا ناو
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 نم نارم رم یناشاب نددا هللا یوم نالوا رو ڈم هللا لام ی

 اک EL دارهدن بصترکسع رس و زادرس و

 لاکهلدظ یک یباس لاح ینعیخد اشا ندبا و « یدردنوک ی نما

 ad اوس هدنسهنس ۷۷ هلسدا ردق ز ودچوا نالواهدنشاب هلتسوتع

 هلا یوم هکراردیا تاور هلوشراسلون هعفو ضعب . یدچک هباخم

 یندلوا شعتاراخدا هروکذم لحم كاشاب ردبح هدنکدلک هباخم
 اشا ردسح و یروهظ كماما و یتحتف كنع قحللو یاشا و دون

 زو بودبا شومارف هلکلاب یتنیدلواروصحم هدامنص كرکسع و

  تفشم و بعت ردفا اک لاوما و دوقن ردق و مهسا ر واوا رمعه هدلس

 یبعم دوجوم هلمجلا ڭرەدىا ضنق و ذخا ییسهلم رەد مزال هر

 هدسنقوذ هللار طاخ یافص بور و یراهفولعقحنا كرکسع نالوا

 هل دابرف نوجسلط دادما ندرالحم نانو هدهرصاحم و ۰ یدلوا

 نامت هنسهظفاحم قجنا ین بویغتا عامتسسا و افصا یرامدا نالک

 هلادج و كنج هلسس هف اط هیدیز و ماما هدشالو نع ءرادتا

 ۲ وسا عفد هسا یدردلاق هج یهنتف اشا ردح ۰ رد ناتمام

 ؛لمالکایتنهام هدکتاذ و هتشلا ۰ یدبا ردبا عفد یرلناکو د

 هلا لجا تسد یر راموط كب رادع یتوک رازاب یجند كمارطامرح رهش

 یدلیووص هعاربط هد مان ) لمح ( یسعد بوایکو بولت رود

 ا هد روك دلع ندنکی دت ات کر حد رزوا اع ندهد نس> موق ض
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 هرعت ندازوا تویفهلوا ناب ره هد هسا یدتآ هه راج یلتدش هلا ها

 می یر تعزع هد ناسا تلا ل ۳5 4 دوم درحم یاعنص كااساب ردبح مس
 نیک د هفت رش بجر یمه : 1" زوئواوشا ندنسدنس لا زوتوا كم

 هد وپ قرهللوا هرصاخ بن رد هل هسیکیا دانم ندو رطدب وم ماها امنص

 ندع دم دنلوا لاته س | وچن نسح رب ۰ رک ص ندقداوا ید رلهب راع ةلتاعود

 ردیح هلیسا التسا روتفو ساب یس هلج بورلاق تقاط قارا هدن روصح

 لبا ماما یتوک یجشزومط رویم رهش قرلوا روبع هکعا ناو اشاب
 ماقا ییاعنص لا نرومأمو رک اسع هفاک نانلوب ییعم دوحوم هلواتلادع

 قرهلوا نهر نهانا ل اجال ندنور ط ماما هندزتو كرهدبا لر هکر و« لش

 هلبتاعص و هاج كرلزا قر دتلوا قیر ا چ س ندا واو فا

 یدتا تع زرع هد ز
 كماما نوک ازاب ید یمرک, كل ر بحر هرکصندک دیک ن داعنصاشاب ردیح

 یدلبا رارعتسا هدنناتسب اشا نسح ق رهلوا لخاد هناعنص دجا یردارپ

 نس> موق ص ئردارپ ماقال ر هیعا ملسا یزد اغا یلع ناناو روصحت هدر ما

 هرهأقو زە هن رزوا كوب ندنشدلاق هدردن هنن تودنا ھند ھو ےک( ےم هلا

 "هرزو اخوا قرص هنن رلٌشاعم تك هدطوم رك اسع نانا مرّیگسه ند لاها

 یرلشاعم كنسلاها رعت ندنکیدلزدنوک ه. رخ ندنفرط اشاب ندنآ هد هءاهت

 تند رب و یرلشاعم كراناث و مرسم ندنسالاها رهام توتاوا فقره

 ندعو ید نسح هل رانا لاح ظا لرهدیک هنفرط نس> هموقمم "لاها
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 طب یزید هرکص ندقدلوا لاتفو ترح یخ هللا مایق هی رژوآ عف دن

 لر هل رب و ناما (رخوم ندنکیدلبا نصح هلعر اغا یلیعو « یدلبا تو
 یدلردنوک هت درب ماما هراهش رار هرکص ندودلوا ملسد

 یفن هنس هر رج نامماک اشا ندنآ ییاشاب ردیح هدنسهنس ۵

 یدتا

hh 
 هن وامه ر وضح هدلاح ییدنله یساغا قارب لزق اشا ردبح هلا یوم

 هردشلروس ناسحا وهجو هاا یوم هلا ترازو نع تالو و توعد

 كمساف ماما ناو تاود نمشد هدنخدلوا لصاو هنع هبلاراشم

 ل کر ات داع هللا داما لخ ندباخ باس و قبسا یلاو یت هایش هایم

 لغوا یا شتا تافو یخ د م ورم ماما ٹا شلاق کلید

 هلا یوم یاشاب ۵ ا ندکدحک هنماقم یردب داد وم دوم

 داد ومد محم موقرم هنرزوا یسعا لتق نامه قرهتوط ینمدا كاموقرم

 شلا و هتسشلا ۰ شمردناهلعش یوامش هرارش نالوا هدننورد نوناک

 یک ینیداوا رادد یدتا شن ندنکلرشارد كہا یوم یاشاب

 قوس رکسع هبورب هبتوا هللا ماق هناع تاود ككدموم دمحم موقرم

 هتهج ر ره یسهدوحوم هود ید هلا یوم یاشاب هددرص کیدا

 هلاح قشغاط و تتشنم رب هلا قرش لوق لوف رەد مازعا

 لوصح و ع لک نادلوب هدفا نڪا و فارطا همش نک روت
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 حد هربخد و داز هرکسع ناسوب هدر اتش مقاوم هل راظ هت سم

 هدور هد هنوا كناشاب ردح N ماما موفرم نا کر

 هدعفومره گر هلک هلن و تسمه هرز وای را وف ق رفتمز از آ نان وب

 هرصاحم هدیراحم والثم هننتم مقاوم و وصح و عالق و «ی دزو

 تیاردباحیصا هلا یوم یاشاب رکا ۰ یدللا طبض هل وصلوا بودنا

 بورب دو ولیوط قرهیمتغاط یتسهدوجوم ت هدیولواندبرح لها و
 بودی هل هیفاک و هنرزوا كنهقرف رب لسم كا زكا ندناهقرف ماما
 هل فوس رس یوزح کد را هفرف راس یدبا هسلوا نثعا ناشر

 ارجا قرهلوا زسرب دت تما ۰ یدضو همش هدنراقجهلوا ناشر

 لحاس هرکص ندکدتنا باغ هدفرط ره ندهبرکسع تاکرج ید

 نالژاوروم اد هناا و و قرتوا ملطقنم هرم طخ یخد هلا

 هدنسودنک هل لاحو تاو ۸ یدنکردق کعا طص یردناخم

 ردق هبهطش یاهتنم ات ندلحاس ا ر ۰ یدنلوا هرصاحتم هداعنص

 الدنا ارجا هدامنص هرکص ندکدشاالبتسا الماک یفارطا نمشد
 هبظ كانشد هرخالا هنن بویمار هشدار چسه هلتاقم و هلاقم

 كتا لاوخ وامنص هروک هن دلشوکا ندلاحقأیس :ردراکشا ینجهلاح

 ردج هلا یوم باس یجنر هنسللوا ےل و کارت هدوم E ماما

 یجنکا هده راکشا یسداوا یرمبدت ءوسو تارد مدع تناشاب

 رددا ۳ قجهشاوا ناس هی هد اید تاس
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 لبصح ل راوهدننض اداینود ندنندنلو نوددم یسودنک بودا

 بآتفاطل كنا منص هلن واهن ہک ی وذ لها ادعامندکدنا فرصلام
 فورعم هلکع د هضود ماا و تاقوا کا ولوا هتشرف هتساوه و

 ماما هدرب ۰ یدیا رربدتنا نارذک هللا ترشع و شع هدراهچغاب نالوا

 نو هاسلزع كناثاب ردح هدمرص یک دشا نابنط كمساق نا دمحم
 کلید ڭرەر ا ندنکهدلکب ی رب سا ار و هراشاب دمج ایت الو

 قوچر ودرا ینچمراقیچ هرزوا كا هبراحم هلا موقرم ماما و بوروا
 ردق و هلتهج شدو لوزعم یبودنک .ندنفچهلوا لصاح هلفر اصم

 بابک مو جر هدومد و كعا فرص ندنلام ار

 هجماسم و لامها و د نوسروک تقو یکدرلک قحال

 هنسشاب لمع هجناکیربخ ینافو هدهدج ثاقحال لاو زر ۰ یدالا ۱

 توف نشد یدج) تو هدهسا یدلایعس و دج قوچ كا اردک

 كهلاراشمهنب نوسل.ط دهسا رواش د هنره ,یدلک هلاحو» تان یدلو

 اشا ردح هداف ۰ ردراملانف رب شملک هدوجو هژ.سهرع ییزسربدن

 ندنش دلوا لوتسسم هنرزوا اخم نسح ماما هدانا یسدنلو ءدلاحو

 ندنرز وا ام ناک هجویاب نکد ەن ۳ نوا لا هیاشاب ردیحاشاب ندبا ۱

 بورک هلهنیفس هلغمالاق زعرادتقاو تقاط هرارق له زنا عفد یاما

 یدلکدادما ندرصم هسا رربک هنفرصت ماما ام رک اردررقم مرارف
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 تان یتجهلوا ناکما هنرالوا لخاد هالو بوشان هدیروص 1

 نوح هنس رب هللا ماما اشا ردح لارا وو ینکسدردنوکر بخ ود هرد

 صوصخم لوسرمهماما نوش یسماکچ ندار وا ندنسمناو شع اهحلاصم
 افنص ندار وا بولک هعرب گرهلیکچ نداخم يخد ماما بوردنوڪ

 ندنن دم 4 وا نکم رباخم هلا لحاوسقٍا نا تیز و نو نوت شرط

 قرا بویمهلا ربخ الصا ندردنبو مقوم رب چیه اشاپ ردبح هبلا یوم
 یش دامص هدابز كار هلکهب هجرد ثلوص و ندالغو طق

 لزع ندرصم اشاب مارب یخد هسک مان ل لئورخ هدورص ولو

 یا کیو رکنع هع باو بودا تعرع اجوتم هل وا
 نداق روصحم هدوپب بوبمناوا دیقت ندهبلع فرط هللا لیدادما
 ارز ۰ ردمزال یمقیچ هلتااس كرهروکیککر ادت مدقا نوکر هسا

 رد قرهزاب ںوتکمر هدنلام ۰ ردرلشعا شومارف یع ندهناتسا

 قرهلتوط ندنفرط ماما مادا نر 0 نوتکم ندنکهدردنوک هیاشاب

 قا نسح ماما هننرز وا كنو هدنشدنلوا تئارق بولا توت کو

 هنسادوس قلا هنفرصت ةضبق یع كرهر و هوزاب یوق راو نوت نوت

 یننیدقیچ گر هدبا كرت یاعنص هللا نامتسا ًروبجم اشا ردیحو ییکیدشود
 بولوا قوچ هقاتخ« تاباور ۰راردناناس یمسقر ندراخروم یخد

 لمح هنکلزسریدت كما یوم هنر هسلوا هد هل وا هسلوا هدهلو

 (۰ رردبا
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 مگ یدورو ندرصم كماشاب وصناف توس

 هب رکس۶ ع رشک * هود 2 , وصتاق لسەر ِح یرخالایداج رش دموق یھ 7

 نداروا ¢ یدلوالصاوهدس ز و E هلا هود و 4 اکو 9 رحڻا و

 هناشأت ردیح ندرمصم مد وم اشاب ندا ه یدلبا تع زرع هاشردن ید

 بودا تماوا داش ۵سیاا هباایموم ندٌخسلوا نر مک هر قلوا نیم

 اشا وصتاق ندنسالبا اا هلیمادت ی رومأم لر هجا تکرح هفرطرپ ج

 ید یاشاب رذیحو لتف ییاشاب ندا هءایمزم را وار هلي سلوا لصاو هاش

 هلع مان ( ساح ) مه رکص نلت ؟دتا 5 هلک اوس و تا

 ۳ داك تنها وب یاشاب هل | نطصم ا لح

 هدنفص كف رش بجر هل مان ( ںرخلا د ) هدیعرش دالب قرهلوا

 هنا اع ناثلوب یرلتفافر دوح وم رامود رم هداروب و © یدنلوا قوس

 رلردلءا تماقا یا قحم یکیا نیکد هتسهاغ كف رش ناضهر

 ییسح یردارب هلارک اسع ریپ ید دنوم دم ماما هدنفصت كناضهر رهش

 هلا دیار اع هدروک ذه لح ندنکییلا قوس هن رزوا نرخملا د

 ناشیرب رک اسع بولاق هدنفرط نسح تیالاع د رذنلوا ت درسشاىه و ۳ هب رح

 موق رم ںوناوا طبص هاکودرا كرهل دار سا یعوح كب هرکص ندفدلوا

 ندنرلک دنا رارف هل مان راداا دید نط صم راو هناشهنشاب گلاب اک

 یاا تبان كر هدا بیعت یی یطصم را .E رفن چ وا زد رک ماما

 ذخا نسح یردارب ماما مود مو ٭ رلیدردلوا نوتوط یموق ریما دھار

 تع نه وشا * یدلبا مادعا "الماک ید ییارسا ییدلوا عا تفرکو
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 ثدوع رارف هراس دوا هلا كرت ی( سلح ( اشاب وصااق وزو "

 یدلنا

 هلمح و وب نسح مود رم یزدارب كد وم ماما هدننابعش رھس یش دنس ۱۷

 لر وک هلا ماها یردار « یگابط ندفدلا « رب هضرق لاک ی هيام راطفا

 ۰ 3 ك هراهش ناعصس الا 1 اونیس>یرا ردارب رکدن وا

 رع هنتمج مد نسح موق رم هرکص ندک دنا تماقا ردق .هامربو
 یدتا 1

 ندناک وکو هناکو ک رد ص صد نیسح مو ل هدلواح یهن.سآ ۱

 یدلبا راذکو تثک یراروا كرهدنک هلع مان ( ناروض )

 یدعا روهط ت ناعوقورب ندف دقرطرب هدنسهنس ۲

WTكب اتو دز كر ل فلک هناعنص نسح یردار رو هد ولح یسهئبس  

 رکاسع یاس ن ایلعو ر هیلبا راضحاو رمهجترک اء نوع رخو طبط

 اب نانلوب هدموق رح لح ندید لبا قوس هن رزوا سح هلا دیفاو

 ام ص ندفدلوبعوقو ۾ نیسج "هب راعو يطع "هر امم هلا هساعع

 یدلیا طض یسح ىلع مود ره نولوا بولغ اج

 اک يک نسج یردارب تانا بما اں یق فال
 كلاضمر لر ەدبا تکرح هنب رزوا هماهت نداعنص هلبا هریفو نایعاو فارشاو

 یدلوا لصاو هلح مان ( اج ) قطع هدب ز هدنسهرغ
 دنن رزوا یرکبسع ماما نددیز بنام رک اسع نوک یر تكلاوش رهش

 بودا قالت نیتفص هدلجم مان ( هب رشصم )ب رق هد ژ كردنا تکر ح

 كن رکسع ماما بولورعوفو هب راسح مسجو میظع تیاغ نیش رفلانیب
 لغ یا ندلاسش راما نالوا ییاتمعاق نتو نانلو هدنماقم یرکسع رس
 "الوتقم هدب رخیانما یزواحم یرفن نوا دومزآراک نده ر کسع یاسر هللا

 ندنفداوا تافل یضحالو دال ندلنافو نا رع دا فا وال« یراک دشود

 رارق هسفرطرب یرب ره الابقو * یدلوا لوذتو مېن نبسح موقع
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 رک ا( ښا و یدلبا تعناسم هن رام وشا هب هقماش تان رام ۾ ولندلبا

 یارسا ندنعیدنلا ید ارش دا یلیحرب هل دوع هد ز ی رفظو ۳ هصنم هناعع

 نون ید نسح مود و ۵ تا لاق كر هل روتک هد ز ههوو نم

 یدلبا راز و هناچ

 یردارب هداج و تکرح نداءاص دادغالا لحال نیسح یردا تای موق ص

 نددنشدالک 1 خب راک او .قلناش رب هددسسا یدلیا تناصاوم هنندزت

 دلو س نیما شد

 ۱ هدنکعا تاقا نسی ندنفرط نسخ هدلح ما( هب رو ) بب رف هباج

 دن رزوآ: لانش مود ندد ز هلا هیفاو وق ھچک مان ین صم ما ںولوا

 ب رح كرهدا هطاحا ینفارطا:تالتس موق رم نطصم ریما ندنغددالوا قوس

 لر هدنا روهط قد رح ندلحګ یددنلو تالتس رها هدد دا یدنلوا ترشا

 "هدس ز نط صد را ند هد دا و ۱ لئاح هنسهرا قرط کک ۱ یل رح وشا

 یدلبا تدوع

 دیماها رک اسع ناتلوپ هداج هلا هلک رک اضع یطصم ریما هللا اشاب صاف

 هب رح حابص)ا ىلع «دنزاتلصاوم دسوف رم لع كر ەد ا تکحرح هن رزوا
 ردق هن مش نوزغ هب راغ وشا كر هدا هب رار یلتدش تداغ نوایشبت

 یدلیا تدوع هدب ز هن هيلا یوم یاشاب نورغلادعت و ۰ یدابا دادتما

 بودا رونهط كالدتسخ هنر هدنعسا یورفص یاج ,دناولح سهل ۱. ٤

 وام ییدتا تافو نوک متنی ر وک دم سوف ق وح ك هددنناع زاطقا

 یدشا تافو یخد رهسیگ یلیخرب ندبناسفاو دالوا نیدلاقرمش ماا
 مح اناج دبس: ندیک هئ 9 جدلا نک رها نالوا لونقم هد را هوا

 یدلبا تافو هداج ید هسو مان ی نا

 هد  نسسجن موق رم یردارب كماما هلا اشاب وصناق هدنوزط ههۆك ره نس

 دنتوه كنسح همدا هل اقم وشا نولو ع وقو هندهو هطاصم نوعا تدمر
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 مر
Eكمر و نزود یکح هتشودنک در = ندنغددلوا رال ید  

 قارح رب هداچم رک ص ند هتف وم هطاصم و. یا 2 ید ترابعٍ ند هسیسد نوحا

 اتو ریطساو لاوماو دوقن وج ك كنسح موق رم ندنکیدتا روهظ
 نا هدرهشع هدب واوا ناصم هکلهتتسخ روک ذم رار هلکنوب ه یدنا

 ها یدو اا قارچ هی نوا ی رفت وک ید ندرت
 "دوفو ¢ یددانا اشداو راعا ییاج ساق نا نسج هرکص نده رحو

 یا رک ید یسهدوحوم

 یتدمكت نوا دوععم هدد : مساق نان تی مود رھ هلا اشا , وصتاق

 یدلوا د.صونم هدنسهعایذ هوم دیس ۱

goهست ندروک ذم لع فا نالو هدا هدنل ولح > یس دنس \  

 قیفیک ید مساق نان بی>> ۶ یدتا قوس او تاو نواهوبوط

 نودا تکرخ ۱۳۹ "یداو نامه هرزوا قدروا ی هروا ص هاو او قرەلا رخ

 هب راح یسجرب جد هدروک ذم لح رادالاب هب هلاسقم ندنیفرط ربارپ
 الماك وووک ذم *هلواف ند: ةردلاح هلع ساق نا ن هسح تان بولو :عوقو

 یدتا تراغو بمب

 یتیدلؤا لصاو ههلایموم یاشاب یربخ یتددنلا بولب روا كن هلفاقروک ذم

 هنفددراص هنالکشم كنشاو ه یدلاط هتربحو تشهد لاک هيلا یوم هدنآ

 ۱ یدلبا مکح

 هدفرطر مو ندنس | دادن ا “اليل ورين دهد دم ڻدم ا

 رکاسعنا لو هدد زقرەلوایراط ا دسکره قثرا ندکل سسننها نالوا

 ماسیق هنملع كملایموم یاشاب ودنا جورخ ندستعاطا راد ةيناقع
 هکر لرد هربا ی هللا مساق نیا نسخ یخد هیلایوم ندنراکدا

 یدلبا رارف ندد ز هنندزن نسح موق رم هجرکلاب
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So-هلا رت یدسر كن اشاب وصناق  iraم € یندوع 1  

 مارکا و زارعا لاک هرکص ندکدلک هنیدزن مساق نبا نسح ةیلایوم یاشاب

 هرکص ندکد تبا تماقا هدندزن نسح موق رم تدم یییخرب بوتلوا لوف هللا

 یراکهو هود ردق یب ولطمو قر هنلوا مارک او ماعدا هیاغلاقوف هنس ودنک

 ناعصتسالاب د یرانابتسا كغك هر ارپ ندهیلاقع رک اسع یوابرپ و
 قیفرت راهسیک ندنابعاو فارشا هار ندنفرط مساق نا نسح موق رمو
 .یدن 9 عياش ردو هب هش . (پجوتم هرس Er ۷1 كرفص رهشو قرفتلوا

 یدلب ۱ تع نع هدمر ا یدندارواو

والاعس ر رس هرکص ندقدلراقیح ندد اع راطفا اشا نصا هلترو صوب
 ۱ هدل

 بهذ» هدرهرانم قاعتمیکیدرکو قرەلوا لخاد هدب ز زدنب ے.اقنبا نسح
 تارق ناذا لره دا هوالعییب رلظقل ( لم ارخا ىلع ) هناذا هرزواهد ز

 یدردتا

 هیماو نا نسح یا مود يه نیم تر شلاق هداحم ید یطصم ما

 مان راع نا رمش ندنفرط ید نسح ںوردنوکر بخ هرزوا كءا سو

 ماست ینا یطصم ربما هلتر و صلوا ندنک.دردنوک قرهلوا نهر ی هک

 لاوعاو دوعن قوح كب هب نط صم ریما مود رع اق نا نحو ه یدتا

 دوجوم ید ینطصمرمما موفرمینوک یعینوا تالوالایداج كرورب و ایشاو

 یدلیا تم رع امج وتم هرصمو “ارح بکار هرهایفسنداخم هلیتیعم

 دس ز رک ككرهدنا تع رع هرات ردن ندد اس ز مساق نیا نسح هرکص ندنوب

 یرلظ یهسم و زومأم نالک مزال یداسفا ندنورط ماما نوا اس 41 و

 یدلیانیمد
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 4 هجرت )
 هدلاح یسدلوا ندنسهفاط لرثمو نمهلوک اشا وصناف هلا یوم

 ورندنوا هلا یموم ۰ ردشلوا حاحلاربماو نیاظفاحم یارما هدرصم

 تابصعو كاهبلغهدنشاب و شا راتخایدرفتو دنعتو تالشکر سهدرصم

 یوم یا یسلاورصم اشا دمحم یه یناط ندنش دلوا شملا اد

 نقسو ارد یفجهلوا ثعا هلال تخاو هتف یدوجو هد رم صم كلا

 بصل رک عرسو رادرس هنک رابد هلمجوت ترازو هنسهدهع ار ەدیا

 بت رکسعو دوقنو راخذو تامی هدیروص ۱« تاغ توریدتا

 ناح ندرص مهلا یوم یاس ۰ یادت یو 7۹ یهایموم هارودیآ 0

 كي ترد نوارتفداب هدجاحلا ةكرب تاوغاو ارمارعغ زا هدنکرح

 كس کس هدنلوصو هنع كہا رمو یکدرو هفولعو بجاوم هرفن

 هللا رکسع نالک اعم كرک ینیدنلو هدنعرتفداب هدرکسع زواجتم یرفن

 هدیراوا باح یامناو مدخو یناط, اضوارما ۹ نائل ول هدنع

 .رونلوا تباور اقحمینداوا زواجتم ندکب یرکب یوق كاملا یوم

 نوجیسمتلوا صالختسا ند هياتم یدانا اع اع درجم هلا

 هش نده :رح ردان زکلا ه دناوصو هدسر كهللا یوم ٠ یداردنوک

 :یدلو شلوا راتفرهنالبتسا تسد هدیز تعاج ماما یتاهج هفاک

 هرم ی ندهس رج راد هدمهو رسارد مه ید هلا یوم طیف
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 هات رح یز ءزوامت نود بن ز یل ھم هکنوج ٠ شا تاذ رنیبجو

 هردکتا دادرتساو طبض ندادعا دب ییامنص نالوا بولطم فده

 ۰ ردستمئاو هدلاحیمفادن هللا هظفاحم ی هلحاوس ردات زکلا هسخو

 رک ا ۰ شمامهیا انب یندصقمو مارم هننرزوا یسیرب چیه كم

 طض یاخمو دسز مس او نا نسح هسا و یز واحمشیدصم

 ندنو ثماما هک دیک تو كوس كا هنرزوا دسز هرزوا كمارغسنو ۱

 ر هنیرپ هسلوا شلدبا ناشدرپ توقوبو یدیغوب یتوق رب مسج هقشد
 ر هلو كنادعا هتشاا ۰ یدا لاتدالا مدعیمح توق یک و اهد

 هدر راحم یضراعت حاق رب یدللاقرهقچ نددب ز یا

 هتسجرد كما عفدو درط یسلم ند ات داع ڭرەدىا نور

 هنعم تدمر قرهنادلا هتسهسسد تكنسح موقرم ه دلاح یکدرونک

 ارهدیا درو رفکت یتوف تنمعذ راکت تو ااا هوم

 هماهمومازما راحود ینهشد ا ۰ یدلوا بس هنسمر و تاو

 هساا و یدرجاق ندلا یصرف كجەدا ناش رو رامورات هدنسضارا

 هدنش دلوا ی ر ش ورلبا ندشاح رار هلک سرد تسمه

 هدلاح یادت هد و وا ا یز وا ارم یداه ردقو همش

 نوت نمشدو كمالدیا توف تصرف روک ذم هتم ۰ نوسلوا قمْلو

 هب همهمطاو هژزاع و نذبا اضتفا بول راّمچ ندنسضارا همت نوت

 مزال كمامروجکه نتهج هماهت اهد رب ینمشد هلسساشناراماکحتساو هلق
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 زوتوا كب ندکداار < | یس رب چیه یخد لاو . : یورو

 ینیدلودنتسههجیت نیک هنات ش قرقك ندنشراتزوقط
 ۰ یدتا هلئاعمو ههراحم هلنمشد اندام هدنفرظ هنس یّلا هدلاح

 طاست كنمشد ندنکیدعا ان هتنرزوا ساسا رب یدصقم مارمو

 تیام یرهساوار و ید هیعافدزا یک یندمهلنروق ندنضراعتو

 نالکو د هدنفرظ هموقرم نهنس بور و تسیس هننایصعو لالتخاك رک اسع

 هدیهلحاوس ر ذا نالوا شلاق هدلا هرخالاب 1 دن هدوهم راناف

 نع لاو هایش وب قرماواروحم هان هلا یر ےک

 یدقىچ ندهنس تنطلس تموکحو رملق لوس نوت ید

 هبیلاهاو یب رعت كرکسع ینیدلوا شنا فلت هر قحان كلا یوم

 ناب ییامد كةس نالوا قح شو فاستعا و ماظ ادرک

 ندزکیدلبا اح زر هغمزاب ینالاقم ی راک جرد خاش وم هدنسهرص

 دا رظن فرص

 (هرخالاب هل سابا تم غف مامضنا ی هناع هطخ كنهساع تاود )

 ( یرلببس كنسما كرت ۾
 لوا ندزلوا ربخسل و حنف ند فرط هنامع تاود اهد هر هاف صم !

 هدننشرات رب یم کی زو زوقط ندنفرط یروغ ناطلس نانلو یلمرصم
OY ۱۰  

 هک ارت هر و دملحاوس ارخ وم قرهنلوا قوس عود هب هناع لحاوس

 ۱ مت 17 5 9 4 ایا رز 1
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 زو زومط اکر یزوا هرکص ندقدنلو طی ندشناح هبروغ

 هزکضو ا الا طبضیخد یتتسیلاوحو اتص هدنخش ات حوا یرکی
 بونا هلخ اوسه ندنرافدا وا مزهنم هد راورحبا هر وهظكندلا ف ۳ ماما

 هب هب رص م تم وکح هموقرم ردات ندنلفدلا هفرصت تحت ی هیلحاوس ردا

 یدنلوا قاحلا

 ضخ ناخ لس ناطاس هرهاف رصم هنر 0 ص رک و ز وھط
 ۱ یا

 تموکحو رملق هبرمصم تلاع کل رەلىدىا راخس هطش ها رص

 تالام ید رالحم نالوا قحلم هرصم دسبو برف هجنلوا ندهنامع

 نافاخ تقولوا هلص وصخ ندنفجهلوادودعم ندەنامع e هسورحم

 ےلقاو ییدلبا كلام ةمنمض یخد ی هبزاحح هطخ یرترضح هنلا راشم

 كنع هدلاحره هلدهح ییدنلو کت ندههرصم 51 رچ هسلآ هدنع

 ۱ هدیرلاروا او نشجک هبلف تاود یسرادا رما

 رود اهد كنهسامع ام ا ن وا شمنلا هن هما

 اپ دا شم مدیره, كتا مک و یهاقناو

 ا راد ا يلا
 هنع لحاوس هدسنخرات ش قرق زو زوقطو هدناخ ناملس ناطاس ناوا

 نانلو هدهلحاوس ردانو ۰ اردک ا اشا ناملس مداح شد

 لحاوس ندنکیدردتناتعیب ههنامع تاود یهبرصم ةسک ارچو ارم



Op 

 هنهسنامع تلود ٌةرادا ت E ارا تعا ندروک دم دال حک

 نیو ةرط رمدر روا ۰ ی رس LE هدنحرات ترد للازو زوقط ب 9 ۱

 هدوصوب ۰ یوا هبلا یوم یدلاو نی ادا قرهناوا طبض
 هبهنس تتطاس تموکح رز هدن :هراب ش قرق زو زوم هناع ها طب

 ف كم .یکیدلیا م لسو كرت كدا شاب وصناق یلەرو ذم هطخ هریک 0

 4 هدهنامع 0 یک شات ی م ا٤ ردق هنحرات ش

 هنس یراربدن ءوسو تارد مدع كرااشاب وصناق و اشا زدنح تا

 ردیحزب ۰ یدناوا استو كرت هدنوم دمحم ماما غوا تامساق ماما

 یرب كابسازمكیدللا روط س ةفحص تبثرک لا فلاس هدنقح اشاب

elردنح.ا یوم کلیو 2 ۰ رولو ارادا هنا ند: بدن نل  

 اسس دار لک هب هک تار هلتالو نک هدنحرات ٤ وا زوتوا ك اشا

 جاتو كرت هموقرم ماما ییاعنص هدزخرات زکسزوتوا كاس بودا كاللاو

 . ی گه

e aE,درد تقلید  

 يک و ~~

 رار د یباقو نالواهدنفر ظ هئس شل وشا كهللا یوم یاثاب ۰ یدتا

 هنکیدعا بودبا دادسما بلط هلا اپناو ضرع هرارق تڪوش
 ها هدهسا شمامهروک یشر هد هب رە خیراوت راد ا

 طقف ۰ ردرادد کجهدا لاح ةدافا یاضتقا تحاصم تعبط

 برق < و شر یاب ا رک كن هلع تلود ه 9# ندنخ ران كب

 راطقا لئاوغ نالو بعوقو قرهلوایحراخ ر کو لخاد هدنرااجم

 1 اعوفو اش ردح تقولوا بوم هر دتا رظا رصحهنىرز وا هر وک ذم



 یر
 هدانا و و هربدتا هلاوح هنبرلاو رصم ن نوت نوتب یشلا هدنرلادتا

 هل اشا مارب رصمظفاح هدلاح کد لدبت یسلاو رصم حاقرهسا

 یربدسشجک هلبرولوا یشا كرەبتا رظن لاحاالصا هنناصوصخ ن

 ندبسس و ء یدما شمردنوک هلتروصلوا یاشان دنا ید ددر و

 تلها تارا یخدسودنکو  یدلاق رسددم نو نوتاشا ردح

 هدلاحرب مخ و ێسەجش ڭرەدىاث ه وات ی 2 ندشدلوا ند تقابل و

 هتس زو نالوا هدنرزواروک ذم ےاقا كن هان ت تلود ۰ یدقار

 هیاشاب ردح اراتعا ندرمدز وا نالوا لاو یجنر هدنفرظ یتموکحتدم

 تناشاب ردح اوم یی نک لاف رک نوا نیک د هدجالک

 شوک هلارکسع یوزج یلاو رب ندنقایل بابرا نوسلوا هنرب

 شادوجک هلاقرهلوا فلت رلناح كر هل کود راناق ردق و ىدا هسلوا
 رصماعقاو . یدبا نفع ندع تم ۳ ورملق یمسلقا نع نالوا

 اشا وصناق هدهسااریدقت ناباش مه یهرکص كناشاب دمحم یظفاحم
 وحم یت وا یسمردنوک لر هدیاالب عفد ندنشاب یراکداب رب رادغ یک

 هدد ل رکنعو هناخبج و تامهم و دوقن ردقلوا هده و ۰ یدتا

 هجتاود راکت كنوق رب هلو ۰ یدلوا یداب هتسلوا لحمضم و فلت
 یر او دم ملفا قرا لئاوغ كود ندشدلوا لکشمقوس و *آرارت

 مکح هنغیدلوا وب هدير كس هتشلا ۰ یدراقچ ندشمها رظن تحت

 زردیا
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 كا ند کک Ea قر هوا طاخا لا 5 1 3

 یدوجوم ثنسودرا نع هدماکنه کو تا هنسس زوم کت هیانع

 ن٤ و ندرفن كاب شزوا ةرزوا قلوا یسهفئاط ۱ یاب

 بولوا ترابع ندرف كبش قرەلوا ا ید ندنسیلاه ا

 رده رنو دنا هد EE یر هلئر وض یمن 9 0

 قدەلوا هدیدج و تیم تفولوا یخد یتادراو كاتالو نع نعو

 ۱ ۱ شام کمد | ا زا بواوا ن زرا كرو

 اع ۰ کا تاکرح و ینافراصم کان .رازومأم لحم و قانستو :

 ةا 0 و یربعن عالقو تامهم و هناخبج هل تافراصم نالوا

 رو هنس ره و ندقدلرامج ینافراصم نارمعت و تا اشا هب نریم

 ۰ نیر هفت

 نت کی تین

 هدر یک درد ها دن "۶ رابد بو اقا ن نونلا ددع ك ىلا

 (ردجردنم

 قرفن لا بوج هتاف كن در ماطر دام e ص ندو

 وب دشا و

 € قا دز فو دمحم دی ماہ نام دد چە

 ۱:۹ ترم هاا دیک : راطقا هد رات ش سا ا ا

 اک کو بیا تعوطح هس زر سس ردو ه:سدبس ۱ ۶ ندا ر ۳ 4

 تافو هدموق رم لع هدنو رط هر دم هرس فر هبي هف رط رب ندرامش



(۸) 
 نت یراردارپ ةدنخ رات ی قرق كب هرکص ندقدلا یدماهت * یدلیا

 هد ( رامد 1 ید نیس مگ ر هدلحم مان ) ناروض ( نسح مود رح

 كن دلاسعت نادجا هدا کو ڪک دجا یردارپ رکیدو ٭ رلیدلیا تافو

 یکنایللا كی ۳ ماما + یدتا تماقا ءداروا بودا جم وزت یتسهعرک -

 ندنڪ )ر !ا قرف كم هدب لهو ه یدلیا مده ننصح سید ۳ رات

 قوح كب قرەلوا دلو امج ییندش تیغ هرس ییار و دن را هرکس قرد

 یدتا تافو ندعوح N O اما

 چچ مساق نا نافاس لکو ماما نامز ردا

 هن رات ۷ AY بوک تماما مام دلور ط یتدنس ۷ 6 مود ر ماما

 یکجا كنب رح الا یداجج دموق ره روت و هوا تم ۵ س جواز زولو اردو

 ادجا نالو اطا ثراو ونه مود ره ¢ یدتا تافو یسدهک هعج

 یاوعد ردقنره ندشدداوا لوس اس هسیا دجا نولوا یردارب كحوک

 ماعم قر ےگ والود ندنرلور طظ حاشمونارعاو یفارشا هد هسا ایدناو !دتفاما

 یدلروک لیعاعما یردارب , كحوک هتماما

 تر ضو ظ۶ یسلوا روم و رود هل حس وو ندتماما ۹ لدچا

 هدنراتدن گرهدنا مایق هلی ساوعد تماما هنن رزوا لکوتم یردارپ ندنکیدتا

 | یدلواروع هتلاخد هنتعاطا تڪ كلکوتم

 هدنلا یربها رفنحیرهش ندع هرکصندکد لکج ندهیناع ٌهطَخ هیناع رکاسع

 یلغوا لدجا یردارب هدیه رات سد ىلا كب مو رم ماما نسا شلاق

 یدلبا طض یتدعو رفنح دالب رها قوس هن رزوا رفنح یتسح
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 یرا هسا راتو حاعح یرلد اسو رلک نا هد ار هلن ران شقا كبب 1

 ا و ا دعود قوح ك ی وند RO ا

 ۳( دلبا

 نیا كي و یدک هناعنض تم E دعو رفح دجا نیا نسح

 یدتبا دیدجتو ریما اصح رعرعذ موقرح هدنخ رات ترد
 ( صاصر ( دال مور ماما مل را هتس قلا او سد جا كيب

 بودا قوس هن رکسع 7 هنن رزوا ( لفعش ) دالبو ( عفای دالب و

 كرهدنا مایعزو لتف یرادسوک قوح كب نداشمو قرهروا ین هموقرح دالب 1

 ۱ یدلا هدایقنا تحت یتسهلجب 1

 ( رڪ ( و ( تومرضح )۰ و ( قلاوع ) همس هم رس یی | شقا كي مس

 یهموقمم دالب كرهدا قوس یدجا نانشنح 0 . رزوا نادلب نالوا هدنان

 فارشا هرکص ندقدلوا دایقنا هرنادلخاد یسهفاک بودا رخو مد

 ماماو ۶ یدلبا ندوع هنندزن ماما نایههتسالاب موق رم ییشاشمو اکو

 ده :وکح امصچد ید الب راس ۳ 9 هدف رطا وا او نوعرمصح هدنتدم موو ۷
 ےہ ی س

 كي کک یت رافو هدهدعص دجا یردارب كمما هدنف ظ بو ۱ 1 ا یدلبا قاحاا
 یدلبا تافو د یبغوا كءوق رم ماما ید هدنح رات ر اکیس شک 3
 ۰ یرالګ یرمکا كرد هن راع هلبالئایفو راشعقوج كب «دنندمموقيم ماما ۱

 یدلا ھن <S ت

 هن رات ۱ ۰۹۲ ںوک هتغامأ ماعم هدد رط ید دنس ۱ ۰۸۷ مود ره ماما

 اک هدم رعد هدنرحالایداج همؤق مه ا رەدىا تموکح دق س ردو
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 زارحا یتماما ماا زدقن ره موقرح ۰ یدلبا تافو دل مان (ینارق 1 ۱

 رجا ماما كرەدىا فلا لحر مات الا نیس نالبع هد هسا یدتا

 : ناش كلردےجا تعب جد دچا غوا كاك وتم یک ییدتا ماي هنر

 هژن [ههو هب را درب دن كرهدآ تودح دو دف هددمح "و بودا

 .رلندمهدنا علح ندتماما دنس یوق ره هددساا یداوعوقو

 ماها مود رص مساق ماها نبادجم نبا مساق ید هد ران هرکس ناک و

 ر لیخرب هل یع وفو تاب راک هءود قوح ك هدنرلتدب تودا مايد هنهلع

 (دوس) و (رافع) و ( نالک ) و ( هعح ) تبیان هر نک ندک دلکود

 یدنلوا هعلاصم قر هنلوا كر دیس موق ره رال نامان ( موها ) و
 راو هدا ةت مان اشاب ع ا دالب هدنح رانا تاسف ك

 ۰ و « یدلبا رارفتسا هدروک « لحم قر دقي هی لب رکسسع

 ,o مدام, 4 :سودنک

 ۲ هجرتل )
 8 ل نجم ھجو ر ا كىاشاب ی هلی ۳ یر كرۆم

 ۱ ندارواو« .یدداهنهدشیح دالب و ردمک اشا .یهلاییومهدهسدا شن

 (ردفو تاح رصن راد کو ۰ شامل نوه هبهبحل ندنلحاوس 3

 چچ لیعاتسا نالکوتم نا دمحم دنوم ماما نامزرد لمس

 شب ردق هن رات ۷ نوک هتماما دنسم هدئفرظ یندنس ۲ مو

 ه دلو مان (ناروض) هكر دالا یداج همود ره ا كرەدىا تا >> هیت

 نفیس ندنرلکدعا تعيب رباشع و لئاف قوح ك مق رع ۰ دلا تافو



 چوا نان 1 كيب ۾ را عطا صادقا !وبعوقو همدم ۳ ۳ ۳ 0

 ا شب بدم سا شب كو هد هضور لنا نبا ع ناف دنګ ! رات 1

 ۰ یلدا ۱ يرادال مد هد "رعد نسح نادجا یدّملا

 هرس یا ؤا مایق هنا ماما ی قرش لها ۵ لیدی باش نرد : ناسفط كي

 بلاغ ریاةرمش«قرهلوا بول« قرط ماما ,هدلاح یغیدلوب عوقو لاتو برح

 یدلومع وڌو

 ردق دن رات ۳۷ و اا ما هدنفر ط یخ ۷ ۷ مور

 عاخ ندتماما مام هدشق ظا دهوقرح هایت ردنا توورجح اس زوتوا 3

 یرلیعو یرهدازردارب هرکصندکدک هتماما دیه مور ۰ .یدتوا 0 

 لا 3 ا 9 قاب نر 1 و با یس هلج

 ررفن در

 باخ کوک ندراشعو 7 او دقاک دون ها ناسقط كى : ماما موق رح

 زانرا نودا قوس هنن رزوا نخ نا نبسسح یاد كرهدبآ م مجو #

 3 « هنسودنک یتماما لب تاسف قنیسح مود ره هرز رات زو كيب و چ یدتا ۱ 0

 لاوماو 0 اخ رهروک ا تن رقتلأ داصا ر ھ هل يس ةسدسد یکجەدا 7

 یدایا هز داصم یتسایشاو

 هد هسا یدلطنا ات ناب هنیدم ناک ٠ عادر هدنسذئس رب زول كف

 یدلوا بارخ هللا نامز ۳ "ارخوم
 قوس هاتهج هماهت ها هرو ای یبلع ادخل هدب رات چ وا زو كي

 یدلبا مازعاو ۰
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2 (f) 
 باک اسع تاذرب هدنمان اتشاپ میهاربا ندموزدالب هدنن رات یذب زوب كی

 ( قرط ندنکیدنا تلاخد ضع هنفرط ماما یوفیح هل مات ( عابز

 رارقتسا هدروکحذم لع هيلا یموم یاشاب رب یو بّوط ترد ندماما

E 
 ( هم رم و
 یدورو هعلز ررحم هجو ر ڭكہلا یموم ی

 ندنکدعا حب رصت یش ر راد هنکددلک و

 ( یدمهنلس یکیدلک نوچیا اب

 اب ید یر كخر وما

 هراس هر هد هسا شمزاب

 <« لدور كلا یوم

 یسالاها قرش» هلا هیابف تهج هدنرلخ رات زومطا

 لئابقو ه یداویعوقو راهب راح ددعتم «دنرلنب

 وب كيو یدب زوب كي
 | ماما بودبا مای ھنب
 را دلو | بلاغ

 اعدالاب نغیدلوا ندعساق دالوا هسوک مان میهاربا هداسهنس رب نوا زوب كيو

 هنسودنک نولادلا یرارفهگبسو لهاح نوا ها ةرهزوا مد ندم وهم

 قوح كب هللا داف یامقلا هنحما هندعمو هنود لاها كره دا تیعت

 هسا د تاپ مود ندنشدل وا باس هنن ودح ی

 یدلدا فلتو لتف قرهناوا

 اب روا كرهدنا لها: ندورشم لها هدنح رات ترد نوا رو كب مود رم ماما

 دضوعم نا ناطع «دةموق ص دنسو ٭ یدنلوا دللاصم ۵ رکص ندودلوا

 . رعو ی تاعوقو

 تسدرد هدهلوص هلا

 رب شش و طرض یدع رها روهط ندع دالب هٍلسعک مان فیغع نا
 یدردنوک هن ززوا موقع هلباهبفو رک اسع ین ردارپ ماما ندن کیدتا
 یدتا دادزتسا را ر یدعو
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 ااده ین ردارپ هنر دا دز : ماما ناب ناعاس ناو هدهدج هدف در هفوم نج هرس و

 یاشا نعسذ قوح ك د ندنورط ماما نک ؟ردردنوک هلا

 : هر ده هسیقن

 اسم سس تاب راح بوئلوا قوس رکسع
 ید نوازو كس و نابط ییئاس روح 6 لب نب یس ىلا نوا زو كم 1 ۲۹

 روهط ندذماهت هیساوعد تماما هتک ما ا ہل ےھا ربا دیس ید هدنس هنس

 بولیدا لاستقو برح ق هناوا قوش رکسع ید هنن رزوارانوب بودنا
 ردرلشلدنا ناشد رب و مهن

 هتسو ه یدلوا هاتم هلا لاف روبح هدنح رات کس نوا زو كب

 ی دموف ملاح یرکسع 11 نالوا هدنوه رضحو فا دالب هدنفرط هةموو مع

 رادار ا
 نایعط یئابف دشاح دالب و نارع هنر و زومط نوازو كبو

 هدانا " ا اد هرکصندقداوعودو هرشک تاب راح ید هلا رلنوب ندنر اکدتا ۱

 رب دنا

 نا مساق نیا نیسح نادال وا سس تماما هدنح رات چ وا | یمرک زو كب

 زو كب لر ەد ا مایف هنملع ماما هلیساوعد تماما مساق نیا د وم دم
 ت: امن رهدنا هلتاقمو هب راح هللا ماها تدم هنس هنح رات ید یم رک

 ماتم ںولاح هبلغ هماما هللا التسا یکاام هل جاب نالوا هدماما "هرادا تع
 یدلبا علخ ی رصات موف ره ندتماما

 هیچ مساق نیا نیسح ماما نامز رد لچک

 ردق هنخ رات ۱۱۳. بوک هتماما ماتم .دنفرظ یسهنس ۱۱۲۷ موق ره
 ۰ یدلبا تافو هدراهش هدنن ایعش رس ذهوق ره هنس رەد !تعوکح هنس ج وا
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 دو ع ولحم داود دراهش هر ۵ کض NE ,ازارحا یتماما كاسه موق ر

 : ماماو نانلو ر لإ شار یارک ع وان ۲ او چ رلب دانا تماها هدعادر

 1 نا ن اح نا اه نا نیسح کا ۴ او ۲ وا یٰلغوا ی ۷ رد كعولخم ۱

 كم ءمان e 8 ها ى ور هوا بص 2 سو ال ماها هس ساق

 . ۱ یدتا برص 1

 ۱ 7 هل 1 و ول ماما نیت نا مس هر هدنف رط دهوق ر دور

 مزه ی کتی رسصات هدر راع نالو ع وقو ن نا يورط كرەدىا قوس رکسع

 لری مات هک . رزوا نیس> نا مساق مود رم تأ اب رصان 7 ۹ ر یدلوا

 ۱ tH یدلبا اف اب ولعم ید هددعفووت

 روا ن e ۶ برج موفرح های زکس یکی و كب

 تماما ۳۹ مقرر 0 الا ر هد هسا ی ]ویعوقو هل اسم هدنرلندب

 . لئابقرک | هلا نالعاو هعاشا هسان تماما كرها مايو هنملع نیسح ماما

 ۱ نیسح ۱ سس رول یکی زو كس و دردتا تمدن یرباشعو

 هدا ت 2 نی ماما مود رج ا ۰ دلو ریطع لاق هدنرلتدب دنا

 دلبا ز زارحا یت “ماما ماعم

 تماما یزدارب كاسح ماما مود رم ۰ یدلیا اف 9 ادامرص قو هبوب

 كره رب و یصارا ندنفرط مساق ماما هنسودنک هده یدشقملاف ةهنساوعد

 يلا بحرا هللا یئ ابق قوح دالز هدنتدم كءوق  یدلردتا تماقا



(mo) 
 تع ةفود ره لئابف هرکص ندنعوقو هب راح ذعفد د جاقر رها نایصع ۱ ۷

 رلپ جا تعب لابو هفاک ر راسو بوث J داقن ۱ 3 ۱

 جک نیسح نا مساق نا نیس > وبصنم ماما نامز ردە

 كن رد هدن رات و بواوا یلغوا كمساق ماما نیسح روصن مود ره ۱

 تموکح هنس یچ کی ردق هترب هس ۱۱۳۱۵ ˆ قرثلوا بص ماها هنن رب

 یگ هنملع رب e یدتا تأفو هداعمیص هدنف ط دز نم دیس سۋدا

 قرهلوبعوقو لاتفوبرح ددعتم هدنرلد كرهدنا مایق یمایرقا راسو یراهداز

 نەسر قرف زول كبو ۰ یدلکود ناق قوح ك
 م ىدهملانا ق٣ | هذن

 یکیدلیا هب راع يخرب هللا موق رع ماما ودنا نایضع هلساوعد تماما
 قافتا هلا دشاخ لئانق سد یا ما هدنسدس ینا قرق زو كن یک "

 ناش رب و مرنم یرکتسع ماما نولوعوقو هچسج *هراعو هیظع "هلناقم

 یی اند هدوو ۵تط یرلیمرکم ماد ندا ناکا هدرهط "یداو ورند هوا ۱

 هب راس یلخرب ندنراکدتا مایق هنن رزوا ماما "رخ وم كرەدىا مرو رمت

 هنس اھو هشطاب بهذم ولد ی 5 ) یدسناوا هطاصه هر 2 ندقدلو ۱

 ىللاز رول كو ) روئلوا رعد
 ۱ ورندهئوا دچا یردازب كاان ةت شا

 ھه یدتا هحلاصم هرکصت دقداوعوقو رشک تاب راع هدنرلتدن لر هدیا ناس ع

 نیسحود هلی وس لحر مان را نا هدنرلدس ید و قلا ىلا رول ك و

 یلثابق نالوح ید هل دس هطساو كندسهک مان مجار نباو یاب دودو
 وال یراکدلبا تراغو بهن هلا السا یرالع قوس كب كرهدیا نایغط

 تماماهنب ذج یردار و ۶ رایدلبا طبض یرامذو نارهج دالب رلیلنالوح
 یدتا ۱ مايو هثسا وعد



( 0 ۱ 
 رب یزب ره قرهلاق هدنراذب رله سک جاقر افرفتم تماما هرکص ندنوب قترا
 ندرلنوب هل ۵ یدرک هلاحرب تاثدمو قرفتم تنا ندن رک ها مکح هد

 روئلوا ناب رنک تماما ماقم هداعنص هرکص ندروصنم ماما موت رح

Soتم رک مامزرد  Aەچ ماما  

 رک قرهلوا ماما سابع ییغوا هن رب هرکص ندکدتنا تافو سصان موقرع
 هداعنص هدف رشبحر رهش یهنس ۱۱۸۵ و * یدلناتءاما هنسنرد

 rG یدتا تافو

 تماما هنس قرف كره هتماما ما ىلع روصن یبغوا هرکص ندهوقرم
 یدلبا تافو هدنخ رات ۱۲۲۵ هرکص ندک دنا

 ۱۳۳۹ ۳ هنس ید بوک لکو» یلغوا 2 رب تكموف رح
 یدسا نافو هدنح رات

 لرەدىا تماما هنس نوا ب وک هللادبع ییدمم یلغوا ید ا كمود ص

 ۱ یدلبا تاقو هداعنص دن رات ۰۹
 علح ندتماها ۰ رکص تدمر هدفساا یدک ىلع یبغوا هنلع كموف +

 اد نادمشیموق رم " ارخوم توک هقفادیع رس ھال هن زا كرل
 دمو سه ٭* یدلوا ماما لکوتم نا د هنلع ندنرلک دابا مادعاو لف

 هدهسلا یدک یدهم نبا ىلع هتماما ماقم كرهدىا تافو هرکص تدده ر

 هدسنخنرات ۱۲۹۲ هن رب قرهناوا ماخ ندتماما هد موق رم هرکص تدرب

 تع نالوا هب هام تلود كموق رم لر هک ىلع روص نا ىح نا ده
 ۰ یدروتک هاعنص یناشاب قیفوت و م رات یساضتفا یصولخو

 نا دج مود رح هلهجو ییحدنلوا رص " ال ید یا هک نم تیاموفو

 قرهئلوا علح ندتماما ه رکص یدک در ونک هناعنص ین هج اک ر اچ یک

 هتهاما یدهم نا ىلع رک ذلا فاا_س ع ول ندتءاما هدب ولوا لس كو



NIN ۲1  

 OA ددسدا یدلاق هدیلع موف ص تماما ق اوا لتف ندنفرط یدهم 1 ۱ نبا ییع ی موق رع + هرکص ندک دلکح نداعنص هبن باع رکاسغ رول رکا 9 3

 ییئابق هبناع هطخ قرهلوا ضرم انداع هیماما تموکح هرکص ند ةموق رم 1

 ماما هلن وا هدهدرالع ضعإ تولاق هدنرالا یایعاو مشیاشم هلو ره نوت نوت ۱ ۱ 3

 كنوب هکیدنا زردا کلش هلو تولو دس ضمب شلاق ندسهلالس

 ردننجاوا نایب هدنلحمهدینا یخد الا

  Soتامولعم راد هنراماما هدر ¬

 هرزوا یییدنلف ناب جد یرایماساو یتیدلوا ر قطس هدر تست هدهجاید ۱ 1

 نود هب رعخراوت دل : دلجح شب رد هنس هنس ینا س لا + زوسیکیا تلخ رو

 2ا كنانص ىسغاشا ا را قرةنلوا هجرتو مج ا

 تادوهش» ۵ کد هتس هب ره هس زاومط ناببس زومیکنا ك نالوا یری و

 ۶ نالن ,دنا هوالع هرالکصءبر ۲ نلافلاسو شازابهن رزوا مەنا مجان نایت و

 سن ,هسیاداوم و ونشاو شع علف قیلعو ل رتا یردلداوم ۽ هاط , جد هدرادش

 مهنا.رجأع ناتیهح و فوفو یرلرصع) قرهناواهجر ندهند ر 3 س ؟ یرلیضءد ۷

 ناروس لار دس هعلاطم كمهنا ریحان ربا ومشا ندنءددلوا شکلوت ندلص ۱

 لعوب نوعا قاوا هرسصتخم تامولعمرب هرانابلوا انشآ رات ضعب ندناوذ ۱

 وغ لص لوا لا هیماما تعوکحو ه ردشلک مک هب هباع هطخ ندنرلماما

 ۾ زر معتم دره لره چاق یسلاها هروک ن هطخو ۰ ردوا ضرر و

 روتلوا رادتنا هن مطستو تد كن لارو * ردرلوگ یر كراش و
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 n رک هدب وک هطخادشا ندزلبام هیدیز دن ۳

oمی( هام تنوگحو هرکص ندنا هام ندما لیکشت هب ها  

 هک رونلوا ناس ر هندی رامكا

 لیعاعما نا ےھا ران مساق نیانیسح نا یر ۹۱ ۳ ۱

 ( هجو هللا مرک بلاطیبا نبا یلع نبا نیسح نبا نسح نیا مهار نا

 نطب یجنرکس لومدنفا همجوهلنامرک ىلع ترضح ی ماما هیلایموم

 دوش مع "هداهنهدق هدهرونم هنندم هدنسهب رعش هنس ۲۵ 6 تولوا یدالوا

 هن دز عاق یدجهدلحم مان سرلالبج ندهرونم هندسم ره را

 مولع ليضع هدروکذ م لخحم كرمدا تع نع هناتسربط د نداروا بودیک

 عابثا هت رز رضح دز ماها هددسهذم لّوصا هرکص ندکدتا ةیبدو دیموق

 ه یدلبا فيلا لئاس» بتک قوح كب هلافالتخا هدعورف كرەدىا ادتقاو

 دالر بودا مایف هلیساوعد تماما هداروا دل  هاک هسرلا لج دن ندناتسریطو ١

 رارکت بودبا توعد ناخ هلتافا هددموق ره دالب تدم زارب هم یدک ةنع

 ادر اک دم لح هدنرعص یمن یمدنس ۲۸۶ هرکصندک دنیک هسا لنج

 تماقا ه دم وق رم لس هل صا وم 4 هلعصو تدوع ۹۹ قرهلوا هات مود

 هب رزوا اعنص هرکض ندکدردشا تحب تسیرنک | كالئابقو راشع بودا

 بهذ ءو نانا وب یسلاو نم ندنفرط هیسابع یافلختقواواو * یدلبا تکرح

 ۲۹۸ و یدتا ط.صو یک. ندرفعا نر دعسا ر نالوا ندهن رس

 ردشعا تافو هدددعص ینوک رازا یک" 2 كنسەىخاىذ یس هنس
 چ

 ہیچ رولوا ناب قافوم کہلا یوم ماما تم

 و( ل اسلابانک )و (نونفلا )و (بختملا ) و ( ماکحالاباتک ) ندهتف
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 و( دعرازلاباتک )و ( خاضرا بانک ) و( دیعس نبأ د# ۶ تان
 ( دیجوتلای) و ( سایقلاتاتک ) و( الولاناتک )و( الو اما ناتک)

 ( غی زنا لها یلع دا باتک )و ( دشتسم ناتک )و (دیحوتنا ناتک )و

 مالکلاین )و ( هیفنطا نبا ىلع درلاناتک )و ( هیشالو هدارالا اتك )و

 بانک وا( نیلا لوما لاک )لو( ؛هطمارتلاراوت تاتک )و هنا لع 8
 باتک ) و(هیمامالا ىلع دزلاباک ) و ( هیصولاوهو تلاتابثا ) و ( همامالا

 ( ری رج نبا یلعدرلا باتک )و ( ایدنالاءااططاربسفن یاتک ) و( كردلا مبل

 هدزوا دلجید ( نآرقلا یلاعم )و یکودا هرزوا دلج یتلا (ربسفت باتک )و
 بتک رک ذلافلاس یودا هرزوا دلج یکیا ( دناوفلا ناتک )و ییتدلوا
 ید یتافلوم ر اس اهد لثام اک وب تولوا ندنناشیلأت كلا یوم هعونتم

 یسهناکب كنب رلماما هدب وو ین رع ۰ ا

 ندهینس يهاز ٣ ر نع لوا ندرک ۳3 : هلا یوم ماما

 ماطر قرهلوا ندهد ز بهذمو ندنسهعونتم نابعشكن هیجراخ بهاذمو

 عابتا هند ز بهذسم ییسلیخرب هيلا یوم ماما ندنراودنلوب مته هر تیهزم

 نم ردنا ۱

 رم هد هش یدک دغ لاغوآ هنهافههرکص دکن جات افو هبلایموم ماما

 ۰ 2۷ اب هاچ یردارب هس هم ۹۹ شاما مام هلیساصر و دک

 ۱ ۱ یدتا نافو هدهدعص هدنح رات ۰ نیسوادنک و

 ها دع موق رم ماعا بو لوا تیولت هل بم شمال ارو : نچیا مانما

 ردشعا التسا یداللب

 شافحونادیعو روج دالب و رواشقب و ةعالو دما هحانویراغه دالب هدنع

 هدنتدم لدجا رصان ماما یسلاها زلءداب مان راذعاو روسمو علضو ناب

 لرەدىا عابتاه سک مان یط+ ۶ دیادبع ندا روهط ند هیلیعایسا بهم |

 دعا یهدم هلیعامسا هدروک نم 2 راتو ندنرللنا ادتفا هنيهذم هیلیعاعم



)0۷۰( 
 ۱ رالک قوح ك ندن رک دلک هنایغطو نایلع لاحرت یراب تم راسو یرانکو

 ردا ماما یشات ندنرلمردتا عابنا م روک ذه تهذ» هلا روزو ج یتسلاها

 هدنرلت هبا دیجاد,ع موق مودا مای هن رزوایسلاها ةعوق رم دالب دجا
 ناشر قعاجو دیادرع هر ضا ندفدلوعوو و هدیدع تاب راح

 روم ل هطمار 5 بهذدم هداج قارع هددسا یدلوا فلت یرلفوح كبو

 ۱ موق رم ندنراک دابا دادتسا ندطساو یار ناناوب

 ع وفو تاب راح یلیحرب هد هرئدص ندنوب ۾ یدلک روع ج ندقارغ دال

 | یدلا هدنفرط ماها هبلغ هدهسدا یدلوب

 تماما ماقد نودا تافو هدهدعص دجا رصان ماما هدالولح یسهنس ۵

 لرهدناتأفو هدهدعص دوب هدنسهنس ۳۷۹ و یدک ی روصنلا ىلغوا

 تافو هدینايلاةدیر "الوتتم "ارخوم نولوا ماما مساق را یردارپ هن رب

 تافو هدوا كرهک دح رصانلا ییغوا هتماما ماتم هرکص ندنون * یدتا

 اق ندندالوا یدادجا هن هللا روصتم یع نا فسوب رک نیک دشا

 كرەلك نددش دالب ےھارپ | نا مساق نا د نا هللادبع نا ىلع نا

 داوا عقاو یالتخا و دان یلیخر ۳ روه یساوعد تماما «دنرل: 1

 1 رحا تماما ماتم روصن» یح نا فشوب ماما هدنسهتس ۳۹. هدهساا

 نا فس ول هدنح رات و ع نا ساق هدنس هنس ۳۵۳ و و یدتا

 كما ینوتم ینایدلا لعن ا ساقلا نیانیسح هللادبع وبا نودنا تافو ی

 یسوب هدول هل .ساوعد تماما هرکص ندننافو كن رد ندنءبدلوا غوا

 ماما موق رع بویه هلوا لات تقولوا هده سا یدتا مایق هنملع ی نا

 6 و یدای زارحا نیو نوت یتماما مام هرکص ندکد تا تافو فسوب

 یدتا تافو هدهب راح هدلحم مان نو هدن رات

 نیا دم ندرذ مهنع هللایصرو همچو هللا رک بلاط با نیا ىلع نیا دز

 1 .یونع
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 یساوعد تماما هدنراتیب لواندرعا تافو هللادبع وبا هللا نیسح نیا ےماقلا
 یدلنا لتقف یمساق نا د هیلادبع وا ساقلا نیا دم ندنکیدتآ روهظ

 هتماما ماتم ردق هنس هنس 1۹۵ هرکص ندکد تا تافو نیسح هللادبع وبا

 ساقى ردار ك مللادبع هدنرغوا كعا طب ماما هکر دفذش نویفهک ۳3۹

 بوااقهدندب كوب كنا هدلاچ یتیدلوا قرف هلبا هلئاتمو هبراجم هلی رلضراعم

 تموکح ردق هتفو کیدتاروهظ هب ماع تاود ندا تقبس یرک ذ هدنلګ

 نبا دم جد هدنروهظ كن روک ذم تاود بواوا تنش هلتروص و ا راما

 ندنغرد لوب اقرفتم هدنراد دم نب رهطمو روصنم ماماو رصاسننا مامالا

 ید یسهلالس كرلنوب هرکص ندکدتنا التسا یهیناع طخ هروک ذه تلود

 یدلوا ضرعنهو وګ نوت نوت تفولوا
 كموق م ه کیدتا روه ندلافرش زا رود تماما هدنش را ۲

 ۱۰.3 بولوا دوبانو وم یسهذوفن تموکح و ضرقم یخدیسهلالس
 نایب ررح هجو رپ یخدیراتد» كرانوب لر دنا روهظ مساق ماما هدسنخ رات

 یدیشلوا خمیرصنو
 دن رافدلوا ندناداس ك اا وشاهد تلا لدن ناناوا ج ردیمهنک كما اما

 نایب هدلجم قجهل زا هدنتح رلماما هدبنآ یعیدمهلوا لصاح نانعبطا هدکی

 هطخ ادا ندنرلماما هبدیز رک دلافلاس هتسشبا + یدیشلزاب یفجهئلوا

 415 هرکص ندشافو كموق رم نولوا نیسسح نا ی نالک ههیئاع

 هکىدلوا ناعوقو ٌكر كود رانا ا حت هنن رغوا تماما ردق دن رات

 جرات ندنغد دلاق یان نکلاب قرلوا ضرعهو وع یس هلام ماما اداع

 یلوا دن ںواوا مسونه هتموکح چاق ر ها٤ تم هوکح هرکص ندروک نم

  رلیدلوا ک اع رهبلغتع قاطر هلیما تمامایک
 مساق ماما هدر هرکص كا یک یکیدتا روهظ كندلافرش ماما رک ذلارام

 هجو هللا مرک ىلع ترمەح ندلافرش هادا هن راهنک كراتوب هکی دیج



CON) ۱ 
 ندیسهلالس كاا یخ ر طاس نسخ ی رام ونسوا مودع ك ندا

 نطو یجنزرکس هنع هنلایضر كپلاراشم ترضح یخد كعسافو یغیدلوا

 ییدلکندش رذ كايسح نا ىح نک هبهبناع هطخ ادتاو نالوا یدالوا
 یالّوط ندناضا رمنا ناک هروهط هدزسهرا نابلغد ردفوت اما رولیشالک |

 موق رو نحهلوا لصاح نانثبطا هدکب هت رالوا ندناداس یخ هلراموق رم
 یراودنکو یییدلوا هلا تیبصع درت یرروهطظ كسعساقو كن دلا فرش

 هد رلهشک هک رولس هنلوا لالدتسا ندهر رج هفلاسناعوق و یرلفدنآ وب ند هبلغتم

 رک اوا ۵ رد وا

 تا سعید ا حاضرا و ناب هحرصت یشدلوا كعد هل ماها هدارول زب یدعش

 ددص ج راخ ندنفدلوا داع هن هيد لاسم یس هلثسم ماها ۹ سالا ۰

 هالا یی دلوا یرلناعز هیماما تموکح هد رات وبشا طقف هدهسیاروتب روک
 یشدلوا كعده كاما کلا هلتمح یکندلدا ج رد ید یرلت» کج یادم

 ردشنلوا عورش هنناب ندندنلو لحرب ر ناو بسانم كليا حب رصا

 مک یلالدو میسضت تروص هلل وه اق تماما رم

 ۱ رد هنسانعم مدعت 1 0 تماما )

soتود تماما  Iمک قام  

 . یک توب رد یو تماما ( لوارج 2

 یک ع زدتارو تماما . ىا مقر

 قالطا تماما هدمت بتک (یکهولص  ردتدابع تاما ام 4
 ۱ زۇتلوا ۳ ی یو ةسالوا ۱ ی

1 ۰ 



Ger. 2 

OW) 

 و كتما ج ثماما "رد دلص تماما . مقر و

 ی بم
  ۱ 5تا زاب>

 انعم وب هسئوا والخ نوجای
9 
 اا

 روتلوا دام

 ج4( یروهظ كاتماما چ

 تماما فالتحا هرکص ندنرضح ںواوعوقو تافالتخا انوک انوک هدتماما

 هدتماءا + ردهدا وصا ی رب و A گم 9# یدلوا مسته ےہ

 نکن رولوا ار لوا ی ۳ 2 ا ندتما | ,یلص ا عج 2

 ا ٭ راد درده راتعا یدوج و كطرمش ر هدآ

 ساو تما عاجا یرلداهذ و.شا كتنس لهاو * ردروطسم هد هبمهق

 ردتنثم هللا هعطاق هلداو هلبلح صوصت یرلک دابا لالدتسا كنامعف

 تعءامجوپ هکردرلنبد رولوا هتاث هللا نیبعتو صن تماما  یتاث هجو
 هک هل وش ۶ رایدتا یالتخا ڪن هڪ هدتماما هرکص ندیلع ماما ترضح

 رلنو ٭ رابدد یدتا صن یماما ههیقطا ن دمحم یغوا یرایضعب

 هلا هرشک تافالتخا د هرکص ندهند چ ر لنو هن و * رددیناسک

 تودآراکنا نصت هنن رزوا كن هرفنخا ندم یرایضعد كرهدبا قال-تخا

 لاق هلبا صن هن رارزوا اعع هللایضر كنيس> ماما هللا نس ماما
 هلا قالتخا هدنماما رما هن هرکص نداملا راشم ترضحو ه رایدلوا

 هدنیسح ترضح دالوا یرا رضع و هدنسح ترضح دالوا یتا یرلیضعب

 ترضح راندا ارجاهدنیسح ترضحدالواو ه رابدلبا ارجا ا۲۳۶ هللایصر



۱۳۳ 

1 Vk ) 

 كن اعلانیزو *.ولىدليق اعدا ضن هتتماما كندناعلا لی هزرکص ندیسح

 بهاذ تماما دز یلغوا هدنز هلا فالتخا هرکنض ندللافتا
 هنتهاما كن راترمضح رقابلا ىلع نيد اصن جد رانلوا هبعاماو ه ربذاوا
 ندا دالوا هدمب + رلیدلوا بهاذ ةماعلا لد نب رج هلو اا کسو
 صوصنم * ردیلعو یسقمو هللادبعو لیعاعماو د هک هدا رفن شب
 پهاذ هنتماما دمع یرلیضمب كرءدبا فالتخا هدنفیدلوا یک هیلع
 ۰ رایدلوا بهاد هدتماما تال عاما یرارضعت و و رده راع رلتوب « رلبدلوا

 یرلرصعل و ه ردیکر ابم رلتوب رلیدتا راکنا ییتوم هدنایح لاح كن زد و

 رلنو « رلیدلبا ارجا یتماما نیکد نوک وب صدعت اصن هدلیعاا دالوا
 ردررګ هجور تافالتخا نالوا هدینا هج و ۵ ردهبلیعارسا

 ۰ ردتعدب نالوا هثداح هدننامز هباعص ییدییافالتخا هدنعتف لوصا كتماما

 یراوسالا سوب )و قشمدلانالرغ )و ( چ ادعم ) یسد ر هج نازا

 هردقت راشو تو ه زادلوا لاق هللا ردق توانا روپط یصاتخشا امان
 كلزلتوب ه ردهلرەم سر هکاتطع نب لصاوو » رلرذتا راکنا تقاضا

 یدتا هوالع ید رعد صمد هن رزوآ كن راتعدب و یدک ھڪ را

 ') هعبش) و ) هلرتعهأ) تعاج قالوابهاذولناق ه اتا هج و هرتونتتهاما

 )او (هبربجالو ( هبزانج) و"( هجرت )و ٩ علو ) و
 حوا شغ ككرهدیکه کلسمو به ذمعاونا یراررب رهقرهلوا قرتته هل زامان

 كب مارح الایود ءالضفوماظع ءا هد وح رات وو © رل دلوا ماب ههر

 حرش هرزوا لیصفت ی رادافتعا ك٠ نوک د قرف هلا خفا طا قوح

 تعحارع ههروک ذه تاغل وه رانا تسیا قلوافقاو هنلرصفت ندنراکدنانایبو

 رلزونسا

 لالالا قدیماما تموکح یدعش ندشدلیسشالکا ینددلوا كعد هن كتعاما

 تافالتخا اطر. كتعاج نيد رولو هبناث هل انیهدو صن تعاقا "هک هل وش



۱ ) Yo ( 

 هدوجو ند هلطأع لی واقاو هل طاب بهاذم عاونا . یزاقدلوا پهاذ هللا:
 هکنوح ه ردیشرپ شاوا ثعبنم نادرا كن هعونتمو هددعتیررف نالک ۱

 یہ ره كنابصع له ندا روهظ «دررصع لوا ندنسمال* هروکذ قرف
 یاعدا هلسد تبسد یرای-ضعا ندرلن و كرهدا نادحا عورفو لوصارر, 1

 اردا تهاقف یاعدم هچنربهذم لوصا یرایضعب و تفارشو تداسیس
 قردلوا کاج هلسیما تماما ںویلوا موکع هلا زارحا ییهبهذم تبان ر
 ۰ ا ا
 دن رب رپ درج كن هبماما هورکو شا هرزوا یدبلیالک أ ید ند هقلاس عیاقو

 قسما زف یموکح صا هلا مایع هنملع یرکید, كن هبلقتمرپ دوخ انو. هیلع

 تاک ردق. هراد رص لا ندرلت ولو + رد رلش < ودرلناه رب هک هدنس هیعاد

 هیناع هطخقرهلوا یلذومن هداز اهد ندنماسفا زیاس ك رعلا هرب رج هیماغآ
 تماما هنس هدهداروپ, هرزوا ییددنلوا ناب هدنلح رک زاافلابس بولاق ہین

 نکا هل وب + شلوا فلت رلتاج دا ب .وادکو د راناق رد ټن هئبس یساوعد

 قرهلوا ساردنا نیهر بویمهدیا داسا دن هب وق سانا را هروک ذم تموکح

 نوغاط مکح ماطر و هدلاحرب قرفتم مالسا نوبلیم ردقوب بواوا دونانو و

 هدتمح یفتفرهو شلاق هدنلاهمج "یداو ولی زا ندفاستعاو اط هدنتلا
 ق * رد شهامهدنا e یسل رب ج هسلا شعا روهط هیماما تموکح

 یتموکح ماها یک موم كونو سرب هلب وا ن الا هدنراتمج ضعب كب رها زج
 ردلکد كسک ! امد كفسالاح هلس هدرالګ نانلوا هرادا هلیهان

 بجوم هننتشاو رفت كنهیءالسا تلعیروهط كن هبلغتم قاطرپ هلت و هتشیا

 تدسحو تهج یرایصرحو عط نالوا هتسابر هاج كرانوب و ٭ یداوا
 فاتو مد یرلکداباهقارا نوسرواع هللوش كمردتارظن شیپ رد ییهیءالسا
 ۱ زد نی و تاسح لباق مدا یرلک دنیا

 روهظ نعپ نیکد هندعخلک هنس هس یتجناتکس كترجه هدنامز ندشار یاهلخ

 نوک, هدنارح هنمزاوب و ه یدبا ترف نامز اتداع تدم نالوا ردق هندمتک



(%1) 
 ۰ ردنروک ذم قرفو تع اسر کئ اافلاس رانوب هکیدتنا روهط بهاذم انوک"
 ه.بهذمنافالتخقوحرب هما ادنفاو عابنا هفرطرب یرب ره كفلخ قلارا لوا

 ندهروک دم قرف ندا روهط ندنکیدرکد اسفو دف هاش كسان تولوبعوقو

 لاحو .قلخ یشان ندناودح كرللانف لود راع و تنشد كتما

 تیعجج شلوا ناشر رب و كا قوس هوعتسم قب رط بوراتروق نداد
 دننام هنیص> هعلقر ین دیلم همش شءوط زوب هنارخو دنن هزارش یی هسهذم

 داهتجا هرزواتنس لها ردا روهظینارمضح ماظع ندهنح هرزوا كابا

 بولاق ی اع ا كبه ذ٥ ترد تباہ قرهلواضرقن» یزارب ندرابهذم یرلک دتا

 كند ېت ۰ رد سلوا عزه ندەت روا جد داس نالو ۲ رخ همالانیب

 ,دنزف سصع ناسلا فلاس بس هنفدلوا یوق موز هداهنخاو هن روهط

 هساوا شاذوا دامتحاوب رک | ۰ ردتما هفرفتوتاداس نالو نا نوک هءوقو

 زا متر یرفتم نوت نود دال سا جا لات ماتم یا
 یا صم هرف لاو هدنح رات ترد س لا | زو زوعط ه یدا قحهلوت دا

 هددنن : و لیدیشات ندصمتیکیدلیا رامطا موزا هن رزوایلاهاكت اشا

 ه ردیسارو لع هتشایدا شاد ادعو ییج هناوا ناب هد نل .دت ا ل داوم صعب

 ید هياء تاود نکا شلاق نالفهدنحراخ كنس ل هاو شاو عوق و داهتحا دطوا

 رک ذلارامو شابا نادلب و تام ۳ 7 نیکد هبیدعش ندنروهظ كماودلا

 ا كن هیلخر توتلآ هن ديل داحا راد مالسا نویلیم نا هنس داتجا

 . هناجو هظفاحم هیدالسا نیم دو فد رشعرش قرهل ربدتلوب هدشسدنا رم

 نوجا مهم یرکسعو كسب رکسع ید یهماع قوقوم كلوب طقف شهلوا

 سا هدنرلنوب رار هلة هردنلوب هب رح تاوداو هنرات تاهو هجا عاونا
 هسلا لوصو هدصعءو ما صوب هتسلا ۵ ردملوا كلام هر دن رخ 2 نزار

 لها بهاذم یرایص»د كنیسلاها هيام ا ۵ رولوا لصاح هلا دیعر

 لوبف هلاح ىلع ه هيام داحاو قافتا راد یرانانوعت ود ردج راځ ندنتس

 رايا و نالک هبهروک ذم ةطخهدفالسا هردیامور وب هن رابهذم كر" هديا



(OW) 
 جاور هن راشدا راما هار هرتدشا ۳ یییاها توشاقلاق هراروب یسلیخرب ۱

 لهاف قرلوا تنس لها 9 تا ۴ یار | رک تع یدش ۰ رلشعر و

 نالوا رغ كتنس لها هسناوا هنزاومر هیمالسا سوفن نانلوب یرمغ كن

 هکراو رلتاذ هدرکفو دافتعا عب هدهدرب نکل * رولاق هدانهام یه ا

 یره دن یاد ا كتما ندا ادتفا هتعاج نالوا یرمغكاتس لها

 ۰ شاد راس دایعنا ه همیاخ ه>رانآنواو ۱ جی هلند وجو تیپ , رلفاما درع

 هنر ا داشت هک امردتا عانا هنتعاج تنس لها یرلنآ هدلاح ره

 هکر وا هلواوشلراد ین زر هننالطب کم اهذوب هکوب ام نرود روتر ا
 تویغا اتش هرلماما هلن رااضر موقر څه "ةدنرلنامز ديماما تموکح

 یرلشد یا كهروک ذم ناعاج را راشعلوب رمل ا تح كرهک ود ناو

 رشد یاها یدنا هساوا شلک مزال قلوا نوت هلا ماما یرابهذمو نیباو

 دوهعم توا ۰ یدبا راردبا دایقناو تعاطا هراءاما ويد نفجولاق رمسهذمو

 هتعاطا تے ییییاها هلبا هلیسوو او كلب اهظفاحم نیر راتموکح هاج ودنک رلءاما

 تاثحابمو لئاسم هلتروصلوا قاطرب هدرلبانک یراک دتا فیت نما قال

 نیففد» ءالع یخ رب ندنرل يء كن هروک دم پهاذم هاب هدهسیا رلشعا ج رد

 ۱ ردرلشع وق هبهتروا یتئالطب هلبا ح رج یر هلْسموب
 هطبف هدروا هرکوب یریهش رهش اعنص هکر وابهلواوش یخد لیاد یشکیا

 یراهشنسمو هدهشوکر هلهجو یکجهلک یرکذ هدینآ لوا ندرفلوا ریس
 تره دیش مان ةر ەر ولر الجاي دد تماما ت رر نالوا اا
 ندقدعاط سو هو ردا e هرالاعتصو دفانک او قارطا | تسعلوا

 تارا راسا هکشعازلبا جو ارهتسا هلردالک نونحم سک ره هرکص

 سماها لاها وربندزهنس ردقن نیکد هیهلوا لخاد هناعنص هناکولع نان

 تافل ن درک ۰ قاالر نادا ت اهم لب نوع و
 ادتفا یرودنک یدا ةتسلوا شلوا هل وب i ۰ رایدااق یزد زات وب

 ا یدا ررواوب ماهار سا كحدنا



` (MD) 
 ند تشاو قرفت تما ه یدلوا؛داسمتجا رک ذلارام هیوا یمبصع» مزب

 یراداتجا لب راقوچ كم كبهاذ» نالق هدنجراخ كتنس لها * يبلراتروق
 داهنجالادجب بولینارا ةيمالساتدحو تهج هجزاینامز ین.هدهسیا دما
 بهذء یاوعد لب وا هلا هبءالپما تعاج نالوا شلاق هدنجراچ تنس لها
 یرلنوپو كا عیسوت یییالسا داع "هرباد كرهدبا قافناو داحا قرهیلتنارا
 هل ر رطح نمدنذا هایشتلادیسع هاشداب نالوا + نینموم هسفیلخ يد

 رد دنيا

 كهاذم یرلقدلوابهاذ كنسلاها هام هطخ ندنکردلک یسرص هدارو "
 نددماه یسلاها لحاتب هلیسهمامم كنع هک هلن وش ۰ رفثلوا ع ورش هنا

 یک ی راقداوا بهذاا ییفاش موع ردق هشرع وبا نالوا یدودح ربس۶

 هر دم رکمذکعیسلاها لاج لک و یمح همان دل رک رسا لیا وا هن

۱ ۹ ۰۱ E3 ٥ 0 
 1  رده ذلا یواش یس هلج كلذک الاح مهو DEA مه ردو

 یعوح يهذلا یفاش یرادتمرب لسلاها زا رح لبح ندنسللاوح اھ: ص كنع

 یس هلو ناک دالد س رد هناعنص یک ییدڊلو | ندنهدب  هبل یاهسا

 - ردندهدز بهذم یزارب و ندیلیعاعسا یمیلیخرب ید ك:سااها

 سامج لبجو عرب لبحو هع ر لبج نینرلبلاوج اعتصو هدبدج كنع هنب
 لافسدو هلبچو باو نیدعو هب رجهو زمنو هعونیباصو لجو ناحل لبجو
 «زردبهذلایعفاش (هوع یسلاها شیبحو ضاوع بو * ردامو نابخو
 سفنو طرب و .دعصو نارعو س | الب ویسیلب عادرسفنو رامذو عرب و
 هزي هلبا هیناع هطخو ندهبدب ز بهدم وع یسلاوحو فارطاو اعرص



 بتهذم امدسع ووا ندهياامشا و یعلاها لاق مات نالوا هداش 1 ٤

 ردیدرلب مان یساهتفرت وم ا 3

 ندنهذء«ییاه و قلخیم هلق نالو هدنبس| ریسع ك ضاع دج دنن ةف ری

 ) ندع و ) )و 5 اد یخی ییهاروک ذم بهذء هدراهسا ۱

 ردیعفاش یانو ی ی es كتسااها ۱

۱ 0 

 .لهاو هننهدم .یفاش قرهلوا.ندتنس لها یسالاها هبناع هطخ یلصاح 1

 فلاش ۰ ردراشعا ادتفا فن رله دم :هیلیعامساو هكى ز قرهلوا .یرمع شل

 هنر ,ندبهاذم ویشا ید یلاها نانلون هدنس رغ كرالګ ناتاوا ناب زک ذلا

 ىسەداز يد افت كي هدوحوم "یلامها هدصوصحوت ۰ ندرت وا یدتعم

 ۱ زد رغ كنس لها یزا ندنشنٹ بولوا تنس لها

 مسشم هلدتعش غاطر نوسلوا هیايعاهلا به ذغو نوسللوا هدیز بهذم .
 تولوا زلندنا ادتفا ؟هعش "همش هدافتس ٩ رب ره كن هروک نم تابعش ندنفددلوا

 ۳ ورب i یو ۱ ناب ید كنناتعش و روک ذم تهادم 7

 ردونلوا رص

 قلا نر كن( لع نینیشطمانیلع نیا دز )لن دنا: ادتقا روک نب ھذم |

 هن ( اطعْن لنصاو)نالوا "هل رزم سار (د ز )هرزوا یدذتاوا ج زص هدلع

 هکلب بویلوا هززوا نی :هدناوص هدرا راع یکیدتا ههجو هللا مرک قلع
 ۍدوجو كلضفا یک یکیدد یدناهنرزوا اطخ نییعتلاییعال هقرفرب ندرلنا
 نکنا نلتسیفا كن های ىلع غاماو ٠٠ زدهزاج شاما کالوتضفم هدندنع



(r) 
  3نايس یهننف تن یا ضي و را هللا یر هرکی وبا

 ی ۳ و ندقدلوا دش الو 7 ی را ما 0 نادز

  ۵دیهش ۲ سید 1 ناحرج بود ک 4: اسا د رح قز هلو ا ماها

  ۱هدنن دم دج ۰ یدناوآ ضاوقن هت هار ۱ هلا لې تراما 7 را لو

 و ( هد ز ص هرکص ندنوب ِ رایدلوا دیش 0 وه هد هزم مهارپ و

 مود رح ¢ یدئلو ر هدلاح شوشمرپ ردد يدنا روهظ سوک مان ) شورطالا

 رارف ( هلیحو ید) دالب نکیا هرزوا قالوا لتق ید شو رطالا رمصان
 روک ذم بهذ» هدروک دم لع لنوعد هند ز بهذ قلخ دارا نودا

a e یدلو اد وسد 

 یراک دتا ترس هر : ودنک تب هبد از قرار د لع نا دن ز الڪوو ءا صد

n ERE, هک اکو اشاح e #ردن رب ندلال طو ُم عل ز داعتعاوندلا ڪا لئاس 

 رایدید یدبا یلیثن مناع و لیلج ماما لواهکلب هدنارومظ هنر ندلالتخا

 هقرفوب * رد ( هدوراج ) وا ةقرف بولوا قرف چوا یسهفناط هد ز

 مان 3 اجوبا  E 1تاخرمس ( یدوراحرفاب ماما و تولوا یا_عجا (

 سفت هلا ناطیش رولوا نک اس هدا رد ید ییاخرمسو رەد ایمن هلا
a 

a ردشعا 

 ندنرمص>ح ندزکیدعا صد هلا هیس و د !صت هلا یصو هل رزوا ییماما

 بلطقوصودو « رایدلوا انشا هلا فصوقاخ نکبا ىلع قح ماما هرکص

 ندنرلکدتا بصا ماما هلا یرراتحا a2 هوا یر یرگ.واو ۰ رابعا

 ماما هرکص سو هیلع هللا یلص ندلوسر نترهحو فلاح هلوسر صد هاوګ

 رلدلوا نقاک انا ماشا ندنهح ی راکدتا تانا ندادتقا هب : ىلع

 ۱ ۱ رابدد

 ا ندید ۱ راک ندا رافک ۱ منع هللا ضر یار ۳ اضع کوباح



( ۲۸۹ ) 

 سارق یخد هنشرش نم مرحو یی دنلوب دودجره هلارصم كاس وب

 زوثه هسدا یسیلاهاو یتنیداوا لصاف ر جا رع هدرا کلا نر هلو

 هللا هلک الغا یخد هدشاح دال نادينا کود ارنسښهد

 دل ك

 هرکم ناک د ردشلر هلا هنیرکف,ییسهشا وبشا هاب لادع هاش.
 رب دروس نام رف هناشاب رم دزوا یصضوصخ یرخسآو طبض كشبح كلام

  فرطو ۰ یدتا لوق هلتنونمو راختفا لاک یخد هللاراشم

 تاکرادتو تامزاول بواب رب و یتارب یکارکسعرس شبح ندیهاشداب
 ۱ ؟یداروک رفع و

 زادناكنقتیور رفنكيب ہدبرکو رلد ندرارقتکوش درد رادمانیاشا

 هست ید هدرصمو هد ۱ هلا هس رح تامهمو

 جدا هداس و یراوس ناللدوم نامرف هنظفاحه رىصم هحلوا یراضحاو

 تاحصتسالابند رص م یهربخذو دازوهب رحتامهمهش و روالد رم كم

 نانلا ندربصم داکو تاو درک ه دهسایدتا ا هشلوس

 نالوا یحاص عاباو مدخ حاسم رفن رچوا رشکیایرب ره ا

 تاب نوآ یسصم دوحوم كهلا راشم رار هلومیاو كانو بولوا ندراّتکب

 3 یداوا ما هر ۳

 یاروا االوا بودک هنک | ۳ هه قدوس راکادف یاشاب



(EY) 

 ین رکا كنامزاوا وتامهم قرهغارب ظفحتسم هلییصنماقیاق ر خست

 نالوا هجن و لحاوس تكلا ار وات باا قوس هعوصم ا

 انا وهب رت یراالک وشراق و درون سوک ین ما رفظم هرللحم

 یدربک هع وصم ڭرەديا

ها رع كاتشب هگنوج
 دنع دلوا عوصم یسهلکسا هدنلحاوس ر

 هکر ح هب ورا بوروق ندر و زم هلکسا یناکرح سا هبلاراشم یاشاب

 AR > رم كشح ا نادکد تا حتف د هد مان ها وزاود )

 ناک یحد ویک دم ج د بوراو هښرز وا یرهش ( هیدیو) نالوا

 کرک هدررک دم لحم بود رخس و طض هلسا ھا تا

 یدللا لیکشت یهنامع

 شدا هن هنس تم ۳۹۹ تعهلحتف هدشدح گلرادتقا تحاص یاشا

 هظفاحم لرکسعنالوایفافر دوجوم قحا یرادقمو تعسو دال

 هدایز اهد تعم دوجومکا ۰یدبا ترابع ندلحم ردق کی هاب هدنا

 نوت یناتسشدح ی دا دساک مزال كلردنوک دادما لند ۹ و قلوا

 هلافطع هنجیاراهرف ی ربغ نانع هرکص ندقدلا هاا ةف نوتب

 یدنا كجهدنا ر ونت هدنرلار وا كر هدا ندیم عرشراونا رشل

 دجاسمو عماوج هدنرش (هیدنو) یک دملا ذاختا تموکح رقم هیلاراشم
 شبح لاها هک دتاتلادعرشن هجیدلوا هدنموکع ما و «یدلا ان



)۲٩۱( 

 هل ظاملا 4 ناملب دهع) هدانا یراکدتا هطراشم و هلواقم رب هدرا

 (نایلسس ناطلس م حلص و دهع رب یتح ۰ یدیاراردیانیمأت شرب
 یرهرکص یک یسدلوا ی وفم ثكثبح لاها هسلا زملغیهنرز وا یان

 ناطاس) تو ی درو دهء و ا هام ی یا خب شاخ

 ی دزملا داتعا درف رب هسا زید ( مدری و ید هع ناملس
 لصاو ناهز تر راوخ هدابدنو هد نخب راب ۷ هلا راثم یاشاب

 اشا نامع لغواًرخوم هدهسدایدناوا نفد هروک ذم لحم بولوا

 هدعوصمییشعن كردن و ۰ یدلک هب هبدنو قرهلوا نیعت رادرس هنر

 ردهدعوصم یدمشیرش كملاراشم ۰ ید دل اف 4  رت يیدردتا ان

 4 هلع هنزا ةر * 1 ۱

 هدنطسو ات تانساکلا ناتسشبح یملاب یرادبا چ كيا تاود
 هدج ردق هتفو نش و یدردشامق ینرازوک هلی كرانالوا نوکسم

 هوا a ود یسلاو ؛(شح و نگ و هدج )هدنر وشنمثس رادلاو

 یدبآ ول بیس
 اعا هدشیح راد ی ینامعیاوتلا رفط یاول تفوز یرانام هق ولنامع

 هسدقم ق وهح هکر دس رغهب هدل احی راکدتسا ارجا دقت نیک رمآ و

 زت رصعهدنهح جحل و ندعو نگ ملقا نانلو ہد نتا هنس تطاس

 هوا ین رانوتس هبزغ یرهچارلنح یسالام مقاط ر یراهززغ ینچا



EUT ۷ ۲  ۷ 
 ۲ ف

"1 3 ۰ 

(4)) 
 ا هناهاش بن رصم رک اع ندنع درحم هچورب ۰ : ریدر
 بورتب یشلایجد كد فرشا هبلایوموندقدنلوا هبلخت یلحاوس نی
 هدتسو درس رکسعهندع یاود هرتلکنا لارا لواهرکص نکدنیک

 راځ دادونک بواب رازابنا نوچیار یک یم هنافس ندبا دش د

 امااراشم تلود ۰ یدردلس هبهذس تطاس فرط و

 چیه ینان ندنلاسم و تافاصم نالوا هدنسهنایم هنس تنامام هلا
 ا كلراباو انب درک ذم قرهلوا دنتسبم هطرش و دهعرب

 یک ینیدلوا هدد رضت ن یلود ماتلکنا ندع, ۰یدنلوا هیعاییم

 یه اوت مت كلجمر هدەفاسم تعاسر هدنحراح ثكيدع

 هنسدنح یو لمج بحاصت نالوا هدنتح ججل ء زماک م زال یمیناو

 روک دم لحم توشو هدهفاسم دعب تعاس یا هندع جحل) هحنلک

 راش ی ڪ هطروع و قواط و نوسق و غابو هربخذ هندع یسلاها

 كالاها نانلو هدندع هل هلو و و فا هات تو واد ارور ونک

 هللوصح تال.هسا سر هحفدلوا هدیرمآ ی راهبرد ورض جچساوح ارادت

 راد لقتسسم موقرم خش و شا ق یسهاعا كانخش جحل

 تالاف نبش جحب و هلدرس هرهاو بابا مقاط رب یک (ینیدلوا

 نادع كرا زماک نا ما , دنلوب هدنس ەر ا ته یاود ا هلسلط

 هدنلحم OT Slugs نالوا هدنمح جحل ۰ ردشمششلاف ینادنامو

 ردمحهنلوا جدد



(oar) 
 ك4 ماما کجا تولوا ندنن افاضم 2 کل و ندع کوبا 9

 هجحل ندنفرط یتموکح ماما یساناب تالضاف خیش ۵ هدنرانامز ی رجاوا

 یداردنوکقرهنلوا صن ردم

 هطاطعنا ةجرد یموکع ماما هدناوینیدناو هدروک دم لحم كاموقرم
 ییهرص و هتشلا ۰ یدنلو شعا لولح هن دع هدزماکنا یک ییدلک

 دشا بسکدادیتسا هلا تبلغت هدجحل بولو فيو موقرم

 تا اع هطخ هد هناکوام ترشح اور سی یاس هکر
 كجحل لضاف موفرم هجنلوا لاخدا هتعاطا تحت و ما را هنسهعدق

 A تعا تح ندننکه دلس ا وا ندننافاضم ًامنص ۳۳

 تاداعو کیمدکن دنلا یلالقتسا ینیدلوا شرق هساررک هس

 هد هير دار كو تولوا دروکذ رکا ارا یخد تخبشم هرروا برع

 ندننیدلوا كسك ا هشقانم وهسفانم هدنرنب یالوط ندتخبش یاوعد

 تعا هلسهرط احو معر رددا ایا ب رڊار هدتحسم داش هرخالاب

 یدلا تلاخد هتنادناموق ندع هللا فاکتتسا ندهیلع تاود

 در ن لد4- لس تب طاس تعبت 9 یلاحد هزماکنا كم ورم

 ندنفاکنتسا نالوا متا و وهدنشدلوا ندنمعز دادبتسا و تخش مب صغ

 ردقو هش هدنغج هلو یاع یازح یشان

 تلود هدلاح یدو هدنتلايچب رص قوعح كبهنس تتطاب جحا



/ ۳ 0 

 یتلاخ ر رش ن زاوا ETN ه هلود هدعاف | ماراش

 حراح مقاطرب والو ؛ردلمتسم و ردیرادمکح جحل و ۰ یدسا لو

 هبخو ۰ یدشملاف هفوفح عفر قرهنلو غدا یعالام هلود قوقح

 محل نانو ی واح یسوفن كبش تیاهن ثاناوروک ذ موقرم خسیش
 هر .LS ی را اسا و تخ شم بصع نکالا زدم هدنسهلسق

 كي هلسق ندنش دم هلوا ر داق هعاشا یدیدهت هلس هنملخ یس هلسف ىح

 یدبایرادفرط كن ر دار كوس یملعءا مش ر

 ۱ املاراشم تلود یکی راد تین و ناظر جحل موق مو هل و لا

 قارادمکح «ردشمنلوهدقمنلوا داد هللا رناونعورلمان مقاطرب ندنفرط

 احع ییفچهلوا لصاح هلا زارحا قیتخسدم كد هلسق قافوا ۳ اطا و

 یرددا ماس هلود هدعاف

 » ردمدا و لصاف خیش نالشد ناطاس و AEG هتشلا

 ةماهت هنس جاقر ندنبدلوا تاذرب نداقدصاو قع هيلا یوم فد رش

 ردشلوا قفوم ههرادانسح نهج اع

 لرهدبا تعصاخعو توادع راهظا یراتکب وتاقلعت ضعب كجا یوم ۱ رخْوم
 ییاما اعنص هدروک ذم جرات نک یرط دروتک هتکسو للخ هنطاصمو روما

 اعنص موق رم ماما هلغلوا مهاو قاف هدنرلارا ید هلا ی نب -# نالو

 هن ماع هيلا یمو«فب رش كر هدا عج رکسع ندلتابق ر اسو نیسحود هلبعباوت

 ںوعیح نددددح ید هباایموم فا رشو ندنکیدنا هب هسه اهم هلا مايو

 یلیخرب ندنراقدلوا ینالم هدنندس هعوارم هللا لجاب كر هدا زواج ین هعوارم



 تمواق روا بات هدهتسنا شلتا هب راح هلا تابث چاقر چد هدارواو

 فدرش رد. ره مور ماما ¢ رد اعا رسا رلیلیسحود قرەيەەلوا

 لرد فج هوا ردتقم هنطبض كن ةددح هدهسبا یدلاچ هبلغ بلا یوم
 دہ زو هولا ٽي بودا رظن یرص ندنع نع هن رزوا هلی دح ها نکو 1

 یتندلوارسا هدرل افسح ود ۵ماایموم فی رشهرکصندکد تا رلهّتسا یی رلفرط 3

 هنف رط س لا رگبسع رادوهرب یسودنکو لس هد ز هلرلماسحود هكا

 ندا و زارکسع ندنفرط نی->ش رش ید هدام قرهلواتع رع هحونم

 یدلبا الت.ا یخدییاخم هلبا هب راع ییازج ییالوط
 هدد لس كاسح فا رش هوم هر 9 a ها ا ۳ 4

 هلا رال سحود ناتاو یر 0 كم اما هدارواو تع زع هدم ز 1۳ الا

 هنراکلبا نالوا سلسلا هدیک رغ ماما موق كرهدا تا یارحا ِ

 دف نسج فل رش یس هلی-اطعا هعقا بہ رق لار كس یجرکی لباسم

 ندنراهدهاعم وشا كرلرلیسحود ندنراکدلبا هلواقمو هدهاعم هلیطرش كلبا

 اخ نامه یودنک توقارپ رکو نالوا هدا دیش ارم ح موق ره ماها

 یدلبا رار و یرغوط هناعرص هه رط سدخو

eہیچ یش دنلوا طبض كنهدیدح هدناخ دصملا دبع ناطلس نامز  

 نادج ید رش وتم ةهركمةكم رفما هداننا ینددنلو هدلاحوب یاوحا كنع

 نان هدنوخ ی U , قیفوت لساف ناو ینواعم كن ر لتر طح نوع

 یرافزمشت درام ناب كنهناهاش تاد هعال ییددلوا شعا مدمت هبلأع



On) 
وک ذه سال هلکعا قداصت هک ۱

 1 ندنغيدنلو ثتار ۳ هذنرابلاع روضح هر

 قلعفرشیرهناهاش دا ار اهنصوص> ی هذين تنطلس “زادا تح كع ٠

 هلاحا هتسهدهع كملاراشم فد رش ییززمأع یدادزتساو ذخا كنع رهنما

 رفن كيب ددحم هینس "دارا اب هرزوا قلوا هدنراهدناموقو تراظذ تعفو شخلوا
 هرسمصف شان قول هباایموم نوا كعا فاز ندرمص» یهقطوم نک اخ

 رک اسسع ناناوپ هدزاج بولب زا ندربصم هموق رح رک اسسع كلرلب ردنوک
 نالوا ندعتعو نالن زاب ندرضم اددح هلا روناطرب ید ندهن اهاس هیماظت

 بب رو ةکین چو ج هک هفطوم رک اتسع هدا و یراوس رد زویشب كب

 یداج ۱۷ یف تکرح ندهدج "ارح هدابپ و "رب یراوس نده رکسع "وق
 ردرلشعا ثاضاوم هناا هددح هدنحرات 16 هنس رخالا

 هدەددخ لغو هدا قلاراوب نیس فد نش ناسلاراه نانو یرما نع

 هرباخم یحوصخ یسئاوا مملسف كن دیدح هللا نسح فر رشنانلوپ ییاقمع اق
 میلسن ردق ۵ هک ییاوحملا راعشا ییفیک هنیسح فب رش یتسع «هفدئلوا

 وشا كموقرم فب رش ددا شا ناب هدراذتعا ضرس ینکحهیمهدا
 هیماش یوایفیح هم 8 ندنسهیامش تهح كنهدندح نویموا لود یراذتعا

 حر روک ذم هن داس یک مات نسخ ق رش تیقث لاتو هدنسهظواخ یو

 مهد لوا رعاندنسحفد رش ید موق رم ببقن هدافیسناوا فیلک یعلسا

 ف زش هیلایموم بورک هتکلم نوردو نایتاو هدافا یتکجب هیم,دنا ےس
 ی رو هخوو تضخر هرزوا كعا تدوع هنن كرهدا هرک ادم هر نسح

 نسح فل رش هيلا یوم و رهئلوا هدعاسم هنن رزوا یمعا ناب
 ندنکیدتا هدافا نەخ هیهدنلوا ج لآ روک ذه ج رب هدنندوع هرک اذسااب ها

 ه

 اد چ ندروک دم را ندیکا تعاس كر هلب رب و رارق ۹ راک قارا

 طیض روک ذم جرب قرهلوا تخادنا كتفت ردق هنب رادار ید نوکلوا هلبا

 ندنسلوا لعام هلب رانج همرق زونه ندزکد هسسبا بوطو شهامهثلوا



)۷( 
Eتفر قرا اج خدا نسح غب سم هليا بطساو ضرب ینوک یمن هو و  
 رال امل یی رهش هد دح هيلا ی هد هرب او 3

 هن لب لح ندا نب حح فا سس هز کصنوک دنح ندودعا ملست یرهش هد لح

 هرکص ندکدشروک هلبا ثاب قیفوتو نوع نب دمحم فد رش هیااراثم ںواک

 دیک دن یاعدا هلا بیعت یا٣ ایمو.و ام ییالوط ندنراودتلاب كنة

 هج dl وا هنب و ندنغدناوآ هلاحا هل روصد هنس هد مع یمهرادا كنم ال ار دا

 هلرس هط او كب فرشا نالک "ارومأم ندنلود قرط ر اد هنکچمدیا مست

 قحهیلايمو» هلسا تیجو تڏا ص ياعدم تابت | هل ندنادهاعم ناداوا 1 ٠

 دج فی مش هییارابیم رعشم ییکیدلبا افا ءا یماکحا كنهدهاعم نونارق
 :یسام-ا صا ید ۰ رک ص ندفدلا هما هبدیصت ر نداشاب قف ول هلا نوع ی

 هنسودنک ینافراصمو تادراو كرر نالوا ردق هشب رع وبا ندهرهز نوجا

 . ییسهزباستامج كن همان قر هنلوا كرت ههملاوم روک ذم لا رزوا قلوا ۳

 قیفوت ۳ یكی اوب ص هر ص ند ودناوا ذخاو دا دزنسا ۱ مديح

 هبااب یهو هلبا نوع ن دم نیسح فل مث ها یموم هلرسع | راکفا اشاب

 . یتتسماعلوا تک حن رزوا ای٤ صیشان ندنییلوانود كن هب ركع هدوحوم وف

 هنارمصم رارکو ۳ ۲۷ ص یتییمالد ارت اعا 4 هدیج یلع نانو جا-شلا جش و

 - هداما هنر ال جد یتس رادا هر زار و e ی وت

 فن ززوا ترامح نالوا عقاو هنسود نک هبت رم ضعبندنرافرط تالو ی ورکص

 : قرهلوا رهظمه هناهاش تافتلا هلبا تع رع هرارقتکوش رابردبویمهد ا لمح

 .زبیعو ن دجااع باب قلارا لواو شلروب ناسحا جد یمهاب قاناممرم

 دنا ون هدنس وسو تنشب همم روما نالوا روص»ضصبهدنمح

 نصیصخت شام ینوتسم هیر هش ندنکببتن راذتعا .دهسیا شالوا فیلکت



۹ (A) 

 تارع راتخا هدارواو تدوع ۵ +هرکمۀکم ندنداعسرد قر هلب روی ناسحاو
 ردشعا تافو هدهروک نم *هک رام لح هلا ترواحو ۱

 چک یکرح نالوا هنرزوا اعنص كناشاب قفوت چيە

 یراک فا كناشاب قیفوت هیلایمومهدنصوصخ یطیضو دخ ا كنب رش رهشاعنص

 یک یغیندلوا یاروا یرظد محو یتهنما هجولشاب و یک دابا نایاع

 هدکنا هکلن و كر«دنا ت زود هسا و جد نوع ن دمع فر رش هیااراشم

 ندیها عدم یفرط را راک دتا رغ _ ایهرد نما قردلوا یلامآ مدقا
 یتاذاسلا بیقن همكم هك نالوا شلرب و هنتیمم ةدلاراشع فی رمک ةيضولاب

 9 هلا صوص# هاب ندئور ط هیلارا شم فا رش یدنفا قحا دیس

 کح هدراهاما ی قئرا هسلا هد رات واو ۰ یدلردوک هنفرطآ ی دو یتاما ۱

 نر یک یفددناوا ءرادا هدننا یرانعش لئاق ف رطا نوت بویلق ذ ذوفنو
 مای هم ۶ ماما نامزره نواوا رکلد ندراءاما ید یس لاها یسلل اوخو

 یھ” "دیس هيلا یوم نکیا هدلاحر ب برط طم موقرم ماما ند ةددلوا كسکا

 هدیدح ندنفرط هيلع تاودو ۵ قتلوا لصأو هاعنبص هلا روك ذم همان

 ندفرطرب اهدوندنرم كن هب رکسع "هوف نات و هدهددحو ندنهددناوا طی

 هل ندستغجهئلوا تکرح هن رزوا ادمنص هرخالاب كرددنا دابدزا تولک
 هدااح نابعط رب یلوحا كنسلاوحو امنص ید ماما ندنکیدتا نیما یماما

 كنابرع رش-وو نمسافو هل وب هقشب ندنسهوب رسکنم كنماما ذوفن یرلوا
 درک هکم هلتعو اطم ضرع هن هیلع تلود هسا ندقلاق هدنرلیفب رهف وع

 دون ابو هلا ناونع هقسشب رب اهد تست اک | ہد دسیا نوا ولت یتراما
 یا ندد وتو اهنص هلی#نما قلوا لات هش هم ینوتسم 0 لاو

 هلا قدشدا نیس هيلا یو لر لا عججو باج یرکسسع ب رع رذق زوی دب

 لاا ى قوت هيا یوو نوع ف رش هیلاراشم ه یدعا تء رع هب هدیدح



(44) 
 هدسیا یدلوبعوفو هرکاذمو هرواشم ردقنره نوما تکرح هنیرزوا امنص

GO OSS OPO yy, 

 یک ا
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 ۳ اب =

 یکندتا هذلایمو یکدد كنا لس ینه رکسع "هدو>وم "هود موق ر ماما 9

 ندنغیدالک |یکج هلک مزال نمو تک رح هلرکسعیؤزج نویهروکو اتیلک یک
 ه یدنوب شما همدیدسح هرکرب هک راچ هن * یدوا سوبأم هلیسهدایز
 یلاعفنا و راربغا ندنرافرط املاراشع هسلوا شعا تدوع یک یکیداک رکا

 ییفجهلوا بجوسم یراع یخد «دندزن یسلاها یسلاو>و اعنصو بجو»

 كي هنب رزوا رارف نالب رب و هللا هرضاح "هوق بود .ابآ داب هچره هظ>اللا

 یب رفت" نددوسجوء لصا هفظوم رک اسع یراوسو هداب ردفزوسیکیا
 دنسنابعش ۲ یف هلدتلالد موقرم ماماو هللا قذر هناشاب یتیفوت هیاایمومو

 هناهنض سی 1۵ هنس ناضهر + قو نک رج ندهددسج 10

 رایدلبا تلصاوم

 ندیم ی لټ ماما یک یرلک درو سدورو رگ .یم لاها اص

 رکسدع هد سیا یدتا مغت هدننح رکسع یرارکف هدنآ لواو رفت اهدنافر
 حراخ ید یرادهرب ندراب راوسو لوخد هب هعلق ندنسویف ریس كن هعلق
 زکر هن ديه ناناوب هدنکوا هریک: عاج هدناخاد تن روع تکل"و ددعلق

 .  یدتبا لوزن هم هناخ ودنک ید هبلا یموم ماماو م لبدتا مایخ
 هدنتح رگسسع او ماما لر ل ا3 ی رطاو اعنص يادا اک کولا

 هكا دو هوس هلبا م ۳ هلع رکسعو ماما لر یا اکفا رب ةو لیدی

 ردقن ره موق رع ماما هسشاوب ند دو ر 30 نەکا ا ا-هگ

 رەد لفات ند ؟یدعا لو ییعوفو ٠ ر ندر هدرا سلوا ع طم

 نایب مام یسشا تور و رج هدر ك دشا وب ید هناشاب , قیفوتو

 رو هلتعاهشو نراسج رامظا ید ياا يموم یایشاب دهسا شاما

 هسبا كم رهش اعنصو شابا هلیب ثبشت هربادت ندا اضتفا هدابلوا بوتا
 نط ره رب ند تیم هراس ینوک هعجج یسادرف هل تسعد یماسج ۰

 هن راناکد رب رپ و ماو رازاب و وسشراچ محاط اط نيلحابص هلدس ا



 (۲ر
 ونشا كرك اع لئاف نالکح ندجزاخو یسنلاها اعنض ندنرلقدلیغاط
 بوزاتبج هلعف یناداسف نالوا هددوق هلدع تض ه مانع ییرلقاناشیوپ
 ولد ( لالح یزالاوماو حام یرلناق )هدر هدار ق جوا ثعاس نیلحابص
 هدر یترکسع نالوا شابغاط رار: هلا روهط رمز وآ هدننپح ره لر هش

 ناسفظ یراوسو هداس لر هدنا موه دن ررزوا هسارل, تاون دغو قو

 نيش هندسند هک یقاطرب كرك اتعو * رایدتسا دیهش رکسع زوا سم یر

 ییرلناح هل | لوخد هب هعلو كرەدا هر اهم ید رانو ۰ راد هدراز نالوا

 كنب اا ولنآ نکیآ راو نادیم مساو اتا هلق ےردرا کرار وف
 یوکب هدن>زام یروعس A ملق تویاو دا تماقا هک دعو نورد یژکا ۱

 ردنا موده یلاسها هنت رزوا روکذم "یراوس ندنرتلوپ 4 هنادي
 هل ات یلیخ رب هللا كرت یرلتا ید هموق رخ رک اسع بودا تراغ یب رابسا

 نصا هنعءاج یرتکب نوا قدراتروق یی لاج هرکض ندکحانا

 نوا قلا هر هعاق ین هموق رر ؟ اسعاشاب قیذو | ییوع ٭ ردراشعا

 دناديش یرنگب عماج وراشنط ندتسوق هعلق ناذلااپ بولا رکتسع زاده

 ولذا ندع يکنا ندرانوشروق نالبنا ندرهناخ نالوا وشزاف هيچ

 سو كن هعاف ۰ ردراشابا ندوع هر دعلق بوردلاق زرکسع هدک دشود

 روک ذه ؟ رغم ندنفددلوا بب رق هروکدم مهام#فرط رب كن روس هلدتهخ

 نبرسعلوا قلطتس ر راب راوس نالوا روصحت هد عاج بولیچ او ر, ندروس

 یوم حابضلا لع یلاها لوا ندهعقووب * ردزلشلا هبذعلق ندروکذم لخم
 تا ماما هود لع هلا سنحن e یجد قاي 2 لع ماقا هللا

 ردراشغا
 ایز و هرصاسح هد دعاق ردق نوک شب ییرکاشاب قو

 قحال ماما هلا طدارمش ضد تنام رکص ندقد لوا هلاکم .اک هب را هاک

 دوجوم كناشاب قیفو نداسنص كرل ر ورانهر ندنفرط یدهم لع

 حولخب ماما اشاب قیفوت هيلا یوم ندنکیذارب و رارف هسک بوقیچ هم
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 هل ةر در و هلاود شدم! نالوا شک هب هلن لح هللا ی نیادج ۳ 9
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 نایت سالار ید یرلنهرو كر هدنآ دا دزنسا ۳ رانا ن ةسماخو هعدارو

 نوک یجنرب كم رش دیع بور دزد هنکوا كني وط هخرح نانو هدنربارب

 تعاس ترد هناعنصو ۾ یدقیح ندتسهعاف اهنص هرزوا كعا ندوع هبهد دح

 دیش هم یس هلک نادب* هزاغوب نالوا یر ندلع مان دحام ی اک ہد دفا م

 هءدهاعمو شقا رانهر هدسیاربدتنا یدعتو طلسسن هرک اسع ندنکیدتبا
 نداع؛ص نایه هلیسلا رخ یدهم لء قحال ماما ندنشدلوا شکلوا طار

Eو بوش قرد ی ر نده راسو عوت نانو  at 

 ا .E 2 8 هدندپعو یشیداوا ۱۳ قول و»

 مان قم هد دودح راځ رعح نانو هد ةفانسم تعاس یکبا نوا ندا

 نانلوب یلاعزارح لبج ید ندروکذ. لحتو « ردشمروک ردق هلع

 رول روک رد هنفرط لجاب قرهناوا تنواعم ندنفرط یاد لیعامسا نسح

 سکع 7 هل ۳ یسهدام امرص ۾ ردرلش:ا تایصاوم هبهدندح یدندلجاب

 هیلار ال م قرا ۳ دو 7 هناشسد و هروکهلاحو تقو جو

 ر

 ا همت RE یجد ی دی ماما مود مه نالو سوى ا هد اڪ ص

 نالوا هد هاف تولب رايج رد اح هراعطات 7 E gE نداعنص

 تان بواب دیا ریکش عاونا قریب رب دلاق هننأب رخ یک هدهن اھ بس

 لتقف هل صا كن دهم لع ماما موق ره هدنح رات ٩۱۳ هس مرع ۱ ق

 ردرلشلا نفد یس هزانچ طانسا و ءالصونیفکنو همش الب یحو 6 ردرلشعا

 مه ضارتعا ویمس
 مح ر ید هنداةحا و دالوا ةن و هنت التو براقا هن لرامدا و ۷



e )۳۰( 
 كيرحت كنیدهم ىلع موقرم ماق و لالتخا ردق و ۰ ردقو یراتقفش و
 يافت اثانردملا تد ندنساس ور حرا هل یساس ور نالوحو قیوشو

  (ردهبرلداحتاو

 2 ا اا دق ماا هلا قلفرتمتم اغا نوت ها یو
 هلن اوصتسا رک ع رادقهرب هرکص ندک دنا تع ناسک ا نوشارظوا

 ه هرادا هب راح الب یتابج ( ساق ) یب و بوقیج هنلئاف یارطا كنهدیدح
 هایمیرلوداوا شمع | هداروا هد هسداشعتاتدوع سولا رلنهرو كرهدنآ لاخدا

 ندنغددلوا ر اجود هغاهتسخ یسهدان ز ندنناش رک اسءویسودنک ندورمْضع

 قرهیمهلوا اار ندض رم ییدداوا ناصم حد هيلا یوم یاشاب و

 یعد ندرکسعنودا تاقو هدهددح هد رات 11 هنس رحالا عبر ۱۸ ق

 ردشلوعوفو ٽابفو هجولیخ

 ` ەچ تقد یا
 قلارالوا هال یدتا مدقن هب لاع با كناشاب قفو هلای 39

 هکشمتا فداصت هنمیمصت وروصت رب نالوا هدنفح نع كانباع باب

 بیست سلب تموکح ورملماضنا كنب لحاوسزکلاب هيلع تاود
 هناشاب قفو هلا نوع ن دمحم فرش هلاراشم یحد یا أ رەدىا

 شمنلا ندهدیدح هدهحال یک دلا عدقن اشاب قیفوت شتا هلاوح
 طخ نالوا ردق هبا عنص ندهد دح و هدورجیا هفاسم دعب تعاس

 ندنچیا لث ابق نانلویواح یسوفن زواجتم کیزوب هدنرزوا تاکرح



(rer) ۳ 
 قامحلمو مات و و كاا و ا ط.ط 7 راش رهش 11 هدد ب 1 ۱

 تحت یرالحم شاکهدرهناسم قاقانوقزکس و قاقانوق نوا نالو
 ور تاق هن رزوا لهج هتلود رد هلا شا ضرع ىلا هداقنا 4

 باکترا هبلایومهسا هلو رکا ۰ ردکعد شنا ضرع قرهلوا شاار

 یار هوا نزسقلوا یسیضرم كود دیو بلوا هلو شا بذک
 تاذرب زشارد و زسلعع اتداعهسلا شعا شکر هناعتص هلدوخ

 شما

 ندنتکرح نالوا هنرزوا اعنص یلزشارد و زسلقع كناذ و هکنوچ
 3 نو هدیش رب چیه یک ینیدنلوا لالدتسا

 ییمش : رولشالکا هدیدهب ر ما تن یکدم ارجا ییدمرا لّتع

 كارلا طخ هرولواهدددح تاکرحلا ساهجئلوا بولطم فدهامنص

 هبیولطم فده ندهدیدحو هروبنلو تعاس شمتلا یحد یمهفاسمدمب

 تاد و هدلاح ی رافدلوا نمشد هدسهلخ كالاف و راشع نالوا ردق

 هدار وا رڪ همزلام اکو شا هناخنامهمیرهش اعنص هاک

 0 حق رب هل وط هشنرچ یی رب یک غمتوا راضعا نوجراودستا

 یسهناغبج تاش نالوا هدنراکلکتسشف دارکسع و یسهناخبج بوط

 تکرح هلرکسع قزوبیشا ردق كم و قازرا كانرکز کس یدب و

 عقوم رار هلقلوا ربخیب ندهبرکسع تاکرخ و ندبرح نف هاو شقا



(£) 
 ردبا تاس یشدلوا مدا 1 E کا رک شاق رهناط یحلصم و

 یسلکكبوط هدندم ینیدلاق روصحم هداسنص فب رش تاذ و یح
 یرهش امنص بوراتبج 0 رارجنز راسیح نالو هدهملق ندشدلوا

 ِتوعال توق ندسلاها كرهدبا دیدی ی لاها هلکنا پوتا هنب رزوا

 يراددلا قار ەر دروف قچرازاب ر کوا كنم وق هعلف و + راشلا كەي

 ۱ کر رکج ااا نە نال ام

 لاا

 هنتماسج تان سبلاوح امنص هرزوا کی هلک الیصف هدننلحم هدیتآ

 .امعلا لع هل ا قز ویشا قح ترد لب وا ارظن هندوش ا و

 تاکرح نالوبعوقو هعفد و ىح «رونلوا مابق لصن هنطبض كناعنص

 طوطخ هدلاج ينيدلوا تکرح هلرواط نوا ندهدیدح هدیرکسع

 نالبدبا طبض هلبارللحم نانلوا ذاختا طسسوتم هطم هدنرز وا تاکرح

 ا كرت نوچیسهظفاحم كنم طخ هیهمهم طاقت و عالق
 هکیدیلس هلبرک هلر و اط نح ترد قجنا هناعنص همشد ندرلر واط

 هسع | هناهاش 0 اسع هسخو ۰ ردهلسسهدبدج هحلسا هدو

 ۰ یدرولم هلوا تکرح هلروناط یکی قجنا« یدباهسلوا شلوا زهجم هل

 سم جابتحا هتوق هد رواط جوا نوچیا یتھچ عت یکیآ هلو هش
 نوا یدوجوم كرار واط نالو هدنسلاوح و اعنص نانا



€ 

 ۳۳ 3 صاحب 7۹

 هرکه تاکرح زواجتم ه دل احب ۳۷ ٣ هرواط حدا 1 1

 ثاناشا قفو هتشا 3 یدمهنلا یسهقرا كنه ا هوفو و ۹

 هدشعا لاما یاود سومان هر هدوهب ىلع ا ساق ندنو » ینکلوشارد

 شتیک بوغار

 34 اکو تیالو كناشاب دومحم ییرف چە

 كناشاب ییفوت هیاایوم یشانندنسموب قحلم ها زاعح ینلفرصتم هدد

eنیکد هک كرو ۵ ووا راس روتا ناو  

 ك نايلس اا یا یوم یاقوتم هلی ایم | هدلب هوجوو ہرا تليه

 3 هب رک قرف را "رخوم هد سرا شوا نیس لی و فرصت

 اپنا ندنبناج یسلاو زا یکنیل و نع كناشاب دو درک قیرف یتادامرف

 هل اکو يلاو اشاب دوم هيلا اشء ردق هيدا دو و یروسشنم بوئلوا
 ردشلک هب .ددح هدنګ رات 17 رحالایداج ۲۶ یف

 رومط یسهعفو تو٥ رطح هرکص ندناوصو هد دح کن اغا ر دوم هیاراشع

 كن ( یک ر) نانو هل او:ع ) روربلا ما ) كت وهرمضح لود یدتا

 كنومرضح هلیسه اعا كلها برع رک اسع یکچهدنا عج و هبیتفرعمو تلالد

 بوئلواروصت یسعلواطض ك: و ہلکا ( ره ) و( الکم ) نالوا یلحاوس
 قعسا لہ ےس یس ادا بفن ا تعس ۳ یجد ىه ونس كشاو و

 قزوییشابیرادق زوبش,ندتسهب رکسع تابع نک بواوا هلاوح هیدنفا



( ۳۹ ۹ 
 قالو زا-عح یسلد دا ىا ” موسا درب دلا یوم ك وط که لا

 یراف۔او اهدکل ر نح” دیسو رم اموق مو شک ار :اعش هاشاب دوج ندنفرط

 هس اکسا رفش "ارح کار رل .دیفس ن :ہددح هل هروک ذم رک اسع هدلاح

 نولوا شاراع> هارو ںوط هلا ههو ره رک اسع جدن .هرطر هلتلصاوم

 ندنفرط نوح كعا موعه هن رزوا كکل# رک رم ما موقم قلراو

 هدن اکفا ی- شح و بلرت كن هاب رع رک ا-عیکجهد اعج و بلج ا وک یخد
 نانو هدندزن هلیسهظفاح كنکلم ( یبا ىلع ) ااو یربما رش نکا

 هن رزوا هي اعم رک اسع هلا لاب رع یکیدییا بلج ندزرر بب رق ندفارطاو
 ریدر هل وا اد یک ییدداوا زا یدوخوم 1 ابنع كرهدبآ موعش هد

 یی م د مو ق هلوا رامو ران هود رح رک اسد ندرلذ دعت 0 هل تو

 یر "اهج ,نوط هرو ممعلاب هموق رم رک اسع ندنک,ددک ید فرط رکد

 هل فر نانو هدسا>او و نوا یرا را رط كن رم رعما كرهد ۱ دز ید

 تغییر هد تب رلتهلکچ هلا نرح نیکد هيوا لخاد ۵ دودح

 د نیو رک هر د كس هلی هاچ تئراعم رو دم ولف تاچ كرهرب و

 ردرلشءا ت.وع

 ¢ ر

 ا قا
 رالک ندبرضو برح یمودنک و ینداوا شءقچ هنادسهدنتاعوقواءص

 هلتنما هدلاح ی دنلوب مدا ر ەچ هداسهلب وا نول وامدا ر رول تازرکسع

 ر نانو هدناود یی ر كنشماودنكو كره ر وبوطور EL ود

 ر ا لار اك لاا لدول دادیعا یخد تز وس کا ڈاکو



( ۳۱۱ ) 

 4 اعد
 تانسهنافت ضارغا 1 تاذ ر ندروما یالواکردش لصنو) 13 ۱

 ذخا ندناصع هورک هلوقم و ندا رسک یتلود سوما نوحنایجیورت"

 رواط ر نالرو هنناحصتسا هکر دز اح ۰ نوشا ضامغا هدو | رات

 .نوچلکتتو هرت كنهروک ذم هلق هدهفظوم و هناهاشرکاسع

 ۰ نوسلبا لوبق یش هليو هکردهلصوح شنق اجع «ردشلر و

 (نیمانوسروب, حالصاقح بانج یرارکف كراتاذ نالوا هدراکفا وہ

 یی بناب هماهت فدوب نب هللادبع ندنرایمرکم نارجت هدنفرظ هموق ره نس
 ليا ا ندنراشع مان رالوا ۳ هلو هل درصد ثعا التساو ط مع

 لوز ههماهت هلی رط شب رعوبا هلع اهدار و كب ید عا د راس

 رک اسع وباط يکيا هرزوا كا هل اعم حد اشاب در هيلا راشمو شما

 رک اتسع یراوسو هداس ردو زویتلا شو بوط هعطو ترد هلا ه.هاظن

 تعاسقلا ههدز ید رایلما و شعیچ فرط هد زنا هتسالاب یی هفظوم
 ( لیلص ) نیفرط كرهیوربا ردقههقوم نانلواریمت (زوانق ) قوس هد ەقاسم
 هدعف وم مان ( شا روا ربد ) هدد زوالا هلا هندن رو هدن دودح یس ەل

 زوط ندع چوا تعاس هللا یال یتوک یلاص 1٩ ہنس رخالا عیب ر ۲۷ یف

 هدلاح یئدلوا قازا هناسهاش و ایم شوا هراع لئدش ردق دو

 قرهنیفوط هن رآراع ندنرلقدمهلاح هبلغ یم هلق مان رار هلیترک كلرلیلاب

 اعدالاب قرهلوا سفت ههقرف جوا نوا كا ربیع یب راتربغ كن رب رپ
 هدهسلارلشعا هلل اقم هناد رم ځد هناهاش رک اسع هدنراکدلبا موه هلتدش

 شمرک هب ودرا قرهلوت لوب ندنفرط كرلوانآ یم هر رب كبد سل صز ره

 رک اع دالا یرافداوا هدکعا اإ نولک ہن رداح كلا راشم یاشاب و



(Ar): 

 رار هليسغا شت آ زو نالو اهنتهجروک ذم رداح لر رک هتءاظن هعاق هناهاش

 یس هلج هيلشار هل | تم هل هربص ندکدشود یردف نووا ندای

 چ وا ندنسایفشا مان هده راتو شا ۵ ردرلتملکج نورکسوب وراشط

 ندهاهاش رک اسع یرلوا حورح ید یر و فلت سوقا ردق زویترد

 لرلراماب هنب رداح هیلاراشم یاشاب ) ردسٌلو,عوقو ديش رفا ید یعرکب
 (ردشفات وب د رل دتا ساب یرداح یالوط ندنسریک

 ودنک هل را را راما ندنکیدتا دادتما ردق نوا تعاس هروکذم ةن راحم
 هرکس ندف-اوا ماشخا نولوا لوغشم هليل كنم راهد مع نالق هدنرافرظ

 وفات راثنآ هدنسوشراق كن هناهانش رک اسع یک راهداروا هدده؟اوا هلاک
 ی و ما ولزا تسد قا شنا وأ هدهسیا زاتیروط

 شقا نوجا قلا نسهفژا رکسع بوزسوک هداروا ینب رلودنک اولذفاری 
 هرزوا كا طبس ی رهعلف (هندنز) و (اععض ) وقار یراشتآ
 قلتوط یمهعلو هد ز نامه لوا ندهموف ص یایعشا ہا رخ یراک امار

 تلصاوم هب هب دن ز رار هلعفشو تک را هلتعرس هاهاش ا نوا

 رک اغ نکیا هرزوا كمربک هتسشهعلق هد ز هموق ر یاسیتشا هدقدئلوا
 كنایقشا م رلشعلوا منه ندلوخد ههعلف قرهلیتوط هب وط بععرد ندنفرظ

 نصخ یقرهتوط ی (اهص ) ریعارسک یرلدیما ندنسهعلق هد ز روک دم

 ید هبلا راشم یادتشاب ندنرفدق> هننهج لجاب یسهقرفر یک یرلکدتبا
 هیدمانهت لصا كزلبلمان ںودیک هلجان یرغوط ندهبدبز هلرکسع ردق ینا

 یرافدلوا شبا طض ارج هدلئاوا كرلیلما و ندننملواش۲-" یت رالوب نانا
 نده او لیعامسا نسحناناوب لماع مه و ماما مه ندنورط رللماب هدزارح لبح

 راد ید ئاق راس اهدو قینارزو كرءدنا دادتسا یونعمو یروسص

 باتخ نکیا راشو هرزوا كنا طلست هیدماهت رارکت هلا لاخدا هئب راقافنا

 طلسم هکلمم تلع رب هنن رزوا هموق ر یایفشا یرلتمعج موی راهف

 ردراممک بولوا ناشب رپ وفلت قرلوا لالطاوذرمف ریشعث هم كرەدنا



(J Cc 
  1تاذر یرجو روحو یما هعست ند رکتسعا فلص اشا و هلا راشم

  ۱طا رو نا "ارظن دن دوحوم ت كنه رکسع "هوو بولوا اب

 ردشقارپ توص نسح لابا نيب بولوا قفوم 4هرادا نسحو ٠ لبج ط

 ليج زکناب بوجهلو قفوم هده سا ید اح ردقت ره هخ ریس كەم ر

 ۱ ۱ نم اوا یف رنو ط ده مینا ی ( عرب)

 تلد ید رص نضع ناث او یربمآ رع هدب :طساوا ی ر یو شع 3

 واتلک هندشاب لدو با ص ی هعاهم نک هل نایفطر ا مطا a مع ۳

 كن هد دح هرزوا تعا طار هَ رزوا هل > الو تانا س ه عج راشع

 هشت ه هيب رح ربادت ندروا ںولوق هلیسهبثک وح تعامج هعقوم مان

 هکر ند+ ونعم یابالب ندا لوز هن .زارزوا ىلا لد نم ن کا لوغشم

 تشهد یورد ڭموق رم ربا هجا وءعوقو تاما رهن شا زویحوا هدنفرط

 وذو ین 3 لا هل طر فرص ڻدن هذ اف تھ لر هدیا رلتسا دو 1 ۱

 هب هماهت لئابق یک ور اسو ناورم ی ت نائاوپ دن دنر اک ا ب

 . یزوا د۶ e 5 ااو A راتک ۶ ما ی دف س تاصیا

 شا مود رج رب بها و ۰ و و یار ندهن وله هاب ی راقدلوا راحود

 لاله ندرهقوا هدموق مع هکلب ۰ رد تماما قوح ید ی ص ی

 ردشلوا

 . سی( یکافرصتم كناشاب دما یل های وی

 ۷۳ مرح ۴ یف ندسةیدلروبب هسیجوت ییالو زاجح هاب دوج هیلاراشم
 هع اشا دجا یلهیناهلس هلیناو ع تافرصتهو هلي هنا یکب راکب هد خم رات

 كن هع رلبجبودبا دادتما یخ یت۔ہك ملا راشم * رد اک بولی روس نیت
 هددسلا شعر و تراسخو تنافس یلیخو قرهشارغرا یوح ك نوب



۰ A4) 

 طب ینیرالبج ( سار )و ( نیلم )و( شافح )جن 9 زدشم الو قفوم
 تافات هحولیخ ید هدنط ص و هده سزا ۳ 4هزادا ت 2 كرەدا

 داش ءوقو

 ینفدلوا راوطالا میتسمو ردسنقم ه هبکل» لاوحاو روما "رادا ها راشم

 لرد تنور

 مک یشنرمت هال د دواب 3

 یرصتم اشاب رواد لع ندن ول هاب کب راک هد ٤ رات ۷۹ ۱۰ ق

 هرزوآ لاد وا ف با دما تدمر هلا یوم ۳ راک ¥ قره وج نی د

 ۱ قوت فسا یبم هبلس و دو هی ره هدم س دیس E ۳ .دکعا هرادا

 هب ون تعرکح ضاع ن ۔ ناو یریم ربع یلذوا كنیعرع ن, ضیاع
 یان نداتینا شو ضر نالواندلئاوا هل.ساعرمش س عو اوكا نرافح

 هتل رعولا بود ز ع هب ياع ه اهن هل | رشک ر اع هرزوآ قلا ماست

 ددعچ وا نوا را ۱ شا ۵ هچ ب9 دهرا كرساو مش تارخایوذ 3 هلک

 “زاد تع بودا 9 و لا 6 یا 9 یوسصع> و عو

 هرکص نان . دتا طظ .مص یجد هم an 9 ۷ رج لئلو هد لس زی لب

 هدد اضف سلکسا ےل )هک تعا E ی ا یو دندج

 ینددوا شعا یار رد ,دیدح هین را م قرت لشعا زوا ہرا حات نالوا
 هر زوا كعا هل ھم اع ك ل .و* ها هر اث دوح وم اع

 نیک لصاو در یه .دیا تراس>ح لا 4 هلص ره م 9 ر هد ثسلا ق

 ه-دورط تو ی-د:ص (٤ ره )ق راو هن ر زو' ههر 9مم ی افر دد ناطرغو
 لر لی ار اعز تن و هاخل & ى یی نا ر ناز بلاس یدک

 O دف یک ن ودا تدرع هی رطشب رعوا

 رک-ءنوعا دا زا ردع ره ند:ورط ا نمو او و شلاق هدنفمها



(۳۱۶ ) 
 » ردشات <l ` 4: وهم بدو بو هبا دهی شمل 5 قوس بو. لوا ۳

 ردشلوعوقو رع "ارخوم ىد كولاراشم فرصتم

 هک هطحالم ظ

 تزع دا یا.ءطو ت رح وشا كاع نا دمحم یرمارسع )

 قاس ر ەد اکو هن کاموفرم تولو یسلاو مدج اا

 هلا هناهاش ٌهیرصم رک اسعرواط حوا ندرصم ید و شا تربت

 لیعامسا یالاربم نو یار ۷ یراوس و ب مو ین 3

 ا 9 با ها هد ۳ ےک ۱

 ۱ ۳4 9 هر چم یارما ۳ 4هلحم نرومام هدنراتساب ر ا كتا

 رهن ره هدساجم ندبا لکشت هدغاط بکر م ندهبرکسعیارما

 قوس هب هدف هناهاش هب رصم رک اتسع هرخالا هسلا یدار و رارق

 نده ین درد هل هر قلارمالاربم هضاع دمحم موفرمو قدهنلوا

 یدشكوا رظن فرص ندنس#- رت بول روب ناسحا یناش ید جم

 یدلراتر و هلتروص و ندنفرصت كموقرم یخد یسهعلق نازجو

 ترا ارا ۵ رکبنط 5 هنرزوا مع تقواوا هدب ءلوا هلو

 روط حوا هدهمرکم هکم هدخرات وا ۰ یدبا هاو شلک مرال

 اھا هب رصم هدوروم رک اسعهدر واط ا بواوا هناهاش رکاسع 1
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) ۳۹ 4 ۳ 

 _ یکرسغ هلرکسع ردق وب ۰ یدیارولوا ترابع ندرواط لا امج
 ۰ یدبا یم نکم قهنلوا تکرح ابجع هنیرزوا همیسج ةعطق رپ
 كمتا فرط ریزونه ینسلتسم غاط هرق قلا وا هیلتود هلیصوصخ
 رک اسع رواط قلا نوا هلییس هدیدج ٌةحاسا هعفد و ۰ یدبا هرزوا

 ۱۳م را تولفا شارپ قوس هدنووص لكم تات هاها

 حاتحا هرواط زوتوا ات داع . ىدا ےسلوا شمال وا زهحم هلا ا

 لتا زدت ره تكسو و تعانم و تماسح كلعقوم ینجهلوا

 د وا

 ہیچ یکللاو كناشاب دمحا ی هناعلس قرەلوا هنان ةعفد چ

 هلا ترازو هز قزهوا هود یکی هد را" ۸۱ نامش ۸ ف

 نامی قااس هیلاراشم ٭ ردشک اشا دجا یل يلع هلت ونع بالو نع

 ٠ قزهلوا لوغشم هلرلشا رب هدنملع ییلس تدمرب هده سدا تاذر مدقه

 هب اس تموکح "ادا تحت یی رالف ( سا یب ) و ( سبع) هرکس
 كوه بآو ندا رام نالو ع وقو نوش رغوا رد هام - هرکس نوا قلا

 هليسال هددسلا شما هن رادا ت تا لر هر و تافلت هحولیخ ندنت.اخو

 ردشلوب ع وفو یاصنا ن رمتمهلرا قفوم هبهرادا نسخ

  Soیلف سے تاناشاب نا ل رجا 2

 نع شا ی رجا او یکب رلکب هد سم را +N 3 ۸ ف



) ۳۱۷ ( 

 هل ناوع قلفرمصتم ندنراولهباب یکی راکب هدسنخن رات ۸٩ مرح ۱۰ یف
 ربع نامی فااس هدنندم كييلایموم یاشاب م ردشاک اشاب یل یللح

 راکفا ۳ لتطا گز كع ا نطلست هدهناع هطخ اتداع ضاع ندم یرمما

 یی رهش هدیدح ناناوبیرفع یتموکح نع ادتا كر.دا نایسعو یھب هلیلطاع
 هلیمج نابرع واتیلک ندهبرمسع لاق هل دصعم كابا رس هضق ".دروآ

 هدنسهعاق روک نم لع یولک هش رعو ا كرهدا تکرح ندهن ربع هعط
 نارجهرکص ندک دا طرض ین دعاق بور ولو هسلصدره ه راظ سم نائلوب

 ضد هدها ر یاتما هلاکر ح هدئداروا قرءهلا ههصاحم تڪ ید نس هعلد

 ىحاشلا حشر ذم لکو ںودنا نرقت هلجا كردي هد ییهرعع لابو

 لیخرب ید ندسائابف فرطاوا هلا باج یهدیج یلع نب دوج ناتو
 تلصاوم هبهدندح هدنخرات ۸۷ ناضمر ۳ یف كر.دنا مج ناب رع

 ر ؤناوا ربحت یجاغا ( مود ) .دنفرظ نوکحاقر قرهلا هرسصاسح یتکلعو
 جاقرب هدکاکویب رولیپ هقیج رفن یعرکب شب نوا ندرلسجاغا نانلوپ هدرااروا
 كع مو هلسهطساو رلنابدرت روک ذم هنن راروس كرهش هلیلاعا نادر ددع

 تهح الرهش دليلا فصذ یم دهک هدینشب یگرکس زو ام رهش هرزوا

 بوایط كرهروتک هلاکت اتداع یرلنایدرت روک ذه هن راروس یسهبب واج

 نانلوب هدنرزوا ج ورپ و روس هدرهش نورد هدورمص یراکدتا موجه هلتدش
iهل اهم هناملدو هنارفن صغ هن رلم وعش كن هموق رح یایعشا هناهاش  

 هروس نیلحابص ایشا بوئلوا برح ردق هسحابص هدن راکدرتسوک تمواقمو
 تعاس زدنوک ندرلاروا بودنانصحت ر هلبک> ہرا هينا ریکراک نائاوب نیم

 ندنرلکدتا هلاټم هبهناهاشرک اسع نالو هدراجرب رک و روس كرک ردق هشب

 لصاحراسکنا هنن راتابث یاب كناصع قر هل وط هب وط هروک ذم لاحم تبان
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3 1۸ 1 

 ۱ : لوز تعاسر هر هدر ل هلا ا ید یرار یراک دل بان لی بس

 0 هن زویسلا نداصع هد "هب را ۾ ار راه اکودرا ۵ نالوا

 تره ا ا دوال هد رح هدرو- قارطا ردق

 كنو بواوبعوقو یرلح ورح هداز ندروک ذم رادیو * رد شلت | هرکد

 ردشلوا فلت هدهار یانئا هدنرلتدوع یغوح كم ید
 رادسلوم هوقو حورخو دیهش ردق زوئوا ندهناهاش ر او

 هدااح ییدشا ندوعاممع ندر د لح هلئروصوت ضاع نا دح موق رم

 شعشفلاق د هک غا طورشو دومع ماطرب هلبااشاب فرصتم ندنرورغو رک لاک
 یشان ندسلو ۱ اینا و ضرع هر ارفتکوش رابرد ندلوا اهد تیفیک هدفسا

 نوک و دن رك وو ص یاب هلهحو یکج هلک یال یص فت هدرلح یعکیا

 ردشوا مارعاو قوس رکسع هقرفرپ ناثلوا راضحا

 تاو
 هریسع هرک ص ند دوع ندهدندح ضیاع نا دمحم موقرم یاب )

 یسدمقار لحم دعا ات ای as لاصا هدهار یاشار دف

 ناوس هش اط هددرص یدتا تراع و بم یخ د ی ردن هب دز ی

 A ینو ر تروع بو ردلا ی اسال "لاک ندنرارزوا كلانس و

 هدنراکاس هدا هرو زم هفلاط هرکص ندقدردقار نالبچ چ

 ین راکلس یخد كانراساوا یره رک هدنرافالوف و یرلک زهلس

 هشدم و شمردلا هل وا یرلهو و كرهلس ار هراذسک یرلقالوف و

 تم ئ رلاتک و یهاسو ینفیدسنص فاقوا یفارشا هروکذم

 ردشعا



C۹ ۳ 

 ما ك رلهتسکرادخ و یشحو ضم ندننارادغ اا هنمزا اقاو

 ید ضاعن دمحم موقرم هدهسلا سشلر و هدراش رات یرارادرم

 كامولطم هکنوچ بولوا مدا رب ناخ یسجنرب كرارادغ نانو هدنرصع

 دارهر ویتازاجم نالواهجاند نامهقح بانج ندننجهلاق هدر یهآ

 هلنوحشم تمکح نومضم ( نومهام كلوللا ) نوجیا كمر دنا صاصق

 ناوتوطس یاس كرهرب دلم هب یرادجات ترضح تافص تمارک تاذ

 تعراسم هعنم ورحز ی هماط و ترصن هنمولط ,هدیراهاشداب ترضح

 ۰ تی و نداد یدولا ثولدوحو یخد زر 4 ندشالروب

 .. . یدلو یر یها | كامواطم و

 « هبرغ» 0
 ر روخو رادغ لا ماو ضاعن دمحم ۹ہ و 0 دساروش ىي ۱

 همیرشلاذنع ۰ شمجکسش ملکی رازج .صاصقهرک كافورع و ًاعرش و

 ندناداس قرهقاب هرامسما رهاظ رااح نانلو یاب و یعاط و مرجم

 بس ندا واس لکد هسلا ضاع نا دمحم ۰راشعا نظ ی رک دودعم

 ٠ یفرهشو مان هدنش رارع هقشب ندقذلوا هلی یحاص سد

 شک هنر كتاب : شملک ند کلخش هل ر یتا تولوا رادغ و

 یدیا مدا رب یداع هدنچیا رل رع

 ندنیک یرافدلوا مادقا زادنا توطس هنسهمطق ریس هناهاشرکاسع



( ۳۰ ۱ 

 ناره هدناوشراق ا هل وا ه الا ًاراتعا

 ه٥ و هتلود ۰ رر دلوا مدآ یم ۳ نوشر وق رمق و حلم

 جاق رب ندنرانطو هدنرغوا یاود و ند درحم ۰ لدروکرلمدآ یصاع

 دال ر هلو هدب ودك رهدیا ناح یادف هبه دیه هفاسم كاتعاس كي

 ناشارفوا هدنجا هس رح و هب رەس قاشم و سعاتم انوک نوک ه ده دص

 :هلراترفطمیرافدلواقفوم تا رلدافحا و دالوا هکلب و یراشادنط و

 .یرتربغ و قوش بجوم اهدناف ر كرا تک وا و یراکجهدیا راختفا
 0 عامتسا قرهلوا مولسعم ان هدر یرل_مج هناللوف هبط تاملک قجهلوا

 اس ان تاماکقاطر كرا ەسەك ضعب گلرهتیملس ایمعلا یلعو هنیرزوا
 ؛ردشلوا فسا هام نیهر یرافداللوف

 تاذرب روبغو ندنناردوتناطف باعا اشاب یلع هیلایوم یقرصتمهدیهدح
 طارفا هلا هناسهاش رک اسع 7 E هد لح هلوریسع بودا

 رولینالعا

 ینادناموف در گچ ها ەدەدىلح- هدناوا یرهجاهم ی هدۈق ره هاصع

 ۱ یسهبر قناولرم هنسهد مع ا ندتعفوم وشا سا 1 وا ك دچا یالاربم

 هتعفوم یمودرا ندنء [رخوم ید كلا یوم یاشاب + ردشلروپ هیجوت

 ردکح هلک هدالگ هدست ۳ ی رع

 دنګ را شب ل وا دیعادیعنامز ند نح ر

 هتسو شک هد ام شروش لاحر هل وا هناع هطخ نیکد هنط رض كل هدندح

 ن هنتاي و روک ذم لع بکنم ندفدتلوا طض هدیدح هدنف رط هموق يغ



)۳۰۷( 
 تلفف قوچ انسا قوس رکسع هلئر وص و هلحم رب نالوا

 (ر دعو هقشد ر كانسهعقو اعمنصهدس هعفو توم رضح و شمللوا

 چ( یکدلیلاو كناشاپ یربص ییمصم روس

 ۹ هدعشا ید ه ق بوک یرخ یلاصا كناشاب دوج هیلاراش»

 مقسم هيل راشم ۾ زدسشاک هلرکلیلاو نع اا شاب یربص نع صم هدنخ رات

 نس هیجان ( عصس )دعا تدمزا ندنغددلوا تاذر ردتعم ههراداو روطالا

 مات اا ٽي ن 1 ۱ E ر لح هر ص ندکد تا قاا هب هدب لح

 ا با ) نان ]وب یراذخش ویمار-اوغد و وا كس لد ( هرصانم ) تاتو

 تکرح هنب رزوا هروک ذمةل ق لیکدتلا لجال هنب رزءا ین مصع كل د یک مان
 یدتا نصح هنص > نیر نا اوب هدن هب را ( فرض )موق رم شو شالوا

 طرض روک ذم نصح هللا تا فو رادشمرب هدەرا# و ع ودو هددسا

 ةلحاب هرکص ندنو ۾ ردشلوافلتبر ع هحولیخ هللا ز حش مود رھ 0

 مان ( هیقاس ) هدنکنا روک ذه لج نوجا یط ص كعرپ لبج بودیک

 هدایت نم ل رز كا ثشت هب همزال رییادت لر هړ دنا یی ودرا هود

 تاعرب تعاس جاقرپ چک ہد رات 2۷ رخال عبر ۲6 ین هدانا یاقا
 همد دج یشعت هلیسعا اق راد لاح را ند روک ذم تلع بول وا اليم هعجو

 ردوا نفد بولب روتوک

 رلرضءب یکیدلیا تافراموعس* ییالوا ندسعوقو ینافو تف كمااراشم

 نددغدلوا لحرب ان ..تفواوا ن رک تالو هد هسا A e تاور ندنرافرط

 ردشمام واهدام قیتحو قیفدن هل وا قترا

۱ 
7 



(۸) 

 ہیچ کللاو كناشاب یرس دمعم چم

 9 بواوا یعاخ ر اس ٠ اشم یافونو ي

 9 E بصا سو نگ

 فد رس رک دلا فلاس هدنح رات ۷ ناصر ۳ ف ا لم كلا راسم

 ییا همان د نب نسح فیرش ند:سافرش شدرعونا نکی كايسح
 هلرخ ردق كس ید یا نده اس لئابفو ندنس هلق ما هليعز كخا طب
 ردق كب اش دوو روک .لم لع كرەدىا طار al رزوا ) دبخ ( نوبل الت وا

 هرصاسحم نوکحاقرب هدلاع یمدناوب یرکسع قزورشان و هدایب و یزاوس

 ناناوا بوتر" ندد دخ نکیشلاق یثر زآ هنج تج ندلا تکلع كرهدنا

 قوس 6 وک م لع هل تفافر اما جرلادع روح رس یرکسغ قزویشات

 ا ا و كنايةشا رب ار IRE وا luk : قردتوا

 ینایعشا بوشلرپ ا هلج بوتیح ید ن رصاح نالواهدثسهعاف هی

 نددعیطم 8 قلارا لوا دهند ندک دشا راشم درعط نی ردف زوسد بیعت

 ردوا فل هح واخ ید

 هلی تاهارساو تر اط) ضب یکیدزسوک «دتالر طاصمو روما كولاراشم

 ردشلوبعوفو یلاصفنا

n یللاو كنا شاب ییطصم تر ااو e 

۹ 4 



(۳۹) 
 تاح الصا هبافر ایض» ضا هد هد لسح ناب وا ثموکح.۰ گپ هیلار 1

 هدنط ص یربما ( رش )نابلار ام تودنآقرصت نو رح كرهدنا ناتو

 هد لح هرکص ندکدتبا دادرنسا هلن روصر جد ۴ وط هعطقرپ نالوا شلاق

 ارج هدننع لئابق تاصوصخ حالصاو یلاوحا طابضنا كنسلاوحو عياون

 باب هلا دېب ز هداناوا د ندا بودا ثع رع راش هتک رح ند.دبدج

 نایصعو یالتخا نالوا عفاو هدنبب هلو ( قینارز ) نانلوب هدننس هیققلا

 ا راب نو ېدربدتو یآ ر رد نره یسودنکو هل.ک هد ز روعلاییع هن رزوا

 هنالاععا ۳ و 0 ۳ ا هد هسا یک

 ی وب نددب ز ا یب کیس قو نالوا ترابع ندرفن
 ىب راهلومم ناب وح نالک هن رلکوا هل صا وم نیلحاص هنندودح كنهروک ذه

 مایق یس هلسجج هجنروک هموقرم هلق ینغیدلوا هدکخک .نوسکو بوروا
 ۳ را هدهلنامروا نالوا یسهفاسم دعا تعاس ج وا هدنرزوا لو هیفنرحم و

 یلاها هلو هدکمک هل برج یروک ذم لگ رکسع بوتلوا ترشا

 ردق هب هج راو هند اهن كيامروا تولوا هد کاو هلا عم ندقرطر ید

 تدش هلتهج لوا یطساوا زوم رهش ید م.ومو شک یقو لوز
 E یکیدر 1 لکو ب بع hae ٥ و کک < ورح

 طببص یارب و نوط 9 موج هلتدش هرب ندرب هال | جا لا
 هدلاح یرلفدلوا هد بومرو بولا هیات روا ها هطاحا ندتمحره یرک اسع و

 ندنسهرا یبایهتا و موحه ك رع هلب را هحتابط نانلوپ هدنلا' هیلاراشم یاشاب

 دیک وتوطییاوب هیققلا تبب ها هر اسو ناخ یسرباد رفن جاقرپ بولابنروف
 یعدنتناصا لوز دوخابو یم دنر مف هداخت هفاس»تعاسرب هروک ا ذم عقومنکیا
 هدکمروبک یزغاو ۳ تر هی , رزوا مون ندا سا “وا هسا ندهئر ھ۵

 بویمجا هد ددا یا ا مار نوجا ینمجا ار هرونک وص یب اوت ندنغیدلوا

۷۳ E il 
a و 



 نسوز

(e) 
 ۱ ها ان ی شا رکا ن یدک جا 2

 هب هعلق بولت ردلاق ههمتقلا تب یشعت رها حور میلست نامه هدن راک دکود -

 بولوا دیش ید رکسع زواج ندزوب هددعقو قبڈاو + ردشقلوا نفد
 ترابع ن . ریس چاق ی هل | قارز ۰ ردراشلوا ن ود هددعش رب یس هلج

 چاق نب هم لع هلهشفا تس ولع یکی دلباهب رام كملار شف :وییلدلوا

 یصکیا ینیدلوا تعاس جا دا ز ندروک ذم لش هن و یودا تعاس
 ردقج هنلوا نایب الیصفتهددلح

 هیچ لکو تالو كناشا شوطم چە

 ییاتمعاق دی بواومعوقو«دنخم رات 1۸ ناضمر ۲۷ ین روکزم عفو

 تلاکو ردسق هام شب نوک هتنالو تلاکو اشاب شوطم ندناریمریم ناناوب

 رکسعهلبا نیرومًاهوقرهناوبهدلالخا لاحر هیناع ثماهت نوتب هدتدم یکیدلا
 ردرلشلاف هدافحو روح نره عاونا

 ہیچ کلیلاو كناشاب دومحم درک تم

 یا رفیادناموف ید هور و زاعح رڪ زلار ام هد را 1٩ رص ۲٩ ق

 هبا هی اضن رک اسع روباطرپ ندنغیدلروب نیبعت ىل و هلترازو هیتر اشاب دو
 روک ذم + ردشاک ه.ددح هدلاح یییدلوا هدنتفافر هفطوم رک اسع رادع

 ا اس دارا دیک ان الرام نوصلبکتو هیرت كنس هلدق قیتارز
 تینا فن وتدور هد رل هلا اشاب یطصمندءدف كناشاب دوم هده دا شعا

 قرەلوا نرو اشاب دوم ندننافو هنر وصوب كملاراسم یشان ندنتسلوا

 "هل رد بودا یا هلکن وب یضرعولع نالوا لعءدشم هدنوادعو نیک نوئاک

 یدتا فیطات هکلب نوسروط هل وش كا هی رت یهر وک ذم



( ۳۲۷ ) 

 اع ید یاد یف هوا هیس تموکح _ةم ددو شئلوا قالطا قبالو

 بولوا زا هب نامان نازج و شب رعوباو هد زو هبتقلا تب و دسزو
 هلن رايج سارو ش ا ع رب هلل رلعادفا كمظع ءالو ضەب ارخوم

 بونا ههیاس تموکح "هرادا ت ِ رال نامان لحاب و سا یب و سبع
 شو ترابع ندرلنو لح نالی دییالو نع هاب و شلدنا قالا ههدردح

 مکحو هدنرالا راش قاطرب هن یسر ا ریسج دطخ و
 ندددعبنالوا + هرارعتک وش راب ر دګل هفاسه هدلاح ییددلوا شااف اخ

 بقا عتف ی رر كن هیلعتلودو ندنالکشم كح ەل رۆك هج ەيلەن ناشاو

 یکی راغ اس نامه هروک ذم تبالو یثان ندنل اوغ ماطر ندا روهظ" ایلاوتم

 سر نوسروط هل وش ییددم هنلوا تیالو "هرباد یدو بولک ر

 رد شمام هناوا قفوم هل هت

 راکرد هدددس تئطلس درب رع « هر رج ییالوط نیا یو ۱9

 ییا 8 قنرا هلنمج ییددنارف ت تلوهس ید هلع طااسءو یا

 هساقح ماطع نیطالس هددفلاس هتمزا هراس هط و هلا یوس> دطخر یک

 هدنتلا_هیدس تذطلس ةسدقم تعوکخ هدب یاب روک هرم ةضبق ندنرافرط

 هفمع> ندلا نوت نوت هل تلوارح لئاوغ ماطر یرا رکص هدلاح ینددلوب

 دینتس تموکحو راق مامضا ندیکی كراةطخ روک ذم نکیا یمالاق یشرب

 نب دج یربهاربسسع موف م ندا تواشو ین را۔مظا لواب لواو یسادا
 راثدترمخ راکفا یهو |لیکنو هب ر تالاق هرم ع هطح و كضباع

 هنصوصخ یمآزعاو قوس هرزوا لاو تعرم لاک ەن رزوا یرهناهاش
 ر اترصن کا طا حا 3 و ر ندا قلع رم هک ولم ترضخ ه دارا

 هدوجو هليس رف یراد امج ںانج هن وم نسح درګ ك هناه 2

 روک ذمتاهطق هک ردنچ ,ثلوا رکذ .ددلج ی کیا ہیلج تاحوتفیراک د روک
 هو ٭ رلدلوا یحاف ندیکب ذآ یرات روح دنا ي دا ك

 باس هلب وبندنو رل دلب نالوا شااقهدیناشب رپ و بارخلاح هلب وب وربندراهنس



(f) 

 ل ا هشس تادعم من لر هدا تب روم بک ونرسزا هدب رادجات ٌهیاو نار#
 ردراقج الرا منت 1

e 
 ) یلعبم كنها و هربسع ٌهطخ هد هناکولم بانج رصح نساحم رصع

 ١ هدو و هردقجهنلوا هوالع قرلوا دلج یجنکیا هزمخب رات وبشایماقو

 نالوا لصاحو هبرکسع تاکرح نالا اجا هدنرز وا هروک ذم طخ

 ها و یسفارغج لاح كءقوم و تالکشت نالساندک و تاحوتف

 هضرا تالوصحم و یراوطا و تاداعكتلاها یسهعدقرانآ و همتع

 تم تاکاحم ضع و یسلاک و هما ناووق تك نّارا و یسهعانص و

 ۳۳ . .. .(ددقچهلوب لماش یاب
 م
۴ 

 ا هد ایراد فا لوا لح و تا
NENN 

 ردشعاوا عبط هدنع دعطم ترصد
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 می( كااحم و عضاومو نادط و كلام زالوا دوکذ م هدنانک تم

Soمک یرلطت هجو  

 (:رمملا فرح)
 هس ارا نیا ندع ۾ رد هل. وکس او ین كه ( سا )

 تمأقا هد هر وک نم "یصارا ها مات نیبا ندرمج یاسا تو:وآ قالطا

 دتاور رب ردر«مثم ود (نيبا ندع ) و * رد شلوا قاضم نیئکیدتا

 ( نیا ندع )ندنک دتا ۱ تماو هد هرب زج رپ هدب د نيا مود رم ی دهروک

 شعا روئلوا قالطا هه رج روک ده ويد
 ردهلد- شن كاب و یرمنک كرمه ( با )

 ۱ رد هلن وک كن و یھ كنه (فاتسا )
 رد هان وک كاهو یرعهک كن مه ( دادها)

 رد هل: وکس كلونو یدم كنه ( سن )

 رد.دنزو رجا (رغا )
 (هداون ) هدر * رددزابز هلن وک كونو یف كرمه ( دونا )

 رده رف نالوا یدقرم هل ( حو ن ماد ) ردهدنزو هداتق هک دراو
 رد هينرکس كناهو ىف كن مه ( مونه )

 رده رو لصفا ( رعها )

 كم وه ییددئلو ها ۰ رد لیوکس كلا ی ف لا هره ( بحرا )

 رددآ

 رد هلینوکس كااحو ىع كلمه ( لوحا )
 (ءا ای ح)

 رد دا بصح رب عبا ٠ هرامذ ۵ ردهدنازو عرف ( عرب )

 رب ءدا هیحا ۵ رد.دنزو هر ( هع ۳

 ردیعسا كعرب لبج ۰ رد دنزو رفز ( عرب )



 ۳ ا ر كنا (لب) 5

 ۱ رولوا هدهل عفو یعط كلاب (نوب) 1
 رد هلینوکسس كناطو كارو یصق كلا (طر)

 i ندنسهلببق نادمه ه ردهدنزورما (لکب) ۱
 رد هلزم» كا .( شارب )

 ردهدنزو نا ( نادعب )

 رددا لضراوا و ردهلیمع كنا ( هعقب )

 .()افرح )
 : ریدا كمصوم ییددوا كه رف ۰ رد.دنزو هنیهج (هبر)

 روئاوآ اب هلړمات تلج ہدنہیوح e رددآ كلبح ۰ ريزو م ) رکعت )

 E کم نم ۰ ردهل دید بن نازو یصصه ات ( رعد ) ۱

 یدا ۱

 رد هلینوکس كنو یھ كلا ( نعت

 رد ليف كات ( اتع )
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 زدهلبحصف كناح (زارح )
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 IW س كنازو ىح كلام ( ةنرح)

 رداد ( نارذح )
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 ردهدزو روص ( بود )

 ردهدننزو ںاتک ( عارد )
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 رد هلیوکس كناحو ی كناز ( فحز )
 (نینا فرح )

 ردهدنزو دهل ( هرم. (

 ۱ ۱ رد هیهق كایس ( داو )

 ردیمسا كهیحانو ك: داو ه رد هل دد شن كارو یر ہک تاس (رس)

 ۱ رد هل ھ۵ كنيس ( لافس )

 رد هلي كاس ( تاند )

 ردە مسك كايس ( ن )

 رد هلل ر کس كنادو هی كا ( دوس )

 ردددنزو هفرغ ( همس )

 رد هلیاوکس ثایعو ی تیس ( ناوعس )
 ردهنیوکس كاحو یک كنار ( حراس )

 (نی-) فرح )
 ردیدا كءضو و لو ۵ ر. هل رک كيش ( هرفاص) بەش )

 ار زج ( فرش ٩)
 رد لوکس ثنارو ی مش لات 4 :تیاووت

 رد هلص كابش ( مایش ) 11

 رد ےک ته ( ناب ۱

8 E 

 ۱ 1 ۲ را,

۹ ۱ 



 تارا ۱ ۱ ۷ رول و ف ( رعش )

 ا ۹ ۳ r ۳ ردهلت مد ( هش )

 7 ۱ رد هلیهف ددش ( هال )

 رد داو لاف ا )
 رده ۶ كش ( ۳

 نصب نا ۰ رج ربو رک ثایش 9 رد» زو رک ( رح 7
 ردیما تالاس مد و داش

 رد لینوکس كنیعو یحهف كنبش ( لق 2 )
 : ( دانایفرح ) ۱

 دو هو

 یی فا نانو وح هنب رژوا زل و ردهدنزو فک (ربص )

 ۲ ۱  ردیدا كعبطرب ,هدنسط را نیبا ندع ٭ رده رە ک داع ( رص )

 ۰ ردیعما كن ادناخر نو ات قو هدقوج دالب ( هررص )

 و ردد كونضومرب ۰ او هر ( ریص )

 SO e 0 وا كنيءو یه لداص ( ناقص )

 ۱ ردلیصف كداص ( مورص )
 رد تو کس كناهو یک لداص ( ناص )

 رد هلیصف لداص ( هرارص)

 ردهدنزو فدرش ( حر )
 (داضلافرح )

 ۱ رذ«دننزو روص ( فرض )

(SE 4 

 و یو تف ê ردلدیدشدا كتاب ۰ رد.دنزو نع ( یګ ])

 ردبدا



۰ 
۲ 

 (هاطا فر- )

 ردي هیحات ۵ دلت ( قرط)

 رده مک كااط ( نارهط )

 رد هلبهق الف ( رهاوط )

 فا و لو ۰ رد دخزو رتیما» هم رد ( للط ) ۰ رددزابز ( یلیلط )

 هدروک دم, لو: هدیمد كملایموم یاشاب لوند همد نالوا رده یمانعمرپ

 ردندهبب رغ تاقفنا یوا رده

 (ءاظ فرح )
 هدنع هلل و ٩ رددا هدب رب هل رو اعنص ۾ رد زو ماطو (ںافظ)
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 ۱ دو افح > ۳ یدلا و ازارح لاسو
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 ی لک الو ناک لصاح عمم ج اذ

 ET 0 لاو
 نسحلا قلخلایذ «:تاداسلادیس( زر زملادبع)

 نسحلا دج هشدا« هل لس های
 نتفلاو اصلا ET ا

 نمو نام ۱۱ ی سا كوالا رف

 نطفلا ندعم دابعلا # لع هللا ةفماخ

NE TOE 



 ,e ا یسهم كفا ا رع ۱۳

 روا روت دم و او ترم و
 یتهدلوا ندد رب CE كضراع در ارات و هيلا یوه مان :ندنشدلوا 8

 ندالبرک ٌهعفوو ینکیدلا نایصع هعفد جاقرب هنحاع تلود ید یردو

 . سا اعا ییرانایغط نالوا ثوروم دادح الانم ینال وط

 نکس هاست سد هوک ذم بهذمو قره یر هنطب

  تهذم كایعاد لیا ا و شار زارح لبج ید دارم ند و ( ؟)



 ی ی تتلو



 ار را هرکس تاکرح نالبدیاارجا هدنرز وا هیاع و هبرنع هطح ا رد : 1 1 ۰ ۲ ۰ ۳ 1 ۱ ۱ ۱ اِ ۰ ۱ ۲
 ردلماشین ایفا رهج و هب ۳ علاقو و 7

7 5 ۱ 1 
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 می( نیو اعنص خیرات زوم

 4 یناندلح )

 4 همدعم ۱

 انس زوقطشم زوییکیا كی كاضیاع نیا دمحم یربما ریسع +"
 هنسهنار کز و ات تاکرح نالوعوفو هرز وا هم ع هما هدنسەب رحه

 بویم هروط وشر اق هب هلاقم نانلوا نارا ندنفرط یکلفرصتم هد دح

 یی كردان ضع ندرالحم ییبدلوا زواح هدراب و کیدا تعحر

 داد را ندس اح هنس ف کک هن ا طوف و یْدلاق هدنو رہے

 ردشمنوا نام هدنلحم لوا ندیو یجاقو یما روس

 رهظم هنسل اع ومع تیهنس تتطلس تقولوا ضاع نأ دمحم م وقرم

 ندهمر یجندرد رار هل.مجوا یمهسر قلارمال ارم هنسه دمع یر هل وا

AE: E E 



 و
 كنس ا هر نیا سا خو یاسذ ناثنیدجم ۱

 راع ۵ رر وا شلاق ها ۷ ناسا ےس هکلم روما و ةرادا 1 ۱ 1

 هلملح م لان هار وص و رده ره ِم وفرم ۰ یدنلوا بصا یماممع اق 7 1

 ماه هلصا ت تنط هدهسا ی دلوا هلع فاطاا ع قرگتسمو 1 ۱

 قیرکشو ردق كتمعنو فعل یر دروک < ا تناهاو تاند نالوا

 هدنرب-طو یسدلف اص هدنن ورد ق زهمهعص هنغوق قاراو گرهماس ۱

 یدنناع اح نرخ نوغ و راتهافآ راک ت راکفا یونس

 رو اے هن رزوا نوک ذم هلىلطاع معد لا هنتسو توخت تسد

 هن اب ی ا قوجر ندنسلاهاو خیاشمر رهسعو رار هب یاب و

 هب وعو ندب ارج یک داس هد هديا دشجت هلا راجا هدکمتا د ۳1

 هدم یربخسو ط.ص ك هد دلو هل ربهعمچر ا ۳ تب هی وح

 نالوا ء05 و هدنس هرادا تح یلف رصتم هدب دح هک رج ربسع

 نایک یا بوعي ب وقا و تور وا ردق هبهدیدح یلئاقو ارقو ردا

 هب هدندسح ينوک یجنچوا كنف رش ناضمر یس هب رجه هنس ید

 راجود هنر وصن تلموفرم هدهب راحم ناللومعوقو هدنکدالا تلصاوم

 يدشلزا یخ دیعاقو ینیدلوا ناشر و رام ران هلهجو هنو نالذخ هج

 زالوبعوف و هرز وا قمر وا یهدد د“دحو یوامش 3 هی دو كموقرم ۲ ۱
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 تراما هلس الو هدح ندنفرط اشأ ىلع لیباح یف رصتم هدد دح یتکرح

 شرمتلوا ضرع یخ د هرارقتکو شراب رد یکی شدلزاب هی همرکم کم

 هلبس هن ابغ اب تاکرح ینب دلوا شمرتسوک هن هلروصو موقرم یصاعو

 تاادع راکفاو ندشدلوا نکا توعد ین هذس تنظاس بضغو رو

 هنس هب رخ هضق دال شلاسا مادو دابع روضح هسا یھاشداب رانا

 یا داش | هلکلروک ن ان كموقرم صام هج هناع ةءطق بولوا فوطعم

 بانج ناونع تباهم نامرفو رما ہدامحا نامه یداسفو شروش هلعشم

 ردشل روس قلعتف ۳ هاش

 ناهج یرلرضح زمدنفا فوم هاشمنش زمتنم ی تمعنیلو قح بانج

 راکفا هرمایننقره نوسروس تفاعو کوش یار هک را هجقدروط
 هرزوا یرلب رادجات هانتک | مراکم هاوخاد هسلوا فو طعم یسهناهاش

 یننق یراهن اکولم تبقنم لاعم تد كالفو لوصح نسح یارب هصنم

 بولوا لوصوم هدوصتم لحاس هساوا لاا وزد یاش نا دان هنهج

 هنس تاهجوتو تالت راونا سبتقم هدنهالالظ بانج هاوتقفوم هباس

 ولتماخف ربهر رفظ رکسع رسیمظع ترادص نیشن دنسم موبلا نالوا

 تاقوا كرک ردق هم یدمش یغد یرلترضح اشاب ینوعنیسح واتلود
۱ 9 

 هدنس هلع ترومام ر ره هدشلاساو رضح مابا کو شروشو هس رح

 هن رما یناشو تکوش یالتعا تاکلرکسعو لاعتم یادخ قیفوت رهام

3 

 دک
Eت ےب  



E 3 ۱ 1۱ ۱ 4% ۳ « ۱  

 لاع هاوخلد یییهاشنهش بانج هلاع تاہمھو داکفا نالوافورصم

 وبشا والم یرلفدرویب لاصبا هلسف مقوم هجنجوم هناکوام ترضح

 ربمدنو رهق كموقرم یغایو رممس رفظرکسع قوس هنرزوا هیناع لسم

 ناونعتلادع نامرفورما نالوا رودصیازفا تاہم هنصوصخ یوا

 تور لصح ام فرص هدارجاو ذافنا هلحملا لع یییهاشدا ترضح

 مازعاو قوس يهب رح تامهمو هب رکسع وق رک. دلایا نامهو رادتقاو

 چ ینیدنلوا مازءاو قوس كن هطاتحا ةقرف هتسهمطق مسع ]وع-

 ند هيطاتحا دارفا هرزوا قلوا روباطینلانوا نوصلیکت و هب رتكموف معین
 یخ وط طاشحا هيماظذو کش یحجوط رواطر و هداس یالا شب

 . یمازعاو بیئرت تان هبرکسع هفرفرب هللا قیفرتو هوالع روباط رپ ید ندنالا
 دارفا نالبرغاح هنتلا حالس نوعلبکشت كنه رکبع وق وب نواوا رکرارق
 بار "لا هم داعسرد یرلبالاو روباط ردنا دورو ماط ماط دیطاتحا

 فدر دج ندناش رف نار ییلنادناموق هروک ذم هفرف نویلشاب هفعلوا ۳ ی ا ا

 یماولرم هب رح ناکرا قره روب هلاحا هنلاهمتسا هدم كن رلترمضح اشاب

 ةسب رج ناکراو یزوف نیسح ینالا مم هس رح ناکراو اشاب ران دجا

 ماتا یندحاوخ تباتک هناهاش تیر نک بتکمو رنو یا
 جد رلدتفاو كب ند اضفا اهد ندنناطباض هب رح ناکراو ك نایلس

 كنبروکد- خرو ملا نیمتید یررهآمهرادا نوا رو تم كل |

 ىدا هدقعلوا لیکشت هلئروصوب ندلا رپ «دیسهیلفو ةيب رح ن روم
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 اکل كشساو یکیدشا هری دا ؟ددش ییهدندنح كينغ دم هکافو

 نیما هداعلاقوف دشا هن رزو| یسلاربخ هعفد قارفلتاب ندندع یمیداوا
 مدقا ۷ نوا هل ات هنس هنا راک زواج تاکرح كموف رم یاب ندنغدداوا

 كنش رش ناضمریدەنس ید ناسکس قرهناوا سح یول تدش تا

 نالوا ی 1 لیکخت رواه هک اس هلو ی لش یتوک رازات یجترکش نوا

 یی هن اش كایلح هد اح قع کا رالوط نددرب وق ةا هداپ روباط سا

 دجا اولرم هيلا یمومو ًاباکرا هروباو هعط شب نوط هر طد رب ندراب وط

 یدنلوا مارعاو قوس هر هلن لح هیرغوط ند عوط هل .تادنامود اشا رات

 هتفیدناوا طرص ندنورط ضاع در کن هدد ةرکتض نوک چ ؤا هدا

 نوک رک شد نوا ینددلوا تذاوو نالوا هدشک هنذایبرد نشد اد

 کلا ییهمزاعتم رد رک دلا فلاس هب رزوا فارغ: رب ندا نوبت هرکص

 هسک, یجزوعط ییرگب رو لو ر ید هرکص نوک, نوا ندوملا یو2

 ید نالو مانخ لس تروص وال« یرلکدلا تکرح ندنداهسرد یتوک

 لا راش# جد یسذیم كنم راکول یروباط ىج وط هرماظ) ها هداب روباط

 7 ر ۴ اظ دو ف 6 2 ترک رخ هد رو ك. هلبا قاتم ی رلزشح

 ااو یرهناتط ترد كيالا شل نالوا شکلوآ لیگشت ةدشنيفع یبدترت
 مانا ديلا خد ییاطباض یحوط قاروناط رب نانلوا لیکشت ندهیطاشخا

 رلددناوا بن رمو قوس هد همان

 اولرم ناثلوب هد »رک کم هدب ولوا یتادناموف یسهبرکسع هقرفز ای اذ

 قژوبرشاببب رههزوربک,ا هللا هناهاش رکاسعرواط رپ ندهد ید اشا نسح
 هدهدندحو ینئدلواشعاتکرح هل هدر كح 1 رک ںی شالا ین رک ًاشع یراوس

 یتبعع هداشان رات دجا بلا یمومو یعددناوب اهد روناط یا ندلوا هدا

 هلتسج یکیدنک هروکن م لع هج رغوط هلرؤب اظ شب نالوا یدوجوم



e 
 راوارمسع هک دوس هس ےس هذدساا شاوا ما ات واک ] # نو نالوا هدهدندح

 رارکتو هغهردنلو توق هجءدیدح نرل شک بولوا ناسا لوا و 3

 ىدا شالاق تحخاح کا قوس رکسع ۱ 9 ۱

 ییبدلوا هلا ی راتعا همورهنس راخرات نالوایعاشا دارو ۽ ۱۲۸۲ ) ۲ 1

 «دولواراطخا

 یا ناسکس زوویکیا كب هلتکر ح ندنداعسرد یرلترمضح تاب نادناموف

 لحو تلصاو« +هدسج ینوک یخثدرد یمرکب كلوا نوناک یسهیمور هنس
 ِ هلح و اشا هادع ولئدایس ولتلود همرکم ۳. م را هدروک ذم

 رات د| هیلآ یو٥ e اس : وصاو بشن یسع ۰ ذاا تاکرح
۱ 
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 دوحوم ندلوآهددددح اهد هد رب ندرول اط شا سد نالوا یم عه دوح و كناشاب ۳ دب ۳

 دجا یالارعم نالوا هدر و لب لع اذو ین كل تبلت ا لر وباط ییا نالو

 هر ارلپ ت وطو رواط تردرگید كنسودنکو ae و هنسادلاهوو اک صاع

 یدرونوک ندهدج ید كناشاب نس> هلآ یودو ےک او سا هر هد

 هلا یوم هلا صوصع رود یرل ما سکا ت تدوع همد y1 . هلروباط

 رب اشا نسح هيلا یوم ریهبج وم رخوهو ٩ دوك هاشا ران دجا

 ت کوس

 سه یاس یا ی کا تک

 ۳ ۳ هر هدینف ید اشا را دجاو تدو *ب هر هلر وب اط ۱ 3

 ندهدج هلیسکبا كررواط نالوا شک ههدج د یرلترمطح اشاب نادناموق
 یرزوا ماشخا یتوک هباذرامج یج زوتوا كنلوا نون اک روک ذم لاس هلتکرح
 نامه هناهاش رکاسع یتوک هبنژعب یمادرف بودنا تاصاوم هبهدفنق

 راروباظ نرد جد ندهدج قرلوا ترشابمو اد هنجارخا كدازراو 3 ۲



1 

¥ 
 تعاسرب ندهدفنفو e یدو هدکلک هندو هدة فلن مانا قاز راو تاشو

 وص هدلح مان ( مرا ما ) ناک هدنسهرادا ولرسعو هدجراخ هفاسم دهب
 یدنلوا ذاخحا «اکودرا روک دم لحم هلت مج ییددناوب بطحو

 اشا رات دجا ك رکو رلي وطو رواط یدن ندا تکرح ندنداعسرد 1

 : سقف فرا یرلتلصاوم ەل كرو اط ترد نالوا كح هلک ندهد دح هلا

 هکمو و یدناایوک هبنشرامح شد وا نوا كسدنات نوناک هروک ذم هئس

 علصم لیست ید اشا هلاد.ع ندما رک. نا رە رم ی ردار ك ربما دم رکم

 یدلک هدو قلارا وب هدننص هیاعق نانواعم ن وا

 ناک هدنسضارا هماتو نانو هدنشهرادا تع كضباع نا دم اذ

 _ هبنشهپ ید كروکذ هرهش رع عرش یا1 عرش یسهوحج لایق ( یلح )

 نا: مزال ھه اک رح كن ودرا بودا دایفنا ضرع لر هک هب هدنق نوک

 ی هلو ودنکو یکجهدا اقا ۵ هفتم نامدخ راس هوو یلالد دج

 ندک دتا دعتو هدافا یتکحهرونک هلا لرادت هود ب رو هزوترد ندنفلخ

 ید رود ادلوا هدکمروتکو ۵ یدلثاب هنکرادت هود ی ردد هرکص

 یدئلوا افشا ندفرطرب

 هودسدا یدنلایسهفرا ژروناط ندا دورو ههدشنقهدب وتلوا لیکشت لواب لوا

 ندتسمامهط دا هدلا زونه یتاناوی- یراکمندنا ناجا نوعا تکرح هب ورلبا

 دعنایمو كرادت ندسلا رت جد رود قحهدلوا هعبایم هدروک ذم لو

 هدهاکودرا نانلوا دانا هدفدفنق كحدم ر یرورمط ییالوط ندنسامهئاوا

 ( ناهلس لا )و ( بیش یب ) قلاراوا ندنکیدلک مزال قثلوا مارا

 ( نارعت )و ( رمسلب )و( نرفاب ) و( یماوع )و( ربثکلآ )و( تراحب )و
 ( هراسع)و (رح یب )و ( قزز نب )و ( ے٣ نب ) و (نارلاوب' )و
 ناسا هلتعاطا ضرع كر هلکه ودرا یماریکو خیاشم یلئاف ( هونه لآ )و
 ند( تیل )هد راترمضح اشا نیسحولتداعس یهانراماردارب و ۰ رثیدت |
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 عا ن تالیهست "درارا نگر هودو لو روک هل ران صح اشا نا 3 ۱

 یدلک ههدفق هرزوا

 چ ینیدنوا ادب هیهیضرت تاکرح ندهدفق لوح

 نورس نده رعد هحرد تاب وعص نالتارغوا نوع رادن هود هدورسم ول

 یرهلوایسهرغن | هاو اوو مدال ور فتو یوی اوا دج هلهنولوا

 هه ر گر دکمو هعاایم ندلت ۳ ندا ناسا رّومه هود تب رد یانو

 یدو وم هاج كرەود نانلوا لرادتو هعلارم از نیش ندتمح

 ااو شا زو-سل نیکد هبوک یسنرا راز سد هر نوا لرو ءم ناک ا

 هر دص رود تاک رح نوک کیا یرکد a هندو ندنک,دلبا زواج 51 و

 ۱  یدادآ ۳ ۱

 ترد یلل جد توتاطم یده 0 ید دنا وا دام ۱ تاک رد: ایم دذا 1

 یس هطعت لئاح ادتنا ندنغندلوا اغ د وا و هدا ب لجو هددواسم و

 ( هفهج) و( هاعح) و (فرشع۱ و (رتعلاب زود ) تاکرح طخ هرزواقاتتوط

 ندنکیدلک مزال قار وڌ ندنرزوا ر لع نالوا دشا ( هر و U ا)و

 هی رج ناو تا نامع یالاربم شوک هبنشهب یجنرب ییرکب رول نم هام

 کیو کاو ین یبخنرب كالا ضر هل راتقافر كب انضر ىلع یماقاق

1 
۷ 
۷ 
1 

7 

 ی.

 ءامو نالوا ددفاسم تعاس يکبا نوا ههدفنذ یزروباط یجنرب كالا

 ا لر الا یا یب یک + چ ا 9 ؟ رح كن ی 28 ی رفا



 سر
ح ندسهرطاما هدزوفظ

 ۱ نانلو هدفا u رک هرو : لم لع تکر

  نوکشپ هد,یک ذم لعو ه یدتنا تلصاوم خاص ینادرف  (رسلاب زوق )
 زواج ی e کیا هدر ط هز هک لبه ماداو چ یدنلوا بالج قازرا هم اما

 ؛هناعار , ید نم 9 طظ یهانپ هر ناد دره ۷

  Eتارا و ك ىدۈج ود ا و دو هدنربعم كنودرا هدنفر ۱

 یرارکر اپ ورتسا یراکم نالوا كج هلک ندرأس لحو هلاوقو .ه یدتبا زو |
 ۱ یدلشاب هکاک یی رد هنهدفنف جد

 طخ ینکولب ترد ندراروباط نانو ییعم دوجوم یرلترضح اشاپ نادناموف
 راکولب و روباط رکید نودا كرت هژعلات زوف هدننمط یسهظفاسحم كهربا
 تکرح رهظلادهب ینوک هبنشنپ یجنزکس یمرکب كروب هام هلبا رایی وطو
 یدشلر هلا روباط و | نالو هداروا هلتاصاوم هلګ مان یرشم و

 هده دسفنف یروباط یهجوا كالا یشکناو یرواط ج وا كالا یجتدرد
 قازرا یفاو رادعم هو ۹ جد اشاب اتم دجااوارمم كر هنلوا رت هدمرطا ما
ع روناط رپ هرکص هنعه رب لرهدنا قوس

 خاط دعطو چ وا هلا هراهاسش رکاس

 ینیدلوا هد توافر ید 3 ج هلا اشاب هلا درع ف رش ںایکتسالاب یی وط

 ۰ یدتا تکرح ندعرطاما هرزوا كعبا قالا 4 ودرا هدااح

 ینوک هج یمادرف كن رلتلصاوم هفرش» یراترمضح اشاب نادناموف

 یووباط شب روص هلیکرت لولب ترد هدهدروک ذم لع نوعا قب رط هظفاح
 هب ) هبادح ) نالوا هدهفاسع تعاس ندروک ذم لحو بولا یرلب وطو

 قلشاطو برسص تباغ یرالوب كن هلح رم وبشا * یدتنا تکرح امج وتم

 یسادرف قا هلتمج یکیداروک کالج وک هدنمشو لعن كرلب وط ندنفدلوا

 روم دنا وا تارا ود طا نوک

 لک صرع یسلاها یاد كرا هدننددنلوا تاصاوم هروک دم لح

 د هرزوا كا قد وُسو قبضا هدئاوب یرلعا تفواعمو هل اعم هر هن اهاش



(nb 
 كرات لوا نآر 2 یربح یک یاب كضباع ن ۳

  1ی 7 و نوغ دا  ۳1 1 eات نو كل 7 ندەق زا را شاب شاو

 ٤  1ج وا 9 ا ر هروک دم ل روا قااق نوڪ اف ا
 . زومط ههباسح قرهنلوا تکرح هب ورلبا رهظلاد-هب هدروکذع موب هلروباط
  ۱راژاب یسادرد بس هطاوت هدو هدنس هیات كرات نالوا ید ۸واتنم ا تغانفم

  ۱دعظد یکیا ناناوا ناب یتیدلاق هدو رک هلروباط ر و یراب وط خاط نالوا

 نوا * یداوا لخاد ه ودراو لصاو ههغېج ناذک ًامصتسم ییوطریک
 اف قلا ندروک نا لع داتا وب و قره وا اقا هنر نوک لا

 ك ناعع یالارمم چ وا هلع ماٺ (هر 0 هد : نائلو هد هوا سم دود

 فلاس قر اوا باج قازرا ندهدفنف ید ندفرطربو كرل دا تکرح

 د ودرا هدراکولب مس مار , ًاتقوم ۱ كن هرات ط ناسا

  ۱لس او راس مفاو ؛دراوح هل. ۴ ۴ كراب هدن دس9 رطر و یک دار دتا قاها

 : رل دابا ناسا هلتعو اطم ضرع لر هلک هب ودرا سفت سارک و اشم +

  ۱یرادفرط ضیاع نبا دانا (عزایه نیا نسح) یتشاشلا جش كراب رکا

  9زومأم دم وشو ك رڪ هما و دن رزوآ هناهاش درگ نیا یلاهاو ندنغددلوا

 هن رزوا قر هنلا رخ لع یک دلا افتخا هلتمجیشاواشابا رارفینانندنسهلو کک

 اشاب هلا دبع فیرشو ٭ یدمهلوپ هدهسدا شالوا قوس رکاسع رادتعه رب

  0تمواقع روآ باٿ ههبرقس قاشم هعساضتها یرادوج و تفاح یرلترضح

 ندکراب هللاص عسا تصخر هرز وا كعا تدوع ه ه-مرکم کم قر دیعهلوا
 0 یجدن رلز مض> اشا نیس ف رش یردارب ۰ یدتا تع زع د9

 تعزع همد هدکلر اک ار هروباو ندروکذم لحم ندنراقدنلوب هدهد

 را.دروب 0



COON 
 ندنوب هلیصوصخو یدنب و عهد نالب رپ و هنسودنک ندنرافرط یکلفرصتم
 ریه هنر ناثلوا هیح ول دنس هد مع و یومع ییددلوا رم هدنناصع یکلوا

 نالب رنسوکو الثوب قرەتوط هرنړکح یسانع«هطلاصم ةت داقتعا قدنک ییینارمم

 راکقا رولبدنا ام هد ر ولوا وعع رهظم هددعود ول ندنعیدشلا هال ماعم

 نا دجویحاشلا حش ید ریس لئاص رش ی هل اهذ هنس هلووعم ربع

 دهع ی ( مرغ نا اف ( حس نالو یا ردا هل .تج ترص كضراع

 نی هدکر اب مودم ےک هدهسلا شوردنوک هاشاب نادناموف هرزواكعا مس

 ردشعاا هفیقوت

 تکحرح لج ینوک یلاص یتا نوا كطابش رهش ید ندکراب
 وا عاش یا نه رفت و ات داشت یعکیا هل | مارا ؛دهره و

 هب رق رب دننام هندبصق هسا لتا بوئاوا تلصاوم هلناحم نالوا یسهفاسم

 «دنهاکشد هروک ذعهبیصق كر هلن ردت اتماقا روب اط رب هلناحم سفن ندنغیدلوا

 ترمعمان ( رظدنلا )بد رق 4 وبق مان ( هلیلغ )ناک هددفاسم هقمیفد یمرک,

 یداروف ودرا هن رزوا

 شەك هوا رکیدندیلقار هناهاش رک اسعهدهسدا رولیشالکا 2 شلوبءوقو ۱

 ردو هبهجرد رب نکد دی وا لصاح جازما هدعلا.ط هدااح رهندنهح هلو اكعد

 نا ار نیک د هللا ع ندەدف:و تویلوا راکنا یاح یر كاوهو نأ

 عول رب یا ۳ وا ادا قرەلوا نںاصم امد كناوهو ےگ هلاهاژ

 ندزو وب ردق در هیمآوا لا ھ هلا ندنرلفدلوا راح ود ا ےس

 یم هلج كن هناک و لم رکاسع هرکصندنلصاوم هللا عطف * یدلر وکت قش یبخرب

 ىل ەس فیقخ رقرقو رزونوا نکلا ندندارفا روباط رم كرەدىا تک ".داعا

Ke قر ەلى راب هب هناخ دنسح نالوا ل هدان اج هدرلزون كرەدىارومط 

 ردشلوا ااش هاج ةدراثا



 0 ۱۳ ی 3
 نالوا بولطم فدهو یسقلوت ۳ هطقن مهسا .دنج همی ا 39

 یسلوا انتمم مقومرپ ناناش هفملوا ذاخلا طسوتم ٌهطن هدنکرح (هاغوس )۳
 طخ هنهطقن ر نالوا نیش كا هلناحم ندرلهطن ناناوب هدلحاس هلت مج

 ذاا تاکرح ادم هددنف هح 8 ۰ ردشاک مزال یلنرو دارو" تن هرب 1

 یرادقم تعاس تردزوتوا رد هللاحم "رب كنودرا ندهدفنق دهسا شوا

 هلت مح یکچدا ناجا ئ ول الاغ ید ط سوته هطعنو یسعا تدعام 3

 ( یٰلح ) هدلحاسو هنکحب ر وک تالکشم هدنلش نامجو قاژراو راخد 7 1

 طخ هنهدفتق ءان هتسهاوت هدففاسم دعب تعاس کیا یمرکب طاح هلکسا مان

 یسهلکسا لح + ردشلروف ندنرزوایبح ربارب هلیاوصو هلاحكنودرا هر اع

 لع هلنهح ىمي یلاخ ندانکس ںویلوا لماش ییذش او هلکسا هلل وا هسا

 ی هب ودرا قرد لوا 0 لاعا ۲ 0 ۳ اا بجا ۹ 9 دم 0۷
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 ردم لاصباو لقن هبودرا ۷ ید ندیلح یر ەنلوا

 داوم كلامو ر اخذ و هنسهظفاحم ما هلیلیکشت كس ةلکسا ىلح وشا
 قلبالارعمر وکذم یالا ندنکیدلدنا رومأم یالا یجندرد هنسهیلقنو هیلیدسن

 نوا ك روک فخ رهش . هلشفافر اک لکو ياتسا ناتار تانا
 ینوک یسنرا رازاب هلستکرح ندمرطا ما ار ینوک یسنربا هسعج یجب جوا

 هنساشنا و لاعا هلکسا و رارابنا ندفرط رب نامه نودنا تلصاوم ه یلح
 ادب هسیلا يؤم هنا ناه و قاز را وریاخذ ندهدتق هدندفرط رب و

 ۱ یدلبا ترشابم و
 ندر واطتردو نائلوب لکت تسدرد هدنتکر ح نیح ندنداعسردكن هف رف

 هن هدس ن ید لر وک ذم یالا ق رلوا لیکشت یالا یھب نالوا باص ۱

 نوللا یسهقرا ردف هننوک یحنوا لر وک ذم هام كن ررواط ندا د ور و )9

 هد تدعم هو و یک یکدلریدتا تماوا هدنهاک ودرا مرطا مارا ر واط روک ذم ۲ ۱

i 
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 درا وزنی نا دو رو ندر اس لاحم و هلاوف هر ز وا قخلوا مادختسا

 زدشلوا غلاب ةسأر كيب یجد یراب راک

 ند:دقنو ك ر وب اط يج "رب كالا يشب عیدناوب یسیشابکی تولوا * ل رف

 یسغا تکرح ہر ز وا كجا قاسحملا هو درا یکهدسلناحم ندنرز وا لیح و

 هیچ یجنز ومط نوا ل روب نم هام ندنکدلک ندبنادنامود فرط ی صا

 نالوا هد هفاسم دعب تعاسربنوا هل:کحرح ندهدنق هدب ورغ تو یتوک

 ندر وک ذم لج ماشخا یسادرف هما مارا هداروا و هلع مان (رعحاٌرب)

 هدهدر وک ذ» لح و هلحم مان ( بلصلا) عقاو هدهفاس تعاس نکس هلتکر ح
 تلیصاوم هب یلح یتوک یسنربا رازاب یمادرف هرکص ندکدار و قانوق

 ناتلوب هدیلخ 2 راکم یکیدر وتکلر و نه رویاط ند دغ ٭ ردشموا

 ر ی وذم بولوا غلاب هب یراک« سأر قرف زوب كی ءودعم راپ راکم
 قرهسنلوا لیمحت و تامهم و ریاخذ و قاز راندیلح هرلب راکم
 ما دخ (ینوک ی اصیسادرف هرزو قملوالاصب اهب ودر | هظاس تک ناهعتسالار

 + یدنلوا تع رع ندقن رطقح هلواذاخت ات کر حط > یک وتکر > ندبل>یرزوا

 یر یسهرادا سلع كنهفرق نوک. کز رح ندهد: روك دمر واط و

 هب ېلح ارج ځد نداروا نولک هدف ندتداعسردیخد اشاب فیظ اولربم

 ندنکچهدیا تع رع هودرا تاقاللا لجال هللا اشاب نادناموقو نینکیدلک
 یرک ندلیح ۰ رایدت | تا رج هلا روک ذه روباط جد هبلایمم یاشاب

 4 كنعهدنلوا شیک خب ندرو ۳ لع هل ای نالوا هد قاسم لوا ییعاس یا

 یدنلوا تاصاو نوک یصتلا مرک: تالاح ءامو یصجوا

 هنذسانم عقاومو .طاعن نوصسهطفاحم رها كن زط یلح روك ذم ندلٌام

 قازرا كب ىلع یماغمعاق هب رح ناکرا هرزوا كمر دتا تماقا رکسع

 طمس و دژ هل اق یراکء هود نالب ردنوک هن یلح دلم اعم نوعبلج

 و را 4 یج ندهد رخ و هل :یح یکیداردنوک هب لح [ رومأم هل رکسع
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 كم روک هلئام هس هلفأق قازرا یی رلروباط ی هجواو یا كالا یی ۱ ۳

 یتیروباط قحرب ندنروباط ج وا كالا یجتدرد نانو هدیلح نا نو

 كن ودرا e كلا e تن e ۶ لم قارس ی ید 1

 لک ا 0 رک یا رط هو ا 8 نزد ناجا 1

 ردشلک هلئاحم هلبس هلفاق قازراو روباط یکیا رکید

 ندنسرشک لئاص لیام هدنفرظ نده یکدلبا ا هدلب ایش كنودرا

 تاب ضعبو  راپدلبا ناسا هلتلاخد بلک یرابکو باشم كنسیلیخ
 یرالوغارق رواطنانلوب هدلد اع سەن ںواک یسهعذرشرب هدن دن اا هورک

 ندرکاسعندیک هغمالوصو هدیعر ناناویح ۽ قنا كنفتو كما طاست هن رزوا

 قزوبشاب ضعل ن رک هن رالا ندرانلاق هدورک ادر وم هدب قلب ربا ندنراشادفرا

 چاق ندنسلاها هعیطم لئابف نالوا شا تلاخدو ندنرک اسع ماظنو

 یدلوعوقو هد رللبا ت تر < ةتابج یک كلبا ح رجو لت ر نیا

 مک ینیدنوا زن  هلاغوس نالوا ی ¥

 تاذو هدشالو هدج ورب دهتوا ندنغیدلوا یسب راوس ماظن اذ ك هقرف

 هشب هدب وئلوپ ندنشااهآ هشب و نالکه لوا مادخخسا هدنتبعم یهانتراما 1

 شوبع هدرکمس یه و ندهفطوم رک اشیع نیه نانلوا رعد یرک اسه

 زویکا هرزوا,قلیناللوق هدننیعم هسقرف ندهروک ذم تالو هلتفافر اغا "۲
 شفلاهفظوم رک اسعیراوسرد5 زوبند» 7 8 ذعتیالو هن هللا رک اسعیرادنتم ۲1

 ی 9۰ هدننبعم هکر ا 1 و 9 3 ۲



 تکرح هناغوتس نالوا نولطء قده قارا هرکص ندکدلدبا بلج ریاخذو
 رک اسع ر واط نکس نانلو دوجوم هدروک ذم لو ندنکیدلک مزال قوا

 روک ذم نالب زوم ندهدشنفقر هنلوب هدندز كودرا و رولاط یکاندهناهاش

 وشا ندنسکلوب ناکمالا عدسع یملریدتا تکرح ندراغاط كرب وط لوس

 رواسط قلا ر کبد قر هناوا لر هلاڪ هلب-سادناموف كب یو یالارمرلب وط

 ردشملوا تکرح هت رزوا اغوس هللا هناهاش رک اسع

 هد ندفناط هامح و نج ةنلوا ناسب النصقت هد ا لح نالسد اغوس

 وشا تولوا ناک هدن سارن ریسعو هدنرزوا كنديناع زاعح لم>ح هد و

 هت رک« دک طعفو ندنخر دم هل رشات هد رب ره تکنانوحما قمصتج هنس ەت را رب

 نالوا رورلابعص تیاغو ترابع ندراهقناب اط رب دیعب تعاس روا رزکس

 ندراهبقع روک ذه ه روناوا دوهصو رورح ندرالوب نالشد ( هبقع ) و
 هنلقن لاقثاو لاجاو نوط هعقدلوا کلوب نالوا ربعتیس ( هبقع یت )

 قرهلوا تعاس ترد نوا همروب رم ةبشعُاناذ هدکلدامو یسلوب یلشرپ ولا

 كن هناهاش رکاسع هيلع ضرع نا دع هلتمح یسلوا هحوتمو نیم لا

 ایا هبهع ین ارشح تولوا تهاد هنغحهفیح ند هع رول ن هدا ره

 هرزوا كعا تمواتهو هیات نداروا ها مجو بلحج هلح مان ( هعرح ) هتشاب

 هحاب هد ( ماشلاذعب ر ) هسا ندراهفع روک دو یادو امو رطاح

 یم( هع عام ) رول هلیئح هدنعاسشب هتسهورذ ناد دو ناقیح هل مان

 دعاسم هنلقن لاجا نالوا هعسشب ندراب وط كو جد ه.هع نالوا قالطا

  قچهلوبعوقو همدن ر مات هسا قد رطندیک هب هروب نه هبقعندلئاحتو یکودنا
 ندنفصن كروب نم قب رط نوجما قنععيج هعاماذبع بولوا قب رط كموجم
 فک یمحهنلوپ شو كنفوف هبقعو یلافغا كنعد هلتماقتسا لیدبنرب هلوص

 هدنکرح هلا هب رح هسسد قرهط ردرشاش و هلتر وصوب ندنغددنلوا

 چی



 اف ر ا را 3 1 39 9

 تا ۳ رغا هدندرن كنهناهاش رکاسع رویاسط قلا کژنارام هک هل وک ]

 ندنراترضح اشاب نادناموق یتح ینرهوا كرت رادو قلرومب ورداچ نوا "
 روا كله ها راک قر هوا شرها ندعاروم! ردو هیات مزال

 داومکت تالنوک رد ردو قلوا هدنرارزوا دام ئالت ۲ رد رو هنا هتسد

 لیهح هنن راب راکم رسا هللا رعش ندبا نالا ید هنانهج یناک رادقم هللا

 و فخ و أ قعلوب جد ی و ط عاط هعطد جواو كلدا

 يوا ندکدلرب و روک ذم ما ۰ ردشر و یرما یا ققو یدنکبا

 یدک: یلاص یکیا كنئرام رهش یمهنش ید ناس نف هرکصتعاس

 شاپ نادناموف هلن زرومأم قتعه و یرلب وط عاطو رارواطر ؟ نم ندلیا

 یسیداو(شیاسا) دن رزوام وبهدب ز مااو همس هيحان( ملا لاحر )ی راترضح

 ردشعاو ۱ تلصاوم هتشاحا وشراق دخابصو ۰ یدتا تکرح هلننهخ ۲

 ودوا ندنسلوا س لوا عضو راوشارف 9 هددن . رزوا قا رطوب ندنفرط ن مشو

 كن هناهاش رک اسع هد هنأ شک كردیغا هزاعش ردقن ره ردق نر اع

 و
1 

Dein 

 هخ رل داع نوعا یرلءهمح ندنشدنلوا س> نوبل :و رطر الوعار 9 روک ذم یک دلک ۱ 1

3 
 د ایص هلتمج اظ تدش ید ی a ےک و یراک دنا ادا as رو و رهص ۲

 هرکص ندنفدلرحآ قعش تیوب یا مارآ دیر هدسحاروا نامه (ر ات ۱ 7

3 

 : و 7 1 8 1 4 ۳ ١ تعابس خابض قرناوا ماود هتکرح هما بیترت ادبناجو رادشی ورادمد

 هدهر وک ده هر رددت داوا نرفت هدا نح یه ر نرسدایخا هدن رهدار تردا سن

 . ما كلفت هوره یابتشاو شلروک یبعج كنایقشا هلا قاب یکبا رب

 3 كلی و کر نوجحا كا خيش شارو قعاللاص یی رحو هن یو ِز
 ندنراب وط خاط روک دم ندنرلکدنبا ترشابم هنسارجا شام ماطرب یک 1 3
 جاق رب هب رزوا هزوک دم نیعج لر هل ر مرا هر هط ن و بسانم یس دعطق رب 1

 مزاع ھەر 3 یردد نوا سا ندرهلاد نشود 4 ا قرەلتا ید 1 0



 ی
 ردنا ۳ ةتکر ح هنن ودرا هر ص ندک دلدا ناش و یرلءج ننشدلوآ

 تاناویح بوئاوا مارا تعاس چاقر هدنشا وص نانلوب «دهردرب هدهار یانئاو

 ترارح تدش قر هلب ربدلا قلئوغرو ۵ هناهاش رک اسعو ندقدلر دنالوص

 تعاس ماشخا هلتکرح د ندروک ذم لع هرکص ندک داروک هداروا سعش

 هلسحم مان ( فرح ) هدنعا كزاغوب نو زوا رب كرهدا زواج یب یکیا نوا
 ردشملوا توت هداروا .دهروک دم "هلیلو تلصاوم

 عد ندرلبداو طاع هلا هعفت رح لاح یفارطا قد رط نالوا ماود وشا

 ( شباعا یداو ) ه رب نک ندنجما شباحا وشاو بولوا ترابع ندراهرد
 ون مک نک ندنعا صوعو ( فرح "یداو ) دنع نخ ندنڪا فرحو

 ردقو ی وص راقاو روناوا قالطا ( صوع "یداو )

 کا هلیس هطساو روباط روم اءهرادشب .د هرسص یکیدشاماود ذکر حة سا ودرا

 ندلصاوم هلع مان یرج رک داافلاس هدلاح ییادلینوط یرلغاط فرط

 كنودرا قرهلوا رار هر اسیا محاواشاب اوا هلب رلترضح اشاب نادناموق هوا

 هدر گعاط هدقر طظ عاص هدهرسه یرلکدتیک هدنسوریک كرادٌس و هدتسورابآ ۱

 هن رزوا اشاب 9 هتفب ایقشاچاف رب نالوا شا افتخا هتسهفرا كراشاط

 تیاصا هنس ۳ بوک ندنراهرا رلنوشروو هد فسا | رلبدتزاشوب حالس لار

 مو ^ لولب چاق ر ندنرواط رادو هعاط رّوک ذم نامهو 6 ی

 ردشمام هلب روک هلا ندنرلکدتا رارف ةموق ره یایقشا لر هلب ردت

 يمادرف بوئلوا توس هدفرحآ هلبعضو رااوغارف ههبسانم طاقت هصکلوا

 ندویف نانلوب ہدف اسم تعاس مرا هرو ۳ لع هلنکر > فو قفس حایمص

 ندهد ردنالوض یجدناناویحو ندفدلا ی وص ندا اضتفا هاهاش رک اسع

 هدنسس.هب رق صوع هدنکرحو یشم یانثا كر هلبررک هسصوع "یداو هرکص



Kk8 ندا بم ی و ذم 01 ۳  uفر زوال كغغاط نالوا  
 نکا رج همت هلاک رح كن ودراو قرەتوط ییہروک ذم لابج (ناذوندفدناوب /

 رکىدو نرشامه 4 نا نترالاصا ھ هن رزوا هرو دم یایعشا راکولد ندا | 1

 یدند دیوا A یمشابکس یروباط یھ وا كالا یھچوا ید هدف و ۲

 تلصاوم هبهروک ذم هطان یدرلنا هلیقوس رکسعرادتم رب هلیسادنامود
 ایقشا دموحهو تاوص هنارلد نالب رمهوکندنفرط هناهاش زکاسع هدنرکدلبا
 یراحو رګ یی 7 و ٭رلدتا رار 99 هوم یس هل نادل: دم هلو ا تەواقەروآب 7

  یدلوا مشع* ۲ هہعط ید یردد نوا سد هعشد ندعدلوا

 شهّرسوک ینتهافتسا هد ز هناب رع تکرح نالوا نیک د نو لح هتشدا

 هر کا دم یل ِرْط هدارول ینرا هددسلاشلدنا افتحا قل كنودرا هتروصواو

 ها و - ۳
 رو ۲

 ۱ ی

 قنراو كمريک هم رد عاملا ذصع كرهدا تمافتسا لیدر هلوص هلیکرت
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 عاعصاادبقع هلئروصو ۶ ردشادبا ماود هلوب مارآ الب و شلیاص ههرد

 رهن ج وا دن و كنه ر نکا روئاوا ماود هلول « ۳

 كنت جاع روناطو هد ر و ر یا ۱ ندر و لم لع ر ەدىا ات | اینا

 دم وق ر e هک دور E روا تا 3 رف یرکول یو ی ھے |

 راش 2 E یحوا ET یایعسا ۰

 رمنوا عام ماشحا یک دشش راح ی کا لنفید وا ت ؟ رج ندا ۲

 هرکص 9 یا یر نداد تمامتسا لید 5 دنا ذا

 ۹ هرد ن .کل + ردشعا تلصاو ۰ هنرتلا لر هنفعر و ۳ یس و راب ۱ كو 1 2

 لیس ر <S تعاس یا دقاسم نالوا ردق هع نام اول ق حل ل هع ن ندا
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 شاط لباقا ینیرعت ماطر شعا آرت ندلیش یک شدلوا شوش و یو

 رک اسع ندتتدنلو زاغو ر قاع ص تااغو نسوصو ترابع ندنرابدیغ»

 یتوج كب كدارفا قرهلوا یرابط لسکو بعت یخ ندیلبخ ههناهاش
 كن هبقعو * ردشاک قرهیلبوط یرواط رادد ندنغیدلاق دلو نولیکوذ

 كنودراو ییهدلوا هفاسم كیتعاس شب قع ترد یسهب كغاط ندنتلا

 شد ترد هدول 2 تاک مزال یکلؤا مارا و فووت راظتنا هن نا یبهفرا

 هل دسالوا مارآ هرزوا قلا یمهفرا كن ودرا دیاشو ددو یقوقوم هعاس

 هلا كر یرالګ راسو یس (هبعع یت ) نادلارام ییدلوا شعوط هوا

 .نالیشیلاح هلقلراک ادسف و هلتعرس تاغ هنسارجاو نالیئوط موتکم نیکد
 ینددنوط یروک دم لح هسدا نف دو یکج دنا اهو وغ نهب رح ساسد

 هکلب كره رو تافلت قوح كب ندنسماوب رص هناغلاتباغ تالون هدلاح
 روک دم لع لوا ندنمشد هلتمح ییحهلاق هدنحراخ كناکما هلس یسلتبج

 رکاسع نانلو دوحوم هدنآ ییردلراو هننتلاذفع روک ذم هرزوا قاتتوظ

 ماشخا نوبامش یودرا یارماو ناکراویرلترمضح اشاب نادناموفهلا هناهاش

 رک اسع و یراکهو تکرح هن ورلیا قرهراص هو هبقع هدنرهص قاذا

 ناراص هغاط ادا و ه یدیلوا لر ه ورک هلا رادمدرو اطر هبقاتم

 ۱ هل گسعان اوت رکن هلن ارت + ورک نامه یرلتایمهلوا ردتعم دننکر حیرکسع مق

 كنسهبمع عام هدنزهدار قع چ وا تعاسههک 4 رەد !تکرح عرش تاغ

 عضو رکاسع هیچم طاقن نانلوا باننا هلیلاح هک نوتوط ینس بت
 هدورک هدندفرطر هلا تماقا هرارب نالب سوک ید روناط ره و قرهتلوا

 هرکص ندفدغ وط نوک یک یکىدانا قاعلا یردب یسهق را لر اسع نالف

 ردق هنسهاشخا روب رع موب تیاهت ںویاڈاب هکملک رلد وط هل را راکم ید

 هلتروصو و ٩ یدتا تاصاوم هبودرا یرویاسط رادمد قرهنلا یمهفرا

 > 2 حس
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 هدروک ذم لعنوکلواو ¢ NE < اورح 0 هدتعاس تره نمد

 نر یز و وک كورا نت غسل م و 1
 نار قطر یا نا دبس یشادیرف (عجرمس نا رولاربخ یش

 كنر هل كشیاو شلاق هدنرتع هن یمودنکن وریدشوق هنس هظفاح كنه ر

 ودرا ینکیدنود هعاعص هع كودرا هد هسا شلوا رظنم هنکحهدا بسک

 یتارمشح نائاوب هدنشاب ندنهیدلاربخ هرکص ندفدلوا لصاو هنتلا كن هبعع 1

 دشوط نس هتک عاص هلدا لر نشا یسهبقع ین نالوا یر کو

 زامر و روههلو زونه ینارمشح هدهسیا شوف هغمامراترچ هلبج یودراو
 هن راکدتشیا ییرلفدنوط ییمآر كعاعصلا ةبقع روك ذم كنهناهاش رکاسع |

 ردرا عن وق ەنسەطفاع كىاغۇس بوود ندلو ۳ وب یی

 وا یراجءامو نا: وب هددقارسم دعب تعاس مرار وک لء لڪ ینوک هعججیسادرف ۱

 رالوغارف هةم طاعت ندا ۱ قره ردلاق ودرا دقوم مان ) هحا)

 (هعیر)لو * یدلر و مارا ههناهاشرک اسع یردلوا هدنیچآ هلعصو
 رلردتا ناسا كرهلک هن ودرا میام صعب ندن را هلسف ( هدیفر) و

 ندلو رب ههردسك لا هد تاد هلا لتا نالوا طسوتم E كن ودرا #۷ ۹

 راو قب رط یکیداک هبهحای كنودرا هج رک بولک مزال یییکشت كنراتطخ

 نالوا بولطء فدهو تعاس یکیا نوا هبهحاب لئاحم ندنرزوآ قد رط مان

 اضف روک ذم كنرياخم طخ ندنسلوا هفاسم تالتعاس شب نددحاب هباغوس
 هود + سا وک دیس هع و ¢ ردشعا باخا یبلجت 1 ندنرزوا یس هب 3

 رول بهدا باهذو بانا ی رازتساو رکاب یراکع توبتهلوا لباق قماچ 1 ۱



 و

% 7 

e 
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 ىجا كنرامرهش و یسادرف كنکیدلک هبهحاب هرزوا قتلوا هبوسنو حالصا
 رم هد رج ناکرا و تاذلاب یراترمضح اشاب نادناموق یتوک یسنرپا ھەج

 4 زر ده دفع ںاعکسالاب ی هناهاش تک وا ردو ید نیسح ییالا

 یدک
 هدنسمان ( للهت ) هدنتېج اغوسو « دنرزوا یلوب اعوس ندهحاب نالا فااس

 زواج یرفن زوب یتلا شب ضباع نا دم هدروک ذم موب بوتلوب لبجرب
 لبج روک ذسم یتقو رهظ هلیلطاع عز قهروا ېب ودرا هلیسس.هنوخ *هنوع

 نادناموق هدودراندن راک دلبا ترابه هکعا شن آ هرالوغارف كر هلک ةنرزوا

 ة_ءط كواب رر كرروناط ندنفرط اشاب راتخم دجا اول بم نانو لیکو

 ید هل س ەدناموف كب ناعع یالا ربمو هراذس طو ندا ناجا یرلهرظنع

 هب روباط جنر كالا یمن نانلوپ یزجاع روباط هنتهج رب روک ذم لبج
 قوس كولب ترد هل تفافر ا نیابعیناعا لوو ید ۵ تم رکیدو + رفق ۰

 یا هلنکرح هنارلدو هلا هيج لاک هناهاش رکاسع  یدناوا مارعاو

 ودرا كلج ید نعد اتا دوعص قرص یروک دم لح ندنم>

 نداروا رە ک هنغلنامروا یباعا جدرا عقاو هدنسورمک كغاط هلا 3 یم

 تدش نالب رتسوک ندنفرط هناهاش رک اسع هدفسنا یدتا رادتا ۾ هلباقم

 نیعلایآر یتلدساوا لوت بی رف یض#ک قرف ندنشد نودنا دادتما ردق

 2 ردٌشومع ووو ولهرا رفل 7 هلا یاب زو رب و ديس رفت یا نده اش

 لر هلل دنا لر ها هاش 1 اع لولد وا هل تفافر ك حاسق یساغا لوو

 ردشمناوا تدوع هب ودرا ؟ رفظم ۱



 ) مکلع )و ( هدیفر )و ( هغر ) هدانا ینیدنلوا ثمافا هدروک دم ل 39

 ( كلام یب )و (دیسسلآ)و ( نیتی )و (ربصف لآ ) ندنابش یم لبق "
 .(هحالم)و ( ناسیمر لآ ) و ( لج لآ ) یخد ندسابعش یس 4 13

 * رلیدتبانایتساو تلاخد ضرع بواک ییئابق (بدیطلآ )و ( حمص لآ)و
 یب راب وط ترووت و و هناهاش رک اع رواط یکیاو تام و قازرا ندیلح

 نانلوپ هرزوا كاك هبهسحاب خد ندلناحو كرهاک هلئاحم هلتکرح رصتسم
 یتوک یجت درد كنخددلقیح ءمسع لیج كب یلع یباتمماق ھه رح ناکرا

 ندنکیدلک جد قازرا ندا اضتفا نوعا رارواطو + یذتاتلصاوم هبهجان

 یتوک یسادرف كنلوصو كہماا یورو ینوک یلاص یجزوفط كلاح هام
 هناهاش رکاسع رواط يکيا هلیسادناموف كن ىلع دم ماتمعاق هجا...
 هلد رب وط ترووتب و هعط شب و خاط هعطق یکیاو روباط تلا قرهنلوا كرت ۱ :

 تکرح ندنرزوا للهت لبجرکذ لا فلاس حابصلایلپع هن رزوا یسهعلق افوس 9

 یروراط یقیداوا بوسنم كاکولب چ وا نانلوب هدروک ذه لو ه یدناوا
 ۳ قاعحلا هن ر واط نداروا هد رک ولت وشا ندنغددلوا هدايه ر واط قلا ید (
4 

 اچ

1 
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 یرلبصح اغوس ندروک دم لګ قر لوا تلصاوء هل.> ر قاقوامفاو هدنرژوا ۳

 1 3 طاع هلا هر ص لاح یهعدرا تناوح كناغوس % یدنروک هلاک

 تاکرح طحو هذ ه9اسم نلذهفد نوا هناغوسو هدنسهاکساب قوس دو رهط

 ترابع ندنیمز یلهضراع ییرجهعتساو زار و ردا لیکشت راءداو قافوا چاق

 هردشعلوا ثیشت هیئترت ندا اضتقا ندروک ذم لع نامه ندنغیدلوا مقوم رب

 یندداروط مج وتم هاغوس ندلبح ا a یکدت!تلصاوم كن ودرا هک هل وس
 هل نالوا هن رزوا یسهعلق نی ر قرط ر واو نشود دیک تم هدا 13 4 3

 چاق رب و ندکدسادنا وس كولب ترد هلتتفافر یدنفا سنوب یساغا لو
1: 



 ا

 ي 3 3
 ولت را رس اشاب نادناموق» ۳ تاخادنابوط در روا وماق هوود

 نهج لنگ رب هن رزوا كح هب ھا نالوا هدیطس و كن ادیمو ب رگ هناتوس

 ۰ یدنلوا مارعا رکسع فاو رادعم ید هش . رزوا بج مهاو ةا

 لتر وصوب * ردشایقارب ر وباط رب ید هدنرزوا لع نانلوا ت یرلاصارم ادت او ۱

 هتنحادنا رل وط هه رزوا دواو ندر ه هرکص نددلشوط دیش طاقت

 عقاو هدسحانج عاص و * یدنلا هقيضت هنصح یایقشا بوئلوا ترمئابم

 قوس هللا یدنفا ساو یساغا لوق ید تاصع ندا دشت هدنرژوا غاط
 نوط هدنساننا هکر وم وشا ندنکیدتنا رادسشا ه هلباقم هرک اسعناتاوا
 ل زەرەك ندنرب كن راهم یربک نصح مان ( راس ) كن هعلق یرب ندن 47 ا

 لخاد دوخا و كرهدنارثأت هرلتوراب نانو شاچاص هارو هنازوش هدنلخاد

 ناغلوب یلیجاص هدار وب ,داروش اذک قرهلوا یسر كراکنفت یللتف هدنصح
 راتوراب یلیجاص ر نوک دم هنلصاره “ار وشو دلی ییشا رب هنتسوا لرلنوراب

 یره س 1 | روک دم 2 هنام> هلکتکهت هنانعج ات شک هدنآ ییددلا شنآ

 اد سرب شهدم تباع ی هد رگ دو ص) نامه ل روک ذم نصح هر درب

 هلا د وص رنو ا هرو نوا ادا قس راق هلا نامود هاییسو واعو

 ناه ااو نصح هدنتوزد بواوا ناسکی هلا ر نواب رود هات رب

 (رفح ) هد ولیئروفندک الههطر و ندرلنوب قرهلوا كاله هسیک بب رق هشغ
 هلربدبا موش هوا یسکیا ندهاذخ رفن جوا ندا رارف یرغوط هاتهچ
 بیعت ندنفرط هناهاش رک اسعنانا وب درهم هد د لوک نم نصح قلارا وا

 "هرظنم كر وب نم ٠و و هردسشعا ناج صیلخ یس رپ كرهلبدنا لستقو
 ردتفرنس وک لا ر ندندتمالع تماه ادع هت اصع ىس ەشهدە

 لاتفو برج سا 1 ندنیف رطںوناوا موج هب اعوس ندنفرط هه اش رای

 شد حج وا نالوا نشم هد شا ضاع نا لع هد هرس ص یکندتا ادب تیفرگ
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 ا هسعهر دااح راسوک هب راکفا كعا موعش هسن رزوا هناهاش رک اس و

 هدهساا شهلورابا ید ردف مدا اكسبو شعا مای هصرعت هژق وهص برو 0 1

 یسهنانهجهلراعسم نص>یراک دنکوک لا رک ذلافلاسهداننآ وا یلاعت ءا همکع

 . نانلوا رکذ ككروک ذم نصح ةسیا ضباع دج و شلوا اوهرپ قرەلا شنا
 لولم هلبغارف ندموجه لاحرد ندنسلوا شکروا ندنسهرظنم یلتشهد

 ردشلاق كانمغ نولیکح هنلجم سو أم و

 رک اسع زوباط جوا هجقشب هدنآ وا هلبسلوا مادهنا نیهر زوکذم نصح
 ییسکیا ندرلیص> رگید ناصع ندنکیدل رو یسادناموف موج هب هناهاش

 فلت هسیک ببرق هبیرکی ندایقشا .دسمویهو تاوصوپو بودبا كرت اهد
 رک اسع ندنکردتا دادتما اف هتفو تورغ هب راسح وشا + ردشلدا

 یرفن نکس نوا مزالم رب و دیسهش رفن شب هللا یئاب زوب رپ ید ندهناهاش

 ردشلوبعوقو يلراب زواج

 رب شل و 2 نصح ددصع ج وا ررگ لاو رب هدروکهزسم مول

 ید هل راتزوف ندابقشا دب زونه نضح ددسع یکیا ہد هدا شالوا

 . د اقشا ناو هدنغاط فرط عاص نابلافات یک
 یییدنلوب کز یر هیئأوا روا هدهروک دم هليا ندنغددم هنلوا e عهد

 هما كنصح ددع کیا روک دمو شلوا روبح هتاث هلاحیع هدهطعت

 یکیا رلکب یسومو نامع یالارم هلیسادناموق اشا ران دجا نوا یطبض و
 ینارطا كن هروک ذم نوصح هد هسا شابعارب هدافوس لخاد هلرکسع روباط
 هنبرزوا هناهاشرک اسع ید ندنورط نیند وندنسمل وب قعادیم دما و

 الب همر وکم نوصح ندُنسهاوا تخادنا نو شروق یکر و مارآ الب
 ندا اتوا هدافتسالاب ندتلط كندمک ندسنفددلوا نکم رقت هعلاطع

 هدیش ةو قر هللوابلج ی وطترووت و هعطفرو بولیدلورابا تایفشک



+۰ 
 هدفدللوا موعه ذتعب هرکص ندقدئاوا برم هنص> ردق هنهفاسم مدا زوئوا
 هر وصو قرهشو واص نوتی> هداه تس الاب ند نس وص راع نەز جد ر

 ندنفرطهناهاش رک اسعدص)«هدف رطلوصهسا نعش د و شهلوا لخاد :صح

 ید یزارب بولیدبا فات یرا دوعرب هدشن انانلوا ارجا هنب رارزوا كرل ر وک و

 ردرلشعا را رفقر هلسروف ۱

 قردناوا معما هلتروصوب ینوک هبنشراهح یمادرف د هر وک دع نوصح
 هدنشاب ضاع نا لګ ۾ ردشعلوا جد و 3 ررڪګ لاونم ر یس عاد اغوس

 كنس هبقعهد رو هدهفاسمتعاسمراب و رظات هناغوس رک دلاراه هلتعاچ ناثلوت
 مهد ندروک ذم لڪ تر ندنشدلوا هدعفوم مان (رقح ) عداو هدئشاب

 ا ت كالا و ےک كالا ی منکا ١ نوا لیکتف

 هر وک دم لح اا ییددلوا رارب ید اشا تا و لرد رسا تکرح

 نانو هدندزن بو: هلو ا تمواعم روا ب ۳ مود م هد 4سا شاوا تاصاوم

 قارحا یئ رانا تام نانو ۷۳ ۳  یژرداح و ی وط دوطو ج وا

 كس هعاو هد ر لګ مان رفح روک ذمو ۰ یدتا رارف هنس هعاوهدب ر رەدىا

 ۰ رمد ٭ هلا یز جاع رواط ندنفدلوا هدنرزوا یو اغوا سو یسهبوع

 تدوع هاغوس اشاب نادناموق هلرو اط رک د قر هئلوا رت لوغارق هداروا

 رلیدر وج

 ر كانسهملق اما اعم

 تعاس شب هاغوس نواوا ندنراهعلق كصباع نا دج هن و نده طاقت

 دسلآ نعش دو ندنکداک مزال یلع.ص یجد كس دلو ) ارا ( ناک هد ھوا سم

 رط نه هنکحهدنا موك هبهدر نوک وا كن هناه اش 3 ابن عفوح یاضتعهرب

 نمقارضاح تناروا هار ویدا ضرع هنب رزوا ابا "ةتغب قلاراوب ویسلوا



»> 
 نادناموفیب وک نسب یاد رة ندد دلو | ی طیمج هناو شار دصاب قرەلۋا

 :لاحرد ناخکتسالا ی هناهاشرک اسع ر وباط ترد نداغوس یرلترض> اشاب

 هد هړوک ذم علف .دنراتلصاوم هروک ذم مقوم كر هدا تکرح هن رژ وا اما

 ناباتش هرارف روبه نیو لرد راکج دمی توام رفتم ناب
 همطق یکیا ُدننورد یوئلوا بکس همداصم الب هر وک ذم ةعلف ندنرلقدلوا
 راخدوقازرارخدمو هب رانتامعو رداح یلیخ رب ون واه هعطقرب هللا بوط"

 یمشایکب یروناط یعکنا كبالا ىج ید هدروک ذم لع * ردشاو

 هدرول ن مول هن هلرار واط رکد قرەنڵوا كر هل سا دناموف یدنفایلح دج ا

 ردشتلوا تدوع هناغوس

 تااخد ضرع كردلک قحال جش ندنساریک و هربتعم میام رمسع قلاراو

 (رفلالا) و ( دیشر) و ( یعذ )و ( دوک ) و ( ید زلآ ) یکیکیدلبا

 و ( بیرعءا نا ىلع لآ) و (هلد )و( هز رع ) و( (جاعحا )و

 و ( هنزام یب ) و (قیقش) و ( همش )و (هنع ل1 ) و (نادیز لآ)

 ردرلشع! ناینسا ید یر هد ( فعش )

 نا دم هد هسا شهاوا رسو طرض ررګ لاوتهرب یراهماق اهباو اغوس

 مزال یریخس ید ےل ( هدب 3 ( نیتمو میسجتیافو هیت | نصج كضباع

 ىسەداعلا قوف تام یر ها فشک ندلیع مان ریذ> هروک نم عل و شک

 ربو سوو كره روک یندداو | جاسا « هرلد وط كو ee هل تم

 لرەدىا تاکرح ادم یەلک سار بب رف لا ههرو ۲۳ ولف هوا یتمار ونک

 تعاسترد یمرکب هدب رندنکو دبا طونم هنتکرحكن هقرفرپ رکید ندهمامت
 ر واطقلا همر وک ۰ ةلکسا نوئاوا نانعنا یبمهلکسا (قیعش)ن ال واهدهفاسم ۱ 3 ۱



 هد ر هلنکرح كرهدبا عجو باج نددقرفتم عفاوم یهناسهاش رک ابی

 رات دا ا اواره نداغوس هرزوا كاک هنسرصاح ندنتهچ هماهت لنسهعلو

 نالوا توطس زادنا کا مد اس سو ) و * یدنلوا نیم اشاپ

 قازرایاو رادقم نودیک هب هدف ۳ وامه نافس مان وعر و یونس

 . ترد ندرلب وط یی هناعنس یر دیسورپ رالوط ندفور وڌ هدنب اح قع یاو

 اواربعو ی رواط ینچوا ناثلوب هدروک ذم لحم كالا ی هر
 ۱۱۱۰۰ تینا ا روال هتسدلکنا قش ۳ ییاشاب فک اع
 تکر حر وکه مما ضجه لاندناو یسعاراظتنا هندورو كناشاب دا هيلا یوم

 قازراو راب وط روکذم و هکب دجا یالاربم ینادناموف رجا رخ یتا
 ارس كامو روک دم رواطو كناشاب فک اع هیلایبوم هلا ریاخدو

 یوم ینوکی ج درد نوا كنترام رهش یسهرمور هنس ید ناسکس زویکما كب

 یرلکب یلع یماتم#اف هب رح ناکراو یسوم یالاریم اشاب راتخم دجا هلا
 نداغوس بولا ینب راروباط ىج رب كالا ىجشو یحجوا كالا یجواو

 بولا جد یب رولأاط ی ۳7 | نان اوب هددعب ر حاب كالا ب هتک ز
 هلرسادناموق ك لو یالارم نانلوب هدائاعو تاصاوم ۳ هاروباط جوا

 یی راروباط یوا كالا یک یجنکیا كالا یصچوا نالو نالوا
 9 اک تفولوا كبالا ىجسبو ناجتسالاب هيلا ییومزربم ید
 هب رکسع روماوكعا هطفاح نسم هطعت لئاح هل روباط یحترب ر وک ذم

 ه ىلج ندلناح هلرو اط نرد تودنا رت ۰ یریهف ٭* هرزوا قوای هیکلعو

 . یدتا نک رح

 كالا یگدرد ورندن وا روس غوا كلو ہے سارا لع لا ىلج

 یاتنا هب لح اشاب را لجن هلا يو نيا دنلوب ی ر واط ۍګر

 یمجوا كالا ی هر هط عن یکدلب| تماقا كر وک ذه ر وباط هدنکر ج
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 كا تکرح ئ رزدنوک ندعث ترارح و نودا لبد لبا كرت یت ر ولاط ۰
 ر وفط نوا كر وک ذم هام هللا ماود هتکر> ی را دھک ندننیدعهلوا نکا 6

 دتا تلصاومهب لح حاصلا ىلع ناوکدمج

 ترصح بر = ر واب نانلوپ 7 دو رذ و 1 وأم هوا

 ریخت ا ا . زد یلق اما و طول 1 0 ی اإ لوو ی رکسع

 ًاهحوتم ل ) وس و ۳ یینارمش یک ف هر و ڪڪ ز٠ لاح وو

 یدتا تک رس ندهدغ:9 هدر مول کار هن ر واو یرح كنلب و

 یت هعجیسادرف كنتلصاوم هنسهلکسا علح كناشاب راع .دجا هبلایموم
 ناشکب وط سأر یللا و یر مالن یعنجوا كالا یمنی نداد یتوک

 ینا بوطو قاز را د ی رانوپامهر وپاو وعهر و بونس و ارپ ناویح
 العاح یا شاب فک اع اورم نانلف نییعذ هتغانادناموف یسهلکسا قیقش و

  رارب هلدا رار واط ناناود هدیلح اتاذ ندنراک دنا تلصاوم هن یلح ار 1[ ها

 . ندنسلوا سادا عجب هاها رک ایه ر وداط ید دنس هلکسا یلحهدلاح وش ۱

 لع ندلوا یر وباط یجوا كالا یجئدرد ندرر وباط ر وڪڏم

 رکیدبوئاوا لر طاع هلیسادناموف كب لصف ماقمع ام ناناوب هدر وک ذع ۱

 را هم و ین نوا یوق ردا ا

/ 

 | یر كالا یگندرد هلن ادناموف ی یالرعم یتوک رازاب یسادرف ندنیاح

 قازا . یتاناویح ناشکبوط و یراکو یررو اطی کیا كالا یجهسب و
 دناس دلکسا ییتشآرح ینرهلوا هلغاف ىر هل رواط ییااشاب فک اع 8 وطو

 كلتعاس رب نوا هلبا روپاو ًارحم یسهرا كنيلح هللا قیقش ٭ یو قوس

 راز یمادرف ر رواو ندتفیدلوا هام کالتعا ےس ید یک , د 7 و ا



۰ 
 ۱ دو بهش قوک ی درد كاتکرح ندیلح ید تز دکار و ی یاب

 كنا 9 یس راوس نوار نوئس هرکص ندکدتا دلم ۳ رهلوج رارواو

 بونسو شاک یروپاووعتر بویمهدبا تدوع هب ىلح هلع ندتناطتس
 زونه هدیاح هرزوا كيك هتیفش طقفو شنا نایب یتخددلاق ندنکرح كنتورف
 رورضااب ندنیدئلوب یسهدنکارپ كراروباط ندیک ندهرق هلوا هلرواط یکیا

 كنب ر واط یصکیا كالا یجندرذو "الماک یروباط یصجوا كالا یصکبا

 رت هدیلح نوعسما روس ىکا ر رکید كس روباو وعر یولب یا

 روناط رپ هلا اشا رات دجا ةباقو ندرخأ یه رک-سع تاکرح یرهناوا

 روباو هدلاح یراقدلوا ردق یشنک ز وسیکیا كس یمهلج راهدنکآرب موعو

 هلتتشمو ماحدزا لاک راب هلردسش هدهلاغ هجرد كغاصص یونی هروک ذم

 ۰ ردرلشمقبح همش نیلح ابص قوک هبنشصب یععزومط یهرکب كروک ذء هام

 ندنکر ح كنتورف بونس نکیا ق هلب ردئلوب رواط یتلا هدقیقش هدلاح وشو
 مج روباط شب قحا قرەلوا ناصقن كواب یکیا هلیتسانم یسمرب واق

 كمروتک یولب نوا رک ذلافلاس نالق هدیلح یروباو وعمرو شل هلیدا

 هرس دلت كنک و یکلوا هدقیمش هددسبا شاردنوک هن یلح هعفد هرزوا

 هدنفرط تدسم و و جات هلوک نرد لا یسرونک یرانا تودیک 4یلح

 هقیعش رکسع كولب نوا نالوا رک ذ ندنهدلوا زب اس كماکی هدف هسا

 كالا یحشب اشاب راتخم دسجا هرزوا كمردنوک ندد ورا هدلاح یدلک

 یتوک یسادرف نامه ردنا كرت ههلکسا هلبا اشاب فک اع یب روباط کیا
 هدب ر ًابحعتسم ید یرلب وط هلرک اع ناصقن كولب کیا ندروباط ترد

 ردشارپ و رارف هتکرح هن رزوا

 ید ندوی راع نالواوص هدلحا رح نالو ہد: ےس ەر كەد ر ندعیعش
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 یار 1 برد )نالوا ندیضارا یوسف لو 3 نانو هد هدا لود تان 1

 ( دصف ) و نالوا لو یلهضراع تباغ هددفاسم تعاس یا ند ردو 3

 زود هو هثداوا لو هده واسم تعاس کا هدندارو و هب رفرب یوق کھ مان 9

 نوا هدر ندنیبنج بولوا لح مان ( ندنج ) یواح یییراج هءامو نانلو
 زاغوب راطو طاسح با لابج یناج یکیا یلو و هددفاسم دعب تعاس یکیا

 هد هوا( یه نعاس ید ندان روک زم 4 ردشٌلوب ترا ع ندنشسا رک لیسو

 همسا ) و روئاوب یعضوم وص ناثلوا رل ( هما ( هدلحم مان ) هصاا ناد (

 وص هدلاح ی ا وا رەح هدنفمع ۵ رب ر رالحم نانلو ات لس ود

 نداروب بواوا ییوصهمنا وبا هدروک ذم لح ( ولف د هرل دوقیچ ناقبچ
 لر وص وشاو ۰ ردراو یراج ءام هد مان( ماعسع ( یحدهدهفاسمتعاسیکی ۱

 كح هلس هل هوا راداودرا قجا دید ومو ندنغددلوا ملات هک وه f ناو

 یدا هددحرد

 یراکم دوج ۳ ى و هنو ۱ راتعا ا کان وک شب هدر ر ندویعش هک اسح و

 یدوخ و كناناویخ .نائلوا ارکتسا تولوا كرادت ندارف قارطا هلسزاوح
 تراز < ید راک وب ىح هئساو ۶ لیمحو تولوا سار يا ویک ا یا

ltو ۳ رکاب لد کاک قوا لی کک هات  

 هلا لوصو هد ر ر قلوا روم یبفخ باغ

 یدب نوا لقاال یبلج قازرا ندقیتشو یسلردنوک هقبقش كراب راکم نداروا
 2. هددعفد کالا كدازرا و نو ق 9 تر

 یروعش ۳ 7 ی ۳10 اک تو ی نواز هدیراهفرا.

 هنر و تروتب و و ۳ فو قجا رب ۶ 4 13 9
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 اوا كاب هب روتوکه ناچ طابتخا قدداص روا ىجا هفشب ندنانلوب

 ی هلنلرمماح

 هههاساضتفا یا كنعشد و قعاتم و تناته كب لطم ف بیر ۳

 ندندوسو مدع كنناناّو-بح ی راکم هد هسیا بیئرت رپ متم و نود تباغ
 ز ونهیک ینیدمناوب هود قج هئلوا ارکسا ردق بولطم ندنسلاها نحو

 هلتروص وب و شا تاش ندنراغلوب ی رادفرط ضیاع د هدکنب راودنک
 ردتلدسا تکرح هناراک ادف انداع

 اوارس ینوگح دعجج یخ ز ونوا ر وک ذم :ام ہل مچیو هر وک ذم تادنرت
  هتفلظفاح یسهاکسا قیتش هلیروباط نکا كالا یتش اشاب فک اع
 - یلاصباو لقن كنسهرباسو نام۳وقازرا كن هفرف كج ەدىا تکرخ هب وراناو

 زوده توتلوا درت EO لحو شخلوا در هرزوا قدا هنناصوص>

 ید یک ولب با هل ا یججوا كالا یمنی ا زلایقااس ناف هلک

 ناکراویسومو لو یالار یاشات اتم دج اور *هدنر ها رزکس تعاسهدروک ذوب

 یچادردو یحمچواو یعلکیاكالا یمن > واو هلبا راکب یلع یافمماهب
 ترووت و هدط کاویولب ت لاكن وبا کر aa نر كالا

 فده اتسم ییفس-فرفرپ بک ندنناناوبح یراکه دوج ومو یمیراوس
 1 1 ید ی کز = ندمش أخ وته هب ةر هر ر نالوا تولطم

 زویدب كس ربارپ هلستارفن ىج راکم یدوج وم ٌهفاك كنهروک ذم ٌهفرف

 زوب نکس ناطداض عم مات ببتر كر وباط رهب هجرک تولوا ترابع ندیشک



 نود ندکب چر وا یدوجو» ۲ دم هد رو سفت و و و ترابع در ا

 ندد اردا را ر واط ی ام نده e تاکرح وا ر واک مزال ۷ 1

 لح یک ینییداوا هدر و رص تح یر كرلنا بواوبعوقو هتسسح لید رب 1 1

 لک م رکص لر ههل ر و کر و لاب هدنکر ح نیح ید ندنسهاکبما ۱ 1 1
 نایک راکع  روناط ج وا ندرل.دس و ندنفودلبغاربهدنک ارپ ماطر نن وا

 نالیغارب هدسیلح هحرکا ۾ o ول یدوحوم ز ويدن كب ناب وط و

 هرزوا یشهدناوا نام هدالاب هساوا شل ا مارا هدنرتشآ راظتناهن دور ور هدنک ارپ

 لكيالکشم ان وا ات و هد 1 هلبتس ۳ و و ندنکح هلک رخت ھر رکسع تاک رج

 مایع لم ناه یر دلتا زاد وح وغ رد ندید طور ره
 ید کا نددوج وم ز ویدب كم و وری تبر وج هتکرح لات الا

 لب هدب رجح فص .لصا ها رادیح E لو هدرلتم دخ هدننک ار و س و 0

 | اروا اوہ زادنا حالس زوب هوا

 هبهلکسسا و تکرح ملتوق رک دلارام هدزکس تعاس ینوک هبعچ روک 2۰
 ندروک دم لح و تاصاوم هتسهب رف یش ا ا قحر

 هدرنوا تعاس ق ر هلا رداوط یرلمواط وص نالا ًاطاتحا و ی راکشعانس

 "یصارا و لوح كلود و * یدسنلوا ماود هل وب دیک هتک ر > یدندار وا

 ۰ یدهلکح تب وعص هدنلعن كراب وا هدار و ام تا ۳ . وتسه

 هرکسع ردو هنوا تفاسا رهل رب و هلو هدا ر ؛دنراهدار یدب تعاس هه و

 هدنوا تعا م ی نو درب تیک د نااویح و لر هلد PT و 7

 لش ع ولط هنتسهب رف ( برد ) نالوا قانو یعثرب هلا مایق و تکرح 0

 e ا اوا شادنا | نيم هوا یسلاها وشاراو رار

 یدلبتوف هروک ذ٥ ل۶ بواوا 3

 رار فا وا مارا وب هد هت د برد ردو ةحوا ا هدر گم موا



 ا
 مزال و دا فوط هدر وگزم مو یخ مان ( نيج ) كرة تفو

 ییا هرد نکل .* یدناوا تکرح هرز وا قادوط ر وک ذم لع ندنفیداوا
 تدش ردق هسیجنراو هب وك نالشد ةبصق و نائاوب ةدو ربا ةفاسم تعاس

 دتسخ ردق شب نوا و دیهش رفن ج وا نددناهاش رک اسع ندسعت ترارح

 ما تراز < بولرکودهدر الو نوت نوت ر یف ےک ۲ یشدداوب عوقو

 تب روم هد وا مار | ووو هد . وک ر وک ذم ردق ا نوعا كار و

 دص هلیتسهب رد نرد ۵ ردشار و هلوع هددروک ذه دن رف ندنکیدلک

 ا وص 2 ی وب و رالر و هدانا كسب رف

 شمام هنلوپ داع E شەكى ر ذعیح ت وای رلدس ول یجدلود و

  شماک> ةلکلحوک كي راب وط یفان ندنزهضراع وش كنيم ندنکودا

 ق ر هنلوا ما را ردو ا هد نزیک م ول هدف رو درصد روک دم ۰ زار

 ردشاردناک د جد تاناورحو ب واال وط رکسع نا هدرالون و

 شوا رگ" فراز ددل سە رگ ہے رو لھ هدر وا شعاس ماشحا

 یر ینجهعاب یناناویح ناک وط ندنشداوا قاکارف هداب ر یک هددسدا

 واب رمدنکرا هب وط Jt هرزوا كعا هناعا هگمر هوا یرلب وطو ییدمروک

 هدلوپ هجک یرورن بوب«لبدبا لقنرلب وطن هدلاح یکیدلرپ و ید رکسع
 و ۱ مار ۱

 ندسم ا > یدش اا و ضا هادا ا ڪاش یتوک

 هرزوا كمروکب و نن لوا لنا فا هب ورلءا زدنوک قرا

 ناسا ۱ مارا ید هدروک ء 0 لع



i aN EN 

۱ 

 نو تعا هدر ی 2 هارد عما ت ۳ یا نینجا

 شهروف )و E ا "مدد و یا هردآ 3 ری ا دش

 ۱ یر یی ج هە ضان ید )9 ا کی: وط ندد e ینح هلوا 1 و

 هداع مان ) هكا تاد ( هد دف ام دوت عانس نکس د اا 9 یحهیعهروک 1 ۱

 تعا کسر ذم هد ذا لک د نکم هد د ت رک زدنوک بقاوا 1 1 1

 یسارا ید یرکید فصاو ندنماشخا كنوکو صن هدلاح ره كنهفاسم .

 .  كروب نم لح هدروک ذع موب هيلع ءان + ردشلک مزال ق ملا نداحابص کوک

 قحرب هکر < اا قر اوا لر اک لول, ترد نوعس هظفاحم

 لئدش ندا ناز و و ہد ەر ه ییلدسالوا لحام مطد یرادعم نیا

 تاصم چم هني ىلا س و درس ردن ج وا نوا هل رأت كن راکزور

 نکا شعلوا لیمحت «لاود نیاسصم وشام ردشلاف ندنکرح ق روا ۰

 كر هل رب و مارا هرو نوا تعاس نابه تواوا ن نکی رغ تکرح هب ورلبا هنن ۳۳ 1

 رک اسع ۰ ا کر ر هر کص ندکدآ روک توو ردف هر .تعاس دک 1 ۱

 راب وط هلقادنهو تعاتم عاونا هدناح ینیداوا یرهناعاو مدراب كن هناهاش 3

 تعاس هک تباهن هدنحا لیل مالظالر هبمروک یزوکز وکو رغا رغادلر هلکج 1

 دلو رال تعاس ترد هنةضللا ناذو شلب هناوا ماود هلو ردق نکس

 ردشعلوا فوفو هرزوا قابوط یورک او 3 اطا خوش بتا هردو

 تکرح ید E Eu االس ندفدنآ قفش و ندقدنلا یسو رک كوف و ۱

 نازو یراکزور میم م دش و ب رس یقاعص هالا قوف هن هد دسلا شل وا 9

 نوت نوت ر کی اما وا ماود هلو ۳ هدااحوب نل دشا 1
 نا بوک ی e ا هب ضا ت ناد ا ند: 4 ۱ ۱ ۱

 روک نیاغیدلوا وص ید مدد هنا هاش 9 اسع یک یو وص



0 
 از ها ناتاوب دو جزم و هد: ا راووص نالوا رعت زدعشا هدهضلاتاذ
 نار 4 له لع هلت مج ا رخ ییدنلوا مسا ندنورط و م ا

 نوعا كنوب شک مزال قاتجا واب زاق راهعنا رکید قردسناوا طض

 نولب ردنوک راکر وکو همزاقو رامولطو رلاتسو باکر الاب هود دن زویکیا

 دلع ناناوا فقوت نونلوا رفحیراربوص ندیکبو شلتوط هضلا تاذ
 ندتماقا لح هدنکلنب اهر لادا او شوا بلج وص ندو رانا هرکی

 هدر ندهضلا ناد ه رد شالا مج هددضلا ناد ةفرذ نوت هلا مايو

 كند هدهنوا ندو قارا تولوا EC دء! تعاس نرد چ وا ید عاف

 مج یفجدرهوا نکم یاو اتکر > ھچک ندنکو دبا لومأم یوق یسبصوپ
 ردا زد هح اص هداروا

 ماود هلو هل -:کرح حابضلاىلع ینوک یلاص مادر خد ندهضاا نا

 تباغ یضاراو ندهرد رب راط قارا یسورلیا نداروب هدهسیا شئلوب هدتملوا
 ۰ ردشعلوب نراع ندرلغاط لباقان یسلعبج نامهلوصو یتاصو یلجابنالوط

 ندنفرط د دلعر انف  نلربا رولب راهداسم ك راح رب ندر وک ذم لع

 را ار هلیسلوا تخادنا كنغت هنب رزوا ررادشب ندوضوب نالب روق
 هنن رزوا كنايعْسا هلکوا» رزپ نا ندغاص نوناروط ہللا لاحرب هناظفتم

 ۰ ردشعا را ارد یروصف قرەنلا اک كر قن رک ےس كر هدنا موبیه هام

 یورپ هلی لرفنرپ بویت ثاریا ززص الضا هبهناهاش رک اسع هدنیحوب و
 ۱ ردشماماتو

 نت ید کام هردو نشت او هل مان ( ماتسم ( هلتروص وب

 هد سل وا a ىسورانا ه ر کص ندو لو یتیدداوا س میاد سا

 تکرح تقاوا نیم ید ی علف هدب ر «dl و ییداواز ا کر 7

 فن ته الط كن هه و یتحدنلوا رەت هب هجاق یت یفو تورع 6 یعا هم هل وا



 لنج یجای هد هدافتحا درب ندفشک نالک مزال كرد فداصت 8
 هم أسم هدر وک ذم حو ۰ ردشار و رار ةه وا مارا کک و نوکلوا ۱

 اغوس ید یسهفرف اشا نادناموف نالوا هدن رلغاط اغوس هد :ءددنلوا تلصا 8

 ندنرافدنوط یرهطفن ندا باجایراو یزونم وب زوکوا ندنراغاط نهج |
 یرلادنضو نولب روک یامود راب وط یرل فقدنا یرغوط هد زژوا هدر

 كيسو زذ اشارا دجا نالا هدماتسم هن رزوا كوف ه ردشلدیشرا
 ماقبم نوعا كلربدلس هنسهفرف اشاب نادناموق یکیدلبا نرقت هیدن ز ید
 ۱ عاص كزاغو وهدلح یرادقم هوطخزو,ثب كم ندلو و هدنسو رلدا کد :هرد

 كنایشاو نالب روک ند لوبا تولوا نب هدکسکو ب هدن_سهزا یراغاط فرط

 ییدلوا .ظوفعت زا وا ايشا كناصع هدننورد قرملوا هدنسهظفاحم نره

 ۰ ادیت او بسال او as) چاق رب ههو .نیته رب نالت الك | نددرکص

 هة طة رپ هدورلبا كب راح رب بسام ه-تخادنا نوط ٠ نو دم لڪ

 شب نوعا يم كنهفاسم الوا بواب روټوک بوط لود کیا هلرو اط رب

 . زوي كب هلک رب نالا هر ل ندفدنلوا ردقنو نیمخ قاسم نولیتا ۷

 هل اط هول و ج رک نوشرا قحرب دم هداح ییدلبنآ ندههاسم هوطخ

 كرهلد ن: زراود حیاو زو لرهدبا تباصا ی ات كن هلف روک دم شاخباب

 نالوا هلتروص وب كب وط ندا اوا شع ۲ هضراع د ريخ و و لا

 یک ردا بلط ن ناما | یک و -ِ ار هدو یالوط ¿ ندرذآ

 بوراقیچ مدآرب نوع نوجا فثک ی لاح كرلب وط هلب وتکم رب عب الام
 باوج یه الام ید هلا یموم یاشان ؛ددسدا شرد وک هباشاب راتع رجا - 1

i :لتدشندارو [ ناو راویوک و ۱ رز ردو هنه اکش هعلدات یو ا  

 ردشعا هداعا هبهعلق هلبا رلمالک

 ندماعسم حاصلا لع یون هبش اد ندو د كناس مشو یسادرف 1

 ر 2 شا ۱ تاصاوم دن ره اکشب 2 ر ھه "رد دا ر کا ا هلاکرح <



3 
 ن هدر گزار رار شا نا موس 4 یوم یو 71 1

i 2 1دال اد درصتوم ۳0 7 31 ٤ ل ام لاس ن  

 «دندرط تدسم و و * زواوا نانا ییددش الوط بود رود هدنوک ربتیهرکب ۱

 رکیدو تلا جس ا یا رطا ندناب رب هداغو س ی رلترمّهح اشاب نادناموو جد

 ضل تو و ییذعلق لر و كج وک نابح یالاب ند-فرط

 ۱ ۱ ۱ ىدا

 ندا تالا قلوا زاد ل نیس رم كلا داد هدب ر

 لکشم ندراکچ 5 ك وب اک و یلهضراع ت٫اغ فساا نارا

 ی A یواز یرلد وط و ا سرا راهم هد او ینیداوا

 ۱ ىة. رو ۰ زدشلک یهلرامرح هارو راحان كرلب وط هدلاح

 هن اهاش تب ندفرطرپ بوئوا ناتا رهطقن بسانم لا نوعا تک ود

 فشک فارطا ندفرطر و هد هر ا زؤک دم رلب وط هلءهدراب و هناعا

 ۱ اضتفا نوسعا ۱ قاوط یرا + طن لوع هر 9 3 ان هرس ها غ طح قر هوا

 رل٫ ؛ وطو هناهاش 1 اتم ید ندن دن ها هال د رن کا هد هلی هرب اد نالنا

 تاج را هارو طظ هدا او e فا 4 ردشمالشا دن سا بوط 218 . رزوآ

 . . یستوط قردناوا فلک هلال ید فارطا و بولیراغیج ه هطقت نیا

 راشو فر طظ یرط هرلعاط ۳ لا لیک نوعا ق اس وط رلغاط نالک مزال

 هدنچاس رشتا شب نجما هسا هرلغاط روك ذمو نیوتلوا قوس رکسع یاو "
 ا نواهتوط هروک ده ظا رفبق هماشخا نوکلوا ندنکدلب هلو
 . یادو كنمظعا عمق لرکسع هلا راب وطو ٭ ردسشعلوا سسأت هرصاحم

 هددسددنا هداتلا ی: یرلب وط یسدعلق هد ردا ندقیجآ ردقنره لع

 9 دوا هلزلت وهرروآ ترک ) ءاک نالیشآ ند هلق روک ذم

 aa ندنز درب وط ماکعهسا ههکلواو ۱ ۰ ردشما< ۱ ,تباصا ررمْط ھی هک 1

 8 هد دو ا به را ی هب دعلقو یللاغ نح تاد زود دحایص ر ایش ىج هابط



 یقااتروا بانا شاف ماا زونه نل او شا ی

 نكح

 يشار هبمهروک نش د ا اشا هئروص و و شالباق یدعاق رکاب ا

Oر توف  

 : سس روک ذم بولوا اسب 1 فینکر ب « داو ھ هدیا آ ینیدنالنہدآ 1

 ٤ دس نداوهو ندودل ا ےہ اط حاب صلا لع ینوک هبنشع» وشا ۳۲

 . ف اد یخ سولا راک قجهلبتآ لواب لوا هرکص ندفدایص
 موك هن . هدب ورماینوق تورا هبهلک جوا قحلوا | هدا ز یریثأ

 قچولوا هدا ز یرثأ هدنروص یییدلیتآ ا هلک هرو بواب داوط

 تسوا كن هعلق قرلوا هدنلاح هلک هرق ادتا هدننع یمه رج كار

 هد هساا شم بواد نیوتن ۵ . راراود نانلوب لن حالوف ر و فرط

 ندننورد كراوبد نالوا ضد رع ,دابز اهد هدودار ا یرغوط دیو رط ساسا

  0۳ ۷هداب ز هراونلد ب ولیجا كد رب ەچ رج كەك رکاب و ییبداق

  ۱ ۱انا سوا هرکص نده کوشا 6 دملا ا ییدهر و های

 | . كالوس)اف هلرسء راج بوراو هراوید وا رملک نالبثآ هلبجو وب بولیآ
  ۱ ۱ناو ندا رو رم رک ذی ودیا رأت شآ هتوراب کهدورجا نیوز زا

 . اکو يکیدتبا ذوفن رد قهراب ترد جوا ب رقت هراوبد كنهلک هدنفرظ
  . ۱م ه هلک هرد نعد هنکلوا تاکیاد زالوا لصاح هدراوبد هرکص ندفدالطاب

 ما هراوبداتداع هاو. . ناو لالدتنا ننتسنروک تابوت اه
 هدا ز كندلک ییالطاب ید «دنلاح سونا هل:مج يیددلوا كعد كموک

 هلک دا ز یک ۳ هرد نواوا یالوف ٌلتروصوب كمدهو یکجا راد خر

 ردشعا نیت ییددذوا جاتحا هند ره

 كنحاسطف یا رج اهم هانآ یکیدنا تعجر ندەددح ضیاع دم
 4 قرهلرا las قل 5 ك و ار 4 قاار اوا الما تحا تون الکآ ییسهجرد ار



۱ 
 نالب زوگ ا یمهممات ارس اقل هلن رود قادوا شفرذ اب
 ندناغرام یسلوح كر هلا اّتعا هداماقوف ندنفرط نشد هس هظداحمو

 ه>وهداز لر اسح e ید هب رودرا ۱ كىو ط قلزوءط هو ط رب نیر

 ك:>رب ( ناطعف ) ناذ اوب یکحهسعو نوته او نالوا شا:*الک | یتج هلوا
 مک ندنفرط هلا ییوعیاشاب ییددلوا هد وج و هحرد كلا هدرا لوا

 هربادن ندا اضتفا هدنطرض تروص كروك ده جرب ندنغددنلوا

 "وام ناو تزد ها رلشزسوک هتخاس ماطر هد وک نم موب تنش

 نین ارا ران قلط رب هن اهاش رکاسغ كواب یا ًاعج هک یکلا

 قوس ها ام هل رلاداموف یددقا یلح راک و ك یلو یالارم

 عام ۳ هناغاش رکاسع یوتوط هوط جد بر هد.مع ییددلوا

 یو 9 وراشنط هر یرمادو e3 د ره ر ۳ | نولیووص هندتلا كحب هلعاحم و

 اشا نادناعوق هدلارح سور قااراواو ۰ رلشعا لوحد 4یلوح قرءرف

 . کو وب كب روا یر كالا یجرب ندزرویاسط لانوب هلن رار
 هل رادناموف یدننفا یضیف دجا یساغا لوفو كم لع دج ییاتمئاق جد

 . 4 رادرل ابا قاجح !هرلنوب لر ها! نوفراص یرعوط هر وک دم 6۳ را ندوراقو

 نورد هلان ینندلو ۱ یسود جا ع و صم ندروج نیتسااق لرو ۳ نصح

 کا ندنماط رە ر راد ۲ هد دش "هل اعم نشو طظ گرم د نانلوب هر رصد

 ٠ن ريکا ر اطار را رج رو ۷ یراور چخ لا هن رزو | دناهاشن

 قره اهلا یا + لب اا جددا وا اا یسهمط ید ندنورط هتاهاش رک اش نام

 ۱ ندو رط رل جر ی 9 یس هعاو ر E اكل اوراشاط لات راود ل

 هر ق رهلوا ریس یراود نوح كحر ید دن را و رود لكيوت

 نا كود دونم نالوا رک ۵ هتساا هناهاش 9 اسعو ندنهدلوا مدام

 ندهلب اعهو نو رشاش ن جش 2 نالوا هدر لما هه دم زا ۳ ی )هما

 یج واع یجواو تونلو انی یرفن نوا قرهلوا رویم هے وال توااق جاع
 هل وط در هد ۳ رک Cy كرەلدىا رسا رقت ز زولوا ول ا یتاداوا



 نیک و 0 و > و ۳ زم ۰ ۳ ِ

 هدنروسح یتبداو ۱ شّلوب لاوان ند ترد ردو ند: رڪ ۳م جز 4 9

 یو راو هکر و دک ندلا كر وک دم سا ضباع رخ هدند» رط ی زر 9

 زو ۳ ندراجر رب اسو ۸.19 قر رهشيفااف عز قلا ةد تور و ۳ ۲

 هجر هفرحا ندترحآ ميهتاب هود کا ی بوجآ سەن نخ ییارشح ردو

 قعوط ی A وس كن هناهاش + را و و شهردتا موه

 رک اسعو ندنرلف دعهلوا تمواته ر وآ تات تاب هدر هسا سش اک ردد هتسهحرد

 تمواع روتف الب و تا هنس شماس هباروا یک قزاق ر وج كن هناهاش
 تاو یخ. و ندنرلفداوا شلاف ,دیما ان یوروک نجرلفدلوا ا ۱
 ر روک ن٥ ن صح هدعل ۶ رد راسلوا رو ع هبیر مو 9 تعح ر اس وأم لرد رب و 3 ۷

 قاتروا یقرهلوا ماشحا د نتنفو ۾ ردشعا ر رفت هدد هناهاش رک اس :

 ییعالتخا نالوا ملباودرا هناهاش رکابسع نالوب هداروا چالش هنمرار
 یرغوط هب ودرا هلبا ادن ندرصح نوجا .هظفاحو رتس ور ام طخو نیما
 ردو نوشرا قګ ر هرزوا ك#روا هل راوند ریسسرپ فرط د کالو نالوا

 نکما | مه قرهلو ماتخ نکرد هحاص هلا ادب ك تاشلا رس هدنعان را

 ردشعل وا طالتخا هلا ودرا مودع

 لرو ےس مداو هد د یس عاد هدر حاصلا لع و را وچ یسادر 9

 نواحی زویکیا لا یرادنامود یف و ناز * جوان نامان نج را لر. و دچجاو ۱

 گیت یجدندارواو مال: هلک ه.مص> مان ) ۳ رشاا تب )طوف هل ناصع ن

 ملا یوم یاشاب د رس مود مههرزوآ قءال|نوطو زر 4 ر زوا هاه اش ۱

 هاقولاب ندبس ر لرو نر نصح ,هن رزوا یک نا وارو ا واک

 یطعح ندد “ق رەلوا ءار , هرلندا باا كنساروب ه دف وعش نیا دور 13 ۱

 ۳2: اک درام ۳ هکر ا ا هلروصو و ئ هک دا تما دلاس دیر ا |



 گ 1
 تانتجا ندن هم هلک هر ره ۳ ۱ ا هاک ا هدفا شاتشالک |

 لکت ص2۳ ولا هام ایا موکه نان اوار وصد هب دعلد لصاد ام عو 0 ۱

 هلرزصوب روب نم نصح هلتجینیدلوا نیا یکج هلب روک ترس هدیز
 لود یساعد تا كموف رم نا ۳ لر ەل تام هاح ی فر ِط

 كچ س یشادنرد كرهرب و نر یح رادع مود رص نما 3 و |

 هدافتسالاب ندنسااق فرط یب هلنروصوب كروک ذ۰ نص> هلتدوع حرف نب
 ندهرن تاکید ےک ند اضتفا نوحا كَعا موسه هن رزوا هعل لصا ترا

 یکب یسوم یالارب» هلا یوم یاشاب هدام كا نییمت یک دک مزال سا

 هدانع د یانناو نع 4 نانو | طض رک ذلا فلاس نازلار اب هصتسم

 شا نوش ود زا هدان ز نت صد ۰ ىو ندا مارو و لا ۰ رو

 FV هللصاو ® هرو لم re ن زس لوا گن وزرا ر حد هددسا

 اکا نکلا شا هرزوا تدوع ندارواو شجار دز ىلع لدک رادتالاب

 كر هل رد لوک ندنفرط E زی هسک مان ںاھولادبع للا نازل یک

 لر هل روک ییدلوا لکا هن دز هاا یوم یاشاب یرعوط هرو دم نصح

 لړ مود رح هح رک هدک دلدلک د یاےزساو اعدتسا ۵ ردشلدا تلح مود مع

 ه->ولشا و ییددشات هل راو ناما هک بولپسک اور نا كذبا

 كالوس رم هود مدابط یاضتعمرب هد هاا f شاتثالک | یدک روا ند وط

 1 کک ها كاس نا نن و بولوا یل ی ِ

 ناھا ی 9 لج a یرکحهروک هدنامزر هل وب 1۳

 هل ودنکو هن رزوس كموف لوس ره هلایمو+یاشاب ۳ ۵ .رزوا كياندنکودا

 ۱ هلا هلماعم در او ار ۵ ریز وک تبع ترو افلا ۱ الصا 4 هلاک و نوزوا

 ها تشان کوسو تل راب تاضباع دمحم یدباه )



 ۳ ٤
iهارو نکا باش رد هیجنراو هبا ۰ موي اکیا  

e | ۱نراب دا یادم وا ۰ ر 3 :ر و ناما تقول وا ها ۳ وا ماست ر  

 ۱ هتشایحد یوم قمالاب وط 9و ۰ ر وناراو هدنتلا 7 یسهلکر رجلا ل 9

 (د واوا هضم هدنوصو هبار وا مروی وس لس ةر ٠ بوط ۱

 هد اما نا كدا هنا i س i eT هر ۳ مود ره رەد : 0

 تما ساو زاب نوعا قلو هراحرب هلا عانتما ندندوع تورو ۲. بلا ۱

 یزلشواح مهاناناوب هدن دز تك ماایمومیاشاب ی رزوآ كلوب ۰ ردوا رار صا ۱

 ۱ هيلا یوم یاشابهداننا وب ۰ ردشلدنا هداعا ؟ریچنولب ردنوط مود ل هلدتفرع+

 روعط یر ندهعاق هل تمالع نابیتسا دن هدنا یردل ر وح ۱ راب وط دوطقت

 هرس 4 ودرا لوس رج وش لَ مج EL ا كنا لږ هد دسدآ | 8

 یکیا رالوط ندج هرزوا قجچا لدک ندلع ناناربصت نام بوپغلوا لوف 1
 كنا شن آ هدنآر و ههطقنر یحوا ندرلبوط یهاعنش كيل> قله

 تخت هدنآ ینبدلنآ هلک زونواهلازوصوب و . شانالفاب هنشت آ بوط هلبطرش
 قرهلوا نوش راترد یعادنراو شد یارع :دراوبد نالوا قدر زکس نورا

 ا e ۳ Ea oa ر ی ایا رشک یییمز اكل ەھ ا5 هد ا شحاب اپ ار لدو شن کر

 چک م ا ار ےک ےک ج روک کک

 سرب هل جو نولطم ھا قند نالوا لصاحندمدهو داب عفت مرد ۷

 ا شاروک یتددلو الباقات موجه هد اح وشو یکیدمهدنالیکشت لثاه و
 اهد زار كروک ذم لام عطس نوجا لیمسآیموعهق ر هلن هلک اهدرادرب 1 ۱

 قااراوا هددسدا شک مزال ا دشلرب هلیکیشا تاکیدکو یصصطسلو ت ۱

 واوا ا .هدنقو یک ینددلوا ل هد رلزا شذ بو رق هدرلب وط

 شااق هک 1 شخ قجما هدقرهلوا تاهو شعالشاب هسءهرارق اار وا

 هسحاص هلن هلک دوج وم كشرا ین هلیعطق كسلا نوط هلمج ییرداوا



r 

4} 
 ا ا راه دموته هلترویطاوا نورك یتتر ایر لو بيل ونا
 ظوفم ندنعددلوا شیدا نداع تاصعیک جارعا دک یر نالیف ,زدنوک

 هوآ نوللوا قوس ورطار E زارا قو هب ےک نوعا منه یری ۱ نالوا

 را كنقت رب هکر دک هددزیفد ا ترد ره دا نيون اف قر هل

 حاصلا لع کک ,دکییددلوا سش ءاه هشانب لب دن < هکد لک هر وص و هکر لی

 نالو قرەلوا نهر هدودرا ردناشالک ا هلساروک ینیددلاق 9 1

 زدیغدنفد دالکا یینحهلوار جم a كوا یساح اص كرو رک هنا نجرلادبع

 یوزر یسلوا 2 الا ره نواب نولکم ر ه صراع رع ددا ندهن ره

 لاصعسا هدناب ول ینیدنفا ها ها ضيف ذىشابکب نالو یظضداعق رەرود یکمزس وک

 لتجار ٥ هباشاب ران دچ.ا ید هبلایموم AN شعا هط.او هتصخر

 ساب حابصلا لع طرش الب طقفو یفدداوا نوذأم هغمزان بوتکم هموق رم
 یضار اک اکو و ییسلوا لیخد ۾ ودرا نوت نداد كضباع رخ
 E8 ص هدن رتوا كرازصح ن وح راما لاق نیما ندم هدلاح یتیداوا

 وارد لرظاریب یهر دی زا نالوا هيعصش تمالعع وضوم هلا نیع و

 یب کر وا ند راغ قلائروا كرافارمب ضاسب نالوا نیعلس تعالع

 وک ین هلئروصاوا هدول و رس |, ف اب یغحدیمهزاب یش ر ةعشب نددیصوت

 هتک تدور رایی ندودرا و كءو رم E یوتکمو و شزاب

 هدروک نم مول هاا ضباع درج و هر هب فعل هدنرلوص ج وا تعاس

 بو ر وئوا ندزا هاک ندا لوخد هن ها9 نوردو ندندشو تامدصنالوعوو

 فوخ هبا ةننورد نومهلو لع ر كحمدا هظفاخ ییدنکو قحهروط

 تو ر ووا هروشم ها نا و رنامه هد: و صو لب ونک ناینکسد ر ولا تشهدو

 لم هس ناب ت ود اول « راح هوسا نرهلسا یافت هر وصاو ۱ تیام

 لاو هدناج ییردلوا مس یی ورک زوح و شع ٢ AA هل ارش

 ید

 یکحلب هجا بوک وس ندنطخ لود هرو. یدرا قراعیخ ۳1۹ د 0

 1 را یا 7 اسل رک ر ھ هدنرل:د ن دنعح هلوا تندر ش وا

E 



i 2 ۳ ۳ 3و ۳ دلا ا ید  

 e ترا ہک E اع 4 رب قردقیچ 03 ھهج نص نب 1

 ون یار ,PN 0 زا س ,is لس رهورادل علما

 هر داف سوا١ هلتس ةنو لرد قشربلوا هر اح یربغ ندولسا و خج هنو

 E رایی دلع زوتوا م TN و ٭ راشهرک رار 5 نونود

 هد اک نوا سا ندنرلحا هرو د لوا نیمحو اک هپ هناهاش

 ا راظتتا هعفش تفو جد ندر قتراو شهاب هشواص تورد 1

e 1كا ۳۵4 ۱ 5 ند ضان دانا 79  NFرلرص> هرن دن كله ر  [> 
 1 e 0۸ ۳ 7 2 قر ی 2 4

 ِ لار ضاب 1 رار لرلو ارب ینمرد نسا ۵:س وک تم هدنرارزوا 0

 کیو هلک ج ا هلئر وص و و ید هل عالس یهناهاش ر ا بواوا عاف 3

 مچ ندا كنتو ب وط قر ها,تالک | ینندلوا داد رارو 93 هج هعلق قدرا

 زود هدد هن سار >, 1 كاس و ےلس تع هک هلت :عا و ندنروصا و بار

 اوا رادتا هنلاص سا ك اا قماملو ۱ توو هعاضا 3و و راظتا

 ینوکرازاب نی ن هکس كاتس یش دلش ید ۵ ایکس زو 2

 هحهرکص تعاس یکبار ندهدراغا ق اتر وا هلهج و یاد: :اوا رک د بوأو

 جرح لوصا بولب راقیح ند علق هلیتراسا برج طو رش الب ضداع دم
 یشادنرد هدع و * یداوا ےل ستی وب رو هنب دز هبایموم یاشاب ل

 یمهلج میام و نادناموف نالکو زابا ر اس و یتافلعاو ضرع نا دعس |

 . ناکرا و یوم یال رم لاحرذ و ه یدسلا هبهظواع تع ںول ردنا باج <

 ماست كل وسعلق هللا هناهاش رک اضع روباط رب رلکب یلع ییاتمماق یب رح |
 قلانف رب ندارمما نانلوپ هدو را و بولی ردنوک هب و رحما ؟رومآ هنس
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 هت رتا برزو كم ا حا ۲ بس د تروص و كمال و نادیمهنعافیا

 ۱ ها ھه یدلدا قو 9 4 رفع نا كب ضاع نا لوس الف ودغا نو

 نوت هلاز الا ارش و راب و ۳ لیک لوخدلا دی ءو هر وص وب

 ی ویسا و نوط ةهعطو ییا ی رکا لاہعتسا رغ لامتسا لاق هداف

 هل طين روا” ندزوشلاو هراسو هناهج هرزوا تركض و

E:لا ناعع اع غ ایهس لات ردو ۶ یدیلا ماست لدن هنا هاش  

 لیکنو هدراوراب و ج ورپ هلتخادنا نوط هراب رب یمرکب و داشک هجرپ كکوب
 ء9د جو | قرلوا مالش < تا یص هناهاسش Ut نانلوت هدرلغا-ط

 و 5 ی ںی ۳ هل تساد ۱ تحاو , یاعد هاش ق ا و کا ماشدا ۲

 نخ گی ر ورخ قدر . رپ روح ان : نادناموه سد تیفیک ماتخو ۰ یدنلوا

 1 ۹۵ ر نا ند ه ط ییددنلوب اا اغوس ید رار طح هرلاراس هی

 هد نیمه تك دوو قردثلا یزلدالس ۱ لب یو هک له موب ارم ہا و ¢ یا

 هسا 4 ساس ور ید ضباع ل تك ددا فروت هد را بسانم راشو

 6 یر دا شاو لاوما نالوا دوحو» هدرل: ..صح و e یدنلوا فیفوت هد > ر

 نویسنموف نالوا نيد والح ندا اضتقا نوتا كماسلدنا فلتو تراع
 ۱ ۱ یدلردتا تعاقاو عصو رليون رها هل ت رع» صو صغ

 قزەلوا زادنا كنذتو ىت وط ارسان انا یرا>الس یولب راقیح ند ردماق

 ید رم ندرلح السو En دل بسا كرلتوب ندنءبدل وا زواصم ندزویّتا ۳

 هلو كن هناسهاش رک اسع :رادعلقو یلاصبا ةن رلذقوم هج سناعوقوو

 تأرج هرلیش نالوا حودت یک تراغو به كرک ا غو ییب زوو بیترت
 هداعلاقوف هداغوو ترح لع رانو هکن راشا ییاصحسا كن اسا یرلامهدیا

 ۱ هل ندن؛دلوا ندندادعا رل وا نالک مزال ىدا تفدو اتعا

 ۱ هدنفرطرب كندالوح ییهاح کز یاو ¢ رلددل وا لوغنم هلرلشدا وب ناطداضو

 قاهشخراف و شا.تو را نالوا لر ندنفرط نو قرهلوالیغی و هکود "
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 یگدرد نائلوب هدار وا قره س 1 فا ره هد نا را تیاو ةو 1 1 3
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 ید یسنشاکی یر الا هوا و ىلج یسشانکب جوا كاا 8
 هنر یولع كتوراب هنا هاش ی دارفا ب رد هرو ق رو هلرلب دنا 9

 ۱ ترافو [ دیش یراذف زودط ی بز ۳ هلا میوه "ی ایکس قرەلوان راصم

 لوا ندنکهفو هدف یانتا هسا تا یناصرو تا ۳3 كنها ۰ دز ] : 1

 زوکذ «نکیار ولک هرارطاخ یارب و دیهشو یدرابینوج كي هدر رام نالوا
 مالادءب هدلاح یییدناوا رض “او طط یک س و تافل اتداع هدو

 هدیفیدلوا هدنتلا هبملآ تیلحرب اضعم تاسفلت نال“ هر وهظ هلتروصوب
 ردلکد رکیم

| 

 ها اا فرطر ھه هدر j نوا نالو ۱ ییاعتعو و لھ مو ر 2

 اما قحهللوا 3 .BAAS 3 بو را صدا تر راع ندا اضتقا

 (هرکب) و (نارهش) و ( حرفم) نالف موز یب و ندفدلوا بډترت رک اسعو
 اشا نادناموق هموق ص یارساو ندک دل رب و 11 سا ی ع كن رلزصح

 ندکد دنا دل ی رايس ك ارلعح هنلو ا هيا یس هناعلاب ندنف رطیراتربضح (

 عالق نک و زاعح هدنورظ هنس نوا شا قرەلوا یدا را یک وط هدنرلا و

 یارب وطهضباع دو شا نطوتهداروب بوک هلبا رازفندنرای2وط یافاخ

 یاو ندکدلزید هنو شرود تار هدرلز وب هل:مح یغددنلوب 2 نوا شا

 ګر هرزوا كلردنوک هئداعسرد ندعیعس جدا ا یزونرد نالو

 ۴اهیدون هکب یلو یالارم» قزلوا هدنسةظفاحم تخ هناهاش رکاسع رواط
 را دجا هلن زار طح شان ر نادناموق هر 5 ندک داران و س هلک سا قیعش 1

 ۱ هي وس نوک همجج یوا نوا كناسبن هئاهاش راستا س ار اسو اشا

 ےک ۳ ۱ ۱ اید

 " اصوص ا ردناع االالجال یهناهاش ر و هر ر ندنهف ا و 1 ۴



 < هو
 لس یجباح ینالارس هب رح | یرادرهش ترشح رح وا نالب ر

 هد ر یدسدفا طم یماغا لوف یرکتسعرم برح روا هلبا كب نیما
 + اغوس لا ملا هل روک ذم رس عا لوا نوک یا ندنرعس كرم دا و

 كن هدر «دلوت نوک ند ادا ع هرزوا لوک دز ر اشا نادناموق

 وا نما لرد مول ید یکنزونط كلا قرەلا ربخ یر

 تار رګ كرما تراشب ربخ وبشا كر هنرکوا یتاعوقوو راشذوا لخاد ه افوس

 زاڪم یزوترد نددموق رح یارمماو ٭* ردرلشهر و وک هاعسرد یچد نار

 درد هلک لت هناهاش رکابسع مد ز وا هراز واط و نودیک هنداعسرد یعسک

 حرم نیا دهس و دءتس یشادنرف و صراع د2 هدة دا رلشعاوا لاخداو

 2 نکردیک هدل و هرک ص ندفدارا ندهدب ر اسور ردو کس یرک اهد و

 ییعواص نولتروف ندنرالا لاقغااب ی رک ا ی رلودنلوب هدنس هطفاح

 هدل# رب .دعابسم هک هو واص درود یک هلل اون ندنرهدلوا شعر وو

 ةدنرادر ین رلودلیعاط 93 یس روا لیج ی رغوط هلع ر یر ره عود

 رل درد اح قتر و رک ع طقاحم لوا نانلولوغا و

 وو ا ا دانسااو صا ییددل وا لماح ندنراک دا دما مد ندنسهراج

 ناح صل ی ۲ e داب وش و اا مايد هزر رلمادعا ها نوشر وف و

 تسدرم اک یش ک کیا ےس لو هم قعاوشعلوامادعایس هلج كر هیعهدبا

 ردرلشاماشد ندنرلفدالو ح و رگ هد هسا شام هود ا

 هماتو ر و رلا بعص هباغلا ةباغ یمدطن رب ره كثب زلغاط هنر ع هطخ

 هل نددیعفوم تعانم نالوا هل_:هح ول تواوار وف و یرارح یسضارا

 هر وک ذع "یصارا یرهلوا نیصر و نیم هلتاف ی رادسعاق هذن رو اغوم

 ییصص تن دم ود مع ع الو و ییدداوا 5 وک ك هب رگسع تاک رج دنر ز وا

 یسدنس ق ها ناسس یت ر ددل و سر و نت ییددناوت هدنساوا جد

 ندر ول نم مول بواوا ی و کک ۸ اور یمرکی كنسسینا ن وناک
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 | عقا وم ةف هدنهف كن لو زم درگ لات سس رفیعی ہا ریسک

 وف ولو ۰ ردشلدا راسا هب یلاها كرەلىدىا ارحا رلکلنش کا 1 ۱

 لیلح دنسم هدوو و ردسشمل وب ندندادعآ تیعفوم كوس كب ایک ۳

 كن رلت مضح اغا یلوع نیسح ولا ود ناتلو هدن راهدهع یکم سسا ۱ 8

 همام ندا باا ًابقاعتع و هدنریسنو مارعاو "مهم یهروک ذم قرف

 كن رلت ضح اشا یبدر هلاراسم ربارب هلا هيلا وتم تامادقا و اهم

 ردرادید ینندل وا هلمسه رخ یرلنرمغو نه یرلک دانا زارا هداعلاق وف

 هدنالهست نارا هعنساضتقا عقومو هدنلالد یخد رع یخلاسشلا من یلح
 شورغ كيب ههلایموم ارخوم ندنکبدننا زارا رتهدخ هداهااقوق
 یسهناب هرحاع لبطصاوناشذ هعطقرب ندهبتر یجدردو یشاعم تیرومأع
 ردشلروس نییعت یعاد یاضعا هنساحم یعاعنس رمسع كرهلربو

 نادناموو هداغوس وک یعئنجوا نوا كناسن ره هرکص ندو وم وا

 ی یدل وا راحود لمحو یتج هلل وا ناس هدا یبس یرلت طح اشا

 یککیا كالا یوا هد ٥ رص ول ۰ ید وا فرە یا ندعح و 9

 كالا ىج رپ و ( علا لاجر ز كب یسوم یالارم هل رار واط یک واو

 ك ناک ارام ید ہل ارام ےک اک
 نداغوس مهنا!یمومریم كر هدا روم أم هب ) هم ونت ) عقاو هد( رهش ی (

 IK r یک. یراک دتا تع رع هب هرو دم لاع كرهدا بيک رج

 كالا Pa و ی وا | كالا یک 1 جد تکی یو یار ناو

 اتا ترا هرووک قلم اد همی ِ
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f. 
 یرلتع رع وا كم ایج ومر تولوا ندننام زببسعیک هر و دل. لا

 یرلیصع هددسارلشع ناسا هوا ؛یرلب صوت ندنحاشع و رطاوا ید

 ییا ھا و كمرذتا ناک“ "۱ یرلن وب ھه لا اکد عا نام | زونه

 هب رکسع تموکح ررب هد رالع یرلفدال و یر ره قرفلا ته اتم

 كعا ارجا یه م وک صا هلتلادعو ات ام هروه ما دوع و ی
AI 

 3 ا ددعت تم و ا یعد لب 0

 ۰ ردتعاسنپ نوا هناغوس یس رکسع مقوم ( لئاع ) یسج ر هک هلل وش
 ردتعا س س هد اع وس تو وا ا عدوم (اپا ( یسعنکبا

 ۰ ردنعاس ترد هاغوس ھه و کسی مف وه ( هدر ) یسعوآ

 چوا نوا هباغوس بولوا یسیرکسع مقوم ( عملا لاجر ) یسجندرد
 زوتوا هاوس تولوا ع عهوم ) هم ونت J یسعتسا ¢ ردتعاس

 هباغوس ۰ N ء3 وه ) اص ( یسعتتلا ۰ ردتعاس ج وا

 بولوا یسیرکسع عقوم یبهلکسا ( قیقش ) یسجئد * ردتعاس قرق
 ی سقف عدو ) لح ) یک کس 3 ردنعاس ترد کب هب اعوس

 ۱ مفوم ی. هلکسا ) ا ۱ یسعز وهط e ردتعاس کس زوتوا هب اغ ود

 ردتعاس س قرف هباغوس ارب تولوا د

 نالبردنوک ندهرکص هللا رار وباطناناوا كرت قرذللوا ذاا مقوم ندلوا

 كرلنانلوب هد هب A 7 دلا فلاس هک رولاطرب ناتلوت هدهدندحو

 یکی كالا یعنکا زکلاد ہد رک رم تولوا روباتط ترد نوا ی

 ردشلاقیرروباطیجترب كالا یعنجواو

 ی.ارحا تم کج ما دن. رلقانادنام وو هب رکسیع مفا و» ا هرکص ندن وب



 نیت ندا ا یی 4 تن لاش ین ارحا 4
 یسهدهع لوح ینادناموق عقوم ره و ۰ یدل ردن وک ندننادناموف فرط ٩

 یراروم 0 کج dbl ترشابمو ادب هنس ولس و تبور كراشا نالوا

 ۱ رلیدلبا افنا یت ی هیعتاک

 نانلوب ناهار روباطر ندافوسس یخد كب نیسح لار درج ناکرا
 و (ینایاهدیفر ) و ( ناطع ) قرهلا كولب ترد ید مور

 لیصح وکر وو باصتو راشعاو كمردتبا نایتس !یتیرلتمج 4 ناس )
 لئاسحم «دءرصو ید * ربتف * یدشیح هرود ًارومآء هرزوا كلبا

 (هرباسشم ) و ( هجععم) و ( شرانخ لآ) و ( انف) ندنسهو اد
 ٠ مدا رودیلئابق,( هر / و (شر )و

/ 

 هلرویاط نانلوب هدنس هلکسا لح هلتفافر ید ك ق ماتمک قو

 هلروکذم رولاط ك اف هيلا یوم ندنفدلوا روهأم هب هه ونت

 ه هموت ځدنداروا كر هلک هلئاڅ ینوک هبات راج یی کار نوا كسام
eهنج نادغر ك ناسعع یالاربم هرکص ندودلا اس ییفوع  

 ۳ ردشعا عسوت بسک تموکح را هلتکر ح

 نوک نواندنرینسل و حد كنهدر یرلرموح اشا یبدر نادناموق ۱ 1 1

 هک مقدم وارا المح كسکو لا رطاب هب هلن ر هدش رو اغوس وربندلوا 1

 ی ردشعا تاقوا نارا هدّتس وا قارمط ن راهه تاشو رعم ال زدنوک و٩ 3

 ندنغیدنلوب روتسم هللا سسو طولب تفو ق وچ هسیا روم لبجو
 يدوجحو ه دنا و وطر ی نايل وا ر 1 كرات رض ج هلا راش | ۳

 هتمح ۷ نون وام یی ناف دین ناف ارم 5 0
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 ۱ ار رک لا ا ها ییدلوا شعاهدز یک رک
 شعا باشهلوز یرغوط هن هدر ندرول نه لبج ینوک یبیثرکس كناسبن
 كتعاس کیا نام هلا هلبارتسا هدهسیا شل وب هدنرزوا رسا هجرکو

 شقاهدزهطوا دوج ووینبدلواشغا هاب ی هفاسم كيسک و مروچوا ردق
 هتوشم وش یراز د هلتبح یسلوا م ید كن ودنکو یسښلوب هدلاح رپ
 لوص هدا ینلدلوا لصاو هنەدىر هدروبم مول ندنسمامهدا لمحت

 شلبثاب هل رظن مجورب یبی بولکو شا سح یزص عون رب هدنزید
 یننجوانوا كناسننرک ذلارام كر هنلتدش هیک دنیک جوروک ذم هد هسا
 یوادنو ششود هفات هدا یراقدلوا لصاو هاغوس ینوک هعج
 زد لوص بوبهنلا یکوا هدلاح یییدلوا شعلوا تبشت جد هنسهمزال

 كيك هلا تا بولبریآ ندنا یک لاوق هن وب یرغوط یغاشا ندنغابق
 لصاطاو شلداشا لتف بونیلد تاهنو شغال وط تحارج هنسهرا

 هلا زاشم طعف ۵ ردشلوا نانا ینددلوا قلع قحالب رب ولتدش

 رب ق رهلسا هاک و بولیناب هاک بولیسک یناوتو بات قترا كنمرلترمضح
 نوت ندننایح هسا رولاق هداغوس هلا لاحو ۵ RE هدن دیهاا لاح

 شوپسب هداغوس هدلاحوب نوک یدب زوتواو ندنکیداک كانسدیما نوتب
 اولربم ینلاکو قلنادناموق موع ینوک یعنمرکی كسیام هرکصندقدنا
 رک اسعلولب یکیاو هرک ذترب یللوق ترد كرهدنا هلاحا هناشاب راتخم دجا

 نداغوس هلی رط هدر هرزوا كلروتک هدزوما هلیمدرابو هناعا هناهاش
 رضا لوصولا همیش هرکص نوک تردو * رادراشلوا مزاعتم_هقیتش

 لاصعسا هلتع رع هتداعس رد * رلردل وا لصاو هن هدج کار هروباو نانل وب

 ضرع یرکسع رس ماه فا رفلتاب ندشب وس و ندع یتیفیکه دنعنتصخ
 هرزوا كلبالاصبا هنس ودنکه دهد ناک سالا ن یرکسعرمس هدارا كردن ا

 شاردنوکه شیوسو:نایلسیژلاربم نالواشلردنوک هندع نداغوس هوا

 هتحارتسا اذ بولیراقیج ه هناخرپ ارظتنم هرلکب يلع ماتم اف نالوا
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 و
 ثهاقا هدروک ذم لسع نوجما كمردنلکد زارب هددوجو نالوا جانم 3

 نادناموق كناشاب را دجا ندب رکسع سم ماه هد,سصوا ۵ یدننا

 ی هن داوس رد صد هنرولاو یداقرا كنسودنک هل تریعد هنتاک و

oیتناحوتف هد رو # رل دا اطعا هنر ضح هيلا راشم كرەلك  

 ترهح برح روان ناروتوک هل داعس رد یک ر تار رح نالوا لماس

 تکرح ندنداعسرد هلروباو یداقرا كب دج یباح یالارم یرابرهش

 نالوا ضراع هیت ھن ام كروباو هدنهاکشدب هناطاس دعلق هد هسا شعا

 لادتسالاب هلواه روباو مان ندلارع روک ذه رویاو یا ندقلانف

 هرول نم تاحوف رکم ف یدک هب هویت هلروباو ندلارع هلا یوم ر

 دنهجوت ینلنادناموفو كابلاو قالو نع هلترازوو یرشم ةیماس بتر
 شعا قلعتفرش یابرهش تروح هسنس "هدارا هک كنالو نکو

 نالىروب ناسحاو لاع روشسم نالوا رسد فرش هدنابل وا ندنه دل وا ۳

 راشمو * یدلوا لصاو هل.تطاسو ةيلا یموم ریه فیس هضرق رب مصر

 ندودنلوا تئارف للاعر وشنه هدلاح ییددلأ ەدە ۳1 دن یرل: یسم> هللا 1

 تب نايس هيلا موم و تاک رالات هرز ول نح رواو لوک ده ل هرکصا 1

8 ۳ 7 ۶ 1 

 ید ك ع هلا یوم و راهرو د ت٤ رع امح وتم هب داعس رد اعم ید ا

r 1 1ردشعا ی وع  

 ىلغوا كموفرم و عفان نیا دا نانلوب یتشاشلا ج“ ىلئابق عملا لاجر

 ی.وم یالاربم هدروک دم لح ككرهدا نایصع هلیساوغا و داسف مهارا

 هدهسارلشع |موعش هتفب نوک رب هنرزوا ارز وام نان وب هلیس ادنام و ا 3

 كر دیه رو نادیم هنرلم وع كند بوناروط هناظعتم هناهاش رکعت 1

 هن راهدمع كرل رح اشا ف.در هدفدنل وا صرع هرارقتک و ش راب رد

 ر هد:صسص یکیدلرب دنا ہوے نداغوس یرلتسوح ناب در هیلاراشع



 هک هب %
 ترح ۳ وکلوا تورس ول تلوص هن را نشد هلتکر ح هنا منطق

 رارف كره و كەرا و ا لر و ام نه .نعشد قروه وا اغو و

 هددتسیا راغل وب هدنابفط لاح رلتوک چاق رب هروک ذه لئابق * ردراشعا
 راهطا ندنرلک دنا نه ن لک نوا 1 رفط هن رزوا هناهاش 1 اتسع

 هرکص ید مود ره ج ےش و ه ردشلیا ناهتسا ردنا تلاخد ضرع هلتهادن

 رخ وم كلكب ىسوم هيلا وم ه ردشلوا اهلا هسبح ءارهلروكك هلا

 هم رح ناک را هن ر , كرەلك هراغ وس هلبساس جا فار عا N عده و

 ردد وک نادناموق ك لع یت ف

 اف حس نانلا هی وت هغدوم ندرلنلوا ندنادغریم اشم هراز

 مرغ نا ىلع یش یردارب نالک ناستالا تح ارخ وم هللا مرغ نا

 یطافو ولغوا ویناد لا دجا نا قحال جش نالک ككرمدا ناتا هن و

 حج“ یردارب كضداع نا د و ىلع ىخاشملا مش لئاحم و یظفح

 هک یاط نیا لیع و حرفم نا دجا و حرفم یا ی ادعو دیس

 يرام وا ببرد و ت نداد وا زی اج یزااقبا هدهب ربسع هطخ كارلزوب

 ندنفرطقلاک و نادناموق یس هلج كن و ا هنهج ددل وا مززا و ھا

 را ا ردق یا یا قرهنلوا هست هرزوا كلردنوک هتداعسرد

 زسا هلبیسادنام ود یدنفا سو یناعا لود قره راح هژ وب هکر

 نیزمسقلوا یربخ كن هنتسکرب هلیسهزرفم رکسع هد رک رفن زوب هدنتسوا

 قر 1 هروباو ما وتر نوا سما وا راضصحا هدنس هلکسا قیمش

 اشا صدر ر, ۵ رل وا 0 هنهج ها هد و م | رعا هل داعسرد

 ه هاها رکاسع كب دو هلا یوم ناروتت ۲۰ رف را مو

 لعاح یی لا نامرُف ناو یواح ییزاب رهش بانج تاحردنامج تاقتا

 لابقتسا ییلاع ناه كرك اب رسع ندهدج غیلشلا لجال ندنفدنا وب

 یعد هللاراشم هلا اطعا هناا رام دجا هدعسر نالوا بدترت نوګا



۱ 9۵ N 
هلا ییومرم 7 همن ال تاعرک و ۳۹ ۳ نریظمت | ۱

 ۱ ا قرملا ندس

 اب و تارق ۵ هناهاش Ee اما ۱ یداش را ۳ یک ۲

 ید هلا یوم رم و ندکحدنا تعاشا و نالعا هه رکسع مقاوم
 ردشابا تدوع هت داعس رد هرکص ندکد اا ا یاسا هلن روص و

 تل رف هل ما یناک و قلنادناموفو لاو كنب رلت 7 اشاب را دجا

 كکب نیسح ییالا ريم هی رح ناک را و یسلاع رما یسدصیفر هیتر

 ایر و لطف ماتمءاق و قلاولرم كراکب لو و ناپ یالارم و
 بغار یساغا لوق و قاما اف كناغا دمج یشابکی و قلبالارمم كراك

 ناکرا و سوم یالاربم و یرالاعرما قلبشابکپ كرلیدنفا یضیفدجا و
 برح روان ییاعع ناشد e یک درد هرلکب لع یباسم« ها رح ا

 ۱ سک هل تعاد ۳ اغا نامع یاغا لوو ی اس نا

 ندنجا رمفارحتا نالوبعوقواشا فیظن ا ولرم یرومأم هرادا قااراوش
 کو نادناموُد دن ۰ رزوا فا بلط تصحر دع رع هب داع سرد یثات

 ایشاب . فک اع اولربم هد رب , كرەدىا تم ز ع هت داعس رد تضخ ر اب ن ردنف رط ح

 ی یا نی E هرادا

 نان و هدنرزوا هلساستم لابح و هدنسهرادا رز تلکب یلیضف هيلا یوم

 نایصع مشان نیا دجا ینهاشلا مس ی. هل( فافک ) ندنلئابق ا

 هل اش و نالوا ندنتایحلم لئاحم یکی در دنلقاا یتس لبق فافک كرەدا

 ( مت ی ) نانآ و هدنرزوا رلغاط هد هماهت و هد هداسم دعب تعاس زوتوا

 ( یخ لا )و (ریوهز )و لک لا )و ج یز نک
 هروک ذملئابقلرمدا ارغا و كر د یل نابق ر اساهدو (دملا )و

 كب لیصف هيلا یوم ییادنام وق صا اب هلاهج یراکدتبا تیعبت هم وق رم ل ۱
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 كولب جواترابع نددوجوم زویجوا نوعلیکتو هی رت كنس هلق فاغک

 لوقهدنزکرح لنا خد * رقف * وت« زعهفافک هلتکر ح ند ةم ونت قر هلا
 هلا كنفت یلەنکا هسا روباطو هللا كرت لیکو یییدنفا نمار یساغا
 شخلوا هعیابم نداق رها مرا قوا لیوصتهبیهنکیا بویم وا میس
 مدآ زویشب قحا یرضاح لا ندنکیدمهلدنا ارجا یال وخ زونهو

 بارلا هرزوا دوجوم زویجوا ندنسل ول زهح هاراکنعت رراو + هعاسم
 ناهعسالا نبوط ترووتو ددع رب و یهناسهاش رک ؟اتسع كولب جوا

 تکرحهرزوا م ن 2 نوا كزوه رهش لاعتسالا حانح ىلع

 یرکیدو هلساستم لابج یرب كنهزرفم ییا ویشا هنحرک »ریش وا
 تاک ر حو یسلوا رهط هنر هجاطایدل هنن هد هسا هدنرزوا ماه

 ۰ یدا ندننادناموق ما یاضتقم یراصوصخ یسلدا هرباخم هد هعزال
 قلا زوتوا ندهموتت نالوا یرکسع مقوم كب ییضق هيلا موم
 دنم هفاسم تعاس زوتوا ندانا نالوا ی دم مووم یجد ریو ه و

 لدابا تع رع هولط» فده ندنرزوا تاک رح طوطخ

 میاصت ندا باج ا ادتبا لهدلا تلصا وه هنس هل.بق فافک هیلایوم ربع

 e و رهيا تعواضم هروکدم هلق عیلسلادیب یااصوو

 n قازرا هن هناهاش ا هللا رارصاو دانع

 قرهروقوص وب هدزاغوب رب برص تاغ ین هلقاقرب نانا وب هدنس هظذاح تح

 هناهاش رکاسعداروب ندنرلقدتواع هنوشروق یبهلفاق روکذم هلفغلالع
 قوحر هناصع ناک ا هنارلد نالب مس ی هد هج رد طا رفا ندو رط

 هيلا یو هرم هن رزوا كنوب قترا * ردشلها ناشرپ قره ر دقارب تافلت
 قلاش و بوروا هلیمات یب هلبق روک ذم رادتبالا ه هللاتم ځد ند:فرط

 تاصع بودا قارحا ی رلذصح نالوا ی راهاکنصح دل رەدىا برح ن ۱۳ ۱

 ندنراکدتا ناسا ضرع هللا لرد ییرازج هیمهلو ءاسعتلا لح قترا
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 "هرباد هلساطعا همزال تائيمأت قرةنلوا وفع یرسماعت حیابفو م 0
 ردښعلا هتعواطم

 رش یی هن هدنکدت |تد وع هلا ی ود رم كرەدا تعاطا هروک ذه هلو

 هدهاریاننا ییربخ یک داب |نایصع كنس هیس هل مق ( تالا ) ندللاه 3 ۱

 نانع فطع هتمح وا هدننص یسهبرت سما كنهر وک دم هلو ندنع دا

 عفاو هجشدع» ندنشدلوا بوط هدندزن كملایوم رهو + یدتبا ترغ
 یولغا لاوف ق وط تاو و و عطف رز نده هسرزوا یا نالوا
 هننرزوآ هر وک دم هلق هاا یوم ربع ۾ یداک هلاک یدنفا لیعاعما

 رکر اک هدهسدا شعا نیقلت ییهمزال حیاصن ید هرلنوب رها تاصاوم

 ترساسح هتتخادنا حالس هنرزوا هناهاش رکاسع هت ندنفدلوا رعثأت

 تاغ كن رلزصح و نوش یسلاها ییئابق ۳7 لا طعف ۰ ردرلسشعا

 راذضح نالوا هالا كتاصعو ندنشدا وا یناصرو تناتع رار هلّتماسح

 تاغ یدوحوم كنهناهاش رک اسعارطن هنترثک كن رادوحوم هلا

 ندتېح رهو كرەدىا دادتما ردو هفهرب هب را ندنسُ و هد هبت رم نود

 كوملایموم رد تیاتمت هدااح یرلودلا هنن راډتروا ییەناهاش رک اسع

 تاک رح یرلک درس وکو تاس یرلک دتا هداعلا قود لای هیاهاش هکر یخ و 1

 رفع هناهاش رک: ایشع كل رمدا ناشرو دار یتاصع هلیسهرغ یربلد ۱

 هل نالوا روهشم هدا رهش قیا كر وک دخ "هلسف ه ردشلوا

 نادم ا ضرع یسهلج هم رکص ندمدال وا رسا و طض یرلنص>ح

 یونصح و عالق لوا ندزملوا لوبد یزانای “۱ كرلنو ۵ ردراشلبا

 ینحهنلوا لوبق یراناعتسا هدلاضیراکدناتد رخ و مدهیر ودنک تاذلاب 7

 تنه هناج ییراتجهلوا وفع رهظم هلتروصوب هدقدنلوا غیلبت هنراودنک |
 بودا مده هل راز تاذلا هدنفرط لهم نالبرو ینوصح هفاک كر هلس ۱ 7 7

 لوخد هتعاطا و ا ف روت وا وعع یس لح ءزکلص ندکد ش ۱ ناتسکت هل | را 1(
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 نیل افضرع هدر له راس وشا ۰ ردرل شهر ووا هرزوا تحارو نما ها

 كم ندهناهاش رکاسع قرەلوىعوقو تا-فلتو ىلەرا زواع یز ویا

 ردشلوعوفو دیش و لوراب هدهحرد نود

i 0۳ ارجا هب  

 كالاها هر ندرب هسیا رولیدیک هللا هنابهاش رک اسع نکا ندنسلوا

 یسضارا روکحدم لح یه هلسهظحالم رولوا بحوم یتش>و
 ۱ ندنف رط عشان نا دجا هدو وا 7۳ تولیروک

 ` کوا نزسفلوا امدكفس هلیسارجا تعصلو طعو هلن ابق نانلوا لافغا
 یک 9 رشف ٭ دنرزوا ما نانلوا ندنادناموق فرط هلدصق قلا

 لوا ندنوب هنا هروک ذه لایق هللا یسیراوس هفطوم رکاسع رد

 لّئابق ی هدجا موق رح بودنا تعرع هلی را رب یمرکب سبامو
 ا ب ۳ رطاغلای زهر کید هلا راح“ قرمزاب راد غاک هنر

 رلتعص؛ قوج كب هللا مجو باج هلع مان ( هوطخا ) و هدنحما من
 یت رلعح هل وب هرزوا تعاطا هود تودنا لوبد قلت جد رانو كرەر و

 هرکاذم ضعب هدنتح مشات نا دجا ید نداروا ٭ یدبا رلشعا ناب

 هد هنهمأا یوه رم قرهفیح هندزن تلکب ییض هلا یوم ه هموت نوح ا

 مدیشع | تد وع هل اع ھنن ۰ دکر لترا تاقالم

 لئابق ردقن ره هدمرفس یکلوا ندنوب نالوا هما مت ین ررح لاونم رب
 عشان نا دجا موفر أ رخ وم هذ دسلا شارو دم زال خیاصد د هر و دره

 رک و نیزکی دنیا داسدا نوت نوت قرهزول یک کرک ین رانهذ ارل وب

 هعاطاتح هموق رم لئابف نزرسکلک ود ناق هکلب هعشلک هما رکسع هود

 هروک ذم لئابق هددسیا م وا ثبشت هبابساو رییادت ۍلیخرپ هلیباهذ روش

REF 



 نذنش هبق فافک ی جد ف نا ضا و دانع ردو û هح زاد و ۳ 2 رو 3 9 ۱

 کوک ندا قاحتا هرلنوب هللا مان دجا بولوا فويسلاةيق

 ر وه قرولوا بعص قارطو عافترا دز مهاو هدا £ ی و 8

 ما ) ناعر ( نانو یرلماک “ا وال E ES هو هدنسهورد « 9 نالوا

 ص ص لوا لوا و ردندنغ؛ دا وا یرلا و ام و ءاجلف لعو یرلهاکنصح رسا

 تاکرح هنرزواروک ذم لح بولوا یغاط ناعرروک ذم هطقن قج هنلوا
 ییدلدنا طبض قرلبروا همهم طاقت ندناباجاو ید لوا ارجاهب رکسع

 هلک وان تارد یا نانل و اقا ن ینلماتمع اق هدد

 شو قرهلوا ترابع ندیزید رشب نوا یدوجوم ا رو
 لناح ید هلا ك تعق زر تنش ابك یرولاط ید كالا ی یی

 هروک هند راوح كن ابق صعد نالبر وهن راهرادا یر و ری دو د

 ن هلیش هل رب هرزوا كلر دل یرلعح مع لو قم واى زد وای

 هل تفافر دوحوم ندنسم و شک ید هسندودح ےآ ی هيلا موم و

 بونلوا رض لو طبض روک ذم لبح قردنلوآبلج هع ب ید هبلا یعوم

 ناب كلر و تاعلت و لمرابرددناسفط ندنفرطنعد و ندک دادن ا هسرت اما

 bt یه را ٠ وش ۰ 9 هتتعاطا ۳ ا  ايالا ٠

 دېش رقن ترد 3 نا رم 0 ا e قرەلوا ییفح

 ار هلی اتم كن راهاکنصحت و تعص مر و هد ول ۰ ردشل وا ۱ 1

 ردشعا تنش ندنغلانف لراحالس نان وب هدلا رک ذلافلاش 1

 ین هرکص ندقدنا هدایقنا تڪ یتس هلسف تبات لآ كب لضف هيلا یوم و
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 رب هدروک ذم لح هزرفم جوا وبشا كر هلک هي
 دجا یشابکس هناهاش رکاسع كولب ترد هرزوا قلوا طاتحا نداغوس

3 
0 

 هم

 ها چ ردشاک یربخ یییدل وا لصاوه هم ونت هلیسادنام وف یدنفا یضیف

 هر هل قوح كب نایصع نالوبعوفو هدننعا من ی کو ره ی

 زواصتم یهام یبا نوع“ هیرت كنهروک ذه لئابق هلتمج یکیدتیا تیام
 هدعلالاحر ندنش دل ویعوف و اعوونرح هلسا رحا هب رکسع تاک رح اب دام

 قرءلوا یزید شب نوا هنرزوا یربرب کوب رهب ندراروباط نانلوب

 ندتلصا وم هرو له لع تک یلصف هبلا ی ود ندنهب دل وا قوس 3

 نوکحوا هدروک ذم لح ۰ یدلوا لصاو هدکو لب ترد روک ذم ھوا
 و زولوا كسوتسعا رهش قرەنلوا ارحا یرکسع ناو أ

 e ۳ يا ۰ بلا یوم نوک

 ردراشعا

 باصتو راشعا كالتا ها هلتماقا هد یب اهد تده رب جد * رو ۾

 ( هرطاتم هع ر ) هرکص ندکدتا لیصح ییرایصخیوکربو و

 تالیصح ید ندرلنویو رودیتلنابق(برتا ) و ( كراب ) و( هضدج ) و
 تدوع هلیسارحا هب ا تاک رح و شدافدهد زار وا كرەدىا هب ریه

 یګذرد شک ا اور كاکفنا نداناحم ویعنجوا یمرک تاولنا رهشو

 هدنفرط تده وشا و ه مدتنا تلصاوم هنس لاس د وم لئاح وک

 بک كرەلىھا تعواکم ا لخاد یس هلج كنهددیتم هیصاع لئابق

 كولب ترد روکحذم نالوا شلك ندعلا لار و هردسشتلا هنامسا

 قوس هلا نابتر دن نوک یمادرف كنسدنلوا تلصاوم هلئاح ید

 رد شدا ما-رعا و

 قلارا وو هم زدشع

Goneو ی  
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 یفیدنلوا ارجا هب رکسع تاکرح هدنجحما مت ینب و رهش ينب ررح هجو رپ
 4ب رکسع تاک رح هدنحا نادغر و نارهز دالب جد اشاب ناعع هدهرص"

  6هاو لئاق نرنس رو یدک یه 1 اسد ( هلیسارجا

  1ید یدجا یلغوا هلا ززعلادہع ی یش راغ قلارا وب ر كرمد | ل کو

 لح تدمر رام ورح ٭ یورک رکات اسوصهرزواكعا دعت ندناح 1

 . هل و و ردشمل وا هاذ دغ هک ندکد لدا سح هدروک ذه 1

 ردشعا دا زک یہ ینارھز بوردتا ناسا ف اها

 یعاط (ادش ) عقاو هدنس هماهت یهج زاعح ندنس هلساستم لابحامم

 توان راهظا كرهنهک وک هئس هیعقوم تعانم كنم رلغاط ید یسلاها

 كب تعفر هلا یوم شات نالو هدرود هدرلف رطاوا نر دتا ِ

 یشابکنو كب دج ماتمع اف A ندنتمح رب كضاط روک ذا ۳ ٩

  لبح ید رواط ییدتنا قوس كناشاب ناعع هل رلادناموق ك ید ۱

 ءلرهدنا افو و برح لوق یکیا وبشا هلتکر ح ندنتهج رکید كروک ذم ٠
 عح هد هطفن بعص كا نانآوب هدنسهوردو * رد ران هیچ هلبخ روک ذم

 لج بونارغوا یتمج تب تعفر ةسيلایموم ادتبا هنرزوا ایمشا ندا 1
 نوصح كرەلىدىا ناشدرب تراضرح هده را نالوا لتدشتاع هدرو دد ی

 ندکدلدبا لاکو هسرت و ندفدلوا قارحا و بد , رم یرهمش و

e ۳یهرا یخ رب ندناصع ید هده را وب ۰ ردرلسشعا ناعا هر  

 ردشلوبعوقو دیهش و یدهراب ین رج ندهناهاش ا نالت

 ما ۳ تاکرح ناببلا فلاس هدنننط تاحالصا هنس هعطق مس |

 نراظد هیلام هدنطسا وا كل ولىا رهش ووك ذه لاس و هدنیح ینیدنلوا

 ینارادرتفد نع هنرد-۶ ار | فک وه هدلاح ییئدلوا نواعم یی

 تموکح و ًاروعأم هتالبکنت یراث سچ یدنفا ب: دا نال روت هبج حوت

3 1 9 
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 كناشاب را دجا هیلاراسشم و نادناموق و ًاایعتسا NS وها

 ر ة3 رو و قالو نع هلترازو و یرمشم دات و هس را هد مع ید

 روا فو ز لاع روش نالوا الوافر روب هیخ وت یلنادناعوق
 هلصوصح روباو اعم ید كن دیشر ماتمع اف یرادرهش نرمضج نرح

 هناغوس ځد نداروا كرهلک هتسهاکسا قیقش هرکص ندقدارغوا هبهدفنق
 ۱ داو

 ناار ا ضع دع وم ره هرکنص ندددلغاط هعفاوم رار واط

 ا اکا هدهروک دم مقاوم فلت نک ومالا ندای وک

 ا هتعاطاتح روا لیکتت و هس رت راتدنا نایصع ندائابق قرهنلوا ارحا

 ٠ یدیشلر و لصیفو وری هب هل ر ع تاک رح هد هب رکسع عفا وغو شا

 هدنهق نیحكنهد ر هدول وا یردار كضناع ناد هد هسا هل وب ردقن ره

 نج رادبعهللا ضاعن رمصان نالقەدنحما لئابقهدوراشطقر ديما وبهدهدیر

 نح رادع ندرلم ءو مو ۰ کک ۲۰ ندداتیسفا یاب ضاع ن

 قرهیلوا یربثأت ردقلوا های تولوا مدار یر رس ندنهورکلادیا

 دو یدسانمو ندنفیدلوا یذوفن هلئابق ضعب هعقداوا هرات نکل

 هلیس هط او رلت وب درد !بلح هب ودنکی راه , نانل و یرادفرط ضاع

 هدکعا مایف هداسفاو كبرت افخ ییئابق نالوا هدنفارطا اغوس "الوا

 كاما ندفرط e قیم وک دم ود رح هدندقرط رب هدلاح ینیداوا

 هداغوس هد هسا شلتت وب دقوا هرباخم هدننعط كل ردنا ناهنسا كلرهل ریو

 هللا كنەقرف یک یتیدنلوب هد هت رم نود كنه ۳ هدوح وم هوق

 تباهنورپ هدعف وه ره و س اط هرلعو وم هفاسلا فلت رب یزروباط

 هب وزاب .یتوف راو رصات موقع ندنسلوا شفلوب ر کسع روباط ییا

 هوشو همش هنن رزوا كعقوم رب ره ه نشت ک وبا طضییاع وسادتنا هلرهرب و

 نانلوب هدنسدعطق مسع تناهن كرم دنا موعه یئا اهوع هللا رلتوق

6 
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 تعوقرم كردا هرات هللا لئابف هلمخابیو شعا باج دن رکف * ی

 ردشم رد)ب یت رلفلوب ایهم اراظتنا هنط,ضییاغوس

 اا یا راهظا ٠ رکصندقد روف ییسشرت داسف وشا ا مرک 3

 كناغوس بودسا عج و بلج یلئابق نالوا هدنفارطا اغوس كرەدىا تآ رج

 مقاو هدنرزوا یراهریاجش طوسطخ نالوا 3 ملا لاجر و قیعش و لناحم
 طخنالوا هلبا ابا و هنن راهبقع ( یت ) و (اض)و ( عاع) و( رفح )
 ن رام كردسک ییهراخم طوطخ قره وق راتو قاط رب هرز وا هرباخځ
 هدنفارطا اغوس و شما ههرمصاح هلتروص وب ییاغوس هللا عنم یب رباع و ی
 4 وم ندنفدلوا شلناب هکمزتسوک راتبعج ید هدرالبج نال وپ 5

 1 سم هود قلارا قلارا ندسیمرک کا رشم فرط هد هن رزوا رلیعچ

 هدو وا توطس هن ا كرەلىدىا نابت رب اندر تفت قرەتلوا قوس هفاک

 یدینملو

 :داپما,اترد دمو عولعم یارک واهو تک رج وبا تم وفا
 هد هوا فم تام قلا نوا هاغوس قرهنلوا قبل رفت ندروباط نانل وب ق

 شلوا داعقا هلیسادناموق یدنفا یلح دجا یشابکس هب (یناملاهدیفر)» |
 راج یسلربدنلوب هداروا قترا كنهناهاش رک اسع كولب ترد نالوا ۱

 نذار دم هلو انکم هدیسل ر دنا تد وع هنن ودنکو دنکط ةفوندنغح هم هل وا "

 یساغا لوق نوجا یلچ هباغوس ید نداهبا و هباجا راک ولب روک ذه

 هتک رز قرتلوا زاررفل كولب ترد نداغوس .هلیسادناموق یدنفا ر

r 1۹  

 1 ۱ رب یا ی ی + ۰ 0 ۹ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱
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 ره
 یدنفا دل ااا یب اغا لوو كك واب رد کەداپا لاحرد لب اون

 کولب ترد نالوا هداروا بودیک ههدیفر هلتعرس لاکو هلیسادناموه

 صا ندنرسشم فرط هشراصوصح یا تدوع هاها ب سالار

 هلتع رع ههدیفرو هناما مما بحومرپ ما یوم "یدنفا ه ردشلرو

 لو مد ییدنا تدوع قرعلا یرلکولب روک ذم هخلوصا هعدو
 رکاسع ندنسلوا شاتنوط ندنفرط نابرع الماک رزاغوب عقاو «دنرزوا
 ترمشاسیم هنتخادنا كنفت ندنشد بن اج هدانا یرورم كتهناهاش

 ررادبناجو رادمدو رادسشیپ نالوا شملوا بیترت هطواو ه ردشموا
 ندنفرط نابرع ردق هناها ندنناملا:دیفررادتبالاب هلا ید ندنرلفرط
 یرلکدلما زارباكنهناهاش رک اسع هسااراو همم طاقن رد نالو] شل وط

 یساعا لوذو دجا یناکس هلایمومو یرهناعیعشو هنارلد تاکرح

 لزهطقن روکذم هلیسهر یراءادقاو تغ كرلبدنفا دم ییباح

 اغلب یو قرەلىرىدلاق هلا لاحرب ناشرپ تنا نعد ندنس هلج

  تلصاوم هناہما و رورم ًارفظم قرەلوا برج هلتمرک قرهطریدقارپ
 غلا یموم كولب ترد نداهما ناهه ید نوک یسادزف و ه ردرلذعا

 نداعوس ًاناذ هدکو لب ترد کید و هلیسادناموق یدنفا دم یساغا لوق

 كناغوس هلا ایا هدرا هسا ش ا تک رح هلیسادنام وق یدا سو نان

 ندسنفرط ناب رع قرءلوا هرصاحم طخ یجد رازاغ وب نا وب هدنسهرا

 نوکو ب یک برح نالوبعوقو لوا نوکر ندنغبدلوا نیفتوطوربندهتوا

 نديك دشا نع هاغوس یدلک كرەدىا برج هناهاش د

 ندنوقرادمم ر نداغوس نامه لابقتسالا لجال یراک و لب ندا دورو وبشا

 نا او ر دم نا نالوا شا زاهخ مزرعه :ترابع
 ندنرلم وعه و تل وص نالوعوفو كن هناهاش اغ ندفرطییا بولاق ۳

 لکو عود ندزهطن یراودنل وب قرلوا مازمنا,و یناشرپ ةر راحود

 رفط هناهاش رکاسع و ۰ ردرلژعرب و بد ا مو هدنافلت یخ رب و
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 نالبزتسوک ندنف رج در وج 9 اسعنانل وب هداغوس ندنرلا رادتبا هطاست 3 1
 قرەلوا ناشر تاو هاب را مد نالوا وقد ره هد هلن اف و تل وص ۱

 ردرلشع أ رارفو تعحر هل | یرعمم تعجر ارم 9 هرتک تاغلتو

 كناغوس هلا مقاوم فارطا هلبتبسانح یس رصاح كناغوس خوشم هج ورب
 ةطقل یچد یسوط»ت لات عید ۰ ارفف ه یدلوا عطفا يارا

 رباخذ و قازرا نالک ندنز هلکسا یلحو هدفنف قرهلوا طسوتم
 ید و هاغوس نالوا زکر رک یرهنس وب تداعسردو تارباګ و

 رن هنس وب نالک ندع وم وندنداعس ردندنه دن وا لاصبا ندائاحم هعقا وم

 باش هنایسا و رمیادت هنره هدنص وصخ ی وا لاصدا هتاربشم باج

 :هفوقوم هنجآ یز) بفع و هب زج هوشی د رګ هد سد ۱ یدنوا

  e ۳ TTیار هزرفم رب ۱

 هراس هبا كب ىلضف یالارم نانل و ینادناموق یمفوم هم ون یصزوصخ

 رولاطر نانل وب هدهر وک دم هطدن هنج ی ۵۱ ك هطقت لیاع قردتل وا

 هتوف هسیا رولک مزال قم وا تکرح هفرطرب قرهوا قیرفت ندنوق
 ی.هطقن لئاح مه كنابرع فارطا یثان ندتناصقن كجهدنا نابرط ۰

 ییسهرباخم طخ ید تالناحم هلا لحاس هدمهو یرلکحهدا موعه هنرزوا

 تا اب هلا لاغو سشدلشالک ندد نایتصح یرلکج هیلبا عطد

 ندنکحهلروکت الکشم هدایز اهد هدشیاهسا روتلوا مطةیسهریاخت طخ "

 هدلاح یندلریدنلوب هدنصهنارجاع رظا تن ندسائاګ یهطقن همون "



 و 11

 هدهناس هتک رح هن رزوا اغ و هلت وف ردفزوح وا ثاکب ضو هبل ایم وف

 هنتمج اغوسس ندهمونت هلتروصلوا هیلایعوم مه بولبربو رارف هام ۲

 یواخ ین هندتع و هوس نوصحو نیس هباع وس هد رسص ول ی مان مرغ نا

 شلپا مجو باج ییایقشا یلیخرپ نالوا یسهنوع "هنوخ هدنسهب رو نانل وب

 هدروکذم لح موق رم ندنشدنلا ربخ ندرمشع ترضح فرط یتیدلوا

 اتتفب رصملایع ینوک یستربا كندورو رکتسع نداهبا رکذلا فلاس
 هلیسادنام وق شاپ یزوفیسح ا ولرم هلا بدن رت ك ولب زین وا هرزوا قلا

 یابعشا قرفصاب هلفغلایلع یهروکحذم *هبرق وشراق هحابص ینوک

 هچاههوق هکیسادعام ندنرلالوا نازیرک هللا ناج محب صیلخت ند هم وقر
 یاح هدب رفادرو ۰ ردرلٌنلوا تم وام تسد حاللس دک واچ هه ج

 هدیهاشداب بانج دونح نازاغ ةع: یس هفاک ن زسقلوب تماللسو تات

 هلا رارف نداروا ه دزیهگ نا و كن هعلق هدر اصوصخو ندرک "هدر

 ریهش سر نالوا تدسفمو لالتخا هربا نابنج هح وره تقو "هنافا الب

 ید ولا توادع دوخ وید كرورغم قش ما” مرع ن رع م ورح ايشا

 هرکص قدا ونال دخ نامز هداتفا هل یهاشداب دونح "هناشت ك رھ هناد

 ناسکی هلا رب فول تولیقا یرانصح كنيع م موقمو قردلوا

 ندهناهاش د ونح هل رصد و رقط لاک هدرهاشب دان هب | وت وطس هراس ۵ رشا

 رک خاو ۰ رتشعا وا نتدۆغ هن اغ وس تلاش یا دمانف ور جات هنگ

 هل وا هم وق رم تاصع هسا ببس هنسمالک ررمضرپ جه هب هنسک ندهناهاش

 2 ردشمام هوا ین رالدیف كس رلکنفت یر تا یخ هک ردشلرب بصاب هلثعورب



mM 
 N ق هرم 7 افشا 1 ادسعا ف و راک د ظا e نشا جب

 نالیاق مشهدی راکفا كەر وک ند ردق هرفن ات ندنرلت ساف 9

 للاخ و تمادن لاکو * رلدلوا ناز رک فرط فرط نار و دن وب ۳

 ¢ ساکع )و ( مکلع ) ۱ نوک یسادرف قره هرایبابسا كتلراص هناها نماد 1 1

 . ناماهنرادب ندنراکدتبا ناسا ضرع تواک فا یساسور بش كنلئنا ي

 یمه ربا jez كات ره هنرزوا مازهناوبو * ردشاربو یراهقرو
 لی 2 هنا هك رعد :٣ او کد صان و ۰ لس ۱

 نانو هدروک د لع ید ینیلاجا ملا لار هدنسانا ساک وشاو
i 1۱ هاها رک اچو لیک شا طح نالوا هس هلک قیعش هل رار واط ۱  

 روکذم مف وم ڊوسا رازنهلاو هنواتشو ینا یک تعا هجاهم هنرزوا
 ۱ ك 1۳ ۰ 0 , ۰ ۷

 ا و یریدن تلک ع یماتمع اق هس رح ناک را ینا ول یاد ام وق

 هن رل هناراکن وانو هداف تیل هلسهرن یسهنارلد تاک رح كل هناهاش

 ارجا هن رکسع تاکرح یخد هلا لاخر هرکصو ة ردشالر و تصرف

 ردراذملوا لیکتتو هیرت كرهلبدبا

 1 رمیعلب ۱ هرکص ندک دنیا تک رح نداده و د ك ضو هلا ی و ۱

 هت رزوا هناهاش رک اسع قرهتوط یززاغوب ندا اضتفا یسدیصاع لئاق

 هناربلد نالبرسوک ندنفرط هناکولم رک اسع هلرلطشاب هنتخادنا حالس

 تاسفلت یلیخرب ندنرافدلوا ناشیرپ ایعشا هدناوصو موه هنارفنضغو

 ىلئاف ( رام ) هناهاش رکصاسقو شلدا ماود هلو
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 ا ك تيفال اراد لئاتف ملک هلأ
 راح ود هدرایلثراجب هل رل هنارل د تمه كنهناهاش رکاسع كلذک ندنغیدلوا

 بولیدم ابی رخو قا رحایرلنصح قرهلواعفدو درطبول و ارامرات وراسکتا
 تاذ هوا لئابق نالوا رکص ندکد لک ید ودح ث رزان م ردشملک

 ناما یراقدلوا لماح ندنراک دنیا ناینساو ضرع ه یرشم ترضح
 تم لرلنوب هن رزوا یرلللا هب ارا هلا یعوم رم بولک ین راهفرو

 لاک كردنا تکرح هناغوس نداروا ندنغدلشالک ! یرلقدنلا هتعاطا

 ا نرشنو یعتج وا كس هعوو مرغ نا اکر هلا رصد و رفط

 ردشلوا/لصاو هباغوس ینوک یجیزوقط

 لح یب هب ڪک یندودح نرام# هلتکرح ندهمونت هيلا یموم رم
 لّاحتندنس هلج كر هطلت دنل و هدنرزوا یرلغاط ارسسنیکدهروک ذم

 ردشغت اتع رع كرد هرباخم ر اد هنآ ارجاو تاک رح تروص هللا قوم
 اشاب یزوف نیسح هبلا یعوم لوا ندزلوا لصاو هاوس هيلا یموم رم

 یوم یاشا ندنسل وا سل وأ قوس ةن مح رفح هدنس وش راق كناغ وس هنن

 یخداشاب ىلضف هبلا یموم هلینیعم دوحوم هرزوا قلوا رمط هلا

 ۱ تورم لئاف نالوا شماخا ناسا زوله قرة وا تربل
 هنعاطا هر اد یس هلج رب تسوک یبهاشدا ترضح "هرهاق توطس

 ير هلا اد ندتسمرک كاولنا رپش لالتخا ومنا ه ردشقل وا عیلمنرا
 ردشعا دادتعا یرادقم نوک زوتوا ردو هنش نوا تالوا

 كالا طاشحا یر دن رزوا ینادنام و ترضح یاپا نالوا ۳

 ندا دورو هطوا ندنهدلروب ةيحوت ةمهنارجاع هدمع ینلماتمع اف

 هلا نوا كلوا A نديمتا رشم بناح ه رکص ندلالخا یلاع صا

 ردشلردنوک ه یرجاع فرط
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  3دیک ام هر یر: یضح یدنفا بد: دارادرنفد روم ۳ هنالیکشز ررک هح و

 " ول دی نارا وا رم زا شاد هاغوس هطوا ندلالتخا اهد یزرومأم

 یس هعطق ریسع ندنفیداوا لصاح یموشیاسا "هداعا نیکسنلادعب لالتخا
 (لئاحم ) هرزوا قلوا طومو نحل هالو نع كحمدا لکشت ادد ۱

 (اپا) ندنفیدلوا رابتءاو دع قاشس قربهوا یرقم كلفرمصتم
 مات وه N O و
 دب بک ید یرلهیحات كرلت و و تونل وا سس و داخلا یلماتمع اق رالع

 فرط بول وا نییعد و بصا رار دعو ازاد اتم اف ندا خا قرهنلوا

 ۳ رام یس هلسج 4 روم تیعم رکید قرەلىزاب ی روب ندتيالو

 وا مازعاو قوس

 كتا یوادت ۵ ندنفادن رغا یرازوک كناشاب یزوف نیس> هیلا یوم 3

 4 هر لو یرط هم رک هن داع رد هرزوا كلبا اوهل دمت هدیه و

 هتداعسردیحدندهدغنقو هن هدفنقآ رحم هلی رطقیهش نداغوس و * ردشل ریو

 هلی رط لئاحم یراروعآ» تیعع هلرلماتمع اف هدفنفو نادغرو رهش ی
 برج روانو قم ندایاع هر ههو هدیس ودنک و كلر وک دسر

 هر داعسرد نداروا وه هدفتو نداناگهدکب دیشر ماتم ۳ یرابرهش نرصح ۰

 ر نان وب ققافر كرملا یوم ربم و هژ.تفافر تاک ضو هرزوآ ا

 هننسداو كناضلاهبعو هدهار یان + اردرلشاک هلئاع هلج هللا هناهاش

 دننرزوا هناهاش رک اسع ندنفرط # نصب ندنرادودرح كرات را

 سۆز ژ هیلفید و هناهاش اب بر ندنفرط 7
 ey نداد ینرادولا تاب دوحجو قرولا ینرهسوصم < ّ



 ۾ < ۷۰ ¥

 3 گپ جج هب ههو هل رار ومأ تیعم واتم اقر ہش ی وداهاشر ؟ اسع نالوا

 ی al ی ود روابو نیا ات ل راد یک گندم أ تدوعو

 ردشلردنوک ھنن رالعو

 ةیایس تعوکح قرهنلوا نیت ریحان و یرلتاما ءى اف فرط رهو

 اس : هدنهج ره هنتاشمت وت ور كنوع عاص مو هيعر روما بوتلوا سس

 ردن وا

 ؛هملاطم ۱

 یدلاها ارشد ونهو شمللا هیهرادا تر هل طی ندنک وللثم و

 برح نف هدعاف حراخ هدنچبا همیسج ٌةط رب نالوا شمامتا ناهتسا
 كرار واط هلا لیکن هددعتم مقاوم هدهدیمب و هفاخم تافاسم هلو

 فعض هتوف كنهقرف یشردنلو هدلاح ر یینغاط هلسهمافا و قوس

 هد هک یر هلو تواد۶ یوج تع ی لد.سو : وبجو میناب رط

 تانهروک دم لالتخا هلتکرح یزاتواقش قورع كرلودع نانلو هدقاح و و

 باوج ههردقم لارس هسلارولشد شلوا بجوتسم یروهظ

 ار واط ها جلا بس هنر وهظ تاالتخاوشاعفاو رد ز ق رهلوا

 یس ر دنلو قدغاط هدهدار ثاجهممدا دادمتسا و هناعا هن راز ر

 ردیسهلیغارب زسطابتحا هلس كناعوس نالو کرم لبصا هلصوصخ و

 ملا لاحر نانلوا قوس رکسع ندم کیم نود هدوگذم مقاوم طقف
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 هکر وام نالوا قوبس هرلار و و بولوا یرلعفوم هبوت و اسص و ۱ 1

 هب هر 8 دم لاحم تقولوا رار واط وسا نره و ترابع ندر واط ۳ 1 1

 شمامت ا نامتسا رونه قر هل ری دناو طابتحا هدهطقن ر قرهیمنلوا قوس

 هروک دم تاهج كول ادت تکرح هلبسورص هنن رزوارلنهج نالو

 نت تعاطا مدع هلسارجا هب رکسع تاکرح هجا وط هدنرز وا

 شااسا هل روصو و كلر دتا نامتسا بونلوا هس رت هلنماع لاق

 طم هردراو یسهرطاخ یدا رولک مزال ثریا لاا یوم

 هشاب کید بورکندسشاب رب هشیاهلذاختا لوصا كروک ذم كاسم ۳ ۰
 هدرفنم ۱ وصا ورا نی شا وا حاتم هنامز یت را ر قلوا لصاو

 كما رو نادم ناز ا افا و هن دادتما ثنهبرکسع تاک درحم

 يروا تموکح ار وش رابرد رک ینیدل وا یبم هندصفم

 هعورسشم حلاصم تلاها ردق هنا کود تاب هس فک هدب وک

 هدننلا هر ر ڪڪ ع ةو تم رک 7 ندنفجهممهلشأ هند اس و

 یا ا 2تا ور ا حلاصم هنر وص وس قرەلر دلو

 ۰ ا

۲ 

 ۱ را

۸ 

۳ 

۳ 

۳ 
 رو اط ادو دم هلزهح ینج هلوا مولعم هدشع افارفح هدا و 1

 قادرا 4ساوا شر دلو هدهطش ر هدیر ز وا یراغاط ا ندر

 : ناونح فوج ك هدر وغآ 2 واوا تبوعص هداز هالو را و

 هدابز اهد كرکو روباط حوا رک تھج رب تاذک ی نج هلوا فلت
CE 
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 ۳۹ ینج هشنلو تالک تبجوم هج ه.اقن هم aA ر دشا تکر =

 رللالتخا باج ردقنره . ودا تئ ناار و اب مقاط ۳

 قافوا هنرزوا اشا زار واط نانلوب نان هدهسلا یدلوبعوقو

 تبوعسص هلوا هجلاقنا و لاما كرهدنا تکرح هللا راهزرفم اغوا

 زا یرلشلا قوچ تو كلو كم هلتوقزا هارهمروک تاللکشم و

 رطل درو aE امز رب

 ,  شدر نامش یودرا ی درد د ینا لکشت دلع تاه وکح

 رس قره روب هبح ول یس هعیور ھر تاله ر 1 هنس هشمع ن رگیا ی

 تولوا ییالآ رم فیدر رمزاو اشا نط صح نالبروی نیل سه

 نیعد هند رس هد دح بول روب هیج وت یس هر قلاول رم هنس»دهع

 واسم وکح و ی بیک و گم تالو اشا رهاط نالبروس

 یناهرزواقملوا وام | رّیسا دغا ج“ رسا و زرومآهجاف ر هرزواقلتثاللوق

 هدنلناوایسنان ن سشتهروکذ م ونس هیطبض رک اسعیراوس یرادقم كولب

 ةیطص رک اسع هلا انا یطصم یقسهتهریسعو رایدلوا لصاو هن هدفنق

 هب هدندح نالوا ق؛روم ام لع یخداشاب رهاط هيلا یوم بوقیح هن هدف

 تبالو هرکص ندنعاقا نوک جأق رب هدهدفنق اشاب قطصم هيلا راشم
 یتوک رازاب یګ درد نوا كروک ذه رهش هللا یدنفا قئاف یسګ وتکم

 تاک ر حو ادت ورا لیکش تم وکجب هحرسع طوف 9 ید وا لصا و هل ڪش

 نک مس وم ندع داف سا :قبرا تی باا يەر ۳

 مات ینامز قم وا تکرح هن هنا طح نوعا ىع كناعنص مدقا نآرب
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 هلتدش .هنساک مدقا نآر كنفسصت بسع ندربشه فرط ندنکی دلک 1

 نت م ردیف داف یو ولا راشم ددا ا و هدقعلوا راظتنا 1
 هللا بویلشاب هسضرامت رار هلیسیقیچ هنهدقتق اهد هسا لصف ره
 كناشاب فرمصتم هسا یرلتیضح اشاب ریشم * یدرترا یصراع هدنکب داک

 طاقننالوا هما هدنلخاد ینلماتمعاق اهماو یس هاغوس مدقا نا

 تكيقونو یس زط رک لاوجا كمفاوم هلربسا رود واو یرعو
 دننرزوا نع ندفرط ریو یسلیا غیلبت یرلشبا كجا باجما دعتلاح
 راشم فرمصتم هدننفع یساغتارخأت تا رح وشاقح هنلوا تاج

 تعرب هدناب ویو رها وزرآ ی یتساک هاغوس " مع بویمروگ تفو كل ا
 مکح هدناداحش هسدا هيلا راشه یس صم رازاراا 9 5 هنتع رعوت رح

 هل 2 ندنغج هیمهناشاب هدیلاوح وب كندوجو نددتفا بلاغ یسشابکم
 قیفوت هنلوصا امدنسا تروصیخدیدنفا بلا _ روشلاح تلا طر وار 8
 د دېب یهیلا یعوم یدنفا زی دا نا ینکج هیمهربو طرونار دیگ وا 9

 هناغون اود سیرت سطح اشا رشم مدنا ه هدرتف ه ندفرط رپ و راما

 رانا ویخ ندا اضتقا نوحا نکیلاقناو لاها ریلشم زا ه رکلوق یررکتع رع

 ردنا تربغ هکم ردن و ؟ هناغوس یپلا راشم رب د نکیروی ا

eیسنرا هعج یع نم کر روک ذم رهشو ی شدن  

 ردشتا تع رع هلبا لاح وب باغوس نوک

 انتعم عقاوم ىلاثماو اا و اغوسو هدر ید یراتسضح اشاب ریشم

 تاعزاولو هناسهج قدنص زوب رزکس رسبدیو قازرا قلبآ رنوا هباهب
 یرارومْأم تالوو یدتفا بیدا هبلا راشم و ینیداوا شعا راخدا

 .ییئاحم هرزوا كغا تکرخ هنتهج نم هدسلاح یرلقدسل وب هدنرلتفافر

 هداماو یتضاح اراظتنا هباشاب فرصتف طوف ندنراکجهدا فر رشت
 ینلماتمعء اف ابا هعللوا لصاو هناغوس اشا فرصتعو یرافد#ل و



0 > V4 % 
 بالو ر صم اد ندک د ترا رود هدکنلرپ ینانتعد لام صعب هینسه رب او

 هاوس هيلا راشم فربصت» هلتمج یرلکحهننا هل وا هللاح نالوا یر

 ندنسلوا شلاق نوک یا زونه هرطف دبع طقف هدسا یداوا لصاو
 ىع رەدىاعمو ادالادعب ین زاد مارمب دسلا یراتدن كن رلز ضح اشا ریشم

 س وا ارحا هلئروص وب تاس رت ندنهردل یا ی هلو هل | | رجا دروس»

 شاد ايمو رضاح ید كولب ترد كجهط دنا هللا هل تقافر و
 هدد ىع“ ر هدناعمو ندقدنل وا ادا دیعهولص ررحم هجورب ندنع؛دا وا

 یدیج مسر هدانعص عادو هدوحوم اع ۰ رکص ند دادا ارجا

 تکرح هسنتمج نارهش هل رارومأم تیعمو تیالو هلسمجاب قربا
 ردرلشع |

 نود ید وج وم ل رکسع نانل وب هدنرلتفافر كنبرلت سضح هبلا راشه ریشه

 هلسهدابز هدرالح نانلوارود اشا یرمصتم هيلا راشم ندنهدلوا هد هبت رم

 كناشاب لاو * رارروتب ی هلج مزب هساوا لالتخا ربا یروشالوط
 : واد تدرا ترد لرهدنا راتحا راتعشم و چم ر ردو ول ماش ات

 یکج هی ا لوبق كایح رب جه كره د رویشالوط ندنسهقرا كنس هناد

 یه هیلطاب كنف رندر ر ابعگ هدندفرط ر راشدردهراناذماطرب هدنروص
 راقا هنفا رطا ود

 كنەراخطخ کهدنسرا اغوس و اما هللا لئاحم دعبايف بونلک هنشاب
 هنسسار كن هر وکذم ةع نوحا یلیکشت هاک دانتسا هد رب هرا و ا

 نوا كل وا نوناک هلج هل رارومأ تبعم یربسم تاد هرکص ندک درو
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 ا هد تایل 6 ری یا طب اب نا زا |

 دی هنس هظواحم را هلی سان E ىج هلا هننشاب كس ةع ۶ عرف

 ریشلردنوک 1

 هاچ تابترت و تکرح نالوبعوقو هتسرزوا هزاع ةطخ چیم

 هدونف كر وباط یا نالو هدننهج نادغر یر تروص كد رج وشا

 هاروبال رب نانلوب هدهمونت و كناشاب نامعا ولری هلیقوس هنسس هلکسا ۳
 هنبسادناموق كرواط یا نالوا هدسعلا لاجر و كکب لضخ یالارم

 هل ام راروباطیتفافرو ع نع همیعش کر یلعیبامع 5 هب رج ناک ر اروم "

 ندنارج و قیقش اروباط نانلوب هدنرهلکسا نازج و قیتش و _ یرلک

 هلناناوجیراکمكنودرا حد كروباط نالوا هدایصو قوس ار

 ۱ ردشم وا بیرت یرلعا تکر ح هبهدیدج ارب

 شذلوپ نهج هللا كنفت یداع زممهنکیآ یروباط ترد كن هقرف هک هلو
 كنفت یلهنکیا هرمسع ندنغیدلوا كنفت یلهنکیای ر واط یکیا نوا بولوا
 AEA FP نالوا هل ۳9 ےل هلا

 یکرب و یعتج وا و ی رب كالا ی ید وا و ىج

 یادم زی دا ۳1 رد كنالا یعنشب و. یعنکیا كالا
 یس سا و هلا هدنر کرم راضق هللا هناهاش ی روباط

 رک اسع ردق زوب نکس كب هرزوا قم وب یراوس یعبر و قلوا ملغم

 یرونو تعفرماتمع افو  رلکب ىلع دج و ییسحیالاریمندا مماو هیطبض
 ۱ ندراروباطوبشا و قر هوا كلر :هلیسادناهوق اضاب نامع اولریم رلکب دمو



 و
 رنک الا جر و اغوبس و دز يروباسط یجنرب كالا یجدرد
 3 ۱ رد نیز وقتا اا نجوا و انا یرواط
 زر ساداوقنال وا مدن روا قیر ط اهما هلیساد ام وقیدنفا هللا صيف

 هدسیلح كولب ترد ندنروباط ی درد تالا و هدنس هبهع عرفه

 روک ذم نالوا كلفرصت رقم هرزوا ی ولت رد گی و

 هلر وباط جوا هلتعمدسیلا راشع فرصتم اشاب ناص هيلا یجوم هدانا

 ا وا
 راروباط كحهدیک هنس هلکسا هد دح ی ه ساق هطخ

 یجنرب كالا یعنشبو یعنکیا كالا یتشکیاو یار كالا نج وا ید
 یر تالا یجب نالک ندنادغرو يلح لر دنا ه یحند)ناشیزر واط

 كالا یعخشب نالواهدقیقشو  هدفنق یجدیزر وباطیحرب كالا یو او

 یعنسبو قیقشیک ولبتردیروباطیعت کیا در رد و یروباطیعت

 دنرهلکسا نارجکولبترد كنر وباط یعچوانانل وبهدنارج ۳9
 ۹ واط ره و . راتحهنلوا باکرا هدرلندم نانلوایعت رز وا

 هزروباط نالیغارب هدرسع یرروصق قرهنلا سار سشیه رک ندنرازغسا

 هلا E ر ناتلا نوحما رار واط كحهدیک ندنعدنل وال رت

 با ادب ندهدشتق یتاناویح كن ناطباض و اما و یتاناویح ناشکی وط
 ندقدلا یتاناوبح نانلو هدیلح و ه لح هلا راصوصخحم روم ار

 نداروا بو دیک ا بص قردلا حد یتانا ويح نالوپا هدقیفش و هفیتش هرکص

 یراق عج وا لالا ی با نانوپءدنسدناموف اپ لو اولربم یخد
 ردرد كن روباط یعنجوا لالا یعنشب و  یعنکیا كالا یجدرد و
 هن رال لا تکرح هن هد دح رب هلیسادناموق د یوم یاشاب و هل رک واب

 اشاب ریشم اهد تولب زا رلزیلع ندا اضتوا هد هح ورشم تروص 3

 نادننکی د ران هک هب هم زال مقا و ن نسیکعا هلناع نداعوس یرلت سع>

 ردراسشعا ارجا یبهمزال تاکرح تایل بحوم رب ینادناموق مقوم ره
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 1 ٩ ریش ۱

 باه یار دیک زوال كح لك ها ةو i ا
 دل ردلک ها اشا ناعع هبا یموم و قرهنلوا قوس ه یخ

Eهدء.ص یتیدنلوا لوغشم هلراشا تایقوسو یتاسترت كنه می  

 یرلوکخندنکی دنا بس کحدادنشا هنن یصراع كناشأب فرصت یللاوز

 یساود كشدرد رول و هدأ وب یساود كنتدرد ب ویل وط نیشان

 اک دارد كرەدا ناب رک صالح ندروکح ذم لع هسا

 هدلوب وب كلا راشه ند دلوا طروبار یکحەدنا لاص “ا نوعا

 یاسطا یس ةن هناعم هنن رزوا یباعدتسا و زادک و زوس یدرسوک

 یتفیذلوا(ابردنوق وبیه) هناعلاب یخدهلایوموشخاواهلاوح ه هد وج وم
 كلریدلب رکذتا ییاجشا روک ذم طروبار هنرزوا یرلعا طروبار
  هدهسدا شلفاب هناجما قرهنلوا هلاوح هابط رسه رکسعهقرف هرزوا

 هلن NS عادل وا روس هداز كب یتناج كنسودنک لاح ةي

 شنا هب هرادا بیخ اا نوسروط هل وش لملکب شا ندناد رب

 هننروهظلاح رب سکع هللاذاعم نوراقیح ندنسهزارمش هکلب یهطخ نالوا
 لع كتاذ زب مدعم او رولنیغ یک اب نایک اوضح الم ی وا یداب
 یاشاب ندنفدل وا ندنساضتقا نحلصم تعط یسملوا 3 هدر وگ نه

 فرط و ندقدالکا بوروکی لاح كناشاب فسهتع ید هيلا یوم

 رادرتفد هرکص ندکدلربو معاواو تاغلبت ندا باج هدناب وب ندب رشف

 تایم الا 1 یر * و یکب لصف یالارمو یی روم تبععر اس لب ددفا ۱

 ردرلشمروب تعرع هب لح یرمشع تاذ

 "یهتهدیلح ید زروبا ونالوا كحەدا لفن هن هدب دح ینهناهاش رکا اع



 بد
 ناو هدقیفش و لب نام وق یسوم یالاربم ژروبط ِب دم

 لصت ا زال ماتم اف نیالب روک موا ارومأم هننک رج كرار واط

 هل.تفافر وكع ا ادنام وق هزرواطروک ذم یاب ناتو قو هدروک ذم

 هدنسادناموق مما رار واط نالوا هدیلالاحر ندلوا هرزوا كمروتوک

 هی لا لاحر | رخ وم كب : ىلع اممم اق هس رح ناک را نانل وب

Eهیلا یوم ربع ید روا نانل و لفروک نیش لج  

 ردشعا ت > هل ادنام وو

 يئ اروا توم دن یرم :hE نفل
 0 زی ) ا 0 "هل ق رهلا

 یسادرف ندتکب دنا تکر ح هب ه دعو رم اک ار ھنن رب ندرلشاق رونل وا

 .یعاعتسرسع هدنساننا تاک رج وشا ۰ ردشلوا تلصاوه هبهدفنف نوک

 هلاح رک ندعقاوم فارطا ندنکدلبا روهظ یلهتسخ ارلوق هدالخاد

 لر هیلرب دتا طالتخا هل رازب ر زر وباطنانلوا مج هدب واک هب هدعنق دل رک و

 روک ذه وه ردشلردتا ارجا لو جا هنارف تونلا هنجما رانودروف

 هی هدب لخ یی رد کار هرار واو ندر هاکسا یرلودنل و هنن رار واط

 هعف وه رب هددهاسم ثعاس یک اهر چ و ب ساند هنس هماقا رگسع هدن رلتاصا وه

 هقشب رکسع ناقیح ندر وپاو ره لر هیلرب دنا ظالتخا هل رب بولت زاقیخ

 تلصا وه هن هدب لدغ ندنعب دال وا راعشاو ضا هب اشا رهاط اول رم قصته

 ' ردشملا هنتلا هتنارق هلمخووب هناهاش رکاسعندا

۳ " 
 رومط تلاعت و تماخ و هذا وه ییبنط هلیبس یعوف و تلیکل هت رج از هو

 . رادزفدو یربشم تاد هدنیفع كنغدل وا تلصاوم هنهدغنق ندنکخجهدىا

 ید * هربعف * هل ان یلضفیکیراقدلت وط هنکل هتسخ همس ی لتدشیدنفا

 هلک هتسنخ ندفرطرپ ندنکیدلک هش وا تلهتسخ مان (باکر لا یا )



1 ۰ 
 تاب و هزا نهج "و قازراو راخد نال وا لب دیک ب هدب دحل ندق رط رو 1

 هدفلتشارغوا هلیلرمح هرارواوو بترت كنسهراسو تاودا هلاخ هتسخو |

 هتسح م وگ هدهدعنو تول وا ییط زس كن ەق رة ندو رط اشا یقرسوجته نکیا ۱ ۱

 رادان ما رها ددېنو دش ت تاغ هکب نسح یالارم نانل وب هدنسهناخ

 ندنراکدمەدىا صیطلل ی اع كهاراشم رلوکح نالو هدانا و

 قلارا ویو اوما نام (نسودنکه لر هک نانا دلا کک ا
 هدندفرطرب ندنکیداک روپاو رب لوم تام و رباخذ سد ندتداعسرد
 يا: هسک صاح یزدنلوا ناقتا هلیش هیافق تعا كز ویا و رکا
 سکر ههدن را یماتخ كرلشا وب هدنفرظ هلیلق نادم بوتلوا دع رب ز زدن وک

 یفلراک ادفرب رهنوحا افا نس همزال شاظوو تمدخقرهناهدنحا اروق

 یرومأف هرادا دلا يدر رو دیش دهان ردکع ا لاذاو قرص
 تلعرب باعک یک یسالو هدعمو یسغود ساب ها فک اع اولرمم

 ندنسعا باغ ییدنک ک تولسناب هدیرمشم روضح ابر کا قرهلوا ضراع

 "نانلوا هیلخت هنف رط یسودرا یدل وا بوسنم ید كملایموم یاسشاب
 ۱ تصحر ندى رشم فرط هنتع رع هت داعسرد نوحا كعا تع رع هر وا و

 یاتشا هدب واک ًارومأَم 7 ندعع هد مای وه یابشاب ندنکیدل رو

 ی ردقماتهعاق نالک هن هدفنف هل | یربشم تیعم نداق و رهدا تب رومأم

 هد كناشاب فک اع هلا وهو ٭ رلود اتع رع اح وتم هت داعس رد هلا ك

 ردشلد ا نیعن یدنفا اضر یشابکس یرومأم هرادا یلیکو سر هرادا

 یی رب رپ هکب نسخ بببط رس هیلایوم هل وب كناشاب فرصت ندفرطر
 صال ندر وک دم لب كبش که ندرا دغاک ییددزا بفاعت»

 قاقروق تاغ ندنز همان ماحرتسا نالوبعوقو هتربشه ماقم هد وب شل وا
 یتج هیمارب هشا اعردهدیلاوح و ویمیدنوطزب رعندسو مان یناح و ییهدل وا

 والم وب یزمراشادقرا رکسع هاب قح بانج ه ردشلتشالک | اهدنافرپ



 ۳ ا
 ۱۳ درنگ

1 

4n ۱ 
 یه لامت ا نورو ل نددبخو ناوطاو دیس راکفا
 ندنسعا راتخا تكهلاراشع یرللاح یکج هیمهر دنا لوبق هتسفن كناسنارب

 را رقتکو شراب رد هطیضءاب ندهدفتق لأم دب لاح یکیدروتک هعوقویالوط
 . یدلوا ضرع

 رکو كنهکیلم تئیهو هناهاش رک اسع نالیغارپ هدنسةعطق رسع رک

 لاک ا و ببر یناجابتحا هفاک هدهددنف كنوق نانلوا قوس ه هناع هطخ

 تاجاشحاكح هلک مزال یلاسرا اهدو ۵ زکسع تاک رح وتار و ندقدتل وا

  ضرع هرارقتکوش رابرد یراصوصخ تاییترت قج هنلوا ثدشت داو واو
 ندن داعس رد هناسهاش رژ اب رولاطر و ینه هرادا كن هف رفو ندکد لدا

 ا ا تیا ااا ار وار نالو هدو هرزوا لک

 یز عا تک رح همد دح ځد هلران وب نامه هلراروپاو كج هل ری دتیآ تدوع
 رادرتفدو هناهاش رکاسع روباطر و یرشم "یماس تاذ هرکص ندکدلرو

 ینادناموقرج ارګ و ٭ رقف * وك ىلضذ الار م ویرار وأم تالو هلدنفا
 لیمح راخذو قازرا یلیخ ر وراکب س یجب وطو دجا یالارم
 امحوتم هنهدندح وابک ارهروپا وا نکا ییرک, كدا نوناک قرهنل وا

 ردشم واتکر ح نددعنف

 صا نا وا ندب رشق فرط هس وا هباشاب رهاط اول راه قرص هدر دخ

 ) هنابح 9 هد قاسم اود تیا ج وا هی هدر لح هش رزوا راعشاو

 داحا تقوم عضوم هراروباط ندا دورو ارګ ندهرمسع هطخ لح مات

 هوس دعسب هک دعیح هروک ذم لع ۴1 لك رار واط روک ل قزل وا

 ردشا هيلا رلنودروق نوعا قافلوا طالتخا هل رو بولبریدنوق

 شوک لب جین نخ دال وا تکرح ندهددنفو ید یر ك كابا :نوناک



۰3 
 ۵. هنابج روک ذه هللا روباطو نیرومأم نانلوب یتبعم یرشم استاذ
 نودروق هحهقشب هدیفاظ یرلزیضح اشاب مشع كلذک كرەدىا تلصاوم

 دولت ماا ریش لا دورو هروکذم لک 6 ایتیشما منشا
 هل را زیپ هرلتدن | ل دم هبننا هدنحا راروباط روک ذم ندنرلک دلک

 كن ویق وص بوتلوا رعت یر وص هدهدندسح كرهیلریدتنا طالتخا

 ید هدروک ذم لڅ هلا قوس هلع ناسلوا ذاخحا هاک و دراو ینندنلوب

 تدم هدهلابح ید یرشم تیضح تاد ردشعلا هننلا رانودروق

 تعزع هنهدندنح هلتکر ح ندروک ذم لح كرد لیکن یی ەنلنارد
 یاهاو هدلب هوجوو ارکو نرومأمو هناهاش رکاسع نانلوب هدهدیدح و

 هلا یدمآ شوخ معمار یارجا لابقتسالاب هدروک ذم موب ندنرلفرط

 هدروک ذم لح ربارب هلیسلوا لزان هنغانوق تموکح قرهلوا رهش لخاد
 فارمشاو هوجوو ةيكلمو هنرکسع نرومآم هلج لاب نالوا شتا عمج

 ریلصم ولاحهدنروص "رول وا مزاتسم یتغادونش وخ كنس هفاک ًاباطخ هبهداب

 هن رالګ ی. هلج هرکص ندک دنیا ارجا یعسر قطترب لزوک تیاغ ققاوم

 ردرراشتیک

 ۳ ندهن یسع هطخ هناهاش رکأسع روباط زوعط هرزوا حورشم هخو

 ٌدقرف اناذو ندکداک هب هدب دج ا , ید رانلوا هلیسادناموق اشاب یلوو

 ندودل رامیح داوا ر , نانلوب هدەدب لح تولوا ند هیطاتحا

 تیارشانیتمو اش ةا شما" تا ا اتا ام رکاسع ز واط نوا اک

 دشت وا

eشلوا :غفدنبم نوت نو ر را ږکح الع اروق  

 اذ یراترضح اشاب رشم هدهسا شا یرلنودروق جد كرار وباطو

 نمدس#» نكلزمضفيكو . نمردلا كر هلك جازلا فرعم ندمدشق
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 اار لئدش تاع بودا دادتشا نوت نوت يلهتسخ قلارا و نکیا

 هغاش ندنفدلاح هبلغ هسنتربغ تلع قرەلوا راعود هنعجو هدعم هللا
 ددعتفو  ریولوالوغتم هلیس واد كنتاعرلوک> ندف رط رب 9 یدشود

 فکر > كنودرا یراودنک ندفرط رکیدو * رولیجا یرایفاب ناولهب
 یه ا روشارضوا هلا تاثیشتو ربیادت ندا اضتقا هدنل و

 هلتح ییحهلوا هدب لح ید تاک رخ اسا ندنش دل وا اعنص بولطم یده

 كنوب + ردكجةلك مزال قلا ندرللویو تهج ین تاکرح طخ
 تاذلاب هنا لاح هتسخ هدن مما یعط كنس ةطد رخ ندا اضتفاو قق

۲۲۲ 1 ۳ RS 
ANON AFC! i SOLD aT 
  Eی ۱۱
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 تبودبا سر ید نیسم مر كناعنصو قرەبا یس هطد رح یاشکتشا

 قناکرح تیفیک بوریدتا خاسنتسا تسهل رب قرهروق یتاکر ح طخ
 راد دتا مدعت هدنل و ضرع هزار وش رابرد

 هل ارتسا یراکم نانروک یموزن نوه هب رکسع تاکرح هج نم وشا
 هنس هاکسا هلن دح هنیرغوط ند رغوط ندنداصسرد كرباخذو تاب

 ندنسل وا شرب دابن هب هيلع هناتسا لوا ندتکرح ندرسعاهدیسلردنوک"

 هدتعل وا راظتنا هن دورو ندفرط رب كناهمو رباتذو رازتسا روك ذم

 ك رةلك هاو تب تام و رباخد نالوا كجذلک ندهدةنف جد ندفرط ربو

 ندنراروباو هرخذ كج هلک ندنداعسرد نکا هدشلراقیح ندراروپاو
 ف تعرس كروباو روك ذم كردا دورو قلارا وب هدیسدرپ

 نانو هد دح ندلوا تولوا نان زار باشل یدرا ج یصوصخ

 لرویاو روک ذه قرهنلوا هلاحا «یدنفا فیضللادبع یسشایکب كروباط

 ردشملوا تربغومادقا ندنرلفرط رار وهام هلال هدن رها یسهیلخت تعرعس

 هک هلی وش مک هننددص يتاک ر ح كنو درازپ هدلاسیقیدل وا هدنروصوبشیا
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 طخ بولوا هفاسم کالتعاس شعلا, اعنص نالوا نولطءفده ندمندح ۲

 شات وه هردشلریو رار دکل زا لیکن ندنرزول ( ا ) لس کک
 لبج هجو ینج هلیشالکا ندناعوقو نالوا جردنم هدرا هسا یبس

 شعادرفت لئابقلا نیب هدنع یاد لیعاسا نا نسح نانل و یرمما كلزارح

 تح یرالحم ردق هب هقاسم تالتعاس نوا هب اعنص و شا بسک دادنتساو ۱

 یی دقت او كمرب دا نایتسا یعوق لوا لوااقاطم ندنسلوا شما ةنیکح

 یتیدلوا هد وجو هجرد كهرتسوک ییهینس تنطاس رمدنو رهق هدااح
 مال كب ندم رل کید :مدنویلدیک قدروا نارج لب دباش ول
 اعنص لروک ذم لبج رار هلیغج هنلوب هدتننما مدع كتاک رح طخ هسلک

 هدلوخد نیح هب هناخ رب بولوا هدنسهاثم ینوق كنهر اس دالب لرکو

 هدنسهرادا رز كموقمو ییحهلوا نیک یھ ندراود هد وقارب یوش

 هبورلیا دیک دچا رضتستو مق یراهعلق وب ندنشدلوا راهعلق قوج رب
 ندنکو دا فلاح هه رکسع تاکرحو هبرح نف "هدعاق اناذ یصلک

 ردشلروق ندنرزوا روک ذم لبج تاکرح طخ

 ه ده_زمه یندلبنل و هتل راح تکرح ندفرط رب و یدل وا رانتنا

 هدنرزوا تاکرح طخ نوعا كمالروك مسوعو كمالدا عياض تقو

 محو نان و هدلع مات ( لخات ) هد هفاسم تعاس رب نوا هنهدندح

 قازراو هرمخذ قرهنلوا ارکتسا یراهود یلاها هروک دم لح هرزوا

 روک ذم هدهنسا هدهیئنس تنطاس تیعلات ردسن ره دوج حس موق رع
 مذآ رب ساد وا 1 یک دم هتسسلا جسم ندنسلا كن هالو



۰ 
 ۱ 4۰ نم هل وا تینا هتفادص و قلع یدرتسوک ارهاظ هدگب ندنشدل وا

 راو داسف ۳ هدن رمصم هدمه و قع وا هداعتسا ندموو رح م هبلع ءاس ۱

 موقع ند رشم ت رطح فرط نوعا كمالرب و نادیم اکا هسا

 لحاب ادتا ندنهدلناروط هنازانروق قرهنلوا تاقیطاتو تاقتا هدنفح

 یصجواو هلستقافر كب یسوم یالا مم هرزوا قلوا فشک یسهطقن
 یضیف دجا یسشابکب هناهاش رکاسع كولب ترد ندنرواط یجترب كالا

 هرمخذ ةنفرط رب كن هعلقو كرهلردنوک هروک ذم لح هلیسادناموق یدنفا

 هدلاح ینددلوا یرب نالوا حاتحم هرو یسیسلخ نوجا قوا راخدا
 هدوج حس موقع ید یرمایکج هل ری دتا رمل هطفاعلا لحال كراخد

 فذکی شا هدنتلصا وم هروک ذم لح كب یسوم هلا یوم ه ردشلرو

  ندکد ردشلر بوقوص هب هعلو نکی لرمتسوک هدزرط یک ردا

 نوک ره ندهد دح ةسرزوا كنو # یدتسا تدوع هب هد دح هرکص

 یدنلوا راخدا قرهلوا لعن ریاخدو قازرا هنس هعلف لجان ندفرط

 ۱ هددسلا یدنلهدز یخ ۳ ندنتلع ارا وو هناهاش گاو ناطناضو ارا

 یساوه كلح نالوا هاکودرا هرکص ندفد لوا عفدنم هروک ذه تلع

 هب هناک ولم دارفاو ناطباض كرک و ارحا كرك یروص كزویف و

 لصاح تیفاعو تح "هداعا هجودرا هدتفرظ تدم رب زا بولک ینا

 هناعنص یر ره كرهلک هنقناس لاح هحدوحو هناهاش رکاسع قرهلوا

 راب دالشاب هکمهرکو ک یلاثم نالسرا ررب هدنلوب ا تک

 ندنوک ندنکیدنود هتک قلارا وب سدر یلهتسخ كن بشم یاس ناد
 هناخ قرهقلاق ید ندکشودو بولوا انور افشو رب باستکآ هنوک

 رک ان هددسا فیعص ردقن ره هحدوح و ۰ یدلشأب هک رک هدنجما

 كمروک ییهناهاش رکاسع مه ندنکیدلنا وزرا كمروک یهناهاش



 ۳ هو 1 |
 قلوا ار هنابرع و راش نانل وب هدهد لح ندانابف فارطا 0

 قرملوا هدلاحرپ مظتنم تیا هناهاش رکاسع روباط نوا ن 0
 هلا فبرشت یهاکو درا یرشم تاذ كرهلدبا هداماو هئیېت هدهاکودرا

 نکر هب هطعن بسانم قرەلوا مالس عقوم ٌهتسب فص هناکولم رکاسع
 مسر هدن روسص لکم بقاصتم ییراک دشا لوزن هرداج نالوا شئلوا 0

 یدنل وا ارحا یدیک

 تاس و رباخدو نی زڑسا یراکم ناسا وا راظتنا یدورو ند داعس رد

 ااذو كره ریدسناکد را زسا نالک لواب لوا ندنفیدلشاپ هکلک یپردب

 دوسحوم ید ناسا سآر شم رک نانلوب هدندزن راروباط ندلوا

 ۱ یدلدا ترشا ھو اد هتکر ح تولوا
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 o هترزوا رارح لبج هرزوا قیلوا بوأطم فده 9۳

oهیچ یلعبض كنسهملف هراتعو تکرح نالوا  

 تلصاوم هن هد دح هرکص ندک دن راشنا نانلو! ناس زر محو رب

 كنترام ا و ىجا زوتوا كنب ريشم

 یعکیاو واو یر كلالایجنرپ رصعلا دعب ین وک عج ی درد

 هکررواطیمر كالایعشب و یجنرب كالا یعنچواو یه وا كالا

 كب یسوم یالاربعو هلیسادناموق اشاب یلو اولربم روباط شب ًاعچج
 هدنماظن لوق زروباط روکدم هدهاکودرا هلدتقافر ۰ رتف و ۾

 تادو ندهد وا اعد هجو یادا تولوا مظع "هداتسیا عفوم قردلوا

 یدیگ سر هرکصندادبا اقا یر قطع هد نوح تکرح ندب رشم یاس
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 تبولطم قدر ط هح وتم رالوف ندا رور ندع“ ر لح قرهثلوا ارحا

 یدنلوا ماود هتکرح هلتروصوب بولوا

 هدلجان ندلوا کولب ترد كشرواسط یجترب كالا ین جوا روکذ
 هدهسیا شا تکرح هلرروباط ندننبدلوا هدهدیدح کولب ترد بولوا
 هل وا نوعلیدبت نوا یوا قاعلا ندلحاب جد لول ترد روک ذم

 ترد هلیسادناموق ك ردیح یسشابکی ندنر واط یعکیا كالا ی

 لولبترد روک ذمهدند ورو هرو ذم لح زار وباط هلرهلب ردن وک هلجاب كولب
 هدلجاب هک ولب ترد نالوا ققافر كب ردسیح هیلایموم هلا قاڪلا
 یدلعارب

 ترضح ناذ هیعاد لیعاعسا نیا نسح ج نالند یرما زارح لبح
 ید مور قرهزا را هماشتاغلا هداننا یتییدسل وب هدررسع اهد یربشم

 یتیالوبعفو تاراج هدلوب وب كرمدا تدومو بخ راهطا هدنراباوج
 هب هد دح ودرا ۵ یدیشلردن و لات واق فیط))الحال هم ؤو ره والثم

 بهذمو ليڪو هدهد دحج كنسح ج موقرم هرکص ندقدقیح

 ج نانو یسهراع هطساو هلبارلتاث وب هدزرااد رخآ ند هیلیعاعما

 و یا دقت هنن رلترضح اشا ريشم هلیسهطساو ندلا دعس

 یر ر د اشایرمشم هد هسا زدنا قلع راهظاو  ررهدنوک. راهضبرع
 یرشم تیعم ندنکیدتا سح یغیدل وا داسف هدنغامد ید كموقرم

 هد دسح وزندرا هنس قوح رب بولوا ولرسع لصا نعو ندنر هّیط,ض
 ییرسع نصات نانلوب هدنتمدخ تال هبطبضو هفطوم رکاسع مدنغهس

 ۳ توردنوک هی وتکم هلرمرب ویانا عام نوحا كمءروتوک دغاک ًارهاط

 ییراو كروکذم لج نوجما كعا تلالد هرکسع قجللوا قوس
 تناتم كنهصاق ییدلبا تماقاو ینلاح كموف م حشو ییراهبقعو

 یدر دتا فشک یفدلوا مایع ردعن هدنشاب و ینناصرو
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 4 دارطتبا

 هدهرص زک دا فیرعت ییرلبقل هیلبعامسا بهذم هددلج یجنرپ

 لسد ید نالوا قطان هللا میارش یلیها ( هیعیس ) نالوا ماد بقا

 هکردراو ماما ید هدنسارا كقطان کاره هرکص ندکد سا دادعت

 دال اشلطم ندد هدرصع رهو « راردلا ما یتمرش كنا ٩

 روتاوا !دتها هلبارلن ۲ هدنندو « روتاوا ادتقا هرلنا هکر دمزالو
 1 ۱ فا

 یدبا یددرب ندنسلدب كن رصع لعامسان نسح یاد موقرم

 ملع هاماما روك ذم الط . ردلکد ند هنڪ یسهملک4 یعاد )

 فبصو ولد یاد نوحب رود نوا ادتها هلن را هدند ۰ زم هلشد

 یرلهماک4 ةاعد ۱ و ؛ یاد ) هد4سانعامسا بتکو ۰ ردراشمالوا

 روند هب جدنا توعد ۰ ر رلعاف ما یاد و ۰ ردتمالع هرلماما

rw 
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 اه تب رس " ۳ ین ۴ ا

 كنلاها رلمرکم و . روند هک یرکم هتساهتف كروک ذم تهذم

 مدنع ۱ ردرالکد هدنسهمره یاد هدهسا یهالتشح و لذوفت كا

 یسایق ماب .ردیدالب کما یرل ةم لصا كناها روك ذم بهذم

 هنس هعس) ندنراماما و تهدم ییلغ# یاد کت ۰ ردصاخ
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 3 ا ا راف رکن ید تای تانآووروک و

 مقاطر و ناتسکتس هدایز یدال اب« ردقجهاا ناب هد یار
 بهزاد هنوکسم سوفن یماعرم وهعدزم ندنشدلوا ترابع ندرلهرد

 ۰ راردجاتحم > ادت ندوراشط 5 را4همن ران و توسهلوا اک

 هلق ر هدنرنامز لرا.ش داکو اناما موك اکا نایب ۳

 یسعن» ندر اک ۳ هدنکدتا ماسق هنرح هش رز وا هلق 9 د

 ۰ رارربدتنا تارکسع بوتوط هلترجا یرایلما هلیق لوا هدا فیعض

 حاص یاا و ءراردبا ما دختسسا قرهتوط هلنرجا یخد راماما تلذک

 هدیرانطو تواک* هل رحا ی راقدلا ندراارو ءراررو نذا هدحالص و

 هلا قلقرط عاطق كر هديا قادودسح هدیس رک ا او « رارددا شمت

 ندو نکا هلو یراشاشا رما ےک تاع اما ر رک نم اش هلسف ۰

 لبج هلز واعین یرادودح ودنک بواک هناشط ر ل وا هسا ی

 تقواواو «راردبا طیض یروک ذم لبج هلتهج یسهیتابنا ةوق كزارح
fا کد لبج ین ر ندراسرکم نالو یر 

 

 ا ندڪدتا تافو موفرم .رادولو ا لحم رپ هر وص و

 یاد و راردبا بصن مک اح وک دم یخ ىل:عامسا نا نسحیاد

 عابا هب هب هلسعامسا تهذم یغوچ كم ندنسالاها لج ید موفر 4

 ود 2 و يرللحم نوچ ر یرغوط هبامنص و ۰ رر دتا

۱ 

۱ 



E. EAI 

DOT TEE IT e are TT 

NOIR VANES 2 aD AE a E 

N O IRO O NTL) 
E : PEO rh O LR 

3 
 هدهسلا شت ا طض یزارخ لبج رده ره هروک < دم هل .رولا ۲

 ندنزواجت رانو ترا لئابق رکید نانو هدننب یدالبمابهلا زارحلبج
 ىراىلماب ندا بامهذ و اا هزارح لج یر داو هدا زارتحا ۱

 . رس ود تیدض هنن رب هلا لئابق ندیبسو و . رازمرو لو قدر وا

 یشک كب دوخاو رو کت ۵ 4: بس هساا راک ندمان هزارح ا

 ۹ےس ر تولک هرزوا ك٤ا تاع تطوم مدیننمم ك نءاد تولوا

 اهد دوخابو رادقم لوا هنن نوجا لیدبت یرلنلکه نس یلوا هدنماتخ

 هدزارح لبج ةيوانم هلو كرهلک هلفاق کد نود اهدو هدایز
 . رارولکب ودیک هنراتکلمقردلا ین راترجاو بودلیس ییرلودنک
 هظفاحم ینتموکح كنيعاد هدمو راردبا قاق | ییرلودنک مه

 هل وا ت را نداق نانا و یراتمشد كارلو .رار واوارادم هنعتسوتو

 قاتال یا د هکیلک ترس تفرش
 آر هد هک نیکسم را ۷# 1 شا ورد ۷ ¥ هدنتفاف و ید یاد و

 یخد رند کو رارولکهروکدذ م لیج ثكت كت كزەدبا لتس ناف
 راردک هدر وص و كلذک

 ندکد تا زارحا و کب رارح لبح هنر وص و ها یاد موفرم

 هنیکح جت یرللحم یربکا ردو هحن)اق یاس نوا هناعنرصورکص

 (یددا فب رح ر ردنا مادختسا دام ای ندرابلما ا
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 هلا لحام عطرد | لر درس ندهد دح هناهاش رک ای هدر و له مو

 ما (طدو-ح) دلا ا مع یس هعاق (هراتع) ماو هدزارح لح

 یجنزوقطكنترام رهش رو ذم هنس و یا كنه دل وا تک رج هلع

 یدنلوا ن تلصا وع هد رد تعاس فو ک ةي

 ا ا ااغ ن رز قار نکد هطیو ندهد دخ
 اک ندنه دل وا وص هدر وص كحدا هرادا یرل,راکمو یهناهاش

 كن رلیضعب ند)حام وبشا هح رک شلرب و قا وق هد رالع نال وا وص

 ندنرا Word FF > ترتک هسل و !شلز دشار قاتوفیدا هدوشلوا لع نیس یه

 نور خدا نادرط ل اکر حو یثم كن هناهاش رک اسع

 .هدانز ند وب كرهلد رو ا س دوسخاو ترد تیاهن ندو و

 تالتعاس شب یرکب كره ریو هلوم یزازدنوک بویمهلوا نکم كروب
 9 هطا وح قرنا A ۷ هفاسم

 لبج هم ؟ مد ماقا یاثثا هدلع مان (دب داک) نالبر و قا وف لوا نک

 سو هرزوا قلوا تعالصع هب رح نالعاو تیعجپ هدنرزوا زارح

 ۱ ینیدنلضاح هب هب راشكنيعا د مود رم یکیکب دادی شا ااا رابطو

 یدیشاشالکآ یسەدساف تن ندغدالا ید یرارخ

 دادتما یرادعم تعاسجوا یرعوط هطا وح عد هنسهدعاق كزارح لبج

 . نایلبا لیکشت یزاغوب نالوا یلجابالود راط تباغ یرالحم یرنک او ندا
 هرد لصا یک ینبدلوا نامروا قیض تاغ یس هلساسنم لابج بناج یکا

 هدهحرد رک نه سوک هلن هرغعص و هریک راجا دان ول ید

 ردن اک عقوم مان طیوح هدشناهن كزاغوب وبشا قرهلوا نامروا

 رارا دس راغاط ندا تاخا هدل وخد یاتنا هن زاغ ول طد وح روک ذم
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 لحو شلرک هطیوح روک ذم هلتکرح هلیتوط هلتوط هلیسهطساو
 لا كنس هش هزاتف و طا لاهن زہ لاش وارطا دا رک م
 طاقت ناک هدنرهورذ هروک ذه ٌهعفت رم لابج نامه بولوا هرد رب راط

 هنن رزوا هناهاش رکاسع ندراغاط فارطا نکا هرزوا قات وط همهم

 طاق ندفرط رب هداننآ و ۰ ردشمالثاب هما راکنفت ندنفرط نعشد

 یرلناوسیح یراکمو هناکولم رکاسع هدندفرطریو قر هلبتوط هروک دم
 اک هدطنوحو * ردشلر دذا هرم بسانم هدهرد روک دم راقلرىغاو

 هل وا ندنفرط تاصع یروا هن رف قفوا چاقرب هلا حجر عفت ددع ر

 یس و e N کلن هطعن ول 1 تو كرت

 قرد وا روفالصاهد هسا شمالا كنفت هل و ردعت ره ندنفرط تاصع ۱

 نوا نانو دعمل رصد یراهطفن موعهو هدا وط ر هطنقح هلئوط
 هده رص ییدلوا هدلدل زود تولبزاق ۳ نالک یلرکنو قادن وف كل وط

 هو ۷ )اس هرز وا كلرو دم ودر تولوا ندنف رط اشا رسد

 تاربرحت نالوا شازا رتاد هن رلکج هک هن رزوا اعنص ندزارح لبح
 ۰ یدلردن وکه م وفرح یاد هما نالبزاب رمآ ماص:ندانتاب لوا ول رم هلا

 هلم زدم مب یمادوب باوج ندا دورو ندنفرط مود رح ۱

 لو كناعنصو . ردقو یحالصو قح كن ەسەك جیه هکىتازواجت

 نداروا . ردراو لو همش نوح اکا ۰ ردلکد یبارو-

 ندارو نوا كرس الاو .زءهنفوط مررضر هرس < زکیسرولبپ هجک

 4 ملسلاو نکسردنا قزا ۵ کودک . ردسلکد کم كمچک
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 ندنزوب فی اهن 1( اما رسا كلوک ها ههعهد ناسنا هاوح هژ و

 فسا اب ك ابا لاها جاوا فلتو ناف كح هلک ود
 هک ر دغ رح رب نانیک ربخیب هکساضتقا یهذم فیرح وب :هتشا ه زولیدا
 هلستوق توبن اشاح من اشاح ینیدلوا كلام كنسودنک ههلطاب داقتعا

 ناشیرپو رامرات یتس هلجج كهناهاش رکاسع هلیسهرکسع "دوج وم هوقو
 هز ومضیال تارمثح ناسا و هدشاب يخد ییکحهروسک نفق كرا
 ۱ ۱ ردا رش

 ىلث تلون نانلوا رببعت هبتع ندكتا تلبح دنا باوسح روكذم

 نالوا ترابع ندړاایق كيسكو كسكوب رولوا هلاوح هن رزوا
 كالا یعثرب ندنسلوا شلتوط ندتفرط ابا یرزوا كلج ۱

 قلتوط روک ذم لح هلیسادناموقیدنفا بغار یششابکب یروباط یجب

 هدن رهدار ښ تعاس هدروک ذم مول ساک ول تزد ندنر واط هرزوا

 لحم كناصع هداسننا یی دشتوط هبرح راکولب روک ذمو شوا قوس
 نانلواعضو بوط رک ذاا فااس هدندفرط رب یسورذ كلبج نالوا یتیعج
 < کیش ندفدلوا هبراسحخ یلئدش تعاس کیا نولتوط هن وط ندکح هن

 روا تاتهاصع هننرالوصو تکرح هناعیعش و هنارلد كنهناهاش رکاسع

 هو رارف هللا كرت یروک ذم لبح ًاروهقع و ًامرهنم بویمهلوا تمواقم
 ي كسکو لا ناتو هلاوح هلو و هدنتیح ینآر كنهقع

 راد دلیا قاعلا هتاصع نان ول هدالبج بعص هلتساغ

 لولب یکا ندنراک ولب لوغارف یرواط یحججوا كالا یک هداننآ ويو

 هدننوردون اک هدنرزواغاطكسک وب رب نانلوب هلاوح هنرزوا طدوح یخد
 کر هرکض ندک دا برج ییخر ڭرەدىا موعش هح ر نالوا نناضع

 راب دا رسا یی هسیک تلا نوا نانل وب هد وردو طہص
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 لولب یکیا هلتقاف ۳ نسح لۇق واط فو یالا ین ر ووک دم 8

 الل قرهلوا برح ماودلایلعو كره ردنوک هنتهج یدنفا بغار اهد
 هل رلتربغو تمه لاک كنمدارفاو ناطباض روک ذ مر وباط ید هنت روک ذه

 NSN رول ده لج هت . هدنزوب هن وا كن هن اسا فلولا ط.ص

 هس رب رکید مروجوا یسهرا و هوردو تنور

 ردا نصحت تاصع هتاماکعسا نالوا هدنرزوآ

 لحم 2 کرم نادناموق ندنعادا وا هطن رب بسانم لبح نالتتوط ادتاو

 یسوم یالا رمو اشاب یلو هيلا یموم نادنامو قرەنلوا دانا روك ذه
 ی اقاعتمیراک ولب نانل وا قوس هللا اغا نسحیماغا لوق * زف * و ك
 یجریو ۰ یدلقح ههروک ذم طق نامه هلا یرواط ىج رب كالا

 دام یاب و ىرلقلرنغاو ا یرولاط ی يج كالا

 كالا جج وو ىج > وا كالا یجنکیاو ۰ یدایغار هدطدوح نوح ,

 ید ۲ OE نادنام وق الی ید یزروپاط یجرب

 3 روک ذم ندو برعت ققو قفَش ردف هب هر هلک هب هطن وضا

 رح الماک یے ھکل زا نوکلوا یدارفاو ناطداض یروباط كالا

 یراتداو شثوط دورا كلرب دناک د ندنرلک درو هلا موو
 یدنفا بوبا یساغا لوق ندنروباط یر كالا یش هب هطةن روک ذم

 لوةغاص كروباط وا هن قرەلوا طاتحا ه یدنفا بوبا یساغا لوقو

 یدلننوق ه هت رکید هلکولب چوا یدنفا نمار یباغا

 هدزاروا هدمهو مار دل یزادطقن موده هنشد ینوک دعجن یسادرف
 نادناموف نوعا قفلوا فشک یتئدلوا بولوا لحم دعاسم ةموعه
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 ناک هذنس هیونج تهح یتیم هدنفرط عاص كنهطمن نالوب یزک مع

 كيسک یسهدسعاق نوزوا یسهبئو كبسک وب تباغ یواح یتاماکعساو

 هلی كلرنسوک موصم هتسخاس رب هغاط كوي نالوا ترابع ندیضارا

 قرنلوا قوس یرولاط یحنرب كالا یعتجوا هنرلکتا كغاط روک ذم

 نوکلوا روک ذم روباطبویلوا لع ر قج هلیتبح اعطقو الصا ندتمجوا

 له قلا هقح ودل ر دا ا بول دنبال وط هدرااروا دکل واو
 جربرب هدنسهورذ كلبح كسکو  تااغو ن اک هد هیلامش تهجو هدنفرط

 لروک ذم لبحو قردلوا یراظفعسم كنعد هدهبنا لوس جوا هللا

 م وح یکیا یسک یسنریا هعج ندنفیدلوا هدیوجو هبترم جد یا
 هن رزوا رلهیضاو جربو لسبج روک ذم یرب كنوب بوتلوا بیترت لوق
 ندرلفرط هقرا ةنسهعلق ( هراتع) نالند یادلاتن ید یرکیدو

 رد هنناوزوا یبهرق هراتعو راغاطو هت تلسکوپ نالوا هللوح

 رک ذلافلاس یرولاط یجرب كبالا یهجوا هدن رلهدار هرکس نیعاش نمک

 ید یروباط یجترب كالا جربو هرادیضاو جرب نالوا هدنرزوا غاط
 تعاضو شلربدتا. تکرح هرزوا كا موحش هرالحم خورسنم هجورب

 تعاس نیلحابص بولیشتوط + رام ندلوف ىکا هدنراهدار قحت زوفط

 نصعم هدزواو هدجرب بوتلوا طبض روک ذم لبج هدنرهدار رب نوا
 ادعا ندرلندا رارف قرةنلا هلا ترح ندنرلودملوا ماست تاصع نانل و

 ندرومدنو دع رش تاصع یرادعم رفن چوا یرکد نانل و هدننورد

 ردراشاروک

 رلغاط قازوا رکید نروکی روک ذم لح ندنفیدلوا ید حابص قترا
 نایشا ضاب ندنز وا اھا دا هب هعاق رر یر ره ناک هدنرهورد

 ها دی سهل یا هدزاوا روت دم رواط « ردرلشغا هدیشک یراقارب
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 شدا هلتکرح هنارفنطغ ید یدارفا یرواط یجترب كالا یر

 یرفتلب هجاقو كرلدبا فلت یسلیخ رب بودا درط ندرالحت یراقد وب
 هش ندرواط روک ذم هحل واو * راشمریک هنسعلق هراتع كنيعاد

 یسهبرق هراتع كلبجلویب رکید نانلوا ماستولرت هشروپاط یمثرب كالا
 یروباطیحشرب كالایصشب روک ذمهدهرص وش د ندت سصنال وا هنتمج

 . برا هطقن هرصاحمكن هعلقیر واط یجن ریالایجت رب هدلاحیتییدآ و اهدکلوراب

 ًاقاعتم یران و بود ید یروباط یر كبالایصچ واو ۰ ردشع وط

 هدشب تعاس ینوک رازا تاهن ندنک,داردنوک ی جد كب یسوع یالاریم
 ردشمل وا هرمصاگهروک دم دفلق لاق 8
 ریز توت

 ایج یرلیعسط تیعضو كنسضارا یراهلفا نع كرو ریسسع رک

 ۰ ردققوتم ههدهاشم درج قمالکا بویمهلوا نکع قلدالک ! هل رعت 1

 رب ره بولوا بیعک تباغ یرللویو یتالیکشت كن راغاط روک ذم ملا |

 نالوا دننام هنصح هعلق رب یهو عاط رپ رهو هنتم ماکیعسا رب یناط

 وارب هلیسلر و تافل قوح كب كا ریو طبض هللا برح یراغاط
 ردمولعمهدندزن یاب را ییجلوا هلیسلروک هعطع تالکشم

 یرفکدلبا راهظاو زاربا هدافوو برح عفاوم كدارفاو ناطباضو اما

 ه ردنسح و ریدقت نااش ذبح تربغو ششوکطرفو تلاسبو یگنادرم
  ًاراجو الل نوک ترد نک د هنوک نالوا یسیصاح كندعاق روک 6

 كسکو و كد را یتیدنلوب كنعشد هدهد دش تایراحم نال ورخ ]

 ندرانوشروق نانلوا تخادنا ندنفرط نشد ندنغیدلوا راغاط كیسکو ۰
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 قرلوا هدننعکم هرنم مرا یرب رهو هخرزوا كنهناهاش رک اسع هقشب

 ندوراقو ا رولتا هلس هطسا و هک ام هلاک ملع ۳ رلشاط نالسا

 هناک ولم رات رصد رکاسعو ه یدا رولوک و د ناراب دننام مارآ البیغاشا

 هجاهم لاثم ردرآا قردیمس هنتامدص كارز :وشروفو ن اط ویشا هسلا

 رک اسع هدنابراخ وشا * رلیدتا ناشر و دار هدعقوم ره یتاصع هلا

 ۸ نوا و یلهراب دسعک قرف ندنوشروفو شاط رفن و ناطداص ندهناهاش

 ردشلشالکا یتیداوا تافلت بی ر هن للا زو ندناصعیول وبعوقو دیهش

 رب اغ هدنعافترا هره ناسکس ندنسهدعاق یم عاق هراتع نانلو| هرمصاحم

 انب یواسم هنسهیعطس حاس هجر طق كنابق لواو هنیرزوا هاق مسج

 بناوج بویلوا یلاصتاو طابترا هفرطرب حجه كنايق روکذمو شه وا

 هدنسوسق هسعلق نوګا قلعچ هن هعلقو ه ردشعلوب مورحوا یسهعیرا

 یا هدهیلاعش تهج یرکهدو هدفرش یو تهج یر ودا الت
 ندایصلقو راط راادر وبشاو تولوا یرانادرن جابنال ود تاغ ددع

 هرصاحمندنشدلوا یسهطعت رب دعاسم هم وع هلبس و * رووا ةعفادم

 ردا تارا

 كالا ا هونج تهح 139 تروص كنهرو لم علو

 قوس حد ندهدندح دیر واط یر كالا یمکیا قلارا ویو
 هدطد وح ق رهنلوافیقوت هدنسهطقن طدوح روک ذم رویاطندنشدنلوا
 ردشملا + هراتع یروباط یخ یک جوا كالا ىج رب نانو ندلوا
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 ۱ ) باهل ) عومحو (لعک ) و (نازوح )و (هرعنه ) هده صاح یتا 3 3

 (باسطخ ین )و ( یلدج ) و (لناش ین ) و ( نافعص ) هفکو |

 (نابصح )و (هلاقتم ) ندزناع لبجو ( مابش )و ( فارع ی )و
 . (یراخ سيح ) و ( ىلخاد هيخ) هدنراوج قطو (هخام)و
 ندتفاس شب یراتبدغب كتب ره هکلنابف كقت قافوا رکید لبرل هل

 خیاشم ز واعم یزفن ناس نران وب قزلوا زد هن هفاسم تالدعاش نوا

 زدم وا هداصا س را اضعالابیژ هقروناما هن رام ك 3۳ ناچتسابولک

 ٠ (مابش ) ندرا هطقن مهم كاو هقشب ندنسعلق هزانع هدنرزوآ زارح بج

iكوب كایعاذ فولوا یراهعاق (لهاک ) و (راسم) و ( جو )  
 یلاتشنا لوا ندرملا ههرصاح اهد یسهعلق هراتع هسا دجا یلغوا

 تاعلعا و كنار تتیا نصح هز وک خم عالق ندلتکیدتسا رارف هده را

 ینیدنلا +هرسضاحم تع هراتع نوعا كلدا ارحآ هليا یرتشم ترض >

 *قطص یساغا لوق كولب جوا ندنروناسط جوا كيالا ىجا هدنا
 یر: كلالا یعشبو هنرهتلق حوم و راسم هلتقافر یدتفا

 هنس هعلق ماش كولبر هلتفافر اغا نجرادبع یشا زو ندنرواط

 | لیعانسا یساغا لوق هبرح ناکراو كب ۍنوم یالاربم و ۱
 هتنس هبظق هخانمو یسهعلق لهاک هلی روباط یجثرب كالا یجوا ید

  ردشفلوا ما: رعاو قوس

 كن هناهاش رک, امف راظفڪ سم د نانل و هذن رل هعاقراتسه ماشو و حوتم

 یی رلکخ هیعهد.ا ته واقه كرەشود هتشهدو فوخ هلا یتنربخ یکیدلک

 راففلق روک ذم نتخنمقلطاب كنفت ندن رلکدتا رارف هلا كرت قرهبالک |
 ی هعلو ماش ۾ ۱ ردشعا تماقا هناهاش 1 اسع بولت وط یی ی اا

 ۰: دهد رزوا كغاطرب زوابمم نهم كم یعافترا ندنس هطفت هراتغ
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 و ۹۸ ست

eكماشو شب ر دا یاد واسم ا  

 ورم زویش ندنسهدعاق ال وا هل.تفافر دوحوم ید ك یس وم هيلا یوم

 مقاو هدغاط نانلوب یواح ن هلبفو هبصقر هدنرزواو نالوا هدنعافترا 1

 یهناهاش رک اسع هللادبع چم هروک ذم هلق بوقیج هنسةعلق لهاک

 روک ذم ه ردشقتا ماست دوم ریه ییراحاتفم كن علق ردنا لابقتسا

 هنس هبصق هخانم هلا رلک ولب رکید نداروا قرهلوا كرت كولب رب هن هعاق
 E eS ذم هبصق وسشراف هحابص ینوک هبنشعتو لر هلثا
 د ؟اسع هللا رارانفو رایت لاها نانل و هداروا

 ردرلشعا

 هن هناخ زوو * ردهدنطس و كزلتېج 1 اسب زارح لیج هخانم روک ذم ۳

 ینددلوا یلح وشراح وب قرلوا هبصقرپ یواع نناکد زویکیاو بنرق
 قرهل روق رازاب مسج تاغهد هعفدرپ هددتفه رول وا دم نوک چوا ولم

 < رداع ر هاکنزاح زول وا داتسو داد

 هه ا رازف ةا تالي دجا غوق رم لخوا لنبعاف
 هر هنا نصح كوب نالوا هناخش> هدننوردو نالو هداروا كرهديک

 ۱ ا ار ياق ماناوو هضم شبا مده هرت رو شتآ
 ٠ رارف ندنرلفوخ یر كب كنيلاها ندنراکدشود هتراغو اخ هنسلاها

 ۱ بولت ردت اادنیراب دانمناماندنفر ط ذيلایمومرععهدروک ذمموب ۰ را

 ناها قر هلیحا راناکد بولیرپدتل رم وشراجو ككرهلک ییردبب لاما
 ایا ي ردا فاش هو ق

 یش یسیسج رق (هرعه) بیرق هب هخادنم هدنکرح وبشاو
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 (هادبع ) یضعش لهاکو (.یرملایلع ) یرداربو (یرملا یسح)
 رب ریو لاشو توباق ندنراک دا تمدخ نسحو تقادص راهظا

 . ردرلشم وآ فیطات

 ندنرینش یلئابق ماب دوهعم رک ذلافلاس یرلزفذعتسم هروک ذم عالق
 هلا 7 یر هعلو ندنشد] وا نج لنا یریک | هسسلا هرلز ون تولوا

 يک بلک هدلئابق یرلقدارغوا هدهار یاذثا هدنراکدتا رارف دنراتطو

 ردشمل وا راسا یکیدلدیا فلت یغوج كب كر هله د

 یاد هدندفرط ر دمر قید وا لرم ملا راسا
 ندنهدنل وا قبضا و ر صح یس هعاوهراتع ا یتددل وا نص ع هدا وراد

 ناغفو دایرق یشات ندناسغلت نالوبعوفو هدهعلف نورد ندرأيم ره نال

 اچ یعانم كنم رال وفا رطا هد هسا شما وب یهانیو امم كنسودنکو

 مو هنکحج همهدیکو هنکج هیټک كرکسع براح رپ جه هروک ذه لح
 سصعم هت ری تاقا كجا وور رک ند لک ندنش دلواهانشایاج ا

 هدى رلایلمافیدافحا و دا وا ةفاک كم وو ر یاد نک ودا شوا داخ اهنا

 ردو هنشاب ا س تاهت ندصحوح قلنآ ییا تولوا نکااس هداروا

 ندیللا كجوکو كوب ېک یتیدلوا قجوج زواسهم یبیمرکی هدقاجوق
 لرل ةجوح موصعم ردقو هتشا ه یدا دوج وم ناو زواج

 هکلب هتنرتدانرف هدنس همداصم بوط نالوبعوقو هعفد ره هكرا:.دافو

 هراب یاد ناخ موقرم نکیاهلوب * یدرلغآ بویپجآ راشاط راغاط
 نایتساو بویلوا رثأتم ندنراناغفو دایرف ران داقو قجوح هانکس و

 روک ذم وک ازا رب تاچ * یدا ردنا رارصا هدندانع هن ب ويعا ۰ 3

 هرکصندکد لرتس وک تشهد هدادز فر هل وط وا توطآ ییئدش هعلو
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 لتدش هاب و ردق هب یدمش هټشلا اار رج انس وا
 د القا بوط

 هنجوچ یلوچ هلا ناوسن هراچبب مقاطرب نانلوب هدهملق نورد ببس
 . رارصاو دنعت هدتواقش نس نکل . یدم نوح !یراهاقوندفل اتمحرم

 لاوس ندنس قح بانج ییراناق كاباکهراچبب و . كسرو دا
 ندنول ۰ رک اس ییهاشداب تهرمو تمفش ر . ردکچهدیا

 اکو . یدقلاق تلاوسم هجترخا كلکو هجاند لر ندزب هرکص
 تا دلوا لسا 4 ررددا هدعابسم ردق هحایصن راب E رار

 : ردکچهبلدا لوق نامتساو مادي کک ندیو هدلاح

 ینرکدب یزکج هدیا فلت هدنتل ا یزک هلج قرهلش نگو

 كرەدنا هدیشک راقازتب ضان هرلحرب و هتتسش ال اب كن دعاق ناعم یتاعسا

 حابصلا ىلع ینوک یجنزوقط كنغیدنلوا هرصاحع نعي یسنربارازابیسادرف
 کا هب هعلق نامهو ۰ یدلک هینادنام وقيد زن هب ودزا تودا ناسا

 تماقا هنزل هطقن مهم ندا باچا كره ردنوک هناسهاش رک اسع لولب
 تدلنابق راس لتا سفح خانا وب هدنشاب كم وق رخ نکلاب و * یدل اتنا
 ندزایمرکمو ییراقاودالوا ودنک كره ر ویلاص بونیلایراحالس كلر وا
 ترضح تاذ قرفللا هغيف وت تح هدهعلق ایلماف هلا و.( هبه نا ىلع )

 2 تا رک 4 ۰ یدنل وا راظتنا هن رلاک هزارح لح تاسرمشم

 مهان ) قرقلوا مات خیراتو شخلوا قفوح هلتروصوب هنربضعساو
 رهظع هنس هلیلح ماکحا كنف رش عظذ ( قر لک مهانقّرمو د دامحا

 ها ا مود رخ تد ا كندنلا كن هعلو + ردشلوا

 یدلبا ناسا لر هاک دجنا لغوا



 .دارطتسا

 همت لدمروپشم ناثوا ا درام هک برام وه او دک

 نب بجشد نب سش دبع بس و هکو لاح ٠ رونلوا نظ ها هتشب
 لا رهش مان چ برأم و الوایرانکسم یدالوا ل چ ناطحق نببرب
 قالطابرأم یداوههروکذم لوح بولوا یسیلاوح كرېش روک ذم

 روئلوا داد ید بس "یداو هلئمسا كننلها و. رارددا

 بمشتمندنا و بوسن+ کا یسهلج یی عماج ی لئابق هلم ابس موقرم
 هک دزاب ندرانو قرهلوایدالوا رفن نوا كاموقرم ۰ ردراشلواع رفتم و

 هک راغ ۷ و هک نورعشا # وچ ربع وب وی( جحد مل و هی هدنک طب و

 «مانجو 4 مخلب و 4 ناسغ و « هلماع)بواوا نکا هد"...
 ردیرردب هلیفررپ یرب ره كانو و ۰ ردرلشملیا لقت هماش

 هایم ندا روهط ندلابج ناسا فی لحم نالشد تراب "یداو

 4 حس ۷# همشد ندهمطع ل ودس نالوا هدرطم لوز تقو و هربتک

 منم كرەدىا نا رج هنتهج اب اضعب ید یراوبص كن راب داو

 هدناهز و رصع لوا و ییدتا نارمعسرخت تواوا ا ارد انداع و

 نراتامورزم هدنجاح تو هلنهح یسنلو کلم كأم ۳ موفرم



4 
 نوحبا فرص 4هضرا فارطا هدنر وهط لس لئدشو هداز اضع و اقسا

 هلفرص راته قوج كبو 8 و رلفولوا هجن یناتحت و ین

 ا و اب ام رم ی هر ار کد ردا

 ر د شمر دتا ۳ هناتس لها یروگ دم

 هدنوصو غاصو هداسملاقوف یسهنانا وق تكنسداو برام روک ذم
 كانراهوبم یتح بولوا هرزوا لاصتا هننریرب رثناتسو و غاب هرایک 7

 ندننلا گرج اغا هلما لدنز رب هسمکرب هکبشعا هدهجرداوا یترثک

 فيا یساوهوبآو ید ر دلوط لز لاحلایف هوم نایک ود هسچک

 ناسحاو مامنا هلو تاناها اف دو هدب ر رمثمو شوخو

 هماطع نارام کیدردنوک كقح بانج هدلاحیرلقداوا لئات هی

 ی لبلج معن یرادتداوا لئاو بذکت كرەيتا ناعا ماسلا مهلع

 هنرر وا لر نزاع تجاو تا نوجر رلکدتا ۳ ضارعا ن

 یدس لوا تودنآ رب هم r ا کیدردنوک یا ( مرعلا لبس ۾

ETAغاو عراز» زوهشمو فا و ناسا بوت اشو  

 یجا لد هراناتسوو غاب و عرازم روک دم و یتیدلوا تارخ ناتسوو

 ییز وزا ا يک یرجانا < نون » یا و هیت

 ردر وعسم هدعرک نارق تالیصفت

ONA TEN AD 4 4 #9 
OPI (AWA ۳0 0 1 14 E O O NONE ۳ 
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 " هدناوا ی دل وا باصم ههملا رهق وبشا كتاب لهآ ۳

  1رم بضغ داحود بولوا ایت زمو رمع ب نداسرس دالوا تموکح
 راد نداروا هلا هدرا ط لئابق یرهلاربشندهتهاکر نیراتج هوا"

  ۲تملخ سه ال بل  لغوا هرکس ندودنکو ی لاحت را هرخا '

 یراتمج هاش هلمجلاب كنابس لایق هدهس | یدلوا تام برنشان 
 و ې سوا لو هرم نط هعازخإپ و هنامعیسلبق ېدزا اب هلو

 هقارع هک هعذج لا و هماش ې هننجلآ بو هبرثب ې حرزخ ب
 ید هک ابس یدابا و اس یدیا اوق رفت ب و یراکدللا قرفتو لقت
 .*2رۇلۇا تاور یسدلوا لثم برض هدنرفح برملا ناب

 < هتال»

  بضغ درا راد یا ندنرنایصع نالووقو كه ا
 3 دک كن هناع هطخ ی رب ندهع 9 تالا ندنا ل ور

 تبث هدالاد نشود خیدات مات هحنف كزارخ لبج نالوا هدنسهپاشم
 قزم لکم هاقز هو :تداحا مهامجف )نالوا روطس ه هفحص

 تربعو تود ناباش ادص لات AU ل ۶ گانسهع کا

 ردق وب همش هدنفی هوا

 تاک كنەرکت با 2 ا نانلوا نا نر دوش هدا



 هک ۱ ۷
 ثاحباو ۳ نالوا ۳ اد رک لابجاو بتایا تولوا نوحا اما

 e} ء ردمحەنلوا نأ الصفن هدناحم هدن 1

 کود اط هر هب رک تسع تاک ر ا رک هدهد لح یرلت یضح اشا رشم

 جن ته كن هق فو ندود وو هنل وب ی ها مجار هن ۵

 ندکد لک هن هدب لح ندهدفنو هلا ك اضر اا لیکو LF هرادا

 ی رات سطح یدنفا را دربف دم کا دت اراض جا یتناجاستحا هفاک كن هف رفو

 كيالا ا هما ك یلضف یالارم بودنا كر ماما هخ راز

 یماونواه ل عطف ر .ناععتسالا ىك ولي ترد كر واط یکتا
 .ندهدبدحنوجا ميسو لیهست یر كن هعلف قرلایسد یبوط غاط
 هفاببم تعاس ترد بوج نیلحاب هدهسدا شعا باتش ۵ هراتع هلتکر ح

 طبص كنارواو ییاعتسا كنيعاد رک دلافلاس هدا اح یک ودنا عطف اهد

 توسعروک موز هکعشل ناروا لیک وللا و رسما قیربح رک ووا

 یرکسع شدام رب هدهدنراتمج ( راح "یداو ) هل راتبعع دوجوم سضاح
 فشک ینارطا هلتروص وو يم راو هب هخانم ه یرغوط نه رغوطكرەدنا

 شءاص هنس رط راح یداور ندقجاروا ناسه قرەروب خجرت یکتا
 و ندرت دم ول رط یو ؟ هیشیمب یی ۱۱ یکی هلو کد هام و

 ن نان روک هد ورانا هد:رص یر دتا فشک ینارطا لوصولا

 ند هخانهو هدنرزوا فوب اعنص بولوا یر تيارا هه نان ةا
 i | كرهروک ىس هعاق نڪ ا هدورلدا هفاسم تعاس هرکس

 هدقفش تقو كلرهردنوک یییدنفایضیق دجا یشابیکی هللا رکتسع لولب

 رارف كراظفاسح نانلوب هدننورد بوربدصا ًاتتف ید یروک ذم عاق

 یلضف یالارم ینوک یستربا هعج هدلاح ید دل وا شعلوا طبض هلیسعا

 ح رد راک هن هراتع قرولا رار یکب



 یچنرب بالا یصنکبا قروه وا هد تا لک اضف دنایوم ناو
 كل اض ر فس و ییانمع اق هب رح ناکراو كن , یدج یسیئبابکب یرولاط 1

 ا رم ندناطبایط ر اس اهدو یدنفا لیعامما اقا لوق هیرح ْناکواو ۲

 نانلوپ هددعلق هاتفرعم روک ذم نویسموق بوربدتبا لیکن نویبهوقرب |
 رایج ون هلر هل ربا وف یرلج ربو هطوا فک بولپراقیج راس یلاف 3

 ردوا عضو 3

 هدانا یکیدلریویلاص بولبراقیچ ند هعاق قجوج قلوجو رایلماف ویناو
 ا٣ اد یز "رس | هل ادنض دان نرل وا نانهابکم ی هلج

 رایدنیکه رەد ( نوسرات روق ندا تیرخآیزس هدنپلا . کک

 یسهنسزکس ناسکس زوریکیا كب وكنب راک دلک هب هراتعیرلترضحاشاب بشم ۰
 كنمارطا مرگ یسهنس ز ومطناسکس ل وا كس و یحد یم رک كنت راو 7 ۱

 را یاد لیعاعسا نسح مور نوک اا رازا یجزوط یرک \ 1

 یبییرکع روک ذم هلیسابرقا یلذوفن رکیدو یترالغوا كجوکو كوب 9
 تک هباهاش رک ا كولب رب هرزوا عا ب رولو ل هنداعسرد

 ید و کو ۰ یدردن وک هبهدندح ندهراتع قرلوا هدنس هظداح

 نا تدوع هب هجانم هدروک دم مول

 هساصت ره قلارار هدلاح یکدلر و تیما هنناح هترزوا یساوا ناماو را نماد بشم رک ذلا فلاس قرهناو نصح هراتع اد موفر

 ۱ ییبدلوا سراب هدنلوب ( مدرو تصخر هنسجکن دار و هنراودنک یا قدلوا حلص هلماهیناطلس رکاسع) هدرادغاک یقیدلزاب هفارطا

 یباقب هد رابد اتداع هدزارح لبج لکد كنسودنک نم هتاهرتو داسف 7
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 ۰ رد سار دننا هب هدب لح u ندنغل ده هنل وا و

 هر اد نال وا سوصخح هنس هماقآ كن راز مضح اشا راسم هدهد لد و

 وسر و هتنایح هک هراح هر هد هسلا شنل صبصخ هنناوعا و هنسودنک

 رکیدو ییعواو یسودنک قریلوا لوب هدیهلادنع تنایص نالوبعودو

 ۰ یدارغوا هب هیهلا | عطاتس فس تفاعت قرر ا رفت یا

 * یدلوا لالو نجاعهدنراب وادترما ابطا نالوا رهتشم هلا ردوتقادصو
 یٰیعوا لوس ًافاعتع یاو یاد موقره نوک یسادرن 9 كلوصو هب هدب لح ۱

 نداد یزلدو هلا را نسم دوج و قرهوا ی ۳1۲ ر# رشم اط دج ا

aR۲  

 ه هم ارهق بقاعتم ییربر هلتروص وب كناغواو كنعاد موقرم

 یی اعم راش ہوا ہت ناکترهیغ نا نازنمکبس ضمب هنبرامارغوا
  شفرک او يشو یهاعهلزتنو هکولاح ۰ درو

 0 یرلکنوس كن هناهاش رکاسع قره لوبق یف ایسا لرد لتا

 یزجع هن كن هنس 2 هدکمت هلازای :رادوجو ارهللهید هدننور

 یرااّقع کر س : یاج هتشلا ۰ نوستیا میمست هکیدیا راو

 مقاط 17 رە ر و دوجو را ِ و رک یک مقاطر ر مربا

 2 9 هرکسع و هلود ی 5م وفرمو ۰ راز ولو هدرارکف یی مال ام

دیارول زد هنوشروق هل لوا هدام 4 یصاعر
 ۱ لدع درحم ۰ ی



en 
 دید دنوک هتدامسرد ازز لو ۱ هئارا يبیهاش دا بانج قاف ا

 4 یدتا راث نخا بي بانج کا 1

 كنس هعلق هراتع هدنراتکر ح نیح هب هخانم ندر ام ياس تا ۳

 هعلو دل.تفرعم رو ؟ ذم نویسم وق ندنرلک دتا هان و ها نس رو مده 3 :

 هرکصندکد ریو هش رلایلماف كرام وره هب یایشاو ندقدنلوا هیلخت 1
 ا اسب لار قرهلوا پیو الم 6 |

 تبا لوا نو ی نیا ندنرزوا زارح لبج كناکرح طخ هناعنض "

 ندنرزوا رو ۲ ذم لح تاکرح طخ ردقنره ه یدیشادبا روطس ٌهفیحص ۳
 هد ویه 7 هب هزارح لبج اضع روبن قیرط هددسیا یدنلوا لیک و

 تص هک ول نو اوا زیهم ییبع هنن دصقم قم هلاقش ندنشاب قالب نسا

 قرط هداو هلتهج یکج هیعهدنا تمدخ هفازرا قوس ندنسلوا رولا 1

 هدنلوصو هدتغاص كزارح لبح هسباووو شعااضتفا تعحارم هرخآ

  هسیا راح "یداوو بولوا یرالوب كنرازاغوب راح "یداوو روقنص عفاو
 هب ههلبجآ لوبندروفنص"یداو هل رافشک تاذلاب كد رل سمح اشسا ریشه

 تمدح نو قازرا ر هب هام ۳ ا نيڪد

 ك ىلع یاس E تر آر > وم نرس ما

 نو یا زرا قومها یو ی رومأم هروبنم قبرط يجد ٩8
 ۱ زدسملاردن رم "یداو نالوا ںیم هجولشاب " 1

 صا كنهریاخم ا مهو رايا "8 هلا اس رابنارب هعو وه نالش د ۱ 13

 ( هءر) لبح مقا و هدنسونح یرفتهج كروفنص هدر و یسهضواح ِ

 ید روک ذم لبح قلارارب ندنرلکدعا ناسا زونه یسلاهاو ا 4



UNF 
 و یا كاا یجندرد نوا یسّلوا طب  Nیججوا

  ۳ 19ناکراو 0 صل ۳( ا هناهاش

 ردشملوا كرت ةنعقوم روفنص كب ىلع هبلایوم ییاتمعاف هیرح

 دطقن یصچوا هدیس هطقن قغف قر هلبحا ندنش رط روفنص هرات طخ
 لند تاس##و یاززاو را درا ل تولوا دالا طولا
 سام اوه رد وا راداو لقت همانا لاي ادا
 یکانواق*ندروفنصو هنرابنا روفنص ید نبدلجاندنفب دل وا ِتجاس

 E را لفن ریعتم یجدندر وعنصقرهلوا تعاس

 كناعنص ندنسلوا شعلوا ضرع هرارفتکوش رابرد ىع كزارح لبج

 ینندلوا موزلو كمع یتییدلوا بولوا موزل هرکسع اهد نوعا یف

 اس بم ات سا دو مزال كلرد و ج رولاط چاق هدرب دقت

 هبسرزوا یهابشنهش بانج نامرفو ما ندا رودص نوچ س ردن وک

 هدر وک ٍدملحش هماڼدا رفاتنانا وا ا ملی رط ندع ند سف

 بلط یکسع رادقع هل تهح یتماسح كن هننام + هطح اعفاو ه یدتسا دورو

 كل ورابا اردت یشبا هلرکسعزا نالب نالیروق طقف هد هبا اج هسلوا

 تفولوا هسلا بولطم یماتخ هلتعریس كشيا داش تولوا نیه هنساسا

 یسلردنوک هرزوا قمتیچ هنس هلکسا اغ ءارکسع روباط جوا يراكم مم

 بیوصت هجشداسرد یسلروک اج ردت كشيا هد هسا شلردام ًاباوج
 ۱ نم ال شو کیسه ندنف دل وا

  مقاو هدنسس هیلاعش تهج كمعفعو نانلوت یرقع كنياخاد ٌهعخ قلاراوب
 (هروصتم ( ناک ھت هیجان ( رع ( نالوا هد هفاسهم لوا تعلس س



 یروباط ی ھوا كالا 2 نگ مزال ق و ید ی ین ۲

 قوس هلا دناهاش Fes كولب ترد یدنفا یلوع نیسح 9 ۲

 ناسا یلامهاو خاش ابو تولت وط ید هزوک ذه دعلق ق ۆرەنل وا 1
 ندشیدلوا ثاریدم مات دسنفلهاتمع اق زا رحلیح روک ذم لح دل رسا |

 قر هلبغارب ههروک ذم ةعلقكب ىلع یساغالوق روک ذم روباطهلکولب یکیا
 ردش وا نیبعت هنتلاک و ی 3

 نارا لوءشمهلا ت تاثسد و تاب رک وشا هدهحارم ی ریسع "یاس ناد

 ۱ ینئدبتوا لقن تاممو ریاخد قرهل وا ارجا هلیماع هروک ذم تاسرتو

 ندنفایشآ اعیص و ندنف رطیدنفا ( صیعم نسع ) شی ًاعنص هدو رسص

 كعا سس یلاوحا كنودرا مه تاد چاقرب هل دنفا « نامج نیسح )

 یرایش ضع هح راودنک هدنعح یسارجا یقتسیمس كن رلبهذم هدیهو
 اشاب قیف وتو قمعالک | ی راکفا كرم شم راد هدىابل واو كما ضرع

 لر لت ضح اشا ریسه هب هخانم هرزوا قلا ناما یالوطندنس هعق و ۱ 1

 ندبرشم قرط هددنتح ملا یوم نیلوس ر و نه را هس دز
 ندزامعتجنداعنص اهد ملا وم ۰ و لری وا تاعرو تمرح هداعلاقوق

 نیسم نی مس ندیلاها هدنفح شیوا ملست هلود كناعنص لوا

 داش و كعا هلام هرلنا هدلاح یکیدلبا روهظ نانلوب ضراعم هب یدنفا

 تانیمأتو قمل وا منم یرلنسآ یارجا هرزوا یرلبهذم ندنفرط اشاب رعشم :

 تقول واهدرپدقت یتیدنلوا سح دوخابو بولبروک تالاحرب یک كمالریو "
 ردق زوشلا ندراپ ( نالوح ) نوجا قلتاللوق هدنهلع هناهاش رکاسع |

 دربه ذم لا یوم نیل وس رم هد هسبا زاشعوق هباعنص رکسع فظوم |
 یزابهذم ؛یسبس هدنراک دتا جارتسا قعجهیلوا بول وا لخادم |
 لواو نامه ییدلروپ نالبر و ندى رشم فرط هدنعح هم زال تانیمآنو 4

 هب یدنفا ضیعم نسع بک هداعنص هلم دآ صرصع ردیک هلا مد نت ریسهدنآ 1



mans gerمس سو موس  

۳ ۹ ۱ 
  e eوع اما ۳9 ۱

eتو هصااخ ر کا كن .رز سطح ۹ ريش چد  

 ۷ رد راها ر و ییمات ی وعد هنر ونک ندب رلقدالک | یس هتسخ

 ۱ فا تک نالا

 ندا اضتقا هرزوا قم وا تکرح هاعنص نالوا بولطم فده ندهخانم
 روباط رب هنس هضاحم كعالق معاو هدزارح لبج هدنسهربص تابلت رو رمیادت

 .( راس ) و (حوتم) ندنکیدلک مزال قوا كرت هناهایش رک اسیبعت

 یجنرب كالا یجسب یعقوم هخانم هلب را دعلق ( لاک ) و ( مابش) و
 . كرت هلیسادناموق یدتفا نمار یساغا لوقغاصروک ذم روباط یروباط

 ینتلماقمع اف زارح لبج ید نوعا ققاب هب هیکلم روماو ه ردشتلوا

 . هیدنفا ینطصم یساغا لوقغاص یروباط یوا كالا یعنکیا یتلاکو
 .ًاطاتحا یسریخذ قلیایکیا كتهقرف هما روک ذم روباطوندکدلدبا هلاحا
 وا ا روک ذم لحم ندنس ا "یداو هح هس

 ترک ی رک قازرا نانلوا لیمح هرابراکمو نالوا هدنرزوا كنەناھاش

 اشاب رشم هرکصندقدنلا جد هناشج یاو رادنمو قرەلوا یناک ییهرادا

 كبو یج زوقط نوا كلنرلتلصاوم ه هخانم ندهډ دح كنن راتیضح

 شبحابصلایلعیت وکی سر ارا زا ین وا كتناسبن یس هنس نکسناسکس زویکیآ
 یو له ا ا لرو واهات ا ولبترد وروباط
 نرو ا کدو كارا وب ییاتمع اق هس رح ناکرا و ۰ رتفور کر

eشات رحند هخانم هللا یرشم * لا زاوس ا شکن داتضو  

 ê ردشمل واتلصا وم هت ڪم هدن هداز رب نوا تعاسماشخ اهدروک ذم موی و

 لیدبتیک ولب ترد كن روباط یحم رب كالا ۳ وا نا وپهدنعت ندا وا



  ا ر ۱
 ظافت ناو هدنرزوا ارد هب اعنص هلا ادب ندقڪفم یربسنوآ

 كالا یحرب ندنکیدلک مزال کرت راب نوڪ“ ه_ظفاح ١

 ق ترد ینوک یلاص یسادرف قرهنلوا كرت هدقعقع یروباط یعتنجوا
 هد دفاسم دول تعاس نکس روععه هتک رح جد نیر روت شه لک ا 9

 تلصاوم هدنراهدار یکیانوا تعا ماشخا هلحم مات (ناعو ) ناک _
 هدۀفاسم تعاس چوا هناعوب نوک یسادرف هلستوت هداروا هعکلوا |
 نولو هدروک دن لک ۰ ا تکر ح هلاڪ مان ات ) نالوا ۲ 1

 لاوحا كنسلاها فارشاو اربک اعنصو بوتلوا تّوتج کرار
 . هح کای ضعلار ٤ 5 هترلف دزل ۳ نا ان وک هن و هننرهیصاح

  دسطوا ندنتفو قفش ینوک هبنشصب یسادرف هرکصندقدنلوا ارجا.

 هدهفاسم تعانس قلا هروک ذه لح اعتص هد هسا شفلوا کز فا

 تعاس قح یا هاعنصو ران وا یساووا اعنص ندنیدلوا 7

 هدن راهدار قع چوآ تعاس نیاحابص ه ( سصع ( لبج عقاو هدهفاسم 3

 یروف ددع جوا رار هلا لوصو هروک دم لحس ٭ ردنعلوا ت تلصاوم ۱

 تکلعوندقدنلوا ماراو تک هداروا تفاس ییا هتخادا نوط وک |

 ی هناهاش رک ابسعو ندکد ادا فئک هللا نیبرود راح رو ةعلقو روسو "

 لبخ * یدلدا ماود هتکرح هن هرکص ندکدلروک راتلک هلابقتسا

 دالواو ضیعم نسح هیلایوم ی اعنص هدنآ یکیدلنا هنکنا روک ھا
 عاشمو هدلب فارشاو ارکو هوحوو العو راردنفا ب بلاغ دیس ندماما 1

 لابتتسالا لحال تاوذ زواج یزویکیا ربارب هلبزهنوعو عابنا هراس 1
 كنبرترضح اشاب مسشمو ه رلیداوا ناباتش ةقاعلا ههناهاش رکاسع

 سعشهللا ) هلا زاوا دنلب قرەلوا نازک یسهلج زا ردنا ترقت زن

 لااا هناا مرک نارکت نا رکن ساق تاعا یلدا ناعا ۰

 ااو زنا نالبز و هرکص ندفدتلوا مادو واد نادر ۶ی 3
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 فصیروباط رادشبن هد هفاسم تعاسرپ هرهشو هدسانم مفومرب هننرزوا ۴
۱ 



۱ % ۱۱۲ 4% ۱ 

 ولت ریضح اشا مته ه رکضنداف 1 ن ر مالش كره هک هنهاظ) ت رحم

 رکید ۾ یا لوزن هاروا هرزوا كعشروک هلا عملا یوم نالبتتسع
 طهاک رارق ارجالادعت یتیدیگ سر قرفلوا هدنماضن لوفهلبا غاظ راروباط

 تخارتتستنا یرادقم هفیفخ هاج رب هدروک ذم لو ندقدلوب لوصو
 نوک ژرپ هش ولر رره ندراشم فرط بولیشوروک ةلبا یلبعتس» قرەنلوا
 تکرخو سد هرزوا روک ذم ماظن همن رو واط هرکصندقهدل وا ثافتلا

 قب رغ نیهرضاخ اشا یتمازفا قوش یادص تن ةقبزوم نالوا زاسعرتو
 كش رش اخاض هللا توطس و ماتشنخاو هنطنط لاک كز ەدى ا تخ نا

 كالدقیقد چاق رب هب هعاقو هدنکیتا ( عقن ) لبخ هدنتهونح قرش تا
 ۱ ڪطر رایه قرابش» عاتوا ۰ یدن وا تلضاوم دن هحاس مقاو هفزعح

 ماست كرهش نب کشد وک نآو تقو یولتینضح اشا رشم قرا وا

 هلا یوم و نایقرد یه تعم رب اد نا اضقا هدننناپنانتعم هداه نیس وا

 ییژاکفاو آر هراس یارکو رابدتفا بلاغ دیمو ضخم نس مش

 قف دفا ندهسلغم "یدانا رهشو هعافو ه زل دروب ناشتناو درس

 رک ذ لافلاسو نانلوا مادنعسا وربندهنوا ندنفرط هیلاییوم مش هدننعض

 نداتماقا هدنراورات وحوریو ویو هعلق كلرهشبولوا رانالئوط ندهرکص
 هلتعواطم زا رب |ثانهع وق چاک اسهندنهدنل ق هرز واتزفک اطفط وح رک انغ

 هلیتسادنافوف كکب لطف یالارم نوعصتلا ماست كرللح روك ذم

 شام نشحن کب یدج- یسستسضابکییو قیرولادط یارب كالا یجخکیا
 ادا هناهاش رک اشع * راردردنوکش هرهش نورد هلتلالد .یدسنفا

 لا اع مات رفط ج لا د لڪ هزاو را ی چب رب و لوئخد هب داق

 هلرفط سد توبه زا یناتس روشکر وشنم هل ارا هدنلم اكسو ب

 شنح نوا توغد خذ رغم هفرف هادنه قیفر زوف قلرطو جاو

 . رار وااظ لالو ة دۇرا و ین دل وا جاع الالفتسا شنا ذفدعم ناله

 مارا فوغ ةداتتفاو خالس ةت تفض هناهاش رک اتسغ نالوا هد هعاق و



۱۳ 6 

 مهاشداپ  نالوا نابیتقادص ناز درو هندو نآره هدلاح یت دل و

 افاو دان هللا زاوا دلت هعفد چوا یسادالا ضورفم یاعد6# اشقوچ ق

 a ط هراب رب رو ریارب هل لق العو لح یح ترصح هاک راب لاصتاو

 نیتمرب هل وب * ۳۳ ترفظم ترسم تعاشاو نالعا قرەنل واتخادنا ۲

 یانریسح نا نالوا لماش نوراو حورو روسو هما کیسو ۰
 هاشدان درح یسشلوا رڪ هض هضیف هدروا نسی زا تام هحالیب

 یز هلیلح تیقفوم كنترل رضح نیدنفا نابرداراد راارهشو ناتس تیک

 ردرادد یتیدا وا ندنرانآا

 ۱ وف هفاک كنروس اعنص م رکصندقدنل وا ارحا تاحوتف ممارم وبشا

 BR A قرەنلا ماست ندنفرط هناهاش رک اس سرک ریو

 نمد هعلو جد یرک رخ یاو ذاخ الا ی وصا تاع رز رفتو د

 تونلوا ذاا هاک ودرا لح یتید و رار واط نانل وب هدحراخ ه رذشء وا

 ۱ ردشلروف هرو ذم لح ودرا

 ف ی تک

 تر ال ی 7

 فارطاو هما ربدبا تارق هبطخهددجاسمو معارج هاب هب یهاشداب
 ( ردشلردنوک یراهقرو هبطخ ید هدالب

 شماقا لقن هرهش نورد ندهاک ودرا ز ونه یرازضح اشاب ریشم

 ریس هسا نانلوا رعت ( رضا ) و نانل وب هددعلق نوردو ییدعلع 7

 ےس اعیص یجدندارواو هب دعلو هدير تالار هرزوا كعا هنت اعم یه رم ۴

 طس وكلا یوم ا هنت وعد نال وبعوفو كن دنفا ضيع نسح قلاس ۲

 هلتماقا هداروا ردق هماشخا نوکلوا * رلءدنیک هنسهناخ ن اک هدرهش "



۱۱۵ 
 هش رش معاوجو هناخ نان وب هدراوج هللا نادیم نالوا هدنکو ا هناخ
 روس زاسعرت هقیسوم یفیدلوا لام "الام ندیلاها رابکو رافص یرلماط

 روصحتان روسبح لاصعسا هبلایموم میش ربارپ هللا راضحو رورسو
 یدنل وا ند وع ههاک ودرا هرکصندکدلىا

 میچ دارطتسا کج

 هددلج یجنرب یدنفا بلاغ دبس هبلایوم نالوا ندماما دالوا)
 كت( یحی نادمح» ماما نروتوک هیاعنص یناشاب قیفوت نالوا روک ذم
 ندبا لتق هللا ملخ ندتماما هدناموقو وا یی موقرم بولوا وا

 هلايو هنر قر ناو ملخندتمامانلارا رب ید ٭ یدهمنا لع

 نانو هدن ,SF ندن دالوا ماما هنن هرکص ب وجک یدنفا بلاغ دیس

 هدنماما تاذ و هدتقو زارب هللا عز ېلاغ ماما كلر هلک یداه نسح

 قرەلا ندرلنو ییماما وت یراهت نسحم ماما یژهرکسو شنو

 جاق رب هدنران» ژان تماما ماتم تراهن بودا تماما موقرم هدندمرب

 هدنتلا یرافاستعاو یدعت كراموقرم هسا ی اهاو هدکتا نارود هعفد

 هدلاح یتدلوا ندفانصا یداعهداعنص ندنرافدلوا شغاصوا ندکلزا

 خش ا نالوا مر ار دوش لاه الا نهب كر هدیآ ادس تسصع

  ییراهش نیسحم هلرقفتم ینیدلوا شخنازق یدنفا ضبعم نسحم
 یششامنص یمودنکو شع ارغوا وراشط نداعنص بودا ملخ ندتماما



 3 ۱۹۹ ۳ ۱ ٠

 et هعفد و و شچک هنتموکح ر لتا

 .ردشمتا تمدخ هداملا نوفولزوکك ب هلتفادص زارا و غو

یحدیق رب دنفا بل غ لدسم دلو شدم نت ۳
 ۱ یفوتسسهلیط رشتا

 یراهدنا واتافاکم و فات دل ورلناشلو قرهناوا صدسص < راشاعم 1 1

 ریا دان رمان ید هما نام یک 6

 می( اعرقو رب لوح
 ر را هدانا ییدستا AN = هر ي ند ودعنک ی ظعإ و كنەقر ۳

 ۳ 3 7 تند قطصمقیرف نالوپقرمت

 نالوا مت ںیہ تصرف is وا شاپ ناهیچ وراسل ۱

 ۱ لع رازاب ات هدهفاسم هعبفد یر ۶ E ا د

 و ردسات مچ هکر ازاب نالیروسق یرلنوک یستراهجج نوکر هد هتفه ۱
۱ 

 : ندفارطا بیرق هکیب کا اضعبو ه ۰ رولوا ییتیمرک تاق رازاب روک دم :

 دج اهناس و یللءاح ین ۱ و رازابو : * رولیدنا داسو داد بوئالبوط ق حلح ا

 (زاش a نانلو یرومأم باو هاوک د هن رزوا یلنابف ل 3

 رازانلرهدا لالتخا راب ودب نانلوب هدرازاب هلدسفو اوغا كئبخ مات ق

 بویلهراب یرفن نکس ندهناهاش رک اسع ندیک نوجما شرو شیلا هدن
 فّرصتمو شا سکع هودرا ردقنره تاعوقو وبشاو * زرد دیهش

 ۰ هداب وب قرا اشاہ ناقع اولربم هددسیا شمهتسیا قمامردلا هیلاراثم
 کتک فاو را دوم هلل دصو يو شب , رالعاف ج هلک د یا ۷



۱ $ 1 4 
 3 ۶ نون وا نط هوسو بودیک هشرب رازا نامه ءلردب | باجصت بس |

 نانلوا ًارخّوم * ردنا سبح هلبا,تسدرد یراش عش با هسیک جاقر
 ودنک ی یدلوا هلیساوغا راش موق رم لداسف وبشا ندناسنسج و تاقیقح

 رايا نیبتو ققح هلرارقا

 هد ول وا ى اشملا مج لئاڪ داتا یدلک ب اعكن هق هو رف راش میش م ودرج

 ۰ رو e ندنسل وا شعا رارف را ر هلا ىلع مش نانل و نم هد بناب نالا

 ناعنسا یرلم وفرح هدهر ص منی وب نادنام و هدنسد رکسعمقوم لناح

 لس قرللوا طبر هنلاقک ًارخوم ندنغیدنلوا فیقوت هداغوس ًاسوبم

 هلبصوصخ تئابخ نالوا زوک رم هدنس هناذ تنیط هد هسا شوا هيلع

 هلون را ذخا یوق م یس وب ندنناکدن صاوخ كضياع دش

 تراسح هداسفا و لالتحا ییاهاو ل او صعد ندنسلوا س رک | قوس

 ردشعا

 نایصع ید یسهلسق لب هرکص ندتاعوقو یو رازا روک دم
 ندتفرط اشاب نام هبلایموم هلیسادناموق كب یرون ماتمع اق ندنکیدتا

 شئلوا و قوس دراهاش را ایت رولاطرپ دن رزوا هرات, ی هل

 مدار ن اخ ًاناذ فیرح مان ماع نالوا یش یس هلق ( شیر) هدهسیا
 هدهعرد یتتمدخ كعا تلالد هن هناهاش رک اسع هسلصد هدلاع یییداوا

 ن لفاع ندنسهسسدو تناها كءوق رم ید دیلایموم رم و كرەدىا

 ںوغار ہدلعر نسوص هدنرادضا هلسلستم لابج یهناهاش رک اسع

 ی هطعن یرلفدنل وب و ی SIOR كن هناهاش ۳ ید دو شجلق

 . ندنف رط هناهاش رگ اسع ردعت ره ندنکیدتا رادتا هب هعفادم قردلا ربح
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 ندفرطر سعث ترارح تدش هدهسا شو بت ناو لات ید 9

 ۱ و ردو ا

 ب ا هناهاش رکاسع رواط یا اشاب نامع اولربم هنترزوا كن وب

 ۱ هلا لکو هد زب هلما# تودیک هن رزوا هلق تاذلاب كرەدىا

 ردشعا تدوع هلْئاحم كرمهدا ارجا هب رکسع تاک رح هدرافرطوا

 یف رستم هنن رزوا ینایصع یس هلو رجس ا رکو یناعوقویرب رازاب ا دگر ۱ ۱

 رواط لار + یدتا نایصع یسبل ھا رمسع نو ۳ هیلا رام

 ۰ یدلوا لاعاب یزمهلج و رکسعو قاود سومان ها زار دنوکر کسع

 هل رس هطسا و مدآ ص وصح دا هکزکلب یدمج ندلاراتکلم و و ۱

 اشا رسم ¢ ر ذعاک رب هن رات رمح اشا راسم هلیع رسب تاغ

 ارس تو ۳9

 ندعم ژاب لاح ع وقولوا ندزرعاتک ر ح ند رعسع اهد هدنیح هبلاراشم یجد

 یواح ید ندنداعسرد هدنتح ةیلاراشم نالا هددسبا لک د یلاخ

 بولوا نورهم هعدص ید كنلأم بوتکمو یسامهلا باوسج رب
 هب رکسع لاک و > نالوا ده رب رب هلا هفاسم تب دعب هقیقحم یتشدلوا

 هلتمح یصامهلوا دعابسم و نامز یناند هرضاح تالاغتشاو
 ینیدلوا شمزاب هدنقح ةیلاراشم فیصتم یک ینیدلا یدغاک روک دم و

 كمردلب یفیدراص هانف قترا كشباو قلوا تابثایلأم هشاس ترار
 ندودرا یو ۰ یدسا ضرع هتداعسرد فارفلتا ییفیک هرزوا

 ردنا قوس هنس هعطق ربسع نامه ًاطاشحا یروباطرپ نالوا هدهدید>
 ندنتحل وا سضم نوت نوت قارا یدوحو هدررسع هسا كفرصتمو

 یسفاب زن هرب كن ةع لتابف كردا هدمعرد لاکو فسصتعو ۳ :
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 قبط ید ل ۳ ود یاشاب ندنفل دزاب هب اّشاب ناعع ۱ ول راه ی رلص وصخ

 0 0 0 راشم واو سکا تک رح هلمحو یرسسم هدازا

 ارحا هل یتسهدعاق میلست و رود قح هذنآ یبددلا یتیربخ یکچهدنا تع رع

 سرب ! قرهفارپ هدلاح یییدلوا ثولم هل وا یزابشفا لب + لر هیعا

 ردشتنگبوقیچ ناک هلیسادوس ناج

 لصاو هناعسرد فارغلت یراکدتا هدیشک كننراتسضح اشاب تسنیم 7

 ف رد وا روت هناهاش رک اسع ر یاس ق لا نم هدنآ ین دا وا

 دل و

 ولهلول وهلتروص و كهلاراشم فرصتم نر هم

 یرخ كناشا ناعع دیلایموم نددغاک ییددزا هناشاب رشم قرهلوا

 هن داع رد تا ید و كر واط رب ندهددح ندنغیدملوا

 ینیدلوا شمزاب كناشاب رشم راد هنلیکتتو هس رت كن هیصاع لئابقو هنمازغا

 .یناعوقو یسهلبف (رضساب ) هلتاعوقو وشراح نکلا رک ذلافلاس

 تیما و شیاسآ و نعد لوا تاعوقور مدروق هللوا هجهقشب هدرسعو

 تاصوصخروما و یتکر دیک هد هح ورشم تروص كف رصتم وینکو دا لاک رب

 ردشعا ناس و صرع اباوح هب یر شم فرط یتعادلوا هدییگا ریعایهس

 هد هسا شعا لس لب هن داعس رد ا ماركو و هند وا و

 هلیسادناموق اشاب لضاف دجا اولرممو شټچ هلون راروناط روک ذم
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 عل تولوا هلیسادنام وف ك وج یالارم ید یو واسط یا کبد

 ی ناابرتتوک تنو شلراقبح هنا هرزوا قلوا قوس منتهح
 اتش ها بلح ندرسع شد یروباط ودرا

 قرهنلوا لرع هیلاراستم فرصت ةسلصتره هنرزوا تاعوقووب دتشبا

 هنسهدمع تلکب ردیح ىلع ( هفک ) ندنرادالارمم نوبامهیودرا یعسب

 ندنغ دل وا نییعت هنکلفیصتم رسع نوللوا هیج وت یسهبتر قلاولرم
 ردشک هراس ارخوم هلا یوم

 یعهجوا ًاتاذو یبارم فارصا نالوبعوقو كناشاب ناسفع هیلایموم
 هيلا یوم یاشاب هلترح یسعلوانیعتو لع سد هنعاناک را نوامه یودرا

 ۳ نوا كعا تع رع هناح یسودرا هد و كجا اوه لب دت

 ردرلشهرود ا هتداعس رد كرەلرو تصح ر ندنرعشم

 قوا بد رغل و ل٥ هرکص ندکدلک اشاب ىلع هیلایموم راش میش ار

 هکر , نکیارولبروتوک ههدفنو ید ندیلح كرهلبرب دنا دب لح هرزوا

 ردعن ره ندنفرط رای ونو ۰ ردا رارف قررق یرجز هسلصا ره

 شاشالک | یی وی الدا تسدرد كموقرع هدهسیا شفلوا بیعت
 ارام ندنوشروق ندا تباصا قرناوا تخادنا هنرزوا ندنسلوا

 هحربسع ررگ لاواز ۰ .راقلق نداد ی ولا اشک داوجو

 هلتروص وب راتلانف ماطرب ی هلیسهردت هرادا وس ال ی اوو

 هلبراتا یترسغو تمه كناشاب ناعع هيلا یوم طف ه یدنا شلدیشا

 ردشلوا فال اربخ ید اشاب ردیح ىلع هیلایومو شا کوا

 | وعا ل رصاب دوعم یردارب كضداع دج هرکص ندناعوفو وسشا

z2, 
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 ٥ هدنس هبقع یت كرهدنا دشح لئابق ضعب نانل وب هدابج هلیک رګ و

 هدهلباق»هنارل د نالبرتس وک هلیسادناموق كن دنفا ها طیف یثابکیب ندنفرط

 یمرکب تیاهن قرملا هبهسصاح یتتمجره كن هناهاش رکاسع ندنس ذیلاوتم

 هروک دم تدمو ۰ ردرلشمالاق اخ ندطاسو موعه رواج وک
 "یشابکب هلا شلوبعوف و طاس و مو ردفن ندتورط ناب رع هدنق رط

 ۰ ردراشل وا مز هژلیسه رد ییادقاكن هناهاش رک اسعویرمبدن كہا یوم

 3 ك ند رک مع ن یتیدنل وا ه سصاک هل روص وب هناهاش ع

 ھن لمادا هادم نا رع و ۰ زالو را هک دادما قرهللا رخ

 ردرلشعا ناسا ضرع

 كب ییطف یالاربم هرکص ندقدنلوا حح ررح هجورپ یرههش رهش اعنص

 روما بونلوا نیعت هننلاکو یکلفرصتم اعنص یهلا ,رومأم لوغارق
 ناینسا زونه قلاراوبو * ردشلربدتا تماقاهد ةعلق هرزوا ققابه یلاها

 هددسلا, رلشمل وب هدکعا ناینسا ندفرطرب رباشعو لئابق فارطا نایغا
 زو جافرب یرباشعو لئابق هلیس هنطوتم "یلاها كنهرمسعو هناع هطخ

 دلط ندا لغت فیس لس هلیس هیعاد ( بلغ ن ےکحلا )ین د هنس

 تالا كهدسف قاط , و هدیلوا ناشر و لعمضم قرەلاق هدنرارا هبلغتم

 "یداوب رها تواقش همش عفر هدنملع یرلمعتم عوتم هلتاللوسڏو

 یک یرهش امنص تح 9 رايد اینم ناش و مانی هدشحوو یراق

 هدلاح یفیدلوا لماش یبیاها بیرق هسوفن كي زوتواو رهش مسجرب
 ندنرش كص ر مان ( یراهشنسح ) ندنسهلالس ماما هلس رهراع: وب

 تدعو * رلشلاف روصح هدنحما كروس هحملوا ورندرلهنس هڪ

 ماظن كن هناهاش رکاسع هربندرب ندنراک دمروک یشرب هلو هدنرارع
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 لاک یک یراکدروک یتناشو توطسو یتهاشتحاو هبدیدو ناطقا | 1 ۱
 كناعنص كن راهش نسخ موفر ۰ رل دلاق بول وا نارات هلتربح و بعل 1

 صحو هلقو هناخ هداح مان هدحهد هفاسمتعاس قحر هرهشو دد را

 کاح ه هر اعنص رەنا مايق هنساوعد تماما موفر بولوا یناکلاتسمو

 رار و( ترو نانلوب هدنبرق كناعنصبوشود هتسادوسقلوا

 روک ذمو قرولا هنت وامش واد نوحا تدسعمو تنعلمیارحا یی هلبق
 هدنحراخ كرهش قرهرد وا هنساوه ید ی ماع یش یس هلق بحرا

 راوآ هلنوشروق ییریاطو نرام ندزهعلق نالوا رطان هش راوی رهشو
 هنعیصا و سر نجت هلتروص وب ییلاها هح را هنس مود رم ةتشلا ٩ شعا

 در چا لاح ه رد شالا راحود هر یالب اتداع یرهراصب و ا

 هدام دو هاعنص هناهاش ترمضح ۳ اک اس کیا هدکعا نارود

 ندشنایخ لاک دوخاو كرهیمریولا هتسومانو راعا یک ییدلوا توطس

 ندنکیدتا رارف هلا نطوكرت بوی اتلاخدو نایلسا كر هیمهدنا تراس ق
 ورک ندنواتشو تئابخ یارجا بویمروتوا تحار هدهدلع یتیدالوو
 یدایا تدسفمو تنعلم راهظا قرهیمروط

 مو( ینیدنلوا طبض كننصح یفد هللا دبع لیس

 ناک هدنجراخ ب وعسشلا باب عفا و هدنس هیلاع: تهج كناعنص هک هوش

 بنرق هروک ذم باب یس لبق ( ثراح ) نوکسم هدهطیسب ؛یضارا
 رر هجو ر یی یلاهاام اد ل ر هریک هرانصح نیتم ددعتعیراودل وا شع ادرار

 یسدربندراتصح ویو هت رلود وارادهصح هن راتعارز هبا را ساو ناک را
 هلا كن ( یفد هللادبع ) ندنراریش یس هلبق بحرا ورندنامزرب فسدا

 یکح هدنتاا قیضتو سح ودن هک ات داع قوت اها ءاش هنکی دم



 "و
 دنا د ه وامه یودرا هلسس ینایخو 4 ردا ارحا ییلاحررره قرهتوط

 عج هنشاب بوک ندفرطرب ید یراهش نسح موفرح نایمهدبا تراسج
 ندنفدلوا * رلیوس ینکحدیا تنواعم هرانصح وشا هلل رکسع یکجهدنا

 هب هناهاش رک اسع دل رهنهوک هرانصح و ربع زا زا ااا دع مودم

 دماتعصت هعفد جوا هنس ودنک و هنخدل وا شمردلا هزوک یتموامتمیجد

 ی هناهاش ع ادعام نادرو تاوج هلا در هد هسلا و

 ندجلفموملاب ید ییاعنص لاها هدهرص واو یکحهدا ناشرپ هلتروصا

 یسلوا شابا تراسح ید هنیشن تاهرت ماطر هدنتح یحهروگ

 قهراتروق ندنرارشیب لاها مومعلاب قر هلیقاب هنس هبرت یارجا هنرزوا
 ىلا نوا كناسن و یججوا كنه دنل وا تلصاوم هناعنص هلکع | اضتفا

 ییوطغاط هعطقجوا هلب روباط یجن رب كالا یجترب حابصلایلع ینوک ر ازا
 شخلا هب هرصاح تی ییصح لاعفد هل | درع مود تونل وا قوس

 وعدم هر یدنفا بلاخ هدروکحدم موب ید یراتضح اشاب مشم و

 ندنکیدلبا ناسنع قطع ه برا مقوم نکی ری هباروا ننفدنو
 تعاس کیا روک ذم نصح هدلاحیراقدل وا سضاح ید او دنک تاذلا

 دعاسم هم وعش هل | تب رک نصت ناسبهكنصخ ٠ رکصندک داک ود ردو

 ندتهج یا کولب یکنا نانلوا زارفا ندروک ذم روباط قر هلیحا راک دک
 ینالارم ییالا طانحا یهجوا ندتهحرب كرهل رو یبادناموق موعه

 راکب ییضف ییالارم ییالا طاتحا یج درد ید ندنهح رکیدو یسوم

 ندنیلوتفم هللا مادقاو تعراسم هلوخد هنصحپنوردو ماصقاو موعه

 د ا ۲ هر ییدرد ندنلذخ ردق تب یر یک هل اج ادغام
 ناد» زا نوع لای والا م راشعا تف د و دا قرملوا ٠

 نوحا قلوا ال هنام"او تلاخد لدو یس هلج هدنآ یداروک

 كنهعوق ح هلذح هتشدا 6 ردرلر کج رلقارب ضاس هنوصح یالاب

 تنات» هرکصندقدل ربدلاق ندنرلهاکنصحت یرادولا ثول دوحو هلتروص وب
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  1هننناصرو ا  Aراودو رس نالق تولز وک هن رلشاب یرلنصح یرلک

 ناسکیهلار الماك تولبریدقس هنرانابج ودنک هن جد ضاقنا راسو
  3رفنرب هلا انا ننی لوق روک ذم روباطهد راح رو ۲ ذم ه یدلدنا
 و روم ورق وار س ہرا رص زوو ردشملوبعوقو یوهراب یکاربو شیوا ی ا

 دل راو 2 رنا ولم اد ) ر
 : رر ل نط زمهلبروک اج هدعاقیموعهكالارمم ىکا هلک ولب چاق هد هروکذ م هبراحم

 یر 9 ىدا ساغر ەد : ید اه راحت ےه هکیدب ا برح .ر هل وطف * رونلوا

 كنهدوحوم هوفنو ک یکیدلیا تلصا وم هن اعنص هناهاش و هکنوح

 یدوح وه كر واط نهم هک ولا ۰ داوا م ولعم هاها یرادقم

 هفاک كروباط قم ترد هجادحوب بولوا رفت زو شپ هرزوا یربرب
 ندیشک زونیکا كس یکا قحا هدنک اربو ناي راکم یدوحوم ۱

  1ییایئا و ارك كرك كناعنص دوحوم روک د٥ ندهرکصندنغدل وا ترابع

 ندن رانش د نال وب هدجراخ كرهه روک زا هنزوک ی سلاها راس لرکو ق

 . كنهدوجوم "هو اتداع بوشود ههوو فوح بک یرک یی الوط
 ی راشتا كن هناهاش رک اسعهدهسنا رلشیعشلاو هتل کس اهد نوڪګ دس زت

 نوعا .كلزتسوک ثربع ندنرک دمروک زونه ییراتک رک ها فنضع و

 هیلعءان ھ یدنا هد عملوا راظتا هلیشح راح دن روهط كناعوقو هلن وب

  1یدلوا لصاح تیروبحم هشرللدا موه هلتروص وب كما یوم رم ۰

 . كسکویو یراندو روس كرهش نوا كلبا رظن هلاوحا بقاوعو
 یاس :رو شو هاد نالوا هدرش راغ و رزوا نی لهاط ی

 / كي نوا هکلبو ندبا دشحتو مج ثاناو روک ذو رابکو رافص هناا
 ردف وب ه ىدا ناشر ند سڪ ا“ داع هکلاها نان وب زواحصم نایت

 هارب هدنفرط عانا یا كنصح مسجو نیصرو نیتعرب هل و لاها 9

 هدهناهن ةبترع كنيهاتشداب نانج رام اسب رکاسعو یشلبدا ناسک

 بارفتسا رظنهمافلاقوف كن هم وقم "یاها یشلبا تکرح هنارفنضخ
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 هن دل وا هدهبافک هحرد كنهدوجوم وف یک ییا تاج یشراترحو

 تزیعرب ندنراکدشا لصاح نی هنکجهروک راشبا هجن هجن هلوبو
 ره یرافدا رغوا كن رلهاوخد دیموع لاهاو و ىدلوا هروم

 قرهجایتبزلشایو * ریدکو د یراشا ترم مندن راز وک یال وطند هباهنال
 یی رلعجاس هن ار دیک 4 را, دانا اعد هم هدنفا تم" لو نمشاش دان

 یرلقدلل و وعدم هدها ریاننا هدندوعنیح ندعوف م لګ ندنرلهدیشاش

 یبسا كنرلتمهح اشاب رشم هدتع رع هنسهناخ یدنفا بلاغ دیس

 تام یک كعا دارا قبنون« هجو ید ندزو وو قعاب هنگ ها

 رلیدلیا ارجا

 كنهلذخ هورک نالبر ک هلا قرەلوا .تایحرب هک ردیساروش هد هب رعرب

 ینارطا ندنهادل وا یع بط ما یسوادت كلشنراحورج هلن هر اعنص

 كن هيم وع لاها هدماکنه یرامارعا ه اعنص هدلاح ینیدل وا طاح هل رکسع

 ندلا سراراتخا نانع یدعنو لاظم یرلک دروک ندهموق رم "هلذخ

 ردقنره بودا جاستتا یییدصت هموجه هب هموق رم یارسا هللا باس
 ییرفن یکیا ندنیح ورح هن هدهبسیا شوا مادقاو یعس هن راهظفاحم

 قرمو قردقوص لا ندنرلارا رکسع ردق هیلوا لصاو ه هناخهتسخ

 ردشلروک یرلک دردل وا هلا هتشم و

 ناو ا ندروک هم لک میکس و قو ماد قبض
 یوا كالا عر نالوا هلرت هدبننص یسهظفاحم كلا طح
 روک دم رولاط راکول روصو قرهثل وا و ك واب کا نرود ندنر واط

 تماقاهراح مان دجاسمو انتم هلیسادناموق یدنفا نوع نیسح یستشابکس

 رلزصح و هلو نالوا طو د رم هدب ول وا هدنرزوا لولو كرەلر دشا

 ردشلردتا بیرخت و مده هلیس هطساو روک ذم روناط



 انا مے i ترد 2 ا i Oh ا د 6

 ا لکشت رابنا هدروک ذم لح ندنک,دآردنوک هروفنص هسادناموق 3
 روفنص هل ید اه ولت ترد روت ذم رکصندک لک دیضتعه راخدو ۱ 3

 هداعنص ید ل ولب ترد روک ذم و شل قازراو هربحد هر اعنص ندنرابنا 1

 ردشغا یقاعلا ةنرواط

 ۳ اک هدفاس دع تعاس ید و هدنسلاعش قرش تیح كناعنص هنو

 ندنسهدعاف وكيسک ینارطا هسلا دعاو وشاوتولوا یدعلو ( ص سد (

e 77اغ هدنعاقت را هرم روت رد انمخ ردق هنسهورد هراكيدوعصلا  

 یرلک دلا ترشد كناشاب رسم هرزوا یدال وط ندنفرط یراهش نسح

 هرکس د یقرل ر دنوم هلیس هطساو یسهیطیض ولرو هلیسهرع ربدت
 ردشلدا ناشدو مای هلا مده ال اخوا 23 ردشملا

 روشحطس ندنس هلج تالئابق نالوا هدنفارطا اعنصو نانلوب یرلقفت» "

 ندنسارمشا نادمارس یس هلق بحرا نالو رادما هلا قلزابهشو "

 هدننصح كنیعفد هللادسبع ید یلغوا كن (یرذعلاناولعن ماع)

 - و N و دنلهب دهدننایم رلیقش رکید 1

 هدنرانوغواعش نورد كرلموقررم بولوا رث ام هدلاح انف (یراهش نسحم)
 (بحرا) و داد یاو لاعتشا بسک اهدناقرب توادعو یتب شنآ نالوا

 هداس یراک دابهدا كى رتو ان راس لتابق هلیلئابق ( دم وذ) و و ۱

 ءلرلن وب هرکصندقدنلوا هلازاو عفد ندنتوانش رقم یبفد هللادبع موقع ۱

۱ 



 و
 دلع هلاها ۲ اع یهحیعس گز یرذع م وقر هلا لاها نالد

 دا توروا یواش E اک ددا نک ردنا داحا و قافتا لوع

 هنس هناراکت وادع تاک رح كموق رم هلا دن وح ت یارجازکلابو توکسو
 توو یاطعا هد هتسات"هرذک قلضاح یک یدتساو اد رطد یفطع

 کک هراعتص كرەدىا ا عم هدبحرا را هراحم-: هرکصندقدنا وا

 e ۳ e هوش ز ا ندنر ۳ تراسح>

 ۱ ی لول ۱ ید قو ا i < ا e مزال

 انشا و | ول ره ندنهدنلآ رح ىرادنال دلع , هدرول هوواو

 یروباط یحرب كنالا یک ۶ر ميردنلوپ رو هلیسادنام و

 یراص هعط او روباط یکیا E كالا ىج واو

 کا تعاتس Ea هعج ی زوم 3-۷ رک كناسدن رهش ها

 ياف ( تراس ۱" طود ¢ وا ت رح نداعنص هدنرلهدار یع

 كسنرذعو وید كرکو رایابحرا رک دادو شل و یرادفرط تلود

 مايو هن لع الع هدکر از وب ندنشد) وا توادع هدنرل تونل وب هدنرهو تک

 تس كن هم وفرح تاصع هد هسا رون روک هدلوب فرط» ناک تویفهدنا

 ۰ لأ یلاخ ندکمرب و ربخ هن یرعشم فرط ندنزهیصاع لاوحاو هدساف
 لح یرلک دتا دشح و عج كناصع بولوا مدارب ه راجأق مه رالاج مه

 هب هاهاش رک اسع قرلوا هدندودح یس هلو كشغود موفر جد

 ركن هناهاش عو ندنشدلوا قيلاو بساا اهد یسعا د كموقرح

 داخلا ند رشم قرط شغود موق بولتوط نخ تاغ هسا قکر ح
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 هدنرهدار کیا نواتعاس ماشحا هلم هنا رحاع تفرعم وهلا هسدس درب نالوا "

 ردق هفص کیا تعاس نالوا تکرح كن هناهاش رکاسع نونلا هودرا "

 ندتنکرحتیفیک ارب هالا برف تکرح تقومات شلردنلاوا هدودرا 1

 كعا تلالد هنکوا كنهناهاش رک اسع نامه بولر ورخ هنتسودنک |

 هضورنانل وب هدنرزوالوب و هد هفاسم تعاسرب دادنص ه ردشلروُک هرزوا ۱

 ید هرزوا نكلدکح نده رط رکید بویملیک ندنرزوا یس هبصو

 هتربح رع هدنفیدلا ربخ ندلاحوب موق رم ه ردشّملوا هشت هنسودنک

 ها وخات ها وح بود ىلع دەن ۳ یدلک ردشارپ هشاب هراحهن ەد هسا شلاط

 ماودهلوب هدلاح یغهدلو) قلکارقتماغ هک * یدلوا روج هتلالد یافنا

 كناصع هدهرص ینددرغآ قلاتروا نیلحابص ینوک یسنربا هعج قرەنلوا
 یسهناخ كشىغود ج ناک هدهفاسم كا ەمىۆد اک هغ یرلفدنلو

 هدهسصینیدنلوا مارآ بولیربو هلومهداروا قرهنلوا تلصاوم هنهاکشیب
 ردشنلوا فشک ید فارطا

 طاح هللا جورو روس نیتم ینارطا هدنهاکش كللحم نالبریو هلومهک هل وش
 ردق ترد تالذک ید هدننس ًاجزاخ كنه رف وشاو بولوا هبرق لوسرپ

 هلیماع وندنس هلسف كشغود موقع هرقو راجرب روک ذه قردلوا جرب
 هدنرزواییصاف دح كنس هلق بحراو هدنسوشراق یربهاکتیعج كناصع

۳ e 

 هطعن رب العاو بسانم كب نوحا هناهاش رکاسع هروک ذم هنر تولوا

 هروک ذمٌب رقنامه هلتکر ح ندلع نالىرو هلوم روک ذمندنغی دل وا دادسا ۱

 ردشاس وط حر ددع ترد نانل و هدحراخ و

 . لماش ی هناخ ردو قرف هدشابل وص قردلوا یداحم هنس هه كن هان

 كنرذع مش مدشاب خاص هلا ادب ندنس هلحم یدوچب هلبا روس نیو
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 نکس هدنرزوا طخرب رلبا دادټما هدانز ندهرنم كيبيكيا ردق ةنسهناخ

 راس هدنرلرا ردنا لاصبا هنرارپرپ یرلجریوشاو جرب بیک ددع زوتط
 مسج تاغ شخلوا ات هدناکش یضوح قولب هسدا یمهناخ كنرذعو

 هل.س هلګ یدوم روک دم ایفا نول وا ندرڪراک موصو تاق ترد

 هدنرلفرط هقرا كرلجرب روک ذمو ٭ ردرا- ثا نصح هرارسو هراجرب

 كنعد لصا بولوا راجر و هناخ قوجرب نیس و قازوا نلرو ید
 كند رف یددنوط كنهناهاش رک اسع هللا راجرب نالوا ضرف یی رح طخ

 دادتما هلس رح طخ كنعشد "الوط و رولک هم زویچوا ًاضر ۶ هدنسهرا

 ندیوتسسع یضارا د راتهج راس یکی تیدلوا عساو نادیمرپ ردنا

 ردن رابع

 نصع ےس هلع یدو كنرذع ج هدانا یت دانوط هب رو رو لم

 ناعتسا قرفل زاب دغاک 'رمآ حیاصت هنس ودنک ادا ندنغیدنلا زیخ یکیداطا

 شباع قوجرب ادعام ندنغیدلا هبوزآ یب یک یسةس وعم تعاج ردق

 كرەس وک هناروسج تاک رح هلیسارجا راةضرع ةجرلعزو هنارورفم
 نالعا هروک ذم لحم هنرزوا كنوب ه ردشمردلپ ًاباوج یتکحهدیا هلباتم
 هسلاراو تم ردقن اهدو ندقدلنا هلک ددعجوا هرزواقلوا رعشمیرح

 ناب یکج هل ر و هدعاسم تعاس چاقرب هنسودنک هرزواقمالب وط نس هلج

 رکاسع هزاج رو هبرق روک ذم نالوا دانتسا هطقن هرکص ندکدادنا

 ردق هحابص هصگلوا هناهاش رک اسع هکنوچ ٭ ردشلکج هناهاش
 ردو هیدن تعاس هرزوا قلربدتراعیح قلنوعرو زاربندنکیدن رول لوب

 ۰ د ا ناموا در هنس تر هد د تعاستولب ردت وب وا وح وا

 هب هطقن بسانم بولت راقبج هان كنه رق راب وطو هناهاش رک اسع هک هل وش

 هتهج چ وا تولتتوطهبوط زاربس هلایرذع تبب قرهنلوا عضو رپ وط
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 هشت | هلتدش ندنفرط نعشد هدمرص یقیداباب هوآ كولب چوا ندکو لب رب "
 یخدیطخ جوا و هدکعا شنا ییتدش ندفرطر نشد ٭ ردشهالشا

 ررب ولا دم و یطح یبوا اما رهدنا برعت هنرزوا نارایس ندفرطرب

 ینیبوآ رکو لب نالوا شّلوا راضحا نوجا موه رار هلیساک ۵ هطن 1

1 

3 ِ 

 هراک واب یعاعتع و یطخ جوا هدنسهدناموق موه قرهنلوا قوس ای 4

 كب یضیف دجا یسشابکیب یروبانط یجنرب كالا یصجواو و رب ۵

 رک اسع ایتشا بورس وک موو تلوص یلتدش هنرزوا ر )رس هتل ال

 قردذیمهل وا تم واهم رووآبات هن.نلتک رح هناربل دال و هر وص وب گه اھا

 ردرلشلوا ناباتش هرارف هلا كرت یرثربس و یرلذصح

 هلب اتم بوم هلذخ ردق قرق هدنرب ندرلزصح یکیدلیا كرت بناصع

 نالوا هراښن ورد و قلا هتراظن تنګ یروکجذژذم نص ندنر هک دتبا

 ندا را رف قرهنل وا ۳ كولبرب هعو وم بسانم زو قمام رفیع

 هرکصدکد یل هد هلا یننوسو كنفت هناد یغوح كي تونل وا بیقعت ایقشا

 جد هلدح ردف قرف نانل وب نضعم هدرو لب نڪو شل وا تند وع

 ندمروک ذمنوصح ندنه دل وا تورغتفو هدهسا راشلوا مست ارسا

 هناهاش رک اسع هنسهناخ كنرذع و هرانلک مزال افا دیک وا

 تایف و زوییکیا ندنف رط ناصع هده را ومیشا و 9 ردشلرب دتا تماقا

 ٭ ردشلوبعوقو مهراب رفن کیا ندهناهاش رک اسع بولوا حورجتو
 يزرلمآ وتو تب وچ لع كنايتشاو یس هلک كنيرادقاریپ كنیراهش نسحتو

 تان رذع موقرم حابصلاىلع ینوک رازاب یسادرف * ردشلا رباب

 جور, نانلوپ ایفشا هاکدانتسا هلتیب روک ذه نالوا روهشم هجراروا

 هدنفرظ نوکشب ترد تیاهن هلترمشابم هنر و مده دلراربسو نوصحو
 (عاربث ) و (مم) و (نابسییذ) و بولپدنا ناسکی هلارب یم هلج

 ر اس كنلئابق بجراو ( بهز یب) و ( مزه ) و(ثلث) و (بش)و 1
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 هقروبولک فاك میاشم هقشب ندیرذع مش كرەدبا ناهتسا “هلجج یماسقا
 رس یداوو هنتپح یس هعاو ص صد قلارا وو ه ردرلشلا نامتسا

 سذ روک ذم قرهلوا ارجا هبرکسع تاک رح ید یرغوط ةرزوا

 ندناععا رظذ یماش تروص كروك ذم علف تولیقیح هو هنت علق

 ردشلروک

 نانل و هدنرزوالو رکو یسلاها اعنص لرک ی کر ح نداعنص كرار وباط

 هب راح هدیحرا هناهاش رکاسع ندن راک دل یسلاها یس هبصق هضور

 هلی دیشدا ندهصورو اعنص وراد كرل وط ناسا هدهسص یرلکدتا

 دع رنب زادص بّوط زوک ع یروادننایح شمرولاتربح هب له هاب
 نکس هلام دند دل وا لصا وه اعنصیربختب رفظم * ردرلشع الج هنعوفو

 یسماشخا ندنشدل واینامداش و ینارکشلاکثروم هصساح او یلا وح و اعنص

 ل 1 6ر5 یسهتکس ارق هلج نانل ون ها رطاو انا وفل و افت

 هدرهصواو نییآ رهش یارجا قردقا رلشنآ هدنرزوا یرلماط كن روا
 ناسل هلا شناتسو توعن هرابعلایرع قاط رب هللا زاوا دنلب یریکو رخص

 هام حبوا ین رار کنا تقر یادص نیی لا ییراتعواطمو تقداصم

 ردرلشلبا لاصدا

 ندک دلل رویت یشا كبحرا كرهلرتدتا ناتا :الماک هزوک دم لئاق

 هل وا قرهنلوا لاثبقتسا راروباطو شّعلوا تدوع هناعنص ار غظع هرکص

 مسر هدبریشم روضح هدلاع یقیدلوا رار جد رارساو هلیلاح لوب
 "رکنا قوش هناطناض ندنفرط یراتیضحاشاب رشم نوللوا ارجا یدیگ

 ردشلدیک ههاک ودرا ورکص ندک دلرب و ین ر ید

 ندا تماقا هد هم طاقن هدنرزوا لو هدنننص یهظفاحتم كنهرباخحم طخ

 تعاس قم یکیا هنسهطقت ( دحاسم ) نانلوب یزکع یشابکس كلروباط

 ینربشهس ید كننصح ( سورع ) نالوا هدنتمحنابک وک و هدهفاسم دءد
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 هشدا وب یدنفا یتوع نیسح ییسشابکب روک ذم روباط ندنکیدلک مزال " ۱ ۱ ۱
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 نمصج نازمسقلطاب كنقت هل س هرم یریید كلا یو كرەلىدىا نریم اه

 ردشموا بیر مده بوئلوا طبض روک ذم

 هکنوحنول وا ندنرزوا ندعیلرسو یال وف لا كنەرا هلا تداعسرد

 هن داعس رد یک یییدا وا ینهتس وپ دنه دشبوس كل ریلکتا هتفه ره ندندع

 هدب دع ار هوه ره ینهاس ول تل و ندن۶#د] وا ید یطح یا روات

 ' هکب ىلع نسح ندناراجت ناربتعمو ندنس هعبت هرتلکنا لصالا یناریا
 فارفلن كلذک ۰ رولریو هدتسوب ندنفرط هبلا موم ره ردنوک

 یوم هنب ییوتکم فارفات نالزاب ید تقو یکیدلک مزال قوا هدینک
 هدهتفه هلتپج وب ۵ روالوا هدیشک_هلیسهطساو كلا تولبردنوک هلا

 رایرد ندیم ماعم ندنهدلوا ردیکو رولک هتسوپ ندنداعسرد رپ
 ییتعاسو تقو الصاو ٭ رووا هزاع هلتروص و هلبا رارقتکو ش

 هتدامسرد نداعنص نعد یلوصو هرکدک كنتاررحم نیفرطو شاش

 سموم هن وک ز وفط یمرکب قرهلوا E هاعنص ندنداعسردو

 ۱ ىدا
 ید همانمشت نالوا لماش ییربخ تاحوتف كناعنص خوشم هجو ر

 هلا یهانترادص مامه ندنفبدنل وا ضرع هلیس هطساو فارغلت ندندع

 حج رد رز هجور یر هجرت تروص كراهمانفارفت ندا دورو

 ردشُملوا

 دور و هرابلا یوسنارف هلشرط ندع ندامظهترادص ماعم جیم

 مو ردتر وص کرم همانفارهات ندیا

 ثداوح یتیدلوالماش لزک همانفارغلت ولخم ران یکن رف ۱۸۷۲ ناسین ۲۵ یف
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 ی ا هدا ولنکو شه ززا قرش هره یکلاقشالئاضف
 هب هناهاش رکاتسعو هیت ا ول ۰ راددلوا نون هدانز كن هناح وتف 3

TTا« مراح ندید لاصدا یکی  

 3 ندا دور ندب الا 0 یالاو ماتم ید و ۰

 ۱ ۰ ید وا مدعتهب ییهاش داب را تاذهکفارفلت نلعم قئاحوتف اهر

 نوه ط وطح تاغ ندهداعلا قود تاحوتو وش یران واسه اف

 رکاسعو ناطباضو نانادناموق ربارب لزمکیدتبا كیربت یزمس ٭ رايدلوا

 قترا هرکص ندقدلوب ماتخ یندراشا سورعو بحرا رر هنجو 2

 تموکح اریکو اشم كردبا ناهتسا یب رد یریاشعو لثابق تهج ره
 هدعع وا لیکشت رکل زدم جد ندفرط رب و هدکلا تلاخد ضرع هبثس

 ۱ ۳  ردشلوب

 سم قااعوقو نابکرک زوم

 ینا نوا ی تر نام رص و ا ,یساول اعیص ه درس. و یو

 ناب وک بکر ندهرشک لت اف و ا aاط رو ¥ هد هنفاتتیف تاش

 نابک و ک عقاو هدنرزوا ) نابک وک لءح ( نالوا یرعه لز ییسج 0 مای

 | ردشعا روم ییفیک یطیض كس علق

  بناوج کر هیعا لاصتا هلا هلسلسرپ یه لبج نالشد نابکوک روک ذم



KICK 
 زویح وا اجر ۳ ردو دنسهورد ندنسهدعاق یافترا و دعا را

 دادتما تعاس سد یسهروح ین سد او هو رولک هداز ندزم

  3نیدیشاب ا( ر تس ) یب هییطس وخ ام كنسهوردو ۰ ردا

 ا رعو تولوا هرم كولا ا ب دطمت یاهتم كف ا

 تاغ رولوا هدایز اهدو هزنم تل سام یا ول نوا ین ع ا

 ردابج رپ ترابع نده اق هراکی و ا

 یک نور یرغوط هب هیونج تمجو هدنعطس ینمورد ثلبج وبشا

 ندمروچوارب عب: ردق هفرط رکید ندفرط رب ًاضرع هجراب رب ناقیچ

 یرک,تیاهنندج و انوا یضرعو نکسنوا تباهن نع نیکد همروجوا رکید
 یعبط مچ قدنخ رواک هزم زاوا ناس ید لوط بب رف 4 هزه

 ا ردشلوا لصقنه ندنورذ عطس هللا
  ندعطس "هورذ هک هچراب, نالوا لصفنم هلنا قدننخ یيببط روک ذم

 ردق دن بهدعاق یی باور فا ا ا فرط ییا کدو ٩
 ۱ ندهناق ر , هم دو هم دق درایو نسمه دعافت را هدانز ندهرنم زويخوا | ١

 اش هترزوا كندي ز اب لصفتم هروک, ذم علب هدلاخ یت دل وا ترابعا#
 . كيرف دین رضا رکید,ندنوغا وب لنضدحخ هک النوش ۵.رفشخلولا
 ید یسوقو قرلوا انب راجریو روس نیصرو نیتعو رکر اک هجا وط
 شلینا ندلحم وب تولوا هرم جوا نوا هکیلح راط لا اضرع كغدنخ

 یرادصا یترط هعلق كغدنخو  شّلوا اش : یرک لزوک رب : رکراگاو
 كع نیان لتصاخ ,قرباوا نعسط ها نت ورکا ی شفا

 یقدنخو بوللا هزونوت یرزوا كنخووا ایف نانلوب یداحم دیشب وب

 شاتجا یرااغنم قلا رب نوحما هصفادم یی یرک هنسایق كنرادصا

 یسهناخ دوم یوزحو مالسا دل وب زوهط نکس( ايم 0 لحادو

 .ردشم ول لس



 کم ۱۳ ¥
 دوعصو جولو ندلح رب هقش ندر روک ذم هنسهعلق نابکو ک هتشنا

 هنسهعطق نابکوک روک ذم ربارپ هلیتح اولو میاوتهدلاح ینیدمهلوا لباق
 ) ن دلا ی رش ن دم ن دجا ) نالوا یسهعلاش ترهش ندرهداز ماما

 4 یرقم یتدهروک نم دف تزلوا هنکعا مک هسیک مان
 ناوک نک ؛یییدلوا رب كحهدنا لوخد هعشندب رک هن هعلق روک م

 هدشزطو لوب رب هعشش ندنسهبقع ( نع تس ) دعاسم هغ چ هنغاط

 ندنفرطنیشد ید نصحو هل نالوا هدنسآر كت هبقع روک ذم بویلوا
 نوا لوحد هب دعلو تح هک نموا نک قج هعاط هسا وا شا وط

 نوسلی هلیدیک هیریک

 تب رفظم"هداهن مدق هناعنص "هدلب كنيهاشداب ترضح رثآم رفظ رکاسع
 لاه فاك او فارطا ناسلواتوعد هستعواطم "درب اد هدنراقدل وا

 توعد ید نداافرش ن دم ن دجا م ودر هدنسهرا یس هبلغتهو

 داش هدنربس نوزغس ۳ واطم هل ز وص م وو ص هد هسا شلدا

 نوجما قلب ییطابتحا هسا رونلوا قوس رکسع هرزوا نابکوک
 غوا یثادنرف هدلاح یتیدلوا هدکا راخدا راخدو هنا ج هب هعاق

 ذجاعیش هسا موقع ندنغی داوا شوا بلج هیرمشم دزن مرکلادبع

 رع تس روک ذم رەس وک تبع هتلود بولوا فلاح هنرادفرطو

 هک وبلاح شعوق طظفعسم فن شب ترد ندنرلهدآ ودنک هننصح یبهیتع

 روک ذم هسلا رولوب عو یتکرح هنرزوا نابکو ک كن هناهاش رک اسع

 روک ذم لع و نده دلوا ههش هدنفح هلن وط ندنف رط دجا میش هبوع

 دلرکسع ندنهاداوا لکشم ما كعا دوعص هغاط هدلاح یتتدل ت وط

 لیدبت هترزوا نابکو ک ارخوم كر هلز سوک هتمج هقسشب ادا یتکر ح

 یراذف رطتلودو تولوا هدنهملع وللا وک هدم رت یتج هنلوا تماعتسا

 هلس هطساو یرلمدا ل ( ملاص ( یخش یس هلسبق ( نادمه ) نانو



¥ ۱۳6۵ ۳ 

 ردشمردشلرارف هد روص

 هروک نم هغد پنو خواب وا هلهحو رو یا رو را تک هل
 قالف هدنابکوک بلک یسودنکو قل وا اقا هدنسهدهع هن یسرادا
 هدنسو یسردلس هدنروص یتکجهدبا تعاطا ضرع دجا میت هرزوا

 یک لاثما ارهاظ ید ندستموکح فرط هنرزوا یسلوا داسف كنتفن

 صیصخهدیهاشدا ترضح لیدعجام لیلظ لظ یجد دجا روک ذم
 هعلق اعم هلیعباوت وقلوا ناماو نمانیشنهدوسا هللا تاصصخم قج هنلوا

 هر دز هزراوا یا هیچ تتطاس داع هزادا تک

 قیفرقلاب د عاص یش یسهلببق نادمهو ميرکلادبع موقرم نانلوب
 دعطق جوا هلا روانط قعر ندنرابالا طاستحا یصجواو یحنرب

 هیرح ناکراو نواه هدرب قلزوتطو یپوط عاط قاتربو ترووتو
 كسیام رهش یسهنس نکس ناسکس زومیکیا كيب كباضر فس وب ییاتمع اق
 قوس هنس هعاق نابکوک هلیسادناموف كب یسوم یالارمم ینوک یحشد نوا

 تماقتسا لیدت هنابکو یک ًاءاع هزرفع روک ذم ه ردشنلوا ما.رعاو
 رشه لوا ندنمراو هبه روو * ردیسهب رو ) هنابح ) هک د طمن قح هل وا

 كنبراءدآ عاص می موقرم هنرزوا ما نالبریدشت ندنفرط اشاب

 تیب ندنرلتلوا یتراهم هدقلروشح “و ندبا تکر حو ریس هلتعرسس تاغ

 بوردنوک هسیک رد زوتوا یمرکب نوجا قعوط ننصح یسهبتع زع

 یروکذم سر هلرمدسیک هلستعرسو بونارواط قباج تاغ رام ود رح

 هناهاش ۸13 قلاراو ۰ ردرلشلا ندنرلدآ كع رکلاد,ع قرن ول

 رس بودنا تماغتسسا لی دبت هنتهج هبقع روک ذم یعب هنابک و ک ید

 هنتهج بقع كنهناهاش رک اسع دجا عیشو ۾ ردرلاشغیک هلتعسس

 ددا شءارواط هرزوا قع هط یزع تب ردقنره هجروک ینتعرع



 هک ۱۳ %
 یتفلدلئوط ندتفرط یس هلیبق نادمه نالوا یرادنشد ءلروک نم لح
 ردشلاق راحات ههیالک |

 كنلبخنابک و که لج و ینئدنل وا ف رعت رک نا فلاسهروک دهه رح هزرفه

 كينشنار هو دم مع و قراعیح ندنس هتف رع بل هنس وییضش "هورد

 هلاوح هننرزوا یس هلق نابکو ک ًاعاع هطقترپ نالوا هدنشورلبا زار
 زا رخ ر دشا هن هروک ذم ةطقن هناهاش رك اسعو راب وظ ندنشذل وا

 هنسودننک اواو تاه بنت نانلوا ندنفرط یراتضح اشاب رتشمو

 هنلوخد هناهاش رک اسع كولب يکيا کلان هب هعاق نورد ندنفیدالوا غیلبت

 ۱ هللا د:عیردارب ویستا روک ذغام هج رزوا یسع اصر ص رغ

 یساغا لوف رکسع رادقلوا زار هلیسودنک تول وقفا هدهاک ودرا

 شخلوا لاخدا هب هروک ذه عاق هلتلالد كناضرو هلیسادنام و اعا مس

 نولوا یردارب رکید دوخابو دجا موق مان هدهاکجودرا هد هسا

 مزال قوا فیقوت ( ىلع ) ندناذغتتم نانو ینادناموق كنرکسع -

 هدنراج رب كن هعاق هک ر مکه و رحاهناهاش رکاسعو شه واتلفغ هداروب نکیا

 ندونق رکید بورک ندنسونق نالوا هدنفرط یرکو یرهیلریدتروئوا
 «لرکودجنا رک یسلربدتبا تهاقا هرب رب قرارات هتفرط تکل

 لوب هنسا رجا کالالتخ ۱ 9 تب :امشو یل نالوا هدن رلغامد كئلع یردارب

 یتادرف كناوخد هب ورا تن هناهاش رک اهتض 2 ولب کا رو له كررو

 هب همداصم ودعلق باو اد هلفلاحنالعا "الماک هعاقلهاو راموق رم نوک

 ید ندهنافغشم میاصت نانلق ارحا هنرزوا كن و ۵ ردرلشلبا ترساح

eتت روبګ ا رک هوو ۳1 ارا هل يسم ام هل روک و ۳  

 ردشمر ولا

 هلا قازرا قلنا ر , هرکاسع نالوا ہلکا نورد هساصد ره قلارا رب
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 شا ل 7 دیار هدهنانهج یلیخ رب هدننورد یرالاوج قازراو 1 ۱

 قوا هدابفتسا ندنه وجه اف ندنکیدشود هنسا حا هبربج هوق ۱

 كر هلی یربک کلب روص نخ تاغ نزسشوط نشد هللدصقم

 یی درس وک هد قره وط لچدا نشد یک ینئدمهنلوا هدافتسا یش رب ۲

Eهد وو هل ات ریش ادو وک نوار وب هند وع هناهاش لکا  

 هدهسلا رلشلک ردق هنشاب كغدنخ هناهاش رکاسع تاهن قر هلنلیطاح

 رعط مکیاج هس رکم نعشد ینیراقاا تبریک ندبا تعبس ینیرعت هدورافوب
 هدنارب هجاطایدل ییالوط ندنراتواتشو ینب تدن نالوا ر توادع
 یلوا ندنزلفدلا «یتهرکا هدلویرب كج هل هلوا ساردناو مردونا نیهر

 یشکیا ندنرالواشعا مده نییربک نشد ءرکص ندعو نالوا هک
 مدهنم نیرک هدن راک داک هشاب كغدنخ رکسع ندیک هو هعحد

 ناهرخشلوا رو ۶ هندوع دنب ندنراقدآ وب 1

 هسچرک بویلوا دوجوم لوب رب كج هریک بولیک هتشب ندنوپ هب هعاق
 رل همنا وونر و ۳ کک كلب هلیتبح هنامرط هنامرط ندنرالګ ضع

 یک الب نارا و كنفت هب یزود رب ندورګا دمافهتکس مدرک راو
 موه ندرلاروا نب رب انب ندنراقدلاق یلاخ نارب ند-قعا قاریطو شاط
 یاد ک6و زار هکر E هس رپ درک تا

 هحرد برفت نوع دل وا هدنند یروس كل هءاق روک ذم یک قرص

 وشراق دوخابو قمردلوط بی رقت رپ یغدنخ زم هاچ هلفلوا ندملاعسا
 رایزاوم نشاط نوعا قم روف یربک رب كرم كح هل هلی هفرط
 هلرحو یلوصا كنهعلفو هنیراتخا كنديم> تایلع ماط رب یک یساشنا
 ردشعا سم حاتحا هنلاخداو دخا ههرصاحت تحت

 رز نالک مزال یتیملبات هد یرلت سنج 3 لیگ ندف رو هتشیا 1 1
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 رکسع قرەنلوا فیقوت یرکسع سدد رفن یکیآ و لع یر دارو یسودنک

۶ ۱۳۸ ¥ 

 اراپ هلتر وص و قرەنڵوا ترشابم هسا رجا کاپ هقاش تایاع یزاوم

 هنیزود رب الل بوالبوط شاتنط ندفانکاو فارطا هناهاش رکاسع
 ردراشلا تموادم ه ديماکبعسا نایلع یارحا

 هفاسم تلح نالوا جاتم هنسارحا یتایلع یزاوم وبشا هک رد وش

 هسا یتایلع لاکا كنزاوم رد واو برق ۵ هزم زو زوفط یسنالوط

 کولا تولوا . زرابو یه کودنلا فوقوم هب هد دم تدم عبطلاب

 كن هناهاش رکاسع كواب یا نالوا شلاق تورک هلو 4 هعلق نورد

 فن ملا ندنغلدلوا اکو لمصم هنامز رددوا یرهیخذو هنانهج
 ` نانلوا ثبشت هتسارحا هدناون قرهلوا لصاح تیروبح هنسملا ه وراشط

 هدهاک ودرا عانقالاب دسجا موقرم کاح هسلصن هله لبا هنایکح ربیادت
  هعوفو قلطعس ر هدزلد اعم هلا هداعا هادبع یردارب نالو! قوو وم

 كفدنخ "الماکو ًالاس هناهاش رکاسع كولب ییا نالوا رک ذ نرسکلک
 هک هلا جوک مدآ رب قحثاو ندا رورم ندنرغا نالوا هدنفرط ماش

 ؛یمرکدنتآاشنا یزاوموشّلا ههاک ودرا قره راقیح هج راخند هقتاب نالس
 زدشلرو مات

 هک احم

 هدکعنا لمح هواش ع زکلا یردوهط كساقو و هحور

 هک و ۰ یدنس | فاك اسر هدقحارو ندنفح هم مشاب هفاصنا

 هدنکسدلک نم دز كاهروک ذم هژرفم هدنس ههجاوم هماق دمحا خییشموقرم



 هک ۱۳۹ $ ۸

 هب هملق هلت الد یر یاب دوخاب و هلا هللا دبع موفر : ا

 هجا م جیش هدنناع هلنابح سکملا نکا دولک مزال كلزینوک« | 13
 رد 2 افق ون یهالادبع ندا نا.) وا تیمها جيه 1

 گرد شل ردنوک, هلا تلات یماقمثاف همر نارا کرا اا [
 كوف ی هدف ی رک ی کس رجم یشل ردنوک ثاهلایموم ربم ۱

 هتکلم .هدنزو هن وا كنهمقو هراجرو هل نالوا هدنناع ییا

 قعوف هراماکحتسا ن دنا همفادم یراوقو هب وق نالوا قج هل

 ردنوحا ۴

 ع یردارو دما هدیا 1 یدتسا عوف هر هطقنو یک لا ئوم

 ەس ئ راظفاحم كراج رب و هروک ذم طاقت هلبس هنوعرتاسو

 و و ا ERD ڭرەدىا| -ءایداسف نالوا هدنرغا هدو

 کاج هلدیک کلم بواقوص ندوبق نالوا هد هج ودرا ین ف اریجک

 کر دشملیوق ها ادا مدام قورد تنام توابراقطا نووق

 دک لا لبا ودرا اما

 ۳ نورد هدو مادو هر کم ا کا ۱ KLE هتشا

 ی ؟ ینیدایشالکا یراهدساف تا طر ارگ اردت

 ندرلجرب بسانم اب نامهبویماقیچ ندن سوق ی۔هہج تکلمم كنەماق



:#۱ 
 یتوس ید یدما موقرم» كتا ماق هطبض هللا هبربسج ُوق ینبرب
 هدیوجکهن ز و هن وا تی هچلف هدلاح یتیدنااق راحان دوخاب و قلا هندتلا

  كملک ههاکو درا هلتدوع ندوقیراکدرک هنس هلا ندقلاق روصحم
 هحینالک | یارا مار ساق اش ا هلا یوم رم نکیارولک مزال ۱

 ههاک ودرا ناه هح زکلاب ندنف وخ مرولاف هدو رج کل وک

 ردشمقار هد هک لاخر یرکسعو شود ۱

 یو مرو ندقدلافر ورصحم یع ندقفدناا هب ورا هروصو رکسع
 ا هلا

 هنهلناقم و هعفادم بوق یوق رابرع هرکص ندقدةچ ههاکودرا

 رد راشغا رسا

 عام اموق ههروکذم ةزرفم هنرزوا كلاس تالاج نالوا کد
 اولرمم نداعنص هلنامیاعتو دصقم كاالرب و نادم هنعوقو قلانف امدمبو

 ندناموق رما لوصولاب هباروا هيلا یوم یاشاب وشلردنوک اشاب یو

 هب هام ید ندهاکودرا هرکص ندشبشتعبهیاحا راد بودنا هدهعرد

 موجه هب هناهاش رک اسع قره هلکهننرزوا رهلق روک ذم قر هنلوا رادتا

 ۱ هد توقف دژرهحک ند ۹ اودا موجه هدهسلا شار دشا

 یرافدمهرق یوق هل ستهج یتناتم كنوش رک اسع نالوا شمشالقا

 یک یندلواید الف نادر هلن وا هدنراثا لوحیا و و

  لوق نالژا نوکسم, هدرا هناغ میدونراتت نهج هوا روش ین هدورجنا



 افو هدکبآ 1

 کر
 ندنشدمهنلا یسهرامآ یک رخ رب چیه ید ندنفرط اغا یس ۳
 ردرلشغ | تو وع هب و کشم ندا موجه ندوراشدط 1

 یربح ندننرط نشد هحنلوا لصاح هرغ ندموحه وبشا

 قوا ثبش هربیدت رب نوکلوا ارس و نامه نوجا قمال ند

 نمشد ندشدلغار هنادرف توتلقا نمد کو کا ردنا اضتقأ

 ا هحجک یسراو : راما برخت و مده یبیرک هجیکلوا

 شلدوک ینیدلوا قصب تارک هدهرص یدنلوا وجو

 و دل تافو ںوشود هغدنخ هدرش ی

 ندمسشعلاف هنسارجا ! هقاش ت تادلمع نالا فلاس هرکص لدنو

  شمامهئلو هراح همش ندم لا راد یرلتهح رکیداككغاط و

 aê قلطق س ر اها اس نالوا هدتکلع نورد و

 4 یه ی هو راشاط

 هک رادتعا ۷

 تنهماع هطخ ردق هر هحنلک همناقو نالوا هد زمرصع داج یجنر #

 هلا دلج یجنکیا وبشا ۰ یدیا هچخیرات رب لماش ینماقو هجرصتخم
 تاکرح نالبدبا ارجا قجنا؛بوسلوا دودعم ندهخب رأت ۳



 و ۱:۲ $

 لصا دصقم ندناب و حرد ید رکسءتاکرح «ردلماش ییهب رکسع

 رک |بوابزاب هب رح تاکرحو تاثبشت و تابیترتنالواهدتکر ح یانثا یخد

 یزهرلشادقرا مااس بو وق هنادیم ین هسداراورااحم نالوا ناصقتهدرببدن
 هرلنوشا تیناحمندارجا و ردت وسهلوقم ون هکردکتاظاقا و هاکا

 تلفغ نالوعوقو هدنسهدام و زا سیا ام نالوا هداروش یدعا

 هدصعم و مارم رب رکیدهسخو ۰ رده رز وا اطخ نانلوا راحودهلسبس

 هر وک ذ مقر فهجنلک هن رلم اراک ادفو تربغ كل ملشادقرا و «ردلکد ینبم

 - تارفنو اطباض كچوکو وب وارما ردقهادناموقلوب لا اتندندارف
 اغا نسح هلیمات قرهلوا هناراک ادف و هناراپ ہناح ی هک« تیاظو ةفاك .

 هح هجن هرکص ءا كو لوا ندنناغوقو نا کوشا و . رد راشملبا

 نوصح و عالق طض هللا یک ادرم زارا رکدلارام كرهدیا تابراحم
 هدشیاو « ر دراشادقرا و نالوا تیرفظم لئان بودا دالبو

 ا ا یدش حيات دوخاب و تلمع نالوعوقو
 شملبازق رکید یخد هماق روکذم هکنوچ .رد هلیسهقئاس كانسهقئاذ

 ندکمامهسههمهابظرولنازف و رووا طب کر هداولقوهملق نالوا

 تولع هنراکفا كناود ضع ترفظم تال اهفاو . ردشعا تنش

 هسلا هجنرف كنمشد + تاوذ نانلو ترح لا هدهسارروتک

 رپ دن رب ره بوبمراقچ ندنرطاخ یاثم ب رض + لب هنادرم یدنک

 ثانسهملف نابکوک روک ذم هتشلا « ردیلقن ارجا هروک اکا ینتکرح و
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 یعبطاو :نانلوا اتما رم هکلب هد تاغ و تشنه هدنرز دارا رک

 دادتما یا یلا یطیص هلسس یسهعفوم تناتم و نعا-نم نالرا

 ٩ ن ردشعا ۱

 ندنرزوازارحلبج نان واذاخا تاک ر ح طخ هدنتکر ح ندهدددح كن هقرف

 ا هدهد لح ندنوح هیمهلوا هدناکما ا یار وتو هل رلب وط لوس

 کا ندراد وط روک دم هرکص ندودنل وا طرص اعیص هد هسا شل وا ۱

 هدهد دح ندلوا ندودرا جس! ریارب هلیتاع هلاب و یرایلقابق یسهعطق
 ندروعنصو "ارهل روتک هنعقوم روفذص هلیمدرابو هناحا كروباط نال وا

 هل رثادنام وقل رلکب دج یا اف یحص وطو ىلع ییاعهع 1۳ هر رحناک را جد ۱

 هماعنص هلیمدرابو هظفاحت كشر واط یکی كالا یک درد طابتحاو

 یا هوا را یل ها ف ا رق

 یلهضاع خاطر هسا ی.وراءا ندروفنصو شلروتکه روفنص بوط هعطق

 بس شیدا لب رخ رک نو یک آ نا
 قاشعو بعاست لاک قرهلوا هوستو بولیچا راو سعوصخ هبوط
 ۰ ردشلتب هل راقیح هناعنص هدنوک شب زوتوا قحا رابوط روک ذم هللا

 دتفو ینیدنلوا هرصاح كتابك یک امامت یرلاک هباعنص كزابوط وبشاو |

 ندنروباط یک وا كالا یعکلا ید نداعنص ندنکیدتا فداصت
 بولب ردنوک هنابکوک كره رب و هنا یدنفا ىلع یسشابکب هلک ولب تزد

 . ردشلراقیح هلکلج وک یلیخ رب هنغاط نایکوک ندنس هبقع نع تس

 2 دز رک وبوط ۳ 1

 راو
 ا E هنعدوم روقنص

 ESR ایت شم اس یی ی نوک



 م کا
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 هدر وه1ص ندنعب دعیح هباعنص اروم هنو وس هرلب وط ید یرولاط

 هدلجاب ءاروک ذم یالا هد هسلا شلاق یروباط یضچوا كالا یچشب

 8 لوک هروفص اوف هد ولب ترد كنر واط یعکنا نالوا
 را یح ر هلیسادنام و كناشاب صل دجا اول ریه هدر و لرو لح

 ردش وب

 ندلئابق فارطا ق: رومأم نالوا هج روک ذم ععوم كهملا یوم یاشاب

 لقن ندهدن لح هب سه ول و نالوا رحادم هدنرابنا لحا هارهدا | کتسا ه ود

 ۱ ۲ ۱ و یی

 1 قاز ۱1 لمن هل MT ,د | نایتسا یلثابق ناب

 یاشاب یتایطا هان رکسعءوق نانا وب هداعنصیبالوط ندنساهماتقه تا
 قازرا نداعنص هدلاع ییدلوا نتفلوا ماست هتسهرادا دب كهلا موم

 لاسرا بوئلوا ارکتسا هلا یرلیراکمراروباط نالیردن وک هقعقم نوهیلج

 زوتوآ هناعنص ندنرلقدعمل و هرخذ تاحهدبا لیمحت هدقعفم زءود نانلوا

 ؟«هزم کنا رلشتوا ون هکمر ونک ندروفتص نال وا هد ةقاسم فاس

 تدوع شو یروصف بوللکوب هب یراب یراب قحا هدندروفنص رار راکم

 تل ندنسهرادا مدع كلا موم یاشاب هسلا ویو شل هدکعا

 دزن یتجهراو هبانف هدزکنادخ هدورلبا سیا ردیک هلو شاو ملا

 یک اس نالواهدروک ذم لح ًافوخ ندرلیل همر یک یییدلشالکا هلن رشه

 قردریدباب ماکس یلیخ رپ هرکسع نوجما قلا دنا ماکعسا یی هناهاش

 ندودراعیج رایج ون قوج رب هفارطا قردلوادن از هر نمسم وزیر هجکو

 رک اسع قرهتوط هدننباب حالسردق هحابص یننانلث كنهدوجوم "هوق هرکص
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 لالخا یتیرلند تګ هلرمدنا جاعزا بوقار یاب تا ان ی هناهاش

 وش وا یوم ندد دوا ىدا ید ی هتسخ لنغ وج ك هلا

 جت درد ین دلوا بوسنم تولوا منام هنمادخ س هج یزاوشمو نالوا

 ردشملز و تضحز هنت رع هنداعس م هرزو ا قذلوا مادا هدودرآ 1

 0 اشر مر دیلی یک رخ ناداوردص كتەز رقم نانلوا قوس هنابک هک

 هات هح روفنس ًاقاتش م ار ھا ةزرفشو ا اناا

 ردشلردنوک

 هتداعس رد كلباناب قالغ دا دیلا یوم هسا مهنارجلاغ تب رومأم وبا ی
 ید ؤا لهاح قره وا + ی رالاسهمس نرعضح یاس ماتم ر آه 1 هتک 1

 هدنفرظ تدرب و كمر و هما یوم ئاشا یره ثارب رخ

 زاځدا هش راتسما روفتتض هلا لش نداخا قتسهررحد .قلىا لا كن هفرف

 ندر واط قح ر ناتو اف روک هنا عوو» هرکصندنو و . كعرادتا

 تالاغا هلا طب یزااروا بوقیج هنعع ر لبج تاحعتسالاب یب رویاطرپ
 ید قلا هناعسا تح

1 
 نوک بس مرکب هارو روکذم رهشو ی حوا كمهنا حاعتکا نام 1

 1 1 97 ندذودنلاوا هدافا قید اب >اع هند 3 تاک. و

 هن هلن دک اج نوکلوا نامه ئ ڌ هایم وهیاشاب 9# یدنل وا اضصعا هروک ذم

 نەت تع وک ًاهج ونم

 فارظا نال وا شعا ناسا ندلوا راز هاو نرفض + ل



۰ 

IF ۰ 

 اشم ٭ ردرلشلک ىس هلج ندخیدزا را هقرو بلا لجال یتخماشم لای
 ندنپملعیراررب رکو * ندنرودنک ت اذلاب لرک هدنرتدورو كن هم وق رح

 ردقن هدهروکذ م لئابق هدلاح»ینیدلوا تعک ن رق كرمدا قیفح ًابفخ

 كمالزا یراهود كنيلاها بوبا ییعیتسلاتسا كن دل وب دوح وم هود

 هروک ههود دوجوم هلیلوصا هن وانه هرزوا قعشلاح هد راودنکو

 كنهودرادقموب و کجهلکمزال قلوا لیمحم كرهل ریدنا هلجاب هود چاق

 یکجەدا باسن ا كلرب و هود ردمن ندر هلق ًاتبسن هند وج وم هلبف ره

 یب راکح هر دنا هلحا هود ردقن هدنرانوک ه كن هلبقره تولیدنا باسح

 ردُتلرب و راهفرو هتب رللا نیبم

 کلا زهود هسا یسعتق را هلسق نیش هلا هروفنص لوا ندنو هکنوج

 هنتراجت كنيلاها مه هسیا شیاوپو شوا ارکتسا هللا بلج ندز هلبقوا

 لئابق ند فيدل وا شلوا فات ءكرهل زا یراهود هدمهو شمر و هتکس

 ا اس ندمزوک دم تایر یسلاهاو ایس هروک دم
 یرلهودند |تناصا هنن لدصحهدرانوک نانل وا صیصخت [ رکشنم یس هلج

 ردراشلبا لقن هروفنص بود ا لیمخت ندنرابنا لجاب

 یکلقرصتم هدندنح ور تدعدق كب تولوا ندتناطقو دشر باجکا

 نایلس نانلوب هدکلک هنلوا مادنسا هدنرلت رومأم قلماټمع اف هدنسهرب اد

 قلاراوب هلتهج یتیدنلوا نییعتو بصن یماقمع اق زارح لبج هوا كب
 یساضق زارح روک دمو شما و ماتم اق هدروک دم چ هلایموم رم

 دا رلت وب ندنشدل وا یهود یسلاها یاب راح یداو مفاو هدنلحاد

 هدیلوا هعفد جد ندرلن وب ندنکو دا هداز اتسن هل اک رکید یرلهود

 رلهود روک دم هلیفوس هلحا كهود ۳و زو هد نا دعفد و یللا زو

 ندرا هل دق روک ذم هرکصندکد تا لاصبا هروفنص براک وب لیمعلاب



# ۷ 
 یاسراو قوس هلحا كنءهودسآر یللاهددتفه ًاتاعر هنلوصا هب وانم و 3 3

 هسلا هد هح و سش تروص هریاخما هدا ول زا لو ]ایم وم ماتم اق 3

 لاسراو قوس هلجاب ندنفرط هبلاومرمم راهود روک ر رارق 3

 ردشملوا

 یسدلوا هدعلوا لیکشت رهیحان راض ندفرطر هرکصندنهف كناعنص
 هل دنفا ۳ ند تغدو هدکلدن | ناف ید هب رم لا وما ی ۳

 نالوا تالو رک سه ندهد دح 0 .رار وأم تالو ر د نالو يعم ۱

 یحچوا ی تلصاوم هروفنص ندنکی دلکمزال یراتع رع هناعتص

 هناعنص هل ژرومأم تیعم هل یراتمضح یدنفا رادزتفد ینوکرازاب
 رابدلک هروفتص ًاهزاعتم

 ند هنر ی رب ناللروب هناهاش ت رضح ناسحا هن رل رضح اشا رشم 2

 تاحردناهج تاغتلا نالوا ه هناهاش د ابا ناف لاع ناو مص ره

 دورو هلا كب نایلس ماتم اف ی را رهش بابن ترح ر وا یهاشهد ۱

 ءدلاح شدلوا رار هلا هیلاراشم رادرتفد جد هيلا یوم رم ندنکیدتا ۱

 ۱ | 4 دشع | تع رع هر اعن ص

 ثرشابمو اد هنلقنقازرا ندلعا هرزوآ تام دلایا هرم

 ایا قلا كنهقرف ینوکح یجتدم كمهنازجاع لوصو «روفنص كرەدا
 كنسهممصاحنابکو ک یک مکیدنیا راخداوبلج راتذوقازرایناک هتسهرادا |

 هللا باح ندهد دح جد هرات تامهمو هلک ندا باجا یشانندنروہط

 ردشتلوا لاسرا هاعنص

 می( ینیدناوا طرضوحنف كانهم ر لبج زوم
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 قرق شب زوتوا یسهطقن دعب لاو مرکب شب نوا ایه هبهدندح
 لا *] رلخاط نانل و هدنع هع ر لدغ روک ذم * ردمدهقاسسه ا تعارد

 دالب و( هرفعج ) دالبو ( ېج ) دالبو ( هطسوم ) دالب قرهلوا کوس
 ) رانو مسقنم هماسقا لوس ددع ترد هل راعان ( هیفلس

 (روسع ) و ( لاکب ) و ( یبض ) هطسوم دال ندهروک ذم ماسفا

 هلبرامان ( روح ) و ( فالح ) و ( مزاعم ) و( ىلبلط ) و ( هرابض) و
 شعلا ۰ یس هفاک تالا یشدلوا یوا هلا هبعش رو ندهبعش کس

 ردن رابع ند هلسو ددع + ینا

 (مضح )و ( حرطم) ید قد یج دالب ندهروک كلنه ماسسا هنو

 زکس هلراعان (ربراکتو ) ( ماعط دالب) و (هدادح ) و (جد )و

 ۱ ۱ رد راع ند هلو د دع

 تلرع) و ( دقاو ینب ) یس هن رقعج دالب ندهروک ذم.ماسقا هو

 هوس رو ندهبعش ترد هلت رلمات ( عیدج سر (دجا ی ( و ) هناع

 ند هلو ددع * جوا رک ه یهفاک تالاب یسدلوا یوتح هلا

 ر ردت رابع

 ( عیننیب ) و (یدحاو یب ) ی هيغل دالب ندهروک دم ماسفا هو

 (ه ون )و (یدیع )و( یضرف ی ) و ( یرکسع یب و

 ( بشق نب )و ( هیمارع) و ( فالسا ) و (یدارح ) و (ررج) و

 ندهبعش ییا نوا هلبرلمان ( هلعک دالب ) و ( ناعفیو دسا لایع) و
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 ردترابع بن

 زوب * حومشم هجورب یس هلج تالاب یفیدلوا لماسش كزوک ذم لبج
 ندهرا زول زوط نیم : لباني هلج وبشاو هلسق ددع ه جوا ی ا

 ترابع ندهناخ زواصم ۰ یش نوا ۰ ید ۱ و رد هفاکو هب رد زواجم

 تولوا مدارا هد( ی دیس ) یک اجو سر كغاطوب هتشیا

 یکی رانهش لئابق یلاثماو شمالک هن وامه رکسعع خاش رب اسو موقرم
 یخد هتصاخحم راہطا هدردسبا شمالا یسهفرو ناما هلتعواطم ضرع :

 ۱ رگسعم ءارلن و قحا بویلنید یشرپ هزودنک ندنراقدلوا شماقا رادتا
 شل ر دروص ند رشم فرطهممعهرا یییدلواهندصم» ندنرلمالک هن ویامه
 ندا اضتقا هراودنک هرزوا یتیدلوا بترغه هتنناسناو تیمالسا هفیطوو

 یدیشُمل# ماهفاو غیلبت دنبو حصا

 یح هلک تر هک هدرلبا وحج نانلا ندا كساس ایام ی ندرلن و

 كکتقولوا هدنوش یس هلل ان اعنصآر خوم ویرلشیا زا رح لبجیتدهاک و
 "لراشیا وشملا یراببانجتیانع ن وعو ندنکیدل دلت ینیدلنل و رولا
 دا تعا ۳ دارو ن e روه رکود رپ نیا یوم

 همزال میاصن یخد هللا یطاسو یراترضح یدتفا ( یرابلادبع دم )
 هنا ويح هد هسيا داق و میطء یس ودنک هد ههلاراش» هدلاح یکدلدنا مفت

 ردشهالک هس هلا طسا یخدلوا رودعم وو 87

 هننرزوا هدهسا نر ام و یل وم ر رک
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 یتسفل وا توعد ةتسعاطا "راد هلا عاصن نکلاب هدب ويم وا قوس رکسع

 طط لحم ےسج رب هلوب نالو هدنشاب ینا كند دح هلرصوصخ و

 لج هتیفعط هرب اس جیاشم رکو موفرم كرک یتسلریو لیک قرهیتلوا
 اتل روک ذم و هش رلکح هیلک هاروا قرا كن هناهاش رکاسع كرمدا

 لا رک دلافلاس قرالوا بهاد هند هاو هدن رازا وک هللاح هرخآ ىلا

 بولوا یک ییاهذ كرابرع هک وبلاح ه رلیدنا هدکمروک تقو هللا لعلو

 لبج ندنغیدملوا یبا حجه كنسهطن هعر لبج لوا ندتهف كنامنص

 ۰ تا قلعت هب کس ندنهگ كلام یطبضو مجد كرو دمع

 * رکن وکح اضع ید تارا نالوا هللا خیاشم رئاسویبحم دیس قلارا وب

 مولعم یراداسفو ولع نالوا هدنرس هسح وب بولوا ترابع ندنرللاوحا

 یدبا

 هل وب ررګ هجورپ یتیراشدا تام و قازرا نالوا هجروفنص * رتف ۵
 یکجو ا نانلوب هدروک ذسم لحس كالا ىش! طاشحا هرکص ندقدوق

 اراک ولب ندنزهعهلعاص یقیرفلاب یرافیعضو یونس رغا كروناط

 ندیزید رزوقط نوا هدنکارب و یج راکم مم هنرزوا یربرب یرادوجو»
 زوو نوط ترووتو هعطفرو هلدوجوم زویجوا یرهنلوا بیئرت
 نوا یرمع ندا هسد روا نالوا هدنرزوا ها کسعو داک ما رکی

 بویعا قلرغا رز چ همس ندنایسکب تان وکشد نواو هنا قدنص لا

 ںاحعتسالا یییدنفا نیسحیساغالوقلوصروک ذمروناط وقرەلوا رابکبس

 یروهام لا هدننیعم .هزادا هدهد دح اناد هسا افا اضر یرلیشابکس

 ارث هنس هضداسحت روفنص ید یدنفا قیفوت یساغا لوتغاص بولوا

 تعاسماشخا ینوک هعج یحرکس كم هنا رجاع تلصاوم هروفنص قرهلوا

 ح ردشم وا تکرح هد رب

 نالوا هدنرزوا ن هد هع دو هنمزا و یس هط هن سی لا لروک نج لیک



3 ۱۵۱ 7 

 وی وب و )نانل ون یر وه تم وکح یجدمدننامز هناك ترم یخ ِ

 هروعنص ندنل وب دح | قوس نانلوب دم ردسک لا دسلا لسح مان یج 1

 هل رح ندروفنص طعف ٭ زدش و هد دعب دیاسه تعاس کا نوا

 نیمز نس هضراعو اووا یسهفاسم كالتعاس جوا ردق هلع مان ( هداك )

 لابج یناج یاو رد دادتاتعاسیبا هرکصندروک ذعلهدهساا
 یاهندم كنهرد روک ذعو كح هردر یهضراع نیمز طاح هلا هیهاش

 یب ) هبعع ویشا ردا اد ىس ەمەع یقسق ىج كن هعر لیح هدنس هطوت

 یی هنس هطعن یح ندد هبعع و رک ندنجا یم هلو ) ۷

 روا ۷۳ ,e ص تاغ رولس هل هبح هدتعاس

 ینئدلوا یواحو یتعاسح كغاط هسلک مزال قلعیج ًابرح هغاط روک ذم

 مدآ ردیک هیاغوخو زادنا حالس بیرق هک نوا هلینبمانم یتنک كسوفن
 هل وب لکد هسلوا شاتوط ندنفرط نعشد رهبقع رار هلیکج هل هیج
 هلروباط شب ترد یدوجوم مات قحا روباضطرب هلدوجوم زویحوا

 اکو رولی هل وا نک# ىس وطكن هو ا هطمن كره رب وتافلتقوجرو

 دنسا رجا هب رح هسس د اضحیسل» د وط لوا ط ..ص كنس هطن یبح - هانی

 حب نوک یا خیدنلو هدروفنص » رقد + ندنفدل وا فو وتم

 نوا رکس ندنرلکناو ندنررادصا نشود هنتمح روفنص ار وک ذم لبح

 شمربدتا ناعسا هلا بالج قەزا رادغاک یی راهت تالا هداز ند هل.

 هعر لح ندنسلاهاو لاشە یابد روعنص و ندرلن :E ۰ مدنا

 یاهاو راهش و ٭ مدلا تامولعم قوح كب هللا نامزو نيمز ندنلاوحا

 ییساهمانتعمتمدخ تاالد لرکسع نعد قحهارب هشلاو قداص لا هدنجما

 رولیدیک كنهرد ندیکه سد هبقع رک ذلارام كج هلسهدنا افنا هلتفادص

 ( ناهرد ) مفاو هدغاط نت اک هدنف رط عاص نکا رولباص هن هبوع اما و

 مد] وب ین هسع ۳ مان ( علض یک هیلادع ) o یس هلق
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 لوا اکر ایف قردیویط e ك ندر وفنص درگ وب

 ینارطا كروک ذم لحب * ردهبداک روک ذم لح قجهباص ههردو
 لئاسبق ندا نايا ندم رکص رک ذلافلاس كن هعر هلیلئاسبق روفنص

 افتخا قنرا ت e 8 تک رو ۱ وپ

 ه4 لندن ل ۸ 13 ۳ ۳ / لا ن رها

 هب لبو ات نیر شوی ٩ هب داک یر هروک ذه لنابف هح

 ا اروا رل هب هلسف ره هناماش رک اسعو فاو
 یس هل بو ناهرد رک ذلافلاس یک ییبدلزاب هنن راهش هرو له لئابو

 یواش نیلحابص 6 ردفوش هد هسبا شلزاب هدلأم وا ید دهللا دبع یی

 یسک: هدنناب لن وی نانل وب هدنف رط يرب نورد ج هباص هب كمع هدننفو

 دن دیک هبهروک ذم لئاسق قاروا وبشا * ردشلزاب قرلوا ءوالع
 قیحو . راشلوارظتنم هدب رال اشم وب دقچ هنلوا رود یرااروا یس هلج
 ردږا ښا اق هن راضحاو كرادت رلیشیکهرت اسونویق هب هناهاش رک امج

 رکاسسع ردق هرکس تعاس هگو هلءاقا هدقچاروا هدروک ذم موب
 ندروک ذم لح هدزوتط تعاس ماتو بوابریدسک وج وا ه هناهاش
 شو . شفلوا تاصاوم ناب كنويق رکدلار امر ارب هلا قفشوتکرج
 هلیسا رب و هلوم نا لوا شد ل هدکعا یرغوط ندغاط ید هادرع

 ردشعل وا یالم هلم وه رم ربا 9

 موق رهیکحهدنا ۳ كنسودنک و یدل وا دن رزوا ید كتک رحم وا

 هعاط و یوم ید مود ره ندنددلر و رج هدر و لم لاک ههللادبع

 كن هیقعهدن رنهدار کا را حایص هتک رحندروک ذم لع نا تولد
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 ترشابم هغلعیج هب هبتع قرهلتوط راهطقن ندا باما ندنشهداراو هنيا "

 یانا ندنفهدلوا بعصو قزوب تباغ ها یلوپ كنهبتع « ردشفلوا 1

 لسکو بعت هدایز یسلرافیچ كن راک وب تامسکب و هنانهجو بوط هدرورم
 لافنو و ردشلوا یزاط یلنوغرم لر «هناهاش کاب ریو ٩

 بیصو هدنرزوا كن هبنع یچر نالوا هدقلع> بونلوا تری هدانز هلبا

 بها یپ هجرت نالوا شقلواابس توو ربا فام یهبقق هدهظقنر
 , هسا هناهاش رک اسع ۵ یدلروک یراکدتا ممجت یسلاها یس هلق

 اوت لا ندن راک دتا ب رفت هنا ردو هوطخ زویحوا تاب كجرب

 هب رخ كره رب دنا بو هن هسطقنرب نالوا نکع یساتب هتک وډ كجرپ
 یک یندنهاوا سلا ندهرط هروک نم تاچ دس نا لا
 ٭ رلبدتا نایتسا صرع لر هلک هتک کیم ید ندنادمتتم نانلوب هدنرلجما

 هدجارواو شات وطحرب روک ذمنابه قره وا ماود هلوب هنیرزوا كنوب
 هناراکشزا ون" هلماعم دناذمتمنالک ورلب ا ویلاها ردقزویشپنال وا شا عمجت

 ردشمل وا فیلکت یسلوا هیت كحر :رکص ندقدنلوا زارا

 كن هبهع و هض دا تن هرب اشطخ هلا روعنص هط هن ییا كجر ووک انج

 هل ندنفهدل وا یچد یوم یک ینیدلوا هطعت رب .f لإ نوح" هعفادم

 ییاجشاو رفن نواو یئابنوا رب هلن ی شواجرب ندرلشواب هدب را ك كرەلر ,د |

 ردشلساماود هلو ھن قره وا لب قازرا كلتوک یجرکیوهنانهج ردو

 ندنا بواوا ی كرو بعص لا ههع ندبا ماود ردو هجر روک اش

 هر هناهاش رک اسچ .ندنشدلوا زهبنعو رلغاط لسلستم ماطر ةن ه ۳

 ین هطقن یتا هلج كلود ووم وف ندلسکو بت نالوا یرالط بیا

 رک اسع دره و هاوم نوزوا نوزوا د اشو بویمهلوا نک قعت وط
 دین و عج هنسهطقن ىج نایرع هساک مزال كلر دنلک د هلیمابت هناهاش
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 طض ارح هرحالاب هروک ذم هطن ندنرا فج هن وط لوا نداریم هلا

 یهدب یکسال رو حد تاسفلت قوج كب یک یکجەدبا باسجلا قلوا
 لرل راکمو كرک اسع هداځر رولک تعاس جوا هیج ندنهدلوا

 ترلاا كرت یدنفا نیسح یباغا لوق هرزوا كلک رار بولا یتسهقرا

 تالاب ۰ رەق @ ید وح ومر دقق ره تاهنددارفانالر هنایط هل واه د

 كن هناهاش رکاسع ( دجسا نادجا) یش یج ند گی تک هب یج هلع رس رەس و

 ۰ ردوا تاقالم هدهار یاننا قراقیح هلوب نامه بولا ربخ یتکیدلک ,

 رخأنو قوع كرهیلیوس رزوس قوج كب هدبابوب ندنفیدلوا یرلمریک
 مه هل ارلبا وج بسام ندمەنارحاع فرط هد هتسلا سیالو هکعا

 ندفرطر هدم و هد وا دز یزرکف یکیدلنا د رم كم و ندفرطرب

 ماشخا تاسهن ینوک رازا یتعب نوکلوا ه یدا هدکلدا ماود هلوت
 هل ذ وح وه قرف یس هطع ی واو هل و رغ هدنراهدار کا نوا اکا

 رب كرهیاربویلاص هفرطرپ هجکلوا جد موقرم حشو ه رد شطوط
 ه ىج ل وی بز يک و ۰ ردشلدا فيو وت هدب رجاع در هلا هساس د

 ندلا بت هعکلوا يالا و رارصا نالوا كموقرع نو راما بج

 ماطر لو مل درج 4 یح قره ربآ هلدوحوم قرف ه رعد ٭

 هعسبید یلوب یراکم تولوا لوب همردسک ترابع ندرآهبت یعروجوا
 و اقا روا اخ ج قردشال وح نشفرط لاو
 هیلایعوم ندنفح هیمهلوا لباق كملع هدندل و روک ذع ندنهدلوا قلنارق
 ۹ ردشع [تلصا وم هتل كنبحهدن راهدار یکیاتعاس دک یدنفا نیسح
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 تینا قحا ږھک ندنفردن وا رابخا یسهرد اول یوط کلا هک ردفوش ق ۱

 هوسا یرهحراب ییدلوا ها كب وط هلرکسع اهد رادععر هدح وا 1 :

 رالوعه رو هراز ندا یه تولا یراق وب هلیس هضسا و رک سع 9

 ردشملوا بیئرتو عضو
 حابصلا ىلع نوت ر ندکدلروکتقو هللا لاح و هدّمیحا هل وا

 هد وه هر ص ندقدا راعیح ی راه و ید رل راکم هلا هیوام و

 كلابح رکن د لح لح نالند ىج هک هل ون ۾ ردشما واتس هبلت رت نالکم زال

 كيسکیرط چواو شمج یرغوط هن نامش برغ تهح ندنز هلساس

 یعافتراندایرد سو شلوا یهتنم هرلیداو ماطر بولوا مروحواو

 یسهورذد كغاط روک ذم قرلوا عاطر شل وب هدانز ندهزبم كينکا

 ىلع ضهبو زوب ىلع ضعب ًاضرعو ردق هزم زویشپ ك "الوط یعط»
 هره هاو هب رقر لماش ییهناخ ردق نوا هدنرزواو رولک هرتم یللا

 نرعلادنعهطقت وشانولوا دعس«یقافوارو ضوح رک ددع چ وا هلیضامنا

 لح وب ندفرط ید یک ینیدنلوا دسع یر انتعم لاو یشاب كنهعر لبج

 ه ردشملوب لح رب ررپولا ه هعفادم هتهجره هسلک مزال موجه هنرزوا
 قزل زا دا رال نوار ناف ینا ا

 رل راکمو كرهلر دتا تماقا هرات ندنا ناجا هدتیحا هناهاش رک اسعو

 رداع ندنا باجا ندروفنص نوک یبادرف كرهل ردنلکد نوکلوا ید

 هروفنص ناسمه ربارب هلظعسم هرزوا كمرونک هاج و قازرا و
 یلوصاروک ذم لح هرکصندکدلک هاج و قازراو ررداج كرهلردنوک
 باا رای راکم هرکص ندنوب * ردشعوق هننزرط یرکسع مقومرپ هلهجو
 هدنف رط نوک کس توتلوا هوس ید یرالو هبقع دیک دتا تاهدو

 ردشلدا بلج یبهناهجردق ییاجما هلبقازراقلباماکنهدوجومهوق

۱ 
 هد هدأ یک نوجاقلو ها ییفادت هدهر وک ذه ةطقن هد وحج وه وو
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 یکج هيا تیافک هتک رح یزواج هلبتمج یماسجو تعسو كن هعر لرج
 یکچرولا هنس هطوا كناروا نا هسا دوجود نالوا هډڊروعبصو

 صرع هس رسه ماهم ینلدلتوط ا هط هن یح و یو الا هتوف سهذ هدلاح یکیدلک مزال قتلوا تکرج یزواجت هدورابا هتهج

 یجثرب ناسنلو هدزارح لبج كالا یجنشب هنیرزوا كنوپ ه يديشلوا
 كولب حوا هرزواقلوا ترابع ندرشللا یدوجوم كکولب رهب ندنروباط
 هلبسادناموق یدنفا بوبا یساغا لوفلوص روک ذم روباذط اهد رکبع
 هبیج و لام یعتلا كنار رح رش هد راک ولب روک ذم نو ریا

 . رابدلکهبیج یتوک یجنزومط كنغیدنلوا تلصاوم

 رک ذلا فلاس هرکص ندقداتوط هرزوا ج ورشم هجو روک ذم لح

 هداروا قرفلوا هده رقعج دالب یساوأمو نکسعو تولوا کاج هدەعر

 ردفاک و اا :تزروص دم (اچ دس انااا
 هدکلدا توعد نوجا كشر وکو هبکعتا نارج تارا قروه زا

 ندهطبفس ماطر و ینعیالامیم هلج ككراباوج یکیدربو هدهسیا شاتشیا وب

 بولک ماط اط یخاشم لئابف فارطا هدندفرط رو 9 یدنا ترابع

 (فیضلا یر ندرلن وب هد هسلا وردك .بولا ر هفرو هلا ناجا ضرع

 نایتسا ر فس وب نا دجا یش ( هسک ) دالبو ىلع نا دع یش
 قلزوغالفو ۰ راب دل اق هد :رجاع يا ا هن رآ هلق هرکبص نډکږ تا

 لرد هجا و ام ن هادبع ج ناثل وب ربارب اذ هدب ولي روک هل تم دخ

 ندبا نایتسا ل رک هلرارعم رلسوساح نالوا شلدا هدلا ندفرط رکدو

 . یتهش قیاس كنس هلسق (یروحو ) كنابص دیس ركى تان رنج لئابف
 هدنس هناخ كلدجا یش یج كرد ا ناعتسا هج کلا قلارا لوا هدولوا

 ندنفن دقیق و سست یرللاح رب رهدینح نا نجرلادبع ندا تمأق|



4 ۱5۷ ٠ 0 

 ی هناهاش کالو یش: یت یح لذا ىلع كرەدىاداخساو قافتا هگر ئاق 1 ۱

 دجا ین ېجیکۍ راقدلوا هدم رضاح هبرح نوا كمروت بورق
 ةت رخ یلئابف ندنف ظ اع دیس ید یروح نج زلاد بع موفر ا ۱

 وبشاو یراقدنلوا رومآف هلاصبا یردغاک نالوا هدیابلواو یحاوعد . "
 حاور هدنعلم رازا تذسعم یابد یراک دشا ها هاش هاا 1

 دبع ىش فیطلا یو * ردشملا رخ "العاکو ًاماع ینیدلوا ەدقلو

 اردک یک دقلک هک زة لرعک جلا ىش دیسک دارا ىلع نا 3

 لح یرا هل سد 7 و هيس داسق نالوا هدنرلغامد

 نوعا كا ءاصملا هب هناهاش رک اسع اضح بویلوا لخاد هنن راقافتا

 رطدرب و رخ ییزلقدلاق

 هد ولت وام رلموق مع هدراهسیا هدلا ید یراودنکو  بولوا مولعم یک
 هج تقوا وا یژاهناراکنوافش تاکرح كنابرغ هسلوا شعلا هغیق وت تخ

 یدا لب ۳ > هناظفَه كنا رغ ندنفحمل وا ی ۱ وب نا

 ۳" یس هلج ن ا لفام و لهاحت لا

 ردرلشهاملا هقیو ول غ یب هنس هظح الم

 رشح یراک داب تح ادیب موق رم نوساوا اقا روف یسشرت یاس وا
 همان زاب ر هلتطاسو صوص لوس رم رفن یگنا هت ولت رضحت اسان

 رب كن هيهالسا تلود ین ونک رهردنوک ۵ ده لار زویشت هدنراربو

 لیلط لط ندنفیدلوا ین زج كنراهناهاش تلاع زرب یتبدنل ویو یوق
 ماجرتسا و اغدتسا قسلوا نیماو لظتسف هدیهاشداب بات لیلد تچ رع
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 ا ا یهاشماب اا ا اامدا رم ی رزوا كتو ردا
 دننرامدا نالک ر اد هنغیدلوا نیما ندنناجو لام ددل وا قداصو عیاط

 یت دلوا رنامرفو عيطم كهلا یوم دیسو اطعا راةفرو ند شم بناح

 هننراش وک یوا یسک هن و بام ر ع لاح همه نوجا كليب سانلانیب
 كنهدعاق قعلوا لوبق قرلوا د اع هتاذ یرلهده نالوا هدنرلر ارو اغلا

 لالاتب بام هنس هب رشع تادراو كلبج جدو ندنفحهلوا ینالخ

 هن رالګ كر بری وړل هب ده بمان هن راو دن کو قر هتلوا افناو ماس ریس

 رسم ولا عاحراو هداعا

 هبرح لوا ندزلوا لصاو هتان كنا دیس اهد راموق رم هتسشا

 یرلکدربو نزودیکج هن راودنک ق ترا كيابقهک هللوش * ردشملشیت وط

 ندتهجیتنقو یرامج هصاب ب واک هلفغلا یلعوش راق هحابصیس هک هبنشعبو

 قرلوا هدهقوئومو هه تروص هلماعو هلبفارطا  یرلکجهلک
 هلا دجا موقع ندننوک هبنشراهچ یتح ٭ ردشملا ربخ بوتلوا قیتعت
 "هل ید یراعا اهّیحا كرل وب ندنرلک دعروک یه یروح نج رادع

 یدینم و لاد هنکح هلک كلا رع هدهروک ذم

 زهش اا هنس کس ناسکس زویکیا كب یکیداک هنیغصاب كناب رع

 يەک یک نوا كنکیدناک هه یجو ةبنشجب یجنرکس كننارزح
 زکلاب تاسییترت ندا اضتقاو یکج هلک كنابرع هدهروک ذم "هلیل بولوا

 تود ا كن رللوف ه رود هل رايب ون فا رطا كره و ريخ هناطباض

 شموبوا هلهجو دانعم رکسع بوناوا هبت یراقلوب هرزوا ترصبو
 قرەلب ر دلاق نیمادصو زمسسس تاغ افن هدلاح یتیدلوا

 یج ر كالا یعشبو  شلراقیح رکسع ردق یناجم ا هب هم طاقن ضع:
 هدستمح یکحهاک كند كولب یش ندکو لب چوا نالوا ندنروباط
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 نا رکید ید یدنفا بوبا یساغالوقو . شلوا نییعت یدنفانیسح
 هدیهوكعا تراطد هتټحر دمشر وا نالوا لومأم یسک كتاصع هلک ولب

 هت دورو كند و اس و هب هطن رب هرزوا قلوا طا تح ا هب وص وب

 ۰ وا راطتنا

 قو یرخ كتهناهاش رک اسع عج ندنراتکر ح ودنک هسسا واو

 ندنتپح ودراویرلفدلوا شلرصت رسا نط هدوحش وا یسک رهو

 ندل و نانلوب روتسم هل رهضراع هناق كيسک كيسک ماطربو را

 شلروق هدنرهرص قمنا قفش قراقیج هلتبسدرمس لاکو اورپیب زهرا
 هناد دل لکنفت یلهنکیا ربارب هللرتشد هر ندر هنرزوا كنوصوب نالوا
 هل راکفاقجاق هدیسلیخر زا ك راقدقارب تاغلتییخرب ندنس هناشت كرم 3

 * را, دل وا نانو هم دع راد قرەنآ ندراهروحواو ند زانق راودنک

 قلازاوب ٭ رابدتا رادتا هغتوط عدو رب هلا باتش هرارف یدیس هقرفرب و

 کولب جد كروباط یجت رپ روک ذم ندنغیدرغا قلهتروا قترا هسا
 هیلایوم کولب یجتزکس كروباط یججواو لولب نالوا هدوصوبو

 رکاسعو كره ردتبا موجهابیتعت نعد هلتقافر یدنفا بوبا یاغالوق
 رامراتو ناشر یس هلج ندنراماعفاو تل وص نالوا هناعیع» كتەناھاش

 كروص هدمه و نالوا هلاوح هیج مه هدورارا هعیفدنوا «یحو شلوا

 وص ًاناذ هدحرب ددع کا نت اک هدنرزوا هن نانل وب رطان هر ییلدنل و

 اسا لولب رب هدهروکحذ»# لح هد هسا راو رلطهح-م نوحا هظفاح

 باج هدهراحم وبشا ه ردسشغا تدوع ارغظ» هناهاش رکاسع كولا
 تولوبعوفوح و رهدهدار نایلوامولعم یدح ولوتعه س رف هزوب ندنعشد

 ۰ ردشلک هروهظ یلهراب یکتا هللا دیهشرب ندب رکسع فرط

 ًاقاعتم یرررب قاط ماظو لوق لوق ندنماسقاره كنهعر لبج تاصع
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 نوکر ماسط نالک ید ۳ ؟ هوچس یسادرف ارم ؟ نه مو ندن راک دلک

 كرهربو نزود هد ړلودنک رارکنو بوشلرپ هلقاط نالوا ناسشیرپ لوا
Eو دیک رک یتفا زا كکو لب نالیغارپ هدنس هت وص نانلوا  

 ید تعاس هللدصف كعا افا هدرب ایراد یرانا هحرلعز

 هب شک یو یلیئدشندن راودماس یش ربهد هسلا راشعا تر ح هم وعش هلتاعفد

 ال وقدلاخوم هننزهدار شب تعاس هک هزداشالک | یرلکددا در
 ندرولاط یجواو یکولب یا كروباط یجب هلدتفافر یدنفا نیسح

 لل نمندو شلوا قوس ه هت روک ذم ركع یاو رادنم تالذک
 ما رها راحود هد ةا راشه ردن وک م وعش ییدش هلتاعفد دنن . هدهروک دم

 ردراش هلک قرەلوا

 هدل وقرب هعسنندعاط نالک هن ززوا یسدنوض ین وک هعج نانلوا رک اد

 هروک نم هلص بوسشلرپ هلی هلق راوسجوا هللا یس هلق ( روح )
 هنن رزوا یج ندفرطرب هدرلنوب ندنراک دلک هرزوا قمقیح هب ىج ندنیعا

 كلو نالک هیج هده رص یرلک دشا اب ههاعکا و هچاپم یادش

 ده جد لئاب زکرد هلیسس هلو تها نت نانل وب هدنرزوا یراهبقع

 یرغوط هلسبح نالوا ندسفرط لوص كئبح هلستعاخح نالعا كرها

 درمرب و هب قاب لقوف راو ن د هدر و ڪڪ دم موب ندنرل ةدلوا هدکلک

 دف طیم 4 د یروع ٩ رل دتا رادشا هر هج اهم لوف لوف ندفرط زه

 هناهاش رک اع بوللوا قوس لولب ییا هترزوآ كلوف ندنا موخه
 قرهغارب تافل وحرب ندهدندش تمواقعو هلباقم نالبرتسوک ندنفرط

 یچنکباو ی رب لر وباط یک ج واو ۰ ردزلشعا تعجر اروپشو ال و خم

 کالج ینیدس وأ نیو تلا لہو تهان قر ر ده ید ی رک وان

 لج لوا ندنعشد راک ولب روک ذم ندتفیدلوا شفلوا قوس ةنرزوا
 رامرات هدهداروب تاصع رادتالاب هر هللاسعم قر ەت وط یرو ڪڪ ذم
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 زون کیا و لءراب رفن یکیا ند هناهاش رکاسع هدرا براش ویو * ردشلوا :

 ردشلوع هو و دبه

 رافع i ندا دین د د هدراوح وا هنن هلیس هلو تهان

 نضحا هنادي رف اددس ا ۳ 6 درو ا هریاسح طح نالوا هللا روفنص

 یسلس وط كره رف RE نوا قجا نهراک طخ هلتهح یراک دا

 هدضاط رک ذلا فلاس یرزوا مابشخایوک هعج روک ذم هلک کم زال

 هب هب رهبر وا هناهاسش رک اسغ یر هلل وایو لولب ییا, نالوا

 ۰ رکصخدکد تا منفهدو ؛د رط | یدفو روهه ندازوا یتاصعب هلا مو

 هلا موعد ه هب رو لدا حابصلا ىلع ناوک یل ر | هعجب ینادارف

 تباودیک ردق هحارب س هدنشاب دنفع یر بول وا طبص ید یساروا
 تاقاللا دعب .هلبا هناهاش رک اسع ظفص نال وا هدح رب نوک دم نیلوا 8

 الماك ناصع نالو هدن رزوا لو و رلشعا تدوع ههرو TF هن رک دن

 ردرل تملا هلازاو عفد

 پوتین هما |یم هلسق: كنابص دیس نالوا مریلا یر هقرو نراما
 هریک تارشح ماطر نالہ هلال وط ندفازطا قرهلوا هدهحرد وص

 هکلجر مان: (,یعضح دب زدم ) نالوا یس هت ثنا كلاي موق مد

 یک ,یمودنک_بواوا ندسناذفتتم هدمهو ندنناراداه م كن هعر

 یکندلبا عسجو باجو یقردلآ ها قافتا خد یش رفن جوا رکید

 قاسم و دهع هرزوا كاعود بولوا انفا هل هد رح ناديه هلئارمذح

 هد هفابسكیراج جوا هیج وک یسیت ربا هغج روک ذه هلتروصاوا كردن ۱

 لاک هدنولنزو بولبز وب قانط قاط دل وا كرادلک .هلحم مان ( ثاثبات)

 انوک یرلنا نوعا كعا میش ییئابف ندا تعجر ندازوا هللا قاناش رب

 .ندقدپاب را هضرع قوجرب هلبنارشحو كاردبا مو مول هلرارعش انوک
/ ۴ 
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 عز كما موج هراکولب نالوا هدنس هبنوص ر لا کلاس دیک یه
 هدارواو شهرک هه رف یهناخ شب ترد نالو هدنتلا كنه هلبلطا.

 بویمهرب دلا هنرزو ؟یکعا موڪ هود ردسدا شعابیرارب هعفادم و ماکععسا

 نوشروف هنرزوا راکولب ندروک ذم لح هلة وت ردق هنوک یسادرف
 رڪذ هلککهزال كلربو ید یبصا كرلنوب ندنراک دا رادتا هغمتا

 موعه هنرزوا راهاکعساو هناخ نامه حابصلا لع راکولب نالوا

 كن رللە را كتاصع ۾ رلر دتا ناشد و مانی وناش رب نس هلج د ره ربدتا

 یرلافف كنهلذخ زواصم یی رکب یرلفدقا ر هده ساک د مولعم یرادتم

 یل دل وا یلهرا ندنفیساق یجد یم دز د موفر یک یتیدلراب ود
 ارخّوم هددسلا شلرحاف هلتفرعم قلخ یس هلق هدعایهنا یاننا هدلاح

 ۱ ندهناهاش رک اسع ی دهد ەن راح وشاو ۰ ردُلوا ناوي همدع رادار

 ردٌدلوبعوفو یگهراب یکیاو دیهشرپ

 ند ةطەنو تح ینو ll + ردشعا ا ریهک ترد رد ردو

 ناشیرپ بولوزوب كرهریو تاقلت هدلاح انف ةا شهرتسوک موجه

 دف هدنف رط هروک ذه مانا و ی ردناښک بولی هنر هلو یس هلج

 طو شعا زواصم نوک ید هع وق هلرلب رع یرادعم كتاصع ندا

 هل رادعم كبحوا هلا كم یکتا ! لعد هزکیدتا یم توروک مزب

 هتسلا یدوحوم نالوا هد رح فص كنهناهاش رکاسع ٭ راۋا

 س ورنال واهدیطاع هلا نوخوكاخهدرازراک نادیم ¢ ردنرابعندزویحوا

 ندنف رط یرلترمطح اشاب رشم رک یرللوا ندن وب ر ا كن هس وعم

 یتتدلوا یراثاب كخحماشمنالا یسهقروناما ندنفرط * رقف * كركو

 یدلروک
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 هدنعفوم لدحاب كب ردیح یسشابکب كنر واط یجنکیا كالا یا 1

 گكيالا ی و یبلک هنعقوم روفنص هليا دتا اسد كن ندراکولب
 ید یدنفا قیفوت یسأغا لوتغاص نانل وب هدرومنص كن روباط یخ وا

 یسمعجج هیج قرهلا ییرهدنک ارب هلا نالوا هدروفنص كتر واط

 شلک هروقنص كن ردح ةيلایموم ندنسلوا شوا ضرع یراصوصخ |

 د قلاراوشو ه ید! شمامهلک زونه هب ېج یدنفا يفوت هد هسا

 ندنایراحم نالوبعوقو هیموب هند رکسع عقوم روفنصو یعوقو كبرح
 رایعاس نانل و لماح یترارحم نالل ردن وکح هرزوا كلر و تام ولعء

 نهار وک ناه مفوم هلتمح یراک دت اتد وع ندن راک ده هک ب وسندفرطرب

 یبراقدلزو نوکره كنم دو نداغوو برح تیفیک كب ردیح ناشل وب

 مان یرکوب هادبع نسحو یلباق نسحو نسح نداناخهاشم یلئابق روفنص
 رهن رق نالوا هدنرزوا لو ینوکد عج هدلاح ییدلوا هدقلاربخ ندر هسک

 یالیصفت كن هب رح تاعوقو هرکص ندقدایحا هرباخم طخ یردنلوا طرض

 و ردنتلرپ داب هت مششه ماعم هدږ* و هنس و عدوه روعتص مش تولوا

 ییابرع یاب یس (دنقساس ) دال هدنیساننا اعوو برخ وش هتشا

 تاو هل مح یسقل و هد هوا م ردو IN NE یمرکب هیج كنرلعقوم

 قعروا یژ هلفأاق ندا باهذو بانا «یجو هناعتص ندروک ذم لو

 هلا یوم یرلودا وا شت وط ج د یرازاغ و ضع تح و قرهلرضاح نوا
 ندنعدنل وا ضرع دن زل سطح اشا رشه ت ونلا رخ ندنف رط كن ردح

 یجنکیا كبالا یجندرد بولوا یسیشابکی كنبروباط یجنرپ كالا یهنشب
 هلبسادناموق یدنفا مهاربا نانلوب هدنتهدخ یلاک و یسناکب یرواط

 لا ےتسالاعانح یلع نداعنص یولب ترد كرویاط یھکیا روک دم
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 وا ماها راجود ايداع كتاصع ندا هجاسپم هب یجو یدادزا
 ندنف رط ایل هیفلس یک هتک ال وذح سلب رالح هل تغارف ندبرح تءاهن

 ن ار زا ها ها اقا هلتېج یدل ربخ

 ۳ ردرلشعا تدوع هنرارپ هبا كرت یرالح یراودنالب وط لر هیعهدیا

 كن هناهاش رک اسع ه گم یک یررکید اس رو له قلارا وش طقف

 ههر ا یسولج هن ندن راک دمروک یتسهر هاق 7 وف

 ردرادلوا نسم

 ندروفنص یوک رازاب يءادرد 9 كنماتخ هعدا و تایراخم ح ورشه حورب

 یدلیچآ ن نر راولو 3 هژذام

 ۱ شک بول وا ناشر نعد هلیعوقو لادحو برح ا ردعن ره

 ۰ ردشمامذنلوا لاصع7ا هن ولطم ون زونه هج هع ر لبج هد هسا

 ناي دیس دوهعم نال وا یک اح كن هعر د رحلاصع| كنون هکنوج

 ناچ اب یموقم هلتکر ح هنری "1 رععح نالوا یناوأفو نگتسم

 فوفوم هکعا ردو هه ۱ ۵ یکدتعا ناسا دوخانو كمریدتا

 :نیسح ینیاعا لوف ینوک ناص یسادرف تكنلوصو هلسفاف ندنشدلوا

 لک ول رجو یییدنفا بولآ ی اغا لوو هلیکر : هنس ةطەن یج كندنفإ

 واسفل ول جوا دلا شدوا a رام ییزکب ید وج وم

 نکا هرزوا قیکیجهل وب حایصلاییعو نعل تاج الاب ۰ رفق 2 یهناهاش

 هن رل رطح یدنفا یرابلادبع دوغ یدیس هعوا رم كنايح دیس موفرم

 ندلها یسهلبیق كره دسجحا یربخ یکیدلارارفهرزوا عا اجلا
 تک رب ندنشدنلا رخ A ناالک نډهمسک هدروک ذه موت تولوا

 ردشمل وا بخت

 . دلبخ اینم لئابق فارطا هلا هلا ادب ندننوک یستربا زازاب اهد هک وبلاح

 e جد
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 5 0 نوک نام نا دعا E و یر زراسخاو وی زاد رب رە ارقا ۳

 تمالع هکع اد عمدتا الق نام را ضرعەلا راذتعا

 ره صاغ كرا ارخا یلاوخا (ینازوا یاو توئا هر ) نالوا

  مدکلک هکعا نايس و تلاخد ماط اط قرلراو هدرارپ یراررب

 دهع غاولا تق كت رتا رفع نیرو عارجو حابقو زالو
 وشراق هنرللوا ناما ماو تشم هلتروص و قرا ۰ ردرلشعا قاسم و

 تئارحو تعارذ یلاها هاب بولبرب و ناما هنس هفاک قرملوا یوم وقع

 ۰ زدراتلیا ترمئابم و 4 سن رز راحت لادن دمآ هرازااو قاوساو

 تلاد هشرلت ر س ح اشار رشم هدیسلیخ ر نذیلاها ناذعاتم و اشو

 ۱۱« 3 رل اق هب اعنص هرز روا كعا ناعساو

 تاابفو بورتسوک دانو عیظم یسنوئدنک [رهاظ ی دیش موق رم
 و نكس یا دک د یرال وا ناک ک نا لر و

 ag یعوقو ا رحیحویه دل وا هلل رت رابجا و رانخاكحاشم و

 ۰ رربدلس ی کوا هرکص ندک دک هتیدزن كن را سّمح هيلا راشه ديس

 هشرازلصح شات رشم دخ هَسلا يع رع را كلا راشف ی و

 را ندسم وب ترابع ندندصتم ماحرتساو ران یسعا طسوت دقت

 هناما و وفع نماد رو هد یرعشم ترضخ دز ی هلا

 فّیطات هنشوذنک قرهلروب لوبف ننایساو ناتو تر
 ردشعل وا

 یک را مراحم نالوبعوفو هدنجراع ناک وک چی

 شلوا هد زله س ص ره هت دسع ر لح ۰ رو ۰ ۱ قاعوفو نان
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 لافتشا هلتآاشناو تابلع یزاوم هدندفرط رب و «دقاشارغوا هلیتیضتو ,
 یراکءلومت قازراو تام نالک نداعنص هن وامه رکسعم نکیا هد وا

 ندنلئابق فانکاو یارطا كنابکو ک هل.سهدساف تب قعروا ییس هلفاق

 تن لذا نداسعنص كرنا دشصو مجج هلذسخ زواصم یزویش كسی
 n یو کرو یرک ك دنام رش ندنرلقدلا رمخ ینفةیدعیح

 هلفاق هدلاح یرلک دنا نصحم هر ضعب ند راکت نابکو ک هلیس هن رف

 نادناموق یرلک دلبا مو ندفرط ره هدندورو هلا كس هنج رڪ تا

 اضر یباقمع اق هدرح ناک را ارپ هلیسما ريخ نددفرط اشاب یو اول رم

 هناهاش رکاسع كولب چوا هل.تقافر یدنفا بغار یشایکیو یسادناموق كب

 قرلوا مارعاو قوس یسهیطیض یراوس رفن یرکیو بوط هعطق رو
 تولتوط را هطعت ندیآ تاختا هدنفدرا و هرو لھ لع هناک ولم ۶

 تواعش هورک ندا طاست هب هل هدسدا نالیدنا | جا هش رزوا نابررع

 هيلا یوم هلع نال وا یرلهاک تعج د هرکصندقدنل وا لاصع-۱ دم را

 "لرمرتسوک موجو تلوص یلئد تباغ هلرلکولب ققافر یدنفا بغار
 رلشع ردقا رپ نتاعلت رول جاق اپ كرد | ناشر و دانرپ هدهدلع ول یارع

 نال وا یویسلاذیش ۰ رد راسا هی زواعم قاس نکلاب ندرلن هو

 هناسشنو مات ندناصعو ندفدنلوا بیعت ییخ رو هللا رارف تاصع

 تدوع :هاو ودرا الشو E هزا_ھأش ا ا ندودلاق

 ردشمام هنأ ور هل رقت ر ندهناهاشس ار دو 4 ردرلشعا

 ینوک یسرا ها ی وا كنار رح رهن و تم ندهسصف و ویا

 لئابفو هللرا هل ( جاود ین ) و ( تایصعلا ) و ( موم دشاح )
 و + ۰ “ ۹ ۰

 ۱ دا کس تا رعا لد سد ره هز ویسل بش بک مع در سس

 ناک هدناک وک هلرماو قوس تكنادلافیش نا دم نا
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 نادناموق .یراکدلیا عاتجا دقص هلیدسساف معز قاب ینویامه رکسعم ا ر
 تعاس قع یکیا كنابکو ک هلیسُما ربخ ندنفرط اشاب یفو اولریم هبلایموم

 هدنزاوح لارعنص تاب عداو هدسسدب رڪ لامس تهحو هد هفاتسف لور

 یساغالوقەنىرزوا یراتکناب تیعجدععن» هدالاصتا یهبرق ( روغوو»

 هناهاشرک اسع روباطرب نانل واقوس روغلایبع هلیسادناموق یدنفا سوب

 یزواحه ندزوبتردو ناشرپ هددحا ونآییایقشا ردنا وا بوصا هلذغلا ىلع

 یرکیو . یفیدنلوب یراحورح هدقوج كب بولوا نالذخ كاخ "هدبطاغ
 نازبرک قرونآ هراهرد ییرودنک یسهیش یتیدلبتوط ًابح یرفن چوا
 ردسیح یا ملاص ) نالوا سیر هنفصن كلاب دشاحو . یرلقدلوا
 هلدشاح نانلوا رک ذو بولوا راوبلاراد مزاع هدننایم نیلوتتم ( یرملا

 یی هلا اودا ارا ید ( رجا لع نا سنا )ی

 ندهناهاش رک اسو ر :دراشاک هنابکو ک ًارفطع هناهاش رک اسع هدلاح

 . . ردذلوبعوقو ورح رفن نکس هللا دیهش رفا یکیا

 را یخو هانم و نوا ږدو هناعنص نوک ,یبادرف موف ص یار
 N یخ ال ما رهن نوا

 رک اسعو هقیس وم نالبراقیجنوحا لابتتسا اصوصخم هدهنط:ط» تروص

 ورن دهن وا شات موفمو ۰ ردرلشلوا لخاد هاعنص اڪ هلا هاهابش

 یتاریاخم هدیابوپ ندنکیداکهدبا تقادص ضرع هنن رات رضح اشا ریشم
 كموسقم ید رادغاک نالوا شلزاب ند رشم فرط قرەلوا لماش

i:ید یسوزاب لوق غاص هددکرعم یانناو ه ردشتیج  
 اشا راد

 فضا رطاناغلت ییدروو تع ره یی دلوا راحود لزوشد هده راګ یکیاوش

 هنرزوانوبام* رکسعم دعبایف قئرا ندنه دل وا هوم تریعلوسرپ هر ابق

 ۱ ردرلتمام هدنا طاسد و مارو



IM ¥ 

 لیکشت یزاضف ( نارع) و ( عرب ) و ( راعد) و (شنا )ندنفیداوا
 رعد ليس هرع یرببدن كس رلت یضح اشا ریسه هدن دف رظ را شوا

 ( ردا )و (ندع) و ( با )و ( ه رع ) و ( هلسبج ) یرغوط
 عاش نالک هلايا ندرال#ا مات ( هبطعف) و (راع)و
 كنهروک ذه لاحت هلن رتف مع و هعساو راتالوا شلدا هد! ندناذغتسعو

 قرهلنوف رل وے سد ند هبط ص لک اس ولر هراص>قوح كي هدنع وج

 هرکص ندکدتا ناینسا رر لاونر ًاعوع یسلاها همر لبج رک ذلارام

 هد دح روک ذم لبج هنرزوآ تابتترتو تایل ندا دورو ندتالو ماقم
 یرقع قلماقمع اف یمعق ىج ینردنلوا لیکشت اضف ندی ًافاطا هنغاعنس
 ( هن رتعح )و ( دطس وم ) هدلاح یددلدا قالا هدرک ح ییناوتو ییدل وا

 كن هرس وع توتأوا مسن هرلهبحات هوس هتل ید یرامس ) هيفا س ( و

 سنو رک فس و ناډجا ید رده و (ریسک ) یر كار دم

 رقم كن هیفلس و رده ی دیس قرهلوا یرع ثالربدم ید هب رفع

 Cave سهصانم ىع نا لری تولوا ااا قو سس ( جد ین ردم

 بوتل وا نییعت و بصن یدیزرومأم ر اس و یراضعا و بان اضف و
 ۰ وین ا نییعد اروم تب رب ده و بلا ر را هیط ص ندا اضتوا

 بلج هذقنتم طاشم و یزرراتخا و اد کارو هل ریحان وبشا و

 نیبعتلادعب یراعج رم بولیدا قب رفتا و مسفت «رلهیحان راه رق قردللوا

 ید یصحخت یوکرب و هل رلفافتا و ارآ اراموق رم و كرهلدبا زد تد

 دن رار وغ لګ كره ریو هراد یرازتفد اراض و رازایلع و یداروبب



۶ ۷ 

 شچ اشا دمجا یهنامللس هرزوا ینیدنلوا نانو ررحت هددلج یجنر )

 ۳ هعر لبج هدناوا ی هردنلو یفرصتم هدندح هدنخب رات جو

 لیج ندموقرم بولوا لع دس قوتم یردار دوس كن جن دس موفر /

 یار هن اهاش ةماظن رک اسع رولاط کا نوجب | تعا طف یهعر

 هد هاو زا هک
 هانکرح هنب رزوا هک یراد و ې طابر و ی داو نالوا هدنتمج
 ندهبقع نچکندنچیایراهلبق هک روح بو ې ددح یب اوچ حد ب
 هدهار یانما لوصولاب هروک دم لحم هلدصقم تاعا دومص و رورم

 رصح قرهنلوا عطف رو ند تفرط ناب رع هداعو و برح نالوبءوقو

 ندکسازسم ر خذو داز و كلزسهناخبجو قازسوصو یرلفدنلوا قییضتو

 هلا نر ندنکیدتا ر وجم هتعج ر تاهن تد اشلرب نالوا یراط

 كر هو هحفا و تأهلت لبخر ندورک کما لحم قرهناو وا یطامت نهر

 لر وتب .سهیاعوفو ویشا و « رول وا تراوز ی کی دلدنا ت تدوع اسو ام

 تواخ ر یراکدرتسوک تنهرکسع یارما نانا تقولوا هب | هدام

 د وا قمامنلوا ترک رحم امف و هل رح نو هد-ءاق را 5 هلا تئاط, و

 یتکرخ هر لبجوش لکد تح ۰ ردشماشالک | ندناکرحیراکد لا ارجا
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 هدنریششو حتق تاب رنج 4 سار و هک ناسحلم بو هک شافح
 ثان رل هلق ۱ ملسا 7 م و4 ساع و هدنخد 9 نا ار ومو

 شملکچ كاجوکق وچ كال هدنسلا هبهنس تموکع ةرادا تحت

 تفط هبلاراشم هد هسا راردبا تاور یغیدلوا شلرب و تاتو

 ۱ّ ڭنەدىدح هات همئاس تمو تهو تربع لاک نال وار رم مان را هماصا

 در اد عیسوت مه هلا طبض یرالحم هلوقم ونانلو هدنساناو فارطا

 . نوسیا ملا هنر تادراو دی زت هد هو كا. هنس

 دار هکج ییداح هناا اتد اع هدنکرحرب رهو ینیدلابچ هن اراپسلاح
 مولعم ینیدشارغواهدراز راک ادم بوشود هنکو ا ثانهاهاش رک اس

 یراهم هده رح تاکرحو هر نونو کە راح هن بولوا ماسمو

 یمن و هدف ر هلا وإ رمآ ىم نده یارما نالوا

 هتسهقن رتناش]رلفرط ضب یم و ترمغ نالوا هر وصوب كلا راشم یک

 تاکرح نالکهعوقو ولاث«و و «یدلوا ید ومیترراتناةر ندا د دنقولطم

 هنملع فاہلاراشم یخد ییهبرکسع ناطباضو ارما ییالوط ندهب رکسع

 ؛«تادراو هن هلس هرم رغ هملاداشم هکوبلاح ددعا قیوشتهماق

 با رف هک حوا مدحتسم هدنغاحنس هدب دح ےل دەدا دم ر یه زج

 تافراصمو تاشاعم كنهناهاش رکا ع ر واط یا لما هفظ وم رک اع
 ادا یان



%۴ ۱ ٠ 

 مل ەرەك هدهد ص هنن ز ندنشدلوا وا ڭزمەفظو کیا حرد ۱ 1

 هدهعفد و یتاھا یراکدتا تقولوا یسلاها هعر لبج هک هل وش

 هدهسرم نود هیاملا تاغ یرلفدل و هدیراوشراف هد هسا م هتسا ثلعا

 بد )اج لو كم هده اشدا بانج هناوطس یاس ندنوف نالوا

 یلوا تولوا نال دو ناشلرب راحود هددها هجرد ا هدوک

 /رد راشم ر 5 ین كن راک دنا

 رر هجورب هنصبضو حد ید كنهعر لبج هدنسهرا یتاعوقو نابکوک
 هود قرهلوا ارحا هب رکسع تاک رح رب هد هن رزوا هيفلس و شتلوا قفوم

 هد بلا شمکهزال كلرنس وکه د ةننابرع روک ذم لح هینس تنطاس هرهاق
 تم> ندد وا 1 قم وا لاغعتتا هح وول هدزس زا ین ا لاکا 1

 قیلعت a رکص ند رس كنابکو ک هن ع تاک رح یحدل وا هه ر و لر

 طاتحا یک وا هنرزوا یرشم یاهناو ضرع نالوبعوقو هحندقا
 یل دلروب هیج وت یس هبتر قلاولرمم هنسهدهع تلک یس وه ینالارمم يالا

 كالا یجرب ید هشرپ كنا یالاربم كك یرون ماتم اق هس رب كنا و

 یعنشب دات را كنا ماقمعاق كکب یلح دجا یسنابکی یروباط یعتکا
 بصن یشابکس كن دنفا قیفوت یساغا لوقغاص كنروناط یعنجوا كالا

 رد یرلیلاع صا یرلفدنل وا

 نییعتو بصن زرومأع هجر هیحات بونلوا لیکشت یساسض هعر نب
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 بص ماتحع افزونه هد هسا هدفا هل هیکلم روما ندف ر طب ندنراقدلوا
 كناذرپ ةلاكو دوخابو ماتم أقرب ةلاصاا هلتمج یسلوا شماملوا نییعتو
 ماوه هل وا ندنف رط ۰ رفق ۰ غرد قرال روم نبعل و ار ام

 كنم زویاطیبعکنا كنالاطاتحا یک درد ندنشدر وااهناو ض رعت بسم

 هات ادنام ود ینا نسخا مو وه هع رک یدوا یعبف دچا ییسشایکس

 ندنرلک ولب كر واط ویر هلل وا نیت هنتلاک و لماع اف روک نمیاض
 یګرپ كالا یس! هرزوا یک دتا تفبسس یرک ذ لوا ندنوب هدب ولوا

 یدک ول ترد نانلوب هدر وعنص هلیسادنام وف یدنفا مهاربا یسشابکب

 هو وک رازا ید نوا كنزوت رش هر وک ده ا نایت

 در هن رکسعك رک و هل هیکلم داومل رک هرزوا كعا تد وع ا ۰ رفد ب

Eیک ینیدنوا ملستو رود هلا یوم "یدتفا هیتر قاروا نال  

 كالا یعنشب ندلوا قرةناوا ممفتو ناب ید تامولعم ضخ هععقوم
 كهنلا یوم یدنفا بوآا ی هناهاشرک اسع كولبج وانالواندنروباطی رب

 هلاک رح نديج جد * رف * ینوک یناص ین وا كننلصاوم هبیح

 روک ذه هلتماقا نوکر هدروک ذم لحو تع زرع هروفنص اج وتم هباعنص

 هزارح لبج بولا ید یبیدنفا مهاربا یسشاسیکب هار واط یحنرب

 هدن دار وا هرکض ندقدلیغارب ةنبدز روباتط هيلا یوم "یشابکس قر هلیقیح

 ردنفلردک هبا

 1 وام هغ تادا وو صا نوا رکتصعم نانل و هدنسه رسا نابک وک

 یسوم یالارتف هرکنص نادکد اردن وک هنانکو ک اشاب لو اولزم رکذلارام

 هدانناب لو هیلایمومادناموق رخا ندنفیدآ وا شاک هنس رکسععقوماعنص كب

 هدلوا لاغتشا زدنوک لا اشناو تابلع یزاوم هدلاح ینیدلوا

 ی یی ) هل وط 6 هد دفاع تعاش أا هنابک فک و ۰ ردشفل وب



۳ ۱۷۳ 7 
 دن رل صح هلن وط نانل ی .e تبع 4 ا ناي “| ید ن ہی 3 ۱

 نسب یی ابکب ید یړوباط نا هدد>اسم 0 یکرب 1

 ۱ ردشعلا هنابک و ک اار یدنفا

 اا و یا لوف ندنرارواب یرکسع سس ترضح ماتم قلار او ١

 ارجا هیلاپتتسار مسار هلیبدترت یو شا هباعنص :العاح یوا رب وص

 هاها سوح ناسح اند هر ری ردە یرعشم 2 سارا زا ٠ هردښعلوا

 ردښک هلی ےهط او هس ول میاد تراش یدذیع نالن لوس

 مدهنم قنع ق ردتلوا ب رفت .هغدنخ لصا دصعم ندنسایشنا یزاوم

 بولیردلوط یرب بسانهكغدنخ دوخابو كمك بوت آ یریک ندنربیرک
 كاع سام كغدنخ ادیسا ندننعش تولوا .كعا موه نداروا

 هدنراپک,,تكغدنخ یزاوم ندنفدنلوا مدقتو حر ینرط یسلریدلوط ۱

 ندهطهن و و شلروتوک هب هطهن و شع وا بیست هلمحولوا 1

 ردشل و هدع)فا زوا ردو ه زمه قرف قحا یان یرهک مدهنم کت ذلارام

 ضب رع والم وب ندنسلوا شه وا بیوصت قشقلربهلوط كغدنخ هتشیا
 جات هرلنامز, هسا یسلرداوط هلقارط و هلشاط هل وا كرلقدنخ قیع و

 قلوا هتفوم هطسباو رب هموصه نکلا ید نالوا مزال قلارا وش بولوا

 ناعصهنرللاوح قازرا و نایسکب یه ناتلوت هدلا قب رط لهسا لا «رزوا

 بولب ریدتالسصا هدلاع یمیدلوا ول« رالاوج روک دم و قره ر دلوط
 رادم وهطساو هموع قر هلا هغدنح ند هطعهن یتد دل وا یهتنمكن زاوم

 ا فح قحردف وب و ندنهدلوا قاب ضج رب بولب رب دلوط ردد قجهلوا
 فسکلا دنع یفحهلوا لصاح لس بولر دلوط لاوح كيييكيا

 هدندفرط رب هدهرص ینندلوا اشنا رایزاوم روک ذم و". شلشالکا "

 یزاومندنسلوا شلوب هدقلریدنالصابولیر دل وط هللا نانع رالاوج



 هک ۱۷: $
 راضحاو هتیهتالمالابیخدلاوح كيیکا ریارپ هلیسلروتک هبه ولط» ٌدطن

 زدنا رو رارق هدانا یزمسقعوط نشد هک رب ندنفیدنلوا
 لکشم ندراایف یجرط مقاط ر دوخابو یوتسم یرعق كغدنخ هک هلو

 یخ ندنکیدم هثلس ییلدلوا تولوا تر رابع ندرا هضراع ی راغو قرا

 لار یک ويف هلب وا هل هسلوا شلوا یوتسم دی ولو هضر ام هلو

 مسج رواک هرتم یمرکب اضرعو نکس نوا ًاقعو زویکیا ًالوط بویلوا
 رالاوج نالنآ ندرافو هلتهج ییجلریدلوط یسهط#ن ر كغدنخ

 ردو هنینلا كن دطن نالبثآ لاوح وش تدنذح هلعاط ږڪنش ود نیعاشا

 اشا وا و بولب ردنوک رکسع یاو رادقم ندا كغدنخ

 لڪ نوح ا كعا فتسا هداقو ندولهعاط نکما ممه یرااوح نالا

 روک ذه هسخ و یک هل هل وا لصاح بولطم هسا رولت دن وب هدرو ذم

 ل.صاح o هدک هسا رولتتا ایعایلعو ققتام فیک هللوا رللاوح

 یدبآ هتسرا و ندههش ید ىج هبمهلوا

 فخ تام هرکص ندهاستحا یک ر هرزوا و تاسرت ۵ سنا

 یسشاب زو یک ولب ر كن روباط یج ربكلالا ىج رپ نم هناعت وز ساد صو
 ندورافوو شلربدنا هضدنخ ندهقناب هلیسادنام وف ك دم نالوا

 تاهنو ششمنلشاب هفلسا هلا لوصا قرهیلوا هناش هت رالاوح یخد

 شمالوط قدنخ شع راوجو . شلتآ ردق هبیدب تعاس هک
 لصاح هدب ولط م هلیساشاللک یدییند)ا ری لدشدندفیک هدهرص رولو

 رد نماملواأ

 کای

 لو شغا هل وش یراق كغدنخ هرکص ندقدلتا رالاوچ وش )



۴ ۷۹7 
 راب رع قو شم شع و یرالاوح شع ا راو هراغم كور و ضش ۱
1 ۱ 
 ۱ نوجر انوک راساهد و وا و شع اراش م.شاطرر ررب در 3

 عالطاو ملع رب هدیه كراتاور 2 هدد-سل ا راو هماتشم تاب اور ۱

 ردشهنلو ترابع مع ندراهطسفس مقا طرز تونذوا هن دروا |

 فا یدل كلرالاوج كم یشاب زو هلایوم یسرغوط كنو

 بولیکح هنف رط 5 تاغدتخ ه یکم و رک یک هنتلا

 اب داع هحنلا رخ ندش اید نشد ۰ یدلافیدناع هدار وا

 یدلا یسلخر هدمه تم مه یدقا مه ی رللاوح 1
۷ 
a 

FE 
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 دی ال یرثلوا راک ادف هد هر اهن هردو هداعلاقوف گلراتاد نانلوا نیست

 مجش طرفم هرم و جنا هباهباتتعم تامدخ وللثم و و « ردمزالو

 ردم دیار ومام رلئاوا راک ادفو

 نالبدوتک هدوجو ترم لر رپ و تاقت ار هلا قاشمو محازم ردقو

 سوم و مو رحیم سکعلاب و ینج هللوا هدأ هتسا ماع ندن سرت

 ۱ ! ردشمنلاق

 قدم ذنلا هب ج ندا ره رونک هروک له لع یزاومر ؟ نلافلاس

 ندنشح هبمدل وا لباس رج كن رتوبرارکبولوایتام ولعم خد كنم دیک ۱
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 A هل قملوا ترشد هر رنیادت

 ۳ و وو عب ید اا 1 EB ع مات هل وط ر ؟ دلایا

 ردعت زه كرمدا ناسا هوا ر دف لت نول وا توفبص تاغ

 دادتعا هل ون یسهرمضاحم انا کا هد هسا شمن وق یرا هبط.ص ر

 یک ا نصح هبهلوط كرەدىا قافتا لئابق فارطا .هلیسلاها اروا دع دتا
 ندیربشم فرط یراک دتنا مم صا ًافخ ینعراقیح هیس *هلئاعر هدندارا و

 ك دتفا نیسح یستشابکب ۳ كالا یګرب ندنعد دالا رج

 روعلا ىع و نام ندنابک و ڪ هل وط تروس و هعطور و لولب جوا

 ۳ 0 ا نال وا م او یسلردنوط كن رل تصح هل وط رە ردن وک

 نادناموو یسعا تدوع هن كہا یوم هک رت هاها هک ای دل ولت رب

 نیسح هیلاییوم تتّرلاب هلهجولور ندنهدل وا راعساو نما هاشاب یلو
 و ٠ نکس نوا لزوم رهن هلدوبحوم قفار یدبفا
 یتوک ی سرا هعج یسادرف كرل ر دتا تکرخه هلل وط ندنابک وک هدایلا

 هلوهسلا نیزمسقاتعارب نادیم هبارجا رەد ساف تدن كنايرع رلتصح "
 ردشلریدتا داعقا هناهاش او دن رب ممه لا قر هل وط

 :هیعفوم تیوعصو تناتعو ن اک هدهفاسم دعب تعاس کیا هنابکوک هن و

 ( ال ) نالکو د رلناق ها هن رغوا یطبض هدفالساو نالوا روهشم هللا

 طض هلال ومس هلیسدهرا ریدر نالوا ندي مش فر هنن جد یس هعلف

 یدیشتلوا رعد و

 ید كم ىلضف یالارم ًارومأم هنتفافر كناشاب یلو نادناموق هیلایموم

 هداروا بولبردنوک هنابکو ک ینوک یععتلا نوا كنارب رح هو ی

 هيبه حجام فارحتا نالوسبعوفو اشاب لو اروم ندنسلوا شوب
 نابوو ۰ ردبنعا تع ر هن اع:ص یوا دا لحال یر دسم صا ۱
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 ۱ هلاحا هس هم ۵ تلک ىلضف هبل ای وم جد یادناموق ما تنسهزر ۳ و

 نیش لا

 یسادنام وف ما یسهزرفم "هوقنابک وکهدنلنا وا یسوتسعا رهشهرو لش اا

٣ aقعردل و طیعدنخ هد هسلا شخلوا هاا 0 ضو هیلایوم ر  

 كعا لدبت هروسضلان یشان لاک ا نالوبعوقو رک لا فلاس یسرت

 شلدیک هنج یسلرب دل وط كعدنخ هنن رار ک هک و ۰ ردشکز را

 اک | ینیرانابیترت هدران وب ندنرلفدل وا س ما یشا نروصح هسلوا

 هلرظذ فرص ندنسلرب دل وط كغدنخندن رلکح هد هعفاددم كردا قیف و

 كن زاومندنه دنل وا بیوصتو بیست ندرمشم فر طیمج قلروق یرک
 دفاسم تورتم یللا قرفو نالوا یغانا یرک مدهنم ند هطقت روک ذم

 هدلاح یتلدل وا نين فرط یا هعساضتا یصرع نالوا مولعم كعدنخ

 روس نابکو ک كغدنخو كج هلد روب ندن و قدنخ هنلګع یربک یزاوم

 ندنغیدلوا قجلا هج قج هلی یزاومو عفت رم هج نالوا یس علقو
 ماطر یتایلع یزاوم قجهلوا هداروب بولوا قلا نوست روف هليسەداىز
 اشا رشم هت ندنک,دلک مزال را هیس هطساو راهرایس روس

 كنزاوم روک ذم قره ردبارارس رايس هلل اربیدتو بیترت كنیرلترضح
 اد هنایلع یارجا نامه هرزوا كلر وت وک هنرب یرک ندهطقن شید و

 رد شم وا تابع

 مات (توع) ناک هد هفاسم دع ر واک ا جوا نوا هنابکو ک

 قداصتسود لدجا دیس یرمانابکو ک ( ی رص ). یش, ٍكالئابق لج

 هدج اديس ندنفرط ناب رع نال وا هدنجراخ نابکوک تولوا یروما ر دمو
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 راس اهدو رلتیعج نالوا هرزوا قهروا یتوبامه رکسعم وقلوا هناعا

 رب قرهشلا هلا موقرم میش هل زربیدت هرم كشننراتیضح اشاب

 بویلدا سبح ندننیدلوا شارونک هناعنص نایتسالا تح هلتروص

 ۰ ردشلسا فیفوت هللا هسسد قرهنیلا هنلا هيفخ ترا

 ناک هد و ندهر وهشم نوصح هتسلا هدنسهرادار ز كم وق ج

 ندز هیطبض ولر هروکذم نصح هساصدره تولوا نصح ( هعنصم )

 یفج هقبح هبرح تیلوغشمرپ هدنداروب هدهسبا شلر دتا تماقا ظفییسم
 لوف هل زا رفا لولب ترد ندهزرعم هوو نالو هدنابک و ک ندید واح

 تبوح روکذم قرةنلوا قوس روفلاىلع هلتقافر یدنفا سئو یساغا

 را هکب یلضف هبلایموم ند رشم فرط یصوصخ یسلتتوط كننصح

 قفرەنلوا قوس یدنفا سن و هبلا ی ود هلهح ول وا ندنشدن وا راعشا و

 دیر مه هلتفافر دوحوم ینوک یحدرد كنيل وللا رهش هروکحذم هنس

 رکیدهلبا هل رتءروکذم لح ییهناهاش رکاسع كولب یکیاو بوتوط ننصح

 ردشعا تدوع هنابکو ک بولا کولب یکیا
0 

 م شدوا رخو طبض كانسلاوح و یس دل زعت تم

 رعد هضیق "هدروا یرهش اع ص نالوا یسرادا رک كن هبناسع دعطد

 تنطلس "هلداع "هراداربز ید كةحاولو عباوت ةفاک هرکصندکد لدا

 یتیدلل واقوس رکسع هب هصضتعم ناهح هدننص یلاخداو ذخا 4 هیس

 روهشمو ناک هدندعن هفاسم قلقا وق نگتیین هدنس هس ونح تهج كناعنص

 ندنوبو ۰ شملکزال یصتقو طبض یخد كنءدلب مانرعت تاق مم نالوا
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 نالوا لا وایت ینیدلرافیح هب فر ازهدنادورو ندنداسرد لوا

 ردشتلوا قوس هراوک نه لک هنانهاش رک ای

 هنیربشم ترضح دزن امدقم بول وا ندنخاستم ناذغنتمرغت هک هل وش

 ارے اشر رس اما مقرا شعا ات عاد

 بولا نداروا یزروباط روکحذمو قاروق هروک اکا تاکرح طخو
 ردشلردن وک با لیس رط هدب لح هيلا یوم یاشاب هرزوا كلاتکر ح

 ضتفاید ندارواو تعرع 4 هدندح هلتکرح نداعنصهیلا یم وه یاشاب

 ندکدربدتا ب رمو قوس هاګ وبات رتی هب رح و هب رفسنامزا ول ندا

 یعشو یعج واو نان وب هل متفافر كب ورخ ییالارم كالا یحمجوا

 كنبربالا  یصکیاو یجنجوا هدا فص ندنناپوسنم ران ویا یودرا

 یاشاب 3 ناسلوا بیترت 1 سم ندنراروباط یجتربو ی وا

N ۹ردشعا ت کر ح ا كن ول ره ۳ ةن  

 ا یضاراو هد همان لون نالوا یرغوط«نعتنداج

 ۱ هوا ربا 4 هردعا یکصرت یک وا

 0 0 نالوا ۳3 اا هدنرلتکر ح نیح كنهناهاش رکاسع

 نوا كلولبا نالوا رک لاس ینیدلوبعوفو تغلاخم ارد نیک

 ىس ەدلب "رعت هالا اب وخ e ترد تعاس e نوک ی

 نام ندزرواط رارب هليل وب لوصو هروکذم لح هناهاش کاش



۱ {WF 
 انن كب ورمسخ هیلا یعوم رک ولب روک ذم قرنلوا زارفا كولب ترد
 هيلا یوم یاشان و لاخداو قوش هننوزد یس هعافو هداب رعد هلیسادنام وقو

 هلابقتسا یب هناهاش رکاسع ندنرب اکا هروک ذه دابو هیداتم رکاسع ید

 ًارظانم هلاخ ةت هدهبسانم ٌهطترپ هدرهش جراخ هللا ناذغنتع نافیخ

 لوخد ه مش نورد هلا هناهاش کاست نانل وب هدنسادن اماوق, هبلا یوم رم

 طانصت و چ ورب ًاقاعتمو یعاو نالوا هدنعان هرهاق لاوا لوا رباز هلمسابا

 نالوا عیفر لا كن هعلق قرهتوط یتیراوبق لیمکت دل شو یاهراس دهم

 .جراخولخاد هن رزوا یسعا داشکو زکر یبینافکیاوتلارفط یاول هنجرب
 چوا ندنفرط هناهاش رکاسع هلطباب نالوا مالس ٌهتسس فص هد رهشو هعاق

 عدو العا ءاله عفر یماسعتاحا یاعد 4 اش یقوح مهاشداب ) عود

 ج راخمرکصندقدلنا-یراباوط تب رفظع و ندقدنل وا انا تنارکش ناد

 مایح هک ریتم وام ریا ناس وا ناتا 4 کن نقال و هدرهت

 "هزوح لخاد لادجالو برحالن هروکحذم دانو ردرلشعا تماقا
 ردنشلوا نابنامع هاشداب هينس نموکح

 هدنساحاوقا رظاهرکصددک دلر وک هر هطلت روض وةر وک ذم داب

 توناوا توعد ه هستم وک تعاظا یسهنکس نادمو لئابق نانلوب
 دلا ینراقدلاوا نی تیم لاوبقو تالاخد نک تملا الغ یارک اا

 تعاسییانوا ند رعت و نالبن د( شبح )و ( زص )لج نددتاقح رت
 تاک ًامطق هل رشا لاک دتسزار وا را نادار هو خاداس دمی
 ندننس هاچ هورکههورکرب نانل و هدنمان ( یربح ) نالوا هتسانعم قمالوا

 نونص> وم زا هطهت برص لا مدوزا یراکب هرد ماطر لبا نادغنتم ضعب



% ۱۸۱ + 

 هلا سصح هن رنودنک یتئادراو كرلارواو تماقا هلیساشنا ةنتم جورو

 هدرانون ول میام هلته> یرلفدل وا هدفماست د قرهیلوا عبا هفرطرب چ

 حالس اا لدن هت وعد تاجا هدنرلفدنل وا توعد ند هيس تموکح

 رو یو دراز : وندن راک داب اة ةت اغ و تلا

 ردشتل وب ند هیس

 یرواط یصجوا كالا یعجوا ودرا یم جوا روکذم هنرزوا كنوب

 عاط هعطقرو هناهاش رکاسع كولب ترد هلبتفافر اغا ھارا نیش

 نیرمشت رهش یسهیطبض برع یناک رادقمو نیما محش موفرمو ییوط
 ارخومو لاسراو قوس هشبح لبج دنا ند رعت نوک یجشرکس كالوا

 اهد هلیس هعلاطم ید رنو هن وقت اهد هجردرب كنهروک ذم "هلوس ر "هوق

 كيوربسخ یالاربم هیلایموم هلبا هیط,ضرفتزویو هناهاش رکاسع كولپ چوا
 یزیج رکذلارام هدنرالوصو هب هولطم هطقرهنلوا لابساو مارعا ید

  ندهرق مان (لیسع ) اهد یهناهاش رکابسع راص هم نالوا هدننمان

 ایج دونح ناراکاغو ناریلد ندنرالنا لابتتسسا هلنوشروق ندفرطرهو
 عیفرو كيد هدهحرد راعیجو ترمص ِتاغ هللوصو تدش لاک یهاشداب

 یس هلچ هللا موجه هایتشا نوصج نانلو هدنرزوارالبج روکذم نالوا
 یرلکدلبا دافتعاودع دانتسا رادمو ناشرپو رامرات هلا هرهاق توطس

 توست هما راسش نسح ونادعب هادبع نیبح هليا نيم نصح ردق و وا ۱

 لب اراک ر وکو هطلابوهمزاق ee "یدانا هعلق یکیا یداع نالوا
 اخ لاحردو طیض یس هلج لوخدلا ًابلاغهن رانورد ندراک دک نالبیجا
 دایقناو تعاطا هرادلخاد هلبا ناینسااموع قلخ یلاوحواو ناسک هللا
 رد راشع | تد وع هرعت | فظمو 1 رووصتم, هناهاش رکاسعو ۵ ردرلشلوا

 ردٌشلوبعوفوتاغات و لهرابقوح كب ندناب رع ناصع هدتا راحت وش

 هدعوا وم برص صعد E ET ) ں دع ( ناکهدیلخاد یاس رول ھن
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 رکذلا فلاش نصصابهدراز وب قربا رانصح ماطر نیصرونینمو بند هت وا
 لآ دهم نس ود کو نالوا هدقاشب یرهیعاسط ینرطرب یه یبکرلرربج

 ضع هلا تیتطدب دسفم مات ( دش من دجا) ناتا ه هتروا هلیمالوسر

 ندنکیدلک مزال یرلملوا لیکنتو هیرت یخد كنراکب هرد ( دجشوذ )
 ییوطخاط یهنانهنش ددعکنا هلیسادناموف كوخ یالارم هيلا یموم

 نصعم كراتسحوذو د وذو بیتزتلاب هناهاش رکاسع روباطرب لمکعو

 روفلا ىلع هنیرزوا هننتمو هچسج نوصح باب چوا نوا ًاعج یراقدلوا
 مع هب وصم یایعشا نینصعم ریارب هل راوصو قرهنلوا بیرسو قوس
 هحالس لاما لردنکو ک هنر هيس و هنتع جور د یرلوداوا

 ناغا یک روم هننرزوا هناهاشس E ندرلنص> ندنرللا تآرح

 هداعلا قوفالر هیج الام الصایهاشداب ترضح"هرفظ دونج یرانوشروق
 روک هلا یراکشناج تکر حو یراکادف تلوصرب هدهجرد شهالروک و

 هبهروک ذم نوصح هجن رغوط موج# ۲ یک شیخ وب عنامرپ جه هدنراکوا

 رکیدو بودا هللاسمه هلتدش هنینصعم "هلذخ ندفرطرو قرمریدلاص
 هدنرللا هدرلنصح نالوا ات + هلک زوبلا شب یداشک هنخر ندفرط

 بوجآ رلکیدک كج هلبهدبا لوخد هللا راهطاابو كروکو همزاق نالوا
 راعشت رهش هلتراسح هداىز لا هدنسهنایم ایتشاو تعراسم هلوخد لاحرد

 هلا ناح صیلخ مب هنه وعه هراهلوق كن هناهاش کات نوجا یرلودل وا

 لوص هدنعا رانصح نا وا رد تویخاف یک یراباثما نالوا نازب رک

 قجا نابعجا هنراناحو ناف رفن تا ندا هعفادمو تابث ردق هنراسفن

 نالّا نکا هرزوا كلدنا ءوطس رشم رش ةععص هدعجاروا نامه راب رع

 هدءرصوبو « راشلوا دوبانو وحس بولا شنایسهنانهج هلیرلیم رم بوط

 شاشا رسا اح هلیسهنوع رفن نوا جد ( هنیمد جا دم ) یرلیقن

 هرس هکلهت هنا ا رک ندهناهاش ع دارفاو ناطیاص هده راعوش

 چوانواو دیش شنوا ندشاطو هلل راب م رم كنفت نالبتا رک و نارغوا
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 ذاا هاك دانتسا یدقلانم كن هم وقم یایتشا بولوبعوفو خورج رغن 1

 مانیب بوق بوقاب هدنآرب یتسهفاک كجورپ و نوص> روکذم یرفکدلبا
 هرکصتدقدلا هتعاطا تح جد یسیلاها لاول واو ندقدقارب ناشنو

 ردشعا تدوع هدرعب هندم هلت رعطم لاک هناهاش رک اسع

 ك نایلس یا اقزارح لبج هلبلیکشت احس تاقحل مم ید رعت روکذم
 اععتسم تب ر اروم امرا هبحان و تیعم هل جاب قر هنلوا نیو بصن فرصت
 ۱ ردشل رد E نداعنص

 نییعد و رومأم هتنالکشت قالو نک یرلت مهح یدنفا بدا رادزنفد

 هدنردهع یدیب روم یکانواعم یس هلیلجتراظ) هیلام هدءرصینیدنلوا

 EL نالوا هحهروک ذم تالو ۰ یدا راشاک ھن دلا ییندت و

 نسح یتشرومآم فاظو یدیرلتمطح هللا راشم وشلو ماتخ یراشبا

 كنز ۱۳ زا قترا هرزوآ ناذیتسا نالوبعوفوندنسلوا شل وا قف وم هب اشنا

 ره هر وک قله هلدهح یتدلروس هدعاسه هرات د وع هنداعسرد

 تع رع نداعنص ًاهجوتم هنداعسرد نوک یجنکیا نوا كنلولبا
 ردراشهروب ۰

  Soدا نطتسا 56

 قالنکشت رما تولوا ندتاردو تااطف تاحصایراترضح هبلاراشم ز
 شعا تو قدص زارباو تربغویمس لاذ هدارجا  PRی

 هاو یف اد ودق کلن هبطامتحا ةقرف ناشارشوا هلا هب رج
 یخو یتسهومآهروماو شمرتسوكر اتمه كوب كم هللا یراک ادف راپ ظا
 ۱ ردشلوا قوم هل ه> هماعا نسح



 مع ۸۵ 1

 فک لدعم یرومأم NR یلرادزنفد نع هرکص ندا رام

 ییدلروب هبحوت هنسهدهع كن دنفا ناعع نانل وب یتسح هبساخ هد كح ِ

 راد اتافو نزرسکلک یسلاع ممازونه هدهسباشعا قلعتفیشیسهدارا

 بولب روب هیج و هنسهدهعیدنقاز ا«لیلخر وک ذم قا رادرتفدهرکصندن و
 ۱ ۱ همین سنج نفتداعسرد ید کاملا یوم
ر دیعسروت هلتهح شنا دادتشا یل هتسخ هدلانف نورد هدهار

 ۰ اوس ل

 ردشعا تدوعهت داعسرد ندهیلبع اعسا هاو هدّدنش

 هیچوت هنر لهدهع كننراتیضح یدنفا یدشر قارادرتفد هنرزوا كنو
اك هاعنص نالواتالو رک رج یرلتیضح هيلا راسم بوليرو

 راشم كر ه

 ا ا وتا قحا وا هلسایاطتیزآ وم کیذلارام

 هدنیهز یک یکیدلی هلنبا لګ نوشرا شب ترد نجا هدنوک بولوا رب رب
 نانلوب هدند نع" د هسارتهضراع ویو كرەدىا روهظ ىد زهضراع ماطر

 . ندارو ندنفب دل وا ىدا ا وا یداصت هننالمنا كل هلق ددد چوا

 هدوجو كراربس ویشا هد هسا شلکا مزال قلبا یرارس هرا ةهتسورلبا

 هب هطعن وب ما ندنفحهلوا لصاح هلکلربو تافلت قوح كب یسلروتک

 هدعاسم هنسْملوا هلاکم نوعا ةلاصم نداق نورد هدهزص ینبدلراو
 ردرلشلا ماحرتسا یسلدا

 یضاح جد كنرک نالوا قجهلروف ربارب هلیماتخ كن رار س هرآ وش

 نالوا مدهن» لح یفحهلبروق كنیرک و بشاو ه ردشیزال یشلوب

 نوا یضرع كروک ذم لحم ندنفدلوا یرزوا یرلفالا یربک تع
 ندعارذ ید نوایخدیوط كنریک قجهلروق ندنفیدنلوا نیم عارذ
 ۱ ردنشمل وا رامتعا

 یکا هس رزوا شا ریک,ددع ج وا ه دنل وط عارد شب نوا یریک روک ذم



 هک ۱۸۵ ۷

 بول وا طبر هلراکن مقیخآ قیحآ یراهرا هرزوا قلوا هدنضرع نوشرا

 ینا یلقلوشراف هنرب یرک قتعو قردنلباق یسرد زوک وا هنرزوا

 رز هرلهرقم كرم نالوا هدنررزوا راد وع وبشا یربک هل زکر دوع
 كلروویف ةنفرط وشراق كغدنخ ینرفلت ر دلاق ادوع تونلعت هلرلطالخ و

 ردشعوا سرت هرزوا

 هدنشورلدا ین هم كاهاک و درا ةداننا یتح هل وا اشدایررتس هزا روک دم

 روک ذخ لخم اماعو هددفاستف رولک هوظخ ینالاا زو هنر یرک قانع

 قرهلیا یریک هدنس هئرا كنسرنم لوغهرق نانلوب هدنس وشرافو تماقتسا

 هاراظالغ هنس فرا كنزاوم الا قرهلا دنرزوا رلکلرکت ندازواو
 اشنا لر روتک هش هفرا رغ روک تم ییاودا یرک هرزوآ كمل

 ۳ یاس دقلوا

 ید یتنفلوا تلط هعاتس نوعا ةلاکم نددعلق نورد رک ذلافلاش

 قمقتچ كن هتسکررب ندنابکو ک توئلوا تقدو انتعا هدانز هبهرنصاخم طخت

 كنزاوم هلتروضوت شک یت دهل وا هدناکما ن قلم رنک نا راخ دوخاو

 ندر وصخ ندنکیدروشود هتشخوفوخ یتتروصحیتسادروب هلخرخآ
 ییئراقتا ناعتسا هلن رفدا تفلاخم دننارادقرظو هدجا دیس یتلیخرب

 ییدلوا ید هعزاتعو هسقان یلیخترب هتنرلنت هدنابونو یراکدلبا فیلکت
 رب هدانا ویو یتتفلوا هلاکم نوا مالاو تاکسا نیلا هورک هلتمح
 لوبو یراهیلکت ند ذر ظ نادناموق كرىزىس وک قاظنالام فیلکت اط

 هدنروص ییددلوا یرلوح ه] وا قفوم هن رالاما یر ودنک هدلاس یددنلوا

 ییفلاحمهلا هسسد وو ماود هدنایصع هنن كره د رابدعا لوبو یرعایسا

 یسادنهک لع كدحا دیسس موره ینیرلکجمدبا مانزاو تاکسا ید
 هورگدرخ ندنه دنل وا هدافا ندنف رط ع یردارت نالوا اک ناو



۷ ¥ 

 ۳ لاک "اره ریو لصيف هبرح هلیس هسسد كَعا تاکسا ییفلاحم
aa 

 هنس هح رد یک و د یرءهمخدو زا لس وصیت یقه 1 السا

 ا هلا ىلع م ودر هل هسل وا شعثلفار یراذوا فان ندقلجاو شاک

 زنا ل ۳و هدنم وه كنهناهاش ا ر كرا دانع یرلسر

 روک ذ رار هلراودک و ییلوا فلت نوش نوش نیس اف لر تعوح

 ندنفح هل وا هداعتسا قوح ك ند هلاکم وشا همای كن ودرا هک ویلاح

 هلکه وبشاو شلتلشاب هب هلاکم نولیسک شنا ندنیفرط قرةنلوا هدعاسم

 ید نیکد هتنوک ی جلا كلوا ن رشت ندانوک یجتزوتوا كالولبا رهش
 هفتا هدنرزوا ییروحوا كعاطونالن د ییصتلا تانک ردشع ادادتما ن 3

 قرنا نهر ندنيفرط هرزوا نيک بولبدیک !ندرب نالی هلدیک هل

 ی تولبرمک هورجما ندهاک ودراو دهاک ودرا ندن روصح

 بویلوا لصاح هج ےچه هدشلیتی بولبربکو  هدفلاکم نالوا. هدانا

 تالیص#ت هدنم وب نوحا كنو ۰ ردشْل وب ترابع ندنعبالام یس هلج

 هلر نفع ص ندنو ندنعحهلوا قلارف دسعاک هر ینعیالام ید كمربو

 نزسکلروتک هعوعو تاقلن و قلطءسرپ كن رار س هرا نکلا هر هنر # هل

 ندودلیاب هدنس هفرا سزنم ناسلارام رک نوک و و لاعا

 یبسع وا هدافتسا ندیسل ونک هب هطقن يج هلل روق هرکص

 هیچ دارطتسا روس
 و نالوا هعفد یلو دما فرس موفرم یسهجد اهم ۱



¥ ۱۸۷ % 

 لثن كراماما هرزوا یدلروکیتالیصفت هدداج یجنر هدننامز هینامشع
 هدن ایکو کی بودنک هدنوشا هحلاصمر یکراهحلاصم یرلقدلوا

 نامزوا كنامز یدمش هراجیب هکوبلاح نوسنلو دادمکع رالقتسم

 نامیتسا یکج هدا هل تافیاکنوب كموقرم ندنکیدمل یتنیدلوا
 هجش هدنر جه هسلا یدلا بلط هل کم هعفد جاف بونلوا لو

 4 ردشمامهیلوا ایزو زنا

 یسلروتک هب هطن ینج هل روق نبر کو یساشنا كن رارسهراو لرل زا وم وش
 ینا ك رلاوج نالا ںولیدا الما هدنلوپ یلردلوط كغدنخ هطواو

 نکل * رولیروک یک شبا رب یالوق هدشلبزاب هقاش تابلع نالوا یک

 قوجریو هل زاربا قاراکادفو هل را تخاقاشمو جام ها هج تایلع وش
 كاهتیفد كس یتدم هقیفدرو * ردشملوا ارحا هلکم ر و دیهش و گرا

 هدراٌشا وب و هداغوو ترح نادیم قحا یتایلع والثم و ه ردشعلوب لدهرک

 ٠ رولي راتیکب ناشارغوا

 كکب یلضفو یسهعیفر بتر كلقرف هنسبهدهع كناشاب یلو اوا رم
 1 كرعفو ۰ كك ىلع یاتعع اق هب رح ناکراو یلاولرم هنس هد ع

 هنبرهدهع كراپدنفا یضیف دجاو یدج یشابکیو قلیالارم هن زتهدهع
 هنر هدهع كرابدنفا قوش دجاو لیعاتماو سنو یماغالوقو قلماتععاق

 هیج وت هنیرزوا یربشم یاهناوضرعنالوبعوقومدقیرهبنر قلیشابکی
 هروک ذم هنس رایلاع ما نالوا ردصتفرش هدناباوا قرهلروس ناسحاو

 كب دمج یماتمع اف یعوط هدهیصوو شک هدنطساوا كنلوا نشت

 یگدرد هب یدنفا دجا یسشابکس یرولاط یعنکبا كالا یععکبا هلا



۱۸۸ > 
 یدیع ندرهنر يدو یگدرد ید هناطدام راس اه د واند هنر

 ردشلروس ناسحا یاسد ناش

 یندیریک و قردلوا لیمکت یت اشنا یررسهرا و یزاوم رکذلا فلاس
 توهراو دیک و بولبروتک هنس هقرا كن زاوم ندلح یدل وا لاعا
 هرادوع ینح هل ربدلاق هللا رب یکیداروستک كتر كره رپو هنوز

 رکاسع تفو یکج هلیکح كرلطالخ و رجتز كج هلیکح یرهنلوب طوبرح
 یتروا ندبا ضتفا نوڪ“ هظفاح ما ندننوشروف نعشد كن هناهاسش

 2 هنلاعا كنب رك نعد كتايلع وبشا و شلپا ید رارس و

 زکر كرادوع و یررپس قرەنلوا ترشاب» و ادب ینوک ی جن کتب نوا

 هدنسسط گپ كلوا نشت یو و بالر كند اس تاودا و

 نالت نامه كنزا زم هدلام ییندلینیشیلاح ارام و البل و, ١ ینلو

 یراشبا یریک راس و یسلروتک هن هسطاهن جهل روق یرک ندهطقن

 بر شل ا لا هلم رظ نوک یکی زووا قم

 هفرط وشراق نر ادو 1 لجو ییيدنلوا رم یرک
 كن هناهاش او حابصاا یلعیتوک م 5 تلوا ن یشهرزوا یل

 هغلردلاق كر هلیکح هلیسهطساو رر و رلطالخ هلته و تربغ لاک
 كر ډو چ رک دل افلا ندنفب دلوا رمغا و یللاص ی ربک هد هسباشخلوا ادب

 ندنسلوا شاتو ڪڪ هدنرادقم نوشرا ررب قجنا ینرط ناوعوک هرب

 ندنکیدتبابرقت هن ربرپ یرلشاب كرادوع كارهیعهدبا لمحت هنتلقن كنریک
 نسف ادا رب رک e رد شلاق تولیعیص هننسهرآ كزلذوم یربک

 یکی د ماط رب اهد,لام اک وب و یاملسبا دل اه رقه ندب هدلاح ر

 ار نالوا هدنراهمن هدنرکضر نجود وع هدرب و ۰ راکلزساسن
 هدئد نم“ د ندنسسلوا ی هل وا كرەلىروكك رلظال > هره رەخ



% ۱۸۹ ۲ 

 هل را هناد روس وا رییجت تم كن راکسفت سد رمه یلیاح لوس نانل وب 1

 رازفجتز لد هرلطالخ هلتمح ینلوا شمردسک یرلطالخ روک ذم

 ناسلارامنالبت آ ندنفرط نعشد ید رارحز روک ذم هدهسا شلروگ

 ردشعلا یتاشآ یرمک روک ذ هرزوا قاتقاب

۱ 

 هيلا یوه هلتح ممندنل وب هر کیلی مفهوم امنص ۰ رف ۰ قلارا وس

 دهنه زرعه هوف رو ره لڪ ندخل وا شلردنوک هنانکوک نھ رسم

 رظذ فيض ندنسلت آ هرزوا روک ذع برت كنریک رر ةو رپ

 کیا دنسورلبا راد وع هلیطب ر هرقم قفا هرادوع روگ نم یر دشت وا

 تولبتوف لفرز تدا روح هدهرادو وشا كر هلکی د اهد دوغ ددع

 لر هلیکح ردنا طدر هرلطالخ نال روک ندرله رعم یرک رو له

 ورابا رها نارود هدنروګ ځد لیفرت هک داروس ندنرزوا لیفرت و

 هرزوا قلبا رتا اط رب هنسورک نوعا كماعا لیم یرغوط هنرعف

 الل جد تايلع نالوا ثبشت كرد ا اضتفا نوعا كاروس ققااوشا
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 كاوا نرمشن رهش بولوپ ماج هدنفرط نوکش ب قر هلیشلاح ًاراهن و

 روک دم هدیکیا نوا تعاس حابصلا ىلع وک هبشراهج نیس "یعرکب

 هب هحراو هب هناهاش رک اسعدارفا ندا رما قرهنلوا اب هتسلروس كنب رک

 هلقمالابح هداعلا قوفو هدنحراخ كنه رشي تفاط هح هعومج تيه رد

 هسا فرط وشراق * ردشلیب هما هت وشراق یک هدتعاس یدب قحا

 هلوق و هعاق نالوا شلدا بیرخ و مده كرهلیک ود هللوط وریندلوا
 كىد یرعوط هن رعا كغدنخ ندضاتنا نالوا لصاح ندراروس و

 مدسهنم نالوا ق تع یک ینیدلوا لصاح لئام ےس رب یللیم هدا ز و

 اتداع قرەلوا بارخ فرمثم ید یراوید ساسا كنغاا یر بک
 ساعت هنغابا یریک م دهنم روک ذم امامت یوا كنىركن دنسملوا شم هش وک

 شعثود راشاط وب ردقن ره ه یدشود شاط چاق ر هدهرص یکیدتا

 روک ذم ندنکیدلروس هلتوق نالوا هد هجرد تیاهن قترا یربک هدهسا
  كلروس هرکصندنو * یدروتوا یوا هنرزوا یراوند ساسا بارخ

 ر هشلبا یشیریک نایرپ هیشیریک طسو نکلا كنب رک ه یدمهلوا لباق
 یدنللبم یرغوط هناب یرزوا كنربک ندنفدلاق هدشوب یش رک نایرکید

 نالوا سرت نوعا م وع ندنشدلوا لباو كملک ەد ةا هل و زدفن ره

 لوا رفن سد یکی نانی هل تلال د ل راعا تزرع و دمه م زالم ندرکسع

 طسو هرکصندکدک رانوب و شمک هب وشراق هلم وه و تلوص لواب
 هنا هد زار یرک ندنکیدشود ید شاط یکیدتشلبا كنشیرک

 0 ۱ یدنللیم

 دارو هفرط وشراف كنرک هددسا راشمک هب وشراق ده ود رم نج اھم

 زوتوا نالوا ردق هن راوبد هعلق راتعالاب ندندانتسا هطعن كنشاب نالوا

 ندنرهناد بوط نالتآ ورندنامز هجو لح هفاسم یرادقم قلئوشرا

 قرهلوا رزو ریز ردق ه هحرد رب یراود هسعلق رکذلا فلا



> ۱۱ ‡ 
 نالوا لقا وبشا و تّولوا شک ود تولقت ردع هشراتک كعد ان 1

 نیچاپم بولوا شوقوب ندقارط انداع هکلیم نالک هروهظ ندضاقنا

 كنسهورد یسیدنعت راود ی بد 0 ه ده رص م یرافدالابچ هغ ری گیج

 سکو ڪڪ ن روک ذه نیجاهمه هلباقم کک لئدش نانلوا هد هخرد

 OE بر

 ی كالا ا اا ۳
 رول ید یر نالوا رد عا ندسح یسشا رو کول

 یشات ندنتابخ طارفا یتیدلوا شمرغس وک ہدن اوا كہا یوم *یٹا
 ام ۳ ردرلتمامهدیا موعش هدنیمع نامش كن هم ودر نیچاپم

 لوا لرڪ و ید یدصت هموعه ندهرکص لوق موعه نانلوا
 موه لیست ندرلبوا» هلا هدهاک ودرا هدنسانلا موعش یکهرکص و

 نکند هدهلئروص وش قره ر دغا هک قوج كب هتسورجما هعلق نو
 هلسس ینابح كپلا یو "یشاب زو هد هسا یدللوا قینضت ندفرط رب

 لک ًامطق هداروا و ملک قلا یشات ند هلصاف نالب رب و هموعحه

 را هب یرک ندا تونس هدوراقوب ین رعت ندنفرط نغد هد هحرد

 شملناب هلتفو هلت رزو هدنتهج نابکو ک نایلبا هعفادم بولوا

 ماذفا ر ,داعلاقوف ن سسعا توف هدحاو هود ندنرلاغ رم قلا رب

 یدصت هم وه ندمرکص رکذلارامندرانوشروق نالبت ۲ هب یزود رب هلا
 جاق رب و دیهش "دعفد یرفن یکیا ریارب هلیسمتچ هب یریک رکسع ندا
 نیجاهمنانلوب هدوشراق وشاوا حورح ندنرالحت رمشتلا شب یخد یرفن
 هنس هلام نالوا هلتدش كنم د و ییددلوا ندا بیع یب راودنکه سا

 هنعجر هلتپج یراقدءهلوا تمواقم روآ بات قرفلوا حورح یس هلج
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 هعدنخ ندرک حد رفن رب هد-تعچر ںیح كرل وہ ندنراهدلوا روسی

 هدم وهو تلوص وشاو * ردرلذعا تعجراحو ر یرارک د ې شع ود

 ردشلوبعوقو حورع هجرغا یراراب رفن قلا زوتوا هللا دیهش شب

 یسلتروق ندنرب هل وا ځد كشرمک هتروا نالوا هدنجوا وشراف كلدرک

 هلا قلف زوب ندا نایرط ندزا رها و تاق نالوبعوقو هدموعه یاناو
 كو RE کش نالسا هن رزوا یرک ندنفرط 5 ریارب

 توتلهراب كرلىرد هدندراهرواحم ىلغا نوعا ققاو . راشاطهدمعح كو

 هلل وب هلتمج ساب بولبریف كنسولیخرپ كنب رلکت رم هراو یبغابو
 ضرعو شلوبوا یچبط ندشاط هراب كر نوشرا کس نوا ساوا قع

 . یهرکا نالبروق هرزواقدنخرب نالوا شما وب نوشرا چوا نوا یسلقا
 هد روک دف مو نا شلوا نارخ هدهحرد علوا تينما یرک

 مد رتو رم هلیسمکج ه ورک كنرک بویلوا لباق كعا موعه رارک
 هاک ودرا لر هلیکح هلر رمز ندنهدلوا حبات هنسلسا هعفد قرهناوا

 ردشل وا ترشابم هنس هيضتقم تاربمعا یارجا "عراسو شل هنفرط

 7 4 ي راد ینامیتسا داراب اکوک و

 هوافسا یشرپ اصقاو ندسوعه نالوا هد ول دد مول حوربثع هحورب

 یک کدربو تشهد هلیس هداز هنروصح ښا و هد هسا فاع

 ر .یبلروگ رکسع هب وشراق و ینا كنرک رو دم

 ها م وح كنابکو کو بوک هبوشراق هللبالوق ارکسع بولوا ترابع
 ندنوبییترت م وه كلو لصاوینیدلیشالک | ندییترتوب ینج هنلا هللوپس
 هدندفرطرب شلریووبق هفارطا ندنفرط ودرا یرهعیاش یج هلبیا هرکص
 ترضح را اسم کاسیو هدهد دش "هرصاخ و رندا قلا

 چو
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 ید او تموصح i نص هلل هر رد ا

 ا a E .>أع

 01 یاحو رعه رب ج هراودنک هدهدندش موش یکی | قع هنلوا

 هلبس و هناینسا و تعاطا ضرع هلتهح یرالقدالک | ًابعطق ید نغح هیلاق

 ناکوک هدهرص ییندللوا لاغتشا هرم كننرک ندنرادل وا وج

 ن یګ دیس نانل و هدوراشط لوا ندهسصاح هد ولوا ندنسلاها

 یکجا طس وت نوجا یرالوا ماا :لرلیلنا,کح وک دج فرش

 ۱ كناشاب ضو نادنام وق فرا هدعاسه هنسهرک ورا كس وکو

 هلا یوم نادناهوق هښرزوا كن وب شلپا ماحرتتسا هل هلن در

 موق ره بول ربویلاص هنابکو ک نورد.قرهلوا هدعاس هموق رم ندنفرط

 قسفلوب ربارب هدندزن نوک یمادرف كرهدبا توش هدنابکوک هجیکلوا
 هنر كنویو كرهدنا بلط هسک ر ندهناهاش دارفا رولس هج رع هرزوا

 كنابم دیس" موقم ندنسلوا شءهروتک ید نهر چاقرب ندورحا

 هناسبوک هن قردسلوا قیفرت ځد دم شوا اب رول هج رعت دز
 یرعها نابکو کو ندناذغاتم هدنابکو کن ورد هسا موق رم شلردنوک

 دوج موفرم بوشیروک هللا دوج دیس یبداز هریشیم هلدجا دیس
 رک و نوسلوا یبساضر كننرکسع كراو یک دیس یربما نابکو ک ككرک
 نورد لا را هند را هلآ غا تام یس ونک یک اں
 شعا ناب ییکجهدنا عاد واک و لک هجوم قرهعوص رکسع هر هعاق

 هن ودرا ا یرسخ و هل شواحماب موقع ی دیس ندنشدل وا

 ید یتخادنا خالس ندلوا نوکر ید ندنفرط نروصخو ۰ + ردنلک

 بک

 تنابح هات هكى وک ةمچن جوا كتا نرش هروک نه هنس



۱ F 

 ماجرتساوبلط نالوبعوقو ندورجما نوک ساد رف كنغیډقیج ندنابکو ک
 رهن کاو دحا ا دطبمن شف منم هیمع رخل ا بأ هن رلوا

 د اشاب یلضف نادناموق و كزهلک نایک و ک لها راپیکو یرردارپ
 را شبا بلط ناما رام وق رم كر هل يشو روک هد روڪ ذم لع بودیک
 ,هدنفح .نابکو ک ,لها هلا هلرکو دچا دیپس رک ید ندربشم تاذو

 ا اجا موقرم نوجا كارو تانیمأت
 یتبسلردنوک هیربشم فرط یخد كراادبع د هللا یننسلانسحا بیقن
 «رکجندکد لک یسهمان را تانیمأت كج هر و ندنرلتبضح اشا, ریشمو
 ناماووفع بلط بودیک .هنرلت یضح اشاب رشم سلا يجد كدجلا دس

 ندنفرط انا لصف هبلایموم هنرزوا كنو * ردراښعا نایب نکج هیلبا
 یا رک ابا ی ا عرق هرکس یوم زا تایم
 ردشلردنوک هند زن یرلت رضج اشاب ریشم هباعنص ید

  ندیا .باجتا مدنتح دجا دیس و نابکو ک لها اموع هب هعوقرع نیلوس رم

 الملحن یر بشم "هان رعا نالی روب راطبسا هدنابلوا كرل رو تانیمأت

 يستربارازاب قربلوالصاو هنابکوک ینوکر ازا .هلټد وعنداعنص رلموقرم
 روک ذم رهشو,شلک هب ودرا بوقیج ندنابینکو ک دجا دیس جد نوک
 هدروبم, موب نیلوفر ای هنع رشناضم ر یس هنس زوفط اک

 ردشعا راطذا هدودرا هلا اشا .نادناموف

eلی الصا ا دج و درا ی  

 هلایوم 8 یک یراقاو ِ ید 1 لمس ٠ ا

/ 
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 نینرللوا شلبا ماعرتسا قیوغع كن ردعقاو تناغاو تئاسا راهوقرم
 كلرتسوک یخ دهدنرلتح ران وب یهاشداب ترضح تج رمو تلادع ییالوط 1

 لحرب هداعنص هراءوق رم قر هلبقاب هللا وفع رظن هتراهعقاو جابق هرزوا

 طاقن هدننورد هلیفلس نروص كن هعافو شلربدتنا تعاقا بولیرتسوک
 نداربک قرهلرپ دشارارف یداعقا تیفیک كن هناهاشس 16 ,اسج هنس هوم

 ردشلباتدوع هنابکو ک اشا يلصف هیلایموم هلرفنیکدارپ

 كنبنانییشت رهش روک ذم هلتد وع هنابکو ک نداعنص كهلایعوم یاشاب
 یربک نالوا شل سضاح ًارارکت هلیتارم یارجا ینوکی کیا نوا

 بولیروک ندریک هدروک ذم موب هناهاش رک اسع ردق یاجما قربروق
 هلا نیبارق مذ لاحردو شلوا لوخد یاتوطس هنابکو ک هغلق نورد

 ۰ زا رب ی کن و دانگ یناعع لتیلح خاصس هنسس ورابو حورپ یو ۱

 هدهداروبو شل تیرفظعو م نالعا هلتخادنا یرلبوط تبرفظم

 هرکحوا قرلوا میظعت عقوم "هداتسیا یهاشداب بانج رام صن رک اسع
 تی د یحا هک راب عسور ناتاشا یاعد 1 اشقوچ مهاشدا ٍ ۱

 ردراّشنا
1 E و هک اتو 

  Eنر

 یسربک نابکوک هرزوا ینیدلوا روطس ةفحص تبث لوا ندنو لب
 طبض وافجا هزکسص ندقدناوا بیرخت و مده ندنفرط تاصع
 هاگدراو قد ها دهرصاحءدادام ارناد یکتا كانبج نابکو ک یسلدب

 هغدنخهلا الط سار و برای نازم هل ادب ندهطقسسانم مدنتهج
 نکم قلردلوط قدنخ ۱ یسرداوط كغدنخ اب قرهنلوا برق
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 اشار بشم یبنت یستلوا موجه قرهلستا یربک هدلاح ینی دمو
  ردشملواربیزت و نام هند اضتقا و رددت ندنفرط یرلت زر

 ۱ لانساراو کمتوم ا نالوبعوقو وشراق هیآ رو

 جسج تاغ كت اسلمع وشا و یبدلوا دع اتش هاناو لامعا

 .هلس هسلک مزال قمللوا اشنا هدب ولو دعاسم اکو یضاراو ینیدتلو

 هلروکذ م لحمهلتهج کیه ریو تاقت ل ندرکسع هدروغاو
 ۴۰ کرج للوط هرضاش نالوا ردا و نیت نت
 ۱ دوخاب و هنسلدیا ناسک ها رب و ییرختو مده ن نوت نوت تكتکلم

 ه رصاحم ردق هحللوا لکت .هربخذ و داز دوجوم ترم

 ۲ ۰۰ یدهارفب ااوج ىزا سا تریو
 هی شادل وا دعاسم هنسارجا ینالمع یزاوم لاحثكنضارا و مقوم

 شاط زکلا دوخاب و یئاطو قاربط هکردقو یخادار جيه هحالک

 هسلوا نکمرکا نوسلوا ن کم یساثنا یزاوم هدیولوا یواح

 ییهمیسج عالقوتام اکحتسا مکحتسم و ناتمیک لوتساوس یدا

 شمل اب ن وجا هعفادم هلا راهعلفوکحتسا عا ونا یسهطقنر رهو یواح

 شلدیا زیهجت هل وط لزتمو هملق كوي ددع ك هچنب یسهلچ و
 كنسودرا زسارفهلحم رب شمنلو ناتسکنسو برص یسیضارا فارطاو

 كراماکحتسا لخرب ودراو هتشیا . هکیدرواک زال یسمامهباب یزاوم
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 کا ام بشین همه بودا ن رقت هل ساشا یزاوم هل ا اسا 3 ۱

 ج ۰ یدا ودرار اک تاف یسودرازسن ارف هکهس اروند

 یرلهعلق كنمشد نوا ةا وس راف ردا ل وف ساسف کو

 لمکم اسا وا هدر راتهاوفا نا کا هدر راورد و هدب رلهاکحتسا و

 یدا دیزا اهد کلو

 کهن ی رد تاقت در هلو س یک یژاوم
 نالبدنا ارجا نوچبا یطبض كر ۳ اب ماکحتساو هملقر جبه

 قولوا طس Ely تات هدموشه قانا كو

 هرکرب تافلت ی درب و كرلزسنارف هدلوپتساويسو كن هبسور هدهرتساس

 نزسعملوا موجه هلس یسهملق هد ر هدربسع یح ۰ ردیلملنوشود

 نالا شا ن زاح ردقو هدلاح ییدنلوا طبض هل راتمیلست تانننصحم

 تافلت كجهلبر و هدراموجهو تایلمعیانن | ۰ یداوا اوهرب ندتور اب

 ارد هروک هتبسن رب هدو ندنکج هر و هرزوا با رتو رمبدټ هن ید

 هللارب و با رخت ل و تالش دارملکو د هلن رب وط هر ات كو

 ثا نوا هکلب یر رج ; هلئروصو كتکلم هجنلک نثحب قمنلوا ناسکی

 علم .هلوای , هعلف نا کوک هر ما ا هک
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 هدنرالا كاغمشد ناسلو هدننوردو  شمانلوا زیهجت هلرلبوط لزنمه
 نانلو دوجوم هدل |یتح ۰ یددا راو یراکفتسا رتم هللا تانفت للف

 نالتدیا بارخ یرغوط هنوبقدنخ كلر هک دهلربوط كويبو تاچ وک
 هدرلشدا راسو هدراهوجه ضعب و هترزوا راها ضغب ورلجر وروس

 تارخ تکلع نوت .ددشمراوهکب تردانیمخت یرادقم كنهک نالتا
 «رولنشالکآ ندنو ینجهنلوا فرص هلک ردقن هسرولک مزال قمئلوا

 هار واند زن هکرعسا تامهم نوچیا قملینازق تبرفطهدیرح توا
 ۱ مفاولا ۰ یدیا هساوا شو زهجم هلراب وط هملق نالوا هندن نمشد

 یدبا ردبا سم حاحا هنفرص هلکقوچرو هربوط كود
۸ 

 قعنلوا هرصاحم ردق هن هج یراهربخذ داز دوجوم لس روصحم

 یهنرلهرادا یارب هربخذ و قازرا یهدنرلا ابجع هجناک هنثحب
 هدنراارو ۰ ردنمکل هنس ش هسخول نمک هنسو هتخو ردفاک

 ماست مشد هدبولیدبا هرصاحم هنیرزوا لیجربهلوب ندنک دستی
 مه هلا ندقمنلوا راظت ۱ هدنسا هدودحم رغ تدمزرب ود رامخهلوا

 تاءهم نادلوب هدلا ندفرط کد هدو قرهنلوا هرصاحم ندفرطرب

 هنایلمعرب نوچیا لاصحتتسا یبابسا یطیض هلکنا هسی ا ترابع ندهنره
 لمکم هجتاوداو تالا زمودرا اما هلوا ۰ ردلکد ی اع قمنلوا ثبثن
 مقاطرو یسهماق هدب ر هدهرتسع هعطق هساارولشد یدبا لکد



۷ ° ¥ ۱۹۹ ۴ 

 ناک وکو ٠ یدناوا طیض هلا ودراو" هدغالفو ل نحو "جور "1
 ا

 هح اتمو توق تات مشد ۰ یدنلوا طبضهلا ودرا و هدسهعظق ن یراق

 لکم ك كنودرا هن !رواک مزال قل روق تبسم هلرللاخ نال

 رافنح هناد.م ین لوا یورو

 رارصا هدربیدت و یار س رو. یولنرضح اشاب رشم هلا لاح هنره

 هنره هدنانامعیانن ر ردتا ت رشا ہم و ادب ها کیا ها رهدن |

 یییرسٌراچ هدکنا هسد | رونلوا ضرع هنسودنکو ردن روهظ تالکشم
 رولر دتا ماود هب یژاومو رولبر وک ندنفرط یرلتزضح هیلاراشما هنن

 کے هلوط كغدنخ هدنهو یداسا یزاوم مه هلتر وصول ۰ ىدا

 يبا وا لصاحی راش ا یال

 هجن و هلکلجوک كب . یدلوا ۳ ی لا او نکل
 رما ینج هلوا هل و و . رشت فا با هلن محازم و باشم هجب

 یاتمو نام قحنا س نال د ترح اذ کو ردر ورض

 رولبنارق هلیزاربا قاراک دف و هلراټخا

 ناعتسا 2 رک نشد همح م یاحه دار و یدمش

 فسا ناتا ی هدیدلوا یر هرخد و دار هسخو یدتا



 SS ۱ ارت قنات

 ا
 لبا موجه e تكنەناھاش رک اع نمشد هبال ی رکا ردشحم

 کرک ینراتچ هلوا فلت و هدلاح ینیدنلوا موجه و نیما

 هردقوهمش هدنرلکدلا ثیشد هنسهراح كعا نامتسا ندنلفدالکا یک

 اک یمن 1 ى رتا یرک نامه یسهرمخذ و داز كن روصحم ار ز

 یر هربخذ توسکروف ندد راک نشد هکلمدنا صد ذ یدیاه . یدلوا

 هلا ۳ هناا هع یزاوم توا . یدتا نامتسا نوجبا كن هدددنکوت

 . یا قجنا هدلاح ینیدایشیلاح ز ورک بیل | گلدن . رکو یماتخ

 ناناسطیا قلا هل و یدلوا لصاح هدنآ
 9 اهد هام حافرب نمشدر

 زکلا هدب وہنلوا لافت اا تابلمع هليو هرکا ی دم هرم دنا لمحت ۱

 ۰ یدنا هسلوا شمنلوا راطتنا هنرا تمل ست قرهشلوا هرصاسحم

 شلاننازف ۰ دیا قجهمهالو هطساورب جیههدلال وجا م وحه تقولوا

 ندننجهلوا لباق یطبض قرهنلوا موجه هدلاح ره هللا هطساو نالوا

 ۱ روا ۔هنلا قفوم هنلاصحتا هحش نسحهدشام تدم ندا تار ت

 یا حاقرب هرصاحم هدب ویلوا اللا موجه بابسا نانلوا لاصحتساو

 نایصعو نا یفط یراقوج ثاد كلئابق فارطا هسلوا شتا دادتما اهد

 ها رز ا ارولت هدیازوهظ یخدراهداح هخبت گرمدیا

 ندنو ڭرەدىا هلاوح هنادح و كن هعلاطم باب را یهبک احم نالوا

 1 كادت زا وبا رص ندلاقم طس هدایز



 د ۱ ¥ ٠

 4 یناعرقوریسع ب

 e تهح كاا نالوا یسهرادا رک ج كراع ةدطو

 صخش رپ هدا هادبع ن دمع ندنس هنکس یساضق عملا لاجر نت اک ۱

 نالوا لالتخا كوسه هالا رهو رومظ یال سم هلما ی یال دهم م

 هنن راغاهد كنفلخ هماهت راز هلا ترم یربسع لبج یلاها نالد هداس

 ید دکن ر هتتشات ندعلا لاجر الواو هلکعا روش و رش یاقلا ید
 بولوا مینمو میفر تباغ «دنلخاد یس رب اد عملا لاجر هلا ايقشا لذارا

 لیک كران وپ هلغوط عقوم هدنسهورذات تاب نانلوپ هدنمان ( بهت )
 یر او ا ندنک درک ها تیرو یرمدنو

 ارازاس تالاس هدهروک ذم عطف اشاب ىلع اول رم ینادناموقو

 یهناهاش رک انشع رولاط یا ندهناک ولم ترضح هسرح هوق نالوا

 تیار كر ندلئاح ینوک ر ازا یعتشب كفش بجر رهث ًابععتسم
 نبا دج موق رم نالا مان یدهم نابرعلانیب نوک یستریاكردبا ترص

E E هتشا تولوا 2 e 0 

 روح ۱

 روک ذم هنرزوا یسغلوا تأرج ةنتخادنا حالس ندنفرط ایقشا "هلذخ
 نانلوا ببتر ندنفرط هيلایموم یاشاب ندهناهاش رک اسع زوباط یکیا

 دوعص هنسهورذ هنامرط هنامرط كروک ذم لبج یرالوق موه
 تد لاک ندنس هبقع يکيا مان ( قیقش حاوض رم ) كج هل ةنلوا

 رام زوف رکاسعو یردلریدلاص یرغوط هلبج سار هللوصو
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 مسجو نوشروق نالبردغاب یرغوط هب اشا ندرافوب ندنفرط

 اعط یهاشداب ترضع رک اسع ناراکافو نارببش یرلایق مسج
 لاک هروک ذم لبج سآر ها هدب دب لج و هدحا و مک كار ةي هس#*

 تسد ارق یتفرط رهویبآر روک ذع لبجو .دعاصت هلتبصو هبلغ
 ردرلشعا طیضو عزت خدا شات وہ تلیح

 ایر ندبا دادنما ردق هرکس تعاس زوبنوک نینعم رم نوا حابص
 ناشر ورام ورا یر دیه هل واتم واقر واتان اشا تک 3 نوچ هب هډ لن

 رفلا نا هلا ناج فوخو میت یړپ ره اعم هلبا نیدهم هتخاس. موف رمو

 ردشلوا جورج هدیسلیخ بوعارب لوصم زواحم

 تدان تبمش شوترفن رب نکلا هدیک رمح وش هسیا ند هناهاش رک اسع
 نالیتا ندلبج سآرو نددنفرط ايتا هدست وا ٌسلوا رارملاراد مزاع
 جوا یرکب هرزوا قلوا ندنفداصت كرلشاط مسج كبو كوپ نانلزرا بو

 ردشلوبعوفو رادج زو جورج هع: هدرفن

 ندا ةصا الس لامعتسا هدنهلع هناهاش رک اسع هده را وش یسلاها

 ناکرا هدنآ وا هده هلسبق مان ( هدندش ) ناتلوب هدنلخاد روک ذه لبجو
 یزاغا لوقغاص یرواط یبشجتوا كالا طا تحا یجدردو هبرحت

 قردتلوا قوس هناهاش رکاسع لولب لا هلثراتفافر كرلیدنفا دمعاو تفر
 قارحا ینونصخ هل اصوصح و نک اهاو توس كتهروک ذم “هلق

 ردشلش ا راثثاب

 بولو یناداسفاو تالانفغا هفت رف كندهم هتخاس نالوا رک ذ نکل
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 (شنراخلا )ندنابوجالب ۰ هدقو ناعذای- ناب رع نازرب .دلاف اا

 E بکنم ندلابق رم ) و (دعج) و (لسااداو )او
 عن هم کنت "مربا طخ هجاروا اوکو دس قیرط که دنتدب لنا و

 و E ۳ هل عج لو ا

 یخ قردلوا را د 7 لاح يە ارات لاوما یروضفو

ن ناسعط ز نو عجب نالوا .دکک هلن احع نددنسهلکتسا 0
 بد ندهاودآ ا

 روک ڼه هتشرزوآ یتسعلا ربخ ندلئاحت یرلکدلیا تراغو بهن یبهلفاق

 سبردا یساغا لوقلوبص یروباتسط یبهجوا كالا طاستحا یجتدرد
 لاره ر د تش هناهاش رک اسع ناک: رادقم هباروا لاحر دت هلتفافر یدنفا

 هدهداروب هل رلعشتوط هب رح هللا ةموق رم یایقشا تیعج ریارب هلرللوصو
 زواج یشتلا ایقشا تافلت هدهد دش هبراح ندا دادتما تعاس نکس

 ندهواوم ترص تاع ناسال وا  رکسح د یرلفدا وا شم وط هساکعا

 هللأذرو تع یه لا هلرهاک لئززت هضرلتابت یانو كرهلت دروکسوپ
 نکس طعف ندهلاهاش رک اسع یخد هدهبراح وشو نیرافدلغاط هدنداروا
 رک ذلارام هسيلایموم قمصتعو نادنأقوق یتفاد]وبعوقو دیش رفن
 یی دوحوم لاحرد هلی سعا راس نکیا هدنهاک" هک رعم ملا لاحر

 هلن او تکر ح نداروا هلا یهاش داب ترمضح دونم دونج نانلوب

 تحارتتناو مارا ه هناهاش رک اتسع ردق تعاس قلا شب هلتدوع

 لاوماو قازراو دس هلهجوا وا یروک ذم قبرط هرکص ندکدریدتنا
 موفمو ینسالشا لا هلدادعتلا فلاس لئامف نالوا شعا بېن یهنوعم

 هنس هلیبق شراستخ لآ روک ذه نانلوپ یساواعو نطو كنبدهم هتخاس
 (خارم) نت اک هدهروک ذه "هلبق بودا تدالجو ترمصن تیار ةييوت
 رکو ندرلاروا یزاغوب مان ( رس ) یرلکجهک هدهثوا ندهبرق مان

 هلذل وب شوط ایا قوج رب نالوا شا عج ندنسلاها مسع لبج
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 هناراکادفو هنارلد هس رزوا كراو ندفرط هناهاش رک اسع نام )
 هرکص ندکد نا م اود هد لشن هد راک تغانس قم يا هلا ماكاو موع

 ناشربو تع زه راحو د یقربهربدتوط شکید خدهداروب ايشا لدح

 ردوا

 اوما یر اب .هدو هدنرزوا قدرطو طخ وا دن

 هناهاش رابع یشات ندنرلعا داتا نوجا برح اف ا

 ندا دادتما ردو تعاس ج واو موه نالیزنس وک هنارش د ه اروا

 زا هات هدنداروب اسعسا "هل در تیعج راو اراش ترح

 رارو هدراروا قر تاچ هرالبج دوبعصلا بعص اک هدفارظاو

2 

 نسا یداع هل ه> ول 2 هناهاش رکاع یاد لولح ماشخا

 یسویف وص کهدقجاروا نالو ط نده ریچو هب  یصذ ناو بعام

 0 mE هدااح یرلک دلبا راما ا ؛هللو مارا هدنشاب

 اتا تییخ یایقشا نالوا شلتبسم هلالتو لابج نیکنس ناک هدفارطا

 لب شب نوا بیرت ندرکذع اف رکاسع رها لو شب

OS 1نل  Eیر وا  

 قلراو ناشیرپو رامورات یس هلج ەدەدحاو هدب دش “دلج درس

 ا تح )۱ یا با ما بس تک ۳ كج هیمهدنآ ممجت هرم نما

e۱ ۱  

 دنابرام نا هناهاش تب ید .دهروک له ان دیس هتشلا



 و
 زوام ندنشکلا هدوک ر ورم لاو سلا هلک ید زو ندامسا اما 1

 یرلخ ورح هدمدانز ندزوسکیا توش روک یرلل و ستعم هج هد

 ۱ ردشلوا

 نواو دیهش رفن زوقط نکلاب هده راع چوا وش هسا ندهناهاش 0 اسع

 لاو هب وهنم لاج و لاوماو قازراو شلوبعوفو حورح هدرفن چوا
 رک اسع قرهلوا دادرمساو ذخا الماک ادقن و ًانبع ندهروکح ذم

 هملع هدند لاروا هدیهاش دان ترمضح دداوتنعفوم هیاس هناهاش راک رص

 یزررخیراقداو e هم اهلا مالک الام ت رفظم فرشو مات

 ردشلک هنع

 واچ اب فیس لوک ,رکصخدقدنلوا رخو سس د نایکو ک ح وسشم هحورب
 نابکوکح وربنداوا "هلج یلاها ناذغنتم راس كرکو  یتاقلعت واب رقا
 هل تف E هب رح ناک را نانل وب هدند زن یسهزرفه

 و ردشلریدتا هناخ لعنو قوس هباعنص

 یا كمالریو نادا وللشموب دعب اي” نوجما نابکو ک “لاها

 تفو یکیدلکود هلل وطو یرالغ مم یا قلارپ ياطربو یسلریدلوط كءدنخ

 لب رخت مده كرل هنيا یک ماکعتساو هلق ضعب نال وا شلاق هد ویل
 ۳و مزال ادم وا ترشا هنس هن وسد كرلشا وب نامه ندنفحهلوا لصاح

 هلتسانم یتماسج نالوا ًافعو ًاضرع رکو الوط رک كغدنخ هدهسیا

 نال دد دابا هکلحم نالبر وق یربکبویعهلوا نکم ینلریدلوط الماک
 وشو زالع هللا راشاط و ايق هدمجج كوب قاط رپ یساروب بولوا رب
 .دهجرد قح هیمهلوا لباق یب رو مده اهدربو قرەلوا ضدرع بولیاب

 هسلاموم قره ربدتئلاح یلاهاو هلته قوجرب قرلوا نیصرو نیم
 رد لر دل وط هدنتلآ یتراظنذو بیرت كکب ىلع: یالارعم



 نقاط نالوا لصاح ند رور ا ٰفار طا لب دملا بابو

 ر اس ,هداروآ یرغوط هتنکلء نوردو قرفلستآ دغدخ الماک را ےشاطو

 .نادیمرب قرهنلوا هب وسن یرالګ هلج یونان رار , الصا ر اد هصافنا و

 ردذابحا

 هجي ښا و نابوط روک تنم لمم Lt تا

 7 وفا منو ید ايشا قلعت

 بس ادناعوقیدنفا نوع نیسح ناک ردا ر
 روباطو شّلوا كرت هن «ةظفاح یرلعقوم الثو نابکو کو هل وطو تبوح
 0 یجشب هنعووم رع كرهلدروتک كولب یکبا نالوا هدرع ندروک ذم
 ناوک دش زولاس اب وو یاب اب هزار لی < كالا

 ردشلتنا روهأم یدنفا نمار چال وق

 قره واذا اهل وطاضق رقم وب وتا وا لیکشتقلمامتم# اق هلی م نابکو ک

 . ردشلدا نیعتو بصن زاردمو مانهع فو

 4 هیداحم نالوا هلبا یتابق مانو دشاح وم

 نیزکمنسح نا ىلع يسالبیقماب نیکد هنیعفندنسم سصاجم تیادبكنابکو ک
 ,دنابک یک من زلادناموق :طیوش نیا 8 یراهش ندع يحد ییئابق دشاح
 لوغ م. هليا تاڪ رادنو دا. ءرزوا ققصاب یوا ر گم نا و

 یتدییسلاها ناجا مدیر نالوا ننن یفلماتم# اق لیارعو .« ,زرولوا
 نالوا شفلواازجا هوا ینمد دج تالیکیشت قرعه هتیراقافتا "رب اد



 ع مگ ره هلی هلطا تب راسح راثیا هنج یناضق نارع ر یکم | 3 ۱ ۱

 ضعبو .دشاجو مای طدوش نیا یلعو یراهش نسو یمرکم نسحنیا ۱

 هدکم وزوب :هنرزوا روکحذم لحم كنا تئابخ یابتشا قرش "
 شا ید ماگ رک یقتراو ندنکی دلک هناعتص یزربسح یرافدلوا

 كالا ىمجواو ىجكيا كالا یک“ اشا .یلضفاا ولرس نده
 ینا ندنر واط ن رتا یتفکیاو رادرف نن ار واط یر

 دجنا مايع سس زلد وط عاط وی هناهاش رک “اسی هل نوا :امچ دهککولب

 یش رک .تنسدنا نمت هموق مع هنس نادعت الاب هلیسادنام وق کب یلح

 بح ھر هتهجب ناوع قالوا هددفاس دن تره کانی یووک

 ۰ ردشعا. ترک رج ( یرهنیم * مدارا

 هلاحا هتسهدهیع یسهوسست قرفلاف کل لع یالارمم .دیلایعوم هدنانکوک

 كح دیک هاعنص هرکسندکد تا لاصبا ,همانخنسح یزلشانالوا شعلوا

 7 تو جد قمیهاتع رمجو e قطر ۷ ۱

 تعاس ترد ی لح اب وا لصاو ار هاو یاب

 لناص 0 ردبثعوط یس ر 9.هدب بومیک یا هد ر م داوام دع 1

 ناک ناف ندنتلصاوم, هروک ذم لبح.كپمايموم ید هرزوک ذم 4 ,هوقبد ۱

 من( .هونلا) نوک یتا یک ابدا وہ ھت روک دم ابو 1
 هوه منرزوا هناهاش رکاسع كرمدنا دیش بیرقهاسک ك یبشب دلج

 هل ر نا 9 اف فجور تابلت 2 دالبیا ارجا ناديا ا ا

 ۳3۹ تبصع تر ۳ و ا م را 1

 تعا ماستخا هدروک ذم مویو ٠ شلدبا نایبشبربو دابر هدلاح انف
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 تاظلت یقّولحرب هده راح ندا داد تعا ردق هرب تعاس دصک ند زوق
 اد رفر ندهناهاش رکاسعو ه ردراشعا رارف هفرطرب یربره قرهفارب

 ردشمامانف یتورپ هل

 . ضرع یسلاھا یر رف ینابف دشاح نوک یسادرف هن رزوا كن وب

 لایق بحراو ما نانا و نص هدنراه رف هدهسیا رلثعا ناسا

 ی لوا لوبق یرانعوان هند دیبتو درط یرلودنک یتسایقش
 ییلفج هيه هلواردتقه هند رط كن هه وق رم یایقشا هد هسا شلرب و یباوج
 یرلغانایب کج هل هلل دا لیکتتو عفد هلیسهرهاق "هوقكن هناهاش رک اسءالاو
 هب رح ناک را ندحانج غاص ینوک یر کسی رک روک ذم ریش هنن رزوا

 ۱ نر موك یا> دجا هيلا یوم ندحانج لوص و یدنفالرعامسایماعغالوق

 .(دنع) و(شارصتش ) یراک دا نصح كنایقشا هیلایوم یاشاب خد

 یسلاها زل ەبرق هلا تک رجب یضرانعت نداوق چوا هسنرزوآ یرهرف

 .دنفرط هناهاش رک اسع بودنا داشک یرلقارب ناهنسا هنبرزوا یرهناخ

 ا۶ ۱ نیلا هدحراخ یهورک تاصع ییالوط ندزالیا تلاد

 ه دم وعگ و 4 وصل نالو اوف و ندنفرط هناهاش

 لوص هلا زر یش هد هسلا راشعا رارف یعاطر یرغوط هنسهورد كراغاط

 یسلورابا كلوق یکیا وبشاو یرلغنا الت هدهطقنرب بويل ورايا حانج

 تصرفهنرهبرق ( ضیا ) و ( نانیج ) ناک هدنتلا ( هلوفلا )
 ندنراک دعهروک یتلوق خانج خاص رگند هرثک تاصع نالوا موه نيب

 تکرح ندنرلهاکنصح هلبعز كسك نس هقرا كحانج لوص هللا نكرم
 كیدجا هیلاییوم ینادناموف حاج عاص یراکد شود هنزوب هوواو
 یلندش كرهلک هنرزوا كرلنوب هلع رس رس رار هلیسلروک ندنفرط

 ناشرپو مرهنع یس هلج تورشاش یبرلقدارغوا هن هن ندنهدن وط هشنارب

 رک اسعبورب وتاغلت قوحر هدهداروب تاصعو ه ردراذعارارف قرهلوا

 سس
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 را هن رف رو لب» هم رز وا كن ری باب وقفو دیهش رفن را کلا ندهناهاش ۱ 7

 ردراشلما ناتا ید یسلاها ۲ 1 ۱

 هشوکر ب یرب ره بولوا تعزه راجود هلتاغ رلیلماب ید هدهنراحم وی
 ندبا ناول | هد ول وا یرلقفتم هددساا رانا ءاحلا بوحاق هغاج ویو

 نیرانیجهو ینب راایشاو هحلسا كرايلماب نالوا شلوا ناشورپ یلئابق دناح
 شقارب اتناما هتسهب رد (تایهنم ) كنيم رکم یک یراک دابا تراغو بهن

 ی راک دن اب كتسلاها هر و دم هد ر راني و ابا و دوعن ددل وا

 دلرمرب و ناعطب قوح رب و هلسل ادر لاک ا یییدلوا هدودسعل روان

 ردرلاثتک بولوا ناشورب

 یاد وس تماما و ندا تیس یا یرالوا ندن وب تیکناب تیعج وبشاو

 نا ىلع یسمرکم كرلیلما هلا یراسهش نسح دوهعم نانآ وب هدنلطاع

 مان ( رج ) ید یراتنطرذ و تروسنم رقعو بولوا هلیق وشت كنسح
 کپ زم لح هنرزوا تعزه )0 نالوبعوفو ندنع دل وا لع

 ةفرط رب یر ره هللا رب هدیبس هلج تراک لر هرات

 ىلع نانلوب ج ردنا داتا تعاطا یلنابف دشاحو ۰ ردراشجاق

 ندنکی دلرذن وک هب یرشم فرط بودا نایسا ضرعیخد طیوش ضراعنا
 ردشمل وا نییعت ر دم هللئابق دشاح موع

 یجدهدنرزوا لع مات ( هرارص (J عداو هد هفانسیم دعا تعاس سد هنارع

 تودیک ك دجحا هبلايم وم هوا هرزوا قملوا ا رجا هب بسم تاک رح

 نالوا ارحا ندنعدنلوا هللاقم هب هناهاش رکاسع ندنفرط تاصع ضعد

 ۰2۰ و بوتل وا لکو هر ید ده ود ره تاک ear a تامار



Ck 
 د یسلاها 1 لھ اد لو شلوبعوفو دیش رفنرب ندهناهاش ر ؟ ایست

 ردشملا هتعاطا " هر اد

 نالهک ) عقاو هدس رغ هر تعاس کش هنا رک هدءصوت (

 یراظفهعسمء] رانص> ددع جوا رکیدنانل و هدنراوح هللا ریهش نصح مان

 هیطیص رادقع بسانم ههروکحذم نوصح ندنکیدتا ناینسا ید

 زار ا اوا نام نوک تاتو < ریتم وا لاسراو بلترت
 هلشفافر دوحوم هبلایموم یاشاب قرهللوا ارجا تاحالصا هج رافرط
 ردشع۱ تدوع هناءنص

 رح )نالوا روم یک یا ناک وک ههعاتم ۱ ۱
 تاب هدنرلکنا روک ده لح رلتدم لیخرب جد نصح نصح روس

 رییآدب قوحرو كرداا رجا هب رکسع تاک ر = یدوا وع نیس

 رکاسع ۰ e دخا ید روسم لبج تب سس سب دو

  Aرهحات یییاصو و 4متع هاساضق ۰

 مجد لروکحم لڪ ا دادتما یسه رمصاح صا تاک 1

 لوغشم هایم نا و کهن دم ندم كن باهاش کا هدنل وب 2

 یاص و و هع هلام ر اتو نارهح كنساضفسذآ ۱ یشات نام نع وب

 هدوح وم هیط,ط رگ افق هدکما ما و كمام هک د یتموکح صا هدن را هیجان

 یس یرومط e ابن یک قعامهلوا رد تقم هدیعتت یموکح صاوا هلا

 راکفا كعا موعت هن وامه رکشسعم هد سەرما نایح كنابک وک هدرو

 هرلیلنایکو ک هدهسبا شلدا ناش رپ ردقنره ایمشا ندا ممحت هلیس هذ ساف

 ) و ( هرزوا كم زس وک هلیجرب هح رو دن ڪو قلوا تنواعم

 وللثم رابلما را یلمجن روک ذمو شعار بخ یت هنالد وط جد كالئابق

PE OT OF EI TT NOISE rf و 



 یه رلباعتنا رها كر ەدى ا كلل ر E راز ر مامانم راح ےل 1

 هداف نالو ۱ هدنراغامد, اراب د ول م ندنرافدل وا ندواط ندا راضحا 1

 لکشت رونه قرهل وا ندەدى رح Se یرلشاعم هدمه و كمالرب و ناديه 3۹

 شلدا قاطا ساک دسر نان وب قم هنغاھس هد لد دک ۳ لذا 7
 "۷ ۰ ا ۲

 هب وسد ندنفرط یسلاها نیباصو ناقیح نددایقنا هر اد ارخوم هدیولوا 1

 ردسق زوتلا هرزوا قوا هسیرت هموقم اها هللا هلبسوویو كلدنا

 یسلردنوک هنرزوا نیباصوو ر رګ هفظوم رک ابسع زادنا حالس یلمه "

 هلتر وص وب هد ها راشماههروک شار هدنناصو هر و لب و هح رک

 نانک وک تاتاتایخ f یک یلدلوا هسرت عوترب دة یرالوا را هب یلاها

 ردشلوا یاس هد هتسهافهدنا قلب دنفراص هنن وامه سکا

1 
9 

 كنم رال ر اسوهتعو نارهج نالوا یتا مو يماض سنآ رر هجورپ

 رحم ون و یالصا و هدر ید كن هبحات ناص و رباوب هل یح راصا

 هند رحم اج یراروم ام تیعم رب اس هلبازوم ام والله ریدمو ماتمع اق
 عونه لاوما یک ییصخجث یوکر ووباصتوراشعا كرهل ر دتنا .داعقا
 لحم كنهفطوم رک اسع یلمهن روک ذمو یلاصعاو حرط تنه ربع

 لئابق نییاصو یراشاعم نالوا شطشیا هصتدم یز ا رو
 كنهموق مرک اسعو یسلردنوک هتالو زکر مو لیصحتاب ندنس هیصاع

 یازعا هباعنص ندنیاصو هرزوا كلروک هدت و نرو ید یرلباسح

 بلغ:تفص زارحا كنبراهت لئابف صعبو هنس وسد كن راصوصخ
 نانل وب دوح وه قرلوا داسو دطسا و هدن رالا توریداب هل تف و هلس دیعاد

 مده هبی وه تامل علو صا جد ا ند مسشم یالاو بناح یراتصح

 یجتدردو . یروباطیعتنج وام الا ی کیا (رومم هنسه وا بیرخت و



 ست

 هجا ھهج بزن ار نداعتص ا 2 یعد یا ی

 روا تک رک ر

 ی هلن هدسیز هرکصندقدل و ارجبایتاسالصا كراش رک لافاس
 ۱ ندنتاعبا وت هیففلا تس هلا شار لبخو بکر لبج نالوا هدنفارطا دسزو

 7 تاک رج ] طح هل نهج یعح لیوا ید هنناحالصا یر هل ها ا نالوا

 1 تعاتس اینو رولوا دتع ردو ههیفلا تب و دز هلنا ۳ نداعنص

 زین راع ناد هقاسم دعو رگ

 تاحالصاوهب رکسعتاک رح نالوا كج هدا ارجا هدنحا هفاسم ردقوب
 جیاوخو یراهرمزور كنهناهاش رک اسع هدانا كجبهدنا نارذک هدئسهرا

 فرصندنس هرم تالیصت یز هیحان و اضق یرالح یر اس بروز
 یاورادتمو قادر تالنوک یمر 5 کلا ندان ندنفع هتل اطعا و

 ۱ ر ورا نوعا قلرردنراب هدراه رق هناک ولم رکاسخو بوتیلآ هناته#

 7 شرا وآ راتکبنب قژی ا خد ان

 نال وا قا وف یک زا هد هوا كاع تاطاتسم ید ریس رح نداعنص

 ( سوردالب ) عبا هباعنص هدقدنلوا تلصاوم هل مان ( نالعو )
  ندنسسهناشکس تالماعم كنرایضعت ندنسلاهاو میاشم یسهیحات

 1 تسدزد رام وق رم یی هب کش نالونعووو ندنفرظ یرربدم ییالوط

 دعا زا ) رادخ )ناک هد هفاسم تعاس نح یکنا هرزوا"كلسا

 ۱ بوئلوا یون رف یدب یرکب یا لج نادر م هلتکر ح



 ۱ نارهجو ناثو ی اس ۳ سرد ید ندروک مل ۲ ۱
 ید هدروآ ذم لحجم ۰ ردشمل وا تلصاوم هبه رف مان ( رس ) نالوا 7 یب رق هنتمج ره كنس هیجان نارهج دالب بولوا هدنطسو كنساو ۳ 37

 ِتچابسیم هناما و وفع بلل و تلاخد ضرع تزولک نبقآ نیقآ هلتدادن - هوب يراغتوب بسا یبیاها هروک ذم حنا نوک لا نوا" ۰
 ۱ سوق تب ) نت اک «ددفابم تعاس یکیا هربعم ندرانوپ طق ه ردرلشلبا 1

 رباط ییفلماتجع اق سن اوب ات ( هنادح) زب یسنلاها هب رق مات (لیس ن
 و E هر رو زگتسوم 2 ی یاد دلو و

 ی يا ۱7 اد یکتا دوش ی 0 ۷

 قرهت وا ق قوس 0 3 شل لب توف هل.تقافر یدنفاسف ون یت اک:

 نورد وبلقلق ییکب ؛ کلا هلبا لیدسبت هرارق یرارف هیلنعتاب ییوک اھا
 "4 رو كلا یوم ا یرلکدتا كرت اوج ردق شب نوا هد رد

 | كنهرو نه هار رق و تسدرد نوموقرم كره روک هدلوصو ههروک کز

 ۱ بودبا راسلاپ قار حا لاثم الل اا یی ها نالوا هد ام نصح

 ردشعا ی

 ( یاط) و ( مع ) و (بصاش ) و( لباتف )نان وب راوج هربعم و

 شابدیا نایسکی هلبا رب قرهلوا بی رخت و مده هروهشم و هریک نوصح

 رقت یا یکی نالوا تسدرد چاد ندنرادریم و دعم نارهج و 0

 ردشلردن وک هن اعنص

 ید ییایصد د رابشعا 3 كو رو له لګ هدنو ر ط هرو E تد

 ن ونک هرکس ندک دادبا ا رچا همز د اقا و Ly لیصح



 بک ۱

 .عفاو هد هفاسه لور تف اش ىلا یو حس هبا یگدرد نوا ثاوا

 وا تلصاوم هکر هل ما (ناشع)

 لیکشت كلابج راس و ( نارونص) و ( رانم ) ید هدروک ذه لح

 هدنرا هنو ترص كنرادداو ( هقعج ) و ( نازح ) و( هرس ) يکیدتا
 ( ههارع) و ( هفعجو ) و ( لحما نصح ) نالوا هدنطهو كسنادالبو

 ( لبق نالیغتس )و (هیلث ) و ( رایخنصح) و ( ا ) و (هدوسا ) و

 , ندنلئابق ادح هره رق مان ( یطیخملا ماع دیعس تب )و ( رادوعج ) و
 - هدنراکدتا لقن هلګ روک ذه یهورک هلبعتو بروز ندنا ناکسا هد وک

 یرلک دتا بصغ ادب وا رم زا و الما كنسسلاها هروک ذم لابح

 اغ یتاعورزه هدداصح مسومو تراغو بین یییرایشاوم ورتندعدق وال
 مطق یک كمامروک ندنزدودحو یرلقداوا ف ولام هاکغا جاراتو
 "ارلت و قئرا یسلاها راوسح لوا هلتمح یرلکدلک هدا حاعزا هللا قرط

 كرلنوبو راش هلاحرب نستقاط ندنرروفو یاذا شجترو روشومث
 روضعت هل یتسلاها ارق ضعب ندنساض رامذ یرارش شن آ هراس

 ردشاکر دما تیاکش ید ندنفاماتمعاق روک دم لح ندنکیدتا

 تافیلکت اضحم قرهعاط یچد ی هیس تموح هل راحو ر وک دو 8

 ندنلنابو ادےح زب نوعا قلبت هتسراو شرودنک نده رمم هعورشع

 هناشیع اهد رارر ؛بارح هلا دارا ییمالکز رناط ییادح ندرت دل وا

 یرللک ه دینس تعوکح كننرابکو اشم هروک ذم ةیلغتم لوا ندنلصاوم

 اباوح تب رلکح هیه هلک هد هتسلا ی "ربها میاصن نوجا

 ندندادعا نیصح نصح هګ ر ودنک ندهروک ذم یارقو ندنرکدردلس

 قجم کیا هناشعو طاح هللا حوریو روس یس هعرا بناوجو ناتلوب
 هت رادادها ندادح هنسهب رو ( لا نصح ) نالوا هدفاسم دعب تعاس



# ۲۱۵ $ 
 نص : هللا رانلوا كح هک اهدو یس هلج هلا تاصع ماطر ناو شک ۱

 ترضح رها توطس هرلنوب قتراو شتلوا رابنهسا ید یرلکدتا "
 هنس هب رق ناشع روک ذم ندنسلوا شل مزال كلرنسوک یهاشداب
 تعاس لوا ندنتفو قفش نامه هلت ودب هدهروک نم "هر مک یتداراو

 ول ترد هاشم دنا وو یدنفا سو اک هل ار قحم زوفط

 رک اسع هلولب لا اج هکک ولب ییاندنروباط یضجوا كالا کاو
 نوک هب رف ۵ رف ۵ تاذلا ناهتالاب نوط عاسطو ی هناهاش

 لاح كنضارا قرهناوا تلصاوم یتفو قفش اما هلاک رح هنرزوا
 هب هام ندنفرط هب رق ثیشتاب ةربادتو بت رتنالک مزال هروک هننیعضوو
 نده اهد كنیم ەم هدقدنلوا فشک ندنکیدم هل روک هرامارپ راد
 روسو جورب هسیا هرو روک ذمو ندنسلوا شالشالک ۱ یراکدتا رارف

 یساما ندنسُم وبهاکنص ن امزره نوحا ناصع بولوا یواح یهنش»

 .e هناشرع بولیدبا پد رگ و قارحا ۳4 هنج ینیدلوا ز 9

 ردنعو ۱

Eندن و هن هدهسا رلد دتا كرت یروک دع لح ردعن ره  

 هعج یسادرف هلتمح یرلفدنل وب هدنزرکف كعا نصم دلش ترس اهد

 هلیسادناموق یدنفا ىلع یسشابکس رواط یهجوا روک ذع ینوک یستربا

 بودا تکرح هلمجو تایلع نالب رب و قرهنلوا مارعا ۵ هفعج "یداو

 ( نالیغلبت» ) و(محاعنیسح )و( ییطیخحش ماع اص ) هلیسهب رق هفعج

 ردشعا تدوع هرکصندک تا NE قارحا ییرادصح و هد

 كن هم وق مع یا هرکصندکد ادا قارحا راهو نصحو و زر

 و ردرلشع | ناعسا یب هلج ندنف دا یرللع كجەدا نصح قارا

 ردشْملا هفیقوت تحب یخد نالیغ لبتم ندرلزهشو



۱ % ٦ 

 تاس نبع یا هرکص ندقدنل وا لاغشانوکحوا هلرلشنا و هدروک ذم لحم

 ك هاتف ) لع وشتا و شل وا ج لزتساار وه هه رق ما ) صاع) ناک ةد قاش لر

 رکشادماشخا قحا ندنشدل وا لينک و لوض راع و بعض تاغ ی رو ۳

 لع خاص یسنربا رازاپ یسادرف هلثوتبب هداروا دنهکل واو شل راو
 نالوا ناتن راتس") و ناتلوب هدهفاسم تعاس قمر هروک ذه

 ی  7 nt“رد وا

 ی تاحالصا نالو e هفلس ها هک ر 3 ¥-

 و رت هر لبج هرزوا یییدنلوا ناب و رمطست هدنلحم لوا نو

 ندنعف كنابکو ک هر Ah تاک رح یخ هلوأ هتهح هیفاسە رکص ندقدنل وا

 كندیحان یسلاها یسهیحان هیفلس روك ذه م یدینٌعلوا قیلعت ةهرکص
 شماعا ند هتم وکح صاو * 7 رار ده دیره E تناد

 ید یرلیضعب كنلئابق یراهیحان هسک وه رفعج قرهقاباک ویو یرلقداوا
 تماقاهدبطانالوا اضق زکر یرلقدال وب هدنز هیعاد قلوا كلاس هلوبوا
 هح - و اا اق یالای 2 ۳ هتسهدمعآ خوم لیکو يا جو اضقندا

 ندراعشانال واعقا و يرش لیاح ماقندف رط كب یضیف دجا نالیروس

 ۰ ردشل وا ناسسم

 ندنول یتراک كن فنر لنا و یان تماس هدافلاق ۷ كنهع ر لیح

 یسهلب اغ نانک EF ك لنا و دا وا روطس هغی تس لوا

 هعو رشم فیلاکت قلارا وشندنسمام دنا وا ارحا هب رکسعتاک رح رب هلل مس

 دناعم و فلاح هدانخا و دايما هب هیلح تموکح و اقناو هن دات یی رهن رم

 ند هیلاح نبا رف یراهروک هنوخرب كنسسهبحات هیفلسس روک ذه نالوا

 تو



۳ ۲۷ 

 هر ېد یس هیضاع لئابف هروک ذه هیحا یییف هن هد و سد تایشا نا | 1

 دوعشذ کیدا تلصاوم رکذلا فلاس * كرقف و « قتلوا لیکتو

 هیفلس هلیسادناموف ةيلایموم رم هلیتبسانم قمل وب نیش ۸ هیفلس ىس هطةن

 ۰ كرف ه ید تک رخ یکعمدا كن هزرفم نالوا قح هعیح هننهح

 هداضقا نیح قرهنلوا دع عرفتع هنناکرح كنءزرفع ناس و هدتکافر

 هلم هنا زجاع تقافر ندنسلوا مهاج یتنانسحمیراطبهدناترهاظع ةنبرکیدکی
 هرزوا كلبا تکرح ادص هلتکر ح كنهزرفم ناسوب هدنعا سن آ دالب

 هیفلس یقرهلوا لوق کا ندروغنصو ندسلا یجد تاکی دجا هیلایموم

 ریسه "یاعبناج یسلبا تدالخ هتک قوس نوعا كشر هدن هوا

 صا ندنآ اضتقا هدل ]وب و یک یشدلزا هکب دجبا هيلا یوم ندماراشع

 ردشلربو ید 9 هو ه او

 یسهنس زوفط ناسکس تعب نوک مکی دابا تک رح نداعنص ۾ كرف ۰

 تکرح ندییطا هدکب دجا درلایموم ین وک ییا كنم سا لاوتش نیش
 هب هم زال تارباګ ید هنا هيل ای وه رمه ركض ندناضا وع هرععو ۵ ردشعا

 ۱ ۱ ردشلوا ادب ندنیف رط

 اهحوتم هعوب زا و هلک ولت ید ناد دج هدر وک ذه موب هيلا یوم رف

 . كيرف و بارت كولب چوا هروک ذع لح ید ندروفنصو شما تکر

 مان ( لغز ) نال وپ هدنطسو كن هیفلس دال نیفرط ندنهداوا شعا

 ردشعل رب هدعوبزا قوس رو ذم ن اک هدنعغلالشاب زاغوب

 ول رب نوصغشک دزاغ و روک ذم حاسبصاا یلبع ینوک رازاب یسنربا

 كن هلق ( یضرفلا نب ) و ( یدحاولا ىب ) قرهللوا قوس رکسع
 تخادنا نوشروق 4 هناهابش رک اسعو یرلفدال و هدناصع تروص



۳ ۱۸ 

 هل لا دهام كنەدوجوم ا تعا نانآ وب هد دز الاس ره یراک دتا

 چاق رو N هجرادقم رب هناهاش رک اسغ كردا نقی

 نامه هرکض ندکد سا ممج هباروا ايشا بوتا نوشروقو بوط لا

 هل کس اد روفنض هرزوا كعا قصد قرهل وا هتخاس یرلن ۳

 ریه یوط هلرلک ولب قاب قرهثلوا كرت هداروا اغا یطصم یساغا لوف

 هدکعا ناکسا كنس هلسف یضرقلا ییب روب نم باحصتسالاب يلا یموم
 هکر ح ه هرد یکیدلبا کن تلاح عفن هو مسن تباع یرلودل وا

 دشح «دزاغوب هرزوا هرم تروص كنايئساو یکیدلبا باتشو لی
 تولیشان هتسهبقع كروک ذه ليج هرزوا تعرسم لاک ییالوط ندنرللنا

 یرلکدم هشین نبه هنب رامام هک ندن اپ دنسکو هض راع ینا را كنايتشا یا
 هنرادیف یرانام قرهناوی لفاع كنتاخ راه رق نانو هدراوج واو

 دوعصاا كرهیلرب و ناديه هنری رب الماک كنايعشا هلتهحی رک دش ود

 ندن راهناخ قلخ هیرق رب نانلوب هداروا یک ییبدالوا طبض ینصن كن هبقع
 یه ودق كل هناهاشرک اسع هد هسا رل شغشعلاو دغمربحاق یتیراپامو هب هعفادم
 "4 رف هل تس> : یرلعا لب یه رو بودا رارف هن رزوا یراللبا هدهاشع

 ردراشعا طبص ید ییهروب نه

 نک اس هداروا بوناوا تکرح هنس هبقع (فارعطا ) حابص یسنریاو
 هنوافش هب" رم صد ندتفرط یس هلق ضرقلا ی روک ذم نالوا

 طبض یرلعفوم قرەنلوا موعه هرزوا تدش هلیسلروک یددالوا رادتا

 ردشمل وا

 فرط هلیعوفو یلمراب رب هللا دیهش رب ندهناهاش رک اسع هدر هب راګ وشا

 ید قرار ولیخ یک یا دا هدا لره یرل هشال كر ون گن نداششا

 ردشلوا یاب ندفرط ر هدرلن و قرهنأ و



 هک ۲۱

 هدراوط وا هنرزوا تسرفظم نالوا هتفایعوفو هلهج و هح وشم روص

 ناماو وفع باط بو کج راقاربب ضا هش راهناخ قلخ راهبرق ناتلوب
 یرهفرو ناما هلیطرش كعا افا الماک قیعر ظورش یثات ندنرلابا

 فلاس ینوک یلاص یسنریاو یفیدنلوا بلط یرللاقعو اسم بولیریو
 نکاس كنس هلق ( عیقلا ینب ) نالوا یزکي م یتیریدم هیفلس ناسلا

 ردرلشلبا تلصاومو تکرح هلحم مان ( علض ) ینیدلوا

 ناسلارام كنه رکسع قازرا قردل وا ذاا نوام* رکسعم روک ذع لع

 ۱ نر ارجا همزال تاسرت هلبلج ندنزاغ و ؟ اغز نایشوا هات

 e اا نیا ۳ ّد

 هنر هعح و هب“ ۲5 کف نگو یشا روک ذم لع هيلا ی وه رم

 تڪ رح دنهروک ذه تاهح هرزوا كعا رود ید ورا

 ردشابا *

 یا ۶ ف ا دالب یمن رق د وح م ؟یدلیا تلصاوم « كري +

 تاحالصا و هب رم تالصع انس راوح هنر هيحا ول ۳ ابو لوس

 هلمح ول وا هرلشنا ندنکح هلک مزالقملا ید وک لد لحس یس ەورا ل هرم ز ال

۲ = 

 هلاوح ةنەرۆك ذم ءه رگ تولوا هدنس هيو رمش ته> كنس دنرق دود

 نهج مات ( علص) iY تاغو یی هدنسهورد إلح ر نات ل ول

 N ELAS رک یتا اوا تلصاوم ہد وا

 ردشلسا بیرحو مده



 ١  («۰ط ۱

 ع دیم قرهباوا مچو باج لافعو غیاشم هلاب هروک ذم لع
 لب هرز "تام ها فا هلو رط لو و نرده نانلو يحل هلا مسن و `

 ردا

 ۰. قجەلوا یتربضم هد ولو هدنارع یدانا د هدنساحاو فارطا رانم

 _ تبب و (یربج ) و (فعوبا ) و (حارمشلا ةمكل ) و ( قصا لبج)
 روم نیو ید رازصح زره مان (یوهز) و ( یطیح )

 ۱ رد رب + رتا ب و e هب یلاها كره ردنوک

 روت قیافه زر رک ۲ يبرا 6 هویروت رک دلا
 . .ارجآ تاحالصا ررح لاوم رو ندقدلوا تماقا نوکر یمرکب هددوحذ

 :توطدا داعقا هتن را یزرومأف تیعمو یماقمع اف سن او ندکدلدا

e,یچد هدر ا لع و ندک درب دا مال هنهاتمع اق هنری  " 

 ..دالب 0 یارو هیامنص ر ٣ نکس ندرادسقم نالینا تس درد

 1 ۱ ردن وا تب کر ح هننهچ هنع

 یجد نددوحذ ا هد هئاسم دود تعاس . هرکس ۳ هناعتص در

 كيإلا یعنکیاو یفج هنلوا تکرح هنيراتهج دزو نیباصوو هتع دالب

 هدورلبا نداروب هلسیوط ترووت و هعطق رب یروباط یعنجوا روک ذم
 هدر رط هبنب یتادناموق او ق ول طاشحا و رهط هدننکرح قحلوا

 روک دم کلا هبورلبا قرهنلوا كرت هدوحشذروک ذم روباط «رزواقلوا

 ۱ نايلعا ؛ یاضتعم وا تب هیات لا وا ندرواط ی

 رادعمو قازرا قابا کیا روک ذم روباظ ندنفیدلوا ندرمشم ترمضح

 نوناک هروک ذم نس بونلوا كرت هدروک ذم لح هللا هنانهج یناو

 اول رب و لولب ترد رو ذم ینوک یسنرپا رازاب یجرکس كنسدنات
 قرهنلا ندروباطیعنچوا روک ذع هل.تقافر یدنفا قیفوت یاب زو جد
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 زوفط ندنتاعباوآ یس هیحان هنع هلتکر ج ًاھج وتم هبهقع دالب هلکولب شب
 ینرەنلوا تماقا هد راح مات ( مصد ) و ( راهش ) هدهفاتسم دعد تعاس
 لیصخت هلیس هطساو یزرومآمو ردم خد یراوکر یو كنسةيحان هتک
 ردشلردنوک هن رک قلماعمع اق ره رب دا

 یدانا کنه هیلغتم اط رپ ناک هدناخاد ام ی هروک فهیم

 ( ربط ) و ( روعیس )و ( لھدب ) و ( نارج ( نا و هدن رلذاتسعا و ٍظ

 (رفش )و( 5ک ۱) و (حارب ) و ( فتک ) و ( ںیص لا نصح ) و

 ( هبرق ) و (هروسح )و ( مر و ( هيف لبج) و (تالط) و
 ۳ . رلعافتراو تماسج ك رلزصح نوچ ۷ ) عطد ) ۳ ( راهش ) و

 صوصخ یر هلو یرات اف کیا كټ رلي صعد ون وت نروتب كن رلیطعم ۳9

 ردشل و دتا بدر و مده هب یلاها شرف هدنتراظذ تحت رارومأم

 دنا فلاب نج رود یوا كنهعر هلتکر ح ند هیفلس

 راهش روک ذم هاکولب ترد نانل وہ یقافر كن یا د جا ماضمع اق ۱
 كل ولب ترد رو ۲ ذمو یجهک ندهفاسم دعا ۱ هنس هذن

 د کید د یال ا در ا

 تقراضم ندنراربرپ هدسنجا ناربزح رهش هسیا راک ولب وبشاو یهیدلوا
 نابل وا بصذ ندهرکص و یصو یر روکا یدو یزاک دا

 میام هدر اریوب كنیرکیدکب یثان ندهرو رم بایسا ماط ربو ندناطباض
 هدناربرپ كره ریدشارپ راکولب روک ذم مه هلتمج یسلوا یراهدنک ارپو

 رم هرزوا كلر و بوتلا هننرلک ولب لصا كرهدنک ارپو ناطباض نالوا
 هزرفع یکیاوش, قرهنلوا بلج هنس هطقن راهش روک ذه ید هیلایوم
 “دايم هلتمافا نوک قلا هیلاییؤم ربم هدروک ذم لحو شلریدسشار

 رم نوک یجتدب نوا كروب نم رهش كرهلبدنا ارجا ید هروک ذم



$ 
 | هراک ولب روک ذه بولوا یساغا لوعلو ص روک ذم روا طو هيلا یوم

رح هلادوحوم ققافرو ید-نفا بیجت نالبرو هرزوا كجا ادناموق
 تک

 رده

 نوک ترد نوا یاحالصا و تاللیصح ید ا حا دیک روک ذه

 (نیباصو) و نالن د ( ایلع باصو ) هدندارو ندنفدل وب ماتخ هدنفرط
 چ وا نکا هدنرزوا كنعاط ) ندا ( تولوا یرعم تن رب ده كس ةا

 نوناک رو دم امحوتم هنس هن رو ندا نالوا هد هعاسسف تعا قع

 ردشلوا تکرح ینوک یسنریا رازاب یصکیا رک, كنسبنن

 یدسضراعو بعص هحرک ر الوب نالوا ردق هدوحذ ندلح مانناشع
 نالیک ندنها هکګ دالب ردو هنکنا كضاظ ندا نددوګعد عءف هددسدا

 بولوا ترابع ندرهردو زاغوب انوک انوکو هتهاش لابج ماط رب رالو
 لبح ندشدلوا دوعصلا ماتعو بعص تاق یراهبقع یعاط ندا هله

 تح ۰ ردشمکج راتتشمو تجز قوح كب نوجا قلعبج هروک ذم
 یرکب تیاسهن قرفنلوا مست هراوج ماط رب هلی یراهلوج قازرا

 هللا رالاح جوک *هدلاح ید كوا لیمح هلبوا هناناویح بولان هیقمشب
 ه ردشلروتوک الیمح دن رل هقرا كنیلاها هلت رحا هدیسلیخ ربو شلراقبح
 وبا یک ینیدلوا كر لا قاررا قلبا ینا هروباط ناتلوا كرت هدرانم
 ردشعا تاصاوم هندا هللا قازرا قلبا ر ید كولب شد

 نداو هدنسهورد لا تكعاط قردتلوا تلصا وم هن دا ینوک هینشراهح

 زو ندن و هب هعلق راده هکبس هعلق ( راع ) ناسل و هژا وح هنس ه رگ

 نالنوف همان بد ر ندنلبابف كسا هدنرلناهز هبهاما تموکح م دعا هنس

 روک لو یک دک لدا ولر ترا رها نطوت هداروا راظښڪسم

E:ا  
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 لولب رب ك رهط ریدستا ده سیل هعلق ناسمه هلتهج یتیدنل وب هدنرادب دعا

 مدفن هب کیا هل رامان الفس و ایلع بولوا ۳ تباع یس دیحات نیباصو

 فاکتتسا ندتعواطم ضرع ًادنتسم هرلغاط یراقدلوا نطوتم لئابق
 هلا ربارب هلباوصو هندا كنهناهاش رک اسع هدهسیا راشم وپ هدکما
 ندران وب بولبزاب همااتوعد نوسحرللک ه هبنس تموکح هلاقعو میاشم

 کادو  راشتعا در و دفن یلئاسبق ( ذقن قب) و (سم یب ) کلا

 ردرلشلک یجماشم لئابق

 مم هرزوا شدوا ناب لوا ندنوب شا كج هلر وک لوات لوا هدارون

 شلسبا كن هنابرع هفظوم رکاسع نالرردن وک هنرزوا نیباصو ندنلئابق

 یساوا لیص# قر هنلوا حرط هنبرزوایلئابق نیباصو یرلشاعم نالوا
 ههاصنص,نوعا كلروک هدنالو کر یرلباسح كنەروكذه رک اسعو

 هنراشاعم قردلوا ترشابمو اد هشیا وب نامه بولوا یرالردنوک
 ناتلوا حرط هللابقو یراتابولطم یتابو یراقدلا اسلا ىلع اوسخ
 نوا قرهلل وا مظنت یرااجا ندا اضتفا بولا یرلیاسح كفلابع

 نوا كطابش رهش هعوقرم هفطوم رک اسع هلا لاکا هدنفرط نوک جوا

 ۱ / ردشلرافیح هاعنص یوک یجنر

 . كرك ندنسملوب شاک هندا هلل رومأم قیعم یدنفا لیعاسا قحال ردم

 یرادفتگ یوکو خیاش» هلطباب ناناوا مج و باج ندالفسو ایلع باصو
 هیجان ًاقیفوت هب هیتتس تلدعم هدلاح یراقدلوا سضاح لاسع ال وا

 مسقتو حرط هل رع هر ید باصتو راشعاو يس وکر و كنهروک ذم
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 2 ٤ ا
 هب هينس و ا ونس هد هسا کوا ترشابمو اد هتالیصح ردعن ره

 تاک رح هدهد راد هح وا و یرلتلوا هر كنلناف دون ینو 9 یی نایک

 (E ۱ ِ ۱ ردشکهز 2 یلدا ارجا هن که

 بوت یراشا رود كکب یضیف دجا ماتمع اق نانل وب هدرود هد هعر لیح

 ی ًاناذ هبا هدروک ذم لو یکیدتیک هبیج نالوا ابضق نکی م

 ىکا كالا یخشدرد نالوا هده هنازجاع تفافر هلرواط یعنجوا كالا
 ترد هلیسادنام وف يدنفا بیج یساغا لوق رک ذلافلاس كن روباط

 ۱ ل رکبع رولاطر هک دادن ا هب رگسع تاک رح هد هع رو ندنادلوا کوب

 یوز هجاروا قئرا كکولب ترد روک ذم هلنهج یکجهدبا تیاسفک
 قح هلوا هاص و هدیه و قلرات روفندکلهدنک ارب م ءاتن هنسلواشیمالاف

  یسسشانکم كولب ترد روک ذم نوحا قوا لیهست هب رکسع تاکرح

 هلک ولب ترد رکید نال وپ هد نجاع تقافرو هلیسادناموق یدنفا سنوب

 هندا راک ولب روکحذمو شعا اضتوا ىلج هناصو هرزوا كلربدشآ رب

 e ندم هنا جاع فرطو ندب رسم ییشا ف رط یہ وصح یرالردت وک

 ردشلزاب ههبلا یوم

 یرغوط هنفرط رجب هدنس هیلاعت نه> كندا یرلعاط یینابف سم ی

 هدن ارباب و هلک ولب ترد روک ذه كندنفا بیج یساغا لوق هیلا یمومبولوا

 یسک هلی رط ) عمر ) یداو ندنفلوپ ید ییوط ترووینو هعطدرپ

 تک زونه هدیودنا دنعتو درع قرهقیج هننراغاط بسم یب روک دمو .
 ت ؟ر ح هلتر وصد هجارواویسلد ا تس درد ثالاعع و ماش نایک هب هیس

 هلا یوم ندر .>اع فرط ت ناس نجا اضتوا دن یک> هاک مزال یہا

 ردشلردنوک هب یدنفا ت



 ۳ ی ناسلوا ¿ ن ی نایلعت ۳ < ندد ا یول | ِ
 ۱ یرلودل وا نیوکسم تكالئاش )ون ی هلا بلترت لزۈك و ءارهلک هرزوا ۴

 ر سلال وا تزولط م یرلتسدرد قرهعیح هنس صوت مه لا را 1

 . رارف یرفنرب ندرانوب هرمدا تسدرد ی رفن یدب ندلاسفع و جاسشم

 نایتسا یلاها هلو ندکخدلدا برخ نصح ید كنو بودا

 7 نالوا تسدرد * ردرل عا ت E هن دا هرکص ندکد لر ,دتنا

 هنلصع كنه رم ناوما ق رهسنا وا بصد یرار گر د هند نا ور و

 ردفا

 ( دعنیب ( را سا هليسارجا تاحالصا جد تجسم ۳ قدرا

 نم ما قوی دو نم "رفع ماسعو شک مزال قوس هزرفمرب هنن رزوآ

 ناعسا ضرع كر هلک د یلاععو ماش زاوک یی لح نکا هكتس و رص

 زدشعا وارد ی زجص ندتکرر ح هنرزوا رو لره لح ینرا 4 ردراشعا

 راحود هککلهتسخ اج لاد بش یدنفا سو یسشابکب روک دمروا

 ید ےکحو ندتع دم هل وأ اط یساصا هدر و دم لع یال وطددنساوا 1

 هدسز هدنزص ی ودم یارحا تولوا E ام نادال وب هدد ز

 ردشلرد 7۳۷

 تم 3 دایفنا بولوا ندتناعباوت یساضف دسز قم دنغاهس هلی لح ۱

 تالیصحت و ققاب هنحالصا را هلا لیکت و هیرت یرالګ ناقیج نیو
 هش رزوا سا نالیریو ندیریشم فرط هل دصعم ڭا بریم 14

 ی دم نویامش یودززا نی ید اشاب یلح یفرصتم یاس هدب

 یا كنروباط یحج وا میس هدسالخاد یاس ہد دح عدل نم ی
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 هئاهاش ab اهد كولب کما هلنپحج یکیدلبا تماقا هدد- ز اباد یک ولت

 ىدا للخ يما یالا روك ذه یالا یهیطیص رکاسع كولب ر و

 نوناک یتسهریادیماماسفمع اقدس ا ولبشد قرلا هلیسادنام و

 ردنمعیح هرود دنا لوا

 ندکد تا یک تر یس هلو ) e هدهرص ول هبلایموم یاشاب

 له یطض رفن یکیا هش یسماش فرط ی هلو قنارز هرکص

 اح و دیز هدنیح یکیدردتبا بیعت یایشا دمدرش نانلوب ی رالتاف

 ار وقاماو شا تاعک قافتالاب هلو یا ناک مدننصاف لح كن راض

 ( سح ) هدننخ یرالتیکس ها ید كرلت وب ندنرللوا شمروط وشراف

 هدنس هبحأت ( ربع ) هدنغاکس “رع دم وق می ایفشا كرمدا تکر ح هنج

 وشراف ه )روم أع رکذلا فلاس هدلاح یراقدلت وط هدنلبج ( هشعاحم)

 قردنلوا قارحا و مدهیرلجرب یسهللبق (هرمنب یی ) نالوا شمروط
 ردد شب تولن دیک ید هنس هلو ( لوما ( یک یراقدنلوا دا

 ردراشعا e هد ز مدهلادعد یراجرب زمص»
 ر7

 ینهصاع لاق كرەدا رود سواد هروک ذم یاس ةيلا یوم یا

 مری ندک دا ید رالی یلیح هد سه وس و قرەروأ

 رهش قرةغارب هددسزی هناهاش هیماظن رگ اغ كول ترد ۳1 دلا فلاس

 ردشعا ند وع هر هدر لح نالوا اول کم هدنلناوا كطابش

 هلتماقا نوک شد زوتوا. هدندا رک ذلا اب

 كتربدم ةر اس تاصوصخ كل رکو یرلشیا لیصحت كنه ربم لاوما رک

 رن واوا لاکا هدنفرط هرول نم مابا قحا یسهوسن و تم

 ندگدلرپدتا او یخ مو راک ید رب ده قرهثل وا داما نداتب رده
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 و دباس راهح ۳ نیو دن یک كطاش ره دم ود نح ا سا

 نوا هلتکر حندروک ذم لح هللا هناهاش رک اسع نالوا مهنا رجاع تقافر

 (دحالاقوس) نال وا یطسو دون كن الف تاضوهد هفاسم دعد نعاس رپ

 كات رام رهش یسهنس زوفط ۸9 ۳ ۱۳ كس و . تع رع هلح مات

 نوک هبنشعب یسادرف كندنلوا تکر ح ندروک ذم لح و ىج ر
 ردشم وا تلصاوم

 نانلوا كرت قرهلوا طاستحا هدروک ذم لح هدنکر ح نیح نددوعذ

 تی دعب هتنعلام و طابترا دحز رقم و كنروباط وا كالا یا

 یاب هناسجا هنهج ول وا ند داق تجاحقترا هل تېچ هفاسم

 ضرع هب یرشم یالاو ماعم هدنک ر > نسح ندندا جد ۰ چ

 در ز بولوا ندهد دح تردا ینا نيباص و وشا ۾ زاششموا

 لیکشت و سس سا كنهروک دم هیحات ندتفدنلوا قالا هنساضد

 (رکشلا)و( سراعلا ) جد ندنلئابق الفس باصو هلتهج یدل واندیکب

 یر هلسف ( روشم) و ( روق)لو ( بعش ) و ( هببح و هرکب رک و
 رڪ يه ترهدیا یاکنتسا نددایفنا و تعاطا ید یرللاعع و حاسم

 یکچەدنا دادتما ردوهدبز هسا كتاک رح طح و ٭ یدا راشمالک دس رله

 لئابق هلتهج یکج هلی ندنعا القس باصو یجد هدتعرع نيح هدیز و
 قیلعت دتفو یکج هلدنا تعزرع هدس ز یار هد رب صا كنهروک ذم

 دنلنابق تهج ره كنالفس باص ودحالا قوس روك ذم و ندنسلوا شما وا
 لح نيڪڪد ه هلن ردت تعاطا هروک ذم لئابف ندنسم وب راوج
 ردشمل وا تماقا هدروک ذم

 2اک هروب نم لئابق ی ارا هلیسنفلوا تلصاوم هروک ذم لج هک هل وش
 ریمآ ماصن نوح رلللا تعاطا ضرعو یرللک هنوبامه رکسم هنلاقع و
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 دننرزوا هم وفرح نیل وس هتسشب ندن راک دعا لوبف یرادغاک هه وفرح
 هس رت كرلن وب قترا ندنرلک دا عقد و درط كرهدیا حالل رشف

 مزال یرلملوا تس درد كرلندبا تآ رج هتنابخ و داسف وشا و یرالیکتت و

 رکاسع لولبترد لتفافر یدنفا بیج یساغالوقهیلاییوم ندنکیدلک

 تاصع e ردن وا مارعا و قوس هس ر زوا هرو ف لناص ناگ باهاش

 كن هناهاش 3 هددسلا راشعا مایق هب هلباعم هلال ردعن ر ھ ا

  ندنراغدمهلوا توامعم روآ تات .هتسهناریلد تاک رح .نالوا هنا رفع

 ۱ ٠ رها شل وارو زا یف هلنا و هالن ار نوضح وعفا وم یراک دتا نصح

 قرفستلوا ارجا هب رکسع تاک رح نوک نکس هدنرزوا هروک ذع لام

 رند ون نوا نیا اوغا و 1 و فر رم لا

 رله اوک رحاو ۰ ردشلروتکه حالا قوس یس درد لامع و جیاشم ۱

 هاب رگ ره ا طوطا نط هرزوا قلا دات ۳ سراج

 ردشلردنوک

 شلروتک ردق هارو ناحګتسالا هډ ونیلا ندر واط نان وا كرت هدد وخذ
 تغ زع ندنرز وا قب رط نالوا شعلک هناهاش رکااسع كولب رب نالوا

 هدر وخ تا و شوا هداعا دسا دز یر وواط ندارو هرزوا دعا ۱

 لولب راھ وکرم نوح راما ےہ سل هت راده زکه ندع وقر نیس وب
 و هننتلا یس هدا هار یک اتام

  Soكانسهل. اد  An ۳ید وا €

 اس وناسع لس ا دالبسهرزوا قیدنلوا ر ودعت ویک حج رد لوا نادنول



# ۲۲ ۷ 

 یی یضارا تینم لا هدب ودبا ترمه ندادح هدفلاتس نمزا هن رل
 رک م كلرلیلادح نالوا ندنهورک اب روز و ندا ناکسا رها بصخ

 یاکرح طخ ه كرف ٭ و هدنس ونج "یی رغ تهج كناعنص یر هلی 3

 ردښ و ةدنس هیونجنهج ید كلا رهبچ دال نالیگ هد: ول وا هدنر زوا

 ناب ییرلدایعنا و بو روک عیطم هدنروص یرلادتبا یس هل ادخ وبا
 یک چلو كرمدب ءابا ندننافیلاکن كتموکخ یرورکص هدوسنا زلذعا
 ناکسا هدورب هدهتوا ندهروک ذم ٌهلببف و یرلکدتسبا كنج هللا روز

 یب یدمجت یراقدلوا سا هنسارجا هتنرزوا لاها راس ید راندا
 هلتمج یرلکدلیا ارجا ًادانتسا ه زرذاب یزکر م كن رل هلق اضح
 رول ذط ندا تمافا هدد وګد ندنکیدلک مزال هد راه رت ل رلز وب

 یجنرب هرزوا كلی باج هنیرزوا بولطم فده یجد یرولاط یچج وا
 تار وک ذم "هلی ندامنسص اشاب یل ضف اولربم هلل رواط یت ر تكياآ
 ردشخلوا مارا و قوس 1 ر وهم هنس ا 1

 حاشا جش كنهروک ذم "هلسق هلروباط یر روک ذم هیلایموم یاشاب

 لمابش یتیم جورو نوصحو هيس هبا قوج رو نالو يزکم
 نصعح هروک ذهلجم هسا تاصعو كرهدیک هن رزوا ةعسج هیرف نالوا

 رادتا هبهلاقع هن رزوا هناهابش رک ایسع هلتد-ش هلتهج راک دتا

 یرهبد لايو یایشاب لر هد اوو ایرج یخ: نا ندر دلا

Eهناصع نان وب نوع هل رد یرلت 8 رج هلاک كن هناهاش ارگ  

 قوچ کو یلدا ناشیرپو داب رپ بولیر دتا كرت یرلهاکنص
 نالوا قانا لواوهلوب یبيسرفک النو ٭ ردییلریدقارب تالا
 یاشاب جد روابط یشجوا روک ذم * ردشلوبعوفو ندرلتهت
 یریتوا لیکتتو برض هلماع هرو لھ هلو كرەدىا قاعلا هاا یوم

 E هر : ادلخاد تولید | بد ف مده ید نوح و جور
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 سا هباعتص رم ندودنلوأ اِ ید و فک هلا لاخوا

 ندا

 قرهثلا هبهرادا تح لئاسبق ندا درع هدالفس باسصو ررګ لاونم ر

 لیصهداروبیده رعملاومایلیخرب بونلوا بصز خاشع و لاقع ندیک,

 هدف رط نا نزد.نفا تا ید هنراشدا روک ذع لع ڭرەلىدىا

 هلک ر حی نوک هعج یش نوا كترام رهش هرکصندک دارب و ماتخ نسح

 قو یتیدرا هعج یسادرف هدسز نالوا هدهفاس دعب تعاس ر نوا

 ۱ ردشعلوا تلصاوم

 هروک ذع لح ینوک ی جرب زوب كننيدنلوا تکررح هداعنص بولوا دیسج
 دم زال تاحالصا و هب رکسع تاک رح نالیدنا ! رجا هک ردشل وا تلصاوم

 ردشلوا لصاح هدنوک رب نوا یآ جوا جنا ردق هاروب

 تشک جد مزال راخذو قازرا یک یدلروتک لرهل ر داتا تماقا

 ندنهدنلوافرص ندهربمتالیصح نالوبعوقو ندرللنانلوا راذکو

 قازراو شوا تلصاوم هللا قازرا تالنوک یمرک ید هدیز
 ۱ هرزوا تکرحو یش ks 2دو 4 ردشهالروک ذَماضم اغرد هحراخدو

 هناهاش رک اسع هلتهج یقنالعا كنساوهو بآ كرالع نالیک و یفیدنبا و

 لاک سو هعوف و هل a هنسخ نددارفا قرنلوب هدنصو تسردنت تیاغ

 هنلاصعسا سهم هس كرەلىدىا ت روماغ یارحا هلت فاع و ت تنگ

 ٍ ردشتلوا قفوم

hetرس زلارام ندنهر طظ اشا .قرصتم هبلا ان ید هلو تک ر ىلع  



 و »»
 ناخن سس كرکو بافت هفاس 6 ںینس ا رک هدهسدا شکل وا تالا ار ردعن ر ره 1 ۸

 میاشم و لھ هلو ندنراکدمنا تیمشابم هب هب دا رونه جراوک رو 3 1 ۱

 بولبرپ و رارق هنیلسنو هندان كنم تم لاوما هلان هدنفرظ تدم نالوا

 هنن روش قر وا فرز 7 ر | تیزر م اروم ا

 .وریندنفورپ قرهقیح ندهینس تعوکح تعاطا بولوا ندان نیز هنن

 :ریمآ میاصد هنلافعو میاشم ( سار ) لبج نال وب هدنایصع لاح

 کس و برما هدلاح یرلک رک هب هيل وکح قره زا رههاشوعد

 كرهلک لاععو جام هللا هنن رزوا كن ون ندنکی دلرب دلم یرلتحهلوا

 هل راوکر بو نالوا ااش ید تالئابق وب شاو ه ردرلشغا دایقا ضرع ۱

 صیصضخت ةبسان» تدم رب نوجرالبا اشاو هب دات ضراوک رو لاح لاس ۱

 یرزوماع تالا قرفت دا دیر ید

 ردشلردنوک

 نایعلوا هدأت زونه ید هدر هل رکید نالوا ندنتامحطه روک ذه لع

 ندتتاماملا ییاصنو راشعا یشاومو تابوبحو امرخ هللا هبربم لاوما

 باصا ییالوط ندیم لام نالق هدنراتمن نیم:رملم قاسط رب ییالوط
 طور هنعیساقت و بوتلا هننلا هلساس تلافک هلتف مه یسلحم اضق نامذ

 ردشل ردنالشاب دن الیص ك سا قزهئلوا

 هن هنسح تروصرب یبهیلرص ناصوصخ كنهرعم لاوعا ررګ هجو رب

 تدع و ناسا وب قحا ماستمع اق رو لم یاضع هرکص ندودان وف

 نابکو ک لواندن وو تولوا مرسم هدنلخاد یعاهس هدب لح ورتد هم دو
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 نالوا قفوم هبمرادا نسح قرهلوا ییاشعاق نارع ید هدنسةعقو
 مس ۳ هلو تادم هم رک لاک قرهشوا N a جد .a ا نب

 نالوسعوف و هل ت یبا فارحا كناشاب r ف سس هلن لج "

 ناک را هنساک و تلف سدت و ا ۱ تع رع هب داعس رد یشات ناب امت

 0 هر هلی لح قرەل روس نییعت و صد ك یلع ییالاربم هه و ۱

 نایا

 ۰ نوک رو نوا حد ہراس نالوا هتتالص و تاحالصا دیر

 هدد رز ندلوا ندنرواط یعجوا كالا ید تولبر و ماتتحا هدنف رط

 قرللوا رت هدروک ذم لح هناهاش رک اتسع كولب ترد ناو

 A RI O ETE نت [یصتسم یرواط نالوا مهناز >اع تقافر

 هد هدام لول تعاس هرکس هلک ر <= یرزوا ماشحا ینوک هبنشعب س

 تلصا وم حابصلا ع یو ا ا 9 ) ه-ميعفلا بس ( نالوا

 ۱ ۱ ردوا

 دعب تعاس یکیا نواو مبات هبهددح نالوا قاس رک رم رو لح

 كرلن وب هلا بلح قرط زا رادغاک هنلاعع و ماسه لئام میان هن هروک ل

 كرلکجمهرب ویتبراوکر ی ولاح لاس هدب ویلواورلنلوا یساناش ندنراوکر یو جد

 دفا e با تم یرب ۵۶ هروک دم هیحات و شمالشاب هناقاو هب دات سک ره

 لث ابق هدلاح یقیدلوا شوب هدتعلق افبا همزال تامادقا یخد ندنفرط
 اه رهبر رو نادر دعا تینا ها وعد جد یرلواط 1 دم ۱
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uترد ۷ ) 17 ۳ هی )و( رج ۱و 1 یاش ( ت زب وبشاو  
 قروه ربآ هرا هبعش ماط رب ید هروک نه ماسوا قرهلوا ممسصنع یی اوست 1

 زرونلوا داب هلیرامات هلی هقشب هش

 هع وشم فیلاکت مدفلانم یرلوش هیفیلع ویماش ندرلیص رکذلافلاس 3

 وربندهنوا یرابسف ییاسعو هحاذطا رکیدو رام یک ر و ییهبربعا ۱

PNیندلوا كلام كنس هليو هحاا هله یک یرلکدمریو يارم  

 لیح عاونا دم ,دتبا مدرو دادع الاغ د سچ تاغ

 هدابز ند نف رط هینس و ۰ رارولل وب « هدکنلک هديا ارجا شاسدو

 تالاحوللثم تواتش و یبو سوفن لتفو قیرط عطف هسا روللوا قیضن

 مان (هینسح) یرکرع كنم یتاع ه رارولوا تالاس هب هعوسشم ربغ
 مان ( یدلا "یداو لو ( هحاسطا لخن ) یرکر ع ن هجا * ردلحم
 كرلبل هحاح روک ده * رد ( سلیع ) یس هلکسا كنهحاحو * ردرالع

 ویشاو * ردنا دادتما هدایز ندنعاس قلا شب ًاضرعو "ال وط یرلقلام رخ

 دس اط رب یک ریس نوح ا قعالوصیرلتلاو قیصتباغ یراجاغا امرخ
 تو اذ هل تدسانم قعلو ندهماهنو ه نيمز یلهضراع شلتبا رد و

 تاغ لا اوه جد نورد رلق ام رخ رول دم حس ییندل وا هژن درب

 یرلک کوک ها راهاکنصح دریل دحاح ۱ ول مخ وو قاعص

 تقو یراک دتا تواصشو یفبو ه ردراقلامرخ روڪ ذم یرالح

 لبق ه رارولوا قفتع قرهلوا ریهظو نيعم هرلنوب هدرلیلهشسح
 حاس ندسهةغلاتس لح مان هحاسلا لخت نالوا ىرقم كنهروک ذم . "

 ردهد هفاسع دعا تعاس نوا یرغوط

 لیکتتو ترض هروک ذه هلق قر هلن وق هل و هبلیصحم تاصوصخ



۷ 
 تک زج هات و هل وا تنش هک رح و تاسرت ندا اضتفا نوم سموا

 یدنوا سو یتسشابکس رولاط ناوک نم نکا شا وب هرز وا قم وا

 رب اد هک رع هاعنص و كيف .* قر هلیغارب هدروب نم لح هلیسادناموق

 هشرزوآ هروک ذم "هلت قو * یدلک ما ند رشم ترضح فرط

 یسعا تک اب یر میسااب ههلایموم ام یاسر و تکرخ ىج هلوا

 ندنرلیشا زون یرواط یعچوا كالا یعکباو اش ندهدنلوا هست

 هلسنروص فاسشکتسا كراع نالیدا ارجا هبرکسع تاکرح بولوا
 ییدنفا قسیفوت نانو هدمهنارحاع دزن هرزوا قلا یتسهطدرخ

 كناسبن رهش هلیشابنوا یکیاو شواج رب :قرهلوا راسیکبسو بافت الا
 ندزو نم لګ اه وم هر نبض وک هب سم یحزوعط نوا

 یرکب كروك ذم رهشو ىج زوةط كمەلا ر جاع تک رح ندمعلا تب

 نع ید هدهرص ول * ردسشخا وا تلصا و« هنافنص یتوک هعج یجشدن

 هاب كرار واط هلیسافلا كن هبطاتحا ةف
 هک ردو وش :یرلملوا ما رعاوقوس هن داعس رد رار هل يسا ما و ناطراص

 تالوو یزاقنا هدنلناکرا ودرا ید كرااشاب اول هلا راشاب قیرف

 وشاو . یکن كنودرا رب اددح هليا ودرا ید هدنلخنادهروک ذه

 ۳ نانو هدزلحاد الو

 ادرس قرهناوا بدترت ندرات وامه یودرا رکید یخد یرلدالا كنودرا

 هنن رلاص وصخ شوا لیکشت رلبالا اددحهن رب و یرللردنوک هنع

 نادا نا و شک هلیسهتسوب هده واو ۶ :شعا قلعتفسش هیس هدارا

 لیدتو هرلعقوم قحهالوا قوس هک داک ییردب رادالا كج هلک ندیکب

 هر هاو نرونک رکسع ید كنبرلبالا هیطاستحا هقرف یراکحمدا

 هفرف ی رلباسح درروباط یزهنافوفو یرلمارعا تروص
 ندرووباطره هرژوا قلا یسهفرا قارما واتم ور هلیسلح هرادا هیطاتحا
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 ندااضتقا هدنفح یسلغارب كن ززوجأم هبساح نالک مزإل ىلا | 3 1
 ندیربشم "یماسقرط هتنراءانادنام وق هب رکسع مقاوم هل ابر هل زاب ن تاهلعا 9

 نما هک رع هن هد لح ید ۰ كرية ۾ دن رزوا كنو بولوا شلره و

 هننشعب یصصتوا هلتکرح نداعنص ینوک یجرب كسباع رهذ ندنکید)ربو

 ۱ ردشتلوا تلصاوم هبهدیدح یتوک

 اشا یس وه اولرمو ای تم مفهوم نعد یرانمضح اشاب یو قیرف

 هیلاراشم ندنراقدنلوا نییعت دن راقلنادناموق یسی رکسع مقوم هدندح یخد
 ردراشع اتع زرعه هدب دجاشاب یسوم ید ند زعنو هر علن داعنص اشاب یو

 4 تاریخ وب

 هخانم نانلوب یرقم قاماق اف كنساضف زارح لبج مبا" هنغاحجس اعنص

 ندعم ندا روهط هلک 0 ندا ا هایه طح یعاط لهاک هنس هو

 هل واو شار شا ارحا هب هبصو روڪ ذم هدلنا وا رص لدن ] نابرح

 ج وا ندلجرب هدن رانک كن هبصق قرد وا لاعا هیت رب لماش یی هرجا

 هدکمل لا ندرلنیع روک ذم ییوص نالوا یتاجاتحا لاها بولیحآ نیع

 ص وح رب نان وا لاعا هتناب منم ندنهیدل وا زر وصندا ناعبت دهسا شاو

 هنس هج ررف یر رب تفو یرافدلا وص لاها ندنیس ولو ییئدل وا دک

 وش یراقدلوا راحود ىب ىلاها ندنرلودلا هلا هناغش عاوناو ماحدزا لاک

 مشجر یل ەن رخ هروکذ م لح كا صالنعسا نددندش با رطضا

 هخانم هلیس هظفاع یعالق زارح لبج ندنسلوا شل وب فقو» هتسان
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 یینشایکس+ یر واسط یک رب كنالا طاتحا هست نالوا هك س هوا

 هرزوا كا هوست ندنلام یتسهعقاو تافراصم لاب یدنفا مهار با

 هج رار واو هدنعب ره یو زومط نواویواح ا ددعشبو

 ا ر ددو وب هنقوا 2 رفدو انشا ید

 ردشعا فقو ه هعنج یروک ڼم "هناخ نییعتلاب

 یکدر دا نالوح هدننآدره فالرور نطو هلتروص وب كم !یموم "یدنوا

 ربدعت ناناش یا هب رخ رابا یکدرنسوک هدناکما دوج وو هرم تربع

 ردنیسح و

 ند فلک ندرزوا زا رح لاک هده هن ارجاع تهوع هر لر لحس نداعنص

 هو ۳ نا زی هل ا هات 2 لر منح زو له

 ۱ یک كالا یجب درد ناسنل وب ییفافر یددا سو اک دبلایم وم

 یخ هروک ذم هلو كرهدنا تکرح هنرزوا یس هلق هحاطا هل روباط
 ندنرکدتبا سرعت و لرد ی راک ج هیعهدىا هلن اعم هن هناسهاش رک اتمی

 یرافونشم هنایغط و نایصع كرل وب ندنرلءامهل وب هراس هت ندترولس
 هب e لحال هلئلدوع ههمعهلاتس كر ەدىا تسدرد یراذش نانل وب

 زروما م نانلوا نییعل ند د رط تی یک یریقل ام رخ لاو تودنا ملسد

 رو وا رب + هلیسمطتا و
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 تساو شداسا هل رمدنا ارحا هب رکسع تاک رح هيطاتحا هف رف دنمج ر ِ 7

 ییوماد هلن ابر ام وهدعص کلا هد هناع دعطومد هی شقلوالاصتسایجوع

 كنسالو 5“ هک وبلاخح ۰ رد شما و نا هنن رزوا ناو ناور

 ین ۲ یتحهیملوا نکم یجالبصا هدنف و و نا و , كف رط ره لنج یت ٤ هاسسخ 0 1

 یسارحا دا هح الصا تاص وصخندنکح یع | تافک ید هوس وم هوو

 رم وند يعطر وما یکج هلک مزال قل وا ام ردت تاج تج

 تکرح قحالوا دشرزوایز هلسقناوررع یتیو مان هلا ترام وهدعص هتشیا
 تنش هرات صعد جد اچ )نوح یک یییدنلوا قیلعت هبه رک تص ند وب

 ۰ یدیسنمل وا رسد و جرد تامولعم ضعت هدنبح یت د رۆك دم ل
 یس هلق بحرا هدنراوخ اعنص یدج كلضاف ىع“ روکحذم لع

 نا و یا ماها نالاوا کا یس هنس, ۹ بول وا ندنتسلاها

 قوس هج قرهلوا یاب رکسع هدنتموکح نامز كنیسخ نیا مساق نا
 هتتسشن لاحرب همام تموکح هزکص ندسهوقم مافاو شوا

 یسودنک و شت اد رفت ردا بصغیتفشم مي موقع ندنکیدن الی وح
 لاقتنا هروک د رک ۱ اتراهرزوا ترڪ تداع نهم هرکصندک دنا تافو

 ردشلک ردق هلضاف موق رع كردا

 E رک نام هددسدآ شعا o Tt ” موقرم ردعت ر ھ

 یتیدسنلوا ی یر هیحاد عن ه یدلیا تلاخد هننادناعوق

 "هد هلتهح یسم وب ندننافحطم عن ًاناذ یسهلسف ( بشاوح ) هدمرص



 یریدمو یرارومأم تیعمو بوسلوا بص ردم ىش هروکحء
 تم وق رح ۳ ها قلارا و e ده درک ع یرل هیطبض

 تعا یمظعا مس كنسلاها ج و یتانفالعتو ابرفا کدو یردارب

 تیعبات ید كن راودنک وللثم رام رکید نالب ر دتا یا هتسس هغ دق

 هب یربشع ماقم هلیس هطساو رالوس ره ص وصخ یتیرلتلآ هب هینس تنطاس
 ندسنه دل وا ندنتافاضم ییاهس رعد جد م و ۰ رلد دلا ناب و ضرع

 نداپملاراش» تیربشم مات» هلنامزو تقوو نزسکلروک تقو ندەرا
 یتالیصفت یکج هلک مزال قعلوا هلماعم وللنم رالګ یلاثعا روک ذم لح

 ريفا تافتلا هم وق م جش ند رشم قرطو * یدار داپ هتداعسرد

 تاذرب ندبرع ار و شخلوا هبارا رلقلزاوئلد ماطر قرهطزاب راهمان

 1 le دولا شمر ادا دنت صخت هاو شتف رهط ردناوآ ید

 موفرم لوس رم حو شعشود هنادناموق ندع بوش واص هندع م ووم
 ریش راوک :هدن یک هاس وات

 دو د وج هایم وم نادنام و مدي هننادنام وق ندع مود ره ج

 هکعا هری اس هلا هردن ول دره سیمهدنا تراسسج هلوبو یتلاخد كموفرم

 قرهربدن# اوا FO هلتروصر بویمر و كلر هددم وق رو ه ردششلاف

 ردشلاف هدر ایج هدانز ندنوک یی قرف مود رم

 یخ یوفر هرکص ندک دا هراح هلا هردنول هایم وم نادناموه

 ردهدذنلا دیشب فاش ہم قوعح تولوا ندنتاهاصم

 ندنشدلوالم قلقاصس ر امام ها لګ مان هدعصو بولوا هدنلبصاف د

A 
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 كنهروک ذم لاحم هناهاش رکاسع ر واط ترد نده ا "هد وچ وه ۰ وف

 لیکسشت قاصس هد هدا یناوو یناک هنلیکتتو هسیرت لرایصاعو هنطبص "
 موی هنسلنا تماقا هناهاش رکاسع روباط یا هدااحره هرکصندقدنلوا

 تو هلا هت وا 27 هدروک ذه معدوم ید روباط یا ندنعحهل وا ۱

 روهط هث داحرب هدقرطرب تقولوا تولوا كعد شوا مست هعقا وم

 كنهدعص ندنفح هيلاق رکتسع طاتحا هدلا كح هدا قوس هساوا شا

 هللا نامز رورم دوخاو هنیدییزت كتوقاب یلیکسشت قاس هلیطبض
 ۱ فووم و طو هسن رارفو ماود كتنماو شااسا ههق رطربره كتالو

 ردشمل وب

 ٭ ینالیکشت تروص كالو نع #

 ن قرهلوب ماتخ هدنف راد یس هنس ید نکس نالیکش لڪ ك ريس

 E هلا a ندنرام یس هنس کس ناس شملک هن ااف ا

 دیه وع تاک رح هدنف رط هام ترد نوا نیک د هنس هب اغ یاس یس هنس زوعط

 ۰ ردشفلوا مظنتو سسأنهدیدج تالیکشت قره آ یسهقرآ كنههرکسع ١
 هدایقنا و تعاطا راد هدنفرط تدمزا ردقوش كن هعطقرب مسج هلوو

 ینیدلوا تیقفومرب هداعلاقوف قلوا قفوم هتسارجا تالیکشت قرهلل
 تبالو ندسنفحهلوا یعولعم كناوذ ناروس هعااطم یرمانکح وبشا

 نالوا اقا تار و تام نایت نما ساتو رشت ورو
 هلیسماسا كنیحا و طو رم هراضقو یراضق قحم كنه ولاو راوا

 رمطستو جرد ریز هسجورپ ید یتایس# یرهراداو لکشت تروص"
 ردشم وا 1
E Fe هم ی 5 

۲9 
 ۳ ۳ ۶م زا 9
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 £ ران زه تال و رم تولوا مق هناول ت ر د یالو نع %

 هک قاسادلرلهحا # ¥ یزکركلراضق » ىراس كرلاطق $

 ا
 قحا 9 ۰ مه و و هو و ه ۰ دحام زارح لج

 رو ۱ هل وط نایک وک

 مته تم  نارگ هنده ارگ

 نارهج ات

 يڪ نارونح ندا

۱ 7 

 راع ر 0 ۳ دشت

 هک ردلناعمیزکرم  ریسع "اول ندهدیدج تالکتت ا
 4 یژسادلراهبحات و هک یزکر مكرلاضق طب € یراساهلراضت ب

 ۱ نا هدیفر "
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 3 EN سم ردزمن 4 هم 79 ۰ رمت ءاول ندهدیدج چ تالیکتن وی 1

 ¦ یرامسا لهحان) ..(یزکرملراضت) ىرامساكرلاضق )

 . . لافس ید

 1 : N چ ا ا هن دم 1 و ۳ ۱ رخ
 و ی لوح ل دع

 رداح ۱ با نيتدم
 تاو 7 اط دبطعق

 ندهقتعتال کشتروک ذم ی ءاول راد ی ب هدب افت یرعم هدب اح ءاو ۱

 و ررلجم نال د يتالو نیر لوا ندنو بولوا

 3 هجان واضق نانلوا قاحلا هروزم یاول هدیونلوا

 اتا 9 ۱

۳ ۱ 
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 چ ىرامسا كراەبحان ج ىك كراشق و یلاسا كرلاضف و
 سلع

 نام ۱
 ملید) سافح هدب لوچ هنا نح

Cz 
 هبعفا تس

 نازج شیرعوبا شیرعوبا

 و هبط هيل

 هندن ز هب دن ز

 هک را ا ناو قاحلا نا دمیاوا س ولوا ندهدب دح تالکشت چ

 6 یرمسادلراهحان > < یزکرم كلاضق ه«یرلمسا هلرااضق 1
 هب رععح ۱ ۱

 اک یج ۱ ۴ هعر 8

1 
 دیفاس

 لجاپ لجاب
 )ات واقالا هدسز | ساضو ۱ دن

 3 تارامعا و تا را انا نالوبعوقو راد هب هب رم هشا و

 قرلوا بارخ قرمتم هدننورد یسهعلق اعنص هدن ولاق ندهفلاس هنع زا

 شلاق بولیغب یک راغاط بواوا مدهنم نوت نوتب هلبا نامز رورع
 ندراز ویو را هلغطو شاط نانلوب یضافنا كنهبرمم هشا ماط رب نالوا

 باعیتسا رکسع كولب رجوا یرهب بوئلوا قبرفت ززولوم نالوا لصاح
 یراو هلشو E A باب هد دملو نورد رو 9 رکر اک ردبا



 یظانم دن ۰ یک یمیدنلوا ترشابمو اد هتسانا شوعف دنا نره اد 5
 .یر ا هربجد بای ر هلا ها باب مسج اددجم ی یکم و ۱

 ۵ ۱ رز لسمک نشا

 یسکیا كراش وغف هلا یرابنا هریخذو هنانج ادتبا ندهروک ذم هينا

 هراسنا و هلا و هب رات تام" بهنام قر وا E هما تح ن

 ردشلر , دنا کا جد هر وخد یقر هلوق هرجا

 ندنغيدلو اینا رخ قمه الع یڑکا كن روسو جور كن دعلق لصاو

 ردشلوا و رو ریما

ERE Eهناخیوسشهماجو طم  

 ن اب كرلشوغقو رب هدنناب كم هده سص وب و ۰ ردشلدا اغ ۱

Eیوم بولو رد تل اف زوک  

 1 كلف هلا سم ووا قتلوا نا هان اوم

 ج Ea هو هيل | تات ۳ نالوا هس هر أ يسوق شط هلبس وف

 ردشلرتاب هرللع وب ۱ را هتسح قرەنلوا

 طم هد هعلو نورد هس و

 شايار العا ندنفرط ناسا هدب ولاق دهقان ا دادا نورد

 نورد قزهتلوا هع ایم اضراب نا ایا هناح هدایز ندناب نوا ا نال وا

 در ها ؛روک لم بولو مهد در هد هعاق

9 

 ناتو هدنکو یر اپ یی نسح قوم هست



Ts 
 نالوا شهلعب ی اب خابط ندنغب دل وا هلم ورندع دق عیساو نادم

  30ا وک ذم ندیم بولپ ریدناق رایدنرپ وسو
 ۱ روک هلاک نیر بولکید یراحاغا دوس ۳۹9

 یوص 1۷ ورداش روك ذم عماجو نالوا شلاق هدسنتلا ك e روس

 ربع بولت رایج هنادیم لس ددع رب هلا ویق ندیک نداروا هلو

 | روبن اجراخو اور روک ذم فیرش عهاجو قر ەل وا موتو

 هرکص ندقدنلوا ربما ید یراراوج ضعبو یرال یدنقا كنراوص
 ۱ ار رب مو صخ هکجوس ندویفروکاذم
 « ردشلردتا ارجا وصیع ادهروک ذمناورداشبولتوطمدا هلترحا

 مرح همر کم کم نددسلوا شماسلاف لیدنق هدننورد كعماح روک ذمو
 لاعا رلنادععم نیو لر هل ر درول لیدنف ندب ربدع فد رمش

3Eروا نیز  

 یخ دارا یاهو هدنفرط رکید كنادبمو هدنهاکتن كنس وق هماق

 نوت نوت هللا نامز روم هدیولوا یدهدرک ات كننرلتمضح اشا
 يورپ نورد و بولاق یراهسبق هل رادج نکلا قرلوا بارخ فرش +

 یلثم هدنماسج هدنرهش انصو نالوا شلوط هللا یدنروسو زول وم

 رب ره پولی ید ارت یک رووا ا ندیکب ید یک ماج نالوا

 ندکد لروتک هلاح ر و لکم قرهنلوا راضحا یامزاواو تاودا

 ندقدل رایج یسهعفاو تافراصهو شل ردنا: بونلوا داننک هرکص

 ردینطشاب جد هکمربو دارا زولجم#ینورض كاب دبهام ءرکص

 يناک د هوهد باب رب ه سرچ نا ِ هدالاصحدا یو تكماج ۳9 لبه

 هو و ون زاع ل ید هډ رع PS ها دیه كاذک
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 هنافیه ھنن ېک یر وا رک بولا اشنااهد هشا رب هرز اوا 1

 اإ

 هد رزروایراح ءاهنال وا هلا ما هدد هد ةفاسم كوز ك راح ج وا ه اه

 قر هوا اس ییعرکد وص با ۳ هلن ز وسط لکم قره وا لساط س

 قخا ند هفانس تللتعان نکن یزلشاط قالساط لام رک اد روک تو

 قر هلنود هس ر تولک هر رله و هنأاعا تنساها | ره یار ظا هد چاق رپ

 ردشت وکو ا قیدد لزوک ك نوای داسا زر ؟د روک ذم

  ردشتملوا ممرتو را ید

 رک یراچ ءام نددننوردو ن اک هدنلحم رب راداوهو العا كا كتکلمو

 هب ی ریه بااج هوزۋا یم وا اتشاا هناخهتس> هدو رانا ناتسد مان لک وم

 یتح هلستهج یفیدنلوب هدسنلاح هناربو ناسسب روک فه بونلوا دعیایم
 هدنروص مظتنم و توتلوا سرغ كرهل دروتک راعقشا قاط رب نده اط

 رابعا پولی ټا ومارس ۰ e رالیسساس و را تاوح
 ردشع وا

 زکر اک ےسج تیاغو شلاق ندراماما ن اک هدنظ و قاح كنکلم هل

 تیالو مه هل تهج یتهاتسج كغانوق روک ذمو بولوا قانوق باب رپ
 نددنفدلوا یناک هاعیتسا ن زرومأع مالفاو سلام ٹثیه كنودرا یهو

 قلاب هرکی روما هر اد یفرط رکیدو تیالو نوما هر اد قرط رپ

  ردشلوا هعیاب ه یره بناح ید قا وه روک ذم نوا



ly 

 اضتقا نوح ی طح فار 9 نالوا قح هوا كن دات ا یدک ندەدناتحو

 باصا ۱ نما كرهل رب دا ارادن ندتالو هر زاد راک رد ندا

 لوب هدروک ذم لبح هد هسا قلرط زارح لح لو هم ردسک لا هن اعرص

 را 4 2 انتر تا كنپ اھا ا ل

 تک هل راج هد رام ضعد نح هد لالا وف یسنح ران نندبش اوم

 صوسصع دوحا و هدنراهفرا ودنک یراک و یلاها ندنشدمهلوا لاق

 رردا لقن هره رو هقاوساو رازاب هلیس هفساو رازاج

 هبت ره نک یو نشود سم و قع ند هاشم زا رج لح وشا

 یفیعح یرهود لح فید هد هسا شلبا قردلوا یر لا و هد هم دق هنمزا

 هراتعو ندطیوح یداو هله را روک كاج وک هدلوززو,دوعض هلکوب

 راح داو هب هخانم ةَ هدر ٠ ردبیک قولو مه هب ه>انم ند رزوا

 یک قیرط نود داتهح قع نوجا 9 ید ول هد هسلا راو یلرط

 : راض

 "یداو لوب ك u او شان ناس هدناع لوا ندن ول

 ینلدفشا ندزارج لبح كلو ۰ یدا کا ندنرزوا روعنص

 تالو قح هلبحآ کی وشا ندنشدآ وا فووتم هنساشلا لو اددع هساا

 زارح لبج هدنساشناو لاعاو شئلوا ادب ندهخانم هنساشنا نها

 ناساوب هدروک ذه لو 0 رد شا تولک هب وانه یسلاها یاس

 اشنا ۳ هب ای یا نده ران و برات ا لرم ىدا

E EIS 
e 



 ي 4V و ۱ ۷
 هرو له تاراسعا دلا یندت وا تا لا رال ن ۱ تاعوفوو 4 : رکبسع تاکرح مه هدنفر ط هلیلف تدم ی هنا 

 نيک اکد ندران 99 ردنا رفتسسا ۹ "ةقیح هک ردشلرونک هنادیع
 ییکش هرزوا لوا سهح اکا یداربا ید رآها نائوا اشنا ولنم
 یدبا قلرضاح رب نوجما یتکم هبدشر نانلوا مفصل و زر

 ها لول وار ور هددوحو نادیم كا رحاو هوا سا رف ول

 هلاوتم تامادقا كن رات رطح اشا راع دجا هلاراشم ريشم درع

 ردلکد راکنا یاج هدیشدنوا هلیسهر یرلترغو یعس كن روم أم

 هلرهلریو" هيلا یسهرادا صوصخح نویسهوق رپ هروک ذم تا اشنا یتح

 تیالوو بولت وط هل.تفرع» روک ذم نویس وه یتافراصءو دارا رب ره

 ماست تایفسص نالوبعوقو هدااح یسدا وا هدنتراطد نر نا

 روهظ یک یهناعا كنا ماو یدقن یارجو نالک هلیمات هده هتالو

 ٠ هن هللج ةن رخو ندرلهناعا وللثع یسلربدشلاح كراسبحو ندنالصاح ندا

 ردشاإا رايت قوج كب نزسهلوا راب

 یک تی نانو هدنب و رمسسعو زا ندزودرا يا یجچوا

 ریتسع هلتهج یکیدلدنا لقت هبودرا ید یزرواط هناهاش هماط)

 لدن رل و نده رکسع مقاوم :یراقدنل ون ك ار واط روک ذم هدنعو

  بویلدلکب راروبا و كج هاک لواب لوا كن روباط طاستحا نالتتوط
 یجشبو شک مزال یرلاری دنا هرلهلکسا هرزوا ققلوا باک را ناسه
 رولالع رب نان و هدهد دح ندرارواط ندا لقت ه ودرا ید ندودرا

 كعا لیدبت ییرواط یک" وا نالوا هد ۵4 ر لبح كالا طا تحا یش!

 تع زع هد دح روباط ی جوا روک ذمو  شقلوا قوس.« دزوا

 ردا: تاصاومو
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 دارا ا تن ا اج وا كالا یکدرد ناك و :دوشللا تب
 هما ادت هدر و ذم لخم قترا تولوا لیمکا ا یتیا گو تر رخ

 روناط هللا روباو كج لکو شوا باج هبهدیدح ندنفدلاق موزز
 ید یرما یسملوا قوتس هنداعسرد هلعهنازجاع تقافر روک ذم
 ۱ ردشعا دورو ندرشم فرط

 لوالایر ۱۸ ىف كنافاپ راس دجا ةيلاراشم یسلاو نم قلارا و
 نوا یودرا یجنریو قتراسظت ةعفا هنسهدهع هلیحرات ٩۰ هنس
 هنس لوالا عبر ۲۵ ف ید كناساب تولآ دجا نالوا یاکرا نر

 یکلیلاو نغو ترازوو یرمشم ةیماس هر ةنسهدهنع هلیح وا ۰

 ییدلروب ناتسحاو هیجوت یکلزمشم نوبامه یودرا یجب هلبماعضتا

 ردشک هلبا هنس وپ یربخ

 ینوک هعج یعرکس كنار رخ ههوق رع هنسو نی رسکمک قوح ندهرا

 قاکرا سر روک ذم یودراو یراترضح اشاب بوبا دا قحال "لاو

 لیعاعسا ظفاح اولربم سر هب رح ناکراویراتیضح اشاب ترع قیرف
 یتبج هبنامودراو رلکیدیشر ییاقمعافواضرینالاربم هس رح ناکراو اشاب

 ییغیرتوق یصتم اعنصو ودرا تئیهو مالقا نیرومأم هلملابو كب نیما
 نالبروس نیتیعل ةر. هی روت لیوحم هنکلفیصتم ہد دخ كاشاب

 دیکلمو هرکسع نرومأم راس اهدو اشاب دج ینرصتم زعتو اشا وترپ
 هنهدندسح هللا روپاو مات تسروا ندنرروپاو یسهناسموق دن ول "فک

 راب دلوا لصاو

 ًامحوتم هر اعض ہرکص ندهارا نوک یکتا هد هدن لح یرعسم "یماس تادو

 ىلع هبلایموم لکو یرصم جد رروم ام لا یکی راةدروس تع رع
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 چواو ۰ رد وا مازعاو قوس هن زلتمج منو انس هلن هاو كب

 e تع ز رع هافنص :e اشا و ید هرکص نوک | 1

 هد ا ار رک ی یا E ا كوو فخ

 2 یسرا وج یحزوتوا درود رهن و تر > ندهدن لح امحوت ۱

fهناطاس ةعلو ینوک ج کس نوا كند واتر  ûردشمل و اتلنصا ود  

 نداروا نان رولت رب و ندهناطاس ةا ۍراهنهار فراسصم ركو

 لخت نوا یرلغلوا مارعاو قوس هراهلکسسا نانلوب راوسخ هنراتالۇ

 كندارفا زوک ذعروباظ هلمحولوا ندنسلوا شلردنوک قرهنلوا بيرت

 هز هلکسا نان 2 راوج ةن رل تكلم كرهل رب ویرا هیهار تاف راضه هلناشاه»

 ردراشع وا ماد رعاو قو

 یررواط طاشحا هثدل وا لضاو e رارزباطندیک ندرلن وامه یقدزا

 ح و رشم لاونم ندروک ذه لس دل رولک هب هبناط)س عاق 3 رد ید

 ردراشملوا ۳9 قوس اهفرم هتن راس ال و ین هلج هرژوا

 ینم یرلکدللا ارجا هدنرزوا نرو كن هیطامتحا < هف رف

 رد هارو یدلوا تراسع ندهن تارا نالوبعوفوو تکرحو

 یس ما هدرحو هبرفس قاشمو تبعات ه ردکعد یدلیشالک1

 تاسویلمو راخذو دازو تات هروک ذه ٌهقرف هکندلاق ̀ نولوا

 نارطضا راحود هدنراصوصخ هب رکسع هغ زام لعاب راسو تاشاعفو



N 
 مزال ید كس رلار و 9 ¢ ردیعرلشمال وا هیت ول ۰ زره هرلشملوا ۱

 ندا ۾ كربعو ۰ نیت سرد كنهروک ذم ۰ هو رد ۰ اک

 هيطاتحا ا انک دهرو ذهم وب رک ذلافلاس نالوا مهناز جاع تد وع

 هرارقتکو ش رابرد * مدمروک یی رلک دکح هقاضم هلتروص رب كن هناهاش

 قبرق نالوب یسر مزاول تفولوا هسا شانسلاو شوا ضرع هنره
 تالاس را هللا نانل وب هدنداعس رد و سن كن رلز سصح طظداح

 دف رفرب ذرب یه رز . rهو رو ۰ نا ا اوا 0

 نیس هنا ا هن و سهراب هن و قالسح هنو جآ هز لدن دا روا

 ردقو هلیدرفرب شلاق نسناواد هلو نیدقاش هدهناخ هتسخ هنو ۰

 ها وترد ها یس هعشد ندب د وس ش وف هتسلا ۰ دنا لثنم تمص ر

 ات كن هناهاش هک اسع هدیهاش دات ترصح 3

 ل  iس ی هشدا ا یعووو ۳3 سعر ا

 دم راعو تام هسخو ۰ هلو شک ورلبا ندنغلزمس دق كناطداضو

 لج اعطقو الصا هن دوجو ناصقل هدنرارابنا یسرادا هقرف كنه رکسع
 ِ ۳ دل وا ۱

 < اا اص دام رود هفرف

 هر قلماتمع ًاق دنتهدمعآ رخ وم هدن ول وا ۱ نیس
 ناسحاو هيج و نی

 و روم نیعع فک و كل اصر نانلوا بصذ اما تنول نه



 ندا دورو ند داعش رد و ردرلشلوا قفوم ههرادا نسح مت 0

 .ددمتمو یسلدا رابنارد هلیاجارخاندزاروپاو كتهیرح تام راشد ق
 لا ماوس انار ر تفون نسکشز دنا خان نار هب هب :رکسع مقاوم 1

 هارلسیا ندا قلعت «هیاسح روما هلايو اوا تام و ریاخذ

 فیحص تبث ناباش تیجو تربغیراک دلبا راهظا هدنراصوصخ یسهیوسن
 ردروطس

 ۱ و ید قوم هریک جاو ك د اا یالاربم

 هدعو وه یتتقره بودا ترغ هدهحرد طا رفا هدافنا نسح یراهصوصخ

 دتسح دوحوم قرهلئوف هماظتنا لاح هسیا شش وا لیکشت هناخ هتسخ

 یوادن هدنس هناخ هتسخ اشا ردیح هدیهاشنش بانج "هباوتفش "هلاتس

 ام هژ.روح و هلام یر زا و قر هلیفاب هنس هجروتاوا 1

 اولفشدر 

 ارپ ندر وا نا دیار نع یداوه یا ا
 ذهدفنق كتيطاحا هفرف م رد هوا تک ندنافو نالوصوقو
 شک اراتعا ندنس هب اغ لزا نوناک یس هنس قلا یاسین نالوا یلوصو

 هرو هذع هدنف رط هام گن رکن نکد هنس هب اغ ییاسس یس نس رب

 نیس هیطاشحا تدم كلرکو رکسع نالک ادتا هلیلیکشت لرارویاط لرک

 قرهلوا يسهلجج كرانالک هنرارب لرکسع ندیک ؟الادبتسا هدیودیا لیمک
 ردقو و « ردشتنک بولک دارفا روسک كب یکیا یعرکی هروک ذم لحم
 تایفو روبسک كب ترد هدنفرظ هروکذم تده هن نددوجوم

 هنکل هتسخاوفیزوامم ندزوید كر ندنایفو وبشا ه ردینوبعوقو
 هدهدنرارب نالوا یساوه العا لا كناند هک ردشعا تافو قرهلوا باصم

 یخد كتسا وهكيلقا اکو ندنشدل وب عوقو تا ندکلدتسخ رول ذم
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 رار هلنارلدیهش ندا روهظ هدرهبراسح نالوبعوقو هلتمج ینج هیلو
 هک روناك مزال قلوا روسک زویحوآ كس یکيا ندبا تافو ندهر اس للع

 للغ هساز واک مزال ماو ا لحاد هناسح رلندنا تاف و اع ورخو ادهش

 هزۈك ذه ندق كع هش ود نود ردم هدر ول ردنا ناف هندهر اس

 فن رس تبعات و هدنرزوا هب رح و a تاک رح ًاراهنو "الل هدزف رط

 قوح یعوفو تایفو ردد و ندنوفرب نالوا هدولا کیدو نانل و هدنحا

 ۱ .دروک ق هفرق a رد هه كن کد دک هع ووو از ك  ندتیسد وب

  ردفوا قح تنفس و هب وکتفک ید دزد تف نک یی

 0 ردلٌاوا هخلاطم ا هدرا ةدراو ز هقرف رک ذلارام ارز

 ردک رک كما فاصلا ید هدناب ویو
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 بوس

 ۶ ا كن وتو ییهاسنیج و نستا كال نک ۷

 تاتسلاهاو  یفاطاتانماوفوباو . ینهنابنافوفكتسضاراو

 م را تالوصحمو یراوطاو یا داغر اناس تور هحرد

 هدافارغج۵ دن | یرلذجر یا _ رومعم و یمهعانص و

 كن هر وکدم ثاحبا ندسنفجهللوا ۱ لاس ث ست الاب ر ارا هک احیم

 ريشا موزر المسا ضد ه دارو هل قاع هراروا
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 دقو تلا هدنساصف مما لاج ر هدناخاد قار هسع و وش 3 1

 ی و دهسسا روذاوا تاور یییدنلوا ا اردا |

 ہا دم ولع أ اكو تلا | ملج 5 1 ارطن هک دل 5 وک یندقج هلس ل

 RE دوففم ات داع هجر اروا یسردمو یملاع

 ندنغیدلوا املعهدرلهسا ندنناحصاهشد تالصو لصمیاها امومع

 هجن داع كن هروک بوبمتشا ندابهقفو الع یهذم ناکراو ند رما

 قرهراو هداسف لو نوت یراهدیقع ندراودلوا f دیا اغاو ادا

 ردو ۷ یاح كو كا هتشدا ۰ ردراشلاف هدنحبا لهج مالط انداع

 ردلکد لباق ی نوحبا تو فاصنا لهاو

 رما مالا داحتاو ا ورشم كټعودمو تیبا  هکنوچ

 هایی اتاط ات هرکوا ا م ضورفم

 رصحتمو قأع |تاکو و دامت دامتع جز وا نیک هر اب ایهذمو اند كف

 و تاذلاب نوجا صاوخ هساو « ردعورفو لوصا نالوا

 ۰ دوخاو كن راظءاو نید یاهلع یخد نوچیا ماوع بولوا لصاح هلیعس

 رسا عدس و ق رفت شارف رە وا تاصمهلهج تا 2 سم ج ور
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 1و

 0 را یدمش ۰ یدشود هنلا قذاح م <S سج هعطق نالوا

 تمهویس ەل هلاصحتسا ییلج اعهراح هلن شح تاب < هژاب هاب اهادم

 و ایا اعطقو الصا ٠ ردک ک

 هو یرع ا هدرز از دو ها یسهراح یمفد ااا دم تلع

 هب فرع, ناسل نده عفاش یاملع الم ردقمردسناو الا اتش

 بزجمو لاوحالا طوبضم ندناوذ نابلوایرلهقالع هجزانطوو انشا

 مل الاجر ) گر هلبردنو هک هنغاجننس ریسع فوتلوا ككرادترلتاذ راوطالا

 رر هدسنجبا 4 )ب ین هللاضف (رهش ینو ( اه ۱و4 لئاحم) و

 ۱ رار ندهعفقوو هر ریما ءیضارا ا قمناو lale رسا ۱ د وخان و

 هتنارحو تعارز ردق هب هج وف هنلو یراتشدعم رما ار هل و

 قرهالوا هب اعارب رخ ندیرنم یک هرابتو محو یاوداو تالاقامتم

 هددجاسمومماوجهروک ذم یاملع بواب دنا نطوت هدهروک ذملاحم

 یهسد دداقع و سل ردب ههف ملع و ثادح ملعو راسها ملع

 یداحتاو تفلا نشح رار رو یععاطاو دا قا بوجو هتموکحو

 رددنال كل ا رومآمهلطعوو س

 ۵ لب و ۱ دہ رو دل کو دن سهام تلیهماع طخ

 هده دلوا ندرااروو ۰ روسالوا من دف ها ۵ مولع هدردامن ما

EDINA A E ۳ Sm 

 ت
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 هفرطربجییه ندنش دلوا نوچیا صاوخ سردن وبشا هدهسلا رام لا 3

 كاي راحرب ابداع زر بنا یخد بها یک یا 1

 ۱ یلاها راجو .. هراایح یسلاها هما هله ۰ رازمتک هل هب هب رف

 داش رارام هح وا تراع: ا ریال زکلاب یرلسضع ۱ هب هماپ

 رازمهاش یراودنک هسلک مزال تامتا نظوت هدیراهدل ا

 یدلوا هب عفاش یأملع ol فر لا كاع هل تهجو . راردنا نط

 ةظءوو هیسردب سا هدرانو و ۰ رونلو زا كهل هد ز یم اع والم

1 
٠ 

 ترک یننحو یفاش هلتبسن هناها بهاذم راس طقف ۰ رازمنا تاعر

 هسشتح یاملع ۳ ربع ید نوجبا هبناع ةطخ ندنشدنلو هرزوا

 هعر لاو سه هدرلارو و . ردراو حاحا هداب ز هب هعفا شو

 اضنقا قمردنلو هدرااضق مان نارمعو هل وطو عرب و سشاوزارغ لو
 | ا

 یرار و عرش تاس نال ردو ھا رافاحینرس یتالو نم ی

 ندنهو تناطف تاب راو نداک زا و انتها دیو رع ناسل هحقداوا

 فاطوو هل 4َ اس تسهو تربغ یافت تست راددنالوا

 ندنراودنکلردبا سا رد یخ دهی ذ مولع قرلوا هدنحراخ یراهفلکم

 نوسنلوا هدافتسا هلتهجره

 ۳ هی دشر رر هدزمنو ربسع هدلاح ره یخد نوحبا لافطا هس رت هله
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 تک هدهدبدحو یدضر بتکیرو یدادعا بتکمر ا

 ردمزلا لیکشت یدشرو میانص

 ۱ ۱ ۱ داد تاجو “س دال كجا ردك هرااروو

 ردبالر 9 ندنرات الو

 ا e 4مح ال و

 اش هربناهج راطقا اونو اوو ا دوا
 ةر زج ملط م  هدنارتقا دعس نا وا یتیدلوا . ادتها رشته رشتو

 یدشار وا یملاع ها عودجو ما شاب اضو ع ولط ندبرعلا

 یدما تا تماردصهو یهلا نیم ند راسا و

 یداوا برعلاةزج

 یمپآ هاکرظننیف رشلا نیمرح نالوا هدنرزوا . هکی رعلاقر زجوا

 تما هلمحلاب ناساو هدنرزوا ضرا رک هلبایلایر لیلج رما قرلوا

۱ 

 یدنل وا نعمت عامتجا رفمو هاکنراب ر هن هیمالسا

 تفالخو  شلوا مداخ نطالسو الخ  هکنیشرشلانمرجوا
3 

 ۱ PON و اشسا هطو من و احیام هب هعمالاسا نیطالسو
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 تب رعلاةرب زج ینارضح 1 ماظع ناال 1

 كناجا قرعلا هقافتاو داحنا اد هلیلاوحا حالصاو ىطب رو طب 3

 ناتسدنهاو ۰ راشعا راغلراک ادف ردقوهدنلو یسطفاحم ماندنی راف ا

 راشملا تامهمو رکسع قوس ددق هن رلاکلا

 کد دند.بسو ها 19

 سوف رویش هس یک ناتسدنه .هدک ان رصع زیشیدنلو و

 هیطف نازو ترانع ندقلها شدا نوا ش ۲ نالوا یواح یە مااا

 یدڵوا ندن افاصم هرتلکنا همسح

 ناک دمتسم e امور يوچ كب هدناحابس ا زا

 یدربک هنب دارا

 مویلا 0 رطدسچا برج رالکتملف هن رزوا همسسج رب زجرب ی هچا

 كنملف ید هیمالسا سوق زوم جابه ۰ روسی دی قضت

 ۱ تا دچک هتساع

 ۱ هژر ورا رهخسسا همش هدروا یر دس ندفرطر یاطسو یاسا رال ەبسو ز

 راروی, دیا دوابو وجم ینراتموکخح مالسا قوچر
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 تعا قدهلاواقوس هر دو هبهس اغ دامخ :رگردندیسوا

 هدناخاد یالو نگ هلسات ودرا یجندب و ۰ . ردنشمللوا عاح را هنسهعدق

 ردشلدا لیکشت ودرار /

 زمهاشداب هرزوا نون تمکح نومضم (نوممامكوللا ) هکردندیسوا
 هر هنس تنطاس ادا تح ین هناع هطخ یراترضح زمدنفا تممنلو

 هطقن كامالسا لهاو یساساسا كن هبماللسا تفالخ هلکنو « رلبدلا

 رایددویب دیہات يکحت یا

 هسلکهعوفو تاطبو حماس تام جافر ۵ ندقرلجا لا کا

 تقولوا ابجع یدنا كجەجكه نیلا باحا هناع ةمسج هطخ . یدبا

 یدرولوا هن لاح لز احح

 سوفن برف هوم حوا هکردب رغ باهذو .بیجعرکف هپ و
 تنطاس هرادا تحت تك هعطق نع رار هلربتسع یواح ین هسمالسا

 ڭرەدىا ثع ندهلام هقاضم ییالوط ندا شمللا ه هنس

 روم روا رص

 ٹاود ء ردهدنرزوا برعلاةر زج همالسا تفالخ هما ا
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 دنولاوحا حالا وخ ست یزج ماودلا یدبا اس

 نسا لاداو فرص رلهن زخ ردقنو هساوا ندم | نلراک ادف رذقن

 نکم ىح ۰ زتک هشوب اراک ادف نانلواو ۰ زنا بئاغ امعق والصا

 یخ فور هی زا هطخ ندش رش ماش لوا ندر ره هسا

 هسا طخوو نوستب لاتا ردو را ا

 هریک راپناو ا وا دیک نداوواردق هبودج ات ا

 ید نان تاع نوجا هما هب هب وسا هدیضارا یک

 اف اب طخ مہم ا ا امزق كا رعااةرب زجو . ردقوب راهضراعر واوا

 ۲ تك مر وبا < تادیلتو تام هدنفح برعلاةر زجو .ردش رطو ید

 رد رطو

 هوف ی ءیضاراو هوت برف هنولم حوا یالو نسج 'کتادام

 زمروک ر رض هنس تنطلس ۰ ردکام هاب

 قرەنلواذاختا یم.هیاس 7 3 رجا رجب س وسهدنن امز هضامماطع نیطالس

 بولر دنا اجت وڌ ولف جار هل ساشا هس رح ناامس هدروک ذم لحم

 كرلىلزىكتروب رە دیا دش دما هدنرا کد دنهو هحاو هره و رمجا رب



 تی 7
 ,   هجنوو . رونلوا هظفاحبم لخاوس هروکذ م لاحم ندنرازواعتو ظلم

 یدبا رولوا نوجنا برهلاةرزج درحم قلراک ادف

  زمدنفا تنم تمعن لو و هدا كماودلایدبا هنامثع تاود

 توق كا یخ د هج هب رحب و هدر راوتر دق هياتس تا .ررصح

 توف لارو لوا فالسا طوبنم هكردشمنلون نامو تقو

 نکیازاو یخ دروع هطساور ی لف هدا . زد یک ا

 برعلاةر زجو رجا رحب نواس# ی شوک کر دراو ثاجوک هناحع

 روک ید راتاو هدنسا رم دج هدزلوا لالوج یاشاهم هدنلخاوس

 9 9 تاقا زادنا 7 ود نون

 ماما هلا اشاب رعدز وا هدنسهرص یعاق و یسهنس ۸ هدد دلج یجنر

 هنع كکب ییطامم راشن الماح ینو اہ ةا یالوط ندنهاقو كہ

 لماح كلا یوم رب« ۰ یدیا شلدیا دوطس ةنیحص تبث یکدساک
 رد هلحم وبشا |-مرابعب بولوا هدا-علا ینرع نونام ماا ینیدلوا

 ردشمنوا ۵ واع هل ز بونا 4 7 یخو 1 هصالاخو ق ر هئلوا

 ییلداک ادف نالوا هدنقع ت رها اةرا زخ ید روک ذم ییاع همان هتشدا
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 رادیصا هن ترصح اشاب نسج لاو هدوم دلج هو : زودی 1

 بوت وا هعلاطم هجتیسع یا كة رش رما حردنم ینزوص بوابر وس |

 لییلح راد لوا یسههطذ ن ۰ نوسلدا ترم نازبم هد جلس

 ردشمناوا فیصوت هطرلدکرت ( هکرابم نک اما لوا مو ( راتالا

 4 شل ند هر هود ۰ ۰ ردانتممو مم هجر دوا برحا ار زج ا

 ینینامشع یر رفظ ملع كرەديا لس ن هدب درالح اس هل هل نوامه یامشود

 ردنلغتا نالعاو ارا

 رادصا هرم ماما ندرلفرطیرترضح ناخ نایلس ناظلس ناکمتتج
 (ردّتروص كلنوامه همان نالوا شاروب راسو

 اف لازال یئ اقاخلا ىلاملا فیتل انب اطخو ىناطلسلا فی رشلا الاثم اذه
  یوملایربیکلا ربا یاهنلسرا ینادمصلا نمیلاو ینا لا نوما اعاطم

 هك لاةرجشلا عرف یبسنلایبسحلا ینی زمشلای هلطاایامهلا یربصتا

 فرش ن رهطلا) ةنسلاة.هشاهلاهلداسلست هب ولعلا4ب وین هباصعلا زارط

 لصت لازال هنا یرکلاهملعل یدبو معا ءان و مت | ماس هصخت ( دل

 اطلس اض رگ هلاق و هبلش هماقو ادل هصالخا ةش رشاا انعم اسم
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 ۳ ماعلا تا و ماتلا انرکش لاصح كاد یضنقع و ان نج لاهدبنا و

 ارزو مم نمیام نیقباس م ةف را رماوا زرال وهتناکم ید بیات

 ةا تالا كات متن دنا دال 4 اشا  نایلس تل

 مس لک كلذ رمثمتساف دانملا لهاو د اا را راد ماقوداهجا هتل اما

 مجرف هک رودتم اردق لار ما ناو ز چ هللا ردق عقوف ورم ته

 کلا نمک دیز # رکلقدق دنوللا نمةض اط دجوفهل اراشلا ایر ز و

 .دابملا ىلع مسلط داز و ةبعرلا یذاب یاشملا | ةا منم ل ا و ا ۹ ۳

 مهراد قو مر فو شاهرود
 ةي رشلاانکلام نم دییز ةکاع تراصو ميديا نم اباعرلا اذقتتساو

 مک دا و توتکمو ک هب د نم زرا 9 ةا اهن اعا ىلا داعو

 بجوع و اناتعا نداللا انعابتا نم اراص اماو انن اطاس ةعاطل نمضت

 تو هدولا نسح ا هل راک مکن دنع لصح كاذ

 اسعا ا درتلا فسا سالا ةتسلا لم هنع اسب ناکام
 هداشتاک ام رعغتو كلذ فالخ امهنع نالا انغط و راددلا كلت نم ةميرشلا

 اتاوو رک اسعو اتنایما نی وای مقو ها یاد راع اعم ناتو

 اطخلا نیعاذهو رمالاو رومألا اهررض مع میافوو راک, اخ دالبلا تل
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 ال لا نآ) مهو لقعهل نل حوراا باهذ هیلع بر ین ا 1

 تالمدقیماسلا ف رألا انکلم قالاف ؛ مهسفأا اماورینپ یتح موقنام

 الا "هرهاملا انتتطلس تراصو اب رغو اقرش ضرالا طاس ىلامت هللا نومب

 لها ىلع رصنلا تابان انداعس لجم مقرو ییطصلا ینلا نوعب صم از رب

 لضف كلذو ز ضرسلامو ىلا داهجلا ةنس *ابحاب كولملا راس ىلعو رصملا

 رک اسعو ضزالا ف ثكميف سالا مفتبم اماو (ءاشدنم هی هللا
 تکلس امْیحو تطقل تطقس امن او تطرح تطرحنا اعنا هروصتلا

 ریقحالو لیلجالو ری الوربنص مه زجمیال تکف تلح ناو تکلم
 فا هام وحت نوللق ةمذ رش هروصتلا اا اسع نم انبل انشولو

 یون و نولتتم انر الو ان رمالرحبلاورملا نم انیکرو اناشم نودیز وا

 كفل ۱ رکسسلا عب دو هلالو هوقلاب مهدشنو دادعتسالا ؛ مهددع

 لصاتح رماو شیجلا قحللورحبلاوربلا ءالغ و
 دالبلا یف مهلوا زوکیو مهرداصب مه دراو و مه رخا کتی ل

 اتاط هردق مکف رمن حاتحال و ةيمحملا ان دال یف مه رخآ و ةبناملا

 ناسا واجیتایوذ وللا نافانتمزعديدشتو اتود ناکرا دین و :

 نم لع ارهق هغ رشلا انتها نیمضاخ نولا زال ناکمالا و رل
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 دوهشم كاذو ی لاخلا دنع مچ قحلام " هاش مهسود

 یا [9 ۰ یه هبلع ی بلغ نکل موتکب سیل رهاظو مولسو
 مزالونیرهأطلا "هوبا تيب لهانمو نیلسیرلادبس ةلالسیم هنوک هی
 هفرمنو هی قرشلاعاسنا لق هه نا هفیرشا اطلاع سومان ی

 لاوزلا اب نصحت لاسبجلا یا یوآ هنوکو هیلاریص و هب لحم اع

 لیج لاح لکل ع هریمدن هرمیدنو لاحم ا نبع اذهف هجين . كاذ نآ مع و

 اک رفلانا 4 محر نمالا ها ما نم موسیلا مما م اع ما ثاد

 0 شات اد هنر شل رماوا تضتقادقو رفم اتنطلس نم براهلالو ؛ رزوال

 هب صتخلا ماسشتشالاو زملا بحاص مارکلا ءامالا راختف

 اشاب هتملك تذقو هنادعم تماد ( اشاب نطصم)  مالعلا كلما

 هل هدب ول دنحلانمفالا هلال هتحصو هروصالا ایا لع

 مارتحالاو ردملاوذ ماركلا ءارمألا مال باعا هانک امج اا

 هلم تماد اشاب (رمدزا ز مالما كالا "مانع دب زع سمت

 |معبلعو اهد دو اهاثم انشسهو سراف ىلا رملا نم ایعو هتمعت تسرحو

 رخ و نا (اشاب ىنطصملا ۾ هی رشلا انعم اسم ىلع ضرعف رحبلانم
 تالا الت ا نمح ىلا ر حبلا نم روك ذملا شحلازیهجت
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 نم قوا 3 لالا ن .راطتالا کل لهاهلعام و لاوعشالا ی رظنب و 1

 لسصتق مملطا انا زهجيف "رو ك ذملا لوشلا الا ااو فالخ ت ذاا

 رابخالا قمح باوجلا دومب نيح ىلا كلذ ان رخاف پجیام ىلع هللا

 كلت ىلا هبلاراشلا (اشاب ییطصم) لوصو لاحف هدلو و مامالا نع

 تملک لا هتمداخ ىلا رضحت نا دبالوراطقالا كلب ةزارقت و رابذلا
 جسم ردص و حرشنم بلق هات و

 ۱ ةَش رشلاامجانبح تحت لک و

 انرماؤال امضتم انرکادع مم نوكتو ةا اتعاط تحت لخدت و

 یاعصم: ناف دعاقتمالو سعاقتم رغ دعاو اب باف ىلع ةر دا

 هرماو اتمالک نم همالکوانرما ةفلخ و رک اسع اشا هیاراشلا اشا
 دّقف هلا نم و اعاطا د ذغاطا نم و ابن نمةبنو ایرما نم

 رهطلا رکفتلف ةفلاولا و داشنالا مدعو ةفلاخملا نم لاب ذومن و انا

 قشو هللفغ نموحص وهندقر ن هنتاو هسمر لولح لق هسقن ف

 محر دقف ةف رشل اتنطاس ىلا مفنا و كلذ لمف ناف هرکس نا

 ةنمالا غولب و تا ا ةلدأملا انتلود نم یر و هتحهمناصو هسق

 یشم وات ءال تست لخداذا هاو ةياپلا دح ىلا ةدابزلا ت

 ةف رشا ما هن ۳1 مت نرک الا ما و نم ةمافتسللا لع
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 عزانمال و كلذ اضرب رب یه س تکلف یی اع

 نزحت الو فعال! نر افلا نم تااف ت تلف ثحف ذ تالار امف هل

 هاب داملا و لصح ناو (نیمانیکم ۳ موللا كنا نما نمكنا

 هراكملاو لالضلا ین كمہناو ةفلاخملاو دانملا لع رمتساو ا

 نکلو مه انملظام وو هديب هست كامو هتق رب هبنذ صف لاضلاو

 نو رخی) نیللاقلا قدصا لوق ف لخدب و ( نوملظی مهسا اوناک

 . ثبح مدنن مدعلا یلادوجولادعبربصب و (نینم وا یدیاو مهم دمو
 هلا با_تکلااذه رادصاب هبطانتحت و هب ةفأر ارذح دق و مدنلا همشال

 ا ریقح الا داتا را و اههل لبق ال دونجبانت فلات ناف
 اذعاهلاخ نم ىلع واللط ال اهلاس نلیه ین اه لا اتنطاس نم
 ةَ مش اتمالع و كرذ ىلع دمتعیاف باوصلا ىلع لدب ال هم والی و

 و ا هی

 |دیسهخرت قر هلوا هصالخ كنم زوک ذم نوا ةا )

 همشاه اه الت هام فی ما ماهاش فیرش ناو مشا

 .یدلددنوک نیا فرش نب رملعم نیو 4 ول ۳ هس



 فنر ی
 همهناهاش فرط ًابلاقو الق ۰ زردب ازاتم هللا مع هاو منا مالسیناز

 سد هعماس اشاد یقفاوم همش رش یاضرویصالخاو دایقنا نالوا |

 . ردشلوا مزاتسه یزمرکشت یا ندننیدلوا واه

 یه دنه دال هل دصرم رح دص ۸ یساحا دا هنس تس

 . هرزوا كتا داف لهاو تانب لیکت و برض و داشكو حتف
 زمهط رش رما وا هدنفحیازعاو نیست كناشاب نام زممظعا رز و

۰ 

 یاضتفمر و هرلدلوا ناداشور و رسم ںونل ەد رم ن ومره هدقدلوا ردات

 بوقیچهنج لحاوس هلتدوعو تیز هدنه هیاراشم ربزو ی آید
 ماط هرزوا دال و 3 كلمتم یس هد هک دی ر م ند هک فلام

 ی راز وشرشو ددو هس رت یسهر٬زدنول نالوا مكحتم هللا فاستعا و

 صالختسا یابار و اباعر ندنربدمت و لغت یدانا هلا دم و عفد

 ندن افاضمو تافحلم زم هلا هاش كلام یس هد دم زو ٠ یدتا

 هدنکدلا تلصاوم هغ واهر وضحەلت دوعندر ول دم لحم ۰ ید وا

 شو هر داشا و تعاطا هم هب اهاخ فرط دل کر دب و ا

 نالوا یمذتم یزکتیدناو ند زمعابتا هل | اسلا هم ناکام هو

 زکتدوبعو نصالخا نالوا لرو صو و «یدما مت دقت یرکدزاب وام
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 یحم قادصو تدوم نسح N نوچیا كرس هدمهناهاش دز

 ولكە زما و | فرش اسا ندرابدلواو ۰ یداوایدا هلوصح

 ققحت حص قر هللوا غيبت زڪ هد ورسم لاوحا یخدب هند

 هدنفالخ كمقاو نوت نوترارمخ زشدلا نالا طف . يدا

 یاقوو هربثک تافالتخا هدزکنیهلزهناهاشرک اسعو ارما پرو
 قرهلوا لماش یرره هزومأم رکو هریماهسل 1 ون بولک هروپمط هرفستم

لنمو ی دوتمیحور كرانلوا كار دا لها ضحمو . رداطخ نیو
 .بس

 موقنام رعسفال هللا نا ب هروک هراتدب | كار دا و مہف میکت ۰ رولوا

 9 .ردسفاک یبرش لأم ییههرک تا 4 میش اما وربش ییح

 كلام مولا بولوا كلام هنب رغو هنقرش كضرا مرکب | یداب تیاتو

 زمهرهاق تاطلسو . رد ردق هجنراو هب رغ ندفرش مهباورسخ هسورحم

 هنئس تفسزعداعس لس و . ددسک یصاا ز را ییطصلا ىنلا نومب

 هلا رصن تابآ هنرزوا یکولم سو یلها كرصع هاسابحا كداهج
 ارت رک اس هک اد نم هو هللا لصف كلذو .  ردشلوا هد مقر

 هدنفو .و وشق نزسشآ هپ اروا هسا دارم قلوا كزا و مەن اهاش

 ادک یاب تاچوک كو ىرانآ . اقلاق هسنؤق هبەرنو ر واوا كلام هسراو
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 یراوسو هداب ندمهاکوام دوغ رفظ دونجو . زمهلق زجاعهسکرب چیه

 دوخابو كب زو مەسل اراد كمردنوک ین رادقمرب ند کد و نداهرق

 دافت ۰ زع رما ىل هاش کا دارفاو ارما ۰ ردەداز اهذ

 دارو ِتاوداو ت الا عاوا زمه دونج و هاف رک م محو

 یر و رر دشاالوا هب ر ودرار ی ودرار و .روهتسارا هل | هرخذو

 كزع ركع ردي |قاحلا ه کسر یرکسعر و رردلوطی رجب و

 هدزمهب امه تحت یرخا هکجوا ک دو هدنع دال یحوار یم یی وا

 هی ردکع د لدراو ناتسراجم دارم ندنو ج ۰ ردهدرلکلم نالوا

 یزمزع تدشو یزمتثود ناکرا دیشنو یزمتنطلس تنکمو تردق

 یحاص تردفو توفو جا هکنوچ ۰ ممهدرک تا هغ رعت هزس

 تانسا هراودنک راهسلوا كج هدب | تفلاخم هز كوامر اک !نالوا

 تباپم ندنتشهدو فوخ مهناهاش لیکتتو رة نالوا كجهدب |

 هسدا و . رارونلوا هدزوا عوضخو هوا کا شاد اناد هب هاوری

 و نااسرلادیس هلال نکل . ردلکد موتنکم بولوا مولعمو دوپمشم

 ندنک دت اهبلغ زمملح نوجما کنی دلوا ند ن رهاطلا ةوبن تب لهآ

 هرکر ادا یلاوحا بقاوع هزس نالوا مزال هتسومان ككزمهبنس تنطلس
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 نیعیمعز ی ردیف در .اجلاو نصحت د هلاسج . ردکماز زاطخا

 ره نوسناوا ثبثت املع كرکو المج كرك هریبدت و و ٠ روان
 نااار ن نممویلا مصاعال وه . ردکع دریمدت ی زکیدنکه دلاحر
 نكم قلو E مج اق ندمهارادجات تاو ٭ محر

 4 رزوالالکر لانا ل ردلکد

 .ءارمالاریماو  امیدوت باشا نط صم ندمارک ی ارما مهناهاش نامرف وبشا
 ندمهناکولم دوغرفظ دونج هرزوا قلوا هناعاهناشاب ٩ رمدزا ) ندمارک

 هّاحص یراونس كی کاو هدا كب ب وازم و حلسم يخ د

 ردشمنلوا لاس راو نیست كلر هلر و

 وا كب یا هرزوا یتمئوا مازا ندهرق كاذکو

 ۳ اک اار و ا نخف و دارو هاخج و تامهمو

 الرا ا ۳ ر اک اغا دتا شرت

 ندنوڪ دنا هجو ندارو تناشاب ییطصم هلایوم هاوو

 رک ندودراو دیار وا و ه,دهار يانا ردق هجتراو ۵ ۳ ار وا ارات
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 ۱ ویک ا سرک E و رط یلاوحا ومیافو نالوا ندناغوا وماما

 سم حایتحا هر کاو یواولم داش
 ینیدنلوا هم و زیهجت هسلا ردیا

 هرابدلوا هسیاراشم .ردسهج هوا مارغا و قوس ندهرق نامه هرزوا

 هسنم الک ر ره و قرل وا رضاح هنتمدخ رارب هلتسلبا رارمتسا بوراو

 زتعاطا و . لنا هام هللا باق طاسبنا و حارشنا لاک پودبا لاثتما

 هل زي رک انسعو .یلمتک هدنتلا زف رش غاجنس .بولوا لخاد هنتحت

 . ردصخرم لک و ندمهناکوام فرط هلاراش« . للوا دوجو كب ولدکب
 . ط .ر د زمہ ناع یه .رد زع رما مع یرما .ر دزم الک مع ی ح

 هدنا تهلاخیم اکا هکمیک .رولوا شا تعاطا هر هديا تعاطا کا

 هقح بانجندتفاومودایقنا مدعو تفلاخم .رولوا شما تمام هر

 ندوخ وا و. نوشا رکمت هکر لوا ندزمریک هرق رهطم . ز وئفص

 جنا هساروئنص همهنس تنطاس بواب | ندتلفغ و بواب وا

 تاود و ۰ ردنا هطفاحم و هلقو ینناق بودیا محر هنسقن یدنک

 وژرا و ۰ رروک یتاعر و تمرح ر ره و السا رب ره ندزمهلداع

 هدیولوالخاد هنسمر اد زهتعاطا و ءرواوا لا ةداب مم هنکسدا

 ربا قحالت و مامضنا هزعرجسع مز و هبا ر دیک هرز وا تمامتسا



 5 ۴ نر ۱ ۹

 ی

۱ 

 و ضراعم ۳ ا زمش رش نا كج هدیا ر ودص هلا

 ماعنا هلا ۳ ذا قحتسم هب افتسم مد کلم 3 زسفلوا عدانم

 ا را تیبا لاا راو رولا مارک او

 بدل موبلا كنا نينمالا نا نزحتال و فختال ۰ نسرولو

 ا مونا تا اف او نما کم

 كسا ردنا كلامہما هلابخ ! هراکم 3 لاو د ولوا رمت و

 شمت ا كاله هلكلا یدنک یدک ۰ نوسلوا هک و ثهازوک

 قدصاو ( نوملطز مهسفآ اوناک نکل و مه ا:مظامو ۽ ۰ نیسرولوا

 متر نو رتی ۰ نیسدولوا لخادهنوق كن اب بانج نالوا نیلا
 نادر و  ردک همدع دوجول ادم ( ندنمولا ید و مدنا

 د م دان هدر ر کلمه و هدف
 هماهاش یانر ۰ ردندزتتفش و تفأر لاک زمرذحت هل ردسصت و

 ندنرابدو نطو .ژرردن 3 رک اسع هقرف ر هدلاح گکیدنا تفلاخم

 اجلا لحم .ردقو اوأمو :اخام ر جھ ٠ زر تیر وروخ

 ِ لیلظ لظ . رددلقتم و ۳ کمک دد مةن تنطاسس قجاا

 ۰ رونلو هدنفالخ یو کمک .ددناما و نما ناشد هدوسا هدمهیاهاش
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 .زلوا هرزوا باوص ید تکرح والثم وو .رولوا هدیاذع "

 یتا هی ردتحح هننرزوا

 4 خیرات هماح

 نازوق لبج و درک و غاط هرق هدرضع وش زیشداو هدنجنا

 هدوک دم لاحم هدنسامآهاخادٌهرضام لا اسندبا روپ هدرالحنم یک

 یک دل ارجا كارهقف نالوا شوا مازغا وقوس تقولوا هشرزوا

 لاذبا و فرص لدنفرط تاود و هد رخ تاشرتو هب رک نع تاکرح

 نانو هدناتفافر را هقرف ر و ضف دم هسااع تاعمه نالوا شمئلوا

 هدکهسلا رمد شمادلوارب رو طض ندنیلفرط زمراشادقرا

Nهی رح میاقو و هروک ذم تاکرح ندنکبدمیروک هدر اد  
 یاتادل کو ومراشادقرا حال سل اک, ندنیسوب شلاقهدناسا ر یارو

 ترد و یاس زاس زاوا یک, یرافدلوا مورحم ندهدافتسا زمنطو

 1 ولحم هری دز مومع ی رلهر و رم تامدخ یحد كن اوذ مقاط 1 ندا

 قوس هثرزوا هیربسعو ها هلعخ هلع ا .ژر ولت هد شماملوا

 تدوع ندنمازعا تاد و قوس تروص كنهطامتحا ةقرف نانلوا

 همزلام هلمحلاب و تامممو قازراو راخذ ندا اضتقا ردسق هاو



0 % cvs % 

 یاس هلرهملک هعوقو روصقو یحارت اّترذ هدنقح یلپسا كنه رکسع

 هیلاوتم تاممهو تامادقا نالبرتسوک هدیهاشنمث بانج ٌاوردق

 كن رترضحزمدنفا تامیب تمعن ی و زمهاشداب درجمكنهروک ذمقرفو

 لاصحتماهدرلارواقرهلوا ندنت افد رت یراهر اکو لم را د تقف هوم رابا

 هناهاش دونج دارفاو ناطیاضو ناکراو ارماو ترصنو رفط جدن ییدلا

 یرلکلا راہظ | هدنلوب اغا هفاکم تیاظ وو همزال تامدخیخد

 هدافتسا بجوم هکلب هنطویانبا هلزماشادقرا مللس تيجو تربغ

 2 ا ا شف نم هتدصرپربخ دصقنرووا
 قرهنلو تادااب یرایضعب كن هجردنم میاقو هده | شم دیا دوطس

 تیم متیدمهناوتادلا ید ی رلسصعب و مدت هدهاشم نیملا ر

 یثم یانئا هسدا رو بولوا یتاعوق و رلاحمو مقاوم و

 هدنجبا هب فس لغاشمو لئاوغ قوچ رو هدنکرح و

 رر حت و ط.ض یردق مکیداس هدأ ققحن 4 رەد رادختسا

 قلرار هداغوو برح یاا ندزمراشادقرا هلتهج و . رد رلالوا

 ترخفم فیاحصحرد یماسالا لعیس هلم كراتاذ نالوا قفوم هن زار

 بانجو ٠ وا هلوا ی د صقن هدزم امت هکر دز اح یک ینیدملوا

 روصقلا وزجملامم هعا ضمك وزجاع دبع و هل انع و نوع كح

 تاذ و تاحردنم هدمها شملوا قفوم هنزارا زچان ثار هلوش
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 ةر ک دمشق رف صاف نالوا مقاو یرورض ر رحم لاونم ر هدرهدام "

 هشرکو نانلو هدنچبا ةبرفس قاشم و بعاتم رار هلا ر تف و هدنتیمم ق

 رتس هلیا وع ةدیشوب ندمیلشادقرا حالس نالوا تبرغ ر ومطم نیشن

 مرلبا ماحرتسا یتسلروب افخا و

 هتس رپ زود زونط یتسهضیرات لاوحا تنهناع هطخ رعف و هکردلاق

 كن الا ریس ه رحههنس ناسةط ز وکلا كيلا ادب ندنسهب رجه

 هبمور ةنسزوقط ناسکس زویکا كب نالوا فد اصمو یجنشد یک
 ندمشدلوا شمر و ماتتخا هنطرضور رحت هدنوک یجنزکس كن ار زح

 كج لک هدوجو و عوفد ناف هک و لی هم ندر لا خیرات ۱

 اشاب بونا دمجا ولتاود قحال رشم ید تاعالصاو تا ارجا نالوا

 ممد هرچه هموقرم هنس نالوا یرلالصاوم هب هدب دح اس رل رض

 عیاقو هللا ری رحتو طبض ارابتعا ندننوک یجنش یکی كنبرخال

 نانلو هدنلخادیت الو نع یراملبا دنم هصح یط ویانبایخد ندهنآ

 راح *اموزرا شو راک ندن رار غو تغ كماث هیفرامعم باب را

 ( زرللا زا ارو هلوصح



 هک افارفج همدم

  یسفارفج لاوحا كيرعلاةریزج هلل راتو تربغ "هرم كفراعم لها درج
 ۰ نداسیفارفج بتک نالوا شهلوا فیأتو عج هرزوا هیینجا هنسلا قاطرب

 هدننایم راایفارغج هک رت نانلوب هدلا نیک د هیدع بونا وا فیلاتو هجرت
 هديسفارغح لاوحا كنعو شفلون ترابع ندتاعولعم نالوا جردنم
 )را اج ه ردشلروک یتیدلوا وا رج هدبن رب هدهرص ول

 ك یار دح تام ولعمنال وب حج ردنم هدو برعلاةر زج هدهروک ذه * هر ودمه

 كنو ه ردسک شمال زاب یشرب جمی* ندنع هله ۰ ردنود كبو ضقات

 و شلاق اسا موج ندیسفا رغح لاوحا كر وک ذه لح نوحآ

 لع 02 ییبدلوا رو سصعم هنع نکلا هللا رمح را وبشا

 ندتسه كع راب كارو تاهولعم د ندنسفار > لاوحا لروک ذم

 ید یارفج ناصا نمکحدنا ح رد هلیمان ایفا رفح و * شمع ها لع

 تاقیقحم كرالع يدم رکو نانلوا هدهاشم نیعلا ی هدرالح ےکیدزک
 نانلوا جرد وبشا ر ر هلکت وب ۰ ردراثع مکیدلیا فوقو بسک هللا

 تیتر بروس دودج جد تامولعم
 رګ و طبط یسفا رنج لاوخا هل ناب روکو ههشدنواراذکو تشک



 ةا نام ولعم و حلرد يا تروص هدنرزوا 1

 هک ! ۳" 7
 هدروک ذم لک رد زااجو * رولوب دایدزاو ۰ ردا مسوت دیک دیبا

 تاد رب تمه لها نالوا قسحهلو هلو ندنو دوخاو ناسوب ما

 ایفارغج رپ لمکعو لصفم اهد هدیودنا لصاح هینیف تامولعم ندننهجره
 یک هرط هدندزن برد مهنارتف تاجردنم و ثا تقولوا ه رولا هلق

 لیکهو لتصفم هبینارفج تامولعم رمکیدریو نوعا كنوب « رولاف
 ۱ لسصاح كرەدىا ینیقح یزمکی دع روک لری دروک نکلا بویم 4 ید

 رسا اطخاو ناس ۹۶ هعلاطم تان زا یمکیدلیا حرد یرایش مکی دایهدنا

۱ 

 ےس

7 ۱ 7 ۰ ِ ۱ 8 

 داب همان یراناب زا هلو راع قوح كب ل اک هدنرزوا هروک ذه هط>

 و لاوحا كرلت و تولوا برع ید یسلاها یک ینددالوا

0 N E yt 

 (ردهرصتخمتامواعمرث اد هبرع باسنا و لاجا )
۱ ۱ 0 / 

 رب رز فی دورو رکو برع یرارضعد تالنابف ما نال و اهدنا و گر ۳

a.یزاصزوملسم و سوخت و هناصیرلیضء» و 2 زوشح و هبلاصی  
 براق و :سصمو نعو نیجو لبا ودنه هلت ود و تیممح تل وا دور

 نکآسونطوت هد ولساو زرط اب ی زا یو و قرهل وا یماننم هن راظدا

 یسهویخباسا ع هلما وعا و رهشا روصو مانارورک طعو ۰ ردرا لوا ۱ ۱

 بسان ره هدفدلوا فلت نییاست بهاذم هدیاسلا یاوعد نح ۵ ردشلوا

 ۱ نامزننارقو هفراعتم تامالع نالوا لعام ج نعابا ههنا قرفو نوش

 دنمزا رورک عی تلاحوب ٭ ردشاکهد ا اعدم تابثا هلتلالد ی رازاکمو
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 ارح هدسیسر هدشاسد دز ینحدلوا سردنم تاسلا تقرعم هلا روها و

 ید هدن دنع میهآ رب هللارانا تعیرش مالعا یالع وله یکودا تهادب

 انآ ( هللاا پل e یم م نا ذلا و) و + ردشلوا رتعم و یت

 (مفتالتلامجو عفسال اغ )و (نوياسلا ب دک ان اه نم ( و یس هع رک

 هار هح هتتش ندرلتو بودا تح ذاا ید یس هویت ث.داحا

 ىا ین ندع | طقف ۶ ردرلشلا اعدم تابثا هل د رس عح و

 یراتیضح دنعهللایمرقیدص رکب وبا قیفش رافراب یرایضعب ندنيقمڪم
 راس و یسصفو داتساو هتسود هش رف تاد بسلا بسح یشرف هلو

 ندنتا مضح باحا رکیدوییکو دناشه روس دادعت ةع "راداییرع اسلا

 تروح یللسم هديا وب رک عج ندنعا و نوجا ماع هللاناوص ر

 رد راش ات یوق ناه ابر طادخ تیاف رەباسنا دادعت هل افت رکی وبا

 هدیرلاوعد وب بولوا راوسعد یلیخرب «دنننب بهذسم یکیا وشا
 هب رف باسا نالوا یک لصوت هاتف رعم هکنوح ۰ رداکد قالطالا ىلع

 تاند لیصح و حاکن تالوو ثار تبیصعت تویلوا ںیم لاغتشا هلن

 هدهیعرش روما والم قاقتساو تبرح قرفو تفالخو رممفیب بسئو
 هد هبلاط و هعفأ ددد دو کالم دماقا و راکشا نیما كاسنا تفرعم

 9 باستا هیعمط تربغ نوحا هب داع داوم یک ترهاظعو تنواعم

 مکماحرا 4 ن ولصتام م ؟نا شنا نم و و ۰ ژدراک رد ینحلوا

 دال هنکو دا مه ۱ یورعم كن هب رق تاسلا یلرش ترد

 نا رقو دهاوشیشتدناواو نینس بفاعت و نامز لوط اماو * ردرادیدب +
 او لایحا ساردناو درعب بسد نالوا كاردالا رسعتم هللا فقوت

 + | ضعب هدندادعت باستا نایلوا مس لوصو هنتفرعم هلیس لئابف

 ۱ ال اوا ها و لرو یراهلت وا بهاد لا ریست

 ناخ ردحو مش دجور مارک ا قافتا نالوا هدیفح باسنا دادمت
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 ۰ ردهیف قفتم هدنس مار نیا نا کودا روس و

 تاداورقوح رب ناتیلوا لسم قکک هدندنع نیععگ هدننس هر ولج لئامو و

 ندنافوط نالوا عقاو هلیساعدتسا كمالسلا هبلعح ون طف * ردراو هغلت

 قفتم نیباسن میج  هنفندلوا ینا پا هدنافولخم مالسلا هیلع حون ءرکص

 (كل) دوخا كمال نم حوتیخدهدنناسنا دادتیکی رلقدلوا دملکلا
 و( م ا )دوسخا و ( حونخا ) دوسخابو . خونخ نیا شوت نی

 و . لینالهمنب . (دزواب) دوخاب دز نب ۰ (سیردا خا )
 دونخاب سونا ن (نانیف) دوخاو اني ن ( لب الهام ) دوخا

 كلذک هنکو دا هللاذیطع یساسنع كايشو مدا ن تش ن (شلاب)

 مارک هما تولوا روط سم هلمح و وب ید هدناروت و. ردل وعلا رم هع |

 ردعفتم هننرزوا كوب

 كعاپولوا ( ماح ) و ( ماس ) و ( ثفا ) یرللغوا كمالسلا هيلع ح ون

 هذناروتو ۶ ردرلشُعا قافتانرمسفم "هلقن و نیباسن عی هنع رفت ندرانوب

 هفلت لئابوو مالسلا ,ملعیدال وا مهازبا ۰ ردععتم نیناسد هلج ید

 هدنراعدرفتو بیعشتو قفتم نیباسد عیج هتفدلوا عرفتم ندعاس برع
 ن ماسو ۰ ردعقمو فلت یرلسام هك سند یرغ كرع ههاسو

 ردروطس هداسناو لایحابتک ی دلوا روک دم هدناروت د ینیدلوا

 رع لئابفو لایجا ناو و گلم تاعبط بول وا سصوم هب هبط بترد سن

 ۰ رد( هب ره بسه برع ) یسعکیا ۰ رد ( هب راع برع ) یسج رب



 رد( ووجب رع )یسچ درد * رد (برعللهعباتنا برعلا )یتیم وا

 ندمالسلا هيلع حون سهعو نافوط ( هب راع برع ) ندهروک ذه تاقیط

 ماو سید و مسطو دقلاعو دوو ىلوا داع برع لیچ هرکص
 سف هح ون نب ماس یاشا یمن هرات ویو توضیضخو مهرجو
 هللا هن راغ تب رڪ ا صوضخح هرلنآ ا ی یرعو ۰ ردشلوا

 ۱ ردراشلّوا ریهش

 هروک ذم ما( هبرعنص برع) هرکه نددلوا )لهو ضوقم ما ویا
 نالهکو رج نالوا ندشرذ ماس نب دشعشرا نی خلاش نی رباع ندنرلپسن

 | ردشلوارصق هرالوا بوس هرانویو هعبابت ندنرزهلالس رانوپ هو

 | ندنفب دل وا یظعا و لقعاند رباع دال وارث اس(ریاعنعلافینب)ندروک ذمبس ذ

 اف نب دعرا نب حراش نب روحا نی حرات نالوا روهشم هللا (رزا)
 و صتخ هللا توبن یراتیمس> یلاعت هللا یمالسسلا هيلع مهاربا یلغوا

 دصق نالوا تربع فیاحص ةتشاکن هدعرک نارق هرکص ندقرونب فسشم
  بوروپب راهمومامز لاما هزاع فرطو رادو راد كو هدنعوقو دورن
 ۰( رخ ) یراعشتفع "هردخم مان رچاسه یسدلاو هللا لیعاسا یلیصا دلو

 ندم رج هلو هدکدابا لاعتم باتح ظفح ةد و هنصضوم مات

 و هح ر ارب تولا ی ءرجاه ةلکعا رور ندق رظاوا تعاسج ر

 . ندنیدل و اووشهدمهرح "هلیبق نايه لیعفسا ترضح ٭ زل در وتوك
 یرع ناز یدنکح نکا میک یناسل كمالسلا هیلع میهاربا یردب

 . یفیدلوا تغالب ناوبا شارا هدشیش نارق ه ینا مےلعت
 . هدزامج لیععسا ناسنج گیس نشد وا ساق تب یا هارو ها

 یغوج رب بولوا هلاسرلاب نوع هن رهلبق هقلاو مهرج ناک
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 هعیر ) مالسلا هیلعلیععما لبس هرکصتدکد ابا تیعبتو ناعا:هنتلاسر (

 ( رازن) و ( بوعش و ( كع) و ( دابا ) بعشتم ندرلناو ( یضم)و
 ردشلوب تیظع وترتک قرەلوا هكیس ر هدال واب وعش راس و ) نابدع ۱" و

 ردرلشلوا نونعم هلبناونع ( برعلا ةعباتلابرعلا ) یخدران وب هتشيا

 سردنعو صرقم هل رورم هل وط هنعزا یخد ع ورفو بوعش روکذء
 مع تولوا راهو را یراټل ود نالوا لم نيک د هوو مالسا تلودو

 یراتغل هدنف رطهل واطم داما ند راک دلا طالتخا هلا ماعکا هژیئبس یس هملع

 لامر و رافق لئاسبف عب نالققاب هرکص ندرانوب ۰ ردشلوا تساف

 زاخو برغعو قسنم لئابق صضعو نکاس هدنارع ةراتو هبلاخ تالحو

 سرافون رح وقارعو ماش دالب و هشبحو هب ونودیعص دالب و نع و
 هروصحربغ ما وبشا قرهلوا نطوتموبعشتم هدناسارخونامرکو دنسو

 فئاوط راس نیکع | رناکم اب رغو اقرش یتیمز ناکس نیکد هدسهعوب
 كم رکنآرقیرلته كرلن وب ۰ راردلوا یوقاو رکا ند هلج هلا هبلغ هلاع

 یدایرناسل كس رلفلسهک ی ( سعم ) ناب زاعع اس لزا

 هللا ( همیعتسم برع ) مان یخد رلتوپ ندشفیدلوا ےتعتس» هلتبسناکا
 : رایان ما

 ناسنلوا رکد وبشا برع لئابقو لایجا نیکد هلآ وب ندش و 1 یادتبا

 ع و رد كن هعبطرب ره ق رهلوا صح هب هفراسعتم هعبط ترد هلمحو

 عاسنا و یراترفک هداب ز ندهریأس ما بولوا یراتودو لئابقو لایجاو
 هعدتم هناسیفارضج ثح و نالوا مزال هزب كلا ندرانوب هلفلوایرلکلم
 تایفک و لئابق لاوحاو لایجا كرلنلوا هدنرزوا هبناع هطخ نانلوا دع

 اتاق مست طب چد ی و کتک را صالح یرات ود

 ردشلو ۱
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 مان توم سضحو رهشوزامحو نع بولوا یرانلودو كولم كب رع ما
 بوعش ۰ ردندب رع بوعش یکولم برع هرب رج نالوا لماش ييضاوم
 كرلن و و ٠ ردشل وا دنم یجد ردف هماسش و یصع یرلتل ود هروک ذم

 هبلغ و رهف يکیدتسا هرلنا هدلباب كماح یی بس هنلوخد هب رع هر نچ

 بول وانک اس هدر دأب هرزوا تواد زرط ادت |هدهر و نه هرب ال را تولوا

 بولوا هرشک بوعش هب راع برع و یییدلوا یراسصق و هينا و
 و لیبع و ما و سال مت دوم و داع

 یکودنا یعورف تما وب یراهلیبف تافلس و اروضح و توم سضح و
 راودا باع و e ردروطسم و رر هدلایحا و تاسسا دن ودم تتک

 ( هدناب ) ندنیدلاق هسیک رب نده راع برع وشا هدضرا هجو هلبا

 ردکعد هکلاه 1 رردا ریسل ند

 سافجیرلتطو كماس ن مرا ن ضوع ن داع دالوا ندهروب نه لابو

 ٠و ردهدلامر و فاتحاهدننس ناع هلا نع ردق هژهداب مان رصش و توم

 هلکعد مرا نب راک ن دو و فورعم هلا دون یب دون موف و
 نطوتم هدارفلا یداورم عفاو هدنتیب ماش هللا زا بولوا فوصوم
 مط و ندنراتکاس هماع یر هلیبق سیدج و منط و ه ردراثلوا
 دیعس قالغ ندنفیدلوا صخ رب عبا هنسوه اوهو موشغ تداغب
 رد ( وج ) هدیعسار كل نالوا یرلنکسم كراذوب و ٭ دشا

 قرهوإ یردب كنهقلاع میج قیلع بولوا یب رذ ذوال نب قیلع هقلاع
 ن رح و ناعلها و قرشم لها هلغلوا قرقتم هدالب و فارطا#ا وشا

 "هرابج نالوا روهشم هلکعد نوناصنک و سصم هنعارف و زاحح لها و
 هدهشدم و نا و نی رګ ندهملاع وشا و و« یدا ندرلنوب ماتم

1 
3 



 7م نیا ی ۳ د مچ ) لا 3

 هحاسكفراون نالوا ندهقلاع رافغ و لمرا و لن ۳

 یرلکلم بودا ناکسا هددح نکیا دم هد هباع ندزاع> ضرا یکلم

 هدفناط ید يهع دبع یدل و كنيلوا داع ٭ ردشلوا یعس هلیسا غرا

 ردشلوا نطوتم

 ندنسهلالس دشت را نب علاشن راع ننیطش نی دشخرا یب هدناب برع

 ند هلق ترد مان فلس و توم سضح و اروض> و مهر جم بولوا

 هلق و ۵ ردءضوم مات نسر یراراد اروضح "هل + ردنرابع

 ناطع# نب برعب ٭ یدبا یناربع یراناسل و نع یررادد مهرج
 هیلوت هن رنردارپ نع كلام ملاقا هدنربشهت و طبع ینع هللا هبلغ هداعمدنع

 سس لوا داع یداعیردارب رکید و زا یمهرج یردارب بودا
 لاسبح یوم سنعح نالوا یا ردارب و هنن رزوا ره نالوا یدالب

 نییعت و بصن لاو هن رزوا ناق ییاع یبار ردار و هرعش

 بل

 هنانک و هعارخ ارخّوم و یراقدلوا لزان هزاعخ هلیبس الغو طق ندا _

 ید مهرج هلق هللا عز ندنرادب یکلم و موج هراذا هدف سش تیب

 ېس هلق تود یضح  روتلواتاوریراک داباتد وع .نب رااصا نطو
 هرخأتم ما هدهسلا لایحا دودعم ندهن راع تزرع. هل ریس یرانامز مدق

 هک ردق وش ه ررطاص نددکلاه برع ندنراذدنل و ید هدنناهژ

 ها نماد هش ویک دو مامی اما را از
 هکلاه و هد ا هلا راشعا لوا تولوا دودعع ندندادعا یس هلق هدنک

 رد ورح یرلفدلوا هدنس هباثم

 یرگید ۰ یدا هدندمع داع یر تولوا تما کیا یس هلو مر

 تباصا هنع (EES روط ین « ص ندنآ و یهرج.و «٠ ردشاا
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 هع تلم ناطعق نب برعت یقرالوا ندنسهلالس كناطءق ن مر

 بصز کلم هزاسح رکذلا فلاس یمهرج یردارب هدقدلوا كلام
 نارلادبعیخدهرکصندنا مشرج هدعب . لیلادبع یلغواهدءب * یدابا

 هلیقب نب حیسلادبع هدعب و نار دبع نبا هلیقب هدعبو مشرج
 ضاض» نبرع هدعب ترا یلغوا هدءب سلاد عنب ضاضع هدعب
 بولوا توعس تایععما بانح مگر یعنی وشا و یرلود) وا کالم ترالاب

 . رونلوا تباور کودا یس لبق م ھر یکدتا لهن هدن ر لایه

 بویلوا ضرقعو كلالعیک برع هد اب لایجا رت ان نطقن نیابس هلالس
 رج هدنع "یضارا ندابس ؛هلالس وبشا هرکص ندهروب رم هکلاه لابحا

 دودعم ندندهع هينا هبط هلغلوا نک اس همبابت كولم و نالهکو
 یدنزرفترد نوا لص“ لوا بولوا یعسا لجرراسو * ردزللوا

 رابناع و یرلک دانا نط وت هدماش تااعیدردوهدنع "یضارایرفنیلاقرهل وا ,

 ید رایماش و ینیدلوا مجو راعاو نوب رعشاو دزاو هدیکو محدم
 ودا لئاسق نالوا فورعم هلکعد ناسغو هلماعو ماذجو رل

 راسما ۳ ۷ ا e ی نالوبعوفو

 و رابخاو

 بودا ین رع ناز ماعد ندهقاس لایحا ناک یراالعا رد کالا وشا

 هب رعتسم برعناونع هلل وا یراتغل كر هديك كن اقعاو دال وا ندنکی دت | لکت

 همالسلا هيلع ت E لح نر یاب قردل وا وا سا ۷ را

 :r بولک 8 ر هلا یبرع ترانس نده رج هه ناب
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 دال وا نانل وا راشعا هالاب" عبط لها هرزوا ییدنلوا رکذ ۰ یدراردا 3

 دعياتلابرعلا هلسبس كاتبا یب رع ناسل ندنراردب همالسلاهیلع لیعا

 یبسكم السلا هيلع لیععاترضحو  ردرلشل وب یصاصتختا هلی رهش برع
 مسا كرزآ وبشا ) رزآ نا مالسلااهماع مهارا نا لیعا یخد

 ( ریبع) دوخاو راعنا حوراسن روحات نا ( ردحرات یسلصا
 هیلع حوتن مانس نیدشعترا نا ( لش ) دوخاو خاش نا
 ردم السلا 1

 سام دارت بولوا فور هلکغد یابسو بک هبرتتس برع
 ناطعتن برعد ن بج نابس هلهجو یاقتا تكیرع هباست یرلیسد
 یو كتاور ندفالتخا نالوا هدناطع بسن هرولوا هتسوس هلکعد

 لنطمو غلاف یخد ماسو ماس نب درا نی عاش نب رباع نب ناطعت

 ّ بیبر
 بویلوا فالتخا هدنیناسن نایم هنغیدلوا ناطع یردب كنع بوعش عیج
 برع قردلوا ناطع روك ذم ندا ملکت ییرع ادتبا ندیرع نا ةقبطو

 رد هيد قعتم یییدلوا

 فا دینسل ید نع کک ريشي یلغوا م ۹ :دناطع نیا برعت

 هدن رللا ید یرلبع بولوا تلم كلام بج موم * روتلوا تیاور
 سش دبع یلغوا هرکصندنا « راءدلوا لقتسمو دیتسم هدکلام نالوا

 ادتا هدننايم مج كولعو . ینیدالق هیبس ید راع بولوا كلم ثراو
 فورعم ید هلیعات ( ابس ) هلفلوا روب كلم ندا ( یی )

 ه رونلوا تیاور یکیدلیا ان یپرام دس هلعضوم مان ابو ینیدلوا

 با مان نالهکو رج نالوب ترهش نکل بولوا یلغوا قوجرب كنابسو
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 نیسیظع نیتم نبتعا نالوا روهشع هل تهج كلمو دد د نا

 مظعادب دض ماب رج ندن رادایمو + ردشعا تعش ند رانا نالهک و رج

 لح نال د نآرختو یدبا ندرلنا د هعلات ںول وا یرمصتم هکلم

 ردن وا هيمس هلیمسا ناد ز نا نارجت ندرمج دالوا

 نراوهکلع رج نالوافورعم هلیعسا ارغ هرکصندک دتا انف راد كرت ابس

 رفن تلا هدنسا بوعو دعسو نماعو دزو تالامو لاو كلرمج ۾ یدلوا
 حورشهودزو كلامو لئاوو عسمه ید هدتاوررو یتیدلوا یدنزرف
 ٭ رووا دادعت یدنزرف رفن کس هدا هرعو سواو برک یدهعو
 یلغوا كائاوو نالهک یرداربو كلامو لئاو ییضوا هرکص ندر
 رفاعم لرفع و رفعت غوا و هعاضد یلغوا كکلامو کس

 هلکع دشابزادنالوا ن رح بحاصو نامعتیلبغوا ¿ نالوا قورعم هلکع د

 تئاروهدنراتح عا یلغو اك ناما و رج نیا فوعن ناران نانو فورعم

 هدل وقر ندهروک ذمتیاورقرلوا هل 72 تااور قوح كب ییالوط ندکلم

 بوعش هن ونالهک نب بلاغ ۍرابج كردنالوادت تالمهدننس رج هلا نالهک

 ماسه یب لاجر بوسنم هرج هن وناط نب برعب ن دز ن نار ندناط ت

 بولوا كالم ثالام عمه نب نعنب توفلانب رهزن نيبا ندر ن
 هش و ٭ راردوتسم ها روک ذم ۍرلبرع نيبا ندنسلاهآ نع دالب

 نببیرع نب نع نب ناربح نبا تولا نب لئاو نیس دبع ندراتا
 ۱۳ قر تم ارس رخت نیا ع نب نعآ نب ریهز
 ددهو ددشود یراردار هن هدعبو نامعل یردار كدادش هرکصو ۳و

 هدعبو بولوا تالههیط» مامز کلام بعص ییغوا كدادش هرکصو رثامو
 مات شار نالوا یرادج كنهصبابت نراح یردارب كموسف رم بعض

 بوسه هعسم ین ندرلب رج هو ۰ ردرلنلوا کام تراو هک ر دص

 سمت دبع نب مچ نب + واعمنب سف نباو رع نب ناسح سعت دبع یت

۰ 
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 ادتا ندنس هلبقریج یخدهدتاور رب ۰ ردشلوا تهوکح رس نا

 مالسلا هيلع یوم ترمضح بولوا كولما نب رس نالوانع بالم كلام

 روکذم هک رولندو * یدلباجارخا ندنع تالمیب هقلاعهدنتقو رافظ ین و

 یدیشملوا بصذ لماع هنرزوا نعندنفرط سزاف لها رس

 سس قاتا ییدلوا ندنسسهلالس كئوفلا لئاو نب سا دبع ةعيابت كولم 7"

 ۰ مان براھو اعنص یرلتکل# ی تنم ر یک دم ولم ۰ ردم هلب !نییاسن ۱

 دل رلکلم وب هک ردن اک هدناان نالوا فورعم هلکع د برام دس بولوا رآ هن دم

 ییابس ندرالیسنالوا لزات ندرالبج هکله مان سلب ندنسهلاللس

 هدنتسارا لبح کا ه] راشاط مظع قوصل» هلا تفز هدننص هطداحم

 هدنتح یسناب روکذم دس * ردلیس نالوا لزا ندنروبذم نیلبح مرع

 نپ نام ی Ew كس 2 بواوا هفلتحم تالاور

 جد e ماعا ٽو اافو یرلکلم رج نال وا ۳7 بودا

 مطع هلن ون هکنوح ۰ ردشقت وبمجار بهر اس لاوقا لوق وو شانلیوس

 اتو و رلننشداح قرهلوا سس یک اخ هلن دېګ یللمر هرات رکو

 یرلقدلیغاط و یرلقذل وا قرغندم رعلا لیس كنابسلها * رد الیمک تق و
 را کب ند دلو ا E هد عج یر دو و توپ قفک

 ًاضعب ولوادت نع تالءهدننس هلیطتسم نامحاوهل وطراصعانع كولم وبشا

 کالم طوف هدراتف و صعد a و تودیک كد هننیمز ترعم و قارع و دنه

 بول وت ترمک یراددع تو ون فو داران وب ٠ ردراشعا تعا تو هلنع ۰
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 هفرفتم لاوقا ةسلکغا فرطت تهباشم و سابتلا هدنزراوطا و ءاسعسا
 جرد هادا و لایجا و جرات بنک راربخ هرزوا هسفلتخم تاداور و
 لاوحا ةلرک و ندشاسنا و لایعا كماوقا و ما "هفاک كرك ه ردشلسا

 بتک راد اک و تاوذنایتسا قلا تامولعم الصفم ندنرلنلود و تئطاس
 راک رد یراکحهدنا هلصفم فوقو باسنک | هلتعجا رم ههدوجوم "هلودم

 کیا و همدتع رب كموخ رم ( نوداخ ن نجرادبع ) هدهتسا

 ناوي د و ربعلا ناونع ) بوروسب فيل ات هش رز وا باتڪ
 یالکو منافا نددیعوع زی رات یرلکدشا هیسس ( ربخلا و ًادتبلا
 هنس هجرت یکرت ناسل كنرلت رضح اتا یعص ولتلود ندهینستنطاس

 ناصف دن اوف باتک یراکدشا هیج ( رسلا جانم ) قرەروس ته
 ناناش هکع د العا و دیفم ندنس هلجكلرلباتک نالوا قلعتم هناسلا و لایجا

 تیغ ندروک ذه باتک یراذح وب ندنغ دا وا ه وع ره و هل وبهم وز

 . هب هعلاطم لها نایتسا قلوا فقاو هنالیصفت و قدلا هدنروص لع
 نقلوا و را زاطخا و دیضوت ید تب رللیا تعلجا زح هووک فم.یلاتک
 ِ زرا تردایم هنحرد لنت ایفا فح لصا هرکص

 هک ایفارفج و

 هرز جادا نوعا كنا ناب یسفارفح نایفیک كنه رعسعو هبناع هطخ

 قرش و یزفروک هصب هللا طارف رهن الاش برعلا ةريرج هک لب وش

  رجارح ابرغ و یزاغوپ بدن» باب و یدنه طبحم رح ًابونج و ناع رع
 كنلانق شیو ًارخوم نکیا دودح و طاح هللا یزفروک سیوس و

 ,9 ردشعا بسکبایصتا ید هلا دیفس رع رچما رع ییالوط ندنسلیجآ
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 لانه یر كنو ۰ رول وا لصتم هلا زاغ و کتا هبه رد هرب زج روکذمو 1

 .٭ ردیبارا ماش رحم هلا طارف رهت ید یرکیدبولوایمارا شیرع هلبا

 ندیضدنلوا قالطا هر زج هش هرلهرب زج وله وب نالوا لسصتم ههرق
۳ 0 

۲ 
4 ۱ 

 . ردهر زج هشچد برعلاهربزج

 دجرد کیا نوا ید اضرجو دارد ید یس کت هلا هح رد یا لوط 11

 زویکیا كس یلوط هفاسم و قرهلوا دم هدانا هحرد ترد زوت وا ها ۱

 ندنویفارغجو * رددنع ینارفج لدی نا زوب زوفط یضرع ٌهفاسمو

 ` ىلا زو كب اضرعو زویترد كيي "الو هلبا ینارفج لیع هن یرلیضعب
 ترابع ندهحاس لبه كب زوب نویلمرب عبرت باس و ییفیدنوا ليم
 رردا نایبفیدنلوب رف كرب زوتوا زو د یرلیضعبو یک ودنا

 نع دخن وتوم رطح وفاتح او ضو رعود و هماهنونعهروک ذه هرب رج
 هب دابو هما و زاعج هماهتو زاج دج و زا و زاعحرسعو رعشو ناتو

 رد شمل وا مسقت هم شب نوا هلیمان

 هنویلم یکبا نواندنویلم نوایموفن هروآ ذه هرز ج هدندنع نویفارفج و
 سوفن ردقن هدا دلو نیرقهتکهدهسیا شخلوا نیم و ر دقت رد ,

 ردتلژس وک هدنیص وص لودح هدنآ داوا

 ندا غ ندنعف ر تع رب لب وا ها ن نع نکلا كنهروک ذم " هرب رج

 1 ردشآ رک هدءدص لصا هل هدف رمص ا مد ماسفا

 و ردشنلوا مسشتفعحق ییا هل رمان ( هعاهت ) و (اسم)زامح وراس

 هن وب لحارس رجا رڪ نی اک هدنسهبرغ تهج كيرعلاهرب رج هک هلیوش
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 ند ( رفاعم) و ( ناخذ ) و ( دج ین ) عقاو هدننناهن یضرا ندعو
uنالوا یهتنم هد (قق) ل ایج كرهدنا دادتما یرغوط ند وئج هللا  

 اف لایچ مو ردق ۰( فلاط ) ناک هدلاش تهج هب هلساستم لابج

 ۱ روئلوا قالطا

 تپح هلبا اذن ندننضارا ندعهدهیوتج تها هقسللحاس رجا رت
 5 هدر رو وا هللا یراصع *یضارا ندا دادتما ردق هبهدح هد هیلاعش

 ۱ روا ی هل « ه دام لابح

 تم ر ومو ار اک )

 ۳ لابح نعت ندا دادتما اضرعو ال نادیلحاتس رجا رحم كىرعلاةرب رج

 هد هب رش تهح ییسضارا هماهن اموع نالوا ردو هنسهدعاق زو دع

 رجا ر وش یھ ڵرەدىا یل رفت ییراگو ا نالوا هد لاش قرشو

 ن اک هدنطسو تراک نالوا دلا یرشو قرش هلیس رات ىلحاس

 ۱ ردیسلوب یس هی د كراغاط یکیدلبا لیکشت و یسلوا

 ةماسسقا u ا “وانا لاخ هلو چرا ناتس دیا
 یذاحم ( هتسارمس لابج نم ) هدنسضارا هماهت یک یئدلوا مسن

 هذ رط نال وب یذاح ( هنسا رس لابج ریسع) و یسهماهت نی هفرط نو
 زاسعح هنفرط نانا وب یذاح ( هتسارمم لابج زاعج ) و ین هما رسع

 لاش ندب ا ندن ادبه جد همان وشاو + رولتید یس هماهت
 ۱ ۳ د ندا رد لخاس و بد رق هتعاس زوټرد ردق ههدج یرغوط

 قرف ی نالوا یسهفاسم هدا ز لا نیک د هنسهدعاف هروک ذم لابج هلا

as۱ |:  

 لاح دهسا ترابع ندنوب یاست نالوا ه] تح مات كنسضارا 8 0

 ۱ روئوا رادعا هتنان يتاهسه كروب ۱
۰ @ 
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 ردف هاف ندادن و یرغوط هلام” ندب ونج هر ا "هلم لاح

 یرهورد یعن هدن رزوآ و تول وأ هخاسم نواس عابس شع زویح وا
 یرغوط+ رشندلاعش ی یمن هند ديف مش تح تاله دواوار یک ی , اک نیس

 زا لا و ةتعاس نكس زوتوا تاهن یزرب نالوا یسهفاتسم هدا ز كا
 ردردو هنعاس ی دو ! یر ۹ ندتعاس نوا یسدهاس»

 هب یدنتن هززوا یر ناسا دل رک و هبینحا هلا دل رک هدنیح برعلا هر ج

 هی رش نالوا مسرت و * نوسلوا رایفارفج نالوا شلزا نیکد
 ندا طح ندنشددا هن رزوآ عاعسا هدب س هلج لرلو * نوسلوا

 دا هيلع ءان . ٠ ا مست رادیو روا ےک و یراع

 بوی نالوا شم یا باسح هدنابلوا و هراهطد رخ ناشوب

 ناسا ىح ۾ ردراک رد یعج هلیقاب هل رظذ شطباد یپ رفت و نیمضت به

 یراهطد ر < e اوا ش سەرو ول ک هجرباو بو اوا شابا هرزوا ینجا

 فلاس هتشآ مدروک ا ا و هدرگیدلیا قطت
 یب رعت هلی دیک یطو رب , ان داع یرلتعاس كتاعاسم کیدا نام زک ذلا

 یم هیس اسم امیہ رت كننالو نع ندناسح وا هنن ک قلا زا قرلوا
 م دنیا وا نم دلو تعاش ی یبب لاو هل زر مت ف
 هل راتعا تعاس شی رکی هجردرب ًارظن ههطا رخ نانلوا ناب وش و
 كن وب یلیصاس ه رولا ي هفاسم تعاس قرف زوییکیاكي نوا

 شعب یافت را راع ندا رد ی كثس هلسدسام لابحا مس ويش و ۳7

 ری كب چ وا ید كنب را ضع و هرم زوبر كييك | كنب رال

 دوما ہلا ړم كس 0 وا 4ا زویمس كس یا 4 ردردو
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 4 باس و ا تر وص اا لابعا رس ّ

 هلا رلمات مناط رب قرهلوا مست ردقهفن اط ندندبم هروکذم لابج
 دنت ندع و ( رفاعم ) ضرا ندنضرا نع هک هل وش ۰ رونلوا دان

 ( رص ) و (ابح) كردبا لیکشت یتسهیحات ( نام ز ) ند (دیح یب )
 ( ناشیر ) و ( سع )و ( رابط ) و ( هرات ) و ( دادر) و( رخذ) و
 ( یسآیسرفاعم دلب) ندنکی دابا لاصاهرفاعم یس هاچ رال مان( هعشابت )لو

 یسهلالس دقاو نب وكسکس ونادمه و رفعب نب رفاعهو « روللواقالطا
 نالوا هدنندب هعشابت هللا مع داو و * ردرلشعا ناکسا هدرللح وشا
 ردرلشع | نط و یس هه رعشا ندنوب رعشا هلرلسيحد هد (هروسع) دن

 # عالک ةرارس 7

 ( ذعالک ) داب و یتیدلوا یواح كنسهدلب ( بعارش ) ندرج

 :(نالص ) ندعالک دلب و ( هلی سور ) و ( ناخد ) نانو لصتم

 ( ةمالق ) و ( انظ ) و ( هح ) و ( لوعف ) و ( هجن ) و

 (ناصو)و ( همرح ) و ( دعرف ) و ( همر) و ( هرتشذم) و

 (تارس)و ( یاور ) و ( رکعت) و (ینار) و ( نبج ) و
 ( تاتح ) و ( بحجج ) هدنسدیلبق تهج هلیسالفس كعالک

 دلیدش و ( عنص ) و ( ناعیس ) و ( رونم ) و « نانیق ) و
 ( ةیشام ) داب و ( دشاح ) دابندنادمه داب هدنسهب رغ ته كعالک,

 ضرأ یسهلج كرالع نالید ( سحو ).هتش و فورعم هلل رامان
 روناوا قالطا ( يمارس عالک ) ندنکیدتبا لابصتا هعالک
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 ( لالعع ) ینیدلوا یواح كعيس ین ند ( طوطحا ) داب

 ( نییحارش ) دلب و (نامل )و (رج)و (هبش ) و ( صح )و
 سام. فیس ینب یخد رالګ مان ( جو ) و ( هلس یبا لآ ) و
 CC رولوا لصتم ( هنسارس هع ر نالبج ) كرەدبا لیکشت

 X+ 4۶ ر هراس +

 (هرت)و ( بصح )و ( سنا ) یني رافوب لا كساس دم ر

 "يداو ) و ( نابع” ) یعد رانشود یغاشا ندرانوب بولوا ( عج ) و
 ( یېج ) و ( یلض) و( نالهکراب ) و ( عمر) و ( نانع) و ( هنهس

 جد رالح مان ناسغ ضرا ند ( كع) و (برغ) و (ع رب لبج ) و
 . رولوا لصتم هنسامس ( ناهلا هرهاظ ) كلرمدنا لیکشتیساسم هع ر

 4+ ناهلا مارس %

 ( نيلقح ) و (ارتم ) و ( ناسهلا ) و (باذم ) و ( ناروض)

 ( نام” لح ) و ( دوسلا لی )و ( نالش )و (ناشع) و

 (ج ورخا) و (مابص) و (ماهس) "یداو و (روضح لبجا)ل و

 ( جګ ) و (باهل) و (نزوه) و (زارح ) هک (زارح ضرا ) و
 هب هحراب ید هل رلمات (هزرهسلا زارح ) و ( راسع) و (رازک) و

 لا و ۰ رونلوا قالطا ( زارح لبج ) ندرب هنس هلج قرەلوا مسقم
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 ۹ ردنا لارصرا 1 هنس أ رعد عاصم ۴ ید هر وکم

 تب |) و ( دزا ی o یمایلع وو دمار

 (سع )و (ددګ )و (نراق) و( )و ( عدسع) و (عرفا

 . (ذحاش) و ( رقاب ز ىرغوط هنالشس هلايطسوو بولوأ راح مات

 . (مم )و (عراب )و ( ارج ) و ( نعام ) و( راضم ) و(ست لو
  لبچو,( ناجم لبج ) و ( شافح لبج ) و ( ددرس ) و ( لیکب )و

 لسچ) و ه ردشوا تبسن هتسکرپ هدنعسا ناڪلم ندربج ین نال
 ( راع e ( هقاهدم ) ید رطو ( ناشر

 (هلط) و ( روس »و ( ريج ) و( قراوس) و ( مام ) و( و

 (. سرشا) و ( لس ) و (بالیق) و ( نخ "لشبخ )و € رع و

 ( فوغ ) و (لسم)و نایغ ) و ( هح ) و ( ناردا ضرا) و

 مان ( هفلخم ) هدکع قب رط ندروعخ صراو ( نالج ) و ( هلیعو ]و
 را لاصتا هنس رس مدق هل رها لیکشت یتسایمس مناص ید راز

 8 مدف 5 قارس ۳-۹

 ۲ را اپ (هرتظ ) e هارتما

 ۱ ( میش صف و ) و ( عسر رد و (بطن ) و ( خرذم و ( هرعج ) و

 6( دفرع) و( هباطق) و ( لم یسالقس هلسیطسو كنارس روکذمو

 سو یکم عیار اسم ورز )و( كئوم ) و

  لسح ز ید ( هحرص) و( یراب) و لا ندنار لا دف
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 هدنرزوا يارب مدو ردق هنن رزوا هماسهت هللا (لطم ) و (قرتش
 هرکص ندکدتنا لکا یناسم روکذ م یی جلف وب بول وا دع

 ررولوا لصتم ( هنسایس مونه و رذع ])

 حوض و ردع "هزآرس# 7

 ناپ یک اش ادلب ند ند یها و ( ها ) هیمشا رخ دام ندایکب داف

 ندهعداو و ( نارمب ) و ( هدوب ) ندا قاعاا ندنرزوا ( ناعصع) و

 0 ( نیعضق دلب ) و ( هعب ر ې ) و ( برح داب ) ناسنلوب م رص ی
 (ماره) و ( دعس ی دلب ) ندرب ین و هسعداو و ( بث ) و

 روک دم و ( ناک زا لاج )دلو نایفس لک و و
 يعش ) و( نعطلادجت ) ید یرغوط هنسالفس هایطد و تا سم

 ( نارخدلب ) و (صرخ) و( بیس ) و( رذع بعش) و ( مونه) و

 ( قرطم) و ( سلا سآر) و ( ناسیلع ريق ) و ( روم ربق) و

 (نادبح) "یداو و ( تارارم) و (ناباعح ) و (نالوخ فب رظ ) و
 لیکیتت یان یک دلا فلا ید رالحم ماب (ریدا) و (هب ررما) و

 رارولوا لص ( هنسارسس نالوخ ) كرمدنا

 + نالوخ ةأرس

 بولا ند ( ردنا لج ) نالوا نور وتع و ی. و ندهعس نعرا

 و ( رطء ) هدبیلک یب لبج و ( هوب دع ) و ( هله ) و ( صحر)
 ضرا ) یسالقس هلیطسو و ( رع) و ( رععنخ ) و ( ممْض فالسا)

 و (تحرح )و ( یبش) و (بعش) و ( نادیج ) و ( نیقاس
 (بلخر و (راب) و ( هعاضق) و ( رايم) و ( و رشلا ضرا )
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 ر ع و ( نانیح ) و 0

 ( هیسرلا ضرا ) و « ناعوب و ) ( ناویق )و (افد) و (نالیغ) و
 Ci ا نش هیحاب و ( روقنالآ ضرا ) و ( هفذح ی ضرا ) و

 دلی ا تح ) كرس لیکشت نسا نالوخ جد هروک ذم لاح

 ۱ ی ا تک مکرر

 ٭ زعرع دل و بنج ةارب#

 بن یماسد ( هننیک ) هل یکیا ویشا ( بنج ) هب رف و ( روصعم )
 هلن رام نالوا ردف ما یو ) لبح هرکص و ۰ رونلوا

 نالوا یرزوآ لرلو و ( اعس ) ند ( شرح ژ ضرا نانو ینالقس

 ( هناسنک ) طسو و ( دعتم) و ( كر ) و (ناکیص ) و ( فیفر)
 ید رل مات ( راطلا دج ) و ( نایفوفح ) و ( دوط ضرا) ظسو و
 لص ( هسا 2 رکص ندکد لج یاس روح دم

 رولوا

 و رجح هارس و ربع قارس ٭

 . «درلنوب بوأوا ( قاب ) یرالا و ( مخ ) یرنرزوا لزاسم روکذم
 3 نلاصقا تمنک ( هتسا سا ا )

 هاب د تك

 یخ كوپ قرهلوا ترابع ند ( لاخ ی الو ن زا اب رازک

۱ 

۳ 
/ 
۳ 

4 
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 لس ) کم لوب بواوا ندنلبابق ( دزا ) یسالفس و ( ملخ )یسایلع
  3رولوا لصم ) هناا رسا

 *% E "هارس د

 (نارع نیدسا) یسالفس بولوا معلخ یساسیلع یخد كنار ر وکذ م

 . رولوا لصتم ( هنسارس نارهز ) هرکص قرەلوا یییابق

 * نارهز هارس ٭

 مات (رغ) و (دماغ) و ( سود ) بواوا ند ( دزا ) ید نارهز
 ( بهل ) نالوا یسالقس و ( ماع نب ءهاوساوس ) نالوا یسایلع هللا رای

 هللاا بدلوا قش راق ندءاوس ین و رع ی و دزا هم و ( لی وع) وب

 رارول و| لستم (هنسا رم هل )ت ودنا لیک دنیا رس روک دم ندرب ین هلج

 ډک هل "هارس 3

 ند( مع ) ید یلصا كرلنو و ( فز یی ) یینایلع كنارمس روک ف

 ( دوش ی ) ند ( هنانک ) ید یتالقس و تولوا لکع) دوخاب و

 روشارپ هلیسارمس ( هلاشین ) هدهروکذع لاحت قرەلوا

 * ناودع و هب اش ی "هارس

 و بولوا (ل) و ( بوکره) و ( ثيل ) قرط تلا هلروک ذم ارس



 ید

 ِ 3 دنا نیا چد ارس ا د او ( یرزوا
 ۱ ۱ ۱ وا لص

 دا فراط هارش دل

 ی ( نزاوه) راک ند ( دنا ) یرزوا كنارم روکذم

 .oR رار نالوا ےسوت هد رزوأ 9 ها هایت تیم

 هنسیضارا هما هدنسهنیرغ تهج کت 7 ا ¥

 لویس و هب راح هایم یتمب راداو یال لیکشت یرغوط

  كژرمرد و یرامرا داال یکدچک كاا
 تیپ نام یرلیشاب

 لاسبج بولوا ا جی هجو  یتایسقت كناسم "هلساستم لابج
 راه او رووا رادتا تاب كرلبداو یکیدتا لیکشت كافر وکم
 e ليه رر ندهورد كلا هل لا هایه طخ كنهروک ذم لاب

 ا و و را مطاقت هدتنیضارا ةمايت ىنا بونا
 للتاب نها رومط ندنرلعاعحا هايم طخ هروک ذم لابح هسا هایم ندا

 رد راب حاط رب نالوا لصاح ندراطما هلبا للخاتم

 والا دراو و ( ع زوم) یسحرب رام ویسشا

 ۰ ردا عسوت هد (هرارح ) و ( هراع ) دل هلرهشودندر داعم و( ناحد )

 . كدب ز كرەدىاليكشت ی ( ےل ) "یداو ند ( بکر )دلب و( ناشیر) و
 یک او : یشود ( ل ) یداو هد ( برو ) هد س هم ونج تهج

 3 ۱ شعب و بولت هدررب صعد رالیس ویسشا و , ردا اد رال سس هدرالک
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 بصنم هر e E یرالګ فوج رب ار قادر 1

 رولوا

 %ټ

 ٭ ممر یداو *
9 

 وقرهلوا ند ( نارهچ یآدبم توسلوا راط تباع مهر یاو ویا

 ) عج) دلی كرهشود ندنسهب ونج تهج دل ( س1 ) و ( نالا )

 یعرازم (لاوذب رهظ) و ( هم رنالبج )و ( هیکرع) و (4 سم )و
 "یداو و ۰ رولوا بصنم هرحم رها هب دماهت هرکص ندکحدت | قس |

 رولشد ( ناسغ) هنلح وص نالوا هدنسالفس تكععر

 7 ماپسم "یداو ا

 و كرا مان (زا رح ) و (ج ورحا) و ( روضح ) هروک دم ؛یداو

 و ( سنآ) و ندنس هونج تهج ك ( نالقب ) و(راشع) و ( ناهلا)
 ( ملض ) و ( هعر نالبج ) كروشود ندنس هیلاعت تهج ك ( نام )

slیخ رب ید هدرلاروب بوک ندرالحم مان 01  
 رواوا بصنم هرعش ردا قس یرارب

 و

 + یب رعم یداو ٭

 هد( رفعه 3 هاد ) لاب / 9 هلا ( اردک )بو وابرعم یداوید | ووشا 0

 ندنتسداو ع رک رها طوفعس ند ( هک هک ر نالہ ( ۴ ۰ ردعفا و

 ردا روح
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 و
 ٭ ددرس یداو #

 (مظام) و ند ( مش) و بولوا ( مایشرحه| ) یآدبعكنهروکذ م"یداو
 ( لیکی) و (راضن) و ( ست ) لیج كرەدىا طوتس ند ( دیص) داب و

 ندنبونج كزارح لابج ةازس و ( شافح ) و ندنلوص كن ( هم ) و
 رول وا بص هر مو ندکدتا ی یس یرارو رک

#۳ e E 1 

 5 کن و راز كوب كنسضارا ةماهت 9 "یداو

 برغ كنیدالب ربج و نالوخو نادم یعرف رببولوا ع ورف یکیا یداو
 . ردا قس یرارب نالوا یرغوط هن رافرط دب ز و قرفلا ندنرلتمج

 قاط رب هللا ادب ندقراوش و 3 و بر زش و راخذ یسهمش یجتر و
 و واز ک ندای قوح ك و بودا ادب تابعش

 كن  هلا) و ( صحر) و ( و (هوبیدع ) هلا ادب ند ( هللا

 لاح ارهدنابعشت ههرشک تابعش ید وب بوک ندنس هب رغ تهج

 لصاو ه ( نالوخ ) و ( قرطم ) هرکص ندکدتا رورم ندهد دع
 ۱ r تولا نیما رم ) یا و او قرهوا

 ردا رورم ندن وئج یدال

 + نالدخ 9 نازحو سعی یداو +

 بواوا ممسعنه هع رف یا و ۰ رولک نفت اش دروع یجدیداو وشا

 "یداو هداروب و كرهلک « ( ضرح ) ند ( ردع ) دان هروک ده ع ورق

 ف و ی هک



0 N 
 ندک دک ندرالح یلبخر وندقدلر | هل ابعَشس محاط ر قرهلا ت هات (ضرح)

  4ردا و یار اندر یرملوا اک ی )در

 3 بلخ یداو 92

 ند ( ران ) و ( هعاعق ) وبوشلهداب زهدنراا(بوضح ) هروکذم "یداو

 ( دیح ) "یداو و ( شعت ) "یداو و بولوپ دازت قره راق هطرح

 "یداو و (نارج) "یداوو (ذبل) "یداو و ( دم ) "یداو و
 ۰ ردا قس : ییهد دع لاح ردو هر 2 هلا تاع ماسطر یک ( دص )

 ( مه رع جی )9 ناب OLS (ش )و (ایص) و

 7 رد هح كوسا ید رلددا و مات

 هد درد رع تهجو هتل هل "یداو هللا ندع ندبج رش ضرا هو

 و (دیسح ) و (هرارح ) و ( عدا )و( مر ]) نال وا ب مر

 (دیز) و ( لح )و ( قامت ) و ( عزوم و عزوه]) و (نابسرر

 نایب وبشاو ۶ ردندرلیداو لابو لوس ید رلیداو مات ( هداعر ) و

 ردراو رلیداو قوحرب اهد

 E یاس كرال سو هب راح هام #

 ندهروکذم هایم م ردع و نیک اهایه ندا نارحندرلیداو نانلوا ناس وبشا
 هلا نا عن ندرلڪ ته نالوا هدن ارزوا هروک ذم ۱۳ طب یا لاب یعوئرب

 ندرلعاعجا هايم طخو ندا طوعس ندنرزوا ءاراعاط ر هلك فرط فرط



 + رولوا لصاحندنسلبا ر رل 8 ل هعشد

 وص ر كجوک هدنرلیضهبو قمرا رب كوي هدرلیداو عب زوص عونوبو
 هنتپج یسضارا هماسهت كرلیداو هد هيا ردا نابرج هعلشاب قردلوا
 كنهروک دم "یضارا هدنرکدشود هب هماسهت توعبح ندنزرغا نالوا

 نایرج نذزو ندنسمل و بڪ م ند-فارط قاشمو تياغو موق

 قح ۰ ردبا نابرج ندارم یقیدباب ضرالا تح و قرهتابهرپ بویمهدنا
 نین هرک د راوص وللنم وب ندا ج نرالا ته هدنسضارا هماهت

 ضرالا ته بوشار یرلارجم كراوص كوب جافرب هدرا ضعب نالوا
 تبصزم هک د قره رس ندقات شا كردا لس قات كروس یک ضوح

 وص نالوا هدنجراخ كنرهش هددح هتسا یر كلیلد کوب هرولوا

 كندرا هدااج یتیداوا ترابع ندحالوق جوا کیا ین رد كنراوه

 یراکم هلا هناهاس 5 و روباط نوا هداننا یدال وب هدر وک ڼه لګ

 یتسلاها هدیدح نال وب ترابع ند س وفن بد رق هکب زوتواو یتتاناویح

 یهروک ذم سوفن هدهةلاطلاو ه ردشعا هرادا ینوص هلراویق روک ذم

 كراويھول هتشدا م ردنا هرادا لر ویقر مک دم ی کلم رب نانلوب لداش

 هب هعاهت ندرلیداو بویلوا یک زوص ندا ع اوت هدروبف یداع یراوص

 ندروصندمالیکشت قاتل هشل هدا ر ضرال ات قرهناب هر ەد وا

 ههدنددح هنن هدا رالیلد رکید و 4 نا صقاتت السا هک ردهلوا لصاح

 نالوا هداح مان هاج و ناو هفاسم ددد ردو تعاس چوا

 رویف نالوا هدنرل_كلامرخ دیزو هیقفلاتب «الذک و یرویق تكلامرخ

 بنس هتل قرەلوا نین هر ارلكامرخ نح. ۾ رددا فول جد

 یراجاغا امرخ هکنوج ردیسخ وب هدهروک ذم لاح ءاروص روک ذم ید
 مرطاما نانلوا ذاا هاکو درا هدهدفنف هنو ۰ رونالوص هللا راوص و

 + ردندع و و هدراوص ناثلوا ربع هعشاو نالیجا نوعا ودرا هدلګ مان

 رول وب لوص روکدم هدنسبک | هلرالګ رکید نیفب هلجاوس و



 هر طلا هدیع و ر € تاهایم نر > نە ر یک هند 1

 ید رالیس _روکذم هک ردرالیس ندنا طوقس هرلیداو هدرطم مان روا |
 ندستمح ره * یشود قرلوا یلئرنک تاغ ته تپج هن یداو ره ۱

 ید هن هراج هایم ندا نایرج قرهلوا یل غاب ندرلیداوو توشلرب رلالک
 بسک تعاسح یکر ہن ا داع هدزابداو عبو * انا لک نزازا ضا
Êا نالوا هنن یتا را هماهم دن رايس وشا + رلرا  

 بودن انار ج هلیلیکشت رلارحم قاطرپ ندزوب با لا قو رهلیکو د ه هماهت 3

 ردا اوراو یس هروک ذم لویس یتسضارا هماهتو * رولوابصنم کد

 ینک !هدهماهت هک ردا بسک تماسج ردقلوا یرلیضعب ندرالیس روک ذم

 ۱ زمرد دیک هدر

 هن راج هایم یلشا هدنسدزاکا حورشم هجورب كرادداو e ا ۰

 ندهردرب یروقو نسوص قرهیلوا یراج ءام ید هدنرایضمل و بول وا

 روک ده دل رهلک ریصع لوس جد هرلز وب وام یررکید هد هلأ ترابع

 رولک ود هلیس هطسا و هر ۳۳ "دن د وأ هب همام ید راس

 ته> كنع كسلا یرلغوم نارا لوزن هدنرزوا هروک ذمه هل لا

 وای رمشتلولبا سوتا رح قرهلوافرطفرط و هد: هیلاعت
 نوناک ینا ن رشت فرط فرط هنن ید هدنسهیفرش تهح و هدنرابا

 ؛ ردا لوزن روملاعدهدرلعهوموشا و + رب طایشینا نوناک لوا

 هدنعاس ترد یکی ده هاا نزول یم وم روم عل كفرط ینف ره تح ۱

 ۱ رشاش اعطد و الصا فو وا تولوا ىصوص#تقو رب ةلرطع نو ۳

 ضعب و . ردق هلاوز تقو ندقورش :تقو ارات هدرازحن ضب الم

 تقو د هدرا ضعب و ردق هرصع تقو ندلاوز تقو هدرا :

 درا ضعب و ردق هادیذع تقو ادوخاب و بورغ ٹقو ندرصم
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 ۵ و ندالا ف خدود راک ضعب و ردف زا ا ند ور تو و اليل

 دم وق رم روهش فرط فرط هل وب ہدناراب سوم یلصاح ردو هفورش ۱

 | ردا لوزا روغ! لاح همهم هم ولعم تاقوا ن نستعناش قو هدنفرظ

 هنسسضارا هماېت اع اد رالیس نالوا لصاح ندهروک ذم لابج هدناراب مابا

 ردا ناب رج هروک ذم لویس دارم تار ندبس و و ۰ زشود

 وتس یکیا و هنس رب « را جب ردعوب یتاراب نت تبیضارا هماهت
 ۱ كن هما ھت رل داو روک اه ص2 ۰ ردرشک یوقو كنکی دا لو نوم

 هب ماه قب رلیس كنارابندا لوزن ندراغاط قرەلوا هدنس هبا"یراقو و

 رکود بودا لاصدا

 ۴ دعو د چ وا هدفنس اها هدنسضارا هدیه اهم هل برس رال س ررک هحو رب و

 فرم دا یاها و با رو ٣ و

 ۱ ك ا لد E 1 ھت وحج لہ ر ۳۳ كنار

 هم چاق یب هتهجرب كن روس یرهش فسا و ری قوح

 ۱ فر ید یعوفو r زا

 كنالرت ره قرەلوا هدنرلاکش میرم و لیطتسم یراالرت كنسنضارا هماهن
 كلن رد هدا ز ندهرتم چ واهننوردو كر هلبکح رلدس رادام | راد هنفا رطا

 لوزن ندرلغاط كرک ۰ رد لباب قر هلینوق هناکش ضوح ررب بولب رب و
 رلارجم ورلقرخ نالیجا رک و تقو یفیدصاب یبیضارا ریس ندا
 ۰ رالوط رالرت روکذم تقو ینیدغاب رومغب هددماهتدوخاب و هلیس هط ساو
 نالق هدنرلت ورد رالرت هرکصندقدا وا وع نولیکح ندفرطره زوص و

 هج وپ + ردنا علب شاو شاوب قاربط قرروا تدم یلیخ ر وص
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 ضبف dln هدایز و تی لصاح ت وظر وتلك هدرال ۰ ۷

 روم ونأا لوص#هعود ترد چوا 4۵ فیس قره و

 ۰ ردراو ید یزاوص وبف یک جدل وأ هبراج هاسیمو رامن هدراغاط

 وشا و رروناللوف یوص ويد ًاعوع یسلاضا یسضارا همام تلذک

 ضع و « رولوا نرد ردق هجالوف زوتوا هدراشرط ضصعب هدراوبف

 روت و هدزو بویلوا ن رد رددوا ېد هدراورط

 كلا و نادل و فلام ناکه دنس هل ساس لاسبج ارس روک ذمو

 ( یی رعت كنب راروھشم و

 هک ینادنسزمن

 ۱ ردو ییص عمو چ رد رهش | بو ی رهش كلا ندرارهش نالوا هدم

 ناناسش هکعد رهش والم هیصق و كوس ند هصو هد هسیع ون رش رب مسح

 رولمهلوا ز اج ییالطا رهش هدهرلنوپ هسجراروا هکر دراو رو ا,
 ناک هد هفاسم دعن تعا س ی هر اعنص و هدنتس هس ولج تپهج كان

 (ندع) و ( هلبج ) و (با) و (زعت )سفنندننافاضم»یغناعس ( نعت )
 تولوا ندندادعا رهش رالح مان ( مخ ر هدالخاد یسهیحان لشاوحو

 شیو اضقشب هدنالیکشت نیح روک دع یاول هرزوا داوا ناب دال

 نیس یارو تایصو رو لبه عاصس هد هتسلا شوا مسعت هب هر ۳

 تهح هنن * رادشعا ول لماش یمددع لايف ا یواح ین هرثکو

 (یجارش ) و ( اربغ) و ( صیعو ) یدرارب نالوا رومشمهدهروک ذم

 یذودوع ) و ( كسكس ) و ( رفاعم ) و ( دیح نب ضرا ) و ( نس ) و
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 كرفرط وو ه ردعضاوعو دالب مات ( عادر) و ( نایشح) و ( نیعر
 و نیعروذو دت سو لیقط یو نودقاو و نویعصا ید یسلاسها

 نویعیرو نود وساو دمو EN یو نامرکم لاو نزودو ناد

 ردندن رات ردو نوطد نوهدازو

 . (یعاحنس امنص ۱

 ٹاس شد ییرکیو هدنس هب ولج تهج كناعنص و هدنلخاد یینافس اعمق

 ( مرر ) عقاو هد هفاسم دعب تعاس زوتواو ( رام ) اک هد هات
 هدنلخاد يتلماسقمع اق سنا یک ینیدلوا ندندادسعا رهش ید رالح مان

 هرهش ید رالح مان ( نارع )هدنلخاد ییلماعم اف نارع و.(ناروض )
 (هضور ) نا هد هفاسم ك راح چوا هاعنصو ۰ ردردبصق ۷ 1

 دالب ندنناممم یساضق سناو * ردتکل# رب دننام هرهش ید هبضق مان

 هل راوی یماووا نارهج بولوا رازحت روهشم ( هک ) دالبو (نارهج )
 یا” اعنص تالذک ٭ ردهدنتع حالوف رشکناو رر یراویق كرامد

 ( یرتعو نالا فال ) و ( الث )و ( هل وط ) و ( ناک وک ) هدالخاد
 و ( راخد) لبجو ( روضح ) و (ناتسب ) دالب و ( زارح لیج) و
 (دشاح ) دالب و ( فوح) و (لیکب) و (نادم) دالب و ( نالوخ )
 رلګ مان ( هح )و ( روح )و (فرش) و (هعال) و ( هعداو) و
 کالهیحان و اضق رر یراررب ره كنهروک ذم لا قرهلوا روهشم جد

 یارف ید مسفرب رهو قرەلوا مست هماسقا قوجرب هدرانوب بواوا

 تبنم یسضارا هدنګا هزوک نه لاج هلو ۰ ردلعاش ییهدیدعو هست

 ( رس ) رایداو روک ذم هک ردراو رابداو روهشم یواح ی هب راح هاسیمو

 و (دقب ) و (ناغ) و (كمر) و ( رشاع) و ( عات ) و( ناوعس) و
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 ( هلوعم ) و (نایسس ) و (یورق ) و ( احالم) و (روسم) و ( عاد )

 و( بح ) و (هرد )و ( كماس) و ( نالعو) و( رادخ )و

 (عیش)و ( بقرع ) و ( برش )و ( یلکم ) و ( صنانح) و ( بوره )
 یراهبعش قوحرب یخد كرایداو وشاو + روتلوا داب هلرامات ( رهظ) و

 ةلرملبا نابرچ ندهد دعتم تاهج و برف وق مش یرالیسو یراوص بولوا
 شود هناراعصو هماپت

 هعرز یبو عبو رج نوطبو رفصا اس ید یسلاها هروک ذم لاحو
 بولوا ندنراترذو نوطب دشاحو بحراو ليکبو نادمهو نویحمصو

 اا اسطر را هلبقو هبعش نر یه نیو متم دهرنک لئابفو تابش

 رووا داب هی
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 + برام دال +

 هر وک ذه هلسلستم لابحح وهد هفاس ددد تعاس ق قهدنس دف یشتهجكناعنص

 كنس هیضام لاوحا لروکذ م لح بولوا برأم دالب نت اک هدنرزوا غسق
 هن هرادآ ام رله هرو ڪک زم دالب ¢ یدا شه هدنرالعګ یت الیصفت

 تیاور ینیدلوا ةقسع رانا شلاق ندعدق هد روک ذم لو ۰ ردشماخلا

 روئلوا

 + ۵ دعبص دالب *

 وسعها نک و هد هفاسم ول ردو تبقا یللاو هدنس هلام تهح كنامرص

 ( هدعص ) مفاو وام ام لابح كاذکه دنسارا یس دعطق

 ,دنل لوا ندنوپ یپسو و ردشمالا هبهرادا تحت زونه ید لح مان
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 یتاحم و لاو = كنهدعص روك ذم ه یدیشلدا روطس فیفا تا

 و ( نیوا سو حزار) و ( نالوح رهاط ) و ( نار )و ( دشا دالب

 ندهروک ذم لاسح ید هدعص بولوا رال مات ( هبدصلا ةعداو داب )
 لعاش یرادداوو ی هیصدو ارفو لنا ییخر هدعص و ۵ رددودعم

 (نارج ) هسا لحاس كنهدعص روک ذمو م ردلحم قلقاصم ر بولوا

 ردد تعاس زوتوا تان هدعص ندنس هلکسا نازج قرهلوا یمهلکس!

 ردل نالد ( ما دالب ) ید نارخت رکذلا فااسو ردد هفاسم دعب

 ( یگاجنس هدیدح ز
| 

 هل رم ضعحب كنهروک ذه *هل.هاسنع لابج هنن یتافاضم كغاحس روک ذ٥

 ۱ لوا ترا ند اا نالوا اک ,دنبمغطارا هاه

 لابج ید یرالبج ( نیباصو ) و ( شافح) و نامه ) و ( عرب )
 (بکر) و ( نییاصو ) و * ردتمم هروکذم یاوآ بولوا ندهروک ذم

 ندرفاعم رال مان ( ناعقو )و (نامع ) و (هبکر ع نالدج) و ( سح ) و
 سو .نویحارش ندفسوب لآ لها هروکذم لاح بولوا د ودعع

 نوطد ی یو یدارصونالبج ندرحو ثالام ن باصو ندرفصا

 اا ا یرلغاط ( عر)و ( هعر) تلذک و و ردندنرلترت و
 ردندهروک دم نوطديد

 یدیشلزاب هلال یالیصفت كنتماسح هح زد 2 9 ند راغاط J وک ذم

 ( علض ) كنهعر لبج بواوا هدنس هیلاعت تهج كن ةعر لیجعرب لبج و
 ( نیباصو )و ۰ ردنا قیرفن ( بس "یداو) نین كعرب لیج هلیغاط

 ردواح ېد دع لابقو هربثک یارقو بولوا مسج تباف ید یرلغاط



۱ eT? 
 رام ع رو هعر ردقنره ( شاغح ) لبجو ( ناجح ) لیجو  eلوب

 ا لدور اش نوا ورج و نادمشو فوع ی

 ۱ ردانسنالوا روم مدەمار 1

 لقنانیش هروهشع ردان قرهلوا ندندادعا رهشو میان هنغاھس هدب لح

 برق وایوزتع ناو و و و )
 ( هيلا تس ) و ( دنز) و( سح ) ید رانا و هدورما ندلحاس

 ردراردب مان( شیرعوبا) و ( ید ز) و (لجاب) و

 و ( دیح دلب ) یرغوط هلام ندهییونج تهج ندهروهشم لاسح هو
 مان ( قاش ) هددیحشم یب ضرا ندندع رای وبشاو تولوا (ناسرف دطب ز

 و بولوا (نوب شا راد ) هرکص ندنویو ۵ ردا دادستما ردق هل
 "للاوح هنو ه ردندنویرعشا جد ییها یسلاوح ( دیز) و (سح)

 دیش ینو قرهلوا ند ( سعت دبع ) نوطد لج مات ( برصد ) نددسز

 دوم )وی لا صا

 مان ( لاوذ) و ( رقع ) و ( راد ) و ( همه ) و ندنتا ملم
 دا و ی هلا نو رمشا جد لورق یرلقدلوا یواح هرالحم
 ( هیکع) هرکص ندنسااوح دسزو ه ردطاخحم ندننوطب

 ند ( روم) و (كع). و ( ے8 ) ند ( ددرس) و (رفاو) و

 قرهلوا ( مکحدلب ) هرکصندران ویو ٭ ردیدالبو یضاراراا ما ( هجا )
 ( ر ) و * ردن دنن وطد مکح نددطادع لا ید لها روک ذم لو

 ۹ بوکز ) و ( هادع) و ( نيش ) و ( دعاس ) و ( فوصح )و



 د وده ندکح دالب هروهشم یارفو دالب ما ( قیلع) و ( فراغ ) 9

 ( سبع یب) و یورثک و هد دع یارق هتشپندران و ېک یراقدسلوا

 رداماش ينهد كع دردوا هلسد دا و

 ( نارش ) ید راهرب رج روهشم نالوا قراعتعو روهشم هدالحاس كنم و

 هرز (ارر) و ( علیز )و ( ناسرف ) ریازسو

 هلن لمح دایسس هماهت یاس مت رالګ نانلوا ناو فیر عن لر £ لاو رپ

 هام هطخ هسا رل وو بولوا هروهشم لاح نالوا هدالخاد یتا

 لاکا تا رعت نالوا ر اد هراقاعتس روک ذم الوا ند نغدلوا هدنلخاد

 نالوا هک ندنکح هل زب و تامولعم دا رنغامس ریسک هرکصنذک دلدنا

 ردشملوا راد! هند رد یا ل و رب كند اس تام رعت

 چ یش تا رعت ضمیر اد هنارس لاج چە ت ي. هه 4 م ۰ £ ۱

 ا نوا نارجئو شب نوا هدعصو ترد نوا برآ ءو قس ترد د نوا
 ' ودەدنراض رع هجرد

 بویلوا یک یدل واهدم وردالبیماکحاكت هعع را لوصهدءزوک ذم رادو

 راهم كلبا طابش ینا نوناک لوانوناک هک هللونش * رنا فلت مساوم

 مسوم رولوا زا س !ام ناس ترام * E AE رولوا

 Ea Waa رولوا راهم لوصسوتسغا زوم : ناریزح ه ردفیص

 رداتش عموم رولوا شف ینا نشت لوان رشت لولبا



> ۷۱ | 
 بول وا هرز وا ییدلخسوک هد هع ودرع روه یک كنذعبرا لوصف

 كنکیدغا ارحا ینکح ر واسم هنس ره هعل را لوصف هدمور راد و

 هنرامو a موم هنس ضوب اللم ه رولوا یوقو

 ید dl ل ی دلتا فاش ا صعد هدیه ور

 ردنا فلخت راس وم نانلوا دادعت رک ذلافلاس

 نازیه روم"ور ترارح هدنتلا هینبا ریکر اک هدنراغاط ارس هدهراح مسو
 هلا هج ردنواهداتش ےس وه م ر ده دننب ییا یرک هلا هج رد قل انوا هليسهرار <=

 هد راز نیرتک !تفو یقیدلواقوفصهدادزهداتشممومو 0 ردهد تل قیلانوا

 ولوطروک ذمو * شود واوط لت دشتاغ رال ع یزنک او ه رد ادامجاوص

 راف هدنسهورذ كراغاط عفت رح صعبو * رولوا قمرپجاقرب هدضرا یور

 تدایجویراعندنهاخ وهدفرط ره اوهو * رغالوزز راقرکلاب * رروطیک

 رولواترمسو نییس هدادز رانفو ضعبهدنیصمسومیح « روتلوب هززوا

 ندنسنخ نایاب نالوا هده ور راد هدرلد داو ناک هدنرزواهروک دم لابح

 ( نتروححوب ) و ( لا ماخ) و ( نیا ) قردلوا تبا ییادسخ

 (جدرا) و (یکعجزینع) و (نیفلبا) و ( یغنانرطرطاق ) و ( لک ) و

 ( ییدموکهبا) و (هددال ) و (ادنه ) و ( لورامیناب ) و یراجافا

 ( هسیناب وب ) و ( زاعوق شوق ) و ( یزورک ناب ) و ( منع ) و
 ك رالحم یتیدنلوب كنانابنو جاغا ورام وب هکرولوا تاتابن والثم ( دم و ) و

 رول هنلوا سایق ندنوب یهجهلوا لص یساوه
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 4 e ور كن e ار ی

 هلا ( ریعش ) و ( یادفب ) ندنسج تان وح هدنرز وا هروک ذم لاح

 یسهناد كادي وبشا بولوا اه د مت ع ور و
 دتا قوبقرو قافوا

 هو یادو روک ذم هک روند( سلع) هلن و 4 رو ا وا هبح یک

 لاعروک مو 6 ردصوصح هنسلاوح واعنص بويل واده اس لاو

 نوسلوا ریعشو یادغب تلذکو * رولوا صاخوضاس هافلاداغ قید

 هروک ذم e چ رږدالعا ی یک ریعشو یادش نال واهدم ور دالب

 رار یعا یاد و م راردا ع رد یسلاها

 نانلوا ربع ( لوف ) و ( كجرم) و ( هروب ) ندنایوبح سنج هنو

  طقفبولوا هیش هنسابلافدیلزب و( هلق ) یداعو( هبلوصف ) و هلق قافوا

 نالوا كج ود ندنس هبح ر یس ذبح و قرەلو الى وطنك ا لیش ین وبق شط

 را د ماتسس هد راسل یسهناد ( مس ) و بح نالشد ( تع ) و
 سم هه ) و (لد رخ ) و یا د یراد ع وئرب نالسد (هرود ) و بح

 ۱ زرد عرد ۾ یس هلج ید كنابوبح ویشا هک ( ییادغ

 4 یجاعا هده ۹

  اعو وشن هللا تبوطر هدایز ریارب هلا اوه لدتعم تاغ یرااغا هو
 . لاسبج رلزع ناش و تل« وهو و ٭ سس هدف رط ره ندنع داش قرء] ون

 .مفاو هدنرادصا نالوا یرغوط هنرلهج هماهت كەر وک ذم "هلسلستم

 4 نانل و راعتم و روص ا كسك ویو هدرلعاعجا هاه دل اود

 رولوا
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 هددتدب دن قارا ههاهم هلئسهورد كلابح هر وگکص زم را دبصا کنول و

 هما تو نرس ول یماوه یرارزوا لرل غاط یراوه ند نغدو

 ۰ رولوپ هدلادتعا لاحرب اوه بویلوا قاجمص یک یساوه یسضارا

 ندنسیضارا هماهتقرهلوا هقشیندرلعنمو راوص ید هلتهج تبوطرو
 هلرمدنا اد نفاثک هح دنا بسک عافترا راخت ندا دوعص هراغاط
 كوب كوب هدنهح ره و و شات ۰ ردنا نایرج هلتعرمس تاغ ا داع

 ا ا هایم طخ رک دک رادصا لرلی رولا یک ناتو
 هسن رزوا لر اابج هرکصندکد تا فقول تدمرب كرهرمآ هند هردو یداو

 ییدک هکرولوا دیدش و فشک ردقلوا راتولب روک ذمو ه ردنا دوعص

 هلوصح هلتروصوب هتشيا « نمروک یزوک ز هدرارب ییددروطو
 ندفرطرب هنن راحاغا هوهق ید راتولبندا فقوتهدهروک ذم لاح بولک

 لر تبوطر

 نوجا قمراتروف ندنناصم هک رکچو ندنرثت كسم یییرلجاغا هوهقو
 رالاص هنانس قوجو رولوا را تاغ هیش هنسایلماف یجاغا بوئرخ

 نالوا عفت یو قوح ی. هه اسس سوا تورح هلا جافا عور

 كلردبا سرع هرز بسانمو رانک یرالرت هوهڏ یرلجاغا ند سنج

 ننیدلوا قلم پست رنا ینهاس كرات وبشاو کلر
 راکلءوهق نالوا یواح یراجاغا عونوبو ۰ مگ للخ هتیوطر كرالرت
 رال وا زسجاغاو رونالوضرپ هدنوکحوادوخایو یروشا نوک هروک هرپ
 رونالوص نوکر ه

 هاق و ندا روم كتك رکح یجد هاتروص وب 4 رازرعا هنن راجاغا هوهد

 رولوا شوا
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 هنس هینبنا هوقو بیط كنغاربط ناسدلوا سرغ یراجاا هونهف

 ۳ *روو لک و لطف در

 دوکو ردو هب هړام تردو يوا ارت یعافترا كحاغا روک ذم

 و وسخ یسج و قرەلواەزتخاس نا ستا ید یرطو

 قرةبلو و ¢ al هنع ی ف وبةو

 هرعمرپ و هبا راخاش تر و و: قردلوا یزاوم
 1 اهد ندنا طرف اس سا یار قطرف ید یرافارب و ۰ روم هدنعان وزوآ *

 فا رعذ نوا هد رگ نام فراغت ای وک كراو ی ردکو س

 رول وا یورو ۰ ردا اد و ردع ید وا

 لوصا همریدلاط هدیهو قرنلوا سرغ ندکد رکج مه جاغا روک ذم
 ادا یغوباق كنسهویمو * رولب ریدش هدهلتروص یکیا قرلوا هرزوا

 هرکصندنرج * ردنا لوصهترج هرکصوبورامصهرکص قرلوالیشب
 ه ردنا لدبت ههابسقیحا یکنر هرکص ندقد روقو 9 رروق قواف وشا

 یا هدننورد قوبقریو رايح راکدرکح نالشد هوهق هدشوردو

 لا -نولوا ( نر یع ا لصا كنحاعا هوهقو ه رولوا كدرکح

 ردهوهو ي

 یاش 8 لم راو نمریو هوم E مرو

 ر لح هوهد نالوا لوبعم و روش»م لا هد هساا 4 روتل و رکلهوهف

 كن هعو یرلفرط قرش لیح كسدا هلرسهوهق رظن لبحو زارح لیجو
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 ردق رلنوپ هوهف نافیچ هدرار هفشبندرالعوب ۰ دیس وپ یراگ شعب ٩
 ردلک د سح العا

 سداتس و حده یس هوه كعفلا ٽس هدنراباتک ایفا ر ذج و مرا صعب

 هددطس و یسضارا هماهم هرععل | تل 6 ولا 2 ردرلشعا ج رد هدنل وب

 هود هد معلا تاد زالوا یچباعا هورف هدنسنضا را ده اهم ۰ ردهدلب ر

 راد هلم زد رج نیت ی چ نولو

 هل نمج روس وجاور نالوا ۳ هدیلکا ره وراد ره كنلوصح هوهق

 هدننبب ناب رع یرالوا ندنوب بولوا هوهف لوصحم انتعم لا هالو نم

 هب ورايا هلهح و تولطء هب وا هروکذ متال وصح ندن راک دم هر دنا هلحاس

 قرط هرکص ندک دستا کشت هيس تموکح طف شمامهل روئوک

 قوخالب هللوهس یتیلوصحم سک ره ندنشیدلوا لصاح تنها هدریاعم و

 هدسنغجهلوب ی قر یتراجت هوهق هل وبندنوب ندنرکجهریدشا هلحاوس

 رده ههش

 ۷ نم رک ا یجدی لا سا

 لصاح هدلها وا و نالوا یداب هنتور كنیلاھا هدرب ه رولاق هد هجرد
 یا ¢ رد هیعاتص و هضرا تال وصع قح فعیح هح راخ هد ول وا

 بولوا یک نک: دتا ناپ ح ورشم هجو رب تابوبح سنج هدهروکذ م
 و تور كنيلاسها و نانلوب انتعم و لوس كا هكلب و هملشاب ندرلنوب

 ۰ ردسشلوا ناب جد یتالوصح هوهف نالوا قحلوا ثعاب هثاماس
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 ترا راد لصا لوا نیننناستنسنج تاوم ریس و هع و هکاوف هک دلاف

 رونلوا ع ورش هناس كن هیص را نال وصح رگبد نالوا تور و

 + یجانا غمص 7

ENهدرادد وب یب رع ص نالوا فراعتم و روهشم هات ره تكضرا  

 معص وبشا ډ رولوا هدا زاهد ندنع هدنف رط رستو 4 رايح

 تاجارخا یخ رب ندغمص نکيا هل وب * زلریدتروا بولیدبا هییرت و
 ٠ نع ۾ رالب وط ردق هشورغ شب یس هيف رم را تح ۰ رولوا
 بولت رب شان و هتسس هب 1" هد هسا یلجاور هدوعص رو ذم یک هوهق

 رول وا تاحا رحا قوح ك هدد ول هس وا سلا هنسل دن روا

 ۷ تا وح ۷

 هد هسبلا رولوا هرزوا تراک هدنف رط ره كنسضارا هداه وص تب ويح

 هجراخ ندنفدلوا لوبتمرمغ و یغاب نوح راک دب یتلاعا تروص یاها

 ندسح رو ه ز ردا مهد ن راجا تحا ۱ رکاب تویماعیح

 و سهبار و یزف تروص کا زاوا جاغ هلا تم یخ

 ید ندتب ویچ هسسلوا هب رت كرهلب ریدسشتب هلیشال و بولی رتسوک
 ۱ ردعو ههش هدنفحهل وا تاحارحا
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 تولوا سمزوا قوما یراک درد دس نکل ¢ ردلناف هتعارذ قوما |

 ع رذ هرک 7 مخ قوما هددساا رولوا تباور کیدمرب ولا هیس 8

 هسللوا ع رذ هنس ره طوف + زرولا لوضح هنس تا لأ بودنا

 لجال هسلدا بلج ندم سنج العا لا بولب ریدشکد مت  یهدنرللا و

 وش هلیسا رحا هن رج ع ون ره ىلصاح قرهنلوا عرذ لڪ لحب ر هلا

 لا كن هناهاش هم ءورع كالام ةسلوا شاشبلاح هنسقرت كننالوصحم قوماب

 رولوا تاحارخا هدا ز ندرالح نالوا یتاجارخا قوماب هداب ز

 با

 ( كتارا ) و ( یادرز ) و ( یساق) و ( یاتفش ) هلک هب هک اف سنح

 هرقو( رصبا)و(مدان )و (زوح) و( ران)و ( هویع) و( الا) و(دومرا ) و

 جاعا )و(نوهلیناط) و ( جنرت)و ( نوه ) و ( تود )ضاب و ( تود )
 ۰ ردراو یراجاقآ ( هنیلدنم ) و ( لاسقتروب ) هدعرب لبج و ( یتواق

 *سئن هله و + رولوا هدرالح یرنک ادعش ندهماوت هویع سانحا وبشا و

 عارف جلف ر تنی خش یه رازدان ۵
 هددجرد طا روا یمعج كناویع و + روثل و یعون ار او و

 یلصاح + ردردف ینوأف اسدنفهات داع کلک وس كن وأ جاغا 0 رک :

 سنج ٭ ردسک یقیدلوا هدموردالب و دذا یس هلج كنهروکذم هکاوف

 ( بونرخ ) نالیئبد یزونب وب یک ورمل وب هنشو و زارک نکلاب ندمک اوف

 رددوجوم د یاغآ (یدنه روچ ) و

 ی هتسخ ( هللک ) ادنبا هدرمصع بولوامزوا ردق عون یا نوا ًاتاذ
 ندن راکدمهدبا يوادتكرمدبا روهظیخدهد هطخ وب دخن رات یکردشا ر وطن



 وح نوتب نوت یرلکنوکو  یرلجاغا دعصا اتداع بودا ماود رالی هک
 ترد چوا قعا یدعت ندنهدنز و رلغا قوح كب قرلوا ضرتنمو

 ندسنح العا كب رلمز وا ناسل و دوجوم نالاو * ردشلاف مزوا عون

 ردفیطا یسهحارو ذیل یمعطو

 هب یعارا وا قرهیلوب هدمور دالب ندمکاوف نانلوب هدروک ذم راد

 * ردراو هویم عونرب لک | ناباشو دیذل تباع هدنمان ( انع ) صوص
 ویفو یراص یول قرەلوا كجوس اهدو ردق هضطروع قأیهو یم
 كنوو ۰ ردهویمرب فیطا هدانز یسهرظنم قشراق هل رلکنر هش قیحاو

 مدنمات ( یدنه یانع )ةا ندن وب ۵ راح هددعر لج ییمالعا هل
 (زوم) و * رداکد العا ردقنعیابنع هدهسا راواهد ههک اف ساجر

 كنس هلج بولوا یعون ترد جوا ید كنهویم نالوا فورعم هلکءد

 ردرا ویخد(نواف) و ( زوبراق ) و + ردالعاو ذی ذل ندن رکی دکي هد ړم
™ 

 ۳۹ ام خ #

 ردهدنرافرط هنابجو هیقفلاد و دسز راقلاعرخ روهشم

 ۽ تا

 نالیدبا رعت ( تاق ) بویغثتب هدر اس دالب رکو هدمور دالب رک
 ءلرلغاسط هدیجاغا تاق وبشا بولوا اهد جاغا عونرب نایلوا یسویمو

 تور اما و * روشی هدزرپ نالوا تلموهق د جافا روک ذمو
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 ی.هدوک لرد | اد رلخاش ندنف رط لک و ندنسهدوک هسا رولیغارب 0 هلام هدبویلراوف یر ریلیف كجاغا وب رکا * ردیا ضیفت ندقتاوصو

 ۰ رولسسک ون ردو هرم ترد تاسهن قرهلوا ربا اتش نروس و

 شموب قرەلوا كرت هلبلاح هدیویتلوا را بولوا یشخ جاغا روکذمو

 هلیغ واق جاغ 1 نوتز یر كن رافارس و كنغوبف یسهدوک كننراثوا

 قافوا یک یغارهبیباغآ نوت زیراقارب طقف * ردهماشم هنکنر كنغارم

 ید یرانانلوا رایت اعادو هزاتو من هدهسبا رولوا كو اهد بویلوا
 ندنرابد یددعت و ه ردماشم نروار و اغا شع هجوق

 ۰ رولوآ هللا قهریذلاتطو هللا قهلوا سرغ بولبریا یراسهب نروس
 لرد هنکبح هدنرارغا یسلاها نع ًامونیزملیف كسجاغا روک ذم

 هدمرص ینبدلزاب یرلتداع هدینآ یرللک | تروصو هم راردبا علب قیوص
 وشا * ردتجهنلوا ثح ندنسهصاخ نکلاب هدارو ۵ ردشلوا ناب

 ردهروک هغارمطفرط فرط ید راعونوو بولوا عون چ وا یباغا تاق

 اهد ندراسایرشآ:نالوا هنغامدكناسذا لرلناشیذ هد رال ضعب هک هلن وش
 ضءدو ییدروک هنلاح تنح ات داع بودا بلس لع قرەلوا ییندش

 ها ردقیسس هْنشن قار تبان هسلوا شات هنکیح ردقن رانا هدرافرط

 قار هسلوا شان هنکیخ ردعن جد را شید هدرار ضعلو ییدر و

 یکیدننا؛بلس نوتنوت یو وا طقف بوریو هرب یورج ندنس هش
 ندتدلوا راح تباع یعطو ه روسشوا تاور ندرلندبا لک ا

 زرا وص قيص قیص تباف هداشنا یراک د هنکیج رانا هنکیج زدن زدیم

 + رولب روکین!دلوا شعروقهدهجرد طارفا ندنرارح كنراقادودیتح
 هداز هو كناق روک ذم هتسلوا لاوس یرلک دا وض قوح ردةوو

 رزرایوس ینیراک دما یشان ندنسریو تذل

 اعم تاغ هک یجد یتالوص# كجحاغا نالشد ناف روک ذم هتسشنا
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 رولوا یجلید د رک !مدآرب رق هک زرو هد ردقوش بول وا و

 ورق شهيه وب 17 او + ردن وعا كسا هل رادت سرا تاق املطم هسدا

 ینه رور چ اوح رک د یشرغرنوجما تاق یشورغ ترد هسیا رونارف
 اہ ینیدلوانود كب یرمم مسر نانلوا دیدصت نوجا تاق * ردنوجما
 بجوم ذقیفح يبيفنر تالسصاح تاق نالوبعوقو هدهدىدبح زکلاب
 ردهدهداررب جل

 ٭ ناخد +

 نوت یرلکج ها ندبسو ٭ رارعا نوتت یغوح كب كنسلاھآ غاط
 رولوا ید یتالوصح نوتن نو زودنکو ۰ رار: بوک اد

 یش تاضرعتع ضع راد ههمان ون

 هسجرد نح جوا نوا دز ند هروهشم نادم عقاو هدنسضارا همای
 ترد نوا هلا چوا نوا هر ا لاو هد دح تلذک بولوا هدنضرع

 I ردهدنس یصرع هجرد قګ

 ترارح هدنتلا هينا هددیص مسوم تویلوا یکح هسعنرا لوضذ هدهماپت

 یعرکب هداتش عموم و هدننب هجرد زوتوا هللا قلا زوتوا هلبناربم ر وور
 و قاعص هدرهحرد وب ردقنو ردا نارود هدنس زوتوا هلا

 را تویلوا تعاخو هداوه

 . ٭ یلالوصحم 9 هما +
۳ 

 .هدایز اهد ندراغابط هرود نانلوا ناب ندنابوبح ساج هدننحش تایوبح
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 یرلددا و" لس هما ترم ی تن يلوا تاب وخ س 1 س

 نیس ھن رکيا كاح | ی كنس ههاهت نسخ و یادش یه ت عا

 نالوا هداز لا هد هماهن هد هسدا نالوا هجر وب هدنراد داو و هد رار نال وا 1

 سه» نیع یعاسو یاب كنهرود هو * ردهرود بح نانلوب یئرک و

 ۰ سه + هنسآ دخل رس یعاشاب کا ۰ رد ماشم هنضا رد و تاب یادو

 هدةسدار وتل وا داصحبوناو اعر 3 هد 7 ری واكنهرودر وک دم و

 و تن داوا د ا ,e و د

 كرداهد هعود جوا 5 داوا ll هدأ وعوقو نارا

 او ززال ۰ لر ی ا هك و ا ا ید

 یتسلاها لرلغاط یک یراکدب یعاییادش صم بویع يا یادب

 بو نکا ۳۳ ۰ رردا عرد هراوکرا دن وم قیسسجر كنهرود جد

 كمرب ید هنرلناویحو كع یزودنک قرهتاق هن رلمادط صعد

 2 تاو هرس

 هصار و حواخ و وص و روحاو ها وصاف و هلن ندناو لار سج

 1 رحوه هدهسلآ شو هدکک هنل وا ا رد د هدرلعاط اذ تار 9 ندنسایلماف

 * ردشلر دیش بولیک اقر هل وا باج یه تاو هريس ع ون رهندن داعس رد



 بت 8 ۳ 1 0
 وتار وللثمسناعو ودو هارو نام ندلوا هد هاو ۳

 تاو هريس لصاح ۰ رول وپ یخد ( زات ) هدنزایضعب كر رال یی

 ۰ رولک هدونح و بوس هسا روا هننمح یقند ۽ ره یش نالدند

 و هس سح هن ره هلتهح نیت اراق نالوا راکرد یالع هلصوص>

 رولوآ فاتت یر هدنفرظ هلیلق تدم هسیا رولیک |تقونرهو

 اجري

 ضعب كنهروک ذم *هلساستم لاج هن ید یتافاضم یاس ریسع

 لاسبج بولوا تراسبع ندرالح نالوا ناک هدنسضارا هماسهت هل ال
 (ناطک ) و ( اما ) و( ارح حا )و ( اغوس )رال نال وا هدنرزوا

 و (نارهز) و (دماغ) و ( هموت ) و (هدییفر) و (نارهش) و

 ماسقا قرهوا سوت هراعق نالوا داب لب رمان( هوهج ) و ( ناجم ڈا )
  كرسعوشاو ۶ ردواح هيج و هددع یارقو هرثک لئابق هروک نم

 نوا 90 دوغ ) ضراو ۰ رولشد یرادد ( "ربع ) هنعطعا مس

 ردع دغ کا هج وشل جد زا اب ( شرح )

 (نارح) و ) اص ( و هرومشم ,u لاع ساک م لادن دما هرس ۱

 و ( قرا ) و ( لتا )و ( ملا لاجز) و (هدر) و (قیعشر) و
 فاق هدهسیا شازاب وید ( كراب ) هدرالح ینیدازاب لوا ندنوب قراپ وبغا
 وشا تولوا ( هشډ ) و ( هدف ) و ( من )و( لح ) و ردهلا
 رداماش ین هی و هرثک یارفو هدب لګ لئاق یجد رالع

 ی و هلزا ین و هملعد ی و كلام یت و رهش ی قد هلا دعطق رع



 قو و

 لکعیب وٹرج ینو همر ییوناورح ی و كلاصطیب و رم ی و سماع

 ردشبراق نادشی رف ا یراد ردو نوطد

 هماهت یک یرلیداو یراغاسط نع قبط ید یرلیداو یرلغاط ریسع
 ويب لا یرغوط هلاش ندونج ندرلیداو وبشاو ه رولیک و د هتسحارا

 ۳ ا عاسعع) و (علالاحر ) و ( هسع ر ) یراثلوا روم و

 و( صع ) و ( ناوم )و( ح2 )و (طاشرف ) و( مجر) و (اضو)
 كرلبداو ویر بولوا یرادداو( طاخ)و ( نیفاس)و ( بود )و ( برا )

 و ( ناصتف ) و (هراد ) هدنرایضعب كرلذوا یربغ ندرلن و هل رک و

 (توخع) و (لیع ) و ( هناا )و (ببط) و ( هحالع ) و ( هبصا )

 (ناملط ) و ( ابمس) و ( اده ) و (هدح) و ( هشرچ )و

 وا دا يخد هلل رلمات

 یرایضع و ۵ رود آ نا رح وص شا ن رو رل منم ید رل داو روک ذم

 رلدا ناب رج رللیس ندا طوفس ندرعاطع ا اراب مس 3 قرەلوأ یروف

 یراعاط نش نی يد یسهیضرآ رال و تم كنس همای هلن رغم رجدمب 5 7

 تزک رفا كنع یتالوصح هوهق هکر دق وش نولوا یک یتماسهت و

 مات ( اذش ) لبج و (ناسع ر) لج و (هع ر ). ه ردلکد هرزوا
 هدا ز ندنع لوصح مع و ۰ رول وا یقالوصح هومه راده ر هد رال

 9 شو هدرا ید (انع) و (ناخد) و( تاق) ۰ راقبح

 (OE O AI a da ید نیش ما

 ( مدان )"و ( رسا ) و ( مزوا ) و ( رات ) و ( دومرا)
 زدلکد لوذب ردق یییدلوا هدنع هدرلنو هدهسا رولوب روم ولله

 هلو هد رار ص» هه ۳۹ رو وب رلعشم قوح ك هد رلعاط رو لرم



fC F% 
 ناب رج یک قمرا كلرمرک هلاح عینم اتداع راوسبق نالوا شلوا رفح
 چد هب هماهتندرا داو ه ردراوزوص دذل و فیفخ ك و + ردا

 ردا ناب رج راوص لشاب

 قرف ندم یک شدوا فی رم هدنلګ لوا ندنوب هجاوه و بآ و
 ده یار

 رده وا رادخا هح رد هیم وجه راس تاقا

 ۰ ردراو راهلزوط وی كویهدنرالحت قوچ كب كا رالحاس ربع و نع
 هدهرف هدده یاسننا هك داوبعوقو دهوررح هدا رد راهلزوط وبشا و

 ررطا دع و ۾ ررداوط بوس رو یرعوط هرهلزوط نالوا شاب

 ۰ رسا ل وک هو وطه دف رط هل لو تدم یی وص نکد نالفهدن ورد هلزوط

 روت وب هرزوا ترک زوط هدرالحاسو * رولوا لصاح زوط هئروصوب

 نیراف هد هسدا رو و یراد دوم یزوط ایدہ د راز صدد ید هدراورحګا و

 بولوا یراع ندهینحا داوم كندعم نالوا دحل لبح عقاو هد فرط

 یک یتددلوارومشملروک ذمندعمندنف دل وا فاغش تاغ یکر والی ره وج

 لصاح نادنمسح ندعمیز وطایقمقا و هدنا رج نال وا یس هلکس اكنابیصهدلحاس

 اهد ندنزوط حال واندنع دلوا قوحهلوا هبنحا داوم یجدهدز وط نالوا

 رداتتعا نااش ق رفل وا رومشم لا تولوا العا



E O OL RE SD DOSE E N E 
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 4% یشاوم چب

 زوکوا و E r ا> هد راسع كرک و, را

 هکنوح ۰ روتلیسل ی ک هد هماوت و نوبف هد رلعاط د دم و2 بولوا 1 او

 ی قرەلوا زانوبخو دما ندنفیدلوا لمع هغاجص یک یک  نویف .
 ۰ ےک 2 + ۰ ۰ ۳
 ردهرزوا تربت ندرک نویق جد هدراغاط و 9 ردقوح ك

 رولوا هد وما لھ ھ هدرلعاط ۳ یساح كنا و زوک ؟وا و

 .رزوا ٹرک هددهاپم 3 نیاز ر هل راغاط ید یس هود و

 رولوا

1 

 یک یفیداوا هدف رط دادو هد هسا روثو تاتو قاصد ندعاچ ۳

 هذددنس لج كنلاها و 4 مريت يح ا روشه واهدرلارول

 هعارصفهدرلز و و + رول واهدشاشمیرنک 1 روق | سو وتآ هل وا وا

 ه رددو قوح یساح قاصد و 8 رارد ا تبعر هداب ز ا

 لاقثا و لاجا یسلاها غاط ه روتو زسا هدنشاشم رلفرط ضع هن

 قوح راجح هدرلعاطهداب زاهد ندع اپ راس زرو نالاوف راجن هدنلفن

 روث و 9

 لعاب A ا هدد سالا وح و رعد و 1۹ بلا وح و و و ,e هد هه ام

 ردوددیاقن هطسا و هدن ر ع ںی ا



 ه رون وبقردلوا زاهد رال ضعب وق وج كن هد رال عبد روک داتا
 ' هروک ده لابح N. E ك3 هالك هنن یش اع رم

 هلق هلق رااعر رد راو اعر قوخ ك هدنرکنا یرادضا

 هاكر م ۳۳ شن رم ےک لب رهقر هتل وا مفت و كر لال

 رولوا اعرمرب ر ۳ ردنا تاجا تاناب هڪ ةداوا ن راراب لوز هد راغاط كر و

 9 یاطع

 ندنداعم سنج هدهلاهاش سور تام اموغ هدنلخاد ین الو نع لکد
 ۳ و 3 9 ی اپ 1 2م ی ۵

 توش دلشبا كرل وب و قبعع و اسا ینندذوا بول وا ی ون 9 ی ر

 قروح كب كنەناھاش اس ور a رغ هتسد ۱ كم د ۳ ریتم هلند

 ندنولفرط نف بای را یادو ران دد نیکنز و ع ول قوح كن هدنرای
 نیک. لنت وب يد هدلحا د یس ی هة نگ ۰ رداکد زاکنا ئاس

 دعطو هيلع ءان ه یارا اراق سد قفا وب یرایضع4 ندن داعف سانحآ

 یشاط ¡ اغ و یروگ ندعم هدنتهجرعت هک هب وش * ردشتلوا خرد ی

 ¢ ووتل زا تاور ید و أ كوم روع ند سج ل ل وبعم و لعا 1 و

 ییلدلوا نادسجح هح رد یجنرب هل وا گز ناو زاعو رو < روک دم

 یقئدهار تور ةسلا ر دن ةد هسدا وا ناس ندنفرطیأب ر ناک

 ره هن د یش J چ دباب اس چ ردتمال رک هنتر كنت
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 ) فیل ( ندم وئها دالب و هد ( نادع ( هدنس ةيهاش تمح لناصص دال

 دالب و هد ( روع ) و هد ( حراز ) دالب و هد ( ناشعد ۱

 تیاور فا وا یت f e 4 ارش ( 9 8 اح ) هدها

 7 رول اب تاور 9 و یندعمش اد ۲

 لها ور هحرد 20 ید داو و یدلوابواوا ًایوص را روک ذم

 قیفص و فشک بودا راذک .e هما( ك ن 7خ
 هنرزوا تاور هسل وا شازا A ره هدنان ول ندنفدآ وا یوفوم دذسع |

 رد وا انکا ا ندنەجەلوأ

 ۲ یعع ۹

 هدش الص هج رد یک دن وبول واندنعون یشاطقامج یداعی ثنا د قەغ

 بط غال وا شاطسنج ونهدهسدا راو یا ونا كشاطروک دم ه رولو

 یتدععو لصاح وام راشاط یداع ع ون رکید شوا لیکشتندراهقبطو
 یمدلوا هدمعح قافواقافواو طول قرهلوافافش ربغو فافش بویلوا

 تكضصرا هدنع وق و نارا لوزت ی د اضف ۰ روت وب هدن رلا ول ليس اه نا 4

ندتلا هک دا ل وک هم هطاسا و ناراب یراقارط نالوا هد زول
 ر ومظ 

 ردنا

 یی دون هدن رلد ص و یا منل امحح نالوا هدنهاکشب اهذص یل رو دش ۱

 روس ا و ۰ روتل و ی دهدلح مان ( 1 صا+ ( هدالخا دسدآ دالر ۳31

 لو ER HR »۰ ردا روهط ندرانانل و EA N سادال

 قرەأوا یلکار هاشم هنکنر توقاناضمب هدهسإا ردنا روهمط ای و 5

 فرا و يييدتا روم ید هداج ف امش تباف



۳ 

 یا رک دم نخی دنا رونق زره لاو را یدک سخت فا

 یندلوآ ج رتغهلرلشاط وب و 4 رزولو قره ارا بودنک-یاب را و لها

 صوصخح نوعا كمر و الح و قمربآ ندقاربط و شاط عون رکیدآ
 رد قوح كل هدضاماو اهداعتط دلاور وب یخ تولوا یا ا
 ناسک ندیک هزاعج هدانع مح هضدرف یاشا هنس ره و + روتیک

 تانک ا یلیخ ر ندزو ول و . ر رداع رەروت 7 قع هزاګ جد

 ۱ 7 رارابآ م غن

 ۹ ها تالوصح+ و

 و نونف یک دل وا EE یا دا رع ند هیعاسنص تالوص

 تولا هسعر رظ) ندید و كرەدىأ تسک ر هل دع او مدانص

 هد رگ رلزامز یکسا حر بط 4 رداد یتاحارخا كوتا نالو حاور

 جات هجراخ بوشوف بوزود یزمه رورمض جاوح نمت؛دلوا جات
 كسك ره هدو ۵ ردرانآ هسیا راو تعنص نیغدیاب ردةن ن نسعلوا

 و نوط ییدسیک "الخاد و ۱۹ زا ها دن 3 یننداوا جات تا

 راس رعدنک ییایشا وللثم وب اباد هکر دیعاونا كنه تاشورفم قرهژوا

 كدا ردنا نیر زن یزواب و یزقسوا و یزمرهناخ و یک و

 شدنی لاح یرلجاتحا ولم ول ید یسلاها هروک ذم تالو هتشدا

 ردرلر انما هلا یز نام ما هان ۳ ندیش ره تاحاتحا

 وبشا و « راتبح ساک ع ون ر رول وا رعت هءوقط ندعو تاجوس۶



 » و
 . هدهسسلا  روتقظ هد زا دباصف وز رهش یرک رک ردراو یعاوا شاه

 زواحش یددع ز وب هدمعفلا تم یتح * راتیجهدوههلا ته یروهشم دا

 یجکیا هدنناب لر ؟ذم لح ام ی هددح و دن ز ه ردراو هاکتسد 0

 مد تاحوسنف نالوا نیو 1 ید هلن ۶۱ ل او ضعاو ۾ رولاق

 رووا

 یرازچ هن یک :یرط دا لاعایرلددنک یت رله روسعجمیاوح ع ون ره

 ره عا ماست وبشا ۵ رازراقیح ندماسس زابل هما جد یتا

 ندلدرخ جد رل الغاط و ۰ رارد ا لکا هدرار عده و 6 رازاه 9

 یتا ماتسدس دل ]رک هلتېج وب ۰ رردا داسا یاب لد رخ بوراقیج غا ۱

 ین ترک ات ۰ ردیاجا ور هدا ز كب یا لدرخ رک و

 یخ ةن راد رط زاح هللحاوس ىس هعطو اه روا ندنغاب هد را هنسس

 رولوا تا را

 * اع ۴

 درعا یخ : ه  رافح ینتح العا تباغ تاب «دنرلغاط رتسع و ن
 ۰ ردرومشمكب لابنامیحهدهعک و نیباصوو هع ر لج هد و 0 لار

 هکعد العا اهد ندلا سنح العا لا نابیح هدعور جرات اس و

 وا سم

 و و + و ردبأ دانا تولان موم رلیاغاط ندم وم كالا وشا

 ردیمولا صلاخ موم

 + تور كنللاها #



۳۳ 
 هیط و ۰ رولوا لی شو اد را 1 و

 كنب راتراج و ۵ رلررادقيج غب و فدص و وجا ندا رد یسلاسها
 ماسس و هرود و یادغهزاعندنرافرطرمسع 6 ردندزو وبیسرنک |

 ماسس و هرود و هوهق ید ندنعو ۶ رولوا یناجارخا عمص و یاب
 رکذلا فلاس یراتراح لوس ها ندجراخ * رولوا یناجارخا یغاب

 تالوصحت رک ید یرلتراجت نالوا الخاد بولوا ترابع ندناعوفدم
 داد نالوبعوفو هدنرلدب انس ات هل ره ند هیعانص رکو هیضرا

 ۲ ردنرابع ندداتس و
 تا رک هراب نییلک علف قدرت نادل وا ملاک تاجارخا
 ندنراکدتا راضعسا و لاصعم-ا یرلردنک ییغوح كنب رلتاجاشحا
 ها وا سام اما رحم ا و وخ ل وا هج راک امداد
 كنسلاها راز نانل وقازوا ندلحاس تنس هعطق یلوطانا یتاماس وتورث

 ردردف وا هسا ردعن تور

 ت تاک کم ۹

 ۲ هار یلشوق اتسوا هکس ندا لوادت وریندعدق نددنسنج تاک وکسه

 ۱ هقشب ندن وب هکر دراششاردقلوا هلا ر روکذم یلاها و *.ردهسقآ كالوتم

 ۲ ۱ ار مه دك یار یه رکن نالوا
 نوڪ دل وا یراصبویاواضاسینر یهکسنونلا یلاهانانل وب هدورجما

 ۰ ردقوح ك لار روکذم ه رازهرتسوک تبغرالصا و ه اط
 ر یا به ندنساح ها لم هتاحارخا

 چ تامواعد صع! ر د هسا ڊچ او ت اد دره شنا



1 0 ۶ ۲۲۱ ¢ 
 ینیدنلوب كتکلعو  هنکیدلبا انب كماس یلغوا كمالسنادیلع حول
 تارابخاو هقلتحم تااور راد هنشدنلوا بدست هلتروص هن یان هلګ

 ندنفحهلواقمردل وط هفیح یربطست و جرد كنس هلج هد هبسا راوهنابتع
 ه ردشلوا رادشا هنجردكتالوا قفاوم الا متنکحولقعو نیش كا مت
 دا مک | اب یامنص لشو ا كهل اراش یی کیف ندنافوط هک هلو

 هدببرق هفاسعو هدنس هیونج تج تل یی دوب یکیدع بود
 یی هلو حرطو یس دحام هرزوا قوا انب ردق هلح مان ( ربظلا ) ناک
 . هنرزوآ هبونعم تراشار ندا روهط قل البق زنم هدهرسع ینندنلوا ارجا

 ییدعش كنامنص لک ےل لسبح قرهلوا رظد قرص ندنسان هربظ

 شب ونالوا دوجوم هداعنص طسو ن االاو  یکیدنلدا ان هل یتیدلوا

 نورد ید لوا لوا قرهللوا رفح ادتا ود نانا وپ ما هلیهات ماسس

 روک ذ عو یکیدردتا اشنا ینادغع یصق هلحم مات ( ناد# ) هداعنص
 راو بک دلتا یم هسا كناعنص رهش هرکص ندقدنلوا ان یصق

 ردر وب هده رع

 قزەنلوا ا ندو رط ماس تويعا 3 هروک ذه دل ولم ا ۵ث سن أ رونلوا 1

 هللا هوالع فقس شکیبا ررپ كلم .نالک ره ندهعباسبت كولم یزهرکص
 ید ید وا یارمسرپ مر تاغ هلی ولو یراک دتا عیس وت

 ردت اور رب هوسا

 هنغیدلوا هداعنص كن ( هلطعمرُب ز و ( دیسنع سصق ) رلخرّوم ضع
 رد هلطعم رب ( یاس شب ) و دیشم یممق ( نادسعیصق ) هلا باهذ

 هدرن كن هل طعم« رب هللا دیسشم سصق هک وبلاح ه راردنا تاور كرهید
 قوج كب هدرا وت رکو هد هغ رش مسافت رک جد هدنتح یییدلوا
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 ۳ ءد هقاسم لعد تعاس ترد نوا هاعنص یرو ذم سصقو رثپ ا( كلام

 ار اخد رکید تماورو ۱ ردشلا انب هد مات ( دشاح هدیر )

 هيلع ځاصو بولوا هد رالح مان :اروضح دوسخایو توعیح بویلوا

 خاصو داوا هد ال ا د ترک | و + ردشعا ان مالسلا

 رد هرزوا ییدلبا اج نوه
 تنش ی فا

 هداعنصنورد 6 رووا ٠ رد شعالاق را نو اب ندنادع رەد ه داهنرص

 یاد سم یرارآ لغ ناس روگ هد ا نالب رو فرار ا eS بطد-

 ا قلا ها ذع هم رف هلله ۰ رردا تاو را دیدن ر المت

 ردبک قو مه نالب هدلاروا

 + یرهس ا و

 یم هج كرلهناخ واو قرلوا بی رقد هناخ كس اس رفت روک ذه رهش

 يسر کا تولوا دن رزوا هبطردرد و و ر>وا و یم ند رک راک موص

 لزوک یاب رام :بءنصو یراوسو حرطو * ردرهناخ یو تیغ

 رالصا + ردراو ات لوس ددعتم هدراونراسو ۱ هدزرط ۳
 هلا راجر و روس رادام ارادو العاک ینارطاو * نملوپ هينا باشخا
 هلا وح دکل هدنج وارب كنکلم و هدد يا عن لبح تولوا طاح

 هاتی یسمع لب هداج وا رکیدو ه ردراو هءاف هدر رک رج

 یرک | ۲۰ بوردو ۴ ۳ 8 ها دو جد هدنلم ن
 ی ا مس .هدنرلارا ی وا یر هب #۳

 ۱ هد روک ذم ا ۰ ردر ناب ۳ ی زهناخ نان وب هدنفار رطا
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 ١ زین تا لک یا نالو یاک ( دید دوخا و هفوا ر هژب را داغ | هویف

 هويه ره اقا ۰ لاتا ته رول رپ دنا 5 راسو ٩ رولو

 (دوسالالیغ )و نال رهدنا نارج نداعنص طسوو * رددوح ندنحاعا

 یاسها و ۰ رک ندا كن رلرضءد 4 رو رب و- ض نالشد

 ردهجعاو نیئاسدو * زارونالاوق یی وص 2 0 ۳ ۱

 نوا ندرت و تولوا مهاح بد رق *یللا كحوک و لوس هدروک كو رهش ٍ

 و * رددع-» كوب ید یرلرگیدو مداح ینهبفو كوب یردق ینگیا 4

 ۱ لاک هدتنادیم هعاق ماس حج دوس لا ه .دراو ماج هدانز ندا نوا

 ردنرابع ندرلماج قافوا قافوایرارکید * ردیماج اشاب نسح

 بول وا یرثرازابو وسراج كوي و یظن هعشدلواو هروک هنسودنک كل ره

 رار هلتهاسج نان تولوا ندهناخ اسا یا رز وز

 هب هنا كش ا نالا تواوا ندرلن دو دا نالوا هد ورد

 مد ھند قرفلوا بارخ فمشم هلا نامز زورم هک ردقوش ه ردمرق
 ردیح جردنم هدهنیه یا زوتوا زودیکنا هدد اح یجشرب هلا رالوا

 هدلاح یئدلوا لخاد ید یتالغ تزعلا رش نانلوا مده هدزس هعوو اشا

 رول وا نيم یتلدلوا ترابع ندهناخ كس نکسیدب هدنتفو روم كا

 کن و یفبدئوا هبمالسا سوفت هداني كيشي نوا هلبا كب شک نا

 رولیدبا نیمخت ینیدلوب دووم سوفت زواھع

 توس نیما 21 لازا )ىٰلغوا ل( نطعس ( ن ماس E ر وک م رېش :
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 .(عنص) هلهالادعدو یییدالوا دان هلیفات ( لازا  هدنیاهاج تفو قرەلوا

 لوا ید یسهیمس ببس اعتصو * رونلوا تیاور یفیداوا شفلوا هیعسا
 هدهدناور ر و شع وجا ید هد دان هعتما قلعتم هعیابص هدنامز

 ناهه ةع هح و وفل ك هدهدن و یبصاح شعوحاینلدازواهماش

 . ردراو تباور قوجرپ

 یتعنص قلیح هع وا نالشاشدا ندیعا هدرلاش ها یعنص قایحویق یدعت

 و ول وب هدا زندمال سا تعنص لها نالوا هدرددومو * ردهد رل دو

 راب رادو د ېتورب و
 راد 3 عا هد هسص و مات هص ور SKE هد هفاسه ثكاراح چ وا هب اعص

 اس هل > یدل وب نګ ھ رەد و ح رفت كسار اس ندنغیدت وا

 تولوا یره ۳ عاب و دنا یجدهدهروک ذم ص ك: رکا كنىسلاھا

 ررد ا لمن هرو ذم لح یک هیعیص هدنعم وم مزوا

 یراج هامیخدهداح مان هدحمقا و هدهفاسم كراج جوا هباعنص هن ئالذک

 هل نامروا رب ندنراجاغا روجو یسافو لادرز روک ذم لګ تولوا

«“ 

 رده "منو حرفت لع هد ساروا و 9 ردشرک

 دو هذآ ۷

 رکر اک موص ةاجیرلان كنارفو تابصذو رش هفاک مقاو هدنراغاط نع

 تاق یکدا نوح كب ید كن وا یوک یک یروا رهشو هبص بولوا

 رونلوا دان ليما هبونو جریو نصح رهناخو شاتباب نوجا

 جم رط هد هتسلا رک راک موص د یرلان له رد ی هد RE راست

 تست
tara۳  

 و
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 بویمهگب فن ولات یزد ی هل نهج ا ۱

 قرهل وا عفت رم تاغ هسوبط چ وا هنبط ترد والم نم یرهناخ لوس كلا

 ح هدلکشع ونرب قرهلوا هش نصاب طورحو هرزوا عبرا عالصا طو

 كن رل هبصو رو مسع 4 ۱۱۹ ۳ o O طظ لاغ میرهربو ۰ ردشلتا

 حرب و نصح هناخ مسج رب ره ره نکل ۰ رداکد طاح هللا روس یا رطا

 قیحا ندنررب هناخ رهو ۰ رددتنام هب هعاق رب یرب ره هک ررکوا دا هلیمات

 ۱ ر لباق نمودم ی هلی و شابا قر هلیغارب نادیم هدنزاراو

 ردشلمع رب زعسروس یرافارطا نوجما كلا ۾ رد شوا اش

 یلدضراع او ندنغی دلا هدنزرط هعفاده راهناخو رە رونال واهد رلغاط

 هد زار برص قلشاط و یر ویس ماطر باقان GT ابرحو هد رالګ

 ید راهناح نا و هد رالګ نا وا رس فرض راغ هدن رز وا اوواو ۰ ردشلسا

 اشنا دا رک راک هدرادبص و د نالو هدر

 ا مراقب رای یک راک یھ تر وک ده ا
 یتیم ندریکر اک تاق ررب یرلانب كنرایوک رال ناسنلوب نیقب هنیرلیداوو
 ربعت ( هشع ) و ( شبرع ) یران اره رق نان وب هدرلا رج طوف بولوا
 هدزرطو حرط ببار شفلوا اش ندرصح و شماقو جاغاو روئلوا

 ندس رعت نانلوا ود ندجاغاو رسصح و شماف ردنرابع ندرهناخ

 میظسنم تاغ هرو لم ها نوش 5 یمانعم ند وح ند رج هل وا

 دل زهیصد و رهش ندر )ناب وشا و ج ردوتصم روض لق قلرعا و ۱

 یکهدرلغاط هل وا یزهناخو هب ر ههاهت ¢ رونل و ااو حراخ

 ردشمامل وان مد و یوا دم ن



 أ

 نالو ا ها ها او نالوادوک م یرلیما سا هدداج ج جن ر

 1 ندیراتاب و هب ربسخ ر ا1ی راک اشناو انن مد كناو شوم

 3 ردشلددا جدد هلحمو کرت ی رد ز کا هد قیقحت

 ندم نا وب لماع هدنع ندنفرط هیسابعیافاخت رک عاج ناک هداعاص

 هب اعنص مخا دعد تودیک هب هم رکم کم هدر فل رش ج یاضا رشعل

 اشنا و اس هک هاب و ۵ ےب ۳ قرهلوا هدنزرط یا رش ۳

 رول وا تبار کند

  یراتا كناشاب رمدزوا +

x 

 بول وا رو نالا شعا ا و رده رب و مهاجر هدب وعشاا باب هداعص

 تا رح نوت نوت ا ار یعیدلوا شعا اشنا « رزوا قوا فو

 ردوعسم <X د وععم ا قرەلوا

 ( ىراا كناشا دارم هجوق )

 عت لس ۾ ريو نالا شعا سس مهامجرب هدان ورد یس هعاق سس

 هددسدا شهروتک ۵ هعلق نورد یییراج ءام نالن د اشابلا ليغ هداتلا
 صفا هدنعبنم ید وص بولوا دوسحوم قردلوا بارخ یرالوب نالا
 لیبسرپ هدنتلا ناتس باب ٭ دعا نانارج هب هعلق یدعت ندنسلوا شا

 ردد قو ندنفداوا باز < لوت و نو لیس رو لھ شعا اس ۱

 یک کیو
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 عا هرعت ۵ زددوجوم نالا شعا اشنا ربه رب هریک مماج ناک هدامنص

 لب اءوالع یلیخر بو ریمل ینعماج ( ناولعنیا .دجحا ) هدلح مان( سر )
 (زاره) می هدروک ذه لح هنو شعاب فقو قوجریو بودا عیسوت

 حیران ) و۰ A0 ا ا دو ی

 #* یدابا ثاناشاد نسح »

 الاش اى رک عاج هدنادیم عقا و هدنهاکشن كنسوق یم عاق افنصا

 كناذ مان ( سبردا ینوص اباب ) هدنرف روکذم مماجو * رد روم

 هدروک ذم لح ید رکبیسهلوکو شعا انب هدهنرترپ هنیرزوا یسربقع
 لوسهرزواقلوا فوو هعن مش عاج هدر وک ذم نادسیمو فی ردن وو دم

 اتداع و شلوا بارم نوتنوت يجد ماج روت دمو شعا ایماج

 رب" یرلد روح شات راشدجا نکا شات هنس ھه رد كەرک هنکح قو

 هورف) ندهباعع هدر وس ج راخ هداعنص ٭ ور یمن لا كرەدىا معر و

 2 شعا اغ لوس رب هلا هل رار هنسهرمعه هنع هدا یر ) كسلا نا

 انب یعد ناخ مسجرب هرزوا قلوا فتو هروبزم دعسمو * ردروم#
 دن لب )هبا (با) ۵ ردهدنکخ نارخ نوت نوت هدهسیآ شما

 سیا اشنا ناحر ید

 - م ودشی رات تفرش مماح روک ذم یک دل اب كاہلاراشم + ۔

 ادنلا یضافا ًانسح ادغ ےرک ر زو

 ادعلا يتفاو یا كاملا حف ينو



 ادي هزرطو هال اما ی ۰
 ادیعد نادو هب دهاز داع ع و

 ادن ًافص هیف مهل  لوہتلاراوناقرشاو
 اد“ A مهارت . هرات اینو

 م

 8 یرات !كناشاب نانس یجنکا 4

 ےل, ییا اشنا لوبو لمر دلاقو لکم تاغ «دراهش دالپ
 نوتنالا هدهسلا شعا ات ۳ نوڪ“ هظفاح لنامص هدنرزوا

 ید هم و رک ماج.داعنصو ۰ رادشم رک هتنکخ مدعتم بار نوت ٍ

 نالاشمردتا اس هبق هدر هل هم هش و دندشاط هرو ۲ ذم عمأج ندنشدلوا

 شمردتا رم" ید یراالخ ق تع هلیساٌسدا رالح ندیکیو ۰ رد دوحوم

 ما ( حانح و ۰ شعا اس هرانم ددغر ید هنعماح ندلاحالص ماما

 یداهلادمع ) هد رع شعا اش نوحه 9 هلا هيو هتسهریعه ا

 نداعنصو شعا ا كرەدبا رمح 7 سد اا ماتی ( دولا

 شا اشنا ضوح كوب رب هدلح مان نیتبق ناک هدنرزوا یون رعت

 # یرابا كناشا دمح یحأح $

 ااا نم ضوح ندى راج ءام كرەدىا اشا ریک ضوح ر هدا مان سرش

 و شا میسوتو ريم ینعماج ( ناولع نا دجا) شمروتک و ص
 شا انهن رر هنس هر عه اد ما 1 لولهلا نجزادبع ) هدر کله لح

 العا تیاغ یوصونالوا مانب هلا اشاب رثب دن رق هعلق هداعنص نوردو

 رو ذمو شمردتا رفح یوسف نایل و روم نالا بول وا

۱ 

1 

۱ 

٠ 

1 
1 

11 

1 

٤ 
1 / 



 ¢ ۷۹ اڑ
 ینا(هملط ) رس, دامنص ا یناتسب نالواهدنتلا روسبیرقهویق

 9 راد ندنسلوا بارخ فرشه یبورو روس ا شاتا مم رت و ر

 ی و ِ الماك 0

a TEشعا رم یی روس دز  

 + یرا ا تناشاب دمحم لعوا كاا نالنس هلاراشم ۹

 لوص روک ذم هلا ان لیبس و بوروتک ونص هزت نورد ندربص لبج

 شما فوو یخ . نوعا لیسو دو

 #  eیرابا :*

 هدنجع س اتم نو بن ی ی نیتفص ال سا ال

 شا i يد لیبس رب ا ا ا رددوا نوا ا

 دهوا بوا و | ءا بار < هددت

 * یرابا كابلز نسج ۽

 ردرود* الاحو شعاات an رب ه داعنص

 هکر ایرلفد) واشع ااشنا وان .تنامما و ال نا دواالیا هنالو نع نک

 ندنشدمهلوا نکع كا قینح غل دن ول هد راهرو سم « هلچ هد سا راو

 ردشُم وا جرد جوي هج ور يرلزالس هوا یی ص» ندرلنوب
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 دوو ی كوفاخ نا ند هیسابع یافلخ ن روس كد هدرپ

 ۱ ررشیا ثباور کد اب جز ما

 رایلب وک هد هسا هدنکتر ییادفب ًاهوع یراکنركنسلاها عاط ریسعو نم
  رهشو * رردنوللارمسا ندنراقدلوا لوغشم هلعارذ انْئاد ینائاو روکذ

 لزوک كب یناوست هفاتط ردهدنس ضاس هللا ییادغب یراتول كرابل ۱

 یییو رد لبو هرواو یلزوکه رق م رک انته تیاغ یراهادناو
 ( رارولوا
 دارا هرزواقایس رب ید یراکنر كنسلاها یر هعاهت مسعونع تزذک

 ضعي و . لام ههایس دراهرط ضعت « رولوا فاع قرط فرط

 دنبرکنا عاطو شح قیحا ید كرافرط صع و شح كرلفرط

 یخد یناوسن ٌهفلاط كنهءاهت ٭ رولوا رعساو ییادغب كرارپ نالوا نیقب
 هلیاح ل وا ندنرلکنا یبارتس رع یلج م رد ام یراهلبناو لزوک.
 نالوا ماش هلرلمات ( راکم لا ) و ( راهش ) هدهفاسم تعاس جوا نوا

 ندنفادلوا بسانتم هداز كب یراءادناو نرش یناوسسن قاط كن هلسف

  هدنرزوآ ارس هروک ذم "هلسقو * رولباصیاتسجرک ؛لرمسع برعلادتع
 یحاشم یارک یس هلرسق رهشش ندنغلدلوا نیم هنس هلسف رهش ی نالوا

 رارول | رق ند هلق روک ذم یڑکا

 چک ر ۳ *

 شک اس هلی. راکم 1 ز و ذم ۵ ده رح. مد دعبح هرود 1 رفق

 نطو هدنتس هب رق ۱ ندن رل 4 ر ۳ نوا لو ندعي داوا
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  ۱ 1نس گالحر مان (ضوف نارفعج) ندان  û ۳مدا ۳ اس رڏ

 کیا هدنتأد شب یر و ترد یرب زی یرکید و کرا یرب كنوب بولوا
 هدهجرد طارفا کر كنند ثكفح و كاکرا قرهلوا یدالوا كح وکر فن

 یقزفاوا هدنکنر یسیراص نوللا ینر اكن زاک رک و شاق و جاسو ضان

 " كنزوک و ٤ فاغش تبافو هدنکنر یسرراص نوتلا تالذک یجد یا و یکب

 ندا دو هذیهز یور قجوج و و روتلایض یک ساما .

 ول بول وا یک یزوکناشوام ٭ نم هجا ین رلزوک وشراف هسمش یاضف

 | فداست هدنکلم ر رب مش هناسدا رب لزوک ولکنر و قالراب تباغ وام
 نر ق تن هدا هروکذم لابق ول کیا.

  ۳و ضاس هذهح رد طا رفا ین "هلو هلته یدک تربح رب هرو

 نایههدکب هنساناب و ابا اهطق والصا هنگ ز یسر راصنو)ا یرازوا ۲ یرالبف

 مدلوا روز هحرد هارو اا كوفحوح ر مکی دروک ٠ هده ر٤ تده و

 ردو ! ی مکیدروک و رک دا هنادابو تام و
 د

 4 ۶ یراوطا وتاداع كياها 3

 هدد رها بويل وا هرزوا بولساو زرطرب یراوطاوتاداع كفرط ره

 ردا فل هدب رلت داع هلتهج وب ه رده رزوا یرلبهذم یرلقد) وا تالاس

 رداع: یکایک و نوت جوج. یراستداخ كنسدااتها: رشت 8
 یدعش هموق رم لاها ه ردرنک كمعاکابتو نوت هحکساضتا یرلبهذم

 ردشناف ندساه و یتداع كمامعا کاتو نوتت هدرا هسدا بهذلا یفاش

 هماهت و ٭ رارحا یابنت و نونت یسلاها عاط كنع ه رارجما هوهق نکلا

 زرجعا یابنت یسلاها

 (تاق) یسلاها هرو كرک و هبصد و ره رک اموع كنمالاها نا
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 ردو یسلاها ةبصق و رهش هل وا رلیلبو هک هدفسیا لزکیح یریلف یا

eهک دک هراب هلا ۰ ا قلعت یرلهیلام تردق هکنوح  

 اغا نکل ی رد هل وا هدیسا روق "اھا هل دی صو و رهش رولس هلا

 رل م ەد| زمسناق الط م یهور ؟ نلوتم و

 رهنأاخ تاق روسناوا رعت ( زر ) صوص هکم هنکیح تاق هدهدندح

  ردعون کیا هطرابتعا صوصخو موع رهناخ تاق وبشاو * ردراو

 ر هدول ۶ ردصوصح هادغا و راکا زربم نالوا نوجماصوص>
 تاق ٭ زولوا یزربم كنهسیک چاق رب دوخا كتهسوک رب ندریاکا هد هل

 یلتینیح هجتکلم و راراجتو راکوی هدنقو نالوا صوص هکینکیچ

 نوجا موع و * رزنکیج هداروا یتاق بونالبوط هباروا زهسیک نانو
 رول هدیک هاروا سکره بولوا یک راهناخ هوهق ید رازربم نالوا

 ی رکح هاو یر هلیک را ید راک نار هراز رھ ا

 نالوا صوصخ هکمجما وص و یراناق یراکجهب هنکیچو یراوک بت
 و و ۰ رولیردنوک هرزرم هلي هطساو یرهلوکو راکتمدخ یرله رش
 یندنک هد تیک ید لای ضد و < رولیدیک هدل وب قلابحا هرازربم

 یتدلزا هدرهناخ هوپ هدرزرم نالوا یوع * رزکیح هدنزهناخ

 تاق یکج هب هنکیح ل رسک ره طو ۵ i راد یش وصو ز هلیکر ان ۳

 ردیک ندا كتسا :دهرزرم وب و 9 رروتو کرولا ربا لو سو اب هر

 زیکرح هدن رلزاک د دوخا و هدن را هناخ نازک و

 ید هدراب و کو هصف نالوا لئام هرلن ون 9 كر رو هتیعفلا تم ,

 رون و رازربم حو سش هجو رب

 8 رواک ند هعر لبح هرزواتسزکا ي رلق كحاعا نالوا رابعا تاق



1 

¥ ۳۲ ۷ 

 لوح هرنهود ,یرلتقو . قلشوف و یا دغوط نوک نیلحابص نوک هاو
 هتکلع ابهد یزراجت كنو و * زولوا لصاو هبدندح هدلاح یتیدلوا
 « ررروتکءراز اب نالبتاصتاق لر هدیا لابتتسا ما رود ند روک

 ا ندرازاب و

 قافوا نوعا قوا ANE ارح و كشئوک 'رلف روکذم

 رب یژرزوآ كرلتمد وبشا و كر هلبدنا تمد یک یرلتهد كع+ج قافوا
 هننرزوا اهد هرکص ندودنلغب بولبراص هللا رلزوا لیشت و رلقارمب ماع

 ۶ روناغب و رولب راص هللا رلقار قاط رب لاثما و یارب زوم یک قباق

 داوا تمد تمد هبهود هدزرط بیخک رب هد نوا كمال هسروا و

 رولدا: لیححم تمد زویحاق رب هدلاع

 یمد رهب بویلوا هدنبسنرب ید ینایف كنرلتسهد ك رازیلف نالیند تاق
 رس ول یو هد وډ 2 رولناص ردو هش و رع لا ندهراب شعلا

 هجاپم نخ هر یکتا هدف و لی ابداع لاها تفو ییدلک هرازا ناف

Ng 
 رولباص « ۱ زب هرزوا لا ونعم و تاق نرک هتکلم

 ییالوط ندهبرکسع تاک رح مکیدایا ارجا هن رزوا هج رلبح كربتف تح
 3F تباع اه هند لح ردق ن وک کس ید یتا ندناب را نالوبعوقو

 ید ی رلود) وا شلاق هدااح ر ب راع صد ليس ه دان ر اھا نکن دنا

 راردا تاور

  nازا س ۲ ره بولک هرازاب نیلحاسبض ن تاق ح ورسم «
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 ققو لاوز یرب کاو ۰  ردییصصم هنف و کا هچلشا هسا(

 هلاوز تقوا [راهن یلاها هک هل وش # زدم رکص نداشع تقو یرگید و

 قفو لاوز ه رولوا لوغشم فا و و شلا هلیجوک هلیمشیا ردق
 كننرابحاص ناکدو ۰ رولیکح هن رلهناخ وهرازربم سکر ه ربارپ هلیساک
 ٥ ر تراک وا. كن راک د یراضغ و ٩ رابقیب رلناک د یرلیضعب

 r دیک هل وا رکج

EE Eتفو ۰  

 لوفشم ردو هاشع تفو هک بواک هثنشاب كنب راشبا ۵ هد رحه

 ردعبجا یاوساو رازاب ردق هباشع تفو و ۰ رارولوا

 هدهجرد طارفا رارب هلا فیکی درب وه ساضتقا ا ا كتاف
 یخد كمهلرد تولوا ندهراح دالب جد تکلع هحرک ٭ ررجنا وص
 نوعا قلا زا یاوه ك زر نالشد رازی رار هلک ون هد هسا یتیبط

 نر , رانابنکیچ تاق * رولوا ولابق یراوبق و هرب
 رکود وو رعا وص ندفرط

 جد كم هنکیح هدر ربم هد هسا ۳ ناو هدا رب رهلتسلا سک ره

 قلیعاشحا نوعا یاو ۳ و ¢ نوو مس نب

o تا هرکصن | ts ۰ 0 E 

 هلږھ و روت ه ج تاق مه هداسننا وب و ê ردنا دادتما ردو هتتفو ر

 رام و و رل هو رم 7 اف فر فر سا ھ ندراسصح

 و



 ردیسکع كنوب یرلفرط ضعب و"

E fei ۰ 

 : مات نالو دلی یداع كم هنکیح تاق كیسلاه هاه هسا

 منی راو ا ۰ ناو تبار داو و تاور د

 ردهن رزوا كن ر وار

 یفدلوا هددماهت هد هسا راز کیحناف ید ران وب دهلک هتسلاها عاط كنم
 اشغا و امک ندیلاها ٭ ردقوم زربم هدنرهش اعنص هلج زا بولوا یک

 بوب هنکبچ ناق * رارولرکچ هنب رهناخیدنکس کر هیقولاوز ارقف و
 . .. ردیک هنشاب كنشیا سک ره سصعلا لبق 6 را مشق هرکص

 كنهومق ید دقو * رارجئا رشق ًاعوع یسلاسها غاط روکذم

 ۰ زرمعا کدرکح نالید هوهق اعط و الصا ۰ ردیغوق شلم

 1 زا بورش یک یاح و هدلوب لزوک كب یرمشق روک و

 یراتدلوا روبغع هنویفا لر ولابس یرب ندنزاتدام كنسلاها ی لات

 رارد روم" ۶ هدبرد طارفا «سمشق هلبا تاق رر لاوتم رب يا

 . بولوا بجوم یل وطب یلزاب و و تعط ًاموع كنهروک ذم یلاها ۱

 ما e EER ا كنب ورا

  روتعلم و روسج یرافرط ضب بویلوا یک " رايلغاط تفاک یسلاها

0 

 عون رب روئلوا ردن ( هسیننج ) ید یراتداع نالوا هدنیشابط_ هلا
 ردق هبجزاو ہن راج وج تح یو هک رداخ دوحاو رج سوم



 قو

 ۱ ی يد رنو و و ِ زدی یکتا هرود یراپ ودب هل رایلب وک هاه
eا  

 رف ترد زد جوا كنسیژکا ندنراقدمروظ هلا هجوز رب برع زوکذ
 7 ره هدنس همان مسع هله لک لوا یراتداع تابیوز دد و رول وب

 وه یزد بو * لار هنر نوک ۱

 ردراو ید ی كنرد و نوک و د و رزررپو ۱ هغولب

 ور ) هزق )نوجا دارد ر یاو كاس هماهت سقف

 هدراارواو ه رریک هلق ساجرب شقلوا حسن ا مص تیاغ ندنلاد امرخ

 تو ی از كو ۰ زرد ( هلم ) ده , ) هتسا كنوب

 میک نوعا هاقو ندسعت ترارح تقو یراک دروس تفج ہد راکک را

 هارو تظارد ارت هاب رکک را یا سل اط كن هات د راغ
 ساو ٠ راردنافشلاح ىس لج تایا لکو روت ۳ 2 ۳۳ و رروشلاح

 ۱ راردا قلنایوج راهج وح تك را هلل رج وح " ر ن ال و هدنشاب قلا

 یحد یر 1 زا صوصخم هن رود نڪو * روقوا مرک نآرف یم هلج
 9 روفوا یدسعاک نالک ندفرطرب مدآ یه رب یصاح 0 ردراو

 ددعیرلت راشا ماطر هرو دک هدرا هسا رب مرو 6 رولسهزاب تاوحو

 ۱ راز یراددع هلا راتراشا وا یک رو هلا هل رهدبا دا

 نآرق رلنویو ۰ ردراو رلتکع صوصخ هلافطا هدرابوکو  هبصقو رهش
 رلیس هک د هللب یسرد ره بوزان هب هتم ا د یرلفد وفوا ن زل ر ٣

 ردو ببس خد هل راډ رکوا وا ۰ رازا يسرد ر 3 ۱



 0 ۰ 4 و

 بو یک زد ا اطر
 رده هدعقمات نار هلیسسیرد لرکذ ندنلحم نتي لیقو ندنتلا كتك وک

 هدن ردع لوا ارحا یک نا و N جرب ۰ رارزوب اجل

 نودیس * راراغب هلل راغف زمتنس هرلنلوا تنس هدلوب و بولوا مومذم
 ندن رلکج هیمهد | لمح هنایلع یرلک دا ارجا هدنتح تنسراال وا ریفصو

 ویشاو ۰ زرولوا تنسهرکص ندودلوا هدیسر هب مرکب شد نوا یرلنس

 ریذجمابلا یراراب كن راضعب ندنغیداوا تیفیکروءرطاو كلم تنس
 رامدا قوج كب ندیسوب * رولوا مدآ یلیخ رب هدروسغاوب بویمهلوا

 هدیرافوچریو ۶ زردا رارف بودالرت قیر هلې نوچ اق مال وا تاس ید
 رلتداع نوک ان وکو فرط فرط هدنتح قیعج تنسو و رولاق سستنس

 ندوسیآ زویشب جواتاناو روکذ مدآ قجدلواتنس لصاح ٭ ردراو
 ییرلفاسجم هدنصا هیظع تیعججرب نالوا غا ممج هدنادیمرب ترابع

 نصر ولبیورپ یزعا هدنلا ید فیرحنالوا ىج و ۰ رروطقردریآ

 .رزوب یررب كجهلب زوب دوسمعم بوساک هللا یشرپ رزکب هغاج هناک
 9 زنا هرم هلررنسوک هرابضح ینرا هجراب یرد یییدراب وف هک دزوبو

 دک بویمد فو ما اعطوو الا ید مدآ نال بل

 نادیم مدآوب رکا ٭ ربا شیاتسو حدم ناخ یبهلقو ییدادجاو

 راک ر ان تند هسلوا كخيار الگو زوس دو رط هل
 رللوا تاسو ۰ نمراو جد وا هسیا راو یمولناثذ رک ۱ * رولوا

 به تعاجضش یکیدتسوک هدناتخ یاننا بولوا یسولناسشذ كنس هلجج
 ۰ ردنا صرع تعا هدناتخنادیممدا ون 0 ردشزتسس وک هنراولناشت

 نالوا تاس هرکص ندکد ت رار هلیسافا كننرا:داع هللا یشا نات

 بارطضا كنسهراب تقولوا * رولبرتناب هرب قج هل رتا دنس هناخ مدآ
 رربغاب ردقن هداروب * رلبک ا بورتغاب یک رازوکو ا ندند دش عجوو

 یتغا هداس شه ااش اخ د يسهب وداو 4 رداکد ياع ےس اأ رلیکیاو
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 |. ۰ رارک و د قا قاجص هنیرزوا را

 تیاغو بولوا تداعرب تبناسنا هریاد زا حراخ یتداع تنس وش هتشیآ

 ردا تنش ندنوا د لاحو ندکلزس هبرت هد وب هد هسا نيکر ج

 هل رک و كرلغاط كرك هّيشد ندنسلاها كرار نالوا ني هلحاوس هدربسع

 رابجتیاغ روج هنامت كفس هرزوا تبعوعع ناه یسلاها كن رلکنا عاط

 .ردلک دیال وقنومایروماهتموکحره یزاهرادا ما بولوا نیشخو

 عیطءو م ول هلدسد هنسالاها رس ۶ یسلاها هل رارعاط هلی هات « ى

 هلق نوا شب یک یز هل هحاجلاو ناورم ینو مانو منو نالوخو
 رار د رو هب امد كفس و ٌسسنعاطا و ا قلح

  ردراوخدهدران وب ی. هعضق كمردل وانیرر یر نوحمآ قلایمافتنا ناق :

 هنملع تعوکح دوخادو كا اغوو برج هللا ماف دنهللع یربرب را هلسق

 دن زوس كةس چاق رب نالک هب وراداو نانل وب هدنل وب هنهداحم یس هاد مفانم

 یراناح و و ټ رردا رغواه هيلبقوحر ی رلشأب راهراک: هل عقرب دا

 نت یسدرب كن رح ندنادا ات داع بویلوا مایف هليا وعد تیرص هل وا

 هتتشلا ۵ راردا تیعبت كردنا داتا ۲ ۲ هنسآ حورح ولد میده

 ۰ رزوشود یلاوحا بقاوع رانو ه ردسک كلوب یرلعابتا هسکر ه

  O DL AE al a Ti 7را ۱7
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 ِ هدنرازوک بویلوا هدنرشاب یرزعع ۰ زمهدا ریغو قرف یدو كد

 دوج ولابحا و بانح نکلاب يراقدنانا لر هپمر وک هلا زوک و ردسک
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 زرفاننا الصا هش یرلکدمرو هعشل ندن و ۰ ردتنادحوو ییلراو

 ید ناو تاداع وب e راردا رعواهن هیلبقوج ر یی رلشاب ن ںد لس وب

 هعونتم تاداع كند وق رم "نلاها ۰ هب رو تیاهاح اع

 مد یسهیمومع تافراصمو تادراو كتالو نع چە

 .تانوتسزو باصتو راشعا هلا یه یوکربو ناثلوا عنزوو حرط

 یا یونس هتل سا £ وش نالوا یرضاح لاح كنع یس هلج كن وب

 ۰ رداکد یتادراو ماع كناروا تادراو وشا هد هسا هدعق وط هسک كس

 روا تاور از نفت وا رخ ازونهلالما رب رخت و موقت زر رک هک زن

 0 رول وا لصاح قردلوا 0

 رکن یونس یافراصم كنرومأع لح هللا هم طص مدتحسم هدتنالو

 رول وا طسنک كس شلاق ا ید ینافراصم كنودرا یعتدو كشب

 كنودرا هلرارومأم ىلع یلصاح ۰ ردنا ك شب ناسکس یغوج هسا

 ربا صوات و

 زوو یونس یدو 19 هسک كی TT افرا

 هد زاد ی ناب یادزاو هور ۶ الو اک هر اعد رو

 هلو هرادا نح تکلعرپ نریو تادراو هسک ك يلا هداسعلا يلع



4 tee} 

 الصا یو تادراو هسک كيپ ناسقط ناسکس هد أ رولبروتوک

 نه هنل وا هش عفو

 ۾ رامعا تر وص »

 لث بر رولوا غاط هسیا نوت . رولوا غاب هسسیا رولیقا
 هدلاحرب زمسنارع هلتمجوب شلاق هجهلوا هل بلاح نع رد هب یدعش

 یتسرهو بوا وا هدا یسهبناسنا هوو كنيضارا هکنوح 7 شل وب ۱

 لمع هکبلک | نع . یلعا راعا هرکص ندنوب و ردع ولعم

 هدانز هدلوب ون قروس:ا فسا رد e لواب لوا نوجا

 | ۱ رای واجم

 رال د وام دن هل هش یادو دوام ۵ لمس هح كرل داو ا را ۱

 ردیلم راقیج هنادیم ید هدهروک ذع تبالو یتنالصاح كا بولا

 “ا قرەنلوا ماد وا هدنل وب یرکیو داد زا هلیس هب رت كرل جاغا 0

 ردیام ورلبا ینت الصاح

 هکلیحف> هله بولاف هدورک نوت نوت یراتعنص راضشاٌدبرتو كلج
 تعارز ندنرلودبمهباب لیس ال ید یادا و تالا نالوا صو ص#

 تعارز يف نوجا كنو ه راردا ار جا هلا كلج وک كب ا داع یارحو

 ردیلتل و میس یرلتعنصیایشاو راجشا هیرتو



 -:ردیللروتوک ه ورل,ا یتعارز قماب بولوا هدنمکح دوقفم قعارز قماب

 كلام تکلعرب مجه هب نیلم ر هلل وپ ییسلوا هدافتسا ندند شم نازج
 ردلکد 7

 تعو کیدشود دلو هل لراوص نشود ندرلبداو ا ارا هاست

 ةماپت - یدیشهلوا ناش هدنلح لوا ندنوب ینیدلوا بناغ لص بارلا

 هدناراب مسموم ندنسمل و هد اهن هسجحرد كنسهنابا " هو كنسضارا

 تئیه و لباق هکمردش شش ره یک ینیدنلا لوصح هعفد ترد چوا

 ندرلیداو هدهسيا نکم قلوا روم هجرد نوا هکلب ندنس هیلاح
 تایلعند | اضتفا نوعا كمر دتا نا رج هد وراتبح هزوب یراوص نشود

 یسضارا هماهت هدلاح یییدنلوا انتعاهنسا رجا كنايلعوب * ردیللوا ارجا

 رولو رب رب تک و تنم یک یساکلا رصم

 ا ا تارک نالوا 0 تالو

 رد هنر ی یزایهان وقت لا ١

 یاش عت ه رولکندوراشط "الماک روت یراقدازا جات كنیلاها
 بول وایرازدعم شا و روع وزاغو روک هد رالګ صعب هه اد

 یتدعم رویت هللا روک ندنهدلوانیش هن ربرپ یتدعم رویت هلئدعم روکو
 نمەنلوا هان هدنفح هل وا هدافتسا قروح ك هسا وا شر دناشیا

 ۰ ردکعاهوستو اشنانیرلل و كتکلمهد رب ندنرب دصلشاب كتینارع بایسا

 ردیللپاب را و یر و تهح ته> هدندورط ر هدت ال و
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 ید هدالحاوس هروک ذم تالو ۰ ردقوفوم هنس وب نا هدنلحاس

 هبهرق هحشدلوا نوسلوا یراروپاو هتسوپ و نوساوا هب راج ن افس ناک
 هش ندناعل هدب دح لباق كلا هدنروص كح هلس هل وا زادنا رکلل ها نیم

 تهج و رپ هدنسهسیلاعش تهج كند دحو بوسيل وا نايا رپ بسانع
 هدهسیا راو ناي ددع جوا هکر هدنکوا تکام و رپ هدنسهیونج

 بوئالآ كنسبغنق هرزوا قلوا تالیپسن هنجارخ اهلوج و لوخد كنافس
 يمهمزال تایلع و بوللوا فسشک كنج ,ا لباق یسلس وف نته نام

 ٭ . ردلعوا ارجا ید

 كاران ویو * رول والصاع هل ی رج ر اش رمگیدتنا:ادعآح هرمشم هجو رب
 رولک هد وح و هدافتسا لباق ۳ یدادعت ندنسا >ا

 ت "هراد ۱ ی تح هروکذع تالو یلصاح

 ندوادص و ترجل باكا و ندای و رادان باب را را رومأم ن را

 روم ییهروک ذم تیالو مه هسلا را .ول وا كف اب هرات نخ ول وا

 ۰ روا هنر ادتفا د نی رلتعاعا هر كنياها و ٩ رار دا نادانآ ۲

 فداصت ندرلناذ ندنیج و سسنقایل و نتسرادنقا ماطر هل وا نرومأم

 قلو تادراو و كتا هسیعرو تکل# لاوحا قیسلت و مضت گر ردنا

 كنىلاھا هکلب « کنم نسخ ولت نالو روما ةناک نوسروط هلرش

 كرع یاغا هکنوح ® ام را صع بورق هدیش رل تعاطا هع ر

 ندرب نس هلجج هراءآ ۰ نح رب ٩ نمهز گن E یرهرادا تروص

 تحاح هن ۰ ربا را ندر یس هلج هرا ۳ | وس ر 0ه ردا ریس |
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 یدم هل روک تجاح هلاعم لب وطت هدانز ندو ید هد ندنف دلوا

 هک سوفت كدرعلا هرزج ًامومع هلسوف كنتالو نع

 ۱ سوفن

 یسوفن كنبراتهج ةفاك ربارپ ها یسع كنب ۰
 توم رطح ۰

 طاسم و نا ۶

 یسهعطةدج ًاموع نعل ةيعردواسحاو فیطو ن رع ٠٠

 لبح و مصق دالب و زاعح ذماهت و هرنع و زاجح نوع ۰
 يسلاوح هجا كزاروب و رت

۱۷7۱ ۰ 

 نوکسم بولوا لوچ و یلاخ ندانکسیفسقرب نشود هطسو كبرعلاةر زج
 نوسیلیم یکیا نوا نوبفارفج ندنفیدلوا ینارطا یرالح نالوا روم و
 میدنلوب هدنراذرط زاحح و نع ه رف م هده دا راش ا نیم سوف

 سسجت وقیفحن ینسهدوجوم س وفن ترئابق قوج كب هد رال یکی دزک دنا وآ
 یراسوفن رادقم هدالاب ندیگیدلیا طبض قرلوا نرق هتعص ءكربدا
 [رظن هنرلتاسج و تعسو نالوا اسد هنر رپ كتسدضارا اڅ نالبزا

 یرادعم كسوقن مکیدلیا طبض كرەدا قو یکج هلی هنلوب سوفن ردعن
 یرادقم هفاک كنسوفن هروک ذه هر زج بولبدنا هسیاقه هل ربرپ یس هلجج
 رک ۱۰ زردبا نیمخت هدزب یتفیدلوا هدننببنویلیم رب نوا هلبا نویلیم نوا

 یغاشا ندنوبلم زوقط هسا شلوبعوقو هفلابم داش هدزمنمخت
 نود



 ۹ ۳۰۹ ٤

 ۳ ی ارغح تام ولی دا رک تک -

 ودر ۷ من دتا تد تاک ۳

 تاک رطاسا هدرح لخاس نوجا كعا تکرح یزواسجت هنتمج رسع

 ۰ رديس هلکسا قیتش هل رهاکسا یلحو هدفنق هطن بسام لا هفلوا

 طخ نالبروق نوجنآ مچ هن رلغاط ارس نالوا بولطم فد طقف

 نالوا قج هلبقیج هن ارزو ندنرا داوو كتا ككرلغاط و هدنرزوا تاک <

 دیک بعص تاغ یدوعصو رورمو رونلوا رت ( هبنع) هدرا و

 ندنفرطنمشد رهبنعوب رک ۱ ه ردراورالوب ترابع ندرلش وه و زاغوبو
 ردنکم رغ یسلتتچ هسیا رولیئوط

 ندنس هکسا قیفش تاک رطاسا هدلاح ییدداوا بول فقده اعوس

 قاهص تاغ لو مه و هلکسامههسلوا قج هل رود تاک رح طخ بولبخآ

 هلکسالرک تولوا ثزومیساوه رسما یراک زور منهدرهردو زآییوصو
 ٭ ردرار انف تاغ نمروا هه رکسع تاکرح ل و رک و روک دم

 یرورض .هلیبس هبرح لوصا تا اجلا نوحا ی د ات هعلق هد ر مکن

 هسح رده كل وب ندنفدال وا تکرح ندهروک ذم هلکسا (ةوم قره وا

 هرکصندق-لوا لصاح تاحوتف هلن ه ردشملوا نایب هدالح یینیداوا انف
 ندهدر یسهبتع كلوویو ه ردشلدا كرت نوت نوت لوب روک دس

 هتسس هعلعو رسع طعف ۵ ردسدباع ( رقح ) نوا دوفص هأاغوش

 لخو مدقتق هسطفن العا كا نااش هفلرا تاک ر طا سا نوا قمت



 ¢ م ۲
 مزال ,قفلوا .تکر ج همج ینقره ندرادلکسا ویو ندنغ دا وا ېړا -اکسا

 دوتوا فبرمد را هب.ع روک ذم ریز هجورپ نبنههلوا راهبنع ۱

 ندسنجما یر هلق ملالاجرو شباحا هبهروک ذم بع ( عاعصلاتبتع)
 تعاسقلا ر رف هنس هن ندا كن هءقع و ۰ روا هلع ما هجا ره

 راتپچ هلسهلوج زساو هودو * رکچ

 مصاع لآو هعو ېن عقاو هدنتمج يلاح هب دبع رو دم ( اصولا" هیهع )

 و ۰ رول:> هب هحاب روڪ زم 3 لر هلک ندنعا یر هلو

 تویلوانکم یم ج هود * ردا دادنما تعاس ترد ردد هنس هد ندا

 را چ رسا هلا هل وج فیفخ

 ۰ رول"رح هر هل ندا دع ی یچد هب هروک ذه ع ) تاع )

 هام هود ندنآ دره یر بصو كر د لمعا كن هم ع وشا « رد وب ایا

 راتیح هلا وح رىساو هود ۰ ردا دادتما فان چوا ردو

 رسا ¢ ردا دادتما تعاس قع چ وا ردو هثس همز دنا قرهلوا هتل

 ر هلک ندنحها یسهلببق راکم لآ ه هبتع روک ذم ( نیفاسلادبتع)

 ردو هنسهورد ناو ۰ رافیح هب هس ون هروک ذم هرعع و ھه رولیمیح

 راعیح هلا هل وج رسا و هود ھه رکح ا زوفط

 یی دل وا قوس هلاهاښش "هب سم رک ای هرببع و زا هداتس عفو یاهو ۰
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 زوک ذم یتاکرح طخ ةننرظاط ارس هب سصم رکاسف نالواهدروسعو

 ہدلاح یظذاح ٠ هرکص ندفدقح ه همون و راشەروق ندنرزوا همعع

 الاحو راشعا اشنا راماکصسا مج یلیخرب ندنراقدلوا روج هغّلوب

 رویروط یرثا كراماکهسا روک ذم

 ندنجمایس هلی طاح عفاو و رط ت یە دیعع روک دم (نانسلابنع )

 و ھه راعیح هنسهب رق ( صا ) هروک ذف ٌهبتعو @ رولیقح كر هلک

 رل هبةعرک ذلافلاسو ه ردنا دادتما تعاس چوا ردق هتسهورذ ندهبقع

 ندقدمت:ج هودندنفیدل واشاتباب هل راینعم هصیق تیاغو ك دندنس هلج

 اقیج حوک قرەلوا سس هلوج هلی رتسا هقشب

 هب اتوا شد نوا کانواندلحاس هدنسضارا ةماهت م ۳ یلصاح

 راغاط قاطرب هل ردق هننرابداو یراغاط اب یک یییدادیک یرغوط
 هدراووا نالوا نیکد هرالګوبو ردفوح كب رال یهضراعو رازاغوبو

 ردراو رارب قلموف رربو ثالجوک هنکر حو یثم ید

 زونهدن رزوا هدعص ندنارج طقف ه ردیاحاس كنهدعص یسهلکسا نارج

 مولعم یلاح لرادس,هع و یرللوب ندنسءامهل وا ارحا هب رکسع تاک رح

 ردلک د

 اسید ناو هديا یلحاس كنب رافرط دیم ونی وحش ی لک شادی

 ردشمامل وا فشک زونه یرللوب نالوا

 د نوا اعنص و ھه ردهدب دح یس هطعن تاک رطا سا بسانم لا كنم

 ۰ رند ناب لا مدنلعع هک ردشلروف ندهد دح تاک رجب طح
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 رک ۳۹

 ۱ ۳ تب و

 بسام هقشد "ب نداخ نو راتهج ز وز ۵ رواش ا و یلحاس هل مت

 رذق ون هلکسا

 تاک رح زدنوک هدفیصمسوم ل کو هدانش سوم رک هدنسضارا همام

 هب رکسع تاک رح بویمهلوا لباق ندنترارح كناوه یسارجا هبرکسع

 ردیلملوا ارجا یرەھک

 هن ررر كغ رال ګ وص هدر ره بولوا رال نال وب وصیزرب قا وق هدرب

 ىانا هغانوق ندقاوق نوحما كنوب + ردفلتح یرلتانیش و قاقازوا

 ك ولب . ره ۰ ریال قاردلاق رار وص 6 هتسسهرادا هل کسع هدهار

 ۱ قاب وو ۰ نعا فو وص ینہ ر داق كن رک راب اس رپ نالوا صصخ نوحا

 وص ندا اضتوأ هرو هن دوج و٥ كراكو لب و هذ دود هفاسه ثخرب

 اتبعم كب ییسدام قمردلاق وص وشو ۰ ردیلمل و | تک رح هل وا قرةنلا

 یاب ربهرکسعند:رارح یار ریا دمار ۳ وا تالفغرکا هردیشو "

 ۰ ردیلعتاتکر ح قردلوا رایکبس تباغ نوسلوا هدهماهت نوسل واهدرلغاط
 یسدنلوا ارجا هب رکسعتاک رحهد هماهت ۰ روللوا تک رحزدن وک هدراغاط

 بیرت فیصت و زوط و وص و داسکب و هنانهج نکلاب زملوج هدلاح
 اضتقا یسهلوج وص هدرلغاط ه ردیلل وب ترابع ندهناورف و جاس
 هنسماه | قازراهقشب ندزوط هلا دامسکب هکنوج « روثلوب وص « متا

 رشت و نویق نوا كسب یرکسع هسلوا شاراو هەر ره بیس



 » راب یدمالوکر کس ۵ روبرو تشوک هبا زوط زکلاب نو
 نالوا یاتعسا ركع هدلاح وب طقف ٭ راس هراب وپ هلب وص تا و

 راب راکم و ه ردمزال كلربو دامی و تشوک لباقم هنایکرت هقشب ندتشوک
 ` هرود و وعش رادقم ر ًاطاتحا هد هسا رونیلو كحهب ید نوجا

 هرادا یرکسع هدنعوفو تکرح هلدوجوم زو 91 يد هدرلعاط

 طا حاس ع هدلاح ول ۰ رون وب هداس نغور و قود ردو ڭچجەذىا

 ندرلتوا عاونا نالوا لکا لباق تبان ییادخ و ٭ راس ید ینکمنا

 ردیللر داق هدرداج ببترت فص هسا رلوا یه هلتمجیمیدمهلوا نکم راب ندسمش ترارح ندسنکجهل رو قانوق یرازدن وک هد هماهت طقف

 قوح بودا تکرح قرملوا رابکبس و هلدوجوم زا هدیضارا وب یلصاح
 لاجا هدلاح ییدلوا زا دوحوم هکن وح ۰ ردم هلابح هکح رول اا

 ۱۳ و فقه دک رو ین ندننجدل وا زا هد وا هدلامنا و

 یدوحوم كيش ترد هلوا هله ۰ رولوا لصاح تعرس ردقلوا ید
 دو وع دو بمهلوا ا یار دتا ا ود كت وو رب نالوا یواح ۱

 مزال كار دتا تکرح الاوت هلا قى رفت هب ییا دوخاب و هجوا روک ذم

 هبرکسع تاک رح نوسلوا هسیا رولوا هدرالګ و راد رب ینذق ره ٭ رولک
 هد هج رد یګ ر "هدعافقم را تکرح هنارم هبتمو یلباسح تباغ هدنسارجا

 برج لها و نف بایرا دزن یدل وا هم ؛هلئلسم رب قج هنلا هانت رظن
 ر_کمیلفا زا کو هحروک ذه ملفا هل رک هددنسدا مولعم هداغو و ۱

E 

۱ 2 
 سا

e 95 

 و ی



 4 مو ¥ 1
 دوخان و ندلسوص من کر رو شد اه

 وب و * رولوا E یهلاشر ندهیلج ضراوع نالواب بوک د

 رد رات -اع جد كع ےس یر وص هنشب ند هلبح ره ندهد رار ر |

 .یسلاها رال وب ه زل و وڏو یراح ءام هکر دراو یرازحم ضع كرلغاط

 ةراطوح رول وا رببعت هکر و مسجت٫اغ نالوا شلوا اشنا و اخ ۱
 هداغوو برح یانلاو * راردبا لامعتسا یب وص ندا کارت ندر اب أم

 هدنفا رطا لرلضوحروكد م نوعا نوسلا وصفرطنانل وب هدالاح یضراعت

 لرمدنا تماقا رطح هدننورد 6 ردشملوا ان رل هلق هل طن بسانع

 قلآ وص « رازعردلا وص ندراضوحو ه راردا هلباقم هلنوشروف
 ردمزال قمراعیخ ندر هلق وا یم ود ادتا نوجا

 هلرلغاط ویو رلغاط كود لودیز هض راع هدرالح رکا نامه كتضارا

 هلمج یسلوا" . ردبتعو رادیکو رازاغوپ یکیدایا 5
 ندنفج هل وا !رجاهروک هنتعیبط ولاح كنتضاراو كعفوم یچدهس رح ربادت

 قلروق تاک رح طخرب هنرزوآ هعک دالب و نیباصو هاعنص نددیبز اثم

 بایسا هکنوح 6۵ رولیروک تج وک هدانز هلب هدشاسا توو هسلک مزال

aرازاغوب و راغاط ۰ رولا نک قوا اع هدم رط و هدوحوم  

 ردرورلا بعص تی ردرگ و زهباعو

 ییئدلوا ی هضراع هداز ح ورشه a F4 یسضارا ل روڪ زم راد

 لباق هب هعفادم یس هفاک هدرن+ رقو هبصق و رهش نعد هدرلغاط ادوعیک

 نظ ران نالوا هدزرط وش و ۵ ردشملوااشنا و ان هدلو و زرط

 لوصا هد ےس ده را هَل یاد و و فا ۵ هب رام ا هکن ول وا ۱

 رانو هدس ددم 6 نالوا روشم لا هدب رح نف ¢ ردشلتباب رام هب هس رخ

 رولی هدا اشنا ردق رلتوب و ه ردنا باخحاا هطقت ردق



 ُ اعدم تاشا ۱

 هدن دنع درف ره بولوا قافا روہشم یساوه ترارحوتماح و كنم

 تفاطا ندهسسکر جیه نوچیآ كنو ردا لصاح داععا هج هل و

 یک لا ال هد افارفح هسلا ۰ ریقق ٠ ردشمالدشا یساوه

 كنساوه و با هلتهج ولو شعاثحب ندنسعبط لکش و یه كنضا را

 یاعدا ه د لکو هدم هسلا شک وق هنادم یخدلوا یراع ندتماحو ,

 لادتعا گامیلقار ندنشدل وا لصاح تستما هدع ادجو هکر تانا

 ردشملکتروبحمهنع رد ك احبا ضع یخ د ۱.۵ م دنمح لادتعارغو

 هلتبس هسمش عاعش ك طرا حطس ېس یفالتخاو لادن. كياوه >

 الت طك راغاط ندیا لکشت یضرا حطو ندنلسنالوا قوچوزآ
 یشلوار كزدنوكو هجک ردن دنرالاح كنه ہا ؟یضاراو یراتبمضو

eهلا ناطرس رادسم . رد ۔هحنم هلوصو هنسهطقا  

 ندراملفا وو ندەراح لاقا ضرا حطس نانلو هدنس كندج رادم

 كلام یمسق کد 73 حطس ردق هنهج راو هب هدمجنم دو

 رددودعم ندهدحنم كلام یسقا و ند هلدعتم



 ردنا ل یحد هعنرا لوصف هلبسح لیوحت كسمش ر رحم هجوز ۱

 لوصف هکردقوش بولوا روصتم هش را لوصف نوجیا بلا فک

 زمنلو هرر وا قاسر هدملقا ره هرو دم

 بطق ییهرکو هدناواسم یراهطقن عیج ندندعب كرابطق اوتسا طخ
 ردا مجسفت هب همطق کای واسم هنبناح یونج بطقو هنفرط لامش

 هلابش ةمطق هرب كراهمطق یکدلبا میسقتو . دهمیظع راد
 هدنلوصوهتسهطقن نالادتعااسمش .روند هی وج ةف هنن گنوو

 . رولوایواسم راہ نو لب نوچا ر ره

 مقاطرب وللثم (نیبطق رادم] و ( نیالقا ) و (حوربلا ةقطنم م

 درس وس بولوا هّمشد هتل ییاکحا هدکر نو هکر دراو را اد صف

 دارانو ندتنج هلوا یفاک مزماعدسم تاثارلللد زکدلا تائاو
 ردشماوا رظا فرص لندن الصف

 هیهراح همطنم یراهمات رنو و یسهلسلستم لابج زاجحو ربسعو نع

 یرلضرع هجرد كرالحم ناک هدهمابت هلا رلغاطو یسدناو نق

 هللا تبص لصف زکلاب هدهماپت هدلاعنیداوا قرف یوزج ندنکدکب
 ر ولوا زا تاغ اتشو دتم هدا ز تنص لصفو ب ولوا اتش لصف



 ال رب 

 كهعبرالوصف هرز وا یک دما تقبس ی 50 دذ لوا زدی و هسل | هدرلغاط

 نالوا هد هلدتم ةع هموف رم ل و دقوش قرلوا یراخیمکع

 رام كابا طابش قا نوناک لوا نوناکب ولوا ی کک ینیدلوا هدنادل

 لوملا راہ كوم سوتسغا زوم نارزح زاب سام ناسین ترام

 كراغاط هلا هما ېت هدنرو-صو ر واوا شق ینا نرش لوا نرش

 رد راکرد ین دلوا قرف هداب ز هدنش یساوه لادتعا

 كنهروک ذم لابج بیس هنساوا یراج كل همبرا لوصف هدرلغاط
 ن دا نازو ن رس زر رمو یرالم هلن رلعاشرا نالوا ندارد حط

 كتسضارا همام طف ردماسم شالوا ندنعبا بط كراراکزور

 كرارکز ور راز هل را عا 3 بلا فلاس باس هنرارح

 ردندنسهمساشل رم دیاادم ترا ار | ندرالبجواش ط ولوچو لبدوق

 هرالحبیو ندننیدقار جک دل جک ینرارح موق هللا شاطهکنوچ

 اوه العا لا هدهماهم نح وللترارح رلاکز ور نجک ارهدیا سام

 یرحب هنیرب كوب رداوه نسا ندزکد هلا اوهنسا ندنفرط رالبج
 اف لج کاو تقونره نولو ق الاطا لی هنکدو
 ندرالبچ یغد ببس اکو رواوا ادیب لب رس رب هدهمان ات داع هسا

 بوما ساع هرلغاطولشا-طو راوچ قلموق قوچرب هلل وا اوه نسا

/ 
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 ید اوهلالکدرحب و ینذأو تاب او رابیعیا هدرلشاط ینیدارغ وا

 ن ندنسهلامشوهس ونح تهح كن هما طقف ردندنس امارغواهراوچ

 رسا قاجیص ندنکدلک ند رلارحص قاموق مقاطر راداکزور

 ( دارطتسا ۾

 ییهروکذ م هەطق ه(تروفیویشر روتفود  ندننیحایس یسهمطق اف
 هدنلحاوس رها رحب هموطرخو نادوس دال هدنتخابس هعفد یجنگدا
 روکذم لحمهدهرصواو کک يدنا هلکسا < یکاوس  نالوا
 ندننرارح تدشتنک اوسرار با ناب یغیدلواهک كب زاتمم ل یظفاخم

 کدعا تدعابم نداعاس لتکرح ندنک اوس هرکس ندک دن ا

 ردشارلعب ندنتفاطل كراغاط هک دل  دوعص هرلغاطهدلاح

 هدج نکاوس هدخیرا مک دک كاربقفو مدنکه نکا وس یخود رعتف

 قدهلواهدنسهنر یشابکم كىزاتم هللایوم هدلاحیم دنا و نحلم هلو

 هل ر ومأم لقزوکوآ ندنف رط نادوس هنناکلتنچ كنب راترضح ودخ
 روتفوددصعم ندناس ور رحت یرلارو « یدناردنا تماقا هدننگ اوس

 2 ماجرب قاجیص انتقم نک اوس .رددصت یھلا یزو
 دناحاوس اق رفا كركر هدناحاوس اسآ رک لر ار و ردناجیص



¥ ۳۹۹ ۲ 

 كتسهعطقام رفا طف ٠ مدعا فداصت ریقق هب هطَ ریا فدک

 تفاطلو تالد رس ید هدرلغاطمقاو هدرلفرطورحبا ندنلحاوس ره ارح

 یکینیدلشالکا ندنسهمانتحاس كهلایوم روتفود ی دلوا اوه

 ردراو هدنراددنع ید یسلیخ ر كاتا یکیدتیا فی رعت

 یس هل ہدنعك راک او ز وکو ا یکدم ناب جوک وه ندنانویح سنج

 هکردقوش . رولوا یراجوکرو-ه مظدمو كودو ر دیلچوک روه

 روک ذم بولوا یترثک كنو هم زکلاب . ردقو هبشخو تاناوبح هدنع

 هدنراکتار هدنرادصا نالوا هتهج هما تا انا لایج ی دراو مم

 هجکس بارتلا تحت و شناوا عرز هرزوا تیرثک رو « رارونراب
 وللثم یراکدتا لکا بورا-فیچ ند-قارمط یتاعورزم نالوا شنلزیلف

 هرز باهسا - راردبا لک (یخد یرهاشا تن اعوززم ناد قاشا
 ا ا هدهبنا تداغ :ندنو تاب زومو ررض یرلکدتا
 هلفاحمم یخ رلالرت .راراکب هلا كانفت زدنوکو هجیک یناحصا هدنتقو

 هل ره یرانوءیم یرلکدردلواو . را ردا فلت نو میم قوچ كب هدنلوب

 رگید یرلنوب ۰راراصا هرا جانا نالوا هدرلالرت ندنرلفاا
 CT درد . را زمارغواهراالرتوا اهدرب هجنروکرتومیم

 عو هقشل هکنوچ « ردیک ترابعندنومیم زکلاب هب زومو هیشخو
 ۰ مدمتشا يخد یتیداوا یک کی دتا فداصت هبهیشخو تاناورح
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 ندر یزویش و زوچوا تفو یرلکدزک رانو .ردنانرثک, نومسو

 راوس ادومع هنبرز وا كالا و ابا یکیداوس ییع یرابرواب و . رار 7

 یرالمو .رارزک هللوا یترهنوطيک نیکزید ندنراجاسو قرهلوا
 . ردراشلر هه مقاطرهجنر ی بجعر نالاشهک اروک

 ۱ هدرالج«یراکدتا نطوت یہ .زمهدیا ز واحتی دودح كن کبد هل.قر

 تباغ هلا رجک هندودح یگیدک نوجا وص هد ولاقوص

 .راوبرابغ ندکتک دو شاط یو ییا و رد هب رام لئدش

 نازار كر اا ا ایج بسا کک
 هلسه داب ریسادصتلبو و. در ونو ی رانادناموق ود ر 3 وس اهدندنسکب را

 سقف : رولوا هدرلنو ادناموف رما هدیرلنانکس و تاکرح ر ره . ردنل و

 . مدّسآ فداصت هعفد یوج كب هس رار وس كراو هدن اوا مکیدزک

 تقو یراکدزک لتیمج راتومو . روک یک مکیدتا قیمت ین رللاح

 شاطهنب رزوا هسدا رولوا نچک هنب را قترهلوا رک ندناوسن هفاط
 ةب وام ندر ی-هله قدهرتاب هر بودلمس هرس بودا ۳ قره 1

 قهج قحفم كزارح لبج یح ین راکدتا ارجا یخد یلعف تنراقم

 لعف و یرلکد!ارجا یروک ذم لعف د هناسن رب هدتقو نهق هدنکنا

 یشدلوا یرتداع كامروکو هنزون كاس هک ندارحا یروک ذم

 زد رلشعا هباکح هربوف یسلاها تورطاوا قرلوا هدهثوئوم تر وص

 6یمتناو
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 2 س ها لاج هلسلس ی اش رفآ : ملهلک هددص لصا

 هددع شل ىلا نوفارنجلا نيب هعضر لابج ُهاسلسهقش ندرلن بولوا

 شوک ذم و .ردترابع ندهلسلس شساساهدهسلا شلوا غلاب
 یسایفارغح ی .هعطقاش رفا هر دهدنعافترامرتم كىر د یراضم تليهلتساش

 و ا ین تامولمم نداق فا یخد هدنمشوبش هلتیج نيز
 هدنشحم ینیدلواهلیبسیضراع فالتخا و لادتعا كناوهندنغیدملوا موز
 درد كهلا یوم روتقود هتشد نده.هکح و هن لدا نانلوا ناتا
 روک ذم هکهلوش «.ردکما ذلختا لاثم ید یداوم ییدلما نایب و

 ور اچ الت ی ر ندهتنلسا لای همسان
 ردق هرخارحب كلرهدما رشت تاشو دادتما ردق هادو ندهشبح
 E دم اساس و . رده یی

 وا ندکیب یکایخد كنرالحم ضمب و بولوا هرتمزویتلا ثارترد
 ندقدلرا ندنسهبصق هک تافبنس وب كہلا یوم روتقود کر دردق ك
 ۱۱ هر ا ا اا ت ووتار هرکس

 الج یک در ا باسح ینیدلوا عفنرم مدق كب ىلا ندرحب حطس
 نوا هلا هجرد ید یطرع تشریح رادو ؛ روپدتن اتش هر

 ندوئج هدنحبا نم راد تولوا هدنش همقد روتوا هحرد لا

 یارا كن راغاط شرح ند هلسلس نادلارام نالوا دتع یرغوطهلامش

 ی هد هاراغاط روکذ مبولوا هدن افترا هرتم كش و زوشن كرد



{fen 

 لوصف هدرالحم ضم كدر دم راد و یغیدلوا روتسء هلبا راف اعاد

 راردبا نا نوفارغج هليا نیحابس هنب کو دیا یراج كن هغبرا

 یک مود دال یاوه و بآ تانسهلسلستم لابج زاحح و ربسء و نگ

 لاحمو یتکیدل | ارجا یمکح همیرا لوصف هدراغاطروک ذمو یتشداوا
 لثماو هلدا حورشم جور کو دیا ندهراع دال یراهماهن كن هروک ذم

 ردبا تاما یحد

 رهش یسهبرعه دنس ربناسفط زویکیا كيب وبا
 مانخ یعبطهدنرخاوا كنس هعایذ
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