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 مال 7

 ؤ م( طر همك نان سرا
 ميلا نم ايفا لبافو قع لبنا: سارع جما ىرجا|
 ىؤهس َنم هللا رفغتعاو هتنطقو 1 ف دس لسا ام نب دع

 00-0 ا راتب عراس#
 | | هنوهد حرش متاىع| | قفدومئادقهلاتدج
 ٍه | ءاغتاج الف ىفانحو | - | ىلاعفاثلوسرلاتيلدو

 .|كاف حرشلل ىضترملا لوبت
 ١ م١ >ءاج محلا ىلع # خب راند

 ةقرعمب لراقم ةذسن ىلع . «مصتو هعاطاو باتكحلا اذه عبط مات ناكو |
 هرشاغلا قالو ة:ثكلا ةعاضااراد ف كلذو :هعالطاوررحت اهحراش
 دعيزيت أ فو سنجو ن نيس ةمسس هرخالا ىداحب نمزيقن عيدا 0

 فدو لكان ىلاغت هللا هغدو نم هر نم لالا
 )| .ماركلاةلآى عو هيلع سو هللا ىل+

 روذد.هياخصاو

 مامتلا



 ووو وسمب بوس وس سس

 هوا ددمو ىامععمو

 هرزوا ىلآن هدد ىلعام ار دوا ن دنا راعألا راعشاواشِناو مظنذ هيرزائكردناساو

 نكيلرا ديد ردىمدع ش مطرب لئاف ادتياردراو فالتخا ىد هدرعم كرئاما ا

 ظ نسناليق كرْغوظ ىنغوربو ةزوكوا+ نس نالدق ىركأ نيذونيو جور دكلأ أ
 ٍ رية فورايديد ردموج نع ىبلخ نيذللا دامي خي ى سف دس ىن دهدرلا :ركلع فو :

 ةنسلا ىلداح ردقتعم تبدوا ٌىمدس كتئاشباب ب ضوع نب ناولس مش ءادمان 1

 أ | موررابدتنيز قالا مالكءرزو اناس لواوبدةلا لو 5 ةكر دم كره حيصخ ىروأ]

 لامهك (مظعلاز وغلا اوه) جدو ١ ل تم هنغيدلو ا تدق متم ْ

 5 ةمعنو لاح لكىلع وارهاظو طابو

 *ةجد

 مداضتداستراعناب وذلوادئاشن ل انغتشااز و دئاصقدانناهدئدهع ىرايانج

 | نتروك ما ارب تديأ ظنادتنا ىرغشىءرافو ىديشلواف وا أ :ناوكا هانا
 يخااتمو حان داهنوىس زوالا دمت .واذيردياهاك ؟ةاشتلو دهدت 2 قلدرددإ خدر

 ىعرا ناب راتبا يردي تلجرم دنع ات( 5 ةرويصلا ردد نيرغ رعد

 ردشلو اا ور ن دبزو هع سارعلا وبا يحدىداعا ىمعمو ىداشنا ىسرافزعش

 تيوتا هدفاصواديجؤدكرد شلت وسو اذتباىرعش كرندمع ةيفئاط هكوكقحح

 0 سد ردرهانط ىو بروصض هلبا هس رت عر د نيام تغإ كليم لكم ريد

 الوم ساس فدرش 9 تنأ ةموظنم كل ءزخاو ىلا نيعم لث و

 ةدضم ىراةدلوا هقدار هبر د يسر أفو هش اق هس رم تل دل هريفو تاهو ءريثك

 لقلا هب ىرعب فرح لكتدعي دم لآ ىلعو د# ىلع لد مهللا) ردمالك الام ىسلوا

 اه مر ناشي رب مق 5 هللا ت>ارتساورارق ندن-رش ة زحاع لريةعمرلا اونو

 هيارخ .ًأوالوا دما هوب ردشْعاا لأ غتهئاوبق هليعوةو عر اناكر بت ىرلببك

 ١ تادمع رهظلا ناذاعم تيسلاموب رخالا عبد رهشرخاو؟ ىفغار هلا عةو دقو

 ,ماركلا هعدرفو هاوصاو هلآ لعو مانالاريخ هبدبح ىلع مالسلاوةالصااو مالعلا



 هو

 « هناكب ناشي كدض اخ رب« هناهب در هيد ارق ىلا نمنباستتاو عملا رع هم لس هب رعش
 ىرا هنن ع قلوانكمم ىبنَر : لمسنا كدا و دكر رايسمو رهاب ىئيذلوا
 | ينم وهبت ( لمجال ىدعترملا نكمل )ر دشملوا دراو ةريفو تاناورو اه هر نانا

 (نوداغلا يهعيقي ) دونع هوتحدوسح نالوا كلام هيهنارعاشتعيبط ||

 تايوعه ا هقدالا 556 ( لع هيل ملام ففتتالو ) ند راما نعل ا

 تايبلاثد وعن نكيل بوأوأ نيجهتسسم نك تابوح تالكجبب ايقرئاسهسرولوا []
 هللاركتيإل سانلاركشيمل نم) ىن دتاقولخم حبادمهكلبو تابيهرتو تاسيخترتو ||

 هو دهرامصد الاول رارا.ةعا نب دمعس ىجيدلوا عحار هئشاقن جدمك دقن هلساالدأ

 اثيبدج ىأبخ)و دم الكألاه ىرملوا ن بح مالكف نسق سمن ةطسرللا تامش ندحح

 ا«روجظ ىعمر ديا نديروص ظغل « نورعشيال حوق نم هلا دوعف ( نون هؤي هدعب
  ندتروض ىل نعم رظنوليق هتروص فراغ هكئوج عروبعابا نسي انعمن دظتل

 مرار داب نيزت ناولا ل « راي دلوب :نيغت ميكس روص ضو وردا اردا لوا[
 رازلوا لذاغ # دام لايق رد بة تنأ ع هقراع «داجب مهو تاسنو ناو يح هل 1

 اشاد < + ردهلنأ باك ماع ةلج ءزاودلدر درس وبه قح ىشاع«زانك ١ ا!ىرسروب ا

 هروكم يكردك نيقح«نا اوحىانمروك قد نالوا ل طاب ءرد هللا بانو لضف ا

 ءاشدانلواروئلع ةياراثاوم الاتانآ هلجرهاظمو + نانيع قد :

 ِْ ع( هعاملاة روج 1 '

 3 رندا ١ :هنيلغ هليأ ىنص :مدارشلاو اتزضخ ندناداثنار هشىرعاذتنا 1

 |ندرئابرس نال نامؤدعب هيثم لوارايش دنكل ةودشلاو ا 1 داهأليشم 1

 نال ؛رعاذتن اهرزواىيدناواابهتااننزقاريز هرايديدىدتاو ا ظقدللا سرعت
 | ىحاص باطخلا لصفو غردشاو اناني ءورمشق: مو رهانظن داي ععسأَتر ردح 1 :

 يضخ هيوعدشللا تبا ءرزوا رب رح ىلوللا ناؤضو هيلع اسراتد# ةخاوخ ||

 أنف سهرت نجرلب ديدر> هد يسع اس نم سك >-ىحدرا هنو دب ىديدر دمال هلع ٠

 مدع ىرولارعش ناكدق ويرش ددكر دكلل ودقلئاخ» هركصن امر هضق ضورع ٍْ

 لوط ةديصقا دتءا هززؤا لقت هدد ىلع خش هدتارلو اج لءلذتادلونن الدقن م
 هّةاعم بحاص نأ # داتا حرط هعوظخرِزواَروط لوا الؤاو م دانغنا 1

 |رازولواداهتلضيفهسرولو جات هبا تن جيت ماغى اذا ماتم ندناز دسدقلا ما 1

 : .بلطملا دع ندورولا هيلعفر اوم داتالا ىودداد_>١ مدقم ناد ىداا]

0-000 
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 | ةقلغم لعم'(ةيعبسو) ردشلي ا .لّئصحت نيلزنم تزعو نيثوكت داعش تولوا
 هدئارمغس ناطلس نوءامه روض> ىناصر عاش مان ىدعتلا ةةرانن دم اخت:
 ,لوسر + مد دلو دم_س بانج بولواداشنازاون هةطان هللا دعب ديٌمغيلن ةحيدمر ا

 تاوعدز“ اوحو ناسعسا ىرول نه قطن حد 2 ا ٍ

 رئاو(دس)ردب أمد | ئو يعهدرلب اًكراسو باعيتساى راددر وس ناشداهب امر

 ردشاوا عداد ارع مايل انق سكرين رعو ببي باو ردن سئل لس ربتعم ْ

 ل ادن 1 مرا يش يراد انج مدانسا تداحس هل سو مداتساو نم مش 1

 تاء ب دوكيرلابا تناطرو متلو نوت ب هاتناين درا وبت ( قادس تامل ْ

 ظ نلَداَيعلا فرش ثيدح لها ئاحرس درا اه بولوا طوسم هدير دس خان

 ( ماس ا اههلاوا نيثدحنادندس دوا: ند(ىلا امد عيشلا) غب .رغلا لماكلا ا

 نحرلا ذبعزمشلا نيث دنا دبت ىجدوا نديمقاع (سع*) ىتدوا + ندبروهتس ||

 ظ ردراو هطساد شهده هنامدكر دشليا تزاجا ذخا(نديط ويش نيدلا لال[
 «هدندناوف نالواءدئرخا اخ تانّةدط قدس لاحز ىدنكمدرثا او درا

 ىدواو 5 لاصياهيىدزا(ديردنبا) نويليا دازءاو درس هديزيْعو تالسل بمو ْ

 تائح زد أكلا ورد دطساو ماركراك اكىلاثما (ءالغنبو رعو) ىفاتتسصت متاغولا ْإ

 لواهدمال_تلاون ةالصلا هيلع يويروسن اكو ةكرروب هئع ةلنأ ىذرهغنان 1

 | صالادروااماذا يلح مانكير اذا م ىفريخ الو هةدعضرعىاثثاف هديصخأأا
 (لاف هللا ضضغب التقدص) هلاهوزبش يخت اعواد اوصو هساشا دع اردصا|]

 نيسفداص نعي ور دش وا عقاو تدجاهدنرب تةدص جددي اورربو رايددو ا

 ةدارا هكرواواكعدنوس هروب كي زغا هرك ذل> هللا ل دبوس لزوكموشلدا ١

 ىلاءت قد د رأ ثم ل سدي دمع واريسفت ويد (كنانسا هللاطمسا الإ لمعي رطلاح]|]

 قلوا هغلابم ندليعمتابد نديثالث لقا باير د كعدنوسةعاطو نوسمز# |
 هليرلاعد ريخ تقاس ركول سب هن وذل ءاعذ هل نس هغبص كاتو ديو نم د '

 ولوا غلاب هش نود ازوبكيا كميل درع ىركيزوبكيل قانا مشكسفل :

 هج نبا تارعدر دش ءانا از اد هنتر اعطق بولاق فاصو ٌىصالةمىراشي دهس

 ْ ة«تليوس هدحةح ناسدع با تريضح هك, دناوا تاور ندئيص#ةدنلوا 1
 | كلام هك هداه ريل دعم نب هيواعمهدهباصا خد رج نيلمذلب وذ ضال

 . اعدود كارت هللاركش هدقدل فا هديسر هب ك وبث 1 دا 5 ندنراعشا ٍ؛

 | تيل 01 مراعصاو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلصىدلب احب رمت هدرا مرو (:

 1 ل 4 3
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 ءرئال صوم هعطق 0 3 , رةودا كنا + ريشملا هسفنلالال>او مرطيلتا

 داشنا ندنراعشا كرعانش مان تاصلاىلانب مان دترتف لهاو ءردر وطللا

 ناك ناك ىراد_ةم تدزو بوزوس صان ىلا دك ديوس مانالا ن نمامون هدأ
 َوْدَس .اورةلساركة دركربر حت ديربغو هدمول ع ءاي ءامح !ىتد ىرات درو- . عاّساو بلط '

 هدناودد لئاوادك يروهشمرعُش (لطان هللاالة ام حوش * لك الا(ع) خد كديبلو

 ىراذدر وس لام قرت هللا قيدصت«ردروطسم جدهدنسانثا جرش ثاانر عم

 0001 سيكي ماالابتلإ قات (ع) ل ددود نقاوا جي ارزق ندعي رهو اهيا
 ترضحو«ىدياررروسرا اركج هللا قيدصتو ىكتوراذكتاءزانايح اى

 ريهشر عاش ىدج كن هيراحرب ربسأه دن ديىلانج ناشلا ىلعرديح ن اولد بح اص
 أ ىذرل هوسرعشلز زوكى دج كنا ىلعا عالطالا دعب هنغيدلواهدعاس نيس

 لالجا لغلق داز او لاش تما هنو هاى درلث آب ورو  تعاةشودد هللا قاتعا

 (ةمكطرعشلا نمت نا)ر ديس هدركتاور كر يمد ماماهديراذج جرش ئيدرو

 رغنىلا ادعام ندرانراج نالوا نيزشارءافاخ هدفيوبتةسيلع ةزثادهكمكح
 نانسيسرو وارجوا ماسشو عض ماستا تغالد رعاشنا اواد جابك

 ةذئويعلا ناسناودعهدادناس هدارعشلاد خس ىرلةدلو ا ماظنهذي زكر اع شاداشنا
 ةضاخ ئرلر انج كلام نب بعكو + هحاور نب هللا دبعو * تءاننب نا.س> ندرلث|

 رودصد هرشىءاعد(سدقلاحو رب هذنأ ابأ مهلا دق ناسحو عردباناسعودارفا

 اللب نيففلعولا ورتنا هزادروك قيمز. ايل ناك شو هذ نعي عيدا ىجددلوا

 .نكردوس ام امنع عك فاوطاناخلاه. .ًاهايننالا عا هكردعة ا ومدن هجيرتق دم

 ' غأن ةاقودكم دجاو انواوافاوطن اور قره كوارك | قيدص ثرضح هعقدرب

 فانه. داو نم ةكما ذم دع زد وب ىلوا 34 داماداشناهماعت ىدزح .ررب ُ ارعاش

 تياورريزلا نباهتبا دبع نئيماعخ دن دايغط ىهتنا( ىداهالىثنا اهي ىدالواو

 | هددياتصا ىراق درو قاحلا تح يبرب هلي زجر كن هيشغم مان طبت ماوردشإليا
 هك اس ىلا نب ريهزو (مكيراذعنعنام ءارمسلا ةطثقل |الواو) ر دوب هكردجر صم
 دانعتست ناب( ع) هديودت فيزش روض> بءكىغوا ردبقلم هلياارعشلارعاش
 ىدددكداياداشنا ئسهدر ةديصق نالواى لطم عرضمولودتمم ويلاَلع
 وذع فاشايع ةرزوا لما +" ل اوسأم هللال وسر دنع وةعلاو ( ع) نكشلما اراده

 هدنرلق درو سالا تاج ةدربو تدان ةةزخ هدماركب اك اناين بوتاوا ْ

 ىلاع عك كلبغك لل امودان لك ف ةعكت عاف عك بون ذ داعش تذان تح

 بولدا



 24 يدع د
 يتيح ,

 هحخا امجد ول نحهكَرأ هنن د - هكين(ع)اص وص>ردرا شمر و ايةصضهوزرهطم

 | ةييفا لوبصم هراعشا ى أبا م فك اا هين قج هناوااردأع نحب عبثا ندي ١

 ' تءاصخ نال واهدناثلا ميل نرد رظن عطق ندع دلوا ت سل "اننا همزال 1

 | نأب انوكمردانوراعش | نايازش نف ىز اناس ر كة سالسو كيت نسجحو ٌكيغالبو )

 | دراوهد ىطويس نيالا للجنين دحنا عاما عمايبدكر زا د ي هقيذاواراثذك ْ

 : ْ كرعش هيا يركن نأرةىعد د (ةيماذه ىو ةيماذهف) سشانوس كر دشلوا ظ

 ًاراعثاججد هجفدزبو مارك تانآ ةركرب هكردك 971 نا كلاغتسإ هنية علاطب ٍْ

 | رادموعردشا' هليتياوب باص ركب ىلا ىيديا كك هذييصثت دبا مافي بارعا ||
 | روتفمدهسٍدا تاغل نالوا مغتراعشو ب ايرار وصق هد هير عنان الوأ م 4

 ا  بترعزاعمشا هتبلا زوجا كرادت تءالب .ة-ردو تجابص5 ةيترما فاس ا

 |«ندلام عالطا هيأ هيل هيج هقلَقَل هقباقحو قياهذلواالا ؤايرد راكرد يش ٍ

 1 أ هفوةد تود هراكشا راكبا عبامو تاكست# يلماووراعشا عبانض يانا ضاريِز ا

 ا نكممعالطا 'هناونعلا ل لج تاعرف قنافدم قياقح هددغدسكت كاسيمل والاب

 5 «هدنحرش ناجادوّةع ىطويسل الج مامهمامااذبلو يرد تهزم قت دلو

 ظ نضرف كرا لشاب رع رانعشا هكراردياناعشامدنعرش تذسم ئدون ماعاد
 ْ هدياعا كلب ورذيأ دهشة ده ئيكف يرث ثي دج نوجا غيركن أر ةازيزردهءافك

 | مار امينا بارعالا نيد هناعءان هيديابفقونهئلاغتشا كب رعراعشا لاك |(
 | زمر ات ينيدلوا عوقولار دان ىباخنانيملدا ىرل هي رعش تعيبطهرييتاوم بامجصأ ١

 ْ | مالا ىداه تريضح دحام ٍدكاذو ردنابيغ هريذلوا ناسا عيقتل ناانشا ] :

 ْ ٍ | بلطلادنعن هللادتع نالوا لسع هعورفو هلوضاوملا ا ىلع هيلع هللا ىلص ٍ

 ' | ىلا كنبطوتس لال ماما هيلازاشمو دنؤقج نيمرت 2 نيونان دنراعشا كن انج

 0 ركع ظناو هردشلبا تبادر يني. ىيامدايغنلعا كاش هئااسر ددعأ |
 / نراك اكفالسإ ىلانثما. ىنايتاو ىاكس ىئيدالوب هنوزو مابا غنام يك ||
 1 *«ىدو نق رهر هنن دزوم الناي دورات سومر نزو هرداتنم بروك

 ١ هتركسضن ىرإأ مضخم هيي اة ةنيِلع ت قمن تايغينضتة قاد ترطف تاقيلأ لعد | 1

 0 قالت .بهاوم ىراقدرورب عايبطصاو ظجو عايعساو داش تسازبابعشا :

 ٍناطَح هنادرلاونإ باس هلبا نم نما: ىح ردت بث ةهيعص ةدئزار امه ديربعد ||
 | ندقح ضيفون ىدعي نيسزارنائوكراعشا نون نسلرديإبابعتساوبأ[|

 هىهالالاتشتما ىدران ؟هدنراةدزوب لاؤ سوت ذنيساكداست تمههغلوا بادر

 تكل
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 ةناكم اروبا ىاهىاه .بوشود هريد ىأك انو 0 ىاتيشر فاشاع ءازز

 هدا لاح فاو ةلبارا سةةسا ن ]ا كنا لدءاك لماك ش ةدكدلازاغآ
 دزلامرككنانضتىه ت ترضح بوند ردةوثةراج ىريغ ندثشت هشناحور نماد

 ب ميلعتةمومغم لوا قذراجوب ثالداقاونعلا ليلج ناود هاش ههجو
 دوتجو هدنرو نع هامدنج ع ردبا ياست ى نا | تزاجاابو + ميري هرابكروربو
 1 قا ةتاهدكد اراض رع هنأف ذاج ىأييطا بولوا ضر اءعوربهدنا طل سدوم

 باشا قكم ىمهرايربن دئعونرهوج لوا هكرولواهدادرارق هنيرزواكنااكح
 ناولدزاهنابسانالواىفابزدرو هيلارام نوزكحثردررةم كالمهالاو هئلوا

 | هنيدنكا بولكر اك م دّدعتم هرزوا هلع ند. هاشداب فربط نإ هدلاغتشا
 ١ كحذيجد ةرزراهءالصو كييفت هدنواه رقوك لوا هكرلر ديا خبات قفا طلسم

 ١ هيفلوا لواثت هلباديدل ءامن اذ مرابوكن دريرح نوذليق هديب اسو قضم ايا

 ل صبرس ١

 ١ بئارع ىيلوا عفدن دربر دكح ىداتعاس ىنيدنلوابارشااعقاوردك :
 1 قيفوتلا تاور ديداوةن أ[
 | نوجا هيتانناة مشن كو ردها ا راىارانائرعىارا هعاج)|[

 |زادتديز بدوي هجرك. كت را ءدانم ىوسراجو تالدلاقبةعيزم ١

 | نايبج ١ نالوا مانيايحا هل أبوء توتلؤاليضةوأ]
 + 5 قياطم هءابيلالاواوا راوطاو + قناومهنامز ىانابراشم ندتعاونا |||

 | مولعرهو مدقا ندفراعم ماسقا ةلج دج عبط نزوران آد هب نعش تعب طرانعأ ظ

 | ترضخ ندببسوهتشا «ردل دم قيدلوامزلاءوجولااكأ نيج د هتراعمم |
 .ناسالاب قدم لوايىخد مالسلاه بلع ليعوتاو ما هلام ميلعت رمشدلاوبا

 لك توهح ةنابزات”لوايجد ليطج ىلس نوم ماركا هلاىزاتنابز بولواىنرعلا ||
 | تغالب + بولو[ مالس سود ض يفر دصمومانزوفرهظمهلادس رعت اغا ن الفا ||[

 | ىبرع”ىندلبا يركب لك ةزبهسموقتلا اسلي ن ديجس ىراقدلوا بف ضتنخ هلةح اصفر م

 هسلوا يفر قرين: دضقركا + دنع هيزنتو هنربت ىجي دق مالكو ب ونلوالاسران بيم :

 جن درعش نالوا ىبمرم عبط زد نكسا رول :هفارلا هر عش تءدبط قيقا هسلوا ظ
 ارعش هباىصف (رعاشلوةبوهامي) دق مالك هلغاوا قول ثداح كى رع

1 

 يح

 ىعاشبإ مسه عرك(رعشلاهل جيشا امو) يني د ركن نالوا ب اَّكبح اصوندتلوا

 ايان .نايلاع ت عكا جدي ارعشوراعشاةموظ:مانخشويد ردمزئنمندقلوا ||

 !نيباوغ لها ةةيماتولا ( تاب المقر اونمآ نيدلاالا) ىساحلصو [



 ا

 ىشعلا ىف ةرسسلا كنت انو دم احاسمض هيءاشت ماك و ١

 كءدر وذاق بدس هكدلو وكر دمت :ومل اوهجم عواض م كالا ند وس(ءاسقا)

 ذأ ص ماشخ هدب ام كس امص(ىشع) ثن 'ومعرانضم(ى ئ )هال وأ عناد

 مهرولوا نرد ديدن ىجئر جد وافا زمانا هجر رديت اشعلا نينهكرونلوا

 ىشع تاز حرف

 "ىلعلادرغلا زا لان #3 امون لاو> الا لب تةان ماذا

 «ىسركلاة ناو ندنساعتا ميل دم رك ىظفل ”ىبعهذن رخاآك توب
 | .لاع ”ركواوند حاضت هكر داكد ىلا ند برو نكلردشلوادراوهذ رالغدصنو
 ا«تودئؤد ع | ون قالا (هجرت) روالواميا ةنعما كن ههدحو

 فطاكنىلاعت قلاخ نالوا فاطلاالا نش (تاساموهفد) ىلع درذاكس فاك دمعت
 ىدراسب رمسو هر دقيةد ىنافشخ ىحد ندنمهف كناكذ لها دكر دراو ىريثك

 بنولوا صراع حرف هركصو ءرولوأ هم ّدةماك ارمسع لوار ديا نتاعت ىرس كرولا

 كنوكري ةكردراوراكه صنو رولوأَنْضَ جرذ بودي هلازا ىملاو ,هو معكم

 لدم هيرمسم هدم هعاخ كنوك لواهننإ ىك يجيدلدا هلدسوهر دكه دن هتاف

 لد ٍنادو غدي فكو رظن عل طو ندرلت زهنؤؤوالا اوم مواوسأم لاح هكتؤ>رولوا

 يدك قامت وع نود( فدل لد م لك) هدقداوا ضر امتي اضرب بودي

 كلاو>الاو لولا لّو#و + نوسنلوا هون هئدناح اضرو ريصو ميا تويد

 بولوا لكوو داععادنبل ددهنسملا سيقعت ىدانع ةدعاسم لا ةهلازاىفا هّنبإ

 توالت ىسهعرك (دايعلابريصب هلا *نا ميرا ىلا ىرما ّض وفاو) بوفد هللان يع
 هكديغلوا عزدو عزح نولوا يي هداعد ه ةددغس ةداحر ةداحهس هدانعلا ىلءلردبا ا

 هلاك ع دود رى ىلاو زامرق : هركح ديؤ(هبسح نبش ترا نع كوت وح ' نو )

 دك ران راكذا ةدويهج فانطلاو هيلجراكذا هديل اج معن نودكن ا

 / مرادك ى ع( عار كيد وكي ان قزتاركو از تسلا رثتو هدرثا
 0 دعنا نيجحاررلا ضوز هرس سدق ىذا ماما( تف )م وكدا شنب هن

 اكدساتغ ءانفنأو مانالا نم امول هكررو هدعس هصاخ كن :تردوهدنةيشم

 رع ٌىرفوكلوامالغأ ىدتشأبا ميلست تانآن را رهوكر نودي ظفح ةلنرب

| 
 رر# 'رقو>- بروشود ههمومشم « ىدئلهرانسانملاث دنلانيكت ىدشود(ع)

 مذا هك اله نضر غم دكاو ين مزالم هما” تارطضا « مذاش لوا هد ةدلوأ تسكت
 أ هاا باتشروناوا ماهتلا ىدش م يدلنا ث بشت هننماد هني رطاغ عمم

 ا ١64



 اا هرم

 أ تمت رسب ىدرغت ردع (لاظا) ردملكتم عراضم ندلاعفا(لطنأ)

 ناياَهَبلَع(رهت) رذراؤ ىظفل سان هد_تائم ىلوعمم هلإعفر دهئسانغم

 قكاطداةلئارتسك (هجفرز ردكحءدم رافر وود ماكيم ع راضم(عزفا)

 ىرك مملاق ند هسعكزلوا ضوخ ء مرديا ل اطبا

 ' اينمءلااذ ىلكد د ىنيدربلاعابسان
 هدرب ىلذج قرباج'ر دئنؤم رضاح ماندي رهباار تف رداناار دل (ىغند)

 قوما مات (ىلك) ردغدتزو تمرد فير هرب قيدارد كيد كيال
 لدبا عامسكىا (هجز كءدروعمىدلزاباس ركأذ ( تراشا(اذ)

 ْ (زحد) ىرط مز كي ديا لوانت مه هر يسم ىشأك ارح
 ايبغالهاج ارا دج ابلعىغتبملا اذهياان

 ركنل هللازحر رب هدناورهمم برح كلعشد رب ىداشناو روهط بيس لزجروب

 ايفريشم ضأ هيلا »أ ادلع ىراوأ مكن رضا « ردع د هكر د طخ هناضت ىه

 (هجيرت) . تادان (ىغ) هتسانعم بلا ظر د ءلعاف كلاعتفا( ىتتسم)

 " قرسرس نب ىس ل هاج مر دوك« ىرتنا كنابلاط ىف ىلعىا
 ايلانههندافله * اينغهئاقلنعتنكدق :
 هليا ملكتم ءاي(ىلا)كِعدلو !بدرقردهاندوند(ندا)ر دكعد لكة لامع( مله)

 (هحرت) ىدنلوا عابشا نوحيانزو ىس هكرحو مادا ىبأب لري فرح

 (قطن) .ئرب لكرداعو نادممو ن وج خي ىنَغْل دلو ا كنا ن دنس ا: تب نس

 ظ ىلا جف نعداغش دن يب .ىىخففطل نمتلك
 قيتدردعرا ضم ندا ىنكبا(قدي)هسرولواندةنرك اردةيفولو قذر (فنطل)
 (ىكذ) ردت ا نداغخ تدشولوا قيقد افقخ ىتسعي «رولوا كيرابد قيقرو

 أ (هحم) ردسكعدلماكى ارداو مات ىمهف:ردءدتنزو ليعفهئاذك لاذ
 ىد مذ ىنأ كاردا ع هديا ىف طا هصئراون دقح هدبع

 : ”ىهشلا ىلقلاةبركج رفد مسمع لعل نم ارغس كو

 فو عذ(هبرك) كيد ىدريؤاةصو حارشتاو ىدج ارديض امن دل عت(حرخ)

 اردةةص هدئرو ليعف ند وحصن نالوا ه.:سانعم مه( ىش) ردهضعو مغر دز اج

 ه ميك ثيقعت زديارمسي ئرمسع هصن ' ( هجرت ) ٠ 'هتساشعم كانملاوكلانمت

 2 بش بلغ حرخرولوب بولوا فاص |
0 



 ةهما/
 سس 5

 ردكم دىدرولدا بنر تردثؤم عر اضء نديلو ( ىلت) ردا ىه عاونا هكدتس انعم

 هرجيانينح هيادحاو مديح ردي هدنمدثربح بوديارتناتم .٠ (هبجرتإلا
 ,. . ىافكمجيمدتغاطأأ

 .ايي:سانلاراسمونارمع لتاقلااناودعاييوة-ااقحةءاراالمامطااناو
 ردكم در راسك قعنم هرززالاشاو ةظاخا ار داكن انعتنا(قوتحا)

 هل رخال ورع هدنرجو عقر هكر دماغه ندوداو فلا نالواني وبنت لعهد (مرمع)

 تسدهدنساْرغقدنخ ةكردرل غول دولا دعور عزل انهدنيصتتااسرولمز انفاق
 ردةاطم لوعةمندراح ردءطارسك ( اهين) ىدلوارامتةلاوذ ةتشكمداضتىم
 «مدلدا نكيأ ناريخازع لاطبا مدلوارادلع (هجرت) ىبكاسول+ تدعق
 ىرأا شح ىديانا اريد هك مدّ لق ىورج هدازغ

 اهياتلق ىو هللا لوسر ىدانا ذاو هبا. يْم دق دج ايرخ مرضا اذاو :

 | ند:لةاقم(ادان) ىدتلرابو ىدتلكلاءىدابالاعشارديض امن ذل اعنا( مرمضا)

 ر ديرب ندئسانعم شب هر ذةرظو تدن(ىن) ر رحم د ئىراياا دنرديشضام
 ردبلط ىبهدابز ندثدحو ندلمت ىسانءمر درعا كلن عف ع ةناةدتكتأ (انهيا)

 نالوا هدنرلنايض هك راي ديد رايضعت ىك انثذح هبارولو انودمهسروتاوا لصو
 ندراثي دح هنا ه«تسرواوا ةالانث وردها هلمنساوا ءدازلدوهعم نم

 نكاس بوديا عم ىطاخمركاوروئلوا ٍتاظريخو ثيدحرب نييعتلا ىلعال
 رود اهي ١ لذ هسروئلوادا هدنغمت 4 وم ذانعاهبا هتساداره كعدلوا

 ْ ميدقت ىد (هجرت) ردة ةؤ هذيرخاو فلا همك هدنول مذ هن[ ذعمتاهيش

 ىرابره هكدتيا ادن هكانمديذ ليقهدابز * رامةمد برح هسنل هلعش ىدردبأ

 ا ينشانندلا ىف ىلثف نك هللا ةمهدجب اهيف سس فنالا تذلاس اك قتسملا ناد
 أرددارمراحورر ديتاق عج كلسفن(سفنا) ردرطءاف كلا عتفانديقس(ىتسم ظ

 1 هلراحورل رادعسد (ىعم)رد هلكت( نملرد ريس هفو ذم | دتسردهيطع(همه)

 ا اننطابو اًرهاطظ ىك نب هكراو ميكر دينانر فطااكت هكعر اند هس اكنالوارب

 | هلرقري ور ديل س 'اكبولوا .(هجرت). .هلواكلامولئانهيهيسدةتوترانا |
 : 2.١ (قطن) ئراكتنا هع مريظن قوررد هيهوم ن دّة- وبه بارع سجد ْ

 ٠ اح تلقلا تيان اج. ايبصتنك ذمالا 1
 ئرحؤ لو نمطمر دم ثاواوه ئرب ندتاواسص نب لمح نوع (هجحر) |

 10 00 ي0عرفاالم دع اريق لاشبالا لطبا



 ءرهاض مولعة قا ثملادا رم هدنوبردكع د ىدرو ةيزغا شوق ى اوه: دوا
 لاسر مالسالا ةحماماتلاحودعردت امن دكعد ىداي اا طعااكبىب هْبطابو
 لزقامرن د انج ههجو هللا مرك معلا ةئي دم بام هدتل لج رثامانب هلا هيندل
 كرابملسو هيلعىلاعت هيلا ىله مرك | ىانادلءاىنا ترمضحراشم روب هكردنايع

 بوذاوا ةةىراويمواءراز ههعل# ضب : هل.يسو بزرو. لاخدا هع اهد تب يفناسل

 ردهئسانعمملاع هددغل (هيقق) ىداواداشكلعءاكودر راز هدص جدن دنر ردو

 ناس ندم هيليصقت ةلدايديلع هيعرش * ماكحا هدعرشور داغعاذ نعم لمعف

 5 ل مالساردصرروجب هليوم ءابحامال_سالادحو ندةنبح

 *«فراعهنشافد كسوغ:تاكآ او نولي ىلعترخا قب رطاماطم هيقق مما ظ

 هللا فوخو ةينساوب ٠ كترخا ميعن بولو فواو هنقباةد كلاعا تأ دسعمو

 تلال داك ى-هعرك(نيدلا فا اوهة فتيل كب دياراري دهرلنلوا علطمم هنسال قس أ هيلق

 | ندروما نالوارثاد هترخا فوخ هس ونرولوا هلكت اند فيوذتور اذناوزديا

 ىروص روطوب ماودلا ىلع هكلي زخاوب هبا ىلئاسم ةراوياوبتاسعلو قالط ىلا ||
 كج رولوأ لماع باق تو سقم د ولو لاَوَر هللا ةء.شخ هللادرغتو درجت هرزدا
 بيس هنلودح لداعش منسءمزنتلا لهاد تشو تنو تديمدع طن أنا

 0 ردهدُ“ هلدرش ) هجر ) ىلاعت هللاانداءا رو:لواهدهاش موو ىجيدلوا

 ىرارس ارب, ىِدَبا ل وسر ىدريوهمزغا تاس سل و هعرأو ع دمربرك |تدرق درك

 اهنحوز ذاهلنا لوسرب ىرخن مث دع انهينبو رظاةب سانا ىلعرشقلا لو

 (9/) ىديا ةعانااؤب لسار درع. نزوى ضم ىف هوا نك اسمو ع( ع طاق)

 ىدلوا طقاس ون هلتفاضا هتريعذ كنارهز بولوا ىتج . نبا نيني هدنلصا

 (عمذ)ردشلزاةياسىرووظ دالداىش د كن اضد ع بات> ندا ارهر تريح

 هكردمردن هرزوا سانجد (هجر) ردكم دىدابانمادكي ضامن دعت

 ىرادف رمش م دلو | نب ضلك يدّساحو زاكتد# ىدالواهلبامهدحوز

 'اهلنتال اوضىل ني:>ودحاو ب اهيف سا لاراح ني>ر د بتام اقم يلو

 ردغاطرب هده : دمالرا ومص (دحا) رديبكعد ىدإواناد 14 رمسو أريح( 6

 ريغصت ( نينح ) ىداوا دراورثاهذ.ةحوب دزروسى اى درو عروس ىزب دجا

 ىرااررَع نالوا هذنإ ذكىلول ليس ينعي ليسهرب هدنئ ايم فئئاط هلا دكم ردهدرو

 فيس لش ىرار روكص َتاَدلااْرْعَج جياووردهدلا سلوا هب .هركص د كم ف

 هل -رديعج - كةلوص(:تالوص )ردبرب نداَرْعْنْوا وع داهح بولذإ



 هري#
 : د يع وسصصم هي مععم

 انهنصخدقام علا كما -نمةمعفدجاهةناىسفنوايلارشقلانا '(نحر)
 كال هناد نع نالزنا هدنية>ر ديو هللا ازدز ىرل هدلاوو نيس باج زحروت

 لديضفو فرش هدئوةك كغكوا( رخ) ردشل روم دانا نوعا ترخابةم بأ ْ

 كفاقو ىرادختف كددشم ءانوكةلا ( قتا ) ردتمعن ثردكتت ترسمز ماا
 ىرثكوك تاك ئدي( عيسلا كنهاس) ىماكتم سة: كلاعتفا نداوتهليسدرسك

 هد ههزكتب ا هكىدنلو اق الطاهيالعو لج (تاودسسلارطاف)ر دككد ىجكديأ عقر
 رقم رز وسد لواَكلذ هكردامئدءاعم قكاوار ديدي ناعم و ردشلك ب هكعت عف د١

 ردمازك ءانلع ةدادريخ ىئيذاوارضخا دجرتزو مام بعما عقارر درشبلاولا
 زدموسوم ةليمأت موديقو عوذصم ندناح مو ىو هللا حور ءاكر ارق( ىأثد)

 دان هليظفل نوديز رد هدنكتر سا بولواقيدص ف سون ىاةتلم ( ىتجوا)
 كلذ بولو ارسم نوال. تارزعو سيرداو هللا لك( عيار نانو )ردتشاد

 ردرا م عد خد هروتاحو زد_مولعم هيادرهاز ةرهانو ندماخ ميسردديشروخ

 || ندرجا بهذ بولدا ل_ئاكيمو جونو لذلج ل بلخ ياوأم( من ناقساد) |[
 رد ىلف ككلم ماندنعر ( سداس ءانمتو )ردهد ركدابهلبا هيفاصو عاصم

 ةوانس ( ّمَعَه كلفو) ردلامالام هلار ون قوذكن و رد ةامولناهصلاخو نداضس

 هانا ىمركو + درو مشم هليعتا بنزغ بولوا ل2 كرونريزوهغم تدو ىهتاملا

 | ردهقاسمقالربزوي دبى ارم بره «رلريد كلذ هن بو دنا هديرانعت ى د ىثرع
 ءابىرب ند نناوعةم# رزديضام (صخ) قدها ىحد(سرعلا ىلاخ )راي ديد

 ظفح بولوا .تاذلا نيهرقن محا ( هجرت ) ١ ردتمعنريعض ىرب راكتم
 ىراب تمعثنارا اًرذر د ثاوا ص وصخ اكن هب ىزآ هللا

 | اهحووالفط مالسالاق ةقسسلا وداي تاه ىلا هولا ةموح ق ىرتنا
 | ردكعد مظع ِن رح كب رحلا ,ظعم (اصوهلا ةمو>)ر دقو هدهخسن ضءب تزول
 ىنالك عقو ىجلا ةمو- ىج نم ذكر د هنسا:ءم فازطا همودح نكنا رلد ديد

 | اضوضخ كمك ىزلياو قئاو لوا كم دةتىبك قيس(تةدسإ رددهاشاكا
 || (هيجو)ر دل ىزاقذلوأ همالا لقا دراغلاناندكابو ةثالث ثلاث ةدكملكه مالا
 | ضروكناجج هرخالابقندصْم د (هجيرت) . :ىحاص تمرحور دقوهاح
 ْ ىزاربا:مدلوا قياسءرخم مالا نكي لغط ىن دوج لثمدنا

 [يقف ترصدق هرفافز للعلا ىقزدب هيفي فيرشمأف ناةيرقلا فو ٠
 ردلو# هووس ىيديد موعغم ىرتخا ىردصم رد بكت ر هللا فافدش(قز)

“ً 



 ا © رع

 ؟ ىراكسزومار اك-ثريشر دناكى درارروك + ىدلداراموزان

 دات هن ضرالا عاسس ىداةتده ةءانهم نيزعلا ىجتاذقدسالا نم :٠

 كي يوما لع هساج رديضام ندلاعفا ) ىجا ( رديعجْك دعا لت (دسسا)

 ىدليال ذيرديضام ندلعافت(ىدانغت) ىكح ماكىئاتي نالسرا( نبرع)
 رابصترير د يعجب كذظفل عبس هياريسك (عابس) ردكمذ ىدلياادف ىنيرب ىرب
 ب ويلبا تاج هلكاهم (هجرت) ردقاطم ل أوععم ردردضم (ايدات)

 ىرابره ضرا عابس نرغب ىريولبادق# نوج ئراز هشدن لوا
 ايداعو هيلعادعم ثيللاوه دب ردصم دهنردصلا ىرج يدش

 زدذارعتآ نالوا مسج هدنو هلوا ىضمم هب هيلاعر وها:دكعرك لوا ( ده )

 داره ىلسكو كتص هدنونو تا نالؤا هلوطرس ردلعأف ندلنعفت (ردصم) ١

 ىدياوودعم بولواىواو لصار دلو غم ن دايعةت(اندعم) كيد هننش تضحك

 ىدلك ىد هدنرعش كلرعاش ىناد عرصم هكئىدنلواتاقث عفد بونلوا باق هنأ
 انداعو هيلعادعم ثدللاانادهب ىننادكيلم ىمرعتلعذقو يهلؤانيمضتةكدباش
 ديدش مه لدىرح هيقبىوق .( هجيرت).٠.. هقتككن ديال ئكيثاو(ىداع)
 ىراك دن ىدرولا هدول كي ىدنامززريشوا «ان وك دياش ظنلا

 اين هابضلاكازابغوتت د 'ةريغم ليش هللالوسوكببل
 ردلعاف ندهرامتا (هريغم) هتسانعم نوسليا هيركردنداكيرديئاتها(كبيا)
 : قمرانوك هرانا ردثنؤم عراضم ندهرانا(رشت)| هفئاط شكتريغ ندبات عرس

 نك-اراريد .ناموط ساناك ارولوا لزان هريدكر دتولبرب لذ (هبانض) قسرذلاقو
 يكس نلا هدابود نالوا دمعت ىراكَىح رولوا اد هدتعم رت لارج

 ا طةاس ردلعاف( قاك) زئوا تناموط ىك لوخهذهراق .نالواد تعب ىمازدو

 كياك الفرس «ردشلك هديوتسمنولةمىسضامر ذكج رود هدا هكمدسا عض

 قئرافرح يرد كد وسمر وسود ىسب :و> روس كيا ىروبراو ىنعي#+سرفلا

 يراتريغىها نوسلوا نابركممركا لوس (هنيحرت) .٠ رونقواىداسكع
 ؛ د. . ىراتفر ىدردنارابغرب ئرازراكندكدك

 املافتاعقنماعولاب رض ناك اذا“ دهب مّدَقم فاض هليا:ل اوسركسلا

 هللااف(ىلاغت) قمرانىئان كدهغامد هكماهلا ركل دقت كف افون ون( فقن)

 هللاى (هجررت)  ردةمرواهليلق ىنعي فيسلا برضر دردضمندنبان ل عافت |||
 || ىرافكىذرابا يتود هلا غيت دكلاطبا ف صو مدم.ةملوا ىناكت نونا تونا

 رحر

 هك



 كاد 1

 (ام)ردكميد مراةيج ن دمرطاخ منان هكلاانةتسا ملكتم عراضم(اسذاام)» ا
 نالوا لثام هر كمر # ىذا ردسنج هيا ريمك(سدع)ر دنوحا ماودو تدم ٍإ

 ىقيونترديفرظ كناسن !(امو)ردسدعا ىدح اورو درقشاهدتآ هكردراهوذ :

 ردك د نيس .راوا ل ئار ندم ركفةدردقن اوكرن هذه :رتع تدم عدن وجمال ملة:

 قةوط هدنرطاخ ىثكى هئسك دلي ا نط نسح هكرام ديد نبا لها ( تكتل

 سبنوسايد ىس ىلاعتق بوبحم لواهدكركرديزاسانمتاد قاكرب ريو ([

 نالوا هلباشرع هكددلاق هداةرازليارو درلنا نورد ن ارب ندةقا ع هيىلاعت ْ
 لام ىهر هند كب رمد هبتتروص7كنىلاعتقااح ىلايخ كلما هدينلفا |

 ىراب تريذ> بديح ىان دمرطاخ مراقيج * جخ هدا جرب ٍْ

 ايفاعو امدح ىليقارثاىرا .ديي ةما:ضرالا نم طيهاّنمتتكو ]||

 حج
 *«تبلالوزت مستبا هيىداوابهيهتشيربمدن .(هبجرت): . هنسايعش تةلخ
 ' 1 ىرابرهةدناونو هنوكناشنرب مروزوك 1

 . . اراض نيلعاثللهءنيرما دع ايمئناكم نع ليج !ىئظشتداوج ْ

 ندنادلخو فو>وندرا ار عر دكعد ىدلوا هرانهرابر ديض امندلعغ:(ىظشن) ٍْ

 كعراضم (نيرب) ىداوسركسع(ليخ) ىكهقافردهجرابربهيظشردت اك |||

 ندنتيه كداود لوا نازاوس (هجن) رد.تعص كثيل نابغناقهلنا :
 يسيرزتبومكو هججج همس جت جسم 7

 | تنسديدب ونعم توقهدابز ندقاوا ىازتلا بمجرد نوتلارادةمربك ناد لها |[

 | قح نالوا ىبوم ارز دج رةيليازيتو مارباهن هنظمريودد همرايجب ندرطاخ ||

 : همراةدج ندكتدرد د هيئات حاتسكرب هيرب ندح اشم راك اريز« لاحم

 د ك.صاخ تففضو كنسد. حو عي زاشمو وعب نسزمةيج هسكد رك هذكدند

 | هيرب ىربىراةثآءك سيخ ءابيسلداردربئالمو ذالم لة حوم هسيدلوا ||
 | هدلوردهرد(ىداو) لكد فاصنا كمآيب ىيربرب لذ لقا( ع)يدكعد ودراقةاوأ |
 ١ زوا# ىل<ر ندرال ىعيدعردب وجا عيوذت خخ دى ىشورددارم ل #اًءاطم :

 ١ وكري هداين د ىس قحادخ (هجن) ردكعد هلوارود ندم .رطاخةك 5 ١

 ١ كعدمردبا لوزنردملكتم عرابضم(طيشا) ردنو<نامزردكعدرابر#(ىم) ٍ

 | (ثيدح) ردنددادضا رريد جب دهنعيضوو هنعيفر كضراردهلاهيقوذ(هعلت) ٍ

 ِْ ردك دىديكساردش عد تفعدفرادلا ذا «رعاسش هكدنهك(ىفاع) دئانخ :

 | نالسرا (ثيل) ردنوما ديرجت ابردكو دهتيورب (ةن)كعدرارروكدك تؤم عج
 | ةلوصو هلج كود ىجانص ىدعتوازغاو ارضارداعاف مسا هلبادهتم(ىراض)

| 8 
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 تكاذلا

 ا ٠ (رخ أ قظن)ى ثءيابقع مالا
 اىدانم لهتسا امل ةراو 3-0 ىقعارق لدل يىعانلاقرطالا

 هيوم ىناداسعلا هيلع ريمغيد بانج كناهنع هللا ىتراردز ترضح( رعشو)
 رص بالا ىلع ثيطوجبأ: اول نئاصم”ىلعثيص) دولت هن وف عراق داو.
 تومردلعاف مها(ىان) ردكعد ىداكم هنس هنا ديكر ديضام(ق :رطاانلايل ْ

 (قرا) ردكعد ىدليااقلافو>ىعب ىدتوخ روتر ديضام(عاز) ىسجراخ ْ

 (لهتسا) كءدئدلما لاتعمن اكانر وسو ىدرحاف يوك دار ددضام تذاليعفت ||

 ةدزاؤا رهو ركض ردكعد ىد زيوادص هديتدالو ادّباىبص لصالا ىف #*ردمدذام

 مالك هدكدرؤتك ىاث بولاك(هعبرت) ردلالد(ىدانم) ىدتلوالامعءتسا |[

 قرا نكل دش خو ىدلءازادسو ن آلان ىداغىران 1 تدشُخ ||

0-1 

 انعات صدا ةللا لو سرريغادع ىاىذل ١تبازانا هتاف ٍ
 هكرولوا ىند ىو ئوهووخ 20006 ردكعد مدر وكر داهلكتم( تدأأ دا ||
 يرمز وذه ى؟ ىرل عزك( ىرتولو) ن ديا لوزن خاوقؤلا ل بة هذ:ةح هيقرخاروما |[

 (هجرت) رد هضسن ىتد ت نكن اهدي (تضصا] و دنوبا لذ هكدا لكد
 ىو جا ىريغ كمرك الوسز د كيعن بس مديد نكد دلك آنه َدك ددالاخأ]
 : 1 + قياس لدا

 ايلانجبو دعى يلخ ناموا + لسلو هما تق شا اموقخلا
 هنسك نالوا عبو تةفشر نعي مدقروقردماكتم :ئذامن اللاعذا(تةفشا)
 عزاتخم ىلا نندتالابع هدئلضا(لييل)كعدمدلبافوخ قد عوقو هددةح

 هليبيس لام عتساترثكهذقدلوا ل اس لن ولوا هاسأاب طوله زج هلءاوخ د[ ىدبا ٌْ

 بويليقمدنمكح هلكرخآ مال نوجا نزومدعب ىدناوا طانةسا يه دولا ||
 هكردكميد ىدلناترانس>و ىدم هر اهزىذدعايط ىناشعم دهب ىدلوا ف وقوم

 عفدهدنعوقو راكرور ثداوخ زدةبادشو مض(ةدعإ د ونيد كاب مديشراف
 ردن دهدامو (هدّدعوالام عبجب) هديا هك حالسو لامن انليق ريضاح هب اضم

 دير دك« د نس او لءجهدازر دفنت نوح !نزورد هلدشو هلت (لاح)

 هرزواىريخ كنناكاريز ىدناو ا: عاسثا ىسدههق كنان زر دفانضم هماكتمءاب

 هسةوخو نظ ىدربو تزققنقق نود (هخرت) رو ١.

 ظ اكرادوبىذيف ملق بوح تدعم اش ديب كاي
 اهداؤ ت زواج نيخا امون سدغلاىل ب تشمامدجاكاسنا ام هللاوذ -

 !ناام ) 2
 ديسسللا



 ةهزا

 ١١ (مع ١قطن) ب هلكيد ىثريسر دبا حدمةدرصم ميك
 هيف نمبيطلا جرذ ل دي اميط هريصنع نكي ل ند

 ىسكيا رد دانون ة كرو د قيد سةظسار دكعذ لدارد هراء هس من (رصنع)
 كل هيةرصانع هعابطلا ةغلت# ماسجا اماروثلواقالطا هناصشخا حد
 نماسح ا لواك تاك كءعدتاسةطساود#ردهل رامتعا ىلال فا كيم اسحا

 ىانعمهدستطساو زوكرم داس موهغم ةدرصاذع سدد«رد ليرانتعا ىئءلأت ||
 ردس القناه | وهكن الثدي ةكرلرب دهن يندثو دحن روك اريز ردز وه ضن وك

 راي ديد نوك اذجلودجب ىداك هلع ف ندتوق ىدياراو هب اوه تروصةو قلاب هدوص
 هدهدأم يد داشفو د“ ردتكرحر دلك دوك ه سلوا ىكيردتتوياوا ىفدزكا

 هكرد هللا ىرح تلا هلغلو ند هلةةمءاعسا (ةيف)رديلاوز لوصحلا دعب كتروص
 (تسب لأم)ر درج فرح نالوا دينا تدر دفورعم ىراك ديد” ىلا هو ةثلك
 كنهنسكنال وان داملج قرعو ندليصا لصاهحنم وهغم ماكتملا ةغص مالاكلا

 (هجحرت)“ -زذاددب كل نذنالؤا هيامورق زدبارووط شوخ ىند دم

 ىدب ظفاهيلي ورك هلسجآ ىزغا «كنالوا دبى نبظانويمل الاب يرصنع
 هيفام فرعي هلعف نمدهب هذكلو نك ىغلا لصا :

 شرت انا لك) كد تنبوب در ذعم ا هن انعمراكهبارسكور د صم هلكت ( لعف)

 « تاك ىادا ملعت هيطوط كسلي اه ردشعد ثم لاك نبا هكردةدئل أم( هيفامب
 أ كانكره قش ىلصا  (هعيرث) .. .زابلواناسنا ىزواامارولوا ناسنا ىزوس
 (ركيدقطن) ١ ىدايانايعف ا ىمهبامهسباهنر هدي لور دقح تمكح

 01١ ىلا ف كرما صرحا ىلءليلد# ؛هذولو ذنع لغطلا فك ضيق ىفو

 هددرود وعق(د واو ) ىدالواد راق( مهيديان وضمق )هدعركنأ ارق هك قماع#( نضيف

 تكش.هدادم دج ردكمد شارد ثراعردل وعشمن دايعمت( بكل ردرز د صم

 ||  (هحرت) ' رديششان نذنوصح ةلطيلخت ترثكىبازتماك نسازعبا ىراكديد
 ِ ١ هليصرح مكس هدياتلالد لوا 3 ىصهدتدالو نيح ىسعيا «4-هند ضيق

 ظ ىدلودرعغوط
 / ”ىثالد ت>رخ دو ىفورظنافالا د طظءاومتاممادنعاهطس ىو ْ

 لد قيقرت هكهنسانعم ظعور د يعج كنهظءوم( ظعاوم) قعابوق مج !(طاس)
 دوئايك ددمنوجيابساشتو قفاونهليظفل(ج ىث)ر دك اهوس قالك ندبا
 ندناهح سدى نب ه“ب هالاح ناسا هكري د لواهدنةوم بوديا طسبا (هجيرت)



 ةريما

 قاتاىروق (شاشح)رذطتاس هدنة كنا هن اون! دك خلا انمد وأ

 ريمعت سد بح يع اسد داي سبي ضارا غبددبت ارز لب كنك هامل ْ

 ءاشرد وخوف هكىسرو انك يكم همهبىد>اورد بنخ هلغض( مم ونلؤا

 55 رجاكرازب د ىخاد هبىزوةو «ردراو ىراعا كلو ةرصنم
 رديدان ىلعاذ كمروعمنادشو نو مث م (ىف)رود ردى ددهتودمالحو# رم
 | ىديس د مساو!تؤا هكا »ع يزاول, من مو قولا (هج 5

 ْ (قطن) ىئعنابابراج

 هيلا هنمتعفرءالبو ده هيلاح قت امزالابع

 هدئاقوا نك ءلىعد ضءةخو عف رداره ند(نيلاح) ىكالجرانردادانم(اننع)

 ضغةخ كنامز ميكر دبع( هجرت ) ردك يالي درتهدتالاخ هنو بوربو تءفز

 : ىراكعس عضو ىدلبأ شود نهال احدا ده ىراج هددلوا ىذر

 هيلع تركم هريغف ترضا# انإفه نم تركب موتر

 غوفربى د عفر نكلدولوا عت ءاو حد عفدو عفر هجركاز ذيع ىلاحكنامز دن

 هدرا نا ردالغا ىتبحاص 26 ىئرب ك لاح ىتا لوا نول والد

 هلوا كيد مرديأ اكب هنتقرف كعب اس هكرزو تدان هبتىهر هئساككدىزب

 0 همفلكواما مرلغآ ه ضلوا سود هنالب رب نوك هصين (هجت)

 (ركيدقطن) ىراز هيكاوا ٍ

 .ىريشرعلاو دف سانا م نادي ىرولا ماد دَعَف ىررتف سةئأد
 قدمو مان هدالصا( ئي)ر دكعدةللا اقر ديسهبطاخت ل يماز دول ذ (ىيوق)
 خرشر دمظعا كلذ هكشرع ىدلوا طقاس فلا هلك! مزح نار دعراضم لغف
 شرغلاو ذورارب درد ههتشرو مج نوب در درب ىسسكمأ هل هلا ى“ ءركر اذ ضع ردسمط ١

 ندتافع ناوخ (هجرت) ٠ ردنوجا ىوهف : هللا ةمظع ىدس ل دارب اهل هصو

 ا 7 قسرروكردراد-ادخ هسياروواق لشد مانا ىدتيا مامق مكتبا ما دق

 ىرسلا مولا دمحم حامصلا ددعالع ى :ركلا نعى د نيعانتن او

 قر فاح سان دعادو نالوا هن انعم كلانا كرت( ىعد)ر دئتؤم هيام 0 م(

 رددارع هرهاظ ةرصان هدنوتؤرديعاعم ىب أةكناردباطخ هتنعهكردك ذو ذوم

 ردنادبورض كا حرص هوا فيلا دكا ىكساءنوديوا ةدشنرواو (ىرك

 (ى :رْس) ر دكعدز ديا حدم هكرد ه:هانعم حدب نالوا ىف واقمردع راضم( دمع

 *نيز دعب ندم هبا عفد مزو كص ىانسىبونموا ( هجيرت) ردليالارمسل مخ

 و

 قي شم نجع
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 هزه

 - ى لك ةجار توما ناكل مرتان ةماذااناولو

 باريسك ابر دكع دك دلوا ىنعيقدلوا تدمردماكتم ىضام ندنتوم هلعش ( اننا
 لومجت ( كر ) قاواىلوا هغيصوتو «كدلردلوا.هكق دابق تيمردندلاعفا
 روايزااعم ىسكيا(تدب ل ام) شل ا لخادمال هنيربخ (نا)ر دم الم تساو ا
 ىتحار ىديارولواتلاحوب «زن هج هلو سلاف هدكذلوا ركا(/هج 5

 ”ىش لكن ءهدعت ل ًاسنو عانتعيا:تماذا اكو

 لوهجم ىذام هتسانعمانلسرا (انثعد) ىدتلوا ماغدا ىدياان ن كل ىلدا (اكسأ)
 كراتد) رددّدشم ىك[ج (”ىش)ر دماكخ:ملو++* عراضم(لأسن) ملكتم ||
 ره سلاف ديالا ىلا هرزوالاح لواو قشلوا قلم هناشوماخركا(ىراموجغخأ]]
 نداوس مال اوانذ شدالا ىسوْرب هلا ثوم نالوا حار نيعك دحام ستانج]
 رذةس علوا لاوس ن دقيسام هلجبهدعب بولو: تايح هن نكاقدرولو ا عررتسم ||

 هلتعاطاهلاسغ تيم هكر دكع دىرما(او:ناليقاووم)نوصكلا هتشا عر دك<دأ
 كنىلاغت قلاخ نالوا لة: سم مءاس اح قدح لعاف ىكى د دلدا تغااخماعطق
 هايااضر هنساضةوراع أو بل تهل ردقرما هليمكح (هللاذثعنملك)
 عبد نس هدق دلو ١ للداح نعد هئةداوا ندة-روهطره بولوا هدرارّوسا

 ديان اسي ركض, ندنانج نايل بولواناسن كبه دك د نعر نة وري ع
 قيتع قيدص تزضح ندهيعلا هيلع تو.را درست مارادرس«رد_كعد
 تيم ررولرزكه دنيمز ىور هكر ردندشداحا نالوا دراو هد ةح هنعهلبأ ىذر

 ةرتدرب نولاصه دا صدك ى دلروسيرلنوسقاب هن زول كر كمولا انياب دك موك
 هددناول رمل رمش دن نالواىلص اوه رساوو نا لدا ونومديردهررقم

 دعب مولر هدقدناوا لمص هروط .م تلاح ىعي ندلوا روص د طق ىفديزك

 هدقدادارعوم ى ده ماما اومساحت نا ليقاؤمساح) ب وديان سةن هس[ <ريدعلا

 ان وك بؤلوا راك هنوورافغتسا هلتما دنندهةياسلاعذا نالوااضر فالخ
 ١ (ةحيرت) هيىلاعت هللاانقزررواوا شمروكهدنوب نسارغد ةبساح ل ريشنو رشح ||

 (تد)"ىث ل ندزبهدن ارولبرو صد بونلوا ثعب هثيبةدكدلوا ىلو

 ١ ٠ اننرمجلا ىتلك اشيشح تنك ىتتيل دع ايبص تنك ىتيل ىف دلت لوما تيل
 هدابز ندةةورح ددع كذ رح'قورجو هدةلوا حوتةمىرخاو هدلع ( تبا)

 نكج# هكر دو رب كن هلك , ىلا هيأشم نأعق هددددعتم صاروخ رئاسسو هدقلوا

 ١ ليعف(ىض)و ديريخ ىسمل < نالءذ بولو ىدسا(ىا)ر دامعتسم هديشت ىلانحتو
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 كك

 ايوان باح ريش اها ناو اهتكس مت اظرياهامناق

 هلاريش .(هجرت) عد ميقم( وامل ولاكديلار تصور كب نارسخ (باح)
 . ىلاكنارروكرخا ىفاهسيديانرش عاكا ىناكسةلواشوخ هسياى دبابو

 "0 اهقاش توماس اكاهاقين حو ةطلسم تناك ىلاكولاا نبا

 (هجرت) ٠ كِءدشغلوا شزابسو هلاو> هكىنؤمكلوعمم ندليعغت(ةطلسم)
 شايق نيسهدرمكت لجا شمكح#ىدنلاو نالوازا+ةىةراهشنالوارامح

 ىلاكشا نان
 ايوه لات يسال »ب لخو ىلع تناكناو سةن لكل

 : (ىوش)رديعجي كلما هلادم(لاهآ) توم(هينم) فو (لجو)ةيلصو(نا)

 لجو لهباىخ د هستن | لج ازاكبفا ىسفتر» (هجرت) ردعراضمندلمعفشت

 ىاامهأ ىوقرلنالمالوط بوديا عيد

 . :اهوظ. تول اواهرشن سفنلاو هاهخةدرهدلازاءطسغ ءرملاق

 اهنطسدل الو) نكل ىدني اع رت ىزار ركب واود نديئا”تان(ضيهو)(طسدب)

 ىدضكيط(سشنإر ديدهض كرت ىربر ديااضتقا لوا بايه دنس هع 31 طسفلا لك

 زشناإع ضقنارودر دبافا طسب ىذيماز دبا ىثنك ( هجرت ) 0

 قلاما تومهدبا ىطىأ سن م م دويلتا

 اي رهدلا بار ابرودو +اهمعمد ثاريملا ىودلانلا 7

 بولواث راوم ىمهغص ل اءفم ندد درو هدنادا(ثاريم)ر دمعج كنود (ىود)

 (ىنان) رد_يعج راد (رؤد) رذئرا ىد دابا كرتهي هنرو كتمر دبل ةنمهيانواو
 ىئرصم(بارغلاوماوت نمااز از( عزراخوز دينيس اعتب عاش دان

 نوسقس + ززابا عج نودا ٌتاريم هراثراوزملامزب (هجحرت) ردهدئسوهوم

 . ٠ :ىلاعاا نازودْزيءدقءاود
 اهيلهاتؤملا نا ذوابارخ تسما وب تندم ى اذ الا فشادم ند م

 رديعج كنه دمر عون نب وثتؤزوج هكر دفر ص: مغ :دنزو دجاسم(نيادم)

 ردوا ىد رةمر دعجر د ةارطاهدانعمو نزو ( قاف 1) هسرولوا هنره :رهمشو هدلد

 ىدإ واسد رك ةرديضام(ناد)ردداىع ىسدلج- كنان د او نكاو ديراك كوك

 هل _ةاضاو ريعضرد هئءانعم ىلا هار د اس عج .ردنلهاهدئلصأ( ىلها)ك عد

 مهائدلب اه دذ ارطا راهدانف وح (هجر) ٍْ ردرضنت مال ءءانز دطقاس نون

 (رخا ىطن) قلابلا فام ىلا كا ىدع اارحا ب ورب !تومويب بار ىدلدا

 اود قل



 دس

 نريو لاش هب عرش العفو الو وديا تان احا قدئاةمممو لان: ةءاهناروأم
 رهو ىرلماو دك: سول >+لاخ تءعسوو هقءاضمهلبائدعتة:راكو ىدصته رفا

 كلم ثم ننسرا دي لاغتشا هلرلئاردهرزوا تالقنا ولدت هرةقوزا قر ره

 ه*رروج هللا هجر :ىرغصوب هك نيسرولاه ديلا رهصرريا هنفاٌعرع لاءر د بولو ا

 (هجرت) .٠ مشت ريغ ىبئأر ىلا فيض ب ىرق ليما: لعفلا نم تدعالو
 أشفا 'ضرنه بهىدر د دع هددسر ذيارك تيارتش ى وقف كا غليكسالا

 ىراوطاوب ل هليف

 هيه هيت نم هناكف عي ةهمادعا هوبح لب راساو ا

 موه ةمىربردراو لثالد هغلواندرارح اردمدرم ىلا بينا ميه داز (رج)

 هلي, دنك هرزوا يب رعت ى شبح ريملاولازعشلا نيم رللاس واط جد ي ريو عر دس

 كلون هنسا نعم فعضن دياب ىو ا (ل)ر دكمروك بجاو ىرارحاتمدخ

 ةكسرغال.« كعد رديدلالا رايضعب ردبافرعضو ررولاز هردعرامم

 رقف (مادعأ) ردتسالس لد نمو دجزولوا ضِةتنمِدبا ىعم ددزأ ل رعض ا ووهد

 (هجر) ردءراضمندلا عفا( ىنذإ) ردرل دئاع هرحدل+بايرلري عض وير دهنسا شعم

 || انخا هناك كد نين ربا دهب نلاجر ديا ّمكل ماك سلو ابان: ل هلارةفركا
 ' : (ركيد قطن) ىرارضار ديا

 اهيذام كل رئاسممةمال لا ناوي تاع دقوا دلا ىلع ىكدبت سهلا

 نودلياارتشا لزنمرب ىرب ندؤف وك لها( هيقنم) هدنزي دقت ن ابرد هحوتةم(نا)

 وب هكراشم روسرب رحت هدكد ابا تشاوخ رذ ىدرب رت هنماتكلم ندريما تريح
 ٌئدليا تجورف هتيمرب ثمر ىبهناخرب هدندؤس رلاذاع هدول # زراكه ا

 قعمربو ا رشم ىخد ندفرظرنوريق يرخا فزرطو توم يد 2 اواكالزخم
 ندننور ده هيدص:دكدروك يصقاسيسو ىركشمردران دوخابو تنجان ىد

 ٍ ىتدهدومحو هللا مركريما :ت ترمؤج سد ديب ىدايا كح ىنارشو عب مهر برْوَد

 قلاع نكرول.رلغانويااند مكس فنو (هجر) زلب درو داشنا ىرعشو.

 ىلاؤمان ام + ىناف هللا رت تمالسسرولوب

 اسهيئان ثوملا لبق ناك ىلاالا اهنكشي توملادغبءرئمالرادال

 ةعرْم انداربز رولفا ئماكس توملا دعب لزنم يدب انندةتاسح ى دك عي

 ل 3 نوجا ن كب سمن اننا دعي هرهسنيكراوا هنا خي (هجرت) ارادتزخا

 . ىلامازرو ؟ه.سنزم ىنذيانانغلا |

 ىلا لك# 0

 ا

 روج روم وزال



 ها

 أ روط كغم يضاونو لدكنا نءد#روع اربىب رللا نالوا هيدش هحانح راك

 هند ر دهن رقاك حان هكش خلوا هينكم ءراعتسا بوالوا هيدشت هنروك دف

 رداكد ندا. قو مالمو ءاماما رديدروما نالوا مالم نوت تلاح نالوا اه

 هنسيكرلبب ىقرف كهيبشتىيأ ماقوادكريد خد يلقن بابرا ضع سي شد
 ئوقؤاكاو وي هقيعرتا ,ريقمالم لرد هينكمةواعتسا جد مالم اميز دلك

 ولي ىدليا هيبشت هغاوا عقاومر دو«دهاجلو ١ هدةلوامزلت سم قثهدو ت ريح د

 ضارة ءاوبرولوا يك لذ حانج ةليفيعردأم ىيدليا تايناكلا جدى مهني قد

 هددقرةدح (هجرت) (هيف حقود قف هيخالارثيزفح نم)ردوتكوص وج خد

 ماين ند كدحرج هد, نيور بأ مداهددزدنو وهاك كودنت ايحبا ايها :

 ذل ا (مخاقطن). .......ىاها
 ثا هشود دوي نيح كاةزر كن أي 5 جه“ ام اقدابغلا لع نيدعتالا ٠

 '(هجرت) .ندبا ىندنك أ انهددشم نوف دعرذ «رمضاح ىهتن دباستع (نيتعتال)
 قيدلدا ندادكاسروشيربا دي ليش لك هق-دنوأ قزرهدايبعمع ابادع

 : ١ ئرابتمعتهدنآ

 0 سحب ”واتقولاوخ كمن رنه هناكمبف هقزرت ءاضتتلا قيم

 ةقزر ناب كاس زادها وكر هللا شخ قباس بولو اك ةنر كبس (معف)

 ىراسنا هباربخ توحأ
 .ةينب تا نم فأر ا ددعلا » هنافبوكلالال وعي نهي

 | يح راق ًارالردةيذنك أ ان ةممك ن اورد رضا ند هقث نزلؤاب سام مدام< | (ىذ)

 هليتفاضاةزيهضو دنينب هدنلصا (ىب)كءدوحر ا هدانعمو نزون دتفأر هةسانعم

 هلئلعوا ندامأب ب هلناداعتعا هلاؤزيدخ وك ١ ناش (هجر) ردطقاس نول

 : ١ ْ ىراكسنا هع .اردادخ >را

 .- ١ اهيدعال تناوذلاش نيو ا::اضْدلَرَمَمل ن 0 ِْ

 نم ةيازتس :(نتانض). كد لبق عياش دما ندتعاشا هبا همه رسكو رت ة(عشا)

 كناحناد هزيدح «(1نح) زلنأ همس ىعب نص رع دانعمو نزوندل اعفا( ىض)

 : َرَوَجظ (ق ةبكالا) زم ءانضاتا بيع وولتلوأ ىالطل تنام ةيئابو ياخ ادا زعا

 ندشان.(تسسلأم) ردلابقتسا ىندك طا كلاعفا دودي نالوا ه:سانعم
 كات: ذردلوار دقنرخ هليار اهنطا عب هذا شور دبا ضرع ادع لوا ىتغتسم

 ةاناروضا نطو قوة: بؤلد(هللا ادع نيم لك لق هلناركسو دهسررب ملد تاقثاكس
 . ' : تك

 هو سس -

 هناروم أ[



 ماك أ
 ويوم | دم همس :

 ىعيهدرأنن نيمر هكردرو سم (هنكن زاطعلاو فطالالةح الل الذ اكان *قومك :

 اركان الزا ىقوبيش:كودطاغلوارروك هي زوك كرد طظنالوالدهداسىدلفأ

 نابل 4 درعاش هكرددودءم قيد ندئسابعما نارشو هس اكللا# فب

 كلايحو ىجاحَز ىدسج الخ دةفاممح انحاحز ءالما والصلا نبع ىح ةمادلا

 ءاَمهس ,وصو ناؤمح هعشحاكار ديقشومب جشم هكردزأو هوسح ربه دئم تال

 اررب كم السلا اههءاعرمض+ َتارضحو نن رهلاود تاثح رد راشعد ة ايلا

 نولوارهانط قرط قا هدنرلةداؤا تالظ لخناد هلكتا ىدياراو ىرلغاركش
 سارمضخ تريض- ىداوب بزكنؤكق رك نينرةلاوذ ىديازاش طن اراشخا زر
 | لهاىدر دلو ىف وص بوديا سوو لسْعو بولوال_ضاو هنارلا نيع هللا ضايق

 | نتايح نأ هتلاراقهدنن ا ّنا ىف انف هكر رزكت هكلاش كيال اوارلنا هكرلو ديد قرت

 ,لصاوةدوصقمهلادشرم صاوالاثتما بولوا يهاذ ه.ّةّةدرط ىرب بولواراكملط
 رو هلكتا كل اس هكرديهلاركذ ىرلغا رصشو ىدلاف ورحم هللاايند شدال 'ىربو

 با ةديسر اق امحمءام (هدت اف( معا هللاد) راب ديدرولو ا عقاو ىندهسربب اةقيزوك

 مانرتاس لثمريثا نيادجر د اك ندزا-نواحر ككو دى دودزول جدهديكرتدور

 بص دهم ىئناخمالملا ءام ىنقستال يهد _ثتدوب رعاشماقوباهكحبرب دددْناك

 مييحاىا هلتمالم ٍبآ. ىنب بوديا دارباتمالمءامدهب ئاكي ءام تي ذعتسا دق
 هكدياشر دن دقشع مزاولقلوا لد 1 ةعمدو ابرك اًءاد مئاءوارورؤل اهب
 "كسا مد بوديأ لد دي دل ىترارم كناتمالم بانايلوا ح١ جدن دن 1

 ىرندئاس>اءاف رطكرعاش# ردكعدهلوازأ ىلااكيوهاوا بذع ,ةشعكشم

 لاسراراو ىوزا كتمالم أ مراد_ةمربٍبر دنوكهشيشرباك |هدك دروكق بو)
 هشيرر .ندلذ حان رلئااكب هكرل شمزاب ىند مالكرضاح عامتواهذكديدرانوسو وني

 ْ نأ ردر دراوهراعتساه ذنون عيوب هديا لاسرام ول ب اهرلثا د ئراثو سانا ثعد

 انوجيا نيونا يدان لذ ىداوا دراو (لالا حان امها ض خاف دعك
 لق مزال ق فاو: حاس جرد هةسا عمدا تجرم نادر دكمع د هشود ةح يع

 هكر دريش | نا <رولو ا شسءدردلكددوجومامةر ظل ةقيقللا ىفهدتمالميآكلذك

 امنع اريزر داكد ىك ىلامعتسا نوعا مالمكن امنجلا معتساهدل كج انج

 'بودبا ضفخ ى د زلذانق هناا نيل تلق عملا .رالبروانعرم ربةكر ديسائمهلد

 دوهمم بذلوا هلن ول كت دهدن فلاح ىقعضو بعتو رديااسةا او شرف هئممز ىور

 وع يصمد



 ها
 لا

 2 جب

 ع

 دسم

 ا

هلوادوح ةىفارود شدعن براد د
ىف افروب هلوا صد رحدلوأ ليخم 

 35-1 ( قطن )

اكسر دئتؤم ىضامتندلاعفا مت امظا)
 هسررياهنشت هسرداصوص بوربو شطع

| 

دو ىضام(تفك] ىبك هنأ حيو افك عج شك( فك ا(
 سانجاليافك ار

 ندتءانق« ى اعنا تسد كلاسوهشرلن ا هنشتلد م (هجرت) ' ردراو قاتتثا

 ىناخربهءةاربرولوا ىف كاك

وكسورمسكا (لحو) هلعخو 3 '(لجر)
مدنك قااردراو ىطخ سائد هلان

 

نيط قاربط شان( ىرث) ىبك ىابرارب دى د
زارالاتةركاردكان الع كبك 

 هس

ربدهد> ممر دنازت ل كص ىرث
كزتاس ىعيكلع لوا ىرثدك

 ىلموقهكردزوم اج 55 ى

كز د علوا لج هيهغلاممندد] انة هك ردداف نيمزريز هملوا
 (هماه)ردرا

فان : ماش ىسفجترلد شار
د ءان البرتدتودع ات الحتو 

 رددرناب زهد درهم جن

د دركفا ةئارتغصت ايرث 2 ٍْ
لزانم ردي_سراف نورب . ك

 ىحردددعتم ردندرك

عىراترضحارالا هدلعاجسو ّضرأ ناز
 | بوروس تا اراهنيا:ج سابع ىرلي

 حافر كرا! هدزمتتوردداىع لاح
 ةضفهلكت ىفهّريضات تدحرؤت]وا تدور

كن أن“ نس رشتىو رعغؤ هدانا زاناعولطرارذ:او هر
 هللا ىرت :ر ردهدن>-وان دا

لا ت2 لكلا ىف كانا ( همحرت) ددراؤىراةيدامتنتاق
 هلتلذ هلواهدارث

لاقوذك دمى انك
هدد هتساؤاةدالغ

 ىا

ياعاتتماوانا هدخس هغيض لّبعف(ىا)
 زعلادرو َِّردلاخ رع و 1ك  ثد

اطع بك لاون( (لثان)ردةردصوت
ئاصا هؤرذ ىدح كإ نع (تورثدد

 ردتورب هد

 ئّرلقتْشانْم ردلدس هاف هئذم
 (هجرت) رديت انت ودت لقاروك

سهروكتص دع كلاحانا نو شل كلتسف وز حا نحو
 | كعسو لها هلونني

 ىاقتاشدؤردى]

ا» ءامهمارانوددجةامحلاءام ةارا نا 00
 انحن

خ* ىناقعزاضنقب درهجمو
ءانغمزد ردصمةطازتسك ةق ةقارهرد هل

 وض ككود ى

هسا رق عبامن وسلوان آهن وساوا
 (ايخت) كءد نيكي دقجلاو اتشا(نود) 

02
_7
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 . ايرواعيش ةعانقلا كدفك ع لارا فك ١ تنامطا اذا

هتمهةماهو ديب ىرثلا ىف هل>رالدر نكو
 اررثلا ىف 

ايعكاوذ هكراشمز وين نادك كسل لول كولمه حت ددعكرانو: ندكلن كدر
 هيس

اء نب ىف ال هأرت دي ةورب ىدّلت الاس ا
 ام أهي 

 سس

نايحاردردسمندلاسنا (ةئرا
قو دامعت مى دولة ءاه ا 

 دديشأم قاو

 ايسر مسوس

0 



 ا أ كا 4 كلب

 ْ اهيفكنام ىوذ كنمتنلط دمع الاو عونقلاب سلا لع كح

 للعت ر دكعدتد اادس د هنأسهيو ل وبر ٌدعر داك هل دال يلعت ر دسمان دامت ) للع)

 عيبا قكْرعأ هدنر عشر عاش دكر ذكعد ىذار عئاقل«ذ(عونق)ر دكستر ارذع

 5 * رهتمو ب هندطل ل خآ ديم م مث) دروع هشع هللأ ىذر دل ىدعو دشعد

 ا ولا رس عوذلا ىغلاري_نزهب هردر اسهدلثمو« عئاق ةسدعملاب

 دج
 ْ ظفا ترد تبا ردردصمرلاواءاسغلا حوت ذم 1 توب يب

 عيجبادعامندراتؤي# لوك « عواؤ دقو ءوضو « ردع“ نكمأخوتغم رنا ٍ

 هشح ولا 2م 0 آءتبودأ (هجرا) رداقلا عومذمءائتنأ

 َ / 'قاشردومدازْنذت م ٍإ

 ١ يطعن[ نمت د  ىذلا ىئالوىضماهق نسل

 (هجرت) هنسك نديادع ذ.دلرديلعاف كلاسعةتسا ندتوال>( ىلكتسم) ِْ

 نسل رفاسوركتسدرلا 2 « دليل هديقع لق تدل هميوأ ندناك 1

 قامياتنلا 1

 ل اهناتناى !اةنءاسلاالت ند عام: ارعلو وط تزامنا 0
 اع 1كم (لؤط) ر دنؤه نض هز ىلانأ عرمش» ”ىز# كنمد د تثيم ميم ا ا

 سال نياك( در مغ هدكلد !د: ىطرت ع تعم كش دلو ارهعم نس ىعيرده دنر د قت ؛

 يندكنأ «ردتراسع ندناكربع دكن يسمع هلا ذا كنب دلو هداج كل

 عد نطع اريقف نضع د عرج ندابقت سم ىءهيقو اا

 (ك53 بأن نك هذك د ليو تيضَو بوروكمذلاِثمٍملاَءَقِئَدَصترَحَ ركأ|
 ىيدلوا بست:مهيأنابرب ل موا هكدا ىلغوا كتقوك غيرت نس ىنعيراش هدو

 دذعتم ىدألواكنونسكر كهلوا توا وطال ضرس هتقوا ال بلا ْ:آ

 قوص راتسر وس كر دك عد هاوا يس تافوا خد تس ىك ىجيدأو أ ْ)

 َّك رمدم ىذا د عيش م لاحر .رئازاتسغرأف فاصديل «لائمرددشاب تقولان با

 مزابق فرصت نيمض# دبع ديب م زاذا تقولاوانب مقوبا#ددوب هرم سد

 ىلاتفتسا هلأ قذاه وقير دكلاجتةو كني تقد كراردرع ذم رع ك شم -(هجرت)

 را ا تت تير فاكس |
 5 ا الود فب واس ايجى وات تاثامادا |

 با تاب تيما ايتشلل تايرخ 1 انوي مانا ات (دادز ١

 تيبادنحم (4ين اا

 ا
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 | لوتو لب و ( فرص )لو دراكر ورةثداح يك نوذملا بير( نامزلاسدر) ا

 اهو بولو عماج ىف (ريعض)زددغلا بممداكوددطتف (مونك) ل بتولي دتد
 : ةارادمىرد صم ردلعاف سا ند لعافم(ىرا دم)ر ديش نالوا ىلكرمسع فود

 شياسا. ديررود هريس سدق ظنا ةكروللا فذح ىنان' هديشر اق رواك
 | لفطاو قذر ةجارادمز انوثداب ففطلتناةسودأب هتاسف رحو د نيارب ستيك و د
 ديعزولوا عيان مه ةليقف ردرومصهدثداوحرولدا(هجرت) :٠ ودكلبا ارتس قوادع
 ىبنمارولو نعت ديرو سهلياةارادمردا ا

 اناردلا مولا ردنلا ىلع دق ة«ةحه لك ىلع ولعت ةههدل+ .- | .٠
 هننولئوكك نهميك جب دا لوناؤؤولوا صرقتلا مانهكيصك نشب نوا ندي( مد) ظ
رسكو ,له2 ىرد. ىدرغمو دعج ىك دجاسم (ىرارد) رلريد ضيبلا ماما ا

 ١ هلئا

 اردتيترددلخلد| ضايردكمدرادايضوقاريردولوديدشتكنابو ارو حد |
 0 يشل رسرسم تاني مسج و سما يدق عقلا
 ظ ايف قغفر+ ءونرئاس

 انيعارلظذدادهعلا هئم ظفصو عمواملاغ ام ذ ري هلضف نمو
 ْ ْ (هجر) تمزحو قضو نانو دهعردعجل كتمد هلا ذة لاذ (مامذ)

 || رزوكد د ىها حاول نظةح د نه ىئطا هتسهن اسوه « مزكلوار دبا ن دنا ذذ

 1 ظ (رخآ قطن)  قهرحودهعوا
 ٠ اهةطبيوغلا نمرعشرةفلاو #ةري نوكتنا عز مت نمغنلا 2 |

 (قطب) ىف ناواري رق ةا تاركهدار فرح اسصوصخ ريثك ثدج قلعتمهرقف
 (هجرت)  ردعجارهسة:ىو ءعةمؤدن اعد امنع ىلعافر دعراضم َنالاَبَعْما
 1 قع ىماعىرثك ار قرهريخ دع ندملوا شدوز دداءرف رديا سف

 اهيةكيال ضرالاى ام عيمشن ع« تءاناو فافكلا ف سوةنلا ىنعو

 قذر ىزادقم ندياعتمندسانلاؤس ىضختزبر دز ىرسكو غن( فافك]
 | نول ادك اع هنسنوتجادغه ةرولوا ليا فانفكسي ٠ (هحيرت) .... توقو
 ظ (ركيدوطن) قدعم

 اهيزكالقف تزن: « ايفرقغلاو سوخنلاىفىغلا

 ]|| نزد(ىرج) كد ىدلبا اةنكاث نوم ىضامتدلعفت ترهق ءدنلصا(تزت)
 هلتعاتةرولوأ ىنِغ (هجرت)“ كم دردناتساخكر رتننر دعو اني نوك قكدهدانعمو
 'ء ىناسنار دبا موك د: سةثرولزاونوانغ وى ريفر ديآ عمط

 5 , مسيسسا مسبب سس سس سس سس



 ”ءالأ

 ' ءايلام مصاف ا يزنتواف افعوب انيفتاو ةهافسلا بانسابئاحوا --- ا
 3 :(انخ) كَ دىدابافرصصه دن وو ىدل از دح رديضامند هلعاقم(بناج) 1 ْ

 رداعاف مم 5 (انيلام) رولوا فان الرمح اك هع (فافع) قانوكد هلئونو همم |

 ردهضن ىدايلارؤئلوااداهلااب هيفاف ىاز نكلويرداكد لتعمردزومهم |
 بائتحا ندههس بودبا + ( هجرت ) 2 ردصن تمالعردلكد عاسشافلا |

 "قااحره تد#ثرب د باسات هارث تةءوه باوضهدةالزاىظةاره

 املانعملاو ىلعلا الا مه ثنا 5 ةعركاسفنءاشعقلا ع نعناصو ْ

 أالوة ىكشفع (ءاشخل) ىدلدا تنانيص بولوا نقار د هكر ديضام(ناص) ل
 | كنعد ىدنح اهو ىدنكج بو دياعانتماؤابا ُتْنٌوُم ىذام(تن )ميبقالعفابو

 ددأتسم (ىلاعم) فرششو تعفر لعد (ىلع) تاس يخس> مزعو داصق(تمه)

 ىوذعم نوثلو وا ىدحو ئروظاكه نس ادعم ىلع ةاللعم ىدرةمر دوج هدرزو ْ

 هوس ا .هلاح ديويرتدنا لوا ن نع سن (هجرت). ْن وسلوا ىلةعو

 قعفر هلذرشهروك د ركمز ادصق
 ' اداه نسقثلا نئاصاروقواعل د ىصلاو لهطاوذ سايطاماذا هارت

 تاَدَهَنِب 1 ام يعي نرتسؤك لون (ىداه) ىدليا تذخنو ةلعر ديضام(شانط)

 ف رطل ررو- هللا هجر ناعم ن د# ناد هقيقد رعاش يد ردد: سكندناداشرا :

 رخال ثم ناكولودههئرادح مانالا ظاعو تدهاشا وب هصخش نعلل حالو ىدهملا

 ىبص لها ركاوستا (هجرت) - ىراكسةاضقلا لكى رت تنكلدب مرت لك
 .ىد 3 1011 1 ىلطم سشافا كود. وه ىبرمشم دين ولوا تفخ

 ا.هاش ترمدنا ترصيا نا نيعلا فو د مزاح ةمارمص ىف لهك لج هل

 ماكين هددم رت عئانصو « مات قوقزونه بوك ىثانزووا ةكىومود(لهبك)
 ه:سكن ذا طايتجا(مزاح) كن بك دكو تءاصن(تداريد) ىشكن الوا

 ىراركت (مكسفنال ٌمنسحا نسا نا)ردبطانخ ىذامندلاعفا (ترمصبا)
 ىووس#<ردهرزوا تءاربص رح « ردهرزواتثانتم ىإح (هجرت) ردّيبك

 ىدههر دقو هدرها طر دهرزوا تريصت :

 ايفاصدح ولا ىف ءاملا هم خضاق دله هم وب هئم املا ءاقض قري

 هر درى د اكرم (هجر): رولواي مت بدس ىعل بتم ردعراضء(ق ور (

 ٠٠ قوفصردءامجووب «اهيرلوصرول ندب دج اةارزدتعججو ندري ع اص
 انرامرتعتلا رارسالام وكده هقرصو ناملا نر لعارو.ص



 هابل
 _١ هيو تحسم .

 ردن دا بوب د ى راكد يد جياح هنيمرخلا حاحهدسأن هيلا هكىبك ىددلوا ططع

 أر داضب وه ىداوا لح ىتدرد ىند تياريشن لاثردلع  (هجرت) ١ رابديد
 :ىفاس اه ريختتل !ىاصكنا ىمعت

 ١١ اهدايزيللاواهعساتركشلاو دع اهتمانرتصلاوانمعاسزبلاو ,
 [ارديدض: كّتنوشخ هايارسك(نيل) رديضيقن لرش دكغطل هبا شورمسك(ربإ)
 اردداره ىلأم(انوه ضرالاىل_ع نوع نيدلا نجرلادابعو) هدةعركدا

 رشاع بولوا عسانركشدب نماثاك ١ ىدلءاريصرد. ديواوافرظل (هجر)

 ىناعما ليقر دمع

 اهصعانيخ الا درا تساود#ج اهيداصاالىف ا لعت نم ةذلاو :

 تيادهر دملكتم خددةراردكعدع رشالتسو دز دماكتمن د هلعاتم(ىداصا)

 مسغن ىب (ةجرت) - ردماكتمخد(ىصعا) مرولوا لان ههقتسمىيرطو
 هك ؟مذره هكدستيا مرولوب تياده عاريز مزاوا تسوداك نب هكرولت
 ظ (ركيدقطن) قايصعأ

 ايهام ىهة هيلع نوكي «ةآز فوخ هسفن ىف سرتخو
 (هلز)زد هلعزن ىصن(فوخ)ردطوئم هنا ىل ل قتوريشكت رد برؤاو تدب لوا
 (ايه)ردهيماود(ام) ردت اكن داسطخ هدنوب نكل هنسانعم شزغل قعاق قانأ

 قوج هدتسفن (ىنعم)ر دديادمن وجان زو عابشا نس هكفك زاب لاو هللاريسك
 ةنةملع ىدتك قوخ لوا اذه عمردباف وخان ادن دةلا زج هكر دراور ذج لها

 تحج هليردنقاب ىسفن هكمادام تموص> ت+لواورولوا تح هتفالخ ىعي

 || تنسحا برانا) ردشعد شوخ :قارودو# هدلًا مون ىلاعت شابذوعنرد هيلع
 عة حو كت دار ذعاذ ناكن ةدعركشلا كناسحا»م ضوتلذةحلا «ةءادبو ادوع
 هكراود#ب للز لها :قؤج هدنسةن(هجيرت) : (رذعل سال ناب ىرارقا ىرذعف
 ىدرول هنا. هدح وب لع نسر ديا مادام للاخ فوخر دبا

 انامالا لا: ىوةتلاوريلا ىلادجب هبل قد ىذشاو هيدر صل ةذ

 ىدلكحو ىدلز و ىئسثالثو قدروتك هريزبو عجر ديضامن دا يءفت(صلق)

 ْ هبااف(ىذفا)ردنسانل عونرب درب ىدرغمرد هينثب نيدربهدنلصا (هيدرب) كِعد
 رد_ يعجب كنهينما(ىفاما )ردكعدىدلبا لاصيا يىدردشاوا ىذامندلاعثا

 ىداراد#نامزرهمربو ىوةتا# ناي مرد نمادىدتا مش( هج ر) ردراد وصمم

 3 . ىبنها ب ودنا لصاح ه«نات> هدهجول

 ب تصمم

 مع
 ضد اطعو

, . 



 هوه

 ةلارص:لادر دنع دهب هبقع ىلع عملا مزه . 1
 عواضم(مزهي) ودشماؤ اس ابتقا ندئس هعرك(ربذلان واوبو عب امزيس) تنناو

 .هشايوهنشايهديسرافرولك ب اقءا ىجدكدكواهلارسسكو تف (بةع) لوم
 اشان بودي طاغ رلزبد ىددشاب ىلع ىراكديد تقع ه:سانعم دلو ىحراربد

 نوكجوءم عند بول ةمرولو دعا (هجمرت) رار دباب اطخ هناكدوكوبد

 ءالالوا تنانغ رايد نيه ر ترتد ولداو دحوم رقد رابذا و

 ظ « هيض هابلازاو
 . اهئاثلمعلاو اهلقانيدلاف دي ةرهظم قالخامراكملانا (قطن) 0

 هياسوم صداصخ نولوا توص هكالخا رديئنوم لوعقم ن دلتعفت ) :هرهطم)

 رددها نيد ىرندجع ىفآ تاستك اهلياردرابرتشمكانمزاكم . (هجرم) ردكعد

 ظ ١ ٠ اثرها [ردلقع
 اهداس لضفلاو اهسماحد ودلاو ده .اهعءبار محلا واهتلاب لعل 1 ١

 كديش ترود ةكراب ديدامكحر دفرعم لبا مزاج داقتعا نالوا قباطم هعقاذ (ملع) |
 معو * رداع نالوا يا ندرتغ ىلعف ملءؤردضخا لقا رديل اوصح هداقع ْ

 ىلماذ تدروص# هرزؤا .وةوىروما نة لعد رددوخ امندريغى اع غنا |

 عيج كنىلاعتهللا عي يردعت انهم ولم لعدكر راطديدنيذءاللع «رداءنالزارهاط

 ىترواكموحو دو يهسبا قج هئلونهززوا ف طود تره ةذئامز كدلك اولعم|
 نكيداسورولن ىكى حج هلواهدنام ز ملكه كر درس مدةلغ هدلازآ ل زا قئزلكا |
 عانت ةلعوم ر 1 ولعف را اك مزالرح ءا 2 و رديا تك هح ولورب دقت ظ

 مزالريج ىديلوابجوم ىسةأو ةرزواف ضو ىئيداواكنايشا بعيب ئدنيلوا|
 هئسهدعاف ىرعنات هس .واعم كِظعَو ردس الم هنسكع ن اشو لاح نكسل ىدرولك

 ردضرةىند ىلط هسبا ضرف رك مواعم قج هلا ليص#ا ةكردينبم كدو
 هلفانكل ذكر دنوندم ضدك ركواة سيل تذس يرد داو قتد ىلعت هيسنأ بح او

 ضرف هرزوا لود. ىراب ماهل ضرفردةلوب ىندركتملا نع ىونو فورعملاب هاو
 تاضابر هدرصعوتو و« هنلع قانلا قوز دنحاو سلك هلعف بدل ماد تاو
 تلاط هنن. ىروب طك ةيل اه كتر ذ تقود رهتماو تلاه لاكردلا < ة فاش
 | ىنذ ىعم ول هد كعذ ردعن ان: همولعم لع ردباق اخ ىاىلا عت قع +: هرولوا

 | ىتذ هءاتردشعوا باق هنأت قدش ىديا' ني دانسم دئلصا (انمي داسس)ر دظودلم

 هدئلذا ىطترد_كيد ىنتلا رود دى دتانس هللا مائدادب ا” لادبونلوا باق
 - د

 6 ىل لاق
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 نكي

 مدلوا نوح بنو نزح لوا نوسلواعفد دج: نسةللارصااكي و ا( ههرت)
 سول ْ هاست تقوزلياوجل « نفنادان

 ىهاذ :هلطان اسكنم د“ هقيس نمر هكلاد اع ىرت

 قروزجوراخ (نم) ىنازيبو ئاضسأبو « ىماسا ل ةكتض (رغكلاداع)
 .تولمو سوكعم رالوععَم ندامعشت هلنو ) ىيكانم ] مدياقاعت هدكتم

 ةوارثك. ( هعير )تنسو قشنمو رسكتمو فيض (ىهاذ) نوكتر شو
 ىلدا قدح *سارذ مشد اول لطان وهب سار هريو ترمضذ ختولاه نماسالا س و

 ءافررلت ووك

 ىشاس ه سفن ضان لك ع ماب توعباذالاىدعلال ه

 ةهكرطأ له الثمم ردهطيسن هسرونلوا لاو تدعوضومدوور دفرح (له)
 ندتلاسرب كعوضومركاز «ردكعد رديمراو ىدوخو كتكرخ ىنك دووم
 ىعاطقا انو ىناودكتكر رح هك ىك( ةمئادةكرمللا له د همك 7 55 ونوال اوس

 ىندو بكس (نيح ناسنالا ىلع اله) رولءا حد هنساسعمدقو ردلاؤس ْ

 رولوأ كيد ىدعلاام رديراكسا ماسهغتسا لك ىتيدلواهدنويرولوا ه:اتعمام
 رطافةروس مدقملاس ىتاىركي ندحرش ماا عبران( ليذ) ىداك الا ذهلو
 قيقحتو هدئاصما سدردت ند هعرك( هللاريسغ قلاخ نم ىله) هدزاثاؤا

 نلطدتملاو دجلا هلي ندغطابورهاظ هدمغ د ماوا مب نيك-س ريغبهدنق ايس

 (نايوا ل_جرلا م ركب ناكمالا ىدل] ىديشلوا باتمنمىخد ىموزراو
 نثذ ىدرغم ردعجهدئزو طارص (با.ذ) ردعج ىكادعا ةدئئزوانز (ادع)
 ثدضشراكدت ابزريرلب ديدردطاغنددرو هدرز وك قدور اولد جد عجم رارددرود

 خد ةبركيدو مان يذوكرب ددوق هكردفورعم برعلا نيد هكريذ ىيعردناو يح
 ردهصالا دوهشمهدعافو ىسالط كدسةراممردبات سارح ندادعا ىب دنك

 ناك «تأوعر دثوم ىذام(توع)ردرؤك ذمهدةس هجرت ْنيئمؤملا ةغتوند

 دسارعتز + ماجرب دهم سرف ليه« ارب د هنتو دلاغش قع ىو نباو بذو

 هنايبنا تلهعو ردهنساشعملفاغ( ىهاسإ) ردهدوصخ تاسغل وي اك جاستن

 هلع وتوو وس هركحص شد هداناهلا هيلعادخ بديحأنا دىارولوا عقار ىند

 ردياالما اضم ردن حاصن دالئاوازارسالا فشكه كردرلث ادا تاش ا يتدرمشب
 باذعرارريو هياعصاذه بالك وجار دياوءوع + بان ابوك كرا نعد( هجرت)
 ٠ ارازعد بول ب سف

 م
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 مريس



 ردربخ ( ىدان) تديرامرما نانئلواذع عيذشو عيظنت ردلوعغمن دل اعفتسا أ

 هاوخ هراج نيسكسو دنيتي تانيغصدي هيلدا ثداحركو تالا ظ

 قوبامه عب ءط 0 ىرئاس يه هّدم ديس ناحولدزان هد نمأر هرعشولا

 هال
 دل

 ا « سكر هساول ةيترأبو لاما (هج) ندا 2

 ءاكدكىرفن هر ديازلوا عك

 اهاحواناطلسلا نمالضذ لاننا ده ةمركتناوخالادادزب رخلا
 (هه ركل 2( 2 سكنا سبط ند“ مي كى ”ولنكسأ ارديدضْ دع (رح)

 قحالانت هدئلدبو طاقسا 1: ةيدر دسم دا قريش ىك كنا «وتزع هلوكت
 قيالو ناوخا ردك ىئيداوا هبل ىد يعن :رديادبك أ نى در دضم هكرولوا

 مأ اركلا نا) شودرعاش ى - ردكم | ميل تمل ةطاو عز كنج ههرلدلوا نان سا

 4 اردوا. (هسحرت) 2 نشدللال زرملا ىف مشن أين اكن مدجاوركذاولهسا اماذا
 (رخآق وطن ) ةانارلابابدوت ىو دس رواوم ناحل ةاؤخامذل

 ىهابلاوو رمشلاب افططملاو دهب هلا ىلع قلشا م [مرك ان

 ىسابردقلا ى «هرورديولةم هفلاىداور ديلوعغم كلا عَتفا ن دتو مص ) اتطصم)

 هك هاينارم هتردند ءاه.ه درو فرش ردا مسمروهوم (ىهان) ردروج سمءايطخ

 ]رد كج ءد فرش ناك بلا ارةيلحم هدنونوردهو دنالوا سذوم هنلاح ىلدالا ىف

 ىافطصم ىاوي هاشدا.هنانئاكىوادخ قل م رك ا ىا (هجرت) كن نسقفاو

 ١ هانئدو رايق را وسام

 هان عظم ثاذحت نم د قاايمهم راتخغا د

 ) علف سم ( رداكد ددعل قييسان عمك لس يأن وعموم ندلاءئا (ثدحم)

 نالواموس م هدعب بولذا طقاسوإ دبسنب ونت ىمان لاحر هير دكعد ىت دبا ىهن

 ٌقايتحم ىو دلي تانئاك,لوسر ىا نس (هجر) رداديب ندنرو عانشااب

 ىهاللا الور غلاب س دلق د هريغال ردح بدناق: :

 نيو درا فاك آن دنا تقيقح هلوا بارخ ىراترخ اوان دهلكلي | لتعف ثم

 ماكد بك ىبكغابان يباب غلاب لفط نالوا لئام هبعاووول نكن نسلا ثذ دخ هخركا

 يبقوا هلذون(بدنا)ر دش وارداصهدنل أمكعد روس هش ”اكب هدممارش

 رذكيذهدثعوةو عينت ثداح ها ىن هيثدحلا ىف(هل) ليا دنو هلا توع درد ضأ

 لاو>او روما بو.اوا ند هر بارا ردهدزورع هل هيا هيوم (ربدمم (

 فنك ندا بعلو وها(ىهال) هئسانعمنادان نايم ارا دري ندهيضتقم
 , وص



 فلل

 ءاوذند هلؤاكر دقو +ىبورو نابز «راديدوراتفك
 هةمبب

 هبنتسي ةءاندلادنعو دع تامركملارضحا داما

 اها نم هللان ءل ةعان ةئتفلا * كيد رونوا ردعرامضم ندمون (مانيز

 (ةءاند)ر دءديج تعض همركم ىدرفم رددطأ هلوهم ْمَصَو وين

 (هيئتسا) قلقا اردهدزو نس سخ ىخد ”ىد ىةدردتساسخ هدانءمو نزو

 هدئتقو رك ) هيج رت 2 ١ ردكع درئانوار ولقارادس ردنعراضمكلاعفتسا

 (ركيو قظن)ةاركوا هنرئانؤا ةدتئاندا# لوارو روك معان
 اهابةناوخا ىلعالام لانوا دهب 54 لاننا ىذلا ركلا دل

 قرطو با.ساكلودوو ليثدب : هنت يو ةلزنم هكر دونةتكهدقعاواراركت( لان)

 ند ةلعافت(انهان)ر ديك وافاانخمهنقرطو ٍباَسا كلو لوو هيا اول

 ىتيدلواكلامو ىدتاكوسو ىذتازان ىدال ارك ىدرخاف ةدانعمو نزور دمضام

 خر داكد نددنس> لاودحا تلاخوب رز دكمذ ىدلواروزغم لااا ىويند

 لهاوراددر وس ادا خافت نب ردةونر فن هد هلكناو ممدآ دالؤاديس نهد ربا

 قرات دنك خد ىبسرب ذر اكدليا مكروه افادت دح (ىرفنر قفلا) ثيدح

 رقفلاداك) سيىدليا ىّربنو هزتتندرفن ىندهلئار وما نالوا راضتفالا هيام
 ذوعاىا مهللا) بوروس نأس .ىسدميشت دئادش هلغمدو- ( ارك توك نا

 هبارثك د هدراثب دحرئاسو (رملاورثكلا نم يظعلا كعماو يركسلا كحجوي
 0 تنوكس هدنثبد> (انيكسم ىيحا مهالا) ددراو ى رثهذاعتسان در
 ندرةكخحورمةون دتتكسمو تلذهدش ددرخا ارز ردداره لدن اتت ةوطاو

 ىلتعسو هدابز نديكلوا ىثنر مد الكلوت خد هدرثاربو رابدرو# هداعتسا

 تامناخش روك هرب قول سد (نونمؤي هدعن ثد يدح أب ف)راشمرو اعدوبدليق

 تافذلا تاءاث تافرخ نه ىراقدزاب كنيل_هح ضعن 3 : هدرل هعو#ود هيج

 «اقذشو لتاعت ارز ردرش هاظ ىند نزح ندي لرعوناهذل ”[ىضنيدلوإ

 برح (هدثاق) ر ديلان تن قلع تسون ردياافو هذهتوتاثنز ذح بتكرئاتسو

 ندنةلحرهدنعرات ١ [|٠١ مظعا ىراق“ ىلعالثمه كح :دهءو مانو اظعا

 دراوهدباكليادرو هئسك نذبأ رابخار قده لن اردشلبا عيب مققملاس جوا

 نوذأم ند راهنسك ندا قولتلك ددطاردىراث" اضعد نالوا

 ماود هلا فن عت هرزوا ىماملوا ىرودرقف دارمندرقننالواددنا بولذا

 | رص خرب اك ارمققول «راي ديدز درر ةم قلو كوتسم ىرووضرقف ىحيردتالاو هيليا ||
 بوسع



000 

 (ركيد قطنأ» 10 2 اشم "دما ا

 هبشاى لاو ل>او د تاظفحملا راكسلان نع مدا

 ماس ردياراهظا معد ردع رابضد اك مهلا ميِمَدشو هل مهم مضد تف( مصا)

 ىد روم احلا عديم حجب كلعاف ندلاسفا(تاظذحم) ردكعد مرديأ ْ

 ماكتم ن دأب ن نس> (ل> !)ردباضعا طافداو رديضغم هدائءمونزو ظةل اا

 ةئروك ىسعي ب ريزركم لم هك هنسانعم رظناو لثما ( هبم هينيشأ ( كيد مرؤلوا مم 1-

 ,رادمدس ندزوس نالوا بضغم بولو (هجر) راربدر ديلم ما كلح

 2 بولوا مر ديا لج هدمدوا

 هرك اا باحاالل دي لااا لح ٌكرئال او

 مظعم ردن د؛سهدام ليلج ردهبادشو مجمض (لج) ماكتم عراضم (كرَثا )
 ندرح فورح هنلقاو مامندا هدنمال ىف ون نكي|ال نا ىلصا (الثل) هيمان عمءوشلا

 ىدلفا موسرم هرزوا مويه مسرارذح ندسابتلا ىداواالال هدكداكم ال
 ( هجر ( ردعراض» راكتم (هركا) رديلوه# كملكت ندتباحا (باجا)

 هاكر كي فرح ان هنألواباوح + ىلد + ال كرا نجد

 هعسالا انا ىلأف "ىلع ب هيعسلا هاقس تررت-ااماذا ْ

 ىكح هفم 0م نزوتمزجا|ن دنس هدام رج( تررح ا(

 شمانوا غا اان لقعهلاك ةجرد 1 بفيقج ىلع (هيغس) ىلقع تدخ هكردتهامم

 اييندلا لع صرح سائلل (ع) اناس وب«رد ىليضغن عفا كيغس هسا
 در ئلؤه كييذس ( هببحرت ). .ىك دنلوا هدافا هدار فرح هدئس «ريذش

 7 وبا هه موهعغسا ن دنا نب د 0 مسليا

 اودرمداكلاوةرعزناو دع لاجرلاءاورب رتغتالذ
 هرظنم» درو حاسح نديةر(ءانرإ ىرضاع ىمن كلاعتناندرو رعارخغتال) ا

 هللا هامهسؤرل همعم (اوذرخز) هيلو (نا) ىكصرا ديدر دا ىج هقابىعي
 فطعهدانعمو نزو ند ١) وهَوم) ردكعد رلب دابا نير رديعج كديضام

 ندس» أ فرخ و ) هج 1/1 ردا ا هو هد_ةداس رعش ر ديري سقت

 هاكرظنهب وع هستنارك اكسو هتش رف هأوا

 ظ هحوادلو نسلا هلو نيرظاسنلا سعب ىةنمركف
 (نبلا) كي درر وتك هبعورر دنك, عراضمندلاءذا(بجن )ردن وخلا رثك

 شوخ هكراو ل هح (هجرت) ىج كل ذك ك وجو (هجوا) ىلق عجب كنايسل
1 



 6غ

 | .ىديار زل هددلضا ردنا ضةاخ عرت ىصن ردبكعد زارتخا ز دز دصم (دذح)

 || ندعاوفا: ىف نذْزَغآ هوق ىلصا رد كميد ظوفلم ردلؤعمم تدليعفت ( هؤغم)
 | لدين داه د هدنسةلك هوقو ىديدر دضؤع ندواو يمد دنظفل ,ف(ىرهوج)
 [| هةيقملا ةفرعمف ةعب رشلا ةقيرط نع هللاةناضو ريقف زر ىديدؤ اك يم
 | لدين داهاريز ىدنلبق ضوعراضتخاللامور نذئشكما هكرب ذ ايزعنصقت نم
 ْ ولو امك هدقدلوا ضو عن دواوزولؤا ىلا هءاركت ديابتحسلرللا6 وق ءذق كلوا
 .هكزدراو معك قوح (قسعض) و دقحا لوا ىلا ن دولنا رونلوا نظؤحئالزعد

 اذهعم ىدلبا شخ هللا تاو قوُحخ ولد ردناستالا ةتمالت تعم قاد

 || ىارمو مؤلم ىدارم هرزوا ىرس (لاسقلان انسان م قطنا لانا نأسنل
 اه ةركع : توكسلا ىلع ثعدن نلوهه ردشعد ىربن دراكمكح ىداداموهغم

 1 نيكلاسلاريما عفاكأ | نادكاةمادر ست ترضخ هيارآ م مالكلا ىعتمدندقلف

 نسوخا هدير غندهتاركذ ذ ىذا هكر تسروم هنغ هللا ىظر قتع قيدص + هاا
 | فاك ىناسل ندءالكه لكي: سيد شاطهدنزازغاايرثك او عديلوا نايزيب ىنعت
 ناابؤوهراةراعدرم قوذ> ىق ندنزارتح'كياوتدس (هسخر) موف
 هازاهللاع نال ىدلوا نو دياظةح

 هو انهزم هداوقو .ةع ىدالا نمروقولا ستيت راق .٠.٠
 2 وكر ديةض كلا غنا كد ىدلبا ض رعت فا. كفر ديضام ندلاسغتفا (مشنا)

 هكرَديتادم كلذ هلبازتكز اور دكع 3 راقو تداضص هلت (ل وةو) ىدرتسوكزوب

 || هدلاحوب ىكىنيدلوا ارم كتهاةس ءاذسخاضسهردكمريو ئمكح كنتسو

 1 6 أّي)ر ده ردن دب لادا ا ةلطم هدنإ و ١ (ذاؤف) ردلا وحنا نتعضا لا دعا

 || لءنغ كيذوعاتىفا مهنا هاري ماا هشئابرادكر ديعراضم كان لعفتند:ظفلها

 || كئلوط ثيذحع . عتشتال سنو . ععسال ءاعدو .عغشضمالبلقو  عقتنال
 ا ة هاواارولت كل ًاسنانا مجالا آي ' هل شاور هتسنغ هللائذر دوعسمنباهدتلدد

 الأ قات دكر ردا دراندلنا تةص'ةرلق ىقاوا هكردشلز دون # كلبس فة بدنم ةتبخم

 ً قيدح( ناد وعدا فان عامان اتفاقا مسا اطاور دغلباهدريث أ قورد

 || ترذخ (هردان) ىدتلوا ترانشا هدنرخاوا ءاتلا رح ىبدتبا طشنةددرش

 : نيكلاسلاريما ىدسعىزدص ىدردو ردهاواىز ندثسةسؤ تالا كةدص

 نديعت ميهارب بديا نالعا نالع نيا هدنس هبشاح ىوونراك ذا ردإالدناود

 َس وش نالواروقو (هرل) ردزاو قثد هدءانضتللا "ل < ىد داطاآت نادر

 رولثأ
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 ىريص ههودناةضراعثداو>و ههوركمروما نسعي عده:_ست تاكيدليا ||

 هاوذتدان" هلبا لب امم هلبارتص ىقوركم بولوا (هجرت) ردقوبصانم اج
 ١ ارك اريباكز روك يههدنا هةكتؤكربهلوا

 ىلا عددا س وكون وتلا ادعامندران ار دز, احى رالامعتسا كراذ وب ىدس نال وا[

5 
 ١ 5 را( للسعل) هاسكي نديأ» رأت هيايددلع اخو ككامتنا( عطقم) ردبا قلعت هرخوم

 ع هيركر ديلوعغم كبطاخم (مركتام) ردفاضمهي لج (موي)ر دنوجا دو عم

 لواراذكتاعوا هللالاخو» لبق ناساو لهسو « ناشي رب هلاكنا بوديأ ميس

 كنابودبا ةازاجمو ةافاكم هكرددوءومووج ره ندىلا عت هدسوإب اقم
 هتفاضرش هللانامززب زطك هرطاخ ه راكم مش هكنيسرروك جدد را قيصر
 نك شمايلوا هضراعرادك | جيه بولوا تءبطهدنس تااحوب دوخ اءنيسرولو ا

 ندهراكمو صالخ ندّضراوعردانعرادم + ا:ذراد هكماداماريز نيسرولؤا

 ظ هوم هناونورعلاهنف دع تسفاننق ىلارتتسا عراف
 هدنرلائغم ضارعا هللا نعو تافغتلاهللاىف ردثوم ىدامندلعافت(تسفانت

 ىندءام ردن دنظفلءام ةدئل ما (هوم)ر دوا سوا لعاف (نويع) بنا رد دزتابز
 ةضصاح ه ركص هتسانعم شنيلت ردكعد شعاود ردن وعم تدادعقت رددود

 ىكمدوذناىدلبانانرجءدكميدىلزدلانهومم هكراب ذيدهيومت كلن الط بهذلاءام
 سوبا شغاشموك الثم ىلشوك عي ضضغمو هومب هكر دنداهةثحالطصاو
 شموكى راكو ىراذخ» بيضمو# ىك فرط نا ةزودج ىلشموكو ثني وثد

 ةيلحو قاشوةىنعي ه-ةطنمو تاخ ند فءموكح هكركم زاوا زئاح

 هيردراو هحابازاوجهدرلت هلواراشموكن لوا هدنرل يق قامو مق هك هه فيسسلا
 ىد تدانجو مرج تاكترا هرزوا ىرلكديد ذ تحاسق ىذث تداسع ىنعي

 ا نويدلاراغ هدنأ بويعلا واجي هقدلوا تح هرارثاسس هسااف هللا نيدو هدب

 هك دلوا ترورمض ىلصاحرولوب تمالسن دابر ند تدامعو < ردياارجا دك

 ّيحرديا تلالد هئالا_,م مدع ردلاب< هدانغتسا هدهدافا لاح :ىدثك هشان
 هاينرود كل هصكت ديه ناشيرب ىندهنمادخو ناشي ورددكسلب و هيامحا
 ىلاحرا هت (هجرت) راي ديدر دميسدر هلازا قباهمن دنرارظندكهيغرو كح

 هاك [لدهدرهاط ىدرتسوكَسش وخ هسان نوع« تقلا تبغرىدأو هانارتس

 هوهملهناو باو, ار ذح دهم هناسل ركل نزتخ | امبراو
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 كميد ىدليا سيحو ظفح ىنعي ئدوق هيه زخر ديضام ندلاسعتفا(نزتخا) ||
 --بو ا

 7... رو 77
 عيسسم



 تكي
 دع وأ

 ا ىَتاَح مه ىددصق كراكز در (ه جر ) عراشم ندراهظا (روطت)
 عم 0

 ! هرؤاحلا ميظعلا نيعلارزج الا دج هيواسعم ىراالو ركدإ رضا

 هدنرخاوا مال فرح (هيواعم) ردن ديور كا ذك(ىرا) ماكمم عراضم( تّررضا

 هدنبةعرادمم (رزخا) ردناببناةدركتايع هدنش رذص نب ةيواعم غلباالا
 ( ميظع)ر دفاضم هئيعر دهن سكن قاد هليجو ازكى ثان ن دنربكر ذهلبا ه هسجف
 هداربا هلمعصو لوم ىجسرغل رداباوح جر دقسرغب (هيواح)ر د.ةةدكرزخ ا

 هيلع ىلوملا بوبحايبنالا ةمتاخن اريمغيم ناطل سن امزلارخ اريمغيد هكر دول بمس
 هدهعفدربرهو لاسرا مدا هركجو انوا ىرب رحت بوتكمرن ىرلتريض>اداضقلا

 ىدياراي درو اعدديويد نويوط هدقدنلوا در باوجوبد رديا لك !ماعط
 هرلتلوا لوكا برعلا نيد بولواالتبمهعوج نالوا ١ اوع لها صاوخاغقاو
 شد ىيوز# ريرض هك )ردبا بت هلكده هواه ىف ةيواسعمك ةطب ىف
 هيزاعم4سلوأ (هج 7 هد واعمةهنأ اعما ف ناك هنتامهلاكه يطب ىلبحاصو

 ظ ورفرسس م زطت ا مردبا برضدغدرب هرركا
 : هيفاعبالك اهيفهرواح دهب هنواهما اراثلا فهبت 1 ا

 | 4 وامر دانا (ما) ىدليا اقلاو طافقسا نعي ىدنا ىف ردثؤم ىذام(ه,تود)

 هدنول *ر درمسغم هيا هرةتسم هدعركن أر ث( هماؤ) هكر دراسعةسم ه:ساسذعم لكتو
 ةلاجإنالوا ىمه جوز كبهلوا هكحررزا ناباداربا نظنل هيواهما

 رديس هريشم»ك ردد كنهرواغماريز عهلوا ماها ىفإ اردليج مادك (بطخلا

 (بالك )رديضام ند هلءاغم(رواج) ىدياروكذ مهكر دن دغهج ءامسا(هيواه)
 (هنواع) ردروك ذمدئاوف ضهدرلاد هل<وهدئطساواءايلا فرحر ديعج كنباك

 هليظفل هيزاسعم رود حانت هتوص لوا ددءالك ندا سس ةكدنشا غم هحان

 تياوغ تاوع ىردصم ردندنس هدام ىوع بولوان اسك ىرلقاةتشادام
 رددغل ىن ددلبا امو ربصقو هيا دشو ف ءاوعو قملوا حبان بكى عي كمروارده درو

 ردهبواه (هجرت) رايدر ىدهئسانعمربدو ءردنلك تالدا قربي
 وكبوك ن اكس فاكسهدهذنا ِءولَع ىذا لزم

 #* ( اهلا ) *

 هركئام ىرتال موب علف دعاسصلقم ءازعلابهزاكملل نك. ...٠ (قطن)
 ودريص (ءازع) ردتساحم ىّدض ردع دو ركمو درو دجأس سم (ه راكم)

 مويس جون تم

 تمج همر 1- ج”
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 قول لاو نا لك ًابامالاموقف دع مهتوت ثولانبال موق فارشاو
 (ثوق) ردن دموعظ افلا هجزكارددا يصربمغيد لآر ديعج كا ذيرش (فارنثا)
 (ماناموة) روسي د تعصو قزرودازو هزدر كقزا هلا لد وط« انو فهو مذ

 ىزاَدئطلس تدمو تردنؤاىراتلود لاجر ددع هكرددا م للامر هب وما تاود |

 ارذوإ كس لوادا سمن دنآ نا ءرغلا ىف هنوعلم ةردعشر#ع ريسفت لها ضعب ردا كس

 ىو قي دنز ديلو اق ذيلد ديرب جوا هدئلاجز تاؤد لوا هنهشكدش رقراشعد

 هريبعت ماشل هلبغلوارا دبقل ةياراجم كولملازخ رب بونلو نابتتلق ناو نم
 هنزل ةريطدح ند |تاولص هلع ندوامثد ناطلس لوا ىم هل ةيرلد دلو قصتسم

 ندنأ رييغل ادا ىغيد حدو ردراشغلو ا تءارا هد ةزوص ن وعم هللاثمملاع

 عغماج *يرانإلوا دراو وبد ردديرب ىعسأ يده دّءاوررور دهن سكرب ند هيما ىئد

 ثوغاهرزوا ىرلقاربب ياما كك .ءاولج ترذ#(”نء) ردر هرم هديرععو نط ميس

 شوبنج دلي يو هولي ىند(ىولس) ىدلوالزانهيئ ارش ىياذباراردبا عج
 3 دىسكي ارضع رودرا ل5 قطف ددم 54 هنأو هظشءانعم لسع رلريد قدةلابو

 ىؤملد هليراوليق ىلستم هلكياو- عم هلغلواندهيهلا ى انا ظعرديعاكن ةئاسئرب

 هدديهلاماكحاهلا أمون نو4اهب ود نيناوتو هشوك تاداعهتثاىدئاوارعمعت
 هنشغلوا ميمشت ىرييغت مدعو ميلعت ميلستو اضر هيلاداشرا باحا ناسا
 ىرادهبام قون ىلا ثءاو جور دأب بيكو ئرعشروهشم كب ذتلاو نبا
 دعه صول توق هكراو موك ماركح قؤح (هجرت)  ىئديارردالاود

 'ء وةكموقل درا ىمادغز داولسو نه

 ' "ىو دجااضقااّدر ىلع سلود# قداس قئالالا قالت ءاضق
 هديزنر در وكتص ذم هد زال دةء:مردقواض>رد هئسانغم ىذةم(ءاضق)

 ردندنؤ# ردن دنا درد (ىوشإل ردنوحيا"نزو قاواروصم ىربو ذود# ىرب
 شءعسل يرو مكح هدسؤر ىدنا ماددق# ا. ضةهدر اع ىلاخ .رهىدزا «هانادش

 ندتالخاضةو. (هحرت)  لعفنانعلكشنال غبت «*لد» هج ا اردكت؟

 وج هراج هءاضقةرهلواكر دةو» ئزوةرب. دهب لزق ميلست نوب قالب ا قبس
 ىوكشل ارهظن مو ىولتللريصت د هفرصونو رالارهدلاف رعنمو :

 شكر ىدلزإاسي رقهدنمي «اثدرملا عواطانج رف ءردداهلمهس عن (ثدرح)
 أاهقنرط نالوا بولطمان قيدانع كدنرع هكرد ايو (فزمد)ردهنساشعم
 لوخابا تاككز دمضام ندلعفت (ريصت)ردكم<د هنداح نالوا عقاو هل افرص

 صم

 ىل لأب



 تح

 0 وص نكل هدم شاوا نوا عب نئاادكواردهلرا د همم ( نط )
 نأ لا د(اننغ) نفعتتل( ندور دلاتمءذا_زعانو نو (جانعإ) دلوا لعهرهت سن ىلعاب

 :نيا)ردماعط |ةلطم هلئارنكاو ىنانظ قلوة ةيا قف كلن هم هم نع دتغل لاذو
 ||| نادّتمدرم# ناهتووجئىزيهاساق بقدرات! بودي برض(هغبزت ) دوس
 ' : (ركم دحر )ناولزجذ سوا ىتلانا 2 غزلبإ هنغيت نامه زار ازراكت ءاذش

 : نيغلا قلاش .اوظ اف“ حلا« نيبال اما يزني لاي جاوا نتتفاع نما. كرش اهيا

 دو ةكردناز اود هنو ةتدعوي كد دند كدعو عادلا اهدنع ءذناوزهن زو

 (لرشم) هرعخاىلاوع ع نكرانبتدلا كال اظئذلا لاذ نحنا ىراالو ركب هرضأ

 || كلامتفا نددسةدامهثنف (,ناننا ) ىاثككن داني رش ىل هدكرب هدصحازب

 ١ م كننيثم (ىهم)كوذ "الواى رج ظن هانق رد ياسو شاف
 نيد-دّرشطي ا (هنيروؤبلا ':ردند مدان عكا 0

 1 مانا لؤا 26 ذلاىأ هلو اوك هل نيرتن رع سا م نتقءاجةدانفاعاو

 ||| هك تد---- 'نْعْرَزوكَ ٌرمغنف ميكن نيس هوك يدم لك سو سا

 م ل
 || ىورتام رهذلا امطتاءاح ا ذساز #آج ىرممامتالعتو ىرئار» ىرا (قطن)

 | زدرته دوت رار هرلكشا ثاكرا ىج راج هل (ةرجت) ملكتس عراضم(قرا)
 أ كلا يبكي اندفاع (تاعث) ردلو+ < تنَوم عراضمروداوا ظة-و عر( ىئزت)

 قم نانءصو تواىراكدرو هناوءج فاء رئالئوارديعزان ظن لوه#ث و»

 ْ قباتغلا هدزمامز هئولع: نكياررا ذ هئولع لذه هنا اودج لواو هةةرد يلع

 : ووثلواقالالا هدةنزكلاو ود كيا زرعت بوثاوا خ نطهئدانةعمراز هود هؤؤلا

 ١ مل ونانهوراتسد عو ! هقود# تا نيعترئاس وهل ىف ل صآلا ف

 ةثلاجر راثاؤا هذ هيئانهع تلو ددكسكا اوله: ناضةراو موم 8و تطخخاإلو

 | ردا ارهقلر دع ئث قدوس( ى :ووتأم) قداْئانُشهَعَع هلج كرائاز دسك هيرو

 || (ىورتام)ردفرظ (زهد) ْردعزاضم ثنو هدتزو شطعندأماظ(ًاسظت)

 ْ (ناير)ردن دينى دردردكمعدز را رثدا باوتسود هبفاماعور د قنن عزاش ءلعف

 3 ةوكتص لوا زا دنئىل روض نالوا مزال هد رد غول هنوزت م وار ديةلض كناشطع

 راندبد ن نود غيدلوأ ق 31 تقرؤر كف ىفهيئاروعااو هلفلوا صوصخم

 رديا تنثك جا جازسود « : جبس ءاعاّم رارخت بوراوةزازقلع :(محم)
 : . وسرفه دسات انا او.ح نأ. طاس
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 راب دي دبط وو تنس لها ازاكتنإ: ميغ ومد (قازتن از داكدا ىلا كانك ا

 أ هكدزاواطيقممط هعزكذز .لبديق مونيا ه كاوا عزل ديب أ ركل ىتت ذاك اإلو |
 ا ةكائدزَولوا وا ازكت ىركفنساذ لاما ذباا عت دو (اليحل اموت أذ 0 “ل نادال 2 أ

اندأ( هسا ىاللزوت و . (1ناموت م از ٠
ردع ربا: قداشب (هنج) ناليتل ع جتك ن

 

 عام و يجك نوما تؤمن: ل .لزاماراكل يق هل 4( لجان ا

 :نطقااك ثيل يالا جالا د :نءؤللا ىثرتلامامالاابا 1 (زغد) |

 باخ هرم ترمض>. رك دعوت هغو تتسم لها «دنيذ مهضوم عع ناز زوو |

 «نتفلا لها نم ةفوكلا يسع ءاديرازل ماعلا نؤرع |
 ناساسأانا قراالو ركب رداع نزلا نماؤخبا ذب كم نةؤملاذلا ةنامع قاف ْ

 ْ ! هداشك (لبا) رديبكم دنيا ن دولو فت كلاعتفا تديسمتامتيتما (نةؤم) ا

 1| هزل دكرح_كندل مسوق (قنطق) لك ىلا اكقتايوتيلشإف نجلة كتسوز/ ١
 ئ مكر يسن كيلا :نرداطربم با قب داروا دل ديه سا نب ا

 ا 5 ف ناطق دؤكن وج 22 داشك و رءاوفقلاع ءنعؤم

 .ندعلفأ ندد تال ممل ت01727
 محم تييصللا(ح

 0 ١ ”نيستوار ناعاقا نيم از ْ

 ْ ةيشراو ةنأب ام تالنابع مر ءدالا .(ن ف بكت اداسرديعجل ديس مدايب) ا

 : نينك [بهدنلصا (قك اسال وةمانوع هكردر وْغ قدرا منا لرا هالي دا غم ا

 كيسان د نندنابتفرط نعيد هلئو (دحن)ىدلوا ظقام نوندإتفاضا ن نكيأعحلا

 دازم يدلك دابا ( نيضجوفاوإ نيلي توا ) ر درت نازادهقارع نصرا ةدنزاكك
 : ينيك أي 412 ناو د عا ( نآلعاف) مع هللا ىذو ان دنر كد كدي خجلا كر دنأ

 ١ هداك حدد نو ماووق !ةتاداس.ن بولو ارادضاردك انأ .. (هعيرت) .: .ردقل-ال نون

 05 درجر) نسج هللا نينو ازد مرالغرا مب لن «تدع نراه ضر لود
 |[ ١ - نيغلاؤم اذف هون لازتالو .ع. نسكاأإع برع قاورةساا ا:
 / قيضنتا كبداوارداسد از ةزكصن دكت كي د رج نالوا بالغا كانو مطل

 ا ناكدلطكى زك ذم عجم كلرضاح ىهن نش ةدام ماز (اودورتال ) ردقب اسيدإلاب
 ن دنسملاو . .( هجتلو) ار جا ولولا ليد ب

 , !«تايزرريا درس نادياز كلوا كتلاطدك [*نامزرغ ءداغو ل ريازارثج ظ
 ريهت كيما فخاد د نما قدركحتو هافانا 5 20 ١

 71 فيم )هل .٠ «نيللا تقو ف سانلاب ىدع دقو 1

 < ىلا
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 ممل

 1 د 7-2-2 2 يح ب رضا)ددز اجءارقادنعىاوأا
 : هع انولاص هيلع ن ايملاعريمغيم ناهجو نا ن ايطلبم تربضح
 2000 هسنارتسالاتف 0 عب 3 9

 ,نيعلا بالط نع لدا دع نيدلا لحسن رعودجش ٠
 59 هيلع هلنا يلبض ردناببب تقلع لزب ند وق ىمدلك (دمم) ا

 وك ايجابا عيلطر ديححب كيلاط هلنارمسك( بالط)ر دفوطعمهرزوا نير ن
 [رددتابحج مكح وكول ئزوكَنعارَديِعح كَسعادْناَر سك (تعز |
 ْ ظ جهر لوأ دي ل يك .ىدناو اميتاب تينييدرأ منج جاي نع روح

 أ
| 

 عال

 يب دك :قيأ,١ : نيعروج نإبيلاطوردرأ *نيدداراب ْ

1 | 
 (قجا) رؤئارارصخة دنو ) ايقل) ميديا هير كر دماكتم بولوا ندالي , (دلا)

 صدقت ىهنارد جة ةبن ينته ىَعَت 3اس نالسرا( نجرع ]رد ءاكتت -ندتاح د

 ياوظإ ب جو نيدةضاخ(مجم) ٠ .ردكعد هلل مرديإ تنايص ء تدئاشا

 3 ا نومابش ملا دنع ا رح « نيوتسدروز مدا عت ف * نوعا ١

 , .نانعنيو ف نامي ضع 3 مرابصي لوطي دا ىلعديسا 5

 آ ا (نامع) :ىك# مراضردغيس دائم عمو 'نرو هلبا هلء عم ميدي دبقن ( تضع

 || ظاغ كد يفاتع ؟ نس ,ىدنلوا طيسوب فلا. لوب ندتيسنجاب فولوا .

 نال سرارب عم اريز رليديد ر داكد كرما ترمض+ ىييوب زايضدد (مدئاق)
 : | زكركمر دك« د ىديامدئنيع كليلئعرب مل ين عرب ديا هل ب غيب لس أ .ركدد د 84 ْ

 | لاس ىخزوقط دوحايفيط هيلا :دايشنا يبون بوروكن نكد ديامل هلفيسوت 5 ٍ
 نويل بولق فلأن منع قيليدتك ل وديلغ هللا ىلاص 6 وح هدد رمق

 هيلبآتدسن هئع بو ذياربتعت | ىع ندير هلة ساسة مىراكد روح لاسر

 ١ 7-5 هسا مه تلوم نمنام طا لدإلا موضى يسن 0

 "| اب ابوك رت وابل فيسايفتاهرزوادسإ (هجم)ا ىدالف .قرطاناك |ةج ري

 0 نيرا يبس دعا
 ات هنبكيلع تومالناو دي هنسالا كلاشت ناف ْ

 ْن الاعفاء ذاع ست ثا)رد شل وار د[ هداج هعقراياطخم < هفاس 85-5 ول)

 هلياانغلا كي :لدا ل _جيلذ لاا ىيدج (مللافيسزبا ضال درما ظ
 نؤلدانوئادبك يزيغن نالوا مدبنأ هن متاع تع قندبكأنا نازردكودأ

 ْ أ

١ 

 ةهةضص



 8 تا

 هلاجرسك (قح) رد هضم ىند لدللا هدير , (بلقلا) ردمطسن هتعانذعم مسا

 ”ىدض رداد ىسدنج ىكحص َش رردنوبا'تادبن>و ىع ءان رد لبا تون شو
1 

 نو ىراق دلوا رز 0 نحر دذدح هللا د] مممىسلفمر د سنا

 اا ردماكتم ( لدة:-١١ )رد كحد لفعل رون نو: وراي دماوا هيعست

 هللا بر لابقتسا هلو هك رك لاديم يكد 1 سكنا ذزكجا (هنجت)

 3 .نإلعا متدارفوت
 1 ١ ىغض لكت# ذب ىراضو د” ىقتو حال قم” 0

 : هدفا تدب رلَرَذ ناعتلاو هديك هكر ذرعش ل1 هيل ا 2١

 : ”نيلكأ هود ريف رهمعن(نْغض) ندندلاعفأ(يهذيإر دن دتسهدامتو - عقاو 1

 به مزاؤل راس ردم د انريسوللا جالس (ةجرت) * ردفان هئلز او«ءاقعوط

 008 * 'قايقلاف هللا اءاركخرتوريت د دوس

 ' ىئاىتدلواذه ل ثا عع و دعلك هن ئدقا“ “٠

 هددطظتاىتا ) ءدباق) لع دم ردنأ دمعها ماك لل راضءنذلاتغفا(ىذثا)

 زاددمع هجرك هذا هل اظ طلغ قلاخت كايناوةرئاسو ىورافرح

 ير نزاع هلئوأ ناري دءانةك ١ 6 هدضورع ىد تونداؤازي ون 16

 خرشلا, هر دك هللا عمن حرش لا ساخن .ركتازلد دند زلر دبا ماشا 520 هلغاوا

 ردا صورهاظى وةورأتو عدمت لدي قوه ىريرقت كرم مم قراند
 0 0 تتاح ةيفلكت ةدهتق اهو ل وش هيانثعت هيكل لاب" لوا عزت م

 (هخ) راب ديدن دما الانم مازتلا هشاف تناعر هذعرتو دره ةداعزا ا ارزأ

 : يس 0 5 نذمدنك دنع: نعش دن موديا ةلكشا

 (زكب دزحز) َن الاى
 نيثولا خل طاف ىراس ىو ب ىبمع ىفادللا لودر ف دس ديلا 22 1 ئ

 ةدلق(نعتو) ىو قرت مديلا فرس ةكردذا رمزا ةةااوذدللا ب( تقيل
 2 هرهز ىديوتىدراهكزدتومبدسىاط#لاكئاردنااقنلا ىديكو درهظر ا

 هدملالوص «نيتم داواراةذلاوذهدللا خاص (ةجم) رار,د ىدلو ال اح

 0 : . نيدو قبجسوطاو
 ا لا ئدر ”نعفرسلاب هيّرضأ 2 ننح كرا ن نام لك 2

 نما نت ىلضا( يور ذند لء اشم كلت 3 اذاعة 0

 ظفاد فال ىنك( ةالصلاوعتدااو مانيلا ئدابغل لق) نكما نئصابولواتنئا

1 
1 



 2ظ6
 ا ا
 , سد ىف

 | تزدوت ودبولاهى ثان دنْمعض هدراكلداخذن وك فق رقع يدباواجارغا
 هدارطا هفوكىدلوا لصاح فوقوهناوق ىراثا-عاو لصاو هنموقةدقدلو
 دوا 5 (هجر) "ردك بِي هس هيهمت نإ :قدلاو دووعردتوخدم

 'نونلاوذابو هادا ملك وج قرفهدتوعد ذوب هكويي ناعا دج ءِدنأ

 0 . نيسابت ابا ى نب باك حوع ىدربغ" ىل> صان أد ظ

 | ردك (خيوج) فدك دراما أد انقج ىبعي نشورر دليعفةغيص( ىل>)
 | نايعامل كتف ىبك نزوو تعيبطو نهذالثمهدهيو ذعر دوما هلبارم بكى كت مإةس
 ْ خئاود هب 052 ىكهراشمو قارن موراوند ردامعّتسم هد هببس>و هير وص
 | فورغم( نن) كيد: ىدلقار ءاليرد يضاب كل عمت ندن اب(نين)كنيع
 لوا, دارمإا ندياباور دش انا ايل فيدادا بايخبلفىداوأ لزانيد كدب دغروم

 ضيم

 ظ و 15 سدو سرع هك ترسو

 ْ ”(هحبت) رددهديراعش هبا ١ "؟ مالا بلقورد(سد :النأ رد باقهكحج
 يدا مدنجعاسيتروسكلذكم تسارو لج نديلابعت ىج ئدرهائىدروتك

 | ْ :(رحد) . ن روكشم نه

 يعم ننس ثددخ نيماع لز انوه [ناوعلا رجلا فزعدق : ْ

 ةرغب) زونلوا دارع ىلغا سد رد رز استعا رومالاريخ هكهيروا زف (تاونع (

 عقاؤمكرعم هركرب امد ةفايوك لكد:هدريخضركمو لكدريبكض راغروند(ناؤع
 هنس كل بإ(ماع) هسا نعم ديدش ةناز دوه ىاز (لزانإ لدا لاس كيا اوتبؤلوا
 رديسهس جيزوتطو يش ةركسد رجا و ذب وب دأ سه هكحروأ ل اود ولاسو

 | ديا ليا زواق زوته ىراشاب شب ىركم هرزدا لوق عصا هنس كوا
 || عييسشتاس. اب هدي قيوم ىاما تدني سمن )
 [|| سايمدابز ن ذنب نكسر دراو مساج ملكد بوججو ى ةشمو نيتم ند

 ىبسعت نازيع برح قمغيالوا ىوقو ديدش ندرازلوأ نمروكن وكي ا

 هيرب برج برح ئب (هجن) هلو اني دوو .ىرادلو ابرك يرح لها

 »و ناديسأ سزاهوبت وسلا تيدسةالاهناج يدلب#

 ”نذ لكم برخسا لبقتشا د ”ىجيفاك ب لققلا ظ
 .ىد(عضس) دندش دول .-. افق ىند هللانهاوكماعافلتا(سسعشإلا

2 
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 | نالقعس ناد رهان ”رارقا هديا (هجرت) ردتعالمو تن.الم هلارسك(نيل) 0|
 نودام؛مةلوارلز افوديالرتق دش كر ديار تذل لح

 نوذلا ىذكوا ىم .رك ىن ىلع* بعلزنمباتكاو:مؤنتا
 هلوا ايس اونامزلا رخ رح 1 ىناكري 2ع :رد_ضوعنددهلا فاضمنيونت هد(ى (

 هيوعرف 1 ملكى موم نالف اذار من دول ىرب , هر ديكمأربمغين دعما (ىموم)

 صوصتم نك المده ريضخ ثرمؤ>و تد هرول بحا_ضور قمأمو صوص

 هياع قصاب بوقعن نب ىوالزب به نتن يرهضي نت ناريع ىردي هكر دروطسمد ||
 ردم الساا هيلع نوقعت نب فس ول داعم ن ىمؤمىخد ىرب وزدنمالسلا

 ىوال ىر دبر دعما ىمهدلاو ةدئزو ىد قمر ديرابانج ى من سنو (نوثلاذ)
 تومعت ؟ ليلخ مهاربا اردير كريمغيد ترد نالوا فورم سبا

 (ةمقنم) مالساأو ةالضصلا عيلعر_ارجعمو نوالاود ٌع سول ليث ارم

 داتغم ةسدلنا ىلا يعا خبلمل با يي يس

 تودي اعد ديهرانا خ دنوز# َنولاودزلو داياراك_ذاالوا فا ىيؤقهززوا مىدف

 د_ٌُتكيم رس ند هآ دو دز ى ١. جىدلؤارأ ديديرا مكن 5 ارب ارنهراثا هكيدزوك ٍ

 ستؤثر طخ و دديع نأ # دز اؤزعكوز «اناؤ يع 1 درا 2 «نائعأ ارب

 ْ كلنا نانا بولو ناعش دب ةبانش 5 دايار ارفن د يموت نولؤ اراؤضوب و تيفجرت

 باذعنديارومظ بولوا لوبةمس أ هب و ىكسأب نايا اريز هيغاو هسرارتسا
 قونلاو نوما كانا نامعاراكستماذنموقلوا ىديشمالواعقاؤيؤلوا مقدم

 هاكرد بو دردزاو ىسيركتكن |هيسستغول نينونركا «هدنراق دوب بوماداو هسج

 ناسغقو دان رقرابدحا لاهناعتأ نالوا تساءل” بوروازوهتاوسارلا سمع

 هل ى فو فب تاج زادي ىدلو ا َلئاَر ئرلنا ذلءو لود مرا هيونراي دليا

 هك الق ٍناذركى رايتشك ب وديا نضغي يشكل ها لانعتىخ ىئانث ذنرارف ||
 بولو نك :اردراو هاننككويل بون نو هدزمن اسف مري هكرلي ديدهدقللواهداستف :

 777ج

 راد : داناهعرق هركجص وابوي د #مالواارآ تمالسدلمحووبرازب ذاقااهءارد

 تمالس بوينس شما ادا ىلاشمت ياء فلول قا دكراناووتط ننلود رم

 ندفأت هحكجردان هذك دلنا دا علب قد دول بايد كامري هلبا ىدزت ا سعارلد دلو

 هدعل دهب ىداوارا ذكئاموا هلا اذا 2 فو تادانفوزانغغتا نوكق رق زدظو ة

 6 كرمت ىيدلباادنندتاطظ ولد(نيملاظلا نم تنكيفا كنا تناالاةلاال) |
 ظ نويل لخاس ن ديه امج 09 بولوا ادن هاكرد لوم نب رقا دي لوا ردةيأن هليا

 رس 9-8 4
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 نموا

 نداحرش بو ديأ هللا برمذو نءط ىنايد عك اعد نر عشجو . >حسررابدروأ

 ا ء توحد
 ”نويغموعازب ليكبالبك مالعت )نا مزج فوسفا .٠ ٠

 ردكوغع ىل داردماكتم ىند(تن) ىماكتم كعراضمن دنس هدامازج( ىزن)

 ناريس هدارشو عسردلوعغم هيا همم (نوبخم ) ردد هبا كب رت (لع)
 || (هجرت)  ردولب اقمدلاقافوءازخدارم ةكشمروكنايزهداطعو ذخاو
 هيلياات مكن هرزراةاوانسم + هسراو زعير جرك ا زج هدربزردبأ اسي رق

 اندر نويغم ىبناح ره
 نودلاب دعبانم نوضريو هيف يي اوضو ىذلا ىهالا نعنو تيرا

 ةرزوا مش(دعب)ردنويضري ىلصار درع كغر اضمندباب خخ درد( نوضري)
 رريد ق دنا ه كرت ةكر دريقح هلعذ(نودإ) ىدياءازحلا دعب هفاضالا عطق لبقر دينبم

 هرارب لاه ديوي هكرواكه ةسانعم ىدض كر لظ ا قوفو ميظعوريبكه دابزو ىلا

 هديا ركم (هجرت) .. كميد رارولوا مزهتمرلنا ىناششا ند ندهيلغ ىيدليا
 نوك انوكىسابراهلوامال ا نابوجاضردوع لت ندازسانرورغزلنا عوجر

 ... ١ نوتسمفكلاىف درطم لكي « اننوض»وج ري نم ميضلا عدو
 (تيهضم) ررإظ هكفيحهدانعمو نزو ( ميضإ اكتم عراضمندعنم ( عن ت)
 داره رديلع أف كل اعتفا للاهدشءداط(د رطم)ردر رصم» ددنرو هع رح ندوض

 ١ ددم (نونسم)ر دراج كتازغ نالزا قدام هديالودو تكرح هيرب ىرب

 هزب : (هخرت)  ردذوخأمندءّدحا فنيدلا نس. كمل :شوليب نيكسكى عب

 نونمم به هلرليزاهنهدلا غيت لرب لا بولو اهب تيلازرلاا عتم ف ذي لام دصق
 ...٠ نيناخا ماه نمءا دلا اهب شنو اهطلاخ للا ناك تافه رمو *

 فرخ (ناك )ف وطعم هرزوا لكن وم عج كلوعفم ندلا_عذا(تاةهمه)

 رسلان ىنهبد شان( ماه) اكتجتم عراضمن داش( ىشن) لعفلانههبدم

 (ةجر)  ردداعق رغكن الؤا ضراعمر درعج كنوتحم( نيناجمإ) هاسانعم

 رسرذيأ ماسلا هلكئارا#ت بوديا + انوكىديادولا كمت ةرادلق نيكسكي خد
 : نوخرب

 نيللاو حامسالاب ةيوعصلادعب م مهل مولخال لاجزرقي قدح
 ردلقع ملح ىدرغمر الوقع هدانعمو نزو(مولح)ردعزاضم ندرارفأ(رتي)
 اردردصم ىكلاعفاندتحاهت(حامسا)ردةلوهنمىدضدكنإ شكرن (تيوعص)

 ل



 ج6

 نووححسس : 0 :

 كيج اقرب مواسلاهراعردخيب هيئات رد دينار زيف هتك
 كَم دبودلاقن كلىدلب اراضحا ىئاط صم لوابروس صا هب هم سكرب ول د ش

 أ

 ردا ليصفتن الم نبا ةكردتياث' هلرثا خد ىراكد ايازاننوضهرزوا ىربق|
 نان ضع أي سولبذعا نوجويندرللا هليراب را ىدنلوبا ليلقي ريش هج 9|

 هلتشلال د قدرعت اننا (طاوللا هرداس الا بدرب منك 20د ١

 ِْ ندبا تلح زبى ردامو منيهسلواتوذ ىردبو ميطلهي هنسكن دبا تاو 5 1

 1 داب راكر بوقف تاسقلا ناقل ا يامال دلو ف

 9 ةيبعت ا عضو هلل الا هس 78 كردخإل . ةليدشب ىتلوا |

 مولع مند 1 ؛ دي مدل ةمالغا مدن هل :مالعوب ىيريغ كناهع مشا دنرف 108

 جوا َج واكد قىيدلك كوكي د شانط هرق رب نإ روحا ىداس نإ هان ىيحاص دك دلوا

 ةيقدتلوا نفد مالسلاهملع مهارباو رسن هْشرق كةممه دنؤد ىانثا بارت ىسولط

 نؤعظمةداز ىازب

 ل دوهومريغانرضوا كار ذانعط ع هتلقمن وش الون ومطظام ذأ“

 ا هلس هرجع كنهندكرب مطل ند عجب ٌكعراضم نددهمطل(نومطام) |

 ا َكْرَوك هد ( هةم)رديعج كعرام ندتشح(نوشخال) ردىع

 | (عاراشعد هكرد هنسانعم نيعهدنون نكل در دات نالوا عجب ىذ ايوب هلأ يحيا

 قرب ربى عي رد ع هةية وريسك(كارد) مدن ”هل همه ع نم ىرجا عدد تخ نيه

 ىر ريتويصلا قار دوا ظن تيسلام دوس اييلكءأد اك زب ,دعباشنهكىف اوا هخذرا

 '(هيقلم) هسا عم بقرعض زدلوءفم ندنهو (نوهؤم) قم هرغاج هه درا

 هريغم يس هناوئ 7 راتربذد نوعطما ي يلإ نامعمدمانأ يراد دوا بولغم ناناطسم

 مايا خا رطضا غالبا لها ن .؟]ئدل اوب تمالتبن در اةكر ريش ندد ب ونو توعد :ئاب

 لوائذليا كرت يدياو بودياك اير يجو ترغهدكد رؤكب راةدلوا ءزروا
 ةلياالودءام.؟ :لكالأ) ىدلباداتنا قدبو هعمر بديل ىو, ر عاشو ديا

 غرصمو يب دصق قا عرصم خد نوعطظم نباو ب لاذ اهيل ميعذ لكم لطاب

 ؛كناعع ىثرقنا وجرب بولدأ عقاو عازن سيد ىدلب | بيذكت هكلبو فق وله دن أن

 ْ قارطا كْزوك نددمطأ تدس يح بوديأ برم هانأ ا هس هرساسل

 1 نإ ع يعدلوا ىررض كيرضميرعماب نامعايبكب ذيد ديو يدروواناق بورارق

 هغابط ا(هجم) ىدبد ىدمررو كر رك ةينيزام اعلي ررركج هللاو ىخد

 ىل ند
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 هعاسلا ىلا الو همعطاوي هعاطو معنباان عسل ساهر ديزسر تن ناو كنارهز |
 -::قطن هعامش ىو دلخلا ل داناوج هعاملا!ادتعشاذا اوحرا |[

 نوزخ ىبنابئنكم تحصاد# نوعلمريغموقركذن نما
 قاطو ةحدلكض ردن دركذ دكك مروتك هرطاخ (ركذت) هيماهغتسا ( هزمذ)
 ا تلعتم هب تحد نالواهدريخا عرمصمرورجتوراجرد هنسا:عمراض سا

 ركذت دوخان هصيضخت ىريخأتبيسرد هسفن باطخ رديطاخ ىذام ىلعف
 نسحا هكريد فات سه (مغإ ردمدقمهرزوأ لولعمانعبط هلغملوا جيته تلع

 ردشمزا جدىضرودزاكوالخ ادمالاكأ اريْز ردةماملوارمغلا هلمالن الؤا

 هتشانعم نزح (ابئتكم) ردكمي ةديعب دورطم (نوعلمآلر دمهم ك موق هدنون
 ريكتتنب ونت ودرج فرح مالهد( نوزحم) رد يلعاف كلاعتفا نذتم 5 نالؤأ
 كان هك نوصشم تنعم موقوا ىدلك دكددانب ع .(هجرت) ردنوا

 نونمم كدا واردندننسرلغا بولد |

 نيدلا ىلاوع دي نم لظلاءن و ثنغب دي هغس ىوذ ماوه ارك ذن ما ْ
 رددرغم (وع دي) زل دياتسر دعراضم(نؤث غل كت هاغس قغاوب لقعس (هغس)

 | لوا هللظرلردبا دج همز لوا هك د اداءك ارداف عوق لدادوخا (هجرت) ]|
 : نونغمىف ديا نيدتوعد

 | نومأم ريغ ىلدس مهقرذعلاو جاو ف !امعاشععلا نعنوهتش ال

 ىذام ةدنول ١) و سها ( ردهيماؤد(ام هدام نالوا مق الءفاوال رم(ااشخ

 اطبتسؤ(رذعإ ردكجد هقلدنلوا ىما هبا باتتجا رديزكذم عمج كلوهخ
 ره ارذعرلا د مهرانا هتايشخ ىهترازإيا تعاطا (ةجيرت) رددإاهمدعم

 ظ نوسفاسيرغرب زالوا كوم
 نوعظمن بن اعلان ضغانا «ومهريش هللا لها نوريالا

 ) اندضغ) رانوسلواريخرمظم ىنعب ردّ اك ندمدعتلقور داعددي (هلئأ لقا)

 ردد دقت كب همدم(نوعاظم نبناةع)ر ديماكتم سغن كن دضام ن دباب حن دزد

 و اهل مالننسلا هي خص ودنا هسراكد ندا
 نيململاماما ترضح «نيغكتلاو ل سغلا ذعلهدنت اقوردبو ديدردراو ىنهيعاضر

 | ندنرازوك ل راسبمهرزوا ىرير © ىلح تريس بورو ليد نيغملاتاول د هيلع
 ردول ىرح اهمزاوا نفدادتا هدعيش ىدلوال زان شا.مرزوان اتعنيدخ

 ىندمدتيلهاج ديسك دردنؤا كراك ه مالساىديا بئاسلا وأ ىن هينك

 منك
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 نيو( هئاسانل نااوكتي وه نيكتسدو هللا فاوصدب 8988 ان - |
 هللا لا ذو تاكسم بودنا ضرع كنك اطواق .ندلامنتما ١

 ضرع نلعب اذهب ناكيتبنم شثملو| هكر دنا (ةجر) دياديما تعتز

 نيرح دم شأبا

 نيدّتسم تاريذلا لع افودجب نيهر ه.سكب ىرعها لك

 نوه (نيفر) ردشغلوا سابتتقا ندنس هجرك ( نيهز بسك ادبي ىها لك)

 با د ويحوط ول ص يعد

 هقح لون ديار نيرق هنيبسكى دنكزولوا شكر ه (هجر) ردنلعاف

 نيدةسمرولوا

 نينضلا ىلع هلأ اممم رحل ني لع ةنح ىقددع وم

 ءد_ هاشم ىتافاكموازج كتاينسح ىيدلشيال وة عير ذناكم مسا(دعوم)
 ردريغص هلآ ة تحت دسو يؤول مجد م خر دندرعم ىلعر دعج (نيلعردكميد لع

 ىندريردكيد ىلاع كير دروسا كمظاب ترمظت عود هدد هغبص لدعق لع ىر
 ردنوجا م انءثوريبكتء دن امحا ضعي غصن كبذئاو اهمال ظ

 ٍ ريق كا طوحو طوبضغى «هعطقرو د و 5 يفددم لزو كرب حل دهدمكرت

 بوثليق اس عج ردع روبزمرغصم ل (مصقا)
 ْ هدشصتو نويلع هداعقر

 ْ هدةلالا فرح هكرد هليراستعا ىدعت رد.ةةهص كن هكرولوا نيلعو دنرحو

 نبرت تاء رمص# ى ةاكمدعو معم) رداع هلا همم (نينضإ) ردت زان ا

 نينض يصريكى ا ىدتنا مارح قبح

 نيح“ ىلاراشلا هه ىوجتدج نبزح فةوم ليخلاو

 رديدي كر دخزو دا ع رديعأهت ثنوهدك ممهجران ثنوهعراضم(ىوجمت) ١

 رقشال ريعش ؟ مج ١ ردراوىلابرب ,بكدررب ره هلا ىم هعرك(باويا ةعيسال) ْ

 ِْ هدتريغوهديطوسكلاسمر د يساعتاكرلثا هيزاهال هوطخ < ىلظل هرج غا

 هددرود نيس هكر درييض اه ران دزاب نيكسد ديرب همطح رايضعت رذدطوبضم |

 ْ ردم زرع رايق ناكر ديس دب كننمز قانط هكراد ون خي نكلر دشاجرب

 نيلفاس ناكمنياجردياران دج نيهم هك خخ ىدلوا ىقؤم (هخرت)
 : نئسلاو رهدلا هيف ثكع: ذم نيا سغلاو مج | هيارش '

 #* ب#رواوأ مج كنأ يرش( هجبرت) وص ىلئري او ىلئاف( نيل سغ) ر احءام( مح) ْ
 تارا اه ار - لروبنهرعش ( ليذ) نيسوهأم هحينو دنا ث كجم هديا

 |“ سس



 هاش كر طشو روتلوادصق لادر دترد هك هللا عنايط لدارو:لوارا.ةعاىتد

 هكاحربو. لادربو مي+ىبا شير د راشا ح ردزكسرديسورصرب كب رلهناخ
 مس. .نولوال صاح د م حج م .هللاي سنتا. بيتر بوئلؤا جاردا هئيرلناسم

 7 د دبا كي انبسط ساو عجب ىراددعابورولو نارام دم فيطا
 لانيسهاش ف صك رطش عطن ٠. (هحرت) . ردمالسا ىسهش هكر ذيددع
 ناش هلابودباىاح تايم دوخ امى اد كي

 نيةفايلا ىف نم عيج بلدو د ىلقهاوهينم مسا كل ذف

 ىمادللا لومق يش ددارم دك ب_عدردبا قشعت ىعدعزؤلوا زادا اوهاكا (ا وي)

 ردي رغمو قرمنم م وطعماك ١ىناث بلقو ردلعاف ( بلق زردقلوا

 2 مسالواك مرت ل وسروفمك ايمان (هجم) ىدلزا اسرق هيجدبل يحس

 عوج ندهزؤجرا تدرب (هخخاس)ناهج قلخ بهىداو تما هك نب مبان

 قغيدلو' نكف هل. رطداقس اوفدارت ناردسا هيوم ءاعساو هبولطم ظاشلا

 ديشرو>و اهلا لاكب سك (امعم) مديشل ناد اشنا ىف هناريق تءوبهدننعت ليث
 د١ هي دع وطقشاع هنيوضءرهحدق انرمع دع هاموح ندتفاطل

 نيعجاس انزل اريخ تذباد د ِنيعيلاو جملا تاد طاف

 )م ,طاخ) ىرتلوا طس ىدهدر ا[ ددعتم هكر ردن دراعشان دنا قلعت هرهدرو روس

 | هرزوأ ىيدليا راذكىركذوديفبم ةمطاذايبولوا هفرعمدر ةمىادا:مهدنلصا

 هكرد ثلا هلم بس هحمف ميم نالوا هلك طسو ب دوةلوارمصت نزو ىاربو ميخرت
 ا ا (هجم) روس  دحاصانهدسحاص

 | نيميىانيسارولا

 نيج هل بابلان ماه د قدم نيكسملا سنانلا نيرئاما

 نيكنسم هدن وب (الثم) رد ثلنا هيلغىدارطاقايسو قابس انرثك !هديرعر اعشا

 فرج نكل ىدرديا اضتقا قلواب 'وصنم هل تبعات ةئبارعاك سنان بولوا درغم

 هبهريسكن كدأ ادتيم نين> هل شت هرزوا هدعاف فال لخئأو هرزوارسسكر ريخا
 ندئفرظ نزد ءىَس دوخ انىوارلا ىلعةدوععلا ىدنلوالو دءادارطاو ةروربُص

 ةزمه احوتقم (اما) راب ديدر ددوح ىددل_ طا اذا اسوم هلجي طا لذات

 (سثان) ردهيدبك انهت نونو بطاخم عراضم( ىرث) ردهيفانامو ماتا
 كملكبا نعي نيتاهدانعمو ظغا(نينح)ر دك د برطشمؤ تدشن حاص

 | ٠ نيتاةتردلادوانىدكينعرتتندارق قاب جز |
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 ىو ند هاسطو رود ذ تابساو ثان ةةساردتر ددلاخ دا سنا
 هعنامط كإدار دة سوس تدوطر ترارج تدور هكر ولأ لداح هعبراءيج نه أ

 كاد ( نب د ) رد رشا ىئطأ ىضد هس داماللا قععو رهاط قاوا هيناس ىفاضا 1

 رذهراشا هرابو ددعو لوا روم دى دنب ذه هبا ا هر ديجدن تااح كنس هيث غ

 ىاسط لدا مش ركصال نامه ىاصدرزك 14 ىعك دعو بو دياذخا ) هجرت)

 : نايءتدأعضردراج

 ْئ ب ةكردب 1 ره ئسةناح زكسامك رعوال اوط كَ .رطشدأ لص ردقأفر ) دكس) ْ

 هلبالاح ةداراابو هاش نادك ىلاعىا رس (ناح) ردا يمزكس سيرد هك هرب
 كيا نكح اسىلؤارإ هلهجمودابا همه هرسك ( خرطش)ر ددوصةمهاش

 هدةدربح رم وود لل_كذ ىلّقاهديسر افر ديرعمر دمج ىرخ آو نوف هدعب حودتم

 كن ددش انو كت ردصأبو ُجردش ىلدا نكل ىديد ودم هئيزو نعط رد ماشه نا

 | تغل ىكا هدئظفل دكربد ىدغص هنس انعم ن اولا مر دكترسشش ابو كنرتسدوخان ||
 ْ: ردراو الا دارفا عون ىلا عب كرريششر د هيا هل ممانز هللا همم (رطش )ردراو

 أ «ىرفاكءايسدي ىالسا ضاي + قديب © خر ع ليف © سرق ؟زرف 1 ها
 : عض رو ضرع هتقو هاش دار ىدترت ول ىده ميكح مان رهادنبةصص ىذاو ردو أشم

 1 ىّتد ميكج ىذئلوادعو ىنولطمةدكس هلانقم بولو انونامهلورقمهدكدلنا ا

 هكردرمص اع ىراإ د1 كرانار دم غلب مد ادوس ارفضر دئرد عيابط (ءكملا دمع

 ل ب س٠

 مهرد ترد هيمهججو او كا هي ىخكياو مهر درت هي هناخ كلوا ن دنس هناخ قكيازونوا

 ' باسل ادعت بوئلوا راغصتسا ىديشعد ردع ولطم فدع ضت لداح هل ءعضو

 عبط ميت ىكح .داياافوهءاوا عج هل ارد نالواهد.:ةاود
 1| هدقدتلوا ىهاش

 ىدئازاد بة هّعرا وس تك هلغلوا برع ىتد ىجارتقا ند:ةضصت بولواتام

 1 رودقملا سا. عر درترم هززوا زير مك در بوذاداعضو هرزوا هير د5 بهدم

 ١ هدزوع سام نكلردراو ىنءهلاسز هكر دريغص ججرطش ليصفتو هكريذ ى خاب

 لازغو هقان تولوا هفكرب ركب ىلوطوهناخ توا ىضرغ مدروكر يك خر طشرنا
 3 اتا وجاه عم ُخ رطشلا بءال ىلارظنادجر دشعد ىدياهدارز هدئرادعا ند '

 .اهيفامواه الخ تاماذا ىح «اهعمجوا.ندلا ف صرح ءرماكدي اهيمرب عجبا دع
 ٍ ى.«هياثت كلوعشم ند. دهدامرولْه ضا(نيردم)زدمماندلاغفا(حيردا)

 1 مهرب هبا نيت سهر ددا ىه ممهدنورهكق رق الوا مالسلا هيلع وم ذعو (ىع) 1

 0 مح
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 . هس وسو 2 مم حصص محم دع ع : : 2ك

 || تاكو كيلعو تلذافت كياتكي مجالا) هيقوا ىاعدو هرث حماد فيرش صالخا
 بوديا تفهركص (كببغنمتونككا ل رس ف بوتككلاوهام كيك فرا مهلا
 ردراو ىوظعىل_> دمىتد كسفعنَو نداهدلاف حاولو هيلا ارظن هيفي لوا

 ريس لاق (هجرت) . .رءديالافن دع دق مالكه لتزاجان درب ةفونزلن ايملوإ ىرلث ذا
 (قطن)ن ايع ٍباطمرولو ا هلك د ىدلوادهب ناس لق كما ل هاا

 ظ كي دهملا فانمل ةطووب ماركلاو ن ماركلا نخ
 (همزال) ر دكعد رونلوا اطعو عضو هينكدكل و, < عراضم ندلاسعفا(ىكي)
 لع هرزوا العا ناوضرلاو ةجنرلا هيلع نيدلا ىنر عشر دندنم اسقامالعا ينك

 لواركا ىكو رعو ديزردعسا هسزعلوا دصخ مذابو جدم هاكئاركادهير دعست جوا
 لاسر دن دنليبة عراد ءارعش صا اخيرلريدت ةلاك | هسيادوةمىرب ن ديكبا
 تردو» تنبو نباو عاو.بارك اورارديادا يم. مذ.هلةالطا هكرديد_ضكنا خد
 نادرو تدب .فيرسث نبا :ماركلا ما ركبولا :زدهينكه سرولوار دصم هيرب كاظغأ
 ذاره منظعت قحتاردق ول مذو حدم دصق هد ينك هكر ديو :عم قرف نديتل سد ىك

 ندنآطخ يل رعما سوفت ضءباريزردنوجياتنايصندقلوا دْرتابز ىعسا هكر ونلوا
 دعنسال 2: رايدلد !عنم هيكلام ضعب ندياقلا نالوا فاضم هن دوجرولواريكلد
 هدئس هدام نيدلا قتتودبا تفسر هدئس هنا كر ىريصمب اهشنكل ىكنيدلا

 ظ هكر ردنا نييعت هينكتصال أ ةهد_تواسبض هرليضعبور د شمري دباو> الصم

 روتلوادصق رخو دهدياروهظئدلؤربهد_عءاو تولواروعمىلاعت همس شع
 :قكرد ريخ هد .رادشكن هنكو َى راك دل انيعتندهيلذام ةيئاقف تاداسدد درغصمو

 نبا يركز (هجيرت) .ودروكذم هدئارعش ماما اول ىنيدلفالومأم
 ناشءذقازو ندهراووكرافطءلاهينكوينامهن دشن فازع رك

 (:ةزعلاط است لعوب مانئللادعقاذاانا .
 رد هنا ىفاضا ردتاضو هعرتروذ د ىدناورداش ىكىلاهن هعنود(طاسد

 نطو كرت بوديازب و ماس فانصا لصاو هتضلواهزعرتس (هجرت)
 : (امعم) ٠ ناكمرولو اهرب ترج

 نيذ تاق عت ابطلا لصا عضو دب ندت نم ىعوم دعو ذخالا '

 دعو ردامعم نانلواداشنا نؤحادجا ظا(د#) نالوا كوش فرش مسا

 ىواح ى-ةسيرك(ةيليلنيعبرا ىموماندعاوذا) :ةكمالسلا هيلع هللا سلك( ىسوم
 ( عئابط لصا) رولوادا نس هدعو ىكا ةلرتسعت (نعترع)ر ددا نم دعو نب داوا

 سس ل
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 كف

 هدعقلاو ذرددرف بحره دمرحرهشا الشم رددرف ىدض هك ونه درا ىرب ىرب

 ىديدلوا : (هجنرت) .٠ هلوادانملاصو موضة دلو اري دزددرس مر هئاوذ
 نانماسص موصهساملوا هللازورلاضتاده نانمئتاك عاف هدكرههلادرو

 .11. ١ نوغيطتامءوس موق مكنال د اركس رك ندوكضرا تك دكدلا /
 رواللابضو زوايدصرانص عي هئماشعم (تازلرث)ردةنوم ئذام (تك 2 دل)

 د رشود لوا ردسرب نيدعتلا ىلعال نوياربكمت نيوترد هلا نتف (ارم)

 نير دياشرخسربلز/رترلي ا تبقاع(هجبرت) كي دزمرولؤا فسخ ىن درازس سد
 ) رك دوظن) نالوا قدالهرساريزر دوار شد صاع موق

 ناك اهرشنموهاهو دبع مودعلاب ىف ددهيىفانا ْ له

 قاضى كم2 (مون)رد_ك«دردو>روق ردعراضم ندليعغت(ددوإ
 كنا ارثدانغ ندرش ردكعد اهنف ىضتقم دوخاب مولا لولدتسع ردفؤ ذم

 مم ىدلكق ن ' (هجرت) ..ردتاسخ ىيدليا تلالدءرزوانةىاضتتتم ||

 2 نئاكهتبلا مو سف ىديد# ديدهت ىدلبق ||
 ظ ند ااهرش نم فاف دهب نارقلااماذ فاخاىنونذ 5

 نآرذ هتعاتج اك كوك ىداهدهطقن رندحو رو رب ادرددز وباَك ( نا 2 ٍ

 هش ىكىب دلو ا تقزغ هد شتر دعزادوهدرانا بكا وكت ازيث أت كم دلاق «راريد
 ذارئاو حرش توه دنس ةدمدق هيعوساهدناو دلئاوار دقااغ قيقح لعاف

 نهد تس ( لأ م)رددضس جد نماكح ردهنسا غم نيما(نمآ) ردشكاوأ

 نكاوك هكرولو كلاس لذ هن هر درت هللا لها هكردوب ىرلة دروب ميما ندمو |[
 ىذا ارث أبو ديا نموت ىرهز ىرايضعي نديامارولو|نزيص من ديريغومرثؤم

 ردك اعز ع كاع شمل والخ ادةنورفو هنلكءد زو كريت حراشدعر ديو م 5

 بستم هقتلاخ ترض ىديا لكدامنور ىرثاىريغندةاوا لان ةرعر دع مروك ||
 نذهتكر دراو منفوش مديد .(ههيرت) . رازلبا ىئاست ن دقوا طلستراذلو ا

 3 (تدب) نما مدلو ا نب ن دمت نارق
 انوكتالا ناكءوشا لاقي + اقف نكت ىوهتامب لأفت ظ

 (نوكح:)بطاخم عراضم ىوهت رديرما كنان لعفت ندنسهدام لاق (لأغت) ||

 ا

 : ةينئاخ باهش( هدئاف)ز ديا نوكت ن د هتف عاببشا ناار ديضام ندرول نم باد ْ

 || تريض-ردبا ىل-ة:نديتسوٍدنز ةضور دوا ند هسيفوص ىاواتف هديواضبب
 || هركىدب هدكدلن اداره. لاق نددتا ناك هكر ديو ص ههحجو هللا مرت ن دابضت ىع

 تع هع
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 تدب زعتن 0-0-1 ةيوارزت دسم ولا

 ! ١ - :نندنوشسم

 نيحىلااًثاعولو ىزع لال دهب هتيمدعل قانس ىزعملا ءرعملاالذ

 أردتيم لقماض كل اوغقم ند نالوا هذغء ايست ب هليا ىاز مف ىرب (ىزعم)
 ىلا( نتخ ىلا )زديضامةيتتت ::(اشاع)ر دلعاف ندهدام لوا هني. هللا ريدك كنا و

 جفا (هلّئسم) ىدلوا دراو (نيح ىلا |ءاتم) ىدهدغب درس ضد كَ كعددلناءاشام |
 ردراوزاوب تصخرهدكلي !فقو كت تنم نوح ا تن زعتهدنس هناخن وك

 قغلوا نع ارقتآرق تودي عجب اصر دلكد هوزكم زد: حا كرر نكصلا

 دييذد درهد ردلكد قانخد - اما (هجرت) رد زيا ةهاركلا عم

 0 نيِدَمكَقوِ+ رولوا ىفاف هللا ىراكت ب زغت

 ناك امثّمح سزرغسد رغلانا هي ادناةيرغقاوبعرت ال موقان

 ساشح هدا ايمتدرغهلبا تيغرو دبا تلالد» رسك ب ولو ا طقاشانرد رد ىلصأ

 (هجزت) رددم نوجا نزوعابشا ىس هكرح كنون تلا( انك )دهياو تولقم
 د د0 داعب وكح تررع#و ميكهدنوتءارغك انيَقعص َتدعر هتنرع :رعزمم

 (قطن) نطو لها رك ددسلوأ

 ْ .انوموصيدرس مهل نورنا اووجابوموشي :درتو مهل نذل الو ٍ
 || (رغ كاهل لعالول)الثم ىرووا ندندوجو كلوا دنو يا نم كنس ان (الول)
 تدنىفأن هدبويو ىدلوا عنتمم كاله رع نوديا ىدزجوهدناك :ءلعم تمالك

 تيا (ةووإ)رواكن وجا ضطيصط يعن ةلسأتعب الهه درا < ٌضغر ذةدنا | |

 درواملو) هكرد هنس انعمرو ضح هن ام عينم ىر هلكد درو ددرورد+:مانعم بّرحو

 هليتداهش (ءاعرلار دصي ىخ) ىدلرادراو (ه هولدىلداف مهدراواؤلاءراق نيدمءام

 ىدهتبولهدمماوبو زديدضأل دورو هكروم الحار ضةتلواماقمندعنتم

 نوحياريض :تلسابؤريخ بلج هدصوصخ تقو كلاس نمؤم سدزو'لوأتناغر
 هنيعف ةقيظو ىع دلبا داثعم ند ءارقوةالدوركذ نالوا ضيف عدم تننأنا

 5 تا فتاظو فرمان للي نط هيدتنت : هكرولوازاحم قالظا هتلاثما

 هلريظن هلسسإ راكدليا مهف و هلي رريسغتدرو ابو بزح قا ىب هن الصو ةشارق هتقؤم

 تاّرحاو/ دا وأكيلا رولواحالطصا هلغلواندنايست هيمالشا ةعدق تاقالطا

 هللا بز ىف اسغم يكيدلبا سمن دن تجاج هغغلبق هنيعم ا قيظو بوالوا عجب
 ىعي رد ىلدو دعم م 2( د 0 ردم نداسهم دود حج رش ةيليؤس ةيتيعاعم

 ةيييفسل

 شسيشسم

 سلا
 تححل

 ىدب
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 نزوردايلخ ىرادرغمو ىكءالخار دعج هللادشو مذ (نالخ ) قلخ نسم ىتعب
 هلوانسهساواالمرك (هجرت) عراضم ( نيلي) تسود هكىيدصهدانعمو

 .'. .نيمهر ديرشموار ديا قد هيايحاركي 3و بي رغاد هعضوفا

 نيس نيخردصلا ف ىصكيلع» نكمالو كتفءاسام اهب عت
 :ء تب ردو هدعاسم ندوزعاقم (تفعاس) هيمأ ود(ام) ردم اندلعت( عم ت)

 (ىش)رادننقالا تةءاش ناكل ىرشب نب راشعد هكثنؤم ىضاماهنس انعم
 ىري ناءادع ظيعو هداسحودم شءدرعاش هكمو دناو عم ىز دصمر دمضام

 تنوذ»ب نسركا نمي ردتنا ىلعافردبط انه عراضم (نيني) عاو عخسوريصبم
 ىءافضنس ( هجبرت)  :ردكع دهسر دبا لاذق ناربعو تقرف هنهناسيم بو ديا
 هبسرولوا تةرفني زل درواواهمدرج كيله_ة دلوا قدبرق اكسر وكح

 : . (ركيدقطن) نب ف ا

 اباريج تملا ىفهلوو ذ تناو * نرتتم ك:مناد كسيحاولاق

 سدكلا رد هنسانءمٍني رقاد ىلصا(قاد)ر دية يقح بوبحمدا يم ندندبح
 تالامتهاندب رد( ترتقم) رداكدهنسانعم لذ توملاد عدا لعو هسفن ناد ند

 نالوا هدالانم (ذيرولا ل + نمهيلا برقا نكت )رد هن كائنعم برقةمرديلعاف

ىدكتاو قدع ىديدش كةبحت ر دتريح هللا نتف (هلو)هلوادا يم برق
  ىدشا

 يراةرف ىل صاح راددزاب ىندهلركيد ب دترتو ردهلو ىظارفا خد ندناون اعف
 نس سوم ىرعم هك دكر كعدر ديداد زم تريحو هلؤ كتبت هتيلاهدبون نكلر دخ

 ندنغثعكناو نكتلوا برقان دنساكس كبح مكراي ديد: (هجمرت)' ٠ هلم
 يلم ع ناريحو هل اورد عنيسرولوا

 .٠ ناهظوهو ىريسوزيعلاربط وب :لعزووطلاءاملا لمح دة تاق
 كرثهود (سود) كءداب لا هغلاب مرد ة(روهط)ل وهج عراضم(لخ)
 راب ديدردْسلَو أ ى رمد ى رس بودنا تلق ىسهدامزيسزاس(ى مس )رن لركمدام

 هد انضيرع كدالو هدالا:فرخ هدالاب ى رساداف ةخق دنا ح
 (هجرت) ش ردناشطع هدانعمو نزور دع 2 ظفا دنا همدقم (نأمظ)ردطوسبم

 لدازانلواريسر دهئشتاما نارنسر دياب ليمك بويل  ةنارتشا أب بآ نب مديد
 ظ (رخأ قطن): ناويح

 1 نيذلاة نس نكلو ةامحلا نمد ةةثىلءاناال كب زعتانا 3 '

 : (هعارتإ) ماكم ع راضمن د زعن(ىزعن) ردع نعت هقوراف ناخب 1 ول

 ظ5ذ5--
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 ىل انهن
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 أ[ كليو در هدنخ تمص هذكد لي |تياكح هدتر ضر وح كتابا لالا |[

 (هج ا 4 رديا ل قن ندب اعيتسا ىحاض هعوجتهدنمانم وملاد رابط قغيداوا

 02 نم اندراناهلوا نادره ن آهن + ندخ اهدنزرداربهلوا نيما

 ١ ١ نوضطشةرظن.ن ا ديال هدهد تغفعت ناو: لاجنرلا لك :
 . | ةسقن فك ند_ءارخ رديسيضاف كباب فلكت ندتفع (فةعت) ةيلسو (نا)

 || نوكحي ى> «هفرظاف ل دماكم في رظلا سا #* شع دةيوطفنوؤل د تغع
 اضرظ مانالا ىف ىدي كاننهف «هبر زا نع ف ةعتاذاف عاني ةعمارظأن تع
 | نوبات دوني ونت (ةرظي)و دطقاسن اشريهضو فة ند هنا هحوت غم( نا)
 هعب ونت نكل رداقج ىواةرطظأ هكر لوا تياسشجو تئانست قئأن هركرا هسرؤأوا
 قارا ثوبع ثنو زا دما داكتن فتك انوقكى نعي ينسي ود طف رعت ه نيل لج

 ده كم هستياد ضركا (هجرت)  ردكعدردراكردنو<ا(نيعالاةتئاخإ ||

 نياخ س#: ربدهزوكزملوا غا بي« تقع
 ظ توضح روتقلا ى :وسءانمنلل اه دع هدهعن تةذو نمقؤارشلاو ش1

 لمع عد كذليادأهغغا رديطا خم ىتنام# (تقت)ر دف اضءؤردربخ (قؤا)
 || (هعترث) " رديسراقزد ردهعلك نصح ىدرغم ردععبةلض (نوصح) نسعي
 ) رخاآقطن) نءاض نصخ هنأن زود دقارع ذيع راداقو نددشرق هدونع رباتكم

 55 نيعنانيلاب روض سلف غن دهع ىأتلا ضال تةلح نأل

 هكدعت ( ىأتلا] لابقتسا ين (ضة,ال) ثنؤم ئذامز دولي ا هله( تفلح)
 ذك ىلا د هدنونو ىو (بوضخ ل ردد ع نءلرلريد قازياؤ قازوأ هكرت
  ىسراق دنكوس دكر دعسق هدنوت (نيع)ر د هيلا فاضم حوا ى مرا( نار شقاق
 راناهدقاراكاذح ىءيردقون ماهباراو ماهي اهدهيرو هلرظن هنا ردك رتدناو

 | تسكش ىنب رادع رانا دعب هساقا راوخ دنكوس سورازان قرف ن دلع ىنيع
 هذالصا كلنا ةكرلك مزال دهع ضةتهلغافا نعلرمطظم هتان فنا مهللازلبا

 ىرا ذةع ةكل كد هدنرل دب ئرل عا ةلكدلببا مق دوخابر دقو ىرليشاهق ندنا |

 ظ بحوم ىضقنا دياش هكهلوازناص هنيشخم هلك اهلا ذوعذ هكركمةلوا ضَعتْمَ

 دعب هتسكتازانا نيدهع هلكت ماقنز ( هجرت ) هلكمزال نيِديدَك ب ولدا |
 نعقو نوما همتد نع هع ادايتعا

 نيلتس ان متالخ نم كرمغلا « انهتاف تانللا كتاظعا قه ناف
 قلقاشمول تنب الهاف تءالفا هلا هءةدتو هلكف (ناءل) ثوم نضام( تطغا)

 ىدن
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 سشناؤ هليادشو ف رد ىانا ىج كناورد هلبارسكى هاى د_-اوردسفد مما

 ردمالالد ىلا معة سار ديعج كنا سنا س انو سد اوهللان تحف سناو هللارعك

 رب رمذ ليصةتوب ردهئسانعم ناسنا هل م2 سانا هلوااذاشركم زهد ساتلا

 نكل ردهي دجلاةيفس تنس حجوزتو حاكن هحركا (هصئار) رديناس ىفادبز

 ندمارح ىلالدو توه <«مطو صرحو تبغر بسك اريزو دالوا كرته دزغ 5

 د رتدرد هدةروصو له اتسيرولوا اديد تيل اق مدع هدزيي

 يوزر رددعاس هد عؤرذ هكفاشكن حاصو رذ رائف اك تيد هنعفاسش

 لام دئيزدهكرمو نا اوج) ئديدر دل ال> دركتو تروزعو بجاو هسرولو اول م>ووب

 شاعم ليصحت دكيداو ادراوهدرثا (دن دئمدرخان : قاللقط هكدتلفاغ تو ديدنزرفو

 رابو دب ضب رولوا لالح تيوز عهدك داكن امز ىتب داو ارمصخ+ هيد ءمترود
 حرت ن دندش سه ىربْل رديه (رهد غدر هم مازتلاو رمش حرف حب قزعلا ) كرر د

 ىدانا ها هللادرفت بويد(درغلا بح درفىلا«ةهلنانا)ه دكدلي نا ذيتسا هدن يما

 هدارلا فرح هد ةحالو هدنةءاس كن ع« ىنغلا نمريخر ملا نا كليلد( ع)هدالابو

 بولوا عدالو ران ٠١ ١ (نايلسؤييشلا ) هنملاو دجلا هّللذ ردشغاوا هدافا

 ىطغم هدد اتت نواكح تيرشب تروثو تءيبط تورثلدهراذران ول

 قيد طا رهظم لادحوو دب رق هددنعت 00 عيدلدا هللازه 77 ندناك ىو

 نيكرف رداقا ندعناوم نالوا هدراقف لسع حاودزا ل تاضؤ هكمدلاه مه دةاوا

 قينزا ٍبطق ميظع ثحبوو معا ىلاعت هلاور دغماو هدابز ن ديري غهنلاح ىدنك

 مماملا !اةجرو ردثعلوا طسد هدمه هجرت. ىبرت :ا مان نيلهأت اادشىم كنهداز

 قيفر و قيفو هليق«هلاسنا هعثراف ليققح سذا (هحرت) ١ نيعجا
 (ركيد قطن) نامه

 نيا ءاسؤلا ىلع لاسرلا فام دهم احا خا ءاسفلا لءننمأال :

 ديكأ اولد هتبلا هذةدلوا قا الديتاخت وقف نوتفوا ناسا كت اغىمن(نمأبال)

 ىددصترذو] قر حا ن ركلرلب ديد رد هلاةحل يد ننماتردلعاف (خازرديالأم

 هوز هحاور نب هّللادنعز دمار تصناما (هيقثم) رولوابجومى 2

 بور وك هعذد ّى | ىكيدلا ناب ردانايحا هكسدي راح زيك ندد شدح وكمم

 داّعانسردبا توالت ىخد ىءةحوز ىداياراكنا هدكد_!اهذخاومهدغي

 هدكداياداشتا ىبرع تدب جباقرب ندراعشا ناناون هدنرطاخ هدكديد مر ديا
 || تدئاالحودر ةذاك مرازوك ضيدان ف بو ديأ غ نط ندعركنأر 5: 1نواح
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 نيبتاتشلاهحاورو دب عملا اهودغف

 (تانش) هركصندلاهز (حافر) كلك هريرب ككرب , (عمجت) لوا ندلادز (قدغ)
 « ردن ودا تيعج هركصن دحابص (هجمر) قلغاط ىعب قرغت

 ّْ (رخآقطن) ندننرب رب تةرفهركسضندلاوز

 ناوخان ءرملااماان دج هناوخا سل نامزاده 5

 ناوخااكسل لركردارب ىاد ناوخا حههدن امزرخا اونووي (هجرت)

 - ناهجووناناسل هل د :٠ لاظومهلكهناوخا
 نامز ىلدا ىلزوب ىب اليد ىب اهلا طن ارداربقذائم ته (هنمجم)

 نامّيكن هب :راوءاددج هلقىف رم شبل املا ةلد

 كمرتسوكت خهوزورم تولوا كزو موكيسوا ةلشوخ هلاامزنلكا (ىشب)

 يك يك هلياريسك ( نابتك) كعدر دبات ردعراثم ند هلعامم (ىراو)

 | ناكهتوادءتاعقريسو بح مان رومانةثوخ (هجرت) ١ ردردص»

 ناتو روزلا, ل امردجع هتمع نع تدغعامادا ىدع

 ميمصتىسانعم كناذا نكلزرديضام (كامو) تظاخم ىذام هلارنسكتبغ

 هزمتل الد ( تاتصحمانومرب) ىخد ندمدرو نولنريو ىمانعم كمر نوح

 7 حي

 نيذدلاو)هدنأر نداجزا ردعركا هي فانمس (روز) زونلواذاسمارتفاو مش

 (ناتع) رولوا كءدردياازتفا هلباديذاك ت داش هكريشلك رو لا نودهشدال

 ىدنلواديركت نوما نزو نكيانانث علان ذأ 5 طفل ىندوي ر دري سقت فطع

 :ناستهب اكسةروك قوكلدذاه هلعلنزا كرك كسسلوا تئاغ (هجرت)

 نانثا كددصيال دولا, هلدااذكمه نامزاده

 رذياقددصت نسف دلعفو لوق ىنعي هنا دعم لوعمت عراضمندلا_فا(قدص»)

 تقوهتشا .(هجررت) ردرهاظ ىلعاثو ىريع لوعغم فاكر دكمي دعان بحت
 ناح قدا ص بم ىبار دقو « دس اف به ىلها هتشا

 نآسنان سنان ال لرهد ع ادرغمنكءرملاا ذهن
 قد تراشا اذو ردرغخححا قاواوربب د هش ءاهو لو>دىاهياداتم

 ابهنتىيدنك هسرولوال عاف ردندلاعفا (درغم١رولوار دان قلو ا ثلاثا دبك أن

 لو ةمركأو سكن الوا كلاس هنكل م (ةدحولا ىف ةمالسلا) بديا دحو هلك ايا
 داحلا ف .ةخ نولوا قيفوبرهظمهلنا فرط نم م هكديحوو ديرفانتلطم هسرولوا

 ) ناسنا) ردك دهدكراكزو رهتسام ارهدىف(ل ارهد)رد هك لادا
2 

 م.
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 (هحر) ردر دنأع هيامد رزراب ريهدو ردهرزوا روكصم ذم هدو ىبصنو

 ١ ندناردنوجا حور ,هكلوت د ودل داكهلابقتسا قومه اسمن

 انهنكف سمت ةمو دوا ئا ديت رظناف كل دعي: ثددحلاق سس فوس:

 ىجيدلوا ىداح كباوخ نالدرباك ا بوذلوا لاوس ذكرها ناليريوريخ (هثودحا)

 ثيداحا هركص نكلر دن نر كش داحازارن دراكن ور ثذاوع هك انعم ةعقاو

 هللا تق ريغ :رواوا قا كَم الك هر كص ن دنس( مظنل أم ىدتليق ىج خدك ثيدح

 هلياربخ ىسهدكمشع كنس هك هيوس جالك ناكي دوس سلوا عفاناكس بو ديارظن

 اكربتىزيجان تم دنجول د زيهرب ىف راش سرد كد هلأ بيسك داب
 | تنمنيهر» خيما هجاوخ تيستنيزر( هتفك) ىدارا الما اراذكربدابحا راكداب
 ميما ةحاوخ تم دخ دي هاج عيطم قدح هسر ديا قات داع «* ميم ساو

 بكم ناو مسوي ميما هجاوخ تقأر لمفطو# عردندريف مقل هظ هج ركا

 ندنانهح عضف عهدقح نام اون يما هجاوخ يمه ل غط ذكي ماكو هداضف

 توعل ”ىغ«ر كش دص هقاف ىف قص ى دابق ىريشي ميما هج او تمذ ني هذ

 5 ميما هيضاوشخ تع ريقح “ب مدخل لها هديد5نم ىلانغموب دما حا وح

 | نمأم نيكردمتاكم « ميما هجاوخ توعد تحمي اور تسدكب توصف مر
 ٍْ تريذح "ىو ندةمجرب اما سانا لس يما هجاوخ تاكم نيكس« نوك

 هيلع عراة ةدجا نا > عر اتتارادرسؤراربا راد رس( هبقدم) ميمادِحا ضوخ ا

 هدكدلنا اداىكرصغةالصةدئئازغدلودتىراترضخ وراتسلاتاؤلصدلا للءوأ |
 5 مولا مويلااذاءا.صشسراوف(هسرعارلب دلما عابجسا ندفتاه ىد داو 0 ]

 مهلا مهيرادإ« هي سكت برحو بيراك لاسر« ليلا ليلا اذاءاذظ نيداهر |[

 زدريضتخ مشادنرق ىلئ اقر عتشو هكرلب درو باطخ هماركب احا سد« لغلغتلاو ْ

 تاّكري ىرعش ول ندكر ر ون هداانطخلا لصف ىدنيشقت ىاسسرابد هونج أ وح) ا

 بودبأ مست هذكدلبا رظناك سذخ ترض هدْزع اقالممديشمز انهن ر وعظ ْ ْ
 رولاق ) هجرت ) مالسلا هيلعراب درو. ود شمرولاف ىفاب هن مالكم دا سان أ

 أ (رخاقطن) ندي يا ىنآ هيد تجر اكس « لوا مانهدينز ك مالك اد
 نع مون لك ف 5-0 اهلها لوعغاسد :

 ظ رزديكس درر دنود سد ردي هيئسدل دعت كنا انة دعي ردثؤمعراضم(لوت) ا

 |ةددرمب «ييلاذذ لها رردنودنارودوب .( هجرت ) رده اكن درتيغتو ليات '

 ندلزاانركؤما أ

 تسمم * فويس

 ا سدي 3م

 ' ىل ل5



 ينعم 217170 ش .. كل

 |ركا (هجبر) ردنوه م هيفا تب ىوهغم كسير دكعد ىلتش رن هدا (نيذا)
 :ناسنادساوا نب لص هل ٠راكمو ىاح ىند«نادانربهسازملو!ئتارهنالوانك#

 ' هتدهسأو هنثلا هيهات هذا ةقاف نجلا, عاو '

 | يرتكب ع كيد ىدليابصت ندتظخو ىدنكيرديضام ندلاعفا (بعا)
 | ضعيرد قكط ىسك. د تا ا قريبدتو ىأرو لمع ب داك

 | ىداكح ردنضام نالاعتفا(داتقا) هتسانعم ىذبعر د رآو ق طهدرانعُسا

 ْ (هان) ىدلياداستا اءوطو لوك دوا بو دياهداقا فا دئاهرب عي ىدلدبو

 د ائذوفهدئريح تولوا ىدعتم هللا( 0 )ددمرال ردكعيدىدلدا ناريجرديضام

 ١ قىح هلوانا اريح سانولبا اريدكو ردربكس ل همف ( هتلر ولوا كيد ىدلي ةريدتمو

 ْ رذكمي د ريم قعب هلاوورت اح هدانعمو نزو هكردهن ا”ىلع اوت انا ىارككربو

 | ةيشكرس بولوا اه كلاس مه هبع قيرطه سلوا ىيدتك ه سكب (مبجرت)
 | ناسا نب راوطار هم تن اربكح
 هنس ىسوامو كمعمس دي ه ريب دت ءاس دف هعدق ' -

 (هيب د ردمذ لعق ىكس فب (ءاس) كدا الون ردرمشا سماذلحتق (عذ)
 ىرما تبقاع هلغلوا ندربد لصالاىف كل ردركجفو ىّارراةلطسهديوب

 راريد رند مبهسيا ىطختو ريدم هسيا تدصم رذبلاغ ىلامعتسا هدهظحالم
 ىراعس !ىبكماعو لوجو لاسر دليب لك (متس)ر درأو نيدض عددنا عربصم
 راب ديدردّدسو ىلصا ردواوو ءاه فاسصةن سدر دهدّئزو ههب> ههئس ىلساردراو

 | هلرييدت بوديا كرت قاسي ( هجرت ) . ردباوج ,هتيراةباس تدبوو

 اهتنم انالوانين لا قوتودجج امصو ءامل اك ةننعدع ْ ظ ا (نخ اق طن) نايركرولو ا مددصتن دنت هده سلوا نوكرب ةكدي هع ارايتعا مك

 | ىرخ آل يطوة سا ندددعت عراضم هلغلوا نديان ىباوار دما ندددع(ذع)
 ظ ىاص نسر ديددع هللا هدف نالوافا هلكسلك مزال ىم ركن ونلواناكسا

 | نات اندو ديت( قؤ) درمان دننايص(نص) ك عد. نظودلا ضرف يعي
 | هفيفخ نون ءدنزخاو راح ى هت (نمأتال) كَيدلوازاك يقرر دبرها كلفت
 | نيتصهلوانيما + نسلوبهيارب هكتاذ هايس (مسحرت) . ردنوجاديكأت

 اهنعجرخلا_مما> داود توملا لمقةبنلاهتحاسعأ

 ىنال(حرذا) ردردةم هرردصم صان (ناوززج فرجروكم مال ( لمعتدستل)
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 هموت

 ىلقغو ىأ ران وف أم) روذيدكومهدرادو هكرا خخ اح ( مكح) دوا ناك لاندح

 قز درك مل (هجرت) ردتجهدانءدمو نزو نفا 31 ىك نادان ىذثلا# نالوا

 نب رق تع رولوا نادانو ىلتفاع هلاتمكح 200 كدا عرش نازيمر ديا شع

 نوكيس ناكوهاموادبا" دج ةليج نركبالث نوكيالام ..(عا شن
 ا اوغتداوررومأم هلاثاط ةخركا ىيمارتاسو قزر هكردول ىوجغم كتبو
 ( علب نكلر دوركم رجا نوختا ىهلا ها لاشتما ىخدءدبلط ( هللا لبضف نم

 لوخْتُم لذرصورارقاىنهيثزحةدازا رورو كحرولك اد> ىرانز م لزا
 هح كا ظس وة مربح ردمرال قا اداذاضر رهعكح دنؤادخ شباشخم هس وللا

 كناةكر داكذ ضشض#رح نالوا هدهيرابصخ كإسم نك ر دماركر اك ض عب كتم

 ردرانخم ايد انى د ىريبعتراشخا هنري ةذارا ىَح وراي ديد رذايطعت م كات
 فوةرح : رذندئازتمروما نالوا عياش هل هللاذانع لها تءانشا ىزعنعتربح

 «*تسزامح ةىعمن ياربي تمص 1 4 ىند ىولوم تريضحس ةكو دلك د ذأ يف

 جيم يفوت ررش كبا ىلاشما لدعو كحربج شحن ارز ردو

 مةتسم طارصردق ولن و2 اىلاعتق ّىَح معاهد وجيدر دكدل هم فالخ هساانعتا :

 كَ لة ءززوا ىو قملوا هيعرم هنهلاماؤاو همع رمش ماكحا هك زدو
 زول ردراةةرون نالوا بواطم هلواهب نمؤم نولواتناك ىلأ»(هلئاَذ تع نم ِ

 ثدعو نودتلؤاريتعت ارو ملست ا نونا هنيجستري د هرؤطول

 شراء ئهلاسر لدتسمو زدشغأوا ظسنو عابشاهد رال#د ذغتمامدّقم

 0 0 هليح نايلؤاهدلْرا (هج 2( 6 د.ةحلا ىلعءلذجلاو قي وتلا هللانؤ) ْ

 3 ن , هدملا ارشؤربح ردهم

 نوز2بهتمةلاههاوحاو دع هتقو قنتاكو هان نؤكمس
 رذدلوعممندلاعفا(بعتم)نادانق ل فاح عنى هاديرق كيج (ةلاسهطلار وخال
 د“ ىحالوا ل _ةقو هلوااس رق ( هجرت شدكَح تخزو شمزو ئ داك ْ

 ْ ى ْ نيا ناذان نامه تجرح ِْ

 ننوهموزحاعىطحو اظخ 5 ةمعسن لا الفك ودل سن

 (نيعه) رولا داع تازُسورول او تمرعر دعراضم ندر اءئم درد (ىطظختب)
 *ةدصا ضع زعشرب ل هللا ىعسك ود (هسحر) ٌريَقحَو يعض هدانءمدنزو

 0002 (ركيدقظنإلا را مهنادا رهرولوا فيعض

 ّظ هنيرزا هيفا نم تاب لو دلي هتكماام لضرب لءر ماذا :
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 ا يقل رذريةفنبا
 نندالبا-دلاى هلال رابالوجاعمجا ادا دلاو نيدلا نسحا ام

 لاملاوتبا) عب ئه ثنا لدغبا (نيذإ ردلزوكمي كرد لعق (نسحاام)

 كرام( هللاكلزامآل) رذيلربخ ن دةلؤا كاشرعةف قلوا ركاسش لم ىغقر هلوأ

 زدهيلع ءاعدولد نوتاواو ردقوو ىكخرب و ريخ نيدال» كنانندو دايت
 قوبهدايند رشد نورد وح راهسلوا عج هريزر اش دو نيد (هجرت)
 ؟ , : + .نيعم ديوادةريخ

 ]| ” 2" نوزاف لثمتسنل لك ناكلد# ىعتدنلل ادا دري ب الان ناكول

 هدو نامز محلا مالسميلع ماكترضح (نوراف) لفاغ(بيبل) لع (با)
 هراذبو هانغسقل) هكردرعتا كنهئسكنالوا قتءلورظ تنسق راك ك ئلام
 تالوادراو وندر دبوس هنقزر قئاذح كنك ر دشمكهزي هليلول دم( ضرالا

 هللة غةليح ىئيدلوا نوثممهيااثد تعسو ىجاهكراي ديددارطت غي رشثيدح
 ثوساناكارذا ل اع ىنغتدلزاهيهلا ةمدوم انش بوياقانكميانتغ بلح

 ىسمريوايذ  مزيوةوف اكهساواردةوب ىردق قل اخ اد نغ كنا دالاور دنو جب
 (هعز) ىديشلنا قسى ده درا لضعد امّدَعم ودر د اكد ىةعرادم

 نبيرقهندواف لام تملا ىدرولوا كتدمأ اره انمغواسث دساج ىدماوا نكم هلل ةع

 نؤذأم لكى طعي وتبللا ىطعبدج ركح نم ناريمان ةزرامنكل

 (تازيم)ز فزاو ىئاوفاردتلا ئديارييق ىاصقنوهدابز ىيرعتردوزارت(تازين)
 دةبر عمرو: دىالق نوا هكر دنوجيالاقثا(نانقو) نيا شكو نوتلا
 هديينانوو رطشار دبكه ةدصاخل .هتاقواو ْكالذا (بالرططا)ن دناكى سنراف
 تالرطضواردشاباجبا رذشان ديورتسك ماحوظسرا ار ذباتف ا ثالرذوزارت
 زدتغا خذ تالانو نالدصو نالرطسو بالرطتداو فالرتسو :بالزمداد

 تاوضا تاكرسوز ع ريذانقء (ضوزعو) نونا توطخريداقم(رظ فدو
 زدذوخ امو دةزادن ا ناك" هيك هو زدهسد ةهنازيم (عتد) بولؤان ودا

 ردزار:ه قرغم هك ) ءزادتاو)ر دتمكح ئوزا ارر نوطس رةىرعمو (نوتسركو)

 ددينوشو ار انمعم ةكنابث عارذو لقانشو لوقاشو كتسريف رشا ىوزارت
 نوجا. لودتيخ ةلزكو باك كزكر در طدض تؤم ندينايرعت قد (نوناقف)

 دوله جد ىرطن فو ناطدتقو نبال قو «رذبا نق صمون دنوناوا



6 
 اناا يسن : '

 | ىراكدلبا ىن دود ايما هكرددهاش بدلوا ىهنم نكد | ليثمهن امة دعق ىدوع#
 وسر بحاص ل ضاف ويلا عش ثةجور ذقونروظثورو ذ < لم كم ةيَدشن
 هدانا دوقع كئانج ىحلاضلاا قثمدلا ين غلادع انالوم ئبابانتلانيا

 ناياوز ةرسهملاظ ) ةزدان )ردشغاوا طاسلا هد هنارتقتح رمش نالوا ه:سلاتبر

 ةليسوهدقدأواولينسهظ حالم عقر ئاظ لقي رطربابد عفد يفرش دوا نكلر د, هه |

 هكتسود يعي ( أمؤاطموااملاظ كاَخارمنا ) .هكرد شلك ةدرئا زجر ولذا نشلداربخ

 هتغارفرد ةعصنتاءا هملاظرد دك دود نسب !مولظم مد هسداولاظ لبا ترمصأ
 نوما عمةرج هراك هع انركش (هبعرل) ردةعض (نهوزرلنديدر دقوس

 . نيدريصق سا ءارولوا تدسس هكود كيور ب أ « نءةص

 نوذل او نفاكيلا نينه الاانا ذيع ه«نئازخ ىتاغهلراقزركساو

 نالواقلخ تادا.(ن فو افاك )د سها ندا اعلا هليرم بك« ىازو فلا( ق زرتشا)

 ةداران كدكرب ده فمش اكماماحالطضا ( هنكت) ردها ا كردي تالق هلك نك

 ِ :نلاتلوخانا)هد تيكا فر دونادأرينمت تراني اهلك كر دبر وص كنة للك

 نخ ماما زدزاز ىدءدياخا سا ةروسؤ ( نكسف نك هل لوقنناهاندرا اذا

 فى زاكديذ(ةللامالا وقال هللايلإ) دنهانتن ٠.5 ةديزلف ةرصت جدْدْللا لهانالوا

 نذقازر ىغ مدره ىكفزر (هنجرت) ٠ ردةراكشا هزاربار ارماناهكأأ

 نيوهاردملاغقزرزتك حاتغم نونو فاك تاط دلتا

 | 2 1 نيكسمنبانيكسفهيربلا نم دم هلمأتو هوحرت تنائذلان أ

 انفك قس تالام هب هغلربقو تاو دب ق رق ىرامضعل ع نكلردريةف( نيكسم) ١

 رددهئسكا ناموا ' ىبةهحستو (نيكسساما ( ندعشكا نالوا ىتح اسم شاعم ْ

 ىوو مامادهيردلا لا كساو ىوحا ندريقف نيكسم هضاوق ىوغل سدول سد

 قةيافوا تاس ارادلا هدجاسحا نحو بودل ؤا ل امرينتت كريد هدياس هضور

 هم دك هرتدخاس ثةو عكمل تولوا ىلام نيكسمو هيلوا رداف كد ةيشكردق

 سلوا لاعللا» وسان اددنكشم راقب هيلا اقوا هننرو ريض ىبسك/اضا هلوار ذاق ْ

 هكر 000 ئدليا هيض: سكع ىزو مم نصاوبار دون ى يد ختورولوا ظ
 ىاشازع ان 5 ةكلسمديأ 3 در ىب همقل ىباو رثدكوا ردلكد نيكسم
 ةديرخا املا فرح ىف رف ذكةدكسممللا ابار ةفو هالو اظعو شع ردلكد مولعم جد

 ردن : اسك ىاكجص ليعف: هدد و ريكا ن ل ,ىم خص لا غةمو ليععمر واكخد

 رشف هددقيةس لوأ + عانتتلا ا نيضابا دنا ميك دك لوا (هسجبت)

 03 اني



 كفل
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 اساطير لوا زمر | طن دجال (نإريزب تاتي نا ) لظ)
 ىعيمدناانرلكتسى خام ةيادشورسك (تن) ىدعتو لظرهردصم»دنتزو لاعتقا ! اهثرادش ا
 7 ب هلاروج نب هدناربورتسوك (ةخنرت) مدلواراذكسش ا

 7 (رخآق طن) ناوهنب مز طتناوريص يدنا ||
 ا ىانرريظلاؤ ىئءتقاتوشلاو“ ىااغاسألاو قدا اره دما 0
 مكر ديااعا غب رمش ثيدح (ناولملا هتانا ناويالا هن دويل نم) ىم كدا رف تموت ا
 رشورد عد ردنا هسوتو تدأترهد ىلهئسكنيمروكسسج خس هننرت نيدلاو | 1

 [سونأس تذلام نالوا هدئدن كقلخ هلأ م:(نيتتنارلاىدجا ىسأنلا) ئةم
 1 يار ندوأن هللا حار كشنغ نعيرديا نغىفىثكق لوا ْ
 |ةو اميه تتحارشلا سبر ردراكر دش دنا هلتقوح لام فلن هدينع أ

 أ نفي" رذقتورتغتكتوق زيد از دكت زا ةنانؤكسو رط(توخ)ر دفعاشم قار[
 ثيدخ ردك ىدتنا راكع عانت .ىتدلفا عج

 | يسرا 1( و ايئدلا ف دمسل قو لعجا هلل كو ديار هيصيم

1 
ْ 

5 
1 

1 
| 
ْ 

 دبات فعصو اهلارةفو .ةبااسع ىلوق ىلاغت وسر دكمد ىدلنا هنت هبارس بألا

 | «اهنكي نحرضنا ؤكيىضنانخ(ع) فرشزلا كيل هيد هليا يض مو
 ,ىدتبا تيدا ) ةيسحرب 21 ردشعأو اهدافاوإ طيسب هداز فرخ. 5 4ببجزش نوع | |[

 ُن '«الاو درعتص ىف عز اكنتعانت نوديا فاسذك» ناح سانا ىدّب . !ىعنا رود نأ

 : قابهت ناكدق ىلا تيه ىح دج ةيزجت مانإلا نم ىتصكحاو 1

 (هعم) قدك د“ ىدزربو :تن :اتموْىدلبق كمر دن :ننئشإم(تمكحاإ]| 1

 ناذزي .تفكحإاي « مدل | ىهتىف ديا م به مكحاو لعار ديو ديا مانا امز ؟ !ىبساأل |

 1 نيدلا ف كنم نهرو كلذ نق 9 عوط ىلع فولت نعضتال كيد |
 أخ تنك فب رعت رد مدّدْشم دركسصأت نون هدنوخاوزشاسزوبن(نسضخغال |

 هدعؤكرارززرابا عوكر كأي عوضتن ةسان هكيدلا هن دشلو عوقوري وتم
 ددمزالاضعا تنوكل ر دخ عورسشم مللابدحو هز :ويتىاننانؤجمياتداسعإ

 225200 20 هسر وشر ديولوا هنانثساك اوند مدرفاهيدع وك روكا

 داتسون يوناو َنْعلوا بح + لغْملون ةهباشم هتالصماسقرإ ونلوامايقا_عظعق ا
 ملعظعن كيتةنسك ندا سولَج كا ىدوعم دهشت بوديابدآتياع ردك | أ

 سس سس

 0 ىدوعف

 ا قا وس ضيحالبا هس نطو ٠ ييصع وكلا ا



 همو.

 ندئاسهدام كرما (نوهي) ردباوج هما (شعت) ردرما ندلنغشت (نوه)
 هرا اركأ هئسكن اسلوب هدنرما كما مد هكزدشلكهدرث اهدل امونر دعراضم

 هلماعم ءالافطلو قفرركاوريو تةثماك |هدنزاكن سف رادهسررتسوكت سم
 رومأ ليهستدصق  (هجرت) ١ ردراش مرو ودها قفراك | دنس هسرديأ

 نيعمهدبع تين تياعران ايحارليا ع ررتسمنيسهلؤا ميكتنا
 نوؤوحو لوه» هالات | دهب هلك اله :رملا عا شسدل 0

 ردو ثخ (نوزح) ىدضور دذورغم ة«تاومسز ديعج- كالوس هذ (لوجم)
 هاك تقدم هكتاووس هكويهدنارو دك ::ثدكر داكد ناسآ ئثناره ' ( هجرت )
 3 : : ا و داس

 ٠.,. نوكيال ًايشبلطينم باح © انعلارادف ةحارلابلطت .
 ىدطربإ هني دايم تعي ىدلوا ديسونو مورحم (ٍبا) تجحزو جير هبا هل جوس (انع)

 [ 0(مسح) ٠ قاح ىدار قد ىدع اهدباهملوا اعضراكت كل ط هددنجراد

 ظ هبا قلف) .:را ١ يقم قامععا
 نوكشس ةقفاخ لكل ىتعف جاه متع اف كلح ابر تمهاذأ

 هديومه نيح ردمتتص كردقم حيدر دئثتوم لعاف ةغيص ن دناقةخ (هقفاخ)

 بو ديأ ب عشت ندا نم حير هكردتاع :رب ناةهحو ْن ودي لأ واىنارطضا وادص

 لواىنارطضاو فلان لراهنو ليل رار دنيتف ا هبرغمو قرعشم وديا برطضم
 رولوا مكوه هددىات نعل دعاسسم كنا رود هساوا ( هجرت ردندرال#
 ٠١ نوكسهمرلا فانك شينجره

 -- نوكيىمنوكسا|ىردتالف#اهف ناسحالانع لفغتال» 00
 قح لبصو توم تقو هب :نوردزاه جو هللا لق هيسدب ىرككوركذ (ههترت)
 ' (ركيدؤطن) نومتدرزلوا هدّتاَمَع

 نوبت بوطخلاتاءوزوزعا *# ىنارديإوىرهدفركأت - .
 بلائدكرلكتم عراضم (زعا)ك يد ىدلياريغتو ل ةرترديضام نداعفت(ركتت)
 ردوظع عا تظخ ىدرةمر دعج ( ب وطخ )ف وخل كف ( عور)ر ذك<«د مرولو أ

 ردناس ااك:لرا رالاوحا ىرلك د ل.ا ّدعماظع روماكسان نوطللاتاعور

 ناور ناس رؤلواهراوشد ساره ملا
 «نبهكرليب لوا كيل لد ىذتياراكز ور“ (هسحجبرت) '. ردكعد ملا ئاك | نبو

 د

 7 نوكي فيكريصلاهبراترو دهب هٌؤادتعا فدك ب طال ىبري لظف
 | -_ سم حم 0



 2م

 1 هاد 2 ردامااك | رد لسح ”هلبللا ىدارغم هك ٠ ىكابح ىلايللادا هند( ىلاسلا

 (عواط)ن وجاريثكت (برا)زريب درعوطرلن ندةوط نوكححورد دولكوت هصك

 هل را همهم (نو رحال كد ىدلباتّفاومب قاوا عيطمر ديضامند ةعانم 1

 راملافخاش هسنلوأم ارا ردوط عنامالبز كه سنلوادا يمك مر دشاهكر دن آلوا

 هوو طع وا تدوزور هللا مار هلياريص (هجمت) |

 توكدالتاههليقام 3 رابطصاب لينامبرو

 (راتبطصا) رددك<د ىدنلوب تادو ىك ل ير ديضام بوه كندلان(لمت)

 (ليقام)روذلوا غطق نوجا ن زو« دنون ىسءزمهر در دصم هدّتزو لاعتفا ندريص
 هكرد هلكزب هلئساتنعم داعشاو ديعتت ) تاهه )د ديلا شان كمل لين

 ( هتك وددزتابز درعا نالوار ذعتم لاحمد كلبو رمسعبم ل ىلر دشمهرز روا تف

 هش هدئط#ل تاه. هتسلق أب / قهََرد فود يعي رعاروكه ركب ر كرا ديدافرط

 ةقغ افلا هواش ورنا ويالله نمناصس وردي غخور عضم ورح

 ماع ل هارولوا ل ثان هللاريسص (هع) هامسالا لل_هال هايتشاالن

 : (رخاقطن) نورين ددح مكه رودارود ع

 ا . ايتملرت) ثداوحلانا »ع هلوزت دنع هوركملا هركتال

 تعاذا رذكعد هليادع حنقو هبركن غرد درمجاح ىهتت دا ىئدرد( ركتال)

 ردكميداهارك ا ةشكاركو ةلزطاخ تييطلركى هب اهركواعوطر دن ديوريض تءاط
 ليمارب ردهئسامءمع وود (لورت) دب ديدش صضا-(هو ركم) رددت ءزكلءذاما

 ندةهخوير دّشا نيكل ننايحرامث دش . ترش هيروهط ندالالاعءدنعو:و

 ريجوم لعام نداعاةت 60 ايسم) رديادانم كيد امس! ءاضق هلريبعت لوزن

 لاصت!ثدا او ركب « كنا هِدناوُرَن ئهوركمهار كيسادع | مسج )

 20 نابع هحرفرولوازعا

 00 هزاكمل ا ىطق قي امرك عير عتشت ل ةمس

 ركشلاغتْشا هديوبر دقلطم دج نطاخم عراضم (لغتشنإل) نوجاريثكت( 8

 تفصة تمعن بودياقلعتهر دم(” ىطف) هركش (هلل) رد هب اكن دياكسن اهنسادا

 رددا ىع دئادش يعج كدوركم ) هراكم : ردهنسانعم عقر و عفد ىط رولدا

 نس دكتمعت هحن (هجر) هئساتعم هثداحو هعداو ردندهمأن' (هنئاك)

 (ركيد قطف)ن امدارلياهلياذلا دش ”ىبط هني < نكمازعجاعدنم .ركشدلا 1

 |_____نوهسالات تنؤهام لت ةحارق شمت مالا نوه أ
 نوه



 [| .دارزءانت نامزوه ناقرعو بادا لشفو لعويؤلو ا.

 نانالارو فه دشح طوس ىدلو | هع مظسب هلوا ةكرسكن الؤأ مناك (هحر)

 (ع)هدازلا فرح رذعز تس طل كنا تدك 7 ىغيئسلاث يدع( ىَف) ْ

 ردشغأوا لي صفت نس تنام هذ عرش ق ين هرغصلا قت اد الا ىلع ذب نضرحا( |

 همم ا

 نامالا با واناسدلا نمل: ى طغت ةعفاطم تاق نمو"

 كنعد ىدلئازث ارتست ةك دلؤأ هدول مر دهدا_ترو ىلع (ىطغت) راغذط( مسام

 ردو دصأم نكن نماقملوا نيا (ناما): هتشا عنف هاسيلار ل مهجس- كرون (باوفاآلا

 نامّرلا تدم شاغاهاذاذ قالب اذام ىلا :ز ياهو

1 
1 

 00 (ةجر) ردكم دةّةما ىقم ىدرغمر ددصضا ةممداش عمو :

 نانزدرو تامر هدتلائلسح و مادم ليقنودركمستياردغ 1

 ) ةيدمحر 0 ةؤنلالا دارم رهد دناد5د لكاضا ةهنامرزدهنداح (ثدص) ْ

 تامزىاك دير تان ذاخه ناشو از اينراو هنمدلتولرس 5

 ا قزوز دفا ]هدو عخس ةدهسر ديااطه نواكا كانا لدعم ظ ٍ

 ا قانغملاد 0 ب تزَدعن اف

 نو( قانفن) كد دلتا قلاقود هكشئوم ىضامةلنالوا مانعا (ثودغإ

 ناؤهلات تزق:لذدلان اف د لدرادفاك انس ننالو
 ظ دمه همزال كنا ةكرولافاوه -نولوا ق قورممص فَ 117 قاروتعو تلذ (ناوه)

 ' نارك نس از دمأو اؤفلذ 4 طَتْرء لوا هللؤا ءدلذرااذ.ا (طممجترت)

 نانسألا قلظةمركشلاب نكف دجال مركو د كالو ناو“
 (نا)ر واكد ةكلا متاع دكر 3 ”ذءاَو نالؤاة داش عمو .وذوان زك(كالوا)

 تةمعن(ركش) رولؤا كغذهشردنا مزكو فىتفاظأ * :شلزوكرزكا ئعيزدنو غوش

 | (ع)يددج هسزاقاقزاقم تمعن رداشتو حدم ميظعتلاه حو ىلعهدناب اهتم

 : ردرعسنم هلع : هدانرركت لدهائد ةليأ رقع دنكن وزما تتمحن تمهنركش

 ماكر, (ههيزت) .. ىكق يطتنن لكد نيكو سود سعب قمجآ (قاطنمإ)
 “ 6 د د ىظذ)' ناشللاب طر انتادلوأابَو دياركم مهاب اتقطل بواكئى ما

 ْ نوبكن هب مخ لكو دب :ىعبريام حا_ةغهريصلا ا
 ا كمقدزها 0 ل وهج 9س ساو ١ ١

ْ 
| 
0 

 ١ تورخا عاش اعرو 5 ىلاسللا تلاط نافريصاف: ظ -

 7 اننا



 نعل
 اك 2 57 لي وطسدتخما 0

 (سدتخ) رز د كلوا هكنس هادا تعم مادقر دكعد ئتلارا لا ىيا(ىديني)

 يرو دس تنغددق هني 0 ركض ند قأك قكا ودداى غرق رق دك سدح 00

 ردزانعشا ينك ايان 4 تردق ةذةيق ليفكت نذلاالت تدشن انك ق دنع

 ا ءروكسحوا (هنعرتال لووول قلواراخ عدى تف زازغلارثدقت 3

 0 ننال نع 'وتعاتن وك مدلوان قو داو كارا ذ

 ا قسو#انودخ اثذلاة وقرن نجا
 : ْ مرولوا للا زوتتمو نوزحو نودتدك لكن عراضم نالوأ با( حا

 اراووهمسا عم نس رطنم هاتازاو (ةوهز) كك( ىتدلواَن  هلاركس ىزورتلط

 ا أ كنانلثد هير در دريك رلل أَم هكوذ هضسن ند اياهاهمءارىرخا ركز ل دين دن ١1

 | عطقاو) ردقلطم لوعشت (انونخ) يد مدلوا نو غمو كون ليشدبز شرامن
 أ ملقا ةناؤيدزب يفسخ اهج - (ههجرت)" زودت ىحذ(قلان كرع لوط

 نانانىدرتإ هللمارع ىدنكودإ |

 ”نآلارهظاهناهال تدلخ وع انيودهزلاتةردق اول ٍ
 (هشاؤ دن اماما اوقدصلاجر) هكمتسانعم تقتح لكتم ىشام(تقدص)|[

 مدردنود ماكتم ىذام (تبلق ) ىدنلوا ريسغتابا (دييعلا اومَمح] ىمهعرك ||

 كيدهتسلا اير دة "3 هقرا ( رهط )ردة داهلج المد (اجاهال) مدري و حو

 (ليذ)ر وسرد ىندهنحنون سرت ردربس كن اقلاقهيازسك(ن حح) ىنزتو ىسكع
 ذوب هكريد هدصرفلت دعاوش جرش مان صيصنتلا دهاعتن ئدانع فيرشأ

 تلخرةدديرانب وازويكيا هكرذكر عاش لنيععجا فير ع هلكي د هيه شقلاونا
 تيبو تياؤر هرزؤا قاد(" نمو لضةود ”ىلع تناول ىسب انك د فج واؤ ىذتنا

 نعرصتم (اهلع ىدنف .ترككاذا) هرزوا قلما لوا: هتشينا عرصمكلانأ|
 مدردلا 4ةدناهخ مسقبأ دهز ى يدع ركصا ( هجر ( ردثطاذاربا

 ْ (قطن) ناملاف عا

 6-2 لص نادآ »ع حك هابط تمزك نمو ّْ

 ناوضرلا هلع نيس عاما نامز زخآرشقتد اكمتس نانيعانيعلاةرق(رعشون)

 ردتؤم ىضامةليا از مض(تمرك )و ديئماواداشنا» دنع تحصن هن راءان>
 ( قررا هيت كن ا (عناسط)ر دكت ءدئدلواكرْوبو ف اعوريكو عك ظ

 شدارا ١ هعبطلا ركره (هجر) كءعدىداواةتسارآ اوىدئاتنز هللا هلمهم |



 نرد ليف ||

 . ىبظنسح ىهلاانو ةذ د ليج راكي ىف طو

 ويدل نسج ر دعست يك اهديدط كنب( :)ردعتاوزعلاّدر ىيدهدتسو

 بنهر تندد و الدو بدعارت 4 دامو ناسح هددع رك هنأ !اياطخ هراثمو ءردنط

 (متانظلا ضءبنا نظاا نماربثك ا ورنةجااونما نيذلا نيا ن)ر رو هكردراو
 ىجدلوا ىواح ملم نط ىفن(قغن) ردكعد هللا يةترد ىهان دامعفت (ققح)

 ند *.داحأ ةيسدق هكدا قاح هدو ىرلناو هلب اقيقحو قيال هةسحرو هأ

 بفاطأ ( هجرت) ق دالي ميلعتو تداوررارب (ىف ىددع ن ءرظ دنعانا)

 هليال انا دخلك نو دين ان نسم ملا قرا نوح كابسماو

 (ركي دةاجانم) نيةيلا نيع

 ىمناك دق ىدلانرقمد# ىاف ىبدعت ىهلا

 نايصع ند هتنغيدلوا مرةمدع ناباش هلق هباذع نس ىهبلا ) هجرت ).

 00ااااياال

 َىظ نسحو توةءناذل اوهعب د ىاحرال الح ىلامو

 ردقول هراج هدب ىريغ نداح د (هجرت) ديسا(اجر) حالعو:» راج ( هلم )

 ١ ناس اهدؤط ليقهلكوذع د

 ىستعرقو ىلماناتضضع ا اناطإلاف ىلةلز نمو

 ملاظلا ضءيمون) رد كد مالت ننساكم ازا 2 : ندا, ثانع( تضخع)

 (تعر 5) ردامعتسم ندئ ابره د:ةغل بار رددوخ امن دنس هعرك(هي دن ىلع

 ٍ (هدن اف) ردشد )ّ نسز مد راقيح و مدراود هووذ نب عد تعلقه ذاينعمو نزو

 باص ىنكي دلي |نانسا علق ءدقدلوا ى وعست كنيو ارضي كو تر اداب

 | ىمهلساسىسواهد هيقوص قرط رلرب دردراتةك ىقاوفاؤراكناوٌدر ثيدحخ

 ندماركر اكد كعكر ه ند ةيذو در داكد لل س1 سم قيرط لقتشم قعيىكىغبدلفا
 ىسوأ أ هساد بايع يذوب ست اتالم احور كرب (ًةيمواانسخ

 دوالوا قالطااكر بد انيلبشت ةتعيدلوا ىوذعم ىب هس كِسواترمض>راريد

 (هجرت) ردشماوا نام و لل ءصةنه دن رخاوا مالا ف رح نانسانانإساو

 ناسا علق مدنيا قمزاب مدرمدبا « مالو ا مدان هد اط2قوج كد لاز

 ىنع ف عت نا ساسة لارمشا ديم ىف اواريخخ ى ب سانلا نظي مخ

 كابل دابع (هجرت) ردهدعاف لود هحوتفممالردب لزج ىلا ”نا(رمل)

 نآنئشا ارش سدأز ا وقع محن رار دبا نط نس ْ
 سسصلا
 اس سسسمل دصتسو
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 هحنةاحاننم تدب خباك :راكداطا س دمت هرزوا قاوا ىراة هك راركر ا

 ىلاغدا هنيدترت كناضأ سه ف درش تنن نانا وارك ذه د>رشلواهلتماأو ةدؤس

 نمدبعلا نينا بحي نما(ةاجانم) ر دوبىلقا تديدكىدمروكب سان نادنج
 ليادباقلا ىل_ءباقلوداذعامندن ولو« مقسلاوءادلاء آو دوز دل نماندهج مدن

 مالعلا ناوضر. هيلع مالسالاه حى دابا نالوا لوا عرص مده اقلب نيح

 حشمدنا وا جرش هيفاكو «راررو وزع هنينمّوملاررما بانج هدئمولعىايحا |

 مايتلااهل نانبسا| تاحارح دب ىد دلداداربا ا سلا هرس سرو ىناللا نورااددع

 ماصعو بويلد !تيسنهب اضت هت زيض> فورزاك د ناسالاحرح ام ماتلدالو

 زديرلمولءمثلبلط بابرا ىيدابا نعط هلي ريبعتار عش ضعب كنالثم بانج ند
 حصيءرملل اخد توقهايند نمءرملا كيو تومي نم عضاوتلاب قيقح + ىندوبو

 ىلاه# بيرق نع ل>رتسا دئهايف دب توعنلا كردي سل صرحو د مودهاذ

 راع شا نالواهبوضترم ىنيدزاهدنةا و ىنار م. مامادهي توكسلا ,جمالكم وت

 ىركضملا نسحلاوناماماود ىدّتلوا داوسريثكت هللاحرشش خد ىرلثا رديلوا
 ىحاص هنا قي دج نالوا بدترت هلبا هريثكه ميعذاك | بوديا ع تدزويكما

 بتكب وروى لكم ناوبد ىيدلب | بدترت ىسحلا د## نب هنا ةبه درس عجبا دعب

 قالو هوالعران' .آ هصف هللا عيت" دن دفوصتو ثديدح فارطاو عب راو

 ردشايالوبةمو ريتعم ناويدربهدنعما لودمولار اونا بو ديا عجيمريرب ىنسمل+ذ
 قفوم همس هناريتف حرش مربى لا بولو ا لصاو ىف هتءزو ركنا كا انممت نكا

 هعلا.طمورب ردت لاعتى>ردءمد,ىجيداواتاءلكهبوضتىم تيعجزمغبدلوا

 هللا ىدببس فرشو نيزوك تاكربورخر هم بولا عياضنيراصوا>رثاكئانرا
 هللا ىلصنينم .الاهلاو نيمالا ىلاينيماهيليانيرادلارومعم اذ نالوا فرمشم |
 قوش تمهاب( ميظمّلا ىلعلا هلل ةنملا) يملا فرحه دلو( ملسو هك ىلعو هيلع
 راشغك نالوا هدنزن فرخ ( عركلا هللاءاشنا )ب وناوا ميعتو لي هكتنالخ
 روذلوا مت 7 ادا هند .رش ىزرابررد

 دي (نونلا) دع

 ىعمعافااطخو ذىفاووج "نمو لضفوذتناىنهلا ..(ةاجاثم)||

 رديعج كن هئيطخ (اناطخ) ماعتا ) ند) ردصق) ىدض كلهدازو ره ( لضف)

 ىهلاا .(هجيرت) ..:رديدض كياود قلك ايديا دموريصقءاطخ ىر دصمر دع

 1 عدس دوج مإأ  دوهفس 0000 ةيييبججل حا

 لع



 تفندل

 ريكا يرام 07 هلون 7 لو ب هلو .رظف مطق ندئراقدإوأ

 دس ارب ىعب قون ىرلن ورب ثنافت ركض روس هنرب نيران نعد ماعرا تؤديا

 ىكدزؤس هلمنبكو هلثلاةرو لك در داق .همع الدو تم أذ صد ىءد (مف ذو) نسون.«

 لذراقلخ شفا .(هحرت) . زولواكعد قف ئرازغاا' برع هكأتاوس

 مانءارسترغوراعو سق تولة هللا لاذؤيتك دوا "رش نادوإ نم سن

 ٠ ام داوكرذاآلئارتوا“ اوضة:الوذجب مدالوتواسؤفاإ وةسات# |

 ردهيلاع لهآت ءاوؤرد هتك هلم دندن كت دك كل: رقمك (رئإ) ١

 أ ن2 سا 5 كرد ه:دك كنار نكو ورلد الند ر دول ههذ دنع درا نعنع اًةففاز اع لها

 ا هيدا حوةفحرتوؤ اكد تدر دهلارسدك ل احن روب عاما «ردزرةهرزوا
 اهدارا ىرات ءم ءول لادن سد وددرانتعمو ( مكلامعا مرسلا هك قلبا صضءلن ىتحو !

 هدا( 0 زنذكعد راددلا هتسكشود فتم ىضاننلا هنددتم (| وشال دك ٠

 هلخقلوت ةدتاورغدا خه هلي ةظتحالم قولوا ناكسا' نزو ىازيوذإلا ني ةكتق ىلبصا |
 ا ل دعقاو نو ازانا مرق ىخ دن اك هزرب هديزادئازغت نا ينم مارزيع نم ةنيمر

 أادنيك ةد حارق قد 000-3 داؤا: ( رلا) زانواديعت ىداضتك عد

 مانمتنلا انه 00 در شوري م دو

 ا امرغم عفدياذا اهض لمدلذهب ةعاسجج ىف اف نم « ماقالو

 ١ نالوا مزال ىما داردتلدا ةمدشم دم دن زوبتكم(م 'رةم)ردإظ هان( عض)

 ا ْ ىربندرلتا هر حا تع اجرب زاملوا اق (هعرت) رربدعرغ هاد قد كغ أ

 | 000000000 (ركدؤطل) ماظن هريو همرغم كوم ك1 ظةلؤا منك

 ميركلاهللا لع قززلاامتادهيدأو غلا خورت < شدعلل نكنال

 جدو هنسدعرك(اهقزرولا ىلعالا ضرالا ديدن نمافو) هلبازيم ا ذك. درفو

 | (هبجر ( روتلوا ترانا هس هعك (هيسحو جف هللا ىلع لكو نمو

 | سةرهن اسر ىزوررولوازهب هناصاب رمستريشع بولو نزح نسى هاك شح وول

 ا : ملاعقزارلوانواأ

 تا اباععم تلطنالو تم د# ليلقلاب اى عنقاو بلقلا نع 32

 ا طا نودا ْنَرَو 8 كتشدعم م ( شعم زد“ ضنا ىد(اشاعم) ا

 نللاح ها ضرع هل رخ هسا هد ىاذباز ازا تعاثنةةللارباهللق ىانغ (هجرت) |
 افرع عيماجترو وز نكلرذدق ون ةدرل هذيل هصخ تدد ىكتا اون(همهعم] مد :رهالريد لوا ْ

 هدنرلْا ولد ىرادانج هر هللأ س دق :كزنصم ىزانين د شوز دالاو ءئابررب ا



 هعر#

 ' ىؤزنم هدتزودجا ةبادمعم (لخا)راردبأ انثو فصؤوت دردراسلف !ناسنوم
 نايلوا جاما: دنو نكح١ار ديعج كمخ دك بكاوك( مخاطر د زيك كءانك
 دراو(رصشلاو رهخلا) هديا دكر ما نزمتلوب هقدمراو هنئابرؤلنانهري ةكت اناسبن
 نذوهن سكر ىحو دراعة سم هدرا انوا ةدازاصاردراتوانايملوا ىلصاو قاسىدلوا

 دارنا نتثاندف تااذرْلر) هليبق ضعب رعشو» سد رتان هزي ىشك ندياز اتنتسا

 «الدا هكر درتك درت ن دإحزدرت رود (مجرت) ردشغاواداشنانوا

 ماع :زدشلواتثحورادم شك وس عا>فا |

 اه الو فون أ ال سدق ىلا ومدهججاصملا ٌيظو نفرش دانا ى اوم .

 يح )ردنددادضا دوك ىند هنسانعمولمو كلامر دبع كنالوم(ىلاومإ)
 روتلوا قالطاهنىلاعت ىد هنسانعم ( ءاقتعلا قدعم ) هلتذاضا ( ىلوملا فوم

 هدازعوهئسانعملوانذ لوس يع اريوهئدا نعمل ور وددى دىل اومالةةسم

 ةدركح رصتلْزي زعنبا ىلامغتسا هلا هجوز كس كف يلح وراجةربصو
 ا رديداناهدثلع|(دانا)ردددن ربدقت ىلاوم مهو هكر دكعد كيلا ةدنؤيور دمار غ

 تلآ كمركو عن هكرد عج دينالؤاهتساشعم تمعن ىدواو رديعج كني ديا
 ىراداره هلباىدأا ىلاوم ىدنلوا ميمعت ىخد هذانعمو هلءلمالا ىويسفت

 ريخرله سلبا س اسعاف طل هدكرش ةلد لا وا اتحدي هليلءاشعو هءاستغئإدل
 هكمريد رقم نكل هلواكعدرولوا لوةنونغ ا ىمهظع الم :ريضو عفت ريش
 نكحجرامرح ناكسرلن !ةكزاناو ١ ديعي حد ىلوادعم نرارت نادارم نذداأ

 تردهوزا.دكرئرلن اهدكدط ادر ترم ]مرح تسابز بو ديارثاكت لدعم ادالوا
 تاق ىراتلاذر ىنده لكم د كولم كس راي غم لرضم هكرلن ذاب ار ايشخ ا قارع
 (اصح)رولوا حد تدان دعاج ان امحار دك دىدصا.( ىطو)رولواتءان' تاق
 سدق هل ول( سدق) رد هتسانعم هرب ركتس شاط قافواة!ه>-ىدحاور دسنج

 ديعضو ردنطب دن دعو ندلئاو نيرك, ردنطبرين درضم هكرددا سم ناليع
 رولريمرد اليل قساع هكر د ست ىحءا دل صاع نونجتور دهرر قربه دزمصم

 تاخر هد رانال ٠ (ليل)ردحو لم هرزوال وقمصا ىعسا ىرذورذن د يئارغ ىيدلبالاسراهياليلا كولن هنعما ىذنكو هويمفورعمن ديازوهظندهي رف
 ىدرغمردؤج هلعذ (ف ل (مالكلا ارح مالكلا) ردندتاقافتا خد قيدانا

 قياس تن(تننموهفت) ردت اكن دة سايروس د يسد نس لع ىكى دب ن ورب فنا
 ىرلكولغ دبع كح اصوهرا نانرد .كحجبارو كطسدقرل نسكن اتلوامد هلي
 ,ندنراو إدا 3 كا وج ج2 ا ت6 دج عع ل
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 كلا

 ١ ْ مدا مراضت لجو لثاو

 مراك الاون ادمه تايقاو د محا اريضمىلوح باقل
 مانالا ف كتناراعلاو) هدئطساوا ءار فرح ىئيدلوا مق شب هيراحركسع
 ىمانعمرسةساكردروك ذمابي رق (مجاجب) ىديشل زاهدنحرش نس (امدقم

 | لتبستهدسج كيرعهلجانوكىسدلاهارضم ةليبق نالوا لئابق سكر هليتبسانم
 || هطاساةطارمضم نالوا لئابقرادرمم مفارطا ممن هد ركل بلق بولوا ىثان
 ا كل ةنالوامياس (هجرت) رديعج كمركا ( مراكا)ر دةةص هلواكٍءدر دعوا
 ظ مك احهراكل داب همهنادمه بوديا لابقا# مملاسهلريضم ىسلاوح

 ١ مادم<يدقسانلا ىفقمحلاو #* ماعدانل دعب نمدزالاو

 | هكر دتراشا هقاس (دعي نم)ر دش زا اش اس جي دلوادسا ىلصار د هليسق (دزا)
 | داع دكر دي عجب كن هماعد (متاعد)راري د سدس هركسع نالوا هرزو | سام ميسقت

 | ردكع د ىنكولوا هكهنس انعم ديسو كرب دغاب نعت خركلآ دوعابو هتسانغم تدبلا
 ميدق ردث داحس أن به دهب مهظان نب هربت وق هوركرا دمد ىدلفادزا : (مجرت)
 (تد) مادئديددكردقح

 ماش تيقلام ىلع رعي 6 ىبحت لق مابشلا ىلع تدك
 همدم رسك(مايشإر دكعد مدرغاح زابلكتب ىخام نذ ههص هللا اك( تنضص)

 هكري د ىحاص هيلع لوعبأم ىديدردن دئاتأامق نع ىط ويس مامار دهباةدحومو

 بو:ج ى دزارح مابشورد مرت حد ىربو(ر ديرب ن دنر هش كيا تومرمض ماش
 رداصحرب هدناىكد ناك وكمابشورد هدانع» لات مدت مايشور دهداعتص

 رولا ديدشو ل.ةثر دعر اضم ن داب ىنك !(زعب)ردشلز انمدياصالا هل ليصفت

 ناركىعضووب ىدلكو 5 مايشىلاه!اما ىدلكم دات وعد (هعرت) رداد

 (قطن) ماسق بجونالب دكان
 اما لاو اناريثدجاو “< انخ نمدرقاو مل- نمدعداو

 همم غف(انخ) رد لعل رتهدّبو ةعوردةاشاوب هكنوكسوزاقو هيارسك(لخ)

 لئاز ىلا, بونان شتاردهلااخ ماعا( دا )رددا هى دض نإ كش هلنونو
 سلوا عدى دش و نكا [نم وام هغمص لعفانددوجج نالوا+:سانغمقلوا

 زدياةئمها نوجا ىليقام هد: عج ردواو هدئاصا فلارد عمك ران(ناريث) ك عد
 تودنا حدم ىيراربرب د هلادامر تراك دداقيا ماؤد ىثتهديرعدالوا |
 بوذيكىراةش>و هليانارذا سم ددرت ترثكر دن اء ىنالكور دن ابزعمو فايضم |



 تال
 ييسس /

 - اا ىرضموقلا ثيدح ناكردهب انقل كيتئاولاطبالافاتخااذا |
 ىدلوا ىبكدكيبشو ىد_مراك ردرايضام ندلاعتفا خد (كبتشاو)(فلتخا)
 ردع ( مجاسعب ) هنسانعم عيصش ردلطب ىدرغمز دراروال د(لاطبا) كَم د
 | ارسو كا دوس رش اطو ةراكت اردو دصمءل<ةور دعا هلعج "نيب هشاكه نمد درغم

 غرم همريخا ته ونرونلوب مادخسا هليست هشدح رددنددادضاك ماوس

 ا اقتلانيغص هَدْنْعَص هكرب دودو تقلا باك( معايا هحوم)]ردأ د, ن دس داس

 ندتفرطر دم رمان انج نالواركسعرا درس ىولع لعهدنربك مانا ىمذليا

 لعدد ةدلدا رستم تداوم ركصتدا ازغدصن ىديشغلوا ميلست» ر وكّذم مشاه

 هججول هر هبتع ىلغو أ كروب نه مشاه سد بولو ادهش ىندواىدلؤا سم هةيقش

 ىداربو هر ناكل ثاو نب ماع ل ةطلاواهدقدلواهداداضر هباضق دوا ىدانا
 ىلعرول نه لد دين هللادمع هيرب ىدلو ا ىرا.ظف عض ندد <«رحذمرصرازه

 ةدروا عارخ قولا نور هدودلوا تداهش تامقرش ى دوا ىدل.اهتشادرب
 رزوالد (هجرت) ىدلياداشنا يبت ردو ىضت م بانج هدكدلياشوغآ
 مزال ىكت بدص هرلثا جاه ب هرضهلوا دهب هستيادل امتشا مش رز بوشيراف

 (نحد)
 مراصرارعو دىيع قو يي مزاح داحاناو ىاعام

 (دلج) هذديالاغشا بح اص هكرد هثداح رب( تلعإر درتاد هنيغص جدرعشو
 (براح) لدين دنار دك د كياج لها تدالحو تناةمهدانرو نخر دل عج

 راكو د> هب ريدكو ىعدقت كندمدتم (رارغوذ) رولوا نديرحرد هخيسن ىند

 ملغش ( هجرت) ردشغاواريخ اتنوجنانزو مزاض فودومردك«د ىحاض
 بحانص.فدسراو محي هدعيع تددد# مزاح عيت مهن لاو وريكصصر دن

 مراسل
 مراضخلا لئاو ىراس نعود مقامقلا جذم يع نع

 ريبكد يسرد ةءاس حد ىسكت اردماقة ىدرغمر دعج هدنزو دجا سم( مقاسف)
 نبادكردد] بق (لئاؤ)ردالم ئعمرجب هد لت ورواكى د هنسان عمري تعش
 عساوو ريثك هلارسكمرمذ> ىد رغمر د عج هيكزو مقاف(مراضخ) زادطس اه

 هكادردمهغنم ندنتةءاطم مدءاظفاهفوصوم ىنيدلوا تفصنكلهنسانعم
 افالخ ردد ردر هدهمابع نولؤادارع همرضخ لها هكرد عج كنهمرمضخ

 هداج لوصا ءاف نهوركجذم ميزي تسد (هجرت) حراشلارعضاقل

 لئتاو
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 يس تبول دي "او درك ذ مر دتعت هدنولور دهفرعم لتفاضاور ديرعم مسا ةيادشو ع 3

 همام ةدسا ىدغلواتد اعروتايوَتلا لغماتماق قيقح سس 1 نكلر ديد حد

 ىسانغتساهد مئغمن ديرتت مايسشه نبا ماسأمإ لشد كلزدز زب اح ىلج ىندهسعتو

 ىدةيلسا هدنرب (ةبصعىا) هلوا ب هاذ هئجاردناةدتعت ىاننعمر كمردبسع

 هذوصوم كدفص رد ندمح ىدرشم ر دعو هلأ رمس ص (نايسع) رد هس

 هي كن 1 اوهيالو اة مصع اوردقم مه بولواربخر ديارع الا ثاثمر دمترود تفاضا

 ط : كروُشدد ل عجيذ لوهحم ىذام ندايعقت (اؤهرص ( رولواتدص

 كرد همدعنبا ( مئاه) بناوجو فارطا ( لوح.) كيد راب دنليق هينا

 نالوان انكتارورتهريبد نازا دنارقو رسل رانرتيدم دنس رك نص كنا ى هرعس ول

 أريخ ىجيدلواديهش هنع هللا ىنر نيروالاوذ رديسهدازر دارب كل ص افو ىلا نب دعس
 هليرلب انج ىرعشا ىاسوم وان الواهدايريماهدقءالوا يوعسم نكي هدهقوك
 ىيدلوا ع رص قح كنا تفالس ىدملاهتماولعا ندا ضم ترنضح 3 ديد
 ىبا ع قود ىلاط تعم ندربزوه هكب دروس ىرعشاملهدياتعساك ار در هان

 وديا عضو هرزواراسسب تسديئلا عامصر ول ع مئه هك ل ديد ردو بج وم

 د يدلبا داشنا ىرعشوودقعوارجا ىنهيردي> تعب هلي دنكى دك هئاسئاغ
 ا ذي ىضراسن ا لعاو هعبانادعابرعشااريما ىشخ ا الووهبابلع ثرتكمريغ عيابا
 ده هنادم_ مش لو نأ اًقلشوخ قدح هدياريخ ىازح (هجرت) انيثلاواةح هللا

 مشاه ىديا شلؤا ىرل ره رلرلذاهدل وول

 مراكملاى دما هاش او ناهبنو د ديعمو هنمهللادبعو قيس ٠

 (ناهبن زد ديلغوا كنامرو نس لد دير د ءازخ ( هللا ددع)ر دي دم عروت نبا (ققش)

 هللا ىدح ىريز دكعد لغو ا كرا كعئاه (مثاهاا)ردهلاهدحومهدعبنو
 ديراعش اه نبا ناهبنو هللا ديعد عمو دس ( هجرت ) ردهمتع ىعنادكشادمأل

 ش مداح هلئاس ةج نيد ىرا.خ كنادهش

 مراو داو انةلاب تجاهبرشاذادهجاس راف نيك دقق أني الةورعو
 برك ىعب رديت : اعد ةلج لاسةّدسا قنندنتسهدام ىأن(ىأ 1 .ال) هلعذ (هدرعإ

 ديييوبس بس -7

 تكرجو بار طضاردثوم ىذامندنا ف (تءاه)ن وسل وارود ند

 اردندهدامو ىراك ديداضش هيرجو حياسهلام ول هبئوك ك دحر د_ك< دىدليا

 | اونومدي اذا ديعب سرق ةيرعمبيرب (هجرت) ىجذت همراص(مراود)

 ماد لوادإا غ خم ”وهزيذ ناقش ا 1 ىدلوادك

 يل ١



 6ع

 [ارابسرب راقفلاوذ لوا مكى غب « مامت مدا ٍبْرْض يسهل رس قرف هش ا

 . ”ماقعا

 ْ هماعرا ه قنا نم تنس ودع ةماظغ ةعدضع نم تكشف 3

 | دكشليا غر( ماغرا )ردعجار هيهرفش ىلعافر دئئوم ئذاق ندكبتنت(تكت)
 هريركسحرر ديدرمضم هدا درتراريد هةنالامتر هديرع كروس هغاريط ىئروت

 هللاب رضوا ىدلربا ند: همج نو دئازمسك (هجرت) روئيدىدتياكلر وك اكا

 مائاراد :رمعؤأ هَ اخ ب ولقس هزرو اى روب ع ماظع

 . همايقلا ىدإ ضوملا ند اصو يي هماصعتل !بيح اد قعان |

 ش ضر كبادهع مال( ضوح )١ ردر اهتةلاوذدا عدكم يم نيليركا (هماصعت) 1

 نيسليك وو هقيلخهرزوارثوك يب ندردرديح ترضخ ىمقاس كر درتوك
 تيالو ةقاحر سم دك درحو هنانخ ةدارةاقسا ماو . زج ردتشلك ةدرثاوهد |

 7 وك "فاسد بلطتخ دوز( ىابرإ 1 فا اودلالح التم هكرذرزلبا ىداصوو

 تسل سرد اهيراشادناالصإ ًامظنال م شكردتدحو ى ترثكر ثوكزو الي شك

 ضوح + مان ماصعح بح ادم اضترملا ىلع نب( هجزت) شكربفا ورا ناز |
 !ء ْ مايقزورهلواان ييسقاسرئوك

 همامعلا مع دا لاه دمد#ب همالعلا ىذهزراىنوخأ 1

 ندهيو اما همالعلا خاص دهد لوز لئالد هكر ديون رهم (همالعإأ

 ىدريوهماع هكابو ىدرا طر اسد هعثاب مدر ديضامن دلي عمت (ىمم) رددودعم

 مالسلا هيلع لوسر ىيرل هماسع ىدنكه دنءئازغدولا دبعنب ورع هكردكعد
 هكايرد شيد ميثادنارق مه (هجرت) ىديارلي دروبي سابلاو سخي هرديح بانج |

 مامه لوادك اب سابلا بوديا نيراتسد ىدنكو بمانالا اردن لوا ١

 همامال ا ىدعد نم هل نمو دي همارك !1!ندعمو حا تنا

 رددأ سه ىقلوا ناب ىادتةمهدلعنو لوةاةلامم(تماما)ردلوق لوم تدبول

 ىبجاص مالك ذ وفن د هفالملا ل يةبولوا نمتؤموراشتم ساسنلانيب اعقاو |[
 !ىدياراشلوا ماشرلنوب هيا ىريبعت املوالا 1 اها ادّساو مانا دالمو عدس :

 ننس هركصن دي نعي « ماظتنا تماركن اك ا نيس: دنرق نم (هجع رم

 ظ (قطن) مامانولوا ميكى ريغ |
 م15 لوح اوعرمص هوجو ن ! بيد دب ةمصعىاةهيضعاربخ زيا ىزح

 (ىازردوركاففل(ةبصءنضوإ) كرار ددلاجر هئراو هقزقن دددعنوا (هبصع) |
 لل ا ا ا ا الا ااا أذ 11# 11 1 ل ا

 «- يس



 عوج الدال ف تب . مارحت دب مارح رصسم هم عكر دشعأو اداب تان تردو هدنأ رق 5و

 ىءهرابثم ىدنق ىنويقزوتط نواكةيرش مرحور دهدابز ن ديمركي ىماعنا

 ناربيْرع ردنادمفموق (هجرت) مالسلا هيلعر رعشربا مام( (ماقم)ردراو

 ماعم هِدنيَِعَع ىدل از زعقج تين نكذب يك هني نانو رو
 ماهكريغءاضهلا ىلاعا رس ذه هطفزو ىنلا نودحي سانا

 ل_هائن موةردموق هداسشعمو نزو( طهرإر راكم دنلئاوانون ف ةرح (سانا)
 هكر دفدا م هاباامو (ايش)ر ذي عج كعب رس هبا -ك(عا ء)ردابعلا 1 هكودتس

 : موقلذا (هجرت) ردوئسانعم# ىطد جد هلا رمسكو ف (مانوك )دكت

 مادع .ردزور زيت ١ "1 ناحهراز راك هرلب دلوا تسوده او هرياهجمب

 مالساولخ دانادنممل لوقا دي ةن بان ىلءاباو تنكاذا ٠٠ ١

 انيمدوةسهروإ دتدشهب تدهرد هقءطرب ىرب ره ردفورعم ىلأنز جكس كشك

 ىريبعت (مالسإر دقجوا ةكرتر دروك نم دنزخاؤا ففلالا فزجر دءسرأف ىخد

 0 ميكهرلذا د ميدنب مسرولوا ناوفركوي العا تدم . (هجيرت)ردلكد كا ندهتكت

 محا مالسالا ةحماركحسحلا ماما (هبقدم) مالسو نءاان هتان زكيزتك .

 كننراتريض>  نسح ماماهكرروهدمولعلا ءايحا ىلاعتملاناوضر هيلعىلازغ
 جو هلبأ م ردح باح اهلنا ةعاخحن وكرب ىديارامس ىف الطو حاكم

 ا هسرديأ' دام حي ور هناي نسح لغو كي دروب هدادطت نادت اشيا

 هكححب ديد بوديا مانق هنسكربندنادمهن وسغاو ا عاسم»د نضاوناكا

 لدنك زر دبا هدعاسم ىند رازي هسراردبا تيغر رانا ردقنره نيةمؤملارعماا

 نوسلب اق يلطتو كرت فامملوا شوخ نونسلب | مادختسا فز ن دبا اكد نز نسح
 روكذمبودبا ظ-هدكديدر دتداعس هدي راد قدا باي رمال يشار 5كنا هركرب

 (زحر) نيعمجا ياعمللاناوضر «راد دروس داشنا ىريخ ا تدن ىيا

 هماذهةمراص ةرغشب د هماهلا طسو فديسلاب هيرب

 4ق اطر /نديزع هكيدادادراو ( ةماهال) ىتدهدثي ةحو ىطغو كش ان (ةماش)

 مهتمدهمج#: غامد مدءدقزلوا توفن اسنا هكرلريد بولوا نيدقتعم ىضانت
 رديابلاف ديد هركرب هدهشدزو ءروهط هدشرود شوك رب هدنربةر ش بولو

 ردشاوا راو رئاد ودا لاطداو ىقنفارار دبا ناس رايربغو ىحن نيماالصغم ولد

 اكردشد د ربع فس نامه داع نكل فاحب ىدكدىرولرد هلعذابو ف (هرغش)

 (هجرت)' ردكعد ىجي ديا عطقر دفدا ضهلبا همراض هما ذه)ر دل دب دغيسلاب
 دعا 2 امدح 1 1 1



 كدت

 مزر مزن« مرت امرك ري دلواه ربك هيرح شن (هجرت) ىك كيس دديسيسرأف
 ْ مادمبرشابب وكرار ديا هرجا

 ماصخ مون لكى ىدعلا ماع ذه مهتافنانملانادمهدللا ىزج
 ودع ىدرغم ردريظن ىف عج (ادع) هسا معمر هزر ديعجي كسلا ارمسك (ماع»)
 ىكح لاتةردرددم ند هلعاةمردلادح هدانعمو نزو(ماصخ) ردنعتد

 زور رايدلوا للا فر هزرب هنعت دو ىربزه ميكمرلنا جشم ب ىلومهديارجا .(هجيرت)
 : ماصخاأ

 مالك ن ->فاوقالاذا نيلو ع مهي رين يدوقالخا ٍنادمهل
 اولاق نولهادلا ميطاخاذاوانوه ضرالا ىلءنو تي نيذلا نجرلادابعو) تدب وب

 نادمهتن زول دنيدوو>بوخ (هحرت)  ردياراعشا ىسهميرك( امالس
 مالك نئوخ رار دبا هلا اتلشوخوادا مرندج بولوا

 ماعطو ةطبعف مهدنعتسي ب ةفايضل هرا دى ىهتأق ىم

 در دبلط ن دءركبرني ريظن كتمعنزٍ(هطبغ) رديوت_سم بولةمر دش وا
 (هجرت) ريد كثر هديسرافردرهاظ ىرلقرف سرر دبلطهإيلاوز ىنيع ندنا
 لذيراهديانيسرولو ا كشرراذكمدد# ب دن امهم مدن ه دب ارمم كا ساو رلث ا
 - : ماعط

 ماقمدتعتلا نكر زن ءاكدب ة :رعاما اركلانادمهناالا

 هدئئزوهلدا(هزعا) بز امتعال اجو دارفاز د يمد كنادمهر درج كاغرك (مازك)
 نكلراريد ما 5 زءاهياياواف السادس انناتسار ديتلق عج لزيز ع هز زعاىلذأ

 تن (تببلا نك ر)رديضام( نع ) رداطتس ند هتسئاوا: زيد” كيد ماركا
 2 رنالوادعسارخ ىربزدتر داك رده:سانعم قاحوبو ب ريوهش وك هدع د رمش

 هليني دح (نان؟ نكرلا) يخكياوزون داادتباهفاوط زنا مالتسا ندنا هكر دب ترش

 هكرد.ةارع نكر عبارو اش نكر ىنتجواور دنع نكر نالوا ىوبن ودمت

 راهعموناستط ل دوز آ شاق هكردع ار ذزو» فيرش تدءاضرعوالؤطؤر دس ع
 هكرده دن: :طلس عباردا يم ناطمل بس ىماشرخ اور ذناصقتن كراقعندتوشرا

 نيعبراهعكلات يني . دع ردو ران' ىئيذتلوا داش ادي ن دتساسا هيلكلا
 ردشمتاوا اهناةدنرخاواءابلافرحاقباشىئاندادعإ 5.٠ 1٠١( ةننس) فاد |
 هذي ارق و 7 8-5 هوس سل
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 مايو عيب هسلا*انضحأو مشرد جبانقاءنيعانطملا سشلابحرانمو 2020 : ْ . .مايشركشي لانا دْمهاْرع مج

 نيام زر ددل يس هلع مص لعضو مسا هللا هلمجم ند سهدام يسر(بحرا)

 اردمضس ىند (نءاوط) ردكم دراورثا هدنرا دوجو ند ارك عير د غجم كن اعلم :

 مارت ءامال !ىتاد اور دوب سراوة ىلادق لكنمد

 «تعاضت هرحارازر ا كج ران دلو ا عجب هع ابفاسراف تعاجرم (هجر) ا

 0 ْ ماركه لج ىجحاسص
 مارض ل عش ماوقالا يااا ذا وجهلا دش بضعو ” ندر لك

 عم دءاب رد هدنرردقتدحاو لكبر دضوع ندهبلا فام ونت( لكب)
 مانرهعس ايا رييغصت هنيدرو  بوسنم هند در هلال م+م( ىددر) رد هنسانعم

 مان طخ هكر درافو رعمول تعض قار لهاعم ىسكيأ تولوا من هجوز كن هاك
 هداشعمو نزو هلبادإمهم دقت( بضع )راردبا معز يبد ىديارل_هك ابيهداحم :

 يلوا لوءغم ردكميد نيسر ديا نط نسرد ,طاذغ عراض ندلايخب( لاذ )رد ةدس|
 هككلان(مارمض)ردروضةمند هلعش هلناءإوسمريخأت هكر دلعش يفانإو لصتمزيعذ
 هسروشي رافع ةازغنيسرتاصدلبا خيتو هزيث ىس ربره (هجرت)  ردران بهل ا

 ا مارمدر ان ل عش رترب |
 ياحب مب ركلاو سبق نس ديع سلع وهونم +3. اح وجبه دو

 رديءراضمكبهلعافمنددياج(ىباس) رديرا دريس كنا دوه كلف ) ديعس)

 | لوا دب هرلثابواواداك قيقح صاناج (هحرت) . ردكم درولوا نابهكت

 ظ ماك ناربك مي ركم هو ديعس |
 ماده بربشك ايولاىدلاواكو دب ايهرارش اولطضاواهاظناوبضاخت | ٠
 كنس هقبط ىنلكيا كمهجو شذا (اظا) كي دراي:دلاطوراي دريكر ديضام(اوضاخ)

 هللةث هلاعتفارد ىلص لصارن يرض ام (اولطصا) رواكم دبر جاوا نون فرج هكر ديما |
 راد :صيازاب دابا لو اهتسا قد دان ىدلكمزال نالت هياط ب ابءانأ نكيااويلتضا |
 (برش)ر دتغلى درر يشر و! يغابط ند ثنا هكر دلمخق لكن (رارش)ر دكع دراي دزقو
 هدابردر#: هك ىو (عا دم)ر دنوحيانزوفوكشكن اررديعجكي راش لف ا

5 * 
 وب روسو سس وسم ب

 ىف ١



 9؟؟ 0

 1 ' مارهماركا ىلساوب دعو ىرقيددا وج ه ع قرح هيا ءداز قرت لكي م هئزرتا |

 ىاودنويعلارحامسراوذدب انقلاب عرشت ليلا تيأزالو ٠ .(رخأ قطن)
 يزهر رديدرْعَم ر جار دعجب هلهذ (زج )ردقار رح هاو ىدرةمر دعج (انق]

 دولا نوخ هيمادىد روم رديعجب كلعاف منعا هدتزورضاو (ىاود)ر دكعد

 اوه ءيدلدا نوككك هرب اك تزن مترك (هجرت)ردهتسانعم

 : مادمت يداوانوجرب سانط ا

 ل ماكر ءوأ ند همامع دع هن ”اكءاهسلا ف عقر لبق او 1
 ثك اذا رو. "تسل رن ناقل لوكا دج ( ميهر) ظ

 هلكت (عاتق) قلتو اوباوهرد هله +( نحد) يهرلا نمي درا عزت «ءالفمادقملا
 ابرك # بولوا عر ناعآ ىدنج كأي راسم هه (هجر) ردزوت هايس

 ْ ميدو مر دبطرا

 ماذح حو م1 ةدنكد د6 امصخم :وعؤلكلا ا دديه نا ىدانإل ...

 هديزحررتش اني كلام وكر دشازانا- .رقعاك هلةمعحت ئلاردهززوا ىلع (عالك ١
 عالكلاو ذو« عمطلادار اران وعلما يش وجم + عاكلاوذوامسوذ ى ّىَغ غانا »* ردياد' را

 هدنءردشلمم ىطسو ( بص )عروالوانج ال ةانة>اموقد عدبلا ل هاهموق

 دهن ادت اتوعد (هجيرت) رد ءليبقرت هدم هبارسك (هدنك)ر دول عروب

 : مامي ىدليقنيربره كما ذجو اوةدنك يجى دعو عالكلاو لوا

 "7 ىتاهسو ىدح صا باناذإ 3-0 ىمهومهنبدلانادمه تدع

 كم هدول( م ة) مدلنأ تمهود _صقو تعزعر دجاكتم ندعم"( تمعن

 ْ' كم يدا ضر عر دضام نوسة دام هنأ (باأن ( زديمرال هكرذ هةسانعم '

 مدلبادضت مه لهانا دمه دن (هعيرت) كج رس نافلا# هلعض (هنج)
 ماهيسهدرلضرغ مهر درب هددت دشوق ه

 ' ماثلرعنا دههنمنسراوف آي ىداحافهوعد مهي تيذابو ...
 تعاص# :رداهو نازوت بهدي دتبا تباجادكاب يرث نبل نوعد(هحج) ْآ

 ا 0 : استرا

 0 "ماب وركب نمار اذ #3 لزم ايدش ٍنادءه نمسراوف 7

 رددنسك جمس لس يكجإ ازعالزاعىدرةمر دهدشلا هلءييمعدقت 08 ع١
 0 (مايش )لردنزو قارب اهصنار دفرصةمرغوديتزو عراضم 0 2(

 ١ 0 #*جالسربب بنيمناريلدناراوس لفأ (هجرث) .,ردطاةدج ووو هل
 . 2 ا ١ + هه ددساو  ه ةاؤجردتوا# نو - - - - 17 1" جيم

 9 : 1 ا فو ١ ند جدع أ د#
. 

' 
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 امججاو لون ىحانفايسأب دي اًبارضو|:نعطدنهنساانقذا
 هللا تالارئاس(بارض)ر دب رض هلباقوا ( نعط) ديس هينكك نديو اعم (دْنَنبا)

 ى رديضاأم هلا هوم مدن( محا ) دولوا تداك ن دعا انرثكاور دير :

 بولا بوربوزب يف يَ 0 تنل هدنهنبا (هجرن) ردكمتذ ىذلب ادي ْ

 ماظن ىدلز و ىذر ذو دورت

 . امعلاوايررك وعدي علك اذو #3 ملا طنيناهرير ىداشر لوو

 هلز هلت"( علك. دذ) ردع هللا هدحوم هدعن هر روسكم المدعم دقت (نافرذ)

 كس ريباك ى در مام اهدنع هلق و رددغل عالك يد هلفلار ديرب

 دوس نالوا هرزوا تون ىاوءذهدكياكدمالسا ليحارم ةواىريغصردن 1

 باوصبوص ىل< ريرح بوذيا ةيئاكمالا مالسلا هّيلءريمغيم هدئلت كندْسمع ٍ

 قيدص هركصن دئريض+ لاننا ىل:ةربخيب ,و:اوالاسرا ندياكب حاصريمغيد
 ىع كرابحالا بعك. ردر وكان اننب ع دا ىعنأ ردوا هديدره دان الخ ريكا ْ

 حابصإبا ارددلنا ارغصن( لد رو ريا دك نلاتطلاتلا» رزداق لوا ى.هداز

 ىدنود (هميت) ىدلواهديردؤ هتشكةذير دخن تسدر ذيرغج كو ىذنبا

 ماع ماعنا دابا هييرك هاا علكوذ ءنامز لوا قارب بات ودبات وعد
 ايظاو ىواعمىادلاو وحوده اكل اموارسسوانامعتزارمتت" -

 ريغفلا نالوانب ولن : تمالع بولوا طقاس يع«رؤاوهدمصت تلاحهد(و 22)

 ظ ىامججا ِتمالع ياء هارب ل غلوا ترابشا هنكيديا كضرع نالوا ف رصإم
 (كبأم) رديرممةأطرا نبأ ه2 (رمسن)ر ديس ةريشب نبال ؟ذ(نامعن ]ر ولو لق

 ردندرعم هلكعد , لظلاوذ ردق روت مريع هلبا هلو بوح )يديعاضت

 ردب رباح كنيعاد ىدبنل وأ 7 نك وجا نْرَو رديت يم كنهيؤاعم( ىواسةم)

 ىَدّيا توعد د نيس هلد بشوس هلبا كلامه رمسب نامعنو وربع (هجرت) |

 مالط هلرب يش هدك درب | ده نبا

  الساوادع انو انرخو لي قرح ىناون هت نرررو

 (قبازرد هيا هدج ومو هلو دقت (ناهبت )كرديدرد هلدا ىازريخ ًاتودل»ذ رك

 ىاربرد هييلصو ىو هزمفو رولوا طقاس نون هلماضاو رد هنت نيئاهدتلصا

 نب عاطم( ىيق)رديريج عادو نبا (ث رح )بدن دليعفت(قر<)روناوأ عطقْنْزَو

 نب درع مع" | ارديماش ر ى.ءالا ولأ( لسا لردهللاديبع(ديمع)رديتيست كباطم.

َ 

 (هجت) ردفولطعم قياس تم سا جددرك عرس هذاعمكوذنايفس ْ
 أ صوصصسيسسم -حصححححعحجخ



 هاذ

 0 ديزلان عردن ”ود ا هئاغّدسا هح وتغممال (جذملارددلسق رب هلع ع هلعشأ ماذج) | 1
 كبا ليو ردت مع هلك هنساتعم ءاوو فيح ( بوو ) رولوال_خادهيادانم

 ردرالمعتسمىد هدياذعو تجر ديك رامضءدر دبا ذ علك هكر هكر ديد ض

 لا ئريدقترولوا د بوصه فرع م لعقد عوف ع هلتبئادتئاردشعد
 هكر دقو» ىلامعةازسسمال اريزر دبوصنم هتبلا هلا بعت نكمل ز دكع داحيو هللا
 ]أ هللا ءاشنا رونلوا طبس مدس هللا ىزج ركب دهركسصن دنوو (ىا) زاوا ف اضم
 ه>ذم( هجرت ) . .رولوااعددب لسة رةرشرديضام (ىزج) ىلابغتوْلرام
 ماش ىا نالوامل [ظر ديك هريوزك اج قمح و هزم اوناماذجى ديدأ دن بو دنأ

 امظعواذم نوحرلا ث”رقامو دي انتامرح ىف هللا ن وقتتاما

 زكسؤلواراك زيهربزدلاج ىننو بط اذكرك ذم عج عراضءندلاعتفا(نوقتن ام

 ىب هلجر دس لها كو دود سى دتمر سيدرا زهرا هنت تايرط) لم

 هئام رح ىء ]+ ردفوس وب( ري دادس عروس رح اخي دلو اا برقا هرب ى رب

 « نوجا تدب د ىلا ندقجانا زسمزع 1!تدشل ( هحر) روداوا ف طع

 ماها قوي جه هتياهأ اد مظعتو برق

 امرك اوزعاامام دق توملا ىدلد مهئاسقا فولت اموق هللا ىزعج
 ندمدقر دعمأ ندنامزءامغا هلبأرعمم تح (امد5) رذؤو رسم هلاك ه دن و( ازرخا)

 رديت ل_هف ( عاام ) ا رب ندنامزلا يدق سن هللاد مف ردذ ةوخأ
 مادبودنا رات قوم ؛ 5 هليارملا| هرينديا لاشف نيرا هيو ىَح ) هنو 2

 مارت روك

 اميمرعاسجاوقالاذا س أبو د ةدغ لها مهنا ىعاةعمر

 ادعامن درلنا اريررددعم نيرازننءار دل دنن دموةنالواهدقباس تدب .(ةعجب)

 نالواهتف درابز .- اف) ب ودم (سأن د( تعاجث(تدجف]ردتوج عيابز

 قددهذخاوم هدترخا قعب ردوو سأنهدلعت نالفهكردهيانعمون خد سأن

 أر دجر صم هدهاده كررت« دردقو ىحد باو هحركازادازاكئ مكر دقو

 جراندنا يرغول واع كالت ىعينو24#|!فرص ظملو كربه

 قغيردناسكي هلاحاتدالسأ ادال هكر ,دىور هت مالسالا خو ردكم دو ذكرا

 لهجرغس هلو وهم (مرف 2 ردهدبلا٠ لوا لوق مكر دكع دز[ وامن لعاف

 (هجرأ) رديسفص كببدج نالوا ه:سانعم نا

 0 دل ا فيم 4 وق هعسر لوأ
5 



000 

 رديامادقا:شينجهيار ىادوسئياس (هعبرت) ١ ردندهعير يفيردناسايسوا
 هل ' ماها هلسئاوأ اعيش ارك هليع دقت نإ

 ١ امدلاو توملارطةتانالملا ضايح انه ريب قدح فصلا فاهدروش.ا
 ١ نددرازا (ربرب) ردراةذكست ىحد (اراننملا مانمسو) انهرءدبو (انهدرب ١+

 اديب رلهرطقر ددنؤم عراضمندلانعفا( رطفت) ر دكعدررودكة يرابزز دعراض» ْ

 (هنجر) رولوا اديس ندعابشا ىيصن تمالغ ىلا مدر دكتدردبا

 هك اروليكود ميك نطوح كرس رردتبا ترابز هكا ب ويلا لانصيا ةقص
 ٍ ا 6 3 ماق عدو توم |

 امركنو ةريغالا هيف يلا 5 هطموح مون ناك امادا هارت ا

 اردفضست ىتد ترعدلدب (تريغد)(ةييركموب) رددكرعمنامز (هظيفح مول
 هلتريغ دك الا بانتجا:يزلياك ىديصح نيه داغوزور نسدهروكس .(هجرت)

 5 يعل بنما : و م رد مركت .

 ايمغح خت لاح رلاتاوضا ناك اذا" دي ...امنولا ىلا ندي نيازي ص لجعاو .:
 ذراو (بلطلا ىاواح-ا):درثا هكردكع د ىدلب ا راهظا ليج لعفر ديضام ( لجأ )

 ٌيدلداٍقيلاو لضفا ريض د هدنو كديا هلماعم هللا ف طله دياط ىنعب ىدلؤا
 ىدلياهمغمم زديضام هدئنزو لزازت ( ممْعتِ) رد كيد ئدليا .ارجايفا هدلحم

 تءسط تشر دزاو نالوااديد هدولت اقم تلاحندئازغنارداجم همغجر دك د

 راهظارديارعص (هجرت) ندخورغم عم خلنا ردياتلالد هتعاصث تبدو

 ماناهدنمالاك هدمد ىيداراهمظا تّد> +نوحا كن هسالزا توعءدركا
 امنت انهوثروا ق> جذمل خريجو كو كعتريص دوو 60 ٠

 كناندعنب ةعمديادشو ةلمجعم حف (كع)هكىدنلواداىلاوحاكفالساهدتسب وب
 مدديلهاج ردند_:؟ لئانبق هيادمصم ( نإ ر ديقابالاج ىلبنهدنعدكر ديردارب ا

 يدل ضاق ماسه نبا ردرمضم نب ىدعُت درعلا ردشإك برع ولم ندرانا

 هدزو روم (جذم)ىبك جذم رديوليبق فررعم ىد(ربج)ب 35 وستماك | ا

 (مدن) رددهضسن جداهورو (ابه ونر والرد هلو ج ىرج او ىع دعت كن همدتمو

 (هسحرل) ىك تمادن ردكم اراهظا قلئاوشي ردر صنم بكب لبعشت

 يدلك ا كسا ىح ىجذ سمو راي دليق ثرإو يربسص بو دب اريجو عنو ع
 لل ا ا ١ ماحتلاب رمادب
 ٠١١ ليلا ناك انا ارش هللا ىزج, دج مكيف جذملان مان تدانو تذل

 ف اند ظ



 ه1

 هرزوا ىنيدلوا قطان هعيرك م عاجما هحاوزاو عج شن نم نينمؤملاب ىلفائنث 0

 ثتاكه نواتعنمو نولوا ىنانا 509 ومىرانؤامه مرخ كمالدلا هيلعرب مغرد

 ردراوب (جولا .ناَك)ردراو فالتخا هدنداوا جوبن اكنكلل ىدلواىوس

 .هللاذبع مو هريهف نبع اعالو بغكن ىلا + و تراث نيديز هؤ غ نيا ءاغلخ
 وطننح ١ ةنازم اني د ورانا ١ ءو استدل ست ختساب و مةرانبا
 5 3: كبد قطن) )نيعمبا هيلع هللا ناؤضرهنسح نب ليبحرش ١ ؟و عمبر نبا

 مائشوا ةماعلا نكر ىلا ىيوق تبدع تعطاىااولف ,
 هدؤتوتم ( تنصع) ردكع عدمعس ذل عاضمن ئماكتمكل اوه ىدام(تعطا)

 هالئئايم ع نةدئازاخ مممام) ك كيد دلبا وسو شه كح اشم ىذ امزدهلبا

 عاطم (هجرت) زدكعد ىناش ىكنإع هددزو باح ( 1 ٠

 ا عع .ماعنا ىاشاب ىتههمانعوم شذ هعوق مدرايا مسلوا

 مايغطلا ليواقاى هلا د اىماتمربا اذا ىنكلو

 ىدحاو رد سن لد ( ماغط) زديعج كل وق ىيدواو كلا اودا(ليمافا)

 * نب مستملنا ماربا ىزماربىلو> (هجئرت): ٠ سانلفاساو لذارار د«ماغط

 نفذ دوج هكتضصرب د معايا (تياكح ) مادقارازغر امانا تودرا ف الخ
 |ىظنرح ركسع ندلوصو هيوم تارك راد دلوا لد هام نيغص هدنس هعقاو

 ابورآ ةيجربت 71 هنوابعم سد رلد دلو أ عنام هير كةلوهنوانعم هيهحو هلأ مرك

 توددقآ ىئود تاره هفرط كنس هيوانعم قا ارعلها ىادكي دز ابهنيرزوا كنا

 ش كيم قدا لوا دصكو مالسلاو كلوا مرروا رذ>ردنا داض لل |قرع ىزش

 عقاو عازن دئرانأيم دووم .ىنوفذم لولو ارد ركسع ىدن؟ | هنا رإرك ْ

 لاعرد راي داليا ىلقث هرب ,خأ ندلحم لوا:ب لوا لاف تاكدناو لهن :دزطريىدلوا

 رادملاو نوزحمرا" نك تريضيب :هذن ادام هذ 0 بورد :ءركشلهيوايغلم

 'بولوا تري خ زاودااظم هإبدعاسشا نيدقنب ثعشاورن ثانبكلام سد ىذلؤا,
 يع اوان نذل لوا ئراثا كر دنا لادح ميظعدليا اونيتلاجدهداجزكتا

 ! (رخآقطن) راي داق ىضار ىف اضت نم ترمز توروس

 .٠ اماقت نيضحإ بهم دق لقا ذادهاسهلظ قة ءاذويسلا ةنارلا انتل

 (قةف)رذهدالابي تنذ> ى :راكدلبا مدن ةعقونيغصكيرغ لئانق رسول

 رديات كسيرببو رولوا برطضغ ردغراضمندلو ابان ندتسف دام ناننخ

 د 1 1 رد. اريغصت ز دمعساكزِذنم ننا.تالفاا ادلع مده عدوؤلا نيم ْ



 (هجرت) ردشغأوا طا ةسانون كا ذك تفاضا هذلكتمءان بولو !ثادلو نصا

 مان تبسن ةصح هيئروب ندزسراوهدعكه مرالغوا مب هللالوسر طيس ىيل مه ||
 ' ملح ناوات خان امامالغدجارط مالسالاىفاوهكتميس 000

 ردكمريي هغولتإ لبا شودزدهلعذ (ل-) نامزهدانغمو نزو (نادا) اعيج(ارط) 1

 لهبانةرازرشزب مقياس .(هدجيرت) ١ ىدلوا غباش هدغول, اقام نكسجا ||
 ] ماترارقا عدلا لح مانا ن دضهربا + عد دعد :

 متو دع مول هللا لوسر ديب مكملع هشالو ىل > واو :

 (هلجرت)  يدلزاب اسرت(مشربددغ )رد اصوو تراث (تيالو)|]
 مانالارفن لوا هدي دغالا تلون دي هرلزسرظان ىدشلم# ىيدلتباصو مهأأ|

 ظ ىفكح مكنماضر هثمال »“ راسا للعىتلافاصواو ٠
 مهزسالوا ىذا رهممكح «هرازس تنصو ىدليق يبوديارارتخا (هجرتزأ]

 ظ !!ىشب مار همي حا برلوا |
 مب ادك تعافالاو دب اذهب نمويظ ءانشنمالا 0: |]

 (دك ( ندرأو ساب هذ راناسيمرداتةةساتادا(الا)ابجاو هممت فرح (الا)

 هانا سهاوف هنادا نامعا هكا هسرلتد مك . (هخرت) ٠ ٠ موتكم نوسدإا نيتك |||

 ماودرب هللاترسحو نزحوت توساوا.نييياأأ|

 | 1. مويلو ةهيرك مويل دج  هوركتت ىدلا لطبلا نا ْ
 ردحلد(-) ردن دنراعسا كنت ( هنيرك)ر داو عيصم هل :كصرح (لطبإلا|

 رازقا ىب نوجا ملصو كج عرتسراكتنا مي دلو نادينمدرمركي دج ا (هحترتإأ|
 .تريضح .هكرلر ديا تناوز .هكربد مومح رح ريعيضاف ( تناكسح ) ماناةل بؤ ذا
 ردراو مهريمك لئاضف ند مب نساايااردكي ديد بوزان بو ةكمهيواع ههياضت ع
 كيا ىند مالا هنلع زعؤغملا م ىديان دئر اك كن وك هذةماهأض ناس مانأن ْ '

 هداك ديد وس اد َكَراتْسَوُسَو مدلو |! هديرات راك ته و ظ ىنئىدلؤاىذاناد .ٍ

 ىدلنا دانا ةرزواقاوا ناوحاكا خور مر عشا ىنذوازكر دب ترضخ
 راديسهرخش هه نال كن هرواغذ دكه و مد عا: ىت هوز ل كح نت هللا ديعاسعقاو |

 دوس آهدنس هاجس ىشاجتو:ثرعتم هيهيشوح هيرهوش ىمهخس ىك دي كتر بش ||
 هدئئانح ساعد تهلادع ءدقدلواتوفهدلخع لوا هلبادنع ىدياراشلوا تحار ||

 رايةلالاسرا هيهنيدم بونلولا هتانبئاغ دقع هباياصتلا «بلءاسيناناطاس |
 ارز دولا نشل نانلتم وم لاش هل لوا ئردارب نينمؤملا مادلا راستعاوب ||

١ 
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 موخىأ هن وامور وك كرادت لوازإ داود دس عردرادس هدا نم نيسرتا

 | 22 >5 مووياندلا نم ئئاخج ىنتتتاو"اتفلا نعتؤهلا
 أ ىدلنا للا قش رثاكس ىم ىسغي كدلوأ لوغشم زدت طا ىذان (توهل)
 ْ نيستا غن تود (هجرت)' ردانجا هشسعرك(رئاكتلاء بلأ) هكرذكعذ

 0 3 مز زو.-ر دةحرزاوا ىفناق م هل كنآؤس :أم ده تءةأع نيسرو واواىف اف

 0 ظ موعترتل ف تالاقغلا نم وي نمعرت رق تناذا د2 تو ٌْ

 ئازوكهكردو ببسهنلامعتسا هلتفاضا هنيعر ههنا نعموورسم(رب5)
 ا درورمسر ديعلا رك من نكن الفرا ةيجراح ن دنوزحتوراقادزا.ن دنونع

 | هني هيواز هيئاتكمر دكعد ردبس هنغلقغوم مزوك ى عبر دطمع سم ه دالك
 |[ رديعجس كندا ذعهناذل زم عدقت( تالف ) رد هلرظن < ودجوون ىرثكذيد نترك
 |لفاسكو ةندلا :تالكشملا لالخ هدرا كا قدره ذارم رازور دئادش
 1 كتدهربنو ةئايزد راد معجم كن هد هلراعجو هلهذ( يسون وسدهشقلاتالضعملا

 ْ | هككوتو هقحاجإلم موعردكعد نيسردبا موعردبطاخ عراضم(موغت)وومد

 غاب نلع - نيعلاوي رقهدكحصسرلرا نيزاب (ةحزتإ . - كموو ةدوص

 . . - (وخاقطف) ٠ عون حومورباندتداغش رك دلاط
 3 0-0-0 ئرهصو ىلا لا دهت

 | امريكي (هخرت) رب ثماؤلا طنا هيا تارك ىظافلا كات 5
 ٌ رخام - ”ماهامبأ كيوي مع نقع ا طمرناع خفاساج خد

 19 705290 ردم روع قارنا ْ
 ْظ فور عتمه نركا !ىددلوا كرذاربت ال كر دومثكت ذكعد( ى'ناإم ع1 قنا | ظ

 ْ هد قدعمىد هنفآقأ مهو ردنمالعا يَدْلْوَأ زر دازب حو مالنكلا

 ما ارك كال الان راحوا والأم تلت تشو زوور دوام نارانطرقعجا

 ىف ىداه نو د هو ىسرعو نكسد © تو

 زدالازنك (تعزع) لرد مارالد كردنخ. ىيدلدا نكاشملكتانلق(نكتنإ
 رذشاوا ريكظنل رغحطا (معرل طولا (توشم) تدبلا ةسصاضو ةةاوزأ ا

 2 ش ماك مز اسك قيانطمءدلطفو ل وقم مم دمهو سدنا ا

 ىمونمكر مه هل يكنس نك وب اه: ىاكودحااطمسو ١

 ما (رجتا] رفقا ىو لفاضا و دناطش ىذا زدتلغوا ىزك (ةنبس)أ

 [اكاداو) زدفرتهتم ريغالاو زبد ته دحال لبا نزو ا 4 را هافترمل |

 ىلصا م 2
00 

 © كالا هب



 تالا

 ىارب ىيعمجو تيان دنا هكدياشر ديطعنابزث رمخلا ار عمور د لصةهقدئرخاو |
 ىجُّلم 2 نالوا هئبانإءم.تقوو هلوا تكراوك حل اةاطمأنو هلواهيفاق

 رديشلك هدزان اود ىدازوج :ليزنت امي: لِيلح نأرقهكر دلع قلوا هدأ[

 ر ركتردبا ويف مظع تاغ ..(هجرت)  ررذ ضم هتقومندان:عموف ْ
 موك بقابر ديا ناريس نوي لاوجا مظعا ءراهبح |

 موسرلاو ملاغملا لرب دجس د تضقن ماع نع مايالا للسي

 ارتؤرلي ندر دلضفا ليان دراتب تزد هام مراسم هكر ديع كسول( مانا) هدثاف
 تون همانا ثدأ اوعورذن ده هكر دما ثمر دن و مازاد ند كر ديلتحار ٍ

 زوال دعاس ردم ذة ةنعك( نوش فلا نمريخنو) ردانالبوذتادش هكروذلقا :

 ذقت هراتجم ليل هدئانا ارك اور دةو »زان روسو دَراو لمالا :روسور ذةورام

 (رالؤلا قرات لدللاالو) و دب دقن ىاهصكلر ذب او كنب ىو دتناذوئدئلفا| |
 هدْرْدْنْوُكْنن كلر دقو تةؤ هذ ركم رونا ةالمندزل :ضكور دو دئازال هلت هيرك

 ردّدو ص هنهدصك زذلضفا ندزاهب 'لفاونا وع وسلا ظ
 نْصْرو ةةدياىحد رانك نالؤا نيدموم حار 57 هكرذعقاو هك ناز تورك خف ْ

 ىشعتان 4 رازن دك اسجل .ىلاسالا بوبا هناك دايزيطخ تار وهطوردشا دا

 هدهنزاوم ع نكل هدام لمآ جبد نوعا نرانيت سرك اوه قهاكرصم ترانا

 قيقا عقاومدر دق ةل لة سنار قالط قلعت انوا لا ضنا ىجر دعاز ليلة ظ آ

 تةيمبدالجج اهل هك ييملزب داضبتمد ويش ةياسلغل ءادادتلا# :راكدبد رد هن ىقم ا

 ىدنكودو ىدلوا مانع ردوم 200 وم تكد - 1

 هدرلارضص ن روك انامل و هكرل انشنن( ملاعغم) ردهضدن خد (ناضمإردبكع : ظ

 : (هعر)- هيقايوإت 1نالوا بيتسنرك ذتيفالنبا( موس)ر درايب ىركدكيد

 || ._..موليرزا': هللا تريعهديارانيخامكا ستوب قلاوحا مقلاسمو لوو موداك ذود

 :ّ مورَتأَم كش مار دقركف هه انانملارادف دلل امورت 00
 ظ داضتإ |كلطامو ثو دنا بع مآل ه ىسأ مه ددراؤب ردضا!ىءزجملا رددوا
 ياواد ربا قاف راد «(ةيصرت): كد وَ نادر هدم (دلخي) يسر دبا

 !نهرةكماعت موذقادشغاوخول بك دس دا ىم همحن « بحت نيسرتسا

 .! موئانةنتملل هل .امديعاباسملا تع تتلو مادننا 1 ٠

 ظ ًانادمول (عون) زان اوه كد هذ كنانانغا (هينم) زاقرتضاعت نما ندنباب غفت(

 ظ 6 هدي ١ ةحتف# . ردك د اندلا غلا بيوليتي هغيض لوم

 ل. سس ا

3 5 



 كارو

 ْ 0 2 قفل ىادوا ردوا وق ىحد فرو عت

 نالوادري هذختضو ىرض ىذثكو قالخالا *ىنبس ئراوخم»زدراد ىنجواو

 5 0-0-1 (هجت) فينش ملا (خ ولظ)ردهناش | |

 2 .٠ مولظوولوا ىشكن الوارنصمهدتءانسا د |
 8 موتصالا عمت ريايتعلا دع ىذي ندلا مون ادلا ىلا ْ

 ند يهل ءاعتاود كد صيدا (قافو ءازج ةرؤوأ قيال شو هريخ (تالح)
 0 للعب ىدرو 0 ا و ٍ

 ةمساتعمأ» خم 0 ول) راو ديادا دعت صا وح هصن حارش ورد هدريطوما ْ

 نالواهدتباس تن ' ىلع انودئاَع عراضم(ىذع) ردعقاو 9 ا

 كاعسخ (موضخل) زد هضنف ىذ ليم هغيصرغلا عم لكتم ذعر دهئاعامولظ ظ

 بولؤا عجن هج ةيريضخروضخ رارزاو هدةدلواريشخ زوو .(ةعيرت) . وديع |
 موصخ هلجرلةزوطد دة ناؤيذ | 1
 ِ 77 نم كدلملا دنعادغ ع اًهقتلااذا تاهل ملعتس ا

 ) اننقثلا )ردهدنز دقت ةسافملا ضوغ ىقانف ناسإلا ع ولىف (باسلاىف)

 :دند هلا ءا مسا ) كلم )و ديس هغيض ريغلا عم ركتم ئذام نذلاعتفا

 دموأط هدا نعمو نزوو ل_<ق (م وْدَء) ردوركخ ظفا (رد:ةمكيامدنع)

 ىلع ىعس دنت خ هنناواوأ يمد اهدقدلو أبا ست زور نيش هلم (هجرت)

 .ج عوعض هابط نيلدا

 مومولا علطتترابل لا نمد يسسانا نع ةداذقلا ملا

 هيملاو كناحهج مه «* ترد ىدلواندسأب كملسكت دل هلخ (معم) د

 مومه» عهندتننالا |
 وحلا تكر2اغزنمال ع ىكامللا تقريضتامرمال

 هيانعموت (رخمشلاو مخلاف) هكفلؤادا م تانناغلوا قاسو هه لكك رحب

 - ىذم نفسو ىؤلع ى ولعل ووو هلوا تأر ايس هس هلي رقىلانلانوىدلوادراو
 نالؤا هلنا ةغيدوهدنكااو | , كطضو موجن هكردزاور ' نر 2و ترانشا هيا يوضع
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 | دع عتيدزعت) ف ةجاهينوم |
 ظ .مفيتملا مكي رلا برولا .ذي ىالك ن معو ناضتال. . |٠١١٠
 هللاهدشو مذ (عكد) ردهم 2 قابودة شم لوانوت ندجاباتويشا اش

 عما وعكر او) هكر ددارهنياطم ندنبعكا رول سهل « رد مامصه دن وبو ىج كعك ر

 صرهخت سدس هعوكرن دهن الص لص ناكراوراب ديدر دكعد مهنعماوله(نيعك را

 ضاخ د“ هيب دول بولا عوكر هدير الضدقلاسناندا هرزوا جب دة لواط سن داس

 تلعاس ) مامص )رد لوب يد :ىدويهم) 3 تعكر هلمقد رطءج ذ هكردن ملدا

 ابيهم دع يي منو هلا لوعىل كبح. (هخرت) نددعج

 مالكر دو نوع قح

 ماع :كلاسمإلا قويت اجت يي ىامخ تانقاانابنملا اذإ
 رز نالوا نديلطملا دعت ني .هنفصنددب وين تاسعو نولوا نددرم د دهم هرم

 ْ ردشلو ا غر اف ندتفلا ةىنذوا ثولوا رداد اديدبت هداج ةعقواباطخ هما اوعْنبا ْش

 لكن (اانم) ئدنلوايدقت نوجا نزو نكيا (اياثملاتليقااذا) تدب دةلصا
 أر در داج هعخب ىدرغم هكر دغت هلبار مام ؟(مايخ) ا هلم

 أ را هماعمو هلا ارمسك ( ماعرمضإ) رل ربيان ندب رالاد اعا هكر د هير عديت دأ نه ه دفوب

  هسرولوا ه:سانئعم ىزؤدهديو ندكهلرد فداه كدا هللا هلموم مهد ئامم

 | ماقمدرابا ئازيش لجو ماشلمدبا مايه لابقادكت وج (هجرت) ... هلوا نسوسأت
 :  مالظعلاو دل هللا عطق ذوع وي ماد للومرت ايم

 ١ ةيقرجشقا نثدلارمصن هحاوش ردعطاو هدائعمو نزوثد:بسيهدامرشنا(رئان) ِ

 رارويس ىا عفر ه«راش مروع مكرد سهر وة طأ ىدارب , اهدهعطق عطمون بوستم

 (للؤم )ىوريمالزات ىحافرب « م دلتا ىجافربم ىدم ا دروتزوتط درو كس

 | ىدليا تداق عي. ىدشلا رديضام (دّوع) شةليق نيكس كر داو عمم ندلبلأت

 اماسح نيكسك ىديايسدروز .(هحرت) : .ردراكوكرديعج كمظع(ماظع)
 ظ (قطن): ماظع هللا ع 15 عطق د دتدأع

 مولظلا الغلو وسما لازإلو دج م ومملظلان ا: هلناوامأ .. د
 ارهيتض كنع هللا للم وسمتتو مذ م/م وش)ر دشلبا دودصأناط> ا هيدر زاعسر 7 ول

 ' فلولا مسيل أن داع هئيس وا هليساور زن عنب هللادبع 0 بح

 كنك ىرب اهدضوفولاوثك مديانو دكرديا* هيث دب (ةنالث ىف مؤشلاانا):

 | 58 ديد سداح هكماوأ بوكر رنا بوااوخ لب يرعب سور علل هيغلوا ازعدلكستا
 01 د

 هدوم

 اج وت قي. ووجوب ادن لآ سبك اقل دست » ٠



 ان ا ع

03 5 

 -_- .: ب

 أ فولوا ظفح ل مدنح قىيدنك * ميقم بولو هلياريش مث نالؤاهدك أاءتسد

 ميرك فطأ
 ىدوى مهلا هلل تدح دو ع مركل ارا بروفأ

 انا هفاوطلا لقت مالا رد»دهبعكن كركر ددونارج(عركترج)
 نوحناديدعت ىدوعلوا ردهعددو ىسهرر<#ةقيشو كتدلااد_معهدنارار دبا
 رديضام ملكتم نددو>ح لسمك (تدح) ردطومضمهد راثثاوب دروناوامالتسا

 « عدلباهفيقحلاف مركحا كس برين : ( هجرت) ردكم دمدلياادفنب
 (ركيدوحد) ٍ ميدع مدليق هلذ.ءدودوزواهدئاوب وح

 مالا ىرد ىف ق دض بريض نه د ىعثاهلا الغلا نمو كلاذه

 ردكعد هكاط ىركذ ىنةد دمر يو ذا رقو شان ند( قراو

 قاجكناو همانع ىراقدلوا سنال هشزلشاب كتزع ديداستص هدمانا ل وادا نم
 مشاهلا عتوردزذ كرش (هجرت) ردهضست ند مراكم + نكمورذر ديسالءا

 ٠ اق هرزوازكسش ابر ديا برعض هك

 مزاض* ىاضن !امراصإ د#ئ ماج ار عشب دوقة: رمخ

 همعج ىدرغمردعج ( 0-00 روج ىدعترولواذئاقرندعراضم (دوعي)

 راس لضينو عير دن غئسو عاد قاد اغراب نئارت (هجرت) ددرتمس اك

 مداقالاب ىل لنا ل اجيدنع دي مقامقلا باك هب ىجا

 )ل ان)رديعج كماقح نالواءءاشعم هر "ان ؤريثكد دعو ل نيكسك هلت( مهاخ)

 ةدنمهناج ) ةسيرل) رداغج ٌكلمدق دوا كنمادقأ (مدافا) نالوح

 3 .ازحر) مداق هد نءتدةدقدلوا بو« مراك ادنبمذ

 مداق لاجرلل بورح ثيل دج ماه ىنتدلو <ىلعانأ

 هدنولر ديد (مشاه) ران دروب دانا ىزخزو هدو درع ريتش الا ا

 ردك درس مدا عمو نزف ( مداد ردداغ 50 قوز تاالد قنا اخ

 ١ ١ مات قامت ورش زنبوم محق ىور با دك ىلع (ةعتت
 -اهتومهاقلد قلد نم د“ مداقم اهءقثف بدوّضعم !

 هكزول(عقت)هنساسنعم شعارا عجب رداوعةمتدأن لاععفا| تةوصعم)

 رح ومو ىك حتاغمو خاتمم ردما دّقم كدر ةم ردعج ( مدا.ةم) ىكحرابغ

 رواوبو راف هسازول « هلي هدئرلا مب لفأ تاب” (ةضبرت) '“ارداذتبم
 نَرَم

 هدوم سا سلا دع



 مان 1 رار اتاك يسرا باجل * ىزيخغيد ها

 مادقم دحوم لك نيعمو دي هدو هس . درمصان هللاو

 ىلاعت ىح (همج 2 ردد وم ٌتعص هسا عم أ دوالا اريك هلبارسك (مادقم

 3 ماودرب تن اءارليا هاسم دوم رهوبٌكزيم غنم هلبا نيدزز ديرضاف

 قاسم وقد نمانهف سنلنادهجاب لك لتامسمقلاو شد در تدهش

 1 كفن وش تداوشراباشيرقو هلبقره (ةحرت) . ندددنريدقتنان(نا)

 (زحر)  ماسق ندياجش هدعاج ْمسهذولثار دق ول

 مرضخ "فرخ فيس عقول لست ل نا هللا اسلم تبث 32

 لهاا بيان عر دوب دئ ارح كر ديأوج وحر قي ديد كَ زكي ولاه يدنا

 لراس ى :رتادام دع مصيشر وصهل اضةم غدرا مدعم ىف نم ديرما ذم م عرتلاب

 ندمالسا (لسنإل) محق قح سال هلو «مدقما ىرخانرقلا تاق« مصعتم
 هدائاسم راهل همم( ىف رخ) ندب ابر هذائنعمو نزو (عدو)ر دقاطم دج عراضم

 0 هلام شعم ابكت هنن مكندياا ديد هثداحو ىدسكو ى < رابرداف ىارو ل عج

 | نكلري ريسغصا قوس ةدنولو ينقفاب راك هلباول همم ه هركضت درأ همن (م رضخأ)

 ٍ (هج 5 ردهئس مدغم عطاق فيسردهضس ىند(م ذو )ر دكعدنيكسك

 | نسهيرض مراهق ةلاوذ تناشم لبق « مظع برك ساوان ال سسركمدبا تنعل
 ا مينا ىا

 هع يوم 3 الكت

 ىبمحاو ىئاك هن ىججا #4 منصعملا ناي م ولفت

 | ماهباىرب ندقمر ان شب (هدئاف) ىكهلماردموغبرب هك ىثاب قمراب( ناسيإ
 ١ | تداهش هصسم (ىنكيا] دوب د ىن دلع ت ثكلاورن تثكلا هكق مران شأن

 ا رار د خد مدنملا ةيابنما مانشد توقف هريشم هءاعدهالهم هحايسر ديغمرأب

 ىدٍبتعر درصن ( ىو دردإر دقمرانهندواهكى طسو (ينجما)
 ْ زيمدا رديعمأ

 | نيتوكنيمكنولاكرمك نمراب جوكر درصنخ (يفش:) دون د مان كن مرا
 اردهحار ىدرفم روم 3 تحاور هّنرافورط نالوآ لمسصتم هنهنآ اريد كدا

 أردن نرالصغم كرز نوبنا قلد ىرايض رددججربىد رغمردجارب ىراموغن هيرواو-

 خسر( م هعم) ردهركنسو عبصا يىرادرفمرو درتان شو عباصا هسة راي ديد

 كي دمرديا ظفح ماكتم سفن (ىجحا) ىل_ كزالد هذإ وقر دكلس هنساتعم
 (ىمتحا) يمل تصحاسع هدانعمو نرو ردع )ب هي زل

 |( 2) ردن دس هدام تاج كيد مرولوا راك زيشرلب بل هلال ٍ
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 (ع)تدلاد فرح ( مئانهلآ) ردنا ىمراف ظل نالفا ةدقبانس تن (نم)
 (زهان) د كبوايض (اسةض)ر دلضةمهدنحإ رش فظن عافددبعأت قه كلم اانا

 هيئات وق ىسعإ رادجات رداوعفمتذلزعنت(ح وماي( تذهم) بلاغ
 هضسادوم (ثرعلا نا“ يام غلا دكعد ليك اكره ذالموراكع جم
 نيثمىرعىن نديارابتخا هما عرببك ندهنقرع ىدسعي ىأن هدئاربمخيمأ تبا
 نارئارتاسز دندتسا هاى دجاتلا حاض 2 لدلك اهل لوا نيلسرملاتاخ
 دكسعونررب هليسان ات سد هيقوص قرط باصعأ هليدس ىرا دز 7ندناريمغيم
 || ترض! ىدردراشا:ا عضو تمالءرولوازايتما يبس ةدنرب رهورل ثليا مسر

 دعب هلأ قداصرغعخ ماما ىف هما ىاكران ددعتم ىرلكديد هيمظعا رظعا ماما ١

 ىزراتث لالا قلو هيلع هللا ىلص مها حاتزرس ىدليا صيصنحت هزلي نك هبل
 ىنو ىراتضمعب هلرظن هئزاةدمروع ليد هدتود روهظ نامز جاننالوا

 حار قياعز :دلب فرعاريز راد ديد رديجات كي دنك ىدوصخت ىز لسكر ه
 بؤيايا يدق عضو رييغت ناكجاوخ هدايم مارك ةيفوض ن وجكنأر ديعرشش

 رار دبا راتخا ىب هيمظعا هساك زال تئرغ لبد هبوود تمدخ ىا_ذطتّقمرب
 هدثجوردنوجا ناك امىاقبا هىكدطوداك داوات هيد: شقت ىهالك راند: ه
 (هجرت )'.: ردشتلواناس ند عاؤناهكردراو ىنهصو ص لاسر لرش و أ
 مارك مارك اراد ا” يذم مش لاعز نادال مكسرانواندعتاه لا

 .٠ 'مالسالا عئازشو ىدهلاىلاو ع !هراضنو هل الأ نيدلاوعدن

 نيداياتوعد ' (هبرت) >. هنشاضعم نيدوي رظزديعجب ك دعب رش (عيارش)
 ١ ماعلا رلدأ نياعس تد ادهو مال اءاره داهح راد اهيرمصتو ىح

 مانسحراققلا ىرشي ىنورىذ: ع هدخ ىو فونضءدنهب
 رو ىدنه يم (دنمم) هدنون نكلرد ع ليج دة: كن خبس(نضغإ)
 (راة)ر ولو صالخ ن درركت بولو ا تةض نر ايتعا نطق ىاسنعم هلكسمي | قبس
 دل اق يقر ىدنه غش (هجرت) ٠ وددارم كوكهغروكوا هكر د يعج كنف
 ْ ٠ مات هتكتا ارادا ىو دعر عظةرهم «ازغ بو ديا هبا

 ماني لالخ نم تلق سعثدج هدبج ناك ضد 0

 يوت يسوع راثبد لالخ نالواتا ارده-رفنالواهدنن كشش ىكا دكه دوو ةعد ور دعم تنل تتلو

 روانيبج مهءدزغبب  (هجرت) .'. نك باصع تولون(ماغ)ر ددْملواهيعست

 ىريمغي ا

 وم مس

 سم سس



 © هو

 سس |

 ي.1: :٠ ٠ اج د مج دعوت 7 هولا دقات لت ههلطسم حتا حس جوس وحجب مقصات تس وب هام ومس س77

 د« مد توملا ىلا توم لالزانأ دي منج ناو منفرطغفا »* ددول فرط
 هلباذلا ل تدناد# مهقم ثيل لوالاءامئولا قو . دبع مسند :و# ةرفْثلا اق مانا

 ردتمالع(مع) هيئسايكةم دنع(نود)ردلوةغمندلابعتفا( ىتنج) ب طق ثيل

 نداشعا (ِف وم)ك اله (نيح) ا نالإاو نهري دلع افندلاعتذا( نبت س)

 العب (هجت) ردتمد: يدجاو ردعجب (مجد) ديا فوم ىلب ار دلعاف

 مدق تبان مشلواهدافو هدام اهنومد» لع هل دنلوأ عفر باعت م

 ملءدقوا جاز قدص يندم مركوا د ساينلاربخيرمصنا
 ردهربم ص مثريستا (هجرتإ“ ددلدب ندزح( ئن). اكتم عراض» ( رضن 12

 . -مه هزل رولر دتجرو قدم" ىنبلواوي مركودجم باص

 . مصخعا قللاو هللا نت ديوهتق 3 مقساَو هردص داع فإ : 1

 رديضام ندروب نم .باب ( مدمعا) ملكتم ندلابعتفا (مقشا) ماكتم ( فيت ثا
 مد ول ئ د تم: ى وأمل ةرولواك مر دص .. .(هارت) ٍردبا قلعتاك ١ ىربقمو

 ْ تع سا سحلا

 عوطضت رانرح قلت فوسف د مدقر مشات هلئالابلع تدقاف

 : 1 ماك ىو ماين و ا

 تالاعتتاندما رض (عرطشن) مودقو مدقم (مدق) و دش نك تا كلنعل(.اشلام
 هم ىدحاوردسج هلغذ(مج) ردكعد شغكلان ردو مو لوو عراضت
 سا (هتجرت) . ردراع 0 تشكتاو لاغزو لاكزو ىقمبكى موك

 ناودرد شنان دوس نين هر هددت 5 سد «م عرش ىاكايضمولا تتم كا كول

 . ' (قطل) مدح وح عس نيس هلوأ ب فوُودهرزوالز وله دناك

 تنسي سس ءاسقللاددع“ دع هموم سر اؤ تقال يعور عاب

 مكرذدراعشا نالوادراو اناطخ ةرذاكم ان ذولا ددسع نوي رع هدو دن فارع

 مذ (همع) رداصةمه داس 36 .راوغلا 0 ”ىلعاديهدنطنساوآ ءاملاف رج

 ا كاسياس قىاوصوتّيس * دكر نسر أ لوادإبتوكسوة دج وم

 ٍْ ل_ردلع اف نديلعايقم (دوابغم) رزيد“ همب شدح ند هركسعؤ وا مهم |
 ْ فولوا ىف ى قع“ تاايِضا رداباريسك انيق (مادقا) هنسكثردباوتد هوعهّنع د5

 شوو.د هداتسا سراف 8 ةربغاكا (هجم) د ونلوأ داره مادقالاىف

 ' مان مادا اردياهلزرككهرحيازاز :راكيثوا هكذا

 00 نيب وسو 5 ره: انجن هما لأنم
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 | (ضفرا ) يك ىوتسم لحرب ود (عاقزر دكم دمدلبا كرثر دماكتم( ترداع)
 (ديداسع) ردكعد يِدِلِغاطِر ٍدهيلَصَف ىمهزمهر ٍدِسٍض ام كلالعفا ندضنر

 (نا ردقوب ىدرةمردعجبو كد ايعردهورك الواب هاذي لتتش هوجو ||
 عن مولكم( ملك )د دند هدام ون( هللا ةجرنماوطنتإل ) هك ٍس وبأم وديماان |[

 هرزواس أب ىرا_يلت هرب دجاه هله ةباديمبودياكرت (هجرت) :٠ يرخ |
 ةحردل ا . ميلا رلبلاو

 بو سس اك اكمل ٠
 مرتب عطقردم دس زوزها ليا ىازو ميج(رجا) عرتيدراص مركل نسر دماكتم (رهاز

 ميوم ىنكشودزوموا ( قتاع )ردراو نسانج هدئابيم يسكارد جود
 1 (هجرت) رو ددعر وكواه كرت ر دكوكن الوان دبما اوقدكن درك - رجم

 7 7 ١ مهمدمدليقيرسو شو دان دارا هشعرةدمدي قارب ||
 ٠ ب١٠٠ ملج لكز دص هجم تيفشاود# عوج ىبر ضف ى>ح تارانج

 ة ىرلذإ .ىدتغابط ق جات بوديا ىس(هجرت ) كيدىدتعءابطر ديضام (ضف)
 ١ هكودي وله نددوعبسم نبا هكر دونعضاه ( ةيبقنم) ملح ره باش هر دص ىدإو

 | قفالوراقفلاوذالا يسال نكردياجمرءدباع«مالشلا هِباعلب ريجهدلاحلوا

 | ند اضنرض بانج ةفركعور دش مريوربخ مالسلا هرلعربمغيي ىتكي ديد. ىلعالا ||
 | تريضحت)»دمكيدلبا مانيق هعفدو عنم ىب هرغك ءدنسارغ دحا رديا :تناور

 | وديا دابكمح دمكنسس ندناعس ا! تلمرب هكراي درو (ماللا هيلع هنا لوسرأأ]
 | ميقرتمدوجلا فري طيس كثجوب ىديد_ .ىلعالا ىنالورابقةلاوذإلا فيسال |
 | ىابرؤ:مالسلا ةيلعريمةي ندين ع ملاعدكر دميلاراشم يسحر يم هور د ثيغلوا ١
 | مهلكو نئاوبلا ف كلانوعم دوق دج بئاججلا رجظم اولعدانج ىدلوا بطاخمدللا |

 | ليلا كوانامردص جرش ليلع يابث (ليد) ىلع اء ىلع اك الوب وب ىلكت رس رغو
 | هنةيولوم .هديعتا دوقع نب رابانج ماسلا هربم سرق يماش ىنغلا دبجب جس كريد !ٍ

 | نالوامزلإ هن ئايروب هدنب_باينلا ىمدخز جرش راها بسر نإلو/ض وص
 | نانلفا عب رخت. هل تبادر هقيدص تربض> هدسودرغلا دئسم بوزان قالاقم

 | غلو ا ليصغت ينبت امهدالحج ىراك دلي اداريا ينفي رش ثيدح (ةداب عىل عتكذ) |
 ) يردئلواو ٍدِح نددا وسريبكت هدفا مول

 ملا فومنيحلا نهتم :  للا نود ىجهرملا ىلعانا .١ (زحر)
 زجر هكجسر دوا رداص اباوج هل زجر ك صم ماي ريت نب قر طعس زون
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 5 2 دم ثيع

 5 4 موسم ها

 . الو ديدبعرب كسل 5 عر مرو لا اطاقا

 ىلاغس ف ورح نالوا ةلك انو هلي رت نوعا نزوردةباانه حلا اذ

 (ممذ لر ديد عذاءانعلا ٠ هنسائعمىد> ردهبطاخم (كلاه)ر ذشملاههززوا

 هكىبك نأبج قةروةرذهدّكرو لن كيد هل اب ارادل عم (دي دغر ) هشياشغم مومذع

 هحلود نيهنشمك ندبا "نس 30 هكردقلابرب ,داعرن د هدامونو كسرت عد داغترا

 زاونلادز در تااحلوا هلوا هدئايح قلاب هكصءادامرشوواهدعب بواكه ثعر

 مينا لوا مو فوخودقودنب# مم ىراقئاوذلا ١ لوني ىأ (ج7)

 “َ : مر دايعلا ترةاذ مود دجا ارمدن ىف تما أدق ة : آم افا ' !

 ايكيا مد ىمالره دهام ةرفاكن عب ءدلوا با تمعنر دداكتم| تيلا) :

 ٠ جفا كاب ئداوا لاح هب مدعم دلو! هلزي غن ريضت ( هجزت) ىداوا ١

 1 ْ معنو ةنح ىف هناوضرو زي هريغئال هللا تاوث ديرا

 ّى امفتسان كارد رمي فمن ىزوح ) ناثكلات دول 7 له) هكردا زج قلطم (باوث و

 ملظم ١١ (ةخرت) ردلكد عئامهغلواذا نم حلاص لع ضوع سد رذيزاكتنا
 مذ انيك !ناوضز ل اجه وير درتناو ىاوأ قنا

 مجامريغي قاس ىلع تءاقو دب ترعت تر 1 اذاوععأ اأرماتنكشل .

 ئدردلاهىءزاكتارد هلغلفا عاعم نوم نرحر د نوم ىضام نداليعفت( ت ترعم

 ا نالوازم احرظن هدقانا انا ةكئرلك ديدردلاب (قاسس )ود دزئانز هدو تدئردكميد
 - »“ةه

 زدذأ م تشل ردى فلو اريسفنهلئدش(قاسن :رعس ثكب موف هدنونو ل

 ردداىه ىلوا ه6 ءزءيش بغت دش . دىدقااههغابا ه:سكن الف ىح ا

 0 0 رد يحك نالوا 3ك همؤأ ردماءاك كلاعفا ندمول( ملم)

 ممذ 5 لةمالم ماو ام دولا نب جب ماق هلياق اسري هديأ برح

 مسج ماظعلا ىرش قاور قب 2 هترمذ ىدرادلادمعنبا تغا : :

 ندي4دسو رد ههططوا ئردنردههلط ىغماز دلوع هم (ننالردماكتم(تعا)

 داع ىسن رد ىف : نيرادلا ”دتتع نت ىزعلا دمع نماكزوت 2 د هزلط ىل ان هاط

 ئدياْنيكر رشم ا دلعةدددحا ىازغو نكلر ديقالم هديالكب ىدقهب يوت انك

 ْ رَدعْو اهدنا( قرد )ردكعد لفلان رهوتجو لزوكف وذ (قنفرك ذ)

 : (ةجرت) رد هذحسل ند مسو معكرد هلو( مسح)ر دكحودرديا عطق

 ._ ميظع مظع لوازتدبا غلطق ميك بث د ترمظودصت مد! هرادلا دم عننا 1

 ْ ٠ ملكو طذاه ىذ نم ديداسع هج هين لطلو؟ افلا هولا
 نيس سس سل

 ىل الطن
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 (هج 939 رددوبع تمد ىدرغمر دعج( مدر داصغم دس (دجت نيد هللأ ىف.

 ا ض ىدهد_لاعقسا #*نرارتتحا *مزذا هدتزرضخ تدورل نايف

 ظ 1. ماه نيدبع

 01 ' ام1ةماآ واكو وق تفاح هب مققارصا ناح رسام اح ىل ناكول

 ارديعج لحما وذم كصرب مث لدق (ما) تساتعمتل ارت هلأ (ناح رع 7

 1 00 مدردنإ كل رتو قموقءدبلاح ىراكر هاك هساؤأ اوررك (هجرت)

 : (زجر) ماظن فىدزواك
 همداداوانيفو ناك < هعص نب ثراشلا نأ مال '

 هي ىلا ماتهعص ثن راح ند راصنا مالا هيلعرب ريمغيم ت ترمذ>هدهنازعدحا |[

 تقوهدقدلوا لاّمو رهن هلع ةسع مع هلأ ناراكص مغ[ بودعا سشرانس تمدخرب

 داشنا رلارو طيس دقلا عورة لح تراطخا دقو عنان هدا ذئاومأم

 تراثا هدنرخاوامال فرح هنن اكامدق تا ندنا يي تا هذازع لوا قدليأ

 هدئتزو ليعف ( قو زر ديا كني ردد كاثراح هللا دشو ةلههض هر (هعج )ليدراق ؛

 فالح ةدرم ارب قعيدبع (همذ) كي دراد فور دغفتغن وان زو :ردفاضم ةءأن

 رداع ىئندلوا ده عرار داو ندع دق لصالا ف ارئةربوئلواوغع نكرم لوما م

 لرووبتطو 3 مامهىأ م هن تح فوم قو ندهجت نب ثراح )ا هجرت)

 ! مان ىدهع ىافف دشتي ١

 همها دم( اليل للف #*همهمة ماهم ليقا
 ةكضصشسنت
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 ةادايز زذديك أت( ءالابل )وي نانو دخج- كل ةققل هههتم هديتزود حاسم (هملهبس)
 زددنك أ قنادش زون .دىد مولا موتو ىبك لت ال ثدو للأب هحكق قاكارت 0

 (هههادم )ردرغش نالوا هدينرهتغالن تنام هكارولوا ن دنانير ءابسراعس

 «نطاحاه ذ-تزو لالثءذا ماكل ىزدصنمرد هيرو لممضد هللان] وهم

 نالوا وذم لوا (هجبرت) نعل قيدالت ل لا تدبت تفل نطدز لانج

 ” ماضرا تح و يدنا شافو اهزإظم مد لوا وب ماها لآفاق دليقد رجا نش

 ' ! همم ع نمدعأل د هعاهق هللا لوسر ىعس دي امج - فويسو جامز نيد 1

 رددئاءاد د هلل ىريعت( اهنف ( ردكحء«دردأ باط( ىجس )رع ريدك (هج (

 (هجر) -. كعد عودوا ةسرقر ديةةص كن هيلب هيلب (هلم)ر دنوجياناكم(ةم)
 حم هديا ىريمغيس بولد ا ده ماعدزا ىدبا شع. أ نكس درب ث عمو هز هزم

 ع (قطن) . مامترارعنسا قةؤط هال. تازانرث
 ط1 يح

 مطافا



 و

 ]ردتولوب نديارو مط هل امص ردهللا هلممو هللا ءمدتمردهصسن ىتدرومالا
 ىلأع (ماسة) هنسكتردلا# ىراقوب يثاب ىئانن دنربك (ديصا)ركسع(سخ) ا
 قدا قحلا زمغيل هايس 7 (هجرت) ىتك كي ف

 (ركيدوظن)و مادقا وديا كت در كرر دارعوط ا

 5 ل مرذعلا ب لطا|

 لل اوبق هدول بلط ردجاكتم( يباطا) ردنويا ىراكسسز ذاماهسغّتسا( هزمش) د

 هلاىرسك انو تف كنار( مرح زردديدجع مال ردعرك ن أرق( باك) ه:ساذعم

 ردلكدإوبةمىرذع ( هجرت) ىدنلوا 00 ا

 مارح هل رد داون ىصن ضرفرلب دايس د ميكقيقحي كمبوق

 امدولاو سير كتلا تةلعول دلاك د يبان دج ا دعب نم ىل ةمامالا لحب :

 رد ,را_لوانبدءادتةم ايةلطم هلغمل راتب لها حول ارم سرنا دايم هلةماماه دن و

 ندتنسو باك هدنةح كةددص همالاوبا ترضح تفالخاريزر داكد تفالخ

 | ّىجبولوا هدم هين صضوصخنم ةئسلا .لهادنع هلا عابجاو هلبا ٌتارايشا

 هذئيا.ىررقت هدركوا.كتفال+ الواو ردصاخ هرلنا قا ىارفاك ى يك ركذم

 ىئيدئاوبمظعا لخدمهدروب نم عامباو مضنم ىلاغىأر خدك اضت نه نان
 | هباضت م ترضح هدتس لها ةرئاد تن اصوو تماما نكلر درهاظ هدريسبتك
 بانج هرزوا ىئيدماوا ل يصفتاةباس و 7-0 س سهادكب دلا هر دار ؟ ى 2 واصوص#

 شيدلوا نوجا ىرطاخ بدرطت دنا عرج لود ىلع كد هنتر كنار هز

 (بيزكت ) ردكحمد ىدتايق هربوا 00 ىذام( تّيلع ارداديوو

 ليح بولوا لصاو هيو ةكر دننإ راق دلع دنا لم ملبس طو كوع

 ئك سناك هلتسوبيردهلياذْحْ لاذ(مدو)ر لوا وصم هلكت ان دقلواكاناليريبك

 ' تريض> ق-ردولذاك تف ى هدر وشي درك دهكرتاك اردد رغب ىراكدلا

 نبركاى غي (ردو_ةيزتلا ماذولا باصقلا ضن مهتضغنال ةيما نب تنلونل) ىنضثرم
 ئدارت بودبا دبحا ىث نالوا طقاسندن ثلبامد ,.روأوا بلادي هيمأ ب

 مادو ةيفنك رز كءد مدر كلستع قد شت ىك دكليس قا نوار وطت

 دهب نيس هتشر تماما هللا ىريمظ يب تاحر (هحم) ردتفلءدهداموبىلظف

 0 ' مانالا بر لوا يديم د طيز ىيكولد

 اممذالوالا,دعباوعرالو# عيد 00 ْ

 | دينتا) (عزمدمال فرح ىزراث عمر امض ا

 سم مسج



 .٠ه
 لل ممل صح حل ١ ان ارحم تن محم م يمس ١ يي مسا ممم حن

 ةرع مدت ران 1١ ١ ١ ناسللا ظه> ىدلوا ارت ارقف نارو دعب دحياريب يحد نس

| يمزم دفرش ليمكتلا هب نيررع تدم لن - ىلا ناِبةطو تفالخ تذم هنس
 

 بولوا نديدتفا نيدلا ءالعدس ىرادامدلاو ىراتةالخ ىدلوا نا وماخ

 نسج نيدلا مخ ىرل هتشنا خد ربا ندسولا دجم ديسىرللاخ جد لِرلنا

 ؟يئتاسربس تكد ير جسما خد بوق روةعب شو ندب وقعد“ بى دواو ن دمشع

 [ىدتفا نانس فسو : مح غاب ليقس هيلا ىوم ٍتفرعم غصن

 عج زان( ممحاورا ا تو تفالخ 2 زاجم نديرلءانح

 مجعاف كنانس لبخس هتسناج( خيرات )ردمراكد اب لركوب رتددن] نم وح

 ها دنا 0 ٍكنحره يله دشررلت دباعورش رس (هجم) (1 1 هنس)

 ماناهحن قدل رافدهرب

 مارئالارب ا ع ن وضقانلاو »* ةزعبرومالا ىوق نومرملاو

روح ئراتاق كب اهلنا 7( نيماب) دج دوق ميسرراده(يرق)
 ناحآ ب

 ىوقذ د ىتعي د لها ديدش ردد كي" هرب يصد لانو دجاسم (رك امال

 الرق يتم ردلعاف ( مريم ) ندهداموب ردكمرو توق( مارنا )رديباشأكو
 رخا هليازعت وق هل دنيسم لب> نيو (هجر) ردضفابىدض م

 1 0 : : مالساردهلو قدزوب 0 كدول هعشررسفا

 , ماجلا حارق نع حاجا هيفي اندويسرطت هثرعم لك يف .
لرف قىعيرروج وار د.ئةؤم كعراضم ندلا عفا (ريطت) ْ

 كنده (حاج)ردا

 (ماه)ردرالبرواب ىك خ 2 .ارفار د عج ٌلخرْم هلا ارمسبك ( خا رف)ربل |وعقمر د يعج

 رايطرديا ) هجر . ردشأاب . 0 وف اره دنوب همايه ىدحاور د بنج

 ا يا 0 حر 5 يهراخل# هرج اداهج نحره |[

 ماتعملل فورعل ا دوو د ا نم عنعلاب| .إ

 (معاف هرض) كهنسكن ايفقاص»دابز ىلا بويغكردمدتزو لاضغم( ءاتعت

طاغ هماع هكر د كيد دابا عانتماو ساشحا هد يرض عب
 رلريد بةعاخ بودبا 

 رج ىدر هروب * 4برولوا هكعكر ٍرهز راي عمر .ركأ !كسنادارم (هجرت) ا

 ان ْ ماعناز رراباىبرح

 ماقمقلاديصالا سأر ميقنو #4 انف ومس سداد داعدركو

 دبا تدوعر ديدرب ةمهكتاداع( هيداع)
 هد . هلام ىرلذاو مح تك هنسك ن

 د هيتس( تا |
 ةيداعدنوبو ردنرو ىارب ىعدقت

 روع الا

05505 

 د

 ها م
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 ١ يارب هن رام نوديا (هج 7 ندب راك دند كر ردا و

 مالساٌة ما 8ك الواما هءزباس آن وتس مركتزلوح

 مادقالاورمصتل يأن ءاودههاكو هس ءااسشو

 (هءاتكحب وْ هيأنز زعا) لادد وخان ردرتجج قلو هنساثعم عماب نالؤلهد(/اني)

 ادح معتز ر ولون دل بق ض وللا ىلع ةقاثلا تَص رغب ؤلؤاهدنرب دقن

 __ مادقا بويلئاززعمهيازيزعرصت بو ديا تزعل كك بأ ىث ىدزو
 ماكحالاو مالسالا ضدارشب دي اناس ىف لدريحانرؤريو ْ

 كيد كرب (هجرت) .ردهتس ام عمضرف هضيرف ىدرةمر دع (ضتارق)
 ددص .تدقح هللامالسأ ضرف ىدروتكد ب هر ع هناح توابز بو ذيانيما

 ماكحاراز هأ

 ظ 00 د عرضز وجلس لهس لا نوكت
 (مرحم) ردك« درقم ئنيلال>- نها نالوا لالحر دلعاف ندلا_عفتسا ( لكم
 كلل مم ردكمد دقتعم هلبءاضر ىتمرح كمارحر دلعاف ندا عفت

 مالسار دوب هنن رحت كدلا ىنارح دج نما ك دلي دتءازب هنلح

 : . مامز لكم مامزؤامهاظنو #3 اهلك ةيربلا نمرا للا نحت

 (هجر) رول دود نائعو مايل هكر الوبو ناوا( مام ز) ندم لري ( رابخ)
 ماركا اء نيرا دش رسم هرير رسم كب انارب به ىت انللنودلؤا مالارب اوس ز 2

 ا

 مايألا داوح نوتماشلا : ةرجر لك تار ةوضانللا
 كتةص ردتلوا طقان ن اوله دتاعجردكعد ىف ديا عورش ندض وخ(ضناخ)

 (ةرمتف) هدي ا هكمنس انعم تدّشر ديعج كنه هرم( تار )ر دلو صوم ى الو فلا

 نعض ردكعد ليغكا نما زيدتنم كلاح فود (ههيرك ) ىدلوادراو
 نءماما ردك كنا طنأت موس وذ همسك ن ديا مازتلا ىضاربرد.ةةلوق ْ

 قانا هرم لس لبو ىباح الكم كريس رو ل دش رطل فرص ل ول

 ٌةَفَع تقيرط ناتسلمن دورس دز ور ديادارباه لن هجرتراطع نس هاو
 راع .هدنخرات قرقزول ك_ هرسس سدق ىل.نسني دلاروت ديس يش تقرقح غابريسرمم ْ

 كراهدازريعم ىظعاو اشاب نهجاوخ ندا ساس ملح نارادد ان ئد :كهديرلقدلوا

 لاحرد بودنا نوم ا هلزاينو اضر موح ص قاشدح مش ىريبك
 مشىاشن كناضقرمت لواو لان هيهدازريعمو لئاز ن دريزع ت 5

 ص زكي دامت هيلكلاب هيلاراشمر زعوامت مزعهدما ادع بولا قاش د |
 م

 ىف : 1١15



 © +. ها

 متاوكبر نما لزناا غلب لوسرلا ابجي ) ىرامدو- دةع ى نلت و (نهزإلا

 ىعالم ىندهي هةيايستم اوردذ ركصف دلو م ه6 رك( تلا .رتغلبا.ةلغفت

 ضرغ عميل هيا وبعاظنا محا زلاقحىدليق (ةعر) ”ردزالا
 - عدأر 5 صاب ىدل» :أ

 ' عت 15 هوانا لا ذكي هوخا ىس وم نم ند رانك

 يماردابب 11د مهناسوم ىدازاك مب ىك نوره دم (هعرت)
 ٍ متريشردلدأ

 | ير

 : مجم دفا رهراو د اجا وسيل يما اًلادك

 ْ ا فرح بوثلوا غابسا هلبادكرح عابشا نوخانزوىغيردولم(ومهل)

 ,تاقيم هلعج عدقت هفحورد هددنح ةكردلحر ,(نيم ردعا نيب) (مخ) شغل وا

 ْ هد يدع رش و ىدايق هايس جملا هه (ةجر) ردماس لها

 1 : 0 يلمع ةقووكداولا

 . .ىدخلو ىتانتف ىالساو أت ىذه ئقاداعت مند

 توضن(عجم)ك عدرولدارياز (لدانعب) رديوج اىراكصناماهغتسا(نم) ْ

 تيارث(محد) ىدويبربوعتول ظفاوو مهم ايعامتغي دلوا ىنيعتف جد ور اف ةكدصحو

 ىبضسو نيددع تدمي بالباب يدمر ةرازوك (هجشت) تدمرحتو

 : , 8 ١ ممفزاتدا موب هدتارقدلا

 .ىلظب ادغدلالا قلب نأ »< ليو ع ليد ليف
 رداع نيخاَتر زورمللا (دغ) كَعد ىزاب ينعي ىاووكمادنو تسع (ليف)

 ةروك داب براد هلياظدكا يجد سكا لوارلقزان مكن قعي ف يح ةرث هي . ( هجرت 7

 ْش .ىغكش ديرهو ىعاط دج اذ ديب لبو عليو لموقف

 هيدا طوخ ارح هع هحت هي ,ئنشدك لذاعوا ىاو( هج 2 سنكو ملط( مضق)

 : ميصٍخسهلؤا لوا .هكأن بولوا شيكربس
 ىرحر غنم وا دعدبرب دهب اهاقس ىدد قذلل لدوو

 تواقش مكه هد صدت لوا ترشح. (هجرت) هاك( مرج) تهاشتت مهاغ)
 (ركيدقطن) قس دينأ ن زكي أخري نس هلا نش دك #ذع تودلا

 ”مالمالا نامدءافاانو د هيئرصتاشمو ال
 ىعاعدك مالا نيدزدهنساننعمدانع ةانارشك ة ماعد ئد :رةمر دعجس ( ماعد)

 مك
--- 
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 ناسر ترا ثيوي ده ا نسرديا ملكت هلمجو هنر دإو بمر ذع سززلب ىشبح نم

 هللا برع بهد# نب .كلا ثدي ان عاج مدقؤاوزرشنب (ةعيزت) ردرلثءاوا |[

 ' معن بولو فسم ْ

 : مضضرانكلا هرامحو دع سن ”رديدنص لكل اوو :

 (رابج)ز دفورعم ديدانص بكر ا رد

 6 0 رده كس ىحد مالسا ةدير :(رافك) هنسانتعمملاظو شكر رسه دن :

 ناسكرسكنارفاك (هجرت) راريدخ درب هك مسجو مظعردار) همقع
 منوددلع اسح ىديداننص هحن مدلن ادي نونديأ ىلةكنالاظ

 مرعباضرف ةقعاطبخواو *4ىالو مهضزلا نأ ءرقلا فو

 (قغم) دنس ىند نضر (رشااذانإو لا اكو هكردٌةا سود (الد) ١

 لدو ناج زااكو ىدليا مازلا هرزوامالسا لها ة دمعك ن نأ رةىنحم اكن مانالا بر 1

 يلوا ىنلا) هدع ءركنأرق ارك هكردتح«د ىدليق ىحاو ٠ رلثا ىدانقناو تعاطا ٍ

 ْ ضعبب لوا مضعل ماحرال اولواو مهتاهمما ةحاوزاو مومسقتا" ن م نيتمؤملاب ا

 تيادوندقرا نيديزد نذيزاعنب ًاريدج ا ماما (تيافزإ ىدلوادراو(ةننات كف :

 دانمديتا 1 د هدشوعافد رشح سو هلا و هيلع هللا ىلص ئطضم ترض ردنأ 1 ٌْ

 لوزن هدئزاة دلو ا هده ر ةسئا لوك نعي ريدغ عقاوهد هغحت رخ هززوا كي دليا ا

 اءاطخ هماركن ارضا وشباب هشسررللا كناضترمترضح هدانا لدارلن دروب

 1 ميالوا ديزل سفن خيبت و مود نب دك وكلا دس هكر دروس 1

 ىولعم كلرازيس هكرليد ربو هني رلذ ديد نيسالوأ هللا لورا ىلب ب ريو باو

 نيديلب ديد معن ىا هدنرااوحب هن :. مالوان دست ىدنكان هيموم ره نب دكر ديأك د ْ

 نمداعو هالاو نملاو ميللامإل وم ”ىلعف ءالوم تنك نم مهالا) هكذا دروس |||
 برأ رديسأ دَمَعم كرا قد ىذتر 1.1 ىلع مم 7-1 قعب (هاداع ا

 اعدود هللا تن ادع نسهرلت دب داتا دعاكم اود | تيم نسدرلت دباتيحم هن ىلع |||
 نامبا نسومللا دساىأ هكيدند هدكدلبأ ةدهنا شم ىملجتو قوراقرعراب دروب ْ

 ىعت دنقا ىعب ىمال اوما ف ر ره ندءاسنو لاح رنالواهد: ساو عد مالساو 1

 اسمح صدرا نو دحين ان> لادن ويد نيسسأ د ةمهدانعمو تر ودؤ ىضدت درو ||

 1 ارهر تولوا داما دهباضت رم تريضح قوراف باسن كر دن ديوب هتشا ىدليق | ا

 ىلسن ندنا بو ديا كريت هلبا جرترت وشاكما 200 نالوا ندنراكرضَح | |

 مالسلاو ةز ةالصلا هلا ىلءو هيلع رقو مريمعيد كرد ىبلعُت ردشلكى ولع ىو 1

 777222222220222 ا



 مسقلانع :وئقلازع لانا دع هموهردت لانو نآاققظ -*

 (عوضللار قفلارشو عونا انغلاربخ)ر دندلا شما هكهتسانعماضر 5 ىف
 (مجت) مسق)رذ هنسانعم ع هجر ردتعدت هلد اان" ىدجحاورد بن اذ «:ئانعم د اه هلكدو |
 تعيق دواشخ عيد هلدعاشت ايدج جدراوب لئهد_صردق ا

 اوك : مشاوا

 مهم لكل ضب مالسالا نتج ىمتهش ناب سسانالا ٍلغدتأ “٠ (ز 1قطن)
 | كافالي دلل (هعرت) تبدصت ( بولا اناو ديزي (تسانا) ْ

 د مسج لضف مس بااع هناا مْ هل ا ع ظع منت ودمالات|

 ١ اق ىلد هللا هدلغوي ىزْعدو ىت ىلا دجتاو 0
 نيوتن كا ملهم اردنا م ذعدلنا لعق ا ردو فرش مسا (دحا) ١

 تدارق قعب (ىخا) رددودعم ندد رعشر ارمذ وداود هنوتنو قوم

 هش تنارق هزكد (ىرهص) ردك د ردراو نم هش دتوخااو ةيذمط هيبسز

 ) ىعناا) رد هيث اعد ةلج- قاعتم هنالضرح وم( هياع)ر دك 206 ىحد

 (هجرت) زدلكدتةيقع ىمانعم خا نكلردغلاارهاظ هنسادا أ ىربعت

 مح رانيا مالس دل اةالصر ذم دار مع ه5 وج ادامادبتو د اليم دعا

 آَ هش: معو ب رع نم مالنسال ىلإ دع ا ارط س اذان دئاق ىناو

 ردهم أعتن درت غل ىرلت :وكسو رددل رادصت( عون درع) هئساشءمانعيع(| رط)

 زذمعبزعلاادعامردتغلخذالارلهعشر دوم ةلزو ئراتوكسئل رنا هدنو نكأ

 ال_صاب]ةلوا سرخاابو نكلا شك دكر دررادر دق خدع هنملكت هنأ ايرع هيجل بدس

 ه4تلوا ماضون هوتساوا لصالاىب رع شكر 1 روند وع ىلد هاوارداه ملكت

 ىيدغلوب تؤالتاره> ىراكدنةامع هبميرامتتاولصؤزلزيدام ع ىند هعانجب
 يا يملا واح يسع تغاكركمدناو ا ههعمدناسور دنا
 ردّنيبم ظعل (نيمعالا صعد ىلع) هكرواك محاعاو نوم عا ىج رول دامع

 كرد: هلِمْسهْس رق قدا معتم همس ىلا ني دئاوادا م مالما لها ندسان» ذو

 غم ق>)رد_اخا دددم2 ىتدمور ىذا داربا رع هلبا هش أس نم

 ىراب انج ىناجالنمهكرد ريهش هرْبش ىدووبش هدئس ايزل دوعسم (دوعسلااولا
 ماكت ىف رعبولواٍبابف رش هبا هيلا هءلع تعامش بحاص تداعسر وضح

 هيداعس زوضح ىتنيو كعب رش تعنرب ن ذنرلهتغك ىذثك ه دقدلدارومأمهلبا
 أ ىثرقوا عزدح شرهم فال + ىمع نمىف رعوا مكن سرا ار موف بوديا ضرع
 22[, ضصلدلَلَلرَللللالالزلهىللل22222222222222277ببب لا

 ند



 ؛ عه ا[
 5 0 تبا

 هيايحت 3 6ع داعي ةوويتم هرلزب 0 روخد |

 0 حرا كاب ابدوادا لداوبوكب 5

 33 مق ه1 عشا هسرح د معلا ةنح قهدعوم. ١

 ٍ يخل ىدشاماز 32 ىَخ 3 معن ىاجر ددده تهب 'قيدعوم مسحت

 ردم ميئل صختا از
 1 : ىعمد فق لضلا تح ابضو دع ىعلس شعب لضلا لدي نه ا ١

 هيظع نع .(ميلس ِناَقهْللا نانمالا )ىعي هدنرد_ة:ىعلسوهو. (ىنيلس)

 | دقق ىعمد وهدى (ىئضذ) ندبا اك دنز ر.هززوا تيفاعتمالس بوسئم

 ا هلَوا ٌكَعد زدزا زكا َهلَعْعلَوا تتسن ةيهبدرإ قدلداو هيبمذ لعق 25 لوا

 ظ لد فولو هياضع لوا تيب .ردجبا بة ب هحماسم ند :ج ىراباز ءالراةبو

 ظ رولوا يل لما بيتروإبأ هدنزاد نالوا ماس دلخي (مجرت) ردرظان
 1 1 يييفاكا :

 ب رمد زيدي: طزبتو فان زوي
0 3 

 0 ل ل

 ردد زود ئرةتاسف هكر دبارم ا ىئش ةنع 1 اع ا ع عد رد 28

 َر و.ارأ ىدصت هياكدعت ىانعم ولد رز وشو د علا رجراابقلا لاهي دعت ءابر ولواكميد

 تا( معز دهتستار امر درب او وص ىراسصن اق 1ندحار رحب ضب( ديدضإ) .

 1 قلقا ب اريسا دولا ش طع عند باذع ةاكمتمتت هرج ب رأت هكنيشتا ا

 طاريذ ىلها اذه)رذايياهغ زابابةع, ديذشت هلك نب ووص رس اهمدن "كداب | ل

 :(متهعرت ( : نادي درولواهخو ى دقلوارو رج مةطسم هلدس هظحالم(هلبا

 ْ ده صح ءامزواي نيو خيار شرولو ادي دص مهي مع هدتمايق مور ديا نياس كنا لحب ٍ
 | هدوداق واوا باو هزجرو ( لب د) مقسم قيزطردلو» نان داواتفصو لواهّبشا
 | هيطعاى ار ذبادارب اوهدئدابادابشناا ارهز ترمضح هب ىزحير هنمال و ريعض اق

 ْ لبث مهرغصأ»* ىل ايش اومهوب اغار جاو سم| دج ىلامنيع ىلع ةلازثو اودي ىلاباالو

 ْ (قطن) ... لابولا عم ليؤلا ل اقال«لايتغاد |

 مركلا ةمهوُرِع مومهو ىهلاو مومهلا نيب تحصا ظ
 ١ (مه)ر داك لدين دل ىفاثو رديدزغم مه يك ع هكردموع هزعج (مومش)

 : :ردضعب ل دن دممه رددعد هبءزعو دص5 توق يديغ د .كتمه مبا ريكا

 ظ مثلوا تمد دروريروسدلازعركتدم مشلقا تى زن ءو ,غةدرز ار صمان ( هعترن)

 اة ىك د 3 05
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| 

 ا

 91 ' جاع مصمم
 7 هاهجرت) ىرزلوا فرص ندلمصقت ةولج لع ىتابغل هدا هدماةمو

 كدرشلوا ةبافطصما بانج نس « ىدلنا نا.شيرب ىفارويغ ىدعث كدلحر

 2 ' (زحد) معءريح

 :005  متلاب سدلىتتني : ري عركلاد سلا تدب مطاف

 ئدلباراذكىاشا هكردخ رع ىادانم هدنزيدقت ةمطافاندإ دعم تف (ىطاف)
 (مز) زديوصنم اداثم هلتفانض اهل ىئزذفو ذا دنت فرح جدن دا عرضم
 ىنئماشل ندمالسلا ةيلعربمهس (همهم) ردت :دانتعمون زو هكمدا نهار

 بويلَقا ىونعمو ىرو دس و سجرالصا هذهيويند ا دجاوانآ ىيدليا بلسو
 ىند حاف سرطت عطق نذكر شور ةك مدع ءةمكح(س ف نوكرشللانا)
 حير صت هنسلا حت هدنريسغت ىمهسيرك(نيدحجاسلا فكل قتو) هكر دبول دم
 سانعنبا هكر ديل ق:: هذاساٍنالضادا سها ىلقته دن دجاس هكر ديا

 ىد صايع هداعشو رددريدمو يو صه ه] م قنا را طعن دامونع هلنائذر

 الدا بوتاواراهظا نيدلاؤلا نيد هللا ل ةنتهدءرهاسط ماحراو هعركب الصاد

 مهارباو حؤنو مدا قر هنلوا دةعهرزوا عب ريش ةةوره ىداقأ ىرانط حاس
 هكيدلزوس خارخا ندتراناثج نيونا ندر هلوا رئادهدناسن اا ىكل مععساو

 تاتاصوضخ بونلو اعاد هدم ىادا (اريغصيف انزع امهجرأ برا
 ناذع فخا قاغتالاب ةكردشو> د ليلذوب ىرتغن د هيلقت لئالذ هنيددلاو
 لهاوردإبمئرلوارلثا نا .ةعلا ى.ةخراه ساو ندع مران اركاردبلاط وبا ىلها
 ىن دوارلكد جاتحم هنثدح نيولا ءايخا هدذناشا نيدلاون اع هكرلب دند ثد دح

 ةانساو قالطا ىئضوو حرج نكس راد دلي اف رعضت اثني دح لها هكردل لد
 ىروندحالاد بع مش هدتاك رو ىراةلاسر ئطوي ماما هدن اسبر تعرلب دم هدأ
 ةدازردةمطاف ( هجر ( امهرسّلبإ سداد زدع.ثبم ىبمهلاسر قولخ

 ْ مسنز لسن لكدردرعي كلاررتخد+ ميرك رون اج جرت
 ب ىع-روهق موديلا محرب نه دع منيلا اذيهلناانءاسدق

 هدرشدةروس بولوا هيلاراشم (ميتب) ردوا هن دعت ئءابردتراشا مسا ماذ)

 هك راها نس هجرك( اربساو ابيتيوانبكسم هبح ىلع ماعطلا نودعطإو)
 ميول قعيرد مك هدنعرصم (دجا ىبنلا تنباب ىطاف(ع)هدلاد فرح ىلي صفت

 ابوك هسردبا ,حرهمتيون نوكو مكرغ سيئدربو ىلاعت قح ءرلزن ىباج
 | رداكب ماركا نالوااك ا ىن دهدهككرت كر دنكمد رؤلوا شأنا حراكب هنسك لوا

 روسد



8 

 مغ. بك ناويح دوخي « يرجا هياربض هياليوت ةبسح نيسدولوب (خمجرت )|
 ماء رددبوبنيننرولوا

 معاألا واكبالفاوغلا لو دي ىسالاو دلحللالارانتلخ
 كن هئاع(ىناوغ) قلقا نوزتش (ىعا) كلبا مادقاو تبالصو تدالج (دلت)

 رادلوا هينغتسم ندتنز هلرانس- دوخا راهلوا هدئئاوخ هكنانز لوار دعم

 يرد اج نانو لويارديدرغم )َ أم) ردهللاهيقوفددلزودجاسم(مت ام) ظ

 رساوا قاح نوح اربص هنوع ) هجر ) رارواوا عجوجد هريشو هريتح

 (ركيدىطن) متامم ىراز ىاربامانانز ىدلداري «نوجزلاررلرب
 لظلارورو لوح ثيغوويريبصسسملا ةمدع يلاطابا

 ىلاط تا (ريضسم)ر ذف اضم هكر ديوصنمب ١ نوح اردادانم(تلاطابا)

 لحام نامز هتقو لوا هيمتاءرومغي عيه هكك شخ نيمز (لوحم) دومغي(ثيغ) ||
 نيا لوزئاك او هيعشت ىمأن هي هيسدأب صضرانالواجياتهر ومغيم دنوور وخد[

 هند. كيانج ,ظانو ردراو هراعتسا هكر ديا هنت يثق ىلاطوا هنيغ
 هنشتهك دبا شاواريخسم هائد بلاطابأ ىا (ههجرت) 2 قدندنراديثنم

 مهرور ماسه ىح درلل ور ىدياربساد

 ع رش فول تاكدةووهيظ اغلا[ لها لادقنةهدقل

 كلامت اذن (ىعم)تريف رعوراعهلناريسكا (طافسإ ئدليا مده نعي ىدس (ده)

 بائع هانم تودص تريضح ن 70 ىدلأ ناشيرب ريغ لها مرد: ىا

 نتوالوةىلءكلوسر باج ردكيد كديا ىسلريخ كمانعا نوكيا هنا لوسر
 ىنكناو ةدلاس ىجتلا ندن ود روهط ىدبا هزه ىرب ىدنا راو ىرانمم 64

 مالسالوبق رديلاس ذكيا كترعه دك هدنسه نس ىقكبا نوا كيو تدكر دسابع
 بسام نادنج قالطامم 3 ىدلوا ارهاط ىال_بأ كنيلاتط وبا (اما) زاب در وس

 هع .نيطبت نضر كابو ماك همام هب 7 .د تيزيخاكز ولبريو باو 3-52 راكد يدزملوا

 ةمطاق ىرذ ةلاييكرمر رداربنب ونال بلاط ولا قا هللاىويتدلا 0 ا

 ا أك هدودو ىا رح ندردام هقشاب ئدوجماعا اذعام ندرائاردور ع تن

 نداتوف كبلاطوا ىرادلوا مالسأ باضرش ك.ئائج س انعور درار دارب بال

 هددطسوأ لال ماما هلو نم هلواضقن ةدام سد رددر 3 لاس با

 هللداربا ىند تاذىكا مانلح هلاثق رديفالتخا ىراددع ىدالوالابج ا

 ١ لغلوا جيدنمهدريس بتكىرالاو>١ ردرالكدروهدم نكل رووا اتوا ٠
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 : سلس

 مال-الانج هكردم السان اكرادا سمر ديعج كةكر (ناكرا)ردبئاعما(كنسل)
 ةءلكو «تاكزو« جوه الدو « مودهزدهنسن شنو تيان هللا قي دس سخن ىلع
 ىداواكا# ىزون لوا مالسا نيد كانهيزك(هجزرت) . رلنا ثن(ملاغم)تداجت
 و عدهتم قف اشنوناكرا

 م همزالوهىذدلا سانل نملك د ةيقالا ملدنالا ب هذرقل

 هدنريدتت هيف قب ىك روس ه نسف نالاق بور (١ ة:) هنساتعم نكلا(ال ا(

 (نحر) مدغمانوك ىدلاعز ا ىزاله به ىلداهديزك كمالسا ئدتك  (هجرت) |[
 ااووادءاو هالصلاكإ ا ابي تحصازةءالهم

 نيحدليسهجوز بواك هب ىرديح روذ> هنسكرب + كتحر دمكحربن موب
 ئرلذاسم كرلئاهدن ”رلك دلن ١ لاحةداقا هليداشناةزوخراررب ىسكناهدهعفاسع

 مئاصانيردل رهدلا ميصيو عامئاقو اذعاقاليل عطقي ماراح ضغب يركز

 ايمتافو اذعاق ىلصا ليال ءاعان ءاسنلاب نوكاالؤ ءامئاه نوبرهدلا ميصاال
 قعي هنا عملهما (الهمإ الاس اهتم تو ىتيلاغامزال بونذلا نوك ادت

 ادو قى ةىزابم« مثآن سنس شلوار دمزالربص .(هجيرت) .. ردكم دالاربص
 7 عاف ىداك

 اعاطاعوف عيصن عبارو 3 امتاصا هذ ميصق ةثالد

 نوك جندرد لركو غاض هدنوك حيوا نولواندافاون (هجر) ردداره

 م معاط هشلوا

 انعارم انهكس2ناكلام اعان اهيداول 2 ءلملو
 هكىجيذيا غو( مغاىم) رونلؤادصق تنوشخ مدعو تجالمدكى شمول ( معانإ)
 قعوط روح هللاراز او فذعورإوشخ هدنونراريدىدلدانوجحتاكلروكهدراندوب

 هلين هانا بغطل اكأ ي ييالم هلكلها ه_ككرب بولؤا (هنجرت) رددارغ

 (قطن) مزالرجز
 ماها واسوا ست مارون دلع هيسسحو ءازنع ىول الر يصتا

 نيسولوا غس (ولسن) قاوا بلاط هرسا هبا ارمسك( هيج )ريض(ازع) ردالب ( ىولد)

 قمامدا ىمن كريغ نديرشو لكسا ىكرانا عاجزا ردابراج ( يام
 (هجم)

 ردولىزحر كنواح ردشلفؤا رداص» دتنعخ ىرامر ويس لصف هرززالدع وح

 ردولىزجرخخد كنحوُرو د امخا 3ك بصي جا ةاعا نوكمناتيشششتو

 وللظفقا ةدسادعم ماعطلا لكما( مءانط) ردنوك ذا دام ند (هثالث)

 كس



 م
 هييويسس سس ب 85 : 7 عيت ءوكت

 | لاقتلا هياعددين دنريبعت(كرلع) كيد قنابدار دلع اف ندتيا.لاعتفا (هبتنم )
 || هريش ىامعتسا هللاهيلعو هريتش هسنلولصدللا(هل) ىمددام :توعذ ةكروتلوا
 ْ كلبا باس يون ن داء ةق-ورونلو ادام هبا تاذد+ا( هللا نيع) رددوص

 (هجرت) ردءهيلاح راواور رك ءد ردهزتم ندلمجو تلفغ قيرشت اذ

 رخ ١ ىطن) م دوارابا لوبق ق> نساعددي «زدرادس ك نشد نيسرولوأ نس

 اواساو>زاخجاموةرالدب او نهنالاسرلا نحزمتالا 0
 ىّدج ( نعب) ردهيديك أت (نون) .كعددليا اقشو هفيطل نعي حازم (حزمتال)
 | ىرود .هّملا سيردبا باس يراقوو عقور دّتةْش بيسي | هقيطل بوديا كرت

 هي هيسعك ( هسه رب ( اي داق تيفال رالوا بجوم ىردكرب ىوذعماو

 مه هيصع تمالس هاك اراو « هد هبستبا لوا با نه هنا

 مدهنم ليس كوةترودهب هلعت ناسللا حرح حرااق 5

 لوملاناوذر هءاعىذتنم نانجهدرعش موهفمو دة>ازج عج من( حرجا
 .ٍ ماتليالو ء مايتلا اهل ن انسلا تاحارح عر دزاوانعاهرغشو: نالوا تدسن هام

 ندزوازسان هب ناسل ,شزردهراب زاكوارن  (ةسحرت ٠) .نانسللا حرجام
 (ركيدقطن) مدئدقا مد هن

 اجاورهدلا ابمل حربي لرهدلا نم ديب ةمل١كتضمج انائذلالوخا
 | ردهم حد كَتْشهجا ردهلرظن هب هام جدنأت كيد ىدليا هيلع(تضهجا)

 | لاوز ( حرس مل) ردراكزو رن داح هدؤئزو همهم(هسطم) زديزانقتم ىرلاشعم

 أر دول هج هدنسهغيص لعاف (مجاو) هتسانعم ىدلوا ماد هشيمهى دلو

 : هكاسر دارب (هجرت) هشالاسمان دةرصص ىفا نزح ثدش ةكردد: كلوا

 أ مومغمهلوامتا د بولوا با تشهد هليئزح دوا هستياروهمظ تدم ركا هكردإوا
 اللام لظروم|َكداع هي تبعشتن اىدلاب كلو خا سدلف

 | (هحرت) كيد ىدلواهدنك ارو ناشيزب ردثنؤم ىضام ندلعفت (تبنعشت
 تش هللا مولءدبا ماد اكسر هتشك هسلزا لاحرك لرازللوا ىلهاتوخا

 نلربو دو+و نكمل رديا ىلقن هسجركاربيضاقت نديربط («بةنم) مومجم هيلبفا
 (ندتامح نولوا حور هل رض ردم نبا ىراب:جراركر ديح هكزاوا بسام

 ٠ تعب ندهرواعم نوراو يف با! طىنا نيل دمع ىردارب هدقد لوا ديسا عطق

 هلوأ يلوا لاق ىرعشول بو ديااكرهدكد لدا سكع هيا ضت ىم ترعضدح قي دابا

 ”7هللاعمو هناكراتكرتدةف اك اءناكنممالسالا لعكس ١ (رخاقطن) |

 يل 5
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 أ ىلسناندلاق نابز لاح نانسأ نيتدب لأمر دننظاخةوذامن دلع (تاجإ
 رديالال د سال دوصةم كل: ندكم ال :لوا ٍ (هجرت) ندناهدافانيغدلوا
 ١ (رخاقطن) + . . .مازتلازازاهشردتك نم دخ تجاح لها

 27-2 موتكم نناشلا ماركدنعرسلاو د مركىددنعالارسلاعذوال

 لامك امر هئلاحرب ندنلاوحا هه دكربورد دو دعم ندمزك ىبذل مم طتحا]

 ردتاسخ هتناماالعاو فشك رخاردمزال ظف>:ىفا ردك كايا تغددو
 موتكم ىدلؤارازسا هدندنع ماركه ميركل رسراودباتناما : (هجيرت) |[

 ٍ موقخحم ناسلاو هحاشقم عاضدق د قلعهل تب ىف ىدئعربسلاو

 ٍْ ردد اكه ديكرت زر دهجحد مظكو حار ردلفت ىك قالت غم لاكي رح (قاَغ)

 دوددمم و1 5 روا روم( خ وجحم) قكحاشفمر وني درتخ انا هكرتر ديسر او ديلكو

 لوقاالو) هدنرعشربرعاس دوسالاوبا ىح ىكق لغمو قلغمر د ثلك هنسانعم
 تارق(ىعب)ر ديا اا هئغيدلوااط+ ىريبعت قواغم بوي د(قواغمرادلا بابل |

 ةيفريفو يلا رارتسا هل_يرقت هيبسح ترهاصمو هيون تياصووهيدسن
 (هجرت): : ردلا كليا راهظا ىف هلةيرطربهيهناكيب نكسار دعذل و مرت نب
 ) ركيدقطن) ع وت ىلا ديلكر د ءياض هك .رس لغم ته ه دمظفح مد

 ٠ مدلا ىلا ىضغيهعترم ملظلاذ دع ار دتقم تدك ام اذا ناظتال
 (ىضذغي) ردن دمداموب ىعركظفل(بعليو.عتري) هكىبكءاكارجب فالتوا (عئرم)
 (هجر) ردكعدرؤلوتابيسور ديال اصدار دءرا.ض من الاهفا هللا هه عمو اف

 مدنردتياهنهدنةيرط مك# ليقلظ كرت هساكت ردق هك اسس

 ملظلا ليلا ماهس كيصياليك #هيوع د مواظملا نمت ىرذحاق 58
 هيارج رداعددب هليس هني رقرذح ( توعدإ ردكعد ىخلغوا ىا هلياريغصن(ىر)

 عددي مولظم هدليللا فصن عير د. او جل ما موزجم (بصي)ر دل دب ن دمولظم
 فده نسهيالبريت لوا هك هارت ىلظر ديال وبقى ا ىلاعت>هدكدايا
 ىند ىدنك كلو زغروكق رطو ىيدلك كده سلوا هدرأن' بش هكنيس ةيملوأ

 فوصوم هلةسواظمركاردلماُش ىتدهرفاكر دءلطن مولظم يدر ديو نعم صا
 ردرعشم ىيرابتعا مدع ىمكح (لالضففالانب رفاكلاءاعدامو] هلا
 (هجرت) . . زايديدردلزان هددورخارومانالو اهدنةتج ىدنكه يزكتنادوخاد
 مدويداك اعددنربتهصكو «نيتصندنهآ كمولظم لغواىا

 ممن هللا نيعو ٌكيلعوعديدجب هبتذم مولظملاوكذبع مامن |[
 لسا

 ةسصختسيبلا
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 ا يي يي

 راني دلوا:نوها نذْمْفلَوا لاسقا هلياوزر او ساوهو قوش كانا تاكتتزا هان | :1

 دهر / اوهنر ؟تسا امو ثاتتستلاو الرا ما نع عفر ( ود رهمأظا ةطأ راسعم

 مارح شدد شنه هلأ نكاللوس لن .«روك قولك ورع ع بلاط (هجرت)

 مالاكتلا نم "1 *الا ذرب ادب نكساو قطظنقال ءاروعلابو ٠

 هك سوا هرزوا ىيدلواذزاو :هدرثا:(هذئاك) ردهم ةلكدا غن د(ءا زوغ)
 ردع اضن ىربو رهادسم ىريو ند م ىرب لرلنار درارو نمو ذةاوا وك ديوو> دب

 دلو ديل ( هحرت). ٠ ردلوتقم ىرارذعو رارولوا قالخادنهصاملن ايرلثا
 4 :. مازتلا هدزؤسلا نساننضر قو ندم :وكدي هللا

 مامدلا دكه ظوملابمدو دلع هنت الذ قيدصلا ناخ ناو

 َكَتِسوَذ ١ (هجرت) هتساكتخم :ناماودوع ىجج كم ددلبا همم لاذ(مامذ)

 ماودرب:لوا نسهر رواق اثم ظن هوا هسلو ا نياك

 خان الا نم تن مطلاىدلعو: ديم اسةغض ناؤخالا ىلع لوحالو

 ردزمع خصر دكعذ هللا تداعر د نها (دع) ى بكج دق نيكالإل معتم ن ص

 نوسلتاهناتسو> (هسدرت) ١ تبوقع :لفكفورضق (ماثا) ردو ركظفا |
 مرآ قطن)مارم نوسلوا تاس لبو 5تداع ىومع «نيكمدكملف

 امذو ةصقنم نةلادنعو' هي ان .دراأا دنعءناسحالاىرا

 ىساسي عم جزا نوا نواهديدالا نواف ر دعرتداىم هديؤونو ردي ضل ددغ ) )

 اا الل رماط ا يكماق يزول وييو) ى داما اريد هج ثور ر كغ

 : |(هجر) تدع (هصقنم)ر دعتلدوصقمهدلوو ىدذضكرح هارارس 6

 و رواء دندشع ادب كلوا نيد ىدلواناسحا هديل دع يح مرروك

 مدو ضقن

 اهراس ع افالا قدش و هع ارتد فادصالا فراضرطقك

 زديعج كناغفا هدانرو دجابسم( ىاقا) ناهدئش وكم هللا ارسسك(قدش)

 رد هدفا فدص سونا سين ( ناسا رولوا (منجرت) نال . ىشد

 (ركب د قلن) مس نيع تلا رولو اهو د ةزام نانهده

 ١ تلاو لدنك ةؤانةاذدهج ةخاح مب 21 ىلاتماطاداو

 ْ 'تلظكساة كدب اسندسكع بطلا عزكرب (هجرت) ردهئمانعم ددعإ (كا)

 1 مالسو ةاقالم اك اك ا هع _١لاح ضرع

0 

 ادد رووزابام هناكسق هتلج دن ىذلاركذ انامل اراذاو ا



 هل
 نذدتهزن (هزنت)ردندعابصت ندبا روهط نوجا نيبسحب ماما ترضح رعشوب اسما

 كعمل مدنزو مارك (ماشا) ردكعد هليازارتحا ىيعي لوا ابر ديرما كان ىلعفت

 ردكميدهليالوزثو لوأ نرزهرد نها هدئنزو مركا اندلاع( مملا) تكبد ددعجم

 ا ماركبا ماركت وساد اكس دمه عماره ىيدص هلوارتذ لق (هجيرتإ
 0-2 مالتلا لخمرهدلان اف ةيءاموهرهدلاب اقثاو كدالو (
 ٌككزوج ر ديلعاف كلآ«ةناَنديَسم داملح (لضم) ئثكن ديادامتعا( قثاق)
 داّمعا هع انؤكربهراكز وزن (هجر) ندي ةضل دتءنمهنسن نالواندتتاش

 يدر ا ١ يوم و ادا
 مال_لاراد لنتمهتمنكو دب اموقفورعملا ىلعدسحتالو

 دسح ةناسحا ناجادلتا (ةجرت) ردموزجمدلغلواىباوج كيم (لدت)
 / مالسلاراد لوهدندرانالواراو

 ماسلا خلاوءال آلاىدودجىلاعملاىذكيرةلابقثف 2 .٠
 رذالاول_كذ. ىدرغم عن (ءالآ) رديع+ كنيعمر دصم هنساتعم ولع (ىلاعم)

 ىكح ىلغءو ماظعر د يعجب لوسي ( ماسح )رووا مسرةياانهذنر سك

 ماع ردكتا نس راد تمءنودامتعا ليةنامقه الغادر (هجرت)

 ماركا ولالا ىف شفانو دي ثحو بلطا دلعال نكو
 ىنعي لوا ل صاو همأ ص تدتاهنردىماأ نذد هلع أعم (شهان) ردع من( ثح)

 دلا م قدصى ربو ردلالخح ل كا ىركنحاشع هداعد لومقاربز هللاتود

 فيلكت هكتوسملوانظلاحم ههيشالد 2 هدزجتو ل ظردما رعت

 تدم مارح هسرولوا ىخد هليا ههبش نكلردراوّددهجركاهيغاوب قاطبالام
 ءىناهدجز رددشاون د اسه كشخ كل ضفرت داب جرد ةخار داك د ىكف رصأ
 دعاسمنامزاريزردلك د ىقو ىركت هدءل ههيشهرزوا ىراقدز ابو ن دس ؟رام كرب

 رادةدربىكد فرص مارح راب ديد نوسلو ا مولعُم تمرحو ل> نام لوا
 هتعافش غد باذعوزاكرد باس> هحركرولوا كإمهساوا طولخم هفرمص لالح

 طولخم لوا نكل] ( ىما نمرت كلا للهال ىعامتش) ردراو هللاب ذوعن هسزملوا يرق
 زدنا ظاقساىيضرف ىد ىمادا جو تاك زور رقم“ ىرحأ هسلربو هقدصن ذلام

 نامهرايديد زلك مزال ىراركتو فانيتسا هدكصلت رهط فْرصلال-
 هدئاسولموتالوك أم هدكد لبا سم ترورض بونلئازازكش-انكما امهم
 ىسط هاركتساو هلْغمل ادت ىسهريو ىنعي هقاست حد ةسزلوا لباق جهر دكر كر ذح |

 هلا ؛



284 
 حم

 أ مكحلا ىبروايغجاوتا تدم مج > نمو نورقلا نبا : :

 نرةىدرةمردتلت عج ى كم دو ترك < عج ىرنر دددارتم هلباننا ارها(نورق)

 ىل_مار ديرك ذم عج كنسيضام كباب لعاسشت نداشف (اوناشت) ىلها نمر |
 (ةجرت) .رايدلبا انفانيرلي د دك هلّناءا هيرب ىربانوكرلي دلو ا ىفافر داؤمنافت

 مكح قابوح ىدلوا ىنافدلج « نامز ىلا هارلن دل اهم دنا

 مبالا شدعلا عطقناك دج ارسسعموا تك ارسوم نكو

 هكيدضكنا(رسعم) هنسانعم ع تردقىذ ركتاوردلءافندلاهفا[رسشوم)
 رولدا مغدم * ادكرب هكر كلوا ىاءلركنس (هجرت) ردتسدكتترق

 ظ معها ناكدنز

 مسالا دمشلا لكحألالف اج هدم ووسم لاشدةواللد ْ

 قالطا ىتد هركّشردراو ىماع“ا كت وئسو غبسو تالهش هكىلان جوك(دحش)
 قيافدوث هلفدوردناسكب لج «تكحرددا مول: اةمهبا مسهتوالحورونلوا

 (هج) كعد نيسزع نسرد لاسق:ءا ىن(لكأنال) رديسالعا كد ْ

 مس« عط لوب ل هدنا كسدارب لاب رد هدول ار هز نارود تذل
 . 2 رمذالا دل !سلت نانو ةموهذم لام ددمات

 رديّدض كم ذم ردندع عج (دماحم ١ رددضس حد يسكتالف (هدسلت ناذ)

 مذمدنارولوا كساوادج قيال ه«ردمومذمناهج حودمراك (هجمرت)

 300 مليقاذا الاوز عقون دي هصقن ف دم اتاذا
 روهشم تدور دكيد لوارظتنم ردرها ندلعمت(عقون)ر دراوزمتلا در هذتسوب

 اديبرويئزر هدروم يح روم.,د ردراو ىلاوز كااكره هديك هكر دن ديؤرمذ
 اهيحانح لاطا«تلممْلالها هنا درا اذا هب سم درع اش هكر ديك اله تم الع قلبفا
 «بدرةرواوا صقتن هساوب ناك شيا (هحرت) د#كلملا ىلاتةيسف

 عدس دنلاوزراكربهزوك ||

 0 : ىح سالارعش نلف دهب هلفغَق بدرد# و

 ارشداريخ كّمح رذةمهدنون رد هباد ىلءاذدكىىكحرم كعد ىديرو: (بد)

 كمربا هيه:سنرب ةعقد موعت ىردصم رديضام (ىعث) رددارم ىروهظ |
 مدت كاك رام زاس ىلا سان ر رواك هدتاغغ هكراو ردقمق وح (مجف).

 ماركلا ى:ماركسلاب ملأو خب ماشللا ةقداصءنعمزنت 22 (رخقطن)



 عاما

 فل . 5+ ل هنو دسم ١ , (ركيدطذ) ماركزمت.ا

 ءةضزورتسامورهدلا3 أب سد ب هماو رددلاوناو لعرهدلادانا
 همه كأي ادغفاموت كلرساذاو

 ناداشهدملاءّرم ةلوادغماد_ىارود لاح عرولردامرددنوخ (هجرت)

 (ركيدقظن) ماك ةرادانؤكرب وكري رورمسم هسلد اه ما نوكرب جيش هسعك
 || 2 انهمولي ل يلق نع يرمعل فوسف ديم هرسسي شعبا دلا دمحم نذ

 ا نمداس ردنا هةيلتأ يي ذانو حدم هشرديا يكس فا هت قاكدز (هجم)

 نإ ظ مازتلا سك لوا
 اممومهارشكت نا[ تريبذاناو اهي هتقدر ىلع ثناكتاهااذا -:

 دارنا با نكنا"تبان هلاةعركت اَلقاذالواولامْيدَر كنامدتانح
 ميكا اوَماامت لآ دروس هكرد لوادراو حد ىراقدلوا هننق نيعذكلدو هتنق بنس

 هيدلاعت ىطعمو عئام نكلردهنسق هجاكا( مظعرتا هدتع تلاد ةنتقكدالوأو
 هدنرلاتةجوثيشت هثكرح لن اءر هن هيغرتش دود بونلؤا هذاعتسا ةيازات
 || ةيريصت بانرا بدلوا مظعرجا بنسب الم كوربص هنقاشم كر ديارمخ ىاعذ

 هلاح تةيقَح ةزكوب د اور دن دل ق(نولعتال رخاذ ىنوقذها للا)ارزرذاتشور

 هسردبا لابقاركا ميك (هجرت) - ردلكد عجار هئيلوْعط هركضو فوتو

 (ركيد وطن) مانقرليا ار ىمن ترثكهسرب وجزو «رولوا امظعة نتف
 للا لد ىصاخملا نافدهجا عراف ةمعت ف تنك اذا

 || 1-ما ىرخ ا ردالا يع حقو فلارسكد كردي عا كنان نجوا تدار( عرأ)
 نالوا نس هَساَوَد نك قركش تتاعر همت رد ما ون دةلاتداعرر دطقا

 عرضمو دكلب مانتقاءدبانشجا ن ذلوخ اتآلوأ لاوز سحنؤمو مازتلا ىماوخ
 ر دمج كتيصعم(ىصاعم) ردنا نانع سلوان اءدَصَع ىرن دنراسملاوز فان
 ىن دهذابقعكنا نا نالوا تناما لماسو ازيك كش لجزاهكردموُس مازن ا

 كتمعن هجرت كقاعن هللا دوعن رولواولشَو همنلؤا 'نارنن ادع قالت

 متدألا هان لؤاَراذئاب م مدمدتنا ىتس هذتظقح

 مقنلا ديدشال الاناقه الاركثناهيلع ظفاحو

 رديدصْل تمعن تولوا دن _بهدام ماقتل هكردي كاتم ةاردةدشزو من( متن (

 هلواه كتمعن نسلوا هدنظنج هللاركش (مجرت) + ةشانعم تنوقع

 ظ 114 2 اانشالا تارنكا

 سم



 غعراا

 زاباروج مه هدنمكح «يدبا ندّن ابخ هددسأضو رداربم قد سد («جر)

 ل
 مدعلا قات اوراناكدقو دب اندازراقاح الواأ دب

 زجاورازونم مدلوا « ناهجقازر هكمدلوأ ىدلبا قلخز .زكازرا (هجمد |[

 ر يد

 اكمل تاق تاومالارمشك نل د ا..هالك تيبطلاو ىلا لاو

 هدئسأانحا ىلا اء ماما ىف هيبعظ5 روهشمو مكر دبر غونرددضس خد( م كا

 ترضع ةدذةاحو فريك اذ تكي وب عاذه مرد تيسنمب يعل زلعلا وا

 (مم) نيعما هلع هللا ناضل ا ىؤاز عم هكدياشردياَوُرَعَةَرد ماما

 هيطملع (بيبط) ردباعأف تال عفن دتسهدام مخ ع درهام دموذ ماكحا

 نكيارايهاذ ىرثك|كنكج هراكنا نعوةول رم فو ردكمعد ف فاو

 ىرلدابةتعا هدمة-رلنا كان ماوعكلياكي رمشت .هدرها لوا ىرط بأ سم

 رارقا فى احورو راك اىب ىنا.ءج 0 وخان ر دثيم هئسلواةدعر وصول

 ّراد هي هدي دمج ىراة دلوا هرودأ تل ريش م برا بط هلبام و دك ابا

 هرلذان وديا ىلع مازلا هدنرلك دطا راكذناو دانع.ةسا ىناوما ريش رازأ عت

 ىدت و بدبط هلودحم هكنوج يدا ركنا ةرشع (هجر) مكم ديد

 مكح ى اف مو له ىاكمديد

 ملعرا سا لاف ىلوق كم ناو 3 رسما تالاف اوف حدنا

 هنسهدعاف نانع ءانرا هكعز كمصخ نكرر دنو ا كيكشت(نا) هجرك |

 ردقوب هسنارولو از ارسم (هحرت) ردلكدرمذم كش تروصه دياوج يم

 ) رب ىطنإ ميقمنارمس ب هريس مم هرةمج قداص نب كيل هدا نارمساكد

 مويؤاموتب "ل اودع موو ةظبالارهذلاام 35
 ا نكن 13 ساس امو راظانهموههظقي بويلبا شو مرمشن فل

 ددنااش همول ليش ساد م ىعمر حد موو قدال هيل هظقي هديراستعا

 555 اهصكرب هبا نوكر وكري *«ماشمرب هليا ىرا اسر ولدا قخاراكزور (هجرت)
 ماعم داس

 مولهياعام ضاهر لاو * موةتوعو مود شعبي

 (هيجر) ردشو> ىوسفنملاف مم هحكربو ن وكري نالوا دقبا.ستد

 موأ ىلاح كئابضترادرد.او 5 ماهرديا هور تسخر ىءه«<رولاف نامزرب
 اي



 قا

 0 ْ مسنلا ثيم 7 هكا اءدتيمءايشالا أ ثناىدلاوه
 انعم دج وسو عدم با بس مخيم لعاق ن دلاستقا( عدتتس) ى درب ,(أشنا)
 ندهركص زددلل وعم ةغصكل جوتن ندنسددام ثدح (ْنَدحْسُمَر ردلاح

 ايل نادرا و12 تدرج املج يتابع
 هلي اهثداع نساوج تال '(يب أم رددعست ىدرهمو هسا دعم سوةنر سفح

 ئدل زابهدناوا فاكلا. ىف رح يدق كو ردلاجم لإ ودا يميدق 5 تاذ

 نالوا ثداسز مدينا م11 مام ديو رفا (هحر)
 ١ 3 : (رخآ قطذ) مب ةعل هع

 ' 1 .ميدعلقم 2 نطف تيدا نفي

 ٌْ كلاعئتسا ندلاك(لمكتسم) لقاعو ى ذهدشزو ندخ هم خم بص نطخ)

 زديلع اف كلالقا ند: بسمدام. تاق (لقم) ةيلمكلا ديا ماٌةاو ليمكيرديلعاف

 ميم هو م هنأ (هجم) . ردع : وذ ىح هابابنعم شوردوريقت

 ' ملاهليا رق كمل لساك نَمع

 م ف ,.نعلارب ذقت دوج هامانكم لوهج نو

 هدئوتاوا ماللا:فزح دكر زلعوأ ىبالدهج ئيهغلاص كال داس ولف (لوز>)
 لعافندلاعنا (رثكجم)ز د. ديت م .ىنكمادإ م هدي :ووز د دعاواعالعا
 هليبقي رط ساينقا هد هعركتي اى عريطمردلامىلوعغمر دعوذ م هل ءس هغمص

 قج هلواريكم ىلوا امد تعسور عظم ل ِهاغو التنم هرقذلاغ غبر دشعاوا نييضت

 ردروؤبم ىدديد اةءدنزرب , رخل املاعلارم صو ىدنوار نبا ّىج لغلوا ب هرعيجأ

 اهغركت ا ١ هدةماقم كءد (لعغياع لكسيآل) هكردن دِهسُهلاتاردّقم تلا 3

 كذياشر دايو » هددع | ريثكت ى ام لهاج هم (هجر) ردشل روع دارأ

 (رخآ ىطن) ماء دقت

 لامار ىطقاو د ملقلا ف-واماهلنا ذك

 ماتفارب رج دلو دق هدلزاحول عي ىدوروت ىكنم نإ (ردلابح)

 هحراخ تاردقم هر . كصن دنو ناك امناكى دِليإ كرت باك د لحد بولو

 (هحض) ردح 1 6 رييغت ردهدةَءلوأ اضفبو يح

 زليالظ هرللوق مداضتم ا «لقلا بح هللاريد_ةن قد ىرهار هاضةىدلت

 ار ٠ مالا بر

 مكحا ل رايام كلا نودع ئضقابا نان ام مالا ىف 1
- 

 707 (1 انيس



 ق6

 (هجر) "ار دكعدر ديراس ىفتؤز ند ةلاودح يزد رو

 ماني فيريؤل هقولخال ارث عطق عال هنت قال هن اًوردا نسخ ءاعما لظ

 مدا فاق نوح" نالوا ه1 داش ذاروالا ل

 توكنلمو كَم 2و ىقب الزان ىحد ئىرالظتل نيا ءانه

 هكردشتلؤا هطافتشا ندتضونف تؤرخ ضارز ضانيخةتنودموانذنت انغل

 مسلط كذا قغَدَر هتدكناو "ردة ةذقلمم نبا تان نو ةكم عرش هلا

 تا نس 32ف .هكردذرظ قوهال فرس هد ىددانااوّتحا ىء دع

 نوما ناس ىستهرينكض اخ القش ساهي سك دوال قو ىلازغدع ماما

 هسئرةصا# ىذلتأ دك ايناوازو رييضأوو #2 نوكترسواووا هاب فااراج

 ىاه تسةلازاخع نتاع سرب اقام لو دوك نك ى عمم رينز ىدمهدماك فنا

 تنزئزانب نصا 1 (نظدبو) زع ريك ىادخ مان نقب تاس وهب زبس مد ىداأو

 ةقالثلاو م -ةنهؤتشرملا عابالاب كائنا ا (ع مللا) ردراشللا اهددلن ول بودلبا

 مظعالاع ركل كخباةرؤنم اجلا ارو وشما ءانجلانورب مصعمالب ةعب رالا

 جام ىطقنن او للاب ئزج فرح لكذد دهب هءاجصاو هلاو د ىبع ىلصتنا
 6 ناسخإلا نأ اسوان نا ءرقلاو نامالازوب ةقذارصؤ ين اعالا ءاّقب ى هجرق

 ْ اج ) ركيدقطن)ناءتسما.نيماهثانلاو

 ” مدقلا ف :رابخلا ةيقك ف يكف دب اهكردب ءرملا سبل ءرملا ةيقيك
 كنىلاعت حانون زالش مذ تدم دكا هكولاخ قلوأعدقزذمللا ريسك(مدق)
 شوكع كيةللهلا تافصرتكا مك ةلو اوي هجم د ى:ةصول هد ايم ىرلثة صرت

 ناسا "ةلاوداقا هلوانثابويزنب هادا كفرا نسدردرهظمناسناةمساوعشا

 مدقئخد ىدض ىرذلؤا كاردالا زساغ تزلزا لات تن زوتظمو مرالَنَوَديا

 (ه-خرت) كلذءارو شاف كلابخىف سدفلا كلاب رطخام لكصا
 مدقتاذ تي ةيكروتلوالرددصت نيد هزلباكارذا:نود مدآنئيغيك كد

 ىل 8 ١

ادعجو فاني خافي فاكر -زا) تاز ائاوناكر: ديد هذ كَحورتشم
 1ْ (ايونال

 || مالسالاةج هكرلريد ىنداهتاف طقاؤس هراناو ردغقسلا عم ئمولجب ظ خ

 ٍْ ىراتظعت قدنلوا دازن ادع رمش لقا "تبن هكردرلشمز وت دادنءتوداوداثن' |
 : ناندرت * نؤكروك تول مان" تقلا: هس حخرابدلبا طنش لبا قيمز اق تنوي

 ْ "لقانالالو مسلابقم زغنألا نسف هاطلا يتاابوأ مايتوذ موقملا لالا ءاغدغت نم

 . | ران ديد ز دنو ا ةيدودتاو همسثت هنلختدلو ا جوس سما" ىزنيغ ىكذ وجو بوجوو

 ا



 . : كنا لل

 0 مو عمريع نم تاريذتا ىلاريش توج تفقص عداصال !لثممهعبراو

 كتئيهؤد ١||| ىكحص تذكتا ردةمراب عبصاىدرةمردعج ( عداصا)
 هن هلت يضز# ”ىدؤ دعم ليَ رش نولوا ىلاذشا هيددع خقياهددادعا بتاع

 فلاو ٠.٠ ١ هتأيم ءآدتباو ١ ١ هتاريشع لواو ١ رب هداسآ لواالثمرديا تلالد
 هيلز وانما ر رك دلل كسي ندنس هبت ددعزولر دري ثم هب هل لع ىندرد

 الدبل ١ ,كدرات ردد رات ىبولقم دكرزلو!تراشا هزت دفع تاريخ ١؟ 11

 مدصعم) ىديشعل  ةامياهلاى رسال قاس عاب هليأ مسي ىب-أ تنم

 لا هكردغسر نازودمدناكزالب هكب كس . نعي راوس لحم هللامقاو

 ةتكدومعم كة حراج نامه مه يملواعوس ىد فك كلو خسر تولؤا عباا

 نيه كراج تشككا هيلغاب فص هدعب .(هجرت). .. هلوادوجوم اجر لكش
 ماعلا تراشاهتاريخ هديا ّعسرو فكس

 مج < سوناكودساد اهيلعده سوةمواو م قيةشءاهو ٠
 ردزارتحا ند هيةيلعتروص ىربغو 2 او. ٠..هلواءدنعتر : هج (قيقشءاه)

 د سكتمو ٍبَوصم هدنولو هلوا يك 2 هكرودف ىكح ىا.(سوقم)

 ىلابم كْسِرلم وعد سماق ان ابو قمراب (بوا) رددكمعد !ضيكعم هكرد هخحسن

 ءاه مريخ عاغوو رددضسن ىدمل بول تدب ووزدةماجح تل |!هلبارسيك( ميج

 0 ابتلي هرصم نسر راج برع امر
 : : ماتيخادي رول وحب ونا تيهدب بوديا سرس مدوأ !وَقمقش ءابش هدعن

 ١١ لطستووحتءاوسالا نمو: دهج هلم سد ىدلا مسالا لماحا بسك
 كايازيهربو هظفاحم ئر:كضص قعب قعاصردرذ صمم دئنزو لعفت (قو)

 كراك ووك (ءاوسا ( ىدنئاوا قابلا هفاف نيوحو طاقسا.ءان نده:سمانعم

 ع راض وذ د هنساننعم ذالمسفو رس هروستغل يد ةلدكهتو مك وف ىد رغم

 رددخس ىو لسن مراكجملا لك هيو (ع) كود نيسر ول وب تاب خ نيب بطابخم
 لوب هلكنا ندهراكم ن* جي لم قول ىلماح كريظن ىف مع ماو ئأ ) هجرت )

 ماس ةلذا تان

 مدعاو عيصت قول لك ى اوي هلالج لج هللا سساكل ذف
 قعيئمع( رعا) لكتمىطان(عضق) ْرَودلوأ عطقنزوىارب ى ترهق( ما)
 ىبداي و ءنونلزاقالطا هتاناوّحةاَمْع قنؤمرده:تهكنادوؤاقردقد مالك
 نوما ىجندغأوا توالت ارهخ هذئازريد ءامع ىتدهيهيزامتتاؤاصؤتومعا ||

 مديولو



 ةنرن
 تست :.نض 7

 رددبو هنلوا ممر هنا سخ ىاناوز دك هنثو كسح نب حد ىربوو دوْعص تروم

 كرد هلثرودو ىند زعم اوراي ديد رد درو ىحد نالداىوا 34
 ذا

 ثاكرأ ” ئشا هد هيةؤانلخ يقرس ةديصق ضد ئرت ندلثالدن دادس 0

 يوورمتلطرخا معاج لوا نالؤا نانام ندناو تولوا عن هاو ا«ت وح ذةرسلا»

 (هجت) ماخ ل" :اوالا لمع اهرخآ اوب ش1رو# 00 ءاواريوصت

 ماقد نة سدؤوااسع لا«: دنغماسع اخ لك

 مست سلول وأم *لكفا دبل م اناس نمط سمو -

 روت 2 1 2 مدل قيلت م ه قرح ناتو زم تمعن

 ا اكس علق باز دندنادع او كناق فاير دنت ايمراطاطت> هكدبز ان ىلا مق

 ثاثطخحن نس (هلدملس] بك( سما هلوا نإ سك فروق كمد» ديرو زم ميد نع
 ىامل شع (ز د طؤ يضم ىراعسا كي هتس مالقا هللا تونر دقت رطل شش و

 ٍِر ره (نددفقر قو عيقوو حف ناو ثاث (ردن لواذاكلا طخ“ 0
 هلآ فيضا) م وح نم هذلا دج حيشلا باتتكلا "هلمةرادزاو يصحو ىبلعت ل قتسم كف
 ىلغو اى د ندنا هعيلخ هلئار سى دامادن ةناردثط اك تاجرا نان" 4ع

 ىورض رادلاخ دا قدا 1٠ ؟ 1 ىرادكسا: ناسخ خذ ندباو هدد

 | :تدنفا ئطصم هدار' ديو وص ىخد ندناوو * 8 ىلَع شددرد ىحد قانا

 ندناوز: ١1.5 ىئدتفا نانوء طفاح نيزوبنلا ىد نش ادمان خذ ندناو و ف ه4

 دب تب هل5 ىدلي هك 11 2 غىانأفا هللاديعدتس كالا اج اما ىو

 دج هجاوخي انالوم ديسْرْولا مماقلاىإ تفضح يسار كحد ناو

 ٍ ودارت تروس هاكعد ىومةىركا هكر دكان تزراحاو نداذ_>اىدنفا مسار

 ردراشملواهلضاك مشع ”ءلج مارك ةذئاشا ناسنلواركذ نيفا ماورا هللا حفز

 ىن د ىزنو ردو ئربز ذحوا حد قروص كن وردنأند رت هلنادشو مذ (ل-)

 تلالددب د ىلبعت ى 5 ةقمو ىروص دومدلم ندا حمم م ردون درب 8 دو

 ىددلوارصم هددع لوا اوسامعوهمو ىواح ىددع قر ردكتسر ندا

 “بن تسد ردع مب هكي ناردنا ين امج « تسد رف ب كب دحا ان" دجاز +ندزار ن ملكا

 رديْشعأوا امد بدلوا نانامثةدشاسنام 0 لاكش هنا زحاعلق هدنح رمت ىدن

 : | هايمإ صرع هلكت !ءدبادرعات نادي دعب ةداقبادروك مم (هجر)



 م
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 نزو(الاو) كْعَد ىدلباراجظاءلعشو هعشعش رديضام هدةزوالانعت (الالت)
 هناشولع ليسو لوار دنا ثولعو تلال (لالجإ ىدلو انو ديت هرزوازوب نه
 "7 وكم تع ل 5

 همن د لدويالواهررا لود هلازعةالتعا ساو بارو +الخ هةنعىد لدعشره

 ظ اب
 “بيلا نيململا ىلا ةيي ” رطولانمرعلا ىلا“ .ءاب

 ىلا ترمثملا ىلا "د6 ؟ربشلا مطملاولا

 7 متل لضتنلا نم
 سانا( سولمإ 3 وله درو ىل_رعف (”ىطو) راربد هكدا راسل ( شرغم)

 ىديروابتثا (ىوش)ماعط ) -9 ردكغد نسح هدشرو لع فن دان( ىج)

 نالوا تجي قعلواسو ول ةكبأ رش (ب ةرمشعم]) زدهرزوأق زورا ةءاستردكعد

 نعرف تلقث هدم قل ىئاناندنتق طاو تال ىك لاسل (لسلس ون عنامر هه

 (كسم هةسداتخ موت قمح نم نوقَسن] هدهمركتنا ادكمودخم (متخ)

 رداهتاو تارشا كدب دبأ قدر ىداره تدل سو امغا هئغندإوا ذراو

 ليكزس تمعن لوادجج ىبي مرن ةلح لوا ىهشنهاشرتدن لوا " (هدحرت)

 (مستلط اظن ميت ماا ماوا ليد ىهك ات رمش
 عوقملانامسلا لم ابسأر ىلع عاخ دعب تافص ىصع تالت

 ردذا م رلقلا زددعج كئاضع هللدش كم .رخآو ىزلةرمسك را هلمهتم (ىمع)

 ردكحم د ىرغوطدك مقسم ردلوعغم ندليعفت ( عوقم) قارزه(ناتسإ)
 هددقع َماَحرْىَدَع 1 همزواهدترود سئحدفلاىك اصعرب

 هذار ىرغ وطرب ىك 0 دولا 7-2 0 رباب ىك فضدكفلا يفا ْ

 را ل 1

 رديااوغدوبد مدي وك" هلمطخ ىلذاشلا يشل نكون ىسيوار

دارغة ردنا خ كري نيسح رههضاف حراش
 هداث شن( ردهرؤدم ةةلحرب 



 ب 11 1 َّ 7 ١

 وغلا بولوا عقاو ) مئأنالو ابيدوغلال ( هدعيع تبا رذزاتالا يسب وخل

 هئئانطا نالوا مثالي دهسلوا هدايند هكودياتلالد ىتيدالبق يدق ههثأت
 تنجح فاصوا ردوا ريسغت هللاوغل خد(ةبيغال اسهيف ععستال) هلوأ لومي

 ركذدلبا هلم د شو سسك, (رداك ذا )تداكش (وكش)ر دن دّتنج لها لاوحاو
 قكا كلك ةرطاغر دةاوا ماغداو تلقدكر در دصم يك لانا ن دس هدام

 هلاشخلا ) ميقس)ر دشلكو دبي هادغ ظيعو هذاسد> وش( ع)دد «رعش فك مشو مح ونحت )

 وغلهدنا كد عووس عوواو قود تمعن لوا (هجرت) ردجورجت( ملك )

 مقسو حور جم هدنا قول «ووهسوو ع” هدنازاواداند# در دع هنا سلو

 هيف بوغلال ىذلا 3 هب زلارظنملا ىلا 0 ان

 هن صاسعل ىلوطف د هينك اس انه

 ميركل لخدملاىوذ

 ىلا ندسانوثلاب هدنتزو لعق دبا نون( هن )كي دءارانت اكس مسا (رظنم) |
 ا:سمامو)هدعر كبح اظل دكت ةشمو تحجز هلع2 (بوغل) ىزاعن دروصقو

 تارظ ىك تءانهو هلارسكابو لف دك يش( ائينها)ر دشلك(ب وبغل م
 اي نديأب يختي رد ه:سابشعم ىملوا مذه يد راردصم هديئزو

 ىهنسكرب ءانهن ديان ىتجواو ردقوب ىريظن ِكنهدامونهدزومهبمزديعراضمو
 ماعط مضه هإةلوهس 506 ليعنندهدام ولرول ع ظفلور د هسا دعم ىداس

 ىنيدلواىبحاص لهس مخه (اًميئههولك) هدهعركتب ارولوادا نه جل دمارش ايو

 هديو رد لشم كنا وذه ىحدّى مرا دندرولوا كي دل دبا ل كحا ىفاهدلاح

 فرح ر دكعد اشوخر دندببط(ىوط)زوتاوادصق تنوكس تاوهسمراتك أس
 رديوأةم هواو ىمابهدتزو ىلعف هتسانعم تلودو تعردر وك دمج دهدفلالا :

 هكرلذ ديا ىعس هنتراع( هيرماع ) ردلك دز اج ك سوط ةلباانر دموعضم ىليقاماربز

 تقص هس صاع ) ىوذ ١ رولوا هللا تداسع ىنارع كة ثهم ردن نهاع ىلصا

 ىعج كلواو رولوا خخ دناكم مءأو ىدمردصم هلبمكد كل انو كلوا( لخ دنم)

 رواكىخ دهنس انعم شوا لخادو نايف لخاددكلاخدا هسرولوا هلكت كلان

 هدنا قود هبزنو كابرظتملوا ( هعبرت) رولوب تدىند ىسكياهدنوو
 مهةمر د مارك ها + همحو ىلا نديادأد | هب هيد هل داك راك انس ع هب رك ها ميه
 | الالثدو نسا, دج الانعت لزم ف ا

 الالذا هي ان دع. الاوتدقروتلا

 7 3ك

 سستم

 1 هت

 سمس م



 ع

 را ) هج ث) ردةعود ىحاص تيحت ىلفرا ايل نيدو ردك

 ىرحت دش مهو لاق هلكا تغلاوي سدو فوخ هدنا همرتسوك# ميج نوساوا

 . ميج كانردك وص مهقم

 3 نانملا ىنكساو هع نآرقلا نمدكاو نون

 نامالا اواو اع تادسلانَحْوُرَو
 هيدا 22 وسو

 نوف 0 (ّىكساأ) ردكيد ليك عدلؤرا ردرماندلا عفا (يعحا)

 انتاانب) هكردنعج ناو ئكت تف ع شعاقا ماعدا هدةأفو

 رتسفت دال ة ةغسخ ةحوز ةرثسةعل ( ةنسخ ةرح . لاق و ةنسحادلاق

 || و ؟ هللددع ىونش تفدرتش مد ئددعرندذ كقوخو دافتما (نامالر دعوا

 كعدلست ىنانخ مز شخ هاوي ب كئاريغ ناظلس لقادا أم هلغلوا ناك

 ناكمهرجا تشهي لوب « نابزمه هللا أرق ) هجرت 20 زاوادبعت ينمادإد ان

 ميهقم براي ليقءداؤأ «م نامالا تأ ضرك باويس + ناسخ زو هلؤا جه اج

 وغل عامتسريغب ا“ وعاذ ةهعنلا ١ اولا

 وصتراك دانالو #*ً وكس را ذتعابالف 0

 ظ  ملكألو ميقس
 ١ ىاطعرزغذ ممول مدبا لتجد كوب لاعبا نإلعأ ءدنممرظ ينل اةبماعلا)

 1 انندلاةايحلا امتا) ردنويواروْمردىز ابر دروهشم هكب عل هلكتثر د هتسا تعم قلطم

 | كتمعن هكرددارم ىل غش الطابو هتاّك ندعاسج ايهدن ول نكل( اوهملو بعل

 : لام شك هدهقزذ قياس ع الثمر دقؤل اعص دكر ارهد نوجا هلبدؤح و

 وأراناخ د راة سلوا بايفرش هللانانج ليج ةللداركام تيس لاسو سرا
 | هد دوودح رن هيعوب نم من سد 0-52 11 راهسلواءو ردشو عوتن# ند رادنبدتنورتتاود

 هدرثا كي دلاق بدور :وتغم ادق ران[ت من لوان ودعا ىرانامرح نكلو
 هلي دبع نب بلظم ذك يدح (ةطاع كل دى قرينأ ءركأ قافاوبعلاواوهلا) عماو

 هل بنج ءاساو طاسنا قباطم جرب رخو !فولوكر دشغلواجعررذق هليتياور

 ضايقثاو تظلعدكىالخو نوعيْع طالذخاةر زواى م ةملاكم تاكذو تع انظا

 ركب درا هكحردلاب ىنسللا بويغم ى كيف كنارؤذانغؤ درع ةرعو تاعتو

 رع : يداي زيتعم حو دل افرظ حا زم هلدث داش عوق (ثعل بعد نمّؤملا)
 مبيزإ

0 

 دع



 ع4
7 
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 ميك زك جالع هنومد#ب قب هقح ىها هيئاص

 كاوسىل برالو دع ل ارا الو ىنارت فاك

 كادر ىئشغتالو دهب كادهىلاىف دف

 . موصعلا كةيِفومب

 ْ بوبردارد ءريضأح رم ندلاعفا( شت ال)ر دكعدكحرد هان دهدامقل ف (دق)

 اهناةيثدلاايئدلا بطاخان)ر دش دىريرح هك اله هل تف (ادر) ردك دمج ارئس
 ظفاح هلا هغلايم عي مصاع هد.رو لوعذ ند:ودع هلكف (موصع ) ( ادرلا لرش

 [| هاكر وندهب كاك غنا ىنرروكا كناذوْ لا,تاذىاىئتسمروك (هجرت) كيد

 1 : ميصعدلبا ىكةيفود# لاله هليق بويل ا ىشغدب لانا ل يق

 لاهباو زعلااذ د لالللان دعماو مال

 لامملاودحلااذو وي لام او ديكتااذو

 مولخاو رغقلااذو
 0 اريد ةليحتكا تةهر د هعسءاشان الوا لصاح هدرب هكتاكمللاد لعتسللا ندعم))

 نوتلا خرب «ردو هصكر كرب ره ىانهكن دعم ىديمر دطومضم هبا تددول

 ولو ومدح هللارر رك ل هعست تازلوو عرار درومدن وسرودىالق :ردأن شك |

 سم قمن هشرز (ع) ردطو رم ه-عءرصموب ىزوةط بوناواذع جد
 | ندعم هدقالطا هيىلاعت قح هكيدلاف برس يزرا ىور ميس نهآ
 رمسكو مرك هل فذ (لاعف) باذعو تدوةع هليا ك (لاحم )رد دماوا هراعتسا
 ند مول لف ( مؤلم )ردلضتو فرش (رخن )ردع ل_عف ىدرةمر دوج هلنا

 رزدهضسن ىد ( مر نمتيلاعت) ىكمومم مر دكعد سوا تمالمر دلو عم |
 لضت ردكو ديك لانجو ف طا باص ىودهب لالجوزعندعم ىا ( هجرت )
 مع ىاسحأ ضيف ىاد# لاده دمحواوسام به دب لاكو

 مظعلاا ماوه نمو د“ ميا نم ىنرحا ميم

 مقملا اه رح نمو دع ممدلاا-مشدع نمو

 ميجا هام نمو ظ

 هكردرها ند: سمدام هراجا نالوا ردصمن ديانا عفا ءلهجرمدكو تف (رجا)
 هداعدهكردديدش فو>(لوه)ردشأك(رانلا نم ىفرجا مهللا)هدرث ا هدمو مشمول
 راح (ميج) ردمومدذم ىنعمب ( يمذ) راي ديد ( هللاالا هلاال لوه لكل تددغا)



 : مولط تسد هيعثزيادب عينمر دكر اج هلت درق

 عوسوابحدفاموت « غبسافابح مايو .-  نيغ |
 غرفاو فكدقامب 3-3 لبو ىتك نماو

 ميظعلا هنم نم

 اولد (غسا) ردكميد ىذليااطعرديضام هلباهد_>تومو هلم هم (أمح)

 رديضام ندليعغت(غوس) ردقؤرعم ءوضول !غامسا كعدىدلبا ماتا ردضام

 088 حام د رشرديافلتل(ةحيرإ طع( نر
 000 غالم هل 1 ّ اهك ن دنس غاسي جه هكاطع

 عظع ل ْذف

 فيهللاعزفماو د فرعضلا احلم ايو 2 ءاف
 فؤراي مي>ر دي فيطل نمتكرابت

 4 ميك انيريبخ

 ردناسكي ىراشن تورك ذو 0 ايلمريناناواديما تناعا(عزفم)

 ءاععأ كد ناب 20 رجلا مهودناىل هسان(فيهل)
 ىبحاص ترو ناسحاو فطل نالوات محن هت هدد5الطا هق» ردندائس>ح

 ذالم نيسنس « فرعض درع ملم ىا (هجرت) فتاووان اد(ريبخ) رولوا كد

 نسر 1 ملاح دهب فرطل بر ىانيسدلاع «فملا نوسلواك كجرد#ج ف دجار ُه

 ميركىا

 ىلخ لك سةنىلع  ق<ىضتنمآو فاك |
 قوتلا عمت د قفا لكداناقو

 عوتملاو توما نم
 هنس اشعم اهسلا فرط ىراكك كوكهلرلهعض(قذا) كاوا بوكت وم (تافؤ)

 نوساواهسلواف رط هنره فرطاةلط مور دنك اس ىطسو نوما نزو هدنو نكل

 ردردصم هدتزو عفت ندهبامد(قون) ر داداه كءدردق هوب صال> ندئوم

 ةنادكهش سانعم توم ىتج كم هللا هلة هم مض (موتح) ىكاشتاق هئاص

 توملا ةقئاذ سفن لك) هرزؤا ىثيدلوادراوامضقم اهتحكيز ىلع ناكو لهده

 ىا ”(هجرت) ردشلواى ضد مكح هيا ما رك تل ىك( اف اهيلءن ملكو

 آيقد ىلا هىدتأ ت بوم الع قئس ندكمكح ىدلا قاخ دب قد ماكحاءوضاق



 ففي

 ْ رديأهلازاو هطاما يناذا ردعراسضم ندلاتعفا (طيع) تيذاوابغج هلكت (اذا) |

 ىمءانداوأ د ديحو ىمالعارتد هدابز ندددغ شك. دكى راهمعش ناعا اردكعد

 (ظيس) ىكح عفدىقار كنئسو ريهطت ىل# ثولمهدقاهز هكرداذأ ٌةطاما
 || ناكم ىلط ديد كرظَو كضضق طسل و دكت ذ عمو كن شْعسوذ زدظوستم

 صاربخ ىندنامزوناكم طس ىك جي دلوان دهمللا لها تاسع رككنامز ىطو
 رسكر دن دطسق هك هن سانعم ىجيريو بد هنو هصحط سقم (طيسقإلو دندصاو

 | نادركور ندةحر دلو دعةدا عمو نزو بولوا ندياب ذك | طساتت نكلر دل دع هلأ
 ,(مجرت) (ابطح مهمل اوناكف نوطساقلااماف ) ىدل روس هكردقتوا
 به دهطيسب ردكماعل هدككلم هيطيمم رهىباج ندري طيحم ىلع هرلزب ىا
 0 _ ميئاورب همدقلوا ديطم شف ردكل دع ضيف

 ظوغالاعماسابو دب ظوعللا راو ءاسظ
 ظوفلطلاهئاصخاب ع ظوطحلا عسامابو

 0 موتسقلا نم لدعد 1 ,

 هنئلأحت كندا همشأ يم مددرب رطن ىغد هئسأام دعم ىظن ارد. عج- كن هظحس (طظ ود )

 كنيعادره عد ىج كما (ظوفل)ر دكعد علطم
 ١ عيعب هنا كي دىطعم قمار

 قيراتعس هكه نس انعم بدصن رديع» كطظح(ظ وظح]) رددا ص ىل ويقهد(ءاعدلا

 قعاص (اصحا) رولوا كعد بدي دبأ ردة: جادا مست هرزوااقو ةس رش

 ردكعدر دظفاح لد ىد راددع ىعب رددت جد ظيهحو ل اوعف لق( وهخ)

 مسق تاج وزلا نيرو« ردكع د بدصنو هضدع نارفأ دكر د.عج لوس هلعت(م وت#)

 تاو ىا (هجرت) رددا نع صصخ ليدعت هكرد هنأ :ةعمول حد رش

 دهظاغتحا لية للادادعا يظن اعتاد دو ةهتش ريو دهجط اقلرس عماس ىوده ظاهر

 ميسق ن سحر ده دكا دع

 خيفراهشرعنمو د عيملاوه نماز»  نيعت |[
 ء عيبنملا 5 راج نمو د“ عجيدبلا هما نمو -

 موشغلا لاسظلا نم ١

ج)رداعاه نس هعزك ) ديد قل ف: )ديدج (عيدن)
 تنرقت هدنولو ةياسمشه (را

 راكستسرددللا همم تق (مو.تخ )رج ىلا كملاظ هكا وب ةشو ىلاع (عينم) ىبحباص

فرردكّشرعو ىدرك + عير مسلا ملاعىا ) هجر)
 عيدي عنص دحومىو دي عي

 ١ ممم سس بي 23-00
 < - م

 3 كاان جوجو 3 يس ب يسبب تتجمل ١
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 || ىا : (هجرت) ردكميد نيسك اددنالا ىلا لزالا نم( تسدة:)رخاق سايل |

 أ وب شاق زر درو هسةنره شاب هذشر هسناو ناويح دي شاعم ضيف لزتم
 ميلع سو دق بر ىاذ# سالت ىف لو انتر دبا

 نئداوعلاو تاعمطملل دي ىداوالاكلامابوب داص

 3 ضالخالوددعلل دمي. صايم نم هنعاج

 ميةمالو ضاملا

 ١ زدت اك ندتيكلام اةلطد هكجاص ن ٍ .[هيصانرديهجب كت هيصان(ىصاون)

 ش عج كت هيصاع (ىداوع)ردر هاظ دن هكا دتالاو مونة

 ءاحلمو ردم( صانم )رد هدنرن د قت(اهتايضاعم س وغنلا تاعيطم)ر ديرمسكم م

 هقباسم :رقف صالخ الور دش ]كه دنعركظ فل( صانم نيح تالو) داموا

 د 1 (ىضام) ردتجوجءد صالخ نمالو صانم نم :هل.تلالد

 .ماعّلد: اع هلجح «يصافو ىنادتللامىا (هجر) دو+ومفلخ ( مقم)

 *© صاشم نيسنس هين دنس ديب ص الخ نذنا هر هسمكحح قول« صاحو
 ميةم ىرل[مهباوأ

 ضار نيّتيلا ضل . دب 0 دابق“

 ىخذاوملاهماكحانم. دب ضاخهءعوشاميب + .

 راكبلط ر ديول ةمندو او ىنلا بولو ا ىلوعغم نال اعةتسانةضوغ(ضاغتسم)
 قعيهئسانعم هذفانر درعج كنهيضام (ىضاوم) ر دكعد تاذىراقدلواضوع ا

 همر هيا كشو ضاع: مريخ بر ىا (هجرت) رامكح نالوارهاظ ىرثا

 “ب سضارتعا قوبدكم اكححا ضارب هكانهلكضيف دب ضابقتا

 و يكح لداعلاعىا
 طنعىذالاانعو دب طيبات مايو ...٠ .ءاطا

 طءمسقلاهلدع نمو دي طيسلا هكلم نمو

 ميثالاوربلا ىلع

 ىدليا ضيصاغ هدول عكاز هئسدعرك (انلع * لكم طاحا) ىلواةردُ

 اشرإهدتيا | هكردملق ينجو اف تءنرىربوز داع ىزنرد هتسن حوا ىاكاعيحم نكك

 ىدلروس (نمؤللا ىدسع ب بلك قعسن) هدثب دحو (انبعو ةجر غوش تعسو
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 ا

 ىزارتخاهءنماو' نع ىزازتعاهب نماو . 2 ىاز ْ

 ىزارااوتاف الاو دع ؛ ىزاخملاو لذلا نم
 موهوهلا نمىذعا

 ردصم زديعج كتازذاللا همم (ىزاخم) قفاز زعهدشزو لاعتفا(زازتعا)

 ىك هم زر هنز ص ىدرغمر دعجن(ىز ام) ردقان اودر كش انعم ىزرخر درهم

 (هجرت) ردكهدهلا ظفحردرما نددذاعا هبارسسكو ف( ذعا )ردتبيصم
 نداسديراسد .راح ىانامانداذ ءزا ارتطا هد هلكضتف زاد ىقاكر دك تزعم |

 ' ملا هليقدللا تان ديزاين برايددو
 سم داعملا ارك دل د سناوة دج نمو سس

 سن ع رمش ندف د سقم هع ناقل :

 0 ' مجرلااهناطيشو ْ
 || ةنللانم)هدسان روس ةرقفونر ذفوطعم هرزؤا مولا ناز ردد ارمشك( هنن
 ظ زور لف( داعم)ر در كين و كذنت هلعض (نكذ )رز درعشت ىساعاك ( سانلاو

 || ىنع اتجا نيثكاسرذيسةمر دلع اف ندل اعفا هدنلصا رد هلعت(سفم)ردزيخاتسر

 || هرزوا قزاس نزد (سق#) ردهد هلك طشو ني ومت ردطقاس ىرخآ نوجا عفد |
 (هلل اركذ نع ,هيولق ةنس انقل ليوف») رواكن دزك ذ ناسيسن 2 0#
 ْ ْ « سأنو نح برأهلو ارود (مجرت) ردكعد نوعلمو موج ع ( مدجر /

 ٍ ع سايسا ىاللوا سن: ع ماك دس انيتلار دئاول وبس ساميلا اريابج .ةيضر ادد !ٍ

 00 : ميجر نانطيشرش يه ا

 ا 5

/ 
 نم انزلاو عطلان م ..ج .قشاشغلا ف حارخالاو

 ١ .مياع نما دعب

 | تايح لابو تانوريشنوتالوك امن د هيو: دروةارديدضل داعم (شاعم)
 | رددامابراجر ديعجت كنه. مام ىئاومردترانعندزوما نالوا ىزاول كن هيدي
 (شاشع) ىسيرواب شوقا طسولامهاحرذ ىدرغمردعجم هلكف ( خارفا)أ|
 ئضو نك لرد هسا عغومدل اشو منال اك اولر رايعج كنوشسع دابا هل هجمبمر ْ

 || هد نكو هون ىرخر دركو نالوا هدراودومدغايطرد هنالنالرا هيزواحاشأأ
 هليارتسك(شاير)ادغزل مذ.( مط) روني دىنداو صوغباهسرولوا هدريرد غلا



 ا

 1 'ىان رد نينهأ يني ار ديارت هكرداكمر ىعسا كن هةيط نالوازمت اكم بولوا تاق كا 1

 | بيع هعباس نيحس هشداس ءاتلق ىنشب ءابدج ىن در دهقرع حجوا هدلج

 أ كع 0 دع نيتمرد عج كن هاش (ختاو الر درا أو اهيعبت هللا

 ىد :رقمر دعس( خزاو لردكمد هيظعلا جر ديعج كا دوط (دا اوطا)رديساسا
 ا نس هيمارش ن ريو (هجرت) ب عم هنلاعرد هغْثاكتةصردهخزا

 : 3 !لابج ىدلرادب خو سةس ىيَصْرك دلي خوش هوكر ره ىدانوا حو سر

 يوفق عنص تمكحاي د خوي
 : دادسلا ,هلمابو دع ذاشرلا ىداهأو لاد

 ١ 0 دالبلا ىحابو خب دابعلا قزاراو

 2 رمومغلارافاف 13
 0 مععفاذ(حراف)باوصَو تماقتسا(دادس) قلول ىعشتسم قذ رط( ام 20

 ٍ هدابعد ل3 نار ىاهدادسراك ىقو» ذا ردار يداه ىا ) هجرت

 ميبف معلق مكن وستكدإ اول امم

 دؤلاهب نمابو “+ دوعا هننم او .لاد

 قا دهب ةوفنلاهمكح نمو

 | 7 متاح نم تكراست .
 1 وئأتالمك(ةوفت) هد نيس الم عدونغيص ملكتم عراشم يك( ذولا (ذوعا) ١

 || يدعو (هحرت)  ردردصن قلاعزكلا(ةوذش)نلدارهاظ ىرلا بود
 ا كارو دكد فال ذقن درواوبك مكح والم مدره دنا دفء ذاهمب | ا

 43 ميل- ىران ىلع نيسنس ده ذاشإ 1

 . ريسكلارباجابو ريسالا قلطماب) ءار. ||
 ا 0 _ ريغصلا ىداءانف دب. ريقفلا نغم انو

 ' مو !ىفاشاو

 02 و اوم يدار برسسان داداه َ

 ٠ لقط دىزير ب بشدرم ا 2 بادزب انركو عريسا ديق مفاد ىا || ْ
  1مقس سدا غب نسف سهر يغص ١

 ىار



 | ثادحائثنر دباهذهركسصن الاوز (حاور)ردرد صم هسا مَّقاحابص(روكت)

 ردي عج ك ميغ (مويغ) ردنوجا ديك أن هغيفش نون مدنرخآر دكعدرديا سرت
 حور ىل يم ىادجب حاج بان تاذ ىوده حاس صروت قل اف ىا (هجرت ١ ردتولو

 ' ميسن ىربار دبا ادد حاور تةوردصم تقودجب جابر
 حجاوشلااهداناوا دع ماورلا بديع ابو 75

 خزاوبلااهداوطا * ختاوسا اهضراف

 ميدقلاةعنص نم

 هك رثر ىجيدلوا اق .هئيغس ىملهدكىعدبا ةمردلعا:ندلاعذا ( ىسَم)
 نيتمر د يعج كنهضعار (حمافد)ر ومدى درانشوراثسهديسرافرد هلكسا

 | رلريد يرسكا هكردخم دتوىدرغم (دانوا) ردعيس نضرادا ىهدكر هنسن

 لااي+او) هكردد | هراغاط ك سكوب دكهنسانعم تايلاع نعي تاذئاش (خغا وش)
 ءايلوا(همهم) ردعماو هللال امج كيا نيكست ىئتكرح كضرا هليتلالد(ادانوا

 رلي ديور ديكىدنك ب وبو# لدي هني رب هكردلا ديارلة رة ردترددانوا هدنحناهللا

 | مدق هسكركو كلم بلة ركرريد خد ثوغر ديطق ىرب هكر دابتن رلجواور درارنا

 تاناؤرور ديرام>اص بناه هلاراهقم طورذراو هللا ءاملوا ن واوا هرزوازيمغيس

 بتك ىرللاخ لمص ردراس انأ ردراو رلغي رش ثبدح هدنراقح هللا هفلتخم

 ندزم داع كلبا قيقحت ْئ راتماركو رد دو>وم هدفوصت ثتتكو ثدداحا

 مركحتعاوا نالوا مولغمن دموهنغم (مدآ ىبانمركدقاؤ)ر دقفتم نالوا

 ىذي (ضرا)ردةحوردكلياروهظهدنرادي رانا قراوخ ىند ىونرب ك مظعتو
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 مولا انس ىشغي
 ىذخورلا ةقظنمزدتءاول كلذ ولف كورن ةرزوا يدان قشداش اس(جفر)

 نالوا ع هدجو رب لوا بولذ حي ربهشس و ره مع 5ىدانوا ىمازحاروم د

 لج ردراثو هكرد هتفاسبت ري ا ايهكبكا و

 ”ىدح نوفق برقع نازيم هلينس دسا ناطرش اْوَحَرَو
 ةاظ(حولب)ىزاار ارليرئاسورلةمربر دعمت كن هجرف(حيفرف ) توح ولد

 )م ول) ايضو نشورةلدرمصق(انسإ رديارتسررؤيورت ردا( ىشغب) قاوا نشورف
 رديديرانلوآدر امس طقور دنت ايان ىس هلكرددامضراز داءاموعهدنوب هك ء ارك

 (راقالا دراطعل ترهازتهد# هسنخُ نم هذ ىع ىرمش لح ردطوضمدلب اتوا

 هرور يلد اد خورفم ىناعمن دبا © حفرها قلاخىا (ةجرت)
 دعب ولدا موك“ وضد حول, رب نيسايضدايقدب حولو

 حامضلا متافابو « حابصلا قلافاو ءأح

 جاورلا عماروكت * حارا لس انو

 7 ويغلا.ن نيف

 م 7 02و در (حابر)ر غل (حاحن) ىعدبا قش(ىلاف)
 جنا )رووا تيك ندر قدرغمزوناوادا مريخ ةلعج ةغيصراري داو 7 نيا

 ردراكز ور ىراكد يد هليقردبا بو. ه نذن |مصدكقرمشم 1 ردترد جابر تهم

 ىنجداوردلب نام اواريبعتز ذليرولوانازو ندناروبد “ل درغم ؟ لياتمو

 كيا: ارمسأس ودول ن دنار دمتم فرط كنهن-كندياهحوهب لد + حصر ديوز>

 كن هعنرا حادوهدوأكس دناراريود دندنرامأن خد حسأو عم هكردل اعد ع ىلداقم

 لودع ندداتعم تعمر ذولبادمو ذر درل ث ادا هيعستءابكت هلل اسمىرب رشه جد

 لل دعت جرفإ دبيزاهن اكن نإلواة دنس د بوح هلياايص سير دنوحصا ىيذليأ

 ريبكت ندريغصت رود اكو هتاص هبأكت نالوا هدنامم لاش لذا امصو

 روبد هليا لاجثور ديب عوط نوكرلر ديادعد راتبا ىف هما اريزرونلوا دام
 هرق ىطلغ ريما هدمس هللاعقمك زا هكرد هلي ادشو فرو ددرف هنالوا هدب

 فرش هباكسن نالوا هدم د بوذح هليارودو ردندنساع“ا ىحد يكد

 2 ودرائورولوأّركسئم ل نمد ردهراحر داب هرقى طاب رارب د



 ماما

 قرفاع وو بو غرس لاء ىا(مجرت ]رداع | نس ةعرك (ظيغلا نتمظاكتلاو)
 ميظك د بعراموانيفطاوع بوركز بج فشاكى و «سويعرش رت اسوا« بودر

 تاننلارتخابو 0 تاغصلاق ئافابو هلي ما

 0 ساراس 0 ١ مم تفكل  اكسم 0
 كن هئبسترب ت فد يدرغمردعج تاغصت اذن الو هما تب اهئ ةدملبضف(قئاف)

 تاغصكنىلاعت قدر دك ذهقباملا تاكصلا تح اصةدنونر ديس هملجو ىأاج
 (تاتش)مالكأل تردق حرصن © عمم ؛ ِلع"ثذارا ؟تابج ارديدب سمت

 ا

 ب 0 رقرد 1/52( تافر لردرد_هم هاسانعم ف 2 قائابش درا ردو _

 كح الوك,ظع ىدرغمردنتلق عج (مظعا) ىريغو ناعم ناتلتاثوا
 *تافصالاو بحاصىا (4هحرت) 2 شغاتافوا (ممر ) راريدناوذكسا

 *تام-رولو هلي لص ادج تانتش لمت ' عما ياه تاسنو بحجر ىد

 2 . يورك ةيار#
 ثاشحلايدلاَنَم دهن ثاغلا لزنمابو ءانث

 ' تارغلا عودا ىلا .دج  تامدلاونزحلا ىلع ٠

 ٠ درت عزجلانيط 00007
 كحلادزلبا هلمهم من (يد)ر دوم غير ديعجتكةرع هليا همدعمراك (ثاِسع)
 لوم رديعج كثثح هللا ادهم( ثانحإ) تولوب نالان دان ردىوضر دع

 رديذُض كتزحردربشمو ىلموةر ديعج كئمد(ثامد)ر دكحءدصررحو
 كئرغ هللا همم (ثارغ) ردكم دراج ردبعجب كعباج هدئزورك-(عوج)
 رديسأ دصدعَز ةكردن دثع زه (مرهأ) ردهناشعم 2 ىسكيارولواتغصر درع

 هلدهس دقن( موؤرإ) مزهنم عب شجص هدنون نكأ ت ولو ىل هانت عزه بات
 لزنمىا (هجرت) ردكلرو كح لوك ه كردي د مْزر قادا عجرد هلو |هموعشم
 « ثارغ هلا رولز رسوب باستا هنيمز نو بكي ثاعن ان ده سرب اج ثايعءأم
 1 مبع كةطارولو اقل

 جورخالبءامهن دع .جدربلاقلاجاو 7 ميج ”

 جولملا ىدءوشلا ىلع دع جيولولا ىذليللا عم
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 2 وسو ل سي وو سو مسمع ل همم وع يسب سس

 ظ مهرس عيت « ن ودلغتامونورمبت ام ملعب ) هيعلوا نظر دكركى غلو ااعد مدس[
 | مكودباتاالد دراي رئاسو تد اهشىراهعرك (رودصلا تان يلعد ( مود
 مفرهدرهاط ردابعاادو هةمردر اد قي رطنوك انرككناستلا هنبدحا ءاكرد
 ناني طن عطق نقلوا نونم هلياحت يقاوا دنماجر لي ماكتزا تانكي
 يندماودمدترؤص وبوردالزاطاييترافوردو لا. هخرعهددضا.ةمضعبهللاج

 | ىرتعمرلا (اهرظتناام ةالضفرملا) هنساواشل+كتلاوب هيقوص هكردنككت |
 ظ مامالا نئبادا اوح دج ماماند ريشعاتبا ةعأهدإ ا مونوراريذ هيمادةالطوزس

 ًهدايز ندكليا باعتا هليالع تلك راوجواضعا كراش مروس اضرلا ىلع |
 | ندمبس ول هتشا ٍرَديِزاَع َنددعجو أ و ةكححخ وذ ارركأ هل ومدو ابا قوردهجول

 | كراي ديا يدقتودردالوا ندقالخا جالصا لدحالص ا هيفود ناك اوخ

 هس هديشن (ار هلظاق عرج ناب هني هرزادنربيم (ع) رولوا مدقا ند هيكرت هيفصت
 دسملالص)ىح الص كبلقنالوااضعان اطل _رظن عطقن دنغب دإوا قرط لها

 هللا وراي ديدرولو اىفوصج بجوم ىندهدحراوج قاناعز كني ريس ( هلك |
 ىروتكو ىرهاظدا نم هدنو ردكلشي وردمديشر اف هكردرقف (هقاف) متاورا

 هدايز تماقتسا هنزوهليا كرترلو اوءدتارتفولورولد ا هتسانعم مدعم (ميدع)رولوا
 جامي كالا كلامى دهام فقس عفار ىووجاعد فرح عماسىا ..(هجيرت) رولوا
 5 مدعرةفىدلب اراكدجاطعو فنطل عس او.ىو

 ١ بونالارفاغانو م تويغل اهلاعانو . ل.

 بوركلا ف ئاكا» دم :بويعلارتاسايو. ٠
 3 : ميظكلا قه :رملا نع

 توق رديعج كبيغهكرومان اياد اف ودولا لءافوعالطألان كس( بويغ)ل
 نآلواف وقوم ةمالعا ندنقح فرط قفا تولوا نكمم ف وقول: !ةيسدق
 ىتعرك(ةعاسلا لعهدنعهّللانا) روناواريبعت ةّمخ تابيغم كرد بلاوحا
 رومغتو ىفاتز كنتوك تماسيةرديا عب ىرما بوب كدهنامقتا ٌءروسرخآ
 || بو_كملصاج وك يسر انو ىلا نيتج نالوا  هدجرو ىروتلوا ,لزان
 زولو أ ثودَبو ديال يمكت نيس ءدودعم سابا هدلجت هن ةسعمتم نس ردن

 ردات روص ىندولبا عمصت يذح ىئيذاو اانا ددرف ىربغت ديويغلا مالع هراتوب

 ىنهنسكر برد ةدئتزو لءاق ندلاعفا (قهج) موممدانعتونزو (بورك)
 همسك ندنأ مذ ىبّضع (

 مهديسسدسسا

00 

 :؟) ىشكن ديأ ب رغرتو قوس هراو.هانرما
 انهي دة 0اس
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 لفا ازالا ىدحامونلاديعت تحخذاو دل امام ح أم رلاداض ةيئامتو !

 تقع ندشياراو ىلخ نالوا ىقراع هلبس قسد (هشاع) تر عب (319)

 نالوا هينغتسم نديزيغ هليلزنم ئدلاو دوخاو نالوا ةعناق ل مجوز ابو نديا

 ) لمايا) روخلوا نيف ىدىبا. عا ردحور هلتا هلههنم (ليلح ( ندوب اش

 كدحاو(ىدحا)هتسامعمنزدوس هيلوا جوز هكتروعلوط قى كنولمرا

 هصن (هجرت) هلو شئلواداربان واهداف ١ ىسانعم زين هانوكر ديتؤم
 رانز هدم ماش هركحسي ون دنو ىدلاه هب حامردامص ىدل !نااجركناوسذ

 ْ لالدىل

 لذاسقب باسسملا مويا سرلوو# ازاغ حارا لعب ىلع كبت
 ظوطمى رلائعم حابصو حاورر دهم سا:عم بهذ اتاطمهدنو (حازإ حفز (لغن)

 ىشكن ديا تدوعو لوغغت(لفاقإ :دكن ديك هلتخ ىعثذ (ىزاغ) رداكذ
 لوو رلثا لد هزيخاتسر هلواو ,راث ارلد ديا ةيرحهدكدتكىرازا (ه-ج2)

 لا نع.ا

 لتامملا ريغموقلا انعطاماذا دي ان-امرذمصتال سانا ننو
 هّشلك هدنوو فرح هدنش ناسناب سأت:الاس رقدكرد ه.ساثعم سان (سانا)

 ١ هنةلجور دقرظر دبأتلالدول ةةثمم اة ارب(اذا)ىلاعت هلئاءاش نار دك رك

 (ريغِ) ىريغلا عم اكتم كندضام (امعظ )مدت از (ام) ردئازامه لكروئلوا تفاضا
 ردددعسل يده اهدحومو هئنكن ديا كن (لئاقد) ىلوعم لءاعو دمصت

 هلوا خد كلسننا برضه موق د زمتارزم مربي ديضةكردايصوازب (هجرت)

 هيطع# (ةاحانم) مخ

 ءاوسلا عفارانو د ءاعدلا عم اسأن تلا
 ءاطعلا عساوابو دهب ءاقبلا عآداو :

 مدعلاةَق امااىذل
 (عماسإر دعم ىدن رهرخ هس بولو! هدؤرحرب ىنهرفربر هك سم طيعتتوب
 لا تيقيك نالوا 7 ولعم مرب هدىلابعت قدح ردكعد ىيديشإا و ىديلكت د

 لداف روثاوا داع لوب نالوا ىسه متن ن دعا عسأ ىرصارب ه:سكرب لغلوا

 توضو ظةارابره هاك درذاعدلا عماس ىلاعت وح (هدئاف)ر دهنساةعمءاعدللا
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 [| صالخ ندنقا رفرادك اًكرلنا هكدليا نضبق ىجور مب توملا كلم ىارليدلوا .(| ىناف مابح ادكتوج دوخايردككد ممديا تحارتسا هليازابم نداوس ةلغشم |

 | قيس (هجرت) ىدلدا دراو ةجار ةأسغلا توم كرب هلوا تار بولوب
 هيا نوحىدتك. كج تحاراكم ريو + لجا ىاهداينقوب نيسلكدل اراب“

 ليلخرو
4 

 ممم ١ هم املا يهستا

 | 0١1١  ليلدي.هوكخوختك ناك مهبجا نيلاءارمضملارا
 | هتيناتعم تحبو فرط ىك يدلك ه نسا عم دصق (وخي) يسر دبا دصق (وخت)
 [|| رادو انو مراد دلا طبض ئساتعم شد لبا فورعم تن ىياول هكرواكى خد
 ننءاوذت دب بالكلاو ت ره نو: د بيقر نمفااوخ انيق  ىبيدا
 انوكءرلزا ررضربر بهعابحا الدليا كسرروك (هجيرت) بار نماوحتت
 ثرعض سان نيرا هد هيراجت نيغص (هبقنم) لبلد ةيابقع ار نيس وولد
 ثيدح هيغايبلا ةئفلا كا ةتراعهاكان نكماهرزوا هلتاقم هلترمصت هباضت مب

 صاعنبورع هدقلواديهثرامع بولو ارهاظ هزم نالوازوك به هدنغي رمش
 ناسري ندهن دامي داعم راب ذلوا توفديواسعم هلياراسع هكي يهدي هب دابعم
 رعايردنبجومىمواعمتومنذناىدلبارابخ اىراعتداهن هدقدلوا
 ئسهئطاخةيغاب ةقئاطبو ديا تياور ىنب رش ثيدح هدكدليا لاؤس هنيويد
 ىئديد ىدلنا يلتةبوراو ىربّندكركسعك ْسرايدروس وودراسع ىا رديا تق
 | دارع قايح ىلع ىعدر درلت روتكه للك لتقيفا هيِغ ابدت هدئاوجهيواعم

 أ ىبهزج تريضح هلرظنهباوجو هكردوب رهاطظ هكب دي دوور ع هذيامر لوا ىدلدأ

 | نروتكفى آ هيازغ اريز ىدليا ىلتق ريمغيب ىدليا لتق ينجو هددحا خد
 |ىدليا نفد بورا ادا هليزكسع ىضترم ترض زا لرا ع ىديدردرلنا
 . لكان أطءةورووم طعثا نم« اهلهاو قتشمدىاكرت تاكو: (ركب دوطن)

 |رسكور هتف نياكءدظفلوو ىكمردهيماهفتساةبريخر ددننزو نهاك( اك )
 |ردرعش نرو بس هعحجر ىد__ّتع نزورد هروهشمٍت غلهلباهددشمه يندت
 |هيعبت سسواكليا ابنيناعتك ننقاشمدرديس هبصقكماشدالد(قشمد)
 | بولوان مرتو (رووم)ر دشنوم كنا (ءاطعث)ر ديومود ةكلجر ق(طمثا)ر دش ا

 | نوناخ نانيلغا نوجا ىدالوا( لك ان) رود هيهنسن قرقو سا ددزكلا
 |كلدلبا (هميرت) . هيلواقيفردكمنانعمزكلاينالكمزالن دنا ن كبحا
 | ...  هلاجردلا بت ىدلا# زكلاب ىربيو لهكجنيرثك ارز كلش د ىلا
١ 



 تا
 م ": هو

 | هينرد طئارش هدأ :بدأت ندتهح ىتيدلو الا ىتدنيفرط ساو ضْفانم
 ل<ردولنورمسك(لازن) ىكريبك لع قاض لوس هلم (باةع)رلب ديدردند
 كلثمافا مهللا) كرونلوأانع !هنادهجش لزن هلظفاوو كلان |لوزنركسع تاه ديرخ

 هدئلزن نامهم ىنعي فرضلاىرق لصإلا ق (لزن)رديلزتالرئارب ( ءادهشلا زن
 ادهش هلل ادنع بولوا ىجلا دعو ن وبامهدا مهداعدر دماعط ناسناوا ص رعاكا

 نيةالو) تدمي هكر دياونورحاناناوا ماركا هلكتا را اودادعا نوما هللا
 هللاو) ى الارخ ىلا (نوقزرب مهبردنع ءايجا لئاناو ما هللا ليبس ف اولتقنيذلا

 هليو عد هلدرو- هظح الم ىرلذاصوا نالوادر اوكدهنماست ) ميظع لضفود

 كف نبك ريرهابزاملوا ىلاخ ندنرب كةروص باو: هدةداراو هبا ناراكتءاصت
 لوزنلا د_هد هدئهاكشي ىو, لعابوردبا ا دف لامن دنس: ىدنكن وجا هبقر |

 روذاوااب روناوا هيزجذخا (هجرت) روليروا ىراث وس ىنعي باقر برض

 ! .لاس'ىاىق هدد ارروذ> تداع ردد ولدهب باقر بريض

 لاؤقلاءامدب وعكلا يورو دي بومهلا ى زو نوذكلا ديكت

 (ىورت) ىلهابلق توسقلددي لكن ندتبيه (بويه)ردياىاوسر(كزجت)
 هنادأامعم راقد وط رديعج كيعك هل عض( بوعك) ر دك درر دناةندل اعفا

 نوخمدذجيا برح# بودياىاوسر ىرالدديب ويلا بداكديك ( هجرت )
 رخاقطن لاميان رردياينادعا|

 ليلقظفاخلاناوتاوءاسح دع ةظدرف- قاطنال صان تيرش
 بضع (هظيفدح) ردات ه ريش ىددطا كدرحلان ب رب زعلا دنع هدنيةص ريش ولا

 ىَسفت (هجيرت) ردندهدامرب ىسكيا هكتريغ هلدارمبك ( ظاسفحإ تريغو
 ََت ريع نادىعىلو لدنيا اسودح نس هشدا نالوا لام تقاطادف َكدَتا

 ليلقي
 ليز لانه ام لضغ كادي دلي تفو دفاريبن: ساننلاهلآ كاز

 لضفكدلب ان دكلارا دقم ىبداكوهجك دس كاتاف اكمهديا لياريشم ازرج قدس (ةجحرتإ أ
 ظ ظ (ركمدقطن) ليز

 لي لك تننفادتق ىحرا «ىران سدا ىذلا توملااهاالا
 هلداهدعاسماكبرادقمرب توم ىا ىنعبر دندلاهفادكك مي دربو تاراك(ىحرا)

 نوجياتدابع هقككب كدراكب ا ط نوجا انف تايحاضحم ىفهدعا م نكلا||
 هكدايا ادا ىقو ناذا ل الد ىا عي ىدلو أ دراو لالد ان سرا ىندهدرثا ةكعلاط

 مسي
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 تعدم ع صصص عدت

 لت م دج اللام امنا تحسملا .اذنس لباق الباف قرز) ردهدنميا

 ( ديري ام هللا لعفي)ردياروهظ لوا هسدأهت :رهىلاعت ىرابردةمنامز ل لوادك هلا

 ردوب لاح هنسوو# لطان قوهزهلوهليك_عياروهظ قح (هجرت) ردكد
 (ركبدقطن) لبا لاسدلك 5

 !| لفه رطام ص هلاَةاَدَغ ل نسخ لاشاو ليغداساك ..

 ردننالسرادساىدرةمردعخت (داسآ) ردشلوارداصهدئغصو ركسعرن (رعشول)
 هدئئزو داس (لابشا) رولواهدنا ىناذنالسراردنام روا هكراز هشس (ليغ)
 ردكعدنالسراىروان سا نالسرا نعي ه< ريش هباريسك لش ىدرغمر دعج
 رد قرزأ ريغص باب ذرتمع هدنأ ن نكحار دطاغندرتنع ليشرتمءامشهدهنسلاو

 (سيخ) ودببك ٍليغهدانعمو زوايا هبعم ( سيخ ر داك ده هنسانعم نالسرا

 هبلشحت» : هدنو نكل ىديشأبا قبس ىعسشو هنعست هلغلوا مق شد هكركسع

 ىلصاح هلواى ةرصصس وك سج لاب تةو ب م هئسانعم

 سدت سد هلا سخو رددووعم مادذسا هذ [ركمد دو دودةم ىرب كراائعم

 خيتدسالا لبشو ىعك ىذعب ىكنالسراكركسع ( هجر ( ردراوىند

 لادجرلث ار دياهذئوك ل واهلا باري

 لازَلاَةادغباعلا ماما د تاق رلازح وتنارمذلاددع

 ىيبارو ىبم هرزوا عصب ىنوا بولوا شي ترد تييره هكردطعسم تو
 ردنوم هكقنع هلعج (ديج) رولكهرزؤا هيفاكنالؤا ىمانمم كنهديصت هن
 هللارسك (بارض) رديااضتقا ىاكت خيمصت ةسرولو اهلا هلمهمرد أرق ظفا

 ترزكمليا مت هدمسراو روثاوا 2 رب دقو عطقو برص ىلدب لق هكميزح

 ىكمادق هك واهلك (ماما) ردعطد هلدادشو هلدج( زحاردجا رح - هر )ريد

 ود ردرلثول هدمرعر ورد ديس كدت اب يمسسنسا عم شلا

 سد سانا ريز ريو هدمس رافو .لامعت نيع فلخ مادق تدم

 روغيد لوص عاص درا كوأ تلاتدوا :نكرتو بح تار

 روءد+ج دراسد ىك لاعثو رو .دءارو يكف ا>و رار د جد ماما ىك ماد

 لامع بوئلوادان هديربمغس ناش ىظشل نيع ةةريدمب دادي وم دعاوق ىتدونو

 نود نددسع نوجا ماها غلوب يفرط ءيوستهدكدلكم زال ق :اواركذ ىحد

 بادجاولي نبي باحصااريز هنلواادأوليرعبعت فان ابورخأ نيم بويغيدل امث نالوا

 هرب ىرب هم ء ثم باعجاو هنعم ناسا هلغلوا ىنأرق ىل> قرف هدئاممل اع 1

 ضان
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 1 عراشم هليطيض لعفتابو ىنام هدئيزو لعفت (ىع)ردقمو ااكذ رهلكتا
 ٌءددت.م نون هدنرخاو هيجت ىال ءديلوا بج اءالر رهلحتت : هلياانت با ىلصا
 هددهنا ريقف درا من ب بتاصخلا "هلكت هد هيدست نوس ردعظطعرهش فو ,رعم ( ماشإهب ديك أ 5

 ىنت 1 اسس هكر درغب دلو ىنان السلا امهيلع حوف نب ماسىربكدوحو ناليزاب
 (لها وص)دد راو فالة>اهدبت و :رددول ومان وتر دابا يعم ىل رعم هل مهل(

 'فلا رددا سرت ن نكح > ليهم بورغاج عي نز هش رديعمم كت هل ماض

 َىئ اشبوراودك اس ميهديادع لطايديمانادان هلبا قال د تبا( هجبزت)رد هبعابشا

 لهاص ل بطص

 الفاوكلا مكنم" نيمرالدج الها ده ناب تناتحصأ

 قشاع ىهنسكرب هل دةك دنهرددنه ىعما كئسانا هكردديوانعم (ددهْنيا)
 كنهيواعم هل مرهيمخ مان دتارهاط جاوز ارددوخ أ مهتسعما ندئس اعمق ايش
 هر درع دنادر ةماعلا هموص ىمهدلاو كن هلمر رديس ه ريدم بال

 بونلتا ةراندزانوي ركح + ردح بولو قدوعسم دو>- وه دةداهش كنوز ريض

 نعش ئمرافرب هذ ةداعبلا دع رديت روك وفور يئلاشمو ا لكالا ١
 ةركص ودنا تنسنهنىد'ةرعم سءث دس نالوا فئاص نداص بو دياداربا
 كعءران ضم ىراو هيعست مال (نيمرال)ر ديو ىف ىددلب |لوبق ىالسا جدراو

 هكر رديتشب كناسنا لهاك ىدرُمف ردع (لها اوك ا)ودديك أنتن ولو ىملكتم

 5200 -اضهسغالبلا ساسار ديس هتروا ل روك نا عب هناسودهنايم
 عوض وك ودر ,دكعذر ديراظو نيعمو يفكر زي ار در ديافاكف ل كدموو عك

 ريس ىاىرلتدبد (هجرت) يندر ها هراعتسا هللاهيبشت لهاو ؟ىراذلوا

 لهاك د م همن ندرس ىسدنب مديا لق لفاج بهاكبدنه
 الهاوه لاو نزلا نوج درب وع الدانوانارانلا نيعست

 ردك« درردبا ت يهدبو تءامنر دعراضم عج (نوجدزي) ذا دئاربث(لبان)
 ند مدواهلوا ماحدزاو لبان عار ىل مد: هكر ناسةطهراو ( هجرت)

 لهاسو لابح |
 الباف فرزو ماعلا كالا ذه هالطاملا بزب قيلاو الاب

 1| درت 2 ىسمراو كرانا قعد قاعتم هئاعق نوج درب نالواءدقلا سد( قحلات)

 8 هدانعمو نزو( معرب )هءلاح قواوو ادة ىف ان( قع)ز دهلمتد 0 3

 ليو ةلكاقمو هد 1ةداك دب ..هلركسءرادةءوو غد امر فرظ(ماع)و دك

 مومو
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 22 لد وطاكغباةغالا ىلء ابك :راوامل ا كصكتف ذم ا

 ةشاع ىطاخم ردباطخ» هرتهدو هر وعمر درس هذ ”كبطاخم ىذام (انيصكت)

 زكيذلدا ةتدكز 5 تءحر ر هيك هقباس تلاد ه هميدق تدل ا

 لداخل

 ليا متم ضراعقرباو خا فاضراع بدها ب رحلا اماذا
 عوقو عقرش فرط فرط ىتعي ىدلؤا لاكش ونو ىلاصصر ديضام(بّدها)
 ْ ىدلرا طتاسنون فا ضاريهذ نكح, ناضراءردهينثت (اهاضراع) ىدلون

 ىدلواناتخردرديضام (قربا)ر داكن دراملةر دكعد ىراتولوب ضام لي رح
 دوهغب ندراتولوب لواردر دصم هد زوريصم ( لي )ردكم دىدلر ان بوردا قرت

 هخلوا كيرح (هجرت) قالوا لايخو درغانهلادعزو قربولة لوا ىمالع
 لام ئدلوا شو قررا مهدي نامع قاراما

 لت ل د2 ناو ودع جابو ليلو نا كشوف :

 هيدر تغلى رم و حصفا قف كدر دسك ع رس ةدانعمو نزو ( كشو)

 ىنعمب (ىل.25) هداتفا(لددذم) ردعزات م :ذنالودج هاعج (لوح)ردةرماع

 لوا هّمشكن كرتاب نسؤج هكوتسوا ن وكر, الوجد ديازبأ (هجرث) ردلوتقم

 ) رحد) لاجر لي

 الهاوصلا كماش ندر وال عالطابلا نت قجاذ تهدأ

 رداص ةرزوا قانا باو> هل زج ر تدب وكنا كندبو عمن نسكتسشم نمو
 البانقلا ةنوكحلا ندروال الذان ىلا يسال ردو ىرعت كناردشاوا
 ردندهصتان لاعفا(تدصاز ال. اف اماعوا ذ هادم اع ىفدال د ءاودلاا:ةلاورةمحشملاو

 لُمولوا فورع مها ىج ( هفيطأ) ىلع تاآد(ق ل رولواهنّساشعم ترص

 ناورث نب ددرب نالوافد رع هليل مهل ه2 :مشو تاعدولاو ذ ىرهْشا كرائاوارئاس

 هذالو هتك 0 هتشرربى هير ةززن نمش زاك ديدن فول هكىمسق

 هدانءمو نرد رو د تاعدو هرلنا هكز دة عد مرولس هلكتا نه دك وديا ا

 رادس ئدلراداقتىدنكب ولا ىهدالثلواداز ىردارب بدرب ئدرد تازرع ا

 ىلاؤ سود مالؤا يكتسانآ نب نككن يس هقتنس نس بولؤا ىذو مثمهذقداوا
 523 د هقتيه نبأ نكلر دش« ددقتسهك نكو اف شن ء(ع)رءاثهكردندكح اًض

 م اكدا
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 ىبن :باحصاىدا تدالجوه (هجر) رم دا

 هبو اهم ىضت م ت وس منءانبا (هبقْنم) لاحم قاوارمسكهدنريشعش دع

 ببيعم هك 9 نايسكط دما نالدربش هدكدانا تعزع هر هيراجحتتبا

 ناك-ةفاييفرش هبا ناوضر تعب 7 ردشلا تحت ىرادةمزوبزكسدكى ديارا ثان

 هرزدا ىاورري جنب ديعس 0 1 تايوو تاضا

 ناد ردةزو زوقطو راصنأ زو كس هد ةكرعم ارعم لوا كارو ديد ترمضد
 ردي ب اتا رد ناسك هيضفكح ركنو ىديارادر وكنب هل نة راعم

 نبيل ند د يىديارادو>وم ىلا ا ناوضر تعم ددع ىللازويحواو ٍ

 رئارب مار باصات :زو زكسقر دي لها ددع ناسكس هكرديا تناور ش.معا
 هدام وا نيس-حريمر 0 دول دأ سه ن دن رابع زاك هدقتاس تدب هكىديأ

 بولؤا عداو مالسإ ركسع مازهمأ دلما طيح ار ديا لن ند همسلا يح ماما
 سلا ىدسلرلب بولاق سقت سفن : تردنوا طقذ هديو“ نونا هةر اد

 ىذن ص ىلع ”نيروئلاىد ن ايعء قو راق ر ٍِ قدا ركبوا درت

 ا .ىرادصو ندروبنرأب رردناسأ هل_هفيرش زييعت نيدشار ىافقلح هكردر انراج

 ةرسشعم“ ؛بك ىدبولو 59 امك دعسو فوعناو مىلطو ردشلبانانرح

 نذرادناو رد از انريبز هللاددسعولا لد, نامععهبارع هدي اورربور دند هرم

 فرد نن لوو تيران ”نب ميصأعو هناجدوب و ذم نب ب با.حر دي دي هكر درا نوي خد

 بام ىءادعأام ند ةملط هعدنب ثراحو داعم نب دعسوريضخ نب دساو

 مار مماترودلوار دءايفرش ليا ناغلا ةدح دوا ىك نيرونلا ىذردندردب

 بورو. رمال ةيعجوا دن هسساندلي مارك ب اعصا نانبلون هدنة يعم مانارورممهدئسانا
 هلد راب داعسروضح باخ اددعزوذاندرلت ديا عابمش| نيراةءطل توصكر ايم

 رلب دلوا بام قرش

 ليبس ا دنع"ىغلا ليبس طاهر لوران ادوهل تندف ل

 بولوا ىب طاع كءايضام ندئس هدامنمد.نالوا هتبايشمم سانابأ تلج

 (وا)ر دمه اع كن هو نه ةغيص(ناد)ردكعد كدابا تءاسطادرواسعم يا نس

 هكر دندنار ةأيط حاوزاردص تنب ةيديج مأ هل-هرىزو ردنايفسوبا ا

 مالا نوردزا يهجر اول ديل هقول ةطدضلوة قاسك(اهركا (

 دلابابو نس (+ع) ردكعد ىيبأ ههاركسلا عب مو ىل »وعصر ؟ةعاطاو .:

 لايدلباوم :اوعرد ع رود عيطس أه رك داوإ



 ن هين

 | ماركلذاىلاتق نوجرايدليا (هجررت) هتسانعم بسح لصا ىدرغمر دعج
 لادءر ناعم رادرم.ىربره

 لوسرلا لذ داهلنالوسر 3-3 اوناحا مهد ىنلااورضنومه

 2 قذاربار ها هدريعد . لكرلا» ىدنثرا بيس

 لآىدَت !ثناحا

 لولذهل سدل برخلا نانو يبي هتع راحت الادلاءاشت

 ىدةميرك (اريستر سعلا عمنا) بؤلذا لدن نديسن نالوا هدقئاس تن (اينن)
 ىذدلياىتح يقوي تدااج ىميى دادي ضامي( واوان دثلمق

 هِلاهبعانرهدالعا كةردشيدترد ( باث)ردلكذ ةضسن نكل هئسانعمدهان
 ىد هدلةءداكَفو ربخدا راسواشعنادندرب هدكاصرابزا قعد سازرضا

 نيكسك٠ كحق ودنا نشروا نامقذ دنوب نكلر دشتي درربهدتر لباسم

 نالوا ءنطشو ىلغا كف ةسو5د نذناسسلا نانسا ةكملوأ ولعف (هدناف)ر ديف درط

 ضراوع هبادعام ندزانورو روك هدعست نيحردادانت جو هينث ناذتد ىكا

 رد لذة عفر دئايعابز عج نولوا هنعابر ررب هدئرافرط ىكا كرلناورونيد
 ىدئرلثاو رود جدحراشمو حيراوق همس هلج كرلنلواهركصن درانويو
 اراسيوانمع هدنسارو ىتد كلرانو ز ديانا ىج هكحر اذان شد دررب هديرلث ا

 سزيضائرلدرغم رازبد ىداحراو ساردا هس: در دلرل ا ةكردراو سشيئدرمش

 زرؤاواامتدرهذهدتخ ةدابز ندعست ةكردكحاوض ىرشتكيا ادتنارد جرو

 رولؤا ترد نوا ىءدلج بولوا برد ىدوب ويف لا ىلع ىد ىرشكيأو

 زكس زكي ىو هلغلوا ليدع لثمورب فاحت هدنرل لباسم ىتدهداةسا كف
 هرب رغو ذخاوناك | هكرولوا شن دريشكي|هدفرطرب رههدش اهخ ىن درانارولوا

 هلةعلارزطار وهنظ» ركز رهرارولفا تبان عولبلادعبر ونلواريبعت لذا سر رض

 |رعمسللا ند ىدرقم رود نائسا هئش هلج - رولوا مات ىداروبوا هلكت اردليلد

 ردنا عطق تابعابرو انانت رددؤم تبادعاببرك دم بانو س .رضر داليا ديدشتو

 ردكعد هه هكردوك. داىنعبر دبا ندبط ند >-اوطور ديا ارمسبكاب بااو

 دادغا هدناوسن راريد ىند غااوس هراناردكعد ىراشد ىزا هصكرتضارضا

 نواغد ىكو زي ىركي هدنويقدزكس ىزكي هتبلاءدىضخورؤلوازؤووا ناشما
 هديزول ل ل كلذ ىدرغمر دعجب ل ع2 (لولذ)ر دنده فاس مدت اوف ىجددلوازوةط

 هده م يعم + دس



 لاقو لبق غالبر دكريف ظ
 . ١ ليوا عفتول تاواحدقل د رذضنب ةيواعم غاناالا

 لاو ىك ن معرد_ء«مر ضد فااذلب (هيوانعم) رد مان دلا_عفأ ( غلد ا

 ردا كن هنسكالوا ق ثمد كلم ندءاحصار دكركهساكمدواولا فرح قاف

 مالمنالا يدق ىدنك فى دلك «تاالانا :ءدئلاس هكمحوتقلا خف نايقسولا ىردب
 هدئشأب زكسنوا هدنلاس ىتركس ع مدسقم لرب ن دنر ددر داك د

 ىرددابو ىثدثس هيدب دحح نالوا ىماز ع ىت مركسنواكن هيمالسات لود نكي

 هدزتم دخورون تاريز نوعا لئابق ضب ىد_ابا لوم:ىنا.عاا.عمهللا

 تثكب ودنا تياور ثتددج هدابز نديللارو ىدلوا ىو بتناك نكسل بوذاو

 تى نوع سشدهرادسمو تن رده راج حتا دعام ندنثي دل حيوانوانالوا هدهتس

 ىرادقم هنسقرقهدماش#للاتلامصار دق هس ىركرو تااكو هس ىيركمردزاو

 بولوا توف هدنشاب ناسكس ةدنخران شغعلا هدمئصت بحجر ىدلياتراما |
 هكحرد كلوا سلاح ددنع ديرب ىلءواهلسإ رت رد ثلة ىف زامت ىرهف لاذ

 ردي دراثمخ ندبا ارييخت ىال_با تاودوإ ثطلد ةئس حيوا ردو أن كن هب وما

 هلوداشسا هع هللا ىذر ٌكْءراضنا بوباوبا ىدلوا توذهدئشارزكسزووا

 قره قالوا ركسعرس ىديازوامتمزونه ىنشان شد ىركي ديرب هدلاس ىكيداك
 ناا حوا زودوااعم هللا دلاخ ترضح هرزوا ىربرق ىلا دج ويرد هيذاكت روش

 نوجا نيطسم ةازغك ب شيول هيا نيغباانرث اسو نيعمجا رييلع هللا ناوضر مازك
 ىوأهرلا ةرصث نبا ديرب ا دعام ندنغي دا ديعبالّةع قم وارسا قش نون هايوا

 ذي ضم رخ نا نيدلا باه كذبا ىرارات ريما هنسكدشزاو لقغارن مان
 نولوا هدهيوانعم تةؤردن دروما ىددلا حرم” هدرالخ ددعتم هدئس هراص|

 نالوا عياش نيخروملانيب .هرزواقاوا ىلغفا انظ هل_غءلوب ديزي ىخد ىعنا
 هنس انعم ثداط (تاماخ)ردرهش فلا قدم ءل + كنهرول نم تاودر دندرلاطخ :

 بوراو (هجرت) ردا هئ”سانعم بلط نذهدام لوا ( ليوخ)
 لاح فطأ نذدناىراو دلير ضي لك ميك هي رك نبا

 ا اوصاوهلنيدلا ماهلامه د لاجرنم امال

 شاب عب 8 سؤوط ىدثقوط رداضا ريسكت هدنلصورد*ن وم( تدطانإ

 | (ماه)ر ديليضغ: كعركدكر دين كمركا ا(مراكا) ىدليالادجز دقو بواكمثاب
  (لومضا) ردرادرسو سدرداىغو هئسانعم س أر رذهمانهئدحاوردسنح



 افاد
0-0 ----- 

 ةناندولك ( هجرت ) . يدندتساعا ند ءارصو متلعراريد ىدكودهغراق |
 لانج مصش قيافادهشهدتأر ب ميك سا سما هجن

 لوالا ضاعر ادا حو يزل يزل ع
 هثتف (اه) رديعج كلعاف ندتعرس (عرا اوس)ودهدنلأم لزنتن دلولخ (ىلت)

 لؤانس اكن ان «ص>رخاوا ءرولوا هكهتتذ قوجدإةءرسرولك  (هجحزت) عجار
 !/ لهم مهن لدعد تفرخ دج هما ةحاسسب تلزنا دانت

 ردفناخ هاك كواؤا (هحاس) رؤنلواريدت ( ةنفكلت)ردلوا لدي (نعذ)
 هئانغم ادناعابتار ديرب كايراستعم هكردتعانو هفئاط(تما) ئكهحاب
 ٍْ راسو نامزونيحو تلمو نيدو ر ونلواقالطا خخ دمتاد رب نالوا تا ريما عماجو

 كدفاخ (تغيم) ردروطتم هدر زعبد رغىليصفت كاد هاوشو ىراشعم

 نقوصوم هئساةعملداع (لدع) رولوا خد ىدعتمانان>ار د.فومولوهج

 نالوا تعط هديدنك عرضت ر دءلوءغم كليعفت ندلهب (لمم)ردفو ذم
 نالوا ىلا دعبو هلويرلزيدا هسلع هللا لجن هكر دتغل هلم الار دصاخم
 رولواىزاكو لاح كنا ضالخاو .لاسوتءاو عرضت هقدلواسداو ظناف همسك
 ركا |لزاندما ؛(هجرت) .رولواّىةمدعب تيا ذو دمج تع رديتةصكلدع

 ىكحوملواهلب رللدأع رولز اد همو5 هاف لوا

 ++ < لي وطقوس اف ةءانط دع نمو ريدزلا نم ولنا (ركيدىطن)

 ؟ىقو خد ىضكيأ نكعل ر دندردم نادحاو ىكههططردن دهزمشدم ةرم ع (زدز)

 هدقدلوا رهاط قد هل هلنادثد : هرايدنك نكيأ هرزدا تغا اخت همظان تريضح هداج

 ندردب ب اعحا (هدطط) رلي لوا توفمدانلا لوا نير دراشماو غرف هلداقملالدع

 هده ىنم ىدادخ ا كن هملطو هدىصت ىبسن ٌكريبر همالسلا هيلع بسر داكت

 ا|رييز .(هجرت)  :رديربخ كنتنا (لب دوطإ) ارداكد ف ةرصصتم ىعساؤزولوا قالم :
 ظ5شظ©*] 1 ا

 لوطادكاب ىدلوا مغ موب توريكو هيازتسانراكمماطو |
 لبس قلك لظلاىلا : ع  هللالع نكي لوىفاطظ ظ

 دنوهمم هيفان عربصم ىماه كلالسج ماو زدعتق رديضام ( هللالع)
 لدم ذنب نانهجلظ ل كد « كيلرولس قجترلنا:ىدتيالطاكت ٠ (هنجوت)
 لوسرلا هغلس لوةلاناف دب لودأام عزت والا . (خاىطن)

 (لو.رإ)و دراعراضم ندغالنا(غلب) ندغيلس( غلبني ) ميماصغتسا(نم)
 نوحدويلاةم غيل غيلبتدبا يكل وار دعك هيل رلرب دى درب بس هك ى 0

 رع هس
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 ىدياهدل مان فرج نولانمهركسعم هدمانا لوا ىدلوا ىانستر ةنيراياك ان
 ندرلب ذاكهكرلر درو م دك دابا. ضرع هدا عسرو ض> ىب هناسةفاسنم عقار

 .مدلياب صن رظان هايم ٌكدالواو .لاسيع د, كب”سنو مدالواو لها ىنسنبإ]

 هدكتيمدخ كغبدلزا روم هداد يسلك دراكملط ىتاوإ بكى مومن وز هاك ننس
 هلينيعىدلب اتدوع هسي تن د ترضح هديرلت دروس. لوا مق تد انوعْذقم !
 ردا َخ رق ربيت اهوند ردندشداحانالوا ىو نع. هليقافتا نيش تناكحو !

 2 ذيا تاورهد امك مانْنقر اغلا ن امانى دن رع رمصت ثيللاولا خيش (تبا هد)أ|

 ىو ىلإ ام. ثداع هبرحو اربع هكراررون همهجو هدأ مركزاركر د يح ترمضخس

 . مدل نييعق مسا نظفل برحاك ٠1ه دنامز ىكب داكهياسند نسح ماما ندد بش يدل ا
 هد“ةدالو ىتدنيسح كا ذكر راب دانا هيعتويذ نسج ٍفوروب رييخت مان اووي ْ

 نالوا ىرلعسا كن رالغو كنوع ىرللا نيد دعي ىدرملواةرزوا جوزرمشملاودتمب

 كلاش مريس لسوملا' ىلعو هيلع هللا ىلصرلي دروس يذم دل هيمست خخ دولازيبشورش
 نكلرد دنت زو نيسح نسحب ثوش ب شوريبش قطصخو ىلع هددرسداجرخ'دأ|
 (رخاقطنإ) ردرظاناك | ىسرباذ تين هكردتجل ى دهن هدرا هدوم

 لجومو لنا موهراذنس يب لكوم ني رطهاو ىليآلااظٍفق
 | كدر فو نزحوردنزاع ىرك ١ هنو هيدروملرد ى ديرو نزرحر دالعاق ىتعمب ( نيزرحإ)

 / قسوردهدزوك فوخ ردهدغامد لمع رلثعداك ضءنهكردبلت يذوم
 مومه ردمدخ تايح .ردهدنؤرب حور: رد.دهريشب ايح ردددقالوق لطاندأأا

 ؛هدرألا تاسكر د هذ كج تضلوا تءيرردمدايعط هد ردهدردصمؤمت و

 : هلاوجردل وعم» نادلضمت(لكوم] ردبانءاع ثيللاوا اوندردمد رلقابا تجيز اا

 كذ سار ذحخ اندر هلرسك ( راذخ ردعهتش اك هدمسراةمكشغلؤا طدطشتو

 ىثطب نمراذ را ذه م انييفءالعلوقتاندلاىه (تد) شع درعاش هكرديعما ||

 نزح هيادلي بش ٠ (هنعبرت) :٠ ةنلساسدعم ىلتلهسو تقوم (لجؤم) ىكنفد |
 لحوهزور لكدزلك نيةد+ لكوم ىدلوا !

 | 2 ١ لظنطلا عطكاهتقاذم يحوي ةخيزوما هورعت سانلاو .+ ٠
 لروما هنسان :ءمهريثك(هخي) كنيدوذيا.. ابزقتف لوزئز دو معرانض#(وزعت)

 اهلهم (لظنح) رديا دك" 5 ىقعم ريب ىربب هكر ردندهداموريفع مح ردسوم :

 ملط زولوا طسمام .هتم مز ىبك ىنادفزن وراق دتغل دل ههانداظو لانو ١
 : ضب ئدودثر ديمتس "تم ابك د: كزولوا د هفوكُش ىرا هز قرف ىك؛ يدنا
 ل >

 وجمل
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 أ ىتدىدناهدنري(لاقو) ردلكدروصتم د يذكر دقؤن ىف رهاظ ترامااريز
 ١ ناس هدو لاؤس ىلا كنشادرو هنسكرب ( لئاس جالاقم ]دمج

 | ردنطس ديلي وس هلباهناقغشم ىادا. ليقرت ندزاسفتسا ىتلاح كنهنسك
 | لثاسىدلو انو هلامحر لامه لدبرطضمىدلواهدكدروكن ب ) هجرت)

 أ لغاالا خلا ىد فاجرانيعمت ًابناف ىعنبامعأ أ

 | لوقت سال: ركع باعوا هنو قع هلادصةردرماندعتأت عازل
 ادنفرح نكيأ ىغنبلاب مازدتادالا فوذ# ىادانم بوضتم(نبازر الو

 بوديااضتغا لصو دنا :ردهو فوقومامزح ىرج ال رعابو:لوافذخ

 | ممتيولوا"ليبصا كليو هرسك هدئكاس ىذراءتلل رت هدكدلكم زال مرت
 ْ لئخاد هما وح ٌكسااق: (هنأنناخ) قدلوا نا ماهل دومهيأب بوئاور وبكم

 | لغد وح اس ور بوجويب تريخ اهدانعمو نزو (تأبنا)

 1 كوبا يبه "مدل لكدبد معزياىإ ( هجرت ) رددافوركم
 ْ لغاد هلدساجربد

 ْ لتنمو ىمومنوزرهك ع مود نم تناىخ !لابص
 | نوزذا سانا تاقتنعءأ) :ددهعركح تيا هكردكعيد مهريغ ) مهد نم)

 | (نوره)رد مس غم هليأ هلزأربغ هللانيودنمبولدادراو ) ةطمفو ه. نيجلا تاز

 | نالوا هدثزولدع هذنلصا (لتأيإل) ردرورجم هكفرضنم ةلتفاضا هز داري
 | (لضلااولوا لأدال) هدوركظ ةلر دهسا شعم ىدملاازوصق لبا هيفان هكرذتذالا ||

 د ىنومتنفإ رهنتولوا عربغ لكد دمشا ذن رد ني سنس ىديد (هجم) ىدلوادراو

 ْ هيلع هللا ىلص مركارادرششةدتلاس ضزوقط كتر به عبرات (هبيقنمإ) لماكى 2

 ١ ركع هيمايش ندشناح مور كب دلو ه هدم سر ترو انك ىرادر سي

 لقرهو.ىدلواهدنسر هل مان انقلدنىسهنم دقموردءرزؤواهحوب هرهن هّس .دم بواك

 باصصا رةنزويجؤا مالسلا هيلعْربمغس تريضح سد ىدياودصج هدمانأ لوا

 4 هْندم 33 داراوهرب فؤرعمهاكعد م اوس بولؤا نا و زهر هننع هم ماشي ارك

 ' الش :كمدلوا ارهايظ تورو فهو هديا ردقىا ىكاردز> رم تردنؤا

 قذر ترض هدنرا: كحرعو رايدروس تدوءراركت شءاض# غورد
 | هكراي ديد نيقفانسدكر ذيل, لدقل ليععما فاح . ىديا رامات ل فالخ هددشدم

 | ىاواادتب# تنزودكو تدورب رب هدنرل ايم ىتانقزا هد هني ام يزديخ كربمغب
 كريمي اتيريضخأنوادبا ل 5س دقالولانطتزم شارت عمان ورد لبس

0 
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 لزني داحللا ىف هلنا رم الا عيطم دمي نكن ن مون رفاكلاداعمش لاذف . ..

 رولوا طرش ءازج بودبا قلعتهب لزنيرخوم ( نايلناىف) تشكر زانكاج(داعم)

 ردونرولفا مب مهذراذ زم «ب كراخمؤم ىلور كلوا كرارفأك نيد مه 0

 , .(ركيد قطن)لأم ءدل#

 لطاشلاو تيحارالا لهاود# قاقثلا له امتادعءامالأ ِ

 هيأت هندم دام بونذلوا مالك متف هلكبا كد دس لا دلت فرح مالأ (

 لوا (قافت لها) رددنعل ةكردةيلعءاءد(هلئادعان) ردنسكلءاهدلاعفإ ارونلوا

 قاسو ردبانالعا ىو ناعإ نكي نانئجر عضم ىز ةكداسةتعادكردراهيسك
 درا هكردد مج كاع رارزددلء+ هذةرو حياصم (فيجاراإر دعنا هلعتو

 ارد ا”ثدةيذاك لاوقا عملا عم جو ردهن_ءانعم هلزلز ردتاو عجن تناهر

 . قطان بلاس لها دو ىهلاراق انمن يلا .(هحمت)

 لذاخلا فلانا ق كالفن وب لوسرلا لالقدق ىف نؤلوي :١
 (نقامو كرر كع دوامه درك ف ةار دكعد ىدلي !توادعو ضغب هكر ديضام (الق

 كعدىدن ارواند اوى ىدالشو ميديا لج جلو كالقام ىا ىذلرو-

 هك سك نالاكو راك هل ديا ن و5 رب او ناصةنر دهان عمفاذخم (تاااخ)

 ظ هكزواك رول نه ئان عم حد( لذاخ) ىدلوا دراو (نيغلانلا عم اذدعقأف) هَل ارق

 | كوؤتمر دن دنال دخ هلزادماعمر دإ اوةتمنديععكاود 01 ر

 لي ىو ضغب أكس ىدما لوسرزاريد كم ) ههحرب 7( هئساتعمهزضتلا

 لداخو فااخنوج ىدّا

 لعاشلاب ناك امو كام دب ينلانالالالاذامو '

 (هجرت). رددنل أم ىالك(ىدعوا هللا لوسر نا تئبنا(ع) كبعكت دروب

 لعافىفا ازاواربمغيب مديدو ردا ةح نك ااكسورداكد

 قضافلا ابطا محارلاىلا ب قتاعيءىيسو ترمسفا ٠٠
 (لضاف) . نكح ههراو كلان رددسارا ىثابذومودادلا ندرك (قئاع ون (
 محار هومر . مدياق تدق ىيريشعم بوديا . (مجرت): ىئيداناسحا
 لضافو اسوا

 لاس! الا لاقس لانو هيلقاقه قارا

 هديوبل د هرمش بادر اكعد ىذال ايد ينعي ىدلب اروهظ نانو نامل (اغه) ١

 ردرغاط قددلوإلدفارش داو تاقيدكاض# كايارابخا ئروومط توه ١

 1 ف 2111
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 ردكعدرديا كردهلنانهذ فرم ىفاىخد نانيلواو نالوا ىيقعهكرد هغلانم

 (رخاقطن) لقاعريغهىفا لقاعرول. ب هراكتش ىنصنو دتي ل ماوي 6

 لكعي عم هانا ىفانملاديقذدب ةرغكل دحو دح اذ ناكدَةف '

 رافق و وكاواكرم ةدافا ىنلتق كبطخا نب” نالوا نددؤهملئامفرك ١

 لهامدنراكدلباتدوع ه:دلسق قداكى رزه تعشو ادق دنخ رك

 1 غراف ندكلنجو عضو هن زال رالخالس هلدا ىريمغيبةدعاسمىعدمالسا

 هلزامال_سا ركشل بؤلوا لزان ليريسج ترض رصسلا ىلع ىستريا رلي دلوا
 ناءالا نين هدكدليا لاصنأ ديراب باس. تئاخ ماازغهررواهظيرت ىت

 تنعم تسد كناضتىه ترمذخ بوأوا عجب ماركت اضصا هل بوناواا دن

 اداهدنا قزامت هللزا بوليزاو هلتدانعس هيج ميملست فورش لع هنتسويب

 هلبازتاقمو هرصاخم نوكحص شد ىرك ىدنلوا' ترشاسم هن هريصاسصتو

 بوثلوات روم هلا احارتاسو داعمنب دعس هرمصتلا دعنب .ولواراذكتآ اهوا

 لام دالواو نانزو لو ىنادره نولوا ريد تررب 22 ققاوم ريد دعس ىأز

 ئدياراشلباترمشا ب مريب هلبا ىضت نم ترمضح هنبرالتقثلراكى دنليق جاذغ
 ىديا صقان ندزوب زوةطو هدابز ندزوب زكس لوق ىبعو زوم ديابوز 0

 كريس بابرارعش ىيدلب اداشنا لمّلا لبق بطخا نب :ىب هدئنايم كرللوتمم
 انغيلوج ف (دح) ىدنلواىط هلغماناو ا عتاد يدب 1 7

 |(ديق) رديعس هلارسك(دج) 00 ذمهدفاكلا فرح هكردهئسانعمأ
 || تيع»رديعج كنظفل عج ( عماجم ) ىدنتلي ناس ودسةت ابي رق داس ( شكر 1 بولوا ندهداموداودو ردك دىدنلو !لاضبارديلوج# كندافدب هلبافأف

 فرق ظفلر دكعدرونلوا ب دج هلةنعردلو محم عراض هندلتع (لمعب) ىرالخ

 أل مراو ىاتدج هرفكمه غري هقيتلاىف .(هجرت) : ردندهداموب لتغنالوا
 لايوربل مشع رلد دوت رفاكر هز رب هزعد

 -- ليك ميخحا ارعق ىلاراضف دعظن 25# ريض ف يسلب ه دل

 جيلق اعم هليظل فيسلاب هدنو نكلردند هدالتردكعدىدةاط هندركب (ديخ)
 رددلعاف لدي زمن دهظ.ذ نالوا هنسانعم باضغا(ظذ)ردكعدىدناثوذ ود

 ردك ة روبات راثفر تنص هدْيرديلومحم عراضم ناليعفتن ذلبك (لبك«)

 اقشاح رعق ىل_داودي ميك ىبرمض ك غيت ىدلوا هدالةربم دنت درك ع

 لاكتولرق د تدرك ١

 لاذع



 لداعىدَس .١تلاعدنادعاىناه هاوسر ا

 هلل كلان سر دن ولت: ىق_ض كبدريوريو كمبو لاو كامربو تردق (نيك)

 ردهنساينعم قيعبت لظمكلظ هكردلضفا. ىفا“ نيولت ن داك نالوا داخأ|
 هدو ةاضف(ةاوغ)ر دترمصن نكت بيس هكرددا صركَت نيك تست وروم ول م

 ىكيدلبب هكر دبك م خد ىربور دكمم يب هكر دطيبسب ىربر دءون يبا خد لهجأ |

 وي© ©

0# 

 لولا ةاوغلا ىلعرصتلاب دم هلوسرا همكم لغاركش ٠١

 نادت رات ىو[ ىراتروحرك اش ,كلردلضنا نيك ماركلادنع

 ردلهاج ىدرةمر دعه دز لك( لهج ) خد ىةدور دعم كن واه ىبك كنا

 نيكي بوروهقحركش  («جرت) . , ردماعن دنسكما .دنوردكمايب د

 اوقع ةنابط ال اواو دع اهغولب عيطتساال ةمعنإك
 هدو رطسم ) لوقم) كءدمدن اللوق (تلعا) هيلصو (ول) نوجياريثكل(ك)

 نابر هدمبسر أف ودو نحو قمقلو نائما هدم ربع رداتد لبا هصكرت كلوت لآ (

1 

 (هج#) يدا ضمد زيطااملا طا دا ٠

 ل هج . هجر ) , ردهثالمدو فرتوةامهل لد دنوكورددان قرذو

 0 ل ءذدلؤاتقاط هس ناب فوةوذقركش

 لتاسو دوز واه دعسإلا راتب مريهظر ديلضف دكت قحب

 لاغرملا نامبلا ىذه ىنالادنج آه هدا 7 نم نازح الا نياعدق'

 تءاج يعج كررح (باْرَح ا)رديلا ل ثدن :قوعقمر دك دئدروكهيزوك(نباغ)

 (ناس)رديلوعفم (دنج) قايف مك بوربو تلانتمو تو (ديس أم هشمآ تعم

 00 ىد وطقم قانعم ىمديعتتل نات ههالكر دلطاش حد هقطن هكفشك

 هب روك (هجيرت) يدلر وح (ةظع ود ىدهو نسانلا نام .اده) 7 دب و

 - لئانةزوف لسع رفن بدك قحرصنركشل ىدروك
 يلقي ل ناو لةءاذ ناكن او #* خ7 لكل ةظءوم هيفام:

 بودياهرمصا 2 يهرو مسي دمنا ق امنا شد رقو ناةطع ىدورل ظرف ن درلربيخ

 مزينم ىس اح وروهظرا# زوري دكر ايريس( ايضلا ترض صك قالوا هيدا
 ىسدل ( ةظعوم هيفام)ردر هال تراشأهدّدس ىياو هبهذام يراقدادازوهنةمو

 ركفتم هدنون نك ه مسكن روك ر طاح ىك رك ذم (ركفم)ر دلو عفش ككل غف نباع

 هدنا-. ىصنو دل د حوضو قأفأ عرمبم رد ىنثك نديا<ثد دن اوركف هكرددا م
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 أ | لقئلبلعو هتسحو هب هنرع 7 ىدنرب و طير اسو دش ؟هناس
 أهلاوح نع مراهتةلاوذا كن :ركو (هجرت) قرب د ل داس شن دفن ركستناناوا

 ظ ', لقسا بوديأ ىيك زب ىساربرنيا اس قربوا ه 3 اسيبويلا

 |[ 202 لزرحالا بحال ضارخادقت# تنال سارلأ نوت ىرت
 أ نش هلعذ (نوئش) عجار هقئؤر ىذ ىريعتخ هيف ردا اف( ى رن

 دبا لخركذ د هديولو َىئ :رهطزوك ناكندشان هلملس هس رو س ارز دمعج كدطتنل

 ًاقاسدبا قرس دن ارعضاو حراشزودلوا دارمزون و ىك :اهندارباعجو نرق
 ْ أ قا كنار دس رلاقرف هك زوم > ىداداماريززكوا ناسح نأ دن-

 | زو: نؤربر ها وكح تولوا قش قدا ساند انكار ناشو

 | كقش قش يالا ( ىنتتبالإ كم دئرودوزردبا تةراغمندنرب تول غلوب هدنقشرب

 ظ رديلو عقم كإءفر دكميدردلا حم كلك ءريرب ناك ؟بودناتدوعىةد درب كرب ش

 هدرخ نليغابط. ندشاف هلكف ىبكت شارف (نئارذ) موعتم وطقم فرط (دع)
 وربا شاف (بجاح) رددحم ىد ل بلامها كس رخارديلعاف كِإءَف رلدران

 كارو ج (لزعا) ىرلكر وك شاف الواهراءراب (بنجاسخلا نئارف) ةثسا نعم

 ىئانم دكسخرارا هلاوح نب ىزامئلاوذ لوا (تدلأم)ر دكعد عوطةم هللا
 ْ ىندرب ىدي ثلوأ عطق دك ىراذرانل أرلكر وكتالواهدتنلاش اق لواؤر دناقشىد ١

 |بويلبا قشىيا (هعبرت) ”ردلا# كلك هريزب هلا عمجت بودياتذوع
 ' ' لالا هساكه راند رخ لوا هيلفا عج دبا كشاف نسم ولمس فيس لوا

 ْ 5-5 لخدلام راق ةيلاع ده ةتح ىف زوةلاّلاذروحرا

 1 تاعانلا ف ورشا ( لخدملا مك رريدروردف ةكرشظو تاحردردصم (روق)

 | ناتج ةؤاعسا ندع اتم ةئاابذل لئاديمإل !(ةنزت) ٠" ردكم
 (ركيدقطن) لخدم فرعشا يؤمر اه مالوا را

 لّرمجماءاطغلاىوملا غلا لضة للا ليج اهللد#لا 1
 ًرؤنزم نها غيسم) هتسك ن ذيا ناس>او لف رداءافنذلاعفا(لْضْفَم

 |قاستزو (ىقوم) َتاذ نالو ىليماكو مان ىمركو فطار دم عم ىرخ ؟هرزؤا

 ردصم (اطع) فاضم هبابطع نالواىلو عقم هكفنسكن دبا اطعرتةهرزوا

 كناطع هنسافعم مان ردل وعتم ندقبابس باب ( لزحم) 1
 هوقردءاكخح و لماش دج هلا دتنخب نالوا ليخ (هجرل)

 لمكان
 ركش



 ع وه

 كنا (لوصا) رده ىبك تاود (لوص)ر دملكتم سفن ندتنيه (باها)
 هبادعامودياه لاما قوب مو ندنولج ( هه رت) ١ ىملكتم عراضم||

 0 املا يي ا ليلك نب ملفا|||

 لوتمماءولاف ىدنعنرمااو#*لوجاالواصهلاىدلاموو 22

 ظ ١ ٠ لولغموا فيسلاب كلاهوا ١
 كيارثا(نرق) عباضم ملكتم ندنالو- (لوسا) ىكص اءودنج(اضهز ||

 ردولباءاف ( لوا_ةم) ردهيلاح ىميلجس رلريد كد ردوفكو شدك ددكىدرغم |||

 ( هعبرت) ” لفلج نمو لذ لف نم راثمبد هكموقنالوامْزهْسوروسكم ||
 | ليل دو دن مزوتمرارولو اا.« لةقرارولو !:مارقاءدنوب «ايلاسندازغنوكريمزغددأ|
 لذرالاب حالنيعلنبااب ب دحاس نمنعللكيلعأ سا: (رشازحو) | |
 ىكي ديده د :سانثا يوم هكربعم ددحا كثي رش نب سذخا نبو رعمكطاوا(زجرو) ||

 ىدناوا ترام ااك ا .دلادلا نرحمكحرد ون ىزحر لور مورد ماو رح

 انوضادصاقانارةورت# لطشتلاةمو-ىفانءاسذا+ ومكعم سراشابس ضانأأ]
 دهتعلاب ثداخ نما ىرتامىوس عم اندن:ءام 4 لدعملاءا هلا ءام نم هّشسأ 1

 فشدكا) لزنملا ىف فايضالل ءاللاو «اغولا هغيض ىرقي ىذلاذلا ذب لّديص نم
 هدهنسأ رعد ا هنهحو هلي مر تتم ىذث له تريؤح هكر دوج اص(همغلا

 ىلهريغم نبا هيماوناو ىبازعلا ديعنا عابس الاوباو ىرون موزمج ندرافورغم ظ

 باب را هلك دان اىلدو ىبهمحلط ىلإ نب هزلطو ىلهج نب هللاد.عندرادلادبع ىو

 ءدنول نكلز دم اهدنن زد مضادلبا همم عدقت ) اسخا) راددلباق اتا ىزاغم

 (اهيفاوةسخا لاق هكردد رط تاداردكع دلواد.عدرولواىت د ىدعتم ردمزال ٍإ

 ىكك عد سواه دعقدىل ااكال مند راادا لية ايكرت :ردشلك دهدكس هع 1 تو ١

 تنعل نوناينلناكنا لها ى بك كدنك ىنعب رولواىةص كنعل(دحاجنمإ |||

 (هجرت) كعد قحلار دلي ضن كلد درهلالاذ(لذرا)زولوا ديدشن دنإ راس

 |نوعلم دنزرفالال داكه حن .+ ندالهاراكنا رولواني رغن اكسس ميكلواديع |
 ا لدرا ناهج

 لبسملا قاولخما ىف قريلاك دج قدور ىذيولعا مويلا .
 ىيراهنطا ىولعنالوان دةصاوخ ىنب رمش ماكل مظان بولوا اكتم سفن (وأعا)

 بقلوب سهدارا يورباو ىمابهبو نسح هكرامتةلاوذ (قنور ىذ)ردءدافا |[
 (لئاض) ماجه نمكو سابل شويكسا رديلوعفم كفالءلخا(قلولتم) ىداياأ]]

 ىل او



 تس ياسا

 هئسانعم ران(ىطظات) ردشلزا هدياز فرحراربد خخ در مسع ذكر دزوط ( لم) ظ

 هلوازاكبس تدليق لج لوا نونا قجدكمدلب عفر ندندركئيرسناركرام

 6؟

 هدنووردكعد ىدتليكي هئشئر , رديلوهجكنةداح(ثدو-)كعدنيكسك

 ردكجد لبق نبكبكد لو نولو ادرتحم اد دغ لغاوادولآ غاز عي ديدحت هلا لي 5

 ىلةمصعم مرام راقفلاود ىندي ى كس ىنيدلوا طقاسس رزقا ىزو ( ىنعم)

 بولوا هئساتعم ىدنك عفردوخان هلوا كعد مدردٍمت مدا بي رقناكا

 بوكجدنا ىرانةئلاوذ ىند_ُو ىدشود» رزوا ىزوب ىك مكيدليالتةىفا
 نس رراب « ىدليامد ىكدشود هرزوا ىزوب (هجر) هلواثعد : مدل

 كانقنمزب معلن
 لالانلا ف ةةيعضلاك ىظلن ياماذاهطلاخ ملا "ن وك 0

 ةكرتدك كاعد ىدتلكلاب ردمبضام كسا لبعشت ندنسةدام ىطلنالوا

 بوذا تقاعت ىدعر ر ديراك ديد ميدل 2 (هقيعص) ارب دىدراوا

 ردبابصم ا هليا دس مال ةدياوت ( 58 )رولوا ا رودتعلا

 قفترسمب 1 ندورر فكر لكزز قا 0 هئاشرب

 (زجد) لاوزرريو نولوا لزانندرباع شوفرب ملم خدرهر رهودج ( هجرت

 لدوعلاهلذ ىئيس قلن نم ع لود ممٌضْرَعَم فا ةماذه
 | ىكديد كنيعلةهلط ىلا نينا هعنالوا نيكرشمزاداعهذدح وز غهزوجراو

 ا لوضفلاىدرادلا دمع اأن :ا«ردوب هكردشلب اروهظةرزوا قلواباو> هير

 ندلاعفا (ضرعم) لولغم ىدرلافوخ براهوا#ل اوم ىللءانىدتعكناو
 || ىدعتم ىف الث هك ردب دئاغل رداؤ هدامولو رد هنءانعم رهاظ رداعأف

 (ضرعاف) مدليا راهظاو ضرع ئيشنب( ئثلا تضرع)ردمزال ى دينمو
 اك هلثوص عفر( ليوغ) يكب ك اق هتببكرولوا كيد ىدلوارهاط ىندئم لوا
 ءاكد ىرير دع : ون نوار دةمالغا هك اكرهكرب ذهد يا ان رازو

 0 عز بج ص ا“و عرج ؟ و ررب دنيعلارب ,رق هتيحام دكر درؤر مس

 ىسم ةبركدكم دلاه تكفا اوم ١ ١ ثتدراع ةوئافتدد فعضالو تينضم 9

 0 (هجرت) ردهلكليا روطخ ئرب كرارماوب رد.تاكتكناركس

 لياوضودرغ ذر رغم هوزك اك ل اليم جوج
 ' لوزاالءادعالا نعىفادهب لوصا لد لودلا|نباقاالو :

0 
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 ردئدلزا هدلاد رح ىك داب ادي وش كنبش وف دن ةسارغدحا ىدلب|مالسالوبق

 هكروكماو 8 نيشاعشذف هرعئد ر همر دة ردا ةم ءووضم مم يذق (فوغ)

 ودفلا ثوحد ىيديد ةزدنا صوم ىولحو ردظاغ نددقاطراج جراريبد قا دراج

 هلهزج ىلتق (ةجحر) رددمح رودق ةوصقف ردسغص كن هيلاع(ىلاوع)

 : ناح هدوس .اردوا»دةنجرصق ءزكستيارفنركا

 لآ اريغدهاسووكدوادقو دي ود مول ةبتغل ىدوأ دقق

 ا عرضصم ىدوا هكردتغأ ىن دواو لدي : نداررولوا كءعد ىدسلبا كالفق(ىدرا)
 ولا ىواو ىلصا ردطقاسىفال هل_غلوا صان دلغاف مسا (لآ )ردشاكمدننا“
 ىعيدلوا رصاق هدلأم لاربع سد ىشكتن دياريصةتو ناص# : روني دول اال هليذق

 ىدتيا روصقيب «لاله بولوا هددزجم تندهبنع (ةجرت) ردكعدءدلاخ

 .: لانمياب يودع

 - اج رااتدم ءرهلإ تعبناو 9 ندم ياش تا دوو :
 ردنكغد مدرحاوو مدريقو مدزوب زديماكتمنديطام كاردقتو ددإبا اف (تنلذ)

 مدا ىردب' ناكار (هبجر) ردراجن هيا ناكر ةداراردسنج(ليخ)

 ا 07 لاجر لاطدا ىدلوب تي زد بهوراددنشر

 0 : لاضامف ةحلط هتناددح د اداتيخ وميثك ترداعدقو

 كابات هزيأ بدلوا بايدصر ةادتنا مدنيا ردع ىعب هرداغم (ثرداغ)

 موك رديسراةزابتد ىك. اردت ر دردغاك ؟ مريخ ًاتنكيا مزال
 عيصتو ناباش هةسابر هلءديس ق ملدا ككراهدايمكران وسور "ار ريدىوخد

 ةىملط دايمردل دب ندشيك (هبلط) ردفورعم ىريسعت تكي حروق هراثلوا

 (لاجي)ردروك ذم»دلادلا رج ىئي داو ا هيبتكسلا شدكى تل هكرد هملط ىلا نبا
 || بوديا عم هلل دج (همرث) ردداغ رازراكردن اكم مسانال وح لإ مج

 لاي هىلط ئركشلرس ىدملو «كرانا نب ||

 ,لامطلا,ثد وح د1 قر د هنعت عفر ههحول لتقف

 'هررواىز ول هضم وفم يلمع رك (نيبجلاهلت) انعم هيا ههجولرديضام (لن)

 مدايانيقن 00 ةمسأام عم. تن دوق ه لب وب(تءفر )ردك دىدق' ارو ىدروشود

 هس انعم دعيت ك عفر هجزكا| ( نعوارلي دي درذهرانعموب هعوف يم شرف دك عد
 اولد ديد ىدتلوا دارباع نعل دمن ديلا هللا لمحت م دعك زو هد هسررتسوكى سلوا ْ

 , هدابز عي هقتويو هبا ىزوب رديّدض كظيلغر د هراذاقورا هلم هم(دخلا قيقر)
 1 < كت

 1 شا ع ب



 دعت ١ نللع 10

 نكلرددغل ىدنيتعضو ننتضفؤر دز اج حد نا مض رد هليان وكسو أ ١
 نييخلا تاذ نم (لغشا) دل زان وديال اوعفم را 1 اب 3

 تراسعن دلغش تراك سدرلد ديدردلد ا هرومعل 3 ىلع افاربزر دولوا ذات ىبكسسم

 ىريرلناابوك هكملوان وخادنك انيك لئال ليل لغاش لغش هكمشس انعم لغاشابو
 روني روك ى كس أبا عنج ندملاظم رانا يرللاختا .لءارا تاو هيماسلا

 ىران . (هجرت) 0 .روناوا ميجا هليادديدع تاحماسمدكهلواهدئلأم كيد
 ىدتيألوغشم هدا دىراناد ندلظ تاز ءرانهظا بودبا هدكد روكص
 (ركيدقطن) . لاحلةمانوك

 لالذلاوةءاوغلا اوووي انيلعاوغب نيكرشملاتنأر
 رلب دلنأ دانءرديعج كا ذكلءج (اول) كج دراي دليا ظ رديضام عج (اوغب)

 دندبو رض (حيو لي ابابع رق نم) رديسداف هزيتسدكر دكلوكلا هدهكرت ميدلعد

 كرششم (هجرت) زديس هبقتم ىمازغدجارعشوورددبكق ياس: ىن(تياوغ)
 ثا لالضوناتغط لظودانع ره دي ىتبو نايصعهرب يدا

 لاوطلالسالاب عورلا ةادغدهئانر ة:دارثك !ناولاهو

 ىكرفنت نكح -و قه اه هدرماربثزةتز ديماكتم كلو منى ضامن دئرغن(انرغت

 هلق (عور) هنساشعم تلودق هلج ئمراو هنو هرطكنا تعب ىج-اومضاربانو

 ىكراخو لود نكح, د(لسا) برا نامز كقوكف وخ عورةادغردفوخ
 رديعج كليوط هللارنسك (لاوط)ر دنوحناس ةج مالر دةار نهدا سه دنو نكل |

 لاتق عراب هذودلوان ورح معيض رب ىجد هيه ز راك اريرادديد (هعت)

 " ىلاوغلا فرغلا فؤهوةزمدع رمد دع انملع ادرخفنواوغسن اق

 نديرع ن اء هكر د خش اه .تاظللادنعىرذب بولو ندئرض-مامعا(هزنج)

 رداع ى راك داب اهموست الأ تن دتسانعم قلواهدلاك قدشدي [يدحر دؤوزعم

 دراو(اهزجالانغالا لضفا) هدرثا هكردكعد تلقلا ديدشو نتمدأوغلا نما
 ردسةلىخد هللا لوسر دشاو نجلا ةسارلد ديد ردككد (اهاوئاوااهنتما) ىدلوا

 أ ىيديد م ىدساك ءاوسرو هلإابو دبات رخ !ةماناظخ هي همتع هدنسأ عودي

 هراركرذم> ترضح رول م بقل هركصت دنندبا هش راب ديد ند هتلادشا ن دة هج

 هسنو) ة كردواو ىند ىراتوخااع اضزدللا ايات ا هيلع اسالاماماىذلوا ص اخأ

 عيمش ردراو ىراتءارق ىند نذتفرط ئرءذاورد هلاع ىردام ئداباعاضرأ

 هدذالاس ىنكياكتشي ىدياهدابز ىراثسه نس با نرإسو هيلع هللا ىلا مالا

 لرب 1



ْ 2 

 د ردهنن ادعم تءاحش دكر درج كد د هارل هحخنف نزو ىار ( تاد )ردنا ناس

 هلمجم دقت ( نوزح ) ردناعصم ردكيد تعاصخ باعصا تادذئاوذ نب
 هدتيلمج (لوس )رد ظَلغل +ج هلي نوكسو تف نزحىدرغم ردغجن.لب ارا هعضو
 سلو اهدقرتكدتادشوهدتلق لمص اهدنوك لوا قغأزادارب ادرةمز دن ديس كنرح
 (تد اور)رولكءدئعرصم «الهاو لاو نزلا نوجد زب (ع) بدار قزدراعشا
 ةكرد روط سمة شإ اور هحلظ واهديراخع ص دكر دير اشا هش د رش ثبدحبول ثابول

 هدو عنز مايرد كذب رؤي فوك د دبى ثرضح مالا يلع مالمو ةرس
 دام جوا زغ ىنعيرلب داداهتخادنا ىلهنسكذ دع ترد ركب ندشي رقديداشص
 راي دقارب هيو لوا نوحارتسب رل راك ر ادتلوا نددرغكنالؤا دمههدنسانث ا
 ههاج ريغ ل مارك باصصا بولوا تع زعراو هلدلد هلئداسعس وك ىقجوا سي
 هّنربره لو هيلع هللا ىلد مالا تيطخ بوديا لوزن ندرل هبادهدترلق دوا لصاو
 قح-ردنزكلاحنالذنبنالذو دي نالف نب نالف ىاهكرلي درسوا دن هليرلم اي
 هل رضنق دلو قداص ىنىلابغتقخ رازب قدقحت هدنع ركدعو نالوا هزب كن ىلاعت

 حابشا هللا لوسرلب هكيدروب قدراف ترمضتق داواروضنهىدي مرو دعو
 هيلع مانالا دش ع ترضحردرلاكدل اولا عماسران ار دن فطل هدي اطبم هحاورا ىف

 عماسر دقلوارلزم.هكرار ذي عامسا هداييئ در ازيسرل ا كراي دز وب ىرلءانح مالسلا

 ردي هج (هجرت) ردياقنكريضاف لوا حراش ه دلو. قاب سوس نم هلوا

 لادحو لوس ٍرولوط يدلك انو ناريلد لوا هوركرب رلد دلياىا- ينفارطا
 يلدولا ةعطقم ب ايسا الودع هءاحأف د نم مونمت ىلا ىد

 نمدشرلانيبتدق) هدهمي ركمي ارفض كد شر كيك تياوغردردصم (”ىغ)

 ردهيلاح ا عريصمرولواهلجب هكر ديلوعفسنلءف صف (نم) ىدلوا عقاو(:ينا
 كيايبسا هكرديئنؤم كاعاف ندزليعفت اعلق (هعطغم)ر دينيعكلوا اب ( تو

 لسمو عطاق وب لوضوودبنويقع ىدلوب نتساتياوغس .(هجرت) رديتنص |
 لابصتا تاتا اىدلوا

  لغشلا ل غشا قناودعلاو ملا نع دهب لزعم مارادىدلاوصخضاف

 اوراص ةكردعج هثساشعماورابصن ددصتان لاعفاوبا همم عدةت(اوكضا)
 ردهيحانو بناج(لزعم) ردهعاس ىفاضا مخعارادردمدنرب دقن ىدخل اىلحاد |

 سوهو كدلسو قدشواص هدءمرب قدوم اهرلْزن ه رضا لوارلرب د( هنعلزعمب 5ك

 "00 زنليضخت لعتا(لغشا) وادع ءلهض ( ناودضإ لل( ا )ردك وبلا لغش) ليضف:لعفا(لغشا)تدادع لذ (ناؤدغ) لظ:(شض)ردكعدئلدادا
 7ر10 تا 535057: --

 ق ليو
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 هكم جاتغم هبدشولو ردبقلم هليا مئانفورعوردورعنب ةبنش ىغما ردبلطملا
 هدنحرش دب (اننقساهتورا نا ةعءر1او) هدلادلا قرح هكرّدي دج كسر اظق اح
 ةاَرَغاَم دقمهحركا عد ردك«درريو يربح تومر ه<عانلؤا (ىبنةردلضتم

 هلكت انادانهروك ذم حجاون ىكىلغواو ه.ةءئراالواكالهةدزرسةلداى ريشعم

 لصاعتدش هدياجو تلوص فولوا زراعة لسوف راقكركسع

 كديدانصنالاق هدئاسح هدةققع» نكحا اردراراكمحورلنان وحنا قاوا

 ىذهموةلواانعضرلناهكررديالاف هلتلالد هنب رالتة ىك لهح ونا ىبك هش

 .لواى دانادانىئلغوا هلداهمتع (همجرت) زر رورتخ ندنرادوم تدرك

 0 لاف لادهحونوا هتيلتق لهحوبو هسشدب تان

  لكتلاة تدم ىرح ةملسم دب مهيف ناعدج نباو ىتل>ذلااذو ٠

 هكبزح كيدلبا عجب لوكشكي خاص ىحر دظرغو نيكوليا همم دقت (لحذ
 نارلاو ل_حّدلا تهذاو انرودص ةميضم لاساو) هدنا ردفورعموب دن اهي درو

 دبع هليارا هلمهسو هلعج مض (ناعدج نبا)ر د ثلوا عقاو (1ب ولق نم ةنبجالاو
 ويس ل اوعقم كتان بيلست (هيل )رواوا ممعتلادعن صيصخرد هللا

 هدئلصا رديت كحاون ردهتسانعم ندبا ذاختا ىسابل' تام نعي بلاستم

 ىلس دق سابلهغلواسدال نزح بونردءامل ىزاةدوص باسو قءوص تاس

 رديركذمكنانارحر دوم درغمهتسانعمزم وص ىكى ثطع ( ىرجإ) رولكمزال

 نرون دنا (ةشم) يك سشاطعردرازرح ىجو ىك ناشطع هدانعمو نزو

 ىثأاننددلو تدوبغ(لكش)ر دكعد» راكش ارد:ةصىخ د.خواردهرزواروزم

 التبمدكتقرف كنس انا ىنعدرلرب د(كماكناكت) هكر دن دبورمذ هديرعر دعزفو عرج

 ناعدح ناتارادهئرك: ظ6 5 ردت اك نداعد دايكالهردكعدن وساوأا

 لاكذ شوبهيس ىدلوا ىك ى لكي تشتد بوديا "نم نيسهل+|

 نلوعسلا و نوزمل !١فتاد تار و دوج هبا صءر دبر ىف متم ىوت

 ىوثم نالواهن_سانعم ناكمو ماةمردكعد ىداوا .ةمرديضام ) ىون)

 كنوذنالوا هتءاتعم ب>اض (اووذ) هوركلدارسسك (هباصع) ردندهدافو

 قمالزان عج تلاءركصدراواور دلع اف كل هلياواور درعفر تلاخ هكردم هج

 هكاىك ليلخزد ءقاون دنا فلات اتا دك ربت قازان ةة:لضاف نكار دسا5

 هلغلو |عمب ةغيصامار داك: دعجريىداذه ع مردراشمز انوا قرذ ندراواورث اس

 هد:سهيشا» نارعل ا ماصعالام ودرارزان نيل ىندداواهدرجلا اوراش اهبشت



 ءهال

 هدلادفرج كردازغنالدا عتاد هدناضمرءادتبا ردستطان ىمهعرت (ردسللا
 ناصا ارديدزةهنايضع ردعج (تاضع) ردا صمد داس ) ردم وباذلتق هقاناف).

 ىبفعرك هنأ ( موني ءاجرر ا ذكلا ىلعءادشا ) قعافا قالطا هناتارمضج ماركا 1
 ردنزو بكر بش مزور . (هجيت) . ندالداندنرمسك قاوا هلكف (ىللعف) ردم
 لاه شو ىدلراهبادتادلباهّنلا لو ءر لدا «ريصُت تردق بوريوهر عا

 للةصاانوءاليايابدوث داح دقو دب عطاوق فذ نضرب مه ديام
 رات دي عج كلض د !هلناريسك ( ضل ردد يعايدشا كس هرم ابك نم( مهيديا)

 ةعطاق (عطاوق) رد.عجي  ةيذخ هليارمسك (فاةخإ) هلوا أ ىرازول هكر دكع 3
 رديلةاقم دارعر دك ءدراب دش وسن دقرط ا( اوبداح) رديعج كنيظفا |[

 هدنرألا (هجرت) كدا ا ربو نفر ردر دصم ىكب اتكو بكل امقدو (لَمَص) 1

 لاشم بش قرب ىدلوارا دالجو شاب هعشعش دع ناس ة و فرب تشو ناري غت

 ليك ومهم قديش اف نسفاولم ع ذيج لاذ نان سالك 110 ل
 ىدكن الذا هدام غول»' هلوامص لصالا ىف ث داي ىشانر دنودتا ارثكل (

 نالوا ىدردق شايزولذا(لبك] تعفو (هددتت) تريغوارام يقيضضة و[ اهنا
 فقوطظعم ةلدار د تقم فرح هرزوا ىئانز دد؛سك نالوا ىوئود ضعبلادبتعوأ]

 نولغم كلذ يدنا ىند مده ريلد ىلاع ٌسكَيريَغ ىوقو ىلذط صن سد (هجم)

 : لادتءاثسد ْ

 لولابو شاسثرلا لاب ساعل وق دج هيلع تام الا نويبع سنو
 نذلا دتءاد لندلاورازالا لل. هكهنسانعم هلاساو لارا (لانبسا)

 ردمعج كثر نالوا هئساتءم رطم هلا هك( ساشر) ردو. اوقع ازواهدانز
 هحو (هجرت) ديدسر طم (لمو)روةلوا رمق ى سا: عم فيفش راو دولتاقف ٍْإ

 رليا :هليادوجرظمن وج هدمدو عمدو#ب بو ديا فرص نووجيازلنا بتاسصهناراك |

 لمحانا نت هاعنت ةيشو ده هنياو ىقلا ةيبشع ىكد باو

 (ةبتع) ىكىتندلوا' ىماس رسصم عجب تاسيانردي زمسكم عجب كن هان (عتباؤف)
 ”ىن هإ بس قوا دع لمراد قت ماقباس قات ضءدو كوت ةمهدن ديمو دارج

 هلبآ هحاسرععد اق خراش ) هسمش) لد دعو ىكىدح ىعبا هكر هيا ءواكن هدسع 0
 لع ىرابرةاد جن دهيويندادجادجلا ةييث نكلر ديا داريا هرزوا ناو أ دعا ةبيش :
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 رس“
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 1 م راع هليادهعو زكذ « ئده نانست تاس ود نعممو ناكرذورو

 || هليا غالب راي داوا تسد + ظعومكرابمهلبا باكو ىرمشيو لمح ب مب
 ةعقدهيابتد ءاه ندطظوفحم حول عي شاق! لازنا (لزتم) مك هلا: مالك
 بموته دلدزتت نكلر دلمعتسم هحرك ا ضد هتساتعم لف زاك ردكعد شاردَس

 همالسلا هيلع رامغيم كلد ريجج هنأ ع وزائاشضتقمهدن ومش هده نمل ) دريخعم عبر دو

 || قعيدعيرا سادسا هرزوال 71 (تااو اما ليز ىقمروتك تا تما
 || نأزق قضن لبراستغا تااورد هعركتب ! ىلا كازويتلا كسلا 5
 ْ فورحور ديدان يي رمل ىااق بولوا ماتم يظ قل و ةروس

 ||| فصتفاكو ندلوا:فضن قون كنس هلك (ار 5ك2) هدغتك ةروس ىئدن 'نذنتهج

 | (فطلتءلو)نالوار وم ةمور دندلو افق صت يد فاك مكرلي دي درابض هير دند ركيد

 فصلوا مال ارولو تدان هدواو رلهضصن ور ولوا مانع لواافدت هلت ا كاملا

 (دولابا) ءدح تر ودب قصف ءليدادعت تالكامارل, ديد دلوالوة نالوا خضاو دن دينا
 روش ىئصث هلرظنءهزوس نكلر ديدان فصن ى سلك( ماقم مهلو) تلو ى 0

 ردناتتاةصالخ ناسو قيقدعوبو رديدريجا نكد : هلداح هكردب رخالديدح

 ميكو دنايع انآ مكح#قح لارناب دوا ىدي وتك نأ نارقهرب سد (هجنإ) .

 لاك لهارولس

 لعشلا تع هتادمحاوسماو د اونقباو مارت ماوقا نم: | ..٠..--..
 .ىذأب هركصو هكرزح نولوااوم_بما هددلصا (اوسما) رايدلب انيقب (اونقيا)

 بولوا نيعّجم هدلدا (ىمجحت) ردك«دراب دلو ل خادهماشخ ا ىذنلوا كف ذح

 000 هلدق ( لعش) ىدلوا طقاسف ون هل ةفاضا دبا لاخلا

 هج (هجر) رو كايتطم كرذدا زم تتح دعجت هوت نكلو دددا دضارولو ا

 لاق هخورب لوادر ل دب ارخ ا ىرع « هلخدضو معن ناعا ىدلناه ضر

 لبخ ىقءالبخ نعرلا ر هدازف 5-0 مهيولق تغعاز :ماوداركت او ْ

 (رصبلا غازام) خدمدَتب دارك لعد ىدلوا لئامهف «رطرخا ندتماقتسا (تغاز).

 (هج 3 بكا ل امحردداسق هلدادهدحو مو ىحت كن هجم( لمخ) ىدلوا عجاذ

 اىانالب هرززا داس مذلوارا. دلوني ىرلل دن دّقح دا ليم دلي ازاكتأ هدركرب

 لابخ
 لعفلاج لقينا بهارات يقدم هلو «رر دب مول مهخم .نكماف .. . ..|

 مرصتدقل) هك تماس دئىداب اراقب كو كم (نكما)

 هللأ

 تسوس



 غ0

 لولا لو<# هد:_بانثاك رهيلغكنةرةكمدئْشاز عر ديزي غرض اهنا ههوركم تروص عير د.ةةدلريزع(ىذإ) ئداياديق لةفاضا هزيزع ىنالت
 هلدا لفنو هرنكح نيرانروض تاذ ك مالنا لها لالااوذ نالوالاوحالاو
 دمادكق وطنم ىمهعرك(ةلذا جئاوودبب هللا كرمصندقل)

 ١ قعثد هلي ىوئعمدا

 (هجرت)  ردندراعشانالدادراو هليد قنا نكي دل زيتسور مقراغظم
 ىحاص تردقو لضف تزع ىدتيادهب همركا لور نناسحا كح ىكتمدوك
 ْش لاوئلاوذ لوا

 لثة نموزاسان ءاناوداوةالودجةلذ مزادرافكلا لزناامب

ذ (ناوه)
ناسهمو ل

تذاقاو ت
قرط ىاب 

وا ريبعت هي
تادا نانل

بو اداوليا
 || ىاطعوزب زعىالد هنانالسمو ناكساهد:لذورهقرادىةرفكبورواهناىزيزعأ] ءالب

 هلتاق المنارعسخو ناوه ىكق لوا لو :ةمورعساو ىكم دابا ناسحازيم ا اننصأ]ا
 ىدليا لازتا عي (هجيرت) :٠ رديا هدافا قراقداو اريدق بزريمدترهظمأ]
 لالط او ذو: ةو ىسقالمىدتياىرلنا و هتلذرادىراننكاا

 لدعلاب لسزا هللا نيماناك# هرمدذزعدق هلال وسر ىسماق

 هد ضاره هسكرهرد ةلادع(لدع)ر دكعد ىدلو ا يظع فب رشرديضام (زع)

 نسدلاطوطسراندام دقءاكح ىدردمزا اولمزلاهناهك ناهاشش اصوصخ مه
 هك ديد هد:ةيصو بودبا برت ىنطلس مزاولهدكدلنا سد توم ص ىهأ
 هذئئايمهيوازرهو هنلوا مسرااوزلا نعم ىس هبقو بوذاوا |. هيرئاكب هركصن دوم

 زيه ةتتاعقا وهنا قرر # هإطخ ىل> طول ىه رودم نيكرت زكس ول هن مءاتك نالوا

 ملاعلا نب لاعلا الط هيف فول أم لدعلا)ر درلزو هينا ب يكارتلوا ىدنلواتدصو
 ا موس ةسانس ةدسلا د ةنشلا هت نان طاس ةلودلا + ةلؤدلا ةح امس ناسا

 قزرلا-طالامملا يلغكب ناوعا شدا شدحلاهدسضعي عاركللا + كلملا
 هداز ىواي:-زدءاذ رودوي لدعلا مهل دعَف كدسع ةيعرلا 5 ةيعرلا هعمدت

 رصف وبلاد هديضواريمغيد ىدلوا (هجرت) ردا مسر ةجرت هداقالخا

 لا صخشوخ نيماىدشعلوالاشرادلل دعوي زع

 : لقعلا ىو لهن انآ ةَددْمَم ده“ لزتم هللا نمنافرغبءاخل

 أ ةيدست ل غلو ا قراف نايم لطاب هلاقح رذندةساعسا كعركنأر5 ( ناقرف ) ١

 (تدزرد :ئةطؤء ضمةلناهنا ريقفم .وظامو ىغغاددعى راكد كع ركباكىدنايقأ

 | 4( كنار ما ىرك هدب دزان# يلد عبط بحاص فزاغم راكبلط 93

 َك لأ



 هنة-لواردفي رشدوجو نيلبا قاناشوكتو هسرت هلنا طايتحا هدم رشو لكأ
 ليفط لغطاكا (هجرت) رديادارع كميدفيطل تاذوتي كواةدن دق تداعر

 لامس يعطل نطق ىدّياناريشاو مايعظأ بو دبا +الاح ىربن دنوكزمغب دلوا

 ' ١ ىلها هتنب نمو ىلحت ها نمو دهب ىلا همع نمو ىدحج هد نمو
 قس لاغريمغس نالوا عوعنمو فؤطصوم لوا ىعيردهجوز(لقا)ل سن(ل)

 ٌمتبلاطوا ىعر كناوردمدخ ىد مث + تلطملا دبع ىدح ك سو هيلع هللا
 بانج را همرتخ رك ناور دم فن ىند مد ىدالواو نيت سخ لس: كناور دماباب

 تيرهص ىريغن دنغي دلو ا هيسسو هس سن قيالعر دقو هما ر دم هجوز داره

 تيسانم هحن هن هتطادا رهام ظ ىلاشماهيونعمو هير وص تفالخوتناصوو

 مقدما ى عزب كنازتدمدج ةكغدح كنا (هجر) ردا دز ايهةريثك
 لاصت و >ىرتخ هله السن صا ىلن ىلصا

 ىلذ: نم نيدو فاخ او ىف اعد دهب ارضاخ نكن مند قا نيح ن مف
 ىرصم(نسفلا,ءدينيحروربالو)هدابلا فرح هكردرعش ىناخاَومٌةدام تدون '

 ىديشلتاةاهاؤمداب امالسلا هيلعربمغيب ىضترم ترمضح هكم دنلوا ناس هذمح رمش
 رذيضام هليا همست دب هاشم (نس) فرطظ (نيد) ز درامضأم هدزوالاح 6 0

 تانيا ن1 ئر ماتا (هجرت) بدنا ةيلخ انج دج ىلا

 ْ .لالحاولد 21 دىدّيالضقردارب بودبا د * رحمان اريك

 لسرلا تاخا,تيلوا ام ساس الدرك اسال تدمح ام ىفا لضغلا كل

 زدشلوا ىل_خاد مال رديريخ كنناركا شا كد هد دلو اهدنز نب( تييحام)
 نس(تياوا) رد هضسن ىند(ناسحا) ىلوا عاطمانلع بوديا نم +( ساسدا)

 .ددلوا مخ هلكناتونو تااسرر درو شم ةلد 15 2( اح)ك عد كدابااطع

 فيرمثتاذلواىيلسرموءايبنا هكولنارسكد وخان هلوا ىعسا كر هسماب وكن وجا

 نيح ىد هللا ورم وا ثعب ىئمركصندنا ىدلك م دنرارخ ةكي دلتا ماتو مح

 هغرش تو هلوا لماعدر زو هيف يهذم هكسابومي دج تعب رشه دالوزن
 (هجر) ىدناوا#عب ريصتول ده ذيأ دادتسان دتنسو باكو هديا لا_ةتساهدزام

 ْن اوي اك ماعنا ساسح |نانس ب قيقحت مركأ اشدهدنإ ز هقسدلوا فطلو لذةردكتس

 لاسرالا ماجا

 لضف ىدورادةقاىدزب نعءالءدج هلو سر ىلداهنيانارتملا رخاق طن

 نوهكنا ردامعتسمىخدا ارمةداربخ اريزرولواكءد ىدلي اا طعلياربخ(ىلبأ) (
1 
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 تزايد نع هلع ( ا مغ رانك زر هينا اكيدللا (هللا ىسح) |

 ١ ئسحردم ا[ فطع سس قد ور ميم ءا(دجخ)ردف وطعمهلالد ماو

 كرد ىك ذ ورح د داع هلع 1 بكذا ماو ولواك عددنا ل اوسر ىبتحو هلل لبا

 قش 6 فرحو ردلاد هددع لوا ىتد قورخ تاه ةريغاقا عقاد هداع

 | لاتقون بازحاو منو ن ازع ل آر دي رمشع جد كنثلاثوب لاو ىئعض كنا
 تدادص وديا مانهب أعفر هليازيبمت ١ يبيح تيابشك ( الملخ )ردو دير هروس

 مر وماردنقاك هلباترمضخ .(هع رم :ىنك# ةمصعز د كع در دش ذا ندامعح

 ) ركب دئطذ) ليا راباكمر ايس وأ هللا تدمدع م ها هئظوح

 لها ة عقم نول رلا'هتانا ده دبع ىدلا ”ىطصللا اهيا ىسفت كنقاذ

 أ لدعخ (ةنع) ردكعد م ردياظف-حرد.ةاكتم كعزاضمن دنس هدامهاغو (ىا)

 رار دمالا ذانتس اهملغلا ف ,ئاك دنت ءاظعا ماما ترمضح كرمت اسي تلاا
 ْ ادهرونندلهج ةلككنتا ب لوقلا ئطتسيل ىبا مورا زل هليا ماد ىس .(ةج2)

 ْ لاعف هرب درب

 ْ لمالاو عل أع 571111117 .
 سفن ا]:1ذمو هله خف ( ايس ذك الكس وتسلوأنفردشك“ لادق(كندغ)
 ]| كعزاضم نالاغتنا ( ىعاازر دوز 17 ناح(هسم) ر ذهنه اهغثننا(ام) ناو
 (عرذ ذر دكا نان قيع نوعي زو( هعضإلر دك ذ عييت باسستتا رديماكتم

 ا رددا سنن: سة تارث ةتس ه ديون بوذلواددق تاةعاودالزاو لس هكفادون لاد

 1 رذناظم داع ىدخ ذا ع هذي :ونكأ رددادنارب اسود بورن ةكرانكو اوك صا ْ

 .كنوسلوا اذ هفيرش تاذ تيدلوأ ب ايفرش ليتبسسن كك غوزفو لوصا عي لا ديد ْ

 لودر وكاس دقل) ىنيداؤارقن ا اشارت زردكعد م اطاانفاكا هكر اذئرادقم هن كلمنا
 معضخاكلا (هجبزت) ردا هلكئاز ههفلوا تاءازق 5 ”ينمركسشاج )م يشاع '

 لاكشما مالت ونال :مذاوع رف هلكت اكوهعرا دقمادن اع .ولر كن وساد

 ظ لهتلانو هم لغلان ىشعتاو اهب :[ةفابو الط تنك ذم ناك مو
 هدول تفر ىنغي ىدلي | عفر هلة عرش شفنا لهطنالقاءرزو ١ كموب .(عفان)
 ا هتساننعم لان ترك كمدكا تدرب راركت ( لع) كيد ىدلزا ىهظع تناغا اك
 |( رذاضه دز دراؤ هيو صهركرب ندا هود هكردنددعاوقاريز لقا بارش :(لهن)
 (غ لاسرا عزكم كارلا هءأعزم نوايروؤ مف نخدرب هدكداك ل24 لوآ ؛ يم . بولو ا

 كور ,كنلغانا قب كولوا ةدشت :اعف مسفر ني كر ندنلاع مدابص مب( ينعي) دونا
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 رزان هدةلخم ىس عركة مذالؤالا دان رقلا بيرغ ىا تسمم ىكي دلك هثيرلاشعم
 ترضنءدة> مارا (هجرت) : هلي سهل زج تياعر رددا عى عمد هع هديويو
 (ركيد قاعن) لانعانادعاىدلو |ظفح بو دبا ىرددإ ده يجرم :داقر# نيد

 :  الؤسولاىنلا ئادلا انفو ةياليلحابرعاطاادمعنأ 1 ا

 71 نعل وا قيفحت ( ىنعف) ىدةكدمي هدرا ىنعيىدتاانغتقا نس زثا(انغق)

 00 وعدك ادريمغسو تع اطاهئلمج - سال اد بو |
 وعدة لواج ىال ومو حليو زي هلو (هجرت) ليلو اره ظمهنسأع دا[

 4 لس لءاشباع )ل داصممتلا

 : ا - ا رك لدن دق دم هماغ قرثت هلال[ ةالصخ

 . ||| رد هنسانعسروتررسسإب رصقكن هلمهمو نك اس قاثو خا وتغس ىرتلرلات (ىرتت)
 مسالا( ىلع! سارا لاب رام رد ئرتف ىيضاردندزتو نالوأ هتسان عمارف

 ةدمد ةدزرعت بوأفا تروا ثدن 5 ىلا زري دى ةردسو ىنايدهدنسرأق هكزرك< ددحاو

 قالا لاز دعت كد < ولدا نرشمركازانلو از - وس سزدالوا قرض: خدع

 لباقشعيهركب(ليصا) نيكدغدترزا نعي ميضلا لوا لش (هرك) رو در دنوذعنا
 برغملا ارصعلادءت:لصالا ف نكلرولوا هتساةعماسمدكرددا ره ماشخا

 نوساوب ضان وح ةالضنسب !(مجرتإ ٠ .بولك د هتساشعم اشعاو
 ش ليصاف معصم ديازود تلظوروت ندن وك هب هك" هب لاودو

 : . البلع قش دوار داع دس درب نسل ,ةايفعلا تتش ا 4. ع

 هكر دربنا حجو ردوا ءارسكادع ىلضا اردنعج كةظفلو دع هدشلز :روذاضق( ةاذنع)

 هلل وح 1نكلر درصةم هظفاون ءديرع مالك كلك حب هدزؤلا تزدوكتذو لوغق

 ىداعو دعان ىكذ بولؤا موءذم ىلو اه دروص ل وارد هزب 'احةدعاه دق امانه

 دضق تهباشم هزيسكم عجبرب ندةعوج كسي داو ليس هيئاش قلوا هنسا_ةعنم
 كنسلياج يع " برغؤ هناننعم د (هج 3 ردهيلا فاضمو لوعغمىدنلوا

 لياعىدلؤافغت نذنآ قر دةريد سب نهدو:دخ

 اليلدوانواهناكن ملثم اهتتسمادصاف ناك م سدل

 حياخ ندلا دتعادخ غب طقاسهدانعمو نزو ( واه طساف لداطا دي

 رهاظ هئاهان ت تماقتسا تلادنع سد (هجرت) ف ةر وتم نر ويقسم طارصو

 ش ليشزانلو !لبلذنالوالدعءاربش جراد كو

 الءاخ نإ ده نذ.ت>ورهب ىزومالل ةجدع هللا ىسح

 يجيز



 ةءآا

 هكردهركصاوكس :زولذا احر كن هد ندنلاطوا رددنه ىلعوا نالوا |

 هدنرومظ توننا د:ءاردامعا سلو ارازكز ا ىدنق (الص نملدا(ر3ثمروتك

 لامرب لقا ىدايق ىزامئرد هع دخ رهديكنا ىييضكيأ هداز يلطملا

 :١ لالا اودلواىفا ىدّتت !لكذظن ىذا كل ارابم

 الاكتلاو هلا مهتم ىساهتا تيف د اوهلاو ولا ىلا جداامهباضم

 طلع هنسانعماودح وا نكلرارت داوهوج هلي ا هينا تفاضاهدسان نا زروناوا
 هنيراتوبضو هيرتز ( ىناقا) مدله بك (تر) رؤلوا هنناتعم قوذ ةكرولتا
 هنساشعم فوخ هليارسك( لكن )ر ذلكتو ,هرلنا كك عد مز ديا تناغا هداه
 قاد وسد ىدايا فوخ عد ل وكن نديع وندت داش ردندل وكر دوا

 هثلثم رولوا هنسائعمهوركم لوكّسماز اجي هكرد هخنبن ىند (لكش )رد هيعابشا
 مه هصك «ىكبش هكا ىزورىاوز ىدتيالرلنآ  (هجرت)رداطخ ذاكتولبا
 ْ ١ لاكن كانرجممدلاع هليا معو

 الا يعور دق نيذلا ىف جن نم عد دج نيد هللا فارمضا دنقل.

 || هريشين ل ن+ بوئاوا نف ده دنوج ديا ءدششاب شب سلا ىدلوا عقاو هدئاضمر ظ
 | مالم ندنراءانج هلالج لج قو بوزيو مالساك ا مالسسلا هيلعلي ربدود

 الأ زان نايليقهددعدخ تملاادتقااكا مالسلا هيلع رامغين ب ولو ا عاما لنريج

 الأ ههجو هللا مركمظان ترتضح ور در تكبأ هدادتقا ةليربج هدزاسمت لوا دكر دذا م
 | ىتدرد هدزامت لوا خدديز نالوامال_سلا هيلع لوسو لوا د.دبعو ىذجفا

 ْ دنع ىران (هجرت) ردشمك ىلاوحا خخ دهدرا# رئااسو قال ]شعروا و

 الأ ردءرهاط ىرابقل كن محي دخ خد هثغيلا لبق ىبكرهاطو بيطلب (هيذهسمإ)
 || هراعتساهداضفاو بواقمن دةئاسس( قاس )زلت ديدز دةعبطةلي ارك (ممخ)
 : (اروج طانارش عبر .ه اًم) هكج هلوادارم ىهلا ٍضِيةروهط باريش بونلفا

 || مه «نينمؤملا مادلي ا قالخا بيذمت وج ىدليق ( هجرت ) . ىدارو#

 أ (امه)رولزا ىتدر دصعو هخساشعم تييصم كى شب دلدا لوعغم مسا (باصم)

 || ىدليق لظم ىنعي ل ظار ديسوضامْل د, زم نداحد(ىيدا) دّناعهروك ذم نيكلاف
 !ارصمن زو ىارب ردي مزو ناعما نايم هليادماوه هليادش(وج) ىدلياكي ران

0 

 ف م١ ملل

 || تءالسع فاانالوا هديرخا (الا) هينثت ندياعر حد(ايعر)هينثت (ارنصذ)

 || تبارثو راوجو فلحو ناب ددومعو هللا مارد هليادشو .هلبارمسك ار دمصن
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 الإ دح نددتسة دامو (اذو) ىدازتو هدش ةشقوف هلم اًعدا همت ىتا بولوا

 ةلووخلو م نك انسنؤاز نالز ظقاسإنا نكتك انك عاج ار دست ةمشا َّكس ا

 زادة قرتخم ةشاعدتلج (!ميف هللا كراي) دش أنا تد وع هليكي رحت ءاضتقالاب
 (نيكلانه) راب ذلو | قاع خ ناد هلزغ :ودو ةدحا## نالوا مزال نع دما ١

 ١ كو دنا اط او د :رتو ةحف دخل توضح ئزأ ند

 1 : " ( هجحرت) روك اس كر زدنا فت نا تلاقملا ذيع نسف اتم لدغ ع4

 | | يت ودرع هي مكمتاذلذا بلابل وجال ذير شوه ا

 0 قل+ 103 :لاغر ؤناوطن

 ا 1 "دلمون نازل ت1 ءابسأ رناوءاعطملا دم ىلَء

 أ 0 خقاؤل هذا رج لبست نالوا ذنقارادكرد كم(« امطب)
 لأ هتلغاتيا لض كوب رلاذ تت ت ريض وة كت انعم رد ىكعسوو دوه عطا ||

 اوم درع وسو ردو فض ىدطت [ىخد ىرتن دنراقو فن كنراب انج سو

 ظ | ةةرعدلبا(ءاسطبلا ليصل نقأ ىدقظلا مص حض قا اززةىخوز زر رؤتي قاخالذم قح

 1 كرات رضع ثابتا باغ تاناكرو زك بارا عز دان انج رظاندنو 2

 ْ قرع الةمظاق ئزاةارلاو كتم ر درر دارنيوال ل تريضح هلل ادع ىدلاو
 ْ هاند بلاط هوبا دق ماعم نش زوتو ان دهالا سل |ةنيلع لوودنو ب الرا -رديمو هزل

 | هسا ابن انكم كى ىدط ١نأقت اةذدكم مدان قفنواةذتو تر وعظون راك

 ْ دع موج ةيؤدب ا نمفكتو :قذنغا يرد كوروع - طقم ثراضاخرولوا أ و

 ا | ةحوة مان دل بق ىلطللا دتغهد ديكو دادازق رح غدانا كا نت نفداشعق كسلاطلا

 ظ ةقالطنا هكودلا لثزأ ةقيظازاب ذزوتموهدمدلبا عتقو هتثابكناو دلو هرزوا ذوغق

 د دي يسمو اراك اعننخ ل <قازتوااذز جافا عسرولك
 ىو (انج ترن اد)ىذياراورود جتقتت هك داوا ازوطخ . طاش كنانضةذ

 قلقا تس“ نةااتمقر# 62ج درفنازراط ع ثا نه قيود لطملا بغى رد

 هلناناو سنا ةدَمت وديادن ريع كتاظفل هكر دنعنم كيد ءاوع(نأ وتة)ز دو نهج

 خوزرتى راو(: "دما دندن ١ رهاطاوزادكر رديادا نم مجند تز رمح

 ىرالد لرب ميج داتا ها وكس بادر زاجل

 ةلافوأ دنت ار دش رق ىنيل بود هانئار تذيب ةمطاق ىسهدل اوودس|نئدابوخ ءوخ

 هدهعف د حجوا هركتفتدلا بو ديال صناع لا قيتع مدل بتلف حور هرآرز نا

 ئدهلاف وأ هكرذ دم ما هينكردث اوان افرشة اةزهذخ تءجوز تداعس

 نالوا
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 ١ ' الام يرلءاسلا عديلو *“  اقدعا:!ف وسلا عدت 7 "َ

 ىذه هد دوجواضس هدب مر نثدزمغرت ميغ ىدعو5 هخ دبا د (هجرت ْ
 50000 / يدعي, (ركدقطن) لام كرر لس

 لاطدالائى ديصفتيكراذاود# بلا اعثو بئارا:كلولملادبصا ٠
 نآقثوط هدياتغج هكردناشواطبنراىدرغمر دعجبهدينزو لسالش (تنازا)
 باعث ىدرةمدرزواروب م نزو ىد(بااعث) ريد نثو كرت ءدنسرافو
 رداهو عيد لطناك د :رغمود7ل3 عج إذ (لاظبا)رارب ددوزم ددسراردوكلذ

 ناوسويمدملاع ىدلوا ءابوردلبا شوكرخىديص ككولم (هجرت) ردكعد |
 : ٍْ لاطبا ب هةلؤامديص هم زءبسا هكدا

 لا ةةرغنضغلءاوولاددعديب ىناف ءاقللا فسراوغلا ىددص . +

 || (مجت) نالسرا (رغندغ) بح (غد)رديعجت كسراف يكتاسرف( بداوف)
 لابو ىزاغقملا مراركرديح ربني كوع هرحيارازراكرداغو تاراوس مديد م

 لاموومكلعو ,كتعا شد هوعك اف ةثالثلا مكيلع رخآ قطن
 ديب مازتلا ليقكن هيسن جوا تك (هجض) د دكان مدح |

 ] ظ لامو لءتءاصتدقنرهوج |
 ' لاوزلاالا مهيضو الودهي ادهناءادعا سايلان اف :

 نايغلواازمج الغلو ا تزانسج ٌءرْغ تءاحم انعقاور دتراشا هن هثالث عون (اذه)

 اكاسد رولوا نامحلجو فو بح ومهدس ان نوردوراكر د بانهم ده دلت

 ريك ةلغلوا تداهم بجوم ند: لعو رديسنان اسل فكهدسا< ندر” د

 تشحف سيشل دميروكهلاعه دلتا يمهيفوصءارةفاصو صخر درا دهداس سان
 تد وم تعمدا[ع سد ردو ولا مولد اتدسناو ندةئهساناسارد رون ثعابو

 كءهدرتسا دكر واوا تواددبع دس خخ دو لامو ردتغلا ىدانعضاوبو تشو

 ثؤدح انرثكأ هلغمامل وا ن اسكت سكر ههدنب اب قدح لضف عون حواوب هتثار درا ش عد

 نطريشقفانو ترثؤلبا هباممالام فيلاكت ىدلانيعلا نير دباباح ادسا

 رد:دنمزاؤل لزضريمدت كل رتسوكَن اشكي نيفرطر دب|ب اجا تداهم طامتسا هسنلوا

 هلعبلراثوبرد يتعبد. (هجرت) : ردتتاكدنز نسح ثعابو شبا ةليشو هك
 ١ ٠ (رخآ قطن) . لاوز قا ىرايض سمه لرلئا سوفت

 الثماخهم ىرتال نيكلاه ىلعد# مكيف هللا كرانادو> ”ىدعا

 | طئاسدودتفاشا هملكتمابردفا ضم اداشم(نينبع)ردادن فرح (مزمه) |
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 ْ .*.. لضاف ئذترملا لعن درل:زك

 لئاضةلا قال 2ك 3 هد سوا هقالو عناد :

 هذاقح ىدنكرامغس قيقفرد هلهحنو ىكمأ !ىتعم ءدنو ردكعد هقحىف 0 ةقع)

 هنة>ودايقناو تعاطاهدنن اثكنا مالسلا هيلعزتمغشدوخان يدلتق ىصؤىفأ

 م .تةالخ ئلةل ق>ورولو اكعد ىدرو-. هيبذطو تدصنو تدصووإب ءاعر

 هحركامالسلا هيلع ريمغيد ردةدرب ند ةيمالاسا فؤردمو

 أمائديغو ىب هنهبش +0 تل ل رو انأصو هن مدشتح

 ءاضرا همك ساو ىدرولوا فرطرب ىد.ةداهتجا هسلوايرمص صن هم ذلحل

 ريمعيس ةددةح كنا (هجر) هتةرقح لعا هللاورلب ديدئدنازارواذرامضؤلا

 لماكر ديادبك أ انىلا فوق نالواء دلتا فذهب ىدبا شأنا تنصو

 لاق قدصاهلياناف هملاد# ىر ولاددراو هند نست الو

 ديكأ ًاننون هس را اس زيت انس ذأم سلب !هيكتو مدح وم ( نس ال)

 ( نو الو)ر دك دهمربو ناصقن هتبلا نكح ىس انعم سلوا قحإل جددي د شت

 (هجرت) . ردكعدوليا بيغرتو قوس (ددرا) رد هضسن ىخد هلباريعضو لبا هفيغخ
 ىبكناردشع دهن دنمالكح اب تدا قوس اك ىاخ هلي اريصقته دمنا

 (رخآ قطن 3 لد انىرشا

 الاد ما لدةتريطااقاتع د هنعتثدح ىذلارقصاا انا

 كدوزايورداوهم ىمراف طسوو طوةنمىبرع طسورارب د غرح هكناغوط (ر مت ج)
 كةيشع(قاتعإروم دود لد>اهدمرعورقاج هد: طلغرو: ب درامج5 هنقيطل

 ناد :. نس دكمزا ذكئاجز امهش :لوانب ( ىنعد) ىماضعا ك ثوقريطلا قات دمع

 (هجرت) .ررردرةدرقص ن دنراذوخ ب وشدراف" ةئيربرت ىر اضعاكناتيه
 لامابرولوادل» نارا نام بعصا دهب + ل اكتم دحين ندا اوه مزاسهش وانب

 الاح رلاتينفاتئشاإف 8 عبس نباانا بو ردا تدسافو 31

 ذ هديالصا(عيس)ردكي دمدكح تجزو جرن بولو ا ندتو. ب (تدساف)
 نزورولوا كعد عاعصش نبا عيصم كيد عبس نبا نبرارب دهناوم> ىدنريرد هلدا

 رشز ونه نكيا هدنشابىدب هسنلؤادا يمد دعركا ىدنلبقنكأ اسنودعا
 مالساف

 دج نعابا نيىرح جر (هجرت) ئديشملوان اياب توب بصنمو نابع
 لامر صن مدلبا انفاهدكذ ياذا نه سدد عدباشمروكب وكح

 م

 ّ ندياراورب هدأ وهدكلد_جارصربهلب وانب ها نيسرادرب> ن دخاصوأ مو

 ةسلا



 عسا

 - لقفل دوهالؤ رس هد دعالو ره دنع ىأ رالناضصلا نم”ىد 1

 ندئاظنا نس نالوا مدراس تعلقاذا رف نالا ثيدتح ةكهش ثمل دوك( (ىم)
 م(قج) رديعجب كنا (نايبص) هلوا ريخ ةفو فحم ى ادق دم نالوا دثاعاك انو لادن ٍْ

 00يوم ىأز كلوا ز ديو (هجرت) ٠ رداع ىتد ىرشكالا |
 ذأ لوا خد لها لةغودج ْ

 0 00 ودكشم قا غانا عمد دف
 مكلفا ريم دمدوازدا مايق (ةحرت) رذلكذ عزالفلا ا :
 لو:لوتواه قع رس وكت ةدق تةدقح |

 ] ٠ اولعو ىباهول كال ومذ ادق ىسفت هللا ا
 نييدلا عاش (هللا ىف :) كيد ةادمان هك ى عملا ىعع هذئس هغيص لييعف(ىعس) |

 اًكرلثا دوم و3 ثان لن لام زج قا يد يدق نياس يصرتو دريس

 56 من راد ادزاؤارانطخ د وع نأ ةاةرثازآ كو ذياتف رش ةلة راي ماسنن ||
 كنا ودرآشا ذا غدا زد طاوم قات 0 زد كنا | نرغتا كيدلاوو قات كناأأ[

 هدام اع اوكا نفلَودخ ارد ىلاهتىخن ضيم كلبا كرتنايل ةدتئاؤو

 ا م فنادق ماتمه هل ار دك ىد>رؤلوا (ةجرث) رذرخ قي الزفلاةكلدناوزع

 (رخاقطن) لوبقم الس كا[

 ”لعانو قاسريخ يلع تانغ السكن الؤركدأب القت ١

 اناطخت هن هذاك اذ راكان / عشت ن دنا الغ ىو رغم لش همك :ركتؤارعش ول ||

 ىف لا نورا شلك همالتنا هل مانر ند ةن اظل "سفح كردعلواذراو ٍّ

 ارد اح ىلضارد هلبأ هلههم 0 ردةهزؤم لدزات هش ةلزم ثا قيدنك |[

 روان د وأنآ ن ىلا قال سة رتدكز ديدض كدنال لجرلاق اح راكد كلؤا ظداناب

 هذ :(نل كنا طار قاع اند لئرلكةرعمك دادغت قانلفا قار

 نيلعن (لعان) ىدات تار ذاك ىانفلاةدقي رظفىانئأهد دادغ د تاناومت اغعطق ظ

 بولوا لجرلا احب رغد الؤارثك "ت3 ةنشا م عم لع ةءردهتشك نالوا سنال

 لغان فاح ر رولؤا قانأن اانهدشتقورالشعا ارآة مسك ضل هلغازات ون سماكوصخ

 بحاض يك ت آو قاح ىب هذذاخد نذناومح ةكلف و أت هلج دا نمت نديدازا

 هدكدلنازوجاش سان تايدش هددت ةالخ نامزر دكتد رايلربخىتذكراناأرفاع

 رآب دزوتب لاقتنا هذةقؤ لوا هئعهلل[ىذرقيدصز كروب سراب دلال ئاف ىرعشوت ْ

 هرزؤانيمز# هاد لغاغهلذا هك فاو لوا ثراحإ نبا ا (هحت) ىديا
 ا

 ىل ا



 غ4

 ا
 1 ل

 | كردرهاظ ندنراكديد ىد مد خخ دهر هيغنج نيد تت دلواربتعم ىرالو ةكرلذا
 [روعط( هام )ئديشةلوا نا ءددشب (نيملاظلا عفتيالكلانهإ ءدابلا نفرح
 | لاوقا كفشكل ها ضع نكجبا ردن دماسغم هجركا مالسلا هلع ىذهتم

 | هيض دق ىوج دهن نيدلا ىدعس غش ندامدق هلجزا ه*يردراو ىراهند رقت

 | اماه ىد عملاق هلنا مسن« فورح ىلع نامزلا غابا ذا )رورو هدئر عش وب ندنراعشا

 | قورح نامز عي ان امالس ىدنءنمهغلنالازع خو دسنقءئورخلا نارودو
 | ناضمز عوصدلوا غاف ىدوتم ةسلؤا غلان هادم ىؤدع مامقتدلت ا هلعمةرزفا |

 1 ىباش> رووا كعدةلالاطتا مال. اكان ل دوةد:اؤاقنداصت ةمحورخ هدْنِمَمَع

 | ميراتوهكدياش هلواى ذرات ئدهمحورتن كرد ةيزط وق ٠ نامزلا 5

 | دقتادا هديا زوهط هدنزو علي ىكبا شع ندري .ىظفل فورح
 هلد روهظ تاراها هحنود هركصتذنا رددت ىند -> فورحدرغ ٠١

 قورحد دع 3
0 

 ظ هع اند 1١ ّْ ١ ؟.©1/

 | الا كلف الخ نوئيلدال) نيقتحم ضعيدكر دنازداجت ئكرانزو ترد كي قاوا
 1 ردايات ىرلتةلاو طالتخا ماود كرلز ا هركضت دس مديح طوال نو قع (الولو

 | نين نولوازوفط ناس ةطزو جوا كس لبا فذ قارركم سرد هلوا كيد

 | ليبيا ىركيزويت ردن ندترتص ل عض قيرواكهددموق رم تدم كندي رق
 1 تاحومائذع ندلا فنا مومفم فاضتقم نكارولو! نوك ترد ىركم ىاجيوا

 | تدم نوكت رد ىركيو ىا يواو لين ربندازو.:ردك ند: ع+ ىتيدلذا
 هس رقتهل#ان تلالدونؤرلد ديد ردياب راسة: هرب ىربموعغم ىكارار دبا تالا

 هديا شوج نوحتلارثا هديالغواانأ (ةجرت) ٠ ىلاعت هللا د: ءلغلاورد

 .ء لوارظتنم لداعّىدهم

 لزوي و ذلب نم رهتم عب وود مشاه لا نمصرالاْلولملدو

 عي ررو تدلر دندباب د رد(ذاد) رديس هنوعو ىدهم دا سهلا مقاهلا)

 ردنا فرطرب ئبددق تداعر هد رش عرش بو ذباهذع اسم هش رادو هواوش كمان

 زولوأ لئاقهبافشو شنو لئام هبعلووجل بولوا نددناب هك ا( لزح)ر دك د
 لؤق عمرا هديا هراكاو هوب ناهاشءلوا مئاق لآ ليلذ (هجرت) كعد
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 دهس دمع

 ف رجح قى هيعمل بيس رددت داط هر ناد :دتنالواجو و نتد هايل ع2( 1 )ىدام فو

 نانامت ىنطا *اَقلواهريهزرهر هىعرس بولو ابوضمورزةمذ دشناماة دام |
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 دءسرأزب 3 حد سدحرب ردم دانا كلف( كرام دبس كلاح ١ ا(تيذاكأ)

 تدل م)ردنب دن دكان درك ايضضرلا لوا دردنا اودك(لحز)ر دربكا

 ظ كيرقعهجركا علاط م ,اريز زاوا ركرطكاك كني وذ هليانف ىاضتةمكنس
 تاالد هفعص ىعحر سدردخ ص علاط تءاصور ديس هجرد ئزوط نأ

 لها(ع)ر دنا سكي سخن هلياذعس عب لخز . هليا ىزتشم هدم دنع من نكلرديا
 داضكءدر داع َمقلْحَت داع م مس راذااربز فو 7 ره هنيستو هر 0

 ةيردو هكر داكد ةيرلتا رعس نالوا تدسن : هريما ترعضهروكهربر بقت ونرلر ديا

 ىكمافانأ مذوب امنغاف كازا ايعيصو ءاشع ني ىقرت للاط هللا يادراطع
 هلكرشلاوروظملا ينجو «.امرك# تانماغلامولعلا اردو هم نأ | غلبا ىوق
 بذكى ب تيا كرتمديد سد : (هجيرت) . :اعسلاو ضرالا قلاش كل يلم صان دب

 لج سة اكيردناسكي هليا سجرب دعس ل يح هعرا نسولبأ
 00 لجوزع قزاردقااض * لودلانينافاىمةننععفدا +

 نكل آن دقادو' نتف رديعجب كنس هلك نانثفا نالوا جم كدظل نئف (نينافا)

 بو ديأ ع عمد "(هحري) رولواك عد ماسداو بما اسانين افارد همس انعم بولسا

 2 6 قطن) لجوز ءمةزار قلاخ ريو تمهنولرو ددجب ل دباك آ ىنعوناءالءن دش
 ١ ٠ لذءيو موق ىدهم هالو دهراطتاف كرتلات تثشاحاماذا د

 دراشراو ( كنا راما ناس ىف ىسهنقافا ت تاراما ضعد كايردهم حيورخ

 نسلا كد دوس هديولو ير دش انه دنحرش ىدن ( قد دصلل دهاء تلاكرث)هدنيع

 * دن دي وربا ناك كرت نأ لدربدن زرتدص كنولوم ل الج بوناوا دارم د
 هكا كمعددراردمسز اس معد نرح بو.لوا ىحاص هيركقمدروغا هلت راسا

 لاغطاو نانو ب دودو رقع تال ءاايامدأ د ويغاواهءدأت هةلهاتاناما
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 ل راراقتلم هن هءامظع عياوو ىلاثما لاجد حو رخو خيسم لوزنو ىدهم مايقهدقدلوا ٌْ

 يس يول دور دعن | هلارمس ؟وهتسانعمن رمصتر د ر دصم و هق# ( تب الوز ردكعد

 رذاَوعْمَم ندّس ادد ىدومم ردا تعد ( نيالا الدال لابو ررولوب :تدص ىد
 ىولع تادرب ىح اص ماكحا د دوعن فصتم هللالاو لدع ند همطاف دالؤإ

 | اص ىلاثما هلسوناو دعسوا هر دنا هلزتا ىئيدلوا ارظتنم ىروومظ ةكو ديولع

 قائد هيعسسو رامهاد هنن وومط هدال ولا دعي تنس لها ى عب «رادداب اد اوز



 اف
 __----2----ب تسيتتتتم

 هدانعمو نَرو (امظ)ردشاروس يلد لش بوب هدايز ندوض قعوضاكم

 لعد نيسروناص هكسسر ديطاخم ندلايخ (لاخت )ردقلز سوم هكش طع

 ١ كد نايطظط تالهش ناوملس مرظ دوش هكلاب(لسع)تذل(تدالح)

 | اهم هلمتءرش ظل (سانلل ءافش هيف)هدع :ركنأ اردردراو ىرلعسا يك ت توئس

 | هضرم ض عبو اش هلع ض عب هسفلوا ل هعيونت بونت ن كلر دصو صنم ىدملوا
 ١ | «درس باري ةشاككو , مرو هدنرارح لوا (هجر) .ردررقمىررض جد

 لكداما لسع دوال دك نيسر ديان َِظ

 ' لج هلةيوعا موجب تع ث راد“ لعل وق
 1 هدعطقم نيزلدلاع مساهد ماتم ضل هدنوردفوةوم نيوذتال:نوما ن زو( ىلبع ١

 ١ | كانه ردبا فكم : نكي ىكك انهز دنوأ ناكم هلخف ( )رام درو داري

 قكباعما نالوا تدق رد هلع هدئاوا(هيوغا) ىكىيداياهدافا برش

 بيب ملأ هثراحو ديرديحلاب قطن (هجرت) رديعج كن هل هل وج مخ( لج]

 رخ '؟قطن) ل شم نيس ل>ردراو هب واق وح هدنا

 لجل تحف خرملا عجارت دج ليختو خا محم يفوح ١-٠٠
 هبك اوكماكا نعي سانش هراتسر ذيلغاف كليعشت ند: هدام رج ( معنم)
 ١ داسف هلدرل دكرح كنهدحومو همن ( لسخ ) هشسك فراع هلعلواو ضواو

 تعجر( عج - رع ) ردكحمد ىحاص كلداسسف لوا( ليخوخا )ردطتع

 ارك عماد ةوردر دصمهدنزو لعا_ة:ندشس هدام

 فرح هكرد.ذ>وا ندغم ع تارامسرارد ىد مارهب رد هلأ هلخوم د شر

 .لءزوردط وضمان م هلت وو كدهلوا كلذ ندّمهه كلذ ردل_صغمهدقلا|]|
 جوريلا كلف دكت اون تالف خير اخالا دراظعل ترهازتم وب مبسعت نم هن نه كريت
 هلياحرب ىعسترب رهو ماستن همست ىو |نوا ىءازحار ويد دجوربلا ةةطنمو

 هنلاكشاو لك يهمك اوكنالوا عج «دجور لوارداجس ىرتكرلنا بوذليق ماني
 هلبتس دسا ناطرس ازو- رون لج رددغاواهمعست لعءاررب سام

 ريسهدنجرب مول ءمر دق, كرر هتوح. ولد, ىدج سوق. برقع. نازيم
 تااحو تروصو لكمهو تدسنو هضاخ نالوا تعددو بوللقم يسهل ا و

 مخ لها (هجرت) رددنا_ فاضاكشردبا ليصغت تيه نفسك بزاتريسو
 ٠ لح تن نيقص ل: ىدلوا خرم عج مد لدج ىد | بودب!بنبوذت در

 ا . لحزدءاوس ىدنع ىرتشملاو# لحلا بي ذاك | نم نعد تلقف

 م | 1
 خيه 4 1

 و

 ع جا

 -سسسلل
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 نكمل رد هبا عضوا( ميق:سملاطارمصلا اند ها) كنس اعمق رطهدتتغل(طارمص)

 ' هرروا رو دهززوا نيدو ا فودومهدرثا هكر ديورخا طار د نالواداىههديوب

 لجر درا ندري د»ؤ قدا ندرعش لحملا تس «كصحر درر دوذ#

 ْ منسقا هل هلثأ وهم عاونا تشهي لهامونذاوا قود هنيدزواكتانيرادانرا

 (ضرتعم) هم هللا ذو نزولا عقاورورخو ط وة د هلاعادقا لزلْزتهرانىلهاوروبع
 | كج روس( ةرثع) سك نالوا ضراع هافاكشسإ كنهنكرب ردلعاف ندلاعتفا

 | هلز هلك ك داك هموشراف نيرايهدنتسوا طارمد ئس ( هجر ١ يك لاذ ْ

 كفاشكب حا دهذنرخاوا كئاوف(لقن) لعميم هلوانادزح نوار هقتو

 هد هعرك ( ان.ب> هيف هلدزن ةئسخ فرتقي نمو) هكر ديا تداكج هلباور ندي دس
 ا «كحصررداتداور ندئايع نيا ىلعتو ردت للهاتدومدارص ندم

 ||| ماقمرب كطاربص فارعا هدنس همك ( مهاهسب اك توفرغي لاجرز فارعالا ىلعو
 3-5 رام ىدنك ن ولوا رلقداو.ه ديا رانط ردعح ىلع هزيم سابع 3و9 َر ديدغلل

 ترمضح هكرب دريد ار لرول هليرلاوا ىور هيه ئراضيتغيو ن دن غي دلوا قآ ىرازول
 ا. متمريسخ هلف ةئسحلايءاج نم ) ىراد انج راسجلا ثاوضر هدياع راكرديح

 ى“ ةميرك ) رانلاف مدوجو تبكف ةئيسلا ءاح نمو نونماذع هول عزو نم رغب

 هخزودؤ هنسح نالوا لوخد بوس هدم ركز موو و هبوب ندام دن هل تالد

 ظ تقادص هن لها هيما لوا هكردول مهريورمت ىفهسس نالوا طوقس ثعاد

 ردئوادع هرازا ده شلل

 الجرلااد هل ىرقنال هيرذ . يب . ضرعلا تفةؤف نيحر اننا لوقا
 || ةرشاح ها (ىوذ) روابرودرودو روايردناك ا عيرودلوا فاسقبا(فقؤت)

 هلوجم ف (ىرقتال) ردذارع سما هنكلامو هئرَح عير دباطخ مران هكردشْؤءأ|
 برديا ها هران هدةدلوا ضرع هراث“ ( ه«جترت) ردثتؤم ةرمذاح ىه هللا
 ْ لقمه لوا يرق هاؤا بو ديال رت نس ىسكوب # نبك د

 7 الصتم ىدولا ل .4الم> ' دب -هلْؤا هسرشنال هبرذ

 (ةحرت) 2 رديدنك(ىدو) ردنا دئاخ تبغ ّىونعم هتشردا سه( داما
 ىلس:مئداوا هكا نيتم دمعة تشر وه كنااربز هلبنا برق نسا تيارت

 .. . السعلاةوالخلا هلام دب أمظ ىلعدران نه كدقسا
 ىرابانح طا هكردرثوك دارهر دءام فوصومر د: ةد (ذران) رده م( قسأ)

 ىتبح كسفرا هدرثا لغلوالودقم تءائهدز اجر اندو ةقغودز ديقاس

 ل ايلا ظ
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 ارضا (هحجرت) ىلاث قلخد ايحا هدئرعأ مو( ثعب) هداج (4بح)
 لاجاكأ نب مسرولوا هدةدلوا ثعبلا مول هكدي هراجر ديانا هعئابر دالد به

 اهلامآ س ةنال تيطءاؤوبا علوا يف داعملا تيس

 ردامعّدسم هداماقم ديد (لدد) ىكريصمو عج ع ع وح رل# (داسعم)

 ىداعم زور مدلنا سومارف (هحر) ردهردرب هدوهجو ردكءدداؤبا

 تارضاح(هحضاسإ) لاما باطمره هعس: مدريو هدولا بولوا البو اوو رح

 دو سرايرردسانلا ءالم ىلع هدنلوزن لازاز ٌةروس دكر دشغلوادارياهديغايمرق رق

 ًاراضالا نيب سدقلا ٌىرما د ةريشمه بوبليا عامءافينشتمالسلا هيلع مانالا
 داشنا ناذرتسالاب ىرعشو هرزوا قلوا كيردارب بوديامالكز اغاو مانيق

 لاب ارق دن اهلازاز ضرالا تازازودا علام تدرتقا ةعاسلاذازج ئدلدا
 لانه ذقن نم ضرالا رطب ودهاسلاع ىرت بانصسلا ريسكوب ةعرس ىلع
 »«ابهلا قثمن احح ةرذولووهي تريذ>١تمدقام كس ة ودام جواث دكت
 | هيلعاسا رادرس هدكدلنامامتزجاهلاماو انهيلعام اف ديل داع كلما ميسا
 رانلاىلا هدئاقو ءآرعشلا دس سقلا*سعا هللا لئاق) كرا دروس ايلا
 ردكميدردكرك ه سكه +64 بولوا ىليلددئرخآكنارع نالوا مخ هبرغكىنعن

 0 البق قفاستموا ع نا د قريت نم نادم هراحاب (رخآقطن)

 ردن دهبولع شاوح صاوخ هكرد وا دراواب اطخ هي ىلا دمهروعا ثراحزعشو

 طسو بوناوا ميخرت هل 1 طاقساى يخاف رخا٠ نكياشث راحاب بولو !اىداسشم ( اراحإ

 كفاضم ىادانمورد ثملأو: هرزوارمسك ى اني اجااج ىلع هل هوما رادلوب دفلك

 هكردو] بق ربهدنع هللا وكس س(نادمه)زلواز زب "احهك دلوانزو ت َتِرْوْرص ى حرت

 ردند_ع دالد هل_ءامعاو كدر ردهلبا ىدالوا نسا ناطق سول بقلاولا

 هل اقم ردةراهعضابو رلهحف (البق) ودنام .جهخو تم( نم)ه رو دكم(نم (

 نحوكضر هن 1 هجرت ( رددؤدل ىند البق هل <تةورسكر دك« داناسعو

 :٠ لع هالول قفاشمو ندؤماكروازاوربور *ىد نيرابردوكروعا ثراه ىا

 الءفامو هعماز هع ديب هف :رعاوهفرط ققرعي

 )ا وه م دفاو مهفرط مي ميلا دربال ) 0 مشح هدنول (فرط)

و ىسدزمه (مسا) ردوداىم هلذتمع ىتددد5هدعرا
 (هجرت) ردهءلص

 لصتمدلا ىراكره ىدرل ,عماو فدو « مروا ىف اهدي ره يروا نروكره

 الار الو ةرمسع فة الفد ىذرتغمطارم هلادتع تناو
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 اهملاماز 5 »< رذاف كلم امهات

 3-0 نئاسد ) هيسجرت ) درا ةع5اسم هدعقت( امل ( هدررمك (اهيلع)

 .:لامالام داخل دارش لاما ىعك «لداعكلاملدارروككلانعأ
 اهلاهام نيعلا ىرت نكلو د ةوهقالب ىركسسانلا ىرت 5

 (ردنيء) ىلعافد دو م(ىرت) يفك اور ديلو عفم(سان) بطاسخم( ىرت) كلوا
 ىلد تدب ولو رركخو« د ىدربو و روةردنذام ندلود لاههد(اهلاه)

 رذاعا هس ةعركا (يدش للا بالغ نك او ىراكسد مهامو ىراكس ساسثلا ىرت)

 ران كسردواىّتد ارضي رار جاهم ملا فانرمسكا ا 1 وهم (هدث اف)

 ردهةددع ١١5 كود 5 هكر لد دابق مم هيورمُسم ىاؤد نديارومظ ه ديرو ح

 هدداهت>ا|تقو نوديافالتخا نيرخاةمهداةمرحو لح ىدلواروهمشمهلكو
 ندنممجاود كلو تح ابا هلرظن هئسهدعاه لصاهدايشاهلغماموادوجوم

 تاوجد#ب راريد رذشما قانراسمو ردبأ ت االد هلراود تععتم دو>وأ]

 هشنا تدرب هكردو شان ةريزردلاو ىلخاد هدنتع ىقبرعت سا دكد دري و

 ارهاب هتسئاوؤا اقل اهم هدا قيرح مظعدكى 00 وكميلوااديب ناخدهسنوق

 (ةيودلا أ مول) هكهلوامول_عم ىدناخدهمساس: :انوراب يفرد امن هوما

 عائيطردثااق هليمكح تيلصا ىتدوا هدديددا لغاوا ادن هدنكر ات |٠٠٠١

 ىدرانا ردهيداب بارعا ىلها مياس عبط ردهم لدياد قابذكسا كن هىاس
 قراعبط سد زغلواداهشتسا لب راعش اه دز امزارنزردهدخمكح راد رضح هدز قو

 رمم هناحد قاواعنام هب هل_هاك تادامع هكيدلاف ردنابع ىشيدلواهدتمالس

 دسمان ددوهت ىسالتبا كناخد ىلي صاح روس دما 0 هلدكحور داكد

 رون وحبا عبط 75 رد كرتالتبالا دعب هل هلو دك ممد ليك ب ا دو.فانيغاوا ْ

 ىدةدكد ليك رتو هربوريخ نش دوار وضم دنك 07 وا[

 هر دنا تقابعت هيعسط ةضراعرب ركا قةناام فركو هم هياناروهظ هضراعرب ْ

 هنثا نيرا ديد مدالوا ندنلا_معتسا كرت هدترو وب هيلوا عفاد ىلا كام عسا ْ

 ىتد ىباودو ردشغأوب هرزوا هزت ريقفر رد ندالتنا هلم_سهظحالف لت اوغوب

 رخال هدمدلوا مان نيس وك | (هجم) ند لاك هلا هاكرد لٌبسم

 لاوها تدق وج بوديافوخ مر سةنرهرروكه نازكسرا ها
 ايهملا_ج ثعملا ق تنك اذاوهي قامح افئالبىود



 م

 !-- 0 لامر وارلثا لارا فرزيت باح ع هلخثمه دهدمدلوا

 000 اهلاقثاج رت كلانه دب ةخقتنمضرالارطةنتو
 نالوا ىلع اف دكى نؤم درغم كنبا, لاعمنا ندرطف نالو اهتسانعمىش (رطغنت)
 قس هع ءركج (اهلاقثاضرالاّتج رخا) د تدبوو رذيعاعم توم ضرا

 ن اوكسؤرمسك لقث ىدرغمردتلق عج (لامثا)ردهيروصتخت (ةغقن رديااجا

 مم ا ص مدا ىببداس>اانوردرإهةمفد داره هديولر د 1 ةحص+

 مع نيافدر هاطظ هلوأ و مدلزا رطقنم قشنم هديا روص ٌهْكقن مز

 6 لامتثا مدرب هذرب

 3 ايهلامدئمون سانلا نم د لئاق لئابس نم ديالو
 ندنوذحم ىند َنيونتوردهللا فاضمذا ةكردنك سه ندذا هلياموف (ذعمول)
 | ىدياهملا فاضم هكمفوذحت لح تولوا ضصرالا تازارذا مول ىري دقت هكر دل دب

 7 رم (اها)رديلاوسكلت :اسةيمامفتسا(ام) ىدنليق ضوعنب وت وراورد

 »ب ريدهنسك ضعب بودئاريسى اذ اج نيمز (هجرت ) ردعدار ةضرا
 لاحونر دنا نا هلزلزوردن ى داو نوكو
 اهل جواكشال كيرو د4 اهيراهرابخاثدح ا
 نان (بر) ردت لوعق-(بر)ردسايتق ان دناؤامعانهعرك تبا د تدبول

 (هجرت) ردهنسانعمىلا مال( اهل ) ردكعدىدلداماهلا(ج وَ زدادتيم

 لاكءاذلد ؛ هدىلاعتىراباك اهلا هديا« ثيدحت ضيرابخا هتسيواب يلئاةمدا وا

 اهلافطاو لوهكلا يقي دي فدو٠ىلا كحر دمرو
 موو(توم) كعدرقيح هرمدط ىسعت هدانعمو ةداردر د

 داقراكديد لادا كيعجب كلبك لش (لوهك ل ردعبسا سل .دتمابق 1

 هلوأ عجاو هفدوم ندئممز بودباحورخ (هجرث) رديل وعفم كنلعف ميش

 لآ ةطاذلرك نو اذا لهك ىماناموعهديا ميم سكر 0

 اهلا ةةهناك ةرذولو هب ارميض# تلعام سةنلا ىرت

 ىقيددل .ةريشاح ىراازس ىازحو ىراعد>و ىررتف دك راكي دلما هدام د (اًرمضحت
 تاهل ,تدبولو ردسفت ىلعاف ردياويعغم كلعُف هكردإا+ ند( ام)ر دك« دفذلا»

 لامث.ناكرلو) لصالا ف ىنانأ عرمص هردءريخ سل ةداسم (هرد)  دبااسي[ك الر
 ىدنايق نزو مامئاهطاري_ هدئاعديهرذو ناكم باق توحانزو نكي! (ةرد
 1 (هجرت) ظ

0 

 ءال هاج كقتتا 20ن زا قا

 صه مددت

 رقحا
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 1 سلم هت سس نم ودمت

 ءامسالدعو هياتم دقت هنأب( هنا لردهدنرب د_ةن ىورخالا هياء نع
 ردا تلادع امام تنيك دتكلاقو فول مكح هلدءةنو تمعن كذا اقيح

 1 احهكردشخاوا بيقعتاذهلو ردلكدز/ اح ى :ركف قلوارثاحالصا ءدئدككو

 وادالس 1 ا مهلوذع قوخكبانقع (هحرت) رؤلوا كيد ل ذاع

 لداعمك احر دلوا مولدعم م 0 _

 لهاه ف افاس دعت كاد ن اودي لضم هنموهةاوذع كد ناف

 هسراباباذع « ردناسحاو لمن اضخم هكايرهاظةلواوةعركا (هخرت)
 (رخا قطذإ لماكن د هلج نب هلا قاةعتسا

 اهلازاز ضرالا تازازو دب اجلا, ةعاس تررئاذا
 تعءاس مايقدكىربكت ءاسئرب ردهدهبن سه حيوا 31 تمايةنامز(تغعاس)
 ان: لنوم لهاتف ورب ١ ىءاطسوو ردئرخ .ارادث راع ندناماسق تءاسو

 0 سس سلسل سس مساس ص مسخ سس

 هحاوخ تالاف ىانو هثشاردستوم نابي ىرغصو ردك-ابا اه مزَغو

 ىعب هنأدن قرح بدت مال (اهل) ردءوعس هكر دند:نامكم كي دلارضن

 هلزلز هل_كذ ردهطارسسكا ( لازاز ) ردقاءتمهيوعدا ىئيدلوا بئانل_مالا ىف
 ردستةم ندنلوا كلازاز ةروس تس وو ىكن د امنج قمتاشو ا هكرد هئسانعم
 ىيمز بودياروهظلاوها تدش تمايق ماكنه هدقذلوا بيرق (همرت
 قيدزا ىلا اوحاند:ائاسرىفاود لالج ال م (هبير 2)لازازرروشود هءارطضا

 مظعرممدنخرات ىددع ىظغلال ٠ ؟(اذا) ند سهع ءركتي!(تا نزاذا) هدلحم

 هنئلاس ىددع هدودتلوا باس تازازاذا ىديشعد ىردلوا هزاز ىلةشهد

 هييظع ةلزازرب هدن_باصخا ديعخعرات ١1174 ةئس هليمذ ىراهنس ىوقو
 عماج نادم ناطلس فلاوا هيلكلاب بوديارومظ هدئفارطاو لوبتاستسا
 فدرش عماجا د دم ند. اسا بولوا مدهنم ههظعئ ين. اراس ىلا ةماكناو ىئي رش

 ىباسا هده برب رولوا تراثا ند ىددع ىظنفلال 4 هازاز هكىدتلواام

 ىمهعجادثءا كئمرخ رانا 1 86 ةنس موتو ادءاوريهطت

 ردشغاف ىءوبق 5 ميرانو راهراشم طّقف نددنعدق عضو ىدئلوا ءادئهزاسم

 ةدةيفاما# عماج ٌس ثماملَؤأ حام هزاهدل 1ىريغن دعيكد يفوصاناو

 اهلاح ىرت باحسلا ارك د هعرس ىلع لاسملاريست

 رك ىهو هدماس اجد لاسالا ىرتو) ىئدْس دول ردر دصم ىك روض( س)

 راهوكرزولوا ريا عمل رعس (هجر) رداع هتيفعاا نبا (باصسلار م

 هبحح

 سس حس ا سس |
 عروس موج يدم
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 أأ تدص انتالقعو عرش دنك ىراكديد لقاء هلئاعردلعاف مسادكهتسكنايلغأ
 هدرا + ميكدكردوي ندا شنرب( لصحم لأ )ر دنو جيا ىيدلبا سحو فكو د
 هنلواصخشرب عب دبا عمو فك هدلاحوب ْيدنكب ولوا كانهيزكدبا عزفو دابرف

 معد لاذعلا نع تحخنانا( ع )ص هدبأ تراسح هنود“ اك | هنسكرب عت

 قوي ميك اهنتهداظم بش ىينح ودكم | هلدزح كدهاشة ديرب.( هجرت
 2 0-0 لماع عنماكا

 لئاسلاه يدل ىظح نم لاوس دهب اكس ىري نا للثال دلا نمو
 ىئدردللا هلههم دقت( ىظح) هنسكن اروال او ىهشنابو ىصتوط ( كلستم)
 ردهنسعاةعم هدنع (هيذل) كءدرولوب تمرحو تزعو رولوا بانر فظر دن دباب

 ماع رولوا ميك كتازوا * قمرودا لا هزات لددىربنددهاوش (هجرت)
 : لئانء دناهداىه

 لقاع عت ىلعءار دق نا دهب أك انءارتنا لئالدلا نمو
ْ 

 ىربن دالة عن كيا فول امدإبا عبق صارب ىناهكحردو ىدقمالعرب(قعي)

 رديااكي ندبيس لوا بويم»ديا فكن يدنكب ولؤا برطضم ىثان ندنسمروك
 هرزوا عيب راكزكا هه نيسرروك نابرك ىلا نسهديرب ندميالع 2( هجرت
 ' لئاع هسرروكى ا

 لضاف لعف ل.كحو داهحلاو دع ارذاسمءارثنا لثال دلا ندع

 هرزواداهج هلا رج (لكح )هدهامجم هد هفاش َر ومأ هللا ليمس ىف (داهج)

 ىلتهشم ىحد ىلمادرب ( مظانداسع) ردهدنريدت لضافوه ( لضاف)ردفوطعم

 'دصقاكا قشع كلاس هلوا ىجاص تيزمو تليضف هكيمارهو هزاكن الوا
 زاك ندنربر ه كى كبح نوغورسخ داهرفو نون سقالثم رديا تمهو
 هجورداوا ىدهاشرب ىند (ةجرت) ٠ روئلواراكذتو لقترايسيرا دعْسهد |
 ْ لغافوا ىراوُسر راكرهىريك اداهج «هلوأ بوديا |

 ٠ لداعد لم ىلارومالا لكحح و ام هارب نا لئالدلا نمو
 قح قنا لداء لَم رولواهذنرب دهن لداءعود ىكج وراس ىحد عرص هول

 ةديرب ندائالد ( هجرت ) . ردندانسح ءاعسا لدعلا كاملا هكرذ ىلاعت
 (ركيد قطن)ل داعءاشردلوا دكه نجما عيد« لقا بوديا ميلستنيسدروك_

 لدع مكح هنا اق ملءاو د ِهباقعو هوفعوبراو فاخا
 (فاغا)ردبرالوعغماشو ثملرلنا هدا عمزاعسا ىكب اور دراملكتم سغنرامءذ ىبا ظ

 | يس



 قنا
 ب -
 . .لئالغري نورد هت شخ ىساعسكنا# ىنبح قوش ,

 ' لغاشوهام لكن ماسشح و تموج هلا نه فرن نال ئالدلا دو

 نا هلنالرُث ومش هلو هكردم هرب شع هكردرل شع ده د ةيرءترلمضعب َقسَع

 ردبا لوغشم هنن دنكت وردت: املرث ىلغاشغ هكراد ديد شدو زدءارمصت هلي دتك

 (هجرت) ٠ رايديذردباداو رك :ىراكشا + رلبضعب كردعال اونو

 رولوا بو دبا حرط ىلغشس م هاكنا سوه نولوا ىريد كيران كا

 ١ اما لدا

 ل البنين عم هيف تاقلاو ديب ا هسّشم ىرب نا ل” الدلا نمو

 نكلَو ىلوالانهدنح هلءلوا تاناةدؤ رورمنم مسدد مراسم

 انهن ىدادص لواو زدكصخهسزولوا ىما دضركا هنلوا با

 ياكاوك هتئارزو قسد هسرولوا هدزامن راربد ا

 ردورر آو قوس هلا هم (نيدح) ةنااح مهل (باةلاو)ر درصخم هي هبت ع

 (عذج نينحو )كِع د ىح اص تن صو تدر نالوا ىرم هرم ع كلين تام

 نوردرحو هسوسوو معف ع هردوزذ رديعجس كي هلل (لب الدر دفو رعم ئن دوس

 اتاغلب تينا لب ,الملا اذا امهردشلا عجب هدتدسوب حد ىئسابدعم حفار ءاشدك

 (هجيرت) ليال استايلبالبلا فئاف
 لصاح دايرذكنااما هلوادد ورد + بهور هد.خ هلواّقشاع ىسربن دلت الد

 لك ان بلقكن دز تاقلاف دي ىر ولا نيد كك لال دل نم و

 ىادثيم(لكسج الر ده دي دقت ةأرما بلقكه نا ضوعنب ونتهد(باث)
 ندنأ تئاع ىكدلو هل ومايو عامض ردهيلاح توثاوا ريدقت ىو ردؤؤ داس

 زبكي تاثر دن راه دام تانيلوا مزال ثث أ: تفالع هلخلازموخن هد نوم هكتؤلاخ
 هسرولوا ند ءرق ىلظةل ئراك (هغيطل) ىبك ضئاخ قلاط لك ا عضاو :لماح
 ردقمز الو: هلجالتخم ضخذألا نعرهاطاو ضئاح كعدّئرَق رم دا

 هسروبإ 32 ىراقه+وقر كح اردنددسو , ىراك ديد ىراق هنو اخر دن دداذأ ١

 بداح - هدالوادكود ىلهأ 5 1 1 شيد كنا هكرذ رهاط ىسملواهنئساة عمرهاط

 يوك اوا هديرب ندشاشن ( هجرت ) ىروقراق اما يدا رلباه4-هردصاب

 له لئابادسألا هلوا شو مغ رب نوزع ىلو ع هسان ى زول

 ٍ .لتاعنمهلاف مالظلا فوح هب ههسدقو هنزح ىلثال دلا نم
 | تدلع نس (لتاع)ر ذبو دئمةل يفرط (فوج)كادااكن كر ديادان ارق(بءحن)
 ل سسسد

0 
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 إ ةاوا ى نظن حمطم هداةدح يدزك نه اشافراغز هرباس ودنا ع انفو هنت |

 (هجرت) . رروك شوخفا هسردياروومظ ه كس هنزه قو عملا فرط نم
 لزاندك !هسرولواهنرد مه هلوا داداضر هير دقلوا هرزوا ظةت مدره ىربن دلئ الد

 000 لحاس طوطش ىلع نيتترحىف * ارعشم هارتنا لئالدلا نمو
 قلقتاب ( هقرح ) ىشك نالوارضاح هنعورش ل هارب هلا عجب ىساننل (رعشم)
 كقاشع (لاقملا») ردريخ هفوذحم ادتيم (ل-اس) زال ديعب(طوطُم)
 هكجرددارغناهدزرب ديعب نولوا قرتحم ىنط انىرهاط ىذىربندالتالد

 نس بوس وك هدمااح كودوراو دديماو لوخد ةداما هبارردردب رراكانرد

 كليلد .(هجرت) . . نيسهروكك رادتم ابلاقو ابلقهرزوا مكب امئاذفا
 عساؤهلوا ىباقم هليسوزرا فطلم يه لفاد ولوا ق دَض قا سيريعشت هديربم

 3 ١ لئازلا يعنلاو لدراد نمد ىرتا_نهدهز لئالدلا ندو ' 1

 لئازلا وه (لئازلا) هبناف عن ىراكدليا دهْزتندناهكنوجيادجعىنال( ميعنلا)

 (دهزل وذ هيلاخ ىندوارولو اربد ههعذ ىس هلع بولوازبست هفوذحج هدنريدقت
 نودكئاردكمكح ئيدنكب وديا رت نكازوكس عهدنوردئدغرودزرا هنابند

 ندنا هيا ضغب هناينددهز هكرلي ديد تقرقح لهاز ميد دهاز همالسلا هيلعربمغيد
 راي ديدردك رتب اسيد تحار نوعا ترخكتحاردهز ىت درا وردضارعا

 (هجرت) . رايديدردهيلذغ ىكلق .نديشنايلواهدكلادهز ىدرل هحنو

 ١ لئازدواقاباف ميعنوزان ىتدو«سضارعاىدلواندانفرادهديرسكناشن

 د: لداعلاّلاناو لنييطا عوج ممم نوم ئري نا لالدلا نمو ل

 ذازاو عيرقتو مولهنا ذْحح لاذ (لذاع) ىشام ندحالا (ملا) هيلصد(تا)
 ىزان< رك قثاعخد ليلدر كقشع (ىلأم)زولكلا ذغ نجي هك هنسكن ديا
 |زسزو ماربا قفالخ زاك مالم هسرئدا ردكسابا تءاطاةنراداة قيل رك أ

 «يعد ىفكاذعلا نع بنانا (ع) هكريدئحلاص غرب مدل هون ىج نويسلبأ
 || (مجرت) !: ندشل روب ( مضي هئمعب ئذلاكمح) هكرذترانهدرثا قام ةونو
 لداعهلاىدضهدياحاخلاو نعط هسكر رك هدبح عوطر ديمزعهديرندممالع

 ١ لئالغداؤغلا فو مقسلا لثموعهقو نم ئري نا لئالدلا فو +
 ىلخاد كبلفاو قيقر فرظنالواهدنج راك ءلقهإه2(داوف)ؤزرا(قوش)
 رولوا لاحزكذ:ةليرابتغا ىركيذو لزكذ هزوكهئنرب كو ديلقدا له هدنو نكس

 | دباءديسر ندررلا (محت)“ ندمان اافاس كرد نردغ(لئالغ) ||
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 || ةغيصندلاعفا ) عل اوم) رددول باسقع هدئلعف ردم يزن سنا رقا هلاللد 1

 ىدلك شوخ اكب تلضو مد ( هجرت )  شمئيك صررح ردها وعم
 7 (ركيدقطن) لباقة درايش نايلواش اوما فرش.ههلاوز #3 بهمدروكهك اريز

 لتاسر بدبلا ىو نم هر دلو ولج ىلثالد بسحالذ رع ددقال 1

 نانرجهدئتايم هنسك ىدا(ىوخن) همتادلا عي هليادعدخ تملا( نعدختال)

 با:بوردنادزارو شادرس”جغ ى- ر درس نالوا موةكم ندرخا بوديا
 فةاوول يس قو.دبصتمهنهيماارارساق الطا همال سلا ام جياع حوت ىنانمدآ
 .كص ردراوهرهاظ ل:الدهدت. 2 ىاوءد (تسلأم) رده:سانعم ظفاحو

 تُطلانا بصلا بسعا(غ) رروس هثربلا باص هكردإا 2 ىرتسهددعوقو

 هدندذع كنا «لثالدراو هيج همئادلا هباوعد نيقص ( هعرت) ٠ سكنم

 لئاسر ىزاررواواكءوم

 لءافوهام لكى هرورسو دج هن ىلس ابي همعلتاهنم 7

 ند مارب ىل- امر.الوومت عراضم ند: هدام ىلب ( ىل ) قلوا ىلها ميعنوزان ( عمت

 هستد أ ىريد كليلد ردمعت (ه-جرت) رونلوا ناحفا هلكْنا هكر د راع

 لعام فني سعيوواكشئار هتلر
 لحاع فطاو مارك ارةقلاودهي ةفورعم ةمطع هنم عاملاق

 اءعرشر دتوُسر هده نالواهدئايمقوثعمو قشاع(هدئاف) ردهب ده (هيطع)

 أ( مظن لأم ردلج ا ,ىدض دكر دند ل2 ( لج اع)ر دحرمه م هدهنةودرولوادر
 الثمر دقشاع هسراو نانو ناد رب هذ رااوعدن وا ىرلمع ذم تةءقح تدم

 | نالوا ىو كاز دراتعم ىكح هياطع نم كيوم ند ممارب قرب ل دهاوش
 هل فطل ىفا هسلبا ريف ركاو ةلوأرورم نم ىبك انطعع هلك الدرب د ىلانعت قخ
 مر دياريةفىفار ديادافاامغ ىلوق ضعب هد ةمسالل :راث ايدي در د انعهدمةحو

 *# هيذش رولوا بامدح ناسا علم ند. ( هجرت ) 'ء ردش مرو ولد

 لجاعفطل هرولوا مارك |ىلا هسنياريقف
 لزانوهام لك ىفاذثة: هوبا ط ةدد ىرب نا لثال دلا ندو ش ٍْ

 ه'سكن الو اهاكأو هرزوا ظّبت امئتاد ردو يس هغيص عاف نداعشت(ظةصم)
 رئاض هيهقءاضم بونك هلتعا:ق ترورضض ردهرزذارون نه نزو ( فشةّثم)
 ه«ظقتو' تسارحو اظة-امتاد ىجدوىر ندنلت الد كةداع(ىسع) نيالا

 اتت

 ,دوقزخو تن وعال تود هدةوقاوزارتحا ندَداَمَع ب ولد ؤكراد- هرزوا هابنتاو

 و لا ١

1" 
 اهلا



 عاب

 ' لستالف ثيدحلا  نعوس> ناو دع امركت ىخاهرك اوضرعا ناف
 هنناتغم تانتحاوتاغتلاردن دداذضار ديعج كندضام ندضارعا(اوض ”رعا)

 اندم ف ههاركلا عمد دنوبالثم ردو اهم .ردىءهداراك ترب رشر ولكى د

 تزع(مركت) ردليلد هنانتجا ىلامعتسادللا نعور ديا باريش اغتلا ضارعا
 ّمك(اوسبح) ردردصم ندب لعفتردكلياراهظا بان ولعو تمرحو

 اهاركتسا تقلا .(هجرت) . . ىبك مالكذ نخ-زوس(ثيدح)ردك<درايدليأأ
 لواف راعالضا همروص ىتالكهسرار دبا مكر اعدفطل لة هسرارلب
 . لقي كءارواولا# ىذلاناو.دهب هعامتساهنمكيدؤيىدلان اف ا

 كالكن ربو تيذاكس(ىعي) ردكعد ندكح در[ ءدكبابيغكنس (ل“آرو)
 تجار هللا ضرف شماغلب وس ابوك نس ضم ىرلكد ليا هوغت هدكءآيغد
 « ىدنعيال تلد 2 تدضخ 9 ىبيسي مّدللا ىلع مهاد ةلو) ّشءدرعا هكردمدنا

 هدهلان بيرد ردشوخ ىلطمو كاف دوج هرزوا ىرلكديد هديورمض هدكرت
 ىطقكناىد> عر وما نايراككءارؤبهروا تد اهحركادرويك ناقشاعهدكيوك

 دراو كغلد نم كمسدهدرتا بوذلوا ديد 3 هتيم تدياغيلم هلغلوالاحم

 هدكدايغ لوا ءاةحركم هعبط هستناىامتسا مكتضسره (هجرت) ردشلوا

 ظ (رخآقطن)لوجلواتوطىدغط وسجد

 ... كاضواهدعي قا يرهدلاى سعد اهب اسرفالر جملا ىلايل بحا
 دعاس نامز هركص دك امر داكد ندج رف ٌجبحم هن هصكن ارسخو تق :رف(لآم)

 هدقارف بش هليسهظحالم ىماغصنا «سرواو ارسم تلضو هكلب بولوا
 فئارط (هفيطل) ردكءعدرداكد ندرامشش ناناوال هش هس> ونمرؤلو ا ىلستم

 هديلقو تمالس ندلالمو. عود رهو هفاصم هدقارفرا ع دةكردندنارضاحم
 زابوزان نالوالاحم ىماداوربور بودياسنا هلرلدوةكمو ىلوصح قاما

 ىردك قارتفا هدتاضو نكلو ردلعْسم تقرف ىنئاطل ىلاثما قاكم!كنرنرت
 عادول هقانسعا هيفناف) شيدرعاشؤرولواعفاو تبقاعورديا لن ىفصو ىاغبضإ
 اماحرف قون كرابقاريهبشردشوخاكم .(هجرت) ٠ (مودقاهقانتعاءاسرو
 لئان ب هنبلاصو هدياراكز ور ديايش دك

 لاوزبا علوم :وث لك ىدادع ال لابضولامالاءركأو
 نكلرد-عد موس رديدض كةبحم تهاركم لكتم سة:ندباب ىندزذ(ةزكا)
 رديعرم هسنابرقا همارحر كج دفاع نالوا دارت ىرش تما |



 ء؟ ©

 ارا شكران شد قئالو لك نداعمو ىدرولوازمتروكةوئرب بودياةطاحا ْ

 [باهبش نوح « ىتكحرب ندي داداه سننا ١ (هجرت) ٠ ىدوديالوزت||
 ا لانفتامر دنااك

 قزم لزاننملا نين نمراتخ اذهب هلا لامع نم ىراج عا 1

 لها اري مرديادع ندملابعىدنك ىعرودكوق ميداذاراوجمعنب(قأمز |
 هملآوا هكردكعد رد شلتاوانتْخا ئيراوج كنمنهناخ مد ندتابمىرللزنممالسا ||
 أكدهيهناحق رق هخقوطنم قيرشرلا (راعاراذنوعبرا)ر دزاشعدلاوشكوت ||

 ب

 ' لعسا الو قم دهانعُس “ب هلامعو هلهاىهتظفحو :

 (لعشاا) زدعج ار هراج ىريعت(هلها) ملكتم ىضاط: ندين دود (تظفح) :

 | هدنتاث ىلايعو لها كءراج نب (ىنعب)' ماكتم سةن قرغتسم دج عراضم لعف
 | ى> مرديأ تنانيصو ظةح ىئضرع كمزاج ةليسس ىهلاقاثيمو دع مكيدلبا :

 1 ترانثاهروماضء:لاعساريز جا تتاعث بو ديا عقد هسلواض راع كمرمسكدا ||
 |ىضرع (هجرث) هوا كيد هيليانظ تنم بولوا عماسفف ا ردشلكهلواأ]ا

 | (ركيد قطن) لاعس دهعتاريز مدلناو مرديا تنايصدنآ |||
 | 2 لغنلا خب دي دقو ىمظعل !كدسحت د م ولق ىشتناغضالاىود جو

 | تيت لصالا ف ردكعد هلااعد ردا هاهددشمة تخت سكوهل بس تن( ||
 | هياضدرههركص ردك« دهنشان قوج نوبرتورعاكسمّلا هكرداعدوتد هلال ايح
 : كناعد: كي دانا نيدعت اظعا عراش ىسةقوا' هدعق تاس هدز امتوزات دند ترق

 ردعج هلزةمقم(ناغضا) ردندنسق ءردلا معسأت لكسلا ةمعست لن غول اونلؤلا

 ] هتفاتئعم ناكودقح ردانطخ, ىدنق - كتنرتخا رد ةلبارعسك نغض ىدرغم :

 كنهمدمو نو (لغن) كعدرؤنلوا حالصا هكل وو عر اضمن دتغان د(غبد) ||

 | حالصا ىند ءوثدس اناناس! قاعي ى كا ىلان دس اف دا نيشيمكر وح هإنرل هن

 هللااعد نسن امه ريو انفش هتنلق كئبكل هال اعدك نس هملواسو: أ هرديا لوب
 ردشلك هديا هك ليقول ماعم هللا ماكو هلاعفد نسح هلوائءركحصديإا
 دسافاغش نوسريواعد لبق (هحرت)»  (امالساولاغ ن واه اخت هبطاشاذا)

 ١ لوبقح الصاهلرب تغابدهددس اف دا ير دنا 7 هنالد
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 | ) ركمد قطن زددي رقم با دعهدنمارحو ناس> هد. الحر دتوم ى قاعد دس + ظ

 ٌْ نونا نءىرخ ! مراكملا ثرووي هلك ىَر ع هللابؤ يما فا ظ

 رولواربخ بتنا ىسدلعب رانا بولوا ىربخ ىسدلج(ثرد) ىلن دنيم(ىزع) |
 |انراه زرع عيمج كمدمموش نب :(معين) ردع خد (فالنم) ||

 1 44غ < لاقساى دن اندمدادجا

 ظ ش لسا ناو ىرخا ةعينضر با متعبتا ةعينص تعنطصااذاق

 | ىكعتص (معينم)ردكعد مدليا قاشإ ىخد رب ندندرآ كنيرب (تعبلا)
 ظ (مجر) ردهيلصونار ,وذلوا دارصريخ عنصهدح د ماقم نكلر دلعف لطم ٠

 ظ لاحربلطم جدهسز !ىا «نيركيدعبان هريخر ع مردبا||
 ىلتيىح دازلابهيرث اه« لم مق يفر ىيحاصياداو .٠

 مم 3 تودياٍبانضتاوراشخانب(ترثا) هنسكن دبا مام ىغيزا (لمسم)

 | كنج مرديل ءرقترب كاي هسلدابجاصمر كبح :(هجت) . كعدزدل
 1 ١ لاوودارن

 لعفال ةردغل تيعداذاووهعا متجرفةبركل تيعداذاف

 (هردغ)ردناتسكي (ىرللأم) ردهضست ىخد هادا مجم هدنري ميج (اهتجرف)
 هردغ + حرق بوري هسه مسناوا توعد ) هجن ) ردوا همم م رق

 ٠ : لاثتما مع اةس رايس

 ظ لعشملا باهشلا لثمهسفاود#ثداحلا عب رمصلا ىل ضياداو

 ْ نكل ردهتسانعم هاؤ>داد جدابرفر دمدعم يرخاو هلرانإههمم ) خيرص ( ْ

 ىكردلب ىراكذليا نانطيش جر: (باسهش) راريد ده سردانرفيدندادضا |||
 | بولؤا ل صاو هرانةركتاخذهك ريد ىموطريصنهدنحرش تاراشا (هدئاف)ردشنا
 رولودادتما هردذا ناخد. تعمو رروو لدهانرخاو رولوارادولعش ىعم ىرتوت

 | هفرص شن هيضرا ىازجا رديا دربأت ىلا كد ىريبعت لعشم ردو باهش
 !ريدياغطنا راردبا نط ىدلوا قطئمرولو ازغروك نداتفاطل هسر دبا لدودت

 [ردهروكهنتظلغ ىاودزغوسنامز هت هسرولوا ظيلغن ان دركسجارداكد

 | تلظهدراز دنوك ىدلوب ماودلانسرب بوي روكش ذآ يلع هدنبتهم ىلامث بطق

  هطاحا 59



 | لالم لك تنم هدنزوكح ئر هيلا مرولوا شاع هيو لعتم ندتردق

 ىلزخم كن امهيم رد نه هناح (مجرت) نا نمو فو ناناحانرادد# ردشعذ

 لقت 5 ه دنازعم ىراك ديد لابو هه امى بك لابد يمس دعس يال 1 ْ

 ليد زبر ذك كلنام اقلاع

 ليدى ردقتاف ناندب ىشك با« هعئاف ىلقا كقزر ز ديفاك (هجبزت)
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 لكادق نأ حابم ىدازو#لرتدق نا خاتم ىرادو .. . (ركيدقطن)

ص هدمومةمو ىروخ هود: (خانم) رد هذخسن ىشد(ىرادلإا
 دانيعنبا بحا

 لال> ىدلوا هن ديا لك ا نم هش
 لخوزيخزيغ نكن لناو ب رمضاحان دئعام مدقا

 (موهغم) رولوا ندمزوا هكدكرتس (ىل-خ) ردنان دكتلكا (زءدخإهيلضو(تا):
 ردرؤح ام مانعطلا ريخ 234 ردبا ماعطارربو هسرونل ول هكدا هنرش هز ايهم

 ىدارا مك ردكعد ىحد هسدعول دوجوم ىريسغند كرموةلك اةيسكذا

 !دشقروم ) لالا مادالا 7 ( ايسر دورس سلا نوحا هيفاق

 لاو لوا هسرولواةدةكر رمسون أن عزر دنا نشر هنامهمرمد>ام (هجر)

 ليولا اذ سئةللااماو دهن هن رضا ارفع ركلااماف

 مثكتالوا فدهح هكر د. ةض كن انفنازيماش نازيمارزردال ًافتمدن اى

 [هيؤانيسو ربو هسنا كك (هججي) عع وووت»

 (رخ ”1قطن) لايواك ؟رولواهنسيا ميد مب ءاركدب

 ةديدهسول ذو د 1جهرقش قفاربص
 راوخولبلذ (لذي) ررتسوكْك وس فا ىريص ىنعير ديا مارك او لالجا (لع)
 ردهدبر دقن ههحو 4 (هبيجول) ردراف ىطخب سايح هده ذيول اهل ذ,كع ذر ديا

 «ليلجر دياي شبك ىربصدر د (هجرت) ردعجار هنا تف رلريعخ هلو

 ا هلكمداعئالا زيخلا د هلقادشدع نم ىغلآ كي

 نم اهئاسو دل نافعا هاملاو #* قدا تراشا هذلعوز طال احزن

 ًاهاس عرصم هكصردو ىرال امي هلك ذه دعب أي توملاو « هلظب دسم

 امهتشمس تتحصل

 ىراود ددسمو ردياف يطاتو نييلق قاوص هيساساب ارك ايس نانئاواركذ

 ا لالي نالوا هرزوا .تغسو هيك رو هةءاضءةءطول 00 راذيأدكأ اوكة ناك

 ىل لايلحا



 > نة
 ل «دنر همان هلا ىربانج بحرا رس سدق ميهاربل يده حيشلاراطعنيدلا دف
 نوما ريما تدتمامارك ب رغعأت ََق رمسسمز 4هكرر سوح بوديأنيعذنى :رعسول

 || ءرضخار< ىدوبهرطقكيدارد ءروصمر حج ى د شاعركا وه تسما.ةرديح
 | ينك اه ىدوهح رود نم تنك ويه « ىدومن تنم تقاط شسوءفوج

 ْش ا رذملا لقنل هتفكإ نيدجو غيت وجداشكنابزه تغشارب ىدرك ار شدمك

 | (للق) قسري ندنريىهنسنر (لقن)لاجرلا ننس نم ىلا بحاه لاما لاق نم
 | قتمكعرك(لأم) ردع كنم (نئم) رد هينا قفاضا هلابجو دب كندلق |
 | ىهتهقدص تنم هللا هعركتي ا ىد ردليقث هدابز ندقعشاط شاط ندراغاط
 أ ناساةك أ (هج 2( ىذالاو نملاب مكتاقدص اولط- الر 7 وس هكردش علوا

 لاحر فطل ت:مندنا ل مقثا# لايجراح لن

 ١ لاؤسا|لذفف راعلات لف راع بسكلا ف لسانا لوةي
 لاؤنم لدردراع هكيديدنبءاكب ىدلوا راعب_كمهكربدسان (هجرت)
 | لالاثا ارمازعىرتشاالو خهنعاعيجاب دلال يقااق . . (رخاقطن)

 ظ رسد رس قاهح مع.ال ويكسب (هجر) ردرلماكتمب سةن(ىرتشاو ىلبقا)

 لاما ارتشا مج !هلتلذ قز عه هيا تنم
 لدكلا ةنماهتنيعىفىربالئءادعةقلخ عمادملاءالك ق ثعا و

 (نينبعلا لك )١ هدنرب ندنراث. دج هقيرش هيل-زو كح ل ةمروس (ءالك )
 هايس عب يعدا ندتردق هكردغصو دش نالواهدهقد_داوسىدلوادراو
 | ةكشذرفا (تقلخ) رونيد قادحااك | دكنيع فارطا (عمادم]ىديأ مدح
 ةدرثا ردفور عم ديامكعمرس( لكك )اريد ىل هنيغرس.ن دئر دق هد هكر ت قم دازب
 تن لها ءادعا قيدح لادكا قو كب ءاروثاع نكءلرددراو ىلا هعتسا

 همرسءدنوكدا ( ع)ردشعد حد دع زش هداز ييزاهدديد# حر ديعضو
 ظ كلثوك رباب ىند ندايشازئاس يب هيمرس ردك لظمزكم هدير كعترود
 زري دامتوت هشرولوا كنرزياسو همرتم ه4تبرولوا هايس كت رركا ىكمنانزارو

 ىرايتخاركا هلزوك مشميسرب ركمليا ظح ندن انما هددت لوا (ىسعي)
 هكمرديا ادم لدةقالع هيولزوك راق قلخ بولوادان سرس هم هرمس مسأو | قاع

 نانيملاع ةديدزون ىولع دارم هلواشميروك نانا كنها لك ضراعقرازوك
 ةيلح ىيذليأ تداور هكودناسيع بديا ىرانريضج مال_.لاو ةالصلا هيلع
 | ىمدج .(هجرث)  ردشلوادراو(هقدادوساناكو)هدنرب كن ةردح هغبرش

 ميدو



 ل

 ا

 لاو وسو رحىفا

 لووك فد زلوم عز تزور عزاونلال

 0 نود اي 0 ع مح

 لاتقل مكتمل هلذ.افدجالثاس كنهحو لذ تما ااذاو

 تالضف (لاضفم) هئسك نالؤا هدنماوعد"ق ون ةدم ركندئارقا (مرككم)

 كلر داننت مار اولا هز رادو ماع سدز دكمي د ىح اص تدع انه#ف

 هتحاط مو لآضف هكر دوت َى طرشاما ر دز ام 4 ةدقدلواروظ# حنمترورض

 صائد سدل 0 هكردكعد هلا ه«يىكخضر ه ليا تحاح ضرع

 + دوهغال ن 5 فيككداوخ 5 هيو لذي نم

 لاذتاهلا هغنلها مركو لضةرب ىزان# ,لتقو كح هسكدألا |

 لا طمريغب اسلسهلا ىطعا دي دعومب كانحاذا ركل

 ىفارابا ميركوكة سردي دعو (هنحرأ) جف دوزيتخأت ى ري لظح (لاط»)

 : مخك ىطن) لامار دوب هريخ ًاناطعو ناسحارلنادب ل زان

 لامبلا 2*3 لثمرا لذ دع نرددعدابرق سانلا تولت

 ئ «ىلو مدتيا ناصما هدئوما نرق جافرب ىتان ( هجرت) ركتم لاس

 لام ىربك شدربواك |ةكهدمزوكع مسا ن دنا

 لاحرلا ةادانعم نمنءصاو د الوه: لسا بوطالاقرامو

 ) هجرت ) تواذمعع ) ةادانغع) فوخ (لؤه) ههاهؤمما( وظف

 ْ ا!ىدلوارتت 0 لحس ن د تسهل #ج «ي نون مدروكحد لاح هد هدب * لت سل قوح

 كاحر ةادانعم

 لا: 11 لها مطاع دار طءاسشالاةر اخ تقدو .٠

 ندندالؤا ىرت راو ذيارمصخ هلاحجيوا قديدش كم كملاع تلاذر.ءالقع(هتكت)
 هسكركل اوس ىنججوا هسرولوا ىنذ هقئاريزكا نيد ىتكبا قئلوزقى سبب
 يدنالوا كردذئ اداره (هبجر) هسرولوا د ىلون هبعك ىئيدروض

 ١ ,١ (ركيدقطنإلاوسالضان ديريغنذتح هب اردكتسا ه نالوا ب ١نددل+
 لاحرلا ننم نم "ىلا بتجا: . ذيب . لاس لاو نمرخ هلا لقنل“ ٠

 زاربالا نطق نالؤا تدانوش تداستس لئان هدرا“ ه م :رقشمار (هئاف)
 + سس
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 ا 5 (رخ ؟قانن) يلق نكلرولاق هد ةنتو نارودتّدش

 4 دوط رهدق َّت ترم سنا رق ]4 اموت ررسع أن او عر الو

 (تريسنا) رذكمعيد قتلوا تدنكت قعتلخاذ هنامز' ترسغ(ترسدعانا)

 ىدياكدلوايغ ىقعيلتضاو ىندهرسي هللا اين دتعسو مذ ليخ هكر هرديتضكنا|

 را ع هعإا هلا تسدكنت (هحرت ) رولزاكعد

 2 لم هلوانيسنَع

 7 لئلق نع قفل لهل ير سيلان اق نم ًايثالو ِ
 رادع رب ئدك هيااننغ قرثك | ندكر رعب دوا كيذا وك كآمكةءاستن
 مكاو 0 قلوادعانسم ةماوذ زدوواضة ىاضتةمهاوان رطلطم هلكلكر رق

 ودام شأن لوا ل-خةاؤا امتوزنتأت تر وَضْندكْلكا فة َس در ولوا

 ردرغكى ك قنا نيماندشاذع قلوا سؤ أم ندتمركو فطا ل تدخ هلإوا طناف

 ندنقدع فطأ ا ردياداس عانت ءاه ارق ىذاو جمع ركدكو دودج ىه

 ليلخ اغا ىنزيتة ديا دبات رذرةكت دارت ىءأد

 لا ىلوا هربا ناف دع ءوس نط كنرينظنالو ااا
 فيرعثود ردحارداةتعا لنا نضمن ىلا ا نظ ردككدا هليانظ(نطنال)

 رار دِهِلَع ت0 وب ول ى وق ديد مكر ار دبا
 ا ا هت سد هيل داحار قرطرب هكرددرتهدنئايم ضمن تاك شو

 تراشب ىددذق ثدي دح(ىب ىدبع نطدنعانا) هلوازيكمخةنوركر اك كلوا
 ردو ىدن دار دامج ىدهدمارهنالواىسىدالوردعلا ظمنادنلدناسر

 نبأ يح دوا ردتدتما ئمراو هسسقْبد قو نكسلو ديو: بلان طخ د نط ندم
 (ةمجرت) ٠ ىظنسح ىجل ايو فخ بلي رات يف ظو (رعش)ر دسك
 ليز ىئطل قيالردلوا كاةح م نط نحل .ةنيقص همي نط ءوسألا
 لق لك" قدصاهتنال ودون #3 راستهعتترسعلات أر ١

 (هجر) ردداس لأم كرش تتاهذناةكردبااعا جازنشناةر ونس ( هنا اوذ)

 ؛دؤطن) ليقورانتغك قدصا ردقح لوقت يزاس ئاد ىباتمدروكىرسع
 قلاؤتس قمل لانولوانضوع “ب هلاوسس ههجو ل داب ضاتعاام :- ||

 ىرغازب ب وديا فرصوربآ ( هجو لذان) ك عدى دوب مان ص رع (ضأتعاأم) ْ
 هلئسانعم مانو بلطمر ديعج كنمينمو 3 (قم) هاب كننادنأ جيس هلمس#]

 هدهسوتديأ ل ثان هملطم 4 صوعز اون ىو لئاسردياىدرابآ لذ : مصل

2 

0 



 هسملأ ب لوا ديك ًاتنوند بطا# عرانضم ندنردصم تءارا هلعذ (نيرمال)

 0-0 ,لعج(لمق) ردكعذ همرتدسوك يدب هش دلوا نكمتو هعروك

 ترصو نس هيسأت (هجر) كءعدىرلوادسعب هلو دقت( اين)ر دكطياراهظا

 ليلخ ابا امان دعا كران اراك زور دي مادم تنافطل نروك ه هليا لح

 لور كذع ره دلا تاك ىسع د“ دعىلاريصاف مويلا قزر قاضناو
 ا دايةغمديعو طب قاَننيدكُب يدزَعَم ردعج تاك دنوصا برات (ىسع)

 كةزرهرزوا ىتيدلوا تدان هدرا (هقيطل) ردهئسانعملودعن دلادّتعا قو

 راثك | هد راةةولوا هلغلوا ندهاك ت مأش ىسأوا هرزوا ريتقتو جر دتو ىلق

 مند هدا. هلقوج ىروهظ مانا 5 عي رهد (تاعر عيا رامغتسا

 ىداد راتبسو د5 كناىلامو ىل هدو ىل ود رك هددرر تريك" د ى 5 يجيدنازا

 داك ا 1 (هجر) يقينا رك ازد تبويب 8 ىجيدلوا

 ىل 0-0-0 لل رهدتيكت«نامزرب تياريص هيساواتأق

 لءادوهولاملا نعنع د لا ل

 ىقاوأ حده:بايعم تردن تْرَع ءنكلر دكمي درولو اري عرد هليا نيعرسك(زهد)

 لالا قعىغو ردبلةداريص ندسفت ردردان ىحاص ب اةىانغ هكزلوا ديعب

 ىلامدهبْري رع لد ىانغ رلداىخد هسلواز ىلا (هجرت) رددهخسلن ىتد

 ليلذمدنئاذكيلر دينعنالواق وح

 ليت ثيح لام تام حررااذا هد نولتم ىرمادو فريخالو

 (نول.:م) ىكج نبحم هلراتد 977 تح ى ده ددعو ىنعمو نزو (دو)

 (ذا) هلوإفضتم هلبالقنت هلاح ندلاخ شماون نك هكدنسك ن ريك ةكئرره
 رولوا فانضد هن , هلر دعما بم هرزوا وكيت دبات لالدهزوطاع نددتفزا

 ندراكر وز درمسو مك هديول (عبد)ىكذ ددمول روليريو نب وددهسز اوا فاضد

 (هعبرت) زددليسلدا ىلع تنؤملكر ىلثينأن ليقد(تلام) د دنياكم
 لِيَ اَوا ديار دنارو د لاو ا عبات« نين دنم> ىلها نول هنعا ديمأريخ

 لي د ءرقفلا لامح ا دعو ره هلام دا نع تيدغتساا ذاداوح

 كسابا .(ههيرت) ١ هئساشعم هدئشخو ىطعمردكعدد موج (داوج)
 ليفعرواوا نامز لوا ةسردبا شح كر ةذراب «ررتشوكتءاض انغتسا ندنلام

 تاتدالا مهكلو #١ مهّدعن نيد ناوخالارثك ا اسك
 , قيلكت

 «كرلنا نسرئاص رردارب 0 وج باعه (  هجيرت) .. وال عن لعن (رثكاام)
 جوع 0 بو وي 2

١ 0 0 



 ك7

 هيجوا هرهاظل يجب هن هسلوا ىخد ىراتردقهنيزيبمت لالسجو لابجيو متو
 دراو هدرث اردزاكزور ثداو-و سان لاودأ ىرملامع بصن بورطا هاكسن
 تقو فرص هنببع دان قيدنكى يع ىدنكدكمي هنسكلوا تداعس هكردشلو ا
 كلود ست بيع ىدنك» هسا ع دمر وك. (هجر) . هليك ل اوغشمندك_ادا

 ليجير اكره نسح هجرك ار ها ظ هد هسلوا «هدبا
 لمت: نونظلاب لاه سالو ب الاسسانلانموكيىذلا اذنمو ٠
 اريد ىدو ىديدهد هكرت هكدنسانعمو كصو تغكردع-ا ىبا( ليو لا#)
 هيرب ر ديا هليانظءوسو عهددايندندسانناسسلزانتروق سك (هجرت)

 : ليو لاف

 ليلح نويعلا ف ىغلكو دج ىنغلا ىلا تربص نيج موق كلا
 هزيغهدرظن:شلدا نغره#« سك موور ديا لالجا هسياتلدلوا غرك (هجرمت)

 ليت ادغوأ يرقي ةيشع دع ىفلانيز ىعالا ىغلا دلو .٠ :٠
 ىنعيدلانا (ليني) ردكعد روقيلا هنامهم هدنس هناشو ردياتقايض (ىوقي)
 رايا هكاستد تنبز ىلاتغ لس“ (هجرت) ١ ردكميد رديا لثان هم .ركو تنطأ
 0 . لي زيفطا ىندز دنوكم رك هنامهم دك « حاسم

 , لي طعنعتسمو ىح» دج امدعمناك ناوامويرقتشي لو:
 ىنغره هساواهديلام ترثكوم ىضتزلواالتيمهرقف تسدكنتهدساوا (هجيمن)
 5 . .(خ اىطن) ليز ادا

 ليج ىلإ هلوغلاواملاس شعت لب :انهتنرنام ىلعاسهاجحاو سقنلا ند
 طوةس هدفو+ | قلوا موزجم .هلغملوا عفاو باو هسا ن كسي ا شي»ت(شعن)
 بويلباتنايص ىسفن( قعي)ردمدنري دقت مح ىفو كناش ىف( كيف)ردطسو.
 هدديحاناروماىلاثم!افعض تناغاو لام لذيو هلياراتةكورانتفر نالوا قيالاك
 وكشوخ هدكمع كدس سان بولا دسهلاج شدا[ هك هليا هدعاسم هني

 رايديدر دنوجيا فرص نذقلي ووك دب ىرانااراطءهيارعش(ىح) ردك درازولوا
 سوماق بحاضوفدرداكد تيان نكل راردباداربا يجد ثددح هديابوبو

 تنايص لبق ك غن هليالذب تنين. (هحرت) .رديا هدافاهد هداتعسلارغس

 ظ . ليج لوقت شبا هلةمالس ههاوفاهعثو دغامئاد
 ليلح لا هحوازهد كنانن دب -المحالا نمانلانيزئالو

 (نيمال)
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 ملاع ل كد « هلي: ىلاءر دلو الاعكل دك (هجرت). :رداكدللاعد.سكننالو اكلام
 0 (ركمد ىطذ)لاووقا شو ةلوا ميكوا

 0 لقعلل نيزملا تءذلا ىلع نمداو ع هتقورغف لوقلانرثكتالف ع

 ردك ءددلامازتلاةرزوا ماود ىعي هلدانامذارد مما ندتئاب ماركا (نمدا)
 (هجرث) . ردتغص هلي سه غمص لعاف نذليعتت (نيزه) توكس (تغد)

 لكوكى أ قعددلز لع تاز نس هلو اوكري ه سل كقوبب
 للجرلا ةرثع ئمءرملا توع سدلو : دن هناسلب ةرثع نم ىفلاتوحي

 * ىجوم تاز25 ىدلوالوقةلز (هجرت) * هن غش لت رغا كجبر وس( هزخعإ ٍ

 كي لجرز اوال تقدلياىابئلز ||
 لعتلاةلز نمءاضغبلا تا هستف د اهشيفم كلوقلاب اش ك.ةالف ْ

 هدانزوراثكم رد هضسن ند (انئاثس)ر دونه نيا هغااسم هدريشأ (.ثاش)
 (لعن ةلز) ضغب تدش ءاضغب) ىشكن دبا عئاش(ىشفم)ردز 'قرفهدانعم |||

 اشفاو لذ سو روس كئاباركر رببكن هخسكرب ىعد كج روس قانادك ابشزغل ٠

 ردك درولوا بيس ه.:ههئلك توا زعاتك اس كنه كلوا عركما قزم كسلن أ |||

 ندكجيدوسقانارب ىضغي ةكاس ءردباب لج ميكى شيارها شف اهنا .(هجرتإلا]
 ظ ؛.00 (خاقطن) لوا
 ليت لاعرلا ضع ىلع لقثو اهن' ةزارم ئرمخا اناسحا ناطاقو
 نيخبآكد رغمر دعج ( ناسيحا) هئنابتعم ولك غ :وهلخز اع ول هلت[ وهم ) ٌقلح)

 هذوبكر دكعد ن وَذةح عايح هلعدبت مال( ى :رمعل)ردهئساتعم نامزو تقو

 ردق كن هنسكري هلر همدعمو رشك (ضغ) قارغا تلغقث (لفث)يدتغل نيع تف 1

 هدمزأعو تب تاقثو ىتلت تااحرب هدراتقو نضع (ىعس) ى اؤا ناسصقث ىمزتسو
 متت (كلوزعم مهشدابر ؤلؤا نوكّشود ىزدلد (ع)قعبب دعموس# نفق
 ىدندناه سال يقث هلييس ىطاطخغاو لزتتردقنرههمضانم لها تءانذ نوع

 هساك هدينان' تد. ىبيم:هكردكمد مرايا هدهاشتم ىوزعم ىلقعتلاحرب لقثا ||
 عك هدقاكم ردا نشا سمج ا|تاقثرت ى دفنا (مج 53 هلناعانشن ارب دكا 1

 "ني ليقدلوار ور وكب انهنلزع بصام لها

 , ليج هيلع قيال ناكناو ب هس تبيع ىرباناسفارامل ٠"
 هي اهرع هبت, يفريع نم دكمدمروكبس هنسكربلوغشف هسفث بيع (ىعم) أ

 ,نس> اذه عن زدزالئام هنفرط ص: دو يعدل رخو نشب كل ةلوالئامأ] ٠
 1 0 ا جر
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 قدافلا برب ذوعا هكودديوم قىوبو رد هد رط ىلح اريز زدلكد بجحاو

 هلدعقرو ريس ة هل ماس لمحت مدع ع وقولادحبنو عكا ىداوؤبن قلخامرش نم
 (نيلل الا نءتنكحص ىناكناضسو (رضلا ىسمىفاتز) دكروتلوازاست

 هيرو عسشامو نمؤمو باسو بولفا دنماجر ويد (ادرغ فرذنالبدد)
 .ىذقم هلدااسضق هش هعشا ردراشلوا ةوعدلا باسم بورآوا عنام كرات اساستم

 | ذارهراسح ثهحص . (هجرت) 2 رونلقا قيرغت هلئاوب رقتو
 لامهبادعا مولع ىدريو

 771 الق ان علا ناو 9 بد رقنءىةلاملان اق
 هّقخال زعشوزدليلد همبامس تب ١ ىوهغموردند دادضا أنتو انف هدّدس ول

 لوا ردبقأب قح لع جي هددسأوا ق ىقوح ردناف اسدلام (هعبت) "ردلشم

 (رخا قطن)لاوززلو

 7 ا
 ءارقفلا ناو ىنغلا هللاو (موهغم) ردشلك رصح ارب ل صفريسغش .(وهز
 أ هيا ع طب ركب وللا باقم عد. لسلق نشا قدا ىنءهضموهشم ذهب كدا
 قر مايق نارش كو ردادش قول .قيقح رينو ىلاعن قلاخ يقدح ىغ هكرولفا

 زارولوا مدع: هووحم هساوا عطقتم ىسهس ورث : نار, نولؤا هلا هشانر تاسات

 نكومش اومقم كةج ردرظان هقح هنن ىرلاثغ ه]تيسل هدنيرت ىرب :كناوسام كيدلاف

 ةرلثأ رائدنا اعدا انغ هلناءيش نالوا ىذوغسضو قغرلن دنا نعتسا بد

 (ةسن) لكد لام ىانغر دلة ىانغنالوا بولطمرلرولوا :شاواريشم

 ْ لام يكد اص ىف ىثكن دبا يعم هوم ميا جا“

 هل ابو ةفوشم ركلاسنل' ع: هقا ع زكلاوهعركلا اذكو * 
 ةكدالؤاو لخا (لآ) قلخ نسر ذانم ردولعخ (قاخ)مرك بحاباد(ميرك)

 عك ذي قاع نسح ىنئشنك ندياميرك (هجرت) . رداد تايح تننزإ

 ا لا هلموقهساواىوح .زاوا

 هلاقمو هقطُ هيقفلا سل دي هكاعه.ةكاوههضفلا اذكو

 نالوا ىلع ةمهنالماعمو تادابع ةصاخ هركص رددشس انعم ملا ان قلظم(ةيقق)
 (ناحم ةضالخ) زل ديد هِمقف هب همسك نالواملاع ىنهمعو رهو هماوضأا لئانسم

 توك هسحؤل ردهنسك ناس ىئااح كذةهقطان رت ةعدنك ةياتلبا ف ماعأ|

 هياشنا تمالسؤاذا كسالس ندا هّوطن .فرمضو ئوكشوخ نولوا ىءهميقطت
 م

 كلام



 عا
 "يح ةهدعتب تت"

 هكردو يىكلسم ىد كنس لها زثكاو هكرا شم مرو هنغع هللا ئذر .ىديرتام

 رولؤا عقاو هلياقردق كدر عابٍسكو هلياىلاغتزي دق تر دقادانج ا ىلعف كدبع
 عنامددقدلوا فلتخم ىراتهج هدقاوا لخ ادهم تردق ىكمادحاو رودةما

 كيادح دمع تسك تادو ىرودةم كايااعت قدح داما ثهدح هكردةول

 لحم ٍنلمكوزذوللا تلآ بكس اار ديكو جباشع هلثتلا قلو ديوودمل
 هل ةاخاما راما درغ:هرداقولدا بدكو زدلكد هديردت ل قلخردهذتردق

 .يلاععفا دبع كعد ردلءافرامتخ الاب درع هكرلد ديد قةحت لها هدنوبر ددرغنم
 رداقةسم .ذلامنا كاوا ها قي اذه عمر دكعدرولوا دحوم هلباهذاراودصق

 لخاده د دنع .تردق ىلةةَسم ّى ا نالوا ددم ىراة جد دحاورو دةم ىندو

 كقح قلخح هدانا طلع ن دعس وزد شو عفاش ل عن سك زاما

 كدنعردرادم اضخم قردة ك دع نكأ ىدلكم زال كي در دكدبع هلشنكا

 ىلاخاما هلبادضق ىلعف نالوا نكح مر دئرئاسمه تلا ىدعر اتردة فرص

 ىريمعت لعد ىح دو ردهولناداحا ىكملعف لوا شع اتردق فرص كثبلاسغت | 1

 قاض دلواضاشه دمع جنا لنك و رفا هي قاس كرات ى عما قاخاماردماع

 تردف هددع ىلاغد ىلاخ 7 رددوحوم هدول اضرار , رقتو هتشا

 ىدلءاولخ ىدهدازاو رولوارداف هكر تو هلعق هلياتز دق لوادعىدلاقلخ

 فردق نمد بو ديا يجر قرب نردكحر انوند-اعف هلبأ هدارا لوا هدع

 هدسانقع ىيدلبا فرض ىف غاودو تالآ ه لبا قلعت هذازالا قذو ىلدع

 ىلاعت قلاخ هكمئلبا داقلعت كن. اقلخ يفل واقر ردقوهدا راد كنيااغت هللا

 كنهدازاونو ىداوا ىذداع طرع *ىئءهدارا الوا ىلءةلوا كدرع هدك إب اقل

 هلازيعا بش ذمأنو ريد هللا ديقول هتشار دقو روز سدرد هجرت ىم مم

 نكارخت طديرقرد هليكمس ى سبك ةامتإلا هديع ىلبعفز لك مزال دعوجر

 رد هليس# !قاخ ناب رض داسشسا هقورددب وذل تيس انا ناو
 ىند ىلعفو ىراشتخا ىرعشا نكاردقو ههبش هددغب كاوا ماع لعق سد

 ندطسو مرج نسب ىدم هديا تست هددع ىلعف هاك د رد مةولَ كييلاعت هللا

 :كيدلاهردةوري خالصا هدرب رق:نالواندادهلا مامااما ىدا وا نكمم صال
 لملا نمي وغتهلباهرظانشم كلرتنالوا ىنواردراو لم ليص#ت هددايعلاءفاوب

 راقت ردراشطا تدصو لكا ميسو ىناهةداويد رديل-ةوانضر توديأ هلنا ىلا

 "هاو طقم كل رادو اضر لغءلوا ندنؤرط ىلا قااخامضو كك

 أف د هنن صح ويم .!تصو عدم”: نوم اجحم ا ا

 ىف 326



 غ1 ؟

 دوجو هدد ور دلمعتسم هدي ترد قار نمو قاحصو ليضو قواهكن اليو ن يهد |
 ىتدلصن هغضلوا بولوا هراعتسا هدعطاو فيس لقعو هدمها ىاسنا
 ردهنسا عمري شعئاتلطم هللا لك دارا مدنون لصن نكسحا ىدثلواتابثا

 لدئازت اربخ نيقسلوا غيتالب ع ميك رك ا رديفالغ كلقعى شك (هجبن)
 ل هاحة يزتلاف قبب ناك ام د : ملا لص ملعلا اذه ناكول (رخآ قطن)

 معركأ (مجيرت) جزاسليمو ىتىسالبو ديماو هزرآ هكرامينما(ىنم)
 _  لهاج ىدزغلو هلواملاعملخ قيالخ جك ىديلو !لصاس هلياديما ادخ |

 ١ لساكتي نا ىقعلاةمادنف دع الفاغكنالو لسكتالودهحا

 هلرظتمي هيلا لع هكردكميد هلبادجو ىعس عي دهجر درعا هلياربسك(دهجا)
 ظ وت ندنبانلع (لسكتال) ردتاةغىدضر ديراكماك ١ هكرونلوادصق هدهاست

 ردّتفضص فوذحم قوصوم (ىقع) كءعد هلداقوشراهطا هملؤالمق# ردرضاح

 هللاقؤثوداهج (هحرت) ىلحي قلئاعشيو با.ةعو باقعا هكىقعراد
 أ (ركيد قطن) لهاكملوا مكرههلوا ناعشي هداسقع هكويي هز زو َتلْمَع هلآوا هلم عد

 : لامءادعاللو لعانل ب انيفراسملاةمساشضر
 ءاركادوخاب ردن دوب ريسكر بج ةكهتسا-:ءم لصمر دن دانسح ءاعس(رابج)
 واوا ك عد ىحديا ارجا هتتيلا ار دقم ةكةلوا ن درب نالوا هنساشعم حادلاو
 هلياركي دريعت جدهدلوب نكل ردئصنغم ىع ردهوريح هذلاذ فزحهحركا

 [|/هديدع م هاذم هدئسر راستخا لامعفا كدبع هكروتلءةرركالا اوروصم
 تردق ناري أر دةو تردقالصا ندديعهدئلعق كدبع هكريددي زج ردراو
 زراتخهدزملاعفاروبحم هذزه هدارا هكريدهب رعشاوردند ىلاغترامحهرهاق
 هغسالفردقورارطضاو نامي طةذر دن تر دق ىدنكى عفلدننع هكري د هلزتعنمو
 قيدلواررةمهدغتاومكإمويوردعنتم فاكتر ددليا تاجا ىلعف كدمع هكري د

 نيمركلا ماما ةكريد هددصاقم حزش نكلر دلو ثم ند ندنيمرحلا ماماهرزوا
 ىكيديدرد هلتردق كنيلاعت هنا نودح كثداوح عيج هدنرتا مانداشرا

 قكاواذاسساىدلواشعذ زدارتفا هماما ندم ىكتص هدفتاوم نر ديا لقت

 ,وناوردةليعو# كتردقر ثوم با ىلعف لصا دبع هكررون ند ىتيازغسا
 هداعف لصأ هللاةردق نكل ردهلب |نيتردق عومت ىلعف لد عدكربدىدىالقا

 لعف نالوا رداصند دمع ىعيردربوم نردق لديعهدلعت فصووردرتؤم |

 رو ههنءوناىدهلاوناامار د مترو قلو اهل .ةصو تندعم انو جا. يمانو تءاضان
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 ىديربام
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 هسربا ةهادبلا» (هجيرت) ردعاشا فلا نالوا هدنرخ ١ كعدزديا عزنو رد |
 ْ لاددو فدعع :زفوذأب رفهذبات دش ضءدجاك | ندنشالب كفانا

 البلا دةعزيصلا لعل دلع هيسفن ىف مزال مدقواو

 سس رد هيلدا ىطاسش>ا (هحر) قفاوماك ١ ابوذيا طان>ا (مزحا)

 (رخآ ئطن)لاءة>اهدالب لواهدافا ىدرليا ىريصوببالوا ىركت

 :لطملاوديغاوملا للا نمرشو .دب اه رش لاف تافالا عتجا ادا

 ريخأت و عفد (لطم) ةنساناءعم دعو دوعوم رددعجم لد دوع وم( درعا وم) ا

 لم ردلطمو دعوى :رمشد دكت د ردلخ ى رمل عيج (هجرت)

 : لعق نكن ملاذالوةىريخالو د ايداكناك اذادعو ىفريخالو : |

 | فاخ هكردندتا يم قاقا دعولا قداص ةكردهيزابنلا قي ريخ دعو عد

 مج سس

 دمت تح

 هسر واكو فن دود ودع ولكن ذمه هدهعدلز وس كر وريخ خد لن الكور دعمت

 ردوهشردنا تكرم هنادره ىحانص هنا ارجاىلا.ةم لأم بولوا ريدم: هكتنو
 بذاك ماليا لع نالوا (هجرت 8 وتلوان رض هدو ىلثم (هلوب اود هل لوق)الاو

 . لمهم هلوا ند: سهدهع لكىزوس در دوو ىريخ

 701 دلو لغف ىذكت ناف #3 الداع كدلو معاد تنكاذا ْ

 ىقيحاص قرا ةكملدلواهدابز ن دتاةغمدحلاءرب لعز دمزال لمع هيالع(لاقملأم
 ارث ررشود دال! هسلواهازن دنع ىلقع ىنعي «سلوا س ع :ربورؤأو اكل بحس

 تنايصو ظل غاوا رادميلع هدلاعا ىنابؤلوا تلآ ىلةعهتةدهدروما قيقدت |

 تايآورادريخ نذ ةهبهللا تازدقم بونيلوا ظوفمم :هليمدع ىديا كرك سانا

 لع نمد. نمةلواةاك ان دذدّللا لها 2 ودشكو ندر دهت ماكحاو ند داحاو

 نئغانأالثس لوا لدم كوضع لقعاريز ىلانعت هتلاب ذو. هترولو ا هيهاد هب هك

 لهل طرا عيا اولا ينم وقنا حاب نيلعت هنسك نالوا
 ' ' لثاعم ءغالوا ىلع ةزسقاناونيسرولوأ لقغس ماع كس روأوا 0

 . هلسلو لدحر ىدكت ناخ. دي. اناعدن لوىلةعاد تكن او
 ىحدهساوا ىلع 2120 نالوا ىلع هكر ديدضو سكع كباس ته تن و

 هنيلها مدقرب زسلعت «رزكيلع ىف لئاعل سرولوا (هجرت) . رديبكنإب رع
 ٠١ لهاد
 7 لص نكي لا ذاداغ قرعخ الو هلمعاذغ ناسالاااالا |

 هللا لههمون ول( للسن )ردينيع د الوا ىفاثورارب دود فالغو ما كن نية(دع ١

 ل نإ مطعم هيدي محصل

> 

 1 هوو فن
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 لدبلا منو ىوخا م: و دع اعمادهو كاددليا و قس

 ةيلثا (هجر) :شهاوارانعتها ردكعد ن روسنا تجر هللا (هللاق قس)

 0 شوخ ةهديسكتا »* اعمهيفاوح ىريب ادخ تجر

 الزنا لمع ه.' اضم “ب .ه سفن ىف ف لقعلا ود لثع . : (ركيد ىطن)

 ردلماكن اسنادا سم هكوليبس هنن رقلهشلاو ذرده:ب انعمماك 1فراع (لقعلاوذ)
 تيعبسو دناسنا ةديدنع ماركة يفودردون هدئبت امى ذاش قليم نبا (هدُي اق١)

 نالوا لدمو ديؤم لحوز ع هللا فرط نمهرزداروطوبو بو دبا ق محم هللاهبدجسا
 دنع ىرارثابس ردرلنا ةةيقلا ىف نحراذانع تحزربد لك !ستقن سفن

 لوقعلاىودو (ضرالايناموتاووسلا فام يكل ردكم رروس كر هللا ةرح#

 هددشب رش ةالصرب ىح رونلو ا قاليطا تادبدع مكردرلنا د بانلالاواواو

 لقاعمد.خسفن ردنا نط (هجرت) ردرابعد كياد دبع دهم ىلع ىلد مهلا

 ١ لابخ ض#بوربو تروصرب هرزوأ مهو حول هيي نيدألك ىف اليزه
 : الثمهسعن ىفناك ابا د عرل هن تارتناق

 ردن دس هدام عور نالوا هتسانعم لعق تلق هكر دك دىدايا ف م (
 (هجم) بدل جد هنزوو لكد يدعتمر دمزالاريزردد اذ ىمهضسن(هعرتإل)

 : ميسر وعدت هزار 4 عزفو فوخزاإباهساوا لزانرك ةعقد

 لاثم

 . الوادرخاريصف دع هرج 4 يتعادل 5

 ْ ف ردندلامفادلا اف ىدغردر وكذ م ىالبدا مرد هذجسنىد مالا ىأر

 ارديدض كلوإ هللا رببككح ررخ !كميدرولوالصاو هيا. مترريو هحتتورولوب
 شيدنا تقاع ب هببكداكلدا يدلو تيا هدنلابخ توج (هحج)

 ظء لات :مدقسراي اك

 الخ د# نم عراصم ىبسننب و, ده همأنا نما لهش او ذو ا

 رار ىد دشوذ اها ش ع كنظفا عرصم (عراصم) نافرع ىلإ لهجلاؤد )أ

 قا هسا قةوأرارب درواو دوو | نك هكر دكع ديه ذو ىضم (الخ) هتسانعم ٠

 أ لها (هجرت) ردرؤهشمولوت ىيدشود كرب هدي رض كرت ىحرديراك

 | لاخ لداز وا نذ ةءأس ةعقوزملا تربع راك وو يما ندثداؤحدولوأ هج

 الوعاديا_ صم ضعس '#* نامزلا تورص يهدي ناف
 | داوعملا وع(لوعا) ثداوح ف ورصر دك دىدلبا روهظ ةقادب اب ( ته دنا

091 

 عزدو
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 نع ١ ١١ ندرللا قلوا ن نابركزاردورودو ضو سنع كانزارن تضع ةيلإ)
 (هجر) ردن :امدد عرشن انهتنمونازحالاروةسم نادره نكلرذسو. ب

 ليلقرولوا تن ز.ءتراك هلانج عامنا هضأون مرع تام

 ليه. يغني نمورل] ناو اج همي توعإل نا قفل! دير
 بلط(ىختدن) ردكءدرولؤا ريد هدابز كير دهضست ىند(ام روي )ه دنرب ( هيييحا)

 «نالوا تسود نتايحرت_با كّتسود (هجرت) . ردكعد ردبا دارمو ىو
 ليس 4 كام تم دس تعمد

 لب اج نيمرك الا ءز ةلرف نكساو د هذقةو ل ام”رراليل+ سدلو

 ناز هلا ىازوهلمهم مض (هزر)ردرب+ هنساةعم ع نسد نها هلوج(ليلج)

 كلكدلام. (هجرت) ردشغعاوا ريخ ا وجياتزور ديعساكبسلردتسصمو

 لس ىدقف كءاركو دن عصا ندنا» ىلو ناضنت لكت شوخ
 ليلع قارغلارح نميلقلا فو دلع عمخم هينا وال ىدج كلدل ٠

 قناوكشوددك هقمحلم (عصخم) رددسكا عواطرو قفاوب دان عمو نزو ( اود)

 امظر دقازسوص هك شطعر ديا هطقن(للغ) روم د باو هماسديسراف 12

 ليلغرب يلق تسب ىدتنات قرف + معا باو هماج نوكحاشكنا (هنعتت)

 لخحراملا هللا عدوتساو د لزنم-هالمسوألهاف - (رخآ قطن) 1

 لها ىدنك اوكح ىعبالها تدناىربدةنردمل وعم كفو ذحم لعم (الها)

 ناخد (الهس)ر دكت دل هلو ردقون ىثحا لدلك هيهرئاد نالوا دالواو

 / ردكعذ نيس نم روك, ترسغع ٌكدصاب قاناةري ىلةاوج» ىف الهمم انعضوم

 تسود (فلا) ىماكتم سن كلاعتتما ند وال هعبدو ) عدوتسا)

 ردندت4لاةباريسكه تسابعم ٠ لادتعاْ ان ئريب مامهمىاايس م (هيحرت)
 لاعترا نوج ىدلي !قاوج تو عادولا

 ٠ لوع :1ناو سيشمل لجو “ب نكن)ناك باسشسلا كو *
 قاو> تقون روج ىدنك م 2 ىدنلوا فرنك ند ناكهد الخ (ناك)

 لاوُزْر اون درب ىريد مابا سد د ىدلك * ولوا ىبك شمالك

 لئارد.5با.شاااماوق دب اديعصك بد بيشللا نآك؛

 ) بص (هجرت) هتسانغم بورغ لوفا كيو ردكم ىدئاوط (لفا

  0ىدلوا لذ اقاوج رهو شين بيش ىدنروك لذاغ 5

  1اح ب سحوت



 م

 9 روسلكتم سقت عراضم نالرعشت ن دنس امن رش( تربضا] قدم دن رب دقت مالك
 || ٍكلثم (ليحر) رد كعذ مردبا ريك ذتو داريانب ىلثملواقوج وج (يفءد)
 || هزوسوهدتقرف هرحا لاشما ىدلك (هجرت) رواواكِعدر دليحر ىلأ ٠
 ْ لشم مردياق ورح قوحةدهرذ

 ٌْ . ليلفار لا نود يذلا لكسسحو د ةقرذ نيلياج نم عامجا لك-

 هكردوبركذ م لثمو يك يدصر دتبسو دابتلطم (ىللخَ)
 ش 1

 ليلةرولوا لاصو نالوارارقس «رولوا بات ترف ىج كسود ىبا (هجرت)

 ليلخ مودءالز ا ىلع لملد الي ادج ادعنامطافئداقتنانا: ||

 [/| لاجرارو نوجيانزو نكسحيا ةمطاف (امطاف) ردلا_عتفانددقف (دافتفا)
 || هلغلوا فرصتمريغ (ادجا) ىدتلوامبخرت ن وجا ليلته يا جيردت نس هلَرْم

 هنرمؤدح (مجر) ىدنلوا لدمكت فرو هلا عامشا ل يبوق نالواىديرج

 ليلح جيهزلو معاد هكبوج ىدتك « دار هز بولواوريي

 لوبيهيلاامئث لرمعل دج ,هدقف دس نمسدعلا لانه فيكو
 ْ قدا ىلاهد هيععشدادعاق :عاوا داريا هدئماقم هيأت : عج ربت ( مهد )

 || (ةعابج امهةوفامو ناينئا) ردجفا عج لبقا دعي رود ادءارديشاب ندقتلوا
 : ردتغل ليت (رع]ردبورص نداياعالاه اع ىنيداوا صان هب هيعشس حوت

 أر راثازادا (هجم) ردشلكن ودا سبك 5هدبونو ىك رعردهئسانعماقي

 3 لعق يق مذ 11ج 7

 0 -. ليدعليلغلل ىدمإ روطيوع قدوم ىو ىركذ ع دن غ ضر عبس

 نعت كندو هيبثو ليثم (ليدع) كعءعد روةلوا شومارف (ىمش)

 ليدعدصتتلو خدك ن دعدرب نايس هج مع ءاواداب

 ليدي ىاوسءاضري تيغاذإ دج .ىدل االو لولم ام ليل دلو
 ميمدا (همجرت) .- لدب (قودت) هيركملدو نوزجودت دكالمملفا(لواغ)
 ظ لي دب يريغ هديا رههدشمغوي ةنانصوا ند كرو ا لوا

 2١١ ليخدو هملوىرش ظفحو دهب هلاصو مو دب نم يليلخ نطو
 و مكردلوا مسد (هحرت) اياكم نديارل+ادمهننر وماكن همسكرب ( ليخد) 1

 , لمح دهراكن ولوا ة لرأيت طفح ماود ىلصوهلود

 - ليقف تاك انبلا هاك: ناف دع قدم شدعلا عماسو بم طقتااذآ ٠
 داب طا اريزرولؤ ادام نا اومسن ارريبعت( تاك اب)ردشلوا عقاوأما ارعمسرب : ءاكب (

 ِنِرح
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 ”٠ نوط لاذ نود نم لما كود اننقومت ”ولاتتضصاناوق اق 50 0

 ىثك ن دبا لاس نيب هدرعارب ( نقوم) ٠ نيقينب قوم هجرك ( هجرت)
 ش ليوطو نوزئاردمديمان دنا ىلد مدل

 ْ لوس نول ف موقت ناودجي ىدتغتو حورت ناولار هدالو

 رشا ىنعي رديان المش ا ليست) ردلئاس مدداههذنونر د عج كسفن(سون)

 قم نوج ردناور ناك «ماشو عيضهراكز ورنواتراو ( هجرتا) ”ردكعد
 ل هللاَتو ود

 ليفس هيلا 0 لك-اوهب هنود خرغم ال قدح لزامو

 مام قون (هنعمو ردناكم مع ما هليسهخرص لوعمم ندليعفت(حرعم)

 لمسك اهدرهد راو هسكوه « ةلزام ةكزؤا ند ةح
 لياد لانه امربزع لكسحو دبع ه هرك ُدْرْوعَم 1 ماناب تعطق

 هدو تْرع 0 رددّدض كرب .رع(ليلذ)كلياراجظاتزع (زرعت)

 ليل ذرولوازب زنعره نيا هابوندع مدع انيرك ذ

 +٠ ليلعتاملاقءا محاصر ةةزيتك قءاشدلا لع ىرا"
 ) ههسرت :( ردات" لوعفم كلذ ا هذ ىرا ( ةريثك)ر درع كِماءةباَرنس ك(لاع)

 . لءلءرواو ال ددتوم نالوا هيون # لاء نؤن هرززا ثرثك م دروكه دمي
 لدم تدوهد ن ه ىلا ىل للهذ دهم هس ا نم ىلا ف اة شا ىلاو

 لم (تدوغ) ىدباقؤةشم ىلصا بولوا لو عم كال اعتفان دقوش (قانتشم)

 « بص قاتشم ( قيم مثلوا نيب ردك«د مهلا قاعتل دم

 ْ ليدسرب نع هيوم راو

 2 ارملاب ىبلق تام دقو : دب احزائرادلا ب تط2 ناوى او

 تدءةرولواناطمل اوعقم هنسا نعم اديعي (اسزان)ر دككد ىدلو | ديعب (تطش)

 َق ع اصقوج (ىعي) ردنوجا ريثكت نب ودت لوجب) يك اسنولخ
 مكه جركن ازود ىذتب .ارودزعراد (هج) رولواك عد ى- اص ليج قالخ

 ١ لح قوى دك توماس

 نلء.حرقا ارغلا موت هيرمخأ دب ىل اه نعلا ف لاةمالام ل اودع :

 تنؤئس هكتقرف (ند) رار دكاصم هدنطاغ ردمعج كناظفل لشم(لاسشما)

 هتكتورادينعم بويليوس زوسرت هدئقرف بان تمكح لهارب(ىعبإ هنسانعم
 لاق دقفر دةو د لوآم ردكم دش اوازتانس لثممدنتامم ىلهاَت ربع هلغأ وازيمآ

 سمسم



 1: ا

 ١ 7 سس يجد سو مح
 1 لائلاوذرب فارع
  اولغشذقلاملا ماستةان هلكو # احرطموايستملرك 3لانام 00
 ندئاس»ّدام حرط (اغرطم) ردىوسأه ىلصاردإو عفم مساه درو ى# سنه
 مائدا هلبا بلك هياطان ردءدوعقم معا كنور دصم حارتطا ندشاب لانعتنا

 هدلقن هلاغتنا نكل ردهنساشثعم حورطم ىديا حرتطم هدئاصا هكردشممأوا
 ىاضتقءرولواديغم غيدلواىدتك هي ايدس هاقيحوزطمهكردوب دئاز ىانعم

 تعسف وكلام هران دق حرط كر كح ذ ميكببس هن (هخيرت) . ردباىان
 8 ١ لاغتشا توديا

 77 ١ لهولاو عورلا هيف:كن ماش غي هه سد الشوك رصق انام
 ,ولواريتستتتفطع (لهؤ) فوخ ةدانءمون زو (عور) ف رطو تناح(فتك)
 عقاو ادنبا غيراريد هدالواةلهو ردند هعباتتم ظافلا هنسانتعم ئثلدالاىف

 سنا شحومدكلرصقةن ىرش :(ةجرت)  رولواكميدةدرماو ىثنالوا
 7 لان ىدلوا مسج هللا فو ندسيو شدنأ

 2  لاكولاو توملا هماع خانا الا دوج كلم ىلع تم اداخ نركننال
 ىلهددو ىدركوج ( خانا )ردهضسن تئاكردكمد هقدروط اند (تمادام)
 »ب تدهش هسلوا ردا راكسنا هع (هّحر) ردفوخ (لخو)ىدترووا

 ' 1 لا الاح نيرب هثو هرثشا

 . لصتمّتوملا لابح هحورو دع الصم شعلا مادو رب صمكو

 تلاهورر د ىند لجو نسكب باو ائروار د يعج كاي هلنادإ ءمس (لابح)
 لح هحورئأ يه كم هددشد متادشدع (هحجفت) ردطاغندتلا

 5 ةما لاقعءشاوات دوم

 70 لقش»و هنعلئاز كلمو دع ضرغىدرلا تان هعسجو 20-7“

 اربد هنول ةكربس( ضرغ ) رذ ىلةس( ئدز ) رد هتسانعم اول دولعش (تايْ)
 فذه ردشتوأ هنومريت ىعدج (هجرت)  ىكسص ف ذه هدانءمونزو
 ١ ظ (ركب ذؤطن) لاوز كل مزواكه ل ءانصا يك
 لو< سلتوملاادهوىناودي لدسةانلالوط ىلالهالا - 5
 ردهلارصقو تف (ىقاز ردن دراعشا نالوا ردانصءدئان ققرفنذارهز ترضح

 (هعبرت) ' رد كيدز د ئاريغتو القنا (لوحت) رديرتخ كتل كلت وذم
 ظ ليحرئا لئاخهت ومزاوار دةونو ليتر هناسحل اوطرديمراو



 7000 ت47
 لا 1 ىذا ول

 ل2 الااجبف | اوذاةينملاك :ءوجاوعف د الوان هضاو ع دمام تاي

 دارممرعةحراد_ةمو ليلق ءزحرمدنوبو قرطر كن هدسنر“ اسوكغاط (ميض)

 تاحرتتو ىدلك «توم عفدزتا تاروكذمون نوج , (هجرت) .. رولوا
 لالااراد

 ليش الراهبة تعفت قراالو دما واذبول كنعابتءندئثرلاالو

 ردع جس كي هداياينفالا ل د[ ةدزسج ٍكءوسر هددرو يده ىثر
 (ليج) ةئشانشعم ركمو كو هكر هكردرل هنسن ىكم ياسو مازعو نوفا هيقر

 هيعرشرد هيفرعىرب هيعرش ىربر دعو ىكيا هكيعجب كنولي- هديت زو بتع
 نو<الوخد مدع هن هناحرب الدم هكردج .ريوم هد ةيهقف بيتك“ راوإيح نالوا

 هلزئم لوا هللاروز وا 3 راب هوك يايترب وهن رجلا تاو يال

 لخ ادهراد لواط رايتخا هم بوةيجهدعدر درية ءمهأر تجاور ردءالاخدا

 ىد ه.ضرعو نك ةرود هدماّاو فاقوأ لامو راما عقاو قالطهسلوا

 تاع ضعب 1 نالوا يصر رولوا هوسقنم هر هدوعتم ماسقا

 ىغدلوا ندىلا.هتقدح هقيقحلا ف ىربش 1 بوديا لئاج نس هن كفاكواو

 ا ضعءدوردولدا ره هداحبو هكىبك قلما دووعم يقناكرببريخ هدلاح تي دلو ارم

 عهد حد هلدوشر لذب (هجن) ' بذر ىرلال 8 سلفا عد واو لحن ادد هذست

 ش: لالد .رده+نوسف مهزايق عفتو هيلدا

 . اولعفام قاب اهلل ولس لبد مج الاس والو لي دعاسام

 هديراتمعت هللا عفنو فطل اكس (لاساوال )راي دع. | مدراناكس (لودعاسام)
 ندءهاش نابل اوك هكرولكن ويا عجقتو بكت ىس ادن( خيقاب) راي دع اًكيرعشن

 | هديرالاخ ةاعارع هكردتقو ردقوب ىعنجو مدخ لوا هكرولوا كد س ًايلاَدع

 | يهالا .ةيقاع نكشلنا باكرا ىر وبما ىلإشما باكرا ملابظمو 0000

 ناس 2 هرظن عطق ندنغيدلوا قرا اغا اعطت هدقدلوأ عق او بارطضا تةؤرب
 هلواّلعد رول اراك عيب نىرالطفو الرا ارليدلبا ميلستهنوملا كل ميخب ى اح

 لاعف ا اومهي دعاي مهي (هحرت)

 لحجر مهن ن م هب فوطيالد د دحا هي ىف أي الك ربقلابام أ

 [ناشو لاح تقم داو قبلا ( ىسعي) ردكعد ناتثو لاح دن (لإي)

 فاوط ميه« يرق زك همك ةردنرم (هجر) رولوا كيد رد مح اسص
 ووصحلا

 ىل 5
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 أدي تكرتام طخلارعس نيبتاكلا) رروس ىحاص هئربدكر دا صرلةار نم ىرلش دماأن
 (لد) ردد م: قارزم ردرعجج لرعما(رود) محسريغ ميجيفرخ مهمالفا
 ىكبشتو هيشخرد هةردجد ىج وكججج .هئسابعم ىيفدوحبا هل هحجش

 كلاجمرب كون لابص يدلوت هزيزو غيت كرام داخ كراس رار دءبنق (هجبرت)

 0 . ليت وهوامي رصيف راب ع رهتغيل اوكي ما ةافكلازب
 تولوا ندّدءانفك (اوغكيل) يبكى امد ةبق ديوج ةنزكوينا ذك ١
 لفن تولوا قمالع كنمزج ىساوا طقانساب ملكلك مزج نكيلاويشكي ل ىلصا
 | ىداوت (معبرت) ٠١ عورضم قعمب شعنو» (عيربص) يداوااوثكي إي كر
 - لايت اردياىدشودنوجحراي روك هيشمزعتبارابفاك

 ' ١ لودل!ابهب مدع ىلاةانجلا نتا «اويضعاملاو>امىلاةاكل!نيإ .
 ننسدام جروح دكود عض دانس ذوو ىدرغمردعج(5 )
 ردهيردصمأانور وسكم رجف ةرح مال (ابا) ودكم در دباب ارطضاورثكت بؤلوا

 ردع هديرجو ملف ءذلام تلودر دمع كلو ددايارمببك ابو مضمدنلد ا (لدد)

 . .٠ لاجردن> نيلياٍظوح كتلودو بع روالدناروإ حومهدتخ_(هجر)
 ١ ٠.١ لصتنتوملا مايسكإج |! دع موموسإب عنا ةامرلاببا ٠

 رديت عج كمهس (رهع 0 ردزادنا ريتيتازيئدرغمو عجب يبكى را ةءاسع(ءامر)
 | وحراس دارو انبمدتَت ! قو (لصتن) ردوترك عج (مايوس) راغو ا

 ظ | تتسوقاقوا(هدت نزح 6 وهِظ.كتومنايمه» نو نكل هنبماينعم
 ظ مريشع .صاقو ىبا نب دعتس نالوا نازادنارعستو ربش_ قدح ردهيدجأ ةينس
 ْ مالا كسر اتررضح اب اياجلا هلع ءايتنالا ريما هزكه نه د هاور دن دءرشبم

 [ردشلا تباصا هتبااري ممدنقس كن يراد ءداعببلا موس ئكا (همو دادس

 تاكا ليج موتكمدنسازغ دجاج بوروس نيك غدي ريدتكو
 هي جابودا هقدنم ىرلشاب نبغي ىم هيسئّشان :ندير امد تربك: كره ةيريش

 ظ هلغاوا يخند ىرا سو قددع شب !دعام ندنا بولاق: دلبع
 أةيايلماكرت دا نايمعتلان ةداتقإ :ةرْزَوا يدع 2 ىبح انيمي ساشا

 مهلاوةعاو) رادزوكح ذن ىخد هيا ناتي دليا ظبح رمعلارخاىلإ
 حماهرزنوا زين نعي دلؤا ير ىهاادا هن ٍدَيَو عوق دسم 2 0
 | ميم ىيدايا تياوز ىراترضح نماعنب ةبقعئررقددود مييبةةةاراركترك
 | ف مابه مك« غنم ىرازغ) ا كيمارةدنغ ( (هخرن)ا,ا ردح يضم هدام

 سل د ل ل

٠ 

١ 
1 

١ 

١ 



 را ظ
 : لان عؤراد

 ع ثادخالا ىلا اهونك انو دي ”ةلطعماثْحَو م اسم تضخ

 ىلا ندايشانالوا ناناش هيرشو لك !(اشنحو) رولوا ةدنل أما تناك (تدشا)

 0 اسم لواهدلاح ىرلةدلوا كورت ندل امعتسا(هل ط غم )وأدار اره طكراوتكاسلو

 رديتلف عج كالظغل ثدح نالوا ه:سانعمرق ردعركذ ظفل(ثادجإ)ردكمد

 (هحر) رد هيلاح ىتنول ريش وءادتممىفانا ع رمومرد هنسأ_ دعم نانتسر وك

 لاحترا هحتذبا ريق نوديادل ارو كرانكتض بهىذل وادانآ !ندتكلو

 ل اوذلاو لدتا اود دونما نيادهي هتنئمتفا اوذإ ةفالا لس

 ىدلاافو (تفآو) توم (هيشم) ردرهاظ لام ظعا دكردهاشدان (هةيلخ)

 ََ ا (همحرت) . مدخو مدحوهرئاد (لوخ) ىددشو ىدشربا قع

 لاح هنىدل اون مشدحو ليخوركشا# لاول ية ههاش غربا

 اولجولنيوقملاةيصعلا,ءوتوه اهانة متناكق لازودكسلا نسا -

 هكّلام نالوا امد هللا نود هرب دب رغم ندفك كى درغم ردعج (زونك)

 ندّدسدع 0 ةوقلاىل راذيطلاب :تاهحتانفمناامزونكلا نمءاضن7) تدوب

 لقت ىنعيرغا ( ءونن) ردلزان هداقد قوفدملامو نوعلم نورا هكردسد تم

 فاويح(نب وقم) لاحردو 51 نالوا ةهثراو هددعق ةرةندنوا(هيضع)رواوا

 ىلا عتشاهذرانا ةلغلو ا لمعتسم هدلاجر هدناو نكلر دك دانا ىلتوةدواجوك |
 نعالززكض لوا هدد 1 هبجرت 0 رده:سانعمك وتنالؤاتغلن رواق

 : : لاخر ناقته المخ نكد *يب ىرا> اهم

 لسالاو نط.سلانياو ديد نءادياددع م دصر# يأ | دمنعلا نبأ

 (كعد دوو وة وكب ىرلنا نس( مخدص را) نسا عم ناكدتي ىجلدبع(دسع)

 طاسسو تألآ ىرلكدايا ريشا نوكا هديدشث ماار ديدرةمءةعزدءلوذ(ددع)

 ' هن .ىد درةمردهاءارسسبك ( ضعبإ) ردهرزذارموبكخضر ومد( ديد ركسجبو

 ديدح دوخان راد هغاغوو قساودوح ررربك هشاندكىءاط كهرز

 "قرر فيطا (ىلسا) رايلق ىلزون لةيضمو ىلت (ضيو) لة رومدةرق
 لادج تال اوريش عثر ذه دق هن ىذيا هدكلظ ذ ةكرلل اوقلواذددق '(ةحرب)

 ليذلا ةيطاتاو مراوضلانياذخاوءنصامنالغلاو سراوفلانبا:"

 راب نيكسك (مراؤض )رٍدمعجب كمالغ'هلبا زمسسكا ( نالغ ) راولن" (سراوف)
 ةداخم مانطخ نئلوا مئات هئماقم قو طوم ةكردكعةهبظلنا حامزلا (هيظاا) 00
 ك1 ا



1: 

 ةقرلمن روحا هظذاحم ندقغود هدرا ثدقو ندككس ىرانوكزابرولوا هكيدشأبو 1
 هدنري دقت هوجولا نباو رددطتاس هغطاع ندداوا كك تبون روناوا صن هرزوا

 4 : ارادعمرب ناب اروح ردهدنق (هبيجرت) : رولوا فوظعم.هرزوأ هرمسالا نبا

 2 ٠ لاملوزور رولوا ظفح هلرلاهدربب

 -  لفشس دودلاايلع هوجولا كلت ع مهلئابس نيج مهنعربقلا حصفاق
 نع لأس ) يهلئاس) ردكمبد ىدليا نالعاو رابهظاو ناس <. عفا

 هليس هظخالم نكوعش هبريع لها ن ذبأ نايعفا هللراشعا هرظنره ردودنرب دعت

 اذّديم ىبادك ىفانثعرمصم ىذنر وك بدنا ميمعتوبا فذ نذدارياوركذ دىلعاف

 اواادنب ةدايشار“ ايهوهدنا م«تححرادر رد(دود)رد هيلا ىبم هج هيا رب :

 ”٠ سينها م نارون لاجتكء ديرب هلباميعنوزان لوأ (لأم) اريد مرك د ديسراف

 بورلياركمت نيرالاح هيا شددنا ت يقاعةظج المد كعكرهم دنراق دراو هريق لاجو
 ناس . هليا لاح يصف انتل قف :رالاح ت م ةيق> رانا ىراربق هسرراو هنما م لاؤس

 نالوا ىلح لاجبو نميح لوا ىدجا كرجو: ىراكت بتاعكنبب افرادوب بوديا
 ندربرب بوب لوط ناكمنانأب ف ناديد نالوا ةرثاك زو هحن الاح هرزوارازو»

 ردياريبخ ةدافاود ردم دكلبا. تراق- ٌمدراىلا جنامالبو لبق لعرح 1

 لاعب شوج لداردرومودود ىاج «كناردبانانبب نلاوحا ىربق_( هجرت )
 اواك ادق لكالا لوطدعي اوصصاق دجاونرشامذ اينماواك !املاطدق

 لجس انه ىلا هدكست مركامركعرك (هجرت) ١ ردهضن(اوبرش فواهف)
 : لاوب هللا عاشو ميص برشو

 ش اولكراو ءادعالا لعاه وفلفل دهب او رتاو لاوض لا ورثك: املاطو

 لوا (اهوةلخ) رد ك«د راردلبا ظةحراليك نوزخم بودياهريخذ (اورخدا)

 بويلب اهكرت هنيراثراو نالوا ىرلتةثد :هركضن دنراتوذ عيت افلم ىلاوما
 | (هجرت) ' . رايدليا راشخا ىتسيورخا باذع كلو تاسج ىراب دنكت

 ع

 لات ةرانوج بودبا ىديوق هنمثدورلي دبا ظفح هلاريثكت مد ىليخ
 0 اولمداو نيله الاورودلااودرافف د مهتصخأارو داو ديشام لانطو

 سمن( مىهنصحأ) رديعج لزاد (دود) ردكم دراي دب اي ركصتسمو نيتم(اوديش)

 ىقكىلإها لاس عجب (نيلها) ردديكمد نوجا كلياهظفانحم ىلاننعق لاوماو

 ؤدواؤ ريكحخ ذت ىلا ٠ ئمهسع 7 (هديشم حور ف ) هدد دور دلهأ ىدرغم رشم

 لوا ىدلاه تو دنا .تةرف عب .نودغا ظفجح رلارسس كمت, رازددأبا :(ةعجت)

 راد



 حم

 ا 5 ٠١ هلاحم نع اركت
 عع * ملاومانايدلا ىلعاوشان.. ٠0

 هلااممدضرا ئدر - (هبحجرت) ٠ ردكميد راددلبا وبكت ردهدةتزواولا#(اوهانإل
 لام هدنست بولات ىدروا لج لفة بودابارك

 . ' اهلاف ئدلازركشلاة لام دج ومهازاسة معن اوركشول

 ردّاكن تمالك نالوا كاربا ههريسنا تيب كن كاتى (وكشلاةلاسقم)
 لافت ن دنت ا ىدرزلوا دهانث + بولوا ىزرلوسةءاركّش هتمعف ( هجرت

 2 ١ اهلاةومهرقك افكار ركن ذيزال عركت كل
 ىدلزاب انقاس د نءاشقار دئاس اول دين د#لانةمرد هعزكتبا لوا عرمصم
 معن ةلركيركش (هجرت) - ردكعد:ىذلبا لئازو كلاهقمعت(اهلاغ)
 ْ (ركم د قطذ) لادزرربو هتهعت تمءذرغك دايز عدنا

 للقلا مه لذ لاجل باغاج سرت لاسحالا لق ىلعاونان ٠"
 ركن دعمه دام ةتحلغ ردع كتلغا (تلطااو ذنشلف مي تل (لانعلا)
 كلوا ىدشلؤاهداعا ةفرغم(للة)ردزاةلوا تلا هلت ةم هنمم اس كتعاض#
 بودتاةارغنوج «لوامهصن .ىدابا نصحت هرزوارال -(هجرت) رديفيغ
 ْ لاسمح ريو هدئاةهطاحا

 .اولزنام سانا مهوب انقم كا مهلة انعم نعزع دعداواربتساو

 دك. أيلنم هداشعمو نزو.لةعم زديعجب كلةعم (لقاعم) ىعتو ةناغ(زع)
 (اولزئام) ندفو ذم ىدانم هدنرب دقت موقان (سثنان) ىك ذالمري قجاسغص
 * لوزن دب !ندةءفر أولم .(مج 9 ردهيودصمأم هكرد» نريد عت ممر /

 . لابو اسوا شرب ريق لشملا
 ',للطاو نامضتلاوةرسسالا نيا داو دامدع» ن مح رايضومهادأنا .٠

 هنساشعم توق ريغ لرب ريس (مريسا) نصيبك ماض خير ديا دانرذ( دام )
 كراوز ىدلك :(هجبرت)' ٠ رديه كنيلح :(لاح) ردع كجان (ناسعت )
 لامولج ةلد جات تاودهدشق« ادن بو دنا كرب

 | لاكنلاو راسسالا برضلا«مةود نم وو ةبعح تناك ىلا ءوجولا نبأ
 بيياحم عاونا هكؤلدوجو .هليةيرط لك ةدارا ءزسرك ذر درععج كهخبو (هوجتو)

 ودرع رديعجب كنهرخم (رادشا) ندهر د هرانءمر ن زو ( هيت )رو نلوادصق ١

 غرو رار د هنامث هثومدم سر اادك ا دج زد عب كن ملكه يارمنك( لكذ||
 ل م صسصجب هي دج هدوم تا

 ىل 08 :
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 نك

 ىرالازددباههعم (لولغم) رريدمايهديسر اف دك ماط ( يطس) لشق (شعنم)
 .لوامنيججابنم م نالواباكتجمز ىس طسْلربق هكىأ (هجر) ىلعانهلت وج

 .لايودياش ديا

 . لويك باذغلا لحن ءهيلعو عاش قذم نوكي نإ هنعفسإ ام

 لبك لبذل اوبك ر دّمْغل ى ردي ىتفهدناوار ديعج كنهقلح هلاك رت قط

 [|ردموب ىفن (ةجرت) رديغانقانادك بك عيتيداس وسن داعب هتك
 1 لزلمرك هسوكح هدد لها وهي دق مول داىشتن ||
 0 -+ لوري , ميعنلاو غي كاملا مكلمعو مومعشب رواغتإل :

 .تدسن هز ان ىلا ه3 ىدح هلا داهش كيما هل (نلم) تمعت نالوا ناسح 4 اود( ميعف) ١

 (هحف) ردل وة سمهئاريسكه دنكلم كنز احم كلامر“ اسو هلعذهسلدا|[

 2 (حآقطن)لاوزرولو ىدعنيفاف ىكلم + نس هل بارورغمهناه اش تمعن
 ايهلان نم هلياعاطا ادا د“ اهلامقاو اسدلا نسحالم

 بلف (نسجاام) ردشليا روهظاب اطخ هنيراانج ىراضنارباسرعشو |[
 عيطم لوا هسرراراركحم + لامو لاصأ هدره درولو | شوخ كد (هحم) 3

 لالؤاىذ

 .اهلابقارابدالل صرع 2 1
 هد هلضف لوا هنسك نالواىلإو>ا ءلَضف ندسان ىعيىدأب !ةاساوم(ساونل )|

 (هجرت) رولا كءدديلواهودقوهوساهرلن اهديها لت هلكل يارد هصح ىمان
 لاوز ضرع مدوا نإ امقازلد اد هراشيور د نيمريو نةزر ل ضف

 اهلاسنم كاد نمطعاو جيرباحاب لضفلالاورر ذحاخ

 ىرذيىديافيرع لكيد ىراصتارببندهلسىيدكورع نيمقدبعني(بباجإ|
 نكياهدنشا ترد ناسّةط هدنع رانزكس شب ىدنكى ديان دءاعصإ رباك '/

 (هجرت) . ردشغلوا ليه ترداهلأس ىلضا (اهلاس) ىدلباتافومدهردم
 لاو لذ. ليه عادر ىلئاس وي نوبمرياةلاوز تمعنارباخ ]|

 اهلاثماه ماب فءضاباطعلا لدزج سرعلااذنأف

 قوج ىماطع لوايرملا بح اص (هعجرأ) ردنو ا هيدعتانهد(هبحلابا

 لادن لوار ديا ف رعضت ىلهيح مب 21

 اهلابناركنلااوا غيل« ةدرتىدذ نمار ارو
 لايقا هلءاذيعنب رثكا ل دروكهكن دئورثلها (هسجرت) ١ اننغ (تورث)
 تى - 2 حجم

 ال

 1 هم مي



 هجم

 راي رش داع هكربد متوحش ع الع نب م ىحانم هسشاح رانا ردشل نو >> +

 ' هيما تةاخرولوا هليل امعشسارلاو دكر دكلي ا دصةو نم وهعغافا ادت هانسا

 :أ[|ترخ "اواند هسلاواى د ىتلح ىاضتقم نكسار دشميد ردروذعمهبرولوأ

 'لار دضحم تداوي قلؤا ىكاتندنرب كمت ىتاوردتعم عام قغاو ئتي رب ن دنت
 تدل اراض هر ةةلششك/ نطملا مظعرب ْن دبا هكردر اوهدراعيتسا قدرا دبد

 ىدياىلزنتخ اكس هسلوأ هَدِنريَغ قداس مسج مكشو بوديا ترانثا لبر ةدرش -

 ٍ :نالوأ ننعم ىدهدأتد م وم بودنا لثمدازب اهدا عرصمراددرر وسولد

 ضصالخ ندد ن روثاؤا لرتووفع نالوا نوبزو فر ارو روسح رخ ناويح

 هكنرراروتت د هعوع لدانوبر 0 هغلجآ ( هجرت ( رولو ْ

 :ء .لاو هىنا. ةنعض

 ليج فيرشلاب عض ضطاوثلانادهجالزنم عض داوتلا كداؤف لعحاو 5

 رأت د هك كمرتسوكحك نود ند:سهحرد داتا عضاف)

 قكزام عضاو هياكل 0 ( تسوكن ناَزاَرَف ندركَز زعضاو )ع١
 . «لاج تتح انض لوارلبائراكبك

 00 ليلموةروما تيلواذاو 1

 عرش احل رك هسنلؤا شرات ساكس ىروما كل ةوقزب قي ذليق ىلاو(ثيلو)
 | هتساوا نكمي تكرح هرزوا ل ماك تاادعرك اهكر دك دك ساو ا فرع ظطئاض رو
 | فضتنا)دنوبس هدة مال درو نا هكرازولوا نعمداك |ىرثك |كشان د

 كَساَوا شرا (هجفر لدع نااذع ماكحالا 0 يع

 لاوس تنلااكس ندرلذ ارولواءرك !كموق ىكا

 لو# اه دعب كنان لعافذ#ب ةزانحرونقلا ىلا تاجاذاو

 ىلع الا عر ديو كنان أنو توات .هكرددأ ع ىر , رسم هلأ كو تيمياف (هزانح) :

 قلقا ىديدح انو ىرخابو ئشخ توران ردراشمعد لغسل لكسالاو عال
 ردز "اة حرك قعلوا نإ ءقد 'لتوانوردروكذ سم ةدعورف بتك ىيديازت احد

 هدهد رب ةد.صقردالوان دئشا دن 0 هكرر وج ىولومت ةفرم عت نك [ٍ

 « هتمالس تلاط ناو ناب لكز ردو ىتذ هنعهللا ىذررتشز نب بدكهذلأمو

 ْ لق هرقدهزانحرب (هعم) ردتوان ايد»تلا «لوهتءايدحلآ ىلعاموي 1

 لارا امن دنس ركاكستيا
 1 ا 0 لولغمهتح نم هلعاووه هحطس شم ا ره تعاتب

 ووجب م



 دههت نت

 2 ل تسلا ناطور هر كرورمس ا

 م حمم م
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 ١ ف رعرك : :(هجرت) رولؤاكعد ردنادع فاسروقتم فاكربب ب هةحروماو

 || تدتقيتح بولؤا هلذشع كراج لتصاس نالوا ردكم اننوكسص
 .لفاغلكوكا|

 ْش ءاريكا اهو ماؤدهداستد هكردهتسن نالوا نككىد وجو (لاحم)

 ا 0 1 !انير كف ادت دع هديئاهح «ردتمادنطارورغبهفاخ رشدرؤرس

 1 28 1 (ركيدىطن] لطادد

 1 - الت 20 د لسيرشناملا لت 1

 ا لل رس (ردانإر ميك. قياس هدهيفانو نزو 1

 ' "كوازضاحخ هددعر نه .ىةع و لدار تؤرز وك (هج 2( زرولوا كعةردتلثخر

 لزانرولوازسكت نيدمك قوجاَم -ئادةكو توطزمت

 1لخاز عبصلا !قودوايتءحارادب بك ارلزنك ان دلااقاالا معا

 نو قلوازاوس هنهءادةيطمرخارب هكل ئراكد يددناسةتزئم(بك از لزْنْم)
 || (اهشعحازا) اغير غن بوكت هتبلا ر دلكد .ىلع تماقا هتحخوب راروأتا لزان ا
 تلحر قرطنانوكا اكردزذةدضكزب كت هدخاتشم عفى دزبو تحاز هتك

 الأ « ليتسرباعوا تب د رع كناك اس دلاى نك ردشلوا دراو هذرثا ةكردر رم يعأ

 ٌ رولاق بكار ةكو زدرفاستم اهتملاكنامد هنانترتمو قول ىوقم (هحف)

 .(زخآق طن) لخاورولوا تولوا حيض هفكرب

 لوزوملا فوعو نيعشلا عرذو# اتعرف لازهنلا نمنعزمال
 هكنيعمىّدْضو ردو زْعَم غل ة كر ديزغال دمسرأفر دقاق 20 لع ها
 ْش قرع هللالازهو فعض ديول راد هن رفهدهز اف زول در وعسل نا عشش كرت

 || ةكردقح تن زايضاكس كلغ د لؤى غوُركَناَو بولاق هدزهانلن تروض هكردرف

 | ردات نانج نذاستد فراخز ىلو» نالوا قدمو لوتق روظم كن ىلاتعت ىَح

 || عنا ىيذلزادراو رئاوند ىكتض زككمدليا هظفاخم ندوص ىبهتسخرلزس
 ا ىعد ةسرواوا دازم ندب تفنن غي ىروتص فغضزكاوز در روان ذمه ديطومس

 ىفاثماما هكر قزاز ادرس كوع دئاعانطو تاذاتعرادمومدنم مش ّط رف هس

 نالوانتهءاصوصخ زاواح الذ لها همسك مهن ىعيز د شعد(طق نيعت فا ام)

 : نآلؤاهثحلا مظعو مدح ندانطعاريزردلكد حودسمضاهؤانداناع ىشك

 ّْ (نيملاربخلا ضغ_هللانا] هكحرردراورثاودر دن/ض غن ىلا هت قح هبهنسك
 كي

 د
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 ٠ :اهلانيتلخ تلده ونةخات اه ًارووباهلا_عمواتدد رداع ىلاتدم. -

 نايلوا غنم ندنرب ىرب ( هلعج) ىكراسي لالوص (لاسمث) لا غاص(نيع)
 هني مدروك «ىرانانب مدلبا درنيرالاةمبوديارب رب (هسرت) ردتعاج |||

 “ (ركيدوطن) لاغهس .راوةناك ا مدريو فا اتم

 ىلايللا هقعمترمعلا فصنق دع الو نيتسؤ ها شاعادا ٠ ا

 ىايللابوعو هوعمت كميدرديالاطرا (قعمت)ردمضست داماس (لوح) |
 هه ىصن يي هنس شكلا هلواك كي صرب ى رع (هجت) رددهخس ىندأ]ا

 ْ لاوزرولوب يك شودأ
 لامع“ نعاشبع هل قغلد ى ردي سدأ ئدع فصتلاف صلو ْ

 لام مه ردفوب هترف ندلوص ئاصاي بوث هلتلغغمديغصن كنغصت (هعحرتإا
 ىلايغلاو بساك-ملاب لة شوب صرحو لاما فصالا ثلدو

 فصنردنو<ادهعمالهد(فصنلا) ردهنس انعم كب هن هكردربهدجوأ ( ثلث)

 كئاثنالوا هدط> نمسح ردشب ىتاث نددةصنكدةصن كش لاردريشم هغصتلا||

 لامهاهديري:(لاما) ردشعلوا نايبهدئس همتاخ نيطاطخ دف ىمهيعست بحس

 (هجرت) . ردهدشزو تيمو ديج ليعىدرةمردعج(لايع) رددضسنىخدإأ
 لايع#لا بسكل غش مهر دياو « لماو صرح ىئلثك غصن فصن ||

 ,لامساو لاراب هوب بيشوماهةسارمعلاق اه | .٠ ١
 | (هحمت) رديّدض لبا ش هك قااجوق( بيش )رديعج كمةس(ماقسإ)

 ْ لاح ما_ئارح وكرليا فنان مغ كلربد تلعو تر ىرمت فان ||
 ٍْ لاشملاا ذه ىلع هتءسودج لهحرمعلا لوطءرملا دب

 .ردراو ىند لأم هديرب (لاشمو) رددخسل ىد(نكل ارمعلال اوط ءرملا بحي)

 الص الواهئسن نالوا ثععان هدحاضر ال ما ارب هرزوا قيةحت ىلازغماما لاشم

 لرعلوطردلهج سي (هجرث) رديهباشم كئشلثم نكلرديلاثمأأ
 "1 (رخا قطن) لأ مهلاحرد هرز وا حوزمشم هو« ىثهاوخ

 لءاعقملا نمىو متاع تنام دب ىلصاح بندلا ب ماءالاورهدلا د
 (تبب لأم ) ردكميد نيسرديا تبحم (ىوهت) هنتسانعم تدان ( ل_صاح)
 تلاحربهدةشاع تدم هرزوا ىن.هّتكت ىنب ريش ثي دح (مهصيو ىمعبئ لا كم-)
 نالوا هدئلا فا ىدنكب حم بولوا كر مصاو ىعاانوك هكرولوا بيس هي هداج

 ْ بفئاخ ىندو فاتىرع زاااغصاى كتفك الواهدنقح ىدنكو لم هدوك أ ||

 و



5 
* 1 

 لاوزلا ىلا لاذريصم سلاداوفعليلاقاستايتدلابه
 ردزيبع (اوفع) ردعجار هيايثد ىلعاف بئانو عراشم ن دس هدام قوس( قاست)

 كوط ( هجرت) , روناواريبعت لضف هكردل امنالواءدابز ن دهمزال عع
 لاوزرولوب تيقاع :راوا اد« اكسر دةرزوا تعسوامن د

 ”لابلا هريغت اماك. ثودهي قس سدل ئشوحرئامو ْ ٠

 (هجرت رب ( ىلاداعذ رمس هداتعمو نزو( كيشو) رد هس خد (ئثل اوجرتانخ)

 (ركيدطن) لايلرود ردا رييغزربت ىلا + نسهلوأ دنماحر بق افئُث

 : لاو ىلعا هلناباونرادفدهج هس عت دعتاسدلا نكتناه +, :

 نزوةللانوب ميدقتت (ل ارب زع(سدمت) رودلوارب رقتهليّيرط ضرف(تدول)

 ابدا يعملوا صرف امدو هدتسامت (هحر) رداضتا هدانعمو

 لكاو سلا ىجد

 , | ليا تسكلاق ءر 11! صرح لف دع اردمماعس 5 قازرالا نكن ناد

 ا |(يتكشمربرا ١ ىشبك«* قزر هللارب د ةيناعوسشنرلا (هجرز

 : لح راهب لورتم لاحاك دع اهعج كيلا لاومالا ن ؟: ناو

 «هسنوا رت كلامو ىىجركا. (هجرت) ردوصم ىخد لانك ديل

 ظ

ّْ 
1 

 ٌ 2 يل ل ٍ

 ردكمعدردشل دارا (تئذنا) 3س ان نو مسح ند. يدرغمر دعم (نأدنأ)

 وفيا عدقت (فيسلاب هللا ف ردفا ضمهالوعفم ردصم( ىل:و ( رداوب+ |

 ديهش هدقج هز ميسسح ”هلج هسا نوحا توفرك ا: (هجز ( رده |

 (رخ أ قطن) لضفاردةاوا
 0و صخسا ناو ايبا رحكدلملارظح (اهلاح فرعا ت سا اكن عدا اند |
١ 

 كن هلمهم (رظح) ىسراضم كما 0 ا ردندلماكر ع وك 1

 ردشقم بر (كيلم) دسك هدابتعمو نزو ىتد ع نمو رخ ردوإببع دقت |

 باستا ندتهح مكيذلبا قزدرصج هنلالحر دماكتم نالاسعفا (بسيتحا) ظ

 ١ مهللارب كلوق ضرب ( ريل لال يرببببلاباقرولا يعي ميديا « |

 ١ مردنأتناعر هةتشانصتكمو فارتعا هنعب دلواررّمم بادعددمارح تسكر يد

 قح عذم ىبارح شابق و رواص ماسي ني لاح اك هليح رديااسشد مولا

 لول دملط مدد ان ١
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 لحتراف ايل تاب تقسسجت قار لئازلطكاسدلأامتا

 كعد ىدتكو ىدح وذ ) لكترا ١ ردكمعبد ىدلاق هداعرب هحتنلا ىسعي( تانا

 هدمور هكر واد رعب قلو قولع شك ماهياهلابخ لظدا يم َندْلئاَر لظإ(هدئاف)

 هيام ىلةءاسرب اهفامو اند لضالاىف رلربد لزايح هدئطلغو لظ لابي
 (حرف)ر درسترتك بانج هللاد مع نبا ىرتست لوس هاك انش نودي ليثت نغيدلدا

 ييدلاف ردن دنرا_ثيدرد ىرضم نونلاوذ ىدليا لاقبا' هددخع ران م م

 ردنداتانانلوارايتخا هدنمور رار ,دتاوبا خ هك نسردول انور تكلس اع

 هدرب هل عسا ىمةلسكب هكون اربكفارطا لواهذرادرهو هلوعارئاسهدناتسب رع

 نةحرلا دنع ظعاو نكل بوليروكرله_موظنم هحت هدمماو روءلوا قارا

 | «ةريع ملظعا لظلا لايخ تيار ردمدي زكى يخ ىزاتسوو زعلان قزوج نبا
 اعيج ىفتالا » ىذةنتورت لاكشاو يصوخش +« قار ةقيقحلا حوا فوه نمل

 ىرت تس وو ردشمزاب هدتسالوشا د ئدتفأ هدد لعب رثلا خيشو ىقان ل رحخاو
 هلجو ل روص نتاكرحروهظ هدو جيب هخصاجر ذب دئاسا روايكح تريع شوك ى د
 ىداواات د هدراع ةديد ( هج 270 ررددص داتساهدهذ ير سد لاكشا

 لارا ىدتلا ىذاك شربة كر دئاضهصقا انه لاس لظرب
 لمالا ىذا ىف حال قريكو امه ان هارب دق مونكوا |

 ردهئساثعمءاعسلا فرطئ راك وكر دندن دب ركونوكس(قفا) ||
 دكأب (هجرت) ردكورتنم هتمزاعتسم هلأ هرابعتسا تا ىههدناع«أ سد
 لاسقتالا عب رس قرب نهرا ديما حوا هبعقاو ئذلوا هرجتا: با داو ىديااير رب

 ٠ لمالال وطه“ رع دق ذم لْعَتشأ هايد دي نمان (ركيدوطن) ْ

 ٍلمالوط ىسئدا بيرغاد«نالوال وغم ىاهلاايند هلكت د (هحم)

 .,لمعلا قو دةصرقلاو ديد ةمغلف ًُئ َّت دوملا

 ند 2و اهكر زكردءوانعمو نزرؤرب ىمهلج ةءاذو ةعقدردم و :ظفل(ةثغب)

 هدواقلا قرح جد قو دئصو هددلؤا 5 رح هاد تؤم زري د هاك انهدمسرافو

 انو دم صرب هلام يكص هملؤا ىلهات ءاك انرربات وم (هجر) ردّسلرا

 لعاب رق
 ” لحال كينقد بدع *ل:2قلرإو

 (ةجرث) رديااماورصح ةئتقو انت كرع ا
 (رخ قطن لج ا فاكئيسرولاق ديوب« نس هربنا تلفغ باوخو 0 :



 ؟4

 . هلتوويلعح (لداتج)ر ديك ترايرسصن هكروتلوارب دقةريح ىءةلكن اع حو أ
 (هحج) . ردشاط هكحرد صم هدافعمو نزول دذ> ىدرةمر دعج

 ىديا راتخارقق بويليا كرتىلا « هللا بيبح اريز هلباانتد ميرا مزاكهن
 "قطاف لوان وح

 ” لئاقلا لبو نوراق لاوماووبافردوز زونكلاءانتلا اهبدو
 ردا تدب ىباوج ىديار 1 ذماسب ه7 : ةكردعسا هنساشعم ىلعف بسحا (به)

 (لئابق) ىدنليف رضنمن هوديانزو ردر م ار :َعتاَهرَد راك نالوا

 (هجف) رده سان تعاج نالوا ى :رالغواكنانايرب رب ةكر د معجب كت هلق

 لداعش وراق لام ىر روك » بهنعاتم هلدح دبا صرف ا انيدُدَر

 لخاد هديكلم

 لئاوطلاناهنا"زخ نم بلطرو اهريصمءانمللاعيج سدلا

 هلتاط ىد رغم( لت اوط) ىبكستس ناك هلا بناكر ديعجب كةظفل ن زا (تازخ)

 رولواءرخآ !رهلواىف اخ: يوج رادو هه (هجر) رده:ءانعم توادع

 لصاو ره هراذك ا يك ادنعا ىركنزاَج
 لتانو ك1 هوزع نمكمفامل 0 ىناياوس ىرغف

 بغار هله نب ماا وا هللارب رغت ىريغزاو يرو (هجرت) ردمّركو اطع(لثان)

 نتاع مراوا نب ىسكلمزاطعءور عك نس

 لئاوغلا ل هاو اداب كب أثف دب هتتزردقاع ىسغن تعنقدقو
 تّدْسو كل ريو كحر درعج كندلت اع(لئتاوع)ردو:سانعم عمؤأ وهد(ىلهاو)

 «هموسقم قزر مسةن هرززوا تعانق هدتةبقت- (هجرت) ردعوعصو

 قتاحت هوا هلكرلشاط ىسكلراك كنس

 لئ :ارريعاماد اناتع ىشخاو ده هياقل موب هللافاجاى اق ا

 منكن نوقتاد) سعرك (هللا كا همف نو عجزت 7 امول « اوقناو) هكقافالم (انتل)

 قمراو هةح ُىونعم روض> نق قدم نموم هليرات ذاهش ىم همي ( نيئمّؤم

 ناسناردشا رو (ءاملعلاهدامع نم هللا ىدخاننا) هكر فا ىلاخ ندنش ةشيدنا
 فوخ ندئلا-كنا هسدغوو فوخ ركاهدملاعرب رديافوخ ردق ىددلس قح
 « ديوك ميِدلوا قالك !مراقروةندادخ. (هجرت) .نابدي دروتلوا
 (رخكق طن لئاز هيلا مهاكت ليلا تاغ نوجا كنس ا

 ةضصتللا

 اما



 نم 4

 لسا ءاربك هناريبو 197 هكرور غم هليماعا كذلوا م( رغ)

 200 ضد ناواهضن ل لامها كارب رغهدن وبر دكع د ىم هبحاصرورغ رع

 فرط ردوليس هخرصريغمصت هللان رونو ةامثموهددح رمد ديد رلوا

 كيس ماع ردعسا ندنظفا أ نيد : 4يماسعم لمحابو ندنيس ة.الوايتساللا

 هلال اجو نسحو لاك شار هدئئامز غلو اهروهشم نك نيزيشو المار ديز5

 ىوحخ لأش ىدرهمو ى ؟ دجأسم رده (لث امث) يداوي انقرض

 ىدلوا لثاعُ هلباناكم باق 3 ركصر دلمأش ىلص|كناوز دهسا عمتلصخو

 هيض ىّذد»ق داصر ةعوح ماما( هسقنم) ر ديس هفيظو تخل بكى يصمت

 0 دم هكررود تاور ةدئسانا ىلقد تالاقم صضعن ندئلااوحاكناضت م

 ا فىراكديد لم هل ركذ مز هس هدلعت مايل دق هدد راح :رومم

 طنا نا نزربي هدهناسور ع لكسش نكدالوغثمهراكهلداتلآ ارب

 ىلذوابلاطوبا ىادكي ديداك؟ى ديا رلر ديا نظرد هب ىزق ىعبج سما عرلث روك
 لوججت هدنمءزريز هدنسولب اقم هلأ لية دكل هجوز نعي تغجدكي دنك ب
 هلبحو تلالد اكس ىف «ةسفدو هنبرخره نالوانانع ناس اطروةسمو ناسا

 تدوص مايد نب هدمكي ديد نيسعك نس ىديد ميهديا تءآرا ىرزو ميس خد
 تافتتلا بول كغيدلوا لكعج م كنس مدليا لثة هروطوو لكشنتهلنا ناسنا
 ردقو دبع اييع ا ند هدّئءاوتس ىديد مدلي | لمعت ىنيهو نوجا ءالزختو

 بتاع ندنرارفاتو هاكنورت اايعكرظن ىديذ لق ررقمركد در رود

 هس ( هجر ) رددطا رودص ندراب دك الاترا تدزوقط وبهدقدلوا

 لئاممالوا هبلاضو هلدأ بد رفاد لام + ىداك اكن روح هلد | ىلكش ماع تذب

 للهاح تساوابثدلا نع فوز عوج اف ىاوس ىترعاسوما تاق

 هسرؤلوان دبا ىنكياركاو رواواهإ_هذ سب ردرما ندنس هدام رورغ(ىَّرغ)
 (فوزع) رولوا غم ندهلا هلإةن يبس دكرح كنار هكرولكم زال قلقا ةلدارمس
 اند ٌصرعم ىنعي دهز بحاسصص هللادغلاسر دهدشزو 7 ومص لدأ همدمو هزه جم

 وهو راربد فزع هنح توص ندهداموب هكرد ول تفاطل هدنوب رده: ساد عم
 ةعكراو مديد (ةجرت) رونلواريبعت فزاعمءراتلا 1 ىراكدلب | عنو بعلو
 لقاح سب هع ام نب مدهاز تغرك رت مدّتيا نب و هراكمهلد اك سارتسا هعدخ

 لداتحلاك ا: نينرهش ب نيهرويبا دج ن افا دلاواناامه
 ناندرقم بولوا هاسانعم عمواو هد (اندلاو ١ ردمسأم نايا 4
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 نا

 )اكرام ىتالتدصلالا عيرا م دجاكمااعصاوناك ناواماوقا فرعا

 كلولملا بطلا) كش يدردردكولعص يدرغم هنسانعمارقفر دعب (كيلاعض)
 ىقج ل :ظفا عارتسمر د هدزو عياصم (عيزاسم) ردندب زيض (كولعصالال
 هكبدضْ دشر( ىن) تعاصم( تدحن)ر درا: ازا عيرسهدانز هكر ديس هغيص هغلابم
 عيرا سم (كي راشف)رد هتسانعمقاقاركىدلوا مداد( ىبلا نمدشرلا نيم دق

 ردكورتم لود قلو انجن ككورتمر دك درطرات ردك ارتمىدرغهرد٠دننزو
 هكردمز الراكز ور ٌةدعاسم هدّيدودعلاكهكردءاو> هردتملاوسابوكث دبوت
 ا هللون ةسروم د ردعتأمهتذابع ماود هكلبو لكدةلابىاقصىديق ضشاسعم ما

 رؤما مدتمرامدهصن ندنئاخ كناسناىلاعت نالوا( نيقزارااربخ )ر دلك
 ةئيراث_ثوكو ىعسو هلاخا هناسنا قسهيورخا روماو ردشابا قلخ ىتس يود
 ؛1ضاوبو ردشلبا ناب اريصحوبد (ىسامالا ن اسنالل سدل) بروم هلاوح
 هليسول يلح هكيبكه فص تاجا الثم هك دروكع وق هن بوبا هءر كتر لرب عوقد
 ادا ىزامت بولوا سيال ىلاىرب .هدزامت تثو ىدياراو ىديقربك :سكيا
 اش ندنرالاح هم ىدياردبااداهإةيرطوت ىزات ىتدواب وبك ه دعد ىركددو

 كعرمشو ىدصت هللاح ترورض»سمارب هللاءاضر فالخو رارديا ريص تويم وا

 ىهقركقوج (هجرت) . هواك عدى ديارلزليا ىدعتةروما نايلوا قدخر ظ
 : امها هفالخز م اردبا ىضهدةح دارو ىسدل مدلوا ف قاو هراون

 يع اع (ماللا)# ْ كد
 : لئاطب اورق ترعنا ىهامود#ب ندا دهيرغ نم باخ دع

 ىد كن يولوالمقث ذر هل يلعاف يكح ىلبحرديةنؤمكناندا(ايند)

 هلياهميدءإغلوأ لوقنم همسعما ىدلريو هنلقامني ونتهدقدلوا بس هنطوةس

 نركر د يعج كنرت(نورق) ىدتادلا نعد ىدلرو رغم( ترغ)ىدلواتوعتم

 نينرقلااوذ ىح راي ديدنرقرب هل_.زولابو زوواايو شمتلا رديفالتخا ىسانعم
 ىياهدشايح نامز ىرب كراس ىراقدزاب هنثرهش كْمٍراتريضحر دنكسا هللا قب
 نأ هذه هنإ ردتكسا ةلامقم لةّدسم ىراسسر اسرديساوا ص رةنئمنرق

 لردشمل

 ديغم لئاط ردكعيداطعو تنمو لضفدكهسرولو ان دلوط هيا تفركا (لئاط)
 نس اكا«بئاخزولواهبامورف ىاتد هس رادلا عك ( هجرت) رولواكمعد

 لئانطو عفانر دلك د هملوا سي رغلد

 أ لثاعشلا كا: لثمفاهتءزو د ةنسئريرغلا ىز ىلعاسنتتا ا

  5)غري( 
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 أ كاش ىلع
 اكاقل ًْض ىل ل راتدف فو دع اك دقات ذدق مكب نا

 (رخ ا قطن) ان زف دإبا ىف ةلكعل انج «هسيأ ىد شلة اناضق هكابركا .(همجرت)
 كلام اهلرودملا اولعخ دع ءاشقلا كتنساادا وق

 دمنزو ىاربز ددروصفم ىلصاو ىكبض عزردتا:ةىداؤر دراةاز نه (انق)
 ركا متو" 6 ) هيبوحر 20 زولوا هليرانهظا هؤنمه ةركصضن دنقلا هكئونلوا

 كلاسسماكلا نيش ةشسرار دئاذب قار نع هسشرأف
 ١ : كلذ لتخال نولةلاق وف 34 ىموعوزد نضأللا

 هللا عؤرد هددخسل ضعيرد عرد ىدرفمراهوز (عورد)رددختن(ن واللا

 («حرت) رديااضتقا كلكت هداشعم راشلوا عقاو هدنل < ىربرب نولق

 0 ركم دىظنإك لاس. دلواهللهَن وم ع 07 + نزوكم هكهرزوا نلقى ةرززاربكا

 كينأي توملانسلا وي كضاو امندلابه
 دامقنمو عيطماث داكس عي ىاض هلؤاؤت وطظذإنوب ردك هنساتعم بست (بف)
 ىزلوارهد 0 (هجرت) كيد هللا ضرفو هللا نظ و هلبادعىذلوا

 اله نسر وادا تومزلكه فص «ب نس هيادع عيا

 كيفك ليملال طق ذع اندلاب عدصتامو ظ
 كس لطب اكسرد فاك كن يسر ىرهذ (هح) رديئلاشن مسرف(ليم)
 (رخآقطن) ٌكلاخ ىرادةم لد سه

 كرد و لحاذا توملاغ نمغ زال د اكدقال ت ََت دوما نفح توملل كعزا-ددشا

 ندب :رهناذق داعس م قم هقيقد حق ر «ندنتداهش ةمتجوةلنام و ىذه ريضح

 نكردبادشفاىذاز اروِحْب وشل ا عن قلعت ى رارازا ه نادر كن وبق نكرانقيج

 سكوك موزح ىد رغم ر ذخاحةيأ هل مهم (ميرايح) زايدروس داشنا ئرعشو

 رال# ىيدلغاب ىهاما هسلبا شر روك هنسكز , ذك كا. ردض تئاوخ قازطا

 هلغاتلب ىيدتك (هجر) ردكم نحراو ىو :طهدتو نكت ةرف(قداق)

 لاحد هلاوا ةاناريص ن سة دك. دك ةكتاهرربات وه ناولتءاريز

 اكيكس رهدلاكلاذك ره دلا ككصضا يدع اكر هكر عورلا م .و ةضدملاو عردلا تاق
 يام دوخهدنسراف ردتنناط يديك همشاي نك ىلهرز كقشا(هضيإلا

 هدنناو:فوخ (هجيرث)  ىعمرانزو ردنوخ هللاواو (عود) رار د هغلعوب |

 | كالهراناروكىا ارهدردالغآ نكرر ذلوكو + ىلو فاك شاوهرزاكس
 1 0 0 و1

 ا اتا



 لاراب
 سمس

 (رغ رح ؟ىطنإ كلاس وسلا هاله تن وكحهذ و لكي روصو دبا أ

 كاعت ركح بروش طع لاجل تر رجودقداوارخ البا تدماتقو هكرب دددس وا ٌ

/ 

 ملاجلد برايرديا لاسقااكش .(هجرت) رددخس ند بارد اكتم ظ

 اطاضر شا ادغ تلقا دج اط اوس ىلا اليركيلا
 ناحبولوا مالسازعشعُم : ةتدكه دنس ارَعرييخ ناو عنبه ره فيطا (رغشو)
 ىرلذك فاطخ نالؤا هديرخا ع :رصم رهردشلتا روهظ هذقذلوا مهرب
 ىد>رولذا رهاظ نكاس فلارب لف فاو عاام نزو كارب بزلؤا حوتمم

 ندلاعتفا (ىتَعبا) 10 ىداعلا دنع هلا ردئو رغم هدئاحاثمروهشم ول

 - 2 اليةيل حاب وبأديعاك اعدام م ويلاكلأسا

 صيعىردم ردر ىكجزم ةدعرت مالك هكرديمات لذورعمريمغيدرب (بوبا)
 فدو نب متارفاىتد ةجز ىرلدرتم مرح مالسلا ىهيلعر دعشارب نب قاصسا نبا
 ىلاعغت قتغ ىدبا لداع هلبا ميهاربا فحيتو | مهتم هدماش رديزم كمالسلا هيلع

 دالواولام كِل نس شعر نوحا ضرع هن ةكتالم ئيريص ةيدص# ناكتمأ ىل ولأ
 ىدالوؤا ثأناددعيديوروك ذددعىدي وديا بارخ هيلكلابهسيراؤ هنره منو

 فس _ قدا نواه .دوحو هدب راد دلوأ لاله فولوا مدهتم راوبد هرروا

 ءاندجو انا )يرو ىلاعتقح ىدلو البس ةيآلب لوا هتس ىديىدلوا طلسم درو
 هدكدليا ضرعت ردروق ىتد هنئاسل هللا بلقاشتو (بازا هنادبعلا منارباص
 هلمموخ ىان رطناصقن ندي رللاحإغلؤا لت ىرال# ةاحاس مؤ تمت لوا

 تناكش هلضرع هةةلاح ىتااح ىديد(نينجارلا - زاتناورضلا سم قكأبر)

 توقعت ترضح ةكرديإرغم تقاشت رقة ناسقشاع "يئن ردك اوك نالوا مومتم

 صفريكحا مث (ترضح) قوس ( هللا ىلا سو ىبوكشا امنا) ىتدأ

 (بارشؤ دراب لستغم اذه ٌكال> رب ضكرا ( رروس بوشنا تبانعدرانءام

 ها لسع ىتطابورهانظ بوم ار زوم دا ب لق او هليغاناذلرانم
 اغلابلاووايشان الواهدلاوز ص رعمرتاسو لاجبو نحو لام ىام ىدايالاب

 تئامص نذئثنجىفا ىلاعت وح جد هدمت ىدنلوا فيلذتو ضن: دعت غلبام

 نالوا ةدنععا (مشد) تويلانا فافملاعشزال كرت هدقذلوارخ ا ىرع بوروس

 هدرز ع عراتود ىدتلوا هيوش هلتوش هسا رشا وارعاوقل زيدا دنعشدلو

 | بولواهدك درب لالث ع بولا ىدتيا ميك مرح ىيناعو (هحجرت) ردح رمصغ

 0 ىو
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 قف ردكمعد ىدلناثاربا مغو هشيذنا بوروو دهركف ( مها) ىديش ل زايهعث ]|

 هر كار دلكد ناباش هعصو هلددوح وماو سامى رغن ديقيقح لعاف كش ىل

 ردديز < مليلامعادابعو هيراج هيعرشروماوررقم زجر اسخاو هنباثا يا قي اق
 هذلاعفاو رديقية- دجاو لوا (ر دّةمو ىضةم:قلاخرمشلاوريختا دب سه نكسلا)

 قلاخ د هدرابش نالوا غد وماكس لوا ميل ست لها يور دوا دح .وةمرثوم

 عئد ىرادك |نداد رديذاك اكسهرزوا ئندروس (هّللا مهكي ةكيسف) قزارو

 هللالابثتما هيساوا بو دبابو هس دنك هليارطاخ تيعجو لوا مي رسم بو ديا
 دنيويد كذبع خفاهملاف ىمعا هللا ن افرع ليصت هل مجووت هدكرغ نامزْ دنا
 «يلرك كع.ا باس ىمهو ىن ق>ىاوسام (هجرت) ردرا مرو مصنو

 00 (ركيد) كش هليق وجت تما عفدادخرديفاكدك ا

 كيلا دود مموهفاريخ بوتكس ا لع اف دب كيلع بوكم بتكتامبناكلا هيأ

 نوساوا شوردب سرو:ثوخ ىا كة هضمو مقم(ىوردب سك هجرشا) نعي
 باسحودراكسهد هبسا م نيد بونلوا تيثدكلا ارتفد هلا, كنارركتاربز

 نو.ناكلا ن ةذو+ كيلارضبام عدا صأم ذخ ك.لعوا كك نمام ع« رووا |

 ندنانيسزاوباستاكميكز اء ىريش .(هجرت) انستا ماركللانبهفانأساناو ١
 | (قطن) ان دردنيس يلوا مدناكي دروكم دك رتفد# اكس

 هكرطا ىف دعنا هتك د هدعاسسم هذ نكي ل نم

 ىغب ىدلوادراو(ةلا ك نمد اذ عفا.ال)هداعدهكردانغو تع هلكت (دجإ |||
 ىلءاموط اكسدكلبر دلكد عفان براب هدكدنع كدس ىمايثغ كتيحاصانغ
 د> ل ءجرسك (د<ناإ) ردتومو توفهدانعمو نزو(فتح)ر دكعدر دعفان
 (هصالخ )قمادلغو كءءرندردنورعم( تكصر- )رد هثساشعم كليا يو

 هسك رك يئرح هكرديمولوا كابا جس ءيمارب كنهئسكن الفا دعاسسم ندع

 نوج لاعغ رم )هراجهذنا ردقون ئطا نوسلو اىدان ندنرارطضاو بارطضا
 (هجب) ردادالبريصو أضرو مياست هحسوم ل شل سش دياب لمحت دتفا مادي

 هللاداهتجاو بارطضا لوارولوا «رواب هي ودنكسص ىراكز ور كنا هيادوا مىيكوا

 ِ كلاه مدوا

 هكلهلل لاراب نضر تالدب ةيلومهلاج نم ىف .١ ظ
 يديدرد هلنارعسك ئدعي هدئتزو باك ىرتخا ردتكرح هدئئزو باحس(كارجإ)
 هلاسهدرمزب ةراخب لواسي . (مجرت) قالوا فاتولالْههدتزو كرس كله /
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 ردناوبديجاص ترضح ىعاعكلوا مسردراو ماحب نو ءا ىرب نه كويسح

 هليساكح ا ىرأك هني ,رهرل هسلوا ع مر لكانت تالدبكرل تهدر نسا

 ردربك | يش سوفن سمت ىعاخ كن تيالددمردبا تموصخب صفو كح
 ا در وو ع جيس
 باج هفاع تيالو مئاخور دنامز بحاص ىدهم دهم ترنضحخ ىتاخ كن هيد
 ثوغردةرزوا تاةيطىخدهللاءاياواو مالسلا يلع ردصسملا ىسع هللا حور
 بيغلا..لاجرو .انتنو انو. لادباو دانواو دازفاو. ناماما) :بظدوأ|

 هجنهسنلوا ليصفت ىدرات '! نإلؤا هدئمحرلثأ كدي هيمالمو.نويدحم ءالدنو
 تغج ام ةدموق بتكوئاسو تاحْعن ةمدةمو ناسطمتا لصف هلل اتاك دلع
 عون تردىربره ىلتو اعين انه: نالوا ندك قاس لاوجا هي دللاها هالو
 دكر دراي دوهشاسةمو انفه دن وو زديباد ىو هللاب اًموذللا انف ىرلالغا بولوا

 ىباضتةءىلذ اضونصخ ندلظاي داحتاو ل وا ىرلةدلؤا بها ذ لد احلا لاعتا

 ليلع ىاورإ هسنلوا طسب ردقتره .ىدرانوب ردزاكر دابا رهو ىلحتم هكردداد#
 أ ثداحا رين ددر رقمها زطخ هدكمروتك هله يهتم قملوا:ليلعئاودو

 ضزروسلبااغصا هتحوها5كىد عماسو نم م دبا قيمت هطاحالا هجو ىلع ىعدق

 ةيهلاةيسدق توك ةكركم (باررالا برو بارتللام) م هلوي ضالخ نددطظع

 اينغتساتروص مدلدت أب ندوكتنكو كاقولدقمدتروصو سد هيرو اطع

 * تبسم نم تازب ىوغع نماد شور (هناننل ”لكاهللا فرع ن ذ):رولؤا لضم
 | (ريصملاكيلاو انيناكيلاوانناكو نملعانير) دورنر دقن يدب تهدرش كور ب! هك

 هديارلب ذلوا زج اعدك كد موش رارس اهحمردراو هدالها نيش (هحنرت)

 كلالما هليا نيج: دوج

 ش غ1 ئذه هيلاهتم ىذلاهئلاىدهم' -

 كردو فولطم قغلوا ٌكِرَذ ردياوعغم كلاعفتسان دنس هدام لرد(كردتسم)

 ىداهرولوا(هجرت)ه ثنانغملردلا زكى ح اصزايستلازدا (كاردغ)ش لوا

 ْاردمرولو اسد ىمذلو كَمح ىل: كر دمردؤا« مه تيادهكنان الوان دنا اا

 ١ اكمهاامسانلا برك يةك ب اكن عفراف هاالائ هالا-- (تس)

 نددلاالا هلاال ةديارتعأ ىيكرت( هللاالا 0 ئغال) ردهخسا ىذد (اكمه عفداف)

 تاهو دديحوو ىنذىل أم (كتؤب)ر دماع ىظفل يش ند هلادككدلازاذقوت قرذ
 ةدناوا تنك ةءاسرعش هكرذهرروا تواغتل ءدقندوح ومر نولظءودوصمم
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 تايتلصو هتيالو ماقهسكرهنديادش هاتاسه ككو واسركى داز و .(نيلقثلال ع |

 توابل نالوا لالدحا هليالو ماسقمو لاضضو عن نتا نكت نه لوا ٠

 نصو هو ىدس ك :هنج نض سور دتزاشااك |( نض 0 ش

 نص سس ىبك ىيذانا كاودا قداح بسط ىدةباو دقحنا تولوا ىت اودورندت ا

1 

 دايص هكردزاك رت ليةم أك دخت ترو لضاو*ىلو تبع هيتبلا سن( نينمؤملل |

 مال

 نك قم هكردراو رادع ناردو رود هدماشمو ردّ , رمل تهخ تهم ةندرو

 ١ زعدن اردو ىف هرامسدو تثتدد_ح ن رمكن ان درأو هطساو هد.حو مار داكد

 ماهلاور دئوضتم ىك :وذعم قشك, هكرذبز وص شكا كوورديبلا مالكه عن

 ردنداماوا صياصخ مانولاو ص وصخ راهم تووردف هرص ى .وذعم فى شل

 هللا*اماوا (هممس) دقوا طرشلوا نوحا ماههلا ردطورمدم هللا غيلبت جوو
 ةنتنطتكا قاما هك. بود كلامو ض# نواذجمو ضخ كلاسو دعست ترد

 ىباذما عب ردي ”كياردكلاس بود .ىئدردوهلوا مدقان دنسسهيهلا

 قزاو قحلاتايذ- نمةيدج) .كردربخلا مسه ماسبق لئقفاإر ذمرنقا ندئكيلست

 باريس هللاصو لالز هنشكن اضن )مد ةره هدانا اتشحوو زيكتا تشهدتي دابوو

 زاوابولظم نايلوا تااطرولزا:نددصتو مّرع ل تهاهتيلاهثت :تاداعتل ها

 هللافانم)ةكرولوا ضو تدص خد: كور كب بدلوا يلع قد نادج

 رول انلواواسبنا ئةءاقح جٍدكتا كرو زأو ىداغ حالعو ىنس خدك ند اور

 هرورافو ضر دنا كل اله يلع ىلاوغتداهيؤاد وش تاخل أعم هنهنؤا اروص لاغارز

 لاوجاقخد تالاح ندياتاالد هسقن لاودأ م يد دانا تاالذ هس تلع

 هنالزنو تايقر. هدفت لإ و لرش غو ىل ىك زل ةعقاو دوخاو هءدوتو

 تاطهتشدخ الم نداكد .فاكو فاش ىمهعلاتطم فوصت بتكروادا لالدتسا

 ةبروءانش وهام نأ ء رتل نم كزنثو) نم هددأ تاع عقدفلاهعلاطم ياك

 لكألا لال امبرش ىدص كلا ردا ندتتارقا هياراكتش ملعت ىلكرب
 هكر ردو عور ىدو رواق جورشم ىما رشف عي دولا تبدد اهورولوا

 ترالو لري_هغيم ره :قحبأ ند قلط# زج توم : نطان كرب رردوست ترد دال

 كناسءلواهذنرلرت الايك هكرذيس هملطم تنال لري هغيبره ىنجوأ ر ديس دوقم

 | سابتقا كنابننا هددلاسرلا عا باح نكل زدتاكشم هنرلثيالو سايتقا
 تزدواور داكد هلو هكرد ةّملطم ةماعتدال و ىن دردؤر دين اكشم مكسر الو

 ا

 [ليسهطساو هتش ةرذ ماهتلادكو دوب قرق هدئئايم مانيلا هللا حسو( لهكت) رردةتامالك

 دنع آخ



 م

 رم دعا و امان ف راهن اهتوو ير 0 كاع
 ْ ٌمئاو جات دبع هلدمكح (مكلثم ريشياناامناو) هلراشعاتد د ضل 4 فخ و
 رارروب حاردا هنمكح سانو نقد مرتو اويتعارشإ از

 1 5 7تاذ مسا نالوا تافذ عج خمس هرظن عطق ندانتعمو نظأن ىدنأ

 ا [ىد ةدئايم ىدا اظءاد# نالوا ىرلفي رش مارد ( هللا ) هكتاهيشلا نم

 د عف ةركتونم :نولواا انحالا ثلث م دعو ؟ هلاك رالدا بولو اهريثكت ايساسنم
 ْ لخاد هدهس حد ميمو هينظفل هلاحمال 2 لملك منالوا تراشاهنماسو نو
 | ىدءدرهاطظو تسانمتدشىن داروص َقملوا ىلفرح ترد ىرب رههدد دارا

 | ءرتسكياو ردراشعد نطابلان اودع زهاظلا هكرديا تاسلا ديول بانو
 توتيح ودي د محدمل لئالد قلوادوحوم مد مرركمو تويخأون#

 ىتدىراذورح دادعاو طقنىىك ) هللالوسرد# + هناالاهلاال ) ىدديح ول
 نامثعناطلا نب رع« قي ةصركمولا ىدح»«ر دتريع ل خد غلورشنك انوا
 |هشراتسرك : لاكىرال وا فرحرمش كما نوا جدوي ىلاط ىلا نب ىلع نافع نبا
 ةيلكو و ىرازاسما هل_هغاوب ظةنىب كتلاسرو دمحو ٌءرقف ندرلثاو رددداش
 قيدلنا تاتتحا ندابر تانيا ديلغلوالاسن دنوةثفرح ىتدئلدمجو

 هتوصح طاسرات تش هارون ىلصاحز لوا س - هلاك مارك ذارسةدناكمو نامز
 داف موق لكتاو)ذنامزره هيلصا تقي ارزر ديرو مط هتلك الا هو ىلع بيد

 ةشاع بوآوا 000 وض نالوا سنا هناهاك 5و لوا هلترانشا

 ندشبح ىيدلواروجط ت تاره ىافغرود هللا هوحو لكا هريامزرخا .1 ىهالا

 هرزوا ىئد كلرانا هعلس عابطو ىراوا َج مح هدنرلب رش تاد هسعب رشت ت وش

 (همزال) ردلوادم هددت هعرك ( اهلك سانلارطف ىلا هللاةرطف) كر دلو م

 اًعبلادعو) قلك هللاهيهلاق الخ |ارعور درت تدالوهدتغل هكردرا عد هيفود
 1 (ت و دو) ردقلوافاضوا ىد:كح ادوهنثو الاحرانوب (رحوجلادعبوانف
 | ىدنكق ويتذخأم كسا ردنطاب ما ىتد تدالو ىكىنبدلدا رهايظ ما

 نديلو ىنو لك !ت ديدن 7 وسرور د تون كنن الو ذخ أمكايلؤورديتالو
 ىدنكى الو ىدنك ل 'سينور دلك ندنتابز يدك تول كلوسرامار داكأ

 تيكلم تهج تا ونو تيقح تهج تبالو ارز ردلضفا ندنت وبن هدنةح

 تاخرت ١
- 
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 هدياوخ كانان ماو عر دراعاطم هئسدل ةهروص نالوا هدخزرب كندنزيشي ل ابعاو ظ
 قاما ماسجلا ىلا عت هللا ةيانعيو ردرلفقاو نكيارإدسرلنا همت الاس نالوا عقأو ٠

 (امالسواد ربى ةوكراناب)هدشتآ اليلح باينحجرد لرداف هق دمت هد مل مأ رجاو ْ

 هكىدليا ترو ىازحا هدزيمرو هذآ ملك ترمض> ٍبوِديا فرصته خةوطنم ١

 ىدلرؤ (تردمتن افرخجا لاضعب درضا) دو (قلغنافرحااّ لا. صعب برضا) ||
 ىدلوا دراو ( ييرلا ناهل سلو: ) بودبا تم ركح هداوه هللا نيسما باسو |
 هليس هعركحص (ديدإلا هلابلا) كيلوا فريهتمهدندعم هللا ةفيلخ ترضحد |
 ىدج بطر هلازب زم رد هلا عذج هكتاست هدندبعرص تمدخوردهتفاستو ||

 نالعا هدناويح يديعس ديلو كياو ىدلواراديدن تعابطا بويليا طقاسبت
 هدلاح .كغيدلوا دو رظمو د معد عد (نيةساج ةدرداول نك ) بررويزاعاتردق

 رديب ان راب دئاؤا دبمو يسن هن نوصنا ويج لوا هليقطن كلواراتوعم رازس

 ةهحت افي لق جب باطج بطاخ توب ةجودىامن :رهم تلا ةسفص نابع
 هدئاعما قد ىرلت ضخ لكتلا تا اولضدلا يلعو هيلع ل سر ةلبسلس ىارتأ تيتح
 كديدح ةكربد لك ايه تدحاصص يدلي ازئاراهظا هبموهةم(رمقلا شن

 ةدندتلا هيلكلان 7 هرانالابغإ بيدا با الا ما ا

 هزات ما ندزاتدساوز اونا ءل سفن هدهابتب ملا دعب ىكيداب | نايرج ن كما داني !

 تع ناياتعءابظا هم .دنكدا ذو نوكماغيوديإ ارشتسا هليس هناضتساو ١

 (دوجو) + كححرب دهدصو مت جرش ىريضيق ماما تمم ج)ر درهابظ ىجيداوا ٍْ

 ماسحاو جا و راو راكدو دعت هل بحي تاضخشتو تانمعتب واوامد- او تةيقح .ٍ

 ةكرد هناك تازيمغيد جاوراروئاوا تعنت هي هيئرجو هيلكى د حاورا ىكي فيدل ا '

 ٠ ةسماناك هاربانا) هقاسيسؤبو ىكىنيدلوا لخاد هد هيلكءابعنأ 5 )

 | لب اعتز داضنت دايم ىلاعت قدح ءانعا كرار روس هيف ضوصوردبا دانس ىيمعل
 رتسا ىساوا ىو بولبغم كالناقم تولوا رهاتظو بلاغ ئربرههثردراو

 .درخاذظم نايعيجو امما نايم مه سيزدشلبا تيا ارم ورش انيم ندرلئا تلاعتونو ْ

 ةحرذملاع ةلساسو هلو لؤصو هناك ةلمثر كرب رج دكرذك كلداغ متاع ْ

 ىلزا ثتطقو ىد_دحا[ قيمة ىن ل دفمتعا اه: 1 (هءدغ تةيقح) هللالدإ ٍ

 هد رهانظمنانمنا اريهغيدز "اينو و ضفاف لامك 1 :ىمشرا لنمو( غ)ر ديدباو

 ىل 4 171

 هير ةيغبا نياتشس نادرا هيلكبااب كرلناوا ةماور ادني م كي عدنكا

 | (اول تحت هنود نمو مدآ) كاسل وا هنتيشا هلوا لوصودو ظونرع همانظتنا ||

 أح
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 ش ردهيعن رمشت كون هيازومأم هلتعيرش تسابرز كما ةكراب ديد هد وسلا

 ندناسناان داعدكرمانالؤا ءداعقراخ (هنزالإر دهيغيرعتهسبا ل كس دركو

 هكدئساوعد تّونرك | ةدقدلؤأ رداص هلؤا لاح ىرودص هليبسمداراىدنك

 ديادي-ون توعد بوديازخاع ىسان هلكنا ردهزمتم هسيانرانةم رديّدحت

 رلريد تمارا ااه سودنا زيلع لا دانت دمع شرد كلب بول لآ ساو

 ظ انامحاو رولوارداص هدن دب هلبا لو هكردمارك | هب هخسك لوا هيا فرط ندع

 ظ | هلي لكد خخ دىلوو ىن رولواردابص هر طفلا بس < ىد ن دنيا اهيرق شو هذ

 | هتطاع سون دكر دمددصسام 2 *ىنازاةغتانالومد ردلكد ند نداحلص

 ١ ٠ تناعتسا ندم هلوا م ىرب ,ندهدوصخم لابعا هدكسليا ثادحا نيرغ هارب

 | هكنوما لئاص عقد رد>ابم ى ]عت نكءاردرفك ىمازجا ر دره“ هس ردبأ

 | ضعي: هدراهظا ىرغرما لوا دوخاي رولوا ندم بت( رشللالرمشلا تنرعإ) |||
 هيكلف مارا ارو ىكسص قافوا (ردميازنع) هسزولوادئتنسم ير ارب

 هلت أءاهيضراوهنواعم ىاوةذوخابوز دمك اوكتوعدهسر دياراج ظايل شوت

 تاك رين نقيرك ةسارام رصنع صاؤخ انو ردت امسلط هسرزاوازنات

 لصاح رثريد لنيج هسرديا تارا هللاهيضانر بسنورديرعم ندكترين كرري
 راد ندرانارارديا راكنا هلزتعم ردقتح ايلوا نانا هئسلا لهاذنع مالك

 وعوحع دول ةّتسمروَم اذكر 0 ضعن رديارارقا ىرصي نيل

 ىرودص نذناسنار دندنماو> ناشحو ناكسدش هردلاعفا ى ٍ,ناكمو ناهز
 ٌكلمو ْمهلوأ فداو هرطاوو علطم هرب ل ا هليرلس اعارلنا

 جارخاوروما هلوقم لوا ردرللكد رداق هتافرمصت ىب 5ك هراماو انحا هدنو كلمو

 ردندنصاو> 5 ههنا هنن ص لاخداو لاي كذم ماع ىدن ضو سوس<

 ركل ,زملوو دو-وهلشاعا نج نالوا نودهدتسرقن دنا سنا ىرذ دص ن دن ابنا
 بلاغك نموو ىم هزم ٌكلريمخيب هره (هدّن اف )رولوالصاس لا هنانر هس َتّْوق

 عزو بطهد هللادلك مءاق ردع هد هللا ماك موقالثم ردياروهظ هروكه نير الآ :

 ١ فورعم تَءالدو تح اصف هد همود ىه تمانالوا مالاريخو قيشوم هددي دواد

 12كم تاعي عيش قس ىدياراك بسحأة ديرما :ايمرتتو ظنوراعشا داشباو

 ند ”ازجمرتاس تيعاخ ت تو. ةهدمأنأ .ييداليقهريوآ هلةعالب ىاوعدهبهمر اس

 ىدلول تدوق'و 9 ا ا مالكدمي ركب اكن الوا تازدثم لحا ا دعام

 هءاتيكيمال اينما ءطداضو هياوس اوسامداعمو ادب مق الماك كناماواوايعلا

 1 ج7 ججع أ
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 نيحزانماددوشت س كراك اقدعر دثلواذراو هش اور تاما نينو

 (كةفرعمو> لا:ذرعام) بدالل اهلعت هتشا ا ىهاد تست ديداب ه شيمه اهقاك

 بوعحم راصبا نديل انعت قلاخ هرزوا ىكدلكه درثا 4: و ىدلزؤم ىند

 ( كلذ ءاروهلبأف كلاش رطخام لك) هكردرابو هجم ىحد لوقةع ىكى راق لوا

 ردلحوزع ادخ لاصو ناسا اط بك نانا ىّجد ىبابرا ىلءاءالمو ردرا عد
 تاغضرك ذن يي . لاوس ونا ذهنك ونذ و نطاندلا ةزاقواو نوم نوعرق

 رومط كنيلاعتمثاذ هدانا سمو ىلا اما ردك نولبنا هكىدلوا باخ هللا
 رز مظان ت ترمضس هكر دهدناكما ىلا كنانسنا لك اولا هلبرانمءا روت

 هرون ىرتساليلدنالوا ىزوكروهظردشلوا هدر ىزوهظ (هراجلاردبعال)
 ندزثؤم بوبد (هلبقهللا تنأزوالا أ شتي أرام) ىراترنض ريك | قيدصاذماد |

 كلك نها زمع ماسقم هكردرظان هيل ىوجةمك توب سرزدشملوا لقتنمهرثا
 هيىلاعت قح (كارشا "ةتناالا هلاال) ر ديس هنت ىه ىلك لست نالوا ىزراش
 لاقو لءقهلباو دك سح ىرارتساقلعتم هب ىلا« تاذ نعبر دكان |كيزش ىلهنتنرب

 هللاالادوخ .وهال) ردةلم# كدرشه دن دوو مىلا وسام هن ىلاعت د>اؤ يه لاددو

 لواط ناثح ىندهاردا ىدلوا قاوازحاع ندقفالك نادخ: (هجرت)

 كارشانيع ندتاذرس

 لالماو نحت تزرع ىهتلا ىذ نع دي مان ىرولا تانمهرلا ريس ىو

 ىت دانا مكن ديربغ ندد هةسكر قع كركم هرب سك ذر ةمر دعجس (رثأ رس

 رخو ءودصقهدتغل رديرلءج كة ظقل تحه (مذو تامه) أ

 ْن ودا نزو ىديالرك ىهنلا ىوذس 1 هئدانعم لقع ردم عج درغم كي همه

 ردكعدن اكس كرف رف رده ككل (لالما) كرب (نخ) ىدالوادازءادرغمىذ.

 انس نالوا هلنا نالخ داع ندلوقعلا ىوذ قنعي اهن بايزرا )ب بتاطم ا(

 خرف) ىو نبا ةكردرافرلصت لها هدش راد هلغلقا وسام لضفارلتا هكردايلو اف
 مها وهو +وممئاده ناةلارامخو «رزوم هددد.صق فذ رغم مأن (هدشلا دعب

 ةئراوددل ىلا عت ىَد 23د امنا ىن هكر دراشميذ م *« يحولا ب مم 1:

 ثنودغا كايا خيل صالا تبسح ىذؤا بو دبا خواكأ ىناكحاوروما ىلع: م

 تغير شدوخاو باك ب حاص نداينا ئد لوسرو ردا نارش هنو

 | يلم ه هكردلوسر لوا مزءلاولواو هارون لد ىتاكحا ضعب ند هقيإسن

 اقوم رك“ ةيقود هلوأ نوذأم هداهد هللا دانع لها لاةة ه ركض دش
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 الفلا
 سس موسم -

 .هنارقف نولارات هلبا هقلا ىيدلبا لضاحنذانز نوداخرن هكر ردول لُثمدروءر دوو

 هكدضص ندالوصغ نالوا ند "اننخ نباخ ىد شمرربو هقبا انو شمر دنا ش 2

 هد دصو ىقطت مارح تنام قكسؤول كلر (قدصتالو نربال) هذكدريو |

 دوا . هلواودف اك ىمه دقاق ىد هسلوأ ىلا اقم همارح هلذانرد لدا

 هك ؟تروعهقساف لود كاس ردكلاثم (هجرت) ردراكردهيورخاةذخاؤم
 ش قدصت هديادطان امر ىحدنودناانز ٠ مدره

 ٍ 7” قدصتلالو قتال لد ولك كالو قتلو ةريصبلا لهااهاانقف

 درغم . نيةدصتنال نيئرتال ردتراع ندنريعخ عج ضم كناهأ هللا ارمدك (كل)

 اة يقم هحرك ار ديطْومد كرانو ع لمحل |نولواهطانخم

 عطق ند ةيدغاوارميغت لاثمأ نكل ىديازت اج قلؤارلرك ذم هلرظن هر يبعت
 هيةدششخ نئاخ ىقعمول 1 ىدلا اضَققا ثس 1 ىرعذ اهلرظن

 قدصت هع 0 آبو عا !ثدعح ىاك . ذاك رادقشم نرخ

 دي( فاكسلا )ي

 ارشارسلا تادرس نع ثحلاو + كلارذا ذلازدالا زد نع رعلا

 1 رطنيعضت نولوانديراعشاك كا قي دنع ( تدب 9

 اهقئانائاضكمقلخ نالو | ءدنحلوا نشرك تغلى ددلان وكس(كرد) ردح 9

 ىقرطرب هكبتاهضق ىزرلقدلغات. هنجنواؤنذ نوسكد هود نائراورلزروك
 ردا وس تا لوا بوءلقا لصأوهن : وص ناعروالهاراردنا طبون هغَود

 لوصوة بتم هلوالر دنمع هكلنو ةكردمانوكدكر ادلب أ همست ذاكما هلك 5

 داعا تشكل لعذر الوتطو نانوه ىعهحر دز ع ندتلوا داو هدودحوو

 ميدق عا ردهصتم لبا تول ياذا ناسنا هكتو ساوا مولعم (ةمه#)

 هكرذاكد «ذناكما هضلأ هو حبا وسل اهيفل ضار كنع عدف( ع) كارد كنىلاغت

 بلة ديدىدةذنا 0 دوما هكركم(راضمنالا ةكردثال)ززونس
 ) "قانرك دع لاريال) هكرلد ديد رددوه* لاح ىاضتتم ةطاحا نو ديو هلبأ

 بيغو تحي تاد هكر زر ذ ماركه يضوص رداهضافاى او]ها ىف ىسسدو ثد دو

 ًاهناةل اوس قار داريم ندئاراعاودويقوار ءمندتارانغو تاراشاةكتن وه

 لاكسي(الع ةءنوطيحال) ردل ام كل روك لقي زطق انرعل مف تانةصو

 زبد ندركشتو لمأت هذنغيظل تاذ: ئدتك ئرلثا هلت هطساو قو تفأر
 |ادركقتال) ىد نورا رار (دابعلاب فر هلباو هسقن نا كردصو) بود

 00 لا ل ا ا لااا ا ا
 ِق ١

 دسسال

 فال



 هدزاوها ىند قاسم ةرييهنن "هلقصمد ىدتليقريسا ىسةرئادهدكدليا لتقو
 ئرلادف هدنزاك دلبا ضرع ادذ هشربارسابلوات وديا اسردإة عمى أ لماع
 هردكس زوري ىدلبازراضعا هناتضن زم ثرضخ رودس ينو ئرامذلا
 نديزاةدلوا ىفار هش راندرللا ىدازيواهر هبارمسا لذا هدك أري هرأزت وان
 هن ةريصت ىدايارارف د هللةصم:مدقم نرعلست ىجلمم هدنرو « م نوك اقرب

 هنفرط هللاد_بعنب ساسع نالوا ىريماهرصب ىلهدامول ىل_ةعم هدقدراو

 اس3 نم ترعضد هنن .هدةدلوا راكباط ىلبم ندتفر طريماترضح ىديشمزاب

 رارف هماش حد ندنا هدصكو ميلست ب بتايسحلا تدق ,هرد كب زولو نايك نع“

 نامر ةءائهم ايغط كناريما ترضح سد + ىدلد ارارقهدنتانامةس ىلا نب هيداعم

 نيوناكلا هللا تن ىكدارب هربا دظ نب م ىردارب رلددلبا مده يشل بألا

 ىانا لزم ىدند دابا نارخو مهرم كل اقعوادنوا مهرد حاقربو ٍ

 نلالدت نما هنئايغط بودياروهبط ب رح تالاو حالس ندنس هناخ هدمده

 تبرغملاع (هجرت) ردرا مروري رةتوداشلا ىدورتما ترنضح هدقدالوا

 قو دوع لكد ردرو نم دمع لَوأَن ركل« نب ىدوعو مصو كنج مدروكه رجا

 قسولا لمحلات نذل النحو ده هانؤربع ضمدتا مافيا( (رخآتدب)

 زمنروك عن ذام«ءلوائ ان هشاسنكل رار دناتراشاهرزواق جاوا هقشد ىدبوب هجرك .|

 رار دلوع كءدىددوةوىدلر هرد.ضام تدلع (ُضِقْبن) ١

 ردشاوا ىلوق مدروكنص' ىرا اومهانراك( هعرت) روكا اهْمكَبلسالا ف

 (قطن)ق يو لمح ل الفوط

 تح

 قفؤهرعغ هللا دم تناو دب هب امج ع نما دسم ىدن' كد عمم 1

 نايرج نديراناسما هذ ”راكدربو ربسخ ىساسب روهسم كي هرواعم هد مأسش .رغش 2

 ردلاب لا تدب هكرددا سه قلارخ هدنونو ىراك ايدك ام (تيابج)يدشالا
 ' نس هتاريخت هك هللا دمج و كددب اددمسم ىانيند بج هكم سس ) هجرت 2(

 1 ْ قفوم ْنِسْرلفا
 قدصتلانئاغلاالثمت رجدهب هن تنزامم نامرلا < معطك

 هياقرانا نامرلا لكن ملردهويم ىراكديدزانا(نامر)رد هضسن د( هيطعم)

 : نالوا او نيدغلوب ىرشدّةع ردكعذ ىدلياانز(تنز) ردراشعد( نادلا

 لواع رصقو رد هندك ن ربو هقد صل فانز دلع اف ن دنيا لعفت (قدصتم)رديطو
 : ثاانا تف هده وورد هخخ سن ىن ذ ديب هد رق بسكن 3 ومالا منك ع)يلدب

7 4 



 ان
 مدعم تسع

 ىدلبا فلن ىزخادصا مزيردباريزرد هيوبتتادزغ عوهمدا رم ىدليا صيص## |
 هلج هل_غاوا تاوزغ ءادتنا نكلردقوب ديبش ىركحو هدناهكردثبع كد |
 شب ركب هرزدالوق مدا هيوبت تادزغ هل (ه«سّرال) ردهياك,ن دتادهاجم |
 ىدلوا عفا وت رشامهدادعام بور وس عو رش هداهحج تادلابهذا ارغندابول واأ

 قدنخو هظيرق ىو قلطسملا نو دحاو رداربكر دب ىلواو ىربكنهرمشع لذا |
 جيهردب ىازغهزب (هجحرت) هباتو فئاطو نينو هكمتثو ربيخو |

 5 .(قطن)ىيرط نما جش نوحياناريسئدملاههدامت«قددصرانىداموق |

 '.-.  اهاعر تح نضافاءزاس' اك#ب اهاهدةعرتماهكنود ْ
 زخردنالا عفا ءاعما(كنود) ردشلوادراواباطخ هي ئعمراحنب ىمومرعشو |

 | وامر داوعفم ندلاعنا (عرتم) ردعجار هس كىريخ(اه) رديه اكتلعف
 رديعاج ثنؤم(س اك )رولا ديك أ: هدانعمدكىكص (قاهد)ه نسانعم |
 [|| (ءاضيبنيعم نماس اك ) هدعرك تيا ىحردشغاوادادعتا قاس تائنؤم |

 ةيااقد لبعض كتم دقمتسجصم (فاعز) رديثتؤم كضيبا ءاضيب ىدلدادراو |
 هلزوه از هكرولكى دهنساشعم لئافاقلطمو ةلواريثأتلا عت رمساكو دلتا مس. ظ
 (هجرت) وص كزوط هدانز هلا فاقو ىاؤ مض ( قاعزو )ردّتغل خد
 .قاعزب ا ىن در دامئاةرهز و ماحولوطول ميك هلالواشلا |

 ظ اهاس طقاواماهدقا دهب انقالام ىرتام مولانا ظ
 'رسكق اضرع(طقا) ىك ران ىدهيدشان(ماه)ك عدمرسكق الوط(دقا) أ
 هدولتاقم ىانثاىعي ا ردن دلوا باب ىدي كنار در دلان(قاسإ هتسانعم |

 ىعثد هلتكرح ناك هزمالوق رئاسو قثورسسكو عطق هسرديااضتقا ل ةررطهنره |
 *ب ويخاب عه نالوا قالمزب (هجرت) هلوا كم دزر ديال الهو عةرودزو عفد ظ
 ! .(تسب) قانا شايزر دبا عطق هلأ هنره ٍ

 قيثولادههعلاب سدلادهعو دياملسو ةسغمابرحىرا

 (قينو)رولكخد هنسا_نعم لصور دراسي د( ناس نال سانا) كت مالس (لس) |
 مازكى انغاخ مراج ناسا رارك نا ويد رظاف ترمضح ( هبةنم) كه قث دعم |

 ثيدح مّدقم ندنسولباقم نيفص ىراب انج مالعلا مهنعىضرو هبهجو هللامزك |
 كرد. ترضح ىديشليا لاسرابودباى ريمازاوها ىف هنسكماندش ارنا

 سدةنب لمعم هلكشيا دب تنايشنت ناها قوط هنتعاطا ندركو درعه دنتعجد |
 هبلغو هلئاقدو هلءاقم بوراو هللا ركسع رادةمرن بوالوا نييعت ريما ىابرأ
 ا
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 (هدئاف) رده:ءانعمفامصع هس .دلاوث داو لصالا قردتعاطا مدع(قوقع)

 ندتومر دندلاثماروهشم هد هثالكةنسلاردكعدهشا.قاربط هكس أزل قلبا

 | | هش هرم بغل عماج ىىولع فدو ىك رواىل اللف ىحرددزئابز ردد :ولر دن اني

 وارسو: اخ تسد .سردداخ ةاك عدل اب تسارع دره ىور بآ ىف رعد## شوعذ

 ْ نم هادف نر لل باس 0 نيم مدور اكيدكم اهدي د

 هدس رعودارد كس نم تس دح هتسعخ بنذ اره تلرك ول معدلي دما

 ا افع كافعولو بسحو هع لاحم ويا دفلادفدقل ءافعءافصلا ىلع) شعدداتسا]]/

 ظ ىبولوا مسد قاربط هن شان هنامز (هجرت) ودهئساتعمنا ردود ( ءافع) ّْ

 قوةح نامز نكح دردامغجورو> نامز ب نت :

 قودصر بع ديض نيدص لكتصود# قئاومريغ هيفقيفر لكذ ||
 ١ هدنامزرودوج ىدلوا زغاوبهديما هر ١ قئاوم قيقره دنسه دمدوأ (هجرت) :

 (رخآ قطن)قودصرانأ|ا
 قدط ع نم اح الاى مجتاناموب ولا د هدادص تع ناو قددص ن . هأم :

 ميدقن ( مثا) ردهيلصو(نا)ردشليا رداصاناطخ هر هديرب نب ةدسع ءعربع شوا

 ةتسائعم تعاج هدنؤت (قبط.) ىثك نالؤرم نط را تايد ك ل يضلل ”لعفاهلوجا ظ
 هملوان وكجحرب هدو قلبك بو دق نع ةسلواةد لصاح قداح (هجم) :

 ىيدصرات شوناوسن[ا
 قاعالونا وبدل وُ نس لدعاشاطشم لي دنملاب محلنا اذا

 مانلىزب قعثان هدنوو قلغاب (ليدبم) كعد ىدنلةعئاب هدئزو ملكت (ملن)
 قددلك كن ود 5.(قلع) ىد ومق ىابعلا باند (باذر 20 لح( اوص) ىكب 01

 ه«سنوط قهءانؤا ميك (هانجرت) . ى؟ نفرزو هينج ىناقرطو .ىرومدانو

 قيلط رواد ال غتو نابودةلحزلوا عذام » بويمروط هسنيىراكىنعي ٠ْ

 قرفوا سانا! نومرك.ةمغرل د“ اوقلح دك سانلان اف سدكنال

 | فوخ (قرف) ردكميد بولطمو ديما هدنو نكلردعاهعن ليم( تنغر)

 هخغددر غابوا هتغدمواان .للا»زهنامز كرش فو رغم ل ك؟ر(تلأمو)

 ظ هرروا عيطو هعإ . ني دكت و (هبجر ( دو دوار تانفتلاوماركأ

 ! (تد) قمع كاراو ىلطم ايرديا مارك ندور وة« قلخ ىدلوا لوما

 ْ انةترطاشغلخ نماننلالو د اهقيذص انار دي تكرتام

 كرذيهذنول  هنحركاوزولوا ف اومن ودينا كيونقرب ةعاوج لا (مدنل



 ا

 1 قرهاظ ىرب ردهغلاممهدئسانعم قدايصن دئسهدأم قدص إب راهغص لوعخ ا

 قداص هدلتسود ا ةاطم قيدص دوخاب رونلوا فرص هتفادص ىطابئزنو |

 مدروص هد دةبرع 23 (هحر) رولؤا تمص اك قفودصنولواهتسانةعم |

 قداصرابربر ديمراو هذناهح « نب هكرش

 '  قوتالاض-مقودص يي دص جن ادجوبال ناب زعاولاقذ
 سنح كف (ضس) ردزئاج خد ىطوقس كنت نون ن دتظغل(نادجول)
 | جد هيهيصخ هكهرانعم نا ردم س سرا هياخرد هطرع هضم هياأت ىدخاوو

 ْ خانشتضام كي هطرع (هدن ف١ ردراددنعم . د ىسكيأهةنونروتاؤاقالطا ْ

 | قركمنغ وسو قرغهرازنالواه دن اردهنازهإء هم روم دعدن_سراصو
 هدمسرأف رددعساىخد (هنأه) ىكح هضسح و رارد خد هاشرخو ضئقو

 هدب هناغبافو ر دراشعد هقوذ هيهضس هدئاييصن سلو رد هغرمو هناعرج ||

 نولوا هتركرب كيدلا ضس ردطلغ ندهنسكناخ نالوا ىسسراف ىسكرراريد ١

 | راهطرمع ه هكرب هدنرع سورخارز رداثءروذلؤا بريض هدمها ناي ملا ىدس أن
 | اذهلوروغارب هطرعزولفاهرزوا تسار طخ ىثوق هود هكر دس رعى دوو ش

 | نت روتساو لادةكلانراق هلكت( قونا) زر دبا قالطا ىم هسشكنيثالثوبا هنككرا
 | لاشا ناناوا برض قؤالا ضب ىبك هر روتيد جد دنر ناوذساو |[

 أ زعا)رار دبا ليشعتو قالطا هيهتسن نالواد «وجولا يدع رهو مكجردندهنرع
 أردياءاهتها هدكلي اش اوركسس ىسهظرعلاترق دارمرل ريد(قونالا صب نم

 ظ هكر در اثم وا ن ديورمض هدئزنع سد زغاوزم هر وك نودكتارلق اصرزاو هرلرب برضو

 ْ هديشنامملوأ قادحوزاوحم روك هنغيدلوا اراتخ ىءامعمهءاخوردكعدر دمانان

 | هليسلواهدام ىدوحو زونه كنس هباخاريز قون ىلامت>١ كملروكر ولو ادزتابز
 | ىتدهسلوا ردراشعد ىند ردقون ىكرا رولواتغج ل نحرخ 'ىدردلا#

 ْ ليصاحرلد دب ديد ردصاخ هب هشام زموا هباخء دو تور داكدندنزاراد هياخلر ونمط :

 ْ ىبحاص قالخا ىلانءموو ردقونا ضد لظدع هكرد هذ همتررب فودض َتزع ا

 ]1 تماب' هعد ادع طن نيَدص ىلع يرد دع دتوروةكممظن ى دمداز ىواند :

 كتاعتعو سكران ادن ئيادغ قون حرار همذ نماراشا نالفوور دش :

 « لانرق ىريد قون ىش ىكدارلي ديد( هجرت) قودص قيدص ى رب قفاومر ان ىسيرب
 (ركيدوطن) قفاومراب ىرن ىمهطرع

 قوم -تامزال قوقءنامز هنافنامزلا سأر ىلع بارت ْ

 (دوع)

ْ ْ 



 ماا
0 

 ىدليا قاسريعدت هسلبا عورش هشدارب همسكرب هكر دكع د شاد أ ناسمرد نمادو

 ىدليا نايمرد نماد ىدج و ىدا.غص رار دل اهرزوا مورراندداةعمرلربد د

 هرزوا ىناانئاشا نب نيراكلا ىن-عيلايذا لاسرا هدراد ضءدرواواك ميد

 رؤلوا هك رتشم تغل ءداشعم ماا ندادضأ قلتلي: شيراوسوبلا

 هئسانعم ةأمهم ةروشم ىل داحر واك دهن سائعم قوغلافو قمر وزادك ىك هم همثز أ

 هلغلواتةح هدئاسنا ىديسكمارذلا (قاس)قانا(مدق ( رالاحنداسد

 مرروك' (هبجر) ردشلزا هدالاب 70 دع ندهيعامه»تاثنوم

 قاسريمشت شاياالاحهرزوا كرادت لوا قالطنا لواورتايوك اس رقيرهد

 قاسايدلا ىلع تالو ب ىلس ةيقاسن اندلا الف

 هليلوخ دهراحر دفان هدئلصا(قان) ىكص هديزر ديلبامقم تيمدكى ريد( ح

 تيس هس ر هوهعط نينكا اس عامحا قغاواتاقث تعيس ولكم ةرمسسك هر رخآا

 ىك( قاب هللادثعامو) ىدلوا ىحال هفاف نب وثنان دوم اوا فد ىنداهلغلوا

 (مجف) رولوا ادب ىاطوفلم ءأب ان نوئاوا عاسشا هةيسن هفاق تايب

 لراىفا لكحد هرهد هدهدنز هرولوا توف دكهيهديزر ةاكد قاد ناسهبج سد

 ( ركيد طن) قاب هريخ فراع

 هقول نز هللا اف ابان ساؤاندلا لعف ا

 عوضوم نوجي|ءاركتساو ترغث راهظا ردلوادراو هدرا هم ركتبآ( فا
 هموعذم ٌءزههه دس وز جر دياداربا تغل ىلا ن دش ها حاصص تحاصر داما ر

 ردوب ىراترود رولوا قالي وذت هكرزدب ءرعمىج ماو بم جن ار دهددشماؤو

 قيقا هئيامساكنأ ف ةول هنا هج (هجرت) فا افا فا فا'فا' فا

 قملا ناوا ساتر نادك
- 

 هقوس نعو اذ كم نعد ةعاس ئذةتاماهموذده:
 معو هديضأم مهرذهساطةكرغ هدانعمو نرو مه ىدرعمز دعجب (موعه) ٠

 ردهاشدا ولصق تما دلياف عراف ةرار دبا نس كعرا هصنور ددرئابز هدلستة سم

 ىومه (هجنرت) ردكميد قون لهارد هنسانعمناتسدريزاناعر (هقوس) ا

 (ركمد قطن) قشرولوالدناسكيواءاس دك عيش انامارآ مدرب

 قود قد دص نم له شانلا نم نم دهب ىل نع نمل أساتيرغت

 مدلياتحايسرو دارو دهدّس رع ىنعي م دلوا دعب نير ددلبا همم م دقت( تح رغن)

 1 4 د

 / (قودسو) ليعف (قيدص) كود ىدلكت سار ئعب ىداوا ضراع(نع) مدن ||



 نحر

 هسريددوخاب ( هجرت) .. ىديشلزاب هريثكجلاوق ارثادهنججوب هدنس |
 قسافرولوا حاتسك لوارج روس ندرب ىغادا. با «راياز اين ىو ئغقلخو قب
 قلعتءامسلاراطقا موك: جىندجول ىنغلا ليحلاب ناكول  (ركيدوطن)
 ردإدب نذملكتم ءان ردقعشلا, (قلعت) هنسانعمرراكر دبعجال ارطق (راطتا)

 ١ قلعت مدراب ادمن هداهم ليضحت هسقيا ىلا: ةوليسركا (هجر)

 قرغت :ىاناهرتةمنا ةضدهب ىغلا مرح ىتحا قرر نم نكسأ

 ردييسيمراف درخ دكر دلقع هليارصقورسكو هله وم عبدقت (ىجح) دءراج (هليح)
 انغمورحم ردقلدا هسرولوا هدابزاكذو لقع هكردقنرههدك ذو لقاع( ىلأم)
 اهوقزريل (ع)هدار فرح 0 ادهثحو ردكعد رديزدض كرب ريرولوا

 ىدلوا ن دانغل :اعىلو معبإا دعمك دنع «اوتزرام نيح ىلةعد

 43 اىطن)ف ةرغترارايازلوا عجدضو دع مو رحم

 ىقلاح.ىلا ىرما تضوفو دلي ىف هللا مسامع تدضر

 قالخواردرظانهدمراك مدد ىذار هيالوم تعسمدلوانب , ( هجرت
 قباهف نسحب كل ذك دي ىذم اد هللا نسحا دل

 (ركيد قطن) فازرو ان ةطا هنيرليا دياي ناسحا مورد ثايان دازا (هجرت)
 .قوددص ف وجال هلءاعو ىلق د .ىعبقي تنك دقاغتا عم ىلع

 نديسر أفرد هلت (قودةص)ردةلطم ةسر وأواهنره فورد كفرط ش .ول(ف وح

 كول زاب ديد ىدبيا كودنز ىلصإ زدروطسم هدةملاخ#م تايرعم هكر ديرعم

 وسر در دالم هنل أم ىسعابرو كناشاب لاكنيدجا نيلقنلا ينم ىوهشم
 ل لكد قل قاودادح ىبهتكتو نبع اوك كد قدح قطف . لوايكمدئانهسرأو

 عماج لكد.قم وقوا شما كلين لعدكمدلسإ «ىدلوان كم بج عفر هلاك عج

 فوديا بيع هظوح ىبهدامزه هردولعت نيح مود ىععردد كريمه فورا

 زلكب 8 هسلبا لاوس ءدنامكا ىدصرو اضرهءاوج هلة ءحا س هنا

 (ةجرت) ٠ هيلعدللاةجر ىدرار دبا تحصن ويد لواريضهةسمرةءج ندلاانوأ
 .قودنص هع ع نظر ديناج وردد هلع ملعر دهرزوا تنعم

 ف ةوسلا زعلان وسلا فت كو دب ىم هيف للعلا ناكتدبلا ف تنك ن نا

 ورغم هنيزلوا مسلوا ةدقاقز رعود هل مسلوا هداك :(هعبرت)
 قاسومدق ىلع ةرعشم وهي قالطنان نذوتسان د دلا ىرا (رخا ىطن)

 د شغلرضاع ردلوعفم ندلمعفت ) هرعشم] ود هملصوا ع ئه هزمه كنك (قالطنا) |
 عسسل الا

 ا

 دليسسل

 نمادق



 ما 8

 هفرسناطش ىةااردندادءا نالوا بسائم هلكثر دكمي د ىلتج ع هدايز هداسع

 ردهدنساوه إناء خادم هناهير تسر هلكت اانوكر دشلوا دراورثاؤلد ىدلتإ

 (هجرت) . هتوقورسم لام هدندبادعام ردن هتك كان

 رداكد اا ىسيرغ كن اذكوج قفل ىلق 7 رر ل 5 باط ندنةطاو ل_ضف كنا دخ

 قزار هرالوقأ |

 قئاولان نمحرلاب سس داق دي هك فقزرلا نا نط نم ْ

 ةدكشد هلواقزر هيلدا نط 2 3 (هحرت) ىذا دانمعا (قثاث)

 © اها قلاخ هئسكلوار داكد + كةؤلذت ':

 قلاحنم نالعنلاهب تلزاج ىنونغي سانا نالافوا
 ىدياف ( تاز ) ىج كعءراضم نالاعفا رد كعدرا ردنا نغىب (نونغي)
 ىك لعن ىذرغم رده.نئتردءلءاف (نالعن) ىنوم كددضام كعدىد>روسو

 بود نءكم اد سازم هكردس اق قانا رك ديد سس وبابر دقو رغم

 هوك اذان رازفا ىان مع كدلات هديس راقو دهب ردنا 10 ىلرع

 هللا هلمهم(قلاح) رو :ثوكحو س ادم هن ىصشوت ايدج راريدىد ' شكا 1

 داةةعاولد رز دبا غب سانركا (ىعنإ هئساشعم يظع لبج غاطلو ||
 ىحاضصأ هديقعداسف هّللان ذ دوعن هكرولوا شايااطءرب ىطانو ىوشعم هس دلبا

 ىرلش ءاوان كنتغانأ هدا لئجرب انوكسح هسنلوا ليش هدزهاظركا بولوا
 قدر ةكرزكم هن ةئسك ن سود ىاسشا ندعاط ندنسس لوا بولأف بو.عوط

 ىسهلوةغم تيه ف انضنا هادا تعاود_ماؤب هكر دك زمان ىلانيحا نان
 هئردة سوس تيه قغاول هرروأ عاط ن نيدمرب هدلاح ىضدلوا سيال سول أن

 تماعَو اوك ةظوكش لوا ذكرا شكك قالوا تدني ,هيلدشع ةراعتسا هلبا هسشت

 لمح ىنىنانةح دانّتَعا هكرذ ازذاول نالوا :قنال ةنمو ومسار زازا بانتس ئمدايو رخاأ]

 هددعوة:و قرهقلزه ءازيشو ءازرس هرززوا تناتمنؤ ز ونط مكه دنا بواب حاس

 ءدر وم ئديأ د هدانفع هلءلَقا مدع رهظم قيقح ةدندباقع ىعيمدقهلز

 ىاسألا بْيَس ىتد هسردنا ثيشتةببش ةرورضاانزكأ هيلوا لا بجومو
 نيافنتطادملاو ىل قيقح قرار ىطعمو عذ ذأم بويليا كفئم ند: مجول اعطق

 تنم ةناغ ىللنو رذقو صا هلءارف ىتد نددمةلهلا :هقرخاربز هيلبااكرش
 اكلم بهو د-_واطم كنا قاوا 000 500

 هيةروف ةومماث د ىذ ترو هدار فرج ردربجغرم ىلتاف (ئداعلا نفدحال .ىجشرال ْ



 نفل
 تح

 ذولدا ةدتئلجو ءاةلوك لابن ضرارولوا شدا ةصهءلق شوخ هن (هحمت)

 فورم سد مدأب !تفلا :

 ةقولأمى اساواحامص ىمع وب هفولعماانلاج اس هقرط 1

 شارو فالو عت ٌسِعاءلع م ةواعم) رديعجم كلج - هدانزو تاك( كاج)

 ندمغناب داما باع ءارذياطخ هضرارد هبطاختهلبارنسك (ىع)
 تمالس (ىسا) ىكا ىراك ديد ايوا هدن مان د لكا ردفوذ حم نون

 رهو رارتمم اهكءراز اعز دن نكرذيكه ضك بواك («عبرت)“. :رزدكعذلوا
 فول م فولوا اه تش ل

 د“ ( فاسقلا ) 0 :

 ' ىداصلاب بداكلا نعنغت#+قلاحل ا, ىول ا نع نعا ا

 هلا ( نغت ) لوا ىتغتسم ىننعي ىنغ ردرعان ذياب: تدر ددايازنسك (نغا)
 قىعوقلاخ لوا ردنفاكاكس ندوولاخع هل> لوا ِّع ( هجبر ( ردم اوج

 نإ سدح ددعس ديفح ترضح (همشنم) قداضان نرش كبذاكن يسرولوا ش مظوأ

 هكرايديد واوا عج ىءابحاودالواهد نو دمي اضم تدورب كشر لانج ديه

 ىاربهّم اضموب را هكمردتبا ذرذرمس هإدم رح هن ىوبث نا دناخ هيؤاعم

 ىدرديااذا فوندو قيقح ةسنلوأ با رشا هلع هرط رب نالوا سام تمصم

 ٌقااخى لاح كدع زلؤاقيالثليا قازرتسا ندقولخ لوم داوم ديوك د يد

 ةدقدلواحابص كا بوتكمزب هدتراكدلبا مارباةل ىديدرولاس شوخ نددرع

 ندنرل مرتك مرح ىرم ةرزوا ىراداتعم رلب دروسون درو لوا لاسر اززارجم

 رديح ترضح مردي هكرايدروو رايدروةكسح دغاكر ب بوي هريشط
 ٌكدياتءارقو هعلاطم مدل اوبىدغاكوب ليطخ كلب انبربك الا ناوضرا يلع

 راد دلوا غراف ندهخروربي رحت سد شارا تن تردول' هكر ل درؤك هدك ديد

 نكلرذ هرج حبست نالوا ر ونام ديزامت حابص هدنزابن ىمادانيد(ه ذئاف) ا

 دج ان دمس ىلع لص موللا) ر دجر تمون د ردمظعأ رب ريسك |ىد هءغي رش ةالصول

 ممامقلاموو خانت طاببف ريشتوءاو ماهي مركت ةالص د تان ديس! ىلعو
 ةباارتلا لموت ليلعدب ىلصد ابك لا عظعت ةالصلاءذهءاضروهاننم

 نيلسرملاوءاسنالا عدجب ىلعو

 فازرلاب هلي ارنع سدلف د“ ملضه نم نورلا ىزرتساف ْ

 هداعد زدند اح ءاععأ )ن رز كءدلوا راكدبلط قزرر دما (ةنيتسا) |

 هدابع

 ل



 قفح

 ردزاو مركسعارآ هكر عم د دع كب. ىكا مح هب ديدراثا لولس ىلا نب هيا اسمع

 نافطعَو هظب رةئو كالواهدند مق لق هل< ىريغ ندزكمرلرب مر ديادا دمأ هرلزيبم

 رز هكراب دلوارب بخ هي ىوبت ىوالد ىوساداقعاك | هدكديدرار ديا دادمأ د
 عاممسا ىريخوب مرت ارادرس بائجردقوب مذام نسر ديادا سم هنرهززط ارادت
 اراب دروس هبسدول هنرزواكراا هللا مارك ب احا بو دياريبكت تعاس يد لبا

 ارادقمرب بوريك هير هعلةرلثا رلي دابا ميلست هراركر ديح تريض> نب رش لعو

 لأ هناكم لقتو تعجامراركت ىدلناروهظدادماهكرابدروكمدكدلباتمواسقم

 هرهؤددذعزويتلا بوئلوا نييعث ن دنونامه فرط هلّسم نبارلي درتسوكت صخر
 أ جوا هئيرلايشا ئريغ ندنراحالس بويلبا ليمحت نب رالاوماو دالفاو نائز
 | ةيقبىدنلوا ليمحتايشا ادعامووص موثطررب بوذلوا نييعت هدر ةنةئسك
 1 قمغملا ىلا ندرلناورلي د لبا لاقناهرال < ماناكراو تاعرذا ىدلاه تون ىرلايشا

 ||| هنسازغ قدنخ هتشا رايدلوا هناور هربيخ بوليري أ هلو هرئادبطحا نب ىجو
 (رخآقطن)ردشخلأوا هدافاهداسبلا فرح وديا هدامون بيس

 فني رلا لذيو سأيلا يدملادي فن رطغلا ىلع سفن فهلاد
 زديلغوا كنهتسكمان ىدنكلا مشج رذءلرل هلموسو ةمدعمرسك( كي رطغ)
 نرح تن ّدش (سأب) ردروت ىععأ ىردد هكر دم سان كن هلم سوري هذدع مشحو

 هغرطغناشاغبرد (هجرت) . رينالواقازوجواو قللوبو هعززم(فير)

 فالمدرهدلبات تشو س انو لام لذ. ىدر دباه فارشا لخاذ همضلوا

 في رط ماديا ميركر غاب فيغخ هل برض نم تلقا
 رولفامزالو ىدعتمرو يدى د ىدلياو ىذاوب ضال خر ذه دنت مرك ا (تلفأ)
 ردهنسك نالوا ريثكا ىداد>!نالوا هخ راو هنسالعا ع :رددل اهلهم( فن درط)

 هسكرب لكد دعا مك#يرب ميكركم ىدتبا صالخ ن دن يغش بريضنا (هعجرت)
 ظ “ (ركيدطن)فارطا وج هلفادوخان

 ةقورعم ةفول مائل ضرا هني هفوكلا ضراب ف يسأل دحان 0

 هلي اربع ترضح هكر درهشزب ( هفوكسح) رداير د با ةبارتسك (فينع)
 | هدنرعرخاوا ىذتمم ترضحو ردنارخالاح ىديشلي اا صاهو ىلا نب دعس

 ىغب شءاوا تقلا (ه ولأم) ردعقاو هدناقخد ىنداهش بو ديا نطو هدنا

 ىحاص هيبط حار هدشاق ىرشخعز (هفورعم) زدكعد سشاوااديسراتسود

 ىدئاواريسفن . هليااهيط (مملاهفرع) ردهئسانعم هحيار فرع هكردشعد

 ىل و14



 الك

 (هجرت) . ردندلاثماءدلي درت هغتالا عررديادافايتساداك عدى دتروس دري ا
 بح ارئدلوا به هليافنا غ عر هك هركص ىديادرط بويلناكرتزآ "5

 فرخز ىدةراديواكو ةيرغىلاريضالا لحاو ١

 هبرع هكرد هليبقرب ندنرطبدويربيخو يِضن ىبهكججر ديلايردا له ند(ريضت)
 .(فرخز)رولوال داو همال لا هيلع نور اه ترض ىرايسن سر درالخ ا د

 هدير دسك دنيا زو «هينزود راربد نك فرخ نم ىدتفزو شارا
 قيقح قد 5 كرادردكعد ىدياراو ىراةناخ ىلحءزلرنا هكرددا نهاد نبيه

 ب .رغ ىريضن (هدرت). .٠ ىدنلبق ركذم قص هلرابتعالزتمنودلوا
 فئلاخ ىدلو اندر هناي نفر هي عهئداي|

 هاربرا23 لك لف ع ويعإ ايراعرذا لا >7
 قيسنرداحرب هدئاروعانو هدماشس ةن هادو اء سربسكو هلك (تاعزذا)
 كبكار (فادر)رونلفا تبن لحم لواراسج ءدرادلوارددلا ارق ىع رذا
 روس د فهددر ه.هتسك نالوا بكار هررؤأىئس رعاضص كس هءادِؤ نس ةقرآ

 رد هليج(فخا)ر دب اكن دئاويح هكيونو لبق (ءربد) فدادرو ف ادر دب
 هنيبربىرب د هئاعرذا ه خروسهإةلادر( هجرت ) .هنسايعم لوزهم ن وزو قوق
 نطو هداحم مانعرف ندنسيحاو هذ . دمريضن ىب (هبقتم) فدا م راي دلوا

 هكراي دلي ادبنغ هيو لا مالدسلا هيلع زيمغيبو مالسا لها ةدعر هني توتارأ
 ىند هنري ذهثو درظن غطق ت دنر اكد ام ناقمو هلد هلذ اًعماعطقو راءدباتعاطا هرلثا|

 ةنس ىتجوأ يقرشالاب بعك هيأ دهعع ضمن هديرو سمع نامْررب رهيطادادما

 ةدزع تعكرايد لبا دقع ليا رانا يَدهبعوت بوديا لاسرإ هب هكم .هدهتر بش

 خب سو ئدابلتق هباىوبت ما ىفاهليسم نبا هرزداروك ةسهجوهدكد لب
 يضنكإ هدعب رلب دلوارازك ٍرامتٍنوِراو هناك ديم هنس يعدرد م مالسبلا ةيلع

 ءدن د كنا ىدبا مدري و ناما ندب اهنيك اندر اعىد هكرلبدر وم بوراو
 ىرانا هدئددوع ندهنوعمرتد هل ِكِلَراإَن هضانورع مك كدب تناعارزساكم ,

 شا نيورع هدانا ليارإب دابا لوبقاره!ظريضن ب ىذسوب بوب دردشأبا لتق
 هززواىرارف تداعسر سك لو سب تانج دك دقمج هبنبسالاب ىتمهناني بولا نشاطرب

 تدوعهب هرونم هدمه بوروربخ مالبيلا «_هيلع لي رح هيلبا ل الهواقلا

 كتئما دوك نامعااكن .بوروب :لايسِزاى ه1 بم نان لاغردوراب دروس
 ىديشلرو تاممنوك نوارل: درو نامرؤليا قنورجزو درتنوستك ن دن در

 دمحم 0ك



 فلل

 أ ىدانامامثا نود ىو هكراز دا اذاترف هنوكربر د مرلشا دنرةدود مد هلئانوناذ

 هناكؤل نونامهرو ض> توذنأ ل: ىف كح لاح ردهد5 دة هرمشط بوند

 ًارديالقن ندسابعنبا نيدلارصان ىضا (هبقنم) رايدايا لاصيا ىعوطقمرس
 : هذنادن ىدذك قدح ىدوغ تودبا هعماعم ىدوهزر هللا قف امرت ةكر دف وزعت

 نكس نو وتس قكثنغ ردن هغفارم هدروذوةةاعسروذ> هلاكلبا موف غي دلو ا

 داع هدنراكداكه ب ىوبثروضتخ ىدبا ريد هراوهنغكت ودل وا ىذار قفاثم
 ىذار هلي قفاشم زاباذإو وع مكحريخأ ان الم بواوا تنأن' ىئيدِلوا قحبرت ىدوهي
 ىند ىدووج هرخ .. الان تولد مرولوا هتعقاىم تؤراو هرع تايد بوياوا

 زازواىجحد ىوصخورب رقت ىدو# ىل ريم كش دكة ىرع روح

 هدكديدك دنا هعذارم ىراْرب زشمدم ةدياماغ "تانانو هر ظ
 ىدعُم ىدايازوهظ تا ضمرب لدبانمقو ررسرادةمرب قى دبا ظخ نيرمع

 ىدلك بوراباذخا ىئازنلا عطاق فرح تيسشو لخاد هب ,رلهناخ تولد عرؤاك ْ

 هةكذدرومو داياكذ ئس ةيقرن دتاح ةقيردلبا هيقر برض كقفانشم لاحردو .

 مكح هيو ىتساوعدنب هيهنسكن انيطفا ىذار تيك احلا ,كتازيمغيد مكحا|

 بواوا زان ىءهعرك ( توغاطلاىلا اوكاسحتننا نودبرب 3 مر دبا لصقو ْ

 برقه قؤراف اذ هلو ىدليا قرف قنايم لطاب هلا قرع كي ديدي بج
 ادم اتىناي سو ىراخ حراش هكردروب نع تءكدا م ولنا توغاطو نوسناوا ||
 رشدان ئددسوتد ىديا دويلات وغاط ىقل كعك كربد ٍ

 تفاةشأل'حونلا نمنافدهال كقانرذدوسالاولاهف. - ْ

 رر كت ورثم ىرددمرد عا هكرذكعذ هلدالرت هدانءمو نرو ى ؟عد(رذأ ٍ

 ىلءد م نو تاما دف( خون) ردةودهدعاركت ايآ ىلاثما( مهرذغ هللا لق) 1

 ةدجاراتدد ١ هه 22( زدكعد قداوانغش (فتشنل) رددابزفلءا فضو ١

 فصاو ىفامل هلوا هوت فوتدبأ «وقهزين ىزتم

 فنالا ةدعر نلعارو د دهب ايظا اه م 2000-0

 / 1 راد كعد ىدليا هلق هرزواىزللاح هلا حاسم ةسرابلط 312 ْ
 مكنعظ مون) كرذكعة لدنك هز رخآ كخوك كديا لن ىعت رده دزواودذفا ||

 قدا در (رو- دإىدلوادراو نعل ئردصمهدنس هجرك( ىكتمافا موف 7

 دنازت ماغرردكعد دايةناولذ(فنالاةمتر)ىدابأ ىف هلدارحز عب ردالداو 1

 نر هكئدلا ىقنلتلاذر ايلا انوكىزلثا رديعبس نسال 5
: 0 0 



 اي .ْ

 اكن هرطرب (هبظ) لق نان ارود هلسم يد عن ةباجضاذا رخال فان (لوسر) |

 |[كنهمط دك سعت ننك_كرزدلو عفت ندلاعقا (فهس) ردذاض ىزوهدنو

 تدان هلوأ ميكدلا غيتنيكسكد كم ىخ ىدر دنوك اكا هللا لوز( هجرت ردتغد

 فرذت اهل نعك غس ىم د تالوعم هل نويعتنابق

 لاتعفا ندةسهذام ذ( ض )ود يقوم جف دك ىشكنايلغا هللازا م1(ل اوعم)

 ذكي د رولبريو ىريخ ق وعم ىنغي ةئساتغم راش تسي كى ىل 2

 لاك قزم ردات . لولوارخ ( ظوةد ضان مرحة غم وا ٌةئظَر *((قع)]

 الرا لوامدر ع ىو ءازسزدكع درق ٠ ىدأن عي ىزو كح اذ

 اوا (هجرت) ٠ ئدئلوأر [فعاهنقءلضاكنءرنس كه دكدلبااضتأ كك رحت

 ه«تقثم] فواذ ىذارق نوم قاوخا كنا « عباش هضكلوا بعكلتف
 || مزح كراناو بو دناو هروب نغ نفك يزل: اخ ماركن انحاز ماناريمغس ترشح

 يح بوديااقلا غ هئانم زدن لها نت | داريا ىخ درا هلبا> هل ماو مرت

 همرل هتاريمغد نولامش عبط ت تأ نذترودون راددلب ااكم هلادابرفف ىراز

 نوكرب ٍقْرِلددذ!ئَولسافي رقت مسو (نلعتو ىرانكيو كتم يلكراوبغأ

 همالسا نونامه بآن ىعَوطُعمرَس كيعكانآ بؤرونت تاطخ هنانكا ت يق
 بولؤا ةبافتبف ئمافسواذ هبادتخ لوشيزو ىلانءتهشسااريززولح هدب نأ عضو مك

 :راكلؤا توذيامايق هل شم نم زي هدتراف درو ود ىدلا ردات ىدخ

 ناح هسرولوا كةهيرنشنذا مروؤلس تذد دخن .ةمالسأ ندو تم هنا هللا لؤسرأب

 فولوا ل بضاؤ هبعكلاخزد نولوارذاض نولامهىغ ا ءدك ديذهرزوا ان

 :دا ىزيو ىدتسا هقدصندراَرب هئسكن الؤا هدنساوغد مزيمغسول كد ديد

 دلك ةننلظ غلبه نسخ ضرق زادقمرب ندثس دلت !نييعت هرلروسوافخو ||

 ىسلوازكم هش ى سات نقاء نكلردرطاخرد ناب ارث قذتل اولا شات | تعز اشم

 انةلئانونا قفر ىدلبا تلط نفر تعكم دك د يذ مرديا فون هرزوا هل الم :

 ىضار ديد دبا نهر ىزكيراضرخم قسد بعك م هز هن كولن ذب داعم دايآى اع ٍ

 .ايا نهو.ئيراخالس راب دمرتسوكانضر ىنداكا ىدتسا نيرا دالؤازايداوا ||[
 رالاس ىتجوا كترجع عبرات هكمصك لوا رايدذلا ىئانم بولد رمرارق
 ليلا ف صن ىدياراثابا دهعتولد زرديك ىدياىم هضك ىئدردنوا كئاوتالا

 ةنراكدلب توت ماج اتقن اج دعك هبا شار اظلدد ارق ع:دمربمدقذلرا

 هك ديال ب عك نيسسر ذيك ه د هرثدك ذتداكم ىنهي لم ايدل ندنري عك

0 
 همم

 عناو
 . ؟ييمب



 ىلإ

 أ ات «ديملات سفن امالا موق ا هنمات امال ١ ديرولوا

 نالوا. نم اهزسزايا فوخ كج ند ادع (هجر) ردي :دماكبلا غباون (

 فنا لثم رداكد |||
 فرشالاىبا بعك عربصك انوايسات تاو ءرصت ن اف ا

 ىدءكجصو فب ورشا يجب ىرردي (ةبعك مخ دصمر دكعنو دد] < ( عزبدم ٠

 كنس ةليبقريضنلا ير ذا ىه فريشالا نب ب عك ب هكر نو ةرشالاو باخد ىب هتك ٠

 رسيفرات بعكوج «. ندزوريشج مريس ميكبع (بيجف) .ردندنداك
 ٍْ فلاي نءثود |||

 ظ فنجالا لج انضر ءاودج هيارغط هللا ىًارتادغ ظ
 | نريوت شان ند هنسنرب(فيدا)رداودعن دو ةةسم قير ايددك قمن (تايغط) ١

 موسم يدتيانايغط يناعا ادخ محمل هننسكنرب ديو دز زوو

 يناجي, ىدلوا يصارعا بودباشورتشا |
 فاطلللاهديعيىلا حو دب هلق ليرب لنا 2
 ريغ رديشعلوا طبض هدول نزو- شد ردمدتزو نكاد لب دن (ِلِب درج ||[

 هدب ترف نايمه هللا دبعمدنابرمسنانز ىغانعم رز ديرعمن ديناب انرمج هكر دف رم

 0 ه رشدع' ليش ريحو:هدانزو ليئارزعو لشثا اريج رووا كيد .هللا مدا

 هكر درك كلمرب ردراتغل ىند نوب ىرجا هرزوا كازو ناكتبمو نيم نيراجو

 ٍجو.لماح. ردراو ىندولوق تماما ردد 000 المر دنذاهغب راكارزو
 نيماو . جفزو ةرموذو يوقلاديد#و ٠ هلاسرلا عمو. نيك !سوئمانو
 ترد هرزوا ئقلخ لصارد راشاداتانبث ادانوز ولأ ١ روب دىخدعابطمو

 هكراي دروس هدهاشم هر كس ىو ١ لو هيلع هللا لص مدا ب رغفمملاعرو نسأل

 ءليسول يلج تابآ (ىهتنملاةردس دنع ىرخإ ل هآءر دلو« نيبملاقفالاما ءردل)
 نو رسشدقنو نوءلغتس اورهك نيل لد دار ند جو هدن و رازدبا 0

 1 بورديأ لشن ند شانعنيا يروباسدن ماظن ىغندلوا ىمهعرت تب !(خوجنىلا 1

 ردماعافكلانعفاندغطلا .(فطلم) ردءدىدلوال زانهدنقح كلر ولن تبعك ْ

 ىدردنوكه نلتق كنا و (هجرت) رد هسا عم ىعب ديا نطل عي فيطأ :

 فاو هنئلث يدلنا ىلوسز# سومان ١

 فو هد ط ىذ ضان 6# ةلالوسر لؤسرلا سدقا ١

 ردبرك ال 0 قدردنوك الزي كل قال يدب اتسم نيش ا

000 



 مجج

قي كيتقبا) رذياتاتع .نكيدلنا لع هلمات ندهن ؛دمرضلاو:ندنعوو
 5 ي

 | مدمزي وجزو عي مدلوا نادركور بو دبا ضضارعا(فاهضال) ردكعذمدلس
 ظ تيلصا هدكذا#م زال عابشا نودي نزو ماتا بولوا موز ىكف رعار دكد

 ل قفاَلَدَعرولوا يك مب (ههزتج)“# ردراش علوا كن رق هنا ةرعمسك ادب هيراشعا
 طعم ْ فداء دنا وار دراو مري« فراع

 |... ١١ ١ فارالا ةغارا ىذهللا نم دهم انيمى أب قدفلا راكلا نع: +
 : قرين الرامة جاسم قلءترد هلكدب ةناانتىدحا وكري كنالكأ عاك)

 طاستلاو : نب مدئانبإ:  (هجيرت) ".نديليضفت لعفا تفر (فارا)'ندهتلخف
 1 فدايضوا موا نداقَع ىدروتك « هبىث

 2 قطصملادجا ىقئطصأ نهي لب نيئمؤملا ف .نسر دب ىل: انسرت

 رداعاف هانرمدك ك ناف ( ىطصم )ردي وص:ملوعشم (دجا)راربخ (لئاس)
 قالطا دال قدح ىعباو رديلاسعت ىحدا م هكه يئس غم ىيدياباخنا

 رملوا ماعشتسا خد هصيقت ىواد_عام ندتغبدلوا ع رشنداانعذ هدكلا
 ينم ىاةطضاو) هدنلب ذيدح (: ىطصا هللانا]ةدرئارو لوا قالط ند
 دجادك ف ودوم ىدلوا دانا لوا نايم تا ىدلو ادراو( مئاه

 1 ١ : فصاو ىف ند ئطضم

 21 1 ةمايقملارت نعي ارب 0 مخ جاز

 وه (هماقم) رود دنجرا دسراة هكحر دك دباعو ىوت(تب رع
 (هجيل) ردهنسأ شعم فوكد (فدوه) هنسانعم اب

 | فطاعدز نع ىتأبق هلنافوقو «هسان هل بلان ىدلو انو اس

 | * تفادعبملو اروح تأ. :لددجاهاةسءودعوملاابياايذ

 | كعدىدايإ تذدشو فنع (فنعيل) ٌمس(يوج) كبي دبات م لذ (دعوم)

 ظ فناعىداللو اهزس بيك ل زسدعرو جاب في وة نيلي اىنآىا (هجرت)

 ظ 0 ةوجالاك نيا نم !امدد# باذدعلا فدان وهاد سلا

 | سوأمندةجر ,قلدا يمأ ن ديا ذعر دمنا ةعميزيماهليس هغيصرل ءاذ[نم 10

 1 هنسدأمو دعم فوخركا اردكرتىوابماجرو فوخ ةوخ سد دجرلب ديدر د ري يك قدا
 ةد:تكنار دبراشآ هسأن لوصخ هسناد وةةماحر راو تال دوش مادوت ودحو

 هكملو ا هيسائعم نموه نما دو انوولوا تحوم ئد للخ لالقتسا ىف تسد
 ىكنرب دقت تافوخلا فوخادكر ونادادا مرغ5ةليازادد(فئاش نئابلا] ندفوخ ا ْ



 ما
 م د

 دمع نم (فوذكم) هلثوت ردهنساشعم ىلغاي عي دددسمو دودّسم زذاللا تشرقفان

 ندياداىم ردات ىلثم هلمشت كنا ( هحض) رد هضسنر دك د فورضم

 ا 517 ظ فودوم هللازعرولوا

 افوةكم حير فريص ضراعزاسومجهنردق وم قل حراعملافو
 ردرودنصم عج بواوادا ىع حورع عا وناردن ابكي هدانعم ها دعاصم( حي راعم)
 ىدئاواريبسغت ةلكنا ( موتعافورمصم سدل) هكىبك لب وت كمر دنؤد(فرص)

 || ديقرت ل ىنعيد# رولوا هنسا تعم حزلا مسندكر دهن حد حور لد( خبد)

 هبا لب وحتو هيلغ كه يوقحابرابوك هيهلاةرهاق تردق وم ككيدلبا هفداصم
 ايةتالعامالا انللعال كنامكس) رو اع ندهيبشتو لم هتبلا بودباه دن امورف

 اريزردلاجم هراج ىريغنداضرو ميلستويد (ىيلعلا عيمتلاو هو ىئول كسل
 رلس نيدزعد ناب هكحر دنديو رمض كريو ردراشع د( هاا هللاف 'رعنم]

 فورصمهديأهحيز هاواربازب ه تودق حومنيسرروك ه دجرانعم (هسجرت)
 1 انو وم ىأرلا نمل شل ١ ارمشاندقديب اسمة شم ني دلال دجا خال ارئاق

 رد.اوعفمكلعفر ديكر صحاخا ىزيبعت(لدجاخا)ردتموصخ ت دش (لدج)
 تقآ(فُق وم ردكعد ىدابا عورشو مايق ىدنكت اذا ابردضام ( رشان)

 ىدلهال دج (هجي ردهد_رو لوةمو فوعم رالوعفم ندتسوداف

 فوشكم ىذلاف دكت هبا ىأرزكة كم لس هوبش تدار
 نوف الوم نم تاما اركسلا وا هديسل امد ةقماخا بحصاو

 تنحم ردضوعو لدينذواو ءان يك ىد دلوا هجو تممحر دةموهدنلصا(هقم)

 ( تمارك) ردهنساثغم ايد هللارسك( ابحر دلعات فاو هكدئسانعم
 ىجردقلوا زاتمم ندتتارقا ل ثا هقراخ روما ضدءن م ركلا هللا فرط نم |
 روكملؤا مدمههتلهاتبخم .(ةجرت) ١ رددوا هطاحا(فوةتش)ردئاماركا

 ا فوة هديا قدح ميكدل ربت مارك
 افورعم لالا ليج أعسلا فو ويياريشتنم صرالا ىف ىدهلا ىلياد ىسمأ

 أراهتلا عبار سعشلا ثوناحدهاشو تنادهل يلد هدئاعتاو نيمز ىنعي)
 نابع« ىليلذ قوح كناده هرزوا نمر '( هيجرت) ١ ندكميدردراكشا
 00 (شآقطل) فور عملا هدناعم ! مف
 2 فدصالواقح ثاقناو «فرهي ل دعي نموتفرع 202020
 ار دفرشالاوا د ىمهمنك هكر ديان ان نغب ددلوا لتقف رشالا نب بةكرعشولا
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 شابا

 د رابورد هكردماب هنئاشت 0س : نالوا ا اودح ستر ذالاود
 رد هسنمال ىرت ردد هر ةاط سراة تلا ب اطار

 ٠ : :مدقم كروسان قواد هاو وزو فايزز دةقتا ذك ودن دي حس ةقيبوَم

 1 هدا ال اوت عي حاعم نطايردهعماس خت درد ردهدنزةدْئاَز قتاك غامد

 : ردراواهرتثك لاو ملا نين هددرصأب فمك رد هريصأت ىشد ردتوخرب

 جاضيا طرغو هحاسنم قر هش ءرزواق لوا شن نكلردوكيأ د هنطانتكر دمو

 دهدئس هياثم ىئوح كنهرهاظ هس اوكر دكر ث تم سدح ىربزدنويا

 [| ليضنت هكودهفرصتم ىفجوا رديت هئيزخ ككرتشم شح كلانيخ حكما
 هسردباماددعسا هدئال |وةعم لكفتع قازكاردل اوغشم هللا طاسنتساو نيكرو

 || يندرد رد هليختمهس رديالامعتساهدناسو < ىفا رهور كس اوردهركّمتم
 هلي د ما ع هلَمع هدتالوّةعم ردا ٌلارداىل هيثزح :ىناعمر دمهو

 رع 17 حش د دقو جدن ”ايجلاوزأ طلغ ةدهشاناربؤملا ودك ازد اوم

 كءهو هكرد هظفاس نشد ردشمد .ظعا ناطلسهدمسانلا صفاك اىرلترضح

 هكردملحم كلامخ هللا لرتشم سح ىاوان د: هو جواك غامدو رد.سهنازخ

 27 فيو نكي ردداخ هلايخ ىرخؤمو صوص هسح ىدتم

 رذمهو لا فرزات عوجو ردكمهو ىرخومو نم كنا دم هكر دما
 || ةمهاو كريد لوتقم نيدلاباهشزيش ردهظناح لح لوا كيوت ىتجواو

 دود هركشتم هلرابتعا طابنتساو بيكر تو ليصغتو ردربىصكمأ ءركفتمد
 نس بواد (تدبلأم) ردشع درو د هو هلبزامتع اكار داى هشرح ىاعمو
 تويلاناف هسة ن رة فلاحه رات يلم أه راش قا ستاى رعت ى رز

 نالوا ىرباغم كنهموهوم تالاحو هموهغم روص نالوا هدهمهأو هلججابو

 كالامخ فس دقوا كلاس . رطخام لكوج راش عددك ل دابا بركرهبظم هرزداروط

 ههشو بكا قىربعلدَا برتاوسامفالخ (هجرت) كلذقال شاذ
 فؤرعم ىذدضرولوا

 انوتكمز كل ابرصحاحا عجبرب دج الثتمم هيدشقلا ىلع هدرب نمو

 هئسانتعم لهاو بحاءدنوت (خا) نالوا ليد بوروتك لاننم(لشتتم)
 ىف (ليذ) اريد ىدلوأرم ه> بو دي طاغ هكسح قلو سوح هدمالك( رص

 رايره هدام هيون قالطا كن هنكوي سد ه.بلاق بوبمهلولٌقبآ !هدتوالتابو

 .(فوتكم) زدكعد زوالوادع هلو هكرد هبهسكن الوا ىئدو ىدنكت لاحو ]|

 ءأنإ
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 ْ يججرا ةنئمطملا سقنلا اهتان) بولوأ هداضرو مياستو هلس لقاع نالوار 23

 ١ بلسو باج كوت بلا ناملفمدلا ليصيش يسير (ةيضرع زل وتل زلا

 ىضار هس يش ( لع فيامع لم ال) تولوا
 اور اف)ن اهو هيلز ىذ سم ىسفنو

: 

 | لاطدام دعى قزحو اتخاو لاثثتءا هنعركرم (( هللا لضف نما غتباو ضرالا ىف
 نصةان ىلةعراو سك هين (هجيرت) رلي ديد هديا ف ارتعا هني زبي هلةكرح ىرا دم

 خا نلينإ ادا ندقحقزرر<وازلد اا وكم ف يعض ادا دمه

 00 فأر اوان . دلاو نمارب ادي هنافاريخ توملاا:عءهنياازح

 نددنالثءايشا نالوا. ىطرش ردك د قوج ىف اسحار ديلضغت لهذا ندوب (ربأ) ٍْ
 ىهص 2 محرإ هدانعمو:نروجد (فأدأ) ضدنلوا لايمعتسا هلأ ع نمهدنو 1

 انآ #1 يكصاروخادخ ةودهدل (هحرل) ردندانسءاعءافورأأ]

 ٍْإ ْء ) فاراوا نداناوأ]
 ظ .برتاوه قلابادلا ن م ىف دو دج ىتالا سوما ا :

 (مجرت) ١ ردهدنر دقن نيرادلا فرشا (فرشا) ردكمتد ردا سير :(ىد) ||
 ١ ) ركم د قطن) ف ةرشاراد م هاك |تد رقدر هاد نداذا تو ديا هس هيسفت صال ْ

 افوصوم قلاب 0 »*“ افورعم بلقلاب ىديساب تنكدق. ْ

 | ياىعماريز ردراوامعا هنسادن بولقلا باّدَها ان هدتسولو ردناعاسش مرعشو |||

 ْ نومرلا عب داصا نم يع صأ نيد ع نموملا لك :ىعءد) نإ سور عمها با نس مديفا :

 |[بوجرب وضعا نيا ابوك هززوا قيقحت ىبزرشلا (أسب فيكا ماشا
 ' ىجرد هبوب 0 0 «خدبلو هيسدالد م ىيلقت هسذاوأ داره هلوربجوب 1

 تعسد وخاننيسفو رس هل لبا ناد ول نس هكرلد ديدردس تلقت ترثكو 5 هنيعدسلا ب دس ا

 نيسفورعم جد ليست هئمومن أو هخاولدم تد هرشرت ان دنا تلالد هي هطاخا :

 | كتهقب ريش »اعنا عي نيسة وصوم هلا قدودهجر درر اناناع[ نبت يك ةراذو :

 ٍْ هكر دتد روصخم ةرثاد ا لها ردراشثط |افصو ىس هلم اًمحوردق+ ىسرب ْ

 | فوصوم هلا تاذ تتح سد« فورعم هلأ بلك هَلْ دلو نس (هجم) ٍ

 اتوكعم قاف . الا ىلع مالظالو »+ هيءاضتشي رون سولذا تكد: ٌْ

 تابظو رون.هر هددت عه د ىديادود+زيم باديس ا يم :

 0 ا مهلكق اذنا فال 5-5 7 :

 ىبوام هكردت وهرب مهو ندهنطاب هسجح ساوح ردءرجب كمهو ( ماهؤأ]

 كك نال "له



 و
 - م

 سو هسرذيارانداركا .(هجيرت) ٠ ريوفلت دكانما لهاو فلخه ياض لها
 رخآقطن)ف اعضاردياى وم ىناسحا كس هلاركش هك« ىلوا رولوا نا سحا هْن

 فهتلاهيلعىنارتالو عج فساتثاةتوق ىلعىلام. + ٠
 نالوا هئسا نعم نزس (فهتلا) ر دندتسهدام فسأت هك ترتسو مغ (فسا)

 فهلت ىنءعوجز عود ىرك ش

 فرشلا ى مهو ىو ىلام خب هل كيرشال هلي دج اق

 ردفر شت معاك مغيعض دع ىدرش عطر دقو هكهقح دج (هجرت)
 ' ' فالصالوةلذ ىلخدت دج اخراشلاو «ريسعلات ضارانا ٌْ

 انوابغ يدم (ميقلصت) رد ضف تيضو هنري ( ضاوانا) هنسانعيقانتغ (ماسي)
 لذ قون د هدنبكيا ءاريز هك ىضار هريسي هريسعنب .(هجرت) . كلبا
 . : ددىطل)] + فسعت

 ١ هفوكي قزرلاهنءعبللا بذهمجهبلقت ف "ىوق لعن م5
 فلظتي (فري) قلوا مان ىثاعم ل ةع ىنعي فرضت (بلقت) نوجا ربنكت(ك)
 مهو ميلعراو هنسك قو> (هجحرت) .رولوا هرززا روصةىنعي هتءانعم
 1 فارغاندنا قزررلب ا نكل لماكىةء# ىوخه دفرصت

 فرتغير جلا عيلخ نم هناكدهب طلتخم لقعلا فيض فيعض نم

 ماهل رند زم ليسنر تزن دو ن كارد اسكبي با قيال ل

 ند ٌدوخأم ندخس هميرك(هدس ة فرغ فرتغا نمإةكل غدر اوصولملا(فقرتخ)
 ءمحردك«در دقوبرادةمنبيعتو عئمءرجيا ردق ىددانا دارم نامذ دزصتم

 أ .درادردديؤملس معزا تي(مكنديزالع ركشنلل )تونر دضوع( فاخ )|
 | يرانةكرديا ادنةلاىلا عت و -ضا كا مزيهدلوا ناغمآ شره هكردش آك د

 || «فسأتهشش نالوا توف عاني (هجرت)  ىملكتم سفن كلاعتفاندغبل

 "001017 :قرصتم اوس ومما قعد 4 نما هئلاز دفاع
 ا 0 «فزصت رع ا خههريغ خر ديك ئث ىيدتارب دقت هك اءكنادخ : (هجرت)

 ||| ناريح هدشاعم لمع فيعض هده دتريس نطادو. فيعض هده دتروذرهاظ عد

 ٍْ هكودرهم شغاو ندابردنكحا ردابردهدنوب (ميلخ)نناصتقن هللا جح طلح طلخو

 || اند لوبم السا ملح هيابرد نالوا كد ونا ندرا دكساالثمرلربد ناعأو ليد

 | بلح هلل ةعةليح هكردنن وكلا قزرةدعاسم هقجانالو ل دءديروث هكراشع د

 هزبك |ب ىنغيداوا لاحم فازت ندردقمرادةمورٍدقم تقو تولوا نكك قزر

 ذلنإ

 دهني يئفينيربفتت

 دكطيقتشيتنلا

 ا مس



 سنت
 ََْك دنا كم د# ىناشن هدازىشوا ىند هدئدكنا هكرداصد# نا نندرثك |

 ىتد ىذنذا نيما ةدازال:مءوهديحرشىءهرهوجىفاةل ماماوردراو قئلأتررب ||
 هيازعد هعرك ةردرب ندرحب ره وادا تايضف ىانردصاوغهددسم ءناواخ دئاوذ

 ْ 3 ردرلذون ىرلدض در درا اا عب رسمت كس |||
 ندطرس رم دي رقكجلفءاث نمو نمويلفءاش ف د“ ندابوطرعأ]]
 ءاشينمىده هللا ع ندعم اك دع ١ال وءفم ناك اما هللأىذّكِيل ذعاأ
 د« ندعي مدان ملع هلاذل اررادةل هبات د ندحزف دع ميبةةسمطارصصلا :

 د ناتمىديكنا ممل ىلماو دي ندي راقتم د ”ىرماس ا؛كمطخ انسخ لاق
 ناعفةسم هركحوا الناس هدع :رصمر زو هكر دزحر هعرك تا وبنالداءدمظنو

 (هسرت) .ردتازيم ىدب«+ ذعوم نع نانلولامنافزجز(ع)هدضو رع هكرولوا
 'فاسدقام هلزغغياووهتنن نا ميكيديد أ عيرك لوق بو دياربشب: ىرالوق هلترغغم
 فاصنالاو ناس الاكل عف وب فارشالا ةبتر تاطتتنكنا (ركيدقطن)

 ْ فأل فاكس هلوهدرهذلاو دي لذ كياعدحاىدتءااذاو :

 رد هعملوعفةم(رهد) )ري دوق شوب ىءيريواهرودلبا هات ىايدءر درها(ىلخ)

 | نالوا هدنرخا ( فاكو فاكم) رولز ا:تقيةح ب دح هئاوه رهدلاه دنون سد
 رونلوا عابشا هني ءاقرتسك ن كل رن دلو ا طا انوا نينك اس عاارلا

 |قح كنان نئافاكم ليقةلاوح تعا هدكر هسشالظاكس (هجبرت)

 ) نخا ىطن) فاض لد لوا نسراناطارهد

 فرسل اوربذبتلا امصق سولف < "قم ىعو ابدي نانا
 .«دتهاف ًةنتراريز ردترابع نداضم ىك فربسو ندلاد تعا هدنو» (ريذمت)
 اوناك نير ذمملاّنا) روس هكر درا د دس مو: وتم هلبازل هعزكت دا: فارساوزيذبت
 ةاعارم هكردهلك انثنم دام نكس (نيفرسسملا باله لباناو نيطانشلاناوخأ
 ريدان هدن دنع ل. نسد.ىدادا ىهتةدلوا :عرمض مندا رود ىتدزعلف)
 ريمغت فرسورب ذقت ندانضن هرزوا: عزو ندئتاسل كن اردن دنا مق فازسماو

 ص: ناو هكدتيا“لابقلاكس هءا دمع الك يقص“ (هعجرت) ١ ىدازوبن

 7 سس همه

 فاختريدأاماذااهتمركشلاف اج انهيدو كت ناىرعافتاوتاد
3-4 



 سل
 هر هو مشم بورمض تأ شاول ىن ده ديكرت ىدلودا دراو( ميلا بضغقنا )هدرا 1

 ظ هركصامجم َنودعلوا٠ ءارداز( هجرت) ىدلر و (كتملد وعا)ن وكنا اردند

 (رخآقطن)ن فو ىدلوا فو تاغ ترحا قي رط ميك« ددملحازلوا !

 تربعا خئبتا عئوعرا وهب قرتقا ع ىدتعا اذن ننأم أ
 ىدىسكرا هك ردي هغلابمكنا(ىدتعا) ردكعدىدليازواجت (ادع)

 ردبلاةنامعتنا هذ اسا بسكن كلر دكميدىدلد اب سك(فرتقا )ردرايضام
 ىبوسكم قمنا فرتعم همرحي ىنعيردرل ميد (فارتقالا لاوز فارتعالااذهلو)

 [[| كرت(ىهتنا) ردكعد ىدليا بانتٍجا (ىوعرا) رد هليسو هيهلازات ًايستالوا |[
 راكهنكو مرببحاص ( فرتعا) ىدليالاثتماهب ى رضركتم ىج ىكياكدلم ١
 ا عقد نددخيوصركم للون مددأب 0 ىدطارارقا نغيدلوا

 ىدلكه نس هجردناما دك: بويلياريقكور اغصتما نر

 ىمكح كن هنكنالوا هيو هتشار درعخ تمالع قلو ا لضاحه ديد كل اختو ىعي

 ىابرو عب رم هرلنلؤا هبوب هدرعش ردنوه ىهاك ا تنب ىانعم هكرولكم دمنا تع
 ةءلاب ود ي) ردشملوا نيعضتو ساينقا ىندل مجووب هليلج ةءركوو اريد
 اوه نا ارك نيذلل لك )هلوقك ده ف رتقاو ءاناامم ئهتنا مثدجب فرتعا! ذا ىلا

 « فلت نتاقوا هرحاىعتوملظ ندباىا (هجرت) فلسدتام ,جارفغي
 فاخريخ نالوا ثان هل مرج فارتعا

 فاسدقام اردغباو مت ناديهنانآىهللالوةيرشا

 هذئع ه عزك( ةطسأ اورشنا) هكردكعد لوا رورسم زدرمانذلاهذ[(زمشبا)

 رديملكتم سفن كءراضمدو>ابردن وز ىلحو ىظفارد او كنادنردعقاو
 عردياهدوَمانو مرولوارورمسمنيوددك اسانزو ىرخ !رددلنا ءْزمش عطقو نيش مض

 عرصم امظنردثلوا دراو هددعركت انا هكزدةلإالوك تراثية دامزدكعد

 زدشازانمدناوا تس كددوسف رح سايثداو ردذدللر وَ سايشاءر زا قل واى ان

 هضاقو نزو ىارب ىك فرتعاو (فرتقا) رديضامهد هعرك ت يح ا (تناس)

 تي ىظفا(ل م١ ردةاراكاطخ ىيديد ردردصم ىددنم حرانتز دف وقوم

 تاناكترا هسرارولوا تايهنم لراعي ىهتنمهللا لويق هدركتم ىهتركا هكدلذاون
 ترغغم ءضمكج (فايامع هللافع) ىراهاك نالوا لصاس. هلبا ىرلهتباس أ

 (هحناش) رد لوا هدافاحخد د هد(. . الاجرا) هدالا هكردعركدعوو درو.أثا

 ما.ظع ثياحاو ماركمظن تانآرولوا قياطم هب ىذئرعنزرو هكدو ادا مولعب

 2 حمس
 رثكا ب

 تيجي
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 ةيعيسدلا نم ىلاعلا فرشلا ف هعيفرلا لزْملا امي لان ع هعي دخلو لطب امريغ نم
 هيطع( هع #سوإ) همث م ( هلزنم) هليحو هعدخ (هعيدخ) نالطبءله2 ( لظد)

 لئان هتعفر هلكنا عفان حد ىدياريخ مارب ٌرسهعدخ توعدوا مصرا

 (ليرذ) عساوةلضف ىدلزيو هلرب ف رمش ىلاغاك |« عمال هموج ئدلوأ بولوا |
 لةمالوا هدوجوم هيوضنتىم تءالروهيولع توالحنالوالومأمهدزحرو
 ] رداديوه هراصفف ىنلواةسسد

 دع( همدقملا نيغلا) دب ش

 ١ عراف فكلاو فكلاا يلع مذيع تساحو لاو ادلاوءرملا ىرا
 نكيشاواديلا عضاو« ىك بناكه يا لام مدروكىنايند هللادرم (هسجرت) |

 غارفو رغسرب سد
 دج (ءاهل ]د 'ء 2

 فؤر فور هل الان اف دلي نطنقنال بنذلا تحاضان ظ

 كةحو هك ى دينا ندناجرت جر ردالا هةةت ديك أت نون (نظنقنال)
 ىم هغبص لوعق ندائمح ءامععأ (فذر) ردكعدهلوا نم وأ ندأةر فغم

 ىراركت ردكعد ىداص تو هةدابز "ناءالدو ناسداو تفر باه غلانم

 ندقح لضفهلواتما راكهتكىا (هجرت) 2 رداديدشت قيلستوا ديكأت
 فور ىدلوافؤرتد مع هسيرالل وةادخ مك# ديمأأن :

 فو< فوخ قب رطلان اف دب ةدعالب ناحرت الو
 رادلاترا هك دلي الاخ ةمزال كر ادت عب هجيوكهتبلا هللاهدّد ثم نون( ناحرئال

 ىتسهداوزودازْكرفانسمن ديا قدرطلولسر لاح مزالرئ انو لامن انلءاراغدا

 راسا هلكت (هدّدع والأم عج) جدهدديم ماك ا ىسهدام ناي سوف يسو

 لساكم بودر دءرك هللا نكيلر درو فور ىلا عت قس هجر كس ا ىدناوا
 ىداوادراو بوي هليس همرك(ميركسلا كرب كزغام) هنبايرا كابا لهاكتو

 ةكرولؤا ديدش ىضغ كءلح ( ملال باذعلاوه ىلا ذعناو مجرلاروغغلاانأّقا)

 | رواو اند نايمة نوجوزتم ىا(نولسم ناوالا نتومتال و) كر دكعد هلي |لالج
 | نو< اق او تذةخ ىاقيو تهمز هسردياروهط ماك ميان هثداح سرد هلغذ (هّدع)

 ١ دن دتناكل ابو بوراوا كول سمهركرب اص .وصخردراكرد قد رط فوخاربر

 | ىلصاخ :ردراشعد ردتراسع ند هدقع ىذن هلواقيرط نايلفا داشءمقدوع
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 هدنادك قافز ( قوس ) رديرالح قجامص بونود كراقافزو كرلهردرارب ىرك ١

 لحم (هعيبم) روللا تيعجب لحم ىراشاب قافزكناو هيروةرازاببوناماءديارنم |
 كتانداح شلواهدنا مدتشيا (ههجرت) رديريسف:فطع ند وس ةكو عب
 عماج بولوا قل ناكم نالوا عاج ا لت + عقاو ىسدريد

 هعينشلا هثراارومال الو دي هعيضو الو ةصقن اهباك "د

 سعي عيضو نكبأ ظوملم قلوا عيفر هليببس بيع نالوا هدرمارب (هعيضو)
 : (هجر) ىقلوا ناشيربوثدئر (هثد) قلوا طقانس ندرابتعابولوا ىلا
 راواعينش سمارب هدي ناشيرب, و عضاو هلاددنا قول صة:نالذا ثعاب هلا دج

 ل ب

 هعيتصلاب هللاباوناوحرتدج هعيتمةيصءاعدق تناك
 (عينم) هراو هقردات راريد هي هنسك مه دابز ندددع نوار دن أرق ظفل(هيصع)

 كينراكهكيمانالواشوخ ( هعيذص) رار دراوش دو بعص هكيما نالوا برص ٠

 راشاواىرب ندمددحت (هجرت) لعق نالرانورقمهبادخ ىاضر ىنعبأ|

 عناق هلعفنبلجوريخر اك ىديارارولو اهب عما ةسمز ىديا ||

 هعبق راهتاوصا ةعلاق دي هعيلو اباستاةيمو

 كانلعف(ىد) رولوا لصاو هناليع سدق ىلتن هكر ديسدئروإ نقرب ( فوع نب هيه ْ
 ةعلاق مد قدا فاق( هعلاه) ىكح هيذاكروس نالد(هعيلو)ر د ءاوعفمام دم

 هلياافردقانا نالوا اش بولواهرزوا لزارث هدهعراصمنيح دا ىمرد ةدنرب دقت :

 انوجعم بولوا لوعقم ىعمب ليعق هروك هي هضسن نالواهإيا فاق (هعيقر)ر دلكد ||
 | كلاق ىتعيريمج هلرظن هرهضسن نالوا هلئاافو شغلواو هارت انو امظن ىنعي وجم ||
 بذك هديسذ ردو بقربه يو (هجم) ردكعدتويصلاىغهج ىل سس دينو م

 عزاج ىرلرب ره هلذؤوخ قون ىرلاد تان ب عياشللا ||

 هعيون ةوع دمك اعدد# هعيضالا ىبتاوصاكت سل ١

 (هغيضللاني) ردادص ندياروهظ ندننراق كناويحرئاسو تا (هعيضخ)
 (ميكح)ردهرمزوك ذ مامّدقمىلوعغم (اعدإر دراناوي> نالوا هديدنكا دضلوأ ١

 هدهيرق لوا ىباحص رذوبا ىدناوا لتقهدهذبر كرد لغوا كن هلح زدلعاف

 عي شان د ةعاطوؤا عم (هعدعم) قارعاح هتفايض ولدت( ةوعد)ر دنوفدم :

 « عنافرولداانوكنمدزكب هعيضن عههتوصوا (هجرت) ردتيانكتدتناجا ||
 عماسس ىدياشلوا دلو ا توعدهدكدتيا يكح ا

 هل ب م --
 ., ه-

 وي,



 ع4

 - ١ اعيطم هل' الل ىلءانافده انا: سوال ضذركت ناك م ْ
 ىكحا ارعش بأد يدنلواعابشا نوجيانزو(انا) م

 مب لضف هيليا راكشت ا منك ( هر ) راندا ادان نيرلعمأ هدا

 (ركبة طعما بلوم م وا ميلع لا دمج ميك مسعقر مه

 عمطلاو لام: الان حبرلا قمل: ىله د رطمنموءامنمرضصلاعرشب ىله ١

 راكزورةدعاسمهدن ورد :راكز ور (ييد) ردكعدر ولوااد نم رئادللا ب درض(ع رد

 ا ) مكر بهذت) خد هدعركباّك هكر ددا ع هماءز ثودو تلودناناواريدعت

 ردشلوانلقنمةنانداو يذل قروي ك- كرار هجوز لضالا قردشلكهاننمو

 : جيه ىرولوان ورقم هةاوددجرطموأم سس ىرايارثا هبأر أخ كنس (هجرت م(

 ا عمطو لامآ

 عمزلاو عو راةادغةادعلا ىلعوهردتم نيطمسلاولا ىلعانا ٠
 ىلعوازقر دناسكي هللا ديه طيش دس همنكك ئاضت ه ترض (نيظيشااؤنا]) أ

 ىرن ذكر ذنرأت نسف نيكسدخ نيطيس ردهنسانعمداولا دور ذكعد لغوالغواو ٍ

 تريح هكر ذيرامغيم ةداز هع نقدا طيس ىند ئبكدأ نيس ىربو ننح

 هدالاب هللاتاركى رلاعماو لاوحا ردراشلوا دووشملاع ٌةدانؤئمذق نددمطاف
 ( ةادبغ ) ىك ىبدلك ةازغىج ىزاغرديعجي كم داع(ةادع)ردشغلوا ةدافا

 | ناريح وك تريحو فوخ ىنعي رد داع مون هرنول نكل هنسانغم جاسف |

 ( عدر )ردكعد: ميجاصرادتقا هلةلوا تلاغهلعتدهل .بويلوا نادركرسو

 مه ميلعني (هجيرت) . قلوا ناريحو هثنكر 17 (عمذ) ىك. فوخ قءروق
 : م عم هدمد لوا َء مي هلتردق يقوادعا فوخ و خير دم هينك نيطبسلاوا

 .هعيطملا ةعمايلا ةعيب رجب عسر تلتو ىبمصن بقؤملاب

 رولوا ثراوهرازن ىرازدد هلاررضم ىردارب هيت رد ساكنة همس

 سرفلا ةغدر هذكدلبا ل وبق ني رلث ١ نالوا دوحوم لدي هئفصن كلام هل
 ا نعاس طك ادجاىنارمضم تودبأ نوتلاىلاما دءامو ىدثلواسنقاثود

 هكرذيلغواكناندعنيدعمرون نهرازن ىدزش ماواركذ بدلوا بياقث ريا 1 مندا أ

 بولوا ترس ىزئاوا لثة هعمد لوا اسغيرد (هجرت) ودل ” دة رمش بسن دوم

 . عباط ىديارولو ا ,ههرغا عماس قح مالكي خمال
 هعسلاواهقوس ىاحم نيد د“ هعيقولااهب تناك انهتعع+

 ردح كن هش ) ناك )ولك ىندهنساتعو تدعو ردولناقم (هعيقد)

 2 لو

 ةسسحم



 اد

 نا)هدهعركتدا هلدير دصمهكردردصم ىكن ايرون اطل سلصالا ف(نآءرق)
 | كح ناكرذو مي ركباكتفالا نيدام هركصر دشمل وا دراو ( هناء قو هعجاتنلع
 طءسول قيرطو (الزئمو) هللا جو قيرط ىعي(ايحو)ىدنلوا للقن هرزو!قملدا يما
 تاوصاو فورح ن الد الاد هب ىمقت مالك 3 هلئامالك نالؤا فقوصوم هبا دام

 برد (عفنو رضد)ردلك ديليقب رطذااو قاخ هسخ وزر دبا :ادارلزب لبا

 ىراّسناباواقر دقه ربك وللاح عند ررمضك زسدب امم كر دي ريةغص كايملاعلا
 ردكم دمام واداداضر هيالاعتدحاو تدوير مرير دلك دكر رككيدلناداخاهلا |

 هكميىذار هالؤم جدو لزتمجوردلوا دكم ىذار هنآرقىد (هجم)

 عفاندراضر ذلوا

 علي ةمايقلا ىح هقاولفد#قدجلاب ديا هللا لوسر انيق
 تو.رون ىعيرديانامل(علي) ردشملزان ليضفت هكردغيرش غاضتس (اول)
 (ههزت) ٠ ردكم درولوارهاب ىنعمو رهاظ ىرثا كتغندلواركحصرا مدنا
 عمال هرمشح انر ديك ئيدترصن ىاول هج تيادسهاب ديؤمهدرازب هللالو سر
 اعورصم ضرالا ىف الد مرفت دع هلمأي ناكر هد مشغاىدوا . (رخآ قظن)
 فرح نالوا هدئاوءقم ىسهيدعت ردكعد ىذلؤ اك الهر ديضامهلباو او(ىدوا)

 ىثدالا ار (ىدرا) رديلعاف(رهد) رود ىدليا لاله بودياتأ منن درح

 مدخن قاوابوصتمرهد بولوا كتم سفن نكلردرب ىراانعمرددخسن
 نذزاب لاعتنال دختم ردفرص ميغ هلغتلوب ةدل عفن زور داع (مشغا)ردقوب |

 رئاب سعود هنيمز ىورو بولغم هليببس لدجو تموصخر دول يس هغيص ل عاف أ
 لوادلاله ىدليةزهذ  (هجيرت) ٠ .ردكعد حورطم ىتد(عوربصم) ردكعذ[

 عراضمهدقدلواىذلواحورصمدك اخ ىذلة- + ىرهد ىدرازوا ىعدعا

 اعيورت هماسعام- ىد دا عيعس مالكا قرثكد ناك دق

 نط هضسن ىندىلظفلو رايدزا ند ىسانعم عيفشتهككمردةشنا(غيمتست)
 عيفشل زب (ه«اجرت) ١ قةروت رده وذ هدانعمو نرو(عدورت) رايدابا

 عقار دلو امد نيريشمث نوجا فيوذق ىزبدج يح ىدلي# قالك تكنو
 اءوزج بورا اموت ناك امدهب كتاف ةبرضد ىمهيؤلعف

 (كناخرولوا عد مدلوا بلاغو مدليا برعض ءدنوب ردكعبد مدلوا اع( تواء)
 مدقوا هللاءاك امن برمضرب بحي : ( هجرت ) ندبات بوضاب نكيا لفاع

 _ زا هسكمدنجيا برحزملواهلرتض لوا هئدججب ىلع 2
 يد

 صوم



 (ركيدقطن) عفان نكيأ لهكو ديج نكدأ لفطو دانه ىن 0

 ردو لوا هكردناو < هس نعش تل ىابب كنرك طنط وربع قلد ملا ىديوب ١

 ردو لوخروق يسب عدا رداوعشم ندلا عفا (عظفم)ردكعد ىدشرافو ْ

 مي : هل ةع-راكش د تدب د فرج ىاامنو روثن :ىدز 5 5 ىدشتوط (هجرت) ا

 ع هدهلوزا

 هكرذزات وك ى نم رثاع 0 ارد) 0 ايد الالات ناب ملا .

 لهارزت اسو رد>رحرذ ىدرفم ري دهيوسس ردن دموع« ردراو ىرل هطقن هامس 1

 ردشلزامدقم 3-5 حاف ري( عقنم م-) رلد ديدر كدعجم ثكحارذابو حورذ تغل :

 عفان مسره ةدول !انف ب نا ارهزوادهب فوم ماج هنري ريرارثوص رار دام (ةجر) ٍْ

 رديلمكِءدرونقوط مرضاكم كلوا ديعنن دئبكرديعما كئلعق دعبا(كيلا) |

 لاتجد رولوا 51 ىتنرط ىدك هكء ددود صا2و نسرفو م.ذمو هذنأو يح ٍ

 « تي اجزعان موق مرذياك مدر علا نن (هجيرت) ظوفملخ (اجإأ[
 عئارو ضفاح نالوا ردةح ىلوهد:ةرق> :

 ؟ واأإ

 0 كملعران د36 تمرضاو سدطولا ىجس ددؤرمتأب

 (سدطولاى ) عطس ةعيشولا ف كرانرساذاوي نكن ةديحمس نيحنالا

 هيلث باكو ىدهدرتا قح>ردتب اك ندلو: ت دش برح هكر دككد ىدزةزوذت

 ىدرابق (حاد) ردكميد ىدنالعش (تم رضا) ىدسشابا قس عي دلواذراو

 حجري ال ىلا س مالاكن وكتو »هب ىلخم كلاس ال ى ءكسلاق

 هغلا رط هدناسنا اريز نوعا هدافا ئدسردراعتسم نك-اردقنرط 0

 كراش راحل حفيت ةاحو هلي ”داسرا بل ردن خانهديس زاقراربدرةظ

 نوسمربا لوا غاربا (هجرت) كل اكذج روس 0 7

 عجار ىخاد :زغأو أك يكن نوكىنودنوسرولوا و مك اكس مرهق“
 عهربو ءاشي نم ضي هللاودج هزعب ىاج ىجاؤ رماىنأ

 عرستا هارد عئارش ىلا د هلييسو ىدهلا دصد ىلا ىلا

 ىبك' ىئبدلو ا تقي رط ىدرتةمو قئار امهدانعمو نزودكر ديعجب كةديرش (عيارش)

 منع (هجرت) رد.ملكتم عراضم كباب لعشت ندنس هذام تع رس( عرستا)

 الهيل عفا نست وسور ل قد رطل اده مدصق

 ْ . عفت و رضي ابرار دهب الزغخمو ايحون ا ءرقلاب تدضرو

 هي يي 0-2

 ىل 3
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 | يت بسوريا يدع ويزور متبع شتت هفاالط ريب
 هلع ىسابرقا ةدنجي مالسا لهاذلرل هنسكىلاشما ىرتضلاوواو ىيوزختريهزو |
 راي دليا سنت رادقمرب نذهقيابضم مالسا لها بورلي | دهنع ضقت جنه دراتا |
 هكيدليا طاسحاو هغلابم بلاطوبا هد هظفاحم هبتوهرب هدتدم لاس والواو |
 هدقدراو هناو سانرتاس بوديامار اهرزوأ شارفرب مالسلا هيلعربمغيد قدح ْ
 هيىوبت نءارذ ىيحاص كل < لوا بوديالقن هشارفرخ اى زلثا ندشارف لوا ظ

 كراركر دب ىلغوا نوح كلبا ىريمغيد ناكم لد دنت هجكربىدرديا عضو ْ

 ىردب نأ دامقنا ناحزاردمح تانج هدكدلنا هداقا ىرأ نولك ةةكشود ْ

 | مانان ىاىسعي ( لول ىلا هاثنااب ) ةركسنتدقدراو هيىوبت شارف بوديا ظ
 هريصيفاتلاطولا ئرذم دك. ديد مزولو ادهش هكدناشهد» رك تسد هضيكول نب ْ

 هريص# ى لك ب ىجحاربصلاف ىنناينرهصادب ىدليا داب يب تي وب بوديا بيغرت |
 رغالاءاد غلي بيضلا نباو بصغلا ءارغادهج ديدش ءالتلاو كال ذدةو بوععشل |
 دي كريت لبنلافنوتملاكبصتن اج برحرلاءانغلاو عابلاو يقدع الاب سلا ىذ |

 *بيصني اهماهس نم ذخ آب ا شيع ىلت ناو ىح لكوب بيضمريغو امم بيصخ |
 داشناىنن واو هدْناوج ىذزانا هدكحدليا عامسا ندن ردد ىرعشو |
 َكبلاطوباهدنلي ذك حورشم تم يواون ى در حراشورونلواحرش هكر ةسروس |

 ردراشايا دانشنا هديوبت ترين هكردياداربا نسمدصق هيئابرب تب قكبان وا ظ
 | (هجرت) .يتكلا لوا فطخ ىموكايينهجاد#ءاندجوانااولعتلا عز ديادنا تنم ول

 ندنا ني هللان هكر دق مزوسو هدئر صن هقح بدبحل دنيا ما هلياريصاكت
 اهيل الرام 1 ١ عناج مزاوا

 | ٠3 ٠ اعباط كللزا ىنالعتلوهب قرصن ئرتنا تدبجا ىنكلو

 ترصن نيس هروك ث قحتلا رذون مدا ىض ..( هجرت) رادربنامرفو عبطم(عياط) |
 عباط مثلوا هشدمه دكب صاره مكن يسرولس يهدئس

 اعفايوالغط دولا ىدهلا ىبت دج ده اريصنىف هبا هجول ىعسو
 دكوددا ع هللا ةهجابو كك يزهو قنيو هئسانعم 'هللاتاذ (هللاهنجؤ) |
 تراغمهدئتح ىلاعت وحر دك دنوجيا ىءاضر عب هنلوت لباردلدب ندواوا: |
 ردشلؤادراودثداحاو تانآهكودياةعتالو أ مددع ىدي ركب ىحاصنامزلا|

 مكريبك ديم (عفاي) ردمجو خدىرب ردشلبا نابي ءد سيد ثلا سدس ترفنماما|
 يهددجعر ضن رولؤا هلبا هحول ميعس مس ( هجرث) ٠١ ودل انتمو ىدص كإةطأ

 ا

 ين



 نان

 تاس

 عنو ا نمو دو<# نم زار لق هجر 4 اذلال١

 نيدض >1 ب لدي (نلضب)ى كب امه قول د راني قود :

 هريؤدليا ماركا هنانموهم ىحد (هدجرت) ردع هول ىم هس علم ) عنع) رداع |

 تيس ل هيلفا لح ةياداوح ياك انرعش ات
 عسوا كبر باوثنا هلداف دمي ةرثع هءاسالاو ذ كلا ةّدساا داو

 ندااعفاةءاسا ردكعدىداوا ناكساطىب رحوفغءردلوقتسا ىلصا(لامتتس 0

 هكر ذك دانا مع (لهاز ردهخ سا :ءمدهز هكك جروس (ةرثع) كلووكر در دصم

 (هحف) رداعد هراثع هللالاهاىدلوا عقاو تازخغلا لدقم هدةيودتءاععأ

 عسواىدلوا ترمض> باو تداوةءقادهب + تدارلد ا هلز ىافعتشا مرر ركا

 عزم ثداودلا ىلع لاحزلا قرخدع امتاثدا اولا نم ن ءزدتال ش

 ردهئساشعم هلمحو هزعر دفاضُم هنذؤصوم هكر دش: كفلنشا قرا (قرغ)

 ْ زعلاذر هرزوا عو قكتاواو ذاتك راسل عمنا ردمغمع كلوا يان ثداوح

 »ب لسا ىاناد لوا هللوأ زمسريص هدمت امضم (هعرت) ردءقاؤ هدب ول

 عزحاىدلواءالاحر ىف ادانةرزواث دات

 عضعضتال هابأ عيطملا نأ هن ىدو ام لكر لانا عطاو ش

 ردهزسانعم تلذ عضعضت ىر دصم هدكسص هنداذعم راوانوبز (عضعضتيال)

 اعمابرثك اهدرثا هكر د: كلاودأ نه نكلر دنوذتم ىاعر هنهناردد قوقح تدوو

 نالواقاع هئسانأب ّىي> ردندنل د قافتكا ردراروك ذم اهسلغت ىك تانهماو

 هساوا ىداتعم ترابز نوكه عج جد ئريق ىرب هسرأ لكد نكم اند يونا هك

 هكاياب (هحيرت) : دشلوا دراو فيرشرثاوبدرونلوا لقت ىعساهنن رتقد راب
 عضعضمهدملاع رو هيانان نالوا عيبطم « ىيكم دبا تفصو توط تعاطالبق

 | ازا تاقىذلا تلقام شاوذوعدوا رص قريصلابىفىمأتا ( رخ ا قطنإ)
 (مئاه هكرام دابا قافثا شفرت 5 ديدانصهدلا ب ىتزكس ندئوءزووط (هيقنم)

 هرزواقاسسوو رةيطاهطلاختو هعبانممو 5 ائمهللاىرل دالواناطاادبعو

 ( اكزهاوب بود لبزشالا هتف هنمراوبد همركم هيصحختقربل# همأن ومع

 رايدلنازاعا كلنا ا ةورجز همالانا: لهاؤاذا همارك نامعاهركصن دندر#ت
 أىرزك ئرائالسمرلاسو ىالئبلا هيلع ريمغس تااطوبا هللا تنارف تريغ سد

 ىدايا ظفح ندنراي دعت كمي رق ةرفكحدهدنا ٍنوديا عجو لق: هاتسوليب#
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 "خت وبس

 هةر و عستبع و ١
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 ”لفلوا لاغتشا ءلمسو هنايغسلف لغو: طرف نكمل ىذيد يي مشلادبم]
 هكدياش اريز ردنا ىهن هللا فدلأت لةتسم بودطارب وح نطو ماما ةدرتكت

 (هج 29 ه'ئداتعم نمدغاو عمت (لدحت) هلووأ بذدس هيهديقعداسف هيدلَع

 هديدذع لوتع بارزا هكحح يهدد هكد زرسلاوس هع مالك متفْنَمَد

 عشم ردشلوا

 عقراهيفسؤرخ علوي قلاب نط لكن س<تءصلاف 000
 فيفخ (هيفس ) ردهئساتعم زحاعو لهاحر د ههبشم تغصودلنا اررعسك ف رخ)

 مترك (ت لأم)ردقج اهدا نعمو نزودلنا فاق (عقدا) نوغز اولّعلا

 دةلفهةرب توكسلا ىلع تمدن لو دج ردوسربك | يش تريضح هكر ذههحجزت
 ىشكزد شلك (هناسا تحت ئبخم هرملا) ةديؤرمذ دي ازازمن مالكا ىلعتمدن

 رهاظ ىرددزدح بورديأ هرثش فدك ةهراطاو ءهمزاغ : اوك اًراروعسح هلممالاك

 ىئادهسرولو اج لاحرهم نولؤا نظن سححهي ى 5 هلم وكس (هج 2 رولوا

 ٠ .عقوا ناو ةسعسو نادأن

 'مقدتال الالب كيلا تءلح د جزام هظفل برغحازملعد - ٠1

 قلطمن كل هس انعم رز در دصغ (ظفل) ردعتا هلةدوردصم هلارم نك (حارمإ ا

 نمركد رلريد ( قيبقدلا جرلا تظفل) اريز ردقع !ىلهنسنربن دن "رغا دكر داكد
 دئونرولوازاخم ةرزواىعبرصت هغالدلا ساسا كم دناطز جددت, ا هريشط قو

 اان دشاوامزتاز ملك كدا جفما قمرابتيح» هرشط ندْرْغا 1 ىندلك ى د

 08 الن)ز داعاف ندروكذم حازم (حزام) رديبكى مان ةيمرأت' نالوا هدنرخاو

 هكردهسوسو هدامغمو نو هلبلب ىدرمر دعج هدزو دحاسم
 ٠ شع درعاش

 فتئاف ا دي لئالد ءاستخاب لئالبلا فث اق دهب اهءابغلب تدصفا لئالزلا اذا
 قيم هيىنك « ذوسربةركقونج هلي ةفيطاو غال شد . (هجيرت) .. :سواسولا
 عسوم زلواكر دبا ثاربا مع

 ٠ ٠ + عيضم 2 رمشلا غلس الدهب .ةناوهعضتال لاح ظافحو :
 ندليعغت(عيضم)ر ريددياسمهةكوشكوة(راجإ كليا هظفاحم 2 .(ظافح)
 يمنا 7 1 12 ايو ينك باكر لس هنيصولومفم

 ريوس

 ٍ (هجنم) 7 قياما فيستا يناس وا يردي

 | هإةعفروا نمريك هلا دع عياض هع | هاروكحص ى طظودح هللا ل هنانسمه يحد

 مبترس



 هناتسسمعسلا

 مد يشب 00 سارعي غر 7و لوتا(ةلاخمال) ْ

 ند هدنول رديغمردصمهنشانعم قطن (قطنم) رولوا كعدملي[ ادتباهتبلا |||

 قرظن]ءتمكح رديلا ىلع لعنطنم سب دببس هنتصع نداخ ءدركأ |

 يتارس) هت اس عمر ديأ اشغل ( يشب 1 ردكعد هلي داراهظاو اثنا (شفال)
 نو قارن هدنوبر ةهنسن نامافاركشورسره هربرس ىد درع مر دعيج يك دحاسم|[
 عج ااشفانس (هجرت) ىداوا فرص |

 ٍإ 1 ... ميسر لعالا فراهعا ندرخ اكس

 عموم

 دك ردر

 عدوتسنار "ارس كيلا نسعي 7 ئىرماىلاتعطتساام ارمس شفت نا |

 رداطخ لعد .ةلاعال ردهتسانعم دبال قع ولخال ف دوأوا ندةلا © نالوا

 صف ىج دةسلوا كي دل حال ةلاحمال بونلؤا دام ىماذغم هليحا ضحك

 ردا عياض بووديااشفا ى .رسالريغوجا (هجرتإ : رولواتغل ههضورد لصف

 ن0 .. عتصمرولو ا ئك كنا ىت دلرمس كين سده لوأ
 . علطت نرخ بويعرتساو د اهةخأرت ارمسلا ىلع تنلعأ ااذاو

 هدقدلوانيما نسر ديبطاخم ىشام كنبابلاعتفا ندنسهّدامتدثما(تنأا)
 نديلاعفا(فخا) ردكعدهدن اًمز ىراق دل .ةرارسا مرح نوديا دعنا سعي

 علطت ندلاعتئا (علطت )ردازح هكزديزرخا طوقس ىزرح هلغلواضقان ةكرذرها

 (هحبرت) . ردكعد نامز كغيدنليق علطم ندهكض ردياو+# كدبطاخش|||

 هذئمعا ناوخلا 0 دي هرس كسا واوا نيماإ ظ
 اتءايعا# ١ عمم لدا لدا

 | - تسلا لاول 1< نا ًادمنالا -

 هلقلوا تحال دك ًاننن ونردكعد هلشابرد هرمخاح ىهخ ندد هدام دم( دال

 كيهذكلباثب اعراب ادكريدم دوناف تلا ١ 27 ؛هدحالطصا)ر دعما هئسانعم مالكذ

 ىمهينزرح تالآك نفرح بايراردنواو قيسن هنلآن كل ىك بدلوا ىلاريغ

 ردم واه ىدؤا اريز رادلكد ىك هسرعم ولع رديا قلعث هنه ذى عهدعور داكذ ىك

 : يدان قلعت هئهذ ئرثا ٌكقطنم لع سد رولدا رهاطظ هدظفل ىددع :ربأ- نكي

 ززوب مولعلا مداح. هذ كلنا اشسنبازعش هل_غلواديغم ةداع ره ندتبمج

 بودياق يقول ىمكح ىياوزيصنو رد شيد مولعلا ديسو مولعلا سر قازاقف
 5 8 خ85 ا
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 1 روذحم يحد سدرك( رك ذلا لهااواثاق) د قلوا توم بوجو ما ءهتس هجرك

 ىندهسأم و هحركا بولد ديدردوول ي>وم هفرص نإ ذب رها طل غمانو ا

 | ىتد تدالوو بولوا دوجوم هتبلا هللا مز .ركمدليا ىن مدق عب هب هجرٍد لوا

 تانعو تانصو هن هيت مو هحرد لوا نك ىف ىحِد هسا ىبهو هرزوا لو مصا

 رئابسو رة ىددلوا ي بك لاي (ادِن تيلباهو تسال هخلوا لحم هتيالو

 | هموم تساىر كر الماد خس دالةعور دطر ويم ةكنر الث خد لوو ثيداحأ

 ا يقايولبا ب اهعتسا نامزهدايز ندلبكِسو كايا اغتاو عامجا هرزوا تلالض

 ْ د دكودلاحتن رو | لطاب صاىإوب تيس هك دراوهددجانيبمنيدوب بولاق

 || هللاهمتدك توق : رولوا ل جمضم هركصردراو ِتل ني رب ن وجب الطاب

 3 قلوص» كضرغزلواماودهددليبحو هعد>وزلوب تن ابمر دقوب سان ايملواديوم

 | دجوم نيك الاء! ادم ونلوا لالدةبسا هلبا ارك ل ها رولوا عطةنمهلبا دعو

 | دبدخو بتمر دلكذ لطاب ىرلتت .د صار دراشلوا عبات هيهخو خم تعيرش بولد ا

 ىرانوريبو نورد رزليا راهظا ىئفالخ ل ما.نالوا هدنرلنورد رلثاا.سوصخ
 تاود 7 راب دالواابا ةمكحلرلنا هبسلقاب هجو نمور ٍدناسكيمد ةلوارغك ةدولآ

 رك ه سر رب نب لبا ةمدعرل بعد: كرددش ١ ا رلثاهغلواابروص ّى يس معمول

 ْ ندرارمالسا كلير داكد درك عازن لد دعردةو ىف اياقوب ىزذك 26 ِكنادهينامياو
 | تبصص (ىلماس) انني دهذادجب اميولق غرتالا برر دعتصت لها نالوا وصد زد
 ١ .ندنسةكرامنسكن الواهرزوا لاح لوارولوا اله بيس يك لت:اهرهرردمرثؤم

 : تووص بوديأ عم هداسشعمو نطا نردد همعصت) 2. سابو ىلهيفاص يحمل

 هظفاحم كيدنك ندنراعدصم راك كرات م هعدج لها ىيروكت سودهدرهاظ

 (هجمت) ..رولداكعد لداءرزواىئاخو ىثاتوزارتجا ن دنرانبح نوح |
 أ ا عدخر ديا يسد دئو د ىحر داكد كنا كيل. ازارتجا ن دنت كيم

 عقتمدلل م نمعست تءزما ذاو دع يضولا مهتلئاام ةدؤملا لها
ْ 

 نغم هيك كتان: لركردهنسنلاتق هرهى :رلك د ديدرهزهكوم وع 1 م )هيماود(ام)

 زديفك كسا ةكردزيتراسغرب نالوافورعم سانا نيب نكس نؤوسلوا

 ةيسفلوا شر بامدانتو ىابوذ كسا هددن ول هكردتغل خد لعضو فرش رز يح

 رايد عقم م«رذاوعغم نالاسا(عقتم)ردذوخأمندنار دزابخناكهندزوا

 ردانعاهنءوقو قت دكر دكعد شغاوا ٌق ىشدكلبف شايق ريضاج نوثذاوا هيسرت

 : دولا كسب انطع 2 31 تيعرابا هيفطا هبل نسزاباونشش أ '(هجر)

 رهر :



 هه

 اوءنصتو ,هدادووةص كوعنمو# مناف ماشللا ةبحاصمرذخاو

 دكر دعو زم ضفاخ نداظعل وفص دوا اوردهدنر ,دقنكدعاوعشم (كوعتم)

 ظ ندقو « ىلص ا عنصت كذم عج ندا ا لعفمت (اوعئصت) روئاوارب دقتوةصن ع

 ُ ىعدروم د ردعتتمب نمد لوا كت داس واةزا بال خلال

 اصوصخ ردةلواقتوادع هكلبو قمالواهدورد بو داراهظا ثم ىلءح

 عي هكراذلواىلاخ ند دكر بو ريخ كديحؤونو ركذ ىند ندرلناو ىلاحز زو

 هدبلا ىلأ ع ىلها دراذهز نالوا ىرازراكن اق تلح نوما امد ماطخ

 ' زاواد تملا انج نابز ىفابو ىطذ ناسل ىنهنرولو انين اسالاو ذو نيهجولاو ذ

 ' ميس ااذهعم ردتوادع هدول لها ى رز هصاغخ نالوا نانامت هدابز نذل ىدخ

 ألا نضيضدتو هنافانمت شةسزبو نمادو تسد لست: هكسلطو قلتو ترحم نضرعو
 || هدرتااريز ردراشملوا ىودرئارعظم هكح زج اف ندهئها ذم هلك-!طدا ةناكس

 ا ةزرابم هقرقلا ىف هسانات وادع قى دهر ن دمر الو5ىلو ع هنسكر دك ردك

 نالوادبوب هلي سك شخ دهز سو رولوا شاي ازاغآ كتل ىعيبرتلاب
 الأ لوااعرشو ىدلوادزاو ىمدق ثددحولد مر دبا ناريس روظم قةنسك

 تمدخالثم ىد.تازااقد انهكردح رم مه دهامشأ ى 3و ر زعتو عمم نذ راثق ر

 1 ون.عتساف )دور او هّجراهاكرد كَ ١ كر امرئاسو نان ىتاناتح وكاس لأم

 تالاو>العق ىددك ب وديا ضرعت هرلث دنا لال ادإبا لائتما هش رش عا
 ٍْ ةناتطعو سد نيازي الوقر ظن عطق تدك دلا تواذعنانتسو

 ا ءتططشو بول ذر درغكى كش فسر همانصا كلن ادا زيعسا ندرلل اردرللكدر داهرلتا

 ّْ تهناكلان ىارقذ نالوا نايزرت لرب فرمشرك د بوريو تزوص هنلاح هليا هج

 لام عج هنأم رس يلوا زون ب اوناب ا ندياحالطصا ةدئرلتس دلو ريسعترلترب
 1 كلرب قع ىقءدردو هب هبد## تقدر ُّط هلناتالطد را غطا دةخ تدوم نودللا|

 بوذديا ىلك در ىل هيفصت درط هلدأ ن دعم فرخ نه ى اما كءء دز درمصعخم اك

 راتفر ىراكدابا رافلا نود ا قلوا مرح نزهر هت تكلا ط نالوا نيكى عا
 رولوارذع لج ىحد هد زانيركاو قاشث هسر ذنأ بول زك رار د 2 عتصت : هرانشنكز
 رهذ ىعا هذه ىف ناكن )كن نيم ضرخ تل بولو قر دك ألا هلودم
 نوما ع نك-از دق هركا قل قلؤا ىداس تةبرط (اليبس لضاو ىمي عاورخا الاف

 "ساكنا تولوا تةدرش باء تأ هكرلد درو ناوحارز زلم درد ل ةظؤهد هيشد

 ( :ليسولا هيلاوغتباو هللاىلا اويونا) هلحزا ردتانالةعوالقن ىتيدلوابجأو



 مودا

 امو الاحد + عونا ناي / ىاقتددز نلف #4 لسان ىرع ىوس.ىلام

 (قطن)عسوا تهاوملاو ل زا لضءلادعايص اعطنقتنا

 عد 1 اهيوراغتا دف د ادور املا فن سعتل مدع

 ندلمعفت (عد وم) نلليا كلرادت فقزا ىدعيداز ردردصم ندنياب لعشت(دوز م

 1 نؤكو (هجرت). :زدع ا« ندةةراغتم نيسرونلوا عادو عي ردلو عمم
 علوم نمد نير ولوا نحوي تانااكلا نيرانوهع لقث 5-0 داز دقت نوجا ْكلسعن

 +0 عدشاو ديعلارغتسلا نم ئأتا دج هناق بيرقلارغتسلل مهاد:
 كرادكىك دعباز رب هداستغمونزو هيا عسا (ىأنا) زدعأ ندمانعتعا(جها)
 ةزئاوا انضقناو لاوز هلم مون لك هخ هدف قحشم بد هرثاتنا لك( ىنءزإ ردكم «دقاربا

 عيه هكلتو دخت ذنا هر كسر ؤاك ل ا ن ديا برقت هبا عطق رع قرط نالوا
 هةناهزفاهم ادد وادور داق زادرفم ةكردنا روهجط يد رغسرت قون ىتاسهن
 ردكركمساواهنامزنسو هلا هداقيرغس مشو تاناواًكرادتهدنار دن 1
 انليميا ىنذ ندارؤذ[روذ نابغشا ةنضنا هكود رغس نيقي ىوققز بو هقش
 اادنلا رغط نكت 'رعاشه نسكن آب |عامته اك !نسنر دوو ىف دقوع 0
 ْ هلي هدب قوس ذرة دوج هنود: تان دازركف:هن ةوملاسعد درو طيح نأ

 : وجار نالوا بيزت( هجرت 2 : نةسزم انتا هناتمتعل1ملايكرا كركم

 ا . ماس اودعب اردو اذكتد 'رهس نالوا ذعبده تي امامها هدابز

 1 هت "8غ 000 "ناك واج قئلاو هنا إل دوزتلعحاو : .

 ٍْز وداع هضكر ديد كحاب كم ما ذبنلا للنور يعحسإل فوط عيتفا)

 ْ (ةجن) رولا لئازةلا غون ئرادنقم كن ارب و ردبدن وزض هدب ةعرش
 | نردصكهدتلصو قوم كنيشيك« ارب ز هيا اوتو ف وخلا داذ توكاو
 00 ع نسا ىدلوأ

 عئتنال نمي نورةمرةقلاو دع ا عام ةلاف كوش محاد

 تودو تءاتةردكعد لوائذارو ةلئاتعءانشق :ن دعا دبأت ىددذ( 3

 اكأ ٍيويلوا نضيرجغبهدايز ىذ ندرا دةم نالوا نكح نوكوت دكر داضز همز

 ١ ةشدعملاب قش مهنمود#ب هد هسصْتدخا كيعس مخ درو هدنر عش دبل هك هلوا ىذار

 ريخس نيك دائم هنو م عما نادبعوملاو « نق نارخدبعلا ءراشد دو عناق

 ]| تعانق نش هوت هللا ,تءامنق. (هنجرت) . : عوضلتان قفلا ريثو عوذقلا ىغلا
 10 ٠ عندازلوا ميكرالدإءرقفالتبم رازؤاوا هر دان ىلع

 * لحاو
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 توروس . (اكيتضةشيعمالاناف) ةذئقس لها ضارعاند رك ةكرزمك
 ووسودنتا ثددحو ىدلوادراو ) نما ةماسيقلامون هرم ) ىدءداشءو

 ااصا ركذ ترثك كو ديا ذ 03 50 ىعم ىيدلي|نانس قرثك  دهاج ىد ْن ئريبعت

 ردد[ هدئرضم ةلرتتدتاةغازبو .ىدب درر كم ذْوظاَنا اراب تايسف |
 هزيرهوبا هيكسر دنا ناسإ نامت "رون: قدم مامامدحابضلاراغساودعرلت ديذ

 هنصلا هيلع تما ىداه ب انج رديابياقزوليذ رق لودكم هنع هللا ىذر
 هديشبا يلاكت قعب هبطا عام ىسادص كذوصت 7 ىلا هيك < ةطدح روس

 37 ىفاشقالطسق.بطدو رون واددق هنيرتقد نيلف اهنهليا دنع هع د نيم !هرلزاو |
 تاقيبطق د فغملاو داغملا ةفد( ردر و بط سمه دي ريعو 8 لد دريس هيريح ري

 ندىلاغت قح ىرايضعب ندا هكر م ديأ حبر . دوف دقوا نيمدنعسا (ديرملاودازملا أ

 دلو ىتمه» هساوا بلاغ هنرينك لت لج كوخ ره رليتس مود تاكو لع

 ىش ثاعاكت هدةقو ىكيدلبا ضان ةمك د دن تبلغ تمهل ناو مولع دما سب

 هددل امم ةكزدن شهرك كنا نبد:مر لات د < ئعيمرولواق ثاعاك ىف دن ذرولوا |

 كةرالوك .نالوا هليوزلي اوهسيوقلو اةذكدلياو ميسان مرديا عفز ناخنالوأ

 هضرا نها دكر رذرلنا هتثازارزبو .قداص را .ندقح ىدءيوداتا مالك ىرزوس | | ظ

 ىمياذع ن درا لوا قسم هيا ذعق اقع لواهدذكيب نادا يمينا دع ابرق تدي وقعا
 هرم كن ددح مسقلاب لسل سم هكراش «دووبس م نلت انآ عفدو فرص 000 رانا ا

 ىعم هوب هدنخيطا مالك( ”اكوالاو: ءايبنالا لة قالب د)ندهجئاف# روس لئاضف ظ

 داو ندع يض دن وهدي حك اردكر كر ديك عض عض (غكرإ)رل :ديدو اظ وحد ىد| |

 لس نوسكنا ردقوت هد4 7 .نادازامن تالصع وكرو ردئاجانمواهرواستلا |

 ىرئايق :ماشدلرب ندي انج اواَس ٠:بوذازأ هم هءوسلا تعكر هي هنم هولدعتم .ناكرا ظ
 رايبخا ىهلباةاجانم هديااعددجبأن دحوم برا.همركا| سبح هللاثالص (هجم)أ

 هكردراو َقاَحاَمَم تع ىلا هينيع كةنلم نتا يما !(ليد) عكاردلوا

 ْ اهدهدشاسد كراذا ىطويما يسرا د.عماماو 6 مخارى ويس نورلا ددع مام أ

 تب ىمانوا:بوليروك ىتتد ضن تاسسا ضغب ايش رمصتول در دبا |

 ىداز كت ندب سس الوا قافناة دام وردمشلا حز 0 ريعف يع رزؤا قلقا ْ

 انك دنا شلل سرع نما عد دون أم لكنا دعملا تنادي معملي وريعضلا ىفام ىزي ن ماي

 ريخلا ناف نخما دب نك لوقف: هقزر نئازخ نمانوهب عزتتملاو ىكيششملا هيلا ضان |
 ؟ وكرت راقتنالام دع هليسو كيلا انكر ىوس ىلامده عج دنع |
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 . قا

 مم ننيروك شءاند ىرتزوموأ عّاح رديعج كعشاخ ا

 (هجت) رلي ديد ردد اذعموب (نوعشاخ مهتالص ىف)ر ديا هدنو ىلاذتو |

 20007 لرارباهلدا لآدم مهننيعئاهلوسروهنيتمرح اهظع ا

 عضخا كلاس اقايقت ابينمو# دج-ا نيد ىلع قرشناف ىهنلا |

 ماد لدهمرع رخاردهرعطق هر ةزوه هكرد حا ندلاعفاهدْنزو مركا(مشنا)

 نزو نكيل ر دفرمصتمرعغ (دجا) رد كعد هلياع اق هشرزوا كنا ىندهدابقبو

 هرزواهدعاه دان دمازتلااعم ىسكيأىدتلوا مازلا لوني وزتورج نول

 حد ِكعد دج نب وثتالد هللا عابشا َش هدو بوليق حوتعم هدنعضؤم رح

 (هجر) عيطم م( تن ايت)داو|مزع روصو < نيا تيغاا نكلرورزوك سدس

 ىذار هكد جأ ىد عجار اكس ماد ينيب لبيقهدنر هرزوا دج أ نيدا ريصن

 عهشملاْ ا ذف ىريكلا هتعاغ دج ىديسو ىهيلا انمرحتإلو

 هليا نامرح رهظم ىنب شلوا قحالديك أت نون بولوان دياب ىنكيا (مرجت) 0
 (موزحلاو لئانسلل) هكر اريد مور< هيه:سكن الوا التيم شاسع مرضى جح كيد
 ' ىجاضنامرح ندهيهلا من دئاوز ردشماوا زيسغت هلياتسدكنت ىت , ء:فراخغ

 ردم خد مظع (ىريكح ) باطوزاشواجر (تعاشضش) رولواك عد

 هعافشلا لزؤدقم هليس هغمص لوعقم ددليعت( نير ترابا يعل(

 ندتعافش + هلكلضف هعراماوذند مورحم ىباديزادح (هجف) ف

 مفاشمب هلجب نوك ىني دلو اك. بج
 عكر كباس رايخا لاس اودي دح وم كاعدام هيلع ىلضو

 9ب وبحوه مءاشردوليس هغمص لعاف ندلمعفت (دح وم) ردهيساودةبوام

 يرارقاةغبص ل واو بوديارارقاودردرب ق> بانج ردددعمهدلبا هرب دالدو

 ذيحو ةغيصو ردهتسا نعم ديرغت ردديحو ىردصي هكر د+:ببكن ديارازك
 هل رثا ىئيداو اركذلا لضفا ديجم مالكو بز دس ل ءلج هلك هرزاالا هلال هكر دززايق

 ضرعب نكسا ردررومأم هدهديدع تانآ ني دجومالبا رك ذريثكتو ردا
 رولوا تبان هدهنتر هن ىلا عت هللا دزءنزدص ل دهرزواىرلإقن نب رييغم

 كمر اعذو هنسلوا باسم ىماعد ل رك دل هاهّمْما ىدنلواهدافاهداز رح

 رددراواغيعضؤلو ئيدخ (فوصتلا ل هاءاعدىفاوبغرا) هكردباتلالدهئلوبق
 تلقث هدنرلشابعم ر ديراسنخا ىرلرقم نالوا هنسامدعم قيالع تلقلرللاو
 حد كالا
 ]يآ زمدح عر

 9 سم

 د حتت

 كت



 قيل

 دم 0 كءدمر واوا تمال هراكعمظر ديا دنموزرا بور وشو د هذا

 تعنان طلو تاخر دن دس داما تعا شو دغر اش دلل ) عشت
 امالس (هجم) ردك«درولوا بوس هك: در دز أكذب ىنعي" رديا تست

 عضإ مد 5 دكا مرح 6 عرفت لود ديم اةددأ»قتذالس دئموزرآ

 عرمد !سخدملا بن دلا فالاودجب ئدق:مكوفءةرغغت ناف ىهلا

 ندامعمت (صدم) ىك نم هدانعمو نزو عب رانرود رداع اف ندلاعفا(ذقنم)

 مشد بولوا ندنعرص دك ملكتم (عرصأ) ردكذلا لاله ريمدت هكرداعأف

 كسقيا ترقغم ارومَغ (هحرت) روئلوا دصت ىورخا اله هدنور دك د
 عقاو مرولوادك اله ءاج هلمرحالاو «رديا صالخ كوه ع ند

 عشخ كلومهراربا ةمرحودجهلاو ىعثاهلاق < ىهلا .
 دلاو هكروماوا دايم ىبلطم ىثرق ىب رعرب_هغس بوسنمهعئاش( ىعئاه )
 ردعنأه نب تاطملاددع نهلنادع رديراد> كراءاتح هللادمع ىرادحام

 هلدصق مرو مارتحا هنتيقح كنا هكرديرلتلاسر تيدقحق-هدنو ( هدّئاف)
 || هدرثا هرزوا ىتيدزان قوز ماما هدئ-رش ىّم هموظتم انملا نبا هكرولوا كد
 هنتمرح كنا بوايق ليسو هدنزات كما عربى هبتىمو مصنم خد هكشلوادزاو
 سشرعءقاسو رلشمر وجار روظع هلنادنع مهاج سبا ارب زذالواتبانع راكد طوند

 مرديا تراك نب هساوا قاتشم هجر مد هئسكرب هكردرؤطسم هدذت
 ىف اويد هنممرح مال سلا هيلع د#تاكت ىذد سكرو مرره ستسا ندا قل 3

 ذيلارغص بؤدياريضاخو بئاخ نب ىنا هساوا مركو فطا راكماط بول. ةهليسو
 كدنع ميظعلا ع ركساكرديح هاج كيلا لسوتنانامجالاه ردشا روس مردنود

 لهال ا هدنوي رددضن حدد هدنرب (هلاو) ىبا سم يطعتو ىتاش نست نا
 هند لال اروذاوادصق ب ادا هنازارادوخ اء روتلوا سمعت هبا مصار اسو تنب

 ريغص ىواخ تحاصو فار راو دانا ف التخا انعودلا ( هةتاف)ر وئاوارضولا

 مشاه نب( لآ) هلزظنهني رهاط كصن لوقنم ند عفاش هكرلب ديداهففرثكاو
 فالةثابودياتغل اخته دن>رش لاسم عض ىوون ماما نك ر درلطملاد عند
 رددا ص تما عج هكتضردوب ىربر د>وانالواريظار دهرزوا هديدعلاوقا

 ئرذ ىدنك نوار ديذالوا باطملا ددعو مئاه هكردءاس لوق ىنكيافأ

 بنانا (راربا)ر ديرات*كةرمقَت لهارتاسو ىرهزا لوالوةز دس لهاو

 لك( عش+) ىدلزاب ابي رقدكرد هلض ( ومه) رداحلصو ابعو نيغئانو عاستاو ا
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 ع رقا) ردع رك ذا كت خحار (بم) كعد لق لئن 01 سوى لا (لئا) ا

 هدنوبراشع د( ليي ميواباب عرق نم 20 مرد مزلعتسا د11 نورد نواس يوقف

 اسم (هجرت) ردكعد مايا قدىبوب5 ىربغندنسوبق كمر ىبهضالخ

 عراق مزاواى ودرب قنرا دك قفل « تحارد نسر نر 1 ل ضن طل س

 حمشااذ نمووجرا ىذلاا ذن ه دي ىتنهاوا ىتدصقا نل ىهلا

 ريحت ند اها (تنها) ردهنسانعم تد_عدا هلا هلههممو فاق (تدصقا)

 هن كسا اريقكقو داعدا قنلكاو وع (هجرت) ردكعد ع نسردنا لب دكو

 عفاش هلوا مك نودمش تاق عملا

 عنصافيكمابران امحاق دي ئد هرطوا ىتني> نيل ىهلا

 (هجرت) ردك د ع ل ا

 0 هلمحو هراج قوي مب «هدكسيإ رابارودو دي دملا اروص ىبرححا عع

 ظ منابع وفا
 عد لقغملاووعديو جاسر دع رهاس ليللاب بخلا فيلح ىهلا

 قاتسود دار هل يس هلق بح هدنويرد نسكن ديا دوم هليأ لمه (فيلح)

 «دهعز د هلرب ىىس هم سارحاو دهعغت همايق ىس همن م ىعسو هد+ بهل | ضاوأ ىنعي

 ىنعيباوذ.هاك !(رهاس) هنسكن رو زاود هريصقتالضاهدروما ئيدلبا 1

 هتلفغردلوعغم ندل عفت ( لفغم) ىشك ق ودان وا بولوا اق هللءاضر هدرا هك

 نكلكءدرولواهنسانعم ماس (عجج  ىّدض كهاك ل نمومنا:لواتدسن

 هلدا ىلأا_ع3ىدح هدريخأ ثاث اصوصخ هدرا هصيك كس اد لكد مزال مونهدتق قد

 هرزوا ىلاح تاغ بايرارت اس بويغلو هدّيدويعةل ماعم هيتر ىييدلوا. ىدح
 دوهعم هللا ايلع (هجر) ردمول عروش نك قفار لفاعن ا و

 _ عجاهنالفاغ هلوا دك ان هداعدو ةاحائم ءرادس ادرالوا

 عمطي داخل فو ىمظعلا كتجرب دعاس جار كلاونوجرب وملك

 | (ىمظع) ردراةخ نوجا نزوردتغل كلي ع«راداناناوازئبعتولد( ومهلك)

 خيم (ه جم ردتوص هنظفل تور ىك ىريكوريك ارديثنؤم كلمظعا

 عما همهرل لوا هباسهظع تجرو تشهب «دكملاون تلاطرولواءاك آو لذاغ

 حبسا *ىلع ىلا ٌءيطخ متو د همالس احر دنع ىهلا

 ءابهج . رخآ هكر ديعراضم كل هةت نان ند همنما نالوا هئسانعم ديمأ( ىتع (

 كردشلوا ىبدنع بواوأ ل - خاد هبافو نون رااح هلة باوعقم ماكمم

 د



 ؟؟ 0

 نودي همست (اه) م-ر ديا مصقتو ناصقت ىنعي هناسانعم ترصف (تطرذ)
 | كوه خدر هكىب هلرارسك (رثا) رددئاز هدنور دن دهس رع بيكارت تائسح
 ردهدنلأمكعد موةع بااط اةاطم عي موريب بولواهناور نداغق (وغثاز

 هوهعرلا نب مدو« هسم دنا ريصقنركحا هداوقت يما اروُهْع (هجرت) ٍْ

 ظ عبانت ملفا هلرب اهتقا
 عدراو للا ىن دنع ٌلديْمصو هني تاثع اودوطلا تذببوذ ىهلا

 لمح عاشدوط هكردغانط هل (دوط) ىك تاتعاذدئدلوا بلاغ (تذ)
 راربدئد ثا ىرلغاط ىندهددكرت هك رد هدافا ىبرح ةرثك لأم ردكعد ىلاع

 ديسرو> سو هرذردلك د 0 ىلاعف بلاغ هلامج هسردلوا مث ذاوفع (هجرت)

 علاط ركوساو ًلومع

 عز وهام ليةىج كدوجرد ام لاطذالجحتأأطخا نيل ىتيلا .
 ىبراب(ةصالخ سي) ردرطاناكلا هجيرتو هضسن ىند عجرب ردندعزج(عزتم)
 مدتباد نوا ىءانروةعهكردنامز قوج هدهسمدليااطخءبانال زاسركا
 عزخ ه:دكو هكراب داروش هدوق ىد م :رظدشم تماصو تك اسهلبا همشما لواو

 هتساحر تب انعوهدافان دنلا هكر دكر كق ازا لكرذأب هلسأم ابو لدئيمازابا عزف
 وكتفكو د راوا غراف نداسر ول قرا هئسكواو لامو لق ولد ندا ترداسسم

 «يهكردمد هصن هسمدلبامرج هل ءاوجا رويص (ةجرت) راي دا شان هكا
 عجاز لوازم ارلري د دك ح يهدئ أبابو

 عمدي نم نيعلا اناطخ ارك ذو ديب ىعول كلوطرك د ني هلا
 مركو لضف هلكف (لوظ) ردن دابعفت هكر دكعد ردياديعب رددلا دهم ( نإ
 كعدردالغا بولوا ندعيمدت' (عمدي) رددا م تيت تةرح هكقارحا ( هعؤلا)
 اطعرك د هسلبا يلح (هجرت) رديربخ ل ردى هل ردي و عشم (نيع)

 عمادرله ديد مدام دولي اطخ رك ةرولوا «انفطا ىل دران

 عرمضةم فئاح رقم ىفاف .ب ىدوح او قرثع قلقا ىجنلا

 رديساحر ليهست هكر دكعدولبا طاقسا ىسانعمو ىكرجاروك ذم اقباحس (لقا)
 |ردزتا- ىند ىعضى كى جف ردها (هبوح) ردتلذو تدش ىكراشع(ترثع)

 || مايصعهلياوحم بوديا طاسقسا ملذازعم (هعبرت) ١ ردعركظفل(اريبك ابوح)
 0 | 2 عزاض مرولؤا هداحرو فوخ هرج مزفم

 | ْش عرداكلضف اونا ىوست باق ب ةجرواعور كم لذا ىلا
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 أ يدتاضمر شد الثم.ندتاهوا نالوا عمادزب هبل ىحد هدنك نث هكروتلوا |

 (هجت).. .ر ونلوا دايمروكورودو لس شد راريدرد» دةلوا عداو مانالف

 ةتشر ملدا ندكمطل ك+سو كاسقيا باذع لب كرك اهلك دع هك اياسغيطل
 لق عطاو ىنديمأ

 : عمتي كل انهلامالو نوي ذه الموب كلوةعمط ىنقذا ىنهملا ٠

 | قيووز دك هيلا بايتالل قدي ردتاداكيردببك قرجاروك ذماسقباس(قذا)
 هكقشاجو تذل (عط)ر دنوءانعا نموهغم ىمهعرك(نوننالو لام عقال مو)
 || فاكر دتراشا هناكم هيارصقو هليتضانه (كلانه) ردْدِل ىمعط كماسعط
 ش رداء ءةشمهدروب لم ىاذعم هن كلا نه بو ايههدانز د مالو لابئه هليوم

 || هدننسهل+ رولا ثين ًاتوريك ذت لع ىرسكو ىف مل_غلفا نو ا باطخ فاك
 نكي ثيرق هنكما ضءب ردهيراينعا ناكم ىدعي ر د بكم د دناكموب ىماتنعم
 رونادارابتعا بيرق نكيا ديعيرات# ضعيف نوجا مظعت الثمرونلدادعديعب
 «قيثاج ارك (مجيرت) . . رودلوادارم بيرق تآ لكدكن ويا بطانخم فيوذت
 أ عفان هب هسعك هدنازملوالا اومادلب دالوا دكت ن وك لوااكردئاظ ىيوفع

 حيضا تسلق ىناعرتتنكن اودهاعئاضتندك ىنعرتملادا ىلا 00

 (عيضا) و عروق هر هكسصز دهنسانعم ظفؤحدنو ند اعرؤ ىر(عرت0)

 ىمكعاعم هيا تسل ردنكيد مرونليق عياض هكردملكتم لوهجم ندنليعفت
 فلق .هسنم را كظةحاظيفح (هجرت) - رولؤاداره عايض مدع ىعب ىذضو
 عياض مزاو اك اراد تيا هلءانعةردرزةملجا

 عت ىوملاب# ىلا ن خد نسكرتعن ع دعمت لاذإ ىلا: + ناو
 هدهاشما ئةيرش تاذ كن ىلا عت قلاخ ناسجار دكعد ىلهان اس !(نس)

 همراكردو رر 31 ىاىلاعت د هدةس نهروكق خرك ١ هكر دك !ياريخ كر ديا

 روعد ثاسح ا هغلوا هرزوا هظحالمهدناع امتادهرزوادا ةتءاوؤردعلطم

 ةئاسحم قطازكاردئاكي تءاسسا لها هلا نانا لهاهذمركو ترانع نتي
 نوعنو<ا صال> ندسوهواوه نوراو هتقاكر دك عكر اكد بهساوارتس ذم
 عدم نكل قد دشاب لعفت (عتع) هكردهدنلاُم كيدنو سلوا: د: باحر لضفو

 وغرام رح لهااغيطل (هجرت) رولواكعدل هك عتق ايو هثسا تعم
 عنان اوسام هبأوه لعأ مر ىرولدأ ءاضرف كس.ا

 ل وا وههاو ةعاارثا انا اهفدهب قتلا بلط ف تطرف نما ىهلا
 جبع دشتح

 (تطرخ)



 نيكني
 - سس

 يَ رد ]ةةسم تداسع كاقئازكتال هدعسو توالتث هدد هكر رداكدتداسع |

 مالسلاو ةالصلا هيلع قون فدرش مع 10 ل ةةلنات تام كك اة

 نيدوردمحاو لوقو لقن لاحرد ئتدنك «ذتروضن ثنيه تي دئؤاأي

 ئرادلك |واظةق ندنرارش ىن د هرايند لها ةرباسج بويملوا تغفر لها هدنمأ

 ىتيدلوا هلبا ةةيلخ سدا ءاش داب انوه شن د بلح هن اق هارو باسن دا ظوريح

 ى> هقءةدلا ف خد ىرلن ام تل الد ورحو تمظع لها نانءهدوخ اوهلثس

 هسا ند دوهش لهااو هلتا هظح المو هيعلايطم نخنءلوا ىساق كيالاعت

 ءاسنب هرم ىل هلا. عظعت ىورفرس مزورضلاب هلاهدها ثم ىن لت لوا هدةةيقح
 فقدنا ط ىدليا متظعت هن هو دنكرابحو لاظ لوازم هلوارداق كماناراهظا

 تراسخ < ةزيغكت هكسابو ليلقتهدكذ َر يك ىناراكت ال ءانالوا ل دهدا سرت اهو

 "تقف - ععمفرلثا كاف قدنرلا هيدر داق ديسير حولوا: دونا ذذل فلير

 : هلوقمو هكردمزال كلنا تنانتع بوو ندئ سنسد5 فرط قعي تريصيرصو

 (هسجر) لوط امخرب .ثى ةصقاسلاب ف )ع١ هلوأ مل هدننو رلناقياقد

 ئوضخو فوخو تاذ تاسفضوي هللا نيما ندكاذع ره هدنام »ودار 7

 عماج مشو

 ْ عجضمو ىوتزاتلا قل نال د ىد نيقلتد سل ' اه وللا :

 (ت نيقلث) رد كد لبق تشحو دعو :تدسسنار مام .ئردرعا (سنآ)
 هتئارض> نب ركتمهدخزرلاعو تكس ت اودي هلوئتمروماهدايندز دقلطم
 راسم توذنا ريسك هناو ندنرس (ىاسان مه هل لاحاو) هددت الثةبوحا

 رووا كد لبق تعم هليازيتس هدم ىنادا قو ريق َُن هدمةطنهدقءاضم

 ندتازوهط هرئاسو ةدزع-ارمشممو زيششن نيكسلم نالاك نانا لها ( هدئاف)

 باوجو لاوسو و درهق لوا فاكو زونلواريبعت زكتؤركتم يرامان ل هتشرْه
 مان تنبثت ةحارض ىطويس ماما: قاسسو :وةكر دولا اداىفان انريسنالوادآ تْغل

 ىف ايزمسم لا ريقلا لا قسنا#هناةنعلا ىئرتام سدرغ ن هز+ دروب هديب هسوظم

 مساطر قحاب عن (تديم) ردناكم م ا ىكىوثم (عصمضم) هرخآ ىلا

 همر ةرئاسل دكأذد وو تياناسأ قيقلت اك« هلكشنا ضيفا يلح (هجم)

 ١ عجاض مواد ة شنو

2 
 دارم مسوئمؤ لانس هلكئاز دذورعم حلف (هحار دوا ىضرفزيثكت(ىاا) |



 مبوب
 +-ىأ

 عمطم دوج تدسفف للف ىداؤف د عزتالو ئاجر غطقتالف ىلا
 ندغبز هدام رداعا عاما دانيت غرتالاثبر ( ىذأ وف خرتال) زان (اجز)

 دكة ةسامعم نازح (سس) رديثالث ىذام ) رصنلا غازام) دكه ءانعم ليم 1

 ردبعهردصم هنساشعم عج مط( (عمطم لم هند هيرعش تادعّدتم + ىنع كبدسْؤوط)

 | نثركرولوارطاخ دئوريبج هراثلوا بلقلا اريسكتم ندها وم رعت ابرا (زيشنت)
 ملط ىلعسانلاةر ةغموذا كر ثا) | ردهديسرهشدنواتان "الا راهدعرك

 : وطننا ؛ امرة نواف وبدا وقتا يذلا قيسو) اعبجب تونا رغعيهللانأإ ؟ "

 || نم ع اذعلانا)ا/ ىهبو ذياوفرتعا نورخا او 1 يكل هللا ارغغين ا نوال ا(

 0 1 فاددقام مجلرةغي) وريثكن عوةعب) 8 فوو ب تيذكا

 موقلاالا كاي لهف)١ ؟ ىليلاف نموتلوالاه) ١ اند مالسالا مكل تيضرو |
 ١ أ ىتاغيد) 1 © تلك ث ىلع لمعي لكلق) 14 ةررتماذ اذن كسموا) 1 ايديوتماقلا

 ١ «ندكلغ همز دنو د د مدضأ فك اننعز تا (هجر) روفكمااالا

 عمانط لدلك ةطارجب فارتتا ديما

 | حضرت ا لل بث اج ليل ذريسا دهب نا كليا دع نم ىنرجائجلا ٠
 ا :نفيذاشناو ضل ر دراج ا ىلصا هكر لن دوراجا ردهم د اعدرمضا نما(رحا)

 ||| ىلخ داؤراستلا نم رجا عجالا) هد درثاهملئ ا جلعت هلة مرت روق بوربو تامض

 لأ (ريسا) رونلدا رشد | هدرا مز (فرجبا) هديسر اف يداوادراو (رارنالاعم ةئملا

 هدزاينا ىرايت بام ردن ديراريسست للذي هكردذا مه ذمع هديول قاسنتو د ا

 ]| نامولع بواوا تعذر ةليسو هدابز تدردقاوا هسرؤنلوات اذ نجرع هكر ٍدمْيْرِه

 اااردراشعد ىتدردمءانعمو هسفن فرع نم :هكرولؤار هابط تداد>او ترج

 ٍ عضاو هن هكسكرب بوك اريك هبافرط ن نيمز دك كغد مودي عوض> (عضخا)

 | هدم او (ةدئاف) ردكعدورن هرسو ئورف دس رفا غوت وا ا سركأ

 فال هاراكو دابيقتاو عوط هرلثاوا عيفر ندب ذك دن عا نيد هكردراشعد

 بولوا ميلست ٌمدادندرك ئ كور فرع نالوا هدندورو هذه دق هسناواداب ىرلمان

 ندئايأب فصو(نوءئاش ممالجف) هكردحودمم يما ئتورف ابلاقو الق
 هّةح قغلوا عوكز ىخد هنزأو هعوكرةر ىرلان ارك اراد دندر 4 ثلواذخلا

 ردع 5 ئيءادا هقالم :تابصيستو هللا تن بوثلوب .ىرلطرش هتيلا لغلوا ضايع

 لام هدعوكو فيرعت دكيادمؤال قلوا ءدزامن لخادؤاضعا تتاوكس تقو ْ

 هشأرب ىكه دم قرينغ ندّماوا ضاخ هناك ةشرف قاوا تداسع هسأربهلوا

 تدابع
-- 



 يبدع حممد

 رمسع هكدلو نب رمسع د>اورمس هلا ندان قءاوادا رئارسبد تدتلل هليانزو

 باوستو ىجدد لرمسع سس ل هردنو#ا قيفو هدافا : ىع دلوا ىلد انهم دّدعتم

 ردكهاكرد ك:مزوه يو نيسذس قا عججمد عزفمو لئومهدنبقو ىماجو

 رسعر داكسد# نيسع اج قالخ مالم ر ها نس ىلا (هجر) 3 واعد

 عفان ىامرازو نابغفهدمرسيو

 ردةلوا عج هن هنية دعل د بوكح نيوصن دوق هكددضام ىلدعف تدماج (تي)

 راركت كناناطخرافغتسالاد عب. ىتد هدن :ووتلوا هامل كه كرون دهب ودت موو
 ندِمِدِضَأ مر دنوزذ ىوغعو مك( ىلأ أم)رداطخ (هئئيطخ)رددارم ىراثكا

 4 ندنلالحال 1 ىاجو بلاس قباقءىوةء بلاغ هلق ئ ةطإ هحهوطنم

 ىدحرددادعاد اةّدسمىئددلواندزفا |ا.<٠ ندتةيطخا ١ ترهغمو دايز

 +1 9ىلاعت و > هكردن د هيبملا ع كسور درا دوب لاه ندئلؤاه ردك ةنراندا (ع) |
 ناسكي ىن دال هامل دبع ىك ىنيدلوا ىواسمندددع1:14 اورتجاح
 كس يهشاواقحدق وح متنرهنمرايسم رحاها (هج 9 رده ديزاع#

 عد ماو ند ن دنا يدر طةكلوهعىابرد

 عرار هيطا اهم ردهيش تادا) اه ) كتسا هكرت هكوزراو لاوس (كوَس) ١

 ىاض: ةمر دمعج لريسع نا سعا ) ردك ىلصفمو ىلصغم كدظفا لئومايوك

 عسواو لجا ىن دن ءذلوغعف 23 ىةيطخح تجو تلح نئل ىهلا :

 عئراةءادذلا صور اناا دع انهما وس ْىوَسقت تطعا نال ئوعلا'

 غال, ى اضمن نكيلو قون قلل هلأ هقح هحرك اردمالعان ع :دلوا سطع

 ءاكارحو عان(ضور) ىك ىنيداواربخ ةذناف مزال ىنا تدرذلاح مزال هرزؤا

 ةكرذملكتم ندعتر ( عئرا) قائاعشي (تهادن) رددضور ىدحاو هكرازنج

 ىو : دا م ركئ ولا (هجرت) ردئاةتلاو نغشو لممدا لسزدكم دعوالقفا

 عماط ل مدلواهرما تءادن نوي هندي نالا هد هسفدربو

 مهست هيفي قاجان م تناو د ىدافو ىرقهو ىلا ىرتث ىهنلا 1

 رد هخس ىند ىلاحراد دراي هئسانعم تحاح هدنوب نكلردرقت تش (هقاق)

 هن عمت وم ردهدافا هّقدح رس نايلوا ىولعم .اريسج تايقع (نيابال)

 روشسمو هديشوب ردهفشاك تفص (هيةخ)ر ديوصنم ى ىَعص نودكتارداوعنم

 1 هاا لاح نيسرروكححص ن .ساريصلا : (هجم) ردكميد

 + عماس عرس نفس هدمروتسمزادر# م م

 ىلا م1



 م

 .ساسيتسياو مدارتعا ةسرولوا :

 عشخاورقا دمحم اودج ىطظقاحو ىبرو ىدوبعمو ىكيلم ا |

 نطايد رهاظ 02 موق« مر ظفاح مهاشدابردلوا مدودعم عد (هجرت)

 (دج) عشاخاكلا

 0 فدت ةمقن ىلعاماو دب همعنىلعاماد#خاكل مع

 رو - تمعنو اطعدجر دصو هد اكس (هجر) ع ةداوتع(تمعت

 : عقاد اك داوأ نمو ا
 + معستال ثيح نم عمو دع هتكس ام لعمتف ءاشت 18

 رار : رع نتن نتسرولوا لعاق ىكندّئادأ رم ردبادانم :( هت )
 رك ددج] عماس نم هديا اردادكنيسيع ع“ ّْ

 .- وهب نم ىطعت تكرابت ب ىلعلاو دحملاو ودا !ذايدجحا كل ْ
 همواغنموب هكراشمرؤس لعن ندمهلان افراع ض هدو ,ونلا حي باطقالا مانمأ

 || هيفابرو:عمدوضح «ءارقلا دعب ىعي لو سكرب هنغاكرد لجوزع هللاهليأ
 ىتسلو ألوم ىساعدهتبلا هدم كنآ هسليا ضرع سعرتشدا صركسصا |
 ||| رديا لقت ىفادمهوبد مدروكشلزان هلياىرلغي رمش طخ ىدنكى ب ديدر ديرجم
 (تكراس)ر دش اب اع رصته داك م اننيعلاة رقى دى دم ىدركد دو ديس ميشو
 ديالا ىلا لزالا نم ىنعي كدلزا بابزالا بروراوكرزيو ناشلا ميظع نسبزاب
 قع ا هلا رام هدلحم ىنا نوا هدعركت أرك (هدئاف)ردكعدن تفاوت

 درسم دريس اغترتاسو ىامانزيسمت دكردراو ايش فوصومةلربتكربو ريخ تونك
 دصوص# كت ) هجرت 2 ردشغلوا دادعت ءدزادعالا دادعا ىجيذنلفا

 + عنامو ىطعمنيسرولوا ىلوماناهرزوادا نه *« ىسا مزكىلاعولوا يادج

 ١ عزئارستلاوو اسعالا ىدإ كيلا ة* ىلدومو ىررخو ىتالخو ىهلا

 هياحلاجت وح كمساوبرد هنسانعم عج سموريصم(لئوم) ىلخدا.ةعاو هيكت( نإ
 ردتدهيظُمل تارورض ئزاوج هلبتداهش قالطا ىراذوا فداه كن اهداقالطا
 ىطاش مساع ماعأ للماك ى :رقمو لضاف ث د#ور د_تمزان ىحاض فذ اع ولد

 0 سارا( ع كلانم ندنس هفؤرعم ةديصخمان نامالاز رح حد

 || ععاو توب دهاش نجوا شع ندماشه نبادهاوش ىح بورود هيالئزمدأ]]
 ظ قيفو هكرد ثامازاو-لانتم طسهدغيتو تح ىدادغرداقلادبعمذنا هلغاوا

 | ىان' عرصتمو ردتعجاض ناءان عيشم ليصغت نالوا ةدهلاتسو ماي فيقوتلا

 و



 ؟؟4

 1 كيد نؤساوا كّدوص 0 ىئ راتخاع وح .رد حا ندا لعفت(ع وخر[

 بودي نيعذت 'رءامرددوخ امندتسشدو ثددح يلصتد ردت ىلإ ع وه(ع)

 (ةيسحات) لصت درت ارت عود ل سكن داوس نسروس يناد> هب سعد

 عيش هدابةع هلوب ىلها مادعوج هدنون+ لوا لئام هعوج هرب تضايرهداوهتن ار

 - ممصمسامويبنالاراغصناف  اهنبكرال ب نالاراغم بئاجو
 ىججبكريغض هارسسكوردكميد ىريقحو لماذ هام سرولوا لدقرك ا(مراغص)

 رولدأ«دنتوق عجب هلسنج مال ىند(بنذد) ىكسح ىيداكراكك ربك ولأ ||
 أردشلوا قحال لوعءمريعذو ديك اتنوف بولوا بكرت هدنلصا (ابتيكرتال) |!
 هنرعندالع (هتكت) رد كيد .هلوا بكت سو بكار هيلا هلي ريخص كشناتك ا

 هاك و ىندنب هيوس اكن ىيريغص نس دئباوج رلشليا لاؤس ندهريبكأأ
 هلاياسأ هقوفام ودام هذ دنلوا قرت هم دقربر ديبك نابدرت ىبعي سعد مري داكس ١

 رم ف وص( تدب ١ رولوا هريبك» هللاعاعجاو نواهتور وارو كحربغمو ليات ْ

 (هحيم) . راغص بابراهتئجررربكه مكج رغد تبع هللافطا اكسزر ||
 ! غمط هاك نسهريمك رولوا ىمهل «زارتحا هلاىنذ راغص هع باكستزا ْ

 ظ عسوا بون ذئمىبر ةجرو “ب ةريثك اهذتركذف ناىونذ (رخآ قطنز

 | ىوهغم (هرغغملا عماو هللاو) رددلذاك ديدشت (تركذ) هلدكفىرااب (ىيفذز |||
 نكمل هدلوا نوزذان د دج مسر دياركم هان (هحمت) ردداغتسم ندشسو :

 عساو ند ندء.هاخو مرح ىجر كناد ّ

 عمطانهلبا ةجرر ىف ىنكلو ب هتلع دق للاص ىف ىىمطاخ

 قيدلروس مدردياقاخ ماوةازئاس هنري و مادعا ىران ارا« ساوا هيئذم.تماركا
 بوديا مالعا ىوهةموب هتشانردنوا قاوا راكشا ىرس (بوذلاراغغ) |[

 قالا نكل ملكد نارغغ زاكعمط نب هليييس ها ص لاا هكرروس ريما ترم
 هدناهح مليق عمظ(هجيرت) . م راو ديما هئترغغمو تجر ةءانح نيجارلا مح را

 ظ عماط مكلوا هراكدروري تجر نب ىلو « هلاريخ لامعا ىكيدتيا ||
 عنصاتنكام ىرخالانكتناو دب : جرب لاذفنارغع كيناف [| ٠

 لذ ضم ىرووظ ترغغم هدمتح ىءبرد هيرابثعا تيوقع قنات (ىرخا)
 ىّدضو قال كنارغغ هيا ل دعى اب ةةمن دياروهطظ ركص ١نكلزدترو 1

 ع در ولكن ََن دلاهدتقو لواو اهتم هللا دوغنر دب وهَع معد دلوا قسم 59 هسروو ا

 ىذشركا عر دة تجر ضء# هسرابا روهظ نارغغكا :(هجرتإ دؤلوأ



 ْ انا
 ١ هس

 ةمزاانو ردهنسانعم تلظ تدم ةمزاىدلرادراو# حرفنن ةمزا ىدتشا( ع) |
 ىج كعيط (عابط) ندهن داع ىالتسم داى هدب ودردباطخ در ومهذيرب دق

 دادش ىا (هجف) ردا تب ىبناوح كنادنو ىدلزا اسره ىئددلدا

 عابيط دن ال _ هلوبر درمتاد فال ادهم بؤ دياريش ىراكز ورون ىحاص
 هعامهريش نمك يفك دي مهلا ثماىف ليق دق“

 كءوعسمن دئرورمش كنازو دوب نسرتارشرك ١ نعي جر دامت لوم فان عرمصن
 هداوسام ىالتبا نولوا نادرب رطاخ هكردرشرب يد ىامدا كرش نالوا ا

 قلواالثص هماناثداوح ةصئا و ةرهدرشر ركا هكملبا راشعا نذن ولر دفا اكس

 هلا ناتج خاصصو ناين ععسركا نس نالوا كعوجم هدشباب نصخحتو زارتخا
 هلياءاتشا هذظفسهدنلاصتا نكرأ ظوفحم ىم دنكه كر ديفاك اكس نسر ذيااسغصا

 نيعلال بق قشعت نذالاو ( ع)رديلاغ هبابسارئاسريثأت ندهعماس قب رطاريز
 نسحز اأو تبحص راتكهكرلي ديد عام“ هنالوحونارود نوعكلا هانايحأ
 جممت بولو ادجومىفهدئاز تلاح دكر ديرثا لري أتهبلق ندنعامتسا ىلاثماتوص
 نراك كراكروز راكز ور ( هجيرتزرلب ديدرولو ا تكرحو دجو بجوم هللانادجو
 (رخك قطن) عاسمتسا نوفا هكآس ىفاكهدنرمشرلد ديد نود! مالعا

 عورلاوه نع كل ىرب ال نادهب ةمالع ءاللا ىلعء الملا نمو

 قلوب صالخ ندنا هلىسرب ىفداهركمو التنا هللا هليلق هدام ضعن (ىعم)
 هئساربك ةعقو نالوا لاحم ىذدرب كنانالبو هكر دتمالع اكسو هي.اتورد هبرخت
 قشقرط هكلباعزن ىيدنكن دناكحلا نداوه لكدكي دنكن درولو التم
 هدها ثم ككيدلبا صيلخت نداود تسد ىكشمادىدنكن س( ىلصاح)ردراو

 (هحرت) ردكع در داكد نمت تنما نوحا كن:سندالتا رطخ هش دلو

 عوزغم لة ىلق نداوه هلياادخ فوخربا هردتمالع سه ه.ال:ءارلال, نديا لوزن

 عيرزاادصحو ديد 1سا ىلمي د هناثو دااريع نم لاسةكو

 مديمد هدكيكسارا كرد ىيزعشتب كمريو ثيدندثذاوح تريغاكس (هعحر)

 : (ركي د قطن عر نص هد دملج

 عيشيسامو عوملاليوطناو #قدالعنمعوجلانانعوبش __|[|

 | ندنرش كراك ور هكدوا هيو عش (دوخا:)ز ديا هديسنر ىباننرأ هب همته هن

 ردداىم عْرن عاونا رديءج كعزت ( عورتز هتساشعم هيلنىفاناو هبرت لوأ (ءالب)

 أاردسد تريغ رداوالا رودكم ند ودكي أ هكرد يعج كتريغاباا تف( ريغ)

| 



 ضخ

 أ . مقالك كدب« تعسف نوجا

 ا حنشي نم لكى عع عمي نم لكريم
 دداشر دب لزا توست ءانق دكردامبا هنموهةنس ىفالزكحص دعا عز

 - (ركبد قطن) عناق نالدا اره رد. نغوب ناراكع.طرولداريقف.. (هجرت)
 هعاطةنااسدلا ىف لصولاو ديم ىل .ىلاديدحلاى وصق

 هضسف ند (ديددرصق)رديثتؤمكت اها هنس انعم تنانجن لع (ىوصق]
 رد

 ردكم دودح و اياهم 51 '(لب) ىو وو يلباقع نبك "1 يلج (هدخ)

 نبع ن ودنا َى ودعم 0 هدةقيق- ىدىروص لوصو هناذو رداكد

 دولوا ب جوم قرف ندتةيقح لصاتاصوهراوسام هتبلاهكحردعاطقا
 «عافابسكلمج# ىماستن !كديدج ره (هجرت) نامت ال ناذذلا

 : عاطقتارديواوا امنا كنا د تلو

 الر .هعاض> هزمت ضن ةسقل لك رمصن مل عامجاى ا" ما

 تش ند تشعر ندكعو عطقم ل هج نا دعم لوو عطق ندنرلناب عابد لاف (سضيإل)

 عي عامجا ىكلو او ردهئ سنا تعم ق قزف :رددضام لعف تةشدو هوست مال

 ةلتكر انف بدبس ه عطل مزال هكرذشا روك تعج جنك (هنر) ردكعد

 عامجج ماج ةدقاوا تكش

 هعادضتا ةفرق لم حا اسنلال يعش قاما

 (مامنلا) رددارم قةشنو قرغتهدنوب ردنددادضا هكعمجتو قرم (بعش)
 ا ١ 6-00 و عقصت ابا (عادصنا)قاو ولسنا خو قاكدا (

 ارب

هعاشتنا هلت وع ئشب عدم ىاما
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 دوق رار هد قوش بع يراك السك نديباعافمس ان دنس ىو (هعبرت)

 عاتتما داس كار

 : اطال لازم ده<ىدلار هزل سونا

 رد نس ون ىدئاوارتسغتدللا بعص نسي تاذعدكتد عم 0 لإ

 ظ كراشماوا ادن 70 لوةعلاىود هكردراكز ور ثدا اودو مانأ دئادم

 0 نمش ثد دح قت دلبا ادتباو نيعضتمدناوا هج ره مودخ مه ى وح نبا
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 ظ : عماط تتصدي

 عمدت نأ ىردت الفد لاجملا نم عمشالو

 عماج بع لدلوا هيك «ىلام هلبا عمج نيقص_(هحبم)
 ْ عرصت ا هريغ فاما ل ب تضر ا ىفا ىردت الو

 ىجيدلوات أف ىديدل صن (نولثم ضرالا نمو رد هذسانعم نيمزر درب (شضرا)

 دحاو ءو نوختكلا هلل رك ذادرغم ر دقو ىردولداق ىك ناسا نكسلردتمان

 هلوانيمز ةئيط هكردناهدافا ىناهتص هدرارتمالازنك ىح ىدذلوا ىم هلماعمأ]
 ردىبولهود عونرب لءامهداوسن دا ناولاو همسانعم تماقاكمر هكرلرب داكمر

 (نيصس) هِسداسو (اتلق) هسماشو (ايدج)هعبارو( هقزع) هثلانو (هدلج )هبناند
 ٌكِإم ضرا هريوب ردزاشع د رددوا ندنها ىتكناو ردمانيود بيع ىنديت

 عرص تاع ردتبا كن دتومن!عدنيسرشو در دؤعد طقست ( عرمصت) ردهثسانعم

 هكرت دهر: هعو# د. ةحانالوم (هدناف) رديس همي بيس ىبسمرشؤ د ىدأص

 طارقبا هدديوهالا باك ارز رولوا ىد ىلا هج ىبك ىئيدلوا ىناحور عرض

 ىراةاعىتيدلوا بيسوي د ردراو قرضم كيوص نالوا ىفاير هكرديا ععيرصت
 رولوا ادد ندقتاو دكار ءام خد عرمم ىرلكد ليا الع كنابطاهكري د هدئلي دار أ
 هلزادضكاموصخ نكرحاوص هكر دهنيه ىحدول هداحتوب (هيفاشةةطل)

 ءام برشهدهدو داريا هلءسوذ انمالك ع مالسلال ب رقت سدقلاءامناءاما
 ربك | حشولد زاؤااديب ردك ام ةرطقدررضالص!هدوجو ندوص لوا هنساوا غقاو
 هدتانانالواعماج ىنهسجت تابيغم( ىلصاح) انفصام ذجرز ايم د بد صام

 (هجرت) رداتتم تءوب قموهغم ( توت ضراىان سنن ىردتامد )
 عياض ىسرلبابوريا توم هدري هن نيسمرولس |

 عمال رملادكو موسقم قزرلاناف :
 ىسهسعرك(ممشبعم مهن انعسق نحن)ردتجزو بعت هرزوا طارفا (ّذك)
 صن (مكةزر ءاعسلافو) هكردموسةءو قولك هسفانمسوفن قازرا كمكج
 قرع نيعدكهدابز ندوبتىه ىتيالوا رومأم بوكح تهز هجرك ار دعطاق
 امئاد سني زقلادو دك دودكو * سء درعاسُس هكراوادمعم ىلهدابز ند ةهبق نيج

 ضرالا اوريشتت اف ) موس ىلاطب ىلاعت قدس نكس هحءانودام طسوامت كلهيو

 هللابدبح بساكلا ار دمزال بسك الاشتم |:| يلج ىها ( هللا ضف نماوغساو
 فزر شعاقد (ه-جرت) .. .ىدشغاوا ليصفت هدلادفرح يب سكوب
 ا هد اعتمادا 2 - هج تخص صح ب ب يصر ع مسح م : سم
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 “و

 اهءاد هللا بصنرك | رولوا كيد هلياذارادم هنتلع نالوا تراسبع ندئتوادع
 اوعدووردءادنيع هكحروأاوا لدرلا منو لك. هكلبو ءزح ل دن دو دع هسرولو ا

 ةارادم هنثوادعامأ باجي الع هئنالع كنو دع نادم ين قعم سد رداكذ قاراك-طاغ

 عمم م هكر دك«د هللوافئاخ ندءال مولو لوا ل ماعدلا(م يلع ظاغاو) كليا
 (هجرت) رديريظن ىلع كتودع(اهع) ردباهدافا غي دوار ذم الع أ

 مهاناكسز اواهرية عمد كِل :!ةارادن عرف عشاو كرولوااك اريد د هلياديودع

 عساتر هدلا نم اهون تنكم اذا دهب برقع نم أع تيرادولكناف

 ندر ءانثا حفرو 0 حبا ىزوكدكز كذو رعمنأو مح (برقع) ٍ

 عقرب تد برقع هذيولم كر م زهر يلا 07 جد هد ءاكو ىق«ا كلير

 ردا ىحد ىعمول هد#1وب رذداسع عئقم ىوأب «كتحصر درا ذة د

 قد هود ىراق برقعو تال ىك خللا عسا قر دصمر دكعدرةودردةر هلم
 هِارْعآَو عسل هذنرض هنا لآسد ةكرتد ءالغلا ؤرعونا نذتقد بانزانكتا
 كر ةتخسك نابز دىىرب ر هور د زرت ى جىد هد زهزف :كروذلوازبغت خرا دكت

 ىنرةءربر كسا (هجرت) روتلوا هرانغتسا قى ذءديرت دكتدلا عيذس ظ ب ظل

 عفانرضم زأوا"نوج :هدشصرفرريو نمكحرقؤ هده سلق تنرت رامذ هحئرب

 00 ريصلا ىفرصاو دهب ةسان كشنانادا نعزجتال ) ركب ةىطْ]

 ىج ٌتبدصم (هَب "ان ردهخست ىد كدت 11 كةباصضا (كتب 39

 ىردقي ضم هكر دنامز مدا ليس هغيص لوعشم ندلاعتفا (عستمز واكب ثان

 عزنو ىزازهمر ا ةشاوا عتاو تندصم نوح (هجرت) رذهعسن امز نالقأ
 : عسةمزولوت هلكنا مد قيضر ه لوارب ارب

 علجلاهنالع ىلع هئمد لو ةبئانهتياناد |مير -ظانا

 علهراض صوراث د ن ديال وختم ىبخ اصر دملاه عجب كتلع هللا ارمسك (تالع) ْآ

 اعوزس رمشلا هس اذا اموله تاسشنالاقلخ) ةد_ةنآهكىشخافهدانز كغزج

 0 4 ور (هةجرت) نال لكلا و :مريخلا سماذاو '

 عجو جهز رعاسز لوا ٌبرطشم تذالع لوا« ناهكأ

 عمطتالف شسدعلا قو باس دلا حي ضرغلاعد 0 قط)

 هكردامعتسمىدءذيبنراف هكتصر ديروط شم عيرم كلا رح رهرغشو

 ىارع هكئيةواشوخ ىأدنأ لك رس دي شءد قر كوآل_با هدئضو رع

 «هباتذو ةلرا صبي رح . (ةستم) ا 4 نمر (رعشلأه)



 انانن

 هدنس هذ ضعب كذغي رشدرو ىدعد يس حش ىكن أر جهر دكابسك مه كع اطقنا
 هغانس (هجرت) ىدلداعقاو(رانااو ةعيطقلاوريقلاباذعنمانصةخ)
 عيطق فيس هيالوو بحه تشروارولوادهادخ لبا دهاعت رت ىس دود

 ةعيقولا كدطل سانلا قوه ةعيقوت طلال
 هعشل ون: ىء هوا ءدولا ردرضاح ىهن ندلاعتفادليساحعا نيرا (عطقلتأل)
 مطات) كم ذمو لصف نالوا بنس هضرعر مسك هكتميع (هعبقو) اليلخناكولو
 لاهدتغل مطلاربز ردكعد رديا برض ىنس وده لامها كلير هينا عرصم

 «نيقصدللا تبيغ باكو هلواثولع (هججرت) .. ىكه مطار دبرضاليسهب
 عيذش لعفورروا نيدأتةمطاهداكس

 ١ هعمسطلاىلا لون نأ تا[ ع سدل لكلا نأ

 دن ع هرىنا عرمصفم ىريخ اف رحردكع دردبأ فةؤنو ثكمرر وط(ثكمي (

 هغلوا ىوخ اكسديتاغص (همرت) .هتسانعم عجرب (لؤي )رايديد
 عيفر عبط لاصخز اواريصغم ةك هك“ يق وث تروزض

 . هعيضولاو ةفيريشلا ىلع داب بيعلا نم مانالا لبج
 هدا.ئعف هني ريرب تعيبطو تقاخ .تانح زددضأم هئسانعم قلخ (لب ١

 قلى نسعي ىدر هكىدض كعيذر (عيضو) ردشاز اب ابيزق ىراقذلواٍبيزق
 ىيك ىندهدلابصخ وب عيسقو مامراو هدتيرسشب تانج ( هجرت ) ٠ ردكمدأ|

 ش (ركي د قطن ) عيضو ئبيكو فيزش
 1 عزطاو سأ.لاالا قمل سانلا فد عمطالودذ رالفءافولا تام |

 (هجبرت) قلزسربص (عزج) رديتض كديما(سأب) رداسظع هارسك(دفر) |
 عرجو نمأب كيلي ىدعت د ةاح .ونامدد# عمط ىدلسكو ىدملافاظع ىدآكو دافف

 حيتبد حبر نم مرت ١ هللافدهجهن نصر أو هللاب ةقث ىاعربصاف ٠
 كءدلوا ىضازرضاحصا(ضرا) هئسانعم هيكتو ذادهعاىك قولو (ههتث)
 لع درونلواادتقا كوه عراض ن الاعتفاهد:انعمو نزو ىدتقي (عض)
 خنت هل. دك ارذلوا امركعركا :هكييادخ دامتعا لبق هداضروريض ماتم . (هحرت)
 قس سد ىدعلا ةارادسن اف ديب :هيادتال هؤاداودعوادو: . (خاقطن)

 ىدسلوا موسم هلتاواو (هواد) ردكعددإا جالغرذرها ندنسهداماود(داد)
 نكلا هللا يالع هسدوحو درد كشثد (ىعد) بولوا ادتممرذتم الع هةعفر

 ند.زادع

ْ 
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 لانا

 .داناف رور دسمم (هدستم) نفأو ةتتشاب ىر كتر ناسا مل را
 ةاملا نالوا نديؤرمك ىفان' عرندضو تعنص ( هعينص ) ئثنالدا اعد

 مده نائما فاسدا ىيدلبا كد شيكهكردبا بارشا مالكة عينصلا مدهت
 ردكلليامركاك ا نيدمكح تجيز هنثسكرب هدئويك اريادخ تنمر دكعد رديا
 هدلواى انعم نكاد ىرادروخ هقيظوارتوريك( ع)رلشم ذاكر دصوصتغ هقد

 ىك انربكخردندذاضوا نالوا خيبق هد_هولكو نسح هدقلاخ هسلوا خلدا

 هيا تنم ليدولوا هانم حيفر ل فديئىشيكر ديمركك تعيبط ١ (هعيت)
 : . : عيضو ىاطع

 " هعتاا لبحلاهلق نموا سناج عئما ريخلاو
 ةليسوز دقلظم ىخد هتسا عم ل اذزهخ هدع رك ظ هل ىحر دناسس>او فطا(ريخ)

 ىلودو (عنما) ىكى راهي 1 اريخ كرت ناودب ديد لربما يل هكدلغل وا ريخأا

 رديلدعض (هلق) ردكعد ناكمو لحمه دنوب:(تناج) هنسانغم لاء ىليوعص
 مداصت نع ىلانعت هلبا سراح هيئسلا همطلسلاراد هيه كلام ىسركر دفو رغما

 ولدهل5 ئدي هكمعبس لاقنالوا مورةرصاق ةدركداينب هدي رغ بئاج ةيلبلا
 ارادرس ترضحو هدنرورم ةنس ىلا شءلازويت ردن ذدللا ةلك داليمرددزتابز |[

 ٍ ناسقط ندندلوم ىرابانخ مالسلا امهلا ىلعوا ذاع مالسا نيضح نصح

 ةدركداب ىئيدنلوا انب لويمالسا ةشوكذحم راض لؤا مدةمهنسس تزد

 غاطنالوا حيْوكق مقيج هنن ززوا هكمتسانعم هغيفر(هعشم لبجإ)ر دنئخ زوم
 زوأوا لها هسلقابد#ج ريش قهاوش رووا ىلاءو بعصاهييتروش (هترث)|]

 عينم ل[ م> رمع

 ةعب رتسلاءاملاة برنمج ةيزج عرسارشلاو ٠

 (ةعرت)  نانرملا ديدشرهم ( هعيرس ءام ) ققآ نعي ناليس (هبرجإ)
 _ رسب هسا رم اباثش 10 0 رادع مم هقانىس دق ا كرو ريش هكر د عد ريس

 : هعمطقلاةعاذن وكف د ددصال دهاعتلاَد ر

 هنئورت (ةتكت) زدهنساننءم دهانعتلا كك رئردغاضم هتلوعةمزدصم (لرت)

 ىدتغلاءلتذانهش (ناولملا هيدا )ارز د هليببس ىرلافوو دهم رت قالطاكلرت
 ندرظن نولاق هننرتالد تؤويماوا هدرارهشو هذسعج كرلثا سد رد. قاف ىلع

 بحجوم لامعتساو همست ىاعفكرت نالوا لوجه ءاعاهتنراطوةسوإ موون
 | اذظفاوناشو دنهعلا اوكرت# شيد رغاشدك ىدنليق_نكااس بولوا ظفا فيقت

 ' كر مج

 00-00 ملون
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 ظ
 ب 0 دم لركجو تب ( نعم) زد هاك يذ هلياتوادع(ضفبا) ||

 ييطلغلا هانتلا بج يراشمد د هكرديك هكزارجا اندلع درغتو طرفا هدم اره ْ

 م نيام (هحت) ل هبا يبهر نال سكر 1
 1 (رجبآقطن) جار لك نس نيس ةلواهلواَنامزربدياش هكوجر ابره ل دتعم لوا هلبي|

 كعفتسله سفن :رمضد نمو ٌك عم جسد نم ..ىدملااسانزا © |

 ': ظ | ندتسرداوانكا اسردارب .(محر). هتسانغم قداصردردصم(قدص أ

 ١ عقانةلدابك اسريضم لوا .هتسفن نم رباق هن عطاق سلوا ظ

  كعمضلا غش هبق تتش * دهم عطخا ها نبا نياغادانمو:... +4 |

 ٍإ ْ مكقملوا عجبو قلزا ناشي رز(ليث):ميليانكسجا ارننعي ىدتغاط(ِتتش 96

 و | كنت دىراىساعد (مملعت تتش 2 ممللا) رده نسانشعم تيعجبهدنويردنددادضا

 | ىرصارب نيل اناشيرب نلاح كدس (هجرت) ردكعد: هللاناشيرب نيبعج

 || ١ (رشآقطن) عماج رولا كلا كنس نجس قار ديا ن اشير م هسروكرك

 ش هعيئضلاة لغم نألاو د هعيسطلا مَركن مىلَضفلا' 1

 ظ دلكد عزالو بحاو هن رزوا: :كنمتسكا نديا مركح :هكردهيطعز# 0 '

 || كوش ى بك ع ابطو عيطردزدبصم هذنلضا(ٍتغيبط) ر ديااطع ندنمركاض
 11 000 يتسم ا

 رولفا كاعد عنصم ىنعي يايا كت يس يخل ا
 هيهناةعرمض راورد. هعايطلاراد هر هناخ معدل قدرننكعد هعدن عوبطم طخو

 ردءاجهداننعمو نزو عبإطو ردندلان' بان ىن هلّكيو ىئكىراكديد برِضلاداذأ
 ||| تالفا ل صاح هدنلع ىانا كءابط ليك ءربه كلوا عبطلا عط ردتغل جد رسكإ | ظ

 [|| لصاح مدنجا زمانزثكا هكردروتقو ليسك هذدنإينإو سانوربك ى ىنعب سوو سد |
 قلبي منشن: هربغ_ميصس يك تعييل ونجا مو ىدناوإةبومت مانلوأ |
 ا «زيغ .هبيشخ يرجى رجه ككيرع تيس :تاصخ همصم هعمأ

 سند رادرك ىوح داهم تشرس ىندهديسزاق ردراسرع رل ريد قد 0

 تنم (نم) روناواريبعت ناك. هدساريعو ردراو ىرل مان ىلاثما نينآ ج7

 ني 70000000 : 2



9< 

 أ مدلو هداقص ىعدنك بولراز اب قدراو هرافضاسعم ئديد#لا رم ىرلك دب يد 1

 ىسودق هر خ هدندوغو مدرزوك نكر روؤأ'ش ا هذهرد هك ايوراذه عم

 رااؤر هد هدقاسسو راش مرودوتد مدلوب هلاعوع ةزلفمؤ وم كمل ندررخا

 ظ هاكرد قلما تدور ناباش ز ذشغأوا عب هداصقرت هدئرت لرِع زهلاشزر تقبرط
 |[ : ندوحح نه ندىلاعتوحا

 د« (هلم مهل نعلا )د
 ْ عياض طقاس عمص لا دقه طق .١ ىف فورعملا عضتال

 1 رولوا: ندعضو هسزولوا هلرا ه5 ردرضاع هن ندتءاضا هلعذ ( عض ةنال)

 : ىبسنو ب تييفح لكلا د رلك دي كيد طقس هد هك رت (طفاس) نسيمرف نايحا (فدو رعم])

 1 هللا تءاضا نسءيبل : (.هعجزت ) نبا كرت هكر اك(عنض)ر دونسكق جلا

 : عياضرولوا فطاهناز اًريسان يدار ازمسانراكوب « ىطلا وين اسجا |

 | عباضو 'رعاكسمكفرتع ع نكد ميركر حف هعضو

 | 0 رغم هزه (فرع) رديدض كما دكدازآ ١ (ون لرد ما (عضإل ا

 | وماواتدست هلم غاب تدنا هكرذم انزع ندويدسر أف هللا مها ىنهط وقنم(كبم]

 : 0 ا ندعو ب عانظ (عياض)ود هحيارولهن(فرع)

 كش كريخ هكدهب ىناسج اهلا لكهيهداز 1كسيارلبامرك .(هجرت) ٠ ةئساشعم

 ا (رخ ؟قطن) عياش هلواهدملاع نيكو. ثوخ
 ْ عماسو تام امءار كناف دهب ىذالانع متفضاو لعللان دعم نكف ,

 || ندنزاربونر لرب د ناك«ديسرافو زاكر و هنضدهكل ام نالوا نوةدمذري(تدعم) |
 || ردرا عظام :عىلاعمئاد ضاره ردت ايمي ضغدلباتدالب (ملح)ردليلقى زاةرف

 || ىدلؤا عمتاو ( ىلا متصلا مغصا) هكردكعد .هليا .اةعر دن ديان ىف ا (سفضا)

 | رشكت نوجا ناس هلدارثنءاش هب روهط ندهجرت ىراموهقم كتان ضعب

 دي لوا كتماالو لح ندع تءاوقع قنا ئاذا ) هجر 2 داود

 ٍْ عياشر واوا نَا عفن كراكو.
 ب يسع

 ا

 :عزان تنا ىمىرذدت الك ناف د ايراقماب> تييحااذا بدحاو

 اهرانةمرد هداك نداز ارت ندطي رغتوظارفاهدلاحر 8 ىعل طسو(براقم)

 ا اريزتكةلبال دع هرزراهنايمدح بولوا ةدتيحم (هجرت) - رددصشىخد
 ! عزاناك !نيسهلوا هكراو ىاهّبحا

 ا 2 محار تنا ئمىر دنال كناف د ارا ةماضغب تضغنا اذاضغام

 اح 35



 مال_بوةالصو متاقهدنتلا ىعيىاشس ىرب وردبا تاربم قوسو تارب_ت

 .«رديؤمأ هنساز اوس قدور ديلان في ] عفش ربل
 هئسانعمثداو- (فورص) زدكوم هظقح ندعودو هردكلوم تاشحوم

 دكر دك ددندو هن ىدلو | ىحالاه هننل ديدي طوةسواور دظع هدنلص ا( هظع)

 مولضعب رواداربخ ا .(هجرت) راريد ظعءو هلقنى الك نالواس لت تقر سدس

 : ٌكِإَف تانثدا-دهظ اندعندنا لغو هديأ ارش بونأنوا ظافر اهل لها

 ْ هديربغو حاورالا تحعيو مدننا بط ىفارعش ماما( لينذ]ظاعو بههي ىشيكرولوا

 نددرس سدق ىب اطبلا ار اوه نبىبا سلاركمولا ديتسورونلوا ل-ةنىخد
 0 سف امييلع هللا لصرتكأ قددص هللا رشيلاري_خ هكراردباتباور

 1 هلئذ رانإلروسا ساسلا هقرحرب اكيهننا لوسراب هكمديد مدروكسص دابر

 ٍ ركيوباويد ردكم كنسوب نكل مكيربمغيب كنس نباراوهنبا ىادكران در و

 ّْ روط كغ درا رومأم هركناناا هلرلد دروسا اءاطخ هرلثاو تراشا هناتح ىددص

 ْ: ذرات اَنوُرويَو ردك هنقاطرو بوري هركنولا كارما تةيرظ

 برو حسم ةرزؤام همصانورا نهأ :رزدا مشا نيرللا كرايم دكملب سانا

 ال| شودرت هدرخ لواول ي:ع هكم كلوارا د هديّرلة درو اءدول ةكرب ,ولد َكِف هللا ارأن

 ش عش (ركيد) ردراشم وسب لةود مدلوب هدلا- ىرلق دلوا سشوار مس عدمت

 1 .تلاسر روديلار دن ىراهضكه ندتقمو هبفشؤ درهم ةكزدبال-ةنفاكركيوا

 ٍ بولوا عمق هأو تيؤرو هدهاشم قدانح ةيحتلاةلآ ىلعو هيلع توءدو>ولازش وأ

 ا 0 ىبان كم ةرخ - نشر: هر رؤا اديم هوو بأ اوَخَه- -ءرالاودو

 هلباهد_هاشم هلبإ ناسي هيلع هلبا ىلص ماريمغين ترمضح ةدانؤر:مدلوا م

 توروس باطخاكورايدروم لابقا هباريتعمرقن ترد دكمدر وكمداؤ ات انقرش 3

 هللا لوسراب مث د .نيسمرواس ىو ركانااب هلئراشاهنرب كزراةيفر
 ! ىخ دنت توروس ب ناطتسم هللاباطخ فرش هيو هدئرب ره مديدز دة ذضركمؤأ

 .هتنرالاؤس ىجيدرد مديد ردّ ونلا ىذ نانمع ردقورافرنع هللا لو سرانعت
 | .تاوحىخد هدا اوس ىنجوا ىناعي ىدهركربو ىخدد 1 مداناقنؤ هذياوج

 تندد رب هيلا كرابم كاهن سءاراو تلاحرب هداةح كناهدموردابز ابوك مدهرو

 -ىجددب ردو بلاظ ىلا ن نب ىلع دراي دووسورايادلي أن ريش رض هعردصدطو تزاشااك

 دمعه دنسارا ىلع ترضح هلا م مد مديد ردو بلاط ىلا ن نب قع هللا لؤسزا

 ْ ا ةصاعم قلاه ركباناا بوديأ: ذخا ندملا نطتْم ترضخو زادزود توخأ



 ىَي

 ندئاهأو اتمافر تم 70 رو ىريث أن كذورحرا ارساو صاوخ مخك |

 ْ لتامو هكر داتا ةدئمدع كذطرش لغلوا ىراطر كح تمموى شل

 ||| هذرثا ردراثمِي دصاوخلا صاويلناهكراوا بس انم هكولسورك 3بابزااصوصخ
 رونو نتا غو اضزو عل لمار دن يح ب دح (قرلا نعىهت) د

 .(هلاشملاءاظلا) وع

 هظفحلا نيساكل | اهيف ضر مل دم .هظقد نم هلريخ ّْى ضا مون

 هظعءرملل ارهِدلا فو ريص قو.

 ا هدير افوردندئساعء|ندراو باّسعو ِم رهعو ءاركو نإ رد وعفا (مون)

 (هظقي اريد خد مكشوف هرابر 5 هكردمؤت :همدقم .هنمدو ساعن ردباوخ

 || يني وذعمو ردوادا صه ديوب ريتال ذكىسيروصر دعوت ىيادكقلقتابدا
 ْ | عاصف هدام ردلضنا ندموت هديئانو_لوضغم هدنكلوأ رديدضكتلْعَع

 تنور رداضفا ندوطظة. ىخد.مون تانلويزثا نذايؤر ىيذروكهدقددارادبو
 ضان ون كنايلص نع(تب زاد ملاك فيس لل (ع)ىبكهبو
 || قرغتيسم ه دنس ويتم ئلواىل صاح ججايندا هدام ةسااربز 7 راد ديدر داك د ءوضو

 ,ىانيع مانن) ركض رؤشدد ّن واك هيئلغش ىاشناهدزوازو هلق هح ومم زنوأ

 | نم 3 : ونلاعا ( هطظذج نين اكا) ىلابعت هلياان :رمسدر دلأح د ندنرلت ود ( نيل ماسر الو

 || دبع شد ىعدل ىدلدا عت داو (نيبتاك_امارك) هد :[هكرتدناكشش رغما نالوا

 نيقلت هيه اكيدسب خ دىربوزشو ريسخ نات اكمدراسنو نع تيكا

 و



 لنا
 : ارجل خو انؤستا فرغ لاند كلم رح لها ل عكرذ 22 حب 4

 طخ كد اس نب نوي (هجرت) روداواهصالخهدمظترخا ؛ متل

 طقت تردعدرل هشوكو بيلصرب

 طلع |عةردق ل عبس ىهذ دج اهتددعاذاتارمه مث

 امتةرددلبااط (مطلغإ) روس د ىلا هنسلوا نك اس دكردكيد كرت فلا (ءزمه)

 «بولوادعهليزاب رد ريش ةركص 1 تاغطاانا هس .رولوأ ع5 هاو هديا نجح

 ظلغالصا هنغأ 7

 طسولا ىف ميم مثداضم دهب انه دنعن د ءاهممواو مت ُم

 . طسوءايزاب ميم حتا مدني هربا فركب هل هللاداصوا هؤواو (مهجض)

 . طلغلا كاباو [هيذ ظفتخ افدهجاهردقمظع ءاه-ا كلت
 ”طاغمع ادت ذر ,بودباظةخ عر دردقلا عظع ءانسارلت و مع

 طملا اطال هنع تَرَغ دب ىذا "اداادا مانقسالا ىئشت

 طرب اطالعم ثم هيب هدماقسا لاطاحور بط : ١ (هجتين)
 طخسوءالرو رجس لك دع انولماح:ن ع عفرتاهبو

 يو وهطضنو خر رصت عقد ثعاب قي مدي لئاجلزا مسطول ' (ةعيت)
 الو 0 ليضعت هللاءاشن آهزمملا فرح هلغعأو ةدرل كتمت ضعي ىكد تدب

 14 واخ داداع شو دك# هلواوؤنىزلل ًاسىدتلوا ردن ودخلوا اراكتنا هلت داهش ممدلط

 ,ىدو 6 هنلواعضو هطقئرر ,هدنراهشوك هكىبيلص مسرر - ىوم تاطح

 "باص ب

 ٠ هلجحول ص ره ىو داصو ءاهوواورربد يو :اوأ مسراجرد د عء مه هزمه ةناد

 1 ىمدلعت هئلوا ميو ميمو هددطسوو +ةلوا بدرةته هش رخ ا ىلوا بولواهرئأدرب

 ل| قحا ىرازوك ىعتزيعلا حوّدقم داصو داوو رلاهرولوا عون ىديهدام ركسنوا

 ! نر ىلا دلظؤ وت معز اوك عد نومطنم ميمو دطورمشم لغو ا
 الأ ىع ا مساطرب هداسوب هتساردرهاط .ى دول” داوبث كدعم ملط نالواهدعملا

 رارم-اند» 1 رك مناف هك نالوا لما هلكسأب ندرك لتاجابودنوزاب

 ْ فٌّدارو ظرعس ف وفو 5 و هينمم رخ كوع ومو زوم ع لاوتدو فورح

 ردوب يعير هكر كم دوا

3 0 

 ص ”بلس#



 0 ظ ّى بؤراو كدهنماتداح از روربت رولواادس َِن ١ هيافاعط ىدرب ٍْ

 أ هبادتات ةفاضاردباوهط ل لمضىلثم :١ ردتارسشعلدادكرولوالصاخ |

|٠٠ 
 ١

 أ

 هلزلهعمضرزونرزو تولوا ديوه رم هاير هك 1 ودنا هكرديأ دلو ْ

 اناني
 امد حس
 ا سس

 طوسم ىند كقزر ردهرزوا تءعسو هلنأ . ضرا هكدهي هكاس هلوا عفنلا مدع َ

 طقث عبرا هقوف ب سلصو دب ط> قو ود 5 فلل | ١١ ءاه سد (مسلظ)

 خطس هذن دنع نيملكتم ضةيرد هنسانعمربوصت ليا أ يه فورح ىظفلر(طخ)

 عامججاو فلأن كدرفرفح طخ نالوا ىرادا م كرلثا اريز ردرهوج 8

 تفلت كطخوزاوا صرعنالوا لصاح ندرهوح سدرؤلو!ادس ندا :الوط

 سويقم مبةّةسم ررعسقتم ميسق ترد طخو ردياروهط مل طس هلدسم رع
 هطقنوزيب ىبطسوربب طخ ديع هكر ري د امكحاما ردطسو هدانايم رع رعقم

 هكر د فارطاو تاياهنكر د اعمل ارز ردمودعم ىرالقتمدوحوةكردضارعا
 يجد ريطس هكردي ياه دك -طسور ديت, ابن هرزواروكذمهجوك طخ هطقن ||
 قفاحملا نلمح طب سد رةيشامم كم ءيمط مسج ىندواو نس يلعت مدح 1

 سو زطالودق تعستاقعو ا اك

 توبسق ىضند اقعركا ردقول قب ن .كسلا ردتعست لياق هل سهح ضرعو لوط

 رازدبا مد رعتءل لوم كن هنالثداعنا لواىب عمجس دكرولوا مسج هساوا ن .ك :

 | سس سنس ردونقرودرارب دىريح هرركحص ر رت هكردنصاكتم طخ داس هديوو :

 بيهمو ديدش (بيلص) . ....... ردشأ ات كرت ندنلاصنا كراهظقندك |||
 حالطصا تراسع نديوسعراد روثلوا زيمعت 3 دك هيوجراجو ةّسانعم ْ

 قاوا ددعمف هللأ ىه هرثك لامغتسا كل هلا ىراضءد رددل وم

 3 الل 0 ظ

 هكر ديعج كن هطقن (طة:)رونلو ادا سه 0 مسرول ىلصاحرلب ديدرد هل قم سأتم ٍ

 ' |: - رولوافئاربهللاصتا هطقن حوا ىديشٌافا منيو قا قبابن كلخ
3 
 كَ

 مسسسالا

 2 3 بولك داص هك د هنا ارمدع رخ رورو نوط فوضع لل 3 '

 ع
 هلردغلا ةكرولوا حكت نع 4:: هديقرت ىضدربرولوب تااهجهد ا

0 

 0 مورد زكس حرك هكر دارودهئاوأ هني هدترخا روه ظاادهز قورح ا
 ور مسصسسسسسصسصسيبستمستلا

 ب5



 انفو
1 

 دكعدزلوا بولةمو بولغم قيقح ىذاق ىذئمردشط ا رزووطظ هللاالوم ١

 دكعد شرايح ندنفالغ هكرد هلي سهغيص لوعفمنالاعقتا (ىضتنم)
 كسياىذار هياضةرك (هجرث) رددخسن خد (ىضتنملا يس كين أي هناق)

 ضاةةغازكرك هلياتابث مسايا فيس ل سدي ضايقناو فوخ هميرا
 اضقن ءوش مرسال هاو د ىضم دقئث عجرنإل هللاو

 ددهضسأ لبصن ند (أيشو) لبا مولعم ٌةغيضر دك< دوا ت دش هبا مكح (مربدال)

 تدوع (هجرت) ردةمزوبو قمرق (ضقن) ردهيعاسشا ىلا هكر ديضام
 ضاؤتنا رن هساو زغلواماربا هنسكعدهي ضارتعاهعاهللاو نكر فزع.

 #*(هلمهملا ءاطلا) دي '
 اطرفاوارصق نك انسلد<اطسوالا طغلا مون نك

 رديريغلا عم ملكتم ىك درت كلواٍب اب ندنسم دام ما نالوا هتساةعمدصت(موْن)

 هذهريخ) هكمفتاط نالوا عمجتمرزوا مارب (طغت) ردكعدزردبا عورش ودصق
 ىكح طرفا ردهيعابشا ىنلا (اطدوا) رداميا هننرثا ( طسوالا طملاةمالا

 هلطارفاززج. ا زبمليل دع لودعدط سو كدلبا ىلادتعا قير طيلة ءزع (هعجبت)
 ( قطن )ل. را. طيرقتا

 طوط# حوللا ىفامريع ىرتالذ#ي دحا ىلع بضغتالرهالا ىلعريصا
 هدةدلوا دارم ىلاعتىح نالوارهدلا قلاخ هليمكح هللاودرهدلا (ندرهد)
 (بضغتال) رازروس ريصلاب ىداوت هديا ىمامل وا ضارثعازا رديابزد ريد قت هومس

 هكرددراو أباطخ هيدخ_سبك نالوا دنماس ردو مصئرب هكر دةيرش ثددحرب

 كرااط( طوطخم )ردظ وغحم حول داره رد هت ( حول )ردشخاوا سامنقا

 رباصم هراكزور ىافج (هجحرت) ردحوللاىف ىريخوادتبم رخؤمهيلامفا

 طوطخ هلوا ميكهنرههرزوا ظوغ حول نيسرروكوم سان بوضغهلوا لوا
 طوستم قررلاو ةعساو ضرالافد اهيعافءاال رادب نءقنالو

 ترغ ى ع كلمزوك هتاف (عاشتا) دنو ناديك أم هغينخ نونند(نتش)
 اورجاه) ثيدحلا بولي !تماقاهتبلاهدهدل. نا. وا فن هلغلوا ترمضح تنس

 (هللا قزرو ةعساو هللا ضرا) هكرلي | ترش هل يةوس ىنب رمثرثا(ادجتمءائبااونرو
 هكهدريو ش هللا ميقم (هجرت) كربلا عم ةكرخلا# ردموسةموايهم خر ا
 تصصع ا

 || ل_عف هلاكيرحت دوخابر دةاطم لوعم هدنريدتت اضقن هللاهضقن (اضقن)

 2 ١ ومصمم



-- 

 هسا اداىع (هخرن) رذكعد رولكى ركرا بواوارهاظةزرابردندباب يشك ظ

 3 ولواد دن هاك سا ركل دضخعت ل فا لقا ضبافو ضفاخ نأ اود مار رب

 (رخآقطن) ضراع ا

 صا اراا نم جادعل ازينم اذا دج ىدريغب ناوعدتامانل 9

 هراء لوا ضراعغم قونغمانو ىرو ههدكد لكه ريما تريضح ثفالخ تر عشوأ ١

 7 حي مواصملا ١ 0 عتنابرنبمطلا ل يتوسل ئ

 حاحص) رزاكم زرار رد تربح هدرو ليفان زر دلت كالا ١

 ) ه.بوعرت ( ردرافورعم' هكر ديزل جن كتر هغرص ند صو و (صانمو |

 شا ىم ندارعتاهدسد جي دلو ازيتو قرف رولا دئاعاكب م,ةحزككمدتبااعّدا ظ

 صضاسلا نمداوتسلا ف رعاك دي هاش ان ا

 | هكردهلاّم نالوا جوزل هدلبول هرزوا لاس. ىجيدنلوا ريرتخهدالاب ( هبقنم)
 .هللا لوس تحاصأب ىكشفد سكر هديزنب كد اقوا ىمدانا س اتةيلع هيؤاعم ْ |

 ءدكتم ديد هلبا مكتدش زدولوضاع دي رش فار او مزارات نيك ْ

 مكن سر دباحاتمتسا يحد تدنروسم ل كنو سم ىسهدلاو كناهمعك تربو

 هنوانعم مديد ردك هه ىدرو ردك تةالخ وع يخد_ُيىدند مليا

 :ناهتسا دع ىديدر دسانح ىلع ترضح> مردارب هللاو قة شمل هدئاوح ا

 أ هك الهر دول هدمالتسا ةضاف ىل همودح نع تماولو: تفلاخم هنن يموبان بو ديا

 ٍ ردئج باح رك | ها ح مآ تسانر بحما ةديلكت هي دنوننل هم م هغاواسدسأ

 ٍ :تيولحن يناثب اوال مكب انت اوع ندم ك1 نيا زا تقلل ويت دن

 مدليازاغآ هتفلا بودلباهناهب قلع مدخدت دكدلفا رمح نكمل مدزاو ا
 نكمل (هحيرت)  ردتشلزان هدحرش لئاؤآ ىيصت هكرونلوا:لقنويدىدند

 هايس نروح ن رو مولعمار ءاظوي ز كيد اراكن اور ذعا نا

 نصا منذ هلالا انيضافو دع مكيلع اندهاش لنا تاك
 صارهرولوب بوديااضق قدهترتي ل داع دهاشهسحاود هللا اكس ي (هخجرت)
 ١ (رخ آى طن) ضار غنا لاظاب
 ' : دنس تو لففاسلا تلت وو ند كلا اك معاذ تكلا
 قاع دست الدهردو هكر دتلوا رداصا ناو اعيش مدرب كن هنو ام رَعْشو
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 هسا

 < وكس كدسا هليادم (داس) رلدق رادود مارد هليا فاعف (صالد)

 صضصرا 0 ىحد ىل# هدنلحم كناو ردىاك نالسراردهبارسك (ليغ)

 (ضانم) ردسايتفاند(صانمنيحت الهدد ركب (ضانئمأل نيج)ردسباب

 (هجرت) ٠ ( ليغاهتكسمىلا دوسالل صاخمال ) ىريدقتر دصالخ ىاج

 صاخهلغلواهرلن ار اكدب ن درتشاو ليخ دب صال د هرز هلوا شوا هراذ |!برج ماج
 ظ صاعلا نباىن ىولعزجر و (ليد) ص الخ ىاجذيا قون هم امن اريش هل »*

 ندي ىصاعلا ميشو صاعلاباناامديردشعد :ىزجروبهدن اوجه دكدلبا عامجسا

 |[صالقلا عم لينا اودي صالدلا ىسالن ىنتفو م صاصم بلاغ قريشعم

 يراه لامتادج ىصاونلا ضةنت اهوأر دقول ب صاكئ اءولا ىف موةبنوها دب
 : : < (ههتملاداضلا )دع ! ىدالخ

 . :ضرفلاو ضرقتا لعق همجي لابن لكم حماس .

 دهدحو ' اكتم ندتخم ( خم ا)ردهنسانعمدقن وا قيقحت كلت و بدرقت ( نيس

 هيك نئتد رددلب افاق ( ض ْركزط .رشو سح( فهوز ء دع ردياش دعو انطع

 (محت) ردلماش ىددتاكز هكعمولعمةيطءردولبااف(ضرذ) خدواو روب

 فو هساترعو ركتدعم هديا ميلان رشه هديا لذي ئملام نوسلوا مدهع

 اي غنيم +1 2 !ضرفو ضرف
 ىذرعدهم رت مئلاماووههض رع لاملاب تنص رك اماخ“-

 دكعو رشمر هوو ناش ليارسك ( ص رغ]رددب ءار امر در 21 احامناةدالصارلاما

 هتسننرو ناصقنو للدرك ان ديريغو نديدنك ردسابمم كتلادر لياربك

 ئاهدةظانهد رهاظ ب ناره ظفحارب زرونل اوارب / زعتو عذم اعرش هسلوارداص

 'هلعش (عؤل) ثدبخ ( مبنل) قيدنز ىنكَت بنام اظفحنرك (ع)راش عد كر ديعسغ

 هلكتا نض ذرع ميكى د .(هجرت) .٠ زدمسا هتسانعم قلوا ماو ديىدضْكمرك

 ضبق ا ىخيعغ هلوو كثيدنادب مه بويلبا - هدرأ ظفح

 ْ ضكر اهب حاملا كانا ةحاسق هتانناذ 2 ركبد قطن)

 ل اوصو هتجاح( جام ( كمعد ىدرو ر وتس در ددضام نديأت ىئدردأ (نذا)

 مدام تبلا دواواه ضزاعوحنذا هعرواوادباش هتتساعلا اوصح (هجم)

 ضك ارهد مس نوح ىليخ
 ضرعي صراءا مود قل #“ انهريعف هللا نداناف < ٠00

 (ضرغي )زد اكن دعت اماةلطمهدن و نكل تلو نالو اريشتبَْس ند قفا (ضراع)

 ىغ 1



 يكد ْ
 صخار ى د «بمازواو ا ىذر هايادع صر و تع»

 هضدف ا طغ ناهسمم ركذ وذ هلع كشغتساام صدقلا لخو
 كير (بامع)ر دك دنيسهلوا نغةسمدكمادام ( تدنغتسا امر دهساود (اهإ)

 كدي دلوا ىنغتسم هلياص عت (هجرت) صخفتو ثي(صخن) ردكالهديأ ئ

 (وم) ضخ اف بولو هسكقوحب نالطتنا يدلي ن كلغ نسم دود |
 ىداونلاىدقاعاشلا نيعس آي ىداعلا نبأ ىصاعلا نسال ٍ

 ىند صاعلا باو صاغلازد ىماغلا نب ورتعدا م ند( ىضاعلا نبا ىداتغلا) ||
 ردطقاس نون هل ةفاضا هر ىداون بولوا ني دةاعهدتلضا(ىدقاع) ردهضضرسالا]

 ىعي قادس ىوم ةكردم عج كن هيصان ىك رصاو هدّْْرَو د>اسم (ىصاق) ْ

 ردوا عقاو ريتا هيماوتي دوقعم ليذلا# هةقنرش ثددحرد جاصنلآ ْ

 نديادةعرببخ هرزوا ىرل همصان كرا دك كلو كرات هكر ذاجتاهباتعمو

 قدمت قت فروتكه فوج حاصلا ىلع ةازغ ىزادتم كس شعر ندركتع ظ

 كاياداددع كس شع قعي فلا نيغبس ةدزحروب ( هن هتكت) ردكعدمرزتسوكسمأ

 ةلئراك هغلاص ىلاثما ةنامعسو نيعبساريز رداكددا سه در دكت لدن ”وجتاريثكتا

 توغو اتويملا شيداوأ لهشم وادا مانشيت ارثك هلله عيش ىيداوادزتابز |

 زوا# ىددع لوارك ١ راب دانا عضو ب درع هةرغضت ماعم ىف هعبس يي ديال
 لد 6-00 ةنحا) ىداوادراومدقايسو ىخد هعركتد ! يحى دهسلدا ْ

 فيعضتورشكت : ىم هع 1 ) ' له نعمل مهل رهغت ست نأ) ءكحص رب . هدؤصخمول ا

 هلنح رش نيعدرا ثيدحم ديابوب لاكةاو ردلكد داره د دعرص+ هردن داق

 | هلوسر هلأ اذ ىأ (هبجر) ردشلبا دارنا اليد نوفل وثكت ئزبوو 1

 اء ضصاخدعووالد كس شع ىدغ# ىذلوارتضاحنم ضاعن نالوا ىداع

 ضالقلاعمليخلا: او نجدد صالدلا قاح نيبقنحتسم ا
 ا صاتمالنيخ ليغذاسأ ا

 ْ ردلا- هباان صن تااحرد ىلاسرك ذم عمب تلعاف مسا ندبانقدتسا(نيبقمتم) ا

 ا قالخ ىلع هلرادضق(قلح) رولوا ند :سهّدام هتاح هكرد هخيدسن ند نيل هنسم :

 أ رولوا رو كم ىلا مدغم ىددارد هلمال ناكساهقلس ىدرشم زدقمم سايقلا
 ْ ردلتازسك (صالد) .ىدلبا تداور هلرا هت ىند هدندرغم (سنو)) ىدب ا

 ىدحاوردداْنههرز نسَد ردم .رث وزة ملوا تعض هنّيظعل ادع ءدلن وبو هن سانعم ىر | ْ

 ْ راب دروتك بويلك ديئعزرلن دلدا هبينج لينوفو مج(اومنج) ردناسكي ىو |

 للعم



 معآ

 نساف فرسهدنوكو ىبرح نوسابانازورف (هجرت) رديديدش كيك طوقس

 (نحر) سراقهدن | نس نيسور وكر رارشو دهززواىزول

 دك انساو انيصح انص> يب اسد عفان دعد تحبوا كمانطك قارتالا

 ريدادت عي ريدم هدانعمو نزو (سنكم) هنسانعملقاعمدئتزو تيم (شاك (

 اًمندتماف كمطظان ترضح هددهرصتأبو هدهفوك (عفان) 9 د رظو ىحانص

 ردكد جت ديال ماذو لددروروردهد زو سدكم( سدت )رد دك سم و دلي
 ,ممأ تريضح راد دلن ارارفو قشىفاهدكدلدا سدح هدعفان 030--- سدا مزال

 ا ريد سك سدح هكرد_ع«اكناىذلنا م هناك حر يريك. راك هدعد

 هدائعمو نزو (نيصح) رون.درادزد هتطاضوردزدءدسر اف ةكهعلق (نصَح)
 قاسكرد ا: هيهغلابم هدئمانقم نمأم قالطا نيماهناذنز (نيما)ر ذنيتم

 نيسمنءروكض د (مج رث) . ردكمد تبثماو تنامالحم تنام
 سراح ى اي ىدفولنمأدب نهتم« سن ديا. بولا قر 3_0 مقاندكوي سيكم سيدك

 + (هلموملا داصلا )ع

 هصرحؤهبوهشب ,هعشاو اج هصقن عيدرعا سانا
 ندنابولوالصاو :هنلاك تداهن ىمتا لنمارب هكر ديليضفت ةغيصكمامت(مت١)
 هوا جاتحت هجراخ يات دكناصقن (صقتن) هيلواحاتحم دهر هدايزرب حراخ
 ٍْ | 2 ةياناجين لك ةكردوا (هجم) هنتسانعغم لذراولذا (عغا)

 1 1 صراح ىهتشم هش مهردنالوا ك سان ىذا ه صقانزه

 م قع مصفاف هت ضرب نمو هن ىنادي نم هماللا ىلعن ادق

 أ ٌكتظنل تانادم هدتتزو هلعانغم. ندفد نالوا ةئسانعم برقىسينالت (ناد)
 ًاردرعا نالاعفا ( هصقا )رد ةلعتم هيئاديرخو وم (ةمالديسلا ىلع) د دي يما
 نالوا مرزواتمالس (مجرت) ردكعد ليت ديعب ندكدنك هلياروديفا
 نصلاخ:ٍبولوأ هلناديفنئد معنالوا ارودنداضر د لصاح بو ديا بد رد هضم

 هصخر ىدا ن و>رتسنالو ده وشل ةيفاع لغة بتالو
 ْ مدومهارب هكر ديزضاح ئه كسر ددم الغتسما ندن_دهدام ءالغ (ىلغتسنإل)

 ىمن ثعابو ردكيبيسيونعمابو ىروص(تيفاع)ر دك< دهلباّدع ىلإ هب قيفاع
 ِكلذكن دتصخو (نصخرتستال) ردمعفد كن ابعت ق جن دلوق ينم أ نالوا

 هكردشلوا قحال يندد شمديك ًاتنوفمتب -. رحاب ولواىرضاع ىوتكلابعفتسا |
 ناركههصيفاردقوب كتحص ديدع (تن) هنسانعم ةءاصزوجوا هتنلا

 مح ص



 نيران

 ( نيرفع ثدلنم عج | ( ةدائم هكردن وسذم هيودطب مان نيرغعو ردضرغتم

 هلواملاس ندرار 5 هلبارب 'زهدك واو: ىطتيم ترض دأ ع دياسشر ديورضموند

 (سوشا) رده: سانعم دسادلا هدوم نوكسو ىاز تفورسك جد(رَرم)

 رديلع اف كال اعفتشا باد ندم دامدسا(دستسم) ىشك ناب هليغورب وةزوك
 هكر دناكم مد | هدلوعشم هةعيص ندس رعت (سرعم) تسال ليحل ىرح

 يا شل هن كيرح نا ديم عرار ديح (هعبت) ىكمانك, تاس نالسرا

 سرتسدز + او هنادعان دمر 4

 سفنالا لازتلا دنع تفامخاو دي. سرمطت تايقا تورتاذا ' ْ

 سرشالا حامرلا عقو نم باهام

 اناس ءانفتك ايري يأن نكيا ينزمضت:ذدلصا زد نش (نيرضت) 3

 (سنا) يكشف هزاحم ىزاغربمداس (لازن) ردكعدردناهب هرختر دنددعاوق
 (س رمش ردت وص الفا د نددعودو 1 يرض هديدح ( عقو) ز دينا عجل

 سهرزوأت د هدقدلوأ لاتفو ب رح شن (هجرت) هن سكربل د عيت ىرج

 ههح نامز لوا هسرولواز ادب سكه ضئهدابب هرحيالاذح ه ساوا فاتح

 ْ (قطن)س كم هك ايزؤلوا
 سراوفلاةويكلاهذدق ةتعطوو# نمزا1 ا كنافلا با ارمض عجبا ئري فززس-

 ندبالثت هاك انو ةعفد كن اف) ردشلو ازداص اناط+خ ةروعاديزن ةماشا

 ةنسانعم غيصشرد هلعذ(سبالش) نس انعم ىداض مادقاو ىرجهدنونو هئسكا

 رونلواقالطا ةنالسرا ردهئسانعم اقلدن درظذملاهيرك هكر د هضم د س دانخو

 انامحا ىند ناليك رارندو.كي دق اولا ه هدب ورمض هك جروس ا (هونك)

 قروبراو ىدلوا عقاد س 00 رمش هد هر رو ةسم سوكعوز دكمي ذب روش

 ررز روك نا سرأف ثن 12 مد( سرا اوف)رداعدوب اولد وجر وسكن ١

 سزاوفءهرزوا ىرول ندم هزعن ع نعطرارشؤ دو سدا موق لواناهكان منن برض

 (رانلان مةودح) هعركذنا ندوا ىلشتا فرطربرد هكرذلا ةئاثف ىعج (هوذجت) ْ سطاعمالرخت ابن اسرف ىرت ىح دي سافل 0 مرضا مويلا

 ثدبا بلاط ش أ (سباف) ىدتاواريسةتولذ شت 1 ةرايرب ىبعيربللان م ةعطق

 ردندرورخ هلنادامهنمدشو همسك (رخ) يعجب كنزا (ناسرف) هننكا

 سطاعم) ىدلوأ عقاومد عكر ًارقد«ناقذالل نورخيو عاد صماورخ وه دكت عثود

 هكردكي عدزم ود هرزوا ئرلورب هليدبق و ردرلنو رب ردبعيس لا سطل |

 ل و

9 



 انفي

 ثوب ىدنلواداريا هدئماقمهدحو راكتم امظعتهنمير ظن نع ددكر دن مس
 | بان ىتكن ا ردلصقم هدئع رصم ( هللااناىفا فذقالو ) هدقلالا فرح هدالاب
 1 رازبرد ىث نالوا ه:_ءانعم فرصو يك ئسث الثر دن دأب لاعقنا هكردشول

 ظ تعالم سعدم ىدرغم رده درو دجاسم(سعادم) ر دكمي دْزِز وا فرصنم

 ٠ كنح هلك م وك لو أرب( هجر )ردم كحامر ردقار م نالوا ى> اصتن المو

 | ١ سراحادخ توج رذح ردقو ند ةيسو نانس» ىلا باو راعدزبز ملفا

 نيك اكان ىدعلا هنا كه يده انشردملاك هلال اوسرادهو

 بارز دكليا ىتاشآ ثا بوديا سكعرب (سكانت) رديعجب كنودع(ادع)
 ا (هجرت) رددإبا ف اكربسكى كق ب اس سرا هذنو نك-ار در دصم ندلعأف

 ْ نبل اعزجرىدلواىنادعا تظن وجكت ادي ىبيك يدر دب مزه دز ارادثنا ل اوسر

 | ٠ ٠ سباللاديدجانمترداءاخويةلاقمنماهدعبانف ل فا
 تيسن هزكص ندردي برج هزب (هعيرت) ردهنسكى بك ساسبل(سرالا)
 (ركمدوطن) سالرهفانوسدكه كئوجهزيب ىدملوا سايل «لاوقا نالوا

 س الاو س>رلا ىلع فاوباتتا«ررخااو فيسلا
 و عفهدناقارددباني ونتو دشو مذ (فا) اريد مغربس هكنكساسف(ناكر)

 هكروتلواقالطا هيهنسن نالوا سيسخو ميمق للصالا فردعرك غفل كر دتغل ند
 دايم ىنائثدرعاش هكىبكق نرط شاسكو ريك ليل د ارا ذقتساو فافتسا تءيبط
 فلي لمالك دي لاشي طايشكوا « فاي بالو دل ثم فاك انالاامنادعردشلا
 ىسسراف (سحرت) ردةلطم لوعتم هنسائعم تدارك كريد ىذر حيت نك ل

 نالوا هميغاب تنيز دا رم ن درلن ورر ديج اا نيسرم(سآ) رديرعم ندسك رن نالوا
 سا هلدا سكرن لكد مزال هز رخو غيتردزمناحرمزب (هجرت)  ردهف وكشا

 سارا ةمءج ان ماكو د«انادعا مدن مان ارش

 بوديأ ميمغث هنسانعم .ظعاقلطم نكلر ديكوكشايرد هليرل ةعضراعج(همستج)

 هزيرولوا تارش (هج) رولوا كءعيدرس ناوذدا هلتفاضا هسأرفدعب

 (رخآ قطنإ.. ساكرب هدر كيرولوا نث درسوا دعا اون مه
 سرعءملادساتسادسالاو دب سو.ثالاريزهلاثدللا اناا

 | هجركأ (ثيل) ردشلوا رداصاياطخ هيمنلط ىنانب هملط هدئسازغد -ارعشو
 || هبك أوك ى كراك عيابرح كروس دىد هناويحربردفورعمهدنسانعمنالسرا|

 ا
 ا
 ا
 ا
|| 
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 سلاما او سال ع ماكدهب سراودلاروبقلا لها ىلع مالس (رخآقطن)

 زسرواب ئرثا رديريسكم يبن كن هسراد(ضرافد) رديعج كر يقر دولغذ (روبق) ا

 هددسزب ناهنجنوراثاكم نياك اديديانرونق نوسلوا مالس (هجرت) ردكعذ !ٍ

 سلاحو رضاعرل شمال لا أتوق 2 0

 سدأبو بظر لكن ضاولك أد لود هنرشءاملادران نماولر شن لو
 قاضا نكيأ ىئيصو بيك رتدرابلاءاملاةكردوإ فاذا هفو دوه كتغد (أملا دران) ١
 هلغلواهذدراع نادم ,راحراد ىهحو 22017 ى وص قع عوصىدتايق ا

 زافاع لكم ق قغوص هدراإ 2 نايمرا زونانوراقاربز ردرتعمهدنرلذايموصقعوص

 قئشخح كس بزأب هكر دنا 1وا دراداعدو ند هدرثا قد هقلدلوا صك كات ١

 تددعنت الدلق تاكرلو هدنولو شمرارروم ود هبال اوكوم نةونص قع نتا ٠ْ
 سابهج ركأ(سدابو بطر رثزي دل دمج قيوص قعودرب كنا نس هكر ردك

 هدأ ولد ندا جدد :ًارتةكردعباش هنساسعم ئ ره نكلردكع دكرو#و ٠

 نيود ق زَءود (ةصن) : رداماش هنعاؤنا تالوكتصأم هليسدس رق لكا | ْ ْ

 سايركو بطر مي. نئمعت راش ماج. لكأ دوج ران ام وكر اشم ام أكن آه ْ

 سراوفلاف عهلتمانسل ل يثلا عوام ةلا ملا دالوا ب سحلا (ركيدقطنإا
 نماضتشا كنق نالوا دلاو كدلو ىدع ىرللعوا لهد ( هلام ادالوا)

 ) هج 2( ىدنلواعدقت نوعا نرو ىديا مهمل مريدنأ ىلع بسلا ذة نا ْ

 قدلواهدرب هد: اراسر ا هكوي ىيكرلب دنكشم تلاهج لها ن وسفر نلظ كذب

 3 سراق ههايخ

 سراملامونارق 5 الا ىو لتشو# جسشاماذار دبغ نم لسف

 5 ركءدر دعس ( تازقا) رددأ م ىءهز هك كردي لهاا هدنؤيردردب لها (ردب غب)

 ردة درو لءافت (سراع )ردراو ىرلانغم رااح تول ااا رحت نزقأ
 رولوا رزوفكف هشاقت ىازنار ةدنول بكه كر خم ندهئاسانعف قوس هول هكعر ات

 لةنفارقا مكيدتمأ لة 5ع دو هدايقل نيح ندرد ادا هزي | ص (هجرت)

 ' سراف هعيق نونسنإا ١ ا

 | سوهدك اهلنا يردك ىشك هذهراف دلدمك هل رالوناما نيسرتسا تاسدغ نس

 ا (انبسل ليلا ىلع )ر دترامثا هنسسلوا ىصاصتخا همن نم لوا هل هدب ىتد كاهن ىك | ْش
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 ْ سءادملا حامزلاد دع ىثنت الودهب هان بردا ئرتال سانا اناو 3 ظ

 هكودهناسن 1 مدفكسم» كب هيك 7 (هنيسش) ردنا كيرلئاسان(تناناز |



 .نممج جدع“
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 ىيسن كذعامتاو بقلاك !نديدسوي راب درو ويد ىدلداتلّزع ندرازب ل لصاو

 نؤمن : هريكسص كلل نيتلزنملانيبهلزتم ديا رلي ديد ىلزتعم بولوا
 ندي هذه ثادح اوبد رولوا ىحاص تلزخمرب هل اق ىسكنأر درفاكه نو

 رديلاثماوأر ف و ىرش# رو ظحاح ىرلفورغم كيفذم ل رون لصاو

 رانلا كسا اول نيذلا ىلا ونكت هده هنا هكر ردكعدهليال مم( نكرتال)
 (رولداببسهغقا ىشتا مج ى :زسدكُك طن اليم هرلملا ط ى_ءب ردشلوا عقاو
 هددنعرك باو ندمسهعومج ريس :زمتامز لاحر ضد ىد-ردهدنموهشم

 ردريك( سند)ردن دانم هلد ا!هيشتورلناىخ دقمرادقراص(لاتجإ)هكرذتمْزا

 دي نيّتص هقسدل اوا رداك نس ندسان هلياتلزع (هعيرت) 2 ىك نردو حسو

 هه جو

 سند ندنا هلك يكهي ىْك لوا هلا لام

 هسقن نمهملا ف داثوملاو د : كراش نسسلاموحري درعلاق

 2 دراديا تيرسوبنبا رادا ى سا قد دعتر اره هل (هحجر)

 _ (ركيد قطن) سفن رهروشيرب
 ضرخاو ناحل ارت ءنقواودف لقنالو فرط ىتوملان دلعنال

 نبك ظفاح رديعج ٌكسراح (سوح) هنساشعف باتو ١ ندي عج كنج اح ( تاح)

 اخف زاده درب نابسأنا# ستريب ره رظنرب زه نئماهلوا ندتوف (هحيت)

 ْء نيكأا هجن د هلؤا

 0 قه ةذقان توملاماهس نان لعاو
 ةكهشسك ىلهرزردد دم لاد هحض ردملعاف كلاعتفاندنظفل عرد(عيدم)

 ردداس ع نيك ندا ردح ندئوم هليس همر ث( اهم ) ودهن انغم عردلا س هال

 رييشك ناناآلل وغناقلا رانك عر دمة د. رؤو ب باب نددس»د اننا دارت

 ندمحت هلتاقتافو هرزوجاسمةردذفان توم ماهم ك نه لح هلوش :.(هجنبت)
 ..: ناوديوشك نيا

 سدلا نم لونهغم سف: تول لع هكدا ناىذرتل دلاباق

 اداوبدردن ب وص هد هكترتدك لاحو ناس (لأد] رذ هن ىند( كض :رغلانان)
 ةدكشت ةضاج غاضر نيسرريو هثيولت ردن رح كك د (هتجرت)“ راردبا

 9 : ند وراخزوةريكر ذقو

 ١ سدلا ىلع ىرذقالةنسفسلاناةاهكل اس كال دن لو ةأ ل وجرت

 هةر ردشاعت رج ةكرت غي ىروق( سا: ) ردفورغم تداغ تن ىكتاوإ
 سا ب بج تت يييبيصح -جا



 قلل :

 اسماو حامضار درا عم ردصمه دس ةنغرصل اوعقم مسا ن دل اعف( اسمو عيصم)

 رورسرب راو كغره (هجف) ردةلوالصاو هباسمو ةحايصةك ةئساثعم ||

 (رخاقطن) سرتسدسرولوا هللارو صورود بثوزور « باتشراب ا ىلجاع
 هساعقو هعص فى أد ب هلكد رشال ادج هلي دلا

 كنهصك(سلغ)ر دقبان«ةكر دبي رقاكون ىدد عرصم ( هل كن رشالا درف هللدجلا)
 هلكيرشال) رددإرف ءاسم كرد اقم عبد ةلطمه دن وننكل ردةإظ نالواهديرخا

 هب قيق- دو# لوادج نالوا نكمم 0300 نداوسأم عد ردهدنرب دهن همق

 لوادجس (هحم) ردكم در داع ند هدا سمو حد كلبا دجستإب وب هكر دصاخ

 ساغو عد مد كم اده لي ووردت داعب كنا قوي ىكرمش ميك ق بال هدو ْ

 هسنا نع فاحاسدن االازج ىسنوق ساومىل قيس
 هكولب نيم متف ( ىنسن ويف) هنسكنديا اسقلا رورس هللاتفلاو سنا (سنوم) |

 ستومرب ندراسنوم (لام) نونا هياقو ىفاب نون رد بوصمبم هلنارة قمنا

 ىلاعت نيركاذلا سدلج هك قيقح سدا ركم هرب و حرف هللا سنا اكن هكيدملاق
 مروم أ مهلش اعر هللا قوةح ىنعي مر دبا فوخ ندسنا هلكتا خدني نكل رديقاب ||
 هيرتيشيلا بسحب ردفولأم هليا ناصقن ناسنا رولوا ل_داح هناكتا ىهملاسئاد |[
 ردشم اوال ئاز ندهللا لذا فوخ وب ردا بااسو تد رق عنامتا رعصقت ٍْ

 ى-رولواهدابز قوخ ردقاوا هسرولوافراع ردةنرد ىسابرب حصو نيهولا :

 هيذجوإ هاش لير جرد ىئيدلوالداو بودياادف ند ىئيدنك هكراب ديد ||
 ردعسج تمعنو هعظعتداعس قرت هجرك اريزر دراو ىلو ندياراش> انونحو ||

 ىلاعتو- دود مه هدننمخ هلزرب هللا ءاضةيركار دور دةاؤا جحد ىرلظ+ نكس

 نب وم أمر درلاكد موصعم نكلر دراظو ة# هللا ءاملوا هكراوا نكم كرا دتدس رولوا |[

 | ردرافوةوم هدنراهخرد ب رلوا ىزارات# نوئ> ندتهحوب رلزم لوا هلثاسغلا

 رددازردام قيطم نوذجحم ى :راك ديد راواىوهديل دوردلو ىلد صعب ن وكلا

 جيه (هعبت) ٠ لوط اهحرش ىفةصقاملايف (ع) رديلو هتبلا وح نونجم أ
 سب ىدربا فوخاكم ندا ىدالاك مسن اربي ىلو هلوارا سك دكي دم اع مستنا ||

 هسن دنع ف اخت ندىلا نك ثوعالو تعط: ساام سانلا لزتعاف
 اظعْنملصاو ىرل سكر هكرد هقئاطرب هلزتعم (هدّئاف) ردك دبا تل ارع(لزتعا)

 نآتح باح هدكدلاراهظا هدنسل 2 كلاي رضي ىس> ترض ئارىدتك

 ىبعياشع لزتعا بولوا ىرامولعم ىييدلوا عطقتم ىند ىلداو ىدايادرفا
 هد ع

 ب 8



 ذل
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 نيضهّتبلا (رعشلأم») ركتم ندعي ىجلاط (سمغنم) ىع ذادهحو د-و |

 ْ راتبا ةحيووو تبأس قفرواهشم رديطاخممأتنت ردا دسك انا نول (نمأست)

 ىس عيدا مهنا(كمونم)كلكروتفو كاكشوكو قمئاصوا هكر دتلالمو تمالم

 كروكي وكر نسرواوا ةرزوا ئعنوكر هكا لتضع ىكسةعاصرا

 فراطزب َىلَعُث تسكو جر باط لوا نيسرولوا لئانهفيرشإلع يكرلاطةيانرد

 مز بك نيش زووم نماشم نولوارمسم فيرش لع هللا همهلا ةمهوم رولوا
 دراو( نيصلابولو دو ده دعللا ىلا ديلا نملعلااودلطا) بولو ا قالط أبلط

 و1/1 بانج ا روب وشوفو باحد ران (هجرت) يدلوا

 ينص : نئاسنا نيمو ةزجخا لعرج

 0 اهرتقمللعلل امم لا د اعرو قتلا ضءاكسأن ىدنكد

 ضخم صااخ دمع ) هجرت ( ردةنسا عم دانيص (سرتشم) دنأع (كسان)

 سارتفا ولع لبق تءعنع السا بو دباه نامزراك-ءرو لوا اون

 اسورلا قراف اماذا موق سدر د اهب لظ بد الابولخ نو

 هلوصوم نموه هدزنمق ىعناو ند هضقان لاعفا ىككناو هما عمراص(لظ)

 ردد بخت ىد سدو رداسؤر ىج رديربخ (نسار) هيديسأب هداهبرد داع

 ققفركحت راد رس هلو ادي لوا هيا تاد نايس قلق هلنزابا ماكر (هخرت)
 ً سان بر ىاضراب

 اسلسولضو نم هيلاطل ىضاوجاف صريح لعلا نانتيده لعاو
 12 مضا) ضلاخبآ (امص) نيسدهلؤا ىعي كداليق رهظم هياده (تيدهز

 لع هكلم كلا ىدنك و يدوم (لأم) ىراج (سلسإ) هتسانعمراص

 ندئاس هلماش تيريخو هلماكت فاظلاسآ نادرا فيطل يا كريخرب ف ورش
 | ىددلوا نالوا لهسو ناؤر.هرزوا ناسا هيليؤ هدنقح بلاط ىدنكىبا

 (هجت) رداعدود ن سهلذا بأن َتياده هلغلوا ريا لييغد م”كتبع كثب

 لضفهك ١ نشاطع باريس ئدلداه لوا ف داو هنيسلواىفاصبآن وج قمل

 (رخأ قطن ساسا ىخ
 اتت تطف م الان وهو دهب ىذمام5كبز منال

 تلا اروماتوطشوخ قكسف » يطمن: ياضروو قت .اماهخا (هجرت)

 سفئره نوسازا
 ا!بمملاو مجضملا ىلع قأي 35 لحاع حرف هلكلا

 يي كرم
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 زجاح دكا قول ىبكن كف ااكشزابهشوا*نارب ريشع# هددغوقهرز وا ا

 7 "اا ةخان كيلع ب موقت نا لمؤاىنا

 كي هزانج (زئانج)ن اغفو دابرف (هخان) ندندلماكعد مرديال اومأم(لما)

 هدئلتاوا مال ف رح ىليصفت 0 دكع دس بويات هلب ايرنسكو تيمد] دف ك عجز درع

 ىادصد# 5 هايل ميمو كيس الر ولك (مجي) هلئاءاد ناز زولك

 'ء ل انج موك ةضزراكه سون
 زهازملا دنع اهزك ذا قسن ءالد ةيرمض نم

 لهدا سم ندالجن يرض لوب ىزوكس هلع دةن كنور دو وم كلغ مالم

 ادم تعز ءزه(زهازه)ر ديس ا عسو بولوا لو كن هحيرج ند رمض قار نهاد

 شب ضوخ بريضرب اكس سد هدنوكول (هجم) راهتتنن الواب يسهغلرا

 ,ء رجازه راك ذا هِقسدلوا هنليوس ىركذ دك يغش هديا

 هلوونلا نيسلا

 استقم تشءامابلادط هل نكو د ايستكم ملعلل نكف نيز للعلا

 ردكعد ىلا سس ؛نا رادقن رب هدءلضار دءلعأف تالاعتنا ندنظؤل ساق (ستقم)

 هنسكن ديا لع ليصتقاةلطمهدنورورلد ديديرباهنقا كبايادا !اىكجو الك
 ردانص :هرزواق لوادر هلير راد :ان> نس ماما ت ترمضح نسح مظنوي ورددا م
 نسدياديباسنكأ ليقردبالط شيام قلع (هجيرت) ردك بارع نالؤا
 ساشا ىرو وواطا تايد د5

 انلبوتبم لسخلا ني صراضلا نكد هب نغاو هزلان وذو هيلا نك راو :

 (نغا) اورطا هلي[ طخ ليقدامءا هلناهئاثمزسك ( قد :)ردراو ىلامعتسا ند

 هلباداجعااكتاو ىلع هن ىلا عت قد تهدر درها ندنأب ىدرد ردنال:_ههدامانع

 ناد لذاك يكسر دول دال (اهلح) ردكد لوا ىنغتسم بؤدياا ديب باق ىانغ
 تدارح (سرتخم) ديك نيتمهداتعمو نزورد هلرل ءلدهم (نيدر) رددت ا

 (هجرأ) رذةثببك نذبأ هظفاحمو ظوح ردءلعاف كلانغتنا نةدتس# دام

 ىب دوكص نس هلأ مان لقعو مدان ْء لوب تياددامءاهيادخ لواىلع ءىئام

 سارتحا ليقأ

 اسمغتف تنك اماواموب لعلا ىف دهب اكمهنف تنك اماف نم امنال : ا

 .٠ ىذنك ,يفذيا حرد هلام ':. ىشنمأبو هنمظنت رعاس يد ربابو تنآرب .

 ْ نديدجو ا انو ىئدرد ردا ندناب ىكسلوا:هتساشعم كود هلبا ليم (نكما)

 كالا



 + [ ع

 1 زاعريغكتوص بحت ع  انادق كديوورجأب 7

 ىغواو دولا دعني ورع ةدْنساْرَغق دن هكريد ىبحاص همغلا فشك (هقنم)

 هرزوا ىتيدتلواهدافا خخ دفدابلا فرخ ولك هغصئلب اقم ىرلزرئاسو ىلسح
 داشنازررنور عورات دلوا ءدبلطز :رابم كلج هدي لوا قمري نكد خيو ورازه
 داريا الاحترا ئزحرول ىند ىذتى ع تريضحه هدكدلياةاهامورخ هلرلب دنكو

 هددخست ضعن ىدلدا لتق د ىنلغواو ىفرعو عوزش هءةزرابمهلباىوبتن داو

 ليووهثسامعم قناته تمسوكلكب (عيو) ردشلوا ماس( ادقن نادعنال)

 رددرتابز هدهدانعم ىتاخد ىشكما رامضمعد زدكعد قدسم هكردبا دعك

 كنادخد# داك هنادبم ككتسا ىدشرباورعىا قزان (مجرث) رايديد

 ٍْ ' :حاعندتعثد عزلواهلردق

 2 "اف لكىنم ىساودجب 5 ةريضدو هنود
 دذاورهس نويت كف تب دولا .ىلصا ردبردصم ديا فكي اكن ء_وسي ول( تدنا)

 ردلوةنمهترجءا هكربد فاه غصاب غار ىدتلوا ماعداو ليدي اةرزواهدعاق

 صضريصخت هنسانعم ىهجو ملة هنؤرط لع كسر ا تو ءورصو

 تدان لصالاف نديدائسج ءاهعا(ىح)ردقلوا انس لدةديد(تريصب) ىدنلوا

 راملايع جرس رديدنا ىلزاتءانو دوجوم جد ىلاعتقلاخر ده:سانعم

 ىرونوز درس ىل<# رديح امم كذس هر "اددلناعمريس هلغملوا دارروط ككولس
 مادراتنركحصو تالابش نولغم ماختف يعمق وم ور دكر زيس
 عوتوز ديدوهش هكرردبا فرعتوب3ىدل,ارومظ تدايس زي هلغلدا تالي وست
 نيدموباهكردياروهظ هدقح تروص خد لطايهدهرئادواريزر داكد ىدو>وو

 هلتزيصب .( هجرت: . ؛هتاروهظ ضعيها ع هروط ىف لطابلاركتنال) درو
 1 زب افهباذعاهمهمدلواهزقحتاحن يش دج مدتيا تدنةبازغ

 رزابملاىلاب يحي ىفد#«راربلا ىلا توعددقلو

 4 بوةيح (هجر) يح ( زراب# ) كنج هالارمسك (زارب)

 لراممد رى عاكس ىدلك ىدايات اجا #*فيثهلادح كدب | لط زا

 زجانمللا فتح حلاك دع مراص ضع !كيلعي 1

 ردرثلع هديسراتزو (ح) رده دضن ناد شب جدن هفا قاربدك لي( ضعا)

 ىطاعراربد ىارد مرو د ىزون شاتكتب جناح هكمزو» :ضاسو قاصهدابزو

 كيشانجالزوك: (هجرت) ىيدياانفا (زحانم) توم(ف:-) ردناردنا ا
 هع هيد محم

 -- صح

 هرردا



 ا

 دان حش دب ناسنا مسخ امال سعنلاب تناف # اهلئاضف لمكتساو سفنلا ١

 ىكى يدا اواىطب ىديشن ارق :ردناماو نانسنا مدح و نأرق ظفا هكرر وس ىداذغي

 ةدئروص قددلواصقان ىروص ىش رلندلبا راشخا هني له ىديىخ ده دكؤولس

 هنثيدح (ثالث نعالاهلع عطقنا)رروسربكا عش ترضحردزاو ىخزرب لدا

 ردوا ابر تعزو ل_ظفهكلءردلكد ىيعرمس خرب «قرئاربز ردلكد فانه
 لها للم ر دهون نوج (َنْوِغمَ مريخ و هاوخر غيل هشجترو هللا لضفت لق)
 (نحا نم عمءرملا) هدئةح تنم باهكار ددحم دهاش هكر دمزال قلعت هئلدذ هللا

 ىدو هكردديددخ قلخرابتعا كيا هدسفزو ردووظع تزانشد قريشا
 تروونامزره هكر ريد هيفود ( هال )ر دفوةومهْمٍدارب تاكد :جهدهحالزب

 ىهكح هدقداوا ىذقنم ىزو كم ربر دكعسارب ند هيهلاءاعما تنطاسؤروهظ

 ردتراشااكون (نأُش فوه مو لك) رولواهديسر ىاودْكرْبتآ سا بولواروسم
 هتباننايعااكارثر دبابات هلكتا ةكرذراو ىراتروض ءدقخ لع كن هيهملا ءانعنا

 دكردزاو نابشرب نوكيا نارههدقح تاذو (اهاقواب ةنونه ضرومالا) رود |
 ىولقلا توو زازا خد قخ ال هدعدو شمالؤزاقباس خخ دهركصر ندنالوا

 ْن وما هناساؤا هلاروصرو 11 ّى ا هدترود رب نلاسعت ىح 2 7 دىحابد

 هذئارههيلالح ءامءاو ردددم ىند ىراتروص رانا ىك تايلحت زايا ىلت

 مه لد) رؤلوا عقاو سدل هش مدنا لوا نامهو بودياتادو>ود دوو عاخ

 ||| (باصصسلا م رق ىهو ةدماج اهبسحت لابحلا ىرتووهذيدج قاخ نم سبلف
 نالواقزحربره رن ددنك رمد تادوح وم ردناوز نا دام قد ضف

 س#نره ىب-هلعش دك غاز الثمر ديريغك يآ ن ديا نادرجا ةحالواةقباس نيعم آ
 لاحرب هلعش انروداذه عمرولوا ادد هزان ةلعش هلي دادما نعورو هل مق بولوااوه

 هاك-_كثد ف مو دعم هدأنب هل-جمحو و سدقلد رصت ىدح ير رثلوا نط ردت أنو رزدا

 ىند ماظنو ىدإو تروص هل: مه لماك”ىلو كب ضآ هكيداوا مو دقمه دنا علس

 دد# ضارعاردبكره ندضارعا مسج كرديا قذاؤهليا هنفوص هدول سمو
 هكابو هطو سم تيحرألا لمصضدم ىاسشاّملا رذاهبازيجورادةمو ثحوب ردبأ

 هللاراتعاو ىدما (نيمآىلاعت هللاانربسي ) ردفوةوم هطونىه لاح انطأ
 (هحرت) ررو-ودر دريغ ككسفن نائلو: هدمابشاك سفن نالوا هدجايص
 هيلوافالتا هلةلمغ لوا لداعوب ماشو مص دّرحْتِر ديا سد نفذ سفن نوح
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 هددضوصق حرش كنسية لرذللا لب وط ثحجون ورا ديدرولا ا عقاو ن دئارو .ءو
 5 ملاع هلام هكرلر ذيدهمشوص هيمدلاه ردِلصَعَم هدنشدماتكناذ كن ىلءوواو

 هكزرو- ىذت رم ترض ىداروس (هذمح عجسنالا ئثنمناؤ) هكر دةطان

 رخو رن ناك ه نس هل:اسقم ل درزك ها مالاسلا هيلعربمخ ب ب انج هرسشط نا ةكم
 هلئارك ذ لراخا هكردوس ى رعبا 7 ىدبأ زرد هللالوسرأب كيلع مالسلا

 نالوا لا < قىاردا هسكرههدناسلاع ناش كنىلاعتق> ومدة شدا نب ىكتدايا

 هدئريض> فب رشفك هكردرهاظ ندنو هما ىديازرولواىوكتذ“ لياروما

 رددإيرابتعا ىراعاعم كراجت ل ها قلوا ندتازهتم ىراكدليا ميست كراش اطقافوا
 ىرلكدمهدياه دهام كلم ذآ ىردك اري دهغئاطورو ( مص تن و هقفنال نكلو)
 ةكر دنو كنا هلوا شك مها ناسنا هكركمرلر ديا هدهاشمم تاناومح ىالاح
 لال يءدكنك هللا لها نالوا هديسر هما قموور دنلفاس لس[ بوت نا سنا

 ىيلترضحيإكايشهناسل لهل فرع نمدد رب دزجد ناي زم هببو بؤ
 ىمكت درو كح .دةدرو هددسر هماقمول ىن ىلا عت ح هكريدهذس املا صق

 ردراو ىل ثوب سعي نب وجت يا كبلق(هموم) مدخوار داق مدابادا هى طذ
 اكاقرارح كإ# لواو رولوا بذخمناف: ندركح هفنو2نالواهدفرط غانم
 ردوينش هن هرواعت مارا هذ: ارونو تفاطل ركرولوااذيمرايرب ندنا بو ديار أت
 ىذنا كرد بك غازحو رديلوا قاعتمكنهقطان سةنرزيدفاونح خوراكاادطأ

 بنذخم نذركح ىغئاوز دتاراخ نذياروئظ ندامعا فد وجت ىلتفو هققط ان سفن
 ردم ضءىاخدو رذتو+:قرازحو زدتا .-و تكرحو س> ىرؤور دنا نالوا

 اردراح خوراريز ردغامد- نذس ٌّى ديدردهدعامد ىناوسح حور ونبلاج

 ردهةطان سعئدا ه ندياورةكربد هده ار عمار ىلءوبا يشر د دراب غامد

 ردعو هرو كس ه.ىلبعواو وظسرا هقطان نسفنو رد ئاؤيح حوردا هن دناح

 كناوزدزاو ىدارفا كءونرهو ندلّكْثم اونا هعئرد سكس هكري د تاكريلاونا

 تريض> رداع رد ندهريرهوبادوادوناو لسم ىرثا ندياتذاهش هنبهذم

 بهذلا نداعك ن داعم سانلا هكرر و مالسلاوةالصلا هرلع قلطم كح رام

 اهتمركاثتاموفاتئااهنمفراعت اخ ةدنحم دون حاوزالاواومةفاذاةضفلاو
 نيليهذم قاشمو قارشا هدماقموتو رد ون ىرا_ةذ ىتد كرفت ماما فادخا
 (رعش) ىدننلواكرئارذح ندداؤس ريثكت نكءردراو قيسانم هحركا ذرب رم
 ىلع ل بقا # نارسخ هيفاعف حبب رلا بلطتووج هجم دنع ىعستك معنملا مداخاب

 م وح سس يسم و سس بوس سس وب يسمع سم ب مم يمس بج تس همسوو

 سعنلا



 نقلا
 سلا سس - - - وسور

 نيغتتر دقن هدنوكرب هكر ددو دعم ىدآ سه: ىبعيىدلياص(ددعت) تاذح رغم

 ندد وص ندة عجول ةّئشاردبا داوس ريثكست ىليصفت ر ديوس رولدا عّقاو

 دقن ( هجرت) ىئكج ضءب هرانربو رادةمرب(ءرج)ك عد ىدلوا ضقان |

 سوه لد رديسرح كن انيح نوحدب فرص هع ردرد# دود عمك كاما

 ًارولا كب دنرب ام داح لو دو دهب ةلا> لك ىف كدنةاملمو
 كوز هفادا هند (كينةنام) رددضسن ىد ) سف: لك كيةءام كدنحو ٠

 كءدرروس (و دع )ردانذةطبار ىن دهناراتءاربو امد ةظعاو ةبارادتعارب نرغت ظ

 ةاكنا ردود هكردد5سك نر وس ىرامود كو ديأ هنمغت ردىداح هدئاصا(ذاح)

 هشمما نالوات ريح ناوذعدخ هدنقيزطازغرب ىراررو قو تولكه قوش |
 هدكدلب ازا هر همغن ريش أف هدتقو ىاأنضضرب هزغملوا كلام هر وص نمد تد أع |

 ثريض- نامز لوا را درسا ىرلمضهد تولكم قوش راهو د ىو نؤنامش مرح |
 ىنعينيسرارق ىرا هت يش هكححم نان نان زيزاوقلانالهتمزاي درو, ةضالا داق |

 ىسد ىلها لو ةكرتأس نولسس راض رانواش :نالوانيشن هية#هدنرزواكراةود |
 اننفأ كسفت :(هانجيرت) ١ ىدازوتسا هلع (نه)ر دكمدزانو كو اررمطتتمهلوا ْ
 ذيزاسن ى لوازليا لزةردنا قدؤشت هللاقوسور ذناانعا ىسلوا ةدقكدتا ْ

 ردياايسا سفن هدمد ىيهَسااقتاك غن :(ةدصرت) ١ هروكديه ضد |

 تسسلم

 ًازردهن سد لةعنمكلامو د اهزيغب ىدنتد سفن ىف ميضتف 5

 مموحو نس ئرب ردزاو داستعا كن أةدانؤل ردلكد سل كهرد هلنوكس(س#)

 ىمهم كسول هلنازاعاو ردوا زاك ارعذ هد اهز شب اريزز د ةنسانغم دودحوو

 ريعصأف ذك و دقو هان نا دةمزب ةد همدةفرت كن امشا ْثَدبأ فقول هععم |

 ناسا هكريِغص ناسنا (هم دم ) ردشمزأب هددداش كدا اوف قدس نيس |

 ثرارح ندي معيش نالوا ءزج ندياؤر دم هديد ىاديوسى نعي ىيعلا ن انساك ريبك

 رئاس ند«وور دلكذ:لد ع سق نكلر داره ماعاد ليي سة رغو هنن رغ

 زانره سرخ هكردمول ءمادإبا سدح قب رط ىقي لوا ئراجب جده دهيئاو دك سوفت
 راشعد رد بجا نموا ىنا نه ثآ هكردراو خذ ئروعش تاذلاب وزانال تلت
 1 لقت ةيقاسستا ىلو زو ةراكصأت دئاناو.-رود رات ىءرت نك نوكأ
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 جشم نيوزيكت دعت مالوا ةليسأكس د عر دة ةريغ رع أ

 قوذ تءاس كلبا نفت نذفلا يد زن دضوصخم هناو ف سنت هليقيرط ْ

 رشتنملاتيششلا مالا عمم دق دج رح ناكنم ىليذ نم عفرا
 ىرنلوا عر ةرورشز درو + ىلضا ردن دروج نالوا هسا لل لاو دك مص

 رهتشمو عياش (رشتنم)'نكل نيكزشتتم هنسانعم قرغتم قنغاط (تدتش
 ظ اب 0 ل دول ىئداشنتا بيس كد 55 زمر هناا

 ظ ألماو رلد دلو أ ملص هدد دلوا ىراط سن ةرواغم هرزواروك ذم هحو

 | ةيواعم خد صاع باو ندم دناح ىذت يه ترضح ىزعشالا ىدوم ونامكءرزوأ

 | نالوا نانامتندنراتروشم كرلنا بولو ا نيت ض> سه ليكوو كح ن دنقرط
 | بولوا ترازارك ىاح ل<مأن لددخلا ةموداتوو رهلوأ داقتم ىم هله سما

 ا يس انص ىو ,رذ كد رو ذهل د ىلا لوا هروانم ٌهمَدُعَم هديدمّتَّدم

 | ةلوأ هْعدَخ ةسرار دباراتتخ ا ىعك مالسا لها ركصرلةذبا علخو بلس يتفالخ

 | بؤزقيج قعاح ندنغمزاب سانلا ءال_ ىلع بودنأ دوعص ىمومو)أ هريشم
 || فو دنا لؤزت ىدنيد مدلبا باس ىك عاغون ىقالخ نداضنمم ترضح ةتشا
 ا ئدبا سشاناجارخا ققانامك قم نولوا كلاس هن , هلم دك ذ لبا حيورعو ءوزرع

 1 ةدةوانعم هن ىقالخ ىك م تاغوي همشاداهشالا سؤر ىلع بورتسوكه تعانج

 ِْ | نود ردوا دلو كن اع ارز ىدقاط هنْغم راد بويذ مدل هدادرازق

 | لككذكلا كوزتو :ثوالن قس دع رك (اناطلبس .هيلول انه قع مواد لات ه)
 : قدشانا دازتا ىس ىياوب راودربو زيخ هريمأ ترضح بودوا ىد ذارهرولع

 : رؤوا عتبدكرولوا 0000 هتاروح مديأ عف هر (ةحت 2

 ا < : ”رشنتمو تاق د ىحأ

 ١ ا ىأ ١

 ارت: لوس دع الك درعت ناحفتاكن ابدع

 لخاد هتورد كناتستا هكردذعز لوا ةلناكيرذت سفند ى حب كفن (سابغنا) ||

 تواؤاذدع زوقط قرمغ ن درا دونم نر اسدهدم هدّمدآ ى دو>و رولوا حراخو

 ماو د نكلزولؤا فد لوخد ارداتو ورح ىندندرلناس و س#ر لغو سود

 ددتحل

 سفر دملوا يد ندنقتركم دو تءاسرب ندكمل دزب .ةكروةلأ هبؤاشم هرزوا

 هنهب) سغتتؤلا زادي هددر وبه تنال ناز انو ءاكز ْنكَل روذلا
 ندم هنانمخ بلس نئانطقلا كر د اماور ناني ر ىادغات وكن ولوآ هللا لو هد
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 هبا ناكستثرف هدتشبب بونلوا اطعح انج كما هدق لوا ديهشهركدو بوناوا
 ا رودرا رطو نيح ان اوذ نودكنا ىدلؤارهظههنمارك !نارتط

 ترود هلدغاوا قىيفرش كناسنا ندناو.-رداكد ىك غيم لاب ىراد انق كنا

 معضاو) هعاكا ترضح> هدنماقم دضعاز اير دءار اوربا هلّسن اور توقد تسل

 0 0 ةضجأو ىديغول حان كناسوم ىدارو و .(كحانج لاك دبا

 ر دريس سهأ مه هس .اعملا لق هكر دسكلم ىاسنعمربر دلك دك اع رم لابؤربب

 تانه تردو حوا ,ل-داقش ىيدعرلا (عابرو ثالثو ىنثم ةضجا ىلوااريز ٍ
 ندب رمّدذ ثداح ار داةظاحا هل-ةللوا هداعق الخ ىدانةزوسلا كلي ريبخو

 ردن درومارونلوا نادل يحخخ نينيفش و ناعا هنءوقورلب ديذر دحر اخ

 تاخد) قى ديدر دوق اب ىجائج ٌكرايط رفع بو ديا جرت قريب هركصندنو ٍإ

 ىخد (هخبز ناوذزا مهلع ردح ارش ةدركداربا هدءاند ى ىب دح(ةنخلا ٍ

 : رايط ىلر لباريس لايهدا تاندر دوادر ةعج د مشا دئرق مم ميز :

 رؤس درطم_بذيذم درجته نباو اذهل ذهوهز تم اهقر ىمزع مطافو
 (دنهنبا)هحو ز ةيارمسكا (سرع) ىدنلوا ميخرئانزوردهمط اقهدشلصا ( مطاف) ْ

 (رعجت) رد هثشبخ نديا هل ثمهدنت دان هش ىف هزج ترض دمه ىرمانا هكردهي داعم |[
 ىسانعمر دلو عم مم.دأ ناد رج نالوا ةيسانعم ىمدو وبلربعو هراف ل ءج ميدقت :

 (نيت زمر ن٠« نمؤوملا غدلبال) رو ردكعد شمل و ٍْ
 (بذيدد) ه:ءانعم دود. رد هزه ىئد هلعجريخ أر تردشم هدنشدح ||

 رد +: كش اليا ميجرتفرطرب بولا هدددرتهد:ئ|يمل زها كبار ذلوبعفم معسا

 - نكيش رع هددرمضأ اب .:_بهوولو هكرادرب ند. :ةعضو بارط ذا لاك هدناو :

 شملاف هددةرتهد_ئئايملاح قا لوا هلكلك مزال دوع بوتازاريعت هدانزإ|

 ردعتاو(ء وهىلاالو ءالؤد ىلا ال كلدني» نيبذ له هدع رك طفل 3في ْ

 اروكرددرط نالواةثياسشعم در ىءهد انشا 1 ندامعم# (درطم) ٍ

 ردبولوامهحوز د (هجب) ردكعد سءاوادر ىحد نددووب كي دريك :

 نيب ذيذم م راتقر دي دنهنبا هددس هى هل هدئريوعلواردازنم مرفت همطاق |
 5 ْ (قطن) رامنكقح وا هدناعس ودورطم خخ دال

 رعساواهدعي سك افوسود د ةءالن .زعغ تز ع دقلا

 ا خذ (رشسا) ردك ؟دمرذيا هءاعويووكد دمر و..اهليلاع !ليقعواكذ( سيك ا(

 لهاودحد مدلوا جاو (هجرت) ردكم ءدمرولوامادو متع. ٠٠
 قلوصمح
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 اني
 دي : : دستصح

 اورب داو ولا ىف ىلاوزربا من ديب اوربت فول[ اف ىلعانا 5

 ندروربابو كنع د كلكم همئاديم نولواندزارب نالوا هسا ةمارعك (ىلاوذربا)

 ةئساتعم لاله (او ريدا) كءد ى را وح .رخآ نعت ىلا وح رخاهدانعمو نزو |

 ه دايم نيذص نيقص (مالك مارم) ردها عجن ذلا_عفاو ندتسهدامزايد نالوا

 هدامدو نيدوداشناهد ه.واسعم هلي اقم ىزحز وب هنع هلرا ىذد ىذه تريضج

 نيرزوس بوءايا دا ص تداعز هبرع ناعصت تداءووبدادعت ىدراتلمضة نالوا

 ءاك 1 وراذرخ ندم ا خد كديالاؤنس هستاراوزكمرازامن هكمبلعرب هدشدرق

 نا ارغس ىران ذأ ت ترؤد#ءدغلاط تأ اهو نالؤوح هدالادم يرام هلعب هزعبكلذا

 ظ نغيدلوا لاحت عخد ىسكيازكس رولدارداك تل | لحرا مب يعي دي

 رك رسردا لروح هرادداىلاسيقاو ليدس هرارق ىرارق هتنلا ودنا اودا

 اهنادمم ع هثلاو هكديدهدكدلا عابتسا هيواسعم ىزحر عرصمزوةطول( هبقنم)

 هينع ىردار ردن قدر ط كءعذد ىو مدل امد تدسي د رك ىدخ .ىدلبات وعد

 هنو ىئيرح َكيالِغْ ل نساريْز لوا ل ناشي مار وتلا يسم ١ ديد
 ىديما تاحت هديل اضمك ا هن . نؤروكسم ىكي دلبا لثةهد ءامسكب ىلاطبا

 اه ركبوا .وطاكأا انو 1 هئسكر ”نادم انرع كم لب ديد جد صاعنباىديدردلا#

 لوا ني: هيلوا سوأم ندنتايح .ىدتك نك ردنا هلتاقم بوزاو: ودداك
 لضفلا(ع)رولوا لاح اكس كلي م ندري ايس ىو هللاو هسنخوب عك ندا دوس

 دهب ف قاو هملاوحا كلوا كديا:لاؤسنيئبلع .(هنجيرت)  .ًادعالا هب تدهش ام
 .: دايداردن روك كريك ا ددمةركضت دنا سد

 . رج ظملارهاطلا ىنلأانم زعرهزرب «ىنا:سو ماسح مس

 تلاسر هاش لوا زعمانس مزيد ناش خو كين هدملاغاربا خنت مدلب ةننل)
 : راسو رهاط

 سضخلا نانا ىف حاننج ةويرتش نورا

 كندو ششادقانانوك نازقاف تازتا ىرلغج كن رقه ذانعمو نو هلبازمسنك(بوت)

 ردي ردارب نايظ (رفعس) تزمضس رديعجب كد هللارسسك (ناسنج) كيد
 هكرغمج لي دعرذارب و هزجم نالوارغت ض أ دوعشلا ديس رع( ىلا الأمن يازك ا

 تنامصو ىرلشسا احور تناحو هدزخرط مرب ىضدرلنا ردراثلوا ديهش هدئاوْرَع :

 ردكعدردراو ىدانق لهن دئاملاءتانت كر غور ذراكر د ىرأذ ودعم تام

 عطق ام دةمىرللا ىماهلغلوا هيريسرا دنع هد هنوم ورع رونارةعحو (ليصفت) ّْ

 . ” بونادا



 حوت ئع هلو- هدهعرشةاك-ثمنكل ردهتاع - لو ىرب كناويح تردنؤا : ظ

 اول
 ١

 (هدعل) نائسو دئهم دل تدن اقدم هلسسل ىطم دة ديو ناممءوي ناميالا 1

 ردي ترمض»- نغيدلو ادهش ناسك" بودنا هيراضمو هعراقم هل رب رنا[

 جالوا قد لوتقم مسمزطوا ل قس نب رك | هاو دع ا. ككيذلبا مسقدارهدك د روك ض

 هرب وراق ند 1 ئرعشا ىدليا هل بولدنوساوا هلق را ثذانبش خت نعي ||

 هلو ابب ولوا ن ايع ىرسد#ب هيرمتغا ني نيع كب اياك( ءانججل با رخأ |

 ههجو هللا مرك ىضتىه ترضح بولزادره هلرجاتومو درت ىزاناوذكسا| |
 ناهبج نع ادارم (هجرت) ىدلنا داريا الاهترا ىراتءروك ذملاحرد 1

 (زحر)راجانرو:لوا ىزجم لا عتساو : ردياو+ اما نات كةاخ ءدنحما ١

 ١. ررشلاب ىرت نرحلا فاؤركتالدهب . رفظلان ادق للا سه داوند
 . رو الريص لها انعتجانا 0 7

 هديان لوارد هلبارس ل < كور ف ىلقارديع حبال مار دفعانضم ندباب نكي (اود) |

 (لك) ل تد.دراب ديد ردو: بدم ىردصمو هللادراك نعم ١ عهأ :

 ارولوا ادءوخوق ىنعي هعث ردقو فراك هكر ردع رءردروم هديسراف دكه راق ٍ

 بدلوا ثوم مالسلا هيلع ناولتس هلم ىحردولمت هللاانت ىدنح اوردسنح ردد[

 أرداكد هاا ردو الد كال ءفهد ("ةلقتلاك) هد هروس مان ل معا ىدنكح :

 ١ فولدع عما ءةسؤلتا ردن ديورنذ ىمديده هنانح هللا نيماترمضح رادديد |[

 ىدلا حريم” هرزوا ىقافادهيخا طهدتابر مانا ارط يديد رد لهجوم كج :

 لاطار هلم كالهاهلبادار ااماذاوب شءدرعاشرونلدانق هكردا اد ىلا منك اله

 هكردبيس هني دع ندرو مط ىيدنك حانج نك « كلهلا ىلا تةيسفاهيحانجأ[
 ضوء ىولس ردرانو ىروةطردبربكرويط ددع نوا روك ذمهدعركن أرق

 نريكهشنح و لبابا نازغ دهدمه دارج تويكحنء ل بايذأ|

 رلد ديد ردخةلع هلش ءاور ىف القنا ةماعلا . ترودكريمطق ىدديد ردهدئتروصأ |

 رولوا هح -و- دادعت ىئدىفا هلةلوأ عقاوربع ىند ىسولا ب تند د كمر د ديف إ

 را ارشرول 1 ندشنا هكر ,ييلغق (ررش)رددوجوم دنهابشا حرش. وج ىليصفت 1

 قذذا كاسل قطن ا وك(د وخ )ىداوا داو( رشد ىرت) هدوركظفلر وم دحدإ||

 (هجرت) ردهد؛ةرود أنو فةووريخ ئ ىدىسكيأ هكر دن اسكت هلياريض

 هيليابرح سنا ميكن زكه.ظروق وداد رةط تونا رذيئدلك لروسيا با ىلا < ْ

 ِ 5 (خازحر) ردكف عضءزب أكن م هله يذربص لهادي درشوشن ْ

 توروس دوصم



 ع

 مو ندرارةسح ةزج عانق رامط مرداربوةنركارلب دل ادا رجس ْ

 ىدرولوأ نثورزور هرلذ | هكتكا ىعيىدرارروكشد رثئكر 6 ندياروهظ هك ْج

 نيرذنم ندرلتادمه (ةقتم) ردت اكن دترخكح كن هليقص فويس عاملا ||
 ىدرذيا كن للا رهثو هلئادمعى :رالغواكورع ن دنقرطرديح تريضح هصقح

 زواريز هنفادمه فرح كيديدورع هدقدلواراديديرابغرب ءاك انهدانثال د[:
 كااندبا عاش يد واكو لور غر دتمالعهتسهعشودءزباتبم كندهننمكححرب

 نة نكودبا لو ىر لرلناةزئرلكديد هكب رالغوا كد_س في ىرامشد

 | هيرالغوا عاقب ج ىرب ىتاجتس بور غاج ىادرو ىنالغ ىدنكذيا داي رق بوديأ
 ىديدهلب انا ثيريبىلاتق فص قو ئئرنمدكر الغوا كس ىتد هيواعمو دكديد

 ىزجرون ٍبواكهناد.مو ىديد ل دمروتك نس مدروةكهياةدنب ىرلذ اخخدورمع أ
 امى در نانلوا حرش بو ديا عاّتسا ىنا ىذت ىع ترمذ> هذكدانأ دانا

 ياربلت ىءتنادرو نيذغي له« ىدادارو جا ندران دنك هرزوا ىقلوا ناوح

 قاناتوملاىراق ادار د ذملاو اًنمعدح ناو دع ارعشم بديح ىنع ننغيوأ ْ؛

 1 (رخآ قطن) ارديح ىوممللا عج تطلاخ + ارجا ْ

 ْ رشو ريخس نم سانلا باصا ام ده رساام للتو ىمقت ىول

 فولاب رولو !ادانم اردةءاواروك ذم هدوم هرهتسن نالؤا توف (فوهل] ا

 هكويجسفن ب قزان أريسحو اقرح ( هصالخ) راربداسغدرد ى 5 هديسراف ىك' ْ

 راب رهن ردلكذ ناسك ىرالاح 3 نحول هحركارولدا عقاوزسماردياداشلا

 ردياروهظهرزوا تاقهراسرومااكتن كل زلات اصاىر در شو ربخ

 رربارشوريخ هقلخوحد# راجود رولواز أ هرورش هنوزحم ماطيود (هجرت) ٠

 ١ رعتلارشلا ف نوعاسسلا كو د مج اموره دلا درا ْ راركتدبو كسب رولفا أ

 م لواو ىرآرسكر درا>و دعم هدنوب ىناثو لوا نكلر دهب 1كم رخآ ( رعش)

 هليارلثانوكرب نيهدملاع حي رده:سانعم ديد رلب ديدردتغل خد هلبانرمسكى ان ٍْ

 لقن معا نبا( هبقنم )رار ديا كس هنساقلا ديدشرشرلنا اذه عم مد1وا بلاط هيرحأ]
 ىداياداشنا ىزحرو بواكه ناد مرج ا الغ كن اةعنبنامعمدنيقص ةكردنأ
 طساف هيف سالةاج موقد نابع ىلعابسرا وذ سو مداصت لكد نعةستكلا نا

 ىدناسر تداهش ناسك( ىالع كريمات رضوي نانشنو للطتم لكد ول

 قداصلا”ى لا لو مد ىنارعحااب اليلقىل في ئدلبادان هاري ظنتو لباقماك |

 ناعالا



 م
 لرذح اسكن ريارذ ( همزال )راب ديدر دةول س زادك درواوا حاتم هن فاكت ٍْ

 اردهروك هرا:اوارظان هب هّسان نايعاو همم - ىلهأْكِءدر دقو ١> ىةناسعطقوال صا

 توات ىلا كره بارا عوربتم كم 0 ندجوعم رادج هوبا

 7 وة دهام ا رار :ندنوعاطن :ركرولس نموه ع نذيدلدادحاو لجاردمرزوأا :

 تيمهددهر جرب نكمل ردلا < رب د قبري مغت هوز دوا يالدامأا :ىيدلبا

 ىجيدراور دسكر اوف ندهازار ردن دالي لتايص عفدرواكت شو هسلوا عاو ْ

 ىلا_ّة> | صراقس ىخدهدار عج هساراز ارفن دارك اردررقم لزلرت ند هدلحم !

 تودع .هدقدتوا عنم ردشكد زر ريك حهدبات>اربلق نري نا - «نكسأ ردراو :

 ارددههاد ىاذتةم ردررقمرط>» جد .داكردلا اذه عمر د.شايدوكى يدلك

 هلأ طمض نع + دك بويطادابرف هو تود عدر نامز نامز كلاس قروص هل ندع

 هنسك غاضر دبات >ارراكب اهئ سخ كرد دهاسش ند دح(نكئيءوءداوولواتوف

 ىن«؟ انور دهدنريدقتاعو اجفر دهير دصم(لواءام)رولوا هس هساكياامئاد ْ

 كعدىئادرق كن هلي -رديو هدم ىكرذا لا (هلو هلااخا)روس دفوصوم 7

 هنسلوا هرزوا تدد هدلاصتا هتيرارب ريني وخلا هكود_تامك ندنلاك هد هليح

 م ميس نورد هع ارذح (هج ري) ردهبشتا

 راد هدبا هراح هرب ,دةنو ها

 ارجاانوم توملا تدار امل خيار دقلا ةرب الرا ذلسا نا
 ةيوصومتلوادإ نص حريم ءاضق هدنور دمولو ا ىلئ دش (رجا توم)ردرب دهن 16 د
 :اراندابا حالطصاو تاّشاتوم تردرلنارداودو سةئرههدب دمع مارإ |

 مكه قرت رخرب (ع) كستو عش ديكر ريشا وم جوا زدعوج ردضأتوم
 وا جيد ىرب و ردكعل هقرخ تيق ىو ىلا ىك كب ديد ثددرأب كن زول

 لع عنم ىريدقت :ند- (هج 2 رازب دردام2 هسا كتلك دد دون
 ا :

 '. رارقتساريب ديل ركر درجات ومنو>ىلو#« 'متادرولوا قدا نم

 1 ردع ىبرج موي ىد ع ناول 3 ارجو عداو نا دمه توعد ]

 رداربنايط (رةعج)رديرل هلق نعمدزو رطسم (ريجو) هلئوكس (نادمه)
 جيراثا يريج ىدرغاح ىلنادمد» مود مدر عاج ( هجرت ١ ردرارك .تريضح

 ْ الون ةءح هلغركىدياواهدمكت وا !

 . . ارهظ ليل مغ شي رقتأر د اوهزالا ماهل ثلا ةزجتوا :
 ١ ندريجترانا مدلباءاك !ىفادمه ةفئاطنب (ىنعي) رديراينع ادهشلاديس(هزجخ)

 َّق 7
 ب



 : كك

 ال

 اريبخ لتس ارادت لش 5 ارتيسع ضاع نبات ييسحتالا 1

 هاا 32د دنس ةذأم ضرع نك ةودش( ضاغع) ردت نون :ًالواة دسم عزك

تفوت رض هذ «ر ظفر خرا الاق :ركاذلك ةمالنما اله ساتت ىئركَس ٍإ
 8 

 0 : "راهن بواب 'فوةدوكلاقا

 || ديرركدؤ او كدب نواوازاركت ىديقاسبا هيد يول نموت نوال

 وو 03-7  ا 5

 كلر هز 42 ه2 (قاعذ) ىتش"ان لوعشم زادعزامكاؤد“ نانازأ لاما اقارخإ
 ش :كرذاوذئبآززيط كذلك دروكش 2 -كرايزتال 2 2)اودوغا طرت

 ا را 2 زارا هزكشؤرنا قد (ةخر) ا ىذا يع اةلطما

 * رايك مدياا رحا هكئرول ى رهز ىورادنوكون لو تايب

 (ةتازبصقال) زدت ماعدا 6-0 ةراقق نو هللا هميم نول نسال

 ١ ْ 5 لكشلق اع ىدليات يسن هرج ىتقان' وؤن اما داكد ص يعاد

 : مهد ولدي ىؤن تامئندونع ىدر دس . احتتوردع ض(عنأ

لّش) ودعك ثالولا راؤنث 3ئّراك هيا نئتسرسك (رندع) ىذا
 .: اند ع 4 يت ن دان( 

 !5 ز دنا زوثلزا ود ةنْناَذَع ّقََع ذك يك (ناذكب قئاس ل أس ردكم دوْوص ندملاَ

 ١ ردةلشزددع هرزوأ لاوقارهشا ىدلوا عقاز ىم ءازغر دب ذنا هكر ديعسا كنو يقرب

 هدرلازغلو واذكر دانكن هعلقرب قد (ننخإ) ىذا س ه5 سك حوا نواَ ومدوأ

 اد ركاب (ةجم)' زدتلوا عقاو هارد درعشسدو هناباك تاغ“

 "راها هاو فزو كرب ارد قه تدرك وز اء)زاكسع نلف اذ

 0 اير امو برخ !اعاجأ لإ: دع ارزَخر دن مول سد رقتناكا ص

 ] الج خد رضحألا هسا نعم لوتعم هللا 3-0 يةروسكمه عمو لوح 5
 | ةاقشك] + هدرا بوش بواقع نشير رف (هجزت) عد : اح ءِرْزواَررَ

 : ذاكر د هلكتح مدلوأ هد وك لدن دعا ىلع
 0 :١ ” ردح رح وتال قاوم دق جارد توعد ىراتتدرضا ,

 ١ رادع قرش ع رس '(ىعغن)ر زازا لوف لوم ردا هألنر د مدق ”َتاَقو

 || هلل انفزتك بو اوال ند ئار ادكناقتو كانى اقتل ه2 نر رن تول
 ١ ايار لح ع 0 ىربش مدر دبأ ب ودان حران تعام# .(هبجرا)

 ْ : 2 يطا 12 21 لا عسا كَ

 ا قال اتمااف ار الذ هووضادا_ ان نكت دبا لتس البكا 1 5
 5 نافاداقم تدنن آَزاْو دبا ذا ندر اخ زاد 2في ةوضأا ادت لا



 نو :

 اد ردالؤا كليا اعدم دباب ى-هظفاحمك ىلا عتود ندك-ظودز زرع راذأه و

 ْ يدينا را مرو و در دطد ل صاع نعارب ديغم تزن هددععل مردبا ظح نذنإ دوب
 .ٍ ب «ررتنا هلوارئارب , هليا قطصم ىدو (هجرت ا: ههجو هللاعرك

 . ١ : راعمو .«رييش نيعأ نعي

 ارخذاهنل داده عابدق دع ار | ؟بىعدق ةدئعامهالك

 درغم ظفارو:اوا لامعتسا هدنديك أت كلددع ىباهلنافيقحتو ريك (الك (
 لاوفارت انكىداتك ىنومو ىكى وتو هذديوبردهلفلا «دنعفرردهفاضالا مادو

 رد دكرح عابشا ىلا رديضام ىكيرح د(ركسع) ىدنليقهلاو> هتغلو و نف

 2 ل بم يبكي لينا عزك لامر دحيم د ىهنا ركب

 اىحبالسانيد نولوا مرّه وح مده د وو نمسا هب هعدعدول هل. هج ركسع

 نيعل (هجرت) رايدلنا عودرو لودعو ليم ندةح رليدثكدولدااند
 لوا نب ذولا ىدليق لد_.مدهب ندر“ بوكت ركسعاكب ى ينكتب 1

 2 رادع ّى ١

 ا ارسسح دق هع اش دب اذ نم ديب ارتطام نارمصم كاب

 ودرع هنىراج كلام رث اسر دول أذ هدتي ست هي ىلاعت ىدح هليس هس رقتمملاهل(كلم) 1

 فرعم نوجكنا رديج-إ.كن هفورعم ضرا.(رصبم )دون دال هلنرمسكه سفاقا
 «نادلعلا ىلعار ةنرمهم تسع سعد ىح هكسصرداندلاماىمويتكىدلوا

 نيش رمل ىدلك ل 2 ءد ىحد انشا يبعارو نامزلا مباع اندلا ماى هو

 ًاروثخ ماءدران او حراوود# هديا مور مزعىرؤهتق كنهرهاهو د رتد ده ىبلاث دما

 ترض-لريد سد مارهالا تاذ ردسفص هرهاقر ديس هشنكهددزورو:س خد

 مالسلاهيلعردح ولن ماحب نب طرقا| نب ريصم ىعتا كردشلب ا ىدفحكعو ولا

 دوعس (هجرت) .ردكده.هلازدءةربىذرعو ل دةناوسان دب رعلوطأ|
 تراسج يبا ده انيدن الاد روصتم هبا رولواريصمهربإ و وكص نع ١

 : ١ راب رهزدهرلا

 آربقلا ارو ثنا تتنك نادعارو ربا ىمتلطي ىذلا اذان

 بذاكأنا (هبجم) ردكعد نيسر ديا بلط (ىش) نيكرَذ هاه (رثذ)

 0_0 اب ىروبق نسركسا كج, تر زويل داكم غلا زكا لتيعجول |

 اريصافاعد م وبلاك طعسا ويارا اذ دعت ىلهتواهدي 2 أ

 || تتضيدرزما ىددلك هده دح ظوعس زد دنمأكتم كلاود ندطوعس( طعما: )



 ٠ء؟

 || كازتارثوك ةروس ةيلست سي ردريبعت ح هلرةيساشم مايق هد هبطخ يما |[
 || هلكت اردت داس ترثودكمدار ةاترثك كئلسناب و ةنخحلا قرهت (نثوكزمكيدنلما |
 ندب كح م رد بش ناليريو كس هب دلوا لزان در دفةروسور دشغاواريسغت .

 ظ ردلكد ىد ضقانايو ءازردهيوماتتطلست ةممامراز هلوإ «كجرذارخ

 ىرزخا نمجاو ىناشرتء ارلزسس هكركتم سها وارد هيريدقت(اول دعت نام تعد يابعم)

 ةزكجزفا رب هلدو) 7 هةشازكسر ذيا لع ىواس مهيار درح بانج عي ريمغيم ريمغتس ىص)

 ش ددروطا يِجج هيلدا داداضررل يارا أ هربم غيم تريطحرك | ىزكترابسج

 || شوخ تباغىرح ءليح قيرطو كذ ىباعص صاعنب وزع ( هبقْدِم)ِر دكعد
 ش ىدنالخ كن اضن سه نابئدو ىتداهش كنانهع ت ترضح هك اتفو ىدرولس

 : هللاد معو دج ى :رالغوا هدكر دلبأ س موك( ىنتعاطا مدعو تفلاكت ىند كن هيوابعمو

 ردشانمقمراو ىبهنقرطرأ ركر دمج ت ترمض> بويلتا تروشمهدباب وملبأ

 رليدلدأ عج ىدعع ىلع ررضح ىرالغتاردالوا نيك ىهنديزاعم هاسخول

 هّساعاه دنربب د رداقةشغم هدس .ارهكردهنسكرب ىلع دكيديد نكمل دان | .ةيدصن

 ردرهاط جاجا هنبعم هلوجورهكنا هكردسنا عن هيواعمر دلكد جاتحم
 | بو ديا لج تيإع هيانعم مدقدراودبةيواعم بودرديا دمار حصاد
 زوبواو ىدليا طربثوند مرديا فاطاسرمصم مسرولوا تايرقظ هديماؤب رك |
 ك]ادارم ىيو رغد دشن مل تكلا كدليأ رسم ا ىدرع كمن رك

 هزوجراو هكردوب تاوج رطب لي أ عدم ىنعل' تنس لها ىافطع هكر رولو ازا اج هن

 هشيال بم ىئيدلوا كنا اوضرلا هماع ىذت سعرك هز زوادحو قيدتلوا نان اقام
 هقالدنا اخ تريح ىبحأ دكا و از اكل دوس ىرايريغ الكوي دايوس كرانا

 دلاكد ىندز 'احوزمهاكم زال .كلباىخد ىرارتاس هلكسايا هدنة ورع ىراب انج

 هيسرت هبا عبق مالك ٍضعب عرش فالخ مدرب زعت 7 ىل هاسكرب ءامدأبو مك االثم

 زوئاداز زعنه ب وسرادربغ هيهتسكن اناوارب نعت وائزوسكرلنا انكلروش ديأ

 لميا نت  جيهراهتيز هرزوا ئيصو يدري نيسدحريجدأق“ هديولا

 ا مع !ننارداكد زماجاعرشهلوا ند سء رمز ماكباصصا اصوصخ

 عم هنع هلا ئذر ىذت ع هدكدابا تزعل هماش لها رل هنسكض عد هدنيكد

 زوي هرزوا د ىلد هكددر وجبر دمح با:+زويلكد قدر هكرلي ديدرلنأ ىدليا

 . ندكطاتنعا مردبا ردح ندكا تداع ىتايا أ مشو بسو"تنعل نكل

 ْ مدع ىبآنا لوق جال_دا لزم هنانممو ىاتلالض لابو ىراتياده رتاداذ |



 بح وب يب بسور + مويس دعب يجامل: لنج اد كووعمما فج كا# ديتول ١ رج بعإلا الإ 9 دن رج 00و وعسر هدوم ا ؟-هيج هج

بانج دك د باي كوول نسق |
 : 00 للا ب يدوتترخ 

 ٍْ َيِئَدصَود راداكد ةناكار: قد قىدنكو اناترادسل 1 هنزانغ كن همطظاف

 م باث ربك ا ود ترقد هلك نان اطيعفص تايم وسور لمقر

 بسرد ت 2 ارك كل مس بودلتا قدا هذ :رط قاشلا ةباضتّله

 | رمدتح مرياةدؤ هالناس ازئاكس كك درو ركبوا ىدلنا لاؤشندعتسةدنخا أ
 || هكر ةكذات اريرةزاو> نذا# دن كازو ضال درا وروي قدظاَرنُح

 ٍْ ىلعدرخح هذكد تدر درا ثمْزرْؤرح مالسلا هيلز داود رذلكدزداق كشك |

 ْ 2 ةكر ردو .ىزاهسهشنت داك د ممر دنأ" تب اور .تزاتبزناك دن أ
 || دهر ركجروا ةذئام) كغ دز اا تح كه ةرا دياروقزرع ند طارمَض لَ نس

 : 1 ثزابلا اناا يرض نعى ذل باترن الضاءدكمريو نذل نيسان ْ

 | جنو تدلك ئك دش خاوةوَحَو هور ونهج كاد رام دراي رو ولدي

 ْ كانا غشا وكتفكرت انس زايد لنا تقؤرا معا هززوا تقادالو تنمو داق ْ

 ١ هك عطا (رتأ) نه عما يعشن 000 ْ

 0 (قآش)'هطاخالاوقارةنسالا لطول كك نالؤاريذاو هكرلا عوطقم
 ْش :تّوحأ نزورديدانحاف خا تقارن ينل نال كرا دك

 هذضِي وقت هنشكنالؤار ةأمهدنا ضارب 0 ىدنلوأ ىسةلءاعملا ا

 || سايقردد اش ناكسا تا هكريةدالصة مرار داعي زان سوقلا طغعأ) هكر ديورمذ

 1 راديو ىه نالنرع 700 .انييزاندكر د رمز ذاع .؟لر ذأ اوه مهكر دسمصت

 شد رعاش ةكرد دكمذ'ةلا'تنانغتسا نالثف "لذا ذكل هكر 3ىادمو

 ْ ةدتؤل هاير سوفا طغأ نولا دستال دين همك ننالابوت شوقا ىراثا

 مالكروز كو 3هيؤنملا تاود لاحر دآم ندتاشرتا هكا اود ى هاهم مش نهال

 ىلع فاكر ةرادشاذ لاذ لمالا 1(تاةرقلا ف ةنوغلملا ةركشلا] نالوا ىنانر
 لير «نالؤا ىسن 3 حام كن هرشن لوا (نيغل) ردد عدن ربو دو نايم يبان

 نييعتوت رداع نور عال ذنق (رزخا) نكلزو ا ولا قلما داهذيلم
 زدسك لاس : ليوا زؤك اورد هتسانغتوشج كدت كزوك ك نوك هكر لبا

 ةيلعر رعرمغس . كر ديو نم ند اَمهنَع هللا قر لع ننس مانا كيفأأ طاش انح

 نوم قديما دالؤا هززؤا راه دو رامجر امص قالاك٠ داش راعتشز ما .

 رععط قاف نكد هك و ل تقام راد اقر وَ ئفذإ زون هده اشم ناك

 دال اسال هذزوا قدا, ذل هذاا د (بكاش 31 ىف 3

 كح مع
 ىلإ غ0

 7-ما

 < د ا هيب وع هوك رب 5
 يبيح .- ب وجد



 تاوزاو دالوا هدكدليااهقب لاسقتنا لسو هيلع هللا ىلص اعلا دشرهب بانج
 لواوراس# ىصو .ترؤإلا كةهونا تذامسذا اجلال ب قعاراننو

 || هيوبنو :ةراد هدتدر لها نا.غطو ت تونو جو عاطقنا نامزو ترث ات قو

 5 قلوأ داتعءاصنب صاخ دامادو دا نمركة دازنع ىب هبوةطضم ٌةيشاحو
 قييدصنيدختو ىريمغيس نييعت د هتنامصو تناهجو 5 تادتاق

 [| ىوددكءاصو لوا نوافق الط مو ماكي نفت تصن هلت ك رك
 كئراترضح لو هيلع هللا لص نيرادلا عنفش نينوكلا دشيإ هس ىونمشو:

 | نيرحاهم ٌكريثاىخد هنسلوا دادرارك هدركا قيدص تنال سها هدنرللاملا

 تاضضصاهوركىا هكراي درو هدعازن ىانثا (هلز )١ هكردبجس ىراتاكسا ىراصناو
 نتيعتىرك.وباهدْس درماهكدلياروهظ ىراعن امك رع دنفا هكو ديزل مول عمرا

 تنام ةدزامت تقو ىدننؤا هدنراتوم ص ص هكددر (نامتو) ىدتازاررو-

 ا ادتقاءركجر وبا ند ىراي دنكمالسلا هيلعربمغيس ترضح هذنزا حا.صربو

 || هيلعزع دفا هدزعن د ها مزن ىدلياريماىفا هحاج ركام هكم عفو ىدروس

 بوتدزر ديار امسحاىنارازب ,ىدهدوم اند مماراددروبرامسخاى :ركيومالسلا
 هدكديدرذبا تراس رلعك كأي ارمخ ًاتبهتسكىيدلكهديا عدن هزلرب لع دنفاو

 .نودياهيطخو مايق رك ونامعتنلا (دعب و) ىد_اوارداق بارو نوج هنسكرب

 مدرب ووريك ب بودنأ هلاقا نب ى كس دّوع زككمدليااكمرإ امس سان ىا هةكم دن دبد“

 ماكدبلاظ هتنالخ نب مدل مستو قعس ىددلباهتاراو هثندكربرونجم كا

 ىهنسكىريغربر دقوج ضد ىثرق ىربغن دمر دمزال قلوا ند ثدرق تفالخ
 كانو مام ئذتىم ت ترضح هس .هدكديد مرديا تغس اك اى دن, دءار ايتخا

 دوعد.ةءنالوااكس هللاو كد در يسجل مدلول اهدئماقمىرعر كندا
 هزاز ىس مالسلا هماعزع دنا ردلكدزع ذاع الصا خدك اوزْوطأَ

 ىمدرهز كيك نيسراتخم نسددنأر خر ادرس لع لج ةالص ما دقي عد دقت
 نما بولوا ملكلاذفان هلتياصو ريث اترس هدقدرو ويد هيلبا ريخأت نس هكراو
 ارهز تريض»و ردالصةمهدياطخللا لصق يئجدداقهدادزارقدد دريك !قيدص ئفالخ

 هلبالوسر ةفيلخاب هللا باطخ هئانح ىقددص هكنج هدم ا رهاهنءهللاى ضر

 نس هليادنب لوس ماماي هكيد درو همطاف تريضحه دنما.كياوجو ىدبارريد

 تلحر ا:5و ىدياراردبا مالك ع طقوبد زكسروأس ش سوخ ند هل_ج قىسصارو

 ركيؤواىديد كروم هريكا| قيدص ىضت م ترمضدب راي دلوأ عج هل زابمت دك ايا

 وت مح نا

 7” جحد
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 بولواامقم ىا ابنعا ما تيار دق ىنم عمم الجرادوخ ايوابخم تبنع م عم 5

 ىئلا(ارعشلا) ردلدب ندنس هلك اركتم (اذذك) رايديدردشغلوا دقت زو ىارب |

 هن هلالجر دي ذك تغص ىسهلجر دلو عفمو هدسانعم ليق هرلذكف ردهنعابشا ْ

 ءاقرغوءانذع نولواىفجر ءاشهلمضدوخ اور دقو: تيسانم هجوهدقلوا تقص ١

 ةصالخ) رديدشم ذك ىرويغ فراءاربزددشوخ دو ردزكم ادادآسع ا ْ

 هكردشءلوا داشنا نوكأ ىجد رقتو 6 ون كضاعنت ورع فيطا مظنول (رعش ||

 ردع هدميكت نيحأ هكاصوةخردروهشم ىيدليا نيدرما هلهاسم هدنيؤص 1

 ندنعاونا ( هللا ىلعارتفا)هكرر وم مامات ريضحر دروطسم ضف ءليحو كي رص

 تريغلهادكرلذلوا ىسهنوعرتاسو ربع ىا ىدلي | عرقدمععس غورفب غيردرب |
 أرراغآتةوس ىلاقصندلاغمنا ىنعنرولوا شنرديغس هلي ردك كنا ني دتد

 ميكر دادخرب غور د دي راكذ يلوا اركنم مدروك هتساشان مارب بع ) هيب ب ١

 راجان ىرلج اص ردراغ ْغ

 يخول دجا ىن جات انوا رطبا لوز مهمل | ٍ

 د وارجلتا قرانم ىءيىزسرخ قالوقهكر دمعراضمنالاعتفا نددت قرتسي) |
 مالكعطق هدقدتلو | ىِمَحَتو سح قازتسا هكرددا ع ىزاله دنو نكسر دكعدإ ]|
 ميدقتىشعيو رديارتس هل دارا متم ( ىشغبو) ردكعدز واوا تبحصص غنام سي روغاوا ْ :

 لج رخركتم بذك لوا قضيرواوإ را عئامر ديا ليلع بولوا هستولب | امهم : ا

 (هجض) ردت ىن+وا باوج 00 رع لها ىافص ٍ

 هل-مدورب لك ئذاز 7 د راداز ا هدونسح ىرهدو م قا راسا: مهر ديا :

 رات دجحا مه :

 ارزخ الا نيعللاو ىنلا ىفاثدجارتءالاو همصواؤل دعت .

 ىضنص تريض> دا رده د.:زو ليعف (ىدو)ر دباناس هدو ىركتم مالواأ |

 تداعس بحاص اي هنغيدلوادراو (ىصوو لاتنا)هدلب وطرثارب هكر ديدنك|||
 نولواتنابدو تناما بحاضص هلسارق فرشو تسرق لام هءانج هيلا هيلع :

 ىدياتما عوهو تفس لها روهج قةتم ىجب دواس ان ىلضفا هددتقال> نام أ]

 قازراادرعندرل:اردتءد. ل هانالوا ئرابح [ددغتاز دباقءدكهلاض قرف ||
 انصو هخ كماركة ءفوصو لاه ةئغي داو !تمال ضفاهدئناراما نامز ضد مش(

 ةئيدم باد بولوا ىرات. الو ءئاسر سس كن هير مجرئاسو هيلداشو هيتواةوهيرداف ||
 دوخابو ةلكلبا نةلثو طيض هريثكى اناصو هديراد لاوخاو ىييدلواللعلا ||

 م د صعتسم
 "رسمت ةهصسل
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 || هدحوم (رحب)قلوا كلوب راقد ىلكوي ىراقردءاعج غور[ مم مض(رع) |(
 : ندرب سكس ا كي دلافر دلو ا شمقج راف ردهرزوا ىرو كنقباسس ةلعجو :

 اكلاثلع د(ىرجو ىربع هيلا تيقلا) هكريدساسا ب حاصر دن ديورض ىامعتسا |

 مزديات باك اكست دع وبيع ىدهدنوبو بولوا كيد مدليامالعا ىعويعةلج |[
 ردهتسانعم راي ذاوا عنامهرظت بودياالا هواشغ همزوكا (اوشغا)ردكعد ]|

 بايد همعشج هليالةغوج مرديا تياكش ندمهو ركرب هيادصغ_ (هنجرت)
 ئ دعبل 2ع ويب نس ظ رايدتيا كيران أ]

 00 تك ْمسعم تاددؤ ىذا تع دج وي ىرمذمع ىريضم تالعق ىلا 1

 1 رالكع دم دسك نوري( تعدج) ردناندعنب دعم نيران نبا ةكرده] قر س(زمضه) :

 ندنرلتداهشريبزو هحلط(ىرثل أمس ىيا)ردراو ديرجت ايوديك امىعم(ىنقا) ||
 ظايارلثا بودباتباكش ندنغيدلوا عومغم ندنعوتو كاب ةعمو بولوا كانملا 1

 راي دمرتسوك اكن بودليارتس ىعرازوك هكابوك هنا طيلغت بو بويليا هنق ||
 انوك هدهيرامم مكيدليا هليا قلناشي رب وو ىداوا نكميركقت ىتكرحهلهجون |(
 منيو ىدايا لاله ى رضم رضم برشود هرب ىرب ىراذلوا نيعمهرت |[
 زايدلواىدؤم هريضم راكرب هلو مدسك ىتروف ىدنك بوكو مدرغ ىعركسء |
 قاف مهل بق مدسكى غرو #نامهمدردرف#ت انوكهني ريبرب ىعوخ (هجرت) ||

 1 ظ ' (تس)رده مدلقا
  صعالانمبانصلا لاذ تيقناو ب ةهارررومالا ع ىلع تريص [| ٠

 هليعض كن لمهس(بابص)ر دساضا هتفوصوم كتةصرد هنساتعم لت أ (ىغ أ
 ناديا هطاساو رثس مز ىيك نامط هليصق كنهعمو يكب آب ص ىس هيقنوصأ(
 بوةاوصؤ ىديااهاركت_ساو اهركنكلمدنياريص هخاتروما (مارحإ) تلو ||[

 هرزوا نير شرثا لوا هن زوران دتفالخ تدم ىكىنيدلا# ىرادتفرب |[
 مدلاف نيهدئحاىرادةمرب بويانا هزامح نع وح كتدم لوا هئالث ىافلخ |||

 تفالخن دمر دكع دمدلاه بولواسسومورو:_سمهدموق تةااخ تلظانو

 ودمدافاو اشك ىبملاف ليلق قو هديروص لواو ىنسلوا هيضقتم هلب دنك |[

 هرم البراك لوا مدلاهمدشل آدهمهزاسانطتروما مدتياريص هليا تدارك (هجيتإ ||

 ارعشلاب يشي هللا ىلع ايذك د اركتم تيأردقل ابعان .. (قظن) راجانّبع |||
 ادنفرح ىندىباوجواذاثم نكلردهركت ىادانمهرزوا ىريرقتىدبيم (ابع) |[

 الدرا ىريدعت ردقلطم لوعفم هفوذجحم لعف امنع نب ولؤا فوز و] رس هةر ردا

 سا
 عما



 ١ نيس .

 دلك نبثراح بوناؤا هرده جالو ىلتا ردشلوا عق ةاو فوك نينئا ىنكيا ىركي ْ

1 

 ىا ىرب نوسيد «ملاءرخ هات ضورعمد# مدنامه لديا بوروتك مشعأ
 * نونامه تصخر هزبنوشاوا جن امرفهزاكورد هت انادهب نامعر بدبح
 ل ٍتايهدمدوا ىدلج اوي هضيف ىاجوارلن دانا ل ةئوه توف دم هذرب هن كلو قيد
 نديع ماما نالع نادم وئفدا ل ءا> نامرذ# هواخدا ىادص دس نبا هضو ر

 ايل

 ردراو ىوثسرهز هدنول هللأد تودبا سوح :ثزاح نكرديا لوانتاعموليا تنبط

 | هدتمامت يه اعقاذ فولوا دلع كاحرد نونا ذب تنك ن دنت اهلك ذيد
 الأ لقنه دنح رش قارع ةيفلا ىواضع سءثو دراي دلنا تلحره دنوكرب ىسكتا

 ||| رادرم- ترض >رلي ديدردناصةن نوكز كس ندي ازكس يركب ىفالخ تدمرديا

 | (ىوننم)رليدلبان فدهيرقرلترضح ايايصتلا هلآ ىلعو هيلعايركرا درس يبن
 كد رك ناصاو# تفالخ دسم هتسا شدي ترضخ ىنامحاضرتف درمع

 || هاا دوب تداعسرمظموا ىد.شع.ا دي ىراغرا ناهحودرفادع ىرايتخا

 دي تندر دق زك ديأ زيت د“ تاحرهب انةيمديا هكم داو ادي تدصو هةلوحوو

 هادا نيكلاسلاريما« لال ناو ذ ب قرع دهب قيدتص دب ردراو ىبتل شب هرزوا ىل#ن
 هديو. بار <2ىبانجركبواىراتريضحاناختلا هيلغاينتالاماماهدنرلتو م لض ىف
 أأ| رددناعم ل هاج ن د,اراكنا ردّ ان' ىراقدرو ادّتقا بوك كيا هرزوا تماما

 بوديا هده ةالصدعادخ لوسر فا ىدتباماما«ردباديدْست ىوانم ماماوند

 || ترمضحو ««ركمولح كلر هم هن درا هكوبي رثا تقادم عيص ىدنك م دؤاد#ب اَذَتقا

 أ هتضوهديعك ئدادجاة سلس هب ىوشت سنداع ىند باطما نيرع قوزاف
 || هدئلاس ىتجوا ركب كترسه خعررات ردوا داماذ ىتددياضت يم بانجرولوا
 رارسالوأ امهتعىلاعتهثناىذر ىدناوا نفد هدي ركب وا بنج بوديا لامن
 ٍإ ءارهزلا حور دب لوسرلا ىدو دمي ىتلطم كن هس دةراوا لود ىعبشم كن ه.فوص

 ركروا ىنلادي انام ديتس دامه دتلعك ضرما رشا
 أ ريمغ قعتر دحر صم هدنريسضت ىس هجرك هنآ( قئالا اهبنيجسو) ضيددويب رع

 ردك ءدردرمع هركصن دنا ورب ريكا اد دص ىف ريص ك ساند < ه ركص ندمالسلا هاَع ْ

 تياصو تَوَق بولو! نيعتم هلا ىن هيعت كرا اى دقوراف تنال ندييسو هتشا

 (ةجوت) ددشملواىرادامقنا ةليسو كبادصا لج ىرام الك ذوةندليا تالوو

 رعدركب ونا ىركموهدةباسك دمروكد ةمراددإ+ثىرحران سراب دبا هداكسشا

 «ىرصب لعاو ثءااربش عمو ىر حو ىرعكيلاوكشا ..: (ركيدقظأ)
 2 ول

 رس

 فنتك 58
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 والش ب وديا طاع هديكرت هكىرديأ ءالشىلاّ ب ىملطا ارتزلوارادهص> ندعوا

 ليلع بولوا:هدمسراضق ع ءأ تسد رد غيت هدد نوهاهبوشتسارح ريد ا

 ىرايضعيو بيوذ نب بيب ندنعوقو تعا دتنا هللا لا لولعم هيون سد. ئدلو:
 6م وق ىرارج افد نيا نوساوا مدهع مسازملوا (هتجيق) رثيدلاءأشت
 .ردكىدرب داكم م مع ادع ندعاساو

 .اوركمذاءادعالا ف قدرك1 امودجب مهتم لب اوف 00 وعنابدق

 قربردعو حواردكلب ادجع تعسر دك< درلو دلد ١تعسم هلةفالخ اكب (قوعبان)

 ةباناتيدفب ماتم مسق هكردددهاعم هلراهاشد اب ىنجواو ىديشعلوا ناب

 جددا لظ هي هيأ ىدصت هروما ندبات عس ذهع محضو نالوا تدكلم لكم

 ىئجواو وفك .دنكينكياو ىنارفكةاستكزبرولوا دةعنسدابا يما جوا هك هلوأ

 هكراب دلنأ ن نييعت 3 طرش هدانزرب هدهيشوص بهذم هدددأمو رديمعيل كنهماع

 هدرماون د هسلوازت اح ىلخ كنا هسانةارودص كروما نالوا علخ ب وم

 ىلع جورخ هلل, ىخ ده كد .نايغط بولوا جاب معرك ارز هيلياتيعنةلسانزا

 رشلهالوا رلب دّءاركماكته رجم نانعثدو تسكت ىدهعرلي دابق هرايدتيا

 وعال و ركنوناق الي مامي ةمرعضن بروح قف ودضانو

 تعسر ند هدددلو ارادوزعش مامت بوءلراب ىشت 1 كذح لواىعد (همرعضم)

 0 37 هللاتجز ىراقدلوا ىنالم ةدنرلرع قورافو قيدصاكب رلهخسك ل واننا

 راكنا ئتصك رولوا غلاب هديلاغ هب ىوبت بحاب سن ردناهعىع+ا.كنةفاقوا

 ىاسا (ن رخال هتحاضل لوقت ذا) ردشيان هلي هكر دن دنصناصخ يئيدلوا مك

 ردراو ىحد لوققاوارادهيلم هدتنح دنسح هلغلوارلت وفبامحا ل ضفا هركصتدمارك

 كن ىلوالا ىداسحي م هنيسسي ىفجوا نوإ كن رغق عب مدتخرأت "١ داز كاعد

 رك

 داحتاهززوارارق هغلوارمشح هللا تايث هداج جفرا ارفمدغهدازغةكتاوضر تعسا
 هيأ هس تبا .نالواذراو اناطخ هنايز هكردناوسن تعس ىند ىربو ودك

 كنهيفوص تءيبوبو هيالا (نهدالدا نلتقيالو نقرسيالو نيتزيالتا) دشن[
 هلياهلا سر صوصخم ىرالغش تئيهو ىراصاخ شورت ناش قرط هكردنرلراتخغ

 |توفذابو غرافابو هالواقملعت هبااتثتسإ عوف ذكركمردلا حم ءزعهذم يف

 تعمود هع (هجف) رددهقنم ندههاسةمشنم تدب . موهةمردن اطلسلا

 دليار اها كلنعثدورلو دربو تجز ( اويضان)
 عن ثنؤم (برح)ر دكمدراي

 ١ رديعا

 ١ ىرديوهللادمع ىععاوب دصركحصروا(ه_مءزال)ر دك«دراب دابارلامج نوك
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 80 ةاسلا ل ذو مثزفا فوس اف تكله ناو

 اوزذ داني دلا قةعيذالوالفاوعاذهم تسلق اق تدقناما

 ًارا.تخار ديلعافكلاعتذا غلدنذخاا (ذضكم)و فيكم ندأه ثاردةلارمتسك (اما) ْ

 ١ هرزواق اتا هدمالسا(نيدلا ف 0 دَض هكانش1(لها) ىيرديا أ

 | ذاق لدمهوانشآى هنسكرب مسرمواركاهركصن ذنوب ما عةضالخ )رانلوا لدكت ||
 ْ ناسؤدينا تو ىو ردكم دوا انا باككترازاو فلتر راياراتشاو |

 | ناوضر هيلعراتخ فاضت صرا”ركر دمح 213 مظانت رضح (ةيقنم)روثلوا (

 ْ نالوا ىرلور با ادعام ندباضا راسم دةدلوا هدر تفالخ ترون هراشسلا ظ

 أراب دلي |انث د تانس ناغصةمزونه ئشبو بو ديااقب تاحر ىشب ندرس هدرتشع ||
 ريبزو ةلظ ىدزدو كراانج نيملاغلا هللا ةغياش نيمو اريما تزمضخ ىرب |||

 ثعبن اءوظ هياضت ترض هديوبتدجسم ىنرزج ل رلذوتئ ديا ديعسو دعشؤ
 روم رلزب بوتان افو هقغس نالوا ةلبادهمعريبزو هحلط ندراز اوراب دبا ثفالخ
 لج غو بوديأ 09 هر د اند اهنع هلا ىذ رهيقد ضو رت ولد ٌكدنامو ركمو

 هكران دلناداشناى :رعشولا دور ب راعشا نزلة دلو ا ىدال يو ىذان هن هب رومظ:

 ماع لها مائدة ذاوارداض تنددنلط تعسادتا از دثعأؤا 11 د :ةراس عقول

 . - هسددعب

 هدامأرنيقرو دى اصىاسالا انو هلئاراح هدقن ان نككبرلوا هللاد ىند أ

 برنرب نود مده مز وازكا ( نم ز ذه نسا نعم هيظع كر دشمزاي هدنس ||
 | هدلفاعو سلاح قرهشو بويلواوح ىمهناشنو ىرثاكنا ةكةرزس كل ادءدش ||
 | ترضح هدنقح كن دن نالوا قناسو تدب وهتثار دكعد هياوا كاش ند ةركاقلا 0

 : ىزلك» ريد ىدليازودص نوزوم مالك اعةمدهراعشأادعام ندرلأ ون داضت سه ْ |

 ْ ىدىدرب نيسحريبم ذاق يديشملوا ناس هى حر مش ز ليض ةفدقملاوقا ٍْز

 | ةيشاح كماضعر ديازاعشا ةناكن اف ئغيذلدا ىوق ىداتمان دنا كاست |
 ماتليالود مانتلا اسهل نانسنلا تاحارتبو ديا داريا ءدشسول:هذئس هيئابضدئاوذ |||
 | كاي هرلنا ن با مدهغ مسرولاق قايركا نم. (هخرت) نانسللا خرخام |[
 ا نبا هلاف مانيااقلاهيهاد كرو ع

 | تااذرا ئتقج لوا تارت :رتااكدلت مسرولا الاله ىودكوا قايركأ عي
 لذ تاي> هللاجو رايدلوا نكت ناو هده رلزادغلؤا هكر ذا

 | مودياكرترلذا نب مسي رولوالؤأ هرك (هجرت) ردعارندناتومردثلاذرو ||
 رايدتي اى يةحت ىودغ تنايخ مكتايس لوازم |||
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 ؟4 أ

 سس : ردالص ةمددنس

 اورذ ناواورب ناو هلل الازيعدجج ىههزارنا م وةلوقاالو :
 | كمموق رهو رديرثا كتاننثاكلا قلاخ تاردقم تانودحت عيامو (نخ-ةحت |[
 | رجاف هسكرك رنوساوا عيطموراررانار دلكد :ئزيغردقح ىسقيقحقزار |[

 |ردقم قزر هدنقتح صخر هر وشو جالصو رو غال_سا ىتعي راذوسنلوب :

 ْ ىدلرؤ-. ( مه ثينغم مهند (زونق نم ( هكزرلوا بدس هنعاطقنا كموسقم| |

 ا ميدان (هج ض) ىدلوا دراو (اهضزر هللا ىلءالا ضرالا ف ةءادنمامد) ْ

 رقرسرداد+ لن ورحافرهقزار+ لكدىلوم قزار مكن و < اموقرب |||
 1 رمدتن ث عملا مولو نيكريشملاو # ادلو هلوع دب نم فزري هللا ١

 أ هركض قوز رم بويل: اج ناكرشماب ىديا دنزرفوزع ىلاعت ىح .(مجت) |[
 ْ ظ ء رديالدعةدترخ |||

 اورغظامواوربام كرو الد ىلتقتل ىلا شرق مكلت ٍ

 | قحال مال رديركذماذو تراس هموم هيزمصق كذفلا ىظفلا”ىدالا ىف (مككت)
 | هنسلواديعب هيلازاشم ردراكر دبابطخ فاك ن كلرولو اطقاس ىلا هللا قلوا
 : نددحف ىرسك كنانو ردهنافؤ ابوك مالاكا ردنا تراشاذبك أاتوتلالد

 | عجن مكرولذاركذم هسنلوا دارج جركا نددت اتعا نئيرقتل بق ثد أر دصعفا
 | هسنلواذاررمدحاو عش ندمكلتركارد هلق لاجر هكردعياتتهيطاردركذم |||
 ا كنسةلك كلت كيدلوادراد نكلدىتد هدعرك ظ فا ىدرون د كل ذابو نكت 'ٍ

 | ىلعف(لتق:) ردند هيفرصدعاوققغاوا ف دحانردفان#ت (ىانت)رديسكع |[
 زكمولطم ىنغي ٌمننَعام غقتالف (الف) ردكعدىاتقتنالردردقم نانديابصن |[

 هكزدن دئسهدامزب هللاز وهىاز(اوربام)' زدهيعتت( كب .دقا) ردكعد نوال صاح

 تبن هنن سكن الوا يح اص هيلغو تزع غي ردن ددورضرب زع نمر دئراعو بت :

 هياهل هم ىتداورب امر ددهاش قب رشرلا (هبلس هلفالستق لش نم )هكر ديالو ||
 لواراي داو ردد دنساذمت ل5 مد ىو شدردول - (هجرت) ردةندر جف :

 رغظ مد رباك ١ قءادخ ْه

 رثااهلوةعيال نيقدو تاذب دي ومكل مذ نهرفتقن ناف
 ندياتسكشو عياض اذكودناماؤ دونعلوا(تمذإه:شانعم نوعه (ندر)

 | نالوا كرومغبديدشت اف ىكا (نيقذؤ تاذ) ردرطم( فدؤ-)رولوا مومدبم |[
 هدكدو هدأم ول هدراتغل ىدلتاهيبشتاكا ىرحتمهاد نالوا ن دزو ىلا ردها“ |

 مو

 تس يبس
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 ٍناكءاسشا هداعج ئىُ 4 ديدئاس كوىدتاواطاقسا ىلواًةزمههدكدلك ٠ اًميشا
 حاصص ىخاص رديا طيلغت هليفارصنا مدع ءاقيلاوبا نكس ردك تاسالا ٍْ
 مدل دءاناو اهمال وسد اهلؤنزكا ردش در ديفرص عنم ببس ىلامعتسا ترك

 ىرلي_كهحانب (نذمةدز) ردك د زباج نع هدنو(ريما)ر ذباءاضتقا فرص
 ملكت هنسكر ركسسو كنك مابوس مرديا سن طيضةباناتعرصقه دكت وش

 تمد دةاوو' ةرع توكسلا ىلع تلي نكلو فو دوس هنعاتلا قطن ع ارك

 تعد هكر ديو ض ندهرس سدو سشوماخ ماظن هحاو> مارام مالكلا ىلع

 ردنخمر ايعمو هر دكر اسم هكر دش كيايراقرتن دب ,رشب لأاعىربر دعوت كسا |
 ىرو هر دالويههدنونالوازانتزوص هساواؤطسرا + مكمارواو ا نوطالف ادن

 هلرظن هتصك نالوا .فاكى ا هدراكر هو ردةةؤ تءاضا هللاتوكسهدوهمىخد ٌْ

 ىمهو نابز شماغ هر دتمالس كردضرف هلتبسن ةلانقم ىعنال اماما زدهوركم

 يسد تادوتكم هكر د ةقيةح لها شور ىفانمتوكس هللا ساو>ح ليطعت لدجتان

 ريمادك ا, قول هدملاعفاو لاوقا ايلاح ىف مدريد مساي دن دبش

 ريح عيجلا الخ اء ىناودهب ىقاطو ىداهتحاب ىسةنريصا 1

 كيرشويب هكرد شلك هددب واع ةرولع تالاسّتم ضعب ردكعد .مردبا ينهش سرت

 (هجرت) رهظلا ثرولراص رروبن هيو يدسالا ن نم كتره نم عفنا كاسشن نم !

 ندنلو# او لاوكا ْكسكر هدي مز ديا طءض ىعسعت نب ب فرض و

 (رخآ قطن) ريبخ نكشآ ا
 ردةالناملالااووذلوءالو دجادبا نمومديعراتلا لخديال

 ردقول هد .هيدارب هذي وجزا كح زددضطس جدد أ هدعنو (تدون)ا

 هردقب ءاعسلا كم ىذلا نا (ع)هدلاذ فرح حاوا ى4ردعؤاضةو# ردق باد

 ىل 9

 ودم هي

 ٍ طيوستوللل بوثلوا هيف الدم هكردقول ر دياري بو سما كب ه جد هدئسكتا

 .ٍ ىند للفاهذخا] مول دل دارس نوت سلب وساؤز دقو هنسكوب ددإل اب وس هتسلا انو
 2 الضررو+ ءادتا ل شلي تالا خلل نب مل ىدابعنا)ر دكعدر دقو

 مشكلا ءرملا ةدح ن روم هنو هنوعءر ال رروج ىدوتوكسلا ىف ندملا

 || بواوا شو .عشج نك كيدو نان ز ىلازذوج نا زرب هطقن « كيدوث تانززا

 : هجن مدلفا ا (هجرت) ودلضتم د هدنست انرتقد كن هيقوراف

 || هلقي رطوب كنا هكمرديا ب رغرتو قي وسو قد وشنت هريص ىعي مر ذياريسصت (ريضا)

 ٍْ هلباربخزانلوا لةاعز طب اهدا زمريك زود نمومديعنالفا صلاح (هجر)
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 5 مهب 7-0

 : ع لا دكر ا 0 :

 | ىقلاسكنارانت قيزوك هكردراو هتسكقوج (مانم ةصالخ)ردقوب هدعاسم |[

 رود نمزوك هدروماض عد ةراصل نكرروكن ناننان كيفان يمك ىانيليب ا :

 تردا نكيدروك هكردعنامدق اريز ردياربصب ضاضغاو ضانمتاو ءاضغاو |[
 هس روص ىدمع ىدتك هنسكرب رديراك ناوح هلياقمهدكلديلاك إنا كلك :

 ةدقدلزافقاو دككوقو هنبيع كنا اريز هنليوس هسيا ظوفم ىويقركا جدأ
 رديال نو. ىلا نكرديا لاؤس هرزواتس ات رولوا ىراط ب ضغءاتبلا اكل |[

 ةصيقترل ع هديأ ها هايل .«سرولو كندا دلما لاوسكتوم عدها يزوكا :

 درب هركص هيلوارورغم هنلزنت هلاؤس هديا عفد بود هروربخ اكس مءرروك ||
 زيما تءلصمغورد بنودمدلوا علطم هكردول نالوا ب سام هس هسادالاوس :

 ةدوص حمد هرخآ صخ# هدقداوب هذ عاسم هد .سلكتو هلوايهاد هني ربط أ:

 قْرَو ردولفلاه دنت ايم هزمه ىكيل هكردءائيش ىلصا مكرايديدميوسسو ليلج اعلا 5

 اقل

 ىرب دقت شلك شوشت هعرصم نوجا نزور د هنسانعم ىدنل نعروك,ر ديضام ا

 أمىهال ضغمو ماعتم هنكلو « ىع نم هيفءاضغلاا ذه سدلو ىذغا لجر برد أ[
 هناس نكلردراو عزانتهدشان عرصم ردكع دهرظنلاةدحو ريصبلا ةحص عم

 نس تو هلرظن نعت 134 جا | هناك يك هدياوج هيدنكن ديا لاؤس تيدعاكو 7

 هدياعامسا جدلوا بورادوس هسيان كمي عامسااك اهرزواىهجو بقانمابو
 بيسهدهداؤا هس .دنكىفا قغاوااعد هنقالخات د ذيتو هنغارفكنا ندكلد.لوا

 ردلض رف ركنملا نع ىهنو فورعملاب. نما هكردون بجوم هنافاكت :ويورولواريث أ:
 0 0 ديول كيندال ةقتحمااب

 ريما لاقملا ف ىلع سدلو دجاهتلق تئشولءايشا نعت كساو

 ىظفار د عونم فرصا دهلوردنو جيا ثدن أتهينان هزمهورد ءالعغ.ندنظفل ءوث

 كنك ودياءاركتسا قروصوءركصو ىك» ءاق رطو ءايصقرد عج ىساذعم درغم

 ىند حصا لوقىدلذاءايشاهدشزوءاعفاهللالةنه:!ناىنالواةزمهنالواىبال

 ازدلغيف فزو.بولوا عوش ىبكنيسه ىلصا كندلكه كرلي ديد ًارفو شؤخا نكلردو
 كا ءانوهاهدتتزومالعفا د سب ىدلوا*ءوث : ,لةلوا فة مان يك نيف تيم

 ىبك ءاق دصأ تجب بولواءوش هدانرو قيدص هديلص دخاصا عوش - هكر سرد حن درايضدد 1

 0 هدئزوءاعذا بوتلوا فذ ىلوإ ةزنمهن الواى ال ىذلزأ ءاكشا

 ص
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 هتتزلهناخو كلوا عراف هنبأ هسراو لامس ا: ىعاوا .تروع ف ثكرك |ةدفشاوا
 || ترانح كليا بضغ ساشا كنهنسكنالواهدتعو هدتايج كمريكز يمنذا
 || نس ةزكيريماو هزكضرغهاسكركك ايا تاغتلا الضا هبانفعضو ناوسنو نوسغعلوا
 || هسئدلوا نيمان درس رانار دصفات ىند_ىرالقع ئكىراي نك" دينار دن |

 روئاوا تانغ هنتر (فلض قزرو ترضنازبزردتضار ندزنم ىلاتغت قد |
 ده“ ل راهكوا عجن رلالعا كد ذمو دم (هجرتإ) رايدر وب خيتو دنبولد

 رادرمس هن هلم نب نوكوا هرجما برج ند مرولوا
 اهروش و اهئابل ةمولكتو دع ىنولا ف ليخ لافك ذل

 ىنعيهدالق (روخت] رهنيس (تابل)ك ع دهعورخم (ةمولكم) را رغاض(لافكا)
 || ءازغزمت ود سرغاض كلويخردتمالس (هجرت) رام ىييدزوط دندن درك ا

 ١ رانا هيلواهددس هقرادحرسردهدتزو.« هقزآ

 اه رود صرو دل( قابشمق ددنو دع رت دم نعطاند امرا ىلع مارح

 (هجرت) 2 نذغ راضم لعف ن هر صم لاعفنا ندقذردهلنس هدش كقاق (قدنن)

 نوساؤا لالدردادءار دص ىادغزعئدلوا حير قد مارح ىرهظ زان دئازارف

 (ركيدقطن) زابرهاكلا
 رب د5 ضومغلاْ رت ىلع فاو د ةراشك روما نع دع ضمنا ١

 | كنهعطت تكي |هدوبحلا فرح (صنلم)ردقاوا بئات تود. كمدشلصا(ضوت)
 ىاعتندن !نب هكر دراو تالاحو لاعثا ق واخ ةكرارر وس ةرزوا لأم قانا

 لواب ورانا نضامما هقيقللا ف اذه عمراربدمديد ها: هكرت هكعردبا ضامغأو
 ردمزال هعرزواو مزواكن ددسهدهمع مسرشو دهني درآو بوراو هير زوار راك

 ىندهدلس هنو تولوا سوس هبوكتفك هل :2) اخ يان تاداغ هدالتسضعد نكس

 أاارولوأ بيس هيفخو غازي هدانيقاعاو تحوم ىلولةريفنتانو قوردراسكتا

 ضع هك ردكميد م ردنا ن وانو لداكدضق نعهدكلك دنس ءانهع ْن وكنا

 تدشوهلبانقم عب (اليجتت كلامج نمراد) راش روى دهد هيمكح تالكا
 هتلعفو نودحت ىف اهكهناةارادمو هلم اعمل ةط] همصخ نككرولوا ةدئددما كنمزوك
 ||| كام ا ضامن اهحركو نيعضانمت ا مزلبا ندازسانراكه صن( دجترث )دبا مدان

 رباسإ م درك هلع سرا :

 4 ريصاوهو ءرملا ىذغاو ات ديا ر”كلو ىذعاى ع نمامف .

 | ىنذ(قانعث)ر دراضام ردك< د ىدانق نكرؤذا ئنز وك ىَضْعا كاروك ( ىع
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 | نع ذمئلوو شو فشكب ادصا ىدانسا ادن ءرخو نكد ارثا لعهضزار ددازم
 أ غشرلا تينا بولوازانجم هلتبسن هني رهاظابو تقيقحم ةسرولاا نيم هنككسمو
 || عو:نمناو) هكرايديد ىلاعث هللا ,هرثك تقدقح لها اري زرولوانندنادنل قبلا
 ترضحن ردقطنلائوذايشاهل كالد(مجكبست نو مقفتال نكلو ةدمح مسنالا
 !|ناسنا هدرب رقت ىانثا هددها تدب مرخ مانالا َنَم اموب ةكربد هد.دتاحو ةفخش

 | هلفنع ب بوةيج هعرزوا مم صضشرب هدلاثملاع مديشعد زدتاةولخت ل ضفا
 لد ديفاَز ىئئمادو شابا لثع هنتروص هيراخ رب هنعك هكمدروك ب ويليازادت
 ا لاحر د ديو داضفا ندي ناسنأ ككل دانن نذندكو ديد هللااداارئهنهاكت شابا عفر
 قئماد با بابو لئاز ىضغىعب ردت مدلياداشتاهديصقرب هدب بوذيارازتعا
 ةمركع ةكمارز رود روكه خو م هنمظاف لاح فأن هنخولررو ود ىدلبا لاشر|
 (هجاش) - ردخر ضموا دز ديا د فاوط هّركض ءنو بوراو هنئرابز هللا لها
 رج ابا تس نكر ران ومي ىدب لهاربخ مريخ نورة سرو درك دو سكل او ذة بعك

 ” اهرتما ىناف امون هكرعمبذب حذمودعمالع تعج اذا ٠ (رخآقطن)
 ذوعهدهن ون داد_او ٍِب ,رعلاولا ناندعن (دعم) رد. نوم كنالعا (ايلع)

 هزةعردةلتزو بزغمو قرشم هلو ىظخ ءاعوذخ لاذ( ج ذمو)ر دن د
 ندرك ا( ندم ىاٌدؤمِ) رد ةنزانحدارهو قادم كدَح ( هكرعم) رد هل بقرب
 : هغلوا َئدموم ريما هسا د لئا.ق رثك ادكل بوريك ١ ندخوزاخح هب هلتاقم

 || هلج كلن ماكد سنتر مدتتا يم موق ىدنكر كلاي نيرولواريصةماكب هن تيحالص
 كئابراعو تاؤزغهكردفؤرعم ىت دوؤر د اعل سم لوقون دكمرادرس هيزعدالؤا
 كيغب لدا زاتغكحوو ردشمالوا عقاو رارف نوجا طاف ت ريض ةذلر

 ىفاشلا سردانبد# ماما ) تداور ١ رددلوا ىزاراذكتاز هدخت ةيراخ

 نالسرغ هتك ناطلس تبدوا راديدب هدتروضهنراغك اتق برح هكرزؤ
 ران" ين ايغطلادجو كنجو بونلؤا هده اثم ندنرانانب نيعملا تاولص هيلع

 هللا مركراركو ددحرات ةفنل> ىند ىم دابا رامخر تانقث فشك هلهمح ون

 ترضح هك ريد ٌمعانبا( لق ) رد ثخايقد دهاسعلم ن دنراتر ضد ه هنو
 هكر دل ١ راتغكدقاس وبةزاتفر ميلعت همس :ركشا ىدنكهدنمفض راركوح رادرنس

 | كديارذح ندقلواهزتامقم عو ريش تسدرد غيتا_عطدو الصارلزس مالسا لها ىا

 رارفْ ديا لرت ىنا هد شاخربإ ىانتاو هديازوههظ ندرلز| ناي غطو تريشامم هكان

 تيمو بويليا لزات «هبغعوض هسياون رك | جور كلب تِوْدَع ىنيرايداو
 ك0 _
 وس معتم لج

 هيلدا
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 هنساواهدبا صم جراوخ هجنو هنقيهولا هرزوازعربرقت ىرامضءي كتالغلوا[||
 نطاةناكرر د ىلءانمالسلا هيلعوب در ديولع ىولع تيصهدنرومظدع ردابا محا[

 نمو« با. ناو مهنه لازغلا نم * مهم تنل حرراوذلا نمتئرب «راشعدالضف 1
 ىزتعماطع ني لصاو (لازغ) باحجسلا ىلع مالسلا نو دز ءايلعاوركذ اذامو5 ٍإ

 ىلهماعرب بابا يرهش هلباباح» ( ىراطلغ أشنم)زديعيشدسعنبو ربع باب نناو 1

 ىراتسد وان وك ريبئدياراث مرو ادهاهباضت سه بانج بانل اعريمغسا ْ

 هدق ةدلواىراروظ مكر اندمال_سلا هيلع ب الار نكر ر للك بولو هال :

 تتكرتاسو قءاوصو هضكر ن دتارمهتخم هديانوبىديارا مروي باصيسلا ىف ىلع :

 رو دارخل زا ركرديحت رضح (رشق)روتلوا قياهد ظس ىافيتسالادياسقعأ ]|

 ركتمراكىدشا ندد مدروكر وح (هحر) ردشاوادبشهدن ديملاظ حاج :

 ١ زيثق ىدلك مدرغاج هلنتالوا + دمعا|

 اركتمامطح مط ريثكو الع ارقحارقح ت رقما مت

 مطخور دندهداموريقر ة>ر دقمزاهدكر دك« دمدلب ادا صرح (ترغتحا)

 رزق ىدقان بريق هدنا ىرالواهنو>- بضغرانةر ة- ىدنزاف (هجرت)ردةمرق

 او رد ادااتس «مهرشلا ن هودي اسسف ,هريخانا سانلا ملجي دق (رخ اقطن)

 هل مهكرلناز وس رذلا هم تيسنزومرشز لارا ساروا ويا سوح (مجبم) ١
 رلهستنار ١

 ١ اورمدن نمروص: لاو ني دلا اور ص انودجب هتسارك ىوأم هو ىلا طهور :

 | هدفاك فن رح ىلا هكر ديرب روما نالوا هداعقراخ (تمارك) موو هورك(طهر) ١

 |رلد ديد تمارك نونا سدداوا مركتد ماركا هلك مارك ىايلوا هكر دكر مسلك 0

 هيا تازعم كمالسسلا هيل ءريمغيب هليإ هكر ديس هرع * كعابتالاكمري_هغس :

 : ريهغيب مو (هجرب) رديرلب رقت هرك : ردوا ئاندلا هللا"ايلواردغدنسوم اذ ْ

 .راروص:ءززبن وجزم نيدرصان ب مركض يفر وظن مهذب
 ردملاو ءاعط+لادهشي هناك دعاهتك اسريحانا لع3 صرالاو . هع اا

 هر درة ردمةديزعر دمعجج كنا هر دم(ر دم]لول نذلك ليس عي ليسم (انعطن) :

 نويتاكسرتلا 1 درا دوشلا (هجرت) ردعياش لامعتسا<:نائعم

 ْ ردمواعطن ضرا ش :درب لداعدهاش]/ ٠

 رعاوت سلا نكر كل ذب ىدانا#ب ممم دتاولأ سول ارتسلاوذ تنيلاو: ٠

 دودالار# رددلا دكرح (ر دع هلوب توق هلكنادكىمظعا هزحن كن هنسذرب (نك) ْ

 ىل لو



 م

 ههاتسابوك هلغلوا ىطفغن قعلا ليشي وود ردندنسودام هدا هكردكعد د(

 مكه قرخرب) كريكرع زها (تومو) رار دبا قالط اهايس بولوا هنا ثم :

 ردم ان ندشانعم راربضخا كعك هرايرازهقلدهرزوا قطن(ندهرا,كسزوب ||

 .دلق بوني دديوصىاصرهرشخ وردك دىفاص ىراكدبدرضخارحياب ددو ||
 قلوا هلم ةيرط ىت ادق هرب فوص وم وعلا قالط | سد هقيسول غلو |قارادبا ىتد ْ
 نالوا نيكسك ى عي فة هللايفان عرمصمورلبديدردالوا لدارب رقت نكلردنكم ||
 عي روهزو قوربو ناعم ىدنلواريبعت هفاح ندنار ديزغا هكردقصو لحم ||
 هرمي خت مب هد وسدو را برحرولوا (هجرت) روتلواهدهاشمىمامض ا

 رؤنميفاديم ىدلبق مرهتفيسعامش (|
 ْ رهطملارهتاطلا ىنلا عم ديس ضحديدسلا برضلاو نعطلل

 دع م ىندارد هل. س هلغي رهو غبتوهزين هيريضو نعطايهجم (هج)

 رهطم رهاط و

 _ تشع ىزجصو هيضريمويلا ب بك 0 ُ

 يآ د دج هنو هيج هو عجم 1

 اريخق توعدو ىران تدقؤا دمي اركتم احا ىهالا تدازامل

 هدينسانلبوافا تدل اريونتو لقت كة هب> د سهداز ىيغهدناسلا ةبطخ حرش ْش

 داقتعا هنتيهولاكناود بحاص ترضخ ياارب ددع ىلا نواوريصن هرزدا ش1

 هدقدلوا كح ديارانلاب قا رخاوراض>|نولوا هلع ةعماس ديس ى زاك داعا |[

 ىتند كايا قارحا ىزب هلمتداهش ىريتعمرثا (رانلا برالا رانتلاب بذعبالا ١
 جدن دس ابعنبا ىدياراشليا رارصاهدنزالطانداةتعاون درولواءاوكم نهاوعذ |[
 ىديأ بسام ىلتق ندحدازحا هكردن دنخم داوم نالوا دانس ا ءسقبط عوضوم: ١

 راعشاوب هتش هتشاىوارلا ىلعةدهعلا ىدي ارا مرو _وددردةالخ بر بناذعق ارح ||

 ٍبشْغش نإ فلوا ر ديحةعماس لضاوركتم ىهاوب هكزدياراعشا ىبهداموت |[
 بوزوس ى ها ئرراضحا هريذقو بوقان مظع شنارب ابوك وللا فالطلا ٍ

 مدقأ ندهيضفول نكل رل لوا را_ثايبا نارين نازوس ىرادذتعم ءىتشكلوإ

 طرغم بوثو طرغم ضغبم اكس هؤزوا ىدداكه دربا نكل زلوامزل: نم ىعوتف |[ مدع هلغمال وا لصاو ريقفوبهنعوقو تداءةقرارامظا هلي سومو تن دواد ||

 1 هكرد كواد راو اناطخ هءأ تست رمض>ولد رد راكل انه ند ىسكتا
 ..- مسح

 لدا 2
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 | 2 سدل برحءاما هب هريس ظيرو ىثولا انسان د هرهمع امتدلو سانا أنا
 كد ع هكريد ليعاع» | ظفاحر د هنسا عم سرر درهبع ىعبا ىمهدلاو كم سه

 قرص ثداوح هللا بح نه هل غملوا ىلها لكم دّناهكىدياراو ىسمانش ا نواخرب
 ز درج نيركأةدكتجرر دراد سي هورباكس بج نه لغوا كيد يده: هاكم دنسانتل

 مراقرو5 هكدلبا هلئاقمو هلءاقمهلكتا نسرولك تمار هين سكر بريد ماني هلل
 ىذنصه ترض ىديشعد هيلا روهظ ردك ندنا سنا ء 82 ١

 ىلهيضاو داريا قول بافارولا يم هذب رح ىارعص هزغاوا فاو هي هلا موت 1

 علا حيوتيممتهاا تمضو هن رطاخش د ع ةدك دلما دا صراس عشا

 هللاةيولع ةمدصو ىدلياراع هدئئايم ىارقا بويملو تصرف نكلىدلبادانم

 ريسثواوعد ديحاكي مايردام ىديدكغاذ لها (هجرت) ىدلراراد ره

 : رسم طز جاوا سك اكتب وح شيدت

 هراقتلا ير او تيك هريصتلاديدش نيعارذلا ىلمع

 ١ نالوا هدا فرط دسح عل ىب د كندرك( هرمصق) هنساشعم ظيلغهككلاك(لبعأ :

 ىكنالس راةديرح انتا ىنعي (هزظذ ملاهيرك ) ىراقاتي نالسرا (تاداغ) ىل |

 (هع) كعد ىحاص تاهو تعا بويلفا ن 5 قاب هنو

 رويس * باص هداغدزور م راظذملاهبركو #*ب لة ءاهمقول مر وتف ندرك ةدزاد ىوق

 هرغلا نيسابرمض ذ ركيرض نادم ةر سلا ليك ف يسلاب أب يكل 1ك

 لَذسر دس ا ندغارز ز مدنول( ليك ) رددخسن جد عاضلاب هدير (فيسلاب) ||

 هدنرب ىرب تيكو تيغيكر وذلذا دارصبرض هل ىك نورا ىسعب مردسفا |
 ىدسمحراشرددهاشىفان ع :رصم جدهدت ونهكرد شلك هلوالمغةس هور اءّةسم 1

 هدر سم حبت ىو وندرد سمرا نعوفوداهتساهدح اص هنا لواعرمسم |

 فؤرعم هلد“!لوا هكرد هليك وم نب (هردشس) ردشع ذردداىه عساولتق ||

 ىافوا ةناعب 6 وص (هجرت) كوك ه را هلبا كب دركش(ه رقف) رار ندجاعا

 .روانزي غبت برمضهديا عطقزكي رهظراغقدع م دره هرازس قوم
 ظ

 هرغكلا باهر ف سلا, برضا «هرزج عاقبنرملاك رتاو: ْ

 كدر (رزح)راومهنيمز (عام) هنساتعم كب رشو لي دع ىدرةمكنارقا(ثرق ||

 ديمرزوا الد لاح نه ىارقا مليا لرث جحد 0 رده اكن دلت قلبا

 ٌمهه غيل :هرافكن دركيازوا

211111111 0 

 ف 3

 مسسما
 تكاتحسا

 ا يحصل 1
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 راو سا ندم رضذنا رولواراثنادعا مددجربم دتو دع

 و دامصأ ب رحلا ىلعانأ 533 قداصا_ةنذ نماناانأ

 (ركيدطن) اجاب هلي كامل تف 1

 كفا 0 0 اا لوا ليا صيضخت

 5-0 00 ١

 ركن احسن ناتسئس (ماحآ) ددنالسرا ى هلو (ماعرضو ثيأو (هرديح)

 قعي فار دئاصؤز درهانظ ندتعرك ظفاةرو س5 ن ٠غ ترف هكودراو د غيدنلوا

 نح هك رد ذاز ردام اكب تءاصت نالوا هد هكرروم هدنغصو ىدتك ام دق |

 تاءاغرةنضغو روق ثيلو ماج !ماغرض ةدتقرق- دو ردرعش ىاربةر دج

 انآ

 ّْ دولا. لل مةوصوم هلا تنالصناولاببو تءاصثنالسزا هذا م مد ا دالوا عد

 7 ىدليانييعت ىنسلاع مسا ىلع بونلفان أ اهص ندمان لوا ئردو هركم هذملاو
( 

 .[| ناريربشعت ردمدغاي مي (مجبرت)  ىدتاواوذكت الالماورذح ندعيدصت

 . زفيد ربك زن تما هدوعأ .تاثح (هحجب) ردرتاص هللاةغااسفم (زايص)

 ا ٌكلدبز نت ةماساهرعشو ( لد د)رامص هلةدح نوع هيرح مكونا لئازب الي قداص

 00 ل هتمكح - يذلا مذ ى دعاؤادانىتات لغم وادي ةمرد وب لوا ةرد راوىلا ,اوح

 || اهريفز ىف ليلا ضكر ثحت (اهريذناهرحناوع نزح (اهريغسا:ب براون ند
 ١ ةغساهل)ردنذانعمو د قالطا هه -رانهكردتتا سشانهرزوا لاك (ريغش)

 || نون فرح هكحرديديزللا هيرايتءا قاطو باوباهحنةوطنم ىس هعرك (ب اولإ
 ١ برخ هككنح نانلواوإتانقم جدد 2 امدقم (ناوع برح) زواكهدنرخاو |

 هبه سر كناويح (ضكتر) كدردياب يغرترر دن( ثدت) رولوا ش سلق | أ

 || هليخ ىضكر هدنو ردت (ليخ) ىسليا هلجو كي رحت نب رلقابا ثان ندنبلط

 ١ ىدرغمر دزال# ىراق ذلاههصك ايرثك | كرات السر اداه هدنوبر دقلشم هن امزوو

 ّْ 5 نال_سرا هليقدرط لحرك در دماج "تأ نه هك تأ ابن(هروسد) رددجإ

 : 1 (لأم) رواكخد هئسامعم هنسكن دباراكش هلك ةكناك

 الأ دسا ىعسأ ى راين ىدتكم دك در وألا ىئايحنو تا هةيطاف مهدلاو هدمت دالو |

 | هللارعخ ردشإق مانسوب در ديح هللا نئقت بو ديادا صنم مست هلكذا يب بولكهريطاخ

1 

 يدش بح مهكر دشلما رداصألاو وهج هن زبر تخل ضر ثادق |



 اند
 1 ا لت 1 اا است هتسا سم سحسسسس دس حد هسا

 1 را ارحاهاش ىد روس ت روش هنتععمس دمدهي هات رمد هركصه دن | | م

 ىرق ىف دسوا د هيرهذ او دجال سد ةل ال اريصن هب تدرا

 هلثلا مشابو عضو هرب قب كب ان: تكرس هرزواروطوبو مدسكى يديمانداوسام 1

 ردم اذنع ترخ ارخذ نعبر دورد ظوةحمو موز لد هيضلوا قدصي س اطرب !ٍ ا

 عيصشو نمو ىوقرب هللاددع ىلغوا كةددص ثترمذ> (هبقنم) رادافق راد ش

 ريب دك ثدرقهديوبنروذ>رواكب وةيج ن دنس هناخهدق داواهحك ىدياهنسك ||

 كرات نب_-ركوك تغجرب هرزدا ىئيداواروه سمو ىديا رارديا لواشت ندنا :

 خا ىهاكرد هيلكلابو يفارطاكنا كحتروا بودبا عضو هطرمب هرزا ىمويق ||
 :تيبو هطرمب رايدلك ك دءإ 2 لوا بويلزيا ىبديونراث ا رادعمد بش لواىدس |[

 راب دلبا تدوءوبدردقوب ىلاه>ا ازا هتسكمدر ا ءنوردهدكدروكق وبكتع

 هدب رش تديراد دشن ىر<ي | بوروشو دهتدالب ماد ىراذ اكثروا لارا شو ةاعقاو ١

 راتب كلا ف ىدلاالا ب اكاساننسامىراتسل . ٠ (رخاآىطن) |[
 رد نالوا هئساتعم عطق هسرولد ا مدقم هدوم ىابر ذيك هضست هدنو (راتن) 5

 ىمدعس|د رك, مه زي روك دلع مساح اجرب دك عطق نيس هتشر تمودخ ْ
 ٠ رايشتاريشعت |||

 راربض ةحارلا فق رب اي اهلالثم ضسامراصو. |
 كمياو حقا ( هحار ) ردي دعم كنس فاضو ضاسر د ك<درولاب (اهم) ||
 ميكعطاف فرس لوش ضد ) هتسحجرت ( هنسانعم دب ىل>اد ىحا كلا 1

 دارمض لواهلوا ناشر ىبيك فطاخ قرب هدملاهرولا:نوج ىدلفا قا ىو ||

 - رانوارضتنمعطست يرتب عطافماسح يه: 0
 هلغلوانايع ندةجرترللأم هدئاساوب ردينزو هغلابمت دش ديرض (بارمذث) |
 م

و مدانا: دامه ئيرصن ىهلانيددد#مدخو مد( ىسعم) عآطقنا( لتنال ْ
 اربئاس

 مزود نكيا.هدنتغاجو «نواترضنهبادخ نيذمزش مدشاادغ (هجرت) ||[

 ٍ بود روكج هدنا ىرصس بوراو هر هكم هنن بو ديا هدافاو ضرع نيراتكر سو 3:

 ١ .ىرلتومق كن هريهذ نب صاع ى-هدرك د از ) كركرواو يديارار دبا نظدد يكمدصك :

 1 ريك !قيدصو مالسلا هيلع ريمغيس بانج ىدرروةكدوس بواكه ميك ىدياراو

 [رابدرواعد هلغلوب ترثك ىرلإسن دكردول تيس هفلواملاسو نيءأنسركوك |

 | كربلا عوطقم ند داموب ىند ىلظةلرتبا كو ددا م حطاق فيس بولو ندنسمدأم
 |(هجرت) ردن دراست نالوا ه:سانعمْك الههس روذلقم دقم هيف وف رم دكع ,

 مكمل



 | ىرتشي نم سانلا نمو ( هكري دزيشا نباوىلعت نداطع (تياوز) رايدلواهناور

 هذنولو ردرال © ىك ةر خخ كدحوكوكوس. ةكراربد ءرلكيلد نالواهدراغاط (راغ) :

 أ افتخا هوك حوا نوك حيا هباربكأ قيدصم دره ىانث كتريضح هدغاط ماندو

 د ردندهباقو ه:سانعم طوف (ىقوم) رددارم فورعم دوهعمراعىراتدروس |[

 د | ظوفحم لا ىرتسو ظن كنا دخ «لاعرغنىدب عدت دنا ران كد (هج) ' ًررانشا هيقاير ةظنعو ىونعن ٌةعس كردمدزن هيار كح رسولا ||

 تنافاءدنا نوكح جئائغيكميدردياهرانر انور دباعطق(ىرغي) ىدلياافو ْ

 ا | نوؤكحجبا ىدّتا تماقا (هخبرت) ىديا رولرغاط هارطا بولي باسداثا |

 ا

 ' هف رط لوا هل لوا موملعم. .ىراهجوه تدب هنراب تح« لصالا ىف ه دن زاد دلوب ىب ههنا همسم 289

 قيرط كور هدم ةدح ىذت يه يرضي 1 ايضا هنس#ف َ ظ

 وع رع 0 عب جسباوت لوط كين ردح

 ْ ردارب هعيسح ىل ىلع ندمداى بدكي دروب ىلاعت ىادخ هدقدلواراكدط ديما
 ا

 ٠ اكا ئايحوراشخا ئومهدئاون كنا بودياادف هر دارب بربع ن ثول ىلعمدلي#

 0 هدنا سد زكيدلؤا هرزوا لاكروط هدكلردازب ى كنا نو رازس ىدليارانثا

 ١ ناوبد كالواراك_ةسارحو رادوهكتندنرانعثد ىلا هليدَس ىامضفو هدابز ن دزم“
 تان لي تار نوما ىردينح تسازخ هديربمغيب فال نولكة يرو دص ىهأأ

 ىهدعب معينيبم ىو كِسو زايدلوا معاق هدنرامدق فرط ليئاكسو نأر
 ردشميد ىدليارفنةنبر لكلم هلكتس ىلاعت قحهكاكت هداز بلا طوبا ىاتداعس

 رس قرهلالا طوخ قوقوم م انماراغلاىفهللالوسر تادو

 ظ |كءعد 3 وم هللا فرظنم تعانص# لها هكرداعا هنلثم( قوم عاملا )

: 

 رابره ى دلو

 ىرغ اتا اصلا نب رغب صالة صئالق تمزمت انالثماقأ
 ىرلقانا(ضنالق) كعد ىدنلمامل تنوليروا نانوا ردلومخت ندمامز (ثمز)

 ا لوأ ةكرد رةوداقتلطمداسعهدن وارد صولق ىد :رغمردراهود كو ىشيدندزد

 ١ هرزرا ىلقث ىدربب نيسح ريهضأف بودي فداصت هزفاكرب هد هكبم يراخ بش

 اةدهمع ىند لواءزوتك قرا دودمدتزو جن وك يانروزاغنكراي دوو راس

 هدرز مع ني ندنتلا" ىرلقاا كى دئلريضاحرلؤد ىؤة يتم هدعل٠:بوروس

 هدنا
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 ذب وةبَح ندةمركم'لكم» ركسص ندلمللا فض انعمدلنا ارك اقددص تكولئاز هلم

 أ مدتاب هدنراتداعسه نامل خخ دنن نا دقارت هْمٍراداوخ ماين قده دئرح ىراكدتك
 || نيطوو ىعسفن نيو د قسد مم هفثو م ديارظتتت مه واليا ناشيرب ىرازب بولك |

 : ىدلنال اوبق مست جافاريساو لشق هشرر وعوأ مالسلا هيلع ريمغيم ب ولدا

 ِْ هلتقو ىبسىدأولا ىضار هين + هرظتم ههنافو مدلوا بون انهدنشارف (هجرت) |

 | كشيرق ديداند ةيقب مالسلاو ةال_صلا هيلع ريمغس ( ةيقثم ) راجات شن

 | نذا مالسا لها ضءد ندنزلاة-و ءاذاام سقم هدتراةدلوا سو أمن دتمالسا
 || ندتفرط نيمرتحم نيدلاوهذهروتمُهن دمى دياراشات | ترف هشيحل لب زاتونأمه |

 أ ةقاقللا قيلذلوا مالساث عس بايشرش رادصت ند ندد سل اهاوانر قا ضعي |
 | هذنراداشمق راقد وف ئنهيغاد تر دهر و. تمالس ىومش لوأ نيلسملا نانطاس
 أ راي دروس تزاجا هن رللب ا لقن ةيهمبط ةنسط ةمالس تعم كباحصا بولؤأ اذ

 ألا هرقدلوا ىرامولعم كش رقلاجز ىراكذلد اذا ع ترده ىتد ىزابذ: كتضو |

 أرب رقت هرزوا تروصو راب ار وراي دلبأ ةرو اثم هدرماود بولوا عجن ةيهودئلااد
 ]| ندرب ىم دا بونلوا كرادت هنسكرا دتعاضشو ىوقرب ند هل سةره هكران دابا

 رهروليغاط هيرعلئابق هلي ىفاق بوديا لتقو برض هلرامإق هني زاةداعسدونجو |
 || ىزاتمؤانقم هلدا برع هدهسلوا ىراهرهاقت وقرا هداز فانم دع هكردقت
 1| ىباصحارت اسوادا ىد دهام ليقزب ن دل امص رش ررؤاذ اىضارهتيدسد ردلاي !آ

 أر ديا دارف ىند ىندضنو تدوع هنن ذ ىسا ىعكو نوتلفا اله نيك ىند

 || ىرازب ةسز د مكه رخ ار اندرك اهسخ وزر دبا عفد ندع نزوات هيغادوب هلي طوب

 | زادنا سكع هدئداعس روض>- تآ ص ىرلقاةتاوود ردزموزجم كايا لدغضم
 || قيدصَن اج وارجا نمكح نيلسرملا نس نم قاطيالا مرارغلاهدقدأوا ترو

 || ليج راق بوهد قيفرلا منو ىلوما من (قيفوتلا ىلو هللا) بولو ا قإريط قيفر قمع
 || شيرقةلذخ بنان يزا راي دادارارق هذناوهناور هفرط لوا نوروك رات كروت
 ٍ ىرخمقرللاوخد هب هناح نورد بولو عمليا ةصكم ل هاك ذ ىوبت هناك داعم

 ||| هدءرج نوردو باب قد حابضلا لعوريخ أتن دتهج بدلوا ىرادي دئاوصقلفا
 ]| وي دردمدتةدمتو رايذلو قاضت ع تريضح هدنزاةدلوأ باوخ ةماجز ادنارظن

 : 1 اذعقاو ىديد مليب ىندرا "كر دنح ناثح لبو هيلع هللا ىلصإ رذلئارامختسا

 ]| هن اخ ىديشلو ماظن هركص نذنرا>و رش ندوكخم ىرلافثخا هدرا
 | همأعتلاسر حوا نامه ىامهو .ثداعس ف اق ىاقتعلوا هدشي هنال تذاع |
 حس نع سس دع هجن < 3

 ىل ؟*1 ش



 ا

 | (حا)ر دياوعشم مسا( ىزعم) ىلعاف مسا(ىزعم) ىدرغمك عباس عمج (ىزعي)
 || هدتلقااتفرح ثالث تارجب ىح ثنا (زج) ىدلوا حال نيونتن وجا تزو
 : لوادي رتود هن راك ىدنكتح سور دبا ندا هيزعت ( هجرتث) ردشلزا

 ظ (رخآ قطن) رديك هدنجيا شتاروق ىفهديدتبدصم
 يطابو قيتعلا تدبلاب ف اطن مو عباصحلا ئطو نم ريخ مغ: تيقو

 || ندراكز ور ثداوح درضدوخا هنسانعم مدقق يتعرد هبعك (قيتع تهل

 | نانلواريبعت يطحر دنا نوكسورسك(ر) ردكعد سي ةندوخايكدنوضم
 || هذاش ىانثالصالا ىف رار ديا فاوطربارن ارت: دبا فاوط ىدد هكر ديلخ اد كإ<

 || لاخترا ىديشلوا بمس هلاخدا مدعو هياقناهلتمالع ىفا كلك ص قان شاط
 || قيراتلح رون د هديالاشدا هس ىن دىلا مسرولاعهب هين أ ةنسددنس هس تريح

 1| ء اضقتد هدانتقالخ كرس زناءلغغلو ىدتزاماانعذ هنعض لي تقوو بارع |

 | ءركصراب دلبا.تيبلاخدأ ىرجح ندوطح بواك مّرآل ىديِدت هدقذلوا قرت
 || ىرجو مده ئراودلاهتطقق كتب ةناهاهدكدليا بلص ىريبز نبارلاظحامحأ
 | فيرش تن ةدقدتلوااتفتنبا ىسمداعا هن هركصىدلبااهبا لدالاكبو.لبارخ |
 || ىرمعت ككولخ هتمركصزاي ذهريو ندا ىوتفسابرأ هل فوخرولوا كوم معلم

 ٠ دداتلوإام دقم نكد دعو ىمان ندئساتسا هيلكلاب كعدار دانه ناظلسو
 قاناهئصز ىور (تم ةصالخ) ردلكددءاسم هضاق نوما ىمهخسن ارجو

 || كنس ول كران ديا فاوط ىنار 1 بازيم يطحر تو ىنادخ تنبو كوري شعداد

 مدل اذق هددس هظفاحكنا ىعسفن بواوازا دج كت كاي تاذنالوا ىجيلريخ
 ||| ىانالاريتتخ هللا مسقن مدليا هيا .(هسجرت) ١ ردادرم ترجه تقف
 0 0 راتغ نوب ىلضفا كت سراوزردداك

 +٠ ركملانممركلا لوطلاودةاضف ادب هياوركمذا قلخلا وسو. ٠١ 2
 ش لضفو ماعناذ تردق هلكذ )ل اوط) رد كح دفدربو ةاحن هلد اديدشت(اخت)

 ئد هعرك( اور فكن يذلا. كب ركمذاؤ( لأم ) هعدشو:ةليح (ركم) ناسحاو ||
 (نيركاسلاريخ) ن دنراركمكرلذاءدتقو ىراكد ليا دصقءوسك شد رغةزغكوليلوإ دم ||
 .ىدلنا صالخ بريو تاجغاكل عكر داي نالوا ٠ ركم هتحلوسو .( هج رت) |[

 راتسىدتياتباجواننح بودبان اجا اخوي رافك ىعبالواكدتا
 . ١ سءالاو لّققلا ىلع سفن تنطو .دقودبم نوري ى م ىهنعازا تنو

 ش هلئر عش مر هروئمهْس د رلو كلا دضووس همالسلا هيلعربمغمسرل: | اتوو (هصالخ)

 رومأم



 ميلا -
0 

 . شالا ىلع نات كرس عش توم كر عش ضاسو
 دقمم كتوم دس هززواىزناكنا كرد. توه كنا ىسمرغأ كايق(عيإ) |

 لا ديري وم ىكبدنس وم توم ىدلو كيوم ضاس سب: (هعبرت) |
 ندائاززل اف سأرا ”م-عبيشلا تيأ 'راذاك

 ارزحن هللالوا هرزوا“ كرادتربوي نيس هروك نوح :ن غلق كش هلع (هجرت) ٍ

 رظانلا كيلع ىف: ىرظاناداؤسلا تنك (حاىضل |

 داشا هرزوا قاوا هيون هنن. ىرعشوبردهدنا كد هك رب راف ك روك( رظان) |[

 قعد ىجلش امس كانا نالوا هاي كمزوكْم :هللال وسرانو تروو هكردشلا

 اكءاكس هدكتقر هَكَس يقتل ةهايس لوا مم دن "نونا كديا:شلوا ىرونقنفر

 دوا هلو هللا قارفدهجرضصضتروف داوسىا ايبا زي شتماوش ) هرب 0( يدلنا

 نطوسو دياراج و

 3- كيلعف دع تعلق 2
 كدبامز مروذزر كزروك هكمدردبااف ون ندككوم كاس بو دياوذخ دن ب(قعم)

 ردةوبعنام هسر ذتاداَع ميكر ه قوُمْلدلَوار ملغم هنن .رس(تيمكنا) ن سنوج

 مرام زمسؤس هيسسولام هديدرؤل ( ع)رلثو كوم وك ة]ةمكح نب ودَسم مهخ) نامه

 هلاك 2ك ف *«نانمحراذووركتدعم هسيازولوانف ) هعهحر 2( نيىنادد

 :ط (ركيد قطقر ذح ىدنو جب كنس اع

 ريصلا نم "عا بابسارعصل اق وو ريصلا نم ةازنب موق ىو نموت بت
 افتكر ترضح هدر عق كناناضلا هيلع انسنا حجاتترس هليال او مظنول

 نالوا لالعا كءاظفل ىزتعي ندب ,زعت( نو 9 دروس اس ق ىتكرح هناد ره

 تروصردشلوا هءاقداك نونو قدحال م اكتم د هنن رخا كسلا رع فخ

 | درحم واو :تولوا* ىلعاق كاع فاو 7 كعجريعف (موت).ردمولغم هدل وهما

 (ةامب) كك ثيعغاريلاف راكأ (او | نيذلا ى :ومخلااو رسأ) 0 راوا تمس تمالع

 ورود: هلي انرم كو تف (ريص) :ىنجوار دك< درازيب ىربى در غدر دع ىكارع
 ارونلوا ليث 0 ىيداوا عر ولك ندريطومس هكرد مزج قباب

 ردراو مان“ سان هد.ئامدلدا رلردص نالوا مدقم ىدئليق نك اسنوحانزوهدنو |[

 (هجرث) ردراوو رغم قعده ددكرت هنس ادعم نس شفح هكردزب سكنا اراناع ١

 رتنمت ندربصردراورابجآ هدناريصوهبرخووبصس موقزب اكمرلبأ هيزعت
 رجا نمرح ىف ىزعملا قو. ديم هنأ شل ىضع مئزعملاىزعيا ملا

 ع
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 أ مدئتبيصمرد هلا كمهس دقت (تيزر) ددكود مدلبا ادا فار وتادادار |
 | باد الا ىلع كينب ضرح(ع) ىبكتايبسورانسر مرعب ب (لاقظاز ردك |[

 ”اراتسوج (لأمةصالخ)ردشعلوا بدنرت نس بتاىمهددحرش ىدسهرغصلا ف ||
 بولوا برطضمورطضم هدّتبوصمرب نبر دق مكيدملا هويغتهرلذاءدةنقو ىراتو امص ||
 || بيصمرب . (مجيرت) .رواكهدئاث تيب ىتيدلدا«دنرهتقو هن نكلر دكعدمدلياءآ ||

 .. دري بهآ هموصعم ميني ىيك م كمدتيادني مدخ !زوسلدءارب نب هرج ||
 رض اوراغسالا فو تابثانلا فدع جلغكي ناك نم .هدلاو تام دق

 (رضح) ىجب رغم (رافسا) ركثنحم (تابئان) ردهيم اجغتسا (نمإانان(دلاد) ||
 كانوكفا هلياريس طسفاعرش ىريبعتر فس قلوا اق دءدلبربدكر ديدض ل رغس ||
 هس تدمر نوك حئاره سد رولواعوربشم موصراطفا .هكردكيج لدول < :

 كرا وص نب هدةقولوا٠هتشا-(هكتن) ردالوا ندئاوادرغم قلقا عج هدقدلوا ْ

 تتةشمو تنم هدرضحور ةسو هلوا شةكهترخا ىرلاباب هكمرديا ه؟هْنسررالا |[
 ردكحد هلوا لغكتم ميكى يرلرهاهدنروهظ.تايح ضراوعرتاسو:كلهتسخ |[!
 ىردام هدناومحو ىردد هدناسنا اعقاو (هدبعف اكيهّللاٍسدلا) أ

 'اسوهملوا

 أكناش جوك, ىدلاو (ةعجرت) ىكمبتيردرون. دءرلا يتب هيلوا ىريظت هدخورمم ||

 شخ !ىطن)رمسد ىاهدرضحوراغساو رهد تان داح « ىاراد أ هسرت يك

 ربكسل|عرانوهو ةكسنللاناونعباشلا:
 نوا ىلصو ندتحرط ى كر عش نالوا هدهملاد فرحازيزر دنوه سه راتننو

 هلغلوا كب آى رج ضورعزوحي ردالداك عد ههجو لكلو بولوا ندنل بق
 اعظق راعشانازوا هلة لعوردرادتشحو هللا ضارعان دنضارعاو للع عابط
 [لصالازدععا:شغلوا فدرعت هلياتق ولا فدرعت: (عب بات ىدغاواراعشا

 هتيعما نونليق ردصم ذوخأم ند:.هلك خروم برعم ندنظفل زورهامأ||
 نأف وط) دا ُّط وبه ردهرزوا هقيط ىدن رأت 7 هلوام واعم(هدئاق) ردلوةنم |

 نكل(رديلالج لم ىتديو (ىرجش ىجتلاو(ىورئردنكسا(ميدقسرذ(ىطبخأ[
 ناويد هدا يعش هننس يتلا نوا هذةؤراف تفالخ ىسلوا: عضو ىرمشعباتأ]|
 مرحنارهشالا ديسهرزواقملوا مارح مرت ىلا _برسو نييعت ةروشملا دعب هدباحا :

 قموا ضاني ىرالنق كناسنا (تدب ل ام)رلب دروب نييدتو هببنت هليدي اور ىنيرمشرلا
 لس ىبش (هبجرت) رد.ةيرعت كدترثك تقوك دو ردنسةمانرنم كتوم
 ربك خيرات ىدلواك بش ىنعيدر يسب ى ار دوم ناونع

 صضاسو



 اند

 زارنا ةقفراز ٠ رات مااجس ) رعشة صالخ )ردكعد هماكسلابو انعيج + (ارط) ٌْ

 | ةرورحا تيرح دوم عي هسراوزكا كتم افارو شحم هلنانانشاو رارباو |
 || نسح دونغ تقشنم نالوا ىسهفيظو كلوفو قيال ةوذ هذافرادو هلأ
 هك و لركلاع كدمات وملن عطق ندنلام كسا لبنوتك لف هلكر الا

 ا 00000 اا

 :أ| لبق تعزع نسركشا قائارح ىك لوق كح بعت (هجرت) زدكعد هللا شدعت

 : بسكماذ ىلةنال) الإ نازعن لوا ١ ندمد ا( ىبلام وديا عطقل ديما

 'ةأأردو سانلا ىلعا لربع نعتينغتسا امتلأ. دب ىرزا سانلا دصتف .قررب ا

 .[| بو ديا شيعت هللا بسكن سدكلب هك همي در دياراوخ ب ىدآ بسك (رعش صخلم)
 أ ندولج هدئايم كراثا كردق هدتقو كغيدلوا ىغتسم ند ابزراس هلمجو لوا

 || ندوقوردرقحا ندنالئاس هكيساكهعدرولواريقس . ( هجرت ) . .نولوا نعا |
 ا . را قطن) دانئا 0 ع ا سالم

 || عيزوسي 0 اق رش نان نم ناصقئوريصفتهدعارب(طي رغث)
 100 نسودك در وك ىراذخب نيرزان ن وكول كسك (هجر) . هدريزق:رذيلا

 ريكو نيسزولاه هريصّتو نيسرولو | مدأن

 1 رشخاو هامقلا د هيدورت د قتلا ىوسداز ثءدااموملناامو

 1 زا (داز انا رددارمتاوما احا دكان ىلخ عي لاسرزنا( ثعنإ هنا ن(نا) |

 زلراقزا نوما ٌقوك تمايق ىريغ .نداوةت (ما سةجتنو رداؤقن( ون 2(

 : (هجرن) زدكع د هانا ادع ل هشه رخاةارىان دولنا ليصخت اوقع :تبوملا ىلا

 امو رمح تسد ارضاح نامهر دثد امو :وغ:ىداز كثءدزو ر
 ان وكول َن نوح اع

 (ركيد قف) وغسل
 ٍْ رغصلا ف لاغطالا تهوأناك ههه تنززز ءوث قف تهوأت ناام "+

 ظ كياهو ى وكس كواوو مهو ( ئتسعنإ) ردكم د مدان اهوأت(تفوأت)هدئان(نا)

 ٍ هبااه نوكسو هدّدشمواورسسكو خف (هواد) هلتلق همتلا ىواو(ه(1) قر دهام زينك

 : هللاؤاو (ءانئاو) ةليفدح كناه (ىا).هديتروصفاو رسكو رد ةلناؤاو منش (هدازد

 ا ىدلوؤاتدغا تر وص ئذبز دز اح .رصالو دم هدو ص و رد ءاوخ دات ةئئاماه

 الأ دزمىاهوةءاؤهافو راةزانهد كرت هكر ردكع داغيزدواة.سوداوإةديشزأق ىو هل

 درا هلك قيدانا اداكيرع هدرا ثزمكم ديد
 ْ هداعحولو عدفتو رصضت مانتم ةكر
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 رجهلاو ةعيطقلانيلمالامل دج هليل لكى لذعلا وكيك كلا | ٠ ٠

 هلا نعت (نيلق كة. مول ليال مهس دقت (لذع) رد هضطسن خد لهو هنري (ال)
 ٍ كادانوب ( مظن لأم) تقرقو دعب ( رهو هعيطق ) ناشكي هداتعمو نزو

 قلخوينيسمزلبا تغارف.ندنونرب هن ىزلإبا تمالموا ريدكت ب بشرب
 لوا ف ولأ م خد هلكت انوديا ع تمت هلياتقرف ىتد نامزرتلوا غر افنذكتانوس

 ندتغيقح ةرئاد ليقرطنق هتةيقح ىزاحت قشعو بو دياركم ىتتةلخ تاغو
 ليو همه نو لدا زها ىمكت:نوقرمإل فيا بسك د ادختبلا هضم
 : بشره (هجض) هلذاكعءد ردو و ىلهحت ٌكلرع هغاوا لما رثكسص هو

 00 رضم ىرموا.هكاسنارعشو لص عاطقتن دهب هصن تمالموب هدازغترشع

 0 | ارهدلارظّس اف نيملاتاذىد رغتل دع ةياقك هيفرهذلان الدبور .:

 || تلهم لهما ردكعد الهم( ديقر ) زْسفاكرديعسا كالعف للسما (ديوو)
 ىعيردقول ىظح نديارعا سب رداكذ مءاردتمالع هباطخ فاكر دك درو
 || دولوا لوعغم ىم هل كعرصم ةيقيزلو ا كك راد كيوثردلكد هيلا فانضم
 نوجا عفد نيتكاس عاج ىرخاردرغصمو ,تىعندنظفا اداوراتل ديدرو
 ىساوامهدلوب ندلا-ترد نكلرولوا تترد صمو لاجو تةدئىدنلو اكد امرت
 ٍ ردراوزتلا.در هدنوبو ىديشغلوا رك د (رهد) ردرات# ىنلوإ لعف مسا تعي

 تالاح نالوا عقاو ردلصعم هدم هج ثمان هثالث ةيسلاردش وم كنود(تاد)

 رودصلا تاذ هليسلوا هدرودص كرارسا ىدتلوا ريمعت نيب هلدغلوا هدهنايم
 راي ديدر دكعد نيبلا قد رغتردمدقم تاذو ىداوادزاذ( مكسب تاذ) ىبكق الظ

 هلتريصي ردعطاه فس «نامز نوجا نايم درفت هلياريصزارب نس . (همجرت)

 1 14 40 بهواك
 هيه مول لك اهم لك أيده هريصوق#ل تناكن م خا : ٠٠ .٠

 نالؤاركذ هد هم#ملا ءاذنا فرحردراو هراعتسا هدن وز ديلي زامزخ (ةزصوقإ
 م وهقم ول هدنرلع :رصم ( ه ديد ركب 4ناكن م ملخا(ع)هدهل هم لاد ىخ دو تن

 ٍْ ئسامرخ ديسربج الؤهسكواىدلول (هجرت) ردن دل بق نخغت هكر دول غم

 (قطن) رادم. شلوا كليا ل وانت هركرب» دنوكدجراو
 ارط مدا ىب لام نم لام الا عطقاووجارح مصننإ تيبحانادرعلادكدك
 (ديعلاةك لثم) زدزدصم هليصن ىخكداو ردرما هليا ادرك لؤا دك
 ردلماىدرغم رزدرادا سو رادبما (لام“1) رديدض كدبع(رح ] ردو دبي دل

 (ًارط)

 -_-أ
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 هوابضعب (همهم)اقلطم رديراخ اد لانةيفصتو لاحت وفص (اغضناوخاز [|
 كنهففؤرعم لئاسو ندرشعانئا دما امص ناوخا بودي مالك طلخ ناروك |[
 ىرلكد.يد ىطب رخافص ناوخا لئاسرإربز رد_لططان ىزوسرداعءاهسراةاؤمأ]

 هتعيرش قطسس لبا ةغسلفردشلوا توذهركصند كرات ىللارودحوا ردكع لد
 ديرف هدنس هركذ”هاشتلود ردشلبا عم هلاسررب ىللا هليسهظ-الم كل اه سدد

 هليق.ساتم هناعدو نوعيرا ىطوس ماما ردلكد عقاو ىند ئدانما هراطع |[

 هلف ان ىلا ة,رل سعي رم ند اور كن هلا الزلزال فردة لدا
 ردءزجرك ذ رولك مزال هرلذا كريد هكرلانب اع (داسع) ةنملاو دجلا شرد ا[
 هن _تائعم ريهظ هكرعج كرمُط (روهظ) ردكع دل دلنا دادقما(تدتشا) |[

 تعطشأ اهنا اوجالا نمرثكت ( ع)رد هنحسن ىن دو هدلوا عرمهمردرا ف دىلاعابو. 1

 ردكعذ هللا ف قوخ ئسود هقداوارداق زدتعطتةسا اه هدئلضا ( تةهظسأ ١ مها

 راهلوا هكيدلب | تناغتساوديزف لايق اشم ناوخنا هكدتي كتردق (هحرت) ||

 ريهظ هكاسأ ]|

 رثكلادحاو اودع ناو دع بحاضو ل فاازثكامو
 ندماركن اما تب افد) ردقوح ع . 32000 ْن كر داك قؤتح تسود كم .(ىدد) .

 بنس همترثك را سود حسو مد ءدناونر دك كفو كس ةكران ديدهسس رب

 كددشك ىثادلوبو را هسرولواكس (هجر) رددعد را كذا

 (ركيدقطن) ريثكر ولو اه ىشيكربو دعرب ةكر رووا تقودجب لكذ قوح ْ
 ىراطفاو انامل كلم تدضق #: هل دعب ريم الورم كام

 ردهش انعم تاحاح هلعض (تانانل) ماعط(ريم) ردذا ساطع هكلام (ريخ) أ

 عرضا زطو ىدرةمردرعسةت ه.انعموا ىد (راطدا) ردتجاح هنابأ ىدرقم

 تس لل ًام)ردن ديورمص كودو أمت دتم الك(رمالوربخ هدنغام) كب رعلقا

 ١ ندشم هنلوا لإ ذدعود نوما كنا كلدوحو كنس هكقوب دك ةطاربو قوبذل ام

 قمالك [ىس مدار رم نمد نيش ناري «سضازئارشؤازبخ ىيعي ىدلو ا لصاح عرادا ع

 هلبارعتشسب قول هدنس (هجر) رديداشم كمدعودوحو دكه دالك !ىديا

ند دئاهح ندنس مدر دةول ٌمجاسدييراعش هلواكم دناقرب ظ
 راكم ا

 رانلا ىلا امم ذه تكلشه ناو دبع .ةمركمل جيزتالف تءق.ناف

 تي ع ةدغرط] لاله نيويطيلب لدي راسب ب 1 اخلو (هجرم)
 (رخآ قطظن) رارقهد# هج

 يي

 ديب

 2 هس



 غ1١
 مر

 || ةرامدمه كرددا ةراف يلعت هدهمشما قايسوب هتث هتتئاوولو ل داس ءداسقب ىرثا 1
 | ىخاد (مهخرم). راهلوا فصتم هللا تب ريخداب هدشقح دنقح راس اهتونتقلا نسح /

 ا (هفيطلا) راكسش آرل لوا هدايا مك نسجل هديا تبحح ضرع اتفدسل

 1 ةدياكح تزود( كود سعف كر دكورق مالو ا وزو اسفعتو تظلغه دكان ||

 | نمؤم غي ئ دارو (بغل بعد نمْؤملا) ةكرد هيفس تنس هغطالمو هبياطمر دهن ظ
 أريخ نوضواؤ هتسدجردأتثيراخ ندهيعزرش دودح رانا رثوكزلوا ظيلغأأ|
 سلجتز دبا تاور ليعمما ظفاسر دراو هينالاا هروح 30 اروخالا |[!

 د | ولك نوهاخرت شوت لوؤصو هثخودش نس هدمالملاو ةالصلا هيلع ريمغت

 ا 002 لوا هب روس اعد م ردوخع هل همحح كيدلوا دنمزام حواسب ىتنخ :

 | شوكة الكرم زعمآ تشهدول نوفاخ لوا نهركة دنع ىراف هج وق هكرات دروس
 | هدافان توم رلد دروس هدكدلن اكد :وبغ كو ديت نو دن ل سمار هانظهدكدانا

 [ ندع رك (انارتاانرغاراكتان هاتلعفل) كلب مرتك دلاخ داو ازو ع هكتلدنا [|

 ا

 د
ْ 
 ١ تريضح (ةغيطل) رولا ل خادمدعب بولواركسو هزات هرززا حو ىددلوا قطان | |

 : داما ازباب د 2 0 1

 ْ قواد 0 0 هبقئموب ةروك هنغيلدإ
 | مارا ةجلاىذ ىسمتس شد زووازيسا. ترض تفالخاريز ردبا ننومم |[

 رراضقم امباس داش هدنرخاوا ىفاضمرهام لاس فرق بولوا عقاو هدنطتساوإ

 ١ مالتحا هليامهدلاو هضكوندكي ديد ولك ه نسكربهريما تربذح ( ىرخاةغيطأ)

 | لواىذلنا عا ىندرانانروسارحا هسيا هن ىمازجاكم هللا ةغيلخ ان اما مدلوا '
 ظ | ملول تعنت للهرب بغي هل خو يدل لاصيالخ ىلشنكرب يب
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 قيال .ددا ملاعب شي زا لابخ اش ثمن دي نالوا هدنسهبابثم ىلط

 (رخا "[قطنإلةنلواارسا هدنن هءاس كنا ماه |ايز دح هكردو

 روهاطظو مدوعتسا| ذا دامعدبب مهن افءافصلا ناوخا كاع : ١

 نأ وحا)



 اة

 أل نددهاحم ى ُط ردولدز وا تدان قد غاواركذام ايف خد ترثكوو داو ثيداحاو أ

 ْ نورك ذب الو) دكردشللا سام تاقىلاغت ق-ىناتذابتموردبا تزاور

 | قيرش ثيدح(قافنلا نمئرب تلك درك ن ه)خدفارروم (اليلقالا هللا
 ٍ كءدردباىزب ند: ةصقافمن ىتمدلركا كاهل تحتمصد ترثك هكر ديا عضو

 ٍْ هيشو دل دياركاذ هن يم كح هني درل ثلوا ىلدهرازمم ىن دهدرب اركدوردهدئلأم

 ّْ قوشلاداككنرك ذاذا) شءدزعاشر ديا فةو هرج هكحص ردرداص ىوبن

 ْ اعدوزا هدقح ةاكرد هلخابز اوطاوب (اكاركذ دنعحورو ىلةو+ا رس ىلع

 ْ هنسلوا نام مزكذ مد 1 نداعداكم نفيس كرير د شلك ديس د5 ثم دجةكز دندن ذ

 6 18 )دولوا هين قوشاغد رك ةءالتؤنووؤنب مو ديا مانع أ ن نب ىبلطمكنا

 ىرلتشاشيو تشاذه تكل اراهلواضوشد هكرذول مدا سح مس ندتفلاو ح ازئماوب

 م نكمل , هد مربق مدد درولوا بيس هم+حجو ب ركن هللا تراضنو تةالط مب

 هموحو بودبال صاح قرت هدملاح بولوا باناقص هلمجووو راه ديا اعد قوح :

 ىرالاح ن سحو تر اضن كرلذ | مم يل كدو تدالط ممبدوخ ابرواكت فاسطاو ترض

 تولك همر م مد ةزنرقبام دنع دئاةت دايو تناتتسا اا ديو<ا

 ترمضحرق يي هللااعد يوريشكت ى ةرابزو ماركا

 هدةفوك هك دفاعا بخاص م هد ركح رصتهلجزا فالّدخا نالوا هداّضت سه

 ترضح نذدلادعب د وخابورده دة ابوهددق وكل وميسم د وخابردهدهرامالاراد

 لقنهريق ندريقادّا هدمال#با هكيدليا ىلةن هنا ىسهدل اوه دهس ذم ىف نسخ

 ىدلوا تئاعو عياض بوناوا ليم هرزوا هودرن دوحا.ىدلوا عقاو ةدرلنوب

 ىلف ىلع دهم الاحد د هفوكىدنلوا نفد بوُنَوب هديط دالب هكرلي ديد ىراضعب ا

 عالطا لها نكلرد هلوذلا دضع ورمسخ انف ند هسه وهاشدا,ن دياراهظاا دّديا

 ( هللادنع للا ) رذلكذ ىوضت صرب ردنوذدم هبعش نب هريغم هدنا هكرليديد
 راهدبا هركص هرزوأ .مربق د<«درهزان راهلوا هلمه>و هكردمدا ضو (هسعت)

 ٠ راعشب ىناود

 ىرك ذود 2 ا( ا ممنعتنكن اودي هدو سلاحا ف فوك؟ناقب ا

 | تاسحددعوف لست اما زو (دو)رلر دبا اطعهئساشعم اوطعي(اوحع)

 تي هدرا_ام رانااكب مداره ىندو (لأم) ردكرتشم هليظفل نحس هدنس ل
 تألاو نسداسا هل وزو تع المو همام نالوا ئ ربا لدن راسو نعيرل ريو :

 لا كنا هكراهديادانبارتخ عد رك نسح مسرواو هدي ايغ كلنا ركاورل هدي
 « باص م هن

 ىل <14

 اكوا



 ا

 أأ كتطاىرولرهاظ كرب كح هدقمر الاف لا ىما زغلوادن عفر ر دترابع ا

 ىعي هجو يسمو رديان اسس هجر ىناث> ماى هنا ساؤر دتراشا اةودبوا ٠ْ

 تقيق- نالوا هدئئايم ندي حور هكردهكتصرتم تنذ. كلمرونس هزوب ىلا

 ردا ندهتبان نايعانالواهدّق- لعاديادالزا هكر ديهيبذت ع قجو هن هعيمأج

 ردرهظم اك ١ ىرهابظ هحو سد رديتةيقح ىهحو كديشاريز تةيق>لوا
 دادمإ ندهن. ذملان بد قايسوورد هنو ندنرس(ههحوالاك اه ئت.لكز
 ىبماعد كنار درطضم ىربر دهس حيوا داع دو ( لم در دلة: كنج اصحاتف

 ردقونت ء اح هتودو فرح ردلاقلا نال نم قطنا هكر د تئيهو ىلا ىدنك
 | هسياراكصول>ركارايوس ىلا ,ةمناسار داكدرطضم جد ىربورولوا باسم |
 هكر دب اص لاح تدش د ىربورولوا باصت سم بوديارو هظ ىراب قفرهدنمح ظ

 رديادبعفر هدئاقزا ضعن رددطا لد طدر هب ىلا ه3 قح بوءلو سرددمربإ

 رديابلط هيرك ذ:ىهجل ١ مسا بسناهنلاحو زاياضقن ىدهطنار خددسزلبا

 رددودعم ندردرغو تلةغ نارا هلغارا اون تعسو بلاطو ان درت انس ىئدرد

 زان نوردزا مالعاالب ىنغي دلوارا درب بولوافقاو هئلاح ك نمومرب نمؤم نكل
 عرش ف الخ ىساجر ندديغروبظ هدا ليهستىرما ىنيدلوا حبات #كناو
 رولوا عج ىخداضر فالخواضر ترود هدمماربورولوا لوبق نيرق هدا وا

 ,نكحجل رداضر قياطمصياخت هلادرت هدنق- قثعا ىالتم الثمأ]

 هكرلي ديدالع( همهمألا ذكوا ذكر داضرو عرش فالخ صيصخحت هنعاف دناو هل عج ا

 ةجركارولوالصاج ىرثا كزاينهدقح هاكردةتيلا# غيلبربث ا :تاوعدلت (غ)||
 ىعركدعوو ميسج ها (يككب هسا ىروعدا)اريز هدةسرولوا هلا تاقدا تواغت ||

 نوما ترفغم هدئةد تيم اصوصخردةوب ىد.ة لاحو ناكمو نامزرد ةلظمو

 ررديا تابثا هليارثا ىبكديحو كيس شعر الثم قفلوا ثيشن هصاوت ضد
 رادربعو نديبطرق ماما هدنداشرا فان ماما هكرديا داري اهدةزهازب كا اوك ]

 ماعضنا خد كر هصنو ندقارعنب دم هدئتارعم ىطيغمهفو ندئالطسق
 هرك“ كس شعر كثار ومر دشاوا ل صاحت وةهدن داس ةلرب ف رن دةعض هلشا ورا[

 كبي دنكه ساطارك دوز هس ىسلواداز ١ ندّئهج كنب دكه نسكرب( هللاالاهلاال)

 كنا هسلبار كحذردةاوا د نوما ى مال كا يريغربو رولوا ىمادف ندران
 هصاخ تئيهردرك ّدلا لضفا هاليهاريز (هنملاود+لا هلل) رولوا عقاو ىصالخ ند ||
 تانآ هدنةحراثكا ىركذوردشمغاوا عيسو لاما لكو ءر دقو ىموصخوطو |

 ثدداحاو



 نك 5

 | ىلاعت قرقش كل امزاواديقم ىرغ ندتاهثاكم ةسرولوا هعكرفألاوةّثلوأ
 قبال همالسال ها كع دى زابناقا هلناهاكبئاحو آهدرلر دج“ هنماكرد لاول نع

 ردنا بضع هاوس رت لاش كازا تضخ هلاوس قولكتاربز ردندلاودعان الو

 ىىد (هخرل) لأسي نين ب ضغب مدار وزب هلاؤد تكرت نا تضغت هللاو

 نوحكل كر هه هر دفوخ ةدانغو دما انغرولو انوع ارقف اكن يسام فرو

 رهقلاوهيالصلا نيدامك تلاوه «امتاكاريضدازرش ديزاذا (رخ اقظن) راوخاوز

 ررديا قمءازجارئاسسو كم هدنرزوا هكردئاطزود هلا هلم ا
 ( هسحرت)  نددارم كاس هتسدهدنون نكس يانا هللا اف 0 (رجف)

 سشازاهدنسرا ناكتس قدا *لواانوكهترا ىريض 51ر1 دايزرف كتكوت

 ندرةزاك سم

 |[ 2 * شلا ىلءارادطصارلاو ملا ىلع ب هديطدا درب كسلا تدق نال
 (قدم) ى كىنافوا كءةاالشمءدرن نالوا ل صاج ن دبش هدازو لعق (تدتف (تدثق 3١

 اردد |وعشمهر دادزير دهم .رذرياص ( رايطصا)ىدضء دنع( رخآ) قمالةافواو كما

 كشاط ئكا ةدريصداندز | <:سك نالوا ىحاضّت و ضوداز اهكحر- (قعم)

 : ىدكنارولوا هدابز ىمهبنط ةحيارهقدلوا قدس كرز مدس م نالوا هد ةس ةزآ

 (هجرت) رولواهرزوا قرتري_ص هقدلو ثرثك دساتقمقرورش زد قال

 هدرش زابطضا ةدكت + دادزم نود 3ىويشوخ كتهرانر علا قد“ رولوا

 ظ (ركي دوطن ) زدرينع قل ىول
 ىرتق ىلع ءاعذلا ىدءداورثك ناو «*ىةلطلاو شهم نارك اذيديرا

 اودي) ردظفاس مالنكيأ م كاذردج انه هيلازاشم ردتراشا مسا( مكاذ)
 قافاوازون وجا( تلظأ ا لداح ثتشاشن ىغي تاثاشه ندان جفا
 هليراشود بوح>ائرألا هدناردساعداحرو تدغر ىرردعو ترذاعذ (هدئاف)

 نالوا هنعفد ىلا مايوؤطقنو تيم دكت مقر د ىربور دك رك قمشلاف رئازب

 بوذيا عفدن دن سك وك ةئشكربانوكى دنا !بولكة زول ىع هقرا كر الار داعد

 هدنار دم_ساعد لاهتاو عرضت ىتد قر هنوط هدانتسه قلقا عئام تسلك ؛

 ينغيدقع ىراقنر اى هدثابو كوك كبك ئيف كشر لل اهدذوشتكَت هيعفاش

 ىضران تدانهش فو ديا هرياذ ىكسص ا« قل 14 شأن يجمرأب هنزوابوناي#
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 رد ود ةمدخ 04 راس ءاعد د ردؤهيوظ ىكر ديا تمارا كراش هنا ممم

 | ديررد هو هال داعم قول هلبا قلاخ ردقو 0 ثروضرب ةدرهاظ

 ل د ع عدس و جس يجج وحي دج جيجي اب



 ان

- 

 ةدئمؤمغم(رصلاناو ذاوو ق1 اناوصاوو تامل اصلا اول عواوتمآ نتذلا الإ ع
 هظحالم قادم اون ىرنو ىر<ي هساغ ندلاحرك اورد ثاوادراو انر م
 ندر كفن ويل دامس هلام تنام ىدنك نان دراج زؤر تارالاتأ ياخ
 لاعبا لابثم كا لؤا هللا تن كيا هزكست دنوف هك ديازاعم انش هسنما لئعان
 ندلاح زايد هكدجي هطواظمريغ دك انما رددولرب> (هضرت)زونلقا

 راخانزولوا ئياؤكبت هريصمل

 7 ١ رهذلا تولهناتسح ىلءقأنو زج وام بضم ءاملا نارترلا
 م ردات ريو كيو رافت دباب لواؤ دمروا وحدا هم( ىف وضن)

 دير هنشانعم قلو اديعب بو انطقف لغتلو ارك ف ءامهدنؤرور دككد لفاسور“ ع

 (بون)ر ديعجب كيو هكراقلاب(ناتبح) كح (اليلهدبعن ىرسا)ودشغلوا
 نانمعتسا- 4: سانعم تناوت ةرزوا ىلا جس كنان نكل رد. ءج كأن

 نالوا هدلوأ تدب تدون (هحتت) زددا ع بتاصمت ثداو-ردلوجهر هحماشم

 هستاب يوصكنانردر دئاغتلا هناطظخ ندماكت هكر دمك تهلا لمع لة: ةناضتع

 ءشاشمالكت رولوا ادن بئاضنو .انالايةراعلان خد هساكت لق هكلبو هساكحو

 طلت ءكدايصو ىبكىلكا !ىرلنا كراقلا, كو ندراب دئكو ىكق لقا ديم ناكم

 ل تؤم هسرولوالئاز ةيلكلابوضركاو ى 5 ىسلطت ادمصت كسشرد هلةاوهسو

 لهروكى أ (هجرت)  ىبزاوأ تريغ كباكيلد وه ىراذوب هش هتشا كت 285

 : زابئام ندمت تنضم ثا مزارفامزربااو هنانردهشربا نأ اتلك لك نومك

 رقعلا نة هيلع ىدح ىغلانأو د ىجلا هلجترب رققلانارتملا

 رهاظرب ق“دوت (هصالخ) ردطو تدم مدقم تاسادنح مالكرتاد ةنانءورقف

 راغصت كدر رغص# زاؤارعقه جدرب م دئلاس ئدتك رققر ذتريسع لح هكردنءا

 هثلاخ ئدنكر دةئرهو د ةلوا نغنالوا ظودطمء دة كناكل نر درا عذز خلق

 هللا ىلكّض د دوهتو مان ميلستركأ 4 نالؤاىغ نكل د هنسنا ىلستمو ىذا

 هلابذ وعل 1 ردزاكدلاقز ف وخلؤا هللا خارق ارم : هذانغهسنا لكذ نذل اكلها ْ

 قهارضالا !شوزولؤا نع وم لاحرج+ ئدرب قناوزكسربر ديةضك تانغ رفا رز

 ىمظع ثراشد (نيرباضلاريشدو) هد: ةدعريض لها ارب ز نولطلا منةضرؤتلو

 و داسالاد) كريات ند رساخن وحااعاىخد ىتلق نو روس كفو

 نا ندلاخاها زر ذغقان تناكش هسلا لكذ كلام هريصركأ كلر دارك التو

 لاح ةدافأدن ا, هنسك نالوا لوما اعاو ىقثءززوا لآ فهشاس تاس اذوخاو

 لستم

 علوا
| 
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 | كد مومذمو كبيعروءاقرلو دلباقالطا هب هنسننانلواايحر ههركصنؤسلوا

 قسعي ردلمعت سم هذلديلا سكب ىراظا روعا فاخو روعا لدي ى>روأوا

 رك د ىساجعم هدول ةلمس هّلسإر 5 فا سد د#؛ راريد هضبش ناكني كنيس :

 هلي سف هرلث اهركصن درلنا هدي لك دلت |اسم لاسةنارينلوا عياصو نس>هرزواىثيدنلوا|[|

 ندنببْرُت لداورار ديا نيبرتىفرايضعب ىرايضءبكرلئار د رابو عموزوعم ىءهل
 تقارن ك طارت هلل ىعي عقد نيرابسع كرب ىرب ىراضرغ كراروءملوا

 ىنادكلب بويايا:كرَب ىفابصتاوليا يما نالوا تروع بوس ىنعي هلبافاسدواوب
 ترض رو. مِدلاف دنا هةءانط نالوا ىرلبأ د كنا يسورتسو]ثدارآ ضع

 ميك هرج هىمززامدلأق ( هيدر ( ههجو هللا مركر يصم تدالو ىظانري.ءا

 رار نلاعفاتاروعدلباىد دةرتسو عفد ير ديا نيدّرت ىدريدرب

 ربك الا قيرطلا نع نييك: م ياوكخافقيرطلا تايفاوكلس
 ردكم دوق عرا تانك وبن كناردةداعوا هك نالوا ىريغصت كم ا(تايئب)

 ندمظعا عراش هكرولوا كد راو ك جوك ىراةدغواك مير ط هلةنست هقررط

 فار ما منقل نلخأ ثوم ب كنبس) ردو فايويغ "كس ىرثك |هيابا بعشت

 ليضو لودع نروقم دسم قر درط ى ىءدف اردخ + نم دردن ”ددظفل تكل ن تالوام ان

 راد دلرب ادي بولو ا كلابس هتعد قدر ,ط هدهن أ هصن مرح (هجرت) ؛ يديحدا

 52 '!قطن) نارفرلي ديا ندةد هارهاشلوا :

 ىريض نكي ملاذا ىوكش نم ديالو 3 نة ُثمريغىلاىوكش فريخ الو

 هنسا نعم مريوربخو تداكح ىسيدعتورارضا ول عيخدءوسْ ل رضمرب( ىوكش)
 هرزدا لعافة غمد وكتشه ندب الاعفا( ىتشم)ر د اكش ىردص ردا

 ىفذجافتكا هاكتاو بج -وماك ا كتاف امهئياذهبأ هركصرديواو لصالاىف ّْ

 (ماره) ردك« داو 5 بح اضراب دلي قاوم نول دبا اضتقا خد

 هدكم هريوريخ ىردكو وريضؤ لل نالوا عقاو هر ونيك يليب ندلاح ١ بولوادر دمه ْ

 يلاحون هل زار دراكر داوكت هتبلاودن امز جيداوا مريصاريرر دعوي فظاوريخ

 ىع اكس جدوسز :ادا ىلكع ف ةنرباكي هد هاوي هنسلتما ندلاخرك امديالامتثتساز آس

 ىاشاودص عيا لد حارش ءنا إد دوس لاح هه سكن املوا 6 00 ديااغصا

 تاع هسلدأ 0 شوو ىدد نداوُكس ى 0 ناياوا وى رص ردراو ىدئاوف

 بقعرد هكر دمزالتاقتلا هلتريعوريضو عابجسا ىفا ةمكل نسدرولو ا نيس هنضورع

 ىني:هؤم ايه ءياربصلاب ىصاو نو كن اراب ديد» ديار كس هنلاسى دينك ع ماس

 َك 10
 ' رووصسس



 در

 : لاو نّتكر بوربج كك !كلنا لام اوم هدابز ن دعرشدح

 ْ ماو د فاربأ لبق ةالح بسك اج ( هجت) رلد ديد ر دهس

 ناك اكس لوا لادتعاو
 ْ زاببعإلاةضاضم كيلا اوكشيد#م نلفاكةمضاواتالهالالا

 : توي ردرلت دسو تريسع هَل جل رسع (راسعأ) تيبصم عحو (هضافم)

 : راهلوا ٍبللايعو دالوا دكر كحب.دلاجر ههنا فارس اهدكردانشتسانذلوا تب
 : هدا مسج وجا ا وصخ
 | ندارقف» هركصندرل: ار دوم هرازا ىندرفا س موردراوِزاوج هيهدعادبمو هحما سم

 اياطعمزانوب همس بويلنا در هللا ساي ابعطةور خالصا ىرلث دنا ضرع ع ىنلاحاكس
 | فلخ هانرا م وسر هقابغئازغيد فارم ءادرلد و دكردراكردع رن ندا ادع

 5 هلبا كلتا بو ديب (هجد) دِدّتب ان ىيدلنا اعد ىوا_ءبوعش ا
 1 (ركب دوطن) زاواط عدلا هزاع دوب فرصدكت د ام.ببومم

 ْ ركنم نما لكبل نوركبملاو دع مهلابعفي ىِدَتَملا لاجرلا بهيد
 : رهئسكى رك دلناادتقا دن قيرال عفو ىلوةوافتقأ هنيرارثا ىلها دل ةت(ادش دققم)

 رلذ ديازييغتو لد دسم ديوي هلذاكر سسك( ندركتم)ز د يعج ِكلعف ةناريسك( لابعف)
 أ[| هكودفوطعم هرزفالاجرنوركتمو هئسا تعم ىهتمردولذاك ف (ركتم)ر دكعد
 م اير يىبيفاب ةيصسيمب قييجأس كارما نك يان هدن و

 د

 ا 2 نايم نالزأ ناش هياذتقايملاو 0 7 )د رهط 8 0

 1 رايذإبا اقع مزعو اند كرت ىو جخالع كلم يجب نالوا بدت الا عاجاصو ضخ

 هدكيطاركتم ىهبن ةكرع 5 1 قبدص لوا ءميلَح هركصن د رأز او حال بلا ىويليع

 1 كيوزرشمةرشعونبد وذلاو دو يظعا قدرافؤردهمودي رم بمأ عدت ب قرلرمشبب

 أراب دلبا لاترا ماركا ب باعيأ هصن نالوارداه هنلسو ماجو هقترو قتفخخد

 يركب هوركى دلي «دبافوزعم سشوخ لاف ادعم دم ىلاحر يدتك (هجمر |[

 رارق هدركتم مارق
 : روبعم عدو عم عفديلابضءذ دج يضذعي نيرب فلخ ىف تيقبو

 لأ تدوص يل لنك اوبن نات اوك ميرايضعبرد هللاذي رت (فلخإ)
 .ش ؛دنلضإ ردو ب هبغص لوعفمن دل ا«ذا(روعم) ردصوصختب نقال كي

 ||| هدلاتت فص هبيكرتو دغر سر خث لكى ديار بد تروع هيل للخ نالوا فو خم ||
 ا

 ” نوساوا



 ىراكد يد سدس مق شدرد هم دهم ( مدةمإل ه نس انعم ةحاض دوال ض
 كعد رادمد ردفاس ىلباقمكنا هكردر ويست نانلواريبعت يهخرح درك ٍ

 قىدىربو لرب دوحدا نيحات<لؤصو غاص رشق هيما شتاط ٍْإ

 دوحابو مظعاردص مركارادرسانوزكسعرسر ديطسو كش تردلألا هكردتلق

 ناطلس نقى دهدناسنااريزر دٌعافهدناةسيادوجوم جنه ع ظعم هآشنهش ْ

 1 هدلاَش والدم هكرولوا تدان هدةقو لوازاعو ا دقن هرعواضعا :ش

 ركسعر سه ذنر د كسحتو تنوءر نالو !عقاو كاتلودوةسمهي هيمالساتاود ||
 لوخدمالسا نابزاعدب , هيرا 2 نادم نكد امدقم هسرلا يسحب ندوإج بونلون ٍ

 ا - حت توست سام

 رارقلا نما وهلا ىف نوكتو جام دم مانالا ف كننارانعلاو ٠

 ب :رااماع قدالخلا ن ند سو هريبكت فحزلا ن نءرارف موقلا سوير لوا هدكدليا

 | :درككرام هيلعتاود ىودر اهلج ايوراسكار افكلاعاب مالساركسع تودي |||
 هدب | راش رادرس هكويي تيمدتو قريغس ىهز دج هلوا بيس هغلوا رارمث | :

 كل هلواراع ردوا دمج راف ,هنهلوا هداف زورا .ىند (همجر) دلي تعزه

 (رخآقطن) رادرس هرم[
 رابنلاو فارسا 03 + نكحرالو لاللا“بلط ىنءدهاح.

 ١ نيسعتةلبا ن صل (لالح) ردكعدياركا داه>-هلةةلاخ هةكسفنرد صا: (دهاج) /

 : روما ب عش راندتاش و دكار ديدت منزلا هكرد«<«رصرومان انوا :

 هكرا عد ى> نرذهو :م نالوا برقأ همارحو حاسم نالوابد ر 5-نلد- نكلزذراو ا

 || نالوا هدنرلن ايمر دكر كي اكسترا مدعو تناتم نود عب رص مارحو عرض لالخ

 ندمازح كار داكذ دعاس نامز ك-!ط:ا ىرت هدناازيزر داك دى امز كتابت ثم

 راكعروو ٌقَثَْم ههسرولاا هديا كرت رددس هلو ةمتاحاسم هك ىلالح ضعدواقنا

 : نار ا ةمرال دو (هدئاق) رسعتالو رسب هللا راب ديدرولداشنفا :

 1 حارش ىذيدح (مازج بعل لك ( هلسزاردهنسائغفوو كم هدلم ضعيخدإ)
 : مصنتن دنول دب لهاراز ديا لقت دنييلودا ىاهقفوب در د هنس انعم تهارك 1

 | تراس > هرزوا ىرهاظ هد ها ىرلق دز اروي دز“ احريعر هوز ام 1 ره بوديأ

 لالح ( مارح دوال هءدرورار كتر ديري سن ْلْوأ ارممأ هلت (راذزت)رلهيايا ْ

 | فارسا: هسزديا رك يشل زازا رك |ىدهدنان ويانا ىس هدثيلط ْ
 6 وفرمستالؤ) ىدلرو.(نيطايشلاناوخااوناك نيوذملا نا)ةكملوانرذ 97 '

 ىتد هدقلا تاسدبا هدانرد تسر راكم فارسا هديشرهر دحر ص ىهنود '

7 



 ردك ر كقلوا دم هلباراعه نسكن ديا تح ار بنار هلا نيع ضانا ندنراةدلوا ||

 1 |نطر هلوا ندضنارذ ب اعضا هئنرببىرب ناكن اسمه هل.ثراو هكديا شر ديارنا

 | نك وبان يءايدلت>اررولواراع هي ودك (هحرت) ىداشلر وبنو دموديأ :

 # راحان ىراج نان رعو أ :

 أ دكردشماواداشناهلرظن هتماع مكح(اهتلها ىلا تانامالا اود ؤثنا كرم أي هللاثا) ]

 دعا (هجر) ردكعد قغلواهيطعو هب دهاكس (كيلع ىدحتنا) :

 لفدت ل لجساوام دك ددع كلاس دع لوا هك اسةيطعا ِ

 داره قلوا نادركورن دنا هللا نييعتهدامرب ردكعدررب وجزوبا-ةلطم(ديحالا|
 عطاق فزرعم دو دس نالوا ىردصم ىئدح ىدالواديداذعاهدنو هكروذلو ا" :

 ٠ قلك فان يسخن لوعفو ىج كنودع(ادع)رد نطو م ءانو<اقيرطلا ْ

 اروندودع هكر دوار اع( نس صنخملم) قنو ل دابص ) ىراض زردنالسرا :

 وليدرولو ا عقاو مارب بو ديا دا.ىف ىلا ءتو>ركااذه عمرارامة نيرازوكب وري دنود

 ١ مكانا بوديا ةتنابم ندوب ا دب دنت انئاكاو وح هسلبا :

 ْ 2 يش ظ0058 هسايااضتقا تايلكل 0

 نالانو نانرب ىراركح هلا ارةنرانو نال دحورجم هلا حاسد ارب "انو جا ىرايشكوت

 1 ىداوت هدئة- ناراح هديا لوزنءللا حارب ليج كن اموره هكردشلكه درثا يح

1 
١ 
1 

 رارشالا رايخالا ةماقاودجج هليظو فيعضلا مذ ةرامعلاو

 قماعلوا ضو علا هيما اقل ئراهيعرش ل دانعروماادوصخراة موك

 رانخاىت دوب راعرولوا كغ ايسكتم ىيعض ' (هجرت) ١ ردراع هترغ باكا
 رارشا رود هنري

 رادةلا لمسك دنعن وكتفدهي ةعينص كيلعىدح نا اراعلاو

 ىراخلاربزعلاك هب ارقلا ىلعودهبادععلا ع نعدم# ىل<رفراعلاو

 | هيارسسك(ربزه)ردهدنريدةتهبازقلاوذ هك ان رثأ( تنازق 5 ) ردصو دخت هظفلوي

 اًمعض لدا هرتسوكت دش يكن الشرا هنسابر الكل كوكل اًتمهدنا هكر 3

 افركواعوظ رلهلوا بات كأم و صخر درلاكد تن الدو تدق دسم ازد 3

 هلو يكد دساة#راعز راواه دكمريوج زول ندو دع( هجرت) لو دنا دانت: ا ىوزن زفرس

 رام هتاشيوخ

 راعلاو 3



 2ظ2ظآ0 9

 ا نكل رديناف ىعيلج كرائوي ردراشإ انام قءاواود ىدنأو ىرتعو ْ ْ

 ىهيناسفن تايرتشم نالوا نيعتم مزح هدفي عرشةضاخ هل _ةلوا حاتم |
 الأ نودبا بر قعت تمادن هشنارجا هلئاراكذ, ناطيشو سفن تناعاوزاكن فر دعاسم |
 || قيدلوا سرع ىريخغ ند-ةلوا راكبنكو راع ةياايضكسا تدقولةو قلاغأ]

 (هجرت) . رولوابلقنم هلاوزاي سم ايسنو بلاسم هيلكلاب قد هكر دزاكسلا
 راعو تلذو اكو. ني ولاه قاب نامهدهراجان» دناربرولو الثار ى دل كمارخ |

 راناغدعب نم ةدإ قريجالوا متيغم فعوسقاوع قس ظ

 || قماغلوب هد لج هكىلواب تاق ىعمردصم (تييغم)ر درع كةبقاع(بقاوع) |
 لأ ىرللأ م هلغلوا ترايعن د هلاظعاودنيو هناش مضت هدابعلا لعءداستامنأو |
 أ رولاهتدلر ديك (هجيرت) ٠ "ىدتلبق هلاباو ليم هير هجرت أولم ووهلظ ْ
 ظ (ركمدىظن) نان هلفا بات ا هككتاذلوا قطار ناهي تح ابق خر هنأت لذ |

 نانا ىف لها لآ ديراعلاو: دع رانعلا توكز نم نزهاراتلا

 لوطو:هداوس امرك ىرنع هذايثد هان ارقا تزيغِبودلناراعزتدةلشك هضالخ
 هبا هيجل !تاودةمايندرومااريزو دنوها ىباذء منو نذكتلبا تن اتهداؤهّلما ْ

 | هس وة هنلاح ىداكر دزإ ءةيرط ت اكز قفا قاوا ناصةنو هدانزو ةمازاموشقد

 ودنا سكي جد هشلبا فات ىشكى دنكوللا ىسهد_:ةدرطدوخاو هسطا كلاهت
 تولوا راذكتافوا ةلةازاكمدوهب ديرو نوكزواكادخ ىرابردقم لذا ( ع)
 ىريغ ن ديونعمو ئروصت مأش ررضاعطقم دك لبا لساكةهد هولا تارومَأم

 ||| باحاريزرولو ا قمهسم هه + هن_تكنالؤاالتبم هلل اسوا ذه عمر دقوت هر أل
 تاكو نيمو تابجاوو ضئارفرتاس كليا ك7 يبانبد "هل +ببشم مليا بابحا أ
 هياعفُش تعابقشو ىلابعت يرابؤفعديابش هلك عبشم ىنيحباص ندتيسارا |
 ندراعدوكحر (هيجرت) راعلاالورا_:لازولوا ىذه هسزملوارعطظم]

 ا

 ناعئيرابرإهراشبت ١ زتادهرانرر دياب | 1
 راهطالا قزعمابثبلا ىوابط دب هراجو تيدي لجر ف راعلاو [٠>

 | (قزعم) هيلخادءاضعا (ادج) ضبقنم هالي عوج ينعي بك عياج أ يدابط|

 || ثعشا بر)ر داكن دنرلاوا هئيهللا ثيثر كرا نايل هنيكرايكسا (رامطا) ىاميأا
 | خد هنفرش ثيدح (هرالمللا ىلع مقاول نانا نيعا هنعوبنت نيرو يذيرغا |
 ]| ىدلزوب ن اشير, ىراجاصهصن فير ثيدح لأن هكردلابتجا قُعاتاتداشإ |
 زوون درلناس انو قتريو كسا نولوا قاقش هدنرا دال هكر دراوزل هسكدول اداب 1

: 
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 اند

 - سبب
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 ْ (انأطخاوا اننسننا اندح اوت الاشب) ردم كنط هدكمروتك هلق ىلهيداعروما

 | تافئلان هيلا مدت عبا وتكرارا عر شمك قس نم ريق لها ..(هجتر [[
 أ ش را .(قطنز راترزاواهنتسفإ
 ْ 01 ندمريخ لالا ليلخناو ذع ىغلا نمي ر غفلت[ 1

 ل ص يس ْ
 | «رايشت ارفف ندانغىذلوازخ هكراوك لبلد: (هعرت) . .نوليزاسارب لأم[
 رانئاليلق لام لام رولواريخ نذريتكل امد[

 ! - رقما هزبا ىندع افولتعرت لو + ىغلل هللا ١٠ه ىطع هولك ؤاقلا :٠
 | | نالوا لافت ه>:دننك نالوازا ىلامو بولوا ىلريخ دكت ن2 كايف عي 3

 1 | قواخ كنا برروكه كردوتائ ده كن اع دوو ىليل دك نيداةاريخ نديبْشك :

 ىغب هلواىطاعكن هنسكنالوا ىرقذ ن ! كلر درلنلو قعد ةزانلوا ىصاعمدن عل[:
 روع ظن د هندك نالوا تزدق ىذ هجءلا كانا ى داعم ناكتزا اريز كدد روك
 قغة د كاشرقف هكلبو لضفا ندرك اش ىغرتاصرختف ةكرلم د يذل كلارا
 تدشركا اردكزك كان ادجوزمض هئلاح هكرد اول ىلك تةددكدلاه رداذذا ثدركا نسم :

 ضعب .ه>ركار دءزال زانمغتسا رولواراكبتك هسردياروهظ نابده ضعي هارقفأ ]|
 ىتدهسرولاوالوسقمردةتداسع هديهلا هاكرداملخ لباَر طخا بام :

 1 كنان دأت ندتهخ ىجيد1وا مولعةرواك شوخ ندئارونهط نراك كت :
 1 ةشتوطهرزواهَقباضمْئءلامئديعرب هكردادخ ٌةدخ نوهت لواع ديعاريزودكرل

 [هدنقيض لا هحرك اردشوخ هتبلا ىسلوا زان باو نولواوكشوخ ىت ددبع
 ًارديا تفريضت ه دكني سد ال دك ىتبد ه«بنوارارودعم ىيلقاؤكدي 3

 ْ 10 هليانامأ دكر د دول هزاج ىريغن دكعدنامالار دهزنم ندلطظ

 قزراريز هكردالرا"نديلجيزان هدقسءاكر دهن بود هنتمزج كنارد ددعنه
 [ردق 1 غيدلوا تااطا نسردةولك ىرادقم تدافكهراكجءاياقال اة ناكولو ٍ

 | مزبر الا كلك توم مدقا ندافيتسا ئيفازرا ةلجر دراكياطىءخدكةزرا ||

 هياانغ ( هجيرت) . : هريوقيفودىلاغتقحردن زم انثمدع زي هن زجارطضا ||
 ْ راجانونزحاع هب هياد> ىضاع مارقف ىرولواذي ىماعرولواهقص ىمهصتنيسرروك ش

 راغلاو مالا: قو مارا نم د“ اهتوهش لان نم هداذللا فت (رخاقطن)

 اةةهدتدو ردكاؤززا !(ت ومش )ردر دصم ن دابؤاوهدّزو تمالع(تدادل)

 أ ىوثسو ىرهشو ىيوبساو ىونو ف 71 هكولخ امتاذلزد نيد غجب ىركذ هكا
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 ا :

 ردا. ص لتتم رز سك ارزرداهج كذءن دي سكردن ونجح ىلذننكي |١

 باع هدفارساو ناس هلال اريززدلخ عنام نديلاعت حافلا اوَهَددَجْو
 نالوا سام هلاخو تةو:تاسوملمو تاو زمشفو تالوكأ اماما ر دياب راالب ا

 تسيلو تدئفاف تاكا امالا) هكر دقو باسو لاوش ندنا هدقداوا هرزوا ىدح 1

 ىباذمود زج ىدلاوز وشرب نيك ىبسركر بكم ظعاو ( ع)ىدلوادراو تيلداف
 كلا ورع بؤرض ردنو دج ذل هكولمر دنو < اازلثا هك ديا زن راهاشداب
 ناعم هلاظاريزردةحا هلوبق ىرذع كيج ندم اظ ىعي (لاظلان مذعا ميشا

 لي هكر كردك_؛د(ليضلالاو اوس نم ريخ لضملا) راشعد هكر دالوا تسخ هلل دع

 (نكيملاذاءرملا فريخال ررديلريخ ندكليافر صور بآ هل. هركصتدغلت قلقا
 هنامصعاززردزا ندشغقايصءبابساْ ريم نكل ( ءزخانممركيام ظفحي
 رنه ربو تصرف هريقفراذا هكحتصر دمءزال ىراهدعاسم ناوخاو ناكمو نامز
 كابافوح ندرقفهدنشغ نكلردلكد كومىاضر فالخانغ ىاجر ندريتفوا
 ندةماملوانان_ةمطاءدنموهغم( هللا ىلع قزرلا) هكردفلاخم هب ئهنلا ضم
 هذنجحم ار ف رب ماترلد ارغس قيعره ىرثك كلام اير (هجحرت)  ردئشان

 راغص ل ةلذمراو مهديدرو |
 راقعلاهيراشد ترزا م« ئ زير ازحالاب رقغلا لاذك

 «لللدوراوح هدهشد قاكداز اردنارقف ) هجرت ) رديارش#؟(ناقع)

 (تدب) رازوراوخ ىدراشرهردياه دان ميك هش
 رباقملا نيد باتوا هرودق ى>رقفلا لها نكانسم

 ىرلتكسم رانا هكردن :ايعهتسارق بايراك :رالاخ هذايندكنارف(تدبةصالخب)
 ىرارف كنانغ لها ةكردباز انعطظا تلكسمو تاذ ىد ىراربق ىعءب كل دهريقأن ش

 | هتفارطا بو ديا شرفراقاربط فيطاورلشاط مظعمد هيا لكدزت احر دةنرهالثم ْ

 قءلوا عضو شاظرب 0 واسم و ان ضعد ش

 مملقا ناطلس هلرق كسرلت "رض ن وعظم نب نامعدكرد راوةد هن رش تددرمم

 كريةورلي دروس عضو سشاطرب هراتداعس تسد ىدنك ةيحلا هيلع تلاسر

 دديسس هنعاقدناك ئاذع كرم مست كرلئا اراذؤالهوركح كليا عطق نانا

 أ ىرورش هكركمردببنم دا هزار دحر ضم »دوب از ود هلوا سان قو كه

 شيدلوا تدم ىاذا بوس قلوامتانبونو# سشانهنشاط ريق هلكوزال ىرامفت

 َر "سو ب دوةان شد ءدنجتاربا قمو قمصان نزوارتزسن .ريصمدياستحالا باصت
 رح سمسم
 ا
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 راعديتأيام لكقالو « راوع# سال لاكارثك
 ةيبوتلا ىقكامترثك (هجح رت“ ردهن انعم تيع هباناههم مذ( راوعإ

 راع هك :؟زعتيربا للامهسع | هنود حاد راك ىاىرؤلؤا تدع |

 راغضلاو ةل ذمار لا فو وع تدع لكرتدم لاملانالا

 زغض هكر د اكد نإ ضامارد هاد مزب هلك خد (راغض) هكتضرذةل3(تلذمإ)
 هتسكنالؤا وج ىلام(ىلأم كت ىككا)ردلكد بولطم « :الواقؤلوا هنسانغما
 (ليذ) ردكع دلو ا ريبعت فس مان الوا ضراع :رشاك اور دقول بدينعت نوما

 أرولوا هل سو هنارجا قايتسح لام هكرولوا تقوهرزوا ىجي ددلوا ناسا ةناس
 رديان انج بتيطتو ناصَقتر بح لبا لام هسرولوا ردا رسسكرب ندزادلاهزكا
 هتسلوا اد تماتشزكارؤلو الد ددةليسو هيزعفا لام هدل< نالوا ضراعتلدو
 هنروك ترثعتريسع ريزك ا رديا ليو هتماقتسا ترونص هلال امس رت ىلا
 دان نما ىنئاخوداشرا ىتاوغو ديا ىنغت_سم ىلقو ىغ ىربتف ردبا هلاقا هرمشي

 راكهطدغ هنيدنك ىنارقاامتادرولي5 بأتقادص ىالكو بايحرف فوزحمراوديا
 سدعت عقد هلتبحم ضرع هسلوازضاحو سس هلةسأت هسلوا تئاعركا تولوا

 | ريدر دداصتقاو ىرحت هسابا لخي رك اوداوج ىضسه سلبا فارسا رك رار ديا
 || دهتح سلوا ٌئاصو يدوفوم لضفرلا قلغم مالك هساوا زاسنخزيستيسأتم
 قايص# لام هكر دراسي دامكحر ارب دردرو ذعم هشلوارظعم بح ومالبو روهعم

 ٌةرع هساوا شوه دم ديدشو ءاخملح هسيا شو ث غم هيلبر ديا ليدنتهئايفح
 لهخو تحاضف مالك طلخو تغالب ناذهو تناطف ئركمروندرداكذ

 || هسليا تسخو بي دأتهسلبا ترو ةعركح ا رر ديا دع تدكح وكس ل دنس
 ىلقت بوروكروذعم هللا كريد قهتعوهلن_-تنادح قتهامغس رولوا تيغرت
 هسنأركةمرك أ بو دباب ه ذم ىلاداال لا دبا سنا دملمو ب رشم شدورد هدا

 رردباك لف نتادزاررادهنزخ هللاناقرعهمساق افواولامرو كإسمىدخشن
 رهاز هسياىفاهركا اوتمكح ف وشاف رهام هدايشا تعيسط هسيا نزيلقء فاكرك

 ىرادحت ندتهج ىئيداوارثاسو ظفاح ىبحاصلام ىلصاح رار ديا تدان لغا
 ىلوددوسالاوبا رديا عياض ىسفن ىدنك ىثكن ديا عياض ىلام هكردراشعد

 هملوا لاح دبى كرلذا كلبا كلابج هدكرادن' ىبولطم كا اسره ةكشمروس قنات
 ءلكو مهن مفدال ةظفلذكرد ث عد ىدنك(اوقرغتاموت للملا هنعلاز ناف(ع)ر ديس
 لوزعم ردم لام لذبنكيا ب وصتمدكر ديد مهما نبا ارديا من ةلازا اقل
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 قغاوا قيبع هلك ددراةدوط راقاباو ليغ ”راكسريد ريلاو هور دترد ىزاضرف ْ

 هكردراو ىكر خذ ىدب ردو هليقلامقتساو تروعرت هو قاوا كانناكموأ ١

 حورخو هزيسخ ا ةدعتو دودو عوكرو تءارقو مايقو.جاتتفا رييكت رديلخادا
 زردبارذع هلغقاملدا ىلم دش كل هنتليصفت كفالدخا نالوا هدراتوردهعيضد| |
 رددياةع بتك , يصغت لح هكرر ديا ميسقت هن ىمكح هللا زي ةحب ىخد ىزغكو ُ

 سسورمسع بأ! اليم هكر دل سَعلا هراكز در ث داود (ى.ءانعمب كاتس ىكبا) ا

 نكريخ ندّمل وعم ركضت دمالسا نيد مدلنا هير < ىتانالقناكذلاو ىلإ ثا

 ريش هدايز ندكلريف وكيلا كو كاع :رفك نالوا ىدض كناو .مدمروك ل احرب ْ

 قالطاربخب خد هلامركردراو تفاشملهديريبعتري بتر دكمد مدلوا علطم»يماربأ |

 رجا اصوضخ زاب ديد ردكوم ىرائ يدر فن ال هكر دلكدثي د (ىزختر قفلا) ْ

 تس بج تد اور ىذا ماماخرإةدرو و دردت داعس ىعهيمومهدنامز /

 قاح نسحريسقو :.لوا<ازيخ هذي ةدح كريقةرب رقف 1 هكرؤذاو| تياور :

 تدوقع لرقذوزدبادج هفيداوا ف داو ه.نلئاضذ ىوتعمو يروطد لرقذو |

 نارود هرزوانامصعو رولزاوخدب ىحاتص كرد و تمالع ىتد هلبسلوا| ||

 كس هيملاك هدر شون دوي ىدلوادراو هي ود ::دايعجسا ويقابل ٍْ

 ىانقر دلك قمالدا هلام هدرهاطدا نم ىتضن درر درا د لتعم ضربا

 امدلابح١ ردتي# مدعم امدن الوان واطم .ردهنسا_د:عم قمان1واكالامهملق

 هشحيو رديمالك كمالسلا هيلع هنا حوز ىندعت ريض ( ةئيطخ لكس أرإ |
 هدملاع هركصتدلي دوب ( هجرت ) .٠ روثاوا دا دهددتا تاعطقنذءرادأ||

 (ركي د ىطن): رادش.د ىا هركسندر فكس نيرتدبن درتهدب عطس نيرو نااثغ ||
 ىل 3

 ١ كَم سدياز ردا بع دي لو قاشنتساو ءضوضم هكر ديراضرف نإ سغ حدو !

 | سايلونديو رد دوب ئرب ردد ردح راج هكردن دن ىطرشْكزاتمتوزدسأر سو ٍإ

 ًارايديدردل امد سه هدنرلن 1( رينبو (اريخ كرثنا)ة درك نأرةقحرونلوا ||
 ْ ىاضتقمب ىركاش "غرد ضفا ىرباص ريقف هك ردزاو مدع ثح هداو ١

 | ىدادا ةراف( ار فكن وكيتارقفل داك )اريز دو ثافا عج نب هبإ وب ىرب هلانامز ١

 . نيدو !ركر دات تري طسينزلفلا توق ) هدئاخ ) ديار رقت هدريخم رديف ارغش :

 : زطا تداكش ندتلاعوزلا ليبناكي هرد اعاطو تاداسعو زولوا ىحاص :

 : ردبأ ضارتءا هد لاغفاو زالوا ىذاز هيانضقو ردنا تناك .ندئلاحو ردا :

 1 هسنلوا كلام هنوراق لام هنسكن الد ا لئانهيلق ىانغر دملق ىانغادتقيةح ةقيقت-ىنغا|

 ' كك 1



 +ومز

 نارذكهبا ىوتعمو ىروصرّهف تةثم ئرع تدم :بولوان در ةكمداند

 ىنجؤاهلوا ىورخا سك ةم بو وارض ه دنت قاع دمالسا تداعسو ودنا

 ناهسهدامبراد نكل ىلتعسو ىرلابنددك ىلاشما نوعرفورصن تخيو دورمت .
 هللالاح تدش ىرعهززوا لالمو رقفو لالضو رثك ىعست ىندود ردرارةحو
 ندتاوْزَغ ىح(تياور)ردهفئاط نالؤاريسم تناده هدنررخا سةئبوك

 || نيماليقز ام تقورب ةكراشمر وب هنوكزغل هدنبقعركشت ىلاح كن هنسكربه ذنب
 | لوا هلت كاعس هس . برؤوس د ردك ل شم نريكح هلنجةلا للا وح دنكمأ

 : 043 ربو ماشا هلا25 هلا نارافكل اردو مالسال اومك هللا كري :رد ندرقك ةوومتسك

 رايدر دديعس ضخ نال و اريسم تداهش هركصتدازغ هليلتق رفاك
 | (ركيدىطن)رفاطظهداسقعو هيندزجلوا« عياضهديريبرولقاهدريارا  (هسحبمت)

 | - رسيلاورسعلا نم هيلا تيزو دج ةح نيتسرهدلا فورصتؤلل . .٠
 || (هح) ةنسانعموزرهلكق دوخ بور ديعج كفرص هنسا عمرا هثداح(فورص)

 : ذورص (محت) رريد دلاسو لوحو ماع ةكهتس انعم هنس هلنا

 ٍْ نيس هيرجت ىرست ةليرسع#ة# كنا مدننا ناحفأ: هدنحا ىلإ .نشعلا ىّرهد

 ظ داركت مدليا
 ' رّقغلا نم ”ارشرفكسلا دعترا )و ع ق1 ارح نيدلا دعبرا ملك

 : كلوسر نالوا تعبد رش بحاص ىلوقع تاما هكرددهل | عضورب ) نيد

 || هتوعدوتورديا توعد هنلوبق كذنهاونو نغاوا ىيدليا غلبت هللأ فرطنم
 :اة<ردودصم (فغ) ران ديد د مالسا هلغ لوا! ت مالس بنس د راث ديأ تايغا

 ل( كنس بدلوا حاتم سد رديدض كنارقف ردءلوادو+وم هساهنره ىئتدلوا

 : | ؤرتضفدتغل ) رفك ( ردرقف ىدقف كن هنن ىئيدلوا جاتك كآن دلك درت ىدقف

 ىهيش.دتازورتضهدحالطصاو نودا ىو دلنارتس مت راريذ رفاك هي نكي 0
 || ةروس ىرب ردهدام ىلا ىئيذلدا عماج قورعم بيكرت هللاب تنمآ هكردراكسنا

 | ىتجوا ةيرلكلم ىفكيا ناميا هي ىلاعت قلاخ نالوا فورغمو فوصومدابا صالخلا
 رشوريتس هر هكرذت ردك ىنتلا قبر ادوازحز زور ىنشبو 0 1 ىايبنا ىف در دهب هيو أع بثك

 || سج ىلع ماسالا ىماساكمالسا نيدو ردةليردقو ءاضق كنس دس دنحاو
 هراوبردم داهنش لك تاكزو جو ةالصو عوض كرد مما شب نالوا تداثليرثا
 نيلياادا قيرب زاهسلوا طرشاريزرذدل الو قرهش نكس رداطخ عد طرش

 ال| ىدالوا ركذ ىرت ن وأ كر دانت ضرف كيأزووا كيا مزون ىدنانمهلوا لسم |!

 حدا
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 داسشنا نوجا سان ميسقت هلد هراشعا ىرإلاوجا ىكقياوس ىجد تب - ٍ

 اذماوردرهاظ هكردرركم ىرثك [ىك دز ].: اباكن قاس ةعطق تس تردوا 0

0 1 

 ' .رفانم سيلا ىنابقعرولوا ديدعاسم ىداند ىدلواك شيمي (هعت) :

 رجات مدانعوودانت درؤأوا ]ع 5 هسكيارواورفظ (هجيت).

 ديب هلآ تديررب ندلاعي اق عمق ترد كان دئم .وومغم كلتا تنب (مصالخإ: ٍإ ْ

 ناكل نتارضاج نت ديدنك مابك كنب كوسا تردلوانئروبر بودي عوربش 1

 ىسانقغ اما ةرومغم ىسانئا ىعبسقا ىنكياو هلوا:سان دوس: ىلا هدانقعإ |
 ههدملاءود نيلزنملا مركم' :نييادلا ع يت ىفجماو هللانذوعتردءرومغم. ١

64 

 ىدتافا تب ل يد رامات تالا وبد ن وسربو

 ) رخ [قاطن) ىدلبا تاخر
 هرهاظ فو كم مااوح ادع مورا انلآىف ةعئرا

0 
 اردكعدرهاظ كدىرللااريز مدل ق رذ ينغيدلوا ميسقتردسان#كردشل روس

 ١ رهاظ ليون ىدلو ا ىلاؤح ا اكن دريت ى سابو لمحو ترد بوبديا (هجمت)
 ْ هرخاق هرج هعش آي هضومقههايز ددحاوق

 ا ىريعد )ع هةعبش د )رد هيليصفت (اف)ب ىدنلوا عجب هدا هسا ىوهقم كن هلجإ

 ىمابةجرولوا كش يسار دروب اقم كح (هجرت) ردعجارمدحاو

 ع هرخآ اهدعب نماهبل سل د ةدو#ج هان ددحاوف

 هر 1 الو امن د هل نس د 236 عياض هنن نمددحاوو

 ْ كضجفا ى قش دردوزملدا عب ةعدام هن راكب الصا:بولواروخنو ||

 أى سوربب(لاخ لأم ماظن) نيبملانارسسفت اوه كلذ رخالاو امدلاريسخ) هكر ديلماك |

 ىك نيئرقلا ودو نايلي ن ترم هداشا ( يودي هنا لشمح ايديك

 ا
 يقي«

 اود دي ضال وعد «ذرعسم دنسنكتا مهءاوا ىربن »ع قثمدايقعهدانند

 ' انعح اعود هش نيدلارونو ىون نخدومشو اهات هم هس ولا تاودم دكوامو

 أيس هناجج نظن سنس ىلاثما:لوديزياب قغواوييمالات خقلاوبو لواناسمع
 هر كس ىزاقدلؤ نيرادلارومعم هل تال دهناشنتلادع ةناهاش ا :

 | ىنكياو رمح اورا هتنا حور عيركلا هللا ش نار ديراءندل دج ايرل وا نيمرسا مداخ



 ؟ةهر

 أ اننامزلا قطنولو خاننف بيعلاو اامز يرعنخاناوس بيعاثتامزلامو جبان امزلا

 | (رخاقطن) انايغ اضعب انضعب لك أنو دهب بئذ ملت لك أم بئاللا سدلودجاناجه
 هرخا ادعي نمد سيل دي ةروفوم ابد ىف بر ظ

 || تردوباقيراد (ترخآ) ردكعد همانوهيبثك(هدوفوم) ردنوجيل ريثكت (بر)
 ًارولداداو سكه حن .(هجررت) . ىدنروك شوخقلواهدنمات ىوهغمك تس ||
 (اهعرديعةمومدممايدرحاو  رفانم سيكناىسايةعرولواذجرفاد ىماند|

 | هسيفنو.هعظع(هرخاف) كعدربغوركردءاكفودم( رخآ) هرخافةرخا |[

 [رخاق للا تداغ ىسايةعرولداذغمومذم ىسايتدرولواهدكسري (هجرت)ر دكعد |||
 ظ هرخالاماسدلا عج ةةبامييتتك زاحدقرحاو .. ]|.. .٠٠

 |نيرادلااتلك هكرديثؤم هدنوردهفاضالا ٌعاددكىظفلالكهدنلصا(امييتلك) ||

 ًارهاظلياابقعو ايندرولواه سيرديا عجب ديرب كيا (هجرت) . رددارم
 هرخالاالوامتدلاهلسدل خيامبيتلك محرج او

 اخ هدايقعو هسد لوا بولوادعمو رد كريب رولوأ هديدتسكلا ) هجرت ) :

 | تفالخريماتريضح بودياىرةحتو ناسعماهلنا ىيقدترظن (تءراج موهبغم) []
 |تانآىاضتقمهكرولوا ش + تردسان ىئيداوا ليّْسم كملاعوب هكردوس رب قا
 ا رولواروهةموروخ هدترخا نكلرومعم ىساشس دكنهفت اطرد ردو ثيداحاو ْآ

 ًارومعموربخ قرخاو تبقاعن كلب ارش هجر كح ىباندوخد ىمممزرو ||[

 هوركربو رولوارومعم خد رخو ىماندبوديا عجب سكنا دتءاجريو |||
 ةمروس ردمورحم يحد ندنسكنأ هرخ الاو ادلار يسخ هللا دوعن حدا
 | مارح هيابند لها ترخآو مارسم نرخ لها !.ندءرزوا ىيدلكه درتا نكل (قيف) |
 هكرولو ا عف دم هايود ىرلت اخاتم ردشل روس ما رح هديسكمأ هراذلوا ند هنا ىلداو: :

 نداند لها نالوا ىيحمو هتالعهدتورداعطت نككرولوارو معم ىسايند هجركا ْ

 زلوارومغمو مومغمهدتقو ىتيدلوا دوقة مو روريسمهليتلوادوجوم بويلوا
 .زاملا هتيرظنالصاىدنكن كلرربو يعدو ىكدلاردقماك | ىلاعتوج ||

 ركذنع جييالو ةراجت م هيهلتال لاحر)هلغلوا نور دريكباج هيهلا تبحمنالوازطت

 | (هيقنم) زاب ىخد نس هثوظت عطق ن دتبح نولوا ن دنس هفوصومة ىمز ( هلا
 ددعْكس رلب دلبأ لاؤسندنلاهردن دو رمسنم همس هك وعنبا ندمارك نادحأ

 . ردي بورق هنلاقتلا رايدرو_ مليب ضيزئاسراو مرتان نيريحدلبا ىكتنوا نوتلا ||
 دس ثلث هليرب رش نوةلارزو هيسنأ هدئ مح هنجاسكب جياف هيد ندتسازع |

١ 
 ْ او سلربو :



 ؟ اب ظ !

 (ركيدوطذ)ردكرربا نكي | هدتساغص هحك كل دع د« بولوازورغم

 رنغ نم ىضمن امزلامو# ىضمانامز لاحر بوعي
 || كل لاحرلرديا مذو بديعت ىنلاوحا كن ةباس  نمزارل هنسكض عب (نذ«دقن)
 ْ هدتاتكسو تاريغتهدئاكو ح :هدزتقو ون ىدعم ىديغو تاريغت هدهقلاس مانأ

 || فلاخدلقعو لقت نعي وناقد عرش هكهنره ىلصاحتابلقت هدبولقو تالت
 نامز ىدعثرامضءنزار دبا سدمعت (هجرت) رد٠هدةلوا ثداح ىف ردى هسنأ

 رظنرب.ليق كن دضام نامز عه ىراو ىربيغتالب ىف ىذام

 ٍ ركن اهيلعراهنلاناو اج هب ىدهغك ىرح ليلا ىزا
 || نوحي نزو نكياروكيركيرداعاهنس هيركتي !(ليللا ىلعر اهتلاروكي) تنبوت

 | ىند مزحررظةاسمزح ىارب:تلعفرحن دئاوع# عزاضم سوتانادرهءقالث ||

 ]|| هلاديدجت (هجرت) ةواباوج هرّدقماربدوخا. هلؤا ىرةرمض نّرو فازب
 ١ ريتعمىا ناشوزوررددطارب ,ركتزا ركب نيسدم لم روك قادحكرولوا ىراج ا

 ْ رمقلاو انسه فدك لوو املا انعرطتلا سكت لو

 1 ردهرزوؤا نارس هب ناجر تجرروهظو ازا لوزن نالوا هدانا لئاؤا ىندو

 || هلي اعاد فاسكحن ازمباتف آو دانا عطقو سوح فاران تارطق ندرازب ناعم
 أ .نودنا هاكر دقنره ىدلوا فسخنم هلدامزال فاس ازمئانانتهامو فشكتم

 | ايضو بورا غيرد لوالاك قتحر هن. لسلبا تكرح ءرزوأ ىماضر فالخ
 ٍ ىريغصهدتدو كدحوم دانا هناعمىسح هذنؤن ( هتكت )لن اهلازا ئيرقروند |
 : ىردعاوا تثدسن هس رو مذ روركص كماشو بص كلبا باناثف ىريد وباش

 ' || (ىشعلا مو ةادغلاركوريبكلا فاو ريغصلا باشأ) شع درعا هكر دن دالمبق

 || فوسخ هليافو كىخادوامسرزا هرب ىنعي ىعدليق كاكا ىزاطما (هجرت)
 ْج .رثف سع© جيه ىنعدتيأ

 سشدلامدقنامزلا تا ظن امزلا ف رسصمدىذلل لت 22

 أ عئافواليوت بودي مذ قفورصكنامز نس بويلوأ عقاد ىرب لنا سن (ةلاقملا
 أ ىدلوا مومة مهل امقد قد نمندسسو ىدناسناٌكذايالظ هلي دانسا هيذاكأ
 00 رخ ا ابق ةكردوت همهشب نع نمؤملاة !ءره نمؤملا نالوا دال ل ماكن اسنااريز

 || (هحت) .دنكدوخ رضخ هنياربدشكس كره (ع) رشد هكدبليادانسا
 || روافاعومةم كشدركو ردن تصد نوسغزا ملظ ىدذلا دان نديأ مد امزرود
 : ,مهلك سس انلا بيعد ) مظن) راشد نالماك ضد 6ع الم هناا وب( هد اف رش ع ١

 ل ا

 عسسل



0 
 اي

 ندئارن نالوا ركذ ىؤللاهغ لل وم مكزاناروصتردياداتعبتساؤ دىدولتتايهدرب [

 قطخت هشابو ناكهكرطيب .لفاغ زدنايع قيدلوا ةدابز حد نابثو نايبض
 زازا لقنوراضخاو عم هدقدلوا تنانو راثنورشنمدقف هنس ىكيارب هنسالران
 تيننكى اناس ةلامع» ءركص بودي لزغ ىف كى اح هدر بولا ج اسنبوديا

 نظينم هني هلغ قنا اي 31 هيا تخوف هنعيإب ىديفاكدزاب بونقومعأ

 نيالا نغم لا ا رادع :

 هغيطل ق غون ليوب ينو ماتا دكه سلي ءاك 1 نذتلاسقاهليا مالا دش موي دع |
 تنا كناهجر كندل مانل يوان دهذادعب اني ولك غزت الاتي ) هيد رواد, |
 ذو و انراغكإ 2س ةوزواتنشمازآهصكر راحاض شكد ضن (هجرت )باهولا | ْ
 ' (ركيد قطن) راجان لوازايب جهنوعاكنا ْ

 ندقلاهبق أنام“ ءوسم# + ب تخسح دامانالا, ل غطظ تةسحا ٠

 نسدنح هدئرود كح ةرززادازمو هزذغاسم هلداةيفس لاوحا هدمايأ (قننف)

 معو اجر عركتلغلوا (هللاددع ند 3ك نك فلما نط نع ةرهادا هدكذلتا

 | ماود هدلاغتشا يازننولكتاو البس (نم هزكاىبر)هدتروهظ .ىناهس 1 قيزرتو
 مدقأ ن ندكمح سكش ؟ كتسمدييع ةدرب ءارو. لردع زاضد هلل دسأف معدواو

 اذه عم كدليا فوخ ندةشن تالاخ ىيدلبا دج هش وزع دج

 رج هليتداهش (نأث فوه مول لك)نيدض لدابتو ضنقن ةبواثم هديشره |
 (هجرت) قوب ناجم هراكنن الما كيدي ا دو مش ند ىنب لوا ندهيداع

 ٍ 0 وق دءد دك سشوخ ىدلواكتقو مكتوح هناهج كِدَا نط نسح
 1 ردك رق 1 وشير

 ندكلا ث دع املا اوه صدقعو وهب اهمتر رتعاف ىلا كلا كملاسو

 : نانزحهرزوا داررانوكحص هدةباس تدب دكرتدبوءلنادادىرل ةصكمدتنو

 || ركع اذه عم كداوارؤرغم هنكيذلبا ناود لثمالش خدر هضصك ىك ىيدلبا
 ١ قدال سف رواوا ثداح: .هدئوةص تاقوردكى دهبايشار“ اسورل هصك هك دلبا

 1| درب رغصم زم الو ىحدرب نكيا قنالووضزاريزلدلواهدكرا دتتالوا لاح

 || اكاهتبلا هسلوا هرْزواتوةص نكسجار الاد هن روهظاغصدكبل بز غلي غصت
 ردناكمالاع:اريز ردلااقبهرزوا لاينر در دك الو ىدتش كنا ثلاج كدب هلك
 | تس نساك كل ذلوا لاس هدرا ضك (هجرت) '  ردراكرد تايالةئاو ثابلقت هتبلا
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 نروتك رطا> نومه ىر كيه دنوك هك دالواريكذت ىن د هعفد كارب (هركذت)

 ٌ كعدردراوت ,ومىداراوو ومري+ كةوراذت رمضد>رإ واوا دعندلادبا ىشنك ٍْ

 نددنعب ل< ىلا قراف تّرضح ىدرواكن و كحص رهر د علوا نييعت نوعا

 ةداسرب ىد زب وس نور وك كأن هنرك © 55 .واكىدانم لوا ىدر ذيااكي ىكأ د هدر وك

 نانثاوا نيمغت ولد روما قا ن دك ثمدم ىاذل بو.لوا ريسشم ١ ا هرترب |[

 تومان ىئ اى نون رهف بونلتا تعانقاك ازرع ترض ئدايالوبق ىبديمو |[

 دهب لفاغىا نيس اس لما لوطهدهند نيسر دبا (هجرت) ىدردز اءاظعاو ا

 ْ رافغتسا نيس ع ١ كنغج اقدح نسا غاص هحايصأ]

 رهدىلاارهذ شاع ضب سه ند هم "هلع ريغ نم ثام حيد نم كف

 ندلكد مولعم قمقيح هحاصهحهوهشم ىباش عربسم ( هلي زاكالمؤي زال ١

 تلعو ىرهاظ نيس هدتنظ مر وشلل هلا كلفني هكردراو هنسك غاص قو>اريز

 ىوجو ىدلوا مات ىسهدودعم سافناو مات رهظم ىرمت نكيا ىربن ديروص
 ىدلوا داو هب يبطرع نكيا هتسكشلد ليلغهّتسخ مدره نمره نضيع
 ةأك هاك ان ةتغي هكرلط داب هزنرعسفت (نورعشيال مهو ةتغب ةعاشلا مهيتأت)

 فعضر نكح دا لكد عد داو قبسناشنرب ندشاراما تو ىل> كناومو ةعقدو

 ِْ م ىوتم ةءاخت لا ع وب ىنددادعتساّى كت هاو كتر اروتفو

 أل| تمعن هلبا نارك فية هر ابخص نالوا رظان هنيزيخا ست راب رهو رمضاحو

 السلا جياع ناني مو دوأدو: مهرباخد نديارتسغس ردمئابر قفرو قاس

 هتحصو تولوا ىرامساص هتومد تاقاعت نكل راندلب ااةنم رع ةءاشلى راد اذح

 ق- بضع نعي فئناٌةذخا حر ذناذعةسشاؤو تدقث هناك دول [نالوا جات

 هلي ديرتضخ ترضحوبد نوسملوا رمسمه.ون بولوا لالجرهظم رديرثا ىلاعت
 ىعمدقم تن حافز ىديشلوا ريقف مج راجود هديويعلا ناستاوندر دلو

 رددهاش هلو لب دوط ثد د> مو هم نالداهدن>درش ىب + ىسذنلا ىكي يبتلا

 هّمسح هد : ديب رسشتاع ىدلوا توف ىذك نالوات ردت ف قرح ىف (هجرث)

 اق ومتعة زوكاغ كانا وخ نالوا

 (لصاع) ىردنال وهو هن افك تحسن دقو خب امم ميصلو ىلع وذ نم مكد

 ئدصضع نولوا ئيمازونه ندتوم ةكردراو رل ةئسك غاب ابو ىدا سم تكي قوجو

 | مسرولد ا مذقمندز ازا لئانةراثاراو مدا سه هداددوراو كفك ب 1 ىدوهسأو| ّْ

 تقةورددو عاطل ىهيزط :|ثتدرقت قوم هلزنما ل زهري عت رولا جا نوكأ



- 

 نس

 0 اعد هئسانع-:هددذدلوا دنماحز هس نكْشةزوس مهفت نغيدلوا ْ

 اكاهدقدلوا لزانتنا هني ذخاتاكز هدلو-نالوح بولاق ن دتعاجهدللق
 رمشع عيرن دنس هل كلام ةدانز ندباصت ةستر عباوملا دعت دتلوا غيلت خد ||
 هللا راثكتسا هدددلوا ىولعم ئعيدلازا ضرف كريو هيارقق قدرت هدقرد ىهاأأ

 ندادإ ىكضاح نودزدن قرذكنوت ندد هرؤح كن ةرتكض بولدازازدناو |[

 لومة م ىنهنول قالت ُىَح نذادقدلواناعشي هن بولوادت ره هليعاتنما :

 انالارسخ) ىدممدبا تراثا هدئتفالخ ند قيّدِص ترضح ىدا روس |
 رانداركاو هموادتناد هكر دكت كه هن نكربتف اره رهظمهخشا(ه ,رخ الاو ٍ

 توهم ارحا هند تاروريض ىتدوا هكرزيو.بازرطضا هبتصزتب هدهسر ديا
 بانجرإتدليل سد (ارفكنوكينارقفلاداك )رديالابغشا بولوا عنامدكرولو

 نيرائانحو ن دنرك د نيرلتاسل هكر دور ايخا ىاجرؤرارباز اين ن دراكتج م قلاخ ||
 هرزواىرس(اماوقكإذ نيبناكو) هنس هبلادتعا تااح كمليا رود ندنركف ||

 اكارك ( هحرت) ةوصاو هعورف ةمرحبو هلوسرو هيدبج ها ةيلبآر هظم
 كا هبسار ديازايدار ديا لا غشا هللارقفدهرؤلو ا لو غم لوا ندقح هسردبالابقأ .

 : كرمضا ا: نيرثكملا « كنها ام كَم دعانند (رخاآقطن) |[
 يىاهدابز نماىبك(ل ارضاام) ردبعت لغف( كيماام)ت رابع ندتلت (مدع) |[

 راديدضك عفنا (رذا) نالذاقوج ىلام(ربكسصن) ليضفتل عفا هتسام ءم |[

 هرلذلوا لاملاريثك ع ركسر اوارهزب ندشس هكدا دلوا لت ب حت (هجرت) َ

 : ١ رسانرس ىدلواكنارز

 لا

 لرش هيلع تءدصالا ده قد اذ ريش قاذام ْ
 يهسك د نوصهعك كل ريخ دهش ليبساسر دبع.( ةجرت) ٠ ردرهاظ ىلا[
 (رتاقطن) زكي هنتسواكرشرهز ليم تزال د ق1

 ردقلا ىلا شدعت له ليل نحاذا د ىردتالؤ اليوطاندلا ف لمؤت
 ديما لؤارمعمنامز قوجهن هسرؤلوا قوج ردةنره كرعهداند ( هن[

 ناسقط سك نالذ بودبا:نايمرد ئرمعمتالو اريصءمق هلكتسو نيسر ديا

 عمنيسريد (يرزعب هللا ىلع كلذامو) رديم ذيعي مارب بطر ىدزاو هئبشاب
 هلة عصو تايح هنوك شر ان بروسرع ل دمحابصهدقدلواماشخ اهحلا وب اذ ه
 تثار ديليصفت كن ”عرصم ثل انو ىفا' تن هك نيسزإب ىف نعد ىرراو

 ردنا لي دات: هلت الم ناذاوج اشتكي اوفا مارا ةرخونمن سبب
 بسصعا
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 دورس هزم ا ماد كنزجه دنا ىاؤدقون

 روصقلا الو لولملا تبلد يرسم ابيب ذل تب
سا هنسانعمهيقءروضةدر دمع لرصق (نوبتق)

 ب« طظوأ سا: ح «رولوا جد م

 ديرو صرلي ارديارو د فالتخ ا مدروك ىرهد . (مهجرت): .٠ نديا بن ]رش

 «روصقم ةدئاردبا و 0 .دوناو ىد 0

 ا الو ؤجزورغاسدلاهئاوق عا 5 1

 هسرؤأ دارييكسص هدام د لهاو ناطمشو فنك عد دكق ادا زورعم( لوب

 هللاكاو) محمر 5-5 نم وم ىاتجم هن ايل هدابز ندفورج عماج هديابوب ردةمئادلا

 رولرمع

 رودتإمدلا بئاؤناف «اوةيفااث نيتماشال لف 5 ١>
 رورسو اة ددنا اود( مالك لول ذم) كاك لةعن دنو شح ىعب كلون تقاقا ( اوقنفا)

 هكح هلوس بطاخمىا هرلئاؤاةدز تاع ث مري هلغلداانفدروم ىءدلج افصو

 نظرورغم اطروهظ قافرورسهرب راو لوا ناريح زلثو باك نب رلر دكت
 هّساوا لدن قالخرولوا لئاز هيب جد هساواهدزي تعاسرب ىداش رلث ودل

 هرلزاتالاح نالوا هزيردهرزؤارودانمتاد رهددتاد 7 ولوال دم هلءقط حدو

 نسدهندباتتاعشىد. (هجرت) ر واكد.تم هنفالخو لئاز هنو لصاو ىند

 ) ركيدقطن) 57 روصو 2 رديارود تددصم ميك د لوا ارمضاح

 : ىر ديالوهو ءانعإلا ..« اهيلاطلا: دإاهذهام ْ
 رض ن دئار داو ع نكلفر تسند ةرذن 1 الا لكدانند وهيائدبلاط (هجرت)

 رقفلاب هتلغش ت ترب داناود هاد تلغش بافانأ

 تانرا ىنعت زادانجبلب تداند هلو مدقتر ردوا فصتم هللانئيدروما (متناد)

 ىلاخ ندلاخ ىك ااريز زلما جا ده ى سا ىريع ندتزو تدشايند ىدةيايلد

 ندارح !ىنهش .دتاروم ا. يق قاناو بولو درا ا قرا ل

 تعءاج ِتموادمهدب روق لاخ ىرب ندم اركجح نبا هكا( رغ) ردبالاغشا

 :تماناهرك دش هذةدلوا هدنزان اند تعسو .ىدناهننكنيدتم ندئانا

 يم سمسم

 ْ هل مشط كك كنا نشا همي ؛ ثد داحاو تانا ندهعديخو لح ىراكدلنا

 ّْ هززرم يد ىن ادزملاه قاب هرورغكنايند ىذلوا قتل (هجر) (ىكتشملا

 ٍ مظع سو مخو سا اين دىرلةذج مالسلا هيلع ت عام ناكّتنسند بذبطل

 ىف 1
 حا
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 رثآ؟:|

 قل
 و معدوم ادم ا. - ممصعما

 وراس تدان ةقباطم رات اعددرا تجد هحورب كح ضعف هدانول بح

 قحداد فولوا نكمما يد لم مق ةلئا لمع ةلج ردو اسك كروانروك قو

 : تخادكر ردنو ا نول اولادك 1 "ندد سه دهاشم تءعسو هدلفاع داع متغيدلو ا

 1 تماما يزاوادعاسم هصخت ندي حاملا همن ( هجرت)ر درهاظ: هديا

 1701000 ميت ايي لابد يريد وج

 ةلراتط اسر اد: ا * اوقررام نيح لقعباهوةز زيا “-
 ٍْ تلج يم ليس لنص لانك ناعد(انوش 2 )نعي لفازور( نق 1

 ||| هدرلا قد راز دنا قسر تس هكررتش ريو دق فايغكو هزا دنا عي ريدابقم.هكدلل
 تفاذجو ىبطئاكن كنه: كرب عب( هقور ند بوس ةرملا ذأ هكودبشلك

 !اركشلا كح عركلال) سد شي أدودعم: ثدنةرر ىباق ىاك دو ىهذ |

 أرد كلوا مذرب هل تع ادق سفن : فانكجو دعم هللاقازرا تربك مك( ( ميمعلا

 : 0 هسدنار 2م او ديول ىدرررلنلو .( هجرت |

 0 :ء سس ىدىدانق ا

 | نبع .رفاضعلا قا ازراب ةازعلا 21071 وأ و5 نع ناكول

 أ ردشوق ىراكذ يد نوط دنزو بدوا ةاضقثيضاقو دعب نأ( ةازبإ

 ْ هداجرت لأم كنون ر دش م هجر سر د هلةةروعصع ىدرعمرد هل د3 (ريفاصع ( 1

 اكدزولا+ ئددنلا توغ هلبا كل ءلاغهللات رودرحما (مجر] :ردرهاظ

 (رخآق اظن) وكتدوكزا مدرغ ىنيقؤوكن هحجرتس |
 ”هركلاوقتلانذا ارو ديب هربولاودانعلا تزناحس . ٠

 ةردغو 9 قلوة مواد ناويح نالوازرغاندوخابو قلك و قلكو ب لابعد

 || ضارعا ندقح روخ ىك ىتيدلدا جب كرفاكهر فكر ديعمب كرجاف (ةرقإأ
 ْ قارررداوةت ىتدض دنا هك قلوا نكته قىزاخهانراكن ئاسو بذكة سانعم :

 ١ دايع بر د ا نغد كلوا ناد كيمرنقع ىسال م دقوا 1

 | شا لوا ىنةزرلرجافو قتمدهدص دج هلوا نو اربوو |

 3 ممم سيم يحسم 1

 ْ ْ قزر هلياتدالح دةنركهسلوادانع زو (ةم) 3 ركجر (هردم) ّْ

 (ركيد ئطذن)ر دمرب ىديان هرب اكسندادخ

 : رورسالو مودي نزح الذوهيرو دبانغل عر هدلا تيأر
 ا ىسفل+ موديو عفز ىنع«ا .هكردب اشم هي سدل(ال) لدول رودولرود (ىاتخم)

 كك

 1 مسج



 رفا لهاو, ىوقتلا لهاوه) دكرد هضسن د ركتما لهاو فورعملا لهاف |[
 رووا تيلباق هنياضتقا قلها: ىدنكض كره (مصالش) و ذاه) هتلنس همرك ||

 راشت ما ليفان بلير ارهاظةئزبم( هل قلخ ال رمسم لكو) رواكه غيلكترادول

 هكردرايهارمراكى ياط م هقح ىاضزر دي اا عئابم لع مكفوزعم لها ىسمصن |
 ميقتسم قي رطو دباب نا ب لم ىلعي ركتم لها يك يرايضءبو ريدا دعس |||
 | (ددعسو قشاما) روني داي قثا مران ارازولو انافرهروئاضر فال نه هاو!الاس ||
 ْ كا متو عدل (هحرت) .. لوديكورارولكموما نم ||
 : :٠ (ركيدقطن)ركتم لها تيكا دارا فير هاوس ْ

 ؟ هوا

 1ك لهاو فو ا نيا وهابع أني لا لكف ١ َ 0 ء

 >1 1 لا متبو ويري دشن اسددلا بع صرح مانا

 ْ 2 لأ م)و دادس كوكس و ذق مو دنالو )0 دك نازتسا هذه( ْ

 هدلايع تنّوَساونويا فرص هقح قيرط نكلردراو غر ت 3ث هيايندكةلخ :

١ 

١ 

 نها هانا: ىفارأ ةلكتوو كلن! قارس اه دايئدت نه ادككرر دلك هات عسو

 تانك يزلقزو كرنا اغتنم اور توجصا قافازإدبا سيق هدضازفط ||
 | هةءاضمر ادقم كن هريو لازهشورد تو ةصو للخ هتدانعرهشطا قلخ موزؤا ْ

 نكلوبايلد ىاددمدع كضراوبغ ضغبا نيام ويسعل يقلا 1

 ىرلن اطيشو سن دةمج لواووؤس هبت وعل 0 ( ا

 ىلا. ثيلييادأت لع رش ةنايزاع ىزونلول هنلك ةدعاسسما هشام وهو اوهؤ ||
 ْ اخو ا ةازدكءادشق دن هلا 010 : لاا لكم دانا انيمات رونغص ى شات ندنراق دلو ا 1

 : 6 ا يعم مداسم ئسافصويعوب ل دو , صرخ م قاخ دوب ىدشوادأ ٍ

 هدلاؤس ردن رق نالوا ةدسلا: همو نازو ماربار دلعاف نسا محل مةرئلصا (لم) |

 ٍ تن هذشفر ندر دولا ننعم ريزقنو ول ريصلا لدن ادن ار دندهدأم هوب ىريبعت تر دق ىد| :

 هل هنبك صب سي كات أ ةدابزتكا ارديلصم ىيابس(تني لأمر ددعبا خد

 ا ى دو (اورثمت الواوفرمست ال ذه وراتلو ازلوا قزر تعسوردق كح ديأ فارس

 نمير ذا ناهج.. .(هجب 2 0( رك ةغالقل) رولواانعت 3 ومصاط 5

 :«٠ رزقت ان ذلانز ”زحلاعو # . هدعاستالا يلع لف وم , 1

 58 دن ذترادك نالوا هلم انعم تكربو  راطنو تداسلاة تول دقن ردهارنا 2

 ل تا هل تح

 ْ ردكم دواروافا ٠١ ترادق دق ىذىراةلوقم هزرع قرثك |« دان غزللا اند ةدعاسمب



 ء © هل

 | كضس" ىلحتوت بتناك الذم هكر دهنسانعمدعت ( مآل) 0 ا
 يدا كنييوتان عبد ى ازا مم بويا دانه مهم : كنامز

 ص < الآ م حس نم ن نولخ ثالثل هنشل) نيكو قمزإبخرراتو د ءركضتدتوك ْ
 ريد تلئدعب زولذا اه ائعمدعي لخادمالهرئاقفل تالثلب ود( ) يبل

 مح ردكْمد ةركصت دئربع يعياهد عد ىداهل كلزكروناوا :

 أريهرات هتاوارسسي ةباريصاك 1 قوت ىاودويب هدا ذءاز ك -رارولوا الم هرم سرك ركأ ٌ
 7 اهريدا مدل "الآ فكر هيرومالاناف كملعْنودو خ رخقطف]

 ْ ودك اردأؤ رهف ىيردق ا ةزادناراد ةمدكر ديعج كرادقم(رب داقمإا :

 ا دودقمرأ دةمروأوا هدّةح ديب 14 وح لبا لك ا

 ا اهروم أم: عرمداعالو جايه تمن لأب س اد نس ْ

 | نمربا ىيدتيا ىمخدملا ( مجم رد ١ وسل ىو ش

 : . (ركيدوطن)رومأم هينا هنره ةكاييريشيت او دز :

 ْ ْ + يلق مولدار بقلم رفا توما نم يون ىا ْ

 | | نييعطدرارذن دككوا نعيرغمن دكرم ىيرببكنوكو كي يع تعا نا ضنلم |
 ٍ ينسالوار دعم تومهدنا هكراو وكري عهدنا هرواشم ةلكذس سلبا داع ٍ

 (هجم) . ممديإ رابعا رغم يري نديكياوب شغلوا ري دقت وخد هدنوكريو
 ْ ردةزمو لواء دذدلر اندر دقن يزور وعرارنث دك تقو مر ديا هدغوكى خا ظ

 أ ٠ ردحلان غيار دعا داو وع يدرلا شخ لردجام موب :
 | ءدقترك اكيدلاو فون ذوخ ندكالهنوك يلوا عقاو ىرب دقتالرم(هكونلام |[

 | ظوفحم ندتوم يني بولوا نيصح زجاجو درغماكب .مزذحو فوخ هسيدتلوا ||
 ظ اضره.اضف 2 م نكرم نو زل انحاز غجممو :

 ًازور» لا ندكالد , هدري دعب نردر  (.هجرت) ندلابم ىلبوءاريز مزال :

 ظ ' (رخاآ يطنإ] ردح لصريو هدي او مدبب دلو اري دة 5

 ظ سصقملا ل جم تلح هيسغن ىأرتيج ريصتقمالازيصقلارث امه... - ||
 / |رداكد ناصقن(مصالخ) و درظاناكا هجرت دكر د هضبسن :ىج درثذلا هنضرت(ثا) 1

 | لريضتت لها ىتيسفت يدك ضصقان لوااربز ردير ال رمصافو كسقانهلبإلا
 |روكراوشد لمع هئرذتك نيعْولَع نديبسووردوك لاسم د تلت ىراد جرد

 شوا بوس اكسنت دوك ير مت كالا كيم دعا (هنجم)
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 قيدص هكر دطرش نابل الاردا ناب نيعبصن ىزش نْل(موكشلا ىدابع
 0 ٌى اهذش فتن ره ةكريد ىدعم عار (كا اردالاردالا لو دنع :رعلازر وت

 1 رك ب هدسفنره سرردندب حيرت ىربو تايرح ,دادما ىرب هكردراو تمعن
 ْ نكارولدرؤسهح رخ سن اقرب دهدتساداكةماوق راكش رهذللذ عممزال

 1 5 دانتي رهءاه كن هلالجركذ سةنرهردراو ىسهراشيربهدم مو: كن اريك
 ْ عا يدع نون تارك .ذدص# قءدنو باع يحاص هسكركر ديا نايرج

 هللاءدس غتره (ع)ردوبنانيلس دش هكنوسمعا
 ْ (هجر) .مادم ىدنيذا

 0 ا

 '(ركيدقطذ) ركش

 رفا مشو تما 5 2 1

 ْ 00 :ايقيرأب زوره تاغ ة- ا نا

 . عماسجلا بئارغ ( لقت ) رولوارهاظ ندري قت شانه قلل ريتغم رئاو( رغش ٌْ

 ]|| ليريج مردارب نيم جوك مانالا نمامولهكر دنت از ءّشر ديد دعمك ديط ومسلا

 ْ ىدلي | مالع كلم ماس غالداو مال غيلس كن ندزق ارو قلاخ 20

 ِ قكاىراقب دصتو نامي اكرلنا هكر دراوزل هديك ض غبن دمرللوق م ا

 أ رربا هرفك هكرديا ترتد رضاك |سسسلبا ريقف ىأنب 4 رفات :حالص هلياانغ

 ِ لوز هاكر رو شنب ام دكوب ىد ليدرأ ثةروم

 قاما هكردزاو لوقهحنو روشدؤيا ن نأ رغك مسا امغار دفؤتو مهل رقفىدتك

 ا تولوأ ل:از ىلع مسلي اند نمد ريالا مت ىناركارواوا حالض ا هلتةلعو تماس ْ:

 أ | ىنارك ارولؤا نامالا ميعع هل ةاوب تنعج قنا ىن د تاكد ضع برولو هجرذ ىرتتك

 ٌْ 1:عندنرب كلاح تردو سان ىءدرولوا ناعالاد_ساف مسليا ضن صو ليلع

 | تمالس بنس كرلنا قماملوا ىلاغو دتنفاعو تعص تالعو ,ةستلقو رقد تءسوو

 أر ديفاكس هن ءانغ  (هجنرت) ٠ نولوا ىرلمات نايات الض ثعابؤ مالسا

 رطل ١ رصيخر وز رض ىرةئهد هسرولوارق ميفارديا عمن دلاو 51 أ '

 ١١ رسبابتنوتكوح ةئاربما جه نابا رضا طا |
 ا هلعما كد هعارسصمرخ ا ىس ل ريصاف نولوا ىربجو ىنعماكنامةءادبو (5 رسعأ)

 ىل 1



 ؟عالا

 1 ريسرولو ا لكدةرزواماوددكتؤج الدره
 رتقح مو ديالرورتس لكف »خب هردرمسب ميهتجا ل قرسس ناو :

 (رخاؤطن) ريقدح رولواهلوا

 رغتنذ اص دقفرسشغ ىسمن او ل رهد فرس د ةوؤر هد ىف ءاس ني

 رسسد ة ده د هحن ىدربا

 ركس قرس ناورتصفءاس ناقد ةداع ىدةعخانالا نم لكل

 ىلغنا قف هلكعد هلوكشلا د ةرككو دذةقالع مدع دوصةمردالؤان دقملاو

 تمفثوؤبل لوو تمعنالثق مرد اركش ند :شنح تدغننالؤا رو رمش توش ةكلد لكذ
 سو يو ب

 مث ؟ تر دحتارو افرولو ىتكس در ذتو ريضأأد (ئكافو) موهعف تيلطنو هثانع

 اركواذك ىبك 6 ةدلؤتخ نالوحو تاهتدض عر داارحا تادمط ىةددهبلاه

 | نم ليل دمزال و يو هتادساذاقدردتاص نذلاوز ىركم كشمعنارب أ
 هيي
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 1 جيدا سا ارخذ را م ردوا ) ىرهد)

 : ردزاموز 2 د ىل< هلت" ازجو ىظفل هلئا ار دن دنناب لاغتفا ملكتم سن( ما

 أ ددعالب ةكلنو ددعتم نكلر ديزغ كلوا هخزكا ىدنلواهداعا ةركت فان رورمس)
 ١1 تسو دويل يد هكر دربقسن وش ىن دوار دل از بكسح رغ هئماداههساواىتذ
 ا مدو ندملاحد+«هو لايف لايلا عراف د# معن ىذ كزيثد ,.ةطادن نذئدحنع

 : ىاودنوج كرورتسره اه اكءارورسم عياوا ةسردياناداش قبرك ( هجنزت )

 1 ماعاهنس هعرك(ارمسد نابل عميواز هم ديبابو ذادضا جي نالوا هدراعرمصم

 ا رذرهاطظ نددجرت تس لأم رولوا قجال ىخد هلذا تانتهو قباش هللا تارك

 ,ٍ اكيهسيدشرب ,ارشغ دبي ن امزرن نيرورمم مدرك تامر هسروتك نع مَع (هجت )

 :أ|ردوثملواقا *رغتدعار فو دئاذأ وهذ اه كش فاردرا رمد اشعر“ متن وكر ره(لأم)

 ال ىدأ فاك ركا مْردياناعماو تود هميروهظ كي ئك لوا ةكوذ وت مذاَتْعَم لوا
 7 هكردريص مدانتعاةدولب انقماك ا م هسؤديا كلو وكري دكت ءاسابودنا نيك ا

 / ىداش زور لوارك !قونرداكد ماوذرب ىكح زف درا ريزر دجوقلا جانتفم

 ُ دضق سلو دايز كنار دتهعثربرؤرس نكل ماذا دبل دىت داك ا نب ةسرولوا نزف

 | تقواريز مزديا قلعت هننما دئلركت هضمووغم (مككديزال ركل بقذيا |
 1 ىلاخ هل ملاوز قالوا صةق هلأ هير تاع هدا1قخا ههودحن ص فيفا هدةمعت

 : مرد ىقس هرارخا أ ةداقسع تدارب ىك لن: هدكلإا ندهنلام تدعو هن دب

سرولو هنره ذو حضفايو
 ش ظ رورسو عر دنا ةعض تناعاا : تح هدهد عموديا ه

 :ىئداع



 ا

 .رضهديا عفددلي |ترمصنهديلها تااذرو لظ دج هلوانادنخ هلياءو سكه 1

 : كءد ىت ديارزرسسم ىرلاد / م ندهدامو ران>و ىضن الغان قرق(راج) | 1

 ١ ىسدرصتولا بوذاواقالطا هبل اعت قح حان صمهدداروا ضه:ند هدامون ىدج 3

 1 نالت هلناجانراددةسمنالوا ظوحلم ترفغم هدنّمحر دشع درد همس انعم ميجر 3

 | ىت دوارديربن دهقءاسم لورخ هك ( حانت سهو) رديو هند ئاغص ماما ىر ددأ]

 ندسداس عد ندا بدال باسو نكل روسكم ىلعفلا نيع خدهدنسكمإ 0

 ًارمذم ىايلع هكريد را مضءدرولوا هد.زو ملعب سد رداك د همسانعم ىدتكأ|

 أ هللا قب ((اؤطنقتال) ردرفكس أي اريز ردو عرش ىاضتقم هكملوا سوأم نس[

 |اجرو فوخ هيليق حار ندنربرب نازيم ىغكك ىسأن هبا نمادحوم سيد ديهتم |||

 أرظنلبق هك اردناسان الو اراو د بولوار دان خراكد ورب لوا" ندئغطل هع ؛

 ؟10/

- 

 ريك فريسكلا مظعلل حاتريس دب هفطلب ريسكسلا ,ظعلارب اح ىسع

 اردند>ورردح ارا ىردصم ةهئسانغم مجلو (حانري) نئلرف (ريسك )رولا

 1 ىراركت نكلرددا مج لوا هني ىدهديناعرصمن دريسك ( مظع)ر دن دهدامو

 |هدياناداشلد:هليفطا بوديارتسكربج هكدباش (هجرت) رذنوا ماحرتسا

 1 ريسترس ى ضيف. دأب هريبج بو ديأى د مز
 1 رسعيوزعيام هيلعريست د هنا هللا نم سأيتال هللا ىسع

 دهيوبس ردقلواد مو هكرد ند: سهدام سأب(ساين)
 ْ ندعبأز بان «كحرب

 ىعي رواك هد.زو برضا لع سد سدا ىراضم ندينان' بارو ىبسضأم

 اردهنسازعمملع ( اونمانيذلا سب ملذا )هد هيعمت تغلهدنوو رلد ديدر دلكد

 | .دنوو ردرات لوا لوق نكاروةواحوتةةمرضم ىالغسورو سكم نعراضم
 زال اطلب دياب ضنك !ند:سهدامزرب زعهئسانعم ردانو ليلق( نعد) د دون دوصتتم

 | ىربخ (كنآسع) ردموعضم ىلعفلا نيع بك ىسيضام ىنءين دياب يخش (رسسعي)
 | (قعي)روئاواريذقت (كلعرسعام لهسس) هركصن د” ماعردشغاوافذح

 م ن

 : هليسةعزك (نوقسافلاموقلا الا هتناركم نمأب الو ) د نما لاك ىدلؤادراو ىهب

 ندي لاسرراو نما ين اغكناحروهسأت قدام كوخ هكر دهدان هرلثا د
 | هحاوخ ( ق-)زدمزالىل القنا هاجر هيلكلان هد كفوخ هدضي سه دكي دل اردو
 ١ فرح ىراباو> هدنبلط أءد هل هّئسحرب ندنراةرضدح دندن ده نيدلاءاه

 ا سوأم هكدباش (هحرت) ردح و رشم هددش طظءاولا رش اله دئلثاوا لاد

 ا ٠ يسن موديال ءالب لك وهباريص7”تمزءرهدفءاسنمل ١ (ركيد قطن)
 عش دسم . 5-5
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 رغد ظردق وناكا لان ونأغ ا

 رسعلاورودملاورشلاوريخناب د نهم ترام كنانلعاو ١

 كةرسسع (رمسع) ر دالةبم ىبانعمر دلو عقم سا( ندتتا)ر د هس ىحد (لعاف) ٍ

 نايرج. هلي ةضكلاحره نيسهدالاراذون هكماذام نس قة (هصالخ)ردرعجا]|

 اوزي لرش ارش هسردياروهظريخركخاالثمنيسناسحارعظم نس هلكنا ردياأ]

 فصقخ هللاناسانماركاوردبا باعت هنن هةيلارشةكرداكد ىاصريخ هس هلغلوا |

 : هكتار دلك ددض#ريس جدزمسو رولؤأ ”ا كورلا اوس د لاحرن هد ةمقع نسرولوا |[

 | هقدلوا كلرع دكلب هيوش (هعس رت) .. ردترابع ندئولشو لاوزكترسعأ|
 ؛ ركب كرع ذم نر# هلاريسور سءوديرشورخي ناخما نيسرؤلوا :

 1 ررضلاو عمنلل تءاخ اهتاوزمج ررضالباعفئاهي ل امتىا :
 1 |هيايند ريش (اهي) رديفاكتنا ماهةتنا هدنول نكل ناكملا نع: لاؤس( ىفا ( :

 هلواكى فت هدياهبح نيسرول ونهدنق (هحرت) ىدكيتول ماكل هكر دعا ار

 ربسترس لاعوج ىدا دار نو < ارمذو عفن «ررضس

 | فوخ(نبجإ)- ردقلا نمودنافرغ نموه ةمركم مادقالا فوراع نيجلا ف
 أ نوجيانزو نكلرديابصن هجرك | ناردةدنل مارك ارد هلئااز مذ( تم رك

 1 | تمركمرولوا هرحا مادقا: هر حا فوخرولواراع (ةجرت) ردشلوانكاس

 (ركيدوطن) رديكرول روق هْعَص ندر دةن ديارازف مه

 ردكتملالهملا اهادص لاطاد#ي هءامظ ىز رقوةصن لهم ىسع

 0 هداثعمو نرد( لبتم زردبرب كلغف تزد رديااتا ىدرق ( ىسع)

 أنزو ىند نأمط :ىدرغم ردعجب ةكشاطع هدانعمو نزو( أهظ) رين اقيحوص
 |دكردتغل ى د ىمو شطع هلئارصق (ادص)ر دك دزسود كن اشطع هدانعمو

 ىنالور دكتم ) ردهدنسانعمو نزو ناثطظع نآدصو قلزتء ونص ى "اي 1

 نولوا فاد هعدج كح داش (هجر] رديلعأف كا لعفت نةرادكا ْ

 ردكر براس هعشج ىدتازوا هرالثىلاح لوادج ىرْزْنم و صه ديا بارتس

 رصخس ماضتسملا ل 32سم اود ىستكتس تايراعلا بوذا ع ٍ

 ىئايرهو فايتر دكني شيكدكن اب هكيرتو فرطهكر ديعجب كنج هلعش( بوبنج)
 (ىسنكت) زونلوا ديرجت ندانعمابون ديكو. ىباسء نيش قال ىراعردداىه.
 ردعجاريونج ىريعضو تنؤوم عر اقينوتشس با كعدرودنبك

 ىثيكنايرع هكرئاج_ (هعبنت) ١ مولظم (ماضتس)روخو ليلذ(لذتسم)
1 
7 



 303017 1 عة ب مج همت تس“

 || دمالتيماك ا كاوا الدو نابز ه.سربأ ( هجرت ) رددو> أمن دنس هعزك | /

4 

يط يجعلوا ابا ئعسر كنا هس .ةلغلوا قا ضقان ىلصا بولي زيهم أف ِ
 : هللا مط ىب

 إ| هنلوا 5 اا ابا مادا ابو هادا ا ْ

 ١) نوبت ىكس ىفاعمردندنا هلغافمندانع نالوا هنسانعم تتش (ىاعم) |

 || هيدش (هجرت) عقرشو ترشابمزكفالب هشيارب بويا شيدناتيقاعأ|

 ا (بدار ديقض لرصس هكهئسانعم برغم اًملطم هدن وب( اشع) بايح رد( حراف)

 : ىلأم) هكر دهن انعم ىدلو ار هاطو ضراعهدنوبو كى م كيد ىديروبر ديضام ٠

 ٍإ هكردكع درولذ !لث ازد سونا تايد م , دو>و ىد كناليو كنافد

 الأ راهسك رف هصن (هحيرت)  :سمالابنغتل ن ا يدل

 ندر اقمو تءاكش نذكلف هتبلا.هنسكنالوا بغاز هيفافملاغو (قعب)|

 ا

 ندةدةساةدو نتااخر هكرووك هدياريخ

 : :هرهس م ماس ام كح سمو يع هلع قك-ش اعمى ر

 نيودتوليلاشتسا» هرشك تن ولوا فاغمن دةيفاءر دلو عمم مسادإب ارمصق (ىاعم )

 0000 ساني ءيليرت قيرشرلا ( نيرهاجملالا فاعم ما لك] هارث

 : ّن ل 0 ارضم ىع ,شاوب تيفاع ىئغانعمر دبا طراغت ىنلاهدننطسواريز

 ا جعبازلتلع ردي ميكراد دل هن ) هيي) : ريكو شاوا لئاو

 : سسك مويس ىدليق ىف هةسخ هحن ناد

 هز ادد ٠ نم مانام 5 م

 رقتسمكل ازلواناو ةدنعشج هلا فوخ دج هاروت هسك هن ىدرنا

 هزم قءالداهملا سد ده هتاماءاذع ف حرافو

 : تا ؟راذانلانعصاو دهر دهدنم :و عم سا مقا تدب هول كن هةيلش هلئا مدعلاس

 رسشتنمالد ىرلإوا ارحم هير تا دك اديب نكما هذا عضه صك

 هر ذك موهوغص نم لانو هّديعع مدره دلا ىتدقك نم

 ١ ١ .هد,دطن تنقال خام لاهي شير عا ةكر دم أون ىنتكما كراثا /

 زافا مرك دان دو خالنركج كد قير ذكو رروس ىساةصاريزر دباراعطا ىناعنذ

 ا ندبات صك )دار هد (هجرث) 5 دنأ مص اهوذد نوم قكدربو كنا باح

 (رغاقطن) ردكنماهحرهز رديانيماهص د هش در دبامذ ىتسض

 رغظلا نم سن أف ةمو دعم تنلطدج ردك الدان دلا قوةصلا ااطان

 يحتم اعيد اوه ندعو .

 ىودوم ل دة هاد ندكمت رلزرتسا نيس اة صك امد ون كا( هوحَرُت )زن دثوعص( وعد)

 ىف <13



 ظ ؟4 ا

 زر ومأ هنضخدكب هنلوا عورشو ترزشانم ب روةلوا ىيدوراهمسا هيلو هر وشملادعت

 1 هكردراو ىهبلأ | قحزتخ زسرب هذئزودم ردشاا لو هليأ زين لن“ هريج هدر

 ١ بولزادزاو ىرح هروانشم هيا بامسا نالوا نودمدنيرادة جي دومدلقن ديدنك

 ١ هنو ةر وشم هلذانإ وسي هم .راوا نكمو ىدلؤاكزان(ىهالاف (نورواسشو)

 [لأرص زازي (هجرت) . ردشلقا ارداص (نه وعلاخو نهورواش) هدأ ان تردامم

 أ هةر هلاع نودفا زاكره زولواديييئذولو تبل وص لري عو هكتبا
 : رب لا

: 2 1 

 || نيتزمهرد نم وم كصارد هلياهيئاث ولك لع دوكسي عار بيج« (
 || ند لكؤاو سولو لّوخم هيانقلن أ يهستو نينلت كيان وحيا عفد ىتهاركك نعج
 لأ ءدفرص نذو 'تاغل نتك ق يضخ رولطرد قارههدقارا هكردتغل ىالقنا هبابه
 ئافرصت ةطاخا ليا ماك اذيغتت هنا دوو م عيجبر دندانسجت اتا رد روطسم

 || نيما ندية دفروت نعي نمؤم ىرلناندتهجو هكرد كود ىيباض طيلتنت
 : ْمْرب كر هةلاخنالؤأ فوصوم هلةصوو هتشا ني كايمحإلا رولوا كِعَدَو هعيدبا

 نكلردزاكر دزعرم د هدرومارك اهدقن انتتسوردئادنإ ازهب قيرطان هثملاؤحا

 1 نواشق امو لددوج هكيزدطوثم هنن ريد كنا هيلكتلاب ىدزع رل ريب د مز

 1 ىم دابا قرت ه:كيَنوأ ىرازانددع كناكحاوح هقد ةقيرط هتشأ ( هللا ءاشب ناالا

 : ٍ ردبولو أ (دجم) رلددردن دوا قده نقدا( هاوي ديدتعلا

 : .:رعيغت برد ةو دهدذ5و زمر دن مرتدهي ىرطاتدهاش هزيملاح رهادخ لوا

 || ٠ هرظتنم لزاندناف اع اجرةرظتن افرهدلا كضعنا (ركبدقطن)
 1 | رؤاواذا نم ني يا وسال كت كو هرج اها هلياةلمهم م دعت (ضع)

 | هحرذ هدئئقع تامه ردتزاش هتبر دياروهط ندكرب :هداشد نوم ارك |(ىنعي)

 || هن هللاريص هيدشلوا هدمكخ ( ةدابع .جيرفلا راظتنا ) هكلوارظشنمو تقرتمأ]|

 75 سيقعت ئوف لاسر د نسررريو ماوه دك .دونع هل. ةرطراطت !هدوؤحومدومعم ْ

 (هجرت) رونلواتنانع هرلنلوا هريلطو راظس امس .دزكىدحرفاريزردبا

 رض ظمؤول و! عت ةراتلوار طظدنم ع رظسم هحرف لوا نامز هسيارروإ خز رز

 .هرثا ىف ءاخرلا ن افرعص اق دع هنت يلاءاورطلا كسموأ

 سةئالاو لاومالا ند مه: صةمب مكتؤلبنلو (ِ ةكرشلا قاموا (تسوب (

 ٍ '(نوعتجار هيناتا هتان اولاه ةيبصم ,تراصأ اذانيذلا نيرباضلارنثبو تارعلاو

 هدهد



 كنا

 رعب دم هراكل يق نئلاجهدامركت قف هدرص» يوه »ذ ىا هك دمر ا هيلطم امم ||
 حالدالا بعت ىلءريصا (ركيد طن ) :

 ركبلاو: تاجا ىلع حاورانو «رهسلاو
1 

 دوونعم هدفلاس تدب » ( جالدا )ردوا دراو اياطخ هنسدق نب ثعشارعشو

 كاد ) حجاود) ىاع قملاق زيموخوا هد رددإباكنرحت (رعس) ردقاسو ا

 هركلو رد 2( ركحب) انتة العا كلددماشخا ندلاوز رديدض :

 ردت :ركمسبا رليا ب اعتا تياريص . ( هجرت) ردن امز نالوأ ىرصمدكر دي درغم ٍْ

 ظ رك تيفاد كمه هتساكناحاح شدزفرع ديل ْإ

 رد ذلاوزمهلا نيب فادي مها اود اهماطمّْر ,المن رب ينال ٍْ

 (رضض) كمر هن دام بولوا اذر اج هلبا ل هصريخ ًاتندعجو هلئون مذ( 3 ْ

 ْ ردع د نددعس هملوا زحاع ةدنلط هعران بازطضا ) هجرت ) بارطضا :

 | رديكرولاهرغظ هدنرببارا كزعو |[

 رثالاةدومجم ةنفا صاعق ءرخت مانالا فو تدجوىفا ْ

 غران هنقيةلسا دك اشن(رثا) رولوا هيلاح ىغدلجهلياا دمِِسَوْوبَم( مايالا فو) ا

 قارا كةلوم تاّككاذك ردتمالغ هنن زو ع كدحورىذ هكر ديزي ىناشنب

 ١ دضةهرعو هدهتن هدنول نكل ر ديرب را كمَواَو دوم هوز رد[ ةرثا ك.تاكتياكو ١

 نوجغاربصا» ةيربقزب نكس اراوءزبا مدرع مدلوب هوو“ (هحيرت) ٠" وشاف ||
 رثاسشو ردت اع ىنارحْ ل دهأ

 رفظلانزافالانريصلا ندعم او دع هنلاطد ضاق لح نم لدو ؛ :

 ىدلتاتنواذامو تمزالم (نءعتسا) ردها ندمدع تافو متاجخلم(لغ) ا

 قرتصدو# بؤ.ادا ىجد مكح هكر دقو هداءولطم ها هجرت ردكعد ْ

 : (رخاقطن) رهط هناحاخ هيلو هليا ب انمصتسا !

 : وعن دنو تقؤ ةل ها لك 6 ريف : رسعلادعش ال ا ةريضأ 0 :

 ىلك نو ؤيض ال انتم فن درتش عا ( رب ريملاب اوساَوو قالالاوصضاونو ) تن و
 دور دب ةنو هلق خف رديأماسهتفاى قمه ا (اًريسي نمدنعلا عمتا) لذا ةيصوت

 ىنسادضتتو تنقاع هددعؤرش كراكرب سبب ( ريم دنا ) رواكى د «: انعم كالفوإ]

 |ردودح قاوارمس نبع ئافدنا كنريشع (قعم) ردندرباذ هكا هظحالم

 عحاو هدصوصت تقو ئاسلركو م ىلج كلاحو تحامير هو ردرعص ىبمهيأمرمس :

 ردازاؤ كك رزب كاع رهو ىزيددثرب كراهَر هو هناا نوه مورسالا كَ واوا |||

 هلراهندك نالوا دع قداضو لقاغو شيدناتيقاعوءاوخريخ هتيلاووظعرومأ



 خو

 كااسع الثم ىحذ ىربو ئدلوان كم ئغالازا ندهفرد كنا هلمحورب ىدريت |(

 | ىحد ىريورب دمهرزرالزنةنذمارارئاس هدهتةهوب ىدليارودن دئدابع ىروما|[

 | تيلسق س هعركتم (نينمؤملا بولق ىف هنبكسلا لزنا ىذلاوهو ) حد ىربد | |
 هنشلك للا ابو قرق هسيا كلاس جافره اذكو اذكريد مدمهديا لح ىسدتس م
 نر هرطاخةدقع نالوا لدكشدخ ادعام ندرطاوخ ىرلك دليا عفد ىتيلح ١

 ىرازادشّنْه ٍش رازدباتيانع ىاج .ر ندد يم نالواتاللكشملا لال هللالقنأ

 رديانانب ناصقنالب رربررب سولو عورش هتلح هركص بؤديا اعضا.هلجانأ |
 نالوا غقاؤ هنضشابو هني ددكىدنفا مش هدنعفد كاتس هرطاخ هسيغنةيمعطا الثمأ |
 نولؤا قصاح سفن نائئمطا ندنريث أمت كدكرانبم نمةث' دبا لقت ىلاوخا ضعنأ |
 قذارع الثمىند دا يعاب ولون تيل تق اهر ن ددرطاخ شد ةرئاد اعط[
 ىسانعم كتب روقرا هحت افيد هيلدا عقاد درب بوريدتب ا اضةهديلاخ تةوأ |

 | لئان بارع غن هنتي انعىفاعم فوت كبو ديال ح ىتد ىنيريبسغت كن هني زكتئاد| |
 | هتشانمراو هند هبترم نالخ رولوا لح هلئا هظد الم ىذا هبي ةدغد بولوا

 كسل ردندنعاونا كنهيسدت توق ةكردون قكربورخ قداكةةرطباسنتا |||
 | هلازهجراتلوا ذود وم ندزءآربمرخا ىلا: هللدجلاو هللا ناش مكي[ دسم دم ات |[
 | هخيوتم نوردزا هدن سا تالاكشمه لح هانا ملم ىاعذرب للماك مش بؤيقدا |[
 هئيإراك سكره هحتاملاد غب رلزيد نيم نإكلاتس هدنساحر همادتو هلت بولوا |[:

 | نكد نس هلي ازرع همرووا بو درا زارتح ا ندرظخ (هجرت) رولوازمشخنم :

 000 ريخأت هع .اًرملوارو ذعم ءللداىزبع ا

 | 7 01 ريسفتو جالداب ارذعلئاف اه هةواتغام ماقم ف لتتم تا. |]|. ٠
 ردكعد. ركل عضونمال دنت أر قداهف ( ركل ماقمال)ن دباب ىتاوارد هلع (ماقم) || .

 | هتسانعم مكل ةماقا الردهينديزح ىععردضم.هدنتوالت هلغذ ل ماقمالو |[!

 ْ نكلردسك هيلاطمهدانتعمو نزو هلوانعرد هةسانعم نيسرديا بط نس(لؤاحت)

 ا جءالدا حد(لبا) رلد ديد :ردظوملم هليحاع ول هدد طردهداملا لرثدم هلياهليج

 راهظا هدانعمو نزو ءالبا نالدا ىردصمو ردعطت ىمدزمه هلغلوا ندا ||

 .[| تدش ىنعيمد هرج اه (بسهت) كك هدنجيا:هصك هقيرطرب (جالدا) زدراهجباو
 ١ ردكليا دوصقم نروص تعرع ردم وف تقو هذررع راند هكدد تنص ترارج

 | (هحرت) - هسرولوا هليديسلاوحادئاد ثركارو أ دتر جه لقنءل عرب ندلحرب |[
 2 ةينحتتتس د --ك

 ماعم رم



 <؟عاآلأ

 ١ ا مهافاو تعتسي ناو)ردشخاوأ هدافاهد ايلا فرح هدةعرمصم (اهناتعاؤرذعب لوق

 : نكح ىمالذهكرددهضسض ىخد(تانغا)ر هندءذام ول ىبم هعزك (نينيتعملا كي

 || ىلا هوجولا تنع) هكر درسفم هللاتاذ ثنع ندهحو رذاقلا هزاكن الفا |
 ْ ريصقت هلباذْحغ لاد (ريذعت) زد دهن تانا نوداداسناو تعاطا (مويقلا '

 ى ةئتسارب راك ردهإو ادد نهاردطوب م هئقناس ( رعش لأم )زد هنسانغم|

 أ | سفن فرصو سفن بصف هئايصو نيع ب صئورظن .سمطم ىاوذاذتا بلطمأ|
 ْ هد: ةيزط بوليكح رارعت هحنو بوارعواهن دردرب رغتو نيغرابرازه نسرديأ ١

 : | هصن ئهار قاشم ىيدكح هدرهاظ كدلهاتع رع هيهدلب ربعي اوي ولو سد ا |

 || ىوزرآ مزال تاذو تعفرو لزن:و ىلعتهدما نه قد رطذا ذكر كر الب وراغاط 1

 ْش (هجم) ' رديشانن دنولى :راك د يدر دكمكح لان دناه- ىباتجارو دتلطو
 أ .ريذعتو ركنا غضهاو هللا شقول شدن ادهب ةكانتهرعا تلاطم عاونا هار هشوربا

 5 رو ذععزخغ ىلع رح سناف د 10 مع رعقتال كسه رطاخ

 أ[| ضرالا او رشنتا(لصخم لأم) ردرساند:هلءاةمهدئسهعمَص لعاف(رطاخ)
 أ | رع لاح نة لئاممريخراكرب ىكسفن بوديا لاثتما هش غاهلبا ظن نماؤغتساو |||

 || هللاربخ حارب ىس نسر زاوارو ذعم هير عرارحار دد عراك لاح وتهكة ضر ط هنأ
 أ! ةيفوص( هحضاسإ راو دناَلغاش ىس هبارش صاربا وهو نئةنالاوروكهدبا لو غشم
 || | ضراه هركف مرحالد هكرد سفن ثداوح نالوا هام ئراكدئدرظاوتخ َكَماَرك
 | غراف ندولجح كئلقدكر ديراتةنرطةمزال كليا ىن ارد هيقافا تادراو تالؤأ
 | هماقح ةيسفنا قادراو هلبا ىقهناست هيقافارطاوش س ردلا# ئدلفا

 || قحده قح' ةدبا ىلوتان ندلد ىرايغارقيجدوس (ع) شم دفاتسا هكرولواعبال
 | هركصن دنؤ امن حابص :نوكهعج نوار ظاوخ ىاوكت ةددنئ افو ةشاوا ءقدرط
 ىسارقف هكر داو: نيعم ضاخ ساجرب .نوذا مراسم هدنما تفئاظوودا ارداأ[
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 | قو وصوسأ ادا نكاراز دبا ضرع د نهر طاح نالوا ىدؤنعص تعد هنديشلا 1
 أ | لوا تاغ لود ارهاب بوديا سفن هنعفدهنسزا لكدزك اؤرديا عفذ ىلا هدرهاظ ||

 أ أ رودلوازيهطت ندنائلق.ايسنم ايسذ بويملوا ضرناع.. ىخدرب هنوإرد تكلا
 || دو-وم كاناض باف ةركصتدةارمث ا ةالصوو اكد اودازوا هذة دلو انزوكلؤاةكاتقفا |
 || هرافغتسارا دةمزب ىل هله هدتس ةداص* شد ىراظ رار روؤاهن هقرانعقو سنا

 : تؤيدنأ ضرع هدش  ىلو «رطاج نالوا ال هس زيهد ئسربم دعد:رار دبا تموأ ذم

 || ناولخثوديازومظ ىتدزرآ هاسنفت ةطاعطا اك هدنجا هتف وف هكر يد الثع

 1 531 و



 ٠ع

 : ركعلاو وغللاكر هزت اسو 1 # عمسمو لعوذ نانثا سانلا 0

 ردندرؤد(ر اس)ىدتلو قناني ودت ليف ذح فرحت هركصو هكون نكن ىاد(جاذأ |
 : اريد ككو بؤؤلروط كى در د ركع هدئاذ ىو دزوريم (وغلا)هنملات هيبقي هكق ترا ْ

 | ممدكيكب ا!لدفاص' (مالك ةلضنل) زود ند لهم رول ا هذزل بكرسو لابو غاب

 . هحمو مود يذولاس ا درد دك ذراد ىلهاحنآ شعوب لعد دوشارعد تقرعمو

 ظفح 222008 نديا لت ندرلذا ىت د: ىرتؤر دانإع ىرب ردعسف ىما ناسنا |[

 وهب طيح دن (ياقلا جح يمض نم مهاوسو (ع) ىسادعامندرل نار درلث دبا هطاحاو :

 ردربخال كا ولو زوط نال اه نيدشياو فال كنه علت ميامزتروظةاميقطراجتغلا) ضش
 ْ لاعنالخر سانلا زد شارون هدزاغص عماج هدم معمول هكر ذكعد ويشكل اب ْ

 ااةةدينع

 :ىريرد>وأ سان دهدش دي- نالوا هددسقع كناودجعامها وساع مدرج ال و معممو

 لةياكيتكت نك دكلاهو تبدحاش نجران دغافإلا ندطع ئريولاست دهاا

 مكونا ته ىلاعت هاب ةنلكلؤا دكرا ث مرونس هدربارب.: هسو)راش روم

 طفح لزؤوكن يدنكم .ركضْؤمإوا ظفاحو ىعاو كرت ن ىلاو هياكب دي دح ندري[!
 هللأ ىلص هلنالوسر. قدص هيلياتياورو غيل هن ىسك ن الؤار داق هب هطاحاوإ ؛

 مذ مي او جس وسيلاء غب .رولوا الخ (هجرت) ملسو هيلع

 ' (رخ قطن )رض ندادخ ىداذادردو :

2 
 | ريوغتبهشماهلصاو ى>ويدتمه ماجا ايءرملا غلب ال هج

01 

 2( ينو كاوا نزو ءابامددعومو هيةوف(باتعا) ٍناتسيوددوخاب ابو ْ

ْ 00 

 ندا (دوغ) زد هنسانعم عاوبا هدنوب ردخاش نق ىدرغمر لقا دول (تانغل)

 ضرا زدهلبان ون (دن) ىكخ بشن شن :او قل دا هدنوير دةور عم هشسانعم

 ندا هدعرك ظفار اك يد ه«:سانعم قعرطي ناقش ةولهديواور د" هع شر

 دوادإ عب ةاعوم تب هللا ماددتسا د ةدئارد ريسفم هلناريش : قدرطو ريخ قار ُّط

5 

0 

 ح

 ْ ةلاتت ديرو ىدعتم هديشالت كردي درداولوب ردبدعتجما مجد مزال ) ماخا)

 مجحودقم اة قربك ىمانعم هيلوا ىرآت ثلاث هكردلا تا ىبكتيكاو تك لوا: مزال ||
 قمر اماخعر هبا ةبعم متدقن(ريرغق) تعز ءوادضق ( تاه )رواد ق 30 ْ

 رد هتمةكردررغ عرب زغت هرزوا ىيندلواررةمهدهقد عورق ةنكلردكابا اةلادلع ش ْ

 زق اد تداول يوم ع ىك ق وطي هيو ىبهنست مناهل 1



0 

ْ 

 ياسو ب ولا يبو ءاوا كو ْ

 بدكم ىدلاكهريك ىف ملغلالعي يذلا ل همورخلا لع نش ةنلاكم ةرغص ىرلعلا لتس |

 م
 م 7 . م

 : رغصلا ف 3 0 هيت 7-5 كدب -_ ا 00

 ] نايسن ى رانا ارادت هديل دوف تهو 5 فراعم كاكيدني لدعم

 0 ىدلال دمر ضروما هكوديا جمب وفق مادو ااا هالك ازال ماما يرش

 لعبا وك ندلكد نكتساينادا ناناوا ٌكرادن“هرك_صن دنا. هكرولوا كبهدوءاملا ىلع
 أ [ناطدش 6 دبا ذو شااينار الوم جيانا دكر دنويكلار دارب

 : مضافا قدمو قصامىعد هنحام نيدو قلعم هب ايزي ردةورادةمود>هرطع

 ]| تقنهار اطزنش ( غؤو ذكرك لقا يغاروت بلال كرم دكا قاانو ادلع
 تناناج تذاولع ناناذا لمص هردغا توأءض س .د ( هجرت) نديم تاطرد

 ا راف سنك هدلدةحوارولزا

 : ريغلا ثداحابيلع فاي الو دهب اهرئاغ نق ياازوتكلا ىف

 غلام نآلزاةئيذذاقلطم هدنولر ارب د مخ :؟هَِمَسَر اعَر دمع لنك (نونكا)
 : اولا

 : 8 © "وسو أ ندعم هسك كورد هن نوذدم دهر ف 2 نو سلفا اكد اللا

 ا ةئيتانوم زا وقوع ىف نذنأب قىافاوغتو تدان ىغ 1( )روناواقاخ

 و 0 و هيجم دك( ريغ ردفورعم هر ىد رغم دعس( "انذ)ىكدنزت
 ٍ ساد هرو:و تصح م هعوج ناد لوا(ّن عم دونا ندنتسد متري اغمودتةلبا

 ا ريغتو لدا ةثداخ نذدكالقا. | كود تو نامت نادل اسد هكرتد ةنإوخدم

 : ناسا اناما رده .نخ 00 (هجرت) ندِق هو َْق ةوخ قالوا ىراط د اديفةضراعو

 نذكن هرب و نا ه:نتاخنص نو دزكت ةركويب قمعنرتآ

 ةقرسلاو خان دلا نمرق ىلء قوه 5 مم . رقد: تازاذا يدالا نا

 : كعدىدلواهديزغل ىددروسىغئانا قعي لاد(تلن) راو هايم لرضا (بيذدا)

 دير لف هةر وكذا تنل !مادقز هدزتايز ءاننا ويعض قاز لاي وادومديا فال لز

 | (نن روز كح ظة-:كء درشودنذلا ىدكتا(ق و ) ىكاليلاك هرسارؤتلوا

 ٍ نزتتكر لع ننايطا فوزعم زد نعم كنامد( (حاتد) ناهعشو دب جك شارف

 تس قوما و ليسجل : كرو (رزسإ)
 : نود(هحارت) رندولمكساو ىو شرع

 ' 71 مشو دءرزوا مارت اربرسو اند نشره نهباك ازا نانز قانا هوس كئاذ|



 ١ 0 ا سس
 ]| بردكانر دران (ىظن) راشعد هكزاغلوادا دعت قايفس> كطخ ندطخ.ميلعت |

 || ثوروم نجي ندا ننلا نو دنا تفلادفعم ندرس عتالورد قييم هوي نذرسي |
 لأ ناوخ دخلا نيشناج راي دلو اذه نامز ناك جاوش هدنة ضدوإ هج نانانآ ١ ىدكد

 أ ريقفون هدنة طخ ميلعت ويرد هقث كتليازار مزح مرد هقطانن الل لشن طيف |
 || تااسز بنصصم ةتاخو تي دةءحتاف لسور دما ارب رخو عم نيعيرا ثي خرب أ

 ل ئزابهرزوإ ق لوا ءزجمرب قيقلادغب ىراةيلعا ا ىتد ىراب امج تيل هيلع
 أ هجادوزماقبطماننيطاطخ ةغق ىندصالخ كني ىنيذلؤا عفام قمتانأ
 أ دكردردصم ىكرك(رغص) ردجيوزت ىرلةخىينجواوو د, لق هدول ليشسيأب |
 || نطي هكردراشأبا بيزت ني زرع تدم كناتنإردكلكو ب ىربف كلكجيوك ىزب |
 | نواوغلاب قهارم يبصواطفلا دغيدا لطم ديلو ءدةدغوطو نينج ن كيا دردام |
 أ هراثع هتنهرو لوك هدر قللاف باش هدندردزوؤاو يف هركص عالغءدنشاءزوقط |
 ريشا هادئا تقطو هللا تع دشكم رلزب دى اه يش ةافولا ىلا ره ءركص حدو حش |
 ال رخأتامو متنقتام كو دندتاكرب كك دح كدا بوتلوا:بيقات هذالعا »الموت ددلا |

 | ىرغص هكردربش هلكع دريغص لد هغول» كيصاس الكاري عالكلار درو ةغم ظ
 || نكلر درهاظه د تاني دكروا لوب تيلبأق «ضاره هلغلما نهذ ىلاخ هدئلاخ
 || هنيزاوزز هسغوب زكا و ئشاعد كتنزونا ضالعو و دير يج ىزلذراعم لصق
 أ ةةتاوج ل أوس ندتتلع كراكرب نانلوا ارارد ..لكف ىء(اعك] ردقمافا هيده
 || هفاو ءام كار دايقةسم بصان ىكم ال شودنو ا تدقاع ركز وتلؤاالاهعّجسا

 || نالؤامسنانعت كو صزوك(رةت)ر ولاه هوزوا ودق بازغا بوذبا تكن دلع
 1 ا يهددون ئتاؤل رق فاكتر يزز هني دوور جدكو دعزاضم نيو دجمفوق |
 || قس ني نوستغوض ىيذوكك انغت قج راريذ كذبع هللارقاندؤلوإمزكن زج |
 دك ذ ني نعش هنسسغوص حر وككغد(كن ئيغةزهإو ذكعذ نوايا كانو ظ

 لضم نفافروك ذملعف سير دتنوض-«؛ىدض كنار دامك ندني روزسم 1
 ييريتعم هيدا + دتوابضالدالو هلا : (هجرتإب. نذندياب ىنكيا لزيسكو ضدرد |

 لَ زبك ماكنت هدكد ربا ىعشتب هديا نذر |
 أ رز لقلي نوني هاون باد الالتفاف |
 ءلزاكربو ىلزوا تالاخز (ناؤغنع) رريد لاضم هكرت هكناتسادو هءاكجح (لثم) ا
 رضصقفر مسك( ئذعإلر دوا ذا: هدنو هكى ك .ىماداتبا رج ت دمال ىف
 : |[ ىددلوا ئيدحرد ئدفدرد كنهئاسنا تبناه هكىكتيلوعظ قاةجوج هلل

 ا
ْ 
| 
| 
1 
| 
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 نان تاهو قلخ ن سح ةكرد عاضؤاوراوطا نيك ناركم هسانو لاس كنامزدام أ
 ديراب رب كناريدو طاودو تاداسوب اذعو تقف, نط حشو داتساو نيولا قعد ا

 هركصلرل امادةياماعطلا لبق دي لسغ الثمن هالو هذافا ىراتواغتةدهشتس ||[

 نزيخ هسوبوؤولر دن . امضندالع هن هءوسؤ دك دايعو دنا كر داصتسا مياعتئرب :

 رلهدنإف دوت هلي رك ذ برعذ و هلئزب ىزب ني وا هقن دلو ا نكمهدةخاح ”تقوراناكدأ 1
 هيلوا هذابزن تانكلك د يؤا ىو هديرمخ تقورل هسع .ابرضورلا اهيمكح قلؤق :

 ٌىرومطظ ىد-.قاطأا هدصاو:ر درا مروس ود رددجو مدغ قرذ.طقف روذلوا :

 كادت” ننابا روم ظ دبا ند معا تولوا عقاد يد ةيضدإز نديدج ؛كزيض|]|
 ىاصع نولدردشمةمج ندم لكم صخشت.نال وا: زل ةءلخ نوأ ١

 . تعي ه1 راب وسما رجا 0 كنا 00 نط نفاد :

 ئشاتندتقلا هل :!ناكدوكز ودنؤوكو ناوسن ل بتكم ارثكا ْ

 نمدنع ئأرلاو لّوعلا“ئيرتفيكو (رعش) ردن اان : ىجارس ناضمتث هن . راتقعأ|
 يركن . راقس يو تالوا هززوا ىرلامان ل دالوا دبل غط ىلءو ديو ىدالع جدري |

 نييعتا بهل اقل نموةررولوا تيوس: هزاسشماو“ توديأ ةينهي مل هللا مان لووك ْ

 افحز

 كمزاول ور ديارباوطت نابش رك 2 خويشا دتبادكر ديسكم ماعطلادعبو ردك ري

 هظدذاع تادقمراو هند هنن حاف اًريساه داسغو تسدنا الكعاو دنادت اطياف مانا

 مددجو درا دهاز لاش ىتءت ندن دانع تظاقورذش ال دنيدلا ف نزتبالدكهنلوا

 ره 4 هلواط لياسة ىلهوكمدس دأب كذديصو هتاوا: تنايص خد ندقلوا

 رناج اعطخفيوذتو بربض ماطغلا ل .ةىل هاحر دا سمت و ار:هدئس هسود كأن ني

 نأ هذي نع قءاواريخ نواز ام زداضذا ندسهزت دلما كنغر < لنا لب

 اكدلو واق نادشنع اصغ كن صاتش برش لح در نتن اود رجل نانا ندكنكد

 تا'ليادسلا «كتحضردلا تناوزو :فد ارش * ثب دحرت هدبابونهد أ طونم كلام ماما

 تدئدهززؤأ نادذنض نالوا ةداتمدد ىءا رفعت زعباكاارب رردراد نم روبن

 زد تؤ 1 نيدكما نين هرلث نبأ نأرذظفش ردشلك هد دن هكر نالوا اح

 ررولعت ىانثان داعمدي دشربئرن ندنراكذ وكس كم (هبيع)ر دخلو اهدهاشنم

 كل نيب كناوأمواصوزدوك ترافؤ امال ةنجابال نايادارمدقلا ميك

 اوضح «ناليغو نايبض ما هناك وج وعز هان اييصلا لعادا زج ت( رعش)ردشعد

 يقكيلو ناغلوالد اوك هذك داليا ريهشتدلا عيق بقا رينإمز هعانلا 1 ري ركنا ||
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 0000 هبيط تايح لةيحم هنبابراكنا ودل! قيقس ىهلا لع هكهتسكر( قش :
 ,كلهدنز نوحي كنا د هيضوا ل صاودي هن هنأ تابح قلخ هكون لطرد هدم هيلا :

 .لوا زاريد# لواردتيم هيلواج هلا قحرلع 11 (هجرت) 'ردقو أ[
 (ركيدئطن) روبن تدوأن' هضلواهدانندو :

 ظ رصبملا عيعسلا لج رلا ةروبصٍف. د“ ةعجلاجر | نمنا خا - ع
 | كناهنس انعم لغوا نبا لضاردريغطت ة هليااندشو عفو سض (ىب) ماهغتشا ٌةزمها |[
 | ىكىيدلواوخ اووي اهدنملما:خاو بار دواو نالدالئاز هكردون ىلضا“ خد[

 .هع«رو اريزىبك تخا هدخارددهاش ىدلك تنب ٌقنْوم هنغيدلؤاداو قؤذخو ||
 ةدنوجب خد دكونةروأواداولا فو حتتبلا ىرك ذمكناالازامول قححال توبات ١

 | قباردتغل ىرسكو ىكف كنهددشح ءامهدن ريغضت تاو نايات ْ 1 ىلا دكر دهاوك ينيدلوا نبا تجي حن داك اردلعف ف زور داب ادىرلكديدتاوخا

 | هنلاعحا تيل وعفم هلعفرب انئموربكم نبا هسلؤا حورتشو مست قافتا:هدئظفل |[
 قعزقيلاقاخ نمناصس ردناويح نالوا ى ابداج (هعيج) ىدياراو لمح كعرأ]

 ةنزؤك٠ توديشاهكردراونا اويح ْمِلْعوا ىاهدءتروض لاجر(لأ ام)ريشلاةرود |[

 93 و لغذاغا (هجرت) روتلوان طناتنناءلغلواهدتتروص ىثشك

 زو رسرلد | رر وكم هر دمشيا نانا قروص##هددنعمر دابراج :

 رعشمل هس دب بدصأ اذاو هلام قةبزر لكب نطق

 ١ تبدصنمو ناصقن (ةيزر)ك عد لقاعق كذ ندنسءدام تناطف(نطف) |[
 | نآعذا بويلكا ىبدصم ناكهنن: د نكلر ديا ار داو ىهف فاصقن ناكدنلام (ىنعم |[
 هترخاو هنن دائاد هكردكر كسكعرب ىروط كن ه:سكنالوامالسا لهازطا |[:
 .ىد رضم هن سانت دكا هيلا ئذار نونلي اناغماو تةدد دي نالوا زمضم |[
 روما ىرثك | كنج لدا كرام زاهد: دحملبلا ةنحلا لها رثك ارب زهسرولو ا |[

 لاوجاو هدامتع ىحانكل زولوا خاض تةاسو تهالن هدنشاعم ىلع هدانند |[
 رربإ دكتبيصمره (هجرت) رولوا تطفو تقد بح اضو فاكس :ومهدداغم ؛

 ص !قطن)روعشي م دلو ارولوا تديصم هسربا هن دهرول شوخلدافآ !هلام[

 ْ ركلا ف لانبع يررقتاجلا د رغصلافباد.الا ىلع نإ ضرح 1 .٠
 هلمهمركاو ردكعد هليآقد ىشتو تمعرُب هسرولوا «عمىرخآ اردرما(ضرح)

 (ني:ب)رولوا كءدروبشود هيدرر ار 7 مصر نولَواَقَدصَرَحْوَسدَو[هسرولوا ْ

 * أ ىكلن :وررديعج كيدا(باداز رد شل زانمدقياتد ىيصفت كرا رد ئصنم عجب ك نبا

- 

 دأيمع



 ادام

 ٍ هلئاب دوعن ل د هناميا باس قد اهم هك ىك فورد مزح هزومأ: نالوا عرش الخد |

 .(هبقلم) ردنا لاصتا كلوهتاتق قدابن هكذا (اطخرتننكت ىكدوردبأ هدمسر

 ا م جب ديس حرج

 : وديا عبد عبد مَعَ هكيدلواروعأم هعفدرب نامل ت ترشح دكراد دز انيستا لها

 : مهل م هل وكيع هر نامّر دع ئدلاذخا 'نتاسأ هلل قه دبا قدر 8ع بيطا ْ

 ِ ندنمكحىذلبارا تخائراثا هن .هد5دلوأ سها هايس ن كاشعاةتشا فولوا |

 || ةهدشنخ تاكمو مصاو لضفا ندد <زاثوت هدممط لت هدقدأاا داو لاوس
 ا نلقى ءدزلا هكاصوصخ قديدرل رولؤا 0 تا ُ

 || هتشا ردشاوادراو هلكدسحلاد سف هسفااذاو هل كدا لص لصاذا هدنقح
 | هرملا ف نيرغضاب ودا شعد هيرغصاب هرم امنا تريصن .بحاص ىديعم نوككلا

 || تولوا نديد.ك ىند اتى كى رش كناسنا قدتلوا لاصياو فذ هدئريدقت |
 | كمدخ هضاروم (ع)رولوا كدر دندترارعغد تاء كياضعانالوا هذيدْنلو

 انردك_!نا تدستو رب دة: ساق ردكعد مر ديا شاق ( س قا) لم هناد هه

 ْض نانزئك ميِدلوا يأ رلا فيعضنب ( نيتصالخ) ردكسءد ىدلاه ىتاب (رتغ)
 : هللالاعتَو قجح تناجع ميلي ادا نه :ب تيبلقت هلم> ون ر هر دهام 9 خد ءانجو ا

 اأ| هنئذامنامز ىف" اريبف م اباوزرآىزاغنامز ىئان ن دقلوا هلي هتتشا ىدتكمم |

 || ىعك (ىابد) مررقيج قيال نغيدلوا ناناد هغلوا شكت رح هليا سايق
 | شملوا كاح هلاح ادبل# ىتاق دئمكح كإقة سم عك د ىةامراكسفا ةدادلد

 | ىعاقوناسل مدتادبر (هجبرت) اراها ىطامهن لقت سم هندجهدئامز |
 ١ (رخقطف) دازهراو مسايقهب ىضامىلابقتساو لاح دجهليا تربع (ش

 رويقرونقلا ل .5مهداسحاو دع هلال توم توملا ل5 لها فو

 || ىقاخ تاءوروءأمناسنا هلياك لب يكنوج ىتمادخو كنقااخ( نذنتستن)
 | دهسا فصتف هلئا ىرود تايد هحزكا هل واروهعمتلتا نافرع نالفا |

 ١ هب يرهاظرونف هكرد را دودعم ندانتوم هقيقللا ف ردقو ىرلد ؤذعم تانح | ظ

 اةًأدض كنوي نالوا تؤلطم ردشغاواوا تعا ىونعمرف ئزاذ لح مدقا نَدلْوُشَد :

 | ل” وماوسامو سفن لان ديرود تومالل رساؤنو# نال قاوم ةكرديسكعو
 | ناك راثلوا لخاج ردولوالوا ندزلوا (هجبرت) . .ردقلوا مويقو خيرهظم
 ا رو. هرالثاىداسج ا لوا لوا ندروبق شفا

 ا نوشتروشنلا يهل سدلو "دي .تينملعلاب ىتغمل 1« ىمانأو
 آ ةصالخ )و دهكست تنم كل كمل نفد ملعلابو عرم هول هدنل دبل وا عرم مم

 ب



5 

 قانا

 دالو ريش رب هك اند .ركج مدر داو تمكح ليلي ءاسأ سد (هجرت) را

 ' رادنا ناع
 رردلا ىداوناهلعىرادج روغالا هتقطتتساا دا تادف

 || ردثتوم ئطام ( تقطنتسا )ردفوذحم قطاعو فوطعم هززؤانناسل(بلك)
 ]| هلمسدمس .رقنةاسو ىمهدافاّل دهعهدنو (نومأ) كن وس قاظنتسا ىردصم

 ال| ىستالْردكع دىدلواهدابزر ديضام ردلاعفا( زا ) ردرادكاو مومت دوصتم
 | ددفركم ندفيرش عرشةداجهلغملزاهدعس تزوص لريد عبر .هكودفورغمابر
 || بطهدها نزله سد ىرشروددعربدقاواتتهمفوض ككند ناو دورك د(تعنإ)

 || ددراعج ىدباىهاونلا نررذلار دفاضم هتفوضوم (رودلا ىهاونإ زركد ىظ

 لش(ع) هكردراو ماقد ب( بختت) هد ةيعةرجكو دوم
 ا نارتعف ىنمديروش

 ١ أ هلمس لوا هّتشا نولوانعس معود رد هزوس ههس هقطأن رداعار 1

 || هكرونلوا لايخ هيؤيو نديا رظن عض ديراو يه ةباسهي طعس اوك .هساواز ا فكم
 : لواّىح اصخو تعال لاك بولقا تفاطل ناتسركت هصغ معو م ههلدّطوط 1

 : ندفلاخ هناغلب تداعمداقتن عبطودافو نهد مد رولوا 2 ويقباو ةْسآ :

 || ىرالكشمرديالج بيع مان وج لتمكح هديا قاطنقسا مبلق .٠ (هجيرت)
 ِ ظ نائئرازهاوجزايا

 8 ريا امادوا ذه لئاساو كاجرلا ف ةعماب تساد :
 : ىعكره .هكرادة يك لوا ةنرادكف.كن هلمجمو هدّقشم ميمو هنارمسكا (هعما)

 1| ةلعاقم ردولعذ (لئاسا) و ديشأت ندتتناجو تدالب نكاربد ساينس

 سابا زحاع ( ةجرت) ..:ىكح لئاقا ردماكتم س# ندمان[
 رايتعا هلاؤنس مثبا نذهسكرب عاكشم هي خ دن دنلاؤس

 ْ ريغام ىطمدقانب ضقاد# ني رغضالا ترذم ىنثكلو '
 1 رداقه مالك ةراذاهلا هقطان توفر داعاف نذل اعذا هلا همتم يدق (برذم) ا

 ارد هكضس ىند ترذدم هللا لامها ىنكتانمللاؤتفالرب دناسللا برد د هي ةحسك

 || ىد ىن هصبقو هش قاضوارتاسو عقضمو قالسمو قيلذو نسل كي ترو ا

 || ى-هغيصديتني رغصار دشليادهعت هليصفت رانا هغللا صياصخ هكردزاو |
 | ردةووضعرغضا نزلنا هدناسنا هكيد.د و فانا نال دانه ندزلئارد ةرزوا|

 أ أ رثثآ هتاوهو تاادراو ناش تلال لاك كناشنا قح وذم زملازيتك مزمل اربغضد

 و 0 « تيكن شادو نابز دنا ىادخناحدض (ع)ئكق مهو اهل نياك ودنا

 .فالحو



0 
0 

 .نولوازجاءمدكليا حارختسا ىفا ىنعي زايارظن هضورعم سها ( ىلت الإ ةعسا] |:نالوا روتسمو ءلوكشم (ءايع) ردكع> ىدل نابو ىدليا هولأال :(تقربإأ| ٠
 | ةسشو ددكش لحركا (هحيرت) . زقان ل يديس قملواس ونأمبو دباتاغماق تقد.|[ |[

 | ١ رادفريخ مشجهسلاهزس اعمدة شك كنا يك هابتشا سلوا ضراعأ :

 ْ :ريعلا ماسح هدنرب ركفلا حصر زتركك ىدح اورد سن (ركف)ر ذرب ضر يضاح ْ

 1 كتربع ىكر كف( ربع:) زدكعد هوبسج روما نانا هراثعا هكر نهذشن :ئشد 1

 | عبط ىاك د هخاوق همانتفأيق ردكعد ةنسكل جوك ىئالؤق لدالااف ) مضار

 ٍ هحرك ار دترامع ندمزاع نر ئآرندن وبهكصرديسهناتثن ىأ ار تدوحو :

 | لقتسم ىبلق هركص تمبرب نكسلر دبلة نالوا ظقشمو ىذ غن دىرب ندناعمما ||
 مظنييظمدئلذطا (ىنظ) روئلوا -دصقديج ئأر.طقف هدنو ندتهج ندا[
 ونطىلصاردايظ ىدرغمو ىكطابظ ردعجر دطقاس نوف هلة فاضارد هلبارسكو |||
 | ىندهدجلق رد م« هحراج ك توا هبظمدتغل ىدلواقحالءاف لدين دواو بولد |[:

 | دج اءانملا سؤكؤم متن مهتاجيا'رداعت) شد ريهز نبا هكروتلوادا ع فْزطْرْع |
 || قشاو غطقا(ىرقا) ىيكدادخ فورس راق نيكسكو شغان(تافهيم)انيبظلا ||
 | ىكركف (ريس) رد دزنابز هدعطق نالوا ن وا حالصا نكل ك عد مزيسكه نسانعم ||:

 ْ ادم ند رهظةصاخ ك دكر هدكرؤطوز رطو شور تريس ر ديسنج كنريس :
 ْ رديا مهىلاكشا ةنشرد رديا مزج تبلا يه وركفريش تدج (هحجم) رولوا |[

 : رامدرات ىناح .

 ا >1

 | ىزمرق ىككصضركح ىئيدرايج ندئزغا كن هود كرسا هباريسك( هقشقش) ا
 (رك ذ)رولواطلغ ىناء سي ىدنا يقلد, فلا ندان بولو ا نع ىلصا(ناع)ردهنسن|[|
 اديدس كك ديد هكرددأ سه دال اونالوا ىئ :ركم د ىادعمن دئوار دفو رغم تلا مسا ٌ

 ىتيدلدا ملت مد فوصوم هللا قياس فصو(ىلأم)ز ديو: ندكلح رديعؤ ن الفا |

 اننا

 ظ .-. ١ ٠ ركفلا مهاهيلع تءضووروسالا بويغب ةهذقم ض ١

 ٍ هكراباغ (بويغ )ردكعد هرو:سم.هلا عانق ردلوعفم ندليعفت ( ةعنقم )

 395 نالوا لصاخ لاقش:الا قد رطن هب ىشنك هلباتاغتلاو رظنف ت ريع رديسنج

 ريسلا تادش نعهن ى رئازهب تاه رملا ىلظكو عمدا ىجم

 5 دلان اعلا ماس اكوادج كعب رالاة تشك نايببل

 'مابززيتد دئازبت ىكىدنه غمت عنصمنددالو ابو ئك تضم .رسرتشاه قْشعُس تك.
 ء 7 ب



 0 5 انإي#

 . ردهبكى ع متيم فورج شد نواون قازيم دهب قحاب قح كب قوفو تدر
 فاك د وق ىنحر هلا مض)
 ونهر عغ اس عبو |١ةدهاب ها»هع سعال

 ل ررطسامع كذعربتخ دج ح راخى كل هحاحالف ْ

 ردرهاطظ ىناس ند هضسأ ىند وير كفت امو يفرك (ع)لدي ندمان يس

 رظن لو هبلق حول دي جيش 7 * جف هر عدو ةماعلا (هجبمت)
 | دج 6-50 ىمالكو كرما وصح لام كتبو (غف) بخ ن ديش رهدارري و

 أ سجى دوص قلدا بواغم هيواعمر كسحسع هدنس هعقو نيفص كرد
 : رايدلبا هزي و .ا زأ_ةصعم هرزوأ رل_ةارزج نولوا كلاس هب هليحم كيرلا احلا

 قدزكس روةوشراقرك | نويضار هقس حا بودياتوعد هفصعم ركحاب وك
 | ترض هدنراكد لياداره كِعدزكسرولو اضراعم هتماكجاو هنمالكو هب ىلاعت
 2 ( قطانلا هللا ا ا د اشك بول غي دلوا ليح ىراد ريما

 ٍغ 7 نكلردتماص ةللاع لكرة هعم ىراكد ليا عف ر كرائاردةدمدب م . ميو بعد

 1 عيسلاو نآرقلا نادر روب دعو 6-1 را ةوتل ا ممول دو الك

 || هدهاشل# قم ىدوهشم دنع ىد أوفي نادالاحدرال حملا ورد دب ىلاثملا

 : (اس) قاسلوك هنعو

 ظ فكل عاج اياب :ركشلا عاج هلا معلا

 : ىلع عجوهدشزد مناك عارم شوت تاو ست 1 نديوحا قاصلأاب ( هللان)

 ْ ندننيدح (غالا عاج رخلا) ىءاوادارس ىددع عجردلعافاا ىعع ن هضم

 ' كمعدونلا نا رك لماقمهركش هدقدلوا:هتسانعم :تغعنراكتا شكو دوم

 ْ قدلجت عرسي نر كش التم مفر هردبأ عج كايد قس (هجدن) نونلوأ دضق |

 (قطن) . .ىذج لبق ن دنا نسردبا عج ىرغكره

 .: رظالاءاهضماوع تغشك هب ىلنيدصت تالكشملاذا

 | دنئتؤم عع كتيضام (نيدصت) تاسبالم(تولكجب) دودج ىخد( اذا)

 ا كضماغ( ضماوغ)ودعجباردتالكشمن هرتحسامه اةمبكشل دزجتر دكعد قداوا ضراع

 دانه ندنأ سب ورا يرق اا رديعج

 ْ ردكعد صعفتو 22 :ةدنول (رظن)ر دهجيان ةلثس نأ الدب هليلدسل ٌكرهد ١

 راكشآ نان هليارطترو غراب ادرار ءدلدئنان ستي لكشمربمدنره (هعر)|

 رضا اهيلتؤيال هانعدمنونظلا لرتعنؤ تقرب ناو

 هي ” ل41

 لا

 (تريز



 دا لللا

 ىلاثماو مالك ىراةدرو..دهب مامت هلوا فرح ىدازونوا مببك رتبوليغاط (ع)ىدأ

 فورح يب قيقحدورعم هداع#4 تدحو ءلّدسم هكمدلاه رد هناكخش برشمأ|[

 نالؤادو د نه كن هسضوزح يع للا فصول اه سوس# ىاضعا هرزواءادق :

 نادواخح (كراثاو)ر دعو ادرو لمص: هدادهلارو وهدم الاكلارخح هكرديكل سم .

 هدئوصت هدمتاذ ردك لطضنأى ريو كإظفىرب هكى راداك ىم راق ربك ريغص مان '

 ناهاعم ى :وس هل او:ةش٠مل_ظفرد هزم ةسج تكس ماخك راك نكلرد هعو# رز ٍ

 ىت هلوقم تالضفاد ندلوقلا سلس هسيا عقاوزك اىرل دانتتعاوند ردلزان ||
 ىثنالوا ل زيكمدنبلق(رغضم) ىوطقنلاةلاءركىوارلا ىلعةدهعلا)رولوا سلوا |||
 ىلاخموانارم نك ناهي هدتزعةدربارس هكردديهلا تاغصوا مادام هدنونف ||[

 ردا ل يس هطساو قورح كاتم نام نالوا تراتسع ند: سهلوا ىروهظ هذئاوك ا 1

 ندافورح رولداراكسش ادي ٍناَكَنالوا نيم لوا اردكلد هلا ىكدتك (هجرت) :

 ىخدون ن ذ:كوارهظم هلمس هطساو فورح ل رعذم ) هنكت ) ردقرس كنا[

 ندتالالدءالعنيرخأتمهدنت- هعطقم فورح نالوا هدروس تاوف هكر دمهم[
 هيساوا ىهلادا يح قملاقم ودكمو ن كم رك ارم دانادح هئحا ردسأ تاليوأت

 هردق رس فورح لوادكردوب ىرب ندانا ع .ىرلقدزان بوند رولوادج وبن لازنا ||

 جيم

 ( تالمجتاىف اذكدجو لوداناوس دجوتل ليصفتلا ف وده تاذ نيع انرص نيعلا

 هدهتفكرو بوبددويراو مرةسه قو رح تاواع«هدمدرغ(ع)قولخخ ىرصصم ريشو

 نذّمما ازتانو رامولعمكرلثا بوثلدا هدافأ» راها بائح هكردتو رظ

 (لعلا فن وكس ارلاو هلللا الا هلبو [ن: لعنامو ١ دروس ىلاعت قح 33 رلد ديدردكرك 18

 ظ ىذجواو ىكأ كا بوةاواراةعارب ئرصم ىكلوا كرلئاررب و ريخ نييغتل |

 ىدداوا ىهتنم كعو#ددعروت:لوا دادعأا ارممررب رربنازنم فو رحو عج ئراشر 1

 رتفذمل هد مةرشر د نم يجر درا :ونراعرمص مر دوا ىككدلب اراهذاهكرولدرب وريخ فرح '

 نوضمارلازدد هيفا:نتسا ىواز نيم دقتم نكلرلن ديدر د هغطاعىداو هذ زكا اظذا

 (ةفرعم)ءاضقو هر دقو هللابانمآ رلي ديدر ديس هلج-نولوي ىربخ بولو دتبم
 رامذاىفرحرب ندضصالخا ٌءروسةم'_دذكربالثم هكردز غارب هدياس>رعذمراهظا
 ىلءال هسراو فرح لوا هدنتسيغتق توثةواعرمم تردوناك اهسلب ان وزد

 كراع رموم جل دناوتكف رح لوار دخن دزكس هل ةعض ىت د ىن در دو تردو] ةعض

 د وك خرذال الُولْوازردو ره وكره قغشز» رهز كي يرش مخ مم هن دلب لطم
- 



 ردو

 الفا ةراداولب راسغت كنا بوديا كالماذاتسا ىلماكناسنا ىنعي + كافل هسافناد |||

 (اهتورتدعريغب تاوحسلا عفرو) كيد نوسلوادج هيىلاعتو هناحسىح ديا أ
 لكرلتاردراو تراشا هبهروت-مةدعأ هللا بلس ىف ىروددعهدنسهع رك .

 تخرد هعمأج تةيقحويو ردندةهمح وب ىراكديددانزلاةرلذا هكر دناسنا دارا ٍ

 شارو اايلقتما ىهحم نالوا تخرد آدص لضا ردي .- هوم كدوحو ْ

 رديطسو ىللف كظفلرب هكردن د نراتراشاامعم لها (هغيطل) (نودو وع 1 آدنع) ّْ

 رهظ ابلان) هكرديا حب رصت دباب حشد كناح .وتفربك اح ئشرداب ىللق كددعالثمأ|
 ١ هكردج الطصاهديدتع مآَر ةيفوص (دوبعم ا نعديأعلا يع ةطقنلابو دوجولا :

 دلع بلقءدنسيسدق ثيدح (نمؤوملا ىدبع بلت ىنعسي) سيرد هيد تقيقح ||
 هدمدوهش ىانثادكيدرزو- نيدموبا خش دلكد ىلاننددتكن ٌهطَعُن ىريستا||

 هطقنو ءا,ثثح مدردبا هدهاشم شا زانءابفرج هرزوائثره نالوا مدوهشم ||
 ردشغلواليصة:هلرلهلاسر هحناأ|

 رعضملارهظي هقرحام دج ىذلا نيبملا :باتكلا تناو :

 رارب ,د خد ناتكلا ماو لوا لقغاكحو ماركه يف وص ةكرد هلك كلج (ةوسايإل ْ

 بتكه عو# لماكن اناور دتاشاوو < َباَّكس ة:نالؤا هعبطتمهدلك مسد وأأ|
 هطزاتعأ نقنو نيم ناك هيزامتعا بلقو باتتكلا ما اجلا

 هدنوير دينلق عجب كةرس(فرحا) ىبي دياراهظاوهنابا(نيبم)ردتابنادوحم ل |
 ديس + روتلوا ريبعت ىناجر ستر ديراطبهيلكى و ههكردروصو نايغعادا نه
 هدئاون كلر صشر د هيناذ نو نالوا هنماكه ديوزغلا نيغةيلاع ف ورح هكريد دس
 « لن ل تايلاع افوزح ادب ىرادان هرس سدة ىل رغ نياربك اد يو بك نوكأ]

 هيفانادعردو ىسهيقت هكرديادا ع ىفا يدم ديو ىتاقلعتم

 لربك نيش ترضحو «لصو نع لسفوهوه ىف لكلا و دعوه تناو تنانحوأأ]|
 «تاملاع افورحامدعل اه*ررو+ ى رغم حش بو ديا هموظنمربى كح رش ىمظنو

 »هي تانئاكلا لك الاانريصودجايفخاكك امدعيانرهظد#ج تالفاسروطسف اننلزب
 بنارملاو لاوعلا انرصاداد تاكمملا تان. اك انافدهب اح نمالا ناوك:الاامو

 انيسنو# تالكشملا ف هدعبانقفودجان دل نع انب انبجت دي تاغصلا ءامسا مثانئاذو
 انيلعدع كلذدعبانمءاجلوسردغتاغلاسلادومعركذن لو ديلاضؤلا مانا دهع
 نع انريع#تاهج نعانقتا انرسودجانملا نم انل انضاعو <تازهملاب «ىنم

 تاذيدهبان ذختاو اءلصتاو انلصود# تالناقلا تاوذلا بر نعو# تاك از ضومن
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 أ نوادما ىرودرد سا .نالوااعش بيس راربد ىالع هكحصرد لف مقدر

 ِْ نولواهةسانعم كارداو ىهشو معز 8س ن دأب ىلا (رعشنام) نو سلوا ىوذعم ا

 || مزال قاوا روعشل امان ىلهازلي ديد رعش هتان: ردكتحوذ نسزلك | ند
 ىددلوا ات < هنهاذ تد>وروعش تود ىمالعاو دنحالر ءساربزو دندتغدلوا ْ

 رايدندرد هلددس قالوا فوقوم هلع بورلواى كف زاعم رت اسدوخ اب نوعا

 || ةقيقح داره نداؤد (ديحو ( ردن دض كناودروْند درد هد.سرأك (ةاد) ٠

 هنتكق دحودهمدتكلسم ديحو لهاردزا ىد وضتم كن هلج هكردءاقطا

 ىزاسف دئارد عرج هرزؤا ئرس « :ىراعهمهزا ىراس ةمهردم« ىراطظ شقرثك

 : نام هلوصو هي ؤيقحد ودحو دا شع ندادوراربد ردرالذاغ ندا زل ويح بولوا ٍ

 |١ نكل ردمدنس هني حالعن الو !كبولطم كنس( عم با)ردم وهوم نيعتتالوا|

 اا وهسج ىدالع نس كا ذك زيد كدعت ود هدمدركرت ةكردق و تناطف اك[
 ن1 كن اعماف اامار دك ذه ماك ندرخ ا ندشملفا لصاح ندئس حد دودككي دادا ا :

 ربك |ملاعوب ريغص كمرح كيزوكنيشنرواصرتك بدنك (هجرت) ردقو |

 (مايقلا موب ىلأ كاع هيلا .هرثك) مارك ةيفوص ( تفل رظن نيسزنت.| هذ شل رود ا
 .هديزومو ردمدٌقم هرزوا يق ءاوع -| ردسي رمل طظفا هللا هكا مسمنأ هكر ر روم

 1 اريام د هشاسلاتقيقح نالوا لالخ رئاويموزالتشمو ١ هزجو ردرهاط ٍْ

 1 1 ورهاذاتدقراقسرت ا اسود تاليفع يال رهاذنم كئاغتا |
 ْش دكر دلك لمس هلظساله ل لامشاو: ايسانمع هلي راشعا ىروهظو رداجسم قياقح '

 |[. كريدهدنحر شصوسف ئرصبق للض افءاناوا هسا ند سازربلا كلان ايار ئاسأ
 هللا تدحتاناو هللا مسي هان ةطقتانا] كاي دروتن هذ هبطخ ىاثثا ىضتاره ن ترمذدح

 | تاومسلااناو ىسركلااناو شر علااناوظو هل حوللااناو1اااناو هيف مطرف ىذلا |

 طظاقلا نودبار دع هدكداك هب رش اع تولوا ىواظر وخصص (ضرالاو عبسلا|

 0 :راكدلبا ف اكتتساوانأ ندامحت كلامجو نيمزو ناعم اورلت دروس دن ذهن راكش |
 كن اجا“ يسوى دروع هللا مع بأ ردتشلوا لماع ناننلا قادك هضو ردم تناماأ

 ْ ردن دراسا هةمعم اح و( ناعسألا مدآ معو ىدس تقلخو)) نرآد كندر د .ةءعمان ا

 : هلذ درج ءات1لو فاقول زل هب هضايسلا تقلع ىمغ هلو كاع ئادرخأ |

 ااروددلد د نلانسةن كادد]آ ى زاك هكر بد ئه بواقلا توك (هتكت) ر دظوض» :

 1١ هني دلتا ب كرزون وشما الغلا : أ أ: مان كما ةذسن ىل ر عنا ريكا امشورار دبا ا

 ْ اينوقتراقا نعت 3 ىلاعتو هناصسااداو «ثالملا للعم لماكتلا نانسنالا لس

ْ 2 
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 فصتم ىدتكب وديا رارقا نغيدنلوا هضافا ندر وكندا ىزوس كنا هطساو ||
 هدافا غيدلوا هلي هيلك ةداراكنا ىند قرفغم كني انحو! مزج ىتيدلؤا

 ىنددبع كا ىقيدلواراوا رس هغلوا روةغووةع ىلاعتوح هكر دبفاك هذا |[

 .كردتل هسرتسا كروكر اروكاوا ذي دهن (ديدشل كيو رطب ناز هسلو ديم ٍإ

 هلكسيل ) هسلبا بلط نئاشنرك ارونلوا باتعوتد(رادبالا كرديوهورادالا ١

 | لوقعلا ةغلسال) هسرتسا كا ركا روليند(ديعب ماهفالانع) ىدو ( ئث |

 شدا أموت ةكردكعد نيسرولوا ساشا ىفالوا قدالاكس نسردبا ترفغشرك اما[

 ععم

 ىو هاظساولاب ىخد هدنطابو رداظ هسرت ه رك بولوا ىذالم كن هل ىلاعت ى>

 قلوا:فرتعم ىد وح و بن دكني د هسأوا ىحاص مرح الصا ئدليا

 نازفغؤوهع جاتحم ىسغلو هدئماقم ىس هئش كلاعاانوكمدا مان راع

 تقد هلانناعم ار ظن هناسنا ىعي ردنانع ى وقابل هنرهغمف ناناش ةغلواراكوتك

 ظ هاد تربغغم همن نه لوا هكردن اتفخ شمل كل بدنك يار اكيتك هنسنلوأ

 00 قالغوا مدآىهلا (تاحانم)ر دس دلاكلها ضعن ىح ردنابسج
 هسباكلَتكب كاتس قان الغو ا نوستيا ليصتت لاكمن رادعبو هراوآو هراصبو

 و اواهناكس هسلوا قوبطو هنا ويد هساوا ياركار دكلد تا

 فوخو ير ةزع هشدم هروأ دارا دقعبوزيككم سلوا قئاندارولو 4 ةمج هسولوا

 هردققح هللااوردقامو دكر رواك باطخ هسشلاج ؛ 3 ارولوا ىراقم عاد

 تزيحو نكلهراصن وفعض كتئالغرا مدآ لمح ابو روالواناطخ ود(راكفالاو

 000 لمادا دي هياباريرةترللي د ىك كن هنو هس  لكوك ه حن نئامرحو

 ريردج هن. تنافر قغت ناوي قم بالا نذل

 ا ىبرج بو ديد ئرا تخا نسبويلدا بلس يقص (هعطق)ر د ثعد٠داز يف ايوا

 | ىديد مدان بولدادعمداىدلوا ل اوةموريكن وكن ادي ىدلو ا ند.ْس ميكهميد
 * مر دمرر بدو مرج كسارات باذعرك (هجرت) دعي ىدلرا نا

 (رخا '1قطن)ريدج ىداواهنفطل سد كارا | تر مغم

 + رصسامو كيف ْكزادو<رعشتامو كفو اود

 دب ىلذ مرحرب دبعرب ف رتعم هه اكره 50 0

 (اود) 5
 ظ



 ير
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 .ٍ ١ (زعد) كيعل ناكل ادم: در ىهاذ كلالضءارأ ْ ١ ا

 | رسالا ىلا سانلا ظو ولوج دحأولا رغد عيال هللا ىوييدهاجما نموملا لييساولخا]

 أ ئاد_رردنابوا هليا فاق نككر دكع درر دنود ةكردهضتش ىند هلدااف (ظفوت)

 || دهاجم نمّوم هكاتحآنلون (هحرت) ردرهاظىلًامردكعدردياداك او |
 دحاسم قوس د قار دادي دحاو ىدويعم كنا قد ارواواك 1

 ( ةمهلا لاذلا) ||

 ا اذ لكرهدلا عطش ةعاسرهدلا امن ادب ىذالا ىلعريصتو دي ىذقتلا يلع انيعضغا ْ

 || سد مانداع قبره ىملاس لصا نكل ردن دغش ر عر غش ول هكدلوا (م واعم )
 ا جد هديسرأف هدودناوا ونس شاارودص ازرحالا نيم هدنول نكم[ءازحالا

 : ردو ىجاطم هكبدلوارهاظ ىيدلب وسلْزغ رادنا ربهددتعم كرحو (كددر)

 || كنرهراودغ لد نيزدودز دنا حصن ا قع من ىرادا ىم ئدتنكرك (مظن) |
 ْ (ىذق)ردكعد نل ضروكت وديا ضامعا مو وكزوكر دن د دي زم ) ضَعا ( مح ْ

 ْ هنتجزو هبا ىناكت هدك-لياريص (ريصت)ر دة ذق هلا ان ىدح أوراد هوحج نش دهزوك

 | شويعتج (هحرت) روتلوا مهفند هجرت امر دك د ليق لمت هلا لمعت
 ْ هءالوم ناره ىرع تعاسربروك دب دفان قكيراص هيورد ل5 ندنام لوا

 | ذناعلوا

2 
 ' ريصسا كياذعنملوفعد دهب رياك ذم ل دل نمانا

 اأأر رهط هندي قاخابو ندءاقعو باذع ىيدلوا قسم دنع ن دئفرط قمح ( ريجت)

 | (ىلام) ردكعد بااطاك |(ريمتسمو) ىح ديا ص يلختو ذقن ن داذاو رو>ندبا

 ْ وفةعراكيلط ندئسمر نالوارصخم هم دنك ه دلا-رهد دم مدى هكردتاحاتم|

 ْ سد هريكثرب رددول هصيلخت ّى تدتسا قنا (هجرت) ردكعد ميانعو

 ريو سم مدلوا هلكوفعكءسندكئاذع

 روغقلا تراديسلات ناو دهب ند لكمزمملا دبعلاابا 72 ١
 | ديس)رات دندردصوصخم هدانعىلامعّتشا نكل ىدنلو حيصصتهدالاب ىلظفا(ديس)
 || قلاغ دانعلاذنس هكردهد:ّفاضاتروص لو ةوزلشد (ناويمحلاديسو:يتتالالا

 |[ ىو ١ كس هلله دعا اوسام ةماعاقلطم الاور دلوع:سم هتسائعم ًايظودانعلا :

 ردروك ذمهديطويس عما هكرؤلواراكش [ىد ند: ةيرش ثيدح هللاد.لاالقث |||
 كك .رسدت ىفارتعا هنغدلوا اراكونك هز كصو تن ديعا دب اد غيلب تنب 01



 نال

 هدول 31 روتلبوس ندمح ا هك اي هليرس( ع) هكران دو وس هثسح ترضح هدقدلوأ ||

 | لوغشم هزامغ توراو هدي اوررب ئدليا حو هردسم بوبد مرزوةلوا ل تةنب |

 ||| هلاماو فطع ديم ىوس نمزع مان مئابخ بسا ند نوعلم ملم نبا ىدلو ا
 | رايت نيالا ماما ترضح هركرب كيل هدزا بوديا فيج فيس لسداك انو
 | هتلخىقرخ كشيخ ماندولا نيورع ندم سازغ قدنخ ىدلبا برض هندشات

 آل هنض ةءرشروض>زاب داناذخا ى مم نباو نإ روسو دربمأ ت هزاطبخ وذل رطل نول

 1 مس ىعدالوا هركصت د. هب نها كيكو كدت ن نودن هكيدروس وم

 : هللا سماناكد) سيب ئدمريو باوجالصا بولؤا ىودعم ملم ميلسنبا دلتا

 : | لاو اوس ىلاحهدقدلوا ماش > |ىدروس سها هلءلاصيا هنادنز بوبد ( ارودقماردق ٍ

 : ١ ماعطراب ديد لدضر دنوكد ناو ىديد ىزكيدر دنوكم اعطءزكيرسا بويلنا|

 : ىسهيك ىندي ركدان ورب ىركيابم ىديندأ كناضمرهام ىدلياهسنت هليلاسر| 1

 ِ جحود ميلست نو كح نجوا بولو ورحم بس هصكممجسىدلوا هنا ىلا لصأو

 نم ىداعالا بالك« ميترغظ نافارشالاراعالو (رعش) ىدلدا حوتفرب 0

 ّْ ملم نبا ماسح نم ىلع فة ودب ىدرلا ةزج تقس ىشحو ةيرخ دج ماو حصخ د

 | ىصاصت كلنا هسبلوا ىراغصدالوا كاوثتم هكر دلي فالتخ اه( هلئسملا]
 : ماما ىرالملدرل.دلوأ !بهاد هنراوح كلامو هقشحوامامار دلك د رديمز اج 1

 || ماما ن كك" ىديدو دلكد,ىفاش ماماو رديصاصق هنري ىردي ميل مننا كتسحأ
 ْ |خعانبا دكودتا دسيأت قون وىدلنا,لتق اد> ىدلبا لّدق اصاصق ىلا ننح |

 : نيركاك دبا سخ شيلا ها ىضت له بانج ردنا تياوز ىرارت اسوأ

 1 ركن الو قاداريز ىدند كلدبا .لتت دفا نك ىد دلبا لقى مسرولو أ[

 : هقوذواما «افصرد يمراو ىك ماقتنان دنعثد «راشعددكردعنام هماقتلا ناسحاوأ

 : هصضيقشو « هلنأ نيدف ةفاآد امهم مذخأتال ن تسحإ هب قيم ود 5 توق ىههأ ْ

 (رخآ تدإ زاد ديد ردبجاو دح ىارحا

 2 دضقلاو نللابيملادشرنغلاخ نمو دب دعولاو لوقلاب رورغملا اهياابالا

 || ردشلبم حبال ىدعو نالوا هنسدق وشعمو عضأو ذي درعت د هموم نبا تن دمدتس ول

 | ةرقذ( لاما نسحاا ىلا انلاحل وح لاوح الاو لوا ل ارامكو دن دئالوح لاع
 | هو ندلا دتعاراتفرو فارغا نددادشنودشر قدرطردند هدام و ىسهملاح |

 | هلا رس (دصق) ر دككسم ىدرغم .هكفزط (كلاسم) هشنانعم فالخ تعم
 | ديديلن قدا نالدارورغم هلداراتفكومدعو ىا(هجرتث) ٠ لاذةءاهدنشروصق |



 ا بائح كد ديد: دق كرار اكمل ظ هل .ىدبا مريواضر بو ديادا رم حورتادلغلوا |

 دهمعت ادق كنا 6 هلبا ماش ىادوس ىف ىحد نوغام ملم نبا هدكديذ ردلا# 1

 ىفر كا كنووعلم رميا هدم رش قيبع ىلو تيبلا ل سها سشاراماذا ( |

 |بودياق اغا هددكمو: تروُممهرزوا:قاوأ ب نس هن رللاد شزاساك دهم تدا |||
 ش ثيدح لدا ىئيدلوا هفوكهاربور بودياا دف نيرائي خش سن ىدنك هرزوا دمعو :

 ىذكن وك اك ندياونذجتانااندكي درو بوديأ جو هئفرط نتن مااا 1

 هنتعم نيسح ماماددكد ربوباوح ولدىدكن وك يوان وا ىتد نسح ماماأ]

 ديال وحر هنو ىدلاثنوك جاكْنِدَماْيَد ”رهشول هللا دعانا اب بوقت 1

 | اهتيضخكا هللاو) كرلي درو بولا هتبلاى !اًمَصق كرام( سررات ديد ىدلاف نوك 1

 ررابو هناقايعْما ىلاقصقاوب هكنيملاعلا بزب مق ىعي اهاقثا ثعبتا ذا اهعدنإ]

 كتم نما ندتئا ممر ندوب ران درو مام قى: ( هتابخديزأ) وبعد :

 ىضت م تريضح سببا طق ىرلذا ميط ءدكب نما هدكْيرش وضد غرللا كيا ||

 راه عمت 01 اهوا نانا ا نال ادعوا دقلا فرط ند ةادبا لكم 1

ا لقت ىيهذام لصاو >< ردكرلا ا
 : ىادكر دول نغ سئس هسي دلو ا عقاو ا عيمدي

 | يديمراو ْل هادو كبي داد يعي ل هذض اح رب ندد ريدك بم ليس نحرلادبعأ]

 كن هن دكني ريكيس ىدهود كاد ترمض> ىا اكس هن دوي لوا نوكرب دا[

 ٠ْ  0درك خد نوارلب ذلدا سل عقد بودرك هلي ل هنا داعس توهلاف ||
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 الاؤردا شلل لل ىتاباب مح 0 : ىلعاريز مرولدا م اراك افا نس ردبأ لق ىلاضتم

 هدهلا فرح يرد حرار كي كلبا برتط هلفغلا ىلع هلق هركرب الا مه هديا

 هجن رلاعز هلي ا لتت ىريما بانج ىند ىردكو ىفا يغس ىلا ناو ىضاععلا نسا توزاو

 اءطق ىلت َك أَ هادعو هس هقو عم هل ارظناك ارددحاو فورعم هدئئاتمخيرانو

 تواكهن هفوك هدناضمز هام راكردش طوشح تناج نيزاز ادا لوبق .قيفو

 دوس ىلع ةالصلاو اتثلاو زجل ادع !بو دية بطخو دوعص هرم هد هفو لوم

 مخل نمؤلازمااناكي ديد اوله منيا ع رول نولوا ىلصاس نادلخرب هددورد

 0 0 ا ندنول 0 عطق نود كي درو

 ا ندمل_بهل قدا يم ملتاع مع :أ اكد كيا ثري وريخ اكد مالسلاهماع

 فيلل قي دصت جسد مم نبا هدكد يد ىعدلب ا هنوك ري زعت باطخوبدىثادنرق

 توكس ن دنس هي كمال هيمححو هللا مك ىذن م هلغلوازاكشا لاحت ُةيقِح

 َق 3
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 ا أمس مب رداروبط دلوزب ندن اوزسردبا حفر 7 فأن ش هركضن د هك رادمدر دوس

 أرديدو ماك اهعيشو قدناؤا نيف ىئروير قمة لج اعقاو هبا نيضتاكا ىف ةنثكو

 ْ (هيقنم) زدشنك هدنش + (نيملاظلا عج ال كلانه(ع) هداملا ف رحى راكب نقط

 || هدلج يم يس ىد ري نيسح- ىب رمصت هديولقلا توق ىم بلاطو

 | هدايعدْنض ول نول اكوريكر ران اهدلكر داما دقت نكسع ىد#م ىلغوأ ىّضت ناجح

 د ىج دز ديح ترضح ةركسص ددردلكد القعراك قمناةراشتا !بونلوب مدقم

 اردد ايمع هْنَض ف نالوا كانا ىسرو بوذنا هطاحا نرخ > آو لونا دكر كصوت

 ىاداىريبعت قمنا هدب برس ردكعد هدتقو ى«داردنلهلعش بوري دناب(دقو وللا دا)

 ْ | عقان(برملارانودقر الز ىتدمدعركظفل: دكر د هناك ان ٌءراعتساو هئياغمل
 ًاردشلزان اتداس ىف قيرش * لغم ) سدطولا ىح) نالوا ىند هدا للبنات :

 | عج ةلكربتيسن ةدعاق ةكرذدكع عدلت ب وستمدفراثمهلاارو نم( ارمشم)

 هطخ كحامر ردن دنرلت وك كما فراشمزونلوا دزر هن درغم هقداوا مَع

 قارزم ىحاصدادسوت وقددسم ردهيلاسىمدلدب (ددسملانقلاو) كن ىدسن

 ىريخ كن رح دع د# نسرتسا قلوالوأ:تزبمزعتشوردم (هجرت) رذكعد ْ

 (تدب) دق: موتو نو فولتير اناقلاو دقومتكا 5 هضيمتازلوأ

 داره نملك اءلخ نمد ذع دهب ىلةةديريو هنامح ديرا

 ظ نيورع تبون هكريذ همالع هللاراج هدهغالبلا ساس[ مدنقس فيطل تو

 يس بح ضعب ىدي شفا
 يتاوسصربج وهمم كس وله دس اسأ رددنساة:عمدءاوخردع :رددناهامهم

 |(ىذلاب ةقث نم كرب دع (ع)ددءدحوم ىأت فرح هكر ديادس أبيع داوأ

 نديارادع 0و .ىرم هس هيخم مدقت هدنوب نكل رد روك ذ مهددس

 ىريبعت داره رولوا كعدردند دايم هلع هدمت امم.تروص ى الأهل

 رذعد# راددتق خي لوا كتابح كنا مرتسا ! ( هجرت ) .٠ ردشلواعقاو شوخ
 ىذنم ترضح هكتوح ( هب هضم ( دا مان ىاردنضعن' كدارس موق ندبأ

 ىدلك هيه ةوكبولوا غزاف ندناتف كرايحر اخ هدناو رم اناا |اهيلعون انس ىلع

 ديشأب وس قزح د ولكم دهتم ندرلثا ثنبخ مان دا زملا ميم نب نحرادنع

 قساعاك اردتدم هصن ىدياراو هشحاف لاجتاةبخاضرب مانعيصاتنب ماطق |[

 هلعلرا



 اذن ١
 ديل

 قعأالد قايلاودعلابزبلا د ه1كيزشالارف لرد

 ردرهاط واوا تهض هل الح م. هلدق نكلر دربانعم دابا هدو مرسكو عف(رب ٍإ

 رخوادتمم ديعلابربلادوخ ان زولوا فوطعناكاىذ قاو ردنا اضةةارح سد

 (د>ا) لدي ندناو نانابو تداهن (دما) قانلا هملع نس هو هلوانتةضص ىءهل»

 ناسحادهب كنا قون ىكرشر درب ادخ لوا هليدجلا (هجيرتا) ناب ديدر د هضسن

 ردياتياورن ديراصنارب اج ىدحاو ىلءماما(لقثإدئاردعادو قادت: اللوةردنا]
 قددصتو مقل تداعس بحاض بائح هدقدلوا ا لك اع 2 و عاما َت ريضحا

 توعد هعرش ىناضتمم تانج ىرب نددوجب هكروتلوا تناكحورايدزوس

 هل, مدخ هدنراقدروم دوعقونازبواز هلكت | توراو هكر * ىضاقو تناجاةدك داب دانا

 ةلغملو ان انام م اربارهاط بوم ئئضوو نكيا مزال قا ونرب ارب «دعفارث نيح

 داشنا ا دتباتءاوزوند ىدلوا لئاف ىرع و هرزؤا قادوا تاوح هردقم لاؤعب
 (ركيد قطن هنع هللا ذر 2هروع داشناو ركزت ا نادااضتقا ىجغأفا

 دوس داك ال هجوم ماب

 ليسوا هايس لداكا رديع كلدويا ) دوس) ردراركح - ىو كديك (داكا)

 دهب لور همود : يارس مدي اهلا ترفاسم (هحرت) ردنوادعداىع ندةؤصو

 '. داونس ى كرر كح هراق ىرازول ىءو#

 دولخ جل سدلف اول ناو دهب نول دن ىلاورهظي ناومه
 ديهش تت « دهش ىدر دياي رك كت : ىديلاوررغظ (هجرترد هن ىند (مهد)

 (زحر) دولخ هدنو ىرولورلثذيا

 دذسل/انقاو قرمشلاب مب دةو ملاذا ب رح قريخ ال ب د كا انءعطام نعطا

 ىن دىسكيا قرقضلاد دع ناسالان نعط هسكركو نانسلاب نعطةلرك (نعظا)
 قادانم(د#ث) رلي ديد ردتغا ند اداب نر اواؤإرخا الاوت داواهدئلصا

 لدن دنا نكتار دةوةوم ن وا نزو ردءدنربدقت دع ا زدقرلا فوز

 ى دنكزتز ونور دلكد ىف انم جواك اب باطخ هور دالوان دن "أ ىم هنجنت (دمت)

 كناضاترم ترمؤدح .هكردشاوا رداد اناطخ هن ةيقنح نبد#ت مسالا واىلوا
 ننرهعدس تدب بانو رقع نب نمانا تش 1 قّيدابا فرز كضندئ انج همطاف

 رو دهي غن نءأهدهم هلغلوا ندخس هلق ه هفيشت» ى.ةلوخرديلغوا نالوا ن دس

 هذاضت ع هناح ىندوخ ىرابانج اناحملا هيلع ىلاءت ادخ رادرس ادن ارادرش

 هءاضت يه ترريضذح هدوزتاوا فاشثكتما ندئومس رطب در وس مس : بوروكأ
 2 ا

 معا عل مش



 عجم

 ترضح هنسهمزال رومأ هدقدرو- لهأت هركص بولوا ماهلد هاد ور

 آي نامه ردرب محد مدح هلياهلنآلوسردح (هجر) ىذليا لفكي ه<«دخ

 دنذجفهدمزوسرب زاواردم هوز همطاف مه

 دكئلاوْلا ارشالاو ةلالضلا نمد ملط ىف سانا عيجو هنتق هتددص

 كير هيولاعت قح هدنو (ٌلارش 2 ردتاط هللاان: ىدرغم رذ ءلكفو مذ 5 (مظ)

 دغراشدعردلاح ةناضسدكيا شدع ىو نارمفكت تنحل ]ميول

 ةلرش هج قلخ هلبوف ميكا فآنب مدللا قددصت هدمدرب ( هج رث) ىلباقم

 ىئذترم ترمضح هكريدرما نبا ( هبقنم) دكن ىاعمش ىدشلوا ميقمهدةلالضو

 غاانانزو ذه هكراري درايضغد نكلردشأك همالسا ادتبا هدندنع نيجرو ءرثكا
 ذاول) هكرغلوا كح ىند هلاىديمكح لكذ ىسقيةج كرفك هدنقج هلغلوا
 زوةطوزكسابو ىديرل: ون هدنروهمظ توبن كردمدنا فالتخاامارد(: ةرطقلا ىلع

 هدلاوقا 7 ردراشعذ ىخد هد:ثان ىلانواؤ شدنواو تردزواوجيوانواو

 «دززيس هت ىمهعرك(نوقباسلان وشال وئلواباسح اسرق ىيدياه دنا نوا
 1 انما ارك ول هركصتد هح دخ ىن در هصنو ىراصنار باسو سابع نبا هكريد ىلع

 00 ا ا رع و ملوأ) رلب دابأ م .ةهق نت راتود

 باتح هدلاغطاو ىربكلا َة ةح د هديا اوسن رداع العروب ا وثرذأ

 ىالساركبتقالطالا ىلعردرا ردا لئاكارآثقادصركرولاءدلابزو خذ ”رملا ىلع

 ترق لاح هتيرالاخ رارقال ا لبق كرلذوت رلب ديدر دبه هنترهش هلبا اركيونأ ةينك

 هذ هرلنا ءلتداش ىنم هعرك( هللا نلو قيل هسخولرولي دتعب رش عاطقنان امزو

 هكاصوصخردرادحوم ى« لج اريزراب ديدردرلاكدىن دي ذعمرداطخ ىداشد|

 هلئأ ور تعب رش نكلودر ىتلم كلل بانج ىراد> رئاسو سار

 [|| 5 امو)ىديارزايب ىنسارحاو ديلقت قيرطهلغملوا. ضرقتم ىنابراو سردتم
 عيجرولوا جنم ىل هيئزيجوم ةئلك هيلا كي دلاه(الوسر تعدي - نيدذعم

 ىحدووزافا عنام هسرااؤا مللسم كساب ضعب كد ىرديا لكد 000 0 ْ

 هكرونلوا بيرقت هلعجووب ”ى-كناضت ره تريضح هدتوبنرو مظ هكر دحر صم
 شسسعلا ىدلزاد.هشودنشانيواشمتلا هلال اوفارهماهدنرات قرف ندترعم

 قيرشت :ىراتم اهات دمهوبناادنعيهددكم ل اسجيوانواوردرل عد دزكس ى الاو

 جدازوواهدت ريضح لاَةَتنات قو دكر وذل و هدنشانوأ هدب وب ىادساددق دئلوا

 نيعجا هلع هلبانا اوضررلب ديدرولو ادم انكي ش شمااركم وناومدنشاب

- 

 دحلاو



 ادن
 د

 ص

 ردوا ع نعم ىباوبهدد دمرسردديغم قار ذتسا كيش امن اعز كودإزا ا

 لل زاودانالا دياهل دن اضا هس راعس دكا اردرال ءعةسم د ى>واهدنئامزلزطو |[

 رذديفخ "هد. ضامو رهاظ هدرب اناعضو د_مسورد درا ز هلو لاَز الآ

 تالىخد (هجرت) زايديدر دظو م ىونعمهديضامو سوست دام قس مانو
 دمرمم مول تاذعتيلارولو | قدحال اكد مهملاه هوب تيب عوجي نبدب ايدهللا ٌْ

  "ىدلو امه ءاطرسوهعم تدر « ئسن ىف ك شال قطصملاوخ اانا. (رخقطن) !

 هذ نول ب عازار ارانجلو ونلوانيكست هعمو عاشات وحيا نزو(انا ئ

 1 لأم) ىدتلوارب ه5 نودانزو ىدباىادلو هدالصا(ىدلو )ردينس> دا نم

 قا ركعردازن ابسنو نسمح كناناختلا هلع قطصم بانج نب (لصحت 1

 هنن دثيؤرغاتوخاوز زاينو دارت ة لرش ازعهربرهندةبجزتمغيدلوا يرالغوا

 ١ تون وذل ورب ارب هديادرسو .مركا كنان يدب ررثاواذقءزم هد :زمانم جد

 ردم زالغوا من ئراءدازدع ع كناورد دلو تدب نع “هذي رطظن نسج كنا هذاغزو.

 ىدلودجلا طيس (ع) مدعي شوري ولكل ذمزخج دفدابلا فرخ ىممدأم توخا
 هسرت مدلو ا هلكت لي ب سنريخ نيس غاهجر ف رداد نب (هجيرت) درو و داهندب

 ظ دج ئدلوا هعزالغوا
 ددف ىذ لقال ىحوزطافو دههدكم دززا لور جو ىدج

 ىند (درةنم) هس انغمدحاو (دحم)ر دترابع نذباطملا د يعتد ئسنكيا (دج
 لوةلوؤاال (كؤتال)ز ذنوج نزف ىو مترئردهمطافهدهاصا( مطاق)ردهخسن ٍ

 ْ نتنثا قلقا هدنري دقت داق ىد لؤتانم سل نكن ردلوقم لمعمل 3

 روهظ الغو طقنلاسرب ةدئلابم شيرق (هبقنم)زادب ذك (دنف)رونروكح
 ك.لاطونا ىذياىعشابع ىرداربو لاّءلارثكو .ندارقف بلاطواىدنشأا

 هيلع راهغس ترذح ىف ىلع ندنإ ”رالغوا نالوا دوجوم نوجا فف.ةذغ قوم ا

 | نولدق هناخضه ئرفعح ىتد سابعو نول: هن ةفال:تداعس ةناخ:مالسلا

 بس هرماوب ىديشملاف ليقع هيلاطولا ديارنا دهبعت هتير قيزاروما
 ةداهتمدق اناحتلا هيلغانْذونتدناطلس هدليف لاسوةفرباةننسام دم ةكردولا

 | يمي ديفح باظملا دبع ىدج :بونلو شكد نرخ ىزلز دءهدقداؤاهداهشلاع
 ّْ 1 يخد تلطملادنع.هدقدراو هتشاؤكس ىديشللا هدهغرد يما ده ترض.

 ْ قيسفو كلطملا دمع قر دم تولوا ئراتخغ كرلاط ونادجسا بانة يكد ليا تلج
 تقر تشويام حالا ىديشلبا مايق 5 كنضا تارا ظ

 جمعا ميغا

 سيسبب | --

 0 ىف 6



 ؟؟عم

 قيدصتى هم تلاسرو لكدرخوا نيصح ندخح بودنافاصنار دمك د مزال ٠

 ى اله: الضءاذرتزور كاسح توموتخر دزرقم - (هجيرت) ٠ ردك« دولا
 : داع دك كك

 ” اديعافكبرو ىرعلابنجتو 4 لهاس كنامالسالا ىلعل تا

 ديلو نيدلاخ ةناراوش ددعزووا هللانونامهىعاهددكم تف ىدنا حاغازب هكردش ا

 || لخ كريد لاض ىدلبا عظق فوك ى تشب ىركي كتاضمر ا بولقأ سةر
 || ران دبا ىرار اك مدخ ىنعي هندسكنا ناس ىب رديغص كن هناك ى هددس هعلق
 ىدياراو ىبفو رعمرر كس ِرثكاكنرع لت ابق د ديدهدئرعسة:ىرواسسن ماظن

 قوءيد) كح ذم ( ثوغي )كالي ذهىد (عاوسو) كلك ى ب (لدذطساة مود وّدو)
 (تانمو) كغقيفث هدفتاط( تالو) كءالكلاىذهذ رج صر (مسضو)كنادمع
 هانا اص ( هلئ اند فاس او ) كن هناك ىنب هد كم حاون ( ىزعو) كرم ديري
 لعضو ثيددع لها لكف لدنللا ةمودنانلوا رك. دى ديد أو ا عضو ه ددو ع

 ( هدئاق) ىك كبلعب ابلاغ رد رعما ل ز اصخ ربل ردي ١ ل امغتسا تغل لها
 ىعنا مص ترد نوا هدب ركح نأرك هرزوا ىددلا ناقتا ىظويس ماما
 كمذلخلا هءلعرشلا وا ىرب رش لصالا ف ىشن كن انوا لواردرو 7

 جوف موةهركص( رمسنو قوعيو ثوغيو عاوسو دو) ىدبا انك رن دندالوا

 مسا هنسمدلب ك يلغي بكرم هللاكيدكيديا (لغب) ىعما كذيفثو كننايلا موقو
 هللالامقأكإمح ؤيردن (هجرت) رولواترد نوادإنا(رزو) رلي ديد ىدلوا

 ظ دقعم هقح لوالوقندازع هللا بنت «هناكتو مالا
 اةمرس موه ب اذع كاع ىش>ا « تاره اف تارسهلاو تاللاو

 هللا ىلا برقتت هدنزاعز تويلياق احلا لانو اما ىناه ىديا هالهددلضا(تال
 (رجش)ر دراو دي غم مالك خده دن رش كل ةءاس تدب وراد دابا لع هي هتستره نانلوا

 عراضملاو ىذاملا قازغتسار درك غل (دمرس) دين خشن هلعضو:ر دئاذه هلذف

 لرا

 ا ىراكدلبا شتسرب ن اةطغىر ديفنوملزعا ةادشو مض ىزع ( همزال)ر ذيدج ا ْ

 تالا هكو ديراب كشيرق د ىجوارلب دابق ماني هلرلذا نانصا ىراكدلي اش ةسربب
 اودنوع ىبنوعرف مددك (داشرو تو ءاطو تيجوزحرو) ىديا ( تانمؤ قزعو

 ىسكع ردنودا قارغتنسا ك]م قة سم قفادباقرف ندتسهلك ذاردنوا
 ظ يا

 دسم



 ا

 59 رالود * ناصةنرب د تءاطركحص ئثرهلزارودقم(هموظنم ىدارو ش

 «ىررولو !هرزوابسكق ول وق هتيلاه ناعذا فودهلي ون تياردرهظم |[
 0 اهدنس شرو دوليا سدي ناوضرلا ىفوراتلا ىقزيمواملظ هي مبهيلا ٍ

 ردقراكراردضرو ردك ناع ادي ناسحاروكمهدبا راهظا ن ديصاعمو مرج جاهد ٍ

 قول#دامع بوسكم#ناوخا نالوا هدّدنس هلوي قون ىدتيا دّقع دي تعدب ْ
 هامش رهين ريشا لويسمرول راندا < بويكا ع أ

 هناجر ىدلياريح راتخ داع هديلعف دع ند راتخغ لعاف لوا ريم أت هل ْ

 هلاحوت هسلؤا نايع كلعو 3 ندهللا هب . ىرش ىو ن ف هسيالدل ١

 ردت مدع ميحر فر نينمؤملا)دوصقمردتب اكن دةجيم هكقادرهم (تفأو .

 لاصفللا ودمت لاعفلادو#دو>او هديرب دهن اد قعا ىعرك ظفل ) ادمم) 4

 ىلثم هدلؤاقدأ وس (رعش لأم) هلوا كعدوع دم ه2 رو. تفار.هدلاح يجيداوا :

 ا هلت صو تفأر ىذنك# هكيدابالاسراو ثعب بانحلاع ريمغيب رب بانانأ|

 ىدنلوا هيرمدت جدد راع رك مارك اسو محرو ف قر ندنس ايس هاما نع :

 ىراهحو ىرسو ىطانو ىرهاظو ىونعمو ىرود بولوا نايملاع ترو ٍ
 هرب (هجر) رذدلكذ ناهرب ح اذه ىجيدلوا دجاو دوو دماحو دمج ٍ

 ىنىلاعتىران تيناذحو لوا تدب هلغلفا عقاواباطش هشيرقٌةرفكض عب راتس وأ[
 ناجير ىقرثو نا ولع دس رام انج ناريمغس نيطالسلان اطاسد د اونا :

 قلوا ظذت ثعابو ظقمل' بدس هدأ اع _- فيدل نابع ىغيدلوا ىحابص :

 كدادحاوأب ١ .؟ركيوسلو اك مول همت هيدلس توديازاغأ ١ هصعلو دل هلم هش ْ

 نسلخ ده دنت ىمكح (توملا ةقئاذ س هلك ىدنس كك فالس هترئاسو |
 منول ناك 98-1 + ىسأ دعام دا اسونلمو 1 رشم وال وك امهداندق ُْ

 ةكر والو ماهغتسا نيدكل اتمام دعوي هنهلا ىحاوا نكر ولمس ىسانفكناعجوبف
 ردخلا هللوارب 8 يا :ااوهاو دنا دشلزب تاتسورزدر ىدمد هفلاسناندا ١
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 ماتخ لدا حيردهدنماقم هلام: ةصالخ ىىس هموظنم نالوا دراو هديابو:كناسع

 ادهن ىلاهتف أرب دب د ىضماهفةلثمال ىذلاثعب :

 7-5 دلت هددعا .هتل يسري عمدا للكفار

 هزيم رولو رارخنا هنزاك ةحتن بولد هناو رهنق رطْلالهو تاالض سبب
 ا



 عام

 ردراةة هاي وتءاجو تنس لل هاى اهطصو تما ىالع هكردعد أن همولعم خد |

 نييردتسماهد مس هع أش ن نمومه دنس هسأنأ نيع هسخول رروك ناحلخ لاح رج ١

 ازا | نابرط نابزب هنت اقرع ندن ايضعو رفك نالوا هاط نذنا مدناو أدنلا ا

 رئاددماوبد#ب ىذروا ديعلا طتسدجنت اكهلنا ىذقام دي ىضق ىذلا نوكمس ا

 ' 11 هيوع غار شح اك اممروما ىبكك نوي هدخو ردك ان اسوق طأأ

 زسلاح(رروس هددٍببسأ] كرد رصخمهحارعمل وأ د وعض ها يصةت كي هيلاجا ||[

 | هسيدلوا نابع مدام ن درر خو نبات عمش ندري نقتو هكئوج شد وزد ىأ

 م1 طوم» هقح تردةكركز ملاعفازراروم<رلزب لاح رمت دلو . مولعم اريذ رديس هناشن كلممج عمط هدئبلطو عزفو عزج هدروما توف

 دو ومهما قمع همارة مان تلع نوحورداكد نك كم مي اا |

 قوس نوما كابا هاك !بولواز ب ءاده بدد مريب هدلزا قيقحتوب كرد ١

 ْ .ى دبا راقت نك ىايرارت هدماقموب (باسهولا تناكنا ةحركندانمانل ||

 بيع

 ىرظن ل ريدلا قيضنالوارظانن دروص ىارور دكهللاداحأ ْكها كاس

 فاديم مرور (ىولوم ظن) زلوا تياده :رمظم نالوا قشدهددس هّسان نعو

 انكي ىوكرد(اتتاسإ مراعن دحتاقزاق اديمت تسود ىاد# او ذم هحت اذ نم

 د« ىخضتراو دبعلا لس( ىل :رعزارا ذة نكرييغتىدنسي ىمعاول زوين داديزنكارا ِ 1

 اكنهق-ةديقع ميععت : بواطم ندناشي رن انضم ديو سترادةموت ردقوجزوس

 ْ داومو دوش هلؤشك ىلهيلال دما روما هك هيلفأ تمدخ هب هيف بارا

 )د )زلوا نوراق ىدك ساغم هلب هلبا ايلوذلام ديلا زعربك ادخ تافرع هللاف

 هكردوب ناساهحوهد:لوأطونمهزباما نايعىلواتروص نوداوا طوي سم

 1 بجو هليسهطساو هما تلع هكان دوجولا نكميرهورددوجولا ن 1 نااعفأ مري

 ركاردييك كل هياس كشسهلوار دقم هدكتاش كنس هكهنرهوزملوا نكمي ىتد قمالؤا
 ا فس وخد نسريوجزو ندناهسك ركوك.توطزوهي قيقحناتفا لوا

 ياتْفآلوا لد ىوردكردو نالوا بنا سب اروأوب ناصقث هنورولوا هدب لهن

 هنارودأ امو منهي بانتس ندد انو واردات وانت هرزوا هو هتقيقح

 |هررواىك رم« (نوددعيل) ب ولزا هرزوا لاعمناو زارتحا ندئاسهنمو لاثتما

 ٠ هلوا شا ااةلاوراثت ىنهت ىدنا تداعس 5 زءدادعتسانيمزوهلوان دنامقئبلا

 | بهراش دهذا دعنا: نول غرتال ابر دهم ديرب امل اعف هنادي زعدمللا ىلع دل ذامد)

 اآسدع

 | اديسربا باجيابانطاهحرك |نوديا قلواناس آد ىظةحو باب اغض



 الا

 كرو دةمردد:ةسم هددع اي كلود وسنم هقلاح[ةل> هحركا همعادل وأ

 ةعدقةداراقملوقاعتمهرشآفرط سولو قاعتم تاذلاب هن رب ندئفرط قرأ
 || تاقواردو ىلا دك نهساك ةثداع دارا هكلبر داكن د: صياضخ كنهرثؤم
 نكلردن ْ ا قل وا قالهم هتمدع هأكو هند 0 هاك كلاعذا هليقسح هايعم

 هك هلواول هد ا نودحو بول اواقاذ ىاشتقم ىقلعتلوا هكر داك د هلهجووت

 هكاريز هديا قلعت هل ةنرط قاوازت احد قلعتهرخآ ىناح هدانقو قاعتهئمرب رف

 ىلعفرب ند: سهيراشخا لاعئا هكردقودرذ ىدندنابد يلو ندالقعدارفا
 527 -:صحاو 0 و را.ةخا تقيقح هتشا هل مرح اع ئدنك ىكماشدا هدكدلشيا

 , دأب ىز ومط ُشعلا ازويجوا كنتاحوتت رد رئاد هنرزوا كنوب بنامع و نا اونوأ

 هياكل انهدلاعذا هكيدلاه هرزوا ىئت دروس ىف رعنبا يش ني د-وملا ناظاس ترمضح
 ندئاسق ريح ىرا هدهاشم كنافرعو هةثاكم بارا زاوانديلاعت رادح رثأت

 1 راك ديد هب ندق هكردكريث كعدرداةةسم ةدئاعدمع اريز ردندوهُ ةكر ذاكد ْ

 | قلاخ كرري دران | اريز ( ةمالا هذه سو < ةيردقلا) ةكود كلك هدرئار دي كل م هغئاط | |
 ١ دانعكمي در دقو: قر دقو ىلع كدي عالصاو ىهتنار دئمرهارش قلاخور دنا ذريريخ

 انال وم )هكرلي ديدر دقتسم قيرط كاطار امنخا ىنئايم ىسكنا سدرد هضراعمو

 ركف+ تسرابجءىعمنيربج هننيا( ىوةثم )درو ( انالوا هوج ولا لك نم
 راشخا لءاددشام تلخ «رارطضالياد دام ئراز + تسد راز ىارب يراد

 || هدئنهذىثقن تروص هكلرروسراكم در دةواضق(ل انثم) ( ع قلاخ هللا لق)

 ا“ ليثم هردق ىرب رقتدرّودت» وهلال سهداراوداعا ىدتك أدي كش اقنذاتسا

 كى ر وصضتو معر لعل اهلنا هرسأ نب وأ مبلعت هنن دركاش يهسنهذ تر وص لواو :

 ناولا هّس رزوا كبْدِس هموس سه تروص لوأ ْلَداةَساَو ليدع هياضةردالوره

 لمسهدازا ئدنكدرك اثدكردوب اسم هرانتخاو ىبسك عضو درك شن وك انوك

 ٍْ كلذك نه هدياران>اىناو داحا ىند هر زح تروصرب حراخ ند داتسا مسر .

 ركب دترود بوديالودعن ذر دةزاضفة موس ستروصهدنرانتخا تدادنعأ |
 ىهمنت صاردهرزوا ددرتهدناممردق هلدا اضف تاغ ردلكد نم كايا داح |[
 ندسح تدنو لعق هكر ارد هصاح رون و لعق مز تاسةءو ب اول وردن داضقا|

 |( رديبسك ك دنع ىبسر ددهنم جرود هسرولوا يفرك او ىضتقم ىشهب هسرولدا |||

 سفن نكارسشخو ا ىربجورب ون دضب وغنو ر اعوغو (هللا دن نم لكلق) :

 مغهيالوملعاضقهياضق ردقاريزر دقو خد طسوتم لكذ فرص ربج.هدرالا

 ىل © ١



 نا

 دئاضمح امرلاو انِةتلا ةادغ ذي انلاؤءةن نادتاؤلا ف ونس مج ْ
 مادروْم د قنو قرود كردي از 1 ىدرغم ز دع هلدف (دئاصم) ١

 هفوس ىدلوا راكش رانا حابصا ءدقدشلو .( ةعبنت) ىنال ازا هكس عد |

 (رخآقطن) دئاصمرإ هزين هيرح ءاك د يصر ديولف أ

 ادحوتف هشرع ىالع ىح د ةردق.ءاعسلا هم ىذلان ا
 د ردق) كعدىدردلاف ثدن.كم وو ىدليمدتلبو ىدلياىلاع(كدنإ

 | (قالعىح) روالوان اسر كصند هجرتال اجار دراو نعظع ثرعرب رذ هدسائعم

 ردقاز كلاب هك“ نا هناكي (دحول) تن ( شر عزو دفرح ىنجواو لعف ىربإ مسا ىزب
 |(هحت) .روليزانربارب هللا ىفان تدب يوه غمو ىك تن ادرذودرغتو خان(

 دفع ومالعا ىدهدالعا ش ”*رعان بولوادهب ىلاعى دا قوت ردع ىناعم هكال وم هوس

 رونلواريبعتاضق ه.ىلاج | نديأ بنرت ىلادويلوحةلاوحا ( دس 3

 تايطاق ىلاجا مكح ىرلكديداضقلوا هتش دا ىكق علوا ركح هلةومهناسنارهالثم
 ل داذل ةمدكرل 0. ردخ)هليصفتو طسنهلبا قست تن زارويز تال زواجباضتقم

 أردقْلو !ليصغت هلعوقو هدنامز نالفو هدد. ضيم نالذ قوم كنةنسك
 [ردعياتهيهجاثن ايعاخ دلعووردعباب هك زاملع ندياواعت هنادو>وماضقو

 أردن دتامولعمتاذو ندتاغض معاريز ردون ىراكديد ردعنان همولعم ملعهتشا
 أرولوا غقاو هركصندنغشك كمولعم ىذا ىلع كئدشرب هرزوا قيقحت ىذاتموأ[|

 | نالة) اهأربن نال بق نم باك الا مكسفنا الو ضرالا فةبيصمن هَتاصاأَم
 | ندقلطم ض ايف ىداخ ضيفي دادعتسا نال ىثره (انل هلا بتك امالا انصب

 هدوصةمبولوأ ناسف ىب ءاعد ةليمكح (مكل نوسا قوعدا) بولواراكملظ ا

 دردهحاو>ىاد#دركنرظن شلاحراب هكذشفكا شاع (مظنإ) ولوا لصاو هليتقو

 ناعادع#سمرذو ةون ل اعظةهدنن ان ٌض ايف ديمودهب تسه ندا طان ركو تن

 نالذَحوزفكى ثكن الوارغكد عتسمو ناعاندملاعت نعهم نمٌؤمهنسكنالوا

 هللا مهل ظامو) نونمّوبال مهردتمل مارهترذنا» مهلعءاوس اور نيدلا نا) رولوب

 ندشوكىدنكه نسنرش ( مكسغتاومواو قون الغ (نولاظي هس ةااواكن كلو
 ء«درار نالوا فلاض» ىدادعتسا هلناناران عوتري رديازاربا ! قالوا دكعسم
 هدصح رت هنم دع دوحو كن هن ناستخالاعفا ارولواتءانتنوكحان 2 ثاناش

 ًارداطخ ىو لال دتساف لج ربج ملذلوا قولك دل عة وحن هيعادنالوا مزال
1 - 

 -لوأ



 ناديا
 مل

 رس اع ى مكاو رمشطاب اندعو د هنالاق ىذلابانر فك اولاقف

 ةللرنا(رعش)زدرظا هنيرارا# ةكوت كر افك تنور د عزراشمك ليغ (دعوب)

 ماانة فار ثيدح دع ريشيجس عت تدوم م ةايح دير جو نيل نفت دعؤاع «ادقتءانهصلا

 قردلو 'ركتم رزبب هب ىدجا دعونلبانل اشماؤرمشتح دي دز كري دية فك( ىعئالقزع |
 نيش هدحورب ىف هل-اعتانا نالوأ زعداتعم ك سابا داقتءاىورفرسرارباك | اريز ْ

 ىديعاومن ذم ىد دلنا اوعد ئعوقو هدتماق ىاذرأ كنار دبا ض1 كايا 1 ْ

 (مجزل) راي ديدر 3 ئوعم ىل بيذاكأ هكرد هفارخ ثددحخ ىهلوقم مشا ظ

 ديل هيا ادرذو مث لفارديا فيو ىزي يي هكرز ارا ارقااكا قدلوارفاكرلي ديد 1

 رديملا ميلف ءلارغل اير ىلا 2 ةيرق لضفا هللا ملف ١

 (بد)ردعوب#لبا نمسك, ( هلآ 5) ىدلؤا عداد يتلا دو طائر وس يارحمن

 أ هللاو مديد. ( ةحيرت) ١ ردراو ىونعمو ىلغْا مانت سائح هدنئايع ( ربإ هبا

 (ركيدقطن) .٠ دعم نبادخ ترث لضفا سدرولذ ام هزيم ىدتش ىلاتفكزالثوب

 دنخاو هيالدلا تالت نمر دعا دع ةنالثانلا مالسسالا 9

 أن ءريتم نيد تنملاعو نود تءعزه هكر دشلبا زووظ هدو لا ىاز رعشول

 | هظيرق روأدا ديال هراغك ن اكد علوا امش اس رفد ل ىوقو

 نالوا( لضفالا لي اذا هنن دلما لوا هدم ال فرخ هكر ديرل ونقش دار ةونافطغوأ

 ميم اك ةيماج هي هلبا ارمدك ايو مح(ب بلا) رولدا. ,هيودم هدامصق# تاق هذه ددصق ا

 اارورخ هدئعترك ظ فلا (نورد )ك كد ىدشود هيا هبعم يدشن (رخ) ك عد ق قوسغا

 هدابلا فرح يد رثندجوالواداىم(نددحاو)ردظوقس هدانعمو نزوأ[|
 املا

 هع ةرزواق واوادم دقم هس رانرزدزاتقك (اذك ب ندرارتإلا ننشد

 ةتيتب نولبزكمأ فاو كيفك علقو راك ازداجج رق ىدليررك هل نالوا هت بودل

 يدينا ارذا دعام بولو ادم هد.ةدراو هر دكس بولؤاريتزا دهب ىذا ىولعرم ثم ٠

 ىنسيريب ىداقي هرزوأ ىزول# دناعم وا ىدرونا مالنا ل فا نان (هجرت)# :

 دقاق ىدلوا سي

 دياعبرحلا برداو>انكلو د . دعيلةري هور عوبارفل
 رديس هريشم# كناضت م ترض و كر ديدوز كلوا كدا وما (ةريمقإلا

 رد شعاوا نط: ناودا نزو.هةطاع هدير دقق هزيمهتو رأوا .ىدالوا ندنا

 هك هينيسكن الؤا فو نعم 100- هلع وق 0 وم لة غاهشدا مند( فوك اوخا)'

 تدوعواز.جراهرييهوورتع ونادي ارارق. (هحرت). ذك نالزاراوظالا بر



 رخوم 522 كدظعل نانس ( هنسا) كسم ثيل ناس ! همر دقق نع قَد ةوط

 شعهلتسى را أن هكر دلوه# ثوم ىذام ندْأت ةندام (تند وح ْزِداَذٌدَِم

 هلا ورح تالموطدذجرواوا ىهص كن هدّسا يلوا كءدءرب عظم ا

 كعد ىرالأتم كن هنالك تانالردخانوهسد د# هلعجر دكع د شايق نيكسك

 لم فا ىداؤم ىبدمي رك (مههاوفا هللارزفاولومْةطن نانو ديرب ): هكر ولوا

 لدا هلكه دم يش ا ةظادإن رازغ اولي دليات رشانم شن رق" ٌةرغكهؤاذلع

 هللا هلماكت ال او رليدتسا كمر دنوس ا وك ىل ىد#ت نيدرون نك ىرلق ذاق
 لَن ةنودفويسنالواه دن رالاهدق دنلوأ تب رةترلغصو تسدترتزليالا فيلك 2

 داوخورلد دابا هلباةمولب اهينرح تال! ار ابو هنرهه+ةيطخ ٌهشعاو هدم ددع هلقيصم

 داكشىرمس (نسظولا ىج) دهرا تواكه غار ْنح قامو هملعش ىل"و هدو

 طة زليا هدئاق ىراقدلوا مان ب واوا هرهطمو ةلماكو. هسان“ كناال ! :نكل ىدلؤا

  هلغلوارو دهدرلتا ق- بو دياروهظرومعلا فرط نم .هررؤادز تمأ: تريضفو

 نوجا مالنا ىويلسد ىو. هرزدا: ىعرك دعو تريضح: تيابنم:كيانع هتبلا
 نالوا هرزوا سه غلو هدنغي رشىاضر. ىدنك ترصنو تدَرْف هل غلو ادادقا

 ئطخ ةزيشرش جد ) هنجعرت] هلواك عد ندراكرد نوما هنموذس يع تدأ

 ١ د #لثداوس هلت دحزيقر تس وو دبا هن زجعم ىوسم
 رجا: كزاتملانيدىلااوئيفو- دهب .اولئساو نرذلعا| ورسم و

 كن دتنسو لدق هداددا هلكلك همالشا ينعي تاوالاس نان دود (اولسا)

 زائد يف (اوئيف)ردلصو قمه مهر دكعدكلون تمالمن ذيزخو لدعم داستعو

 كنود هب ئدوا ءلرام نيد ننس دم روطو تنير نب دزكش دنلوب

 كرلنا هدثلضا اريز ردعودر داى هداناولا ند « ىن"ة دة دة شدا دكر دكتصمذ

 رظن: عطق ندثكودنا هيعحر تعورشو هينهازيا تام ىراتيد ىدادجاو انآ

 هنارمصتو هنادوبي هاونأف 5 ةرظفلا ىلع دلؤتدولوم نك) ىنود هدو كرات دالو

 هرزوا هيلا: ترطف كده رلغولب هرزوا ىيدلوأ «ظان قدرت را (هلاسدعو

 تدل ازصفانو تددؤ مم ىرلمن د ل راددجك ىرإ ارداموردد هركبصدم رد]روظوم

 لصاهْ سب: رزدبا نيستو تيغرتو قوتناك-ا هنشا ىدتغتق ندتةسو#ابو
 زدلوعشم مسا هتسائعم هتسنخ (كرانم) ردكعد ديا .غوسر هند نالوا
 نايا هتف ظاقباذلديد : (هجيرث)» رد توشك نون انوريخ م دش, تكرب ىنسثالث
 : دج |نيدوب هرم دكر مكلدنا عوج دعزس كلوا لاس
 : سس

 اولاعف
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 ًاًةدمصق ىسأوا تدب لاه مه طاقسام دولو اند دهرزواىغل هلل دمللها(ثدنا

 ندوذي بولواى ؟بتله نذولع ردشأ ىند ةدغظقل هللا ىددت هدهيعو يشأ

 ردشي رثموناكهلتدادعالوا هزي . (هجبرت) ١ دلي ديد زموا بسام لقا
 دع راو ارايدنادرتوسدلد 0

 دنهم بضع لك نم غهدياب د قلد ؛ ض لان ضيبلاو مهها اوفان.
 لاةمثسا امج ا اه ما هديظفل ده ليدل رازغار دئلق عج كهون (ها فاز ظ
 )6 نٌسِع درعاش هكرلد ايدام 3 بو ديأل دب ىعفنالوا ل ةمحاو < تيساة مهياهو ْ

 ردسأح ردالوا قلوا البا (ضمب ) افرع تانزأ "5 ميم ردالشان ندفلا

 نمفذؤ دو هكرولوا كءدرا هغاغو» ىر كنك اهب .راشأب ةازغردهضس ىذحافأ]ا

 ردوزدهن هلو ىدرلناوا هدارغطو ردشؤغاو | ةموسل اهيدشت هب هطرع زويد ىىدأ]

 نان عرمصم هكردزلل#بولوا نئح كضيا ضس قعد ..سرولوا هبارتك كاف :

 انيزردةدئافدانذزا تولوا بيسردءر خم هرسك هجرت نكارؤلفا ىكرازكتو نام |
 كدب (ىذيا) هدد واوا نجوم اكتر دقثر هرولوا | دن ورب ىفان' عرض
 ئيبلرا# (هجرت) 3 5 ىدنهو نيكس ؟؟(نبوضا يشمل ردكعد زالار دمع

 دنوم فيس شن ىدقابي ران دج« نار غتر ءنايز زان

 دددع تئد وح دقاهتخدتا د هَ روع“ تققث د5 ةيطخو

 ىسءالعا كنعاونا كغار نههدنا هكردةبسن ل ةىرلكديد طخمددماع (هيطخ)
 رديلوه كوم ىذام ْن دايعفت ( تفقد 0 هدير دقن .هةءطخ ةنساروليبأ

 هر هياكل إب هذيععا ارنهه“ (ةيرهع#) عد وب جاجوعا هكجردللا ىزغؤوط

 رولوا هننسانعم هي وق حامرتت امهر ظن عطق ن دةءسنرب ,ارلقاز له ىوق رديف

 هكر ردو ىم هظحالمكريقم حن اش ىبسز دكورتشى نوت دم رادريج. .مدقمو

 كامل ىدينوا نالوا التان دوا نكلز ديعاعم ثن ومجالس هلغلؤاندولسا

 هكردشلبا مظن بجاح نبا بولواش لا ىسيقاغتار دنا لكي ىرتو تناعر كو دل
 برح مح مهج باعترات تا ىتفا بنرا ضرا غبصا نذا “ب ردطافلاو

 لاغُد سم ليوارسق اسر ةسريغس نس لجر جر ز عاز ذه بهدوادواد عردر+

 توبكتع بقع رعش ضورع برقع انصع:دضع ءاملا نيع ناسثالا نيع غيض

 ظيلك كس اك, شرك فنتك شوت مدقز مف سو درذ سرف د ساف كلذ لوع

 ئد ىرلنلوا قلتش ) نانسي نع الدو لير: نقيل قدوم :لم ىلظل

 قد: ىرس ليبس لم حالس نيكس ناطاس محرر لاح نافا ) ردن هلو
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 هج دع مع

 ىرديفلاى ثرقلا ىصق نب زادلا د بعنب فانمدبعنب مشاهنبريع نب( بعدم:
 . هنبرلانعم تتودنكو ماودو تدءرقهرزوا ىتيدلزانمدقم تع شو ىم هلك (لظ)
 | (لمزت)و دن دنمزاول ك ثيل هكمنس انعم بضغو مشخ (درح) نالئسرأ (ثنل)روا# ١
 وكلدو ىريهغوق كج هريكح اغا كن زومد قاز نح ( بلغ ]كد ىدنرو هنسانلا
 ا نولوأ رهدخم هدنرروا لرب .ىيددال و ردو بج (دسح) ردقورعم ءدنساةءم

 ةولضلا هيلع لسر,ن اطلس هكهريمتنب بعصم (تسن ىانعم) ناف نديا دعت
 عار نم نالواددن ديكنا بولوا ىكص نالسراب ودظعربه دن كماللا و:

 ةتمانل ىتمزق انوكه نري تلعث ىشان ندنتظلغو ترثكن اق نالوا هدنرزواأ
 ىدايأ ميشرت هللا بلع هدنهيبشت ىبعصم هنالسرار دكعد ىدرتسوكى كش رون

 هاك شاب دج ىديانالسرارب هكتاص كئافطصم هدنئاب بعصم . (هجيرت) ٠
 هرزذا ىرير حت رادريغو ريلادبع نبرع( هيةنم)درذم ندنا بلعث ىدبا شمكح
 قردزونه ركب دبا هدن دب أر ول هم بعصم ى وس لع هدنسازعدحاوب ىدوهدردن.

 ةدكدلنا عطف هديرح ىانثا ىلا غاص ٌك.عصم نوعلم مان ه:ةنباىدناهدئشاب

 هرزؤا ىس هنيس قرش غاضس سب ىدلي ا عطق ىن دينا ىدليأ طيظ هيركيد تسد
 ىس هعرك( لسرلا لبق ن متل دق لوسزالا د جءامو) بولا هظفاحتهليراوز اب بولا
 ندوب رض قارزهرب مهركص ىدلبا ناني ن دتاسلنكشمامل وا لزانزوهدك
 !تلانر تاق هاش دان لوا ىدنا ب اطبض تو شي ىضت م تر ضج هدنزلكد لبا ديهش

 ىضف نم مه هيلعهللا اودهاءاماوقدص لاجر بوراو هنجوا ىما,ْك _عصم
 راي دروس ت دام هنمالما تنائمو توالت نس هعرك ةيا(رظتن نم مهتمو) هن

 صر جاونأ ىلع مدارات ع ملح دارافكلا نم ىلتقك اوسبلا

 درغم هكموقت الادضاز (دصر)ر دبع كليتة نالوا ه:سانعملوتقم( يلتق)
 ْلدصار دصر )+2 ىلصا ردراسر اح دكى كس رج ردناسكت قنؤمورك ذمو جو

 ردالواروكذمرير قت ن دنغلكب قلوا ف يقتت نوجيا نزو بولواىرسسكم عجب
 فطال دع ردرلاكج ىكى رالوِعَم كنهرغكى ماده كمالسا لها( رعشلأم)

 رلذابسان لكومودشس هعيس باوناك عج لوا هكرديا لادا هخزود ىراناىلاعت
 ته اذ ىيكربهذاق رايضعب هجرك ١ هلل, رللو ا ن ابساب كنالةلداهلوا كيدردراو
 لكدبلنا (هجرت) رديف ردقون .تيحالص مدنديك يرث كب نكل هدرا

 (رخآق طز) دصررلن | هنباونارولواهرجا مجرانو مادم ىيكىرللوتقم كلر ذاك
 ده بررون ئطتل تءاجو .« الواةوادعلاءاتدن نشد رق

 ( تر
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 ىديشلوا ريسأ ىلا بولواده هدر دي هما ىرادرب كنا هكتوج ىدارل ثمرو

 ادّناءددحاهكأ اتتو ىد.سلوا عماو هملاكموبهدانثا اونو ىدلوا صال بورئواذذ

 ىدايا هلجح هش رزوا كساس 1 دمس نب د 3 ذاكو هلق وكن دش ترف

 تونبوباق ىسهب رح ندنلا كرينزابو ههدنن ثراح ىن د مالسلا هيلءربم غب

 ىدلب لدى دح هدكدلبا حورجتدللا فلاك داو رمضرب هلا هئاريم غيب يسد |
 ىريغن دنولو ىدلواد ىههدقدراو هلك مان فرسسابو هنارهظلا سم كر ديا دانزفو د ٍ

 ىانثا ىْس زين دما اركىاسنا هكر دطو ضم ىدوبو ىداوا لوتقم هنسكمديدب ١

 تا تااطانبتيتا

 اودعس صواريخ اوفد اد دقذ نم دلع بحي نم ناك ام ىلع ملم

 راد دلوا هكدنوكل وارلمْزاَع نالواندرب (همججرت) ب هو

 د درع. ىدلوا عجم در ةرلد دل اون تداعسوريخ عدمت

 درضالوزح اممم رقتال ب ةيبط سودرفلان ا 3 ْ

 ىجددلوا ىرب كرلذاسودرف نولواددع زكسردانح ىدرؤم مم هكرل ةجؤا (ناتح) ْ

 نوما نزورددبانو تو مف (درص)ى : ؟امركريملا ءا(رح)ىديشلزاناقي اس ْ

 ند.سر اثر دامرم «هكك عد غودرديدضالرحر دن الموس ىفورح شؤلوا كرت ا

 0 (هجرت) رماض رئت ياريس ا ْش

 : دزرمد هنورج هن هدنأ هرلثا وأ ضرأع مش ياطع ىدلق هرم د دس

 اودهول.5 قدصد عدم برش دب اورك ذالك م يلع هلالا ىلص '

 شخ (هجرت)ر دكعد ناكمودعةمدكدوهش ل (دهشس) ردنوجاريشكت (بر)

 ددعملا ىدرب|رلناهياغصو قدصض تمعن لواو هراثا ههخيداواذانادخديادورد

 دسالا ةزذع مونم نينار علا مش د اويستحاو هللالوسرل اوفو موق :
 تان ومو رحاى هد هلل ةمسح ىب رااقو مالا هيلع ريمغين عل (اوسستحا]

 (نينار ء)ىديشاراناسر : مث) ردك در دهطديماةاف اكمنديلاعت قدح بانجو

 | اقاطم نينارعورديسار أ شاق يا هك ى خ نالوا مشهساس ورب سينرع ىدوقم

 يةد ساق الت نينارعلان ادع شع درعاش هكرولك ى ذهنسا عم موق ىاريك

 يا ىقل هللادّس!ىدنات دا ون مامجبا ىرلت ريو ه ,:جوهعادا د نمانلا مالا ىرتالو

 اقورلثا "(هجرت) ' "ىدلو ترم هداضت م ترضح هركضز د كرلذا لصالا ف

 دساهزيج ىرب هدتعاست ىديادةلرسبه)ن واقد عدرش ههمللا لوسرى دش

 كلم باعث هنخم ىل هرب يدا دزح هيود امل ل ظ تءصدو
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 نك ءانمقتلا موهاندالد نانديي باوصلا ها نمكادنا اماودهين وئظهلهمةتلاو

 هلةيرط كنا ىظفل هعست نسي بولو اددعنوا نسكن اناوا لتق( بايعلارخ ع

 كد كذس هركصندنس هلغلواهحلط ىراسئر كرلنااب وك زين روناوأ ليوأت

 ةازغ ندكلتق كنس ةيترع لوا هتشاىدلوا ,بدس هلق كيدي لك لير وت

 هليش اور لد نب رفعج هللا دعوبا هكردول ىنكاو ردك<عد رايدلوا نونمم

 لتقديم تقال تييقع فزت كنك والدا يرو شم

 رهنسكرهزوقط نالوا دابهدسوب ىدالو اداريا ىددعزوةط ندببسوب ىدناوا

 3 )اوسكار درانو: با اوص ب رشةاطراس الد بالك ث رح عفاشم ديعسوب .وناناعع
 رديدالوارهفهلرظن هضاختم اما ىديارادلادبعدالوأ هوركويدك هسرؤلوا
 ىدقىردب كنادكردندنل رهف ىدرادلاددع هكريااو بارع هلي رطو

 موقلودا (هجرت).. ردرهفنب بلاغنب ىؤلنب بعك نب هرهنب بالك نبا
 ددعو دنزرذريثكتاوهر درس شابا سيد ىرلنا ديا ىمالعاو مركا كره

 ش وعلا دع لع ىلع ىدرادةريخلا داو :

 ىنآ دمت ركاردفورعم ردباتش هكءلع (لع) كيد ىدليا لاله (ىدرا)
 ىدادغب رداقلا د, عويد ر دريج تغل ىند ه:ساذعم نيطلع نكلرديا ديكأت

 ىكرابغزو (جاع)ر ديا لقنهدنس هيشاح نالوا هرزوا جرش كما شه هيهدرب
 هيلع ريمغيد هكرد مالسلا هيلع لوم ةفاذ نب بهو نبا ف الخ نيا( ىلأ)

 2008 دردوب ريشك نبا ىف ارلد د درو ازغهل ما ةةرفاكربمدنرارع تدم مالسلا

 لتقىفآ ربمغس بارو هيليا لق ىريمغيدرب هكرديشكل وا سانلارش هكردشلك
 رف ىرولاربخ (هجر) هدبال 25 ىريمغس نامزرخآ هكاصوصخو هيلا

 داو ناحد ىدا لرثنويلدا كاخةدولا د لاله سي ىباىدتاناهج

 دعّدتمو متمدعط# لماؤع دع همك رتناع_ضلاو ريطل اتاظف

 ءامدا ىم ىدلوادراو يظعرهش مكسلظا دق درت :1ىح كعد ىدلكز دنوك( تلظ)

 ىنوم نال رمد هطبارم لك ( ناعيضإر د ب ذد وح (ريط)رد.مونموص هدبلا دكر دمايص

 يدنوةهنسهشالد وكوارلش .ود هبا نالدرمد (هيرت)ردقلطم( عيضو) رددطلاب

 وكم ةنانإ يخي ابا نابع بولا نيس هرابرب ىسيريبره يكنا ا

 شيد هد هكم مدقم ندترعش هب رلد انجروغغلا ةاؤلد هيلعرو هظرخ اريمغيد
 مسابأ لق سوما هديرزوا كنامردبا هب رثهْلياهبراىفاص مدلاتآرب كن ديا

 | مرديا لت ىمنب هلناءاشنا حد تلاسرةد هرب ارستاطلس لوا هذمباو ايصردكرا

 مر هورس
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 مدق تدانأ ةديرح ئانثا ندسسو بؤدياادنب ناطخ ىراتش3رقو نايلغ

 هلبا مزاوأ هممهو هلباقمو هيراخش ةتشوض نع لا هكا ةوزلةلوأ هذ خمارو

 كدا زاززل نادطز ل لشد ندنور انارعا دش ىذتلوا' هلتاةم عورش

 4 تكلا نع لقا و د ىذيا لاطن نددهل#و هذ ديكلا لع هزعشد بنا

 دانرفولد ن ل هضراو ركار ذ.فراو هسكرواوارداقهن ءلباةفاكم ىديارربد
 دن اذا شنارانلما طنا ارو دو نالود+ بو.ةروط هدا ندنرورعو

 نار د ىذت صرام#مد ت ترضءر د ةدريزو ىئا اونلادب وعم ذهب بد اعلا ارهطم

 ناظاع فوط ىد د رق رمت َكِخِزَوَد لوا درعا لوا تولوا لد اقماكابلاطخلا

 مركاراذرس واوا لافربخ لاعتملا هلل دما لاجوب يك ىيدلنا ناعم نادم

 هلدو مالسلاو ةالصلا هماغ لاغتو كرام ىران مظعارادرسو لاؤالا .ىددر

 ناهعىرم رقسر دارب كنا ىئاريس سيري دلي اريبكتا بولوا ماك داش ماركبادصا

 نادهامَس ءاوللا لها ىلعنا (رعش) ىدلاداشينا ىرعشو تويابأ منروذخا

 فرح يباوحاك |كناضةنه تريضحو ىرر ربك ناد اوق داتواةدعصلا ومضت

 0 منعللا كيلعأ جاب ردو: ىلوا ملل قراء اشن ايدك 2 ل ءانفإلا
 نس ىلا 05 كنارامضعد ىدابا لحد ىناىنءترمذ- لاغرد «هزخا ىلإ.

 9 ارا تول ىغ ءاريبو بو دي يو رخ ىلد ىةش كرب هدعدزاب دي ديد

 نازادناريترادهيدغتو نا .تككأكرا درسرد هحلط نيديعسولا هكرلب دروكب يانا

 ىزح رى دكناىدليازورفاخزودهءازود دريت ىلا صاقو ىلا نبدعس بانج
 اها اضع اهمو تااح ليدللاو + هدا فرح ىزرج ومباوج كناضتنمه بانجو

 نوعا هياط نب خفاسم هر 51 ىديناوا هداقاؤل صوم هدد ريك كنارديتس 5

 5 ىدابالتف ىدىلا رزكذ ميصاغ دز بوباه تايب هملط نبا

 هلئا دبع نب سالح هركد ىدلبا لقريشمريب ر خدوا ىدل اذا هل نسا
 لسحرش نب ةاطرا ءالعب ىذلتا كلالدناىند هللا دبع نية ملط بواكه لبي ركنا ْ

 للس ةيعد .فادير زكر اوف سوير اوبا تريضح درا بولو ريكي اخ

 يىدلال 2 3ىناخد نامل مري نوكح قاري ضرافن 2 ريب سلا قدلوا هدر

 اخ دهتانكرب نؤلواراقكرا دلع راك الخرب هدئعبا باوص ندرادلادبعفو

 ادضص دلل ىرعتو نانوك ههيذب نأ ده ترض هذكدلنا زاونلا ناد لارا

 ممخدظ ٍناوصلا ىلا در نيحءاول وي هرفل .رشءاوللاب عرفت( رعش) ىدلوا ناو هلبإ ْ
 سس أ

 و

 تح ةدعل ىدابا كال هللا قوانا ىحد ىزدب تدان ِن مماع ىدلاىن ءاربم

 دي

 ميم

١ 
3 

-_- 



 ١ خت 4

 نيدمءامدرو هكر دك دراد دراوهب وص (اودرو)ردندضيج نالوا هنساتعم لمس

 ظ رداد ىند(ءاءرااردصي ق> قسنال) هكرلرب در دص هر دوعن دوضو ىدلوادراو
 وم دوجو تنع* ماركت اجا مالسا للعا هددعتووب ( مالك ظ ومطم) ىدلزا

 ضوج .هلجرزا 70 رفظمو روصتم هدهنت يه لوادلبا مالسلا هيلع ٍريَمْعْيد

 نادهاجتناعصُم نايملوا نك ىرلضارعاو كوك وفقا هرثرب 17 .

 .كالهه عدرا ىريىربىزكيرا دلع رفنزوقط نامهرظن عطق ن دنرثاسد دام

  ةتشك راثبخ هصن كن امهع ىلغراو هملطن ديا نصحت هدنرلارآ كرلئارايدليا
 || هقطن سفن ارو « سراب دلوا كوضت م نامز وقر وق درك الهو كولد

كب عادم هللا ىشدك زويَتط يعي (هجرت) .ر دك دزكيز ديا تو انشن
 أ ر

 00 دبزٍنوخ ىمهلج ندتام صو حران دس شون نيجه

 ددعلاو عرفلا ثيجو كفونالا ميش دع :اهفرك اورهف نم تئاوذلا اوناكك

 | كت منسنره ل هقؤردجلام ىو كيكو عت هن اوذ'ىدرقمر لع (بئاؤاذ)
 الأ رود) روئاواذارم هديك ن الوازارغا رسشورادرس ىند ندنسكا رديسالءأ

 ْ (شيرت هكردربضإلانبكلامزب رهف تذويوتتدادججا ةكرال سنك ول زن مك

 | ردعيجدلوج(مسث) ىدناوارك ذابن رىئيذلوالاوقا ىاوقا قلو ا ىرابقل كاتو

 || نامز نيجر دناكم فرظ رون. د.دوجوم عرخلا تح هنو سورؤلوا فانشنم

 || (عرت)وأيداعيح هكراؤا نوعا طرش خدموا قدحالامو ىبك ىيدلوا نوما
 || هكرديعب كنةدعولوذ (ددع) ردذادجاو ءانآ سنو لضا لباد : كذاوؤ لاف

 زادت وحلا لوا لا ةئامتت كلنعفرو عمد هذئرؤ ط غانا ثداوح
 ١ ظوحو

 || بارعا زارغزبم ندرهف كلضالا زلنا (ىغم) انشا يلام ا حالنو لام نانلوإ

 ْ دالداو لام نالوا ىنبز كنايندتايحو نابشلا ليلج هدب درع تاضونا اوخامركاو

 ِ ندؤرفريس هقح نيدبؤللارورغم هن لق دلواةلو وب نرد ديانازكيد دوت جالا

 لاجم لامخ ىفر لطانروصت ى هر 26 رلد دل تاز اعش كر : كرشورفكوزاع

 نايغط بح اصنايغس .ونانارغكرهظمف نال ذ دخرهظمهد'ءازغدجا (هيقنم)

 هدزكي ديس ماض مزي دنس ازغودن لاس نك هلك ديذةشزالغو أك راذل دنع

 الا نك هلوامرب مسوي تص فاك ديا ربت هزاز ل ينو قدلؤامِرهمموزونهةمئديا

 أ ىرابضغ كيد لونا كتلي ىذبالكذ قاما دادقاريإ هقيقللا ىف تتم |
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 عطق قالوط هدد مةدق ىدرغم ردوا ننال (ددت) ردو:سانعم ىدئلنق ||

 يدا ىرمل )وا فلا هسا كل دعاو5 لواردراطو مضمولن اهدي دع د عاود ىرازيست 1

 هعبرا هن الثر دام عة شم هلياان ىرارك ذم كظفل ىدب كلددزودط هلكئارد هثالثفك :

 زان ىراي ددك هسرولوا ثنؤوم ىرادو دعمو هعست هشام هعيش هّدس هسا

 ردشاق 0 1 ارهظردموعخم ءاهو حوّجفم بيلا (نمانا) ندوب رفاكز وقط :

 ال

- 
 هللاناةدنقحر د هيعكلا ن داس هنامالا تحاصر دياغو الروب نم لش(

 هرم نيحتد» حاتم هلياوزت ىسهمب رك(اماها ىلا تانامالاوادؤت نا كرم أي
 (الاسد) رد .دس ىلء وأ ىدلكةه مالسان وا ىئيدتلوادر هند دنتك هئنإ نكس

 شدي دعسلا ن در ن ديرو عظ هدير ران دوس .ديردءدلسن لوا ثدملا خاتم

 ليصا:للصا نس رلدأ - ىنابدشلا سنو ميشلا نب قشمد ىوامد نبدلادعس

 سنؤل يش ىراتةيرط دش سو ىراردن ىد-رولوا ىهتم هرلثا ىرلمسست تدسن
 سبلالب نيةئادناق الع تام (رعث)رروس هدئعلطم ىسه ديصقرب زوكذم

 ٠ هكر ركحد ىدردناه .(تؤرا) سنالاو برقلاةناح ىناةد ىو |

 كعد ىدليا الد رد هصسىد تدراهالاد هدنر ل واو 2 دج ك اله

 لصاو ىريخ ردلوممجم ند ريب (تريخإ ردرظ ان اكحصا هجرت هكرولوا

 سد« زمغسو نائس محز لاله ىدايق مه ىفامع (هجرت) ردداخناناوا
 ددمز لول بو ديال اج ن ءاقيزل ريد ىنيهجوز

 اودروذا توملا ض ا. نماواكسل 0# هروظا نيباولوذاةخستىف

 هيكل ىرلد دك ك رانا ردات كددع ىفزرةط هكر دم دنراعع اد دع( هسا

 ردهرزؤا ساق هس هدناةدنالوا قم م ندرم ا هكيدلاةمزخأ ىلا عيرا ثالثرولك

 روناوااداود ةعبار هيمان ىراثنومو توب د ناتاخ باو ثالاىازسان" قرأ 35كم

 فابطَم نف دودلوا داربا هليظفل عج هكر ديرلز ازميع ىرلدو دعم كن هعتس ظامثلالواو |

 هن الث المف ردرارظان هْن درغم لدو دعم كيا لواهدشن ًاتورتكذ تورولوأ هيلا أ
 كس .راراداع كنادعاهددحا ىازعهلا هعست هديوو روس دةوناشت ثالثؤ لامر

 ندنارارق 5 خحةدرب ناح هدزاركرديح ترمذ>- تدد لود ىلعه دن كنز فرب

 ند لج مهرمطا نيد ردوهيلا فاذم ىندهنفر ط نيد بولوا فاضن ةزيعض :

 مواطنو ىف ادزتسم:رد دانةساو تماقا هدام كرلثا هلندلشاترطاظم داع ْ]

 ردصددنول 3 ربدقلا سدو هش عراتضمش دز دم مال وكل او -4) ردهديري دقن :

 ٍْ لصا نت اضوح (ضايد-) زددا ره فاكنتساو 8 وحر دوزولادع عل :

 1 وع -- 7 وعبر حجج



 قع
 5 دع ع داحوجوت

 ناي هلياكي رحت ىني رب ىزبّىلا ماو ناتةسؤباهدكدلزا تدحت راي دكم شد هرغكو
 ععم هيهلا هيلع تلاسز تخغ ناطالس ىرلةدلوا هرئومضتن أك ه«ةزوتم ندم

 الار دل ليمزكس هن هنبدم هكعضوم مان( ذسالا ءارجإ)ه دك دانا غرق هنن زانو امه

 ترصن)هذق ذلوا ىولعم كن ءرك ىرلق دروب فب رشت هلمارك بانصا رغث شن
 0 فوخ هنن رل ل5 نملاعلا بر نيإملاريصت باح بولوا راكنشا ىرثا (بعرلاب
 نم لؤسزلاو هلل اواهتسا يذلا ) ةدنرطكد ان ارارفك ذه هكم بورواهل|تنشخو
 ىدلؤا لزان ىمهمي :ر ممظعرجااوةتاو مهنماو:سحانيذلا خرقلا مهبادا ام دعب

 هرخا نت لوادكدلوا « سد ىدلو ا تحصن ن دة هزبترمدن تلد وب (هجرت)

 : در ىورهرتتوك الود
 .“ او دمعذارافكلاب لثعوارمصت د هلناءالاو نمدلئارصمو

 واتسود مكهنالوم (هجرت) .ردياٍتاذع ىعي هلث هردندناب ىكلقا(لثع)

 دبكو ثر وح هك دتبادا عزي هزل فاكه زدنا مذراناك | مدرههديا
 - دعا اتاوحان منت نجف « ومكلداالر ف: حطت ناف

 قى دلو ىتارايدنذ رداعد ديرايضعير دش عونرن هدتايم برعدالؤا( مكلاناال)

 هللا ( ناوخأ) زدزاو صوصخو مومم هذنرلثايم ارز ردد كمت قللوا عجب

 دوليا فان عرص مور دداىم نايا لها هنضهكح ىنم عزك( ةوخنا نود مؤمل امتاز
 !ىدرطرب ندالخاد هدكز وس دهّقش نالوا هدد ز(د1 )ردد وصقم دحا ىادهش

 ل ركسرايا قطن هيارغتركازسرلردب ىب ىا (هجرت) .رولكت سب ل أسرار دياريق هل ارح
 ١ : ددع واقرب لوا ئعتنوحاراناوادمهش ندزرب +

 دقت اس رانباةدللو « ال دمدأن رداغةحلط ناقا

 هزي(لدضم) روناو 'ليصفتابي رقدكر ديلغوا كنازعلادبعني هطول (هنلط)
 (دقت) ردشمك< ىفاس ردذا هر ةردبعجب كنههذد(عيافد) هتسكنشودأ|
 ديهش ندزلزب بودياتاهانموزفرازسرك !( ىبهصالخ راتب )رددقو هدئلمأ

 رلد وسزوسازسايرابسملا لولعمو بسنلا لو ة<ىاه دة كرا اوا لا نيفدو

 ند لب ةدرعغي دارا غراق تدب راحته دروب زم ىازغاريزردهدوهيب هيرفن لوازكس

 زهرالقو قدقار لزب دلاح بدلوا رئابهدربالو تقم ىانيرذاكم ان هفطط فاني ةهلط
 | (همبرت)رداجزبانزكيرفن ل رزبس نكي هيوب لاح ىديا شئ ئايررنةدزجار آى رب ه
 دكتران بودياداقي ازمات شناريشعم ع الهلا دول آك دلي كلرتىي هيلط سد

 ١ ددقتريخداهتجوز ني نه ..اننةساهتورانامعءرملاو

1 
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 سون ككم دليا دادعت كنس هللاو نعم دك ذبل اعتقد ىا هللاىلاءتوصب ويتسا

 هدكدندنوءلم ئا نو ساواْك مولعه ىراقٍدلوا تادح تع هد دريد هلهخجاب هسدفت

 هرب تبول ىدعئزكمدلو اروصنم رازس هدرد .ضديمدتلاصميرشطا وع مولا

 ليههدنكنجدحاو ردكمعدر ولاشو ون هاكر اوط هاكر د ميكر لهغ وةكدحز ربارب ى دلك

 ادنركىياويد لبه ل ع!ياطخ اك ندنسرف ىديا رثسفلا ارب نع ع يبل مان

 هلتداعرواوا كعد كداب | ب :تللعو هزوججس د ىرب يلوارجلا عينت ليج (نعد دلل

 ىلعا هلل الب اهم هرلزا خد 4 ركباجصأ هل: امرفويحتأا هناء تلاسرر ” رس نإطاس

 هاهلجب هجوم اما مادتما دج .ولارلب دلي !اىره زك ود لجاو
 ىديدردقوزلازعالزسو دراو حن دز: مان ىزع ىريغن دلبه مزب ىعب( كلك :زعال

 ريصأ وزمظفاح مّريزلد ديد ( مك ومالةانالوم لنا ) خد مالا لها هناي ود نامرف

 تنادي رؤلو الع دز ٍدلكد ىذار ندزسس عد لكدىل اومهزسهكردراو زمقلاه نالوا |

 ًاوسال) قوراف تريضحب لنا نونامه مام دءاوج هناي ةسوناهدك ديد مومن موبهدارخاإ

 زاكدربارب عير ددهاشرادبب هناورو كم دروس ود (رانلا يف مالت قو ةنا قانال
 09 1 قطن) ردهدينارعت :دكراناواد مدل ارسر دهدنانج زعزلدهشمزب ْ

 ددايك_اميق ةكرم هن نديأو 3 .دعدر داو عدو ج هللا خل

 م

 دجاز وا د رشاشات ادن آهن :كلم ويدعم معانا ىعادادخ لوا
 ”. ودعوا مري رص نونمؤملاو+ ب : مهلزنمرافكللا فرع ىذلاوه...

 ىرارب هدانقع لوا ةك( قع لارغ دهم المرا ا !مولعمهرورضلاب حجج

 ىئدابأ بد "رعت هل .بهطسأو باكو ريم خيو ونفت يلاعتى حب يكبجوديامعبمإلا

 هرزوادجو ىئيدروس دعو ىغولوا تنح هحلادلاعاةر ءاقياس د هزل مومو

 هرازفاكق خ ىدردلم, (هجيرت) . رديا ازجاس: رقالزلدو غو مهرلثا الخال
 ديا لصو هللا تح ر ديانا سد>ءاو رآ مومو متر انني رالزنم ٍْ

 دشر اًهتغ ف ىرينا ىنسع ل مف : دهن ةظعانا تناك ةلود: نك نااق

 برح هلغطو هلل ام هلك ة رعد ر دتعت ىخ ذةلعضو هدلغو تعاد هك( تاؤدإ)
 كالؤا دتنم ؟ لع ول وذو ريضم هلق دكرب د ةددشعولا رلز ديدر دام غم هدهاحو

١ 

 أ ردعدقو جب (هجرت) ردكمد ىذالمو ألم ىعي ىهاش ٌبلْزاَن له !(مص]

 : زقاكر دمع 10ر2 كوالخك يل يعدؤيا و ذافاد مالعا ردتاغ نوفيمشت( فزت

 أ هلمس ةهطساو ريمعس رانخا هددع رشو ندد .هةئشائعم ىدديا هديشولو رس

ع ىذا ) هقنمةمق) ردنيد كبري زي .دي بنر هنأ (ىغ زيدمععا
 تال وع ندئبارَ



 دلي | يهديا ىلتقكن هببش (مهجرث) ردره اظل أسر دنو اريك ذن ىكيدلبا
 ش ديد ناوثاهدتس نوخ ىدانا نيب زثىفا«ازغنوكلوا

 ادرج اهنعد<ماهيلع . « رادرش ّمهج نمءوبقا: 725.
 ىداليةرضاح ىنعيىدادرواوا ىدنلوا ليزتتدك ىكلّرت هدانعمو نزو(ءونإ
 ىدلوا . (هجيرت) ردهنسانعم رقم هكىل لودعو ليمهللا امهم (ديحم)
 ديعي ىدلواصالخ ىاج هران اهل ة> سماوي هرلناى ديد كد اممم ندخزود

 اديدصايفدبارشن وكي * غج قوه نمتايسامو
 نسب هئساثعم سدلامو هس انعم ل ثم ىس ىدرةمرد هنت ةباريسكتح ( نايسإل

 .تالواودا تبىحد ىرخاو هللانم قيرتز دكعد رداكد ريازب ى منكما ن انسان

 ىكتنالواادس هده رجالثم هكودصىرانع(ديدص)ز در تسكن الؤاد أر مدلبأ نم
 موتزهلداى اعط مه مةمهدخز ردهلوا مكلفا روأ وانس كم هحضن (هخج 5 /

 ديدض مه ىبارشو
 اديجاطب,ةغمقزرا هيلع وع اهيدر دين انا! قوه نمو

 ديدض هس وص هد+هج ( نيش لأم) ىثكن الوا هدلاحقخ هتلؤا هطدغ (طستغم
 ٍتوئاؤا ناسا لاحربي ىولطم قرر هدتنج هلاىشك نالوا ب ذعم هلكمجأ)

 رباربق سكيا كنينكن الوا لاما دو# هدتدوصقج هلوا ىطوبغم كنتارقا
 ندتهدب ىراقدلوا قبب ىرللوقمو ىغهج ىسهرغفك ند لرالوتقمر داكد
 قسيو منهج هارد نم ددنعزابج لكسح بانو) لوا تيز دقي ىراتاؤاسم
 اولتةنيدلا نسجت الو) جد ىف“ تدءزدرظان هند غم كنس هعرك ( دي دصءام نم

 ردياركسحذت قاولدم ىس هيت (نوقزز مر دنعءايحا لياتاوما هللا ليس ف
 ةوارثوكى ارش هه مقم هرجنان دعت انج هلوا م يكهيىشكلوش  (مجت)
 هدشن رقىانارف هيلغتروصاداهدتسازغد>ا(هبيرغ) د يجو طوبغمقزر

 هاناادصدنلب نايقسوا ندنراعا ىثانت ةنرارورغ لكم ةداواروهط ىإ::روص
 ناعصا ندئاوح هدك دانا ادنودر ديم هدنايح ده ىعي دمت موقتلا ىفاهركجي وا

 قيدص ىعيىديد فاق ىلانب مولا فا ىشدرابهس هدعنرلبدووس ئه ىاركا
 قوراف با:دهدكدطازوؤظ باو ىن داك |ىدلو !ناسرين دتارح كركا

 باطخ هنموق هدكداإك ادصو تءص هنيراددووس ىهت هن ءدئباؤج ئدروض

 كيد لرع تريض- ىدلياراهظارورسؤهدردمزب ناد يمراش لوا لمةرانا بو ذيا
 روثسد ندتلاسر ءاشنهش بانج بولوا لاحيلاجم هريص ب وديا نايلغقرغ

 هوس

 بوبتسا



 خد ىراةريضح دوعسم نبال دةزهن هرب كاسكو نقيغاو شاك هيد ديد الو ظ

 يتوصل

 بوبر هناك لان ناطلغاليو نانغت درس هي ههئدلباكمدخ بور وتك ا

 م

 اى روؤرب توك رس لندن ىد:كجبولا 1 يلقن دنناا بوليس نيثعي قصرت

 | هرب بوةاط ىغمرأن هنلكزب بويلوارداق هغمردلا# ىدانإ اذجن ديد
| 

 هبات داعس روضح كلَ .رارخح ةيدااهملع تمازادرمب باند هزه

 هلا .ىوس لها هدددلاه لَم ىراِدَقَم ليم اى, هي ب هرم لاب 1 ىديشلوا ١

 نالوا ل وج هرلي دانا لق مدهأ اممم ةريع ىذأ ديرب, 2 22000 ٠ْ

 ها ' .كرال دس هرزواَوع لا ىرلادو 1 همهردكب ندومهرد كب تردراريبا ْ

 راغك ةدبز ىدئلوالتق: (هجرت), . ردراو تراثا هدروك ذمتي هنغيدتلوا ||
 دعو ناوسن هصنقدلاهرزواتجنع مهدهرو صقس مدنا ||

 تعاأأ
 سا
1 

 ب هورإ دعم مروج يس مورس بوسع سوو جت دج نلح

 رار دبا لن نكي دليا اذا نيدافم كمعد
 اذسعلاو سالولاانهعو دي ارطسانلاةارسانلتةو.أ

 سفن هدانعنونزو و ريس ه ددا صا هئسائعم ىلع ىربب ىدرفم ردتلف عجب ( ازمس])

 هددئزو ليعف ىريغن دنولر دندهري زع عوج عجبوبىدناوا ماعدا ردكعد د در و

 درهم ىك ةانقنلباهيلصا مهف ىلوالالعالا د عبو .هلوأ"هلعذ يدب هكر دقو درغمري
 (.ئالو) ردككبد اعجب (ارط) ىبكةادعو ةازغرواليق موجؤم هتبلا ةلقمدشزو
 ةرفك (مالك ةصالخ) رديعج 1 ةساادنيل) ) هيراج غلابان هديلو ىدر ةمر دعجم

 وق ةو-ّكد ككراو يشب ل دو لدلباىلتق قف فوح كي ىراكو ديد: ضيا انك شي رق ره

 سرا ردك د قرد دروع ترغك هكر دك د قدلا تونغ اموريسأ

 | ىحد شان. شعر بولت نبك ىثأف كدلك شف نبت د ردديدابص مد مازغردب

 ىعساتو ك1 رب ىدماؤا .هلاوح هتالصغبم ةدهع ىرلاهسا ليضفتدك بندار عنبا

 دامو دمام ديكس كيال ال ندداوسرشكتودديوست

 اىراقفلاوذ مراص .ناكبمشكا كناضته ترض-هدابزإ ندهيسكددع فرد

 مانستتاهب وسلا لعددقي رط ىانثا تمنع لاموزليدليا تيه علل اسئدنلوا

 اديس ةلع هياوثا ىلع #* ماد موناةلتةدق ةدشو>

 | (قاع):ردياط+ هتءاج (5) دتراشاهر دب (اذ مول) رد هضسن د (اكردق) ا

 | ديبمج ىئنانا ندانظاغع. 2ك سا بمسل راربد دي هكهظملغ ا

 ًارواوإ كعد كدلك رئي هبدشمدلاس ىتيردلوا هيدش اق نثملوامسج كي مد

لتفادي زج + تريضحب ادهجلا ناطاس بيس هغعادأ ”افا زول :
 

 2 ول د م محرم وصمم

0 
 ا دا

 م



 انتو

 مقر اط تانك (رتاوتزإ «٠ ردزجروأ
 وي وماورغ قآرف# قراةاوربدتوا + قناعئاولمشتنا قالا ىلع دمت ْ

 2-2 ركدلا !مالنع كام َت تثرمدنَ دس انمالسلا ه.لغرمغس ضد هدازغ وو :

 لتاؤنلبالاغتا نوما م!تغا هل لاو ماو سوغتما ركئاابوديامارهاربد |

 ناعم نيو بو رو كسج هبلغ تزودم هدكدلناتعجو راركتن كيا حان
 ةيبعط ىضع كنا ىراب اذح ةزج هدر دب هكملكلي | بيغرتىب ىثحو ىراكمدخ 1
 هنيبهقرا هتشيزبم دكد زوكى هزج ترضح ىدي ثليازي تعش معطي ىدعنب |||
 ىنئطب كرابسو ىدلب اديهشلا هل يح بولا ىشحو ىنس هيرح هيءزج بوديااهدخا |||
 كده دل اتت اعا ىلع هياةزجاريز ىدرتسوكمدنه بورقيحج ىب ركب بوديا قش أ

 ىدشغلوا:هدافا هداب فرح ييدنلوإ لتقددردب يد ديل. ديلوو هسسِع ىماناب ١

 بونكسحج هدانةءنهد هرابربندمزججرف تداهش ر كج ىددتفربب دنهو |
 ىدلبا هل ثم يراك عاصم نكن زج تري براوو ىبايااقإ[ هرشطن دنع ||
 لافطخو دم وزإبو كزالن مهران رب ن دشن د رشدإ+و بوذنأ عطق ىءاضعا ىو ْ

 ةازغ ىديا لصاو هر لا ىلا نسل هج تريضح ىيديشتك هيدكم بولانا |
 ةبجتك لوح وبا هدر دن ىاَرَْغَر دروط سم هدّع هن ردنالاج ايلا وخيار د ىادنشو ْ

 نددوعنب نجرلادمع ندورمدنم م ةرشع ىراخ ؛مامأإ سلوا مالس از ههزشعم :

 دكمدووكىداباروهط غلابان باش ىيا ندقرطيا:هكسشمروسرذيا تياذد |[
 زدشلوا ديهت هدازغ لوا تبقاع مكءا ءارفغ نبا ىرنو وربع نبإ ئربر در ذاغس كلا ١
 تعا رثا كي درارولو ازلتكم شوب هنرل هنسلوا لماكد نمر لنيك دكت دلك نرطاعب

 زفكي دروكزخسوكه زب ىلم جونا بوديا باطخاكت ءاك ان ىديا نامامت هدنرل ءرمشن
 ءدكحبج ىانثا كرر دلواداذناؤدركسرتسانوصتكمديد نيران ديدر دقو |

 اج ندنا .كسرروكر كأن صقح هللا شءردبا: مانشدو بس هزيم ترمضح
 نكرديا:لْغش هرازراك كار دبا.نوت رلف ديد هقداوا ٌلالهرإرن ادا ززادا

 وطرد دوش هتسكاركخي در وص همساَر دبانالود هدلاتة نص قرايؤلطم هكمدووك

 راب ليا لت ولف لان ىبك ى اوس ىالب هد ةخظعلا بوكت نيزابلتمدرتسوكا

 كرلنا:مدساور صضعل ط7 مناك ناك شا لكد:هداتند ىذا وادكأت ءانوك

 نهلئادمع ىددإ.شملوا: م مويحرب ناج رواه نكل فلم ندنتان ذنئرخا
 دوعسم تادرب هماهلا ريغص هماهلازيصق بولؤي هداتانمرا هشال ىلا دؤعسم

 فود [نيزوك ل محبوبا هدقدصا» هليغانا اطايتحا هنوميو كالوجوناةلغلوا

 + + وص هونم ههوج مصي ع ا و

 ب #1 لق بمقا# ادام قفط قالا الا عاقل



 اند

 برض هك ق لوا كالهن دب رض نيد نعثد نكياهرزواازغدللا لبس فر ديقيقح
 |ددك مالكه ديدنك لدهتوف هددس“ .زاوا لاله ةعذدهدقدئاوأ

 اا دمهش هكردندصب اصخ هدئق-هموح سه تماول دكر دش ىحدؤ قى دمهشو

 ديوشهدهفلاس مما رديطو دركي اور ىئددل وامركم هلتداش حب ا قيقح

 ردع عا حبا راك ديد لاهسا رمحزهك نوطسمو نوعاط.ن غطم
 13 1 )تدب للم ) ىديا لكد ريهردرإ :لوا عقاو مدهلا تحتو قرغو قرجو

 0 زج همردبأر ةنركل وا مديد (هجرت) روليز اندلا

 دمهش لوا هنمغي دلو ا هداّرغا

 ادرلولاو ةيتعو لهحأنا 6# ردي مونا ذلة دقاناف

 لهجوا ردندهريهشرانآ .هكىان كنورق نالوا هدناابو لرب نيمرحلا نيد (زدب)
 كيد“ زد م عر ُُم رك اذنه( راتيبضالخا؛ ىديشعلوا هدافاهدان ف رح ديلوو مدعو

 ويا 3 ارداى غي دنلوا مجرت تومهلوب هنايح بولو تزامن هلتداهش تاودإ

 دنا كيرعف مدقمىخ درر اريزر د:ةاجرثا ترخ اةموي هسر دياز خل هل توف كن

 ندلاطبا ةريايج ةدئسازغ ردي نالوا عقاد فوك عج ضدي نواكناذمر هدنلاد

 تءاصت ىكرلنوب هنو .ىدىديلو ىلغدا كتل اوهعسر نب ةبتعو لهجولا نالوإ

 هن راع قل كدا .ىل:5 فراداوأ هددس اوعدرارراك نادسضناولبي لدماهشو

 ندنارذتمان ىلةع ناصقن هللاهدام ىدا لغو ار فاكر هو تزوع مه هنكلنيسروتك

 ىاْغلوا (هجرت) رداكد مرح كوس ندن تك كنا تزعل ةفوردبأ ثأشن

 ليذ) ديلق همشعهلا لو-ويهدنا لتقل دلب ا<وج هنبكل وانو سعوا ,هئردب

 اا راكتآ 801 عرضت زمازلدللا رط مالسا لها هكي وج هدْسأ عر دب( هيقنم

 رغاكك : جداراركحت هدهبلا 1 ةنسرلد دلوا لوذخمو بولغم نشد رقةرغك تولوا

 رغروس دي جد مالسلا ةيلعزيمشس هدكدابا روهظ ىمهنس ىهجوا كترمش

 ىداؤت لاعتا برح شت هدنفار 1 شاش اهلنا لايقتسا هللا مارك اح

 نا (زابؤتقسد غابه اهركييلزاشأك ترو ددع ش»نوأهدنرل معمم كن شد 5و

 ىزدب كدمكب وديشيا فقد شيز: رع ةكرهءاص ٌكرديادانرفرلتا قرا ةيسك"

 تنإاتم ولوا ادس تريغندادص لواهلغلوا دره ىلغواو ىز دارب كس هنو
 ضيصخم هدرعش فدانروديم د:ه ىرب كراتروع لواهلؤا ل صاح لدتوقؤأ|]

 دي اصقمكردتك دااباولجم ىلهز هج تريض> يح دىربو بولوا ول كرت كراببس هباطخ

 لهنا مالك اهلك اباطنامب اتوض عفر كرا روع ل داو دش وا قارب امد هشاَس
 / سيدي ج7 سلا

 فن 51 9
 سيلا
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 (قطن) 2 دمج عي وطصم
 ٌْ ادونهللا ترش واكر د تع دوهيز 22 ل>ادنهناىفانآ

 | رددعساكتايقسولا ىمانان كت هب وانعم( ردص)ر ديمانك :سانا كن هبواعم(دنه)

 | كتحزس رخ ندبا تةرس تاخد مالسلا هيلع ناعاس تريضح ىللدالا ىف

 ردنج (لرد) ردفانم دبعنب سعمدبعنب ةعسر نب ةبتع ىمادام كلدنهرذيدا
 1 كنارزاريدتاكر دهدغهج لداقم هس ريبعت تاعرد هردنح هكرد هكرد ىد>اوأأ

 | ىت ىك نيمزريز قدبارب دا ىم هدنورو:.د ميحيرعق هنسال سكر دكر ديدرةم |||
 | ىلعال ىنعير ديعج كنهركتدذه (دو:ه) راي دروس ريبعت بسانم هنلاح هكردلحم

 ًرابخا نالوا لضاو اكد ( تع لام )رووا كيد راتروع هكرادنه نييعتلا
 | ىدنك راس ثئامزلا ما لوا هلذسا ل عرب دنه نالوا ىلها ل رك ةكرذند ةنو ره

 شمرديا دام تتاهم عي شاياهدرم بوماداعجو توعد قاشبخ نالوا يك
 ىراتروع“ بودبا عمي هناء مدا دنع ىلغا كئاف سو اركم , (هجر)
 ديلي لوا شمر ديأ ريشنت

 اديهئابستحءادهشلاعم د . ىلو نيح ةزمحر ذقت ن اف
 ليد ىلا ندنروهط تو.ردةةخ هددباس تب ىقي دلوا ن دئرضح ماعأ (هزهجحا)

 هدمامم ماناغص مانالا نماموت هكردوت ىرهاظ بيس ىدابامالسال وشه دنرو ىع ||

 لمجوا ندلخم لوا ىديأ مارك باك ترص ىافصرتك هقدؤ مال سلا هيلعربمغس

 ىداو لوصو ندناهلوسر ترضحررشؤاذاو دنزكورادك ا هحنو رو له نيَغل

 فاوط ىنب رش نب ةرزق ا ىمي دقداتعم هدكدلكى درْسَعُك هراكش هز ترضح

 هرزوأ يوقو هيزح ىسهيراج كناعدج نبا ىلوج ىلا ىارجام هدانثاوب ىدليا
 هللا ىا نانلوت هدنلا بوراوهشي رق عمي ناول بيرج لاسر دم دك دلباءدافا ٍ

 أراهظا ىمالساو ىدلشأب هغشا نا بو ديأ قش ٌكردبا برمض هنشان كل وحولا :

 هدريمغس روض- بولك ىدلي !لهجهارششرب رموش هدارتا تياورىدلبا|||
 اناكلا هيلع اندمأ ىئم يلوا هدكدابا تتماعونو تمدخ ضرع هلئءاست

 أ مالساد توعد لوبق كنس نالوا ىلريخ اكسمدايز ندكتم دو كنز جبىا
 *ون هنعهّلبا ىذر ىدلبا تّودرارتا لاحرد هدنراقدروب زدكت فاخر هرب

 مالسالا ىلا دب ىِداَوَف ىدهن مج هللات دعس( رعش)ر ديركشت كيءزج ترضح |||
 ( يستحم حلا ف رطل مهي دايعلابريبج ني زع بر نم ءاج ني طع يلا نيدلاو ||
 ْ ديهشدا م ند(ديوش) ىن روتكه دودو  ىربخرب هلباهجولمإ طب اوةورجا |

 ظ

 ردعة.-
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 ٍْ قارشان دلل نإ *ىعص دوم (حانمصاق دار دنكت ت3 ناز كطص :

 1 ىامعا نزو ندبو نك-ازد هل هلنا ارمصق هج ركأ ( انا ا) ردمهشتم تدمال دهعةك ْ

 | نإسوهملع هللا ىلص همغلاى ئاتمالا وبا بانج ( مع) زار دبا عاشاو دمنوذ| ٍْ

 هده دلل كش نديا(هجرت) ١ ردركس تنسر دلع كن هلنارسك( نادجإلا

 (عد) دلاخ هللا ظذىرح ما ملف ىجلاوم دئاعاك ردد اذه 1

144 

 دجنأ ىب لا نيد ىللعىفا د دهشاق ىلع هللادهاشان

 الأ رهاش ترض ا نالوأ هيام ةكاضف هكر ذيك الخراا سال

 هلكتا نيكار درور وراح ليا وادن تانج وجد ويعملا تاولص هيلع دهب دونم
 اكتعاردكر دراو ماس ان هدنتايمو د همدنؤ هللا عزك اولد بيحانص مس و

 دهاش لونا لك هكأن نوكوالوبم دهاش ىانالا (هجرت) مدنراسع ندب شد

 دحام دجا يتنيد لوا ىذلوا ميذاك

 قدروؤم ناثثللا فل غج اق نردد تم قاف نندلل ف كنثنم

 ىدتهملا مع نباو ىلعانا < دحسسلابر حابضآلاىلافو « دال ارز علا هللات وص

 لق رددلا رمسك (حاّبصا) ردكع د مراكةلج ع اكتم سان هلق مدناوا ( لوصا)

 ددهمزكمه عك (ددسم )راو نت امراه ضاسو بش تلظانوردكعدب ىكشإ

 اسز بلاطو ثراح 0 ا

 ٍ قهغلا نذرللو هيعكلا دبع سابع رارمذ مودم َقادَمَع بهاوا هز

 لهاى وج نو اه: أ ىيضعت كنادعأم ىدلوا السا با فرش ا

 1 نومأ مهل تك الد ىع هنت رك (الودر ثع ى- نيرذعماك ام )هلغلوا تا

 ألا ةولخ كن هماخ ئساع ةماخ هكر دز ةكلا طق يك ونا ىضعن و رد نلاقا ظ
 || لاجل تحن ليصقت ماانو هاون م رامز انهض هل غلو كنان نحو همئالوح
 كمظان ىذنك هكر دداّه: بلان ظو ا" نالؤا ىرب ندرنا هدناوت ىدتلواةهلاغا

 نالوا فوصوم هللاهزوب ّح فاّضْوا مرازراب# لج مدد د (ىعم) زديردد

 || نالوانامزرخ رمغ ناريزرد ةلتوقو لوو تنكمقازا.كتيملاعلا كر
 كراثا ردم مس مسفداَ ,عكمالسلا هيلغر اتت دا مالغ ىذه ىذاه تاثئح

 هنتثا نب وردي رالغوا لطم دع" ى دكا هكر درا زدارإ زل يي

 ْ 4 50000 هك ميلع نال وا ندلسن لو
 (هحبت) ملاع ىعمشدو ىلأع ردراو ماكم وع“و ماشولع هلتا

 م 3 لل نرد ليل قلاخل و ااكيؤ دا ىالومراب قران ميلا ا
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 ترص قرعشو ىنهلعب ءدشه اكتب كن هقاند دتقاو كليا ىونن موزل تداعس ا
 نحوي عادولا تاي نم« اةفاع ردملا غلظ (رغش) ديارلو: دبا د امنا هليول داعإإ

 ”ىاوزدهب عاظملا صالاب تاج عانمث وقتلها دج ءاذاش ىداق ناتي كتلا

 لضافاةدنسرش ىقارع نيز ترغس .هكردهيو سس ىذه شلات وهب نيؤد نيدذ
 دغشابو ار ةغ نيدانعم نالوا ىمتودو كرامتي لونا ممصقا )ودعا ئرو مخ
 ١ رو اني نفيظآكزامربف فم .”رش دة اوخشا ىلأز رص لوأ نال ىددأ رارز خم

 َتاَع ىبسةلوقتم قارخطو شاطالزنتواعضاوواكرش قعذ ىرام ددك لبا جارك [كضتاو ش
 ش واد وم الا هعرأ هدانا واورظ دان [تؤ دام تالا هقلقأ- هيدام

 هقنم سنو هفر بث د اضم وت عفت بطا واذن رتأ زهيري غل اج الالة افق ْ

 ىداىك قرع كناهاريسشسر دل اس نر قد نعرتب ا تهدف: راكو تاتلوا لقت
 سلو | هلو ىعير دايجبو ليلجو لاك لام ىرأت [ تحاور كل ران [فرايردكد اع

 ىسارس ىازح كرثنا لة اوا نوما كلاضر كتنس قتاوءانرالب ىرالع .كراتونؤ الإ
 عد دووني (ةريباريخ ةر ذلة ثم لمعب نحلم دوس نأ رق دثس هكمز ديا اجو
 ردح ندي ىدنارل ر ديالا هان ةلترجارابريدخ هكرب دا ليعع#|:ظفانح هلوإ

 لونا .ئذت مخ ترضع ىهزوحراو دكردو صرع نلدهدمغم ةمةلمولا هسا

 ْ هد هس ديأبو- ةلامكمدخ بوذا ىل ناك تدع .وهالم «دانن نم اونو داشتا هداماءأ ْ

 كر وس نونة أضر (هجسرتإا رلد دروس: دارتا ىرادت "1 عرغش ءاضد رق: هلئابعاو' ا

 - دجباسو عكا اردلوا هضتكت توانىرؤلواربديل ذاع درا هت دنأ: زك ا

 د رامغلات نءاكر/ ,:نموؤؤج ادن عما لكشف ركن مووهجا دغاقو اع اف اهتفاتأ دن ؛ :

 ا انما ىكتلزا ركز دكع درؤلؤاةدلع "لد اقالت ىودنا تمنت الاص م م[ دب

 (قأمكلطرشمم نشنإ) كنعد“ لئاف(دئاإلر واكو رمك يشف زدنا عوٍخَر تولوا :

 |هكرلرولؤا رباب هتسكنالنةزاقإ كوت دولا ئاند دخ سنا اهحك تانج دج ردقشم
 لل لدقن لجو دوعقو مانق تاوكح ثجنز- هتك ترانا هدتسان كددصسم

 جدو روليكجوزيك هكنسكلا نالذارصق هن ذانع ن دوك ؤأنذ راناوزل تلا

 هدلع ىتلجرانؤتشيتردبا ليج هفرطربهينك دبا ل اقثمسا كئاربطو ىزؤ |
 || لاعالا لضفا هتملا ردرالكدىؤاسمىد هدا ابو مؤؤو علا نك ىرادد موا نبارب

 بعتو نر هكح (هجرت) لطفا: ىشلتجز لراراك ذقت ىرثا اهزجإ

 0 نونا نالوا تؤدنا تعجز دنا بك اكساذجب دغاقو اق دكهلوأة دنأب

 (ركيدىطن) . ٠ دتاسؤننادركك نا سكري ةلوا
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 دبع ىصولابو ىنلاب ىهملا(تاجانم)ز دن دنماركت انآ كنهليلج ةروس لقا( اريساو ||
 دهب ننرذو برع نم نيراتخشو دهب قدح نيد ةعأ مهترتعد نمزا لكم ةداسنينسحلابو |||

 ترد عاص(هدياف) ى سعت ازرح ملى الاوم دب لع-حاورارشالا ىدا٠ 50 ْ

 سبردمهردرشُملازونرشكيادمر هور ديزومشم طلغ طوم ةكردترابعن ددمأ||
 اريز ردول.ةءرط.لاج ةدازا هكرلزلب ددشم نالواددزو مهرد فرق كب عاضرب |||
 | ( هجرت) ٠١ ندفرط نيلكنصقانوانئاز هدئدنلوا عضو ئشرادقم لدا لالا ف[
 ليقمركمعرااذا تتم بوديا ماعطاوج داؤفرون ىا هبات ىثكرصت قكيدكا ||
 ترضحارهز بانج دلو «داقت ريغ تمعن لوا اكس هلوا ضوعى>«+دانعىلإ ||

 دقد# عاصرنغ تبيح امم قم حلوب راش رون داريا ىزج روب هدئاوح هياضد سه :

 عانطداو ذريةلاامهوناوج عايببا نم هللا ىانبا ب عارذللا عم ىنك تبهذ +

 ادحاسواعك از تس د نمو دعا د اس أرمغد ح نءىئوتس نأ (رخآقطن] ا

 : ب

 ايدراد هل رت ود تورو أ هب الرمس هيلخت ئدردبااعدتسا نيل زنو م

 ةالضلا م هيلع نيم رخساىداه نيمقُملا ىل ن نقد احن اهرب نين وكت اطلس( هسقنمإ

 هبهروتمه لس ذم ءرسلاَواَذ ند همركم د كم كبوج راما انج نيللي 0

 دارا هللاهلاو- هنسآغض ىدتكب ورود اخرا ىماخل كب هودهدنراةدروس ترده
 ىءهناخ ::كفكرذ ئقمازكر امنا نابةورنس ىلع هد روض ول ند هنري دقت

 هخانا بودياذخا ىئراؤهمم كيدود هناح ت> اص هلوا لصاو ءوددك هنهاكش ب

 نالوا كلم كرب مان ليهو لوس ىراعتيك دابع نسر. عماك ان ىديارار ديا عذد
 ىراصناٍب واى ا ةئاَحْت الواب رقا ند: س هناح كن ل ل2 لواق داوود هنادمأ |

 هديا( هبعطق) هحراشاى لوا لزانهود هنهاكش» هنع هلباىذ ربديز نب دلاخ

 ىراب ىدلنا فيرسشت ههاك !قشاع تداعس نام وبساك | هللا بيمح شموا قرف ٠ ١

 هديسدننك كلريعياوىديارادديتك ملدا ىقعا بوبا ىلءوا هد رك ادب ىرارشا ليا ْ

 دي

 ىلايشا نالوا هدنززوا كن هقاي ىراضنا دلاج لاحر ددجي ىر اكوندليا ناعذاىدلوا

 هيلعاسا ترعاج ىادولح ميةمو اينددن [هامومرقام بودنالةن هيد. هناح

 ١ قيد و راداد:ل زوج تاج زا ذي عشا ىدلاح كيد اح 8 دى را: رضح اناحلا |

 روس هين ىلاهإا هدقدتلوار بادي هديط هبْيَط عوق هيون تر حهدكو دئد كار عا

 *دلابةتنا تقو ولوا. ملم انوكرهتش لافطا نكمل :ىديا نلشانا ناهظا ىداشو||
 مودةط ابنا نمزرعو لاس سا هليراط ابشن ت الآ ارب "اوراق دن دام مان عادولا ةينثات ْ ١

 مسلس
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 ا[ تانلواداشنا ليست كلريسأ هج د5 ىنجرز | هباءاش ناز دكرك اك هدعجم فرح ظن

 ريس : لها ءانجلطزت يريم لك هعركت نأ (هبقنم) ىدنلوا دارب ,| هكردوب َرعش

 ْ نيسحو : نسح بتريضح رديا تباور امهنع هللا ذر لئاسلءايازركر دونم عج

 تدش تدارس نددوجو ناعتا هزم هي الوط تآكرح نرثك هعذ درب ىرلد انج

 هتسكاش #«راددالا ىلوا نيعلاق زد لوان درب ىسكيا بولوا لضاح ترارج :

 هيلع امج ناكتساتد لميت لا نوحاىراتدارعملغلوا راذك ارب حالم

 هى ءاباتح بورود ريشت ىباضت ههنا ئزلترتضحت « قانملا هللا تاولص
 الاثتماهدقدلوا ىراديدباوكايار ذنرب ه دن سعا ىرلملوا اناس ك رانا اوباطخ ْ

 | انفتم رخ ةيراج مان هضفو ارهز بانو اضترم ترضخ فني ريشلا هرمال ||
 ىرذن ىاغتااركشتهدنراةدلوات ص باناعشزلو دآنا رذنهغاوا اصلان وكرحفا ||[

 قهتاام تفيكه يموت وةك جهدياراطفا نكلرلن هلوارا د زور نولوا راكتهاوخ ||
 ضارفةساو هنادتسإ هب راعاص يوان دية وو مان ئريمخ ن او هلغلفا بانأن

 ترضخ ىءاصربن دديرا ىدلريورارق هغعلواراطفا ءزذْظ نوكرب ئرتره بو ذبا 1

 هراطفا بوذلوا ْميْط كءاددع شد هدكدلب |نمع بو ديانوا مدجاسرل دلال هز ٍ

 ىدلياحاسش-اصرعءوبد هلل أيش مد هنا|خجان نيكسسرب هاك ان نكاهرزوازاظتنإ ا

 فويلدادودومل ذيهللا ملت هريقف ل وام زكنادت هلل ءاضر ان ضرق شد كواأ[

 هداينن ا تدد ىوخب ثائرب هن نوكى ةترياراد داياراطقاهلباوص مشا ىرلب دنك
 هعقدو نكيأ ةرزو كانا لك |هدراطفا ني بورمشي هدنورف بورغونهدعب قيقد |[
 ىنداك [ىدليا ادن هللا هدافا ىجاستحاهي هرااستات مركلا هللا هجول مشين |

 لوالاكب ولكر يسار ند ىشذ ىذجوا هصك ىنجوا بوزوسإ اطع ىدوجوم
 كيا اوبامرلي دليا هيطعريسلاددلاهيقب سد حد ىريسا لوا ءدق دلو اراكبلط لل ْ

 ىرادوجو ءعطق كِز راد انج هلالا تاولص هيلع هللا بدبح ناار اىلخ هنسسرح ||

 ىرلهرابركج 0  هدازبع ىرهوش لرلناو ىر همرتج هعركنالوا ا

 ند هبعكح وأ سيف سفن شام ىروح يضف ىرل هيراجو نيطبس نينبح بانج |
 بولواردانص هللا ةريغ ول دبس ئرلكد لي ايام عفددإلا فاضي ا طقفد: جا رب ||
 ةد همس م هن ىبت هناي ةرعكرببص هكوب هلغموا ند هن اق صياصخ هديب تالا لي وب :

 نيضتيلبسل هليا ازا ىلا تذا ةووبس ىرلدريضح لوئارح»دنةاسودافاىغيدلرا :

 غيلمت ن +. داوالاعتبم لومقم كياودص لوا هيا لوب ندسحتاهتزع هاكردو لاح /

 اشو اننكتمهتجم ىلع ماعطلا نوبمعط»ز) هكر اددتلوا قانا "نسو تربادبو |
0 
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 ةهكردباوج هيادن (رعش لأم) بك مءانرونبد قدموجهك كانو فيظا (ديغاإأ
 هج ىلع ماعطلا نووعطد د)نالوا دود-وم هدةسهرؤس(ناسنالا ىلع قاله

 ترض هكردياراعشا يبهدام نالوا لوزن بيس كنس هعرك/اريساواعتنو امكسم

 « ىلا له ىنا لههريغفو )ع١ رووم هد: ةح 0 نفاس 5 ماما

 هرو.ةةكد دابق نزح ىفا هلا فيطل ندركلو ا قمت ىلا عةقدس هوطاقىا ىلضاخ

 هلنارونرب ن دركلواكا (ةج 39 ردي ريسأ كن 8 ادهريمغيف وه:سكت الك

 دارص ضرع هرب راين الكر ديريسا كناوهيدارعلا كوم ىداي انين

 دلع ل5 ه عوملاانملاو اوك شد د . ديقم ف لكم

 كراريسا رد هللا مذ (لعء) نراك ادب هدائءعمو نزورديطاهد>وم(لبكم)

 َكْس رج :اردمضاملغذ نداعفمت (ددت) ردروهدابو شداف ىرلةدلعاب هس ناعو

 ىلءادىز اعوىعي ىدليا لد و د هنورم دك ندهدهةرعش ىازب ىسدس "انك

 هجرل) ىدتازوالا بود هّلنئث قة هلل كش ندقاح .[1هرلزب بواك هرونأق

 دائسا»' زرع باب شعب اندةلح بو دااوكُت يدازدر ذربا# يندم هللادثكد

 دست

 دحؤملا د> اولا ىلعلا دمع دج دغيف هدم مودل طق نم

 هدم كح (ةرباريخ ةرذ لاقتم لمعي نم) ةكزدهشسرزواكنا ىندزمئاعأ (ةحتن)

 رولوبدوجوم هللادانع نان وةمورحا هداشع هئسك نريو ماعط ها هداشدإ][|

 ق>دجداش هل. ةةضرولواني ران هديا ماعطا نوكوب ميكوش ٠ (هججرت)

 عرازلاعرزام داعمزور لؤاهدةدلؤار ديا شع كب هليزخب
 دقتال ىذلاب ىزاجت ىح وهب دكتانمريغنم ىمعطاف دي دصح< فوس
 نذةتفشت تاك لادكلا هءاعت ال همطعاو «هدعرصمنالؤا مدعم دو خ عرصم

 ٍ اولطدال )هكر دتنم ن هردؤمدرغمرضاس ما ىمحااز ذاكد ندد خس نكأ

 نالوا هنساتعم موس * نودكناردعون# هللا ى 9 ع ركن ( ىدالاو نملان م 56 د

 ةرورض بولوا هبط 2 ثوم درقم ندمانة ناجم (ىزاجت) ىدلبا ف مودي ادكلا
 |داصح اسرق ىمنق ىيدكاهريىغكبا (لاقملأ ام) ىدلوؤاطقاس نونواننديرخآ

 ا قامز كلمكى دروتكنلاعن قي اندةعر نمو ردايل# ىرع كناسنا ىعيرديا

 ندئءوح ىرينالواهح ٌرِستْئمهوسهوس نم دولك تؤم دنت ناتو لوز

 | تو» لوا ىدافنو ىءاذق هدامقع تبودبا ىسددلملق تقو هدام نك 3

 ا رابروس .داشناهصك ىن>وا ىزحروود نسهنلوا ارح هلدا ةازاحم نالوا ى

 | ٍندياروهل بش ىيداك منوةدنو :وفرحرعش نالوا دراو هك يداك 0



 نحلل

 أورد ىسهريثك عاوناردت هديسرافرلريد ههنا ردراح صه رب ( ىج) |
 يوان كياروك ترارخ ةركصو ه سعر ةدنروجطظا ديار ذ هيهول هكو ديغدأ سه
 كتسدكي ديا هذ هشه لوا مريص مد (تدبب داغم) رولدا نضراع ةركرب هدوك
 دس سلوا هدزيتالثم مدزمب ار اهظااكس يربك ران لوا ىلر دك دم او حا هدك دنع
 يلق تةوولغلوا ْبرطشمو لعفتمك:سبويياتياكش اكس ب وايمدكتأ
 (هجرت) ٠ ردقو مريظن مد ةدّاركا هدتلاح وب مدرسا ىسغتدلوا كانملاو

 اكب هرجا لاج ردك نسرول ب نس ديباكتشااك اس ىمم دنيا ب وقير ىج تب عم ا
 2 ١ ديدن زاوا

 | دعب لاجئا ا اوتريص ا ذادهي م ىلع ىوقاؤريض ىلعرمنأ

 مادقاهدكماطيا عئاضو كليا ظنح ردليضغت لعفا ندنسهدامزارصا (رضا

 قريصنب(مظن موهغم) كشوكو فيعض هيا دشو مف( را وخ) ردكم در دهدابز
 نالوا ف ورغم مييحاصؤزأب ّت وقهرروا مراد :ودقةمز يهرزوا هغلابم هدهظنا#

 وت هدزيص تيج مد هدماكيش يجب دلوا ىر اطف عضه ريض ىوزاب كلاحر

 هدنراود قدددج بلاط ىلا نب ىلع «بلاغلا هلنا ثيل قل اهردكع درولو ا هدابز

 مدزاداىوقاورباص .(هجرت) رايدروس ثيد<ورارقان غي دلوا لاح تةيقح
 ديعبه د5 دلوا ىريص كنا اعهدرها لوا دهب هن دّسودا مرش

 ديربو دنا اناريلا توملدجاهشان لبلد ىجلا هذه ىو ْ

 كك (دي رب)ردعموك,هدناويحرلري د ناي داس هك جيدي ىنعي كنس( دئاق)
 لءددتومكنافولخم هداجعوبو هصالحرارب د قالواوزوغالوةو دصاهو لوسر"

 0 ىدلوا لالدرب (هجرت) رنداصاو هتونم تدقاع ى- هلج هكردراو

 (ركيدوطن) ديرب دوخابو دبافربرولوا كل ةلخ هوم بتتبان دكاكب

 د هو سم ديس ىن تنيبدهج دج | ”ىبذلا تيان مطأف

 دوخايىدلوا طقاس دال ىانت ترورض ىازب ىديا ةمطاف ىاهدنلصا (مطاف) |
 فوذحدوخ ابو نبع لدين دلوا ىنانتنب ىدليا هل ماعم هلئأ عمفرت هنس هلزنم لجر
 رادمان هلا دجسا في رش مسا ىا همطاف ىا( نك« صالخ) رولا لوعمم هن ىنعا

 ىبحاصناشولع ىند هلا تاما زك ه صنو ىلاعو رتجمهدمتاذو ءريمغسس نالفا
 يدار ءلاع رتخاد ىاهنمط اف مهديد رون ىأ (هجر) يزف مب ركىن نائل

 داوج ديس ير داو اك مئشربن سيرتخ د نس
 ىدتبملا ىنالريساا ذهدب ديغا يح هللا هنازدق !ِ

 ل
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 فاء

 .. ادقؤتف ءوضهنعممغلا لج هبجو ةرودؤ دبلاءوضكترغا
 ٍْ هيك درذ ندا (ردن) اًيض(ن وض) هنسانغم ضيا رددإلا همدعم ميدقت( رغاد ْ

 ردكم ه ىدالر اب( ذةول) بك باط-تولو (مغ)ر ذتعا كلر مان" صرق نالوا

 || كواوارو:مو ضاس  ىكر ديو دىورزاممكَع ركن لفا(تدب ىانغعف)

 تروص ضاس. (همي رث) ئدرولو ان ازوَرذ سد بوديا لئازانوكى دلو ىَمابض

 دوما هجن ئايض ىذدسا ىاظربا دك ناد ىدياردب ىايض ىمنجو ||
 ادد هلق ناك الؤق تاك اودع هملق هللا عدو سام ىلع نددأ

 تقصو ةلئا قاس فاصوأ لواو( تدب موهفم) ىحاص تيا تيئما(نيما) :

 هدهلا لاوحلا ىيذلما اقلاةناماوةعددو ىلاءت قده نبل ركع مريصغس مكيدليإ )

 نسما ناشلق 'تناماركارذذؤضؤم هنا تدشماة لن هيهلانتمان تالماعمو

 ءاكشااما (هجرت : . )ىدارولوا هرزؤاقايوكتتار خخ كهدناهنننيائن هلوقم |[
 ددسم ءدنازولواىوقهسالوق تن اماويرذةمما ىس دك ئلقز دةح
 ديدشلدمفخا امراه اروي دجا تدب كنم قانخ ناو. .( رخآ قطن

 هكرولوا كيد هركضت دنس رد هب ريدك كراذاك هكر دم ديزي دقت كدنعد نم( كذم)
 رتهغس نال زااناعلا هيلع اسالاد>وا قاقرقحت ىعز ندباط> هنارهز ترضع

 اةخلاورتسو ناهنن منن دكتوم كنس همط اف ىزق كنانملاءحدماو دجساو ن امزرخآ
 نالوا ميلاو دي دش ىتحت حلَغاص نب هلس هليسلوا هزاكشا كرايلزيك مكيدليا ٍ
 رهاظوب مكيدتبا ن اهني وج ن دنس ىرتخد كميت ىا (هجرت) رادندروفا :

 1 ديدش هل باغىدلوأ مناكدنز ىذاوا |[
 دراج هلءال سمعا ىلع سلو ذب اًياقزوتعت هللا نهال نكتلو

 ىلا هوذج :ولاتنع )هد هع 21 أ اد كع در و وا عيطف علا 4 انعم لذ( ىخعل) ١

 أ هنسك ندبال دجوراكمانع(ذيلجإل روت دن درك هكرلنو(باقر) ىدلوادراق ||
 مؤتكم ندا قملاق هب هركصند ةمطافانلاءةكىو فمك قياس تدل هج ركا(لأ)

 اكر رت ضاون :هقشا: ىدلوا دلاظ هناا كنةمطاق ىدتش كلوا شغلت |
 عيطساك قعنرادب 31 اًرعرلن وبس ساكن ىلاعت قدح نكلر دب دئالا حن الك, وك ١

 نإ نكتدركنؤنوقو ةراكر دقوندو ؛ءوزاكمأ دل هلم د ةتنامرذ كنا ةكرداةنمد ||
 ةيئغقدالوم ماو لدا رولفا يدرك لالا. ىذربغا نكللا (هجعرت). ١ يالا

 "ا ١ ديلج مري و هدئاق سبأ[

 : ع حرجة 7

 دي شن لاسرلا ىف لام كدلادهع كتشاو كردل ىهعا ىنعرصتا

 ف 21 5ٍ
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 دهم هد حارا ملص ساسا رولوادو> ادرى رم دوب انزكس رانا اله ىزيد زنا

 ادد هي زيلاريخ مشاهوثب ديد © نود ىلا نافالاو

 كين( مش ةاهوش)ردرعشمىل رو دك ه:داتعمدتع (نود) هلسقو هل( ى (

 كرب رضادوك ذموبركا ؛(نعسز لا طمبدكعدشع) تعول( فزت

 يدوب 200001 (هجرت) رطل رج هو
 د2 ناار دعئاه ئ را اده ْ

 ادخوا هللا بح !صقالب تلو جارمصاغ هللا نم مكنه هلت او

 قدحأل ةفاقنالؤا هلك طسو نيو ثنو ىط ىحذ ىلا, هدقدلزا"لطاح ينك اسيا[

 قدا قمهع رك(هبحاصالوةن) هكرولو ا كعد ترخغ لداو تسود هلةنس هقح ّْ

 لوا( نعمل أس)ر دزكيلاب هكرتدك اهنتو درغتم (دجوا) رددرلامَز ز ىتد هذانعما|

 ادعام ند ةرونْم فاصوا نوعا ىرارانح تايحتلا هيلع تانمثاك ناطلسا

 قدصفرتهكملاعرتمغسؤا ىنعي ملكد قال نب زكملاب هنتسو دكت ىلاعتئحأ]
 قذمدز ارا كرس ةكل لكد د ريصفمأكت كلنا ترمصنو تناعا هررواصولخو |[

 وساع (هجحرت) نارا يشف رطل ءوتعا كت كول فقؤوأست :

 د ىدلوارصان ىريغ ن د ةة- بيمح كن اهدزشسراد ىرضاناا

 ٠ "ادم ناتكلا فىبر ءاعسفوهب ةظع ىو لك ملا ىن تسلا

 هريغاخ دو قش ماكو ملاهلاو تلاتلزو تاكو تر اشاد ةئَساَمعَم باك(ىف) :

 هدنزوءاقصلاءاحولا دن زولك د هلننلانعم تعرسو لغو ئثرهنانلولاقلا |[

 ىرلكديد احاولا رد: للا هدانعمو نزو:ىند جول هلبأ ريدقو هتسا:ءمرادسلا ||
 ترذائويئافب رش: ممماهدناز درك أرق باك يظع ها هلعذ( ةطخ) رداطخا |

 (دحاابادجم تاك ام )ل وسرالادءامو) (هللال وس ردا در زك دم هدلحم

 هيلباروهظ ىو هكبامزهنرغ ردناشبلاع ريمغس .انب( موهةم) (دجم ىئنعلر) :

 قح هلغلواراك انث هس دثكت ماد] يمس ميظع ها لواو رديارووبط: ميظع ارب ٌْ

 لواردقسىن ٠ (هجرت) .. ىدلباما ارك | هبا داريا مسا: هدع 1 نأ نداك |ىلاعتإ|
 دمع ئديداكلا قد ديد هللا باكو ملظءاراك ىدربا هللاخو|]

 رغأ 7

 م نيوثت بولوا طوقس ثعاد رجة كت اةثرد قال ىلصا(قالن)رد هان ( نم ( :

 ظن سا عراب تا طل روراد قمر جرو اع اد ىس كرش دك, دلوأ ْ

 رديرصأن ىلاعتوح كناءدزكئايم رس هكردراو قس ىتد همولعم ةدصاخو :
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 ] راراموا ن نة دورلبا بي دكت ىهمللا تدنيس .(هعجرت) ٠ .ردرلثون ىرلاجر رؤلوا
 ةدعن اتم ةلارأكلا در لولا ا

 ادنهملا ميةضلاو ىلاوغلارو دصوم مكي دن حشا تيبو مفك نأ

 هنعكد زد ا ىغن كلوا ذو او هذ نباوهرد هك هللا سس رد هيعستوأو هد( طلاس 9

 0 هتلوا طقاش كرب أ اردو د فيم ىمدذفم ديم دير لقفل نوأ هم دا

 | ىدوضخ تمرس كني رب ره ىك نعي نش تندوف و رولوا .عقاق هدزوا ئركيد
 قال ةسءند:ههجرتداعمنبث راو دردراو ىسلاها رديا تاعاطو تاداسو|

 ١ ىدنازز طاامم رع له وكت رداعظعت هب ريش تا هدةءاهاج مايو مرا

 | جامرلارو دنس (ىلاوغلازودص) رديت ازاناةباشاخ دئسانسكت الاسف لاب تارك

 ىلا نعي ضد رعدكسغصم ميو ىرلواكراقارر نم نزوا ,ىنعي هدلري د: ةيلاعلا ||
 نوزواهرل سنو ةحادح تيزكي دلو بذاك رلزس يعيىدنه فيس (دتهم) |
 لّدق ىرازس هلرلذا عي مزردتاط بو دبا هئاذ ا ىرامملا ىلناو ىت راجوا كراقارّزه :

 تيزرشو جامر ماج ةزسومزب مودتي شور اكىا هنعكو ع - مرديا. ْ

 لة هن تعدي

 1 هرمسسملا يول[: ا 31 د 0 كيلا

 ا نامهدا ضن كري ةرزوازون ::لز وكرم )وذم ذأ دقتاودمناو (هدنبإ

 | ردكو دير تدشو ديدن بع هكرانث ديرج ءاعنا ههيركشلج دال ىلةغاجتو هرمنا ا

 هساقاب هلغازأ لرووعم هرزوأ طابرا تدش تاغ ىرالخ طاارو ظرسم 4 <

 ١ رخال سالررب ىد تسمي دس أن انرعم فك" انق(تسبلأم) هززنامعلوا س ١

 هنسكرب نادع ناس .هريشد :ىجيدلوا : تاوض بجاص ئزاغ ندرازب هد:ةوأ|

 هنن فولوا غارفئديكت سد نولاقز لادخال: كددهيحن دبا زوج.

 نرسل ها يسع لوادرب هلا سايل + نوح زول زار هاظاز ار ةتشهذ ةرهخرب ةزس

 ادشراةريشعلا لساورئاماو دج مد اماوانودبدتام اق . ةقنأ

 «:شاةغمأل 0 رب كيو نم امو دست انو دستهلا نمةك/ اما

 ردكعذززردلواى راسو دؤخا د( و( مدس كريم اماوزركسر ديال الف ىرازي رلزنط ايدك

 ١ (مالكل ص رددت اياد هكر وضخ (تريشع) لص (د ( ا

 كااغىربكذ رط ما ىدزز دنا تنكر هرزوا او دهد دن اًعمدرزؤا روك ذمهحوب

 هر نو دا كبأ ظاسول هع اكو دقو موقد ةدو>اور واؤالو:ةموتولغم ئرخ 1و لئامو

 1 (هجرث)“ ١ نود 'ىأر هرزوا يلوا ياام درس: لص نالوا كوا
 ذا ع سمج لس سمسم ميس
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 ١ | 02 رةناطش قراذصق لقد هيا نب ف ىتخ نب 0 :

 ىدادجا كةوزرافوة«رؤلؤا ىهتنم هذه ىسنركم ولاشي . يزل وز جتكوخ
 هو ىدظع؛ تمامآ لع زولفاةتسو - هدوم نب تااغزب "قول لبعك

 ةكارد شير قع جج كلم ردكذ ضاق طخ وكت رز در دقو ىرل + صح 7
 قا زد لسع م !نوا تن دولت اعجز ركضت دق دلو[ فاش رب ا ههد هيلع لوا

 هيرب نتف لئايفلا' هللا عجمي اع دن اك ىرمعل ئدقع ردشعد د

 ا دوقفمك بلاط ولأ غانا تنم رم نشد زق( تسب لأ ما]زددي زى عتاودمقلو ند د5

 ْ ٠ اوم يعي دقوا رلذ هدحور:ىداده عمران دلو كايد ندتشلوا ١ تنسو

 1 7 انيق 3 نواز وسلم ئرل هدف يندد هنييدتف كزلئازولوا لضاو ىتذ هرلاتا

 |ةناكنك 3 7 رك“ دين دهوك نق ىؤق:هللا وذ كنا" ى ماو
 2 . ندد فم دلخم هدنزو

 ظ اةيزد يلا ردارز روع لس ب زازوماتدارا ١
 ْ | لزب وزع هذيتواف طولا ذيك رز ده كملح كر دل وقعه دامو نزو (مؤلخع)
 ظ م 7 00 اق ينجو قش يع كر 7 كرب ندعو 0 لخ

 1 : 59 :, رالاسو .ةيصيش» رويت خوخ ركود تنال

 1 اخ كسل رلز ب الارذا كب ديا لكد عيقتسم قد رطب ويملوا ىلاعت يرايئئ دلت

 0 ابداع الآ ناطلس ةي لبا نريد

 أمال دعإلاةدانضلو ا ندد نق يا قايل ايو

 | لعق 75 لضا البو راردنا ل اوضأسو ذا ىو ا ل

 | نتفص رو هدكلنازاكئاودغع الكر واتم سيشل 0 وارتفاليداتعا عيضفاك 2



 للك

 هلبا ءاشنا ردك رك هسلك هد همدعم نيغ فرح ىمدلبا مايق هدنس هظفاحت |
 ينل ةمسا نم هل قيثد عر دروهشلم ندب وهدف رش تمن ة ديصقرب انتر اعلا |
 ةيا ىوبنزما هدنتلحر نكيازو اتم ىشابن اسكس دنا ذهو دوم شرعلاوذف |
 نيربق ءدلجم مان نودي كبلطملا دبع ىردي بوديا نيكو ل سغىضتّنم تريضح | 1

 هدنرلق دلوب قول ناضةنربهدندوجو اعطقو ل هح وتم هيالمق ئب اطملادمع بوخأ

 هكرديا ميت ىناعا مدع خد ىرعشوب مرلبدانارتش ىربقو عضو هنتاي د ىلاطوا :

 كيلا اولصي نا هلل ارو انني اكو كشالد قد دع دم ن يدنا تاعدةلدعردشعدأ]
 رشباو» ةضاضغك يلعامْ ل حان عدصاف مان د بارتلا فدسوا قد دبع موعم ١

 ممثتنكو تقدصدتةاو ديب ىدصان ,كنا تفرعو وعدو هب انؤدع كنف كاذيز دوا[
 راذحواةمالملاالواذجعاسإ دةيرربلا ناي داريخ ن هه هنا تلع دق ديس رعود اذيمأ :

 ندمالساا هيلع ىنهداززدارب بلاطو, د انببم لا ذر|محس ىتدجول « ةيسم ١

 توك (هياكح)ىدرديإ راهظارغت بوديا طوح ند هقرا لاوجا نديارؤهظ ١

 ايل الزلر استانا هدنراةدروس اعد نوما اقستسا اناا هيلعاس الا ىن 1

 مع كرية روي هيا هنابعت ةدنح يرابانج مالسلا ةتلع مالا ةض (عقوز ْ
 ئذث هم ترمضح ا ديب ا ثيرسلا ظدهساوا هدئامد ركابلاطوبا :

 ديمي يوهم كن احين هي راعا ليام 4 خول ع لوسرأ بوديا:مايق |
 يالا لاعب ههحوب مامغلا ب قست شا (رعش) ىديد نكي رول ْ

 لضإ وذو ةمعنن مهدنع مهفدهب مشاهل ا نم لالولاه.فوطيج لمارالا مدع
 ادام عي تلايخ ىرانسلووؤيمدخت نزيخرتي شوف كليا

 كن هفئاط لوا رد هنئسائعم تسلكو عجب شرة دي ز ريخسصت كدظفا سر *(نئيرق) ْ

 ردنو جما ميظعت ريغصت هكرلب ديد نشد رةدلغلوا هلع ىراتراقو كسك ضخ دإ]ا
 نالوا عاظعاو ريك اهدانرد ناو. هززوا ىلآث سا.ءنبانيرمسفملا. ناطلساما| ْ

 ندنتهج قاوا ىرلهنلغ هرئاس ىحد كييلب لوا هلغلوا بان كلام ناويحرب ا
 نكسفيولا ىه شي رهودد دشعدى عانت هلو قوله ىح ىدنلوا ن .تايقلت "0 ||

 ىدلة هنن ةلرتنالو نيعشلا و ثلا لكأت + امدرق شرف تيدا رجلا |

 هديداض . عير ثدحم تامم نا ىدىس هنن ل اوعس ىل #* اني دزيصإبلا | ا ْ

 ايزي تييست دس الن مح سا ع تءاهكر ا 2

 رثك !لوق ىدناذا فالتخاردزبكن دهبويندادجا نالوا بقلم. هياظفاو كيد |
 ضابلا نيتكودم نب ةعزخ نيرضنلا نيكل مع ءاهتفلا دئعوردريضنلا نب كلام نيرمفأ
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 عراب

 - ا
 ل نعسو نامز لها ءارقق ذالمو ناشي وردم دكردلاطوا مايابتاذ مكيدلبا
 نالؤا بدر قهنسالعادخو ىديا لكذفلخ ان ىدنا ملخو رباصو عضاوت م مب رك

 هي تورم ئذنادتمدردذالميلاطولا (هجرت) ” ىديالكت نددالؤا
 ١ ددع»ؤا دبا لك داما ىديازيدو ميكحب

 ادمهفحابتسوا مشاها جاه داس ةلث ىلح كال ااخا ا

 (هللث)رولو الدين دل طانا اما ىبك كلملا اولا زدكعد ئحاص ككلم (كللملااخا) 1

 ىدماعا: دانون وُدداس رقتل وانيس(دسسلر و دل ذك ه كة نخبر هلبا مد

 هكردرلناهدعرش ( مشاه وم) ردكم دز ديا مكحتو نيتمرواكم زال هسرربرب رذتغل

 كراخ لل مةعل ارفعخ ل !نئانعل ىلع اويردشملوا عر هراذا هةقدص

 ردطودضم هلبااحرب يح زب نيع فا هكرارب دج ل 1 هدهيقتح نهذم هن هل جول ١

 أ دكود داع ىرانلوا نمّوَم ندنلست تلطملادن هلأ مئاه هيعقاشلا دنعاما
 ر ات دهب ةئسك ناءاقاف واةدّدغا مشاهد ردع المهدي نا به دم ىو ذة رعش ول

 هللادعكرادج امذلاو كءال_لاوةالفلا هلع نييدنلا تا نيإسملاوا ترضخ |
 نارئاز هذ مسوغ ىتيدلوا ثقل مئه رلءانجورع ىردجتادح كهاكا
 تر ىطاَع هده رث ةكردت ذردس قددلتا تفايض هللادي نأ هرلالؤا قمع تدب

 رآلال ةحاجتو نودياراذباو كاناإن هلا ض تا بوُيلقافوا كما ردفوزعم

 مشامكدحا ام( عإ) هكر درا ع دىتخ ىدرولوا ماركا شك اهن بوري ادن
 دم ناهددلصا( ادمهف ) ردنوفدم هدديعم لرب هد رق ماش دهب مشهناو

 امطا دامها رد هنعابشا.فلا نالوا هدنرخا ىدبا بوصنم لوهخم ندلاءفا
 رذلكذ كمر دن ود ةيلكلابر ذكيا نيكست ىس هلعش دانا نكلردهئسانعم
 ترخا مزع نلاظوا دي تاود بح اص لوا ( مظنل ام)زلواهخسادمذ سد

 هلت ريغ ب وذيا دس ماه ىدىف هنحار نالوا ادد هدكلم دحرسم] ادا

 هضارقم قش« ىتريغك نر بربر كج ىدنعمش هلي ه شع درعاش هكر رولوا ل دباكأ
 (هجرت)ر واوا ئظنمرار دبا هدعاسم همس افطادوخا.دي مهره نزوس هلوان وكلا
 دمهم هلواان هديا دس ىلا ماه ىدعمدمدو ىدلوارادهنخر هلكتا كلمرادج

 مهلع ماركلاءايدنالا ماما ماعاهكردنارعابو ف اتم دبع ىعساكبلاطوبا (ليذ)
 ىثاكلاطوا ندمان الاد. ترض>رد هيموزةمطاف ىمهدلاوردندم السلا

 ثرمضح هكرداداتافو ىم هنس ىننواكنهيوس تئعب ئدياهذابزهنسشدزوتو |
 ماك ماللا هيلع ماناربمغس تانج دهترلب درو لاةئناهدلاس لوا ىند هج دخب

 هظفاحم
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 |هناسنا قرون دعي ياابو اي هضجش كردون دنس اس دنورد هتسكتالوأ |
 ىنجد اود لعم باى د ىربودهيىدلاو با ىرب هر دكركاءانيواهدئلي صم لايك |

 تيانا ني ىرب دهر دكرك قالوا جوا خد دش ودجر ددش ع 0 هك ى مر دد

 ىلسلسم هكنيلماك_ةق رخ دش رح ىخج واو دج نيقي تبريد ىفكياو دع نيقلتو ||
 تد ريكو مظعا اريسك أه رولواد وجومهدئا رب ىجوا ركاز دتنس هل غي ةتفمجو ْ

 دم خا نددجحاؤ تاذ ىئسهلج هرب ةف دع ول 78 هب انمعت ىلع هلي دجلا ا“ ردرجا :

 ردياعامساو لاصيا ى بريش ىوذكن هنسكري تعي ردكمب دردبا ىن(ىجب)ىدلفأ| |
 رع ىك ديس هنسكى راك دادادع لوو زي زعو ىلاع هدزو فاكم( د وسم) ||

 ردنارقاربب مش ب كراس انالواندنموة نازي ع( ىعي)رديتقص كسرإ||

 (هجبرت) ىديوقزسوجوا اد صلوا بوديا روهظ هدنرخ [ هك قومربخ ||
 رادريسوانداند ىدشناتاحرر وح نب مشلوا نان وراد ل دهحص انه صك ْ

 بولدوباو ردو صم هلغلوا لدي ندر انو لوعفمهبىءاردقم(بلاطانا) :

 ردع هدازو حباطم (كيلاغص)ن اكن( ىوأنم ) رددكمت د قلواادتسربخ ْ

 ىاخ ردا“ ل ارمصقو راق (ى دن) ردكعد نسوردو رفق هللا مضلولعص ىدرغم ٍآ

 (ددعت) ىدلوا عقاو( ةولذلا اوعاضافلخ)هكديدن زرفدلو ووكر د هلنوكس |
 هلل زيك ادحر دع ىدمذو قود هتان ةلمهمو ةياول مهم نك وكسو فاق مذا ا

 هلراز ا ىمهطساو هبالعادج لغلوارمعم ى رلابان عب همسك نالواءابالا بيرق |||

 هحدم ىدنأ فوزغم ولد مشاه ىن ددعق س ادعنب هللا دابع نب ىلع نيد فدع ٌّ

 ندفعض لءلوا ىلغو ١كناوانا اريد هكر زول داود هعمدو 7 نكلرلكو 3 الوااريزرولوا ٍإ

 | ةكردقاؤاهعمذ دارعهدنؤ « رار دىلود راسا ىن دهديكرت حم رداكد ىلا ||

 ا

 ادوسالا سديرلاو يد ئشادادرغلدللازخا جونا تقرا ٠
 (اذرع)ر دقو رعم ردصم هخوب هك كلا ناغفو: ىرازو دارف هل<ف(حون)

 ئ رمق لرالادنوا ماتا قزودك ردهيعامشا ئرلفلا كني هلك(اد وسقف

 «رودذل ااقناو عار ىخدهرطخو ادسهدظفن راقلا نالوا ىسنح هللادمو قالطا

 رريد عاشااك اهكرولوادلو هْلَقَب رطوت هدنزإل< ىدا هدرسكق واو هددعتو

 ليلو نس لل قيمر همخل ديترعمم قي وط سيار فانا كانا ١

 :# سمو

 اذدعق كي ملواغل ال للا اذوب ىدنلااذكيلاعصلا ىوأمتلاطابا

 دابولذ ياي حش لوا( ثدب لأم ) زغروك بسانم ى مدخن (دنعلا) ىدلتاقث ||



 ا م75 :

 م موهغم) :قيتادأ ميدقت ن وان زو بولوا ع ادلاو توما ىتنيال « ىلصاكدسكرت ا

 اعوطا ىذه هكر دهاررب قد رظووزو5 ىلءؤاهندروةبلا ىانانهن توم (علطم

 لبق نك-ارولك هلو لا. ىنهلج زملاف هنسك جيه جن بولواكلاءاكا اهركو
 هاك[ ندنرس( وعنا لبقاؤوم)كردكركق لوى .امراشخات وفرار اهضالا

 نسروالوندهاشال هان الداهرزوا يسهغملها ى .اكرادت هناتسم دع هدقدإرأ|

 ورب . 'ندقسمدنامجوبدجدلو هندملاو هنزاواصالخ ندتوم هب + (ه-رت)

 نا جه زماع ىنإب

 ١  :ادلخ هل فاقلخ هليادلخوا# هتمالدل لو ىتلا تام

 ىدنكي سو هيلع ةللا ىلض نيملاع تقلخ ثعان نيدبنلا عاخ (تدب ىائعم)
 ناشلا ميلظَع هننا ىبضعب َنَدَك واع مدمن ركا ىدملاه قليدتاموما

 اضوصخ ناح موتو ناك ةثرف كم دله ىدرديا اهنا هتبلأ ىرانا ه«سلادل

 رداكد اعد ىرلثوا قاءخد سايلاوريضحو تاددتتملا) ىئسع نداساو ناطيش

 ىراتبقاعج درللا ةيمروكات توماعط# :بولوا دلت هكرون داكأ اقدم ردرخأت

 رضعم م دايز نؤك,جافربر درا اف هكتوختؤدانق همخجكيج ( توملاةقئاد نال

 تدد ىك ناسنا ىند ىسهفت اط نحقةعردلكد اق هدتق.ة>و دولخ قالوا

 كياطيشو عر دب رااغاض زمانك جيل |!نيز وول لاوس هقندلوا ماع ىرار

 ماكحانب روك ذم ئاشاو ردتوم هن ىبقاعو زدعتشان دتوم ىدلوا دود ْ

 |نينسح هكددلاف رارولوا ةدنمكح تيه لسد زدرافوةوهو عون ندارجا ىو ٍْ

 هنغلارممت ىبك ىرلتونين كناشيادعهسشب رعت توين نانلوا.دائسا هلت رطرضح

 دوه هكردن انعهل رعتم ىددلوان .ك ليقأت لدؤحو رطنعطق ند:غيداوا

 ىراربع الزلنا لدهملاع ىانف رداوسام ةمدخ ةكئال ةوؤعار دلكذ عينشتل ||
 خالصا كركبوذلوا مادختسا ةدروماضعب لد هئسانف كاناع هكر 8 :

 ماعرخل (هجرت) ردوا هللا ة ذاق خلوا هي شيت هللدب كراذا دادفأ لركو

 ْ ذدياكلمهب سكى رولا ىرادنامحوندجب سيده اع ىدحلاف ىان كبوت

 ادعو جس عوبلاه باق نم د هئطاخربع ماهسانمف توملل

 د« هدي ريض أده عم ردطكد هئطاخقوا كتوم ردكمد ىلا اطخ (هئطاخ)
 | خد هدنت ايم نارين نالوا راك اطخ هكردشلكد ب بئ اص ماهسس ىط اوما عمأ|

 اطخزكره زليا ىناهس كنومىار (هجرتإ د ندا تنادا

 (ركبدوطن) . دزةديا تاع فا نيداينوكوي هسيارولدا توذ ٍ
 تورأ



 ا
 تح 2 :

 هدنعارهد ىوسراح (هجر) مدردبأ ارثشا بويااددرتو غي رداسعطقو ٌْ

 ديم مدر ديا ىنا دهرزوا ىيولطم عيان دام ةساوا باننسرك

 ديعز هينلط# فرش عوج ىل واذا تانشلا نكسو |

 هكر ىراك :افراصكر د هزكتتكدلا فوكس خكري هن هد.نزوزنه(فرش

 ىسارتشاف ىتدوع هكا (تدبلأم) رددعمردصم(تلطمإ اريد ةَمرذنوض |

 دالنوراا 2 ىلاءبوةيخ نذلا باش ارب زردءلظ ىلا# نكل قذلزا دئماجر

 رودارودىباط ءداننةرادورواوارسسيم هداشّلاع ى جاصو نيغلوا لصضاو ا

 هدبا ب درعنؤوج هرانفزمصق لوا ن كل (ةجرت)  ردءهد ىقددلوا نه 1

 (ركمدقطن) عسا

 دحواب |مق تنسأ لليد دس تالق دمي تسماناو توها ن الاجر ع

 هددحلاو هنسانعمرأ (دحوا) ردنا سكي دن ”ًاتوريك ل ذتىكقيرطر داو » (ليدس)

 نكسارلي دلنا يع ىعو“ مس( ىءد) ردكعدر هددد>وورتصع دي رف كف ةغلاص

 اكن توموودئوم 0 ىندرل كايا ئاربز ردي ان ندركفأ ناصقن غو
 قرة لماع قب زطزب جرا زملاف داخرلتا تولوا تين نب رداكذ: صوص

 (هجرت) ١ كلاهئث لك« راروادا توم بول غم نيكل لييسرب أع هلهجاب ستتم
 دحاوهدنا نب مزاواور دماعقد ٌددرطدهب ته مرلنعش دراد دبا يع موه ْمَه

 ىداذ ؟ ىلص تامد5ن متودالودهع فرض الخ قشإ ىدلا سلو

 ررضالا) هكنخ ةديازريضاكم نسكن الوا كلاس همي رط تفلاخغ اكن( رغش ل أم)
 كنا د بز دقح عفان د راض هدةةرقح هخم وفم نرش ثددح ) رارسضالو

 « نم هلوا رداق هنئارب اررنضو ردكى شك ن ديا دنزكد ض5 هكدانا قلعت ىسفدازا
 نوك حج اربد دئاز ادق ان هدانتد قب هنسكتالواهذدسر توم مدقم ندي
 (هعب رت) ٠١ مرؤلوا تيم كنا دن مدتقوزردلا<ىلؤا ار هلغملاورتك |

 دلاخ ىرولية نقوم كنهدرك مدد« جيهاكت زاكررض ندراشتسا مفالخ

 ىدتغو وروا الاخر وزب ع ىدلاك-5 ىلدق تام دقن مو ىناو

 اك ١ىلاحهداستد كندشك نددكهنرخآ مدقم ن دف نس قدقحت ( تن . موهقم)

 هدقداوا حاصرولاق فؤاكما ثخ*ادوخ او رددكوردباترانز ىمودرب هلر هكر رك

 ورا تاس (هجدت) ردهناغ ا

 رخآقطن) دصأق هاو اَم رحنا ص هكر تلكه ضك دوخ انهم ردك ى تراز ملثم

 ا - 0 | ادحاىرتال ناىلا لدسلا اذ هديجادلوالو قمادلاوال توملا

 ؤ 9 3



 ش لوااريز دج زعنيلبت قعت ىتاش ف دل كد وط مول هنسك نالوا هرردا فو

 هدينوعضةوردعرؤاوا نان كوراز لذ هصضر هصكزلكو قي واةسرازوك هلار ف

 :ندوقيوا روكا ن ابدا ى انف همتاب د ردشعد ميلا قؤلخ. ىاةطضم --

 ندانف ماج ةركس (هجري) نسمزماف هنوةيوا جيش هدشاطكشب ول نس

 3-3 .داهردنةةزاب يرؤلوا شذدل لقن يب هيهراحب نديأ فوخ

 2 ني ذاصح نم عرزلل دال دب هاهتنم خبزا غابت 37

 || هنو تانهت نيكا(تئاننعمإ) كمون داصخ رومي د هتشك هكنيك !(عيذ)
 ةروا لشمون سد ردمزال هتبلاكمصن رغاؤا كرت هكرت ءدالرات” هلا ىدراو
 , ضن ل كيدكأ نه ىتشكذدنو 1 دس (ع)هدامد نالوا ترخا 5 ةيعر هوب

 : لضاهت تؤ ديا ناعما ذهنك لؤافدو ئازجشك توراو بولو ا هتشكهرزوا ودكم

 || الار مخ وري رب هل دا ضرا نكما هدلا تضرفولا سد ديب لركن ليت لوصحم

 نابوحمدتكةدداصح تتوناشفوجاريز هروكهديااةياأ هللا كُسرَس تازابو
 قلو عدز هدملاع عرزم' (هجرم) ردد ىرداك قف ذنا تيقاع قلما

 (رخآقطن) داصح ماكذه ىدرباكثس ىدلوادرززع ور ري زعاح ىدشريا

 دوعنانل ناسيلاب تيلاشدي ىلو دقن امش ىلع تكي ١

 ردكدهنشاب روزا ةكروتيد باش هتنحاصورد> ادح دكتلاتكم كافك(بايش)

 تع ىانعم) ئك ىل<و ردامعتمم ىدهدلا<ردتواىنت (تدل)رلن ديد

 هله دونجو م رنه كاضكلوا ىشاك مدالغا ثودياءركف ىف قو كلك ن 5

 اقر ناو لتلغغ ىذةلبيام دقن مذرؤاس َتعْنْعَو موعد ديار لدا عسل [تكوم

 كس لوا ىارذهللز و 0 ود تولوا م دميسيئدتك ى دك هلدع رع يك

 كنهيعاتغناوا يماوا كعد كديا كرت نافع ردقدابص دن, مزو + كرابجاص
 هريخسأو دج أمول دوعي تايشلا تيلالاد ردفورعم يب ركدنزعخموب جد قول

 د ديقش ارا مدننا باش بويحم يدتك (ةجرت) . - سما لدفامم
 ' ديدي ساو بديا ثدوعهن مدرب كشك

 ظ ديرب ميابملا تيطعالوع اعبب عابس ب ب بايثلا .ةاكولف +: ماب

 | تبب(تيموؤغم) رديلباقمىرتشمدك كيد ىدتاض هام عباب (عيابم)
 عسب ىنذد هدف ولو ىديشلبا ىف ىتدوع-كدنلا» ديلا اعل

 هنسك ن ديا تّورف ين هسلتاض قلئاوج ركا هكرروي هلا هلال ٌىسارش

 | اطعربخأ امال 0 لا

 1 ك0

00 



١# 
 دفع

 سؤ كرلنا: ىكر ثتك ه هاك هدعولوا لكلا | هدهاعمو هلوانتم هغلوأ عجب

 كرار لأم. راشملك م ياذد جيهان وكفك رددوةفم ىمدل+ب لكذ ذؤجوم |
 سشنمالان ن تع انكسماو ريك سو درؤو تانكرادانل انطصاو (رغش)

 هدو هشي رش ماش ههبشوأ امتنا ماك ماضان ترضون. ةكوربا "لفن معانا (خف)

 بوديا .ناعماهاكشن هلتريعرظن هنن لاي ران ؟ كنارسسكب روك ىنلحم ىرادا دارس

 ركس رانا ريزدهم ىادبا يتمنارج دك سايأ توالي ل وترا 1(عر ماقمو عددزد

 كد رلتنصعم تودبار وهمظ تمقن هن نب ىراتمعت ةدك دلبا 55 ه١ هالّدوعت

 زدسس هتم#ن لوا .ىلواتمءننار 77 ىدلقاناسىرااند ىشان نينا

 هرزوا هدعؤو# رسا رالي كلي دعم ه دنرلري به راي دتك , (هجب رث) . . دادددوب
 (ركبد قطن).. .داعم مزعام وكرايدلبا |
 داعملاو توملا نمافودوب داسؤلا نع ادق: ئنح ظ
 ركقدصي هلباربسك(داسو)ر دلك دارا نكل فرطرت كنا سنا ىعينان (بنجا)
 مد( تن لأ ء)ردقاوا ىرمظمدوعب هيلا كك تكد نرخ( داعم )رازوف بطر دبا
 ارعزو دبا زارتحاو ضارعا ندن دب ت>ارو سن تزع تونا. َّط هخل اصل ١ مدودو

 هنلاب م وادا لاخ هديأ رت مدرسا 5 دانا نيف د امص لوا بواك  ت توم

 0 01111 الرا نة كواولثم 0 تافةماطر ع هصرع ه ةركصن دةذلوا

 قاصشو دععانب نددن 000 يجب دلوا ماج شارخ قوخ كنان ؤ دبا

 (هحرت) ١ ندشلك (عخاضملا نعرجب وج انفت) ىندمذ هعركتي ارديا
 ذاعمو ثوم ةشقدنا ن نكياراوهدلدو ناجي داسو هللا نئارف مدرهرد.ت هدول رز

 ٍ جاوا يي اناثملا ةركس نهفاخ نم

 روك ل هلّدع هكردعول ىلا تا رك كيا اركس (ه رك

 هدقاوا ىذا هءىلاعت قد 1 ةركس حش 2 دمل اع دبا روبط هدراد كيا

 || (اناثم)ا ملكى غ 2 ىلاعت للان كر وب رح 0 2 ىند رو و ردناعأ نمسا

 ننوه تا اركس( تدن موهعم) از دفرو دماؤ(داقرإز دئوتم كودي هجين هينم

 ١ مع ناهاش# ىنيع موس نبذ دب: رئاقول للاخ مللت ادعو دانا ىددرومب

ا قدس أن بفاذيل هعطق روك ذم
ىضذ لع ترضح هدكا دل داشن

 : ا 

 ْ نوبعو تام ع نماووك سم: ى كده بي اوه ري دع ور اوا نعد كو

 ١ بارش# 553 فكي رووا ىراظ هنأ قا َن نت تقايو هكردبابش ل نك ىرب

 ١ ثارسال ملام ركس ندر ةلؤا زوران هلك تول ا ىدجواو

1 

 تصح



 1 0000 3 +, 4 ريث؟

 مَ 5 عبو قر ا نَوسَر اوردر دو يما ىعاب نادنشكو رهراربد |[

 1 ثراه اهتياوزكلم قرف هكدا ىتنكل وغدا اخ  (هجيت)ا دوي دعارذ |

 ْ كمعل تف اعرول واهدمشعم هلذإ

 ظ دتغلا نم كولا ف رق ]كرت قاطا قالا تغشكوأ '
 ردي ر اتا قانطاو ردضراداسزدازت(ىرث) ردع كبنظفل :ىدط (قانطا)
 هدذلو اهي دعو هذيمح اهتصزتك ئرمل اها ليضفتاو ةىرلعسا كي رل هبط كتممز
 الأ ردروك ذه اةبادتعازي زرد هئسانعم ىدتفاو بجاص (يلوم)ر ٍدْسِماَوا لصت
 أ ارولو اكعد دايعلا ت اص لاو ملا نلوم ةكر ولكى د نس انعم د دعو زد تلوم عج

 أ نم لح هسلؤا لصاو ناناهرل هسه د نالواهدناو ىرل .هنقربط كرري ركأ !صخملا
 ا ةتفلالا شاك (هج 9 ىدياَرو ايهم ن دمداخ مو د بولوا لامن 1كم

 !١ ديسعو لاو لاكش ا ىديازغلواقزةؤجارثق ا طاركمةلخ ديد

 ظ دهللا ,عانب بارتلا أظي دع ةلجرت بارغلا أطدال تاكنم
 معاتلادلنا ةدئلصا ىك وابصر قاكد هللا همم (دخ) فدطل تمول « (مءان)

 أ بويعدأد هغاربط هل فينس نم 9 تزع(تسلأم) ىدنلف اسم قفص ىدنا

 ٍ دكزواكه سة رب نواه نبك نيزك هدنوزلابل يهدزانخد هلزلهنا ديكو

 أأ| هليا لاح فوزيك هكا نورد ىعن هصان ىسمرهج فيظاو قدمو كنا قاتلا

 لكى دصاند#ن دزان هنئمز ىدنز يصاب هليغانا كبل ولس ( هج رت) ملوا ناسكي

 يكونو « ميد نسوس ىدايا لمني ناسخ
 ْ ذلولاو لهالاب اوعم ياو دع ,ه واني لاطف اونينيدلا نا

 اا زولؤا طقانن أب لالعالا دعت رداوتذب قصاد هل رل هصقو هدوم عيدقت (اوش)
 0!لؤش (هجرل) . و دكعد ران هلأ عافت ا رد.ضام ندلاءفتسا ) اوعامج+ ا )

 عد هدئران دلو اولد ادالواو لها «رلو دم ايزل ب. سوح ؛هذناهح كراك
 ا دارمرب

 دعو قعاواك مهناكنف د مهراند لح ىلع حارا تزرح

 (راند)ز دارك اذ: لامك. ارق اداوم يق هيتس: د( جامو

 ٍِ كش . ىتا ( هنفان عم هاك هرعو ناكم مسا ) داعتت )ردواد ىكدرعم رزدعج

 أل دور هنسك تالذا ئر اووابزار دوزودو بو دتاثادخ/ارلامب قة( ىوهجشم
 أ كنسدصت كرانون رانلوا دنس هدئاف ليا دالواو لها نالوا ايثد تايحاتنإ زا
 ٍَ لؤاو « نول ا روم هدرالب دامستم !مسنو م روشتطغ اه يرلااع كبل اني و

 6 3 كلتا انضر

 .[| «درب رب ىرايدثك اد ونكو تولوا ىف اف ىسول رستلارللب هدنزر ك راذاثم تالوا دايخ
 عج
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 ىعمب (ديقن)ن وك كس 00 (دغ)ر دهنسانعم

 ريخلا) ى دا ىلرعش ف 1 ةيدلوب كضرلأ ىند نايات د ( نضع بتم داوم

 لو هلسماك 5 2 ناندياش هكهاناريخأت هكلب و لرئالصأ همنقنو ( رخ وبال
 تاسغم دكر داكد مولعم ىردقم تفوز ىل كتزمار تو دتك جرحا ١

 ع ركز ( هجرت) رثد دانا تاؤو ةًاكريمغس جوا ىند هداشار دبدسعج ١

 دم مس تيس رانك دعك |نسريدمدياريخ هع وقس دا

 دوتعل ْْس !سمالا ىذامو كلا 5 هعفن داع هددت" اعناكموو 5

 7 ىلا ذنبا امال سل قب ناعم لزعسف وك كلوا ند( عيشدا لح)
 نويهكح نا ارسم هك دباس هلق رطو هتششا نيسر دنا تافام ىاصق هكرولوا ٍدناع

 راهنكو حرخ كيج نق متم وأب دأ تدؤ عن وكن نك نكلمذنا تدوعىجفذ

 هةر (هجر) نيس زكا هليمول شقا لواندزمتاب نود 5-3 ىبزلك هداب

 هلاح رظن ليق نوكنك نو جزع <: !تدوتعواكب تت رواز[ كسه تاتا نوكو

 | (ركيدقطن) ديره(

 ىدخو ,هقارف دعب ترقبو د ىدجوومييلء نيذلا بهد ١

 هيد طتنانلا هللا فرط نم دجو هدماركه فود (دحيال) ردن زخم + دحو
 دك ديو فاز طر و هقر 5 ماع 5 . عودولا دعدأبو هنعووو مدعكت هةيقح

 تالاح قلوان زلال صا وتم هك ر درنعذ تلط ى هرو.عطظ هنن كءجو هب ذح

 نزادت هسزاوادراو هدةةمّقح دوعسم نزحوركارد-رصم ىقيداوا ندعي ونا

 لعيولوا ىررات* نافارا هيئفيرش ها و كايتفاوكم ممناف) دحاوو

 هفالسا ناققحم هدنماقم زامو بتاج ىب هناجر ؛ هنا نالوا قازا وم هدم

 ةرئاد هدنامز كدا هللاتاعاطو تادامع تود : مامذنا ىزراغ .اوديلقتوةنو

 (ةلور هد دا اناق) 2 707 (ىكل بءهاقوعدا) هكرولؤا لدومه قة

 هلمهس (دحو) هللا بدبج هايج انقزرا ممللاردقو ثمهريسوت قرانا ىو يسح هدوم |

 (هجرت) ردرهاظىلأم ردلاح هنن انعم ادرفتم ىنإ اركلا نكاد |

 ديحو هل مارق كرالنامدلاف هد - مرنة در دبأت بهرلي وا رانسكت لعب ىدتك

 . دعبلاةناغن وهف ناريش د هنو بارتلا ف كن ناك نه نا

 || كنراجواقمران كيو كمللا ق.مراب نئابالا ةدتسوم هد ايم هلمهنسو هنعم( زيش)
 ش تذاهشاللا قران شان ىراك ديد هزمءلرون د تدديهديسرافر دشز افرك ايم

 'عايدديزع هكرادنمل ارا رالا كا حالوقو هل هللا رسكو درقدد رعب ايم كمر

 ف 1



 1م
 ست

 :فتدخ - زاننلوأ «هزغونلوا قانا ندتببس رار ها هليلغش هر اقغتسا
 ً(ىاشو يلاط هنت ىدنكم هتسخا دما ميه هتسكشار طاخ هجوب نار دعد + ديأب

 ىدتكزونه هديا هجو نوي! لوبق ى ماجر كنادك ل ركقلواهدزات ؛نديلاعت

 (هجرت) راشمرومسردرودن دلو بق باطواعدهنلوضح كلا ىيدلوا ى ولطم

 دادسو دّشر مزاء هدّحهار هضيلو اوجد و صف ىردياريش أت هسلق .ةنينكلا
 7 ) رخآق طنا)

 ديهش ك لع مو ف تحصاو ف ال دعم ادهش ىفاما| لما ذم :

 ْ: 8 :وقرم هلغانانرعم هسرولوا فاض مانو هركت كلر دشنم هرزوار شك, (سما)
 ١ .ئمادةيمهدنريدقت قابلا تناؤ(قابلا)ه:مانعم نوكىتنودر ديلعاف كناضم

 1 ابابا نازذك رع نالوا عدةمندنؤول ( مالك ه2 )رد هيلا ىمهلج فو ذم

 تءاضا هثدعزس ءدئاق كلن نم ايقاك ا ىند قو كغي دن اصل كك هركصت دنوب

 كويلطاداةعاكارددهاش نْسْعَلوا همكرتو ليدعت هكنيسرولوأ هاك 1ندكت اهوا

 لواىدعشدك كدي هئوكربن دانا يل دلاههرزوا لاح كلوا هن نسالاح

 هدلاحوت ةفردتزككماف كاوا تدابش كفالخ كتي دا

 قلوا ىحاص هاداسد د نيسرراو قيم هنوك لاو رولؤا ماع هتبلا هقدلوا

 ديثدوخ راو تارك (تدب] نيس هروك قاتسمدعلرادتدكردكزك

 .توفنودىد< (هعرت) .ن نيسزمن انياهيابقع كلم لاحترا ميكركم و هدنسر فس

 . كمهشد ةنكيللملا سورا ة-امصرب ران لداعدهاش ى ىدوهع.|

 . هيج تناو ناس> اي نئف 5 ةءاسا تفرتقا مالا تنك ناف

 )نثر ىلناتم ن اسد ت ءاسا) زدكع دك ذلب اب سك هللا فاق ميد: (تفرتقا)

 ركا(لاقلأم) كِءددز ةردلو ءغم عج (ديج)ر دكميد هليازركسردهلبا هثلثم
 هكردول قب نط نكرادتو جال غم 1 د هسكدلباكلوتكربهذنوك ىنود ن < لوا

 هلياكفعاضمى اسخا نالوا ىدضنولس تمنع ىصدرت نكيا لامادو

 هلياشلا ب | ه ركاهسكدتبا كلكرب 3. ادضت هدنوك نقد . ( هحرت)

 ١ دمج نسرتسا وا نوكوي
 : ديعفتناو أب ادغلعل د دعنئلااموي ريخلا لف حرتالو

 . ردكعدهاباإخ راردموزحي هلغلزأريضاس ى بخ ندلاعفارد كرت هددلصإ (خرتال)

 هنةدعاسم هرهبادولغمازوا ىكزيد ىدحردكليا لاهاو ل لامهاو:نئازوا اخرا

 ريخان ئتدوادكردهضسن ئناد قلوا نداجرا هلوج يرختا زاريد نانع ىاخرا

 مام انعم



 . ةاه
 ت71 بت تس

 و ©#+< هاو

 0 تريح ةدنلم 0 ياا 0

 كرف اريخت قدز برا زا د.در داضر همَضق هيت « است رد 00 طش رع اريد

 بوديا رت دعدأر م«يرايتخ امدره هرزو نيد: ديا اين دو ا (ةع)
 داهتاب نالوا هدئريد

 هدخ نع توملا نانز ربا: + دقواهيفءدلكاودرت سوما اب ل

 ْ (دد)ر دك« ذل داكهلؤا هوفر دو كت ذاعىنغي هئساذعفم تنكه ذنوب( تدخصأ)

 مجرت هنمالساو نيدىلابأد ىانس (ىعم) ردكعد نيكسك ندندح
 || بوديا

 نالواناريحو هلاوو هماعو نازيخو ناتفاو  ناودف نانوب هده كدب اهالواو
 زاربا ىدن دوس تدع كنومنا دنداه عم نيس دنايمز ولو اهي هات هتك |

 نرق# توماكس هك دنزوك قرط نكيك تاباشياد كتوم قعد دع كىدنلوا |

 يكل ىدندأ ن ىأفا يفاب هدنامعوب (هجرت) ". نيدلفاع نادنا ىدلبا

 دا هننبخيوا قوما نعي نادنددع ا

 ا هيلو : اهي أمول همرب نم د مهساود تملا نا تاهيه

 كوس (جسا) ةراد دعت عم تابو» هكر هكر دن دلاعفا ءاعسار دين.مهرزفا عم (تاهه)

 | لأم) ردشاؤا مور هلة ءطرش نكن هيمضرب (همري) ىك ريثر دقوا مهسر ديعجب

 : صحا كروصت لوا كساد لها نالوا فوضوم أ روكا فاصواىا(تدب

 لأ هعاص راسك ادشقواز اون تنام لما لوط ناذيم هكزاغلوا ىيدصترد دعب

 ىرةعكر رو ديلي كسحو شلك راقوا كنود نالؤا نش ثكت اسناو شكك

 !اويردلا# ىد إبق ريخأت سءنربو قو صالخر درا كل اله ف ده ىفا هسز ديا

 هصئواومدتلا كم يار (هجرت) ) .هلقاع نكمم اهو ماودو دول كب كلاه دن

 داشكهنسليق در هنا ع نم راو نراه اضقاهن

 مي هسا د ئىرعاسإق ظعاولا رمش ل 1

 هناك مر هنسكن ليا نشوك ىرل دن نالواءلاهقباس تاساانوك ( رعش عوهشم)
 ندناو هحو هي ىلاعتقدخ ةدنرها تداده ةعفتشسم قد رط دكررو هلي قيزط
 ىافش ب ودا حرش حصانو ظعاو ىملق كن هنسكناملوا ناك اشو ناهاوخاما

 هناكصربانيلع هللا ضافا دنيشقت نيدلاءاهب («ةنم) نههلوا بوش هردضا
 ظ كن:هتنع هدق دئاوا اع دعنا نوديا قالوا تاناةش ضن لصرب ندير لد امد



 ؛االرخ
 . سس سعت >2 دههد ا همهم وم مح ماس هعح

 هس درادبأ سدح ,ىعتم باو هين كتسم (ىابد) شابا مظن ىرايضعي هلزكيد
 قاويحن تدع ديما: سلوا ردع دول حور هسوئدانرد+_,

 .... ,1.١ فاسفئرتغ تسد شموس <« نسا هدم[ ىدبط نأ مودإ ف

 هيعسج هيلا هضافادع ضن اف حوزرب هلوادد سارا وسج ىكبا :(هعرت) 3

 ' (تدن). .٠ داو يفر عي
 هديج قي ماهنم لك أب ١ « .هديدرك هلناك نم لف <٠ .+٠ ١

 ردوا عقاو هريثك راعدا ق>الو قياسهدهيلع :راث ا هلداونع (ناك نم حفار
 هلوج (ديس) امزرخ ليلق رادةمري هيقيهدتتورد كفرظ زد ةئاريسك (هديدرك)

 رد. ةةورلاهوجز دكعددكو نو (هديج قئي) دش ق ظفار زد ندرك ه كن وبس
 ةدقح نان نوديا لكاىنا بو لون ىسامز رادقمزب كنهنسكرب(تين لأغ)
 رول والتان هحالف لم نالداهررؤانا ركَس هنلاح ناك ف داعب هوك 1!ىف و

 دكار لامىل هببشدليسوه نوختفاطا ٌءرخافئسبلاو نوك انوكح ةمعطاالاو
 باسح رلهتسك نديا كلاهت هيايد تنيزو كرادت لردنا ىدعت رس هج

 ىدزراهحالذ عناق هنغي دلو نالوا (هجم) ردررةمىرلا دار عظم هبادعو :

 (ركيدتع) '. داررايا الوم بوكو ننيؤباضر هداك ب داينب شوخ
 ١ : دةاىلا ند داك اكل اوحو “+ هئطع تس'نا ءادلدسحو

 ركب هدير ف دكر دزغاب ده دبكى درقمر دع (داك ) قاقوط ةبارسك (ةنط)
 قافرمسك (دق) ردكع در دياوزراو روتلفوش ن دنس هدام نينح (نث) روديد

 هكر دع اًثوق كسوك ددودجج ردن دمدامون ديدقدج ودمس هحراب ىزد هللادشو

 هديسراف رزاديا علب بودنكح ىيشيم لواهدنراتضانورللا لري درانز هداراصت
 تاعو النود زداكس فصتم نمؤم ىا(تنب انعم )ردك تك ىل | ر عفو هتك

 (ةنظفلا ت هذ" ةئطنلا) نيستا قوط نس هدرا هضك كرو ثقي تااحوره دقوا
 ٌلَءَوَ هلك كج ديدق نيشيمةجرانرب دك اوج دهرظن عطق ندتس هيض
 همةلؤا نوساؤارهز (ع)راشمذ هكمنلوب رارنقف بلاطو جات هنمكسةىئتجز

 ةديقي كريمات دودو ىز اكس .(هعيزإ ٠٠ ج هنبكيمدتسة وك
 (قطن) . ديصرله دبا ىسوب ةرايرانلو اة دكراوج

 هدصق نع نارا هثاتلاو دم هّسرد ىلع ايندلارثومان ١

 (هنان) ىشك ن ديا حجج تود ايتاود هدنتزو سوم شجخومدابا هئلثم ( شو م)
 هكر دول ىراقرف نكل « رود ناقش اش هكرتو نا دزك مم هكر د ةيانغمزن ( ناريح) هيا
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ىئانن دنرامرك لاك نكم اتا ادع كايا لمعلا سنجا نمارس أ
 كرت نب «رلزرو.- 

 كأول وك َذَسْمَ درب وملواراك عانق هلكناهتسكنالوا نادزكورندئو

 احر هب ىلاعت ى-وداعد هللاقالخا ليد دش كنا نب ىند هلا تراسد

 قد رطىفاةرزدا ىع ركح موهفهم (نولعيال , ماف وقدها عهللا) 2

 هتياالا هلاال مزكو اضم ى هز (ع) هيلبا قلم هنلها تداعسةلاتباذه عقلا ٍ ١
 1 م هن سكن ديأ تل هم دابا دصق# 47 (هجرت)

0 

 1 ىدي ليج اريغ ىلا تددمالو 7 هب تف درس ىلع تاما الو 01 د4

 ددقعا د مدلوا نيمار ادمملكتم ئذام كل اعتذا هود احا ا نيم ل (تنه* ا(

 ىدلاءتفاةزمهو ىلا كنال ندنغل هلالصو هي هادا ةزءه ىال كن هيفانءال
 .ب تبارك ب مايحصل (هع) وول: يا

 7 ديلم نب مدعيا عه

 لولا لاما تبهر 5 هع اف اموت دن لوكاالو

 دعووبد معن هركصر .ىغي ردترامع نددعو هياطع قولطم هنلاط ين (

 ا عباض دلوو لام زكا هظولا نالوا تيا ندم دعو لوا م هراكصأ دتكيدلبا

 اد اوريم همدعو ىل* 0 هدو الد كعالك تح 0 لقتم لاما ْ

 رواوا دانت نوجا نارك« لذج هدي لاطرا ىنا ةكرمذ زكري م دعد .( هجرت)
 (ركيد وطنا دلوو لام هسأ ]1

 دعاسم قددصا دل نه ئمهو د ةريثك روما ف لاسر مومه

 كماو (هجرت) ردده:سانعمدصق نكت مهو ه ىدرةمردعج (موهه)

 دعاشمرا نامه ند امندول مدصق مد د6 0 هت روب الود ىراط جم

 دحاو حورااو ناعسح انهو سف د تاهسق نيعسدج نيدحورك نوكمب : .٠

 ىد(ناعمج) ئرح تمالعهدنوا حوتفم ىليقام ىنءهشا كعسج (نيهسج) ْ
 هس دا: مخ حبب ارد اير ما هس( يرزي فرضت زلط تلارال ١

 (ةدئاف) زد ةفرعم ىءهداعأ اريذر دسك ى ارم ىع هدحارشتاةروس هكرديكلوا

 دي ردةر ام ني د مع رح دكربد هدديفطانتاعقاو

 ريشت هراذلك همالسأ لهادكنب ركنم رولواقراغم هوم دكر ديم ىسذ كريو

 ردنتما حوز جد ىريؤ« رولوادادباوب هن راس ران اروناواريبعت مشب ||
3 

 نددت نالوا ىك شووي ٌهدْرَس واكب زلبا تةزاغم د توملادنعلفا

6 ّ 
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 1 هللا راع هيدا نطويقلا عينمو و هب هندجالا تالاكلا عجيداك |تاذتالوا 1

 ْ د بنايترهش هل ةيسن هنتر راةمدخم ب , علا هزس شالك مهاربأ شل نيدلا ناتسىبا ْ

 ْ أ ةقيبع نيادج قغلوذارباؤدانىل يتلا ىوذلاجر قاسا مرد هيل لاس تالوا

 5 تيسر ضف لازئتسإ ةرزؤ] لأم قييطا حالك (هجرلا ل زنتئيحلاصلازكذ ذدنعإكن ْ

 ْ ترضخ «عرامع بردو نيقلت هلسطم نيغلفا هيدنو مرح ضولغ لاتنلاو

 | ىخيدنلا «راتشدرودبج اننعلاكا ةيقوا بامر نافذ. انجامراكو دس
 ا ده ريب :ىخد ندرلتاو.فورعم وصوب هيأ قاجدلا هزش ند :« قاورلشلا

 | هليس هظدتاو 'قاريشح قاشع يدم ءالغو ىرتصنُ عازل ددوافاضابزكآ
 د |هيكم سبا نيدلا ننمت يتلا ب ةجوا نظفي اس مات هيولخ تحال |
 ْ ندرلتا + ردقوصوم ةلكعد ىئان تكي هيفاوضلانث ذكرت شوا ذوروءدقرش |

 ٠ دج! دبس هداحموب قدام هليساس لاسر لد هنناعزوم ديؤ بت تمدخو ىد

 َكَسولَح قب رطإ متن ىديلوأ تكا هيأ ىتكنم ملقنوي تن قتاووا:كروك ذم

 لك وك دي ىدننا ىف امارخ جاحد ىف ل مرددندنفا ثان تكد قاولبع ||
 عا ٠ ناقش اط مترا لين ده ىدتاركاداهج د قا كرتذس هسكأ]

 همضانس# قاوره زر ردناعشاع كهاروادج يدا لورتدتواخ قرط ىقانش
 | قيس نس ةداز ىاظن + ىناعرا لوك فيا ىشاعىرودةههمعمار لداروتيدا]

 ١ داش اثرا بولكذ 03 ىدنفان اممع لاح وانس ىف شاع م ىدنوع ةماظند# قفا

 ْ ىفان ماك كنايلوا راك دب رد رادقوج دهم بش ىددنم دهب فاوحورم نوح[
 ظ مسأ نيس كان ريدرادلوا هلبا تالا دع ىذلوا تاضشم نسج يم نتا عه :

 ظ :داغطص حشمدش رنم مم زنع < ىف ارقيحاص كانت تذالغ مي ىلعوار دئريس ىلع ١

 اجو ل دهر د. سح مش نيم م هدازْزيب رع + ىناكم ىدرلو ناندح تلدعر بودي ١

 جم ةيلولا مهخاؤرا هننا ئرودجهنيلعلا ,هر .رارسساي ىاعت نبا ام دق« ىلا دواس تانج |

 مع إب يوزع !هيباحتيا تست ميك (مجر) - ْ

 2 تلمش

 ١ مرا حرا ةتزعدالا ١ 5 "هنو ىسملانأك ناو فالقالو-: ٠
 )»ع ىس) هيلصوت (ناز ردغرك ظءلهداصخ روس كر دكعد قدلبإ 5 :
 ه«ريعم سم ىإ رطزدةلرهضق (دشرإردلغاف مسا هن انعم اكوا ههوفي لع :

 دامالادبادليا هيفاص تدوم ىفالوإ ىنحي اكم هدقياس قس: (موهتم) رذلوصو |
 ىنذنونلكن نذدنا تماظابل فم هدا . عدرا ذددؤبب وذ موياداشلد :
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 .:دادو طرشرد و هكوسواذ

 دعي نولقلا 52-5 ه٠ هقبدص تبا ىهنرةتالخ؟ أ

 ةايتكيرال وادا وت قلو مب ىا(هصالخ)رد هلة فخ د دك اور 5 أ

 نالواددس هنا كرا ري دمعت ند قكا كفوصوم هلةةدو نأ ا

 ْ نال ايا ول ةكلوارودىداتر ومصر كن ونعمل دعت ن داش رازس |

 ْ زستحازر يكتب ىدنس مرَدنأ دع مران هم رازس او هطخالم هرروا ىَذص

 ردبا نكسصوع كيور مانقارهغا كاش هسا لد تزتساكاصوتمشتو نور |

 || لاقلا ناسل نم قطنا لاخلا .ناسلهك اصوصخردرغاط هنن ندا مكر ةن راه

 هب 10 71 035 تسئع#د شدوخاب هلذاجمل دفاطاب(مافن) 0

 ا ب اكب هوا د رد نس (هيرتل <« ديشكه وع

 (ركيد يلف“ .دامدردمزال هاوس ان الوان امد 0

 ١ دئالارخآ ىتمةدوطاوشتع“- حب ه4 تاذءالاذ +اىدتاه 4

 ردكع ذر ا كاز 1 نداردب وصنم هرخ او دككد صولشو توؤض (وعَد)

 >دكمذ ةعاجلإ انج ىلإ كسليجير لا وغلا ديالا [ىلاثكمب نسا: ةقْرهد (ذيأ

 ىرج ىدنك  تبخم ةرصشاك | نيهتبلا هيليا تنحي ذكوكر هاكم .(قعبن ل ضاحإ) |
 || مرديااطعو لذ..ئساغص ه رع الوان هرززوا اًميو ماود هن دلوا, رع كناثدانو

 | هللا مركرتما تمض تي رش اذا لم .نداغنع روس هراعو ( هضاش) زدكمد
 نيقات هن هيك ىجيدل وأ ىمهنونع ىزؤص مالنا نلت هيرو كتم كرد ول هبهمدجو

 ناكل اس الكن دنس ل شلنو ىدتك ل دهيتام كسر ل ئااطع قا ةيفوص ىونتعمب

 ٠ نيني 1-1 قع لك ردكم درازولو(ةضمدلتا هد لوا لد هتمامق دى رطا

 أ «ردعو ىبانيقلت ركبوا مول ةضالاهجا مرر 200000 دبا فاوط

 ىرا ياك ت يدب كنب ارا قا قركذ دورا ذب[ ها لاسر“ ذىند ىربو ئلق رك داكربب

 اهنع هللا ذر قيدصلار اكسب ولا نان نيا لاوتادييونن تفالخ ةولرمس |

 تاتا ىضتم ىلع ثدي الوداش تريضح ىر هيك تنسنو يدم هتقرط
 تمار تس "هقاد بس قالا 'ىرل .ةيلك تبلت كناوضا كروت زك ذاهب رديعتم

 | ترض ىرل .اهءكوح تداسو + "ل طتق هز زم قرط هدو هللا مزكن ينسوا

 هتلاراشم دحر ىلاصتللا هن كنالخ ناوخا دهيرولوا لضاو ِهَقَيَبَعَقيَدَح ١

 اكيبنانع قي رط ىئيدلوا لاس: هلغلزقا ىؤوص« بوس ةدادياع تددوت
 ٍْ ءدللا 'كارلما و بتعرات د فرص مدلج لوقدتووا هده لال

 هو سس ين بشي --33ة--- .
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 : ا ىلزك ةكهتس ادعم زد يرمسق رغم دنت (رلا انما قال ىك مك (تاعك )

 ْ تياع رواطقح ىلهنست جياو 22722 7 ب (ىلأ مكاتب 635 :ازددلت(داوفزردهتست

 ّْ لوائشاجلا ىعنتاصيلا .هشرؤلف ا قت دملن الك حيوا رب «ىنغياونطلقو هلي جازتلاو

 | اي ذهع هبارطاع تنام غي ىافو كتسود ىربزع.ا هذانز زدرادقم
 دقوا اذه كلمام بوح. غيرد ىندلام هداضتقا لحت ىنكبأو 2 مروأل
 هدنناق بورما اَنمان3ََر ىئنداوا مرح جد ىنجوا

 1 جواو هتشا» ىايقنام

 || ىسرب (هعم) ردلكد . ىلها تيتايل ةتقادص يسكن يلع ىلاع كن دنكىلاصخ

 : دادو 5 طريشر دو هديا كم هدلدنيزار ىرينج لام ل ذي ىربد هتمودردافووقدص

 ل اان ذي نع درك يطفو
 ْ 1 , دودو 0*2 7 دعا نوادعىو ل خادىودع قيدص

 نودودلبا (ددد) توا دع هللا (ودع)ر د هرددلغغل قب دند هكر دراوزمعلا در هداتينول
ٍ 

 ردن دانس .ءائجسإ (دودع) ردراو ضددادضا عجو قاعد تعنص اية داي

 ْ مي و ا ومو لورقم ئ كن الؤا لاكن مؤم
 ئف' اننمان تو ىهلا دو ىمو ادم غيطل مان ونور ديدالم ذا حلمودود هوم كنا

 | فت يو تنكلأوا هناك ةغلوازرعظمهناضش تافتلاو ناجر تجرو ردصمأ

 ٍ | اتقي رق ت تريضح ين دىيطل ظفل(حودن) نالواددع مهواتعم م هالك

 : | خاتغنابجوم كلب جاد هب زيخ روماو خي ىجا مشن اًةليسو كءاولون. دةلظو

 | قلطم ىانعم كرايم: مارب ميووهتشا هد ثلوا دقعتم نيلك عاجسا هج هتغتدلوا
 | ئعرك ظ اوو 5 ىنك دادو ردهنسانعم بح ردك غلو داري ااكريتوليسهدازا

 ا | كنيلاع فاو داداه فز هيفملاق و هوموخ م هنتسود كتوم ديربي

 5 دن دمرانعنود ني عي دقدادع تن ع هرزوا قلتسو ممتد

 مدايزيفالوا, تسود هعسود ب ىدإو نوسلوامدتساؤعد تب #ءاكته سكك

 ةييعشدو تريودب هنيدود كلتسود .هكردو لاكد هدقلتسو داريز مروس
 ٍ ٠ ةلوا. انشد

 ا هحاوخ نيدلا ٍلاج ٍتراعلا يشلا» فانا هيلهو فاسلا هش : (ةقيطل)

 ْ بدان(ع) هرزواق مذا هعاخ ةدنرل هقاطن ضعب ىراءاطج هب هربت نش لق ٠ نيمار

 دارا ندب ىب هناك ام ءرقف يري زضلا دعب ب عابزا# ن كوخ دن فازقلش همه
 دايز ندراثوب نوساوا:ئئار ندرلةيموس ىرب ىلاعت قدح دي ىدرارروس

 هّيتسد كّيسود «بولوأ نع نعشد بديلا نالواتسود هئمظد ( هجر

 سود



 >2 د

 'س الا هذ ) هنع هنا ىذر هريرهولأ ئيعن # ردكعد ردك سارع .تلاحولا ْ

 هج 9-3 ٌَن ولوا قداصو ىراج ى 1 كاك ضددرإ وس (ساخنننلاالا قيام .

 ملم وك قل هن هنأ مدور وكي مسقنأ هأكز هلةريثع منج هياهس اونا .(مزوك ا

 (ت) دازاا مدرب |

 ناد د كلش و لووري , وءلاصو هلو هلدا هذا تكل همهم تف (لخ)

 نك اس هده دم ضرا(الئم رتل ازور وما اركيد نضراىنذرازنزدبر ومأ

 ا 0 «دياداز لمصحتو دادس |شاعم بواك هءاذد هردكتلا 2 ىعاورا ماع ْ

 ازادرارطضالال دق ال امّرسأ هم .. سعأ (اونوعنا لمهاووم) نوةعااقن راددوخا ٠

 راذديدر دةيانعمو (اروعمم# أر ملأ اذنهاوزختا) هىروطا دف ةفاقعم لطابو ْ

 ْ لض#لأم) هنسانعمىروذ ٌقاواقا رئاز دز دضنم وك دعب هدشزو باك (ذاي) :

 | فان سهرطا دصق ىس ىعي نيسوملوا نش ىذا لف القتسمو انضتق هكدتتساكو |

 ردو هنا ناو دصخس كس داع قفا ىن ولما هل اهم نالوا هاكتسر دقلة تسال ا

 دج دالفأ كطا هاذ هلم 80 ىازلوا تكل“ هدة قل 2 نالوا ضرع 1

 ليرت
2-6 

 هداعوةر سهل نومال دي هدأ اراها كدر 1 نم

 ص
 نمصن هدأ نوكسولكت (ريه] رده ددشمو هلد اديك أ 5 نو (ننردألالر ذرعا

 كلب ردعو قكارار د ترش نولواَوَوَتكُت تنللا قحالانركا ردردصم ىك

 نؤماترخ "اراد هكردنو نعم ىتدىرو زير دةعوق ىن هكم ضران واق لقا

 ا ناندهر مه ذوو ا رد يانغ لرتاةاطنم هدسوور دير [قخا ك7 ىلآثف

 اعطةوالصا نسند وادعو ن ددكرث ىس كاذب هلا عقد «ننعىبولطمؤافازم
 | قوزد هنسوا هنره قيع نمفو ىرافغن ممطم كيا ارز هلوا لعفتمو نوري

 ناتزشاكذ و نولوا رود نددت الريم كن يديادوضقم ىيتذوخلا '

 قودتلاتلا تا ةزاوتكر وجع ا مرت“ وا ا

 ىنىثكلو سا را '(همعر) 5 3 ىحد 3و ممل دكعذهلوا لا: غضا سلم! مشو لش

 رغ اقطن) دونا زلال داوم #3 داغر ا ام

 4 نايف 7 57 6-9 نوير

 1 5: ١ دامر هض قرن هرج

 أ 1 301 انسلا ناو ١ أوهع لام كذنو ىدددصالءافو 20 55

 1 رج 21 301828048330853:
 ىل ع8
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 ليادلمهمأ ( نإ تمدخ بلظ (مدذسم) راكع دزدبا تمدخ (مدخم)
 (ىلأم كب كيا)ر ديدض كغ هكىك ت داعم كل اولا (دعس) ىلك كلد,كووك
 تمعنلو هنسكنالوا راكت مهدى ديساواردة لها ىدنك قزر كديغرلا
 هكسلدو زدقمقزر نكلذ درولوا لصاح تداعسو لئاز تسون رابرهو بولدا

 ىلاكو تةاذح كناك ذلهأ هعنور دنودن دهر نالوا دال هقوز م هكردرتتم
 كود ام هليغي ريشرلا .(هقزر نم بوس ءرملا قذ>), ىئيدلوادع ندنقزز
 لاؤس ندول ءسمرب هفس و وباماما (هقنم) ىديشلزا دمدقان دن ونلأم و

 مايد نون نيسراو> هفيطظو ريثكرادةمندلالا تنب ندي ىديد [ينراب دلت 1
 ه«سلوارد# لهجردردت ماع م هفيظو ندل املا تدب مددكد دروب راي ديدنيسريد

 مداخ ىدروأوا (هجرت) ردد مرو ود ىدزأبا تنافك ىلامهلج كنانند

 : دعسن امه ىدرول انو سم ىدرد ركوب مو د هل ج نالوا

 رهملاو ددوسلا ل صتاو هلهاىلارهدلا ل ددعاو

 نارود هئماهأ لدةءعم ىدررلوا (هج2) رده اذ عمرب هللادد (ددوس)

 دجتو ددوس كشيب ىديارو ثيرب
 درشلا دحاولاديرباك + .اهتعم ىلع ىرت اهنكل

 رواواىراج نكلو (هجبرت) ٠ ريظن ىف نعيزكلا (درف) ميقتسمقيرط (تعم)
 : (ركدقطن) درة د> اوهسدارلدا عا هن خهرزدا تمكح

 ادنفلذا ل ىالغي هاو « ىمهلقاام لدال ساناارثكا ام
 كنا لعب هللاو) ردهليارسسك (ىفا) ردعس# عونرب ىفان' عرصم د« رد هيمن( رلام)
 ناسنا هكردبعهن (قطنلأم) هنسانعم يذكر دهلكي رحت (دنف) ىك( هلوسر

 قدجاشلوا بت هج رابشك ءدئيرشب تنبه نحب قو ناسنا نكل توب تيا
 ةقيقطاقو ردسع ما قالوا ليلق ىد لماكن اسنااما هدترث كت ه.ةىه
 ناس ماعنالاك كئلوار درب ايلا مع ا هكرد دهاش هللا هنقدص لت الكوب

 تاقونردن كسان قرثكراو بع (هجرت) رشبلاةرود ىلعرقبلاقلخ نم
 داتعم مداوا هيذك هكرولس اد ردقح مزوس# ناسنا

 ادحاىراال نكلوريثكى بع دع اهنا نيخ ىرع فالف

 ا ش دعه دةكرروك
 أ . دعسأ ديو سل باءو وه امدذسممد#نمناكلا

ٍِ 
2 

 | لب هدقدقاب بوح! مزوك هكذ اره(هصالخ ) رد هس ىضد( نكلواريثكىرا) |
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 ا ردالراندتسابصيب فيو .رزداراتتتا ترو لت لد حبب نان يل

 هديددبم ارز رليديد رن دفاك ىدوب هادل اتم هيل  نعأ ('هليسولا هب هيلا اوغاو)

 ىتدهسلوا لصاوذدش مكاو وأو ا فس هنت انام ع نكح# كلر از تعا

 ىلا ةب) هرزوامزسو مزعهسرواك توملودولا ليقرلا ارولواف ان ىرثك |
 عقد سير (هجرت) رديأ قاله رلذاهداسع هحض (بدحا نم عم هللا

 دجام تبت ىرب نادآ ىربو لع ىرب 220000 ىرب كم ام

 ..هادشباك-ةراو فايغلا عامتو 5 ةمحو لذرافسالا فل د قناف

 بوكا هنبرهاظ تفرولعزكا )ل أم)ر دترغو ناناس . وديعج كناةيف(ىايق)

 بيادبك ارت رام نكل ردا سم ى ىوتقو هك قواوف هجركا هكهسرو د

 هصندصنو بوكرالبورلغاظو ناناب ىف ئاركضو البو قروش نعي تلذدترفاسم

 كمكخ كرمسع كمكند را ىل كلمت ورارب فوذشو تاكتترا َيقْسم ثالاح

 ||| عطق ىدزهب تنحم هل:لذرولواهدرارغس هسرول يد (هجرت) ١ سيردررةمهتنلا

 دساحو شاو نين ناوهر ادب د هماقمن ا هلريخ غلا توك

 ىك راقب اه ظعل حارد حال ل ردىثاو ل (شاو) قاراوخ (ناوه)

 ىراتجنز نالوادودوم ةذثم وهفم لعباس تدب ريكس( ىنعم)ىدل واطقا أ

 هدلاح جي دلوا راندلا بد رغو دو دندن: ظو ىثك ٠ نسرر ودك ه رطاخ ىراتتشمو

 رديلرخ ندقملاف هدئسارا كنامز ناوخا نالوا دساحو دا ةلأن ئاسى سلوا

 مدره . كن دةمرول)ا دهب هرحما تادراد وم 220 (هجرت)

 (تس) دساحوز اعرردلوا

 ةداهتعا هيلع ار اه دج ياما ئن دوز نكي
 نددقرط ىلاعت ح (موهشم) غيلب ىجس(داهتجا )رد هس ىند(ىدعام لواف)

 نالؤامرحو تداثد هدئقح .ئدنكهدتقو ىجيداوا تناعاول اعد هم ساكرب

 (هجرت) 'زولوا راما ىيدابا كرادت هبا يسود ىدنكىرثك | كرايش
 داهتحا نآ ردبأم - هليمإ رج تركك د داشهسزع ادخلت انعو نوع ىدنكو

 د (رخآ قطفإلا
 ديقلا ل هأةسامرادقم د لع ىر2 قازرالاتناكو ل

 هكر دات تدب ناو كمن هلكول ردن دتءلها هكردكم ءدرولواراوازس (لهأتسي)

 ظ هتينراق اك ىراح غدت كا ليمننفا ( هجرت) ردتمالع مالهدئلوأ
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 :٠ داهتجا هعكي دب اهدره«ىداو ىنادو# نيلبامول هم هنو ست
 | 2 دافرلاس طتثافنوهأف ا ىلاعملاقريئقلاماشاذا ..

 أل ىرللأملراتس) ليوظ مو هللا دا مهم مض (ذاقر) ردهنس ا :عمرظنر ديضام (ما)
 تبغرو ليم هننعم قارسوه وا تودنا ناويح بي ذعت هللا باعتا ىعستن : مسد ىأ

 | هدن سا ىبعتو قرت هكبوتساوا زكمؤلعم ع هفت اظن ذاريبعتو بدمعت ى هكيدلبا

 || قتلوهساكلا هنآ تقدم هكهتره داب قايم لوصح هنسك نديا ْماَمدا

 | (هحم) رواكناسا نددل جاك | كليا لرتو توق ىذيذل : باوشيرسو دوك

 أ ىعانن دقح ضرف يرو !:هدةلفغ باوخ «ديرعهدمد ىتي داو ا ىل رونرهظم
 (رخاقن)

 . دئاوف سجراةسالا ى ؛ةركاسو ديب ىلعلا بلط ىف ناطوالا ع نع برغت

 || راكيلط ىفهيلاع بنام زكا( قعم) ردكعدهلازايتحا تررغردوها(برغت)

 1 ديار ةس رايس (ع)راثعد هكا ارفسو تح ايس هبرَغ ن دك: طو نسرولوا

 .هكردراو هدئاعةدن دع دئاف ةصئدكمب :ارعسهيارحارايداربز دهب اج دوش هتان

 | حورخ ندكراند ا لدي داهددجأو تحرق عدادعناكس ىمط] عون شد

 5 كءاوفولرو دش «:ةرزياردراق هك هلذا رس دج ىل اعم بسكن و ديا هلبا
 هةموو

 دحام ةيحصو باداو 37 ف ةشيعم باستك او" مك حرت ١

 رف بولوا عا د فرك عَ يسرب دشن لوأوعرد هخجسل ىد(بركحرغن)

 ١ رقع رد كمالر اه عطش قا رشتل دلل ءاوسلاوزتاسز نسور

 تغسؤم داعم يتكماو دير د دياروهظ ندب تدك نكي مسرمشه لب ارقمرعمهسامأ

 رومأشدلبا اًرْغو لكد لصرف هين دك اس د رمش ح هلرز هكر د ل

 بوديازوهظ رت (ةكرلا كرا ف) رذيا محو مركلا هللادجرا نكاد
 ىنجواو دي ىدهساوا لثان هنت رولو نامز:تدخز هدابز: ندتلا ىبلوا
 تولوا َقئاَوَع تاقلءت صعد ةراسد دل ” ذك رو هدوسو هلتلوهس لع لّيصغ

 اديب تاغ دودو جمرواواري داوم لو ناس اهل س غاطقت او در ندا

 0 ىو ةهيرولوا هت نكنا اح بولوا ىدا هير عودا دم ىلع بوذا

 ايعكراطن رانا مهل مرر وو لاذنا :هسزعير و غاطر ولو ات 1 فرنش هير سل فرش

 (ناجألا 0 0 تا سوف

 راظتنا) ردراشمم وكر رب اجر اك هن هسر دبأ تا سوزيس نوال ول هركأ نكل

 نديلأعن د ىتلوا قلن لضا) بورزوكق قذرط هرزؤ أ[ ىرس ا
 +: "ا
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 كن هنسئره رددغل خد ىعدو عداشك يطا كتلوار دولي اهله مريخأت (هدرذ) أ

 ئدّئادوعص (هجرت) هنسانعم فرشو ترايس (ددوس) ىسالءا لم

 ددوس هللا تح [ئم ةهتلخ بو دبا ضرعندارواجهرفن ىالءاةورذماقما ْ

 اددسماديعهلنارصءءاناعم + اقتفومنوكناالارذغلا امو

 هرب ده ىرسذدنو ىأر كنشك ى ْك قيشوو ع هنسك رهظم هقيفو (ىف دو

 نديرا»فرط هكرداواتااحنالوارخ ءةسراش هفيقحلا ف (ىنعم)ردقلوا قداطم
 مة:سموظوة< ةدابربن دداب عن الوار ةظمهلتد ادعو قد ترصدنورهظم هقيضو

 قرم كنادخ «قح هيلياقرفو هك !هكردوارقنمي ىثك (هجرت) . ردقلوا
 دد سم د عدأ واهلا

 اديوم ىكضاهللان ىفنممكو دي قتلا لاح نمرعزل ىف نم يكف
 كنهل> ( للح) كد ىدلواىراعن دتسهدام نان رع(رعنلا)

 ! ىكتا(هلح)ر درع

 نأب رع نداوةنةلح سكه صن (هج )ل زعديإ> هسلوارب هكردسأمل ثاه

 ' ديو مدنا ادخ ديب أت ىداوا سك هدنوي جفىداؤإ :

 ادهم اةيسءادعالاىل عءلسذ دهب همازتءا مركلا دشامرإلا .. ظ

 ى راقدد ا.هددنق (دنهم) كك زع (مازتعا) رديت فرح هربا فم غذتو متفن(جلا)

 ةولصلا هيلعرب مغ ىح ىدنلوا ريبعت دهم هيه ديزكر يشعر ه هركصرلرب د دق
 نمدنهم (ع)ر دش ع دبودبا قالاطا ىدحاص هدرة دم صق هشرلب اذح مالشلاو

 د#تمه فرد هيازغرلبا مركب حاص هصن (هجرت) . لول_مهللا فويس
 دي دنهم غيتركح هرزوا نيد ىادعا بولك

 ادر#ىد.تامنكلو فس د“. ةنقح نطدىف ناك دقاممىدسلاامو

 لعف ليات اتق (ىدرتإ) رديف هكمش انعم فالغو دع ردولعج تف (نفجإا
 نالواهدنا نيت( تدب ىانعم )رددت هللاد نيل نا

 هكردناناش هلق نالواراكرد بواوانانرع قالطا فرس هدةةيةحر داكد لفل

 هصئدتنالغ (هحرت) نك امثاةنانرعارغتىمانشرهوجركا(ع) ش درعا
 ركدد ىظن)در# ند ما هلزاكردوا فرسه دن ايز 8 نيسرول_. كتهلوا سدح

 داهسلا ضور ىرسلا ف ىيعرو ب ىسسفت باعتاكعقلذاعا
 ىديا ةلذاعلا ةعاجلا ىلصارِديِماقعمافك ئةو دوم دكر دتفص (هذاعإادن فرحا
 ىكليللا ف رو مم كك مك هلياممض (ئرش) ىدلو ايا ذاعوليةولس ملكتم#ألا
 باعتا ميا (هجرت)  قلوارادسؤرهس (داهش) نا:سدو هععان(ضور)

 ىل 1
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 اددرته نيف رلا زازتهالاخت. « ةيحراىدتلانهنىما.اذا
 كك تطلاخ هدائعمو نروردنثنؤم ىذان كنهلعافم ندنس هدامرج (تماخإ)

 يي دلي اريسو هبلغولةعىمهيعست رمت هب اريشر دكع د ىذليا هبلغ كلو ىدشراف
 | (هيحرا) ردهيدنس' (ءاب) رداحم ىقعموانزو هللا هلمهمو نون (ىدنإلر دنوجا
 ندّسود ام يح ارردةدشزو تدلكا او ت.ورشا هللادسشةر هرب ه لن رامقعل رج

 انزو ردلاعتفا ندنظةلزه ( زازتها) ردندلايخ (لاخت) هتسانعم افصقرؤرمس أ
 نالؤا هئسانعم كلك ىعثادشدمآ (ددزت) قاوارادهشعر نعي شاعترا ىنعمو

 زوكذمهدقباس تدب( مالك ةصالخ)ر دهيعابشا ىئلاورديضامر دندنر دصمددرت

 نالوا هدنلا هدقدلوا ضراع قوشو هليدس ىءاخ» هدتتمه: نحاص نالذا

 نظرددكليا ذخاهننو بزيض غار نم هر هنسكرب كررت د همت نه لوأ ىئار نم

 روآ طانشن“ (هجيرت) .. رولوائراطهداضم حرف همته لوااك | نيسر ديا لايخنو
 ' > ' ديشمرلباس كعهزينزازتهاهلايخدهب مرش هقداوا مركو دوج بولو ا

 اديصادجلاخداناعرك امامه د امظعمن وكما ناالا هدا ىلا

 ىدليااباىلاءعتوج كيد هللا نار دن دل ان باناذاشو ىذام ندنر دصمانأ (ىلا)
 هزم دكلتا ىقاح هداقح كنا ىب 4:بره ندهميضف لاعفاو هحبتروما ىتعد :

 ءانئةساراريد نوس إد ا ىلاعت لوم تناماهيىلاعت ود هديكرت هكردكعد ىدلؤا ||
 ردعطةنم ىءاننتسارلريدركمهكهنس انعم نكل(الا)ر ونلوا ميمعتىل اوعةءنوعا أ[

 ىوس د رخازرلا هناالارديلاوه(مظن) ردشعدىفادمد عيدب ىحدجب كدب
 | كر ئهرس سدق ىداوم ناهلس شو داز ام ايدج ضوعل بولا هنكلماغرضلا هنأ

 فرغذمو مض(مامه)هزيسالا ازرول تددو رب( عدد وم بوديادا رياخدهدادآ |[!

 عاش هدانعمو نزو ه]درلذ رح ذغو هدحوم (خدان) تميهللاع ميظع ص ةنا

 (ةحم) قكاعتاذنالواراوازيس هنتاذكلبا اريكتو تمظع (ديصا] دنلبو ىلاعو ْ

 دجماردض هرظن ىلاءورخاف مايه دع ملظ ءمردةاوا هدملاءون ىدصق كركم أ

 اديغاب ىهزتمايالاتممصاف دج. ةليحوامزح مايالارياسدقل ٠٠ . أ
 '(هليح )كاياريصتو طايتحاه دمار ( مزجإر د هدسر ( دج ديلاداص(رياس)

 ْ رديلاخ ندغطل ىلإ هارد هيازوه ىاز لي در دياربكبسصت (ىهزت) هاجد حالع ||
 ؛(مجبمت)  ىثكنالرادوجو كزانوثمو ىنعيىجاص ندب تموعن(ديغا) ||

 ددع كزران لوالي قر ىدلش انهمارخ هع مانأ بامساهيهراجو مزح ى دلو ارواح

 . :اددوتسو ْلادنمباح اهب ىدباو هب ايماسرخعلاةورذ ىلعاب لحو ظ

 (هددذ)
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ت بعر ردرما ىك نراهروك ذم اةياش ملا هله عم ءافو نوف (سفأن) :
 ردكعد ها

 لوس امد وه تد ا!تامهمر :25قحب

 دلاخاييلع افا دولش هي لمؤم انام دلل نيمالو

 ىندو تسائمةلاح هسرواكم زال انيركا داب ااه ركك لما لوط هداشدىكىلفا

 هذكراك ىك دول لها داند نها ةكر دن ود همن دو نكلي دقو اقيهداند ٍ

 هعااش (هجرت) ردتص هطرش ةدراكرهتدن موصت هكددلاق لبا ماعهاو

 دلاخ «تكزاواهدنرادذاتف سكرهرح وك« ىةح ىدادشرصق هدناهخ

 هسراو رول ارك |بويلنا ادن هنبرزوا كنا هملوا ىلها هللاف تي كتدسودرف
 ندع دهللا رت فا نعي تعاشاو ن العا ىككي دلبا عطق ىكتفلا ن دناوب د ماض

 (رخآ قطن) دئاز ىبخ قداصر ا ليق تلط تدالرت

 ادمان زريهامرق يضاف ديب هسفن ميضلاب ضرتو ةمهئذو ٠"
 نعود سدثرو موةلاديسدلبا هلمهمو فاق مث( م 2 لظو مسدد | هعم تف (يض) ٠

 قريش هللارخ ا دشو مدت ىنلههمهركصتدةدحوم (ىزره)ر مدنايعالا

 راوس نالوا هدنذخ أم ىد كتاسكيا نكلر ديان انبوب ددنستسد نلوم حارضف

 نسح ليج لكك مرر هوب ردرلش مز اناشعم ليون هل شط سرفراوس ىيزيبعت سرف
 اك اهلواىناهبو نسح ةككن هتسنرك سن شغاقا تلغغ ندنكي ديد ىزريه

 (هجرث) زاواديعب قئاواقالطا ند هنئارب زهكنازغن ارسرف هليرلع د ىزربش
 نك هدماعءلدااسز قالخ ارولو ادع ىذا رهلظر داك دراو توهنابرادج#

 || ىدرغمز دعي ايط هدانعمو تزد (قيالخإ) دصق (تمهإل تمظعو تعف د(ىلع)

 || نيسةلدا دع هنو لاع لق تاطوللالام .لذن نم نشلاج (ةحترتإ ٠ زد هقيلخ

 | مود ولخ (لأم) ردد انعم دةماحرر د لعاف كليعت ن دس هدام لما (لمؤم)

 1| اريزهللاثننود رانوساوانكاس هلتحار هموحض تما نالواكلام هراكصن دي

 : قلم طي شولب زداك لك ةشاك ت ؤغ نوك ىكشر ران هدانقع صاو لوا زلم

 1 هديا ع هكر دلغاق مسان ديل ءاقم(دياه) ردها ند:سهداماذن ولدا اننا (دان)

 || ( ىعم) ىتع ديا هدابز ىساهب كن هتسنرب ب وشاوشر اف هلربىرب ىعت ندنأ

 | رو دّتاهديازم بوريو هلالد هسلد|طاقسان دتمغررظن ىحاص ىاتمرت هكر داق |
 || فاو هللاف ىحهدئاهج مزب هيلواكك ةدودوش (هجرت) ردناتخورفو

 || ردشعد كزالد معىج اص ناجيرتإب كبك ارولتا ىعيراوسةدنئزو ىمربقو

 يي !
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 كيو د نالوا ىيهدعاسم هرادوخ هطول هبا ىلا ها لاو جاوب هتشا سد« ىدنلق

 أ هدنلأم كرثانالوا عقاو هدموهغمو «رررو_ ود مهلواادفاكس مدتكمدنتيي |
 هدئاف اهلقنفومكلن موج ىلاالا مادقالااولقنتال ..(رعش) دروس ىرن كرا دهت<
 بودناعفذ ىلاذا (هجيرت) ةدنامهدنع م ركلوا « هنوديفتست لعل اما

 دعاشهةدتم# طرشهلوا دكه تسودوادهع هللاتنغر كناسل:تنا ظفخ |[

 1| دماحلا لم كسمماو زاطاىذا دع .بفتحاو كفر طهوركلا نع ضع
 : كذهدزاخرد هدف تغل نكلردروكذ مهكرد ساهدننزو فك هلرل هم( ضع

 كينيعلا#( عار د شلكه د هئرب ليا كذ ىحد فكم كر عزك ظ فاو زون د ض غاليا
 | فرط هسرولوا هنره نالوا تعيبط روغنمهدتعن(هوركم) اتمهافك |تاقنا
 شدان(كسّتسا) ر دلوع ةمورددا م نيعهدنوب هلا نكس

 1 زدرمادك كد: توطو

 ]| لزوك (هجرت)ر دتمذم ىدض هكردانثوح دمر ديععب كنس هلك ده ( دما
 دماحت ىفاطوادك ان” نيسلوا كتاذ تا د دي هراج ها تي دا مون ن دراهوركم

 دساح نيع نم مانالا ىذمكدصت دي ثداح لك ىف هللاناعثاو نكو
 || (نضي) رديدض كعدق هكقلوا اديب ندقوب (ثداح) ىدكديا دامتعا (قئاف)
 || تناهتف تباغ (ىدم) ردطقاسواوامّرَح هلغلوا تاودج هساز دنوصيهدنلصا
 ||| نالوازاكباط ىغيدلو لاوز ىمعنو لزنت ىلا كن هنتكربهكر دهاوخدي (دساخ)

 لأ ههادنلاب نكنا نهذلا ىلا هكرديتئادارظن دار نددساخ نيعو دنون(هدئاق) |
 || رظنني زسكلي اداب ىيشمه]ةلغغن ديةيقح عناص دك د لباهدهاشم بدع ىمارب
ترب ندننبع بولوا مام ىددسح ىانن دارغتسا

 : نودعم ىئخ موعسمر 

 : وها نالوارداص هديابوب (ىد> نيعلا) هكردةلواهديسرهدوسو

 اً ردهلرظن هنغيدلوا ىرثك |ىذدةدساح هدنوورولوا عقاو دن ديريع كاتو

 ||| كتاجاحوق هليادامتعاهبادخ (هجيرت) روليزاهللا ءاشنا هدرخ ا لم ىليصقت

 دساج مجان هيمريا هلئار دبا ظفح بسوي هرج
 : دداح هدعءامعنلل كنالو . دج هريغ حب رئالو مصعتساف هللانو

 || ىلصا(ح رتال)ر دنوجي ارصح ىبي دقتو قلعتمهرخ أم لعف ىردرجتوراج( هللانإ

 | مف هلغلوا دود (ءامعن) ردطقاس ىتالامزج هدقدلوا ريضاج ىهن نكياوجرت
 نديريغهتسا تمدع ندادخ (هجرت) .ردركتم(دجاج)ردتمعترددل نو

 دحاي هملوا نس بو دياركّت هلرا معن كن ١ دي ديما عطق لي
 دحام قيالذلادو#ةمهب + ىلعلات طق لاملالذسسفاثوأ كل

 يسال 00 :



 م

 أ نالوا دهز لها هسلدا تدصو-هسان لقعاى لام: ثاث .هنسكرب مكا(هلئسم) قخ |
 اوهىدتكدكر در صم هداؤاتف نّتكو دزوئاوا ميسو شب هناشيور دوار قف ,

 ٍلاضدا هراذا بولس قامذعسا بارراو جاية>الها بورانا فرصه راذوهو ْ ٍإ

 | ىازو ميج (زخم) حاصلا لج رلل ملاصلا لاملا سن رلزولس ىندراربزبباءلصاريزرلر ديا :

 (كن هدعوم هدشنزو دخاسم (دعا مل:ى دبا زارتخا نددعو فلخ رد هلا

 هدوجو ىره ا ىو داياهدءعرد سارح ا هدعوز احنارد هس انعمدعو هكر د عج ٍْز

 لاثتما هيما (هللاقالخاباو ةاذت) ازيز رددعو فاخ ىدض هكردكمروتك||
 (داعيملا فاخال هلانأ) هكر ,ولواهلغاواىةدم هديدهعو ىداد هديدعو ل ايا

 هتبلا هلا ىرتغ ند هنسك نالوا فدتم هللا فاصواوب (موهغم) ردا روس
 (هجرت) ردزرةم تءادن هدلظيع دناول هكردريذحتو ىهمن ندةةلاو تيصأ]

 دعاومزاخنا ةدياهدانو. هلواىكذ د“ نمادّ أب مه تم تفعلها كءعِدن ٠

 دهاشملا زرارح الا نب نفت ىف دب اىدومارج تنراقاذانراقو ْ

 ْ هدنو نكلر درارحا ىجج هكبدضْل دبع (رج) رده اول دزحو هلمهمرسك(نراق) ْ

 تذاردتتةص هدئفاقمى رسفتكنا(بدوم) هكزدكعد لَو وك وخو تعيبط

 اةلظم نكلر ددب-اص نس نالواذلد هتلووكهركضندغولب ( قف)ر دكعد شمروكا

 (نيز)رواوال دنندرح ردكعد تكروئاؤا داريا هدحادم ماقمو هدد لجو

 هلوارواو ارك كب رق (هجرت) '. ردك نس لاح ىتعشو انزو (دهاشم)تنيذأ]]
 ْ دهاشم نيزاةض هيلق يحك هلوا هك بدوسرح |

 دعاسملا لل 1ئادو ف1 دف: # تغتراو ك ناسا ظةحاو ىذالاف كو ْ

 ىنتدرد( ظفحا) تيذاو انج (ىذا)ردرضاح سان دلوا باي هللادشو مض(فكل ||
 تعتراف)هللاافردرماود للا ماها هدتيغر (بغتراو)ردروكذم ىتيداوان دباب ||
 كولا عئمىباذا ( تعمر ذرنكب حى دهدددعو ىنعمو نزو (ذؤ) رد هذسن ىند ْ

 ا

 ملا
 الس

 مملإو شاط هذئاوب كران اسم رداذا ةطاما ىراندا هنيرل هبعشددع شع كناعاإ]
 | نيإسم ىتد ىعناتساو ردندناعا تعش كلياهلازا ردققردق قلاثماباكرحوأ]|

 ردرا عد (ناسللا طفح ىفناسنالا ةمالسإ) هكدا ظةدن دانا ىرلة دلو ىذأتتم

 هلازوكولفالءفانو الو هكهلاثفكنداذا ىردنكو ندننؤ-ىاذاالوقوالعف]]
 هدهاشا قالوا ىعرشرب ْزعَت هئسك نالوا قداع تنذا هلرب تراشاوز مع خد ا

 ةنرواك هنج وكرك |نؤولوا كد ْند» : هلسك كك دلبا تر ذأ هسكركو دحر ض# ٍ

 ا عضاول ةددم وهل دهز ةكهلباتاغتلاو تيغر هناا لهاووهيروتلواريزعت
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 2 ىاضتقمو) نيكست ىسغن ىاضاٌت ىتعي هللاءاشن و ولك جد ( هرص ا

 كعد هنلدا اكدر نسنح هلزا نت نشو اس او ندي تحار َةظّنو امون هلكلا مد

 ريقف واش كودو نيدو دعاجج تال نالوا ن دنس لج كن هن هاف دئادإ ك1

 هحالف:ئدرباى شكل وش ' (هجرت) زدلتانهدنانون لفعل روصحالاح ىتد
 خاروف باوخرا هديا ارهدبا تصحو تملادهي ىدمهكناهلواك
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 دعانالاربو ىل رقلاىودربو د اههتاكنيدلاولاريب كملع

 ردت[: ءاعتاو أرق ظفلرب ةكرلوب درت و رانهتيحاضردكلياوناسحا ثا

 ردهم : ردشلو |ىكن يؤلف يجوز بويلبابيلغتءرزوا هدلاو ىدلاو يذلا 9

 ريسك الك (ا ميلك ) ز دعج وز دسلغت هرزوا باى ادكرديس كح ءكناتاهنا|
 ةدئتفاضاةريعخو رونلوال ا معتساهدئدك أتالد دع ىرادكر دظفلربملا فهو

 هي همن . رددرغم مسا روتلوا بقها , ىلا بك ىس هلك ىلع هدنلاح ىرحو يصت

 رسفاضا زونلؤا اذا هلا اتلك زن أما ىديد ردهننثت ارو كن ر ديا تتالذ

 ترضح تس لانؤقفم كيراقاو ىعج ٌلدعتا( دعانا) رزغلوا لايعمل

 ناسخ اووي هلم اعم هلا مركو فطاهيأن و هيائاز دش و ادر اوان اطخ هنشسح | نس
 نكماامهم كلبا ناسخ هن هل دمعبو يرق د ركز ن وسلام كلا ةباغؤلا

 اريزلوأ هدئقرط ىراسيطت هللازيللوق هسزاوا العقركا ةقاطلارلق لَعَو ىس

 5 هئرلزول ةلةج له رظن ىدلوا دراو ماظع ثيداحاو ماركت ان ةدموهةمول

 هعج يرق كنالوا نكميابو كتسكماهسيدلوا عقاو تصرفت توفركار دتداغ

 رداصرئاودر ديس غعلواد ق هنيرتفدرامدلوو عقد قوةعىبازتلا ترابز ىرانوك

 ردلوا هكدي قار دصملت نكي د_توبا ق-ركم( تدب) شءدداتسا هكرذكلوا

 روتداعر لقد .دلاو فوةح ( هجرت ) دين داب فلا هلاقطا ميلعت آدم

 دعانا هلتراقا هلج هلوا كهديدمرك و مدهديد

 دعاوملا ازحماك ذاقمَع د اندهماتقتالان نيصصت الو

هبش ىند عزوؤ ناانحا ندمارح ىوةتردراك يهز ,(قن)
 رذردح نذرايل ه

 | خرديسةغيص هغلابم هدئزوَقت (ىكذ) نس انعم قن(تيغع) لاب (بذهم)

 ْ لأ هلزوهىازو دغر دكمد ميقدسم ىعبطو لقاع هلرظن هنغددلوا هلذوم لاد

 ليسيفزالو انعمراي ديدردهنسانعمراكرهرب نهار ىنءياسران ىرايضميز د كد

 ع لا هلة هول رديا اتا ندايند بولواءدهاز ىشنكن الؤا ىلةاعاري رودناع

 ظ يح
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 حبر دقف هدأرب اف نخدم عطبشم قز رو ماين اهئمدج حره ذقءاقللا فني ردا
 (نيرعدسا) ردنو<!تدحو نب رت هلواىناش نالرادكراز هش (نيرعا)

 رددر امن دكتج (ءاقا) كيد تغار ناد.منارب زه شاوا ل داح .ندماك 5

 لدكو قافتا نايزكي كرانا قءلواذارفا ن 41 ىلةاو>- سصرددرفم (حزم) ا

 مكيل مهو) هد نيبم نافركر دمي ات قدنزرا وارسو دودو هلغاوا .قاستاو داتا

 2 0 رديوج كءانهدن ول ماسر ديماقةم ءادعا مكس هك ىيدادادراو (مدعإ[

 ترمد> هزرروا تيد الواهداقا دالاب(هصالخإ) هنسك تالراطقاسءرزا كذا ٍ

 (سدطولا ىجن نالا) بولوا لئامهداهجو لآاد سفنلاب هكنج هدنيغصريما |||
 هكرعمىد هك هدقدلواراديدب رازراكل اتق ترفوو تدشو راكش 1 .ىرس||

 داشلد هاب يغرت دي دهاجرئاس كردياداشنا ىزجرون هلغمامللا عطقنم
 هلم رب رب راو 5 هدنس هديدش تلظ كن هصك هكريد بودبا فدو ني زلة ددوس | |
 هد همته لوادل» ,راربربرانال سرا لوا يكر ديا لاو هل+وبرضابوك هلهرل زون وأ |
 ع نع مز و« غدزطاىأر نو أرلا ااعطق ى هلا صم هكىديارلر ديا هلام '

 حرفه ديرما ”اه دام هنعمد نولوا هرزوا داا هلغاوا ىران المرا كرار هيد رب[

 ىلع بلال نولدادول !باوخ حس دهىمزرب ىديارونلواهدها مهدرانارورسو :

 ىرازول سوا لوةم ىخد هفئاط ربو ىدياراذملوا رضضاج هيواغم ضغبلالد ||
 نارئر وق ناجحو سماد ندءان اة مشن ١ ىلتدشدلا ,ول شي رلي ديا 25 ةلك اًههززوا

 رولدارو طا نر درارنريش (هجبرت) رولا ءدنازم مخ نايلواردافوردياه دئاف ْ

 نشاب نارتروق د« حالف باوخرد ىذعب شا ةيب .هرزوازو ىضعب دي كن هرلثا| |
 نابض ىداباتراخحتاا

 همعملا ءااذنأ

 هغفلا ماشي ماهمني دهم ةنخ نه هل ناك اىل وط و 5

 هذتغل ق هارد هئشانتعم هي-وز ةكردن بس دش ىلا اريحا ةحلم) :

 ندا عضوم عاج روأوا كءعد ىل# كناردةءّةطو قةودخز نالوا ىرددم 1

 ىاضتةمرب ردو<واىلد :دلرو> ىعي هرهمم حوت هلياددشو هللا ءاق هكن رد هناك و

 ن اكن م ملفا د وانو تداعس(ىلأم) ردزا اعتمد اهاقوزلا# هدعاقربو نزو :

 50230 هكر دنو جنا هئسكل وأ قملون صالخ ندهائمروك هنسهذس ١

 بوياداعاهمدقدلا هضك“بؤلوأ ع ىف هئوطو هريرد هنواج ىزاكد يذ و هطوا هك

 ٍ هل ن اكن م هلفا) هدار قرح هدمو ممول هكرولوا كعد هن ولوأ شم سم ٠ هركص ٍ

 كت
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 صحم

 ززعا كرت ىند هدزع ا .تاكرت هلةلوازعل ! هئليص#ة لاك ه دز دن هدشاوج ||

 هب شو ةحس بوح زج !كاكشتان دئرب رب( 0 )راشم روس رد ركذمقدابع

 زالواق اد ند هن هناح نالوا مرت( هصاخ) هزي ربى ثان هل كنورد لها رد يلعب

 هجوق(هبقئم) ردا عفد نجرشداخت ا ميسن خ رثىحزايا ظن دنس هخارو |
 كابات انا تسدزخا ندريد ني دلازو ديسزاد هيؤأز هددهاقت اح اداب ىقطصم

 | ةراضتسا ىدنفا مئار قطصم ىليتكم شاط ندئيطاطخريهاشم نوجا
 ى«هنادرب نكبل رونلوا ادها يسن ايسزب هلي دنك هكر روك هداشعمهدكدلبإا

 ىليمكتو ضرع قناصقن كهتسنو هنيروضح هيلاراشمريز ع هلغلواصقان
 ريودت لاحرد همح هنا درب ن دنا شءادو>وم ندالرا دّةمزب ركمهد ةدلواراكملط

 توراو ىرحم هنن روض> نيرلق درو ميت هليا ميظنت هحهيشت ةتشو بوديا| |
 ىنابوز مه هلكعد ٌكدرو< ندال هلباءاشنا ىرلي دنكه دنعورش هكطامدافا

 كامو ىع ىباث مهرارسا هللا سدق روس هدافاىند نيلي دأنت مهو فشك
 هدهاز نيسدصس (رعش)  ىدنلوأ داريا هل غملوا بس امم هلك ىسدن وك امعمتاسا و

 بع وب« دونو هنرولوارهاظ ىدةيج ىريب ىديد«دص ةدقع لواردن مدرود
 اي ددع تاس ودص هد ةقيقح تقكلا | قدك كمل اراعث ةئسدنولا ِن ميك

 مدتيا لكذ صقانو :دئاز ندر قدي ىديا هناد وازوواهد:سارا هاكت امنره
 هرلفراعن دباب ردغ ى ودي ىلات مدّي] طلغ ندوخ هنىدءاوهسواهندهع دع ىلا

 كنالي قد هغج ازوسرب هدوهد كيسلنا دصق م دنرش (هجب دبأ نيس

 تا (رخارجز) . ديرف لوا ىباد> حيست هني زيي
 حيطصتاهيرااهدسا حاطنوهي ىطتنت شاكلاو حاد ليللا

 ندج وغ ىندحوقو «ردكراكنويق كج وذ شكى درغمردعج( شاك )
 هغجف كيا هاك وزو وب كلركه ننره نالواهدنشاب كنا ويح هكرذدطلغ
 هنبرراشاب كرل هدركتاتخو كراهاشداد هكح وغرس و ل رذيا قالطا هئسولج
 ردياس وط عت نروادلب اروي وب هلي رب ىربإ علو ردندهداموب روئلوا عضو

 ردقدرعم دسأ ىدرغم رد رلث السرا ) دسأ) قمرذا روس ول( حاطن )ردكعذ

 هنوكرت راكم حوق ىنكر ئالسرا هد تلظ(ىعم) كمي در ديا للص( حطصقر
 كيد لكد مظوخلمو لوم أم ىرالوا حلصالصا ن دنرلمكرح لراذا هك رار ديا كنج

 فرا> وةروُسةوط هل زبرب (ةحر): د ولوا هتس انعم أر تد ور هكرولوا |
 حالصاهطق لكد مظو ملم هك ىبك يش م هدكيدان |

 دسأ
) 
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 نالوا د هر هينا دم ندناوا زامتر دهنسانعمانغا هركرب ه رع ىانب(تغكذ)

 1 ا عل ىكى راكديد تعكر ر دهر هصوصت لاعفا

 قا ىدعول عوكر ر هدير زا هقلاَس نايدا هكردو) ىهجو نضرصْخَم اك

 ردتازمو تدرق *(قان) ددرمم# هنس هسر قدا كيياركدلاب صيصَق ىعكز

 قحاب رهدكلس تعتع قسادا زازا :ىالكو كاف دتاعإ زاب غارف (ىوم)
 ىسيسدق ثيدتح (لفأ هلا "ىلا ترهب, ىددع لازال ( ىجيدإوا رودقم هنهلفأت ٠

 راكفا ىأ# نونا كوم ثنو ندنتفكوا تونعليق (هجرت) رد ان هبا

 + رتسبم ةضاوا هيا! 4

 ١ اهيستلا هلاكم لعحافد لطاملاف لوقلا, تمههاذاو 0

 ر و دى ديل سوير دز زبت هلكت ا ىل ىل انعت قدح هكر نكت الا

 مظنق هب هتشرربى هناددكرد وإذ هدشو دب ردوا مسا ىند هبا هعيش مبسنو

 نائلؤا لانعتنا نون ليهستهدكلنا اداىبهدودعم ةيلوق تادانع هلكتاو

 لضالا ىف تالا ىراك ديد عيست (همهم) زدةيرب رقث :تاساكر نفاذ انعنلا رات

 ترضحو ندن راداط هدرخ نالوا نوما ددِع طمض كدا هدرامجج ىر

 42 رص هدنث< رب "انج هديراكك حرش ىيعوندر د ذو أم ناطيست كن هّقن د

 ذازا كنها هءاع تلاسر ترضح هر لوك د لذ هد هاصاو د 9

 انشددعلا مولجبم هنورد كندطن د رخ ني شنو لعن( هلم هفضل | نافل ةذزك

 ىد رديا ديو للهتو ديحيوو عيبست هلك ناد ىديإ ش 29 عضو ى راكد ركح

 ىكد ىذس تايه هكردند بيسول دادغتهلرب دودو كلدركح هدهحاو> مخ

 تاهيستددعنالوادكؤم وتيئم#لاثيداحا دئسلا ىوق هركص رونلو ارجا

 ىدناوإ ميت هل عضو هياشد ساو ميسقت هرح وا زووا هرزوا قمركلا دبا

 يىرادعدسنز 5 بقع ددعر رول ةاواد راو تاقطنتسمهدنقد عباصا. :ليغان لأ ْ

 يدهسذلوا دادعت هلبا هصسدكم ريد رمت راي ذيد زدالوا قهاوارقع هلا راقم رابإ
 نالدا:دراو هد هّهد : رش تاولبض هدعب د ىلصاجن «يرونلوا لامعتسا رام راب هل ا

 بدس دودحول ددع كس ش كس وراد ست يل هناد هداز ندوب نوب ل هدع

 ددع م - نوال اثنا ده رش ثد دج نالوادراو هرب ةدس قانا ثرفغمأ

 ىدناوا نايعد رأ ههيطو لقتتسو فوو هدهملاع عماوجو تدري عيوش .ىكيهمدم

 هيلي كلاما ل رس كولد ديد قابطنةبا ىارب هيرب ٍنددتبا لدا راك (هتكتز

 ردبوجباب جت دهازانو صقان كلاس زونه هس ردديعب ىما هاون عيبست
 حس سمسم مص 0 1
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 حرت هتركفاذانيرمسي نيد رسسعف ذي حرمتت لاق ركشف ىوللا كيت ذم ااذأ
 »* ردو ىل ًامردفورعمتناءدك ىدنلو كدت داو ءذرإ ةذسف ضعد هراغو

 هسة دم شنب تءادخ مالك هك غازتذانشوب تسافق رش ةكرتسعلا غم

 ريسلع هلغلوا عقاو راركت ىم مرقذ ( اريسي ريدغلا عمنا ) هدا ريشنا ةروس
 هكرؤلو اذا ع ىدنعكن ىساوا هسذلو ا دانى درب هلباعال ىلا ةلكرب زكا كى ظل

 رسوم نات هلءاوا كيارارسسيوربىسكيا كراريسع سدد رديااضتقا ىادجع
 ركفت هدنروهظ هقياضمو تدرب ىكمدليا عضورسي ىكياهريسعرب راسعالا
 هسارولوادةشمالد (هجرت) ردهدتل أم كعدلوأ ل اَنِن-ر فهلا ىلسةتورلبا

 (ركيدتسب) حرفا لوارسعربرؤلوا هدنسارا رسب كراج حرشن ار دءاست
 احا قالت عاف نأتف وهب ةداعسةانالاو نعقفرلا

 نزو ىءهزوهردةءانا ىلصا رديدض كن دلع دكر تش أنو أت هنا ريدك او تف( ةانآ)

 تنالع ءان ظوقس هلغلؤ ارضا معا زد هللا نونرشك ن ًاتردطقاس نوحا

 نوح (هجرت) ' زددلاا طاقما امزح جد( قالثإ) هدياوجاك اهكرديمزج
 حا كأس هشيربا د ثداره لداىف ات حالقوزوذرادم ى انو قفر ىدلوا
 1 اصضلربصت لكس ناقد كلا الار ٌسْعتالف (رخا قطن)

 رددلاح ىيدابارذح ندنعو ىئدىحاصق بويدساك طين سكرش(رش)
 تيجو ماّغاو تريغهدنتك كم ارسا ضع بورلوا قالاسركا كن هئسكرب
 | لمعلا سنج نمازح ىتالاح ىويدلا ئثاحت كناىلاعتبورعلاراتس هسزانا
 | قرازتسا هعاسشأف نيقص مر هدهندزغلو (ع) ردياتءاشاو انفا بوزوؤس

 و هلطا شاقدك رس عاش نة ثالازو احرسس لك ىداس دنوخ (هجزت]

 . حصن لوق

 اهاعدا نوكرتبالد# لاجرلا ةاوغ تدر لاف
 رذهتس انعم ىصاعو ىواغ ىدرفم ذك ةاضغ هدانعمو نْرَو هليأ همم ( ةاوغ)

 ةصئرستعااهثس هب ركام هيخا مل لك ًاينا كدخا بذضا) مالكى انعم

 سرر ذياةرانفراتى ران ردك راضرع كدشاذنرق نمؤم ةكمدروك رليضاع
 نرسلبا ظفح ناسا كرلثا نش ىتدىلا.عت وح هك هلازتس هطارس ىاشفأ
 ىدملاةابوكقلخرار دبا لكاه ن امهداتريغنا دند مشمروكىشوركرب (هجرت)

 ْ (ركيدؤطن) >> متسو
 5 احيرتسم ائراف تنكاذادب هللا ىلا ناز نيةعكر ْمَتْغا

 (ثعئكر)
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 : (رسياذا ليللا د الثم هكرد ههصف تغل قغلوا تيم اما رج هصشاك |

 : ىدنالوا فدح ىتزح درب ىذباةيغي(ايفيالما تناك امو) ىدباىرسب هدئلصما

 |١ ىدتلوا طاقسا اممم هلغلوأ هيبش هتلغ فرخ ءلتبسن هفورحرت اشم تدور
ى ذح مدعر دقو ىم هد رطم. ةدعاقرب

َ هدام سياذإ (وشيطل) ردقوج جد
 . ي

 | نسرولو اتيان هدئجراش كمزاد بان هكر .:هدك لنا لاوسؤ شحال

 «ردشماب نواح هأكششب انين اسمو , هلكعد مردبا هدافا ىدنسأاكس

 نيهلك هكودوب ىراتغل تداعهديزعدالوا كنب انوم ةدنبا ون يتوك قلل ا

 3 رارديا هَساناك ا هيا صنقتتف قرحرب ندم اةل هسناوا لودع ند :ةرقد ىانعم

 | ناثادنساوا عقاوريس هداع فالخ هل غماوا ىف امزروبعو روع ليلدد هع كو

 : نزو( ضد رغ). ىذايا لاكدشا لود ىدنلواريصقت ريخأ فانكياىرس |

 ىوعؤع كباك حي رددهئساد عم ىدي دبا ضرعت هل هللارش ا ر رش هدانعمو أ

 : نابزنب ريشهليافولأم هيدجس كي ال (هجرت) ١ ردد ايت نالوا .هنسانعم
 .حودّةملذرا ن سرولوا مه نيسرتو د هبلكرروا دع يكلوا ا

 مسن دج امرح لوق لةفزجب ةجاح باطي ءاج مب رك امذدا

 قلاحاكس بواك ةئسك بيسنو بيسر هاط قرع ى عن ركرب رك (١ تدب لأ )
 : الام هسرول ةيراطم دك ىرهانا بوديا ف بك هللا باحو مرش

 لصالارحو تحاع ىلها هحضرلا هناسا ة>اصق لحرا لاج هدكمالا# اكل

 : هرزرا ادا ندس-و امو عبصف ىك ىرلذذ“ لو اسك ا د بدحاضصو |

 9 يلا (هجرت) رادبلا 1لوذ لو مر دك د هكديوس بوو بؤربؤ. با <[

 ْ بويلبا نسيفا للاذا نوشيعتا سيزحاب بلاط هسرولوا ندنس نوكأ

 حدرشمإ|

 : : ريس لاجرلا لج ىرتشي نمودجب اهو اضق ىنم نينعلاو نأ رابغ ْ

 : ندا مزوك كاد مشيار ةكدلل وسب وشد كار شاينا رك لدا (دارص)

 : كوبا !بييطتودر دم هناجرولوأ عقاد ىماضق تب اح لوأو كلو دح كرمالوا

 | هلوا لثان اة هل ١" نوياص او ا رك د ع كعك ره ه نس رولوأ حودغ |

 3 كس 1-2 قلح دكر يأ هداف زنا هسرولوا ىحد هاكطا فرص لام ناك وأو

 : ئءاضق (هج 2 ردرم سمع د قل مالفا ق ةايخاب ةمسلا رولوا ئراك ان |

 : هدملاع هلا قاخ ىاذت سد نسرولوا# لمقر طا بديطت ىد هرزوا شان تفل

 0ر77 م



 قع
 د

 تكتسح ا

 ّ ديدشت(السم) ىدلوا رهاظواو نددكر رحناتللاعاشان وجان زود ركض ردطخاس

 رولواك جد هدلاح نكي د ىتضالس هرديلمال فو
 ' عقل نم سانلازيخ ىقعمد#

 1 بولو تانك هك لوا نراقمو تحاصم هرل.«:بك نالزا ىرهظم + شانلا

 هكرؤلوا لد حور<يزم<نامز قوج هنسكن ديا تغلا هلزل دب نس هلوا هتفان تمالس
 تامين لداسئادلوب هسانرايخ::(هعجرت): . ليا لوبق ماننلا اعطق لدوخز
 .حوزجمهلؤا لوامدمهةزارشا هلوا نوك رب ميكوش + لوب تمالس هيا

 حت نح ىهتشنال ىذلا قلتف رب الهاج حزام نا امو كالو
 || لدن ندتلعتدعاباوكرده:سانعمْكءدنقد هللازارتجاردنوخاريذحت( كانا)
 || عيد ثعلوا يدقتواو نوجانزو نكي اامونواءاهلياؤاو ىلامعتسا نكلرولوا
 .[| ماورب هركصند لادا هسرواكمزال قلزاهيئادّساابو .هفطاع دوج ومواو ذوخابو

 ْ (امون) ردهخسن هديوبو تغل ىد(لايه) هل هللابلق هياه ىنااو « روةلواري دقت

 2 حازملاوكلاءاو ىري دقت :بوناذاليدأةةردصم (حزامتناز ردفو ظندرخؤم لعفأ]

 || ندهدزح هكردهقيطلو قماني وارد هانا هم دقت حد( جام )دولوا كعد

 لأ ةسليا تقد بطاخم عماس هدنسادا لدج مالكرب الثمرلري دهتروخ هكرت طاغ
 الا ىكىرلتعتص هناكو مادختسا لئاق ةبحارصابو هدننعذ ىهوفت كنذم لوا
 || فقيطلرك اهردترابع نددوهعم ارب ىم دل ادضقو ريك ذت هاراعشاو بارشا

 || همرف نداةش ىدعسو ندازه ىدد بولوا لمج لها( ىنعم)رولو امد هس رو
 كاياذإن امى دوا نوكرب هكهلباهتروخ عد حازم هللاهنسكن ايوا ردق
 قالم دناميب ركءالكرب نالوا وو همس ن ا هفيطل نس بو ديأ دا يف

 1 هحروق هكردةنس فيطلو حازم هليلول. ه هرزا# هكدلوا مولبعم 0 ن-رولدا

 ال|تاذ ى- *ردشاوا عئاوهدهيوبنرات 1 فئاطا هجن يكن م ريك هتنح ىراق

 ؟ [ىوروس ضاقطأ لغته نبحاصاناينحا ني اه دمرب لش شق يب ةصخ ىلا

 | ثيدح رديجياشواباوكنمؤم ىنعي(بعل بعد نمْؤملا) ىديا راردبأ منن
 سعت ردوا عقار هب د ةحماسمو دن به هجن هدنأنول ىلاشما برش

 ريض لادتءا هالاءره ردمؤم ذم قايأ هرزرا ماود ىراللا ضاشاو

 نقص (هجرت) ندحرمصت ىدهدئسهلاسر هلناةناما كم آلسالا حجي دلو أ

 د و طلاا ىنانزدعارب زهطادشم ءطلنوكري 0

 ْ . مفي ههاقلاءايلك هيشتف #* ىفدنمماشتاضدر ءكنالو

 |)١! ىدلوا نكتال فولوا طقاسش رادامزج ىديا نوكن» دئلصا ردرضاح ىبن :(طالرإ

 هديب



 ف نايف ا تدنن /0 1

 مدقن(هضضاو) ردزتاج حد قالوا ندذزط ىياك عد مدليأ قاتسود ( تالاخ)
 ىعمرداعددب تم ون ردي رل ثيدنالوا نا انت هد ذمقو كدت كناننا .هللا همهم

 دوخا.#ه نوسكود ئراشيد ىلاعت قدسيا مداناقاشسود هعكره دكردكمد
 ىاتفود هعكره ىربدقث هكر دظو 2م هرقفرب ىوطم هدئوؤؤي نود مردلوكا
 مدكخ نقردك هرزوا ىع هيلع هبال هلا تخت |ن م رش ذا (غ) هسمذلتا

 هيهديدامرسز ام( ع) ىن دءاعد ديدلوا شغلؤا ناس قاقكسا هيتلعءاعد هكردكعدأ[|

 قد رط قجهنثاف ىلاعت ىدو ىك ىرم ماج نوسمرتسوك شوك. ىركت ْ
 هكهلواوب ىد قبسانمدردن درلادا نالوات داعب هدي زعىك كيد نومي

 (ناسحالاألا ناسحالا ءازخ له)ن الواى دال ن دس مكي دلي|ق لتس وذ هل هلل مد

 هليعوتو هامات اب هلم اهمو هلءاقم هللا تتددأ اسنا هيو هرزوا ىن وبكم

 تءانا لومأم فالخ توجهوا عقاو تريم دن ىودعمو ىروصمدئنفرط

 ردكم هلعضف ةنوك هنود رولذ اكعد نوسمر دوك ىدىنا ىلاعت قد ىدلنا

 مدليا قاشسوذ هللا ناران هصن .(هجنرتإ ٠ رديانابب هديئا" تب ىغيدألا
 حالف نادنخن ادن دهرلنا دع هسوقو#اق-مدروكا|

 هسرابلابهلللاهيشاام اف باعث نم غورأ مهلكو

 كِعد نوزفا نددح هد هليحو ركمدلبارخ ؟مامعا(غورا) رددضتن (مجلكتف)
 ٍ ردوكلد(بلغث) كءعدرابلاءراذون دهن وكل ذ نالوا ن دب قريض ىركمو هل حو

 قلكتراد ديد ردةيفان امرليضعب ردشوخا واوا بممأ لعف( هيشاام) ّى هابدر

 هدنمووهةملواتد (مالك ةصالخ )ردم هكدصضك نود( هع لاؤ نوم

 : تمرح همغبدلوان دّس , لها مد ى ه هج ويلا دلو ب

 مايه ىفاثعرصم هكر دكمي درا دلو اراك لم>و 3 هدابز ندهانور توتعي.ا

 هدكوب ىدلوا رزكب 4 هصك نود خددصكو ول بع هناي ىدتلوا داربا هدئل#
 هكر دكيد ىدلوا لغم لب ىءيليلا ليل هني كر دياديما تالظ تةخرادقمرب
 ردا لعد ىدلؤا هيام هنازعدد كدر ةيئيسك م كيدللا ن ط ناةسود

 نود هكدا هدرب وْرْثو هلم بلاغ هش ل ىرب ره (هجرت)
 ) رشآ قامن) حابس قديح كلل

 رخو وير ده ا تاع ويساالداخسلا ١0

 ْ ىواو هلغاوا با < 8 (ودن ( نيك نضهو نه دهب رددغل فو َن دريخ

 1 كك
 ىف ءء



 00 ا - ْ

 مب ركسعلوا تعي : (هجيرت) .. .ىديأ هييص لكد هتفايفريش ولت داعس تمدخ
 جانو جارعم بح اصددلوا كيان, لوا« باتش ابدت هيلتت ||

 حال عصا اذا لكو سوانا تقوناطدالا بارو . 2
 هلي ىك قداس( سابنلا) ردنوحا فطعءززوا لق نالواهدقباستس رداد ||

 ذاق ايلم ىتسإل ىلصار ديربج (حالإا ديم لكميلا-داوهد( لكو) ردنوه م ||
 هرمسك بولوا حال هجن نيوتو طقاسدليانينكا بعامتجار دكع دى ديااجتلاو ||

 (عيصااذا) ىدلوا طقاس ل دابدإببس روك انهو نون امْزَس ئديا نيجرغتت ىلصأ ||
 ( (هجرت)  ردس انزونيةاوادخسن(ةىلا) ةشررباذا زولوا فرظدي جالا |

 ضرع يدنا قلخ ب ولك هيااناادعراب دباج هرايد بين رختو سانرتقىخاد ||
 1 ظ ظ  جاسحا|]
 رسل 0 مس ص 2 كوول ٠
 ملح ىضارو مرديا اضرار دندن اب ماركا (يضرا) ردنوجبل بيرت (فوس) ||
 ردطقامجوتغم ٍفلا كناير د العع زاضم ملكتم موعضم ىلا كردكعد |[

 ينعي هدئريدقتى ثبعم ةدم(ت عامر داره ظفل هكر ديدي نايءامسا ( كيلمز |[
 بوصْم ابا نا رخاو كتم لا حوتةم يلوا (لانا) كيد هبجغي دلواءدتايح

 نيدبا قيسهد جال هلينيعن دنس هداماجر(حار)ردتادعبار بابو ندنس هاملت ||
 مردبا ىذار نب ابن رق ىبمىلاعت قح(ىعم) رديزبخ كنانارد هرزدا فرصت |||
 |ل دب هتيخاوا ل: ان نم هي هلسن متيدلوا:د دمار مي دكان لوا هدت ابحي مكمادام ||
 | ىذار َقح هللا ءادنا هج رج: | ردجردنم هديت تسب ىلطم هكردكعد :

 .. ياهتباري بوديا نطل قح هديا هليا ماطمد# هلياعرتخ هدير
 جادوالا تن اش نماديبش تا وملاتأبوا مالشالارومطتنلم..:1: |

 نزو هيارهمعم (بخاش) ردياناسإ لام عقاومدقلا تب هكردهئاس (نم) |[
 هكردقْتع ربع دو ىدرفم ردعج(حلددا) زدكعدا ىراحو لثاس ةدائغمو ا

 كتومو*+ رود نيحادو ردة>رب ردتغل دب جادو رريد ىند ىرهط اش |

 لوا دوخي ىالسا مديا هراكشا . (هجيرت) ٠ ردن وه م ىك ىراقباسس ىمات ||
 » جادورب رههليقهد. ثان قوتابرهوجد# دش
 ١ هلم هما ءاسسا 0 3

 هعضاو هلزبا كرئالدجع هللا ىل للبس لك

 تااح)
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 ضاق ميدوو ىراقفاز هجر لذ ةئزدصم اضهزاز لبا لامتلاك |

 1 جاشعا توه قتلوا دكت جرد مروان اك لك

 5 لاو لالا ىف نكره قل اق ءاسنلا مراّصلا ىبرق ٠
 ليوابطر د لكض (ماسخ)ردْراةةلاَودهَني داره هدلول اكس قم عطا( مز انمز

 دارص تف شقا َندَمْر اظنسوَي ىذلؤا ىةضدكت ون ار دكر تشم هدانعم ٍ

 تحاح هفاكتو ه«دزولو الترك زول“ ريو هما ىذ عطقىانغم بونلوأ

 مسا

 متننك توني داهم تل اجى دز ةلنا نيإسءةازغ نايت ضر هك روتك ىراقغلا قد
 رؤلؤا هيرح تاعدجب اكد راشد ل ريم ذْتوَدَع يشعل َُك (ةج م( 0

 : تدلك ك هللا تداغ

 حاومالاىذر ههأاكس ووو + ساب اناا ردم اكان موملادرو

 نزو ىولوالعآف هتلعذ ) درو. )ردك ُىدرَعَم هتسانعمرك لف سودا

 ىمهلج (رذل )رددشحا ندةلؤ اذن لوغمم قلوا لاخ (اكأن) )ردرخوم نوعا |

 هن ان عرصم قدس (نشانلا) رولؤا عطق عزانت' هدئروص ىئتدلوا ىَهَص كدكان

 ردرظان هنبرل« ذي جو حضانه ةعجرت ”هجئركا دراج -(حجاوما )ولو تو خ

 ىملاع 1 هانز ى داك (هنخرت) ندزاَو كفلك هد ممل ياي

 جاوز ةزازان ىدريو ئثورخ انزالرك لذ تودنا 2 ل

 6 اعل انو, لاك امي نى ت5نووغنن ا نيعرشماودزو 2

 قىردآذةد كردكيذ !وفنلل ا ماركءان دج زوو ةفاسنشل طلعو (وضحم) رد هيعتت# (داو)

 ىلع هنانعما ندومإلا-ه رض ة دوف زل ثأنادرت (حيازعم) رد اظعهذانعمقن رو [ذخ

 عقاو ةضكب لوأ هل غلا لّمشُم ىف قاوون نام درت تاتا عضو نو<ادوعصلو#

 ىدلواريعُ هرزوا ىلوا َمتباوريدعت هللا جارمن د هسارمس اتالاحعو نالوا

 راد هضك دن ىركب كح رزهش هدلاوق ازهشا _ يوقد كدارعم( همزال)

 نوأ كنس كرد هك يقوي هعجب خد يدا كياضمزروش ةكرب د ىداو

 مدقم همسرب ندترعههدلؤةلبو ردم هه ىآ :ركس نؤا ندتردهرد لاَ ىنكنا

 ىن د ىل<#و ير دلتا .ىا ترد نوا ن دترز هدو امور ديني دينوا نلوألا ع
 « ئلوا ثدعف رش 5-5 دوحابو « ندد هناخ قايم انو ندم ااط ىلا بعش

 «رديفالتخ ا جب 5 ركل. هدموابو « وقود هظفيدسللا عم حورو

 زونه هدنعو:و حارغم نكس رددت اع تاور ىفات لوق +« ردا ل والود

 ب
 تامتعل

 ش (ىعم) زنك واوا هس اند لثمن د(و دو )واود ماقد( هي ا

 ديس



 مدكح ه 2 ذيدراةرمح ندمان مدليار اد دن و تهرافلا از قراقتلاوذ :

 ٍْ هديا كرو هدرينمر ديقار «ثماماردشعد ى ديازاو ىمةرقف لكيانوأةدئزؤلا

 1 6ع

 ا قديشملا ىدلق نؤذيا ادا ىعاضور احا ىدده# نواهيددلر١ ىلاو هناثن انهو

 ىعهد اذهب قدبأ طوف دديسابغءتلوذ نود لاقتناد ىدهنم: 'ىلغوا ىتدنادنا

 دكد ديدأكت ىدبأ سءقانظ ى ل لوا مدروك ىف هقملخ دكر هدسوط هكريذ

 هدئاض نون :نزممائشدللاز قحردُد اكن دةلو ا سم شلش راق

 1 نش ماقادي ردترابعندةلؤوا عص رح هل ارهاوش هدرخو تولوا ئ وقح ع

 ا هللاتتاوزندتردا ازي رب هدنعسا د كقداصرم راج مامأ ىندوا نددهفرع ىرمع)

 يديد تودي 5 قدناعما كهرب هدزعسا نأ اوضر فوك ىس اًرَْغ رد هكردتا

 لدددو فر رك هدسان ناسا الكوب كل دب ”غعالا ىذالور اقغلاوذالا نفذللال
 | ةكدشلوائزافرشت توج اوايق ع يصدرءنوزومفا اًوَعْش ضد ث هسه غفلو)
 | همهم لوف دهر اةةلاوذالا تفس ال -ليعالا ىفالا( “ع )رول هلوا-سانتقا

 | هاش سدقلب هتاؤغد ( نيم قوتلاو ىنعاولعت الا ةكرديأ حجي رصت ىحاص

 كرو ونام قارث مرح هل مال-!فرش ةدنزوض> هللانيما تانجو دي تداجا

 نمي قف ينيبمم ئديهن امي ىحاناده ةدكدلؤا جاؤدزا ىادآ جيان ىوفاب

 هدازريسغد ت اد ىرا ةيرش مزح كنمظانتريضح ( مطاخ) هصقلا ىديار اةفلاود

 مح رت هاغلوا اداتماو نوحيا نزو ردن ريماس: يما. كناهنع هللا ئضر ءارهز

 ش (هميطاف) ردوا شلروم ليدزس يي رم ا ءان'ن ودعا

 ارهزودعردال أفتمدكتايا عطق ىعيرطق ند هناف: .ذئاذل يدنكس د اس هليعست

 «ديدنكدنزع ةدقازبز ردت انين دكسلك ان هتيائعم ضاي هلكت ىرلشا

 نديذدك دامت اعطت ىحدم ديزي ا ”دالؤاذذغ نيو دع ل مد

 ىءهتس كدا كتزع منو ودراشلك هءاسند ندر اح هحدح يي :ىداوا ىراخ

 رهشا راندروس اعنف دَقَع هءاضت ص تبامد ىرلثا تلامر ترضح هدمركخ

 لسع هدعافو تو دبا لسع يدك ىديا ىراربع تنل تدمهرزؤا لاوقا

 قيدصركبوهيااضت سم ىأر ءرزوا لاوقا صا ءدنز امتد ىدرون وي درلن وسبا

 ئدارادوح وم هلهجاب تاما هودوو ن ابعبانح ىوين معئدليا تمامأ

 ىبدا# رديفالتخا ىريق نودكنا ىدنلوا نذد ىس هصك ىنجؤا كن امر
 ٠ عارد ىديهماع قرط دك دنلوا نفد. ةدنس كانك اع لي ةعابو هدعمقب

 هنع اةعم دكار ءم ىئظفا أمهندءدانو : دكردل تق دانعنو نزو (حايه)ى ديال

 ما 598



 | ىند ىلا هدمربع رخآ ىدلوا نمي ارَغَسْنس نكل هتملاودجلا هللا مدلبا ارجاأ |

 بو ماس خوداكو دون ةوخ ليبج مالا 0 هرس ىلا عتدلنا سد ْ

 ميمسا:هدندنارواوا لذاماردكح ركىكزوبس «تحامز از هدأ لهح هيسدأرب دا ا

 20 2240 +2 4مل عوام 4 هد. 452 6 ١

 | ناكمانردكعد نكمم (نكما) .ارخصو نادم هلنااق“ (ايضف) .هيننت فوج :(الا)إ
 كيايدس هكر دوقخارازخ ( اهيا قلها نادك قبسلا هنمدعو هدوج و كن. هاسْنرب ٍ

 ' شكك هكرولوا قزؤح (هجنرت) ْ ىجبردصت هخساتعم وزر رخو د يقلك عجب ٍإ

 ( (زكيدقطن) . :حيرخم درو هزت نايم نكمتزولو ادعت ةبا:رازولو لارج[

هدئاف) دياب ىرجو هياواوو 3 ىفر تلار دنلوغفم كرها ْ
 أ كنهر اقتل تفر قف (

 هديسره تلا نر ترضخ بولوا تدع دوس ضاع ه دنس از عز دن كن منطق ٍْ ٠

 بانج هكريد ىلكن كل راي درو. هديش  اهتيالوةةلحرش بانج كتدراتاو |[
 تولوا ثازيس ندمطظاب تزنذح هدءدديج ىدلا 4 ىف ثودبا دق داع: ىضتضا|

 : هدجس هللا ة مند نوتلاروبترد هنهنسك رب ن درا ىيهدكدلا مز ىقتداهش :

 | نسرزبو ى ىو هوب هعكرش ندندالوانلاظ ,وبادكت ديدتؤدنأ يباستاك | ىزاقفلافذ ا

 ةاوسا

 نونامه نم اهقن ريش باس دكيشلب | لاوس ىدنفا ىباده: هدنسانلا تت

 لاسومنع شاب يم ب برشا سم هيك راد هد د رهس ادا مدقم ندناوصو

 تدل بحوم هربهس بعزب ع ساد .زيساكد جدند يغسل اسرو هلا هش يد .' اع د

 نوبسادا هدمرع هركرب خس مكي دروكر ههدمالسا بتكو ديهدك ديد ئداوإهن

 د ردو: نالوا قيال حد: ردا نموه هرلث هروس مدل اهجونود هلو نش نانا ازا

 جودا هكا مرولو ا هدرورمض ضده ىلودي

 جسأ اراب لدلافاوثدد دقن وع دح ام هم سا !'ضءدلاق ناف

 م قاعفدنو نكليما اهم دلع 6 تجايق هدائعفمو ثنرو هلهج (ةجام»)

 نكرر 0 (هجر) رد داسستم قثنتلا سقنو تادللام :فقد.رشو

 حرفة نسإلانيباهن ٠ كما 0 ةلهايءاضغلا قاضامعرالا 1

 جاانه لكمو: فشلا ىتاف « قم مطافر اةفلاوذ برق ١ (ت(وب

 | بولوا هللا ئصتتلاخاذ. . ردا ار اقفلا/اوذ مة بطابع رفا ندي زق رق

 راما ذووهيرارب د هغروكوااك ١ هكى وك هقرا ردعج كنده ةيارشكابو

 نيد قل غؤا كينالْغَوا كي: ىلءوا كدمهشا نيسح تريضحأن تدب. تسد.

 | هدكتحا ىانثادليا قيئاود زوص:مروكذ مد ىدلوا لاو هاند هلزادمع

 .[| هني سامع نب هلئا ديغنب ىلغ ني ناغلس نب ةدح ك1 ةةودي لو ديا دا تدع دع
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 حيرماتس ل عمطتاب لنجل سرذ ىو دج مدام: للنار سلا سر ىلو
 ىف ماخلل مالم ىلب اقم تدشو بضغ (ل> )و دن دنمزاول كن ولم دكت آ(شرفن)

 سار دبولوا .٠ (ةجيرت)' .٠ ٠ كادنئغازكا نعي حرس(حرمسإل شلروا نانا |[
 ٠.17 جرتشم ىهاك هلانهج مرهق سا سب رولؤا ب ميسم عادلا مفطا

 ” حوعم اف ىبع وغتءانت نمودج عوقمفافىعوقتءاش نك“ ٠0
 هنالولاعيقتسم قؤرد ”(مهجيانإ . ىدضالنا باو عق كلا ئرغوظ(مب ققنإ
 ا .حوعسززوك ىهشكنالوا جوعا ده عةتسم تزاع

 | ١ ”جوحنيح دب ىتراقنكاو دج ىعشوخالف ىشراال لهطاب)
 ظ ىراعتا اثم ةكررعو تابحواهنشنشو هير غو هبض»و تعيبطو ى وح( تعش

 | دجردعقأو هلل ومد هخسن ضعوا (ع رص رد ملكتم سن (ىذزا) رذراو

 | هلبازسكو شادن قل كف حاردةسودندخ اخ! الوان دخل جذل ىذزا تنك امو

 | ملكد داداضر ةلهج نب موهتم ىدتلوارصق تو ان زو بولو ةاخأ هدئلصأ

 تحاح داك هكرؤلو ا نآمَز ضعب نكلر ذك د ىدداتعمو ب رشناكت لهجو

 |[ ىله ا كذراع مروي مردياراجظا ل هج بوديا لهاجت سي وديا سم
 | ةدئحرش ك:مهموظتماتنلان با وحن سه ق ورز حش(هدئاق) لهاين ف راعتالاو ١

 ا رديه دام تر دهّلأ د وعت هجروا لئاز كمالسأ هكرذيأ لندن ريش ماما

 | حدريشركارواؤاتراسخ لوخ نع "هكر دزالماغدلنا لحأ١ ىراكد ليم نعاني
 | كرللد هداسشل يفوز تغر هكلس ئىب ركدان ىتكباذ د ةشوؤلوأ ||

 | تغار هلغت ندر دوره ى كءوسانا غزل ز ليا لع هئا ىراكدل ىكتسواوجب كك

 قل ةرافازا بلاطو رووا ريل عا ديا عنم يرغول لئام كنا
 | )هديا عفانإلع ليس ةسكرد مزالزازتحا ندراناز ددسن حا تزدةغلوأ مرا ||
 «ةتلوارالخ ندبارن ىتكاوم هنغاوأ توف اهقتقذ ةدئشم (رحا نصت ارقى

 قراتكس نالوا دك و متو تنلواهركرن دلؤاوريدو نات ةيةندلجا مدس تن قتحوا |||

 لضاعولثقاو هدزتيدا الضاد شيا هادا ىتدرد“ةدبأ تمل هيارحا دا
 رسره شهى علا وؤزا ثسيجات بذا مدبادااهلكق دنا قرط ( ع)ربت د هكزالتو
 سر اكيد هشؤلوارب رك هد: هتدبلا ةصالخ' (هبقتمإ) ن عاود هحلنر هبوب

 ئركاهددكز ا”ةثاتتع كرس ضدق(ىسهت لا عبش) هدول ناينس قير ط ||
 هلاتقثسا ىبار هدوم مش هدكد داكةنهزو.ككو عولطظو-هعيؤل ئ رغوطظ هن رفع

 لورت ةلزتخ تانئلزلا نييعت نذودلع تاودزرط َنْوْرْو كه زادكعاو:فْوزاقأ|
 دوي ديول مج يبس مل دامس -
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 تدعو
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  2200يمل ابوذتنماتدك وج ىدملان غل تابئاثلااذا
 ىلا شمازوطو ركّش هك كيدريزا(توذت) هفطاع او تياسنو تءاغ(ىدم)
 (ع) ةدهح ر وذم مكر احو حور دعوم ىدرغف ردع 2 قارا هيمبازكا

 هدحور رروس هريس دل كيج ميس -( هد ف١ روشلك وي يولد سفتالا حورس

 ار ده دنز تالا ةكر دفا فيرطا مجرب هكر رب دنيءاكتمر دراوا!ع فالتخا

 هدخزرب و حدرعو طوش بولد ردك دلوا ىراس هلك بالك ىّ تا رم هندن

 كناندب ةكر داير دض هرعح ور ىند ىرا ب هدنو «رلر دبا جاه > ا هلمسطا ددرت

 ىند ضرعو م. هكر لرب د هيفودرثكاو هسالف راريد رولؤا ”ى ةدوحو
 فرصت ىاثماكيِرحوبدن بوياوازيك ءهكرددر ع رهو عاف هس رداكد

 رددوا حاورا هديهطأت 0 ىل>اد زديا قلعت هن ديه

 || الط نئرد(رعش) شيد بودياةدالخ لضافر ءاش هكر ديا صفت بوبد

 تسد شموس« تساهدما ىيبط نا مودي قاو. د تسدما [شساوأ دون حور ؤ
 هج رث) رددو> ند سول طسن نالوا دهيلاع ب! اطم ده ىف اسةتريغ

 جهورب راد هسديلق أن هغلقاوا زا دكتأح م نتن اغو رد هلوب هشي رياراةبيصم نوح 1

 حرفلا نؤكي ىهانتلا دن عفدهءازعلا نانوءالبلا لحو
 ردكمد ىدلوا ادج (نان) ردفوطعم هرزوا نغلب دي تن هكردهفطاع 2(فاو)

 راسوز بولو تبا راةدصمو راثدش )م ومةم) ر دريصءةلبأ هل هم مدقن(ازع) ْ
 هب هجرد قج هبلوأ نكم ىسدريص بو ديا لول- ءالب بوراو هس همن لع قوقرح

 روطو ترتوي رفد دو ىرلةدلوا ىهنمهلاك تناه ىم لج رلثؤلا هلغمراو

 هل شاور ةهمحو هللا مرك_ظان ترمذج ىجر د هايوب هللا ةداعر دياروهط حارشناو

 لواودشايا عاطماكر يت هنس+بر ةنم ىو نبا ب رمش. ثيدحوي هده وة مولا

 بف : رش ثد دح را كءدردب راح: ىهظعا معن راريد هدشاا دعب د حرش هن هدرصق ||

 ه+.ءازاريص*ى ينك الب نافوط هنسريإ (هجرت) ىع رفذن : ةمزاىةةاوعردو ٍْ

 ظ (رخآقطن) |. جرف دابرريا لبا قس فطل هدنتي اعل تديكشا |

 جودا نيب احالا ضن ىف لولا ىلا دج ىننا ملعلا ىلا اجا تنك نما

 كنامحا نالوا ىاق عجم كتل نينحدإلا هيت ىبا هد.تزو عئاصم ) نيياَغا) ظ
 |نم لهبجلا ىلا حوا ىنغي.ليضفت لعفإ (جوحا) كعد تاقدا هكر دع |

 .(مجم) دولوارهابط ند هجتتىل ام دعردةدنرب دقت دب لعلاىلا جايتحا

 جودا هله ”روبد هدعاقوا ضءد مرولو اذ نبمديمدهاع فطلمم هنزل دا جاتغركا

 مح

 م موك عبع ب
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 هك السرارب نب َِس قيم هكدا تجر وربك هئايك قا برت ق ومو ب وديا عب 1

 ر 'اسردءادةعتدي دشن ديرب ريوود ول ىعد هركد غن 5 5 لح هيا د مراتراس>و هل

 هدنحا كنج لا تدوع (هجر) رداكد ترابع ندالواةمدص ىكن اعصن

 شخ .ازحر) تاخ ندمن انسزاملو ىثكهساوانامرهق د ادخريش مرولدا

 اوديو ,كبرج فاو دصاو خاووفتال لغلا بد ذاوبد
 فريق رو مه ردم انيك ادزف ن دباب يفكيأهياءدحومدشو ل عمرسك (اود)

 لاعنااوصداردهةئراقر لع ندنديردصد بسد نالوا: ه:س انعم: يح را رغسو

 ْ رديه ىربو د“ ردرضاح .ْنحا ىتد ىجوا هدئالزو اوليك اوتن وردند هبصقان

 عج هدررحز د نوكه بك د برخزاغ ] ا جار اهووزاثفر مرت (هجم)
 0 تدتثكراأوا كلوا

 تدصعاملاط ىلناف الوادهب اونوعوانيدلااولاس ا امك

 تيقاعرديساةر كناىكدنذان !ذنا هكر دن ذاق سم لعذ ب داون راحت (ىك]

 اداءدباوج هنلاؤس كداب ش نورهن نس نعي( اذك تاعفجل) كردنووا
 هلبارمسك ( نيد ىذليا عتمو فك ىناعهدعراضم ىلعفء فاك امهدنوبدي روئلوا

 كعد ىدلداقوجو ىدازدا(لاط) ردةدنريدةاووتالدا (الوا) ردمالسا

 ىغيهليد مك كديا تكرجهرزوا وهبتم كتباس تس .( نعم ردهفاك ىن داموب

 تداهشدوحابو غرس هلوا لصاو هنداهش ةسراب ثلثا هنتوقو رذظ كمالسأ

 بوثاليق ىداع هددلوا قوج ني قيفحتاري زوز سرولوا ىزا هسنا لكدَرَدَعَم

 يس لوا تايرفلاب : (هخيرت) .. مدئليةرودنب هكردمد ىليخ ندكلونامرغ
 تيضراهظا لكدردي ادهوريخ مسن ع ديهشزس هلواارهّسد

 تيمملاو ىحملا ديريام لبد تنشو وج ايل دا تيخ انتم ولاوعاد دو
 ْى . ( قعم ( ردباطخ هئاضا نيفصر عش ديول ل :دائسد ءاع»أ (تيممى)

 نكلادش نير ام(ع)ز لوا ىراجز مب رلدا رع مزبو كرم نكلمداكز كم درتسا

 روظم هب ى مسا نئاكرودقملا «رديا نايرب ىري دقت كن ىلاعت وح قدخا (هكردي
 هكي دروب بد رولوا هده هندك بدات رمظم هنمغ مانودجم هدنز سك نالوا

 (هجرت) ردغتك ىغ>الواهدادرارقهرزوا ىرادا رم لرلرغاظ سها تبقاع

 تيقم سيزاملوا هج زم دام مزيب كرز بسد ىلو مدلكم داي |تداجازكي دب اتوعد

 تيم ىحم لوا هسرلب ادا م هنرولوا دك :

 (ميغا).

 هس

 ادا



 كل 1و بوس بي وجوجل ماتا كا 1

2--- - 

 ىقعمو ندؤارزأ هنسازعم شاط رذهرامشت ا هرج رديعج كيندرجب هلي تا#ا |

 ناو طرض مليا تدب . هدونرولوا ماع ىمكح هذ هتفشن كل هد نيد رخاوار دنا:

 نيس رسامللا اادو يع د“ فدرش تاه ا 00 قافآ 1

 ادف (هجرت) ماضصرا شتا ندنقرب ع ءاقدكادعا كنس نوسلو ا كب َرْشْنْدا :

 00 ا ل ا هنععد ت6 مالوا :

 هرزوا (حابضالا قلاف) هكرد ٍةفطاعهرزدااعماج دوخانو هيلاحواو(ثندو)#

 |( تاقو)ر دهس ى دئاف هلترن(ةشم) نر دكع د دلو ا بت درك (ناج) ردنا م :

 تروس مدؤل بو دنا عج نش امزىا (بج 39 زولك هنلس [ غم ئرلزمربت وموت وقف ا
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 تدازس هزصانع هثالث هكردترارحرب هرج هدحالظم!(هحال) روم روك سنا

 اتا ار شنو د هنا .ادكرد هننشتاناث هرشودهراوهالؤاتارج(تع)ردشلبا

 :ىفأهدنرق كلاغرؤنا كيا هرج :رشؤد هنأت هكرد بور سر ولد هبا عضاوت

 .هلاودح هن : يكف ل دتكهخساف رائءهدعاسمك إرارديا ىر بوندناطيشلا امتر

 ّر وما 2 7 ندم اذع كناو هل مرا وو يللا آمل ع

 4 ىءدر دغان شن اك رانعتد ندنروب كن اودلبا ةدعايم هل ها كك هدازمع

 ْ (هين) ردئاولص لئاوو ٍتاليلبتو تاعبستو تاءاطو تادابعنالفا

 هديارا- زيد هلذ هنشت نإهد دع لجأ ت تأ رش كركر دقح وج قوم هب ئشك

 (رخآ قطن)' تارطق
 ظ

 هنافو ناو هتنتم تن دوو جهت اعا سهل عسل عم امجاد: ١

 | طع ( نضبش و تاقاص:إ) ىتدو ىك قطع كنسهلبع ( اكس ليللا لعاجو

 تافوماكس:ه ىدراا كب ومىد لقا هس راو ممن دلي ا

 ه ديزيسعتول كمطظان تربح ىنذن "السرا(ثدل) ردقار نم ةانف ىد>حاور د ذيفَجاللا :

 هلذجاب ب رع تدم ىادكرد_اوج كنان نالوا ءدخباستس تيد هوا زك ١

 هبا ءرح ىدعل اىلَعَر : ثيل جانقلا فاتخدنءىفاف عحرا ْ

 نونو فاف عض( انف كيد نام ىز دشراف هسربر كرا ازوتم ناز مين( فاقع

 ٠ (ىدع)ردراو ااه ردي قرت كاجو هئيمأللا ارعش تل اوضو ناز د مخ ]ب

 رص: عاونار دمج نأ ارح هلو مسك تاغ ع درانعت در دي ريظن ىف عج كنودع

 ١ زوو رحت. ذل اكدت 173007991 م52 + عع حس: د تحسون
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 ش ا
 : سس

 1١ ا رذزلا عم تجرح لبد ةنيوبكائارفز ىلع ست (رخآقطن)
 نم اف 1, كن تسحب هللا هلمهم ريخ 1 هرقز ىدرغم ردعج هلا ت احن تارفز

 ردشعدردتاكش هكر دمها دشن !تهاركسواط ه>رك !(هدئاف) رديس لانو

 هناجر ىحد وق ا برع تد اكش هعك ندلعك هس ع نكلا ا

 ترضخ يجذلوا لوك هل رب 2 وبما كاد ىحردتامز قالت

 نم مسا نينالا ناف نئيهوعد)ر درعابظ ندفي ريش ثي دحو دا يياور هقيدص ظ
 كما عنم ندكملكبا لِ اي وق هتلاح ىل هتسخ (ليلعلا هيلا رتسي هللاءامسا

 كروس ا حم راسم هس هلكباودب راب مسار ديظفلد دا هك نينااريزإ]
 ردنا ع ( تيل ) ردباآى جاع هتلملك ةسويع روم ددرفلا جارذع)

 ىدلوا فدو هيهلابزدا 0 هيثم 0 ةلاسر ترضح (ىعملأ م

 رخآ ىلا ىملا ت تريضح ترمسحاربز هسلرب ١ نرموسج ربازب نكرذياذا كدشاك ا

 بولؤا سد-هدمرازو هلان ىدشلا .(هجب رت درا اكفنا ندا
 تاع هسربا هسةدح لمشا ةَمْش در ىديلو د ناجو لد ا

 قامخ لوطتناهف اع ىبادياماوذايحلاو لدعي ريخال

 ندنس هلواريخ هناكم *( هج رت) ردراوزهلادر جدهدنو ىك قياس تن

 (رخآ قطن) تايحنامز هلواّدمهكوا منوخ هدانزج نامه هخااكوركا

 تامم تدول ترض اذا اموب هنم نيصخ اخر رذلا عف دي لك :

 عاد يررازا نشوحو هيحوهرزو (هجم) ردهتسانعم تقؤ 3 تقول :

 ” نات انو ريس 1 دا اعد '

 تاتشو ةقرغل لوياموددمم ع لكنا عال ىنا

 ةجدءتعور هابارسكو ردردصم هل هذ هدو ( تدرق) كعدردنا عوجر(لؤي)

 قبعو هير (هجرت) ردري ست فطع دك, قرغت(تانش) هم: تالي ْ

 تاثثو قارتفارلبا عطقىف اهلذ امز دج نعتم تعي هسلوأ تيعج

 تامبظلا ركاو ردهلالا ف شكيب هب نموري ذذلا ادلااهيلان ْ

 جن 0 هنفوصوم(دك اور) ىجدوخ روق ريذن

 تتمحانأ (هجم) ردا تن ىباوج كيو عر درا ط نالوا تنان'تولوا 1

 تاليظدال او 3ك ىلا ”ا اج عاده س ع ىاضردادخ

 تارججان هنمكتادعمراو دب هرماك ع نبال كي دؤيلطا

 (تارجي)زد مما نديمر (مرا) ىلغدا ىننادنرق نابي( معنبا) كي درات روق قاطا
 7 تاك



9 71 

4 1 

 (هجرت) ردرا ايو قو بولا ىرتكرا هل ةراذلزا كوتش دو بؤييعس
 تو.:.هراتكمىلو'ىدل) ا از راغركح هنرح رو ةننالزا شو

 تووقابلا هنازارد تعضلاه دي هضف نم قطان ىطان_ ناكنأ
 1 ؟ رك( نجر او ءولّولْلا) هكر لري د خد ذيراو ىغو ناجح ىعو ءولول كوك: ارد

 نكمل يدلل تقود ى. هدرخو ىريغص نايخ هو ىريبك كنون ءولْوأ

 تمتد عولرب ندرهاود توكان ردشلو ت تره دا رح رحارت - نآس

 الناس (موهةم)رولوا د ىضا ولو رامز قعر 0

 ترض هذنوعذمو هير ذك در دوب !نب نه هلأ تود اقوكس هسداشوك قطن

 ناكنا (ع همن ىدارل مرو. هكردروك ذمهداملا فرح ىكدتس ن تلم ام

 ل (هحر) بهذ نم توكس لا نأ 000

 ,ش (ْثس) توةاوردرولواكن انوكسج ندشك ىئطن

 تاوماك انف مهر موق ثاعو دمج مراكم تنامامو موقتامدق

 ) تاوما زدد هدوم 00 ها ىدرعم ردعج هد رو دججاسسم( مداكم)

 راد دلب|تمدحر مامر اهءاش ماد ندا: ةرادو هعث اطرب( تب ل 5 رد عج لادم

 هدن زىراددتك اوك هل غلو اهدوج و مز و :ه تويلوا ةسردتم كر هيقانران انك 3

 دهب ران ل اند_ءداورظناف د انياعلدتان ران 1 نا ) مظن ) رد

 ةظادسك هلل ةدزع ْن أ ه للا مدح روخذ جحد هيهررب رد هدنراود ءارلثا

 (ع)ك دياراشمروم ىخدهد_ةهلالا قرح هدموهم هول ور درلاكد قال هريس رش

 نددسج لَحور هكر د. ية تومراتومهدنو(هدئاف)ءايحالا تيم تيملااما
 فىصتم هل ةقح قيقا توملا لق هكردراو د ثتومري هكبدلاف رديقارتذا

 ازاى زب رؤلوا هدلكغ ىيا ىتدوي كلتا لب زننا هس هلزتم تينم ئيدذك غنا

 هررثا نبي نال هنماكعم تاَعاَا طاقسا ردع ا نالاتنا لاك“ هن ةيئانر

 رك زياركسزسا لمروك نأ نالوا اد تاهدو َن راوتر م ردي

 هللدمت ,ا# ل لحزاه رس راظذ كي( ع) كلاس ا ىل<#ر و ٌكددارظت هقب لص

 هلت له ا ا هكر دةافالا نغلا ىدي نيت ترااكة دلاثتشا هنن سال دش له
 راد ديدز لوا نكس هز خالق لها «تلوارذاذ ىاغذل "نون دلبا ضارتعا ةركرب
 ناز عراد كر دنا لغت- قير طاربزر دندقش ىكلقأ' ىعم تدون نكلا
 36 اين (هجرت)  لواتسترينودو عمو لودحا تست مشج هك ىد:
 ' تاوماك رانا ىلا ءراو هدنز هصئزم همركوج هد زبر ىزانا ىدلوا ىدلقا

 + نو هش
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 08: هلل هدي تيس بسب تي يس موس ا اجلا - 2 ةفحسصسمس
 1 اهدراخ آلَ 2 (رهت 7 ةثئاتاأ) ودك! انذقو ناعما قع 3

 أنا وازح راعزكم ناكنالاى دل كر 0 تلو لامفتما ادة درسنا
 ىنلوا فرصتم (ّتاوف) رد هخسنىد (ىكدق) مدح ا لكل افهردةعدأ ١

 ىك ةرورضلا هللا لثاف رذنوا رغاو' ةئسات عما ريص(زباصإ رانو<ان ف ا

 كعد ٌكدَكو ىدأك هكر ده الا ع هللا تضم ةئسادعم تيقدةدنؤ( ت ناويعطا أ

 : لالرممصا هدئاصأ رددغلا سا حد لدتا ميم ميت هدل فضا زولؤا

 : تب لأم) ىدلو ادا و زهدائازرهةركص ىذا نضاخ ةتشاتغم نان لاوز

 أ هونداي هلباةؤاع ىرب نذ نإ رك هسنداوا مولعم كرلمووُفم راقي اس تن

 | ند روتلوا الآ هراثلوأل ثما هركصف ةيايلؤا ءايزنألا دعفءالتشما ركرذيراب
 ْ هبا اكيو:بؤلو !التبمدلا بئاصقتك دراؤزل همك قد غول ىو لخاقر وُ

 اوضاوو ف قوس هريصو راربزبذ زؤر ذيازيطأن كما هدااحول رلئاور درا

 هدظاحتو ليام هنأربص كدهيضاوايهاذو لئاز بئاون لواان كردياربصلا ا

 هلأ اربصاك اذ مك تئايصم قدايقألة َس ىذا تاذ. ةضت (ةجدت) زازا

 . (زخت قطل) . تأق ذمه ىذلؤا لمصمىزك

 ظ توق ةرذك ناو نست د قاب ع . م مط ا
 رست ركل اقم دنؤ وردكم د رضوغتم هدانعمومذنزوز دانا فاق (تودُع)

 ْ ايناس نكلرذ سكتش هسرؤلوا هلا قانزارك ليث ملك( نعم دوتف انعم عبق

 هماهشلظف اك هدمؤ# ََت 1 7 ضنك ردك ”اةأطم هسرولوا ذل ايرا ْ

 ىوتو تاطْلغَو َتاظَقَم ىذا هنا تكاو رتل هدا ةلمش المو ْ

 ٠ ص نانا والعمى دضقوام ىروادصري دكت ضو رعأ انعذةراةنسك ضفو

 0 وراكم َ هدو روما هضو ىاوا بدس هدنظط# ومسكت تولذق دلتا

 تمدن نألو ( رعش ) رذظودم هغلقا هلياقا:ىد ىلملق ردم زاةسم يتافا

 عاف كعمالك (مةجر) اًرارغعزاكلا ىلع تاك هود هرغ .توكشملال ع

 ْ تزو##هلو ا هنسلوا ةترثك زكا دير وخل لش

 ١ ريم ناكل لا قيم مامو تقود ل دام ْ

 هلأ مهم مذ (تعد) ردوضتشن خد هبا روه ىا زلزر دوليا ذل اك (لذام) ٠
 (لأمر ردس هْعيَض هعلابم "ديسك نالوأ نع وماهو لق [ٌتزعض) ردتوكس

 دروع يسم مو ترك رو ىدمر وك تلادرو لذ ىحاص توكس

 زالوا بو. غمالضاى كن الوات للاغو تك انش زود بولو للدرمظم ٠

27 

 0 تا
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 *افطصمو هيب هانررا ىهالا «رددهاش هللا ,ةشاع هل ريال لاج يرددنازدريغ

 تمادنق كارولداي «هصتنو# ثيارظن قوهش هبلقرروتكر ظذ هت (هجرت)

 (رخاقطن) تاريح

 تاح ىد ناو ج ىلع مو دن دهب هملدنمدام هللادال "ليال 2

 همم . :ليح نالوا هنسانعم تسو دوج هلا هس دشودع هنا مال مت ( 8 1

 نيلبا +ىلصار دفوذ ادن فرج فورحلاببوصنمهلغانا ف اضم ىادانم رددس

 ريس :هلبا هريشك تا هد( نيدركر مصبلا عد -ر اف)ةكىدنايق ىف ىددم نوجا ريثكترد

 د هاذا ىزاحو قيقح لءل> دو> ادي كعد ردددوءّدم ل

 و دشع دهداعدرعاش ىد رلب داو ا. ماع دارلاب و طقاس نو هلتفاضا هكاوتف قا

 هثداح (هلم) ةفاضالا ىنثوا عمجلا نونك .ه« .ةف آ. لك مكدع هللا ل ازا (مظن)
 هرزؤا ماو د جرأ ةبيمعم ندنالورت هدأاعوب سود مد (هج 5 ردددس انعم

 تناقل اردراو هللاو لكد

 تاز لعنلاذا ىوكشلارثكت الودعاهل نعض الفامو:تارثناف

 زادهيديك أن هقرهح نو( نءضذغالف) رددناعدي هلم ىررسذ امل دو بلر

 31 قكورفرس كك !شانندعَساو' لاك ع وضخ ردامهم لان هكر دن دعو ظخ

 01 دوسقءاذح (سادم)ردشوب ان(لعذ)رديبك هفدارتمظ اغلا عوشتشو عا 2
 زوه ىاز (تاز) ردراو ىراعسارتاسو مث كلاب راز ناىابزاوأب 0

 تانؤوم جد مدق نالوا لاح اك او لعن رذكع د ىد> روسو 1 رددلبا

 هدب وذ ردذورعم هذدياوذعمو ىروص كج - روس قانا مدقلا ةلرردند هيعامعم

 نوكرب اك ان هلم لواركا (ينعم) ىك قل ذرلري د ند لاز دكر دا ع ىببد ودعم

 تلادرو لد: ىددح روس َكعانا هو نسرولو االسم هين داحرب قعد لور

 ديالو ارجل [ قدك مطرب دوبل قس راهظ االعفوال اود هلطداةخد تداكسسو ْ

 صقنو عوهللاو فودا نم ئذب ,كتولدناو) ردي راك ل ماك نمؤم قل اغربص
 اولاك ةبصم 6 :اصااذا يذلا رباصلا رشو تارُملاو سفنالاو لاومالا نم
 ردك ادا هلل اهم هليا عاجرتساو ريصىمءراسةهتمكح ( نوعح ار هيلااناو هللانا

 هيااه .ريسكواد روأوت لاوز هتبلاهمجو هللا مركر يما ترمضح هدقءاس تناريز

 نغانادعالصاور ةرس هع ا هسرلال وزن نوكزب رك ١ (هجم) ىدأبا مسن

 تالززا هيأت ناكش قوح هنسد زحروش

 ,تلصضاو تضم قحاشرباصفوي تناوب ىلتن مركنموكف
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 هدير ازرع رخاوا ىرلت ضح دير اتنسلاهرارسا سس دقورارحا هلباددسع خيتوداك

 هدمأنأ نثك | هليديس ىرلت اثو ىريب روتف طارفاو تخودشو مره اي

 1 زاكرتةتمدخو دب هربا امنا« عدنا رغد نيلدبايت مارى ايف الماك نا دبره
 ,ند لح ىازجا ىلغوا لاجب بحخاصرب هرب يك مزأل.ىردريذ ضارب نكيأ
 | نكد كناوجةعردنا بيغرتهلاكبذسكو هليفرمشنوهجةلاحااك | ى نحس تم دخ هلغأ وب

 »« اان دناوج تمدح بوكخ+ نغاب الاسر ذكيا سمي مجاوخ > ىأن
 سيت دلت تراني ال ايدك عر وست اين اوبر نيض هاحلاسو نابلاطو
 ةيعاد هن هلدا لاح تاضايو لاب ٍتارداحتو لاسو نشوت ىداوأ تام سن

 ,تكرحو دلك ت توق ب باسا مسدأت هدرإزس هخاواب رقم ىماقب رثان دع  رمشلا

 هده مهن بد رور.هداس ر دنايع ىجيدلوا دلتا | ىدمحتتإ ىاوش زكتتيهو

 ظ ,دناقهبلق نيد هنلواهظح المرولو ازيضأ ت توهش هددحرد هنو «زكحلا هئنف

 هدنسهيمانم هلع هلنا ىذرىل رغر ات راسو انش ةلوارظأ نالواداسف

 :لواةرظنممالغو نز جةليروس ,رطت هدنل «رلر ديا ماظن ىسمعصاخجدلي ارت كلت
 ندمارج قاغتالاب هدئدنع مارك ةمئاهشل انو ةيشان ةرظنن الواوإةوهشامأر دهوقعم

 فر هيا نوكسو مش ناولسن دنس هدام هول نالوا هنسانعم ندع هاو (حالع)

 دردةسلبا شون_قثأع بوكود ىف ودرومغي هطيرزوا هك ريد م> ردةجنو
 ءأم (مظن) رد ءدداتسا .هكريد ناؤلس هب ئبص لواورولو صال: ندنتشع

 :كنالبونو «رثوكءاغش ميفافصلال اساس لاس * قيحراريجعت هنع شرت ناولس

 ||[ ندع وي ق شعت ظحو وع قلعت لاح لوا ىحاورربب الع هدننق لذ لها ابطا
 : الف مالوانف ودومهةشاع درس هارب يلا دعك « تعا يئيدنلوا

 .هشر ئيدلوا رداهل دوب نانزأ نودبإر صد هلاماو ىظأ بنك نِداَهيَو نبسح

 نيوك, ةيزيكتا قوثرايخاو دي زيما .[قثعراعشا هاف وبص قركف ند هظحالم
 دهب ىريكتماد مره نامزو دع يريم تجوا كرو. < لواو نو دياوهيزيشرب ندكميا

 ناليسندنجلامىارجم ىبالصان رع كابور ك2 ىلاج جالو اه ىرتسا تومو

 رولات دوربت هليسوو ترق دس لاحردهتاوازذن ىرءلوأ ناور هجر "هنيشمو

 قساعومران ندم غرم ىدحوا ضراع طخ شجارببش ((علطم) رثيديد
 | ىاضر فالخ ىطامتزاهسياد وصتم لضادمراف ئهجو هبرولوا لان عرافرأ ديد
 لدوجولا بجاوو « قلعت رن داري لكو با يناف نيس نالؤال اللا ىذ

 00 .هحو لنا هدالع(تدب) ردةشعتهنلاربال لاثغ لاج نالوا ماددر,
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 تادكودرا ىلا هعارظن منس>زاحم دي تاظاؤهن

 تارم_.ل-ا ف لقلا اهنن ميصاق- د _ ةوهتش باقلا ىلا تداقةر ظنك
 بونلوطظ ندنماك ىلا دكر دكعد ىدكجو ىددب( تداق) نوحاريثكت( مل |
 'ز ترمه هز دا عج كرست هبا تال تاك( تارسح للرد ىدروتكى ددي

 ندهوم3تايلمكقاوا اد معو نزحورمسحت هنغي دئاو لفاغهديشنالواتوف

 ند.اققلعت هل دس قغاوت نهذىلاخ هللهغ ةكرديز ام نسح ةقالع ]زار ديزب
 فرط نمر دلك د بح وم نكلز د "راقت ادلع هقشع# هححركا هكرلم ديد يح يردتراسع

 ةدقدلدامقاو د ءوعي (اديهش تامتام م فعف دنع نم) هك راررو
 (دن. )رولوا لضاو هنا دهشة سر هد تومارث[ م ةتلاحون هسادناتةعندتلصو

 هلرظن هيرود ها اوذهي ت سمرتس هللا نعي ىزاج قع ما در هكادهداس لوا
 فرش هبا ىلءاننرخا تف لخ ان صخ# لوا هلو ادب تس هذ ىكراوندتروصض شق:
 رظنهنهرحان هلو «ردعلا باذع قدسم هدرئرخ او دي ميةع هدائدبويلو

 هيمالا] [لعت هيفأا هيلع تلاسر تريد دعردل 25 .ّص ره هلاك بلاط لا. قاو

 ماما نكيآ ب هذس ٍتحااصوع ٍبَذ هم هدلاسره ىراترضح ماظعا ماماودهي ىدلما
 قاس تءاريز ىدلوادازةدخغر هةولع مياعت تاقنىف هقداوا رو طخ رع

 رّعمرثا ىراددروس ىران | ح رمشنلا كرس هلغلوا ريهز هلق لدمرظن ةل تداهم

 تدشنا 1 ر 4 ديد ولآ رهز تشكو انرظن رهزجراشع ددوضموهق م
 يراشعد ىئذةدنلأم كريش ىورم نذدلالا مالسلا ةيلع هللا حفر ترضح ||

 انتامز قوركاداسف مع دكبلق ضرا هكاريز دهب رظن همرحانهروج هت. اداهنيف |
 ةدنارظن ت>اشو 1 رب ذة لغلوا هدابز ىتحد هددها ندنز تيؤرداسف

 تعدقح ةرطنق تبول در دة ادع تأ ع هك رولاق هدنافروتلدا هدافتساهداضيب

 ىرعرس>+ بوديا قاط نقاط ىدئ ا: سوعواوه فويلنا هظحال م نغيب كدا
 انصاخو يهاجم الا قئاقانرا للا بهي روك هنرزوك يذلا بارخ
 رمل ءاروام *+نديزاولوا ناك جاو ل داس (هسرع) ىهالملا عمزاجا نع

 ًارؤاوا تويم بيد هكر درع سء يما هد هتيم لوازدط است هلاطب تلق اعتدللا
 ىزر ند خ ردت ارا دواو هديدع في رمش ثنذاحاون دزولو ا ديهش تيمهونو |

 | ةر دود ردتوشر هبده ىراكذلا ىطاعت هلم زري ربو دج ر دير قا ن دنز هس م رازش

 ا نامرةهرزؤأ هامرووا وربوز بورك هنةرط ىراذي رشرعظ ىدمارسنا ديرب

 || ةاوخ ع مدرد شودو تدادهاكُت ردصمو هب مدقرب ر ظن رهظم ندنرلنرا
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 ا هدياز (هجيرت) ٠ ردكعذ هلواحهدشتزو ىق (ىحت) ىيكهغلبر دتباغك(غالت)
 توتو ىكس لكدزار دقوج نىك ج هوادج ىنم هلضفزكر كر ديفاكو هنالوا
 ف نان لا نر ةعماجم)
 « تومي نك توقلارثك | ام + ثوقلا هيغتبتامهكبسح ب تووملابلاطلاا ذياب
 شهده دنس هعرك(ىذلا تبب)ردكع د شعئاش شوه دممدانعمو نزو(تومجبم)
 ىاكنش كصرح ردن (هجرت) ٠ . نت لعف(رثك |امإ ىدباوازيسغت هلاريجو
 تع توةلارثكد# توم ىلك دفاكاكسندامسدون دي توهبمىابند بلاط

 (ركيدوطن) . ٠ © تويثمىمعيدلوابويلداتوف
 ا ترس افاهريص سفن تمزلاو . +. تاونال تاذللا ىلع تريص. !

  (هجرت) . ردكعد ىدلوانيتمو تبان (ترّسا)كِعدمداق مزال(تمزلا)
 | تالف كدؤيلا عدلي مازلإ مسن قاد تعانق عدل بوجارس ةناهح تارأوإ

 - ١ تلستالاو تقا:تعمطاناق ري هسفنل عم ثيحالاءرمااامو .

 ا ىردصم ىلسد:رر تحصد ىدلوالئاز (تلسن) كيد ىدلبا ب لط(تقان)

 (مهم غوهغم) رولدا هنسا:عم ىدرة يجن دمر دك ىنعي ىدلب | ىلست ىر دذورعم

 ىتددلوا شكورز هسفنركا هكءروتك ةيةجردرب هلتسرت سن هكردواناسنا

 تاج ىغوهب هديا تءانق هسمريورك ا هديا شهاوخ فا ست هس دمي هرب ىل هنمسف

 ب ىعد د“ هيمربو تجر د6 هلوالئاز تويلوا تدان هدنأ دع باقملاو ده

 هتسهجرد تيكلم بولكم ان رت هلكأي ا عئمهرزوا طب رغتدجي هلوا تبا هدتنن اسنا
 !١ |نو دنا لزتت يد هتناو.ح هللاهدعاسم هئساضاقت هرزوا طارخاو دهب هممراو

 هتشادب لون ماودو ماوقهرزوا طسو دح هرنأيم هلزنم ىكباوب هيما سفن بواغم 0 . - 3 . 5 . 5 .. 3 .٠

 .دعاف ربو دأب ولو ر ول رالضنا ن متجام نانا هلاهدهاجم ولدعرد ول تدنأ اسنأ

 سان عيانطاريز « ردلكد نكمي قلواهرزداروط لوا سكره بولوا هداخ ةطدارو
 هدلزنم هنرليارارق» (هجرت) . رولس شوخ ىئلاح ىدنك سكرهردهفلتت
 و اىقطن) تعاطار دبا سمربو رثسا ىخاد نسرريو + نس ىكسن كن سرابق

 تاهرسلاب نيعارظنتالو *« تاظحعللا سخا يعل لوقا
 زوك هظلط ىدرغم ردعج هبات اكف(تاظل) رد رمان دباب ىضك ا(سدحا)
 ىفانريسكو لوا تف هقرمس ىدرغمهكق ازبسريخر دعجب خد( تافرس) قفانهليجفا
 ريتك ه فرو هللا نوكسو -_ هقرسو هللا تاضذ هقرس ىردّصم ردعما هلبا

 هللا ترمس همعجول مريد (هجرت) ردءرزوا تغل حوا هللا وكحسو
 1 اة طحن: ااا 823007 ٠ ؟ "ذل" لهفه شق



 آلا

 ْ 0 ص يدي تي سيييودسوا 0
 || - اسءاقئلارادبنافوواس ءانغإا راد, تشب - .تاميزنا
 عجودر ندعيانص ىك قباستس .ىدهدانولا

 ْ زدونا تدان (نأ) ردراو نيدَص

 ْ /فالتخاهدتيوبهحنركأ هو درهاظ ىنانعمرونلوا عطق ن كارد هيلصو ىمهز نزمه

 ||| ىدعاو اداوس نيثكتوليا داري رثاسو : مذاب نوهامل باشا !وا دسم ع نكليدرادعسأ
 ها نم داق يعمد هن 4 ر راههقل انفراد بهجت مجلدا

 زكيدقظن) .تاياعيوصت

 تومي دغق نا ى كد اد ادلع ماا

 (قعي) همن قون هرج زدلك ندناعتلاو دتابح مزال هنن جواتي لآم)

 مب سايل ىت همه ندية ظفاحم نددربورح ٍفودناّتر وعرتسو »هب تخت هنأخرب

 ندكع دز دفاك نوجا نشك نالذاررةم اوم نب رانرلت و .هتساداز كنزوكوو

 ْ هيحتلا هيلعتاانر ترتضح (هدئاف) ن دعطةنم نديدثكما سه قلعت هلما اريز ََر

 ظ ١ ىرات قش نكل ىذا رار ديا كرادت رالثكو عضو هلدةقو ىس هريخ ذكل] ةئسرب د

 أ تدشخ دقمالغاب نئاطدركض بو ديار ائباو شسءدنرو عطار هلغاوا بلاغ
 هكقدلوا سود ةراتضعل ند ةفوص داهزو د ردراو ىيدلفا:عقاو ندعوح

 ندتطتس هداسسو ىددرردت ا فرص دا هنو ادم نولا تطح كل: هنس ىكا

 نالَعَوئىَر او> نالؤأ هزم تزاكت دوس نوددكق لش انايرؤ يف هنسرب
 (تاينلاب لانعالاامتا) دار شمروم رد اي ةءرانو سكس تعزو تيذا

 ١ توق نر وج هع اذغ كنوكر ناد دكر كس سو“ هند رج '(همني) ١

 -ت توق د. ةوردن سد نيسرولو 1

 توهن ف ةيوق ند هفصنلاو #3 مون فصن تاماميزو .

 كلر هإ سرح 3و5 ف ضنإةراد دلؤات وذ نسدمز ءاهز ابن تاصنؤل هنصن : (هحبرت)

 :(رخآ قطإ توييلادنعرابدت د

 , تونو يل هلكسل دع ب دونو ىقلاىر اونت بس

 الأ رلرب .دروعأ ا قالوا ىلاعىزوكرب ,هدنغل(تروع) كدر ديارتس(ىداول)

 ٌْ ىيدلوا ىهتمرطا ىراكدند قريت روعه نالوا ب جاو ىرتشو ىكسص ىما

 ١ اظفحوزتس ف ىثك يكسو. هلق هيو 7 مصر هيساة عم اعل يسرد دوج

 | اتوفالت وقى معا هغلوا ىمادغنتوي ىذروبا
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 َتوعع ٌناريثك اذو دع ىحب < نا غالن اذه: اسال
 4: --هاغيي 2

 هلا 17#



 هلا

 ' تومي اهيف نم لكل يلق نعئرمعلو « توقبلاطلااهااهتمتلرفكيدقلو
 (ىرمعل) هلوارادقم قجهلوا توم عنان نعيقمزدس هكىكداز قزآ(تو)أ|

 |فؤرعم هش انعم قا تدم كحؤر ىذدكرو:اواظل فرم لك هدهس فرع

 روسو +نوجحا ادتاديك أت مالو رد ىعستفوذحم ىربخ ل ذعر درع نالوا
 ىليضغت كتم رده تههتايح تدمكبيجم بيبح, ترضح لرمعلا ةدئارج
 دعا تانسحم مسق هلتروضوب هذلحم ىتيدالوادا توم ردقباس اسرق
 اوي توق ى زع اك كنا ةنغج ةلوانلاط (هجرت) ردادم ئددلؤا

 (رخا قطن) ...: توه اهيف نم لكش بدن وحي ئيسودتك ين
 ١ تود ديد تدين مناركب «  ةلدلو مؤلرهن ذلاثارثإلا ٠ ٠

 كروز عورورك زوزو سنا ديد اركرولوا مزالو قدعتمرد هني (ناركم)

 هلئاراركت هدهتغه وي رد هضكرب هيا نوكرب ناهجون نيس روك. (هحرت)
 ْ 2 در قالا ناش تابسشةسرولوا ديد

 صح ضع دتعتد

 ىدهدةرفو عجردنددادضا (لعث) رمق اقع هةزارزارزدق و هملالع ين نعأأ

 بونرم ةتبلاروطكمذال كسا (هجبرت) . ردهشسانعسقرغت «دنويد درب
 (ركيدوطن) تابثىررقمىفاشيريي مه كعاهتادعديدج

 - :١0 اتيمرعصق لياقنعو: ا اح تزضفاتيم تاكدق

 ايما دعب توماريزو دهان دمدع تيم يكلواور دتغل خدهليا فيغتت (تيض)
 متي م ىو يابشام وما عكد) سيرك توم فكي فلا[
 ردزاودادضا عجب لياركذ قايحو تومو بولوازلادر هدو ردامعا هتندعرك ||
 مدعلاب قوماسم هكردشأوا دراو هرزوا ديدحول لشأ تربشم تهوي (هقيفد) ّْ

 « رازعد دوجوم جيش هءاوسام دوو كلنوك جلف رب نالوا مدعلا قوحلمو
 د ىو دوه كرديا مادعأ مزجو مان ضارعا نداودام ماودرب هليل داقتعاوو

 هد5دلوا لاخلا رّثسم هرايدك تلاحوب بولو ١ نولغمو عبات همر هدعقع ضد

 ىظفا مدعو زدرارقم قئاقد توبثاذه عم ررديا مك هللا ىيمو دعم ن الا

 عولطرديدوهش كراوعدويد فرص مدع كرانا رارولس نخدلوا هئسانعم امح

 نا'و.و رلناةلةلةغوند اريد رديعوقو ردسكب كاوكت يدوتسم هليا سعث
 || (محت) . رازإا عب رست ىرارلاسو ىحن اصءددسولا نيع ىرب رقثونوج هيغلدا

 هد ص
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 كيملا هتضسن و تدك ان دلاامنا لي توسشانندلا ف سبل «ءانفاث دلا امنا ١ ١
 هنماقن لذ زس نكح | انفراذاو هغلامموورداتفنيعىكلدع لحجر (ءانفإ |

 امنا كلذكو داربا رهاظ بويع داييف نكيا ىاتمريعط (ايندلا ف) رذشلناتماقا
 بئاصم اؤأمو رادكا لم دكدلوا و( هتكت) زذكطاراهظا اراركت ةدئمامَم ىذ |

 ||| هيجوتلغلوا اذ نيع ةكلنو انفراد بويلقالومأ» اعطقافصو تدار نولوا

 ١ .قودسمو هنغنداوا ىديةد هدراصاالاولوا زر ظنو كابل هن كد هاهم اةطاط

 | هتغي دلؤا مودعم .ناك اينالا «هكحارو ةوثال :لغلوا ءانتلاتقولمو مادعلاب
 هذنع رعر دكر واه ديك (توبكنع) نوتلوا ب رصت هركصتنب واهكر دامبا
 اندراو ىراعمأ هححنو يتردد بس دك ىغأو غج هددسرأف راريد ىحد قاردح

 1ع نا كم تكمل ةاعذإلا تبوق 'لرادتو نولؤا ص الخ نذك الهملكْا

 نبا(هدئاق) رديس مل وار اموران بويلوازاوآ اتا هراكز ور هشه >وهباندرديا

 || نيدو نيتمبر هللاتونكتع هكررزانىخد ىرارتاسو هدن<رانمانرادّنا قاغد

 .بترمض> هد هيو : تروق ىرب *ددشمروع .تردقراوطا هعفد حياقرب هدئدنم

 ىديش حلوا سف هنتق هماجسن ايش اهدئسودقهراغم ىراق درو ايتن اا قيام

 ّن وحيا ولا ناناهر ندتملط كيؤولاط مالساا هيلع هثلا ةقيلخ دوا دكت او
 ىو. نونامه سا هناتق كنيازهدلاخ ىصكجواو د ىدنلوا رثس هلا توبكتعزات
 ْ رو لت : هلذغلا لع فوراو 4:غ هللا ضم لرتان هللادنع نذماركن اما هللا

 ىدلوا امخا دئمركهتسوبق هراغم ىيدليا اةتخأ غن كرولا ل ءراشم
 || ندئةرط ىوما ماه ىديز ىىعواركيد كرا ةرضح نيداعلانيز ماما خخ دود
 | هدد ران ىلا ىركيزو هلل هلبانبلص انانرع ء قدبخل قم فسول نالوا قارعلاريما

 | بول هنن لغلاوا نت ةموس فازات نواح: لارا انرط هنت ةللاطنلا

 ٍْ تعاد يارب ىدلوا تودق ناشوب هنوف هل رار نالوا ارظذلا ىهتم ٌكدبز ترمضح !

 هنن نثيانو تردىدلبا ترو عرتسسو لوزن هبااشرتسا ىمكحر ب كم دن كير نه

 دئحر هم ةكر دن د ئارغرلب ذلبائدورمتران نازؤس ئدوبهب دوو لوا هركس
 ةامازوراقا هيةليق تءع«رويغلاهلنا فرط ن م ..تشح نالوا تاصم تلصلاأ دعت

 تراسح هنانوخت كرادري مراد لوا ا ثنا ع نقال ةيدتلوا

 ىنلاه دم ىلع هلبا ىلص دب ىدلناىلوو هجن همارج دصدصر طش هس : «بافراكملما

 ناهجوب' ( هجرت )سو نيعمجاعو رغلاو لوصالاو نانالاو لالاوءاننالار انو

 توبكنع تيب ى م كنآ ءدةلوااقبىف«توبث جههدئار دةوبز دانف ىراد
 ل

 هتعمل

 -- ىعاأ
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 د ىمإلاب توم كشنكو *«زومإ ولو ربط شاب كناسناو «ردراتاناتقوءهو

 تريضج حده ردراو ىدىرلا:عمرتاسو لييزووا اودع تدنم لس نإ _كسو

-.-- 

 ردشلك هتلواو ىذنلؤا دارباو داب هليس هن ان بقاثمو هددماَعم لاثموبد 1

 ًٍْ ثعنن) ىكىوقذ هددالخا لوأرؤنلوأداربا نوما تلالد هتسمظع لها: 0

 : د ريع ثن 00 6 يوم اك ميغ و تي عب |

 ألح ردن بيقلن بدس ىخد هردنكساو هرلثا ردندماقلا ىدننئرقلاوذ كريما

 دج جراش هد 3 لاجا ىتد هد هبردنكسا ةلاسرو « هدنثحي ًاوذا هدياصتلا

 ٠ بسنا ََدَقعَم ىيشل 2 28 نيسح راد ىنعم ىلوأه دن ول ردم انا

 ندا لعءافتو ن دتسهدامانف (تناغت ) ردعرك اما ىلوالا نورق ةهكروت مول |

 رايدلبا تقئاسمهدانقولب :راربر انوكم هك« درا, دلو انةربازب ر دئؤم عوذام
 قيقغ ( تب موه ) ر دكعد ىدلوا ئنرادتتو وع زيك ت يع (تمزد)

 : وزب طائف ةاقدك هن ىلادكا هغلاس ةهنمزاد وخابولاثماونا ردا هك كدر 3

 ةدكذفتا“ "اضتوا تاوزو لقنو :تءاكح قدر هنضام لاوحأ هركصو ران دلوأ

 ىدباو ىرللاخ ئدلواهل يو ىرل هصق رات اوه ئديارلن دلوا هلءوشهغئاط نالذ

 هحنو «رولواراذكّتو وك كن نضمسنال وا ىلاهتحا هي ذكو هقدض نكيأ قّدحمو عقاو

 كوت اوتو ىاوا نشرات ىساذأ ش مه عون ش ءاراورب هداوارلاكحو لثم
 2 قامز لها نك (هعجحرت) سمالاب نغت)ناكرواك

 : --.- :تيؤن هد هزيم دولكد رلربدىدناراو سك نالف

 - © تنال ةدحما تناك ناو مسسللا ثتة نك اًيذ ئه

 قتل (نةنر فو مررت تاكو ةريكيض هنسئوأركذ مركأم اهكر ردهضةربعع( ئه

 (رقتلاق تاناللا ارشدكررب مدع وفعل وكي دلأ ارح لست ه تزعم
 سم (هسحم) رديااقلا متسول يسن ىداندانوكردندهداموردكعذ تاراهم

 ىرب لددشم مم ردندهذامو سوساح 107" ندا مسد نالوا هندعاتعما

 همجحرت) ردباءاعا اص كن 5 قسهداز لغلوا نوه ص هريخا عّرتضم

 تنيلةدنش اهشيان كنا هسيراو هجركادب ةقيةلا قرزكيهناشفار هزرام1 دوب

 تناهف ىلع اهتتوهمم ع اهيفتددشت دقارومامك
 هفآ علا ئداوا دتثمم دنا نام راك هجن (هجر) و
 (رخاقلن): تلووسىدلوا همدثك هك تسلا
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 امنا



 مالا
 تنحط يي يي

 | ندزاصناو ني رجاهم هلرسدت كن بولك هريم ترضح ةركصتذتالص ىادا

 تمامارما توثاوأ تع هناهعو رلي ذلبأ عجن ىراركسعرسو ىزلنلو ادوخننوم | ْ

 ,« نك اراد امم يفاواللات روث نسركا ( هجرت ىداياررقتهدنا ٍْ !

 ظ ظ بسنارولواقيدصت هصئرد هئاغوس كناريشسأ
 برقاو ىلا, وا لريغم دع مههصخ توج ى رقبتك تاق:

 "لاس دكر ديدنك ريما دا مند( كزيَغِ) ىدك نالوا قون ئموضخ (ميصخ) ظ ْ
 ديعات نامعنكلردرل هذاز رع هكردنبقي هنلسكتلاسر تريضخ ندن عهدا[

 هتزاماو تمافاوب ندرك: نامع ىا.(ىرللأم كيتي كيا) رولوا ىلصتم هدفاتم

 اردلكد هكانر دنس ملي ون هسكدلو اكلام هلرار اسخن كا دلال ترو ثم ىندو| روشه |

 لئان هلبادب ونت نارقركا قوي د درللك دوج ومر هنسك نالوا قوراف نيعئازتذإ |
 فركاؤ ىلوا هريمغي» ىريَغ ندنئس ىن د نشر دنا تاكسا ئيرلاعصخ ويد مدلوا | 1 ظ

 ةيدعيشبه ذنتس ىياول ةكذوا مولعم( خر ددا نم ىدنك هكزدراد هنشكأ|
 تنس لها اري ز زغلوا قيدضت ىسلؤا كريما ترضح رائعا ذاشنا قذاوؤمأ|

 ا دكرلي دابا قاغتاهسرزوا كنا تع اجوب تنس لادا ردا هىماى :راكدليا قاغتا ١ ا

 ىلتق كناهع ىديغوف تموصخب اعطق هدا نيروئلاا يذ بانج هياريما ترض ||
 راّسوو ردارتفاواطخ داهت> يكب دلي اكن هيواعمون د ردو ”روشم كريماب انج ْ

 يع هدنحرش ىراخي (همهم) ر ديس دساك ةسسد كئابراةدساف ضارغا ||
 لها هضن نالوا هدنساؤعد لاثتما هيدي دجا ينس تنسدكرر رو د يريغد ||
 هللا الخ انه كركو هدئتاسم ئطت ص بانج ها قيدص ترمضح كركي ضعت ||
 تءاشاؤز نالعا نع ودو توادع وديا تابثا هضراعم هدئل_س ىلع ترضح |

 مالكىراكدليا ثيدحت هدي دص ىالخو هدرديح ثرصن كنايعيش نوحنا أ
 عضوه دركمىلا لئاضفهبدصق يعيش تغلا خخ درا هصئو ري يانا بكس
 هديدلع ث د دح نانراهسيارااد#ب راردبا قيدصت ىب الك الأم س ذاك :رلك دابا ْ 1

 ديب هكر ديمي دمشكن الطن ط+وداهل لصاال بولواه بسس د هيلكلابو مولعم | ْ 1

 هيصخا (ةجرت) ردود دم حد هدئامه نب دئاوذو «هدئاح دع ضكر /

 برك ندر دىلاوا دس هي ىف كربغ كاسوهي هسكدتب ات خ نس نيه ا تيارقنك ||
 ْ ا 1

 .٠ ١ تناكواوناكل يقم تسرد : ب تناغت فدك نورقلا تنازد# ظ

  نشمفودازمهرددلا ن اكس رقى درغم ردع ىك/ نارةاردهلهذ (نورم) َ

 ىف 6



 26 رديزلطا هجوبهرزواهدخاو تهح كي هلورب عما قواهليا فاغتا

 باسو ناشْنرب مدلو ا ىرلن اراد دعي اك مودع هرب دلع دك ةليعج قنت ناس علها

 «اوسكح اص مانو لوسرلا» د اوبحداوااع ريك هللو
 (ماصوم) زر بلدا عايشا نسم رييكسص ليم( مم زكر هضسنىخد(هللاف)

 نبادرمض دي ردشخأواريخأ 1:لعفنوحياهيفافو نزو هكر دن ىبام ه«داويسكام

 ىضنوا كترديه هتداعت روض هبا هنسكري ن وان دنلاجر ىتسل يبق كن دزا هللادامع

 ةدافاو ٌتراشا هداعد تدبوف, هنيراددلرا دوعسو مالسا. تاذرشودوذو هدنلاس

 بيدنغمو «هديازوج ًامادخدلبا لوسر نيدتمدخ (هجرت) زضراو
 الل ١ :(حااسبإل ١١. تاستك تاريخ ةكدتبا

 بيغ 07 *- مهر مس زشلا عشك نق

 ردتروشنف (ىروش) زدشاو از داص اان اطخ هي . روثلا, كرد تريح ةعطقو

 توفهدهُس ذم كن همططدإ صو ديزنم كم عجب ليئاغ(بنغ) اوذةدنا ازايمد(اذهب)

 فارشال | قب رش دذس ديس هددخ رش *كعقاويمآ (هلصق)أ زديغي د هاو هددوزاف

 صيصت + .هرداو مخ قفالخ نفاه !ءالئراقتحيا لا :قوزاف:ت تريضح ةكورزؤس

 هكيدليا هلاوخ. هتزو ثم هدئتا رم هيك قلاب ىمامإ كلن: بويلتا نص صختو
 هكيديدوردأ نضصاقو ىلا نيد عسريبز هحلط ف زوعنب نجلا ددع) ( ىلعإل (نامنعز
 تبس -هتسالاوح هنارو ودي مدردبا نييغتىفا ه سلوا هدتامز مشب مدير وبارك,

 * ىدبعو تيحالص هد هنسكى ريغ ندران اد ىلواو ملصا ةتماما نجا ندولالنا

 ندرلناك دهتعاس ىبدلياترخآ آف د رمش بلش نر تريخ> هدنقخ هتس ل اجروبو

 هةر :كرانا نزاع ىسمزانج نوجا نوسهاوا مهخ عج الج ى ديد ىديأ ىذار

 ىدامدتماما ضاركادكيذذو دو قدليإشرامد هيىرو تمص نؤمليا اتيصو

 هسرارولوارب اريركا و نوسفآوا لمي هلياوت كفرط نالوارثكا سرا ولو هقرف

 هدق دندن فد قوراف ترضح ردت هنلدإ عيجرت وق ذرط يب لدا كفوعنبا
 ىدر وك بساةمقاجرلا دع نانيعىدا لكد ودوم هيحططرلل دلوأ جدن روشم

 ساجم عقد بروك, بانه[ ىسيل<نكلىدلب جفدؤلد ع ايو لأ نتوتدوأ

 كنهمرح زوسم هدام ا.فقصت :نجرلادبع 7 براكلا حا دج ىدنتلوا

 هثدا# رادةمرب جدةرلنا ىدليا لا ءراهتؤعد ىدغسابازيبز يراك تشوبت
 توناوا هلاكم لددحد ناذااب راي دلؤا دئئدزاتاكاو راضدلا ىناعع بوتاوا

 ىأدا



 الملا

 تلاحولو ردددم نيع هسرارولفا:ىضارركارلثا ( مومةم) ر دفورعم دسا ىدرغم

 ندراد انزكر جال نرا هسيارلر تما ىتذ ل ضغ توكر 9 كل رديربقح ىاطعك زلنا

 مقوعاطع ناراتنطيف رردباهدتواحم ىه (هجرت) رديا تدحو' فوخ 5

 5 'يانتجار ديان دراث اراريشهديضغ

 اودنوم مما أح نماتلا ظاراو "وع مهلأست نيجافك !مانالا ىداا ٠

 لعفا (مدعاقلر دك دريم

 نأ دبر دع نم دكر دح اتعاب ديرتغ ن دس هدام ةريكا هللا هذلا هع لوضع

 مانالا نط دنا مانالائدنأ ةكردّنم ىنعمب ىامعتسا هلةةانضااما ىبكو رع نم
 لقهار دضوع:نذهنلا فاضم ن 5 ىكلضفالارولوا دزتابز هبا مالو :يردكعد

 ريك اوك ءابع رك هنا دكيدلاك ايل نم لضفا دوار دكعد سانلا

 ىتد ىءاطور دزبك |ندزكيرلل خشه عوج ى درا هضتوراد دادا رب ه5 ئىث لكن د

 تن كفدز رفؤراب دندر دكعدردنعوا نائراْمَع اطا كرملنلوا مزال ىراتعاطا هلجج

 (كوطاورءا) نالوا دنزعش «لوطاوزعا هعاعداتسيانل ع ءامجملا كيم ىذلا نا

 ريبك هللاهدندنع تغل لها: ىدربكا هللا. ىنكىزلق دلو هنس اعملو ظوزيزع

 ريق حج راش و ردشعأواهدافاهداضع 5 رددلا لقننديدادح ى 72 ديدر كحد

 زوثه لءفلاب هدرا ىند:هسبا قة اوشام دانا هذدّنأ لع اعقاو انكم ريد
 ىل اعت يدق خد لوا ن دن تاكو لعق رانا كؤازانتعا هيلع ل ضعم ةككون ىدوجو

 0 ناكما ملاعشعا مدرب نش ءعوب مديد(تد) ىديات الاب ف دتندلنا انريكحص

 هكر رددعج كفك هلئارخ“ .ادشو مضو تف (فكا) ناك يدالا ئذيدتدنشاةنقداعرب

 ةدنسانلا فخر دءدشؤو نئوخل لست نمأتسا) ها ومار ارد خد جداؤمنآ

 زارديا نظل داو اريد تبسط اقوا ريض نالوا ديب هدزدص لخاد

 وبدوهب شأجلا طراد وردذو> أ مندل هلك شوْسوح نالوا ملا تعمز دص
 نون( وب دغ) دونا تفصو نودي ا كيدليا طيزو طاش ني دنكت ذرارف عيصتتد رص

 زادك (طجرتأ ردكع«درايدتلوا عبو توعدنزوجيا كنج هكردلو متقلب
 بادتارار ديا لاحردرل+ سلوا توعد هيزجدب تاط ندزلث | هنيياوارلذا كل ةلخ

 8 بدنلاو نادغ مها ثنادتاذا "ع ةقرغتالريثك عجب ىاو“
 قانكاس دق هلا ىذا تاو هيك نتن د رقت ةدانعمو ْنَرَو هدنلصا:(تنادن) ْ

 يا لوزن ل لوا نددز دك دلير (نانسغ) دنا فذ بولقمن دنا“
 ىننوا لئلرعه نانسغو د رذن درلنا فة ىب دكي يلوا هيمست ل يقتلا كنا هقئاط

 م للسلم

 قريخو درغودج .كدوجاهداتعمو زو (كدنا)



 4غ

 أ هضفلؤا قيس (هحيرت) .هنملاودجلا هتردتغلوا بترتو باعت نيعدرا ثب دحر |[
 | كافي رز ديارفت هاو ازفن نولوا لاتمراه سلوا بول غم خا دراو ديا" قيس

  اولساولوسوا اومهساومهوسوا -» .اوريصاورب ودوااورثك اورثوكوا
 ترثكرلثا هسفلوا كنج قوج دو ردفوظعمو طونرم هقباس تيب (مظن ل أم)
 دارهكيليا درب هلقي رطوب بوديا زيت هيا ريخ أنو لطم ىعي هلياريصو رلرولوب
 هسفلواهديدرق طبضور ساو سدحرك اورارولوا لمت لها جد دهدريصرلن ا هسفلوإ|
 [س ىدرللا هناوا داتعا ترام الك ران ادو خانورلزركسوك تيلهاهداز حد

 ظ :قواند هلخخ ىفاطةخاو سترلناهسارتشوكت راغو امغيرك اورار ديا هلي اقم هلكتا

 | بلاغ همهسوجرك ازا مسنلواريص رار دياربص ردقوج هغوج  (هجرت) . رول
 ظ كن باهتارارديار هسنلوا بلس

 بعل الووما مهو دص بيوت *“ هتالوىلوملا مهاقصافاومص 1

 لوا(ىنعم)ر دج هردقم نكلرد هضسن خد (اوغص) رديضام عج (اوغص)
 قدنك ىخد ىلاعت قدح ىئان ندنرلت راتم هدول>و توغص ىلاحر كندل.سق
 ىعاووهلرادك [هدنرلتوةصو ىدلا صلاخهد:ة>كران !ىغلتسود نعد تدالو
 ىلوم ىدلوا:شةجاةصرإب دلوا فاص ؛ (هجرت)ب , .ىدلوا هتّضما ىبهيئاش
 باعلوو مل ىدمزوب ىو رلةوبغص بو ديغاط وه هرلثأ

 | تدصلاالواهفومهورعب لهحلاال . دج : ىمسلاجمىف اًتاخ نونمل نونه
 أذ ديبكت يمدلا تمد كردتغل جدنا دشو خخوردععب ايا نوكسد خف (نونيه)
 | وتاب يساتوسر دبل د (نوتمل) ردتاسا د ليسوع عدرلا
 [ناسنادكرروج ىدانمنكلرار ولا لامغتسا هديوؤتعمو:ىروص هارد كمعد

 | ندنر دص ىرع (دوعبإ)ر درلامعت دلي | ديدشت هدرب رب اسوالبا فرغت هدئقح
 7ك هك ادضو ت وص ليا امهم مي دقت ( ىخو) هئسانعم نع ىجح وك ١ دقلدارداق

 | بولغم هلمجاذه عميديلها ىلخ نسح هدتسناو «سلجمرلن |( ىنعم) قسرغاج
 [ردلكددؤهشم د ندزاناوزاموا نكهيلغىد هلتدحو تدشو فنعو ب ؤيلوا

 | بودياتوص طالتخادي مهءدسل< لقالخارليداواناسآو مرن. (هجت)
 ا باطخ هلتلاهبجزج

 |. اوبضعادااموب مهههرتدسالاو. +. مجلتاننود نماوضراماث غلا
 | ندهدئازءام هليانإ (اما) يك ثاَنع هنسانعمددمم هثولن نكلر درووجتن (ثيغ)
 أ رديلالسراهلنوكسو مض (دسا) اطع (لئان) ىبكا كن نيهذناماق د دبك ع

١ 

| 
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 د مدس واو ىنيدأوا هداس أنت 20107 امدشلزما ترض 0

 نفاد (بندوس أرو)رادشاب :اتداهشمذاب ىزاتقاذدص بز ون تماركواهظاأ[|

 هّس لدا اممادرازس دهر دس قانو دعس ىرب هكحرد ندنحالطضا مو ٍإ

 اور ندرازس قدا تو اةشن سن ذ تن ذو ةهيزكسن دتداعس لهاوإةاواهدّتن امض عا[

 نارورمم 2326 ماوادونشخ در اةوركىأ نذزك هل 1 (هجرت) ردكعدزالوا ٍ

 : ذي يا بابي نوسلواو دع نيد سر كشل
 اويهذام ثدخ نم مهؤلكي هللا ب ةرهغمو حور نم دزالا نس. تنل

 (مووةم)رلل دروج تائغتلاهدتءؤ هةدمغ ىثانن دوب هلرثا ىلو ,ةكناعد هنأ .:اع 1

 لدو ناحز و ىراتم ضولح نالؤا هش لهأ ىس هلق دزا هقداوا هدادد

 هنرغؤرلثولوا لئان ىعيرلثو كلوا سو أمن دترغغمو تءارن وما ىراتمدخ |[
 هدنا أمك عدن ولا ىرصانو ظفاح ناشلا مظع هللا ه ضلوا عقاو ىرلوجو 2

 هذنقللاز دنا ظفح قرانا + ديماانزالوارلثاندقح نار غو تاز. .٠ :(هجرت) ||

 تعلا عرق نم ىتخال لوشلاو 'وب مك ارا باط دفا اثيدخ يبا ١

 ْ لأ كإدااريرزر كح ءزرهاطو تطارخ" و الواو [ةيددسو اي دقرازمس (قعما) 0

 كَ اما نالوأ َن د ىلصا هكَزَد هلتو هللا ةداع ردبا تلدلاح حرف هنغب دلوأ ا

 (هجرت ناذتذ هس جرب زسةببش تدا هس كر غؤتط (ع)زغلا مزون دنعرف ْ

 ىسهويم ىرولواكرومعمالا' يركب يا ديا شوخز كيلو |[
 3 / نارخراج |[
 اوءاغاوءلوغوااورقناورخوفؤا د اوةساوقن وسن اة مون رجدزالا 7

 تراشاهئثي دز مكي دلبادارئاهدءءلطمهلئااداور دكركةيا هثلثنو مج (ههوثرح) ||
 هلأ ف سطر زري هكر دايلح -و ىلءصأ هفئاظ 1 درا هلق ) رعش ىانعتم) ردراشم روب

 هتقرش تنذن .لها تي.دو تهرخسم :ز عه سلاكم زنا نادوايشرابتلا ادوخابو قعشوق

 رذخ ةذاه 6-0 مزب ناءمرد  ىرعا هرخاغم رك او ز درا ةبامت ركنا رئاش هتباا

 ١ كايالادجو كنج بواكهرازراكركاورونلو توجت دراي رمغةذزلثاروما ق و>الوا

 هدراه | اصوضان حده ديرع دالوارت ف اعقاردهجير درا اعرلث ا هّمملا هساب اامة5ا

 نان تقوم هكرؤاوا نضراع ثريغوبمرلخا هشاواراكر دهاليز عدلي ادوجو لهأرب
 / لايام ذإز خدراناةسينلواهدنديق ميدقت مظعت بو :روكد وجو ل( نكاروذللا ظء

 ندرلنا قى دم دوك رة رش ل تعد لس هن هدف برع دالوا تيه زرأبا ا

 ىل ؟غ



 >0 ا

 هللال اوان روساو ادد هك ديد بو دنا همطخ هس نكس طجتك ماو دوعص نديرو ريم ؛
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 هقن | هلنارل هحفو هلداريعض نكار دك دهعر نمو ناتيسوو خاب شماغلذا ىر فنا
 ردمنقد هلدأ اسكس يد درهم هكر كعدرا هنسردعج (بةج)ر دقو ول ئيدن هكحسلا

 هزيمدددش هك زستعاجيرب د ىحاص تريغوزاءرلزسدز | ةوركىا (هجرت)

 : باتو جتقو ول

 آ تذك مقدجإو اعرق طلاس لو 5 مكتعش ده علا ءافو و اوفو

 قوصوم .نولوأ تَص هدير د عد ادد اءأمز : (اعدق) تعدنطو ىوخ ) هعس)

 ردلعأف )ب اول ل اوعمم هنلمت طااخحمل ) كس دص) رواوا هي همك لوعم

 ايار ينعي داماك ملط دمر كد ايرزوازكيعبطتداع (هجرت)

 ف ىلع دراجه
 : تضعلا مكنم مكيلع نوهنقو و مكتوطس وطس قلختا باهي عيضغاذا :

 زكست الجو مشخ (هجرت) .كيدرولتيه(باه) تاودوءل+(توطس)

 باتمحازسزط ان دنارولوا نان اهزيس «زارتخان دن ار ديا ىاخ

 ١ :تندلاال مالا سور ناو ضار د ومكعرج نمىفادزالاريشعماب

 | ترضح هكردتفال> ما (ىا)ر ديا قلعت هنس هلك ضاررتؤنوورجوراج
 رايدنل اولى اواو ىوقاندنس لج راتلوا كراتمدخ تانقزش هد.ةتنالخ 5 ريما

 ىحردشلوارهاط هدابز ندائاقةل هنونن ا دناخ ىراتسرثاو ىراتعاصم ءرعو

 ديل ديزي كرايم ديهش نيسح غاماعركلا ىنلا طبس تربح (هبقنم)
 هس رشم هق ها ىللصاو هدهفوك هدابزنب هللا د سع نالوا ىركسعرش

 ترصن هن . ركسعو هديرب نالذا نمْوملاربما بوديا راهظأ قحك هب هلا

 نددزاى تعاس ىم ديد خب ىدروو تزريسمهللا لتقلا ذك: نتناذكا اساَحو

 ادفنيدتك هليامالسا تريغبو ديا مايق لاحرد هنع هللا ىذو ف ةع نب هللا دمع

 نسل دل دوغ نالد با و برن ءدىاو نأ ذكي ىادي هك ديد هدنج ارلد دنرب ه]جو

 هلج ٌكركسعو ىتندنوعلم كغ دلو اىلاو هي داب و نِدمْفرَطو ىند د كردي كئسوأ

 ريمغما ىعانر دلو كنهبراح زيستراهطرب مان هناخ سه ىارس زراباوقسو رانذاك

 رقاك دك نسر دبا تايطاخو نايذهبوتت دوق هنئماةمراش :دصو دابا لتقينمدآز

 ذخا قيفعلا نباءدكدي ديدك وطن ولك“ هبضغ هللادينعه دك ديدز دلكذ د ىراك

 برج ىراتيعجو تريغو تعاصمر لب دلي موجهو عجبي تعاس لوا عراد دلتا

 ذدخا ىقيغع نبا نذن ديئرام د ل دايزنباهلغملوا مولعم ىئيدمل وا نكمم ىرلتمواعمو

 هبال 007جم

 رايدلبا



 او م4

 | بسور د رايق هلبا هييعموتهلنا فاق مك (بضق) ر احن دل َُى 206 ديد اخ

 هدرس قرف (هجرت) . ردةززوا مذ هسا هيفاقوديااظتئاىرحاريزر ذاكذاإبا
 باستا تزرضن ريش هزنلو ريتمدلاد# طرطتيم و>ردهداندتو هغاوا ١

 ببن حاورالاو فءرترعسلاو ديبي بكت لاجالاو كدت ضييلا

 ضس نالؤا هدنعرممم قافز ضي هلغلوااقرغم ىرا ركت ردا ريشكا (ضعء)لأ
 ناماؤانيعتو ريدقت نوما ناسنا تامح لحا ىذرةمر دعو (لاآ)رددا ع :

 | ردمأ ءاوومحم كش وم عراظمر دةلا هلم همن دنس هدام تش ( بت هنو رخذم تدم

 روالبق ىهدبا هءركى عي نذنم لسا وكس دكح كناننانالدالوتقم ||
 تاءدافاعرو هراءّدسأ ا يدنا كار نه هكردكعد رانك قرون (فعرث) ّْ

 روةواامءبو َت 0 تحت : قمنس ة داو بهن جذ (بهتتت) ففتنل اماز|

 كراكتشك ناكذ 5 د رص قع هنوعو :ليئارزع حاورالا ضيا ترمضتءانوك هك كعد ٍ

 هزمت «رولوا نابركو دعرع نولوا نادة>رلغ (هجرت) فرويشساه نيرا ١

 1 باين رانا نح اوزا بودناف نترو
 ْ سو مك مهيق د« مهل سبل مانالانمموهىاو 7 ٠

 ردنوك دق (هجحرت) ردع هللارنتكو ردصد دباب نجوا لصق (لغق) ْ
 ا نأم تقنع شاف صراكر هذئاوغنو عننا هيلواكم ضارة ك

 او.كراد از دقوم هالعاو الضف ” نب مدق ىلع ىدمب نم ديزادزالا

 (اردقو) (الضف) رونلوا عابشا (ومه) ردرا سائح هدئانم ديزادلا (دزا) ْ

 ر ديس العا كول وي هللا لضفر دوزف 01 اوداواج ىوقدزا (هجرت) ردرزببع ٍ

 ؛ باكرذب رقه دكَذت دنيا

 اوهوام قوفاوظءاقان ر ءاووآ 5 وهف ندلاموُعلا حرز 1ئاو سوالاو

 سو الردود ىكأ ندر اضنا هلغجو هلوهف ة هر كبل راهي مجم 06 رزخو نسوأإ

 اووعا اريزنرداطتخ هلئا ريضق او (نيذلا) رده عت نب قلاع ئرلانان ردراردازبب م

 تسودنإء هموت رخو نسوا (هجرت)“ روفدتزوا اوطعا هل دهر النذل ْ
 1 باتش دبا هدانقلب مركو نانسس عن ماض باتراو ْ

 بقحملاَت تدتسا| امادانوهغضتال“ دع فئتازبدغم منادزالارسش عفان ٠

 بفنالا مه موق: 2 شءدةشيطح هكر دنروريض اكس ءاؤذ هدر لش (تفقنا) 1

 ىيديفنا هلءانزنكسو ا فاردكعد زاجل نساثلا فقثا ع اومهرع ت تاق ذالاو ْ

 هضورا .هدجاضك يردشعد ل مولا باو ء همو# فئه دشالب اءاوهروا مضت ا



 دك ًاتابازس( مهلك ) ردريقف راش دركرب رحت هد هلم ىيدلوا لصتم هب امسنبا
 ردردجأ تغص هلبارحّىم هلج (تنادنم) رونلوا عانشأ هلا ا ممردادعا ْ

 ترضحورذمملق نكيدلبا ةلاوح همنعتد مد ىلاحر ىسوليبقدزا (تنلأم)
 لبان لكذ هليبقلواةريمغ لقا ةكرديمراثا ىند كتهيضلا هيلع تلاسرأ[|

 | ىوقدزا" (هحرت) ” ردغيرلع تاذرب ليوازديا تغاطا ترع دالفا |[
 : باستكاتءاطارددرغشث ىتاد د ٍباَذعهبا دعار داك ىداوا

 ب هرهلاام نوردنالو نوح ال د اويلعنازاوفوأ اوحافاذاع وك

 ىلاسز لمسك ل وا ( رع لأ م)ر دكمب درا هسلياذخا ةعفدرد :دنتزواولتاك (اًوجاف)'

 نولغم ىراب دكر ك اور ر ديا افوو ماركاوتداءر هنم-رل هساباريساركا ىسكرت 1

 (برعلاة م ا رح ذسالا) هدنرلةحر ركتسع درتزا سر دنرارفورلزايارارقرله سلوا

 هيافوردياهنعتدهسلوا ب اءردموةرب (هجرت) ردشلوادراو ىئبرشثدح
 ناكتتراىزا ارزع !ًنالوان ,ولغم هنعثد

 باس ةندوادو قار ص ب كرتعم لكق ومهسوملموق

 ركتخ تيس لعن دوك يرق ودنا م:وزمدنووهنسام سابا( ىوب
 (قاقرإر دض_اىدر م هكردرادلق هلبارتسك (ضببإلو دكعذءاك ده كرعم هكيلكحت
 ىداريا هسرحت ال! هدنورريد هيهتستنالفا هكنارشر دّةبقو ىدرغمر دعجج

 ْنْرَو ىذيأ ةيدؤاذ بلس هدئلصا (بلسةيدواد) رددأضرادلق هخيأهل سهم رك
 | ىندواد هّللاةقلخ ترضخ لوا وسم هدواد هكراشزز ىدتلو اعدت نوحتا
 لس هعيرك( سوبل ةغئص ةانلعو] ىيدلا داما هلياىاير ميلعت ىهرز ادتبا
 (ىدوادهرز) نالاو رداعدم دهان يحن ى هتك ( ديدحلا هلانلاو): هكردسان“

 ريبعت تاسنّوم برعلا د:ء(هدئاك] رار ديا قالطا ههرزن اكوا مولعم ىلحتلاصتا
 ىراتم فاامماد هديدالا:نوناه نالوارمسمىبمهجنرت ةكردتلا ددع ىدينائلوا

 (ع) مدلناح رد هعربضمربو ىراناربققوتر دس ندسو ةردشغلوا هيسحت لذعس
 ىبابل هدكراعم ةكردسو قرب (هجرت) ٠ دوس هوز ىانإق قار زم تآناقلاك
 فتاضناتك وشرؤلواىدوادةرز هبخو غش كرلثا

 1 بضقلافظلار مت لمانالا فو دع“ بلئل اتت سور قوق ضدلا

 هقلغزو راك شار هلا ةززدكج امر ونذ ىراكذيذ دور دابا اي عقاةدنو(ضين)
 دالوذو رارولوا ننال بوكت دهن. راوبرت كرا زددكر اهزز نالوا ع( بل )ريد
 نب دراواز نمت لئاط- هيدرات دك دع رعبا (رغت) رواكفندةنساتعنر وتتذكر د يذ

 أ

 سس سس
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 سن ىلةعمرعشو هكربد معا نبا. نكسسجا ردشغلوا داشناهدنيغص برج

 « , باطخ نديا هلا راسفتسا نبوعامحا ناش..ب (هجنت ) ردكتي>ابر

 ْ باود+ ىاشاكس مربو ك.سارتسا نيسد رعوظ

 ١ :كلا ةعوا مان 8 با ذدكئامريغ معتم

 ردديلسا :هماقورظ (ةيعواز كلليؤستالب نورا ركت(باذكت)رددئاز(ام)

 هلاقداضلوق (هجرت) ردةي دمعمالر دعرك نأرذ :(باَّك )رداعو ىدرغم

 باك, فرظرت هرأ تةرقح سلوا ىرن رهد+اكس ندرلنامديازامخا

 نازحالا ريشعمّلاذن لسف .ب. .بارتضلاو ءاصهلا ىدلريص

 رولوا بولو ارداف ىرب رش هيريضو برح (هجرت) رديعج كروب صدلهغ(ريص)

 (ركمد) باح هليقروص هءازحا كسا زع اداعاهرومص

 . ويضغي موقلا ىلع يضعغانأو اوواجا دب ومهوخا مهاعدذاوقرتإا
 (ومه)هدنرخ كلوا عرصم رد هتفايرو دصه دباب شداتس ىتعاطا لاك كلركسع

 توعدروك ىعوق (هجرت) . ردترابع جب فس (مهوخا ) رولدا هم

 بي رقهرالئازادادهو ا لوا مز دبا شخ + بي رارؤلوا هقسدذلوا

 اوسغتنااملثم ىزحاي وقل . « اطظفاح تنك 5 يرغول ومه

 رددتاع هظفح يربعذ (اهلثم) ردقءاس يلثم ةكرد مه ىلصا بولوا هلص (ومه)

 |تداهش هلدا همم (بيعزرد هلي ر انتعا تعاج دارفا تديع ظفح ىدنأ 5

 ميلود رتضاح جينبغ رردنا ظذح. (هجرت) ؛ ىسهنامت مالم مكرديلم ام

 : بي رغهّق دانا ىرالزامرديا اذ دن دع ىلا

 اوبحنافقدصءاب (مهّقاباو دع ,مممامما هج دعقت م بز أوم 7

 لم اختر د همته دوعق كو داعد (دعتت ل) ب ولوا هدنربٍ د ةن مهتو مب( جإ)

 مد( تدب ىانعم) ردكعدنوسأياب ” ا ىرلانا ىرلثا رد هس ىن د لدا ف اقوأف

 يرانا رنا كرد امصأ عب ىرالغ وابرمضو برح مركسع مكيدليافصو

 بابراىخد ىراابابو رازوسملوا تادعأم هكايالي وءزاكنولنزاتوم كايلي دلك
 هبابا ىلعاف وردغا هكر دكمدراي دروتك هناندرادلو بيت هلد ,ودكردن دتقادص

 ا (هجرت) روةلؤارت وص هبال هب علال هددج-رت : نكلردعار

 ٌْ (يكبن) بيصخر د اجشو ق دصةرلئار در دم مهدي دوعق رانا ا ميكيرتردام

 ١ ١, برعلاهتناد نم دهعا فاسو ع مهلك ءادعالا ىلع يسدزالا ياا

 نال ينكر ٍدّدغل ىنددسا هللا نيسر ديما هل بق رودي لسهم دقات
 : 3“ ١ 0 8 : ب
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 تستام

 1< مل

 ريخ هب نخغ فو ذم( لها)ردراز اتم وإتمدخ لوا ,متاودهثنادبا ن ايعل اال ةةسم

 هلياماقسو هوسك ل ها مزب هك كلوقلا داصىن مهزي ىبرقا (ةجرت) ٠ رولذا
 . .(ركيدوطن) برع هكدتيا لج كنس دبا ىروابه تسخن اول

 تكوك قفالاف حالاماوكرا دو - « . انراذ نيفصناالا هللاىل

 ركستنجاو رجح مر < ءامىرلا دج ههحو هلئامرك ىذتهج ترضخ (هشثمإلا

 «ىدلي|لاسرا هي هبراحم ىرتشانيكلامفوك ىك اداب زو تي زعةيدلتاقم
 دي ىرصن نب دايز نيك ينعؤلا» ىصاقو ىلا ةسمعنن مشاه فوك كيا

 اف يفتت ناديمدليسغن نيت ىدنكت اذلاب فوك نشبو فوك ف درذ

 ديف ىسهكي لوا دمهشرمءان نبراع ندمازكباحصاتاداس فوك ثد هن ىدلبا

 ماهو ىدياراثمريوزخ مالسلا هيلغق داصريخ ىداهشودردبا لق هيغان

 نب عالكلاو ذهدنفرط هبواعمو عراب داو ا ديهشءاقرو نيلي دي نب هلئا دعو روت م
 ردتلواريما تريضح قو رليدنلوا ل25 ىريج حامصنب ثدرحو باطمنب عاطم

 ةعسر تبةاعم ىدشيانهنبررللا كر ايم ب هضيقو ىداركا لت هكيدلا هلئاقم
 ترصنو هيلغودك دلبا هله , رزوا نعتمد هلب هلأ جيقلاد كس ىدانوا ىنادمه

 ىددضكو ىدلودا ماشا راي دلوا هن دوكتسو» نولغم نيا دجلا هنندلر وعظ
 ىركيزويثنمدنلا ىدنك ريما تْرْضْخي م صك, لوا ىَحن ىدلب|مارآ اة دك

 توصرب نش راب ديد ريرهلا هلمأ هن هضكلواو ىداوا لوذذو لود ةمهنسك حبوا

 رطضم هيؤاعمهدك دلياتعزع هتعزه ماش ركشل هدذنقو شعث عولط غ ندالك

 || زب بودياهزيوآ راذصعم هرزوارلقارزه هليعلعت صاع نيورمح ىدلوا برطضمو
 «دئراةدلؤا راكبلط همللصو راي دليإ دابر بويدزر دبا توعد هققتح باك ى رلْزَس
 نوعا تزو ناعم راك هلراهعذ (ىذا) ىدلي اداشنا بهعطقول .ظان تريضدح
 ١ (ةجرت) ردعابشازملزاب فااردهلبواو ليهست( وكراد) رد لدا نك آن
 ردهدندخ رأن هزيسو هزب دي نوج ردي ولوا هاك_ةعاقا نيئصوب هديا عنم ادخ

 7 وك هدقافا

 نري[ هنزل ةباوح لماومكلابق د الامم تومتوااووت ناىلا

 نبد ىنذ داهج ىديارلربد هموحهروما ظعم ةدالصار ديرح لح (هموح)
 وهيرحاعززلوان دا دجزب ام زس ىعي هجضلوا ,. .(هعجرت) .٠ ردهظع ارتد نيب
 0 (رتآزجر) ١ ٠ برهمزكو ندءظعم كج قول ةزيسؤهزب

 باوصلاربخ ىتستنك نا: د ٠ ناحصانع لئاسلا اهيا

 نيم
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 ىذران كنا ب هرزوادارمىنادا سم نا ىك ديد نو ديا * مههرترب هكا
 ىدرد كَراباك نانلوإلازنا هيايبنا(بتك) ميظءتاكارب نوابولوا. ىدلفا بح
 أ ىلعا ةروس(همزال) رده بكب هلاسرو ءزج هكر دمريغص فك ئنبا دعاموريبك
 | ترضح اداوج هْئلاَوَس هنعدللا ىذر رذولا: عمرزوا. شك هلباراج هدي ريسَُت
 هغيحص ندا نوجا هللا ند تري ردئردزوب ياعم بتك هكراب دروس تلانمر

 ىدنومجيا هللا لياخو دهب ةيص رووا هسرداوم .هقيدصىللا:نوحناششو |||
 ههمالا ور يلرخاو + هللا ةفيلخ وزو ههللا ماك تارونو بولد ريو يب هيت نوا
 ندتارو هديح اه:دزنكن كل يرولواتردزوتئس هل يبدي هللا تمبح نار

 هغددع هنأ ارد روس هديارو دولا ب ,وةلوااطعا هغصضع نواهعاكت رض مدقم |

 ىدغلوا نانيجا فياض هتنمالسلا هيلع مدا ىندزاءةدددعرولداتردنذازو أ[
 | ىلاع بلطملا دبيج نبا م ىلعني . (هجرت) رولوإ دناعدلوا ددع هلي سد «راتديدأ|

 باو ماقملاو ءاولل]:لها.٠ دهب . بزكلا ريغ قظْدملا ىنلانو /

 بررعلا لك ىلعمانرصت نحت 2.3 ٠44
 .ميلستلا هيلع ميهاربا ماقماللا دهعمال (ماقم) ردغراس ليصفتدكف اخس (اول)
 تدب (بج) يدش! واو هيا: سمو سه شما راو ىرامرتم مدقرثا هدنانكرد
 وبا هكيريجس عمن كلمن ديا بكا ادني يرش تدب (هدئاغ) رديرل هدرب, كفي رمش
 هلباريب بد ىدليقةديشوب هلادوربو عاطنا مدقم لس زويجوا ند عبر ددعسات 1
 بوديازبلب هدبكد دليا برع ىيايعةلينن ىنمهدلاز هدنتوايصك سابع تريضح ادا
 هريغملا نم .ةعبب دزه ن دلي دهع بلاك نب ىجةودجع ىدلب !سككا ءافو هرذنمدقدلو|

 بوبدياا بك ١ هيلا يومي اننركي دولة اتا ش در قمل لاسر هخراو ةشيروويظ
 نيدونلاه ذو قور افو# نباي بوث تلاسسر ترياضح را رازولوا نايف بش لبا هيفاذم

 مسقت هجاد ىمو كه نسر هر# تزضج يحي ىديإزلر ديا ة كى طابق ءانبق |||
 هليتيو كنايهونبا ىئيدلوازئاج قغلوا ديدت هللاعس اعرش ىدرديا ديد
 يرمعبو ىسكي ناالابو عاسو# ةقيتع قيتعلا تنبلا ةجاميدو (تي) ردموكحت

 هدهيدرت موت بونلوا هو سكديدتمركج وا هددنسرب هديسابع نومأ تفالخف ||
 ىدنلوااسكا اتيدن ضاس هذياضمر رهشو-ىطابق هديحرربشو ايد. ىمزق أ

 هدريشوا»ن دنفرط نولولم ماكو يصمنيط الس هاك :ركساذهيس اع تلقا

 نالا كو هيسكت هماجهبسىرب تيسابع كار صانداذغب5 ةيلخ بودل |
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 أ تالا عتاو هلتاةمراركس راركت ( ىنعم) هيرارسكك مالو فلادعرذ هضسن ىتتذ
 قوح اريزر داكد ىراكل قاعكلك هرازراك هون ىعد نيساكد لقاع نس هدكنج

 ريشعم ةمعط ىس لج ىذا اه هش سكك ح هدياهلداةمدكمروزلوا عاجزا دْرمك
 ٍْ روما حلب ىدتبم (هجرت) راري دل دبات دوعر دمام ىداكم نسى دلوا

 1 نع ازسر) بهدك اس ماردتاد ىدعت ئتح» ىنماج دهب ف كسزلم هكنح

 ظ بتكلا. ىو اهرناتسو نحت دمي . باطما دبع باو ىلعانأ
 | (هللاتسب) هيعسق (واو) هدنان عرصمو « ردلصغم اقباس هلبا تاركلوا عاربصم
 ان تود ( حر وط ) ةتالشإ مرذتك هذهع راد هكردهمركم ٌهبعك

 (نيتلاو) هكردصوصخ هل دنكك ايا مسقهريغن ديلاعت قدح (هلءسم) ردشعا
 :ندءلاعتىقلاخ نوجا ناسنار ددوح هلع ركنأ ارترجلاتما(رسملاو) (نصعلاو)

 ردتيبلا بردارم ندر هكرولير يو باوج# ردلكداهةف درك ب وق مسق هدي
 ماما ةضوردو> اد + ردراشمروس داشنا مدقم ندهن دؤرو ىزحروب دوخا

 هبساك اس رقو ردشمي د رولواوغل هسلوا عقاو ناسل ىس ركف ريغ نم هديوون
 ىنيريخ هلياركذ ىباذخم ان هدعربشو ردتوقةدتغل نع( ةمهم) ىكهللاونار دكر
 ردع هن ذك اددقهكر د سوت( ىرب) ردعو جيوأ ردسقلعت هزطريشىنازجوهيوقت
 ردوغل ( ىمضكيا) ىدنلوا هيف نذّدهج ىيدلبا لاخداو سعلابو نيحاص
 ىضيدلوا قطان( مكناعاف وغللاب هلاك دخاؤيال) ردنبع هيداك هلمنظ قلواقداص
 هرززا ىرئابو ىلعو كاما سم صاردهدّةعدم جد (ىربو )ردوةعم هرزؤا

 ا قرافكر ولك مزال تراك ردلكد دربمعمن امسن أنو هاك اةسرولوا ثتاخ اردندع

 هسزاواقردقهرلتوركارداسك اانوماعطا ىنبك [سمةّرشعأبو ةَبقر قتع اخد
 تيولوا نوجا هللا كمظان تريضح ) هدنأق ) ردموصايلاوةم ن وك حج وأ

 ىنشاك ىحردشلوا عقاؤمدةلخاد كنب رش تس ىندالو هلجزارد.لهوحو ىرلقا

 نب ىلعدم ا دوجوز دات | دكه ب جاو همهرن دنازاهعك هناخ فاوظ دة رروس

 طباض هدام رانك اسنبعك يرت ةصقات ىدادحا ىتد ىربو «بلاطئلإ

 جاك هنعكى اشو رد وارمسم هلظملا دمع ق عاب .ومقا داو ويدير ةرا تلك وأ

 ىاني ( مظن) ىدنلوا تداعر هنسرتو لنهست ىطمض هللاتاساو: د دلو أ هعمد

 ميهاربأ هع دردر ديدالؤاو مذآ راكلموهي تبا طضقاردتتلبوا زكري قا همك
 ىسنز وءط "يل ريدر ا ىجد د ىنآ شي رقدإلا ىوق هن هرجو الع وبات

 قباني رغت ىدلب | ىيطح « هدواىفو بنود قا اح ىدبات ندا ركنا
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 االواهكر ذقن: فرخ هلا هي هسق ةطاع(الوا) رد اراد راؤرلا ذأ دب اطيشو أ

 هدنموهفمكعدللازارتزاسشخاكسزاما تاز كحا ىنعيودي دقت تش

 تاكىاهمياف_ (ةجيرت) ٠ رايديدردندنلدبق (نولعتفو.الكغ)(بلقناع) |
 بع زالوا اكس سي وجاف هسغو كتريغ  زازب لوا تدان هدنا ديمياك

 (ركيدرحر) 1

 بهللا ىد_مراض ىئييفو # برالان اان ىتولا قوعدت ىانا
 هدالوصخ هللانيدكف (برا) كن (اند) ردءوعةم كنوعدت نخّؤم (ىألا)

 “© ى> ردرحا ىئاضتقا تشو تحاح طارفا هستره د هلوا حيات هن مح

 ترا ت>احرش نكل رد ةجاح ٌبراره تعي رل ث ذو سكعلانال ةحاح برا لك

 ردةاطم تاس نكلر دديق الد براردةو تاواسم هدنراموهغماريز زالوا(
 هكردوب دا سم هدنولودب ردشاوا عياش ه«ةسانعم لمد اًةلطم برا ندسو هدأ

 ىنغلراك هل يح ىكن وء1منينوعلم بوند ىلغؤا كن: نالوا ضخ لح

 بدا ىل ىا نب هكتج ن دبا توعد نيس (هجيرت) ردهيلا- (واث) رددافا

 بهل ندنارقيج مكى يت هدسد ل دمزؤك
 بداود مياعلاو تاعدقا دع برسل ماجلا هنم هطخغ نم

 أطخا ندئسهدامدوطخ هليادتم مي دقت (هطخغ) ىراكنا ماهغتسا (ند)

 هلغلوا نعضتم ىس انعم كب رق زدةلعد اأطخا هكرذعراضم ندي ردض*
 هلباهل همم رمسك (ماجإ) رديا كي رك مك باس لواهدنم اهتم دكر هطخخ
 ني رحت مكى بل لوا تع (موجضم) كي دروليكو دل هلمهم (بفرسن ]ردن م
 هتيم فودييزاموا بيس هكب رش هئسك ىعيرولوا ريثت:متوُم نالنا هكرذبأ

 لقعهنسكلوا هسيا ىولعم ىعاوب كعكرهو رب مرول_نب نذيذلوأ هيون كنآ
 هسزولوا باطخركا(تلع) هلوا نو دو بدا ىب دكه يلد ركم عر ذر بداو

 تيدارلع لهادك هلباكل.دا ىللوا بيدا سد لذا نمت ؛1 مازن نس ىنعمأ
 هسكداصو د«تاورمدرهرولوال هب !ندمغبت ةلول (هجرت) رولوالقاعو
 بعت همكح مر ذاق 7 هكناف

 بلاك شر غليلق نءو د برالان ناوعلا برا ىف تسلا ٠
 ىليضغتدكلفاع (برا) هنئواهلئاممو هلباقم هللا تاعفددكرديرح عونرت (تاوع)
 رابضعيروأوا هنسانعم انمشب (كشرنغ) ردشغ د كفوذحم نامز ( لرلق) ر دباس
 هلبا سها ةغيصد#ب ردماكتمل وه (بلقثا) راي ديدردر دقم اوعدمر دمع فلا
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 تيس تتسم دوو تت
 1؟غ

 ترضح هدو دوا ىوعتم كن هيواعم ىس دنغأ ىئيدموق ةعمو كح هدنا كوادت
 ةياديسنا تردق ردنا ءيسدق توقاريززمبا لوبق هلباقم فر ضو برح لوا
 ىلع بانج تن ىلاهدنق ايس هغهج ىفاج ىداب ااغضا ىصصن هلي دثكو در داكد

 ْ ناعولعتلا تب رح (رعش)زدول ىلظم كر عش ىد دا دام اواشنا هدم ناوغ سن

 هنسانعم غرفه دنو ردح اغا (دوغ) (ةصقلا) رهاف سراوغلل ابلغنا ةعرئاض

 نديلظم هدنونو ردي ردارب كعُماَف (تاطس) ردكعد لصأ هلهض ( صاصم)
 فضور إيد عهقلوا هدضش ان كناو د تو امص ا ا .وددانع

 معي ردشوح ندقمفلو اداه سلطملادنع ىدياروك ذماسز ف ىدذنلوا

 اياد ا عا الو ىسغن أم لعت) كر دن واهلك انس فريبعت
 ىلطممال عرب هدرب ىحد ىطت ع تريضخح ع ىئدطارفن هلغراهواعم مالع

 هدنرب دقت ل رعغلا ىنلا مالغلا دوخانرذدرادأ ع كعدزتع رف كزص! لوا ب ولوا

 ماب لسا ريبسن كاع عم ماةطصم مالغْب (هجرت) ردضوع مال بولا

 ب برعريم باطما دبع لسن

 برتقافانح تمل تنكذ# © بدتتلا ييئلادبعلا اها ٠
 نديويع هكىجعديا تباجاهرب نانلوا توعدرهو ىجريو باو (بددنم)
 زدندشم هدام تدب رقز دع رك فل هكر دكعد لك د نيةباكت 7 د ا

 هد حده امورف ال داك ى ع عمت (هجرت) رولوانء دىلا برتدأ ىرب دقت

 غ0

 تداىت ىا همتان شاق قوساسووش اك

 باعت حارا لوفالاو دين بلكلا ب لكلا انيعا !اديوزةسسماف 22

 هكر دش غاوازيغصق هبا وخسرت 05 ريغصضت نادل ”ردصماداورا دوار دفطا نب ونت ١( دنرقرتا)
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 (بلكو) املا عافتتاو لامعتسا ىكى دا دلحنو راي دن ةردزلثوو“ تست! ثس |||
 قفين كفاك هدنالك ل يصوصخر دترشو ت دش دشزه لمالرْسك |
 ىلئكزاوج ع ديرولزا نالاكلارشاو دشا هكىككتسر وقع ىراكديدزؤذوم ||

 ودعرك ظ فل (اديور مجلهما) 4 نو ,وتللهم عي لاهما هدانعمو نّروداؤزرا

 ٍُى :راك د دكد ءوكماللا نكا انس( تاكا )د دهدافا نتلق كتلهض تدو دعم ندرتتطق

 زك و ةدكد لاق ازب ىاذللا ناطيشاربة حت ءرزوا ىىدآ لاق (هس رغإلرلتاونج

 بونلدا حرطو عطق إ تان نسوق ىل#4لو أ: ليرج هدنعوقو' هنسءرس لك
 ر در صم هدرعس ات ضعد ىو دبا قول 2 ناكن دنمدا 1 نيظنالؤل قازن دولا

 زدموس ع ةرزوا عام سائح ىزاظفل كن وكو كن وكن اللا ىراكرت هكردسع



 1ك

 | نو.-اذا لذاغنو منا دلا بوقان هفطل , اطالوءقشغو لع ىكنوتلا هدي هفاك

 مزال ىببارحا هيعرش روما تاس قاما هيعالمو ةمطالمو توخاوب تقلا

 بولوا فاكشو ههذاك هن هرو.”لاو> او هيئابر ماكحا الاودي ردو درا[ نالوا

 ميك اك ىد (هحر) رداكد لاء اهدوّةح ىرايتخا هعدت هلق رطرب ْ

 را ندمهذ ىعسلو اردعكو »ب رولوا خام در دولدارو رخم همفطأ

 برذاو لب وال اهدعب ىنةيتساف دهب ةيقاستوملا حابر ك يلع ته

 (الواذخا )دكر دتدش لاه دحوم (لبد) ىصلجاص بولي ريواص هلا (هنيفاس)

 دواي كن اريقف بولا ىف حاام هلرل ه5 هدر هلم( برح) هس أعم دي دش شطن |

 هكبرزوا كاس (ىسانعم كّ) ردنورعم هنساذعم شو مده لماعاكنازا

 تجر هزب بوديا تك ج ىبك ل عسل مين سب ىدليا رشنراكزور نك الاله

 راؤرل :سك هن د قدح هنلوا تدشدك هللااةباو كرت ىزب ىج هلواىدلواهمربو |[
 هدهيراحو كن ,دنكولد مليا 0و مدزف» هرخاذا

 زامؤرانرلل ١ كراور مغ بورا تومداب (هجر) ر ش ارشادات مدعو اه ظ

 رد خر راو متس كنار رلاق كاس ||
 باطما صاصم قدوعريش نم 43 بسناملاىل رعلا مالغلاانأ :

 ارداصاباطخ اك اهدك دلي ا لتق ئيرح نالوا ىبءهدركداز اديعكنهيواعمرعشول
 راب رش هيد رح هر و اعمدكرب دهدمد وتف باك ورتكحم معانبا (هبقنم) هكر دس

 مزال كنااكس رك ا <هرادوراقاك او هما ضر عتدي ىلع نيم د هكيدر ديا تددو

 ىدرديا بنود درو روك نبىد اوان نكمرك اهئ ووك هني زوالا اهساأ ظ

 ميمرولوا كد هريما بانجانا هي هلغلوارداببو عيصم تب انتي رح ن كسا ْ
 م ا للا ْ

 ردةوب ىدعم ه:سكرولوا لذ اةماكس ىداحو ةرداكد ىلع كلو ىلع بوديا بيغرت |[
 ىخاص مارب نسرولو اب بلاركاردكتسن ادضردمتقو كتعاضتتوةزونه كس

 لصيف ىدرماوب نوسناول هِءاَغ تروص نامه لكد مزال كا لةةنيسرولوا :

 نيهلبا لك وولك ضخ هدكدليا بنو د هسرولوا بلامئواركا اراضةرولوب ٍْ

 ثياهدا#رب »+ بولوارورخم هئداخلاو م مارباودر ديادازا ا نسون درولوا شمال وا ١

 يدلباةلباقم هئيانج وي بلاط ىلاني ىلع نرض> +بزامم عيش بلاغلا هللا ١

 م اهدليارشعت م وو بودنات تكرح هجين : رحربل دريمات رضع ||

 ىءدد هلوبورخ دوخابو كلامت .هكعد ناما ان د د هل ريض دق نيح نيعهي دياتك
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 تغادر باتشت اريشعم هديا ناتربإ ىف ا هك دن وسو ةمرح

 .. ىبرعلا ئططملا ىعتاولا تلا دعب دب يسنلا ىف ساذلا ىلعاو ىلعانأ

 هنغدللا ىضر ىلع هدنسهجلا ىذئرغ كندي رعه ةنسىجغ ديزووا (همقنم)
 ريما تزضح هدك دلي ا عقرش هن هلتاقمو هلباقمددلحم مان نعْدَص هيواعم هئنرلب انج

 نوكر هدكىدلي|نييعترادرسرب هني بره بويا فص ى ذب ئيركسع ىدنك
 تتنوعم ليمكتو تةتارتشا ذدهيكاك تبونزب هدهتفد بويا ةيراحت هقئاطرب

 لدهمر# ٌءرغىدلبقك ول ىديؤي ركشل نويلباةريظناك | ىتدةيو اعمرله ديا

 ىدلياريخأتو كرت ىبرحهدمرحم ٌءرغ ىضنرم بانج بولوا كنج نوكره
 ىح راسن نب ديرو قاط متاح ب ىدع# ريما تريضح هد.ةدلوارهش فصنان

 ||  تلالد هّياده ٌقدرط هب هيو اعم ىرا هنسكض عدو « ىععدانزو + در نب ثيشو
 تدوعنولوان كمي ىدليالاسرانو<ا كدا ت هدنو تدصودبا نحوريخو
 حالص مالسا لها ىا دك دروس ريما ترمضح دب ىذلوا مات مر نوجرلي دلي ا
 سيد# ىداواريذب هصتن مهري اتى اناضق مدليا فقؤن هكر ديارب هلي ديما لاح
 .ىيدياهلبا عاش (انا) ىدلي اداشنا ىب هعطتونوند كلوا امهمورضاح هيرمضو برح

 ندهيو.ددادجا مشاهر دراو صقان سان هدنتايم ىلعاهلا( ىلع) ر دش«. يس
 ىبتا( مشاه) ر دور ىعماردمثاهنببلطملا دبعنب هللادبع نب دكر د يفكيا
 (ةجرت) ردندتهج ىئيدلواّق داعماعطادلادبرث ىعيماشه هناجر تدم نارئاز

 بداو لضفاب هركصن درع اهىن لوادهب ميسالعا كنولج هدمه مب ىلعنب
 2 هذلانماوارواصلخ ادنم *+ هفطالمىمهرعىذل لق

 لصتمريعذ ىلوعغمور ديلعاذ هفطالمدك كعدىدنا الارددلاهبعم عدت: (رغ )أ
 رذعج (قاروا) هيمامفتسا (نم) رددارم هتغد رفورو رغم هكرد داع هيىدلا

 ىكا قاربدو هةيححص ىرزو سس ردتغا جد هلرل هكذو هلبارإءيصرسك قرو ىدرغم

 هسخولر دنو أ نزو قؤغليف عجب ىدناوا هيعسقرو نونا ىد دن د كسبوديا

 (هدئاف) راريدقرو هنز كسور دكعدر)هقاىل دكس عي ةيؤورضم هارد ىءاذعم
 قرومو رودمئديا ىكىك دركح امرخىرب ندك اصذنامز .هرد لالا ىف
 5 ركض ردند هصوراف تائسح هد هيمالسا تلود قعليف كس بريض تولوا

 رذير هدركسم## يمت كناهقف ىلاثما ىطقالو كرك ى ني دنلوا حيقنت هدديوما

 ىنويورضم مهازدك ةيوس هيهنسكن دياردرغم ىيدنكىنفطل مد ( ىوجغم)
 .هترن اقح رد خصم ىا ارب هنةطالم كم دلو | ىنعي زول هديا هضالتخ ميك ندنؤتلا
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  يريصول ىجرلي دي دروأنب اب نباغأ كغ نه :ندنراصما لإ لوارازضيرونلوا |
 مكنم ريغ ميج فرح مهمالقا + تك تام طخللا روس نيدتاكسلاو م ردع دأ
 تبييكجن هبلوا ديدشيكا ردزيل حر يتعب قسوتها هلم نوكس (نالإ
 باغيالن ال (اياغبال نأ ) هنبانجم جواوراكر البا هبعموب دقت :(يارغ) ىدرولوا

 يك ركمكرولوا كي دمدر دسك جوا نوي قماعليق نيغقاز زمر دهدن زيدقت
 ا د*ينوساوا بياع قرود دروليرب ١ ْنِذ هضِيق هكدياش ةلكلك تسار

 :قارمملغاوارود ندوض,ةرومد لوا عم يدا د(اناعي) هلبا هل مهم ١

 كمدمدليا ديبشتن وحيا قمامأوا ريقدتو بورخابيعويد شا لكد هناداتسا

 اما هدواوامدمرهت تسدع يدنه ةزينِلدايخد . (هجحرت) . رولوا
 باسرديا ينايغط لهاو

 2 0 نم ب ا 5 موب لك ةبتكلاهيدقا

 اردككد عيرويم يك قوسا هدانعمو نزودلاواو هامل ههمللا تم (دوذا)

 أ رديبكاسواجت دعق هكقاطم لوعفم كنلعت تمرض !(باهتلا)ركسع(هبدتك )
 هك مهزينولا (هجت)' ردزيبع انور ؛دلكد مزال كإارب دقت بوتلد نسد |

 باري فروتل بجو كنج شدا هروب مرايا باكر شا ه صن نوكر ه 7

 اان ةيلاوجيب 3 اوباطول ومركر يشم نوحو

 (كاهن) لام نانلا نددرُ ةكمب انج (تدذغ) ردز/ اج دءاباازدش . (اوميك)
 «شثملا ىخاز طا هوركري نما دملابد 1 (هجرت) رد هن سانعمانمغي حب كن

 بايدحاوت ردايهم هتاراغ هلا تينع

 اناءالاو اهيف لاخلا لاوس دع اناث اارذ- نم نوضيالو

 |ةيدنكم هب قفا صالخ ندنزارتجا كتوموب (هجنت) عوجر(بالا)

 بايتص رودس الدار ازدولامنيتساهدازع
 ب ااهضاولاسيلم .تدخادا. دع ارانلصاو ,ددهتلا كنعع دف

 | لص ميبللا) قحردكمد نابولوانانربرذ ما: نديلص (لدا) فوخ (ددهت)

 (تدخ) ردا نصت ىماف كرد دوا يغكلو ىهن كج( ةيلصت) دنا (ةولص

 اىسنوح (ىعم) ىيناوا دق نوح انزو: (اهلانابت (ْ كعدى دن ' سس أ

 ؛شنآ بواوارهاظ ىرسس سيطولا ئج بودي كلر: فوخ نامهزايا صالخرذد
 نينرربو هسرلا تودع, ونب تآ هنجماكنآىك دنكه دئنقو قارتحا تدك يزع
 شتا تاب اةث هللا كرت وخورد (ةجتن نيسزولا هر سيكا ونايف
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 ظ أ لينة واغسما يي د تا نو ينوي
 ئداضق:كقن رالتاقف 'قاه تي رؤعلا+ ىادتّريكح لذا نعل ك9 قارب قلل

 ىّتانءاوع ةلحر وضمن اة خول كلن انك د لها 'ةاوعدو فور 5 ْ
 | لتاقم : عاطل هزل ين ون ةدكثزج ناهنغركأ ريتال لطم لغتك
 شبا الا توكس لن ىلا وب د.د: ثؤلذا "تلا ننت#“ ةيواعم دك ديادكدردنا

 ا يب راب ئاغت ةلشحوور ذلكم د3: كأي وس كو ْ

 « ىادلادلو شر لسى لقال ئدعت ناوهقخل دز نيتي في ودق نإ دق ى زي

 قلو اوك ى رعشو قطن لح تارضتعل نزلت دؤع ىدملو| داب ,ىاريذب هكريدروك

 لواهريرحن ىانثاهكو ديفاكى بلغمكسك كل ةدلبإ لاو: قتاكناس رق(يىسانعم)
 ضعب ( ريذت) ردكعد:نيسروواص قريبكعابو باهشب نس ىئثان ندنباهتلا يس

 راوي دروس هزني رلثرا .ىج هكردن دالك, ندبا نارود ةينرازابلا يدع ويم ارق
 هرظانم ةرزولا :نولافو كصوت دكر ينك عبطلا ظيلغو دلال نشخ ةصضو

 هثس هكتنو لضاوءهنفطل هع وع او ل سططسر قكد كلم وقل نط ضب زعتو

 رولق جلا ةرلي نكت هس كلل زا رن ذيارمفكت هلنا لح دك هرمشت:نيدلو | ىلداح مهيف
 عقاو هج ”[تفر دارا نيكسك, ناخذ هبا جراكوم دنع ريف و كريما ت تريذح

 ْئئدادإ واب قرف رق كفهناشن وزادت نما لوا: ندد اك ىرلق دري روس .لدرفاكم غاو نم

 ا مالكذ نددجو ماننه غمردند لق نيئموملا نم عشا ن . مو هللا لمسح ردو هاظ

. 

 هكهنسكوب .ونادا جوز اعلقبلاعورلاتنتإ كر ىنلوا ليو يمسلوا ارداص رشد

 غي دلو ا ىلاعت قب يقي ىفاكه لوا نش هوزوك تدسرت/اصو يصحب ىلشا مالساو نيد

 زان |: ىلاعت .قلاخ ل اغتنسا غاهيا ىداَنع 0م دمع فكم هللا نسدلا )زول

 تريضدر دناسع لمد عامزب ودرب اسبح يدتسهنيرطو ركن

 مي فاكو بهاو هلي رطوبلاغّمو لايتم ىعد نديرو مل ىداىع ىند كمطان

 (اراكالعاخنأ» )) (نونعؤبإ مدعلا تيدح قاض .رابكعدرربلا ا

 بابحا ىازدوفاكلاكب م مرا م غتوادخ . (هجض) ١ 'كوانانؤع' يدع 7

 غطا / ل( *.لز -. بانر ءدكنح يفصح

 “٠ اراغتالت ا هلازغ'تددش-.ده -ندل طنا امرك هرهماوا © ظ
 ردود عك طخ ره دنول ولزدوو رغف هياثعمو ىدهدنك 0:

 تيشناكا ئسألعا ةلزامارززممكو دلما هدةشاغ (طخل ْن دقوطغم هرزداكيلغأ]]
 رول 1س ا م
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 (ماما) ىدلواناداشدردرسم دب نارك هديدو نادنخ بل سد ران درو. دحصع»

 ىرب هر دشلو ا عقاوهركىبا ىسمدامتوخا ديقع كريد هداعمالا بيذبتىووت
 به (هجرت) . ىدنلواركذ. هكردمدهنيدم ىضكاورو نيرجاهملانينهد هكم
 بايتراىيديان دنان الب زج ارو دص ,يك# ىتلشا درة كنازانوانالب مكزسرولم

 بضعو برضب هيضرامويلا د بهدلاك نيم او دالاىفاص
 ىياذن ههبج نكلردلمعتسم هنسانعمنلا ىنعيدهبج هجر كس !(نيبج) |

 لاهم نيمج وني نيبج رولوا ىس هببجربو ىدبحب ىياذت هنسكرب رهدكر ديفرط
 ىييج ردصلاخ ميس ىااب مسج  (هجرت) ٠ ردرهاظىأم كرعشو *روميد
 باتش هدخساضر هارع رادأ مةيس لس يبه دن روح

 بكللادنع ىريراو< سدل دع برعلانم برامالغبريض
 بهنلاكماس- نم برضل تدثاف

 ىلارعا كيقناس لوسو ىخد بصنو عفرو لدب ندقباس برض هلبارح ( برعض)

 ىل رع يسن هكرايرهش(برع) هيرحت لها و لقاعهد زو نشح (برا) دسك
 ىبرعنا مادا (هدئاف)ر دكع دديدانناك اس هكلبز دلكد يجب كن ؟بارعارولك
 قّتف نم لقا) هدريغص عماج ىيدليارو وظن دليعع+ا ترض كلبا اكن هيبا

 تعاشاب بش ناطق-نب برعي هدعبهعردتداب هليثيدح ( ليغعسا ىف رعلا نا سالأد
 خم ىلوا (راوخ )رز ديداةحاو دالوا ِكْنآ هياكلاب راتمع هكردشلوا نامل

 روسو ىري هك ققروق ىعي تسس ردوس هغلابم كلعاف لمهم ىرخأو
 رذيتغص كمالغ ىدنلوا دقت نوحانزو نكس, اراوخي ىرب سلر ديدض

 || ندرايريبخ هدازغوبو « ردك<ديق نالوا بكت لاكرديتعن كماسنح (بهللاك]
 رداةطصمّل أب _عنبا برض .(هجرت)  ردشاوالوتةمىدوه يدان اسقط
 لوا تدان هغيت بريط# بام نود جدت برعض زكر وكر دةطاخ قر هرذ- لبق
 ' (رخكقطن) بائتحا هعا كسيادرمه

 ايش ديس ءاعملا ىدل دي قيسدحو كلما نيفكيس
 رست ىِك قامو قر ريد تدح هغلوا نيكسكو فرط نيكسكسص دع
 نالوا ماش كلم هد نيد رعشو ا ردب رح (اهه) ْردلمعتسمهدنسهلوةعم

 هت اقمد دب امم هيواعم هوما ترضح نوجب ( هبقثم ) ردياطخ هي ةيواعم
 لعيب ىف ىنامص يراصناو رعنيرشب ىد ىضترم ترض يدليا داره
 فض مس تحصن هي هيواعم ىرل هنسك مان ىبب ر نب ثيشو ىفادمهسيقتبا
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 تلاحوب نولوا شكا ناصةقت ن الاج ةمزالو بو ديااط> هدنتمكح قاطم
 كاك تود نفي ذاوا مزمن دصياقت ىلاثماك نوب عر دترقلاخ بيعو تره ولا نام

 ةملكت وليش ساو علخ بولواررةم كرس (رغكى ذل ته .دمكيديدر د قطان
 نابع ندنساكم ىرثاك تب ريث أن هتوهثذم تلظ نورد ندتوج مكي دلازاغآ

 دعيمدنا بوذياه يلق هرخربو رادورهبهلبامالسا لوبقوديرارقا مدن امه بولوا
 راهظا دصرتمو دع ارحا نكما امهم ىنهيدجأ تعب رش فيلاكت ىدلزعلا

 رب لداع دهاشرهب ماعىح ل اويزشبايعا ردقلطم باع (هجحر) ىذااهمتاو

 ْ باَكَن ديال ورنندق>

 بسلا دينيس روربال» نه. بذك لوقال لعب رككو
 تدروز نالوا راسك (روزيإ) ردىنلاب قو>افوذ وعم (لعي)

 وأد نالوا هدئزو وحو وحس (ٌديإ ردكعد ب ب ذك نيد رت ع ورب هكردعراضم

 رديشانىدتلوااقباىمسرامالعاهلغموا ىؤاو ىلساردءل.حو نكمل راك ديردصم

 تاعو دالواول محو ركم ةدامسأ هك ريسرولم 2 هلج (يىوجقم ( راشعد ىجد

 ىديالكد نالد نههروك ذمتوخا نالوا هدعب متيهليا مالسلا هيلعربمغيد
 داع كعد رد هلمح ردلكد 0 قددلا بس ىاوعد ٌكنسراذ هكردكعد

 كتالطازوخا كمال_لا هيلعريمغيب هنيدنك ىظان ترضح (حتف) اردو
 لايك مدئانمر انا هللاني راهم هدهزوثمة سس دمه ذر شق لاسدكزدول ىهدتو
 دةعتوخا هئيزرب رب وبدن وسأل قالماون روسأوا عق ةرفالتخافونل اوداحتل

 مدقمهدشرت ماحرالا ىودورهلوا ثراو هّسٍرلرب ردح رم قفا قو ارانقلا

 تد د !(ضعسىلوأ مهضعن ماحرالا واواو)هدقدنلواتدوعن دنس ازغز دءاتكو هلوا

 ندراصناو نب رحاهم دي ىدنلوا عطق ثاريم مكح هدتوحا لواوإ كورت ىس هع ا

 سمن ددع ىللازو هدئااور نضعلو رن شد قردرل دتسك نالوا توخا دقع

 ريبز نب بعصم « ىديش غار دارب ليا تماصلا نب ةداصدت ىه ونا عراب ديأ سدت

 ناععفوع نءنجرلا دمع +هلءا صاقو ىلإ ني دعس ةحلط و لداهثراح ندبز

 2 | ىسراف ناس ىر ا غر ذوبان هليادوغسم ننال دج نيذاعم هلنانيرونلاىذ

 وخا رغأةكرمبا تن اور ن درعا ىئددرت /«رايدلبةتوخادنو دقعانكواذك

 يرسم تينياب راش هغلعا ههحو هللا مركربمات ضخ ةدقدلو ماع

 ترضحى ديدر دن ىهجوزكي دروس مور ئددتوخا رعا نالوا داحتاو تلا

 متسع ترخآو ادد مم نس 4 هرخالاو اندلاىف ىنا تناهءجدت لاسر

2 
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 نتائج قرع نكيغو :تجاس هقفليق حمس يو لماش ةضازغعاوزهاوج |
 ىسماواذازب ا صج ءركذم عج يزالاقع ةفيضوءزدئو عا داق ئلومث هبةفاتم |

 كن. ريثانخ .هيدقلا هيلع تلاشو ترضخ جد. اورو زو تاروت نددتواعم |
/ 

| 

 (قمهناؤزك ذا لارا قداع) كة ريبكوي سف: ىئيداوازوك ذههدئاصف ىغكبا

 تروح هللا حالنا هيثم وا دروبرو دي ردشقاواذارا ةديي سلا
 ىرلد انج هللا خور ترنطحوو هيمان تان هصئاباطخب ةيضلاهيلعتلآسر |

 حوررولك(طيلقواف) هزسابير قو مرديكس دكت ديد همال.بلا مهلعو هيلع نيراوح
 ةرويأ خشم يبا ىو فراك ديد هي ودنكهكلم رد وسن دنكلي رن كدج هكردةالا |

 ةرزمضح هلا ( طيلقراف) نديمووةم(ىوب جفدالا وهنا ) مكر دشمدو ود |
 نيانو ءردكع دقراف ىنس طاب لبا ئشاتعمو «ردداىم هرقل هلع تار |
 ةنقنم) ردزوطسم هدتالصفم ىنيهنلوا داربا:ىري نركذ ىح دم دعو هدرالجخأ
 ريقف راش هبا نضخعتوبب ناناوا بصن.موو قورطب ند اراض ديدانص (هبسع ظ
 ,توراو هن هناذقي زاب هلدسج كليااضتقا ىاقآلم كريمذ مسكت ةدازهقتسه ظ
 'تءارإ هريقفوت..بورؤتكل يا برع مجمريو دنسانا تييعص سل ىوازب ْ
 ةولصلا هيلع ىويب تقصو نكر روناوا ترض هر وك ثيحب هدود دعشم ه:عض ومو

 لجان نم دهشان وودي هو دلو ا داق ذئب دز اجود ىلعرب هراكشا غي داو ا مالشلاو
 انك شى موقا هنالناكى وهو ىدعن قا نهنا تلة ىلا اههالئاقحرصو
 اقر اص جبملاع ويس قولساو.ةمهتتلاو قطعا .ىسومب: سومابلانال همغئانذخا

 دز دوو ىلاوجا قافا هن وسع فاضواوي ,بو دبات ءارقهييإدنك «هرخا ىل

 مود ىكليديارث إس م ذمكي ديذ ردنرارطضا بيس هراتج دبا تااسررارفا ْمَدِع
 نك يدلي انايمرد تناكسارفارب نيرادو ردم فارتعاود ردد وعزم هص وصخ

 ناهجو ٍناجو سنا ت قا ةيئاهن تاع كليو نايملاع تجر ةدهملاكم ىاوشب
 ىديشايارارقاوداربانوبلوا ىدقتعمهدعقاو دوخابواماركا' مريقفو نغيبلتا |

 | ةلزتم بتكمدتسول (هتكل) ردة خد لاو غازي زث دنوتعا نيلي كوقعلا ىوذ |

 | دع ةدلطعذ ف زوقط:ن دئارا رفع كتاروردراو.تواشا هنسلوا ىرالزركذأ

 | قركححي ن دايت باّوووهمدنوال ف ف مركمو رب نوان دنوؤس ىكتشتو |

 يزيد > رم < 0 ا ويعب يبي

 تيسود#نايملاءتِ+حر اةلطم هكمدليا ضرعىب ىلتع باوجوب يد ىعاد دمع |
 هضاخ ىثعن نكما هماع تهز ىدؤدشو كن هنسكن الوانيادزن ىازشأم تةلخ
 ردرهاظ ىيدلوا تروم أ هنسأأع ناسك ىلفاديقم هلرادةمرب بولو ا



 ظ انك
 تس دنت

 | ةصر ,ك تياج مدهع مراد دا + هيدا حاد باظملا دبع نام ىبعنب (هحجت)
 (رازجر) ٠ .. برهزولواراعككرودغَفو ةزولوازبخن م بسح صقن

 ش نسخو ذو ةوطدتو ذ نذل عم 5 فباظملا دمعْنباو قعانا

 : يىديشلوا عف داو (بضعود) هدرز , ( بسواد ) طقذ هدقاس ماعلا ثدي ولأ

 | هساوا روطسم ام 5 , رهيذهداعخ ىد ىداور وك نهى دهذمدقتم ثدي لوا عوتتمو

 لج نددت هد يي اعلا داو واو (مكيقو قدكرل | 1

 ركل وايانلا قلب قلي نما بها)انرقتنقالاذاضرق |
 عارضم راد هنا :ةسرازب ارب هاله حر دؤرانسخه نارا قحج هكو درسه هلق (نرق)
 | (قعنم)و دشلوا عاف (بطعلا)دنزب(ب .ركلا)طقف ىدلياىبشاس رق ماعلا قاب |
 ١ نالؤا قال اكن راكذ تداخو ناه ةدنثقو تنزاقم د ةئدكت الو اني , راك ْ

 نعانا بلاغ د ىونعمو يواوض هتبل اوولوا فداصت هتقشمو غوهتوم هد

 مك# نعتو فوخ مزمكح نرامممسلوا همعوح (هجر) رد سمر د

 ١ (نكس رخو د ايراد تركو توتاك ا زوشيزياهكان نر وشوربأ

 رتل اهطضملا ىلا خا" - دي كتاطملاد دعى او ىلعانا

 ظ رات ىكافطصمردتغل ىد هلبأب هم د دوخا.و ميخيهدي زك( بنهتم

 | هرزوا قاوا:تاوح هي ىراد ناو ةرئإ اةنسماوغومت رعشوتو عر داذعنم مه ظ

 | تنعبوا هادا عرضمهكردءارتسم شوو د ىزحتر كنآو ردهم فانزودقض | ظ
 | اههيفجل ارا اقع مكسلكو هد رغشولو دس رقهدراوههلباىولعتس نالوا مدقم |

 | نسنلادتعول درعلا الغل انا ولع ائديا تسقا جدو زارا ىلا اوج كقناسرعشلوا |

 | ترمضلل « نضغلا دنع ىزدلانرثتلا لةقاوده شح نع بذاو ىؤاز اؤخىجا|| 1

 ةالررامخع (زحرول) باف ابر كت نكن اءشنأ نه ع تصتاديدشلا ع نعطلاوأ |

 تددبح 11 !ىخ ددسن ع دنرلذ ةهرهش كد رغدالواقعيىل رع صلاحو عم دع ننعم

 نبأ عقل ن (هجرت) ردا كيدفلاتن افا هذا هع فمات تدنن
 بانل اعرتمغيب ناهجرفتو داد وق بارطد ىان اطل ادع

 بتكلاى ءاهسلا بر هش ١ باغدقنملاعلا برلؤسر, 40 ©

 وَذندرلا :أرغا قفورعم ةكردر اح ىد ىتفأو عفوو لدن ندين هل ةلنأ 2 ع وع)

 | ىبسو ىل كم ع ءاخاريَر رددانع هلناك ء ومس امادكر لالا قد «رغمو دعنج (نيملاع)

 : هكودصنسو ع كلغ هش دودو كعناض خد ماع 'هلئزو لوائبك ىييذلؤا

 3 نو آ .

 ش1
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 بجاو ىاضةر ديا لواهلةدص برمض هك دي بلاغ مالغركج همك هزس ثنو
  3بك انملاو تاماهلا قلافو ٠ ئاتكلا مةاق هي جلا . ب .

 كدكنم (بكانم) 2 وك ل قعد ريم ا يا ىدرعم ردعج - (تاماه)

 ”نايعا نيعوريبكم افق ىد رغمر ديعجس درو بكا انم( 5اخ) رازوموار دعج 31

 ردك د ركاسع هدانعمو نرورديعج كلوليتت ب: ا مدحو يل دير

 مديأ ظدح .قرلسا هلكب ا: د ككرانم ىهكى رس لدار دبا بشل محرق

 (ركيدزحر) فىهاو نويعد

 باورلاو تاماهلا لاف نم + بازحالار شاعم مكلاذه
 كن هدر (باقر) رددا ص ا هليبق ريس هكرا مرو باطخ هتماص(نيركذع)

 حيل (هجر) رديادا ع نيرايدنكر د ىتعدبا قس (قلاف ) دديعج

 ناذكن درك باقم هززوازنكّشاب راد ىري + بازحا زمشعم ىاهزس ردماغمرا

 نأملاو تومللاواسب ساو بارضلاو نءطالاولهتساف

  0ةطرو كرد سما يهتم سمسم

 كلك .(هجرت ) .رولو التاق او لوتقم هتبلاز ارا ىلاغردعوجر هكبأم ابو توم
 باترن كيديا هنو« ىاجن دلزنم تعارضش مر طاح كلوا هريشعت برضؤرتتن ءطوب

 ةمشمسملا

 باهولا د>اولا رن وعن د ناذعلا ىلإ قيس عريص

 ىرهلنانوعب مدضةردوب د]ئ تاتشتا ا غبت هبا ذعْك رد ىزسهري د ثريا (هجرت)

 *« بلطملا دمع نباو ىلعانا (ركيدزجر). . باهل و

 ترومملا نم مىقةالربخ توملاو إ بيست نع بداو ارامذ ى

 قدحال هداه جدا 8 ركضت دنولو قدام هلمعل لوا خصم ند 0ك

 اياطخ هب ىرببخ قطا ىلا نبا عيبا ىررعشو ءليص وصخ ردك رك هسا ا

 نب ئح (هيقنم) ىدبأ ىب هاش كءسهعلق صون دنءالقرييش هكر دثاوارداص

 هيفص ا ىديأ ىمهحور كن هناك ىلعوا دوب نم عييزهيغص يراك بطخلا

 ئرد# بوديأ هدهاثم ىلورت نيس ه نس ىدنكك يافا ن دناعمأ هداؤر بشرب

 وزر اواىمهحوكتم كمالسالا ناطاغب نس هلباو ىسد هناك ىدلدأ ىلقن هي هناك
 ب ىدنأ سمرارف ىفار طا كيزوك هدةدلوا بيدأتنز همطلوب دل دابا لايخو

 نوراد ترم هكرلد درس حفرتو ذا ىلهيغص ئراسالا نيب هدريبخ مضاعقاو

 (ىامد)تم رحو قح (رام در ونلواعاشا نوعان زوىفان فا (انا)ردندنلست

 يدرارت اردب رشر دكمب د+ر ب ديا عنم(بذا) رد هئسانعم ماحس ةكردرا ونس د ىع هضسلا
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 تاذو مشاه هدقدراو هنشان ىديىدلك هيايدبلطملادبع ندرلناو وزى

 تالت دزتي اهديتيرت كنا بدروجج سم سلا و عرب هدنعما ناطم بودي

 ىدلوب ترهشوبد بلطملا دبعن دوج ىئي دنلوا نط ىبمهدي رختر دة هلكلبا

 || كنا هكملها لغم نك 1 هدهئمدم كد هنشانىديبو بولوا دلوملا قدماربت

 ىرس كوم ضد هيل بيسرد هيدش (ىعبا)ىديا رزلس نغي دلواهداز مشاه

 دانهدوعش :ونىلاطوناى رديريما تريضح هي رديسلك هياندهدلا- ىتيدلؤا ضاسإ

 ىبخاص ميظعناش بلطالا دبع ب رعلا نيناريز ىدلبا تيسن هرلثا بدنك ب ويلا
 تيس : ىنيدنكاكا هلوهجووب ىد تلاسر ترضح هد نيخ> ٌةوِزْغ ىدح +« ىديأ

 (توطس:) - + بلطملا دمع نباانا ده بذكال ىبئلاانا.. * رروبب هكردشلا

 هنسانعم رصانو لح هليأ همعم رمسكو هلو معجدقت(بضع )ردد انزو

 بساصو لاب هن بلطملا دتعنبا م ىلعني (مجرت): , ردشمران ىرجا خد
 بضع فيسو هج

 تعدم هنف سل زعتس نم .* . بونلا نايصعو برا ف تيدغ) .:
 مدئلادغ ْس ردلوج# ىذامردتعن ىخد لمهم هدلاذ ردهلرا هم *(تبدع)

 ردو هلداأت' ىدرغم رداءالبو بتانصم دكهتسا عم ىئاونزدعج ( بون ر دكعد

 تاداس ةعلزكا ىعب ميهدا از بلطملادبعنب ( مالك دالخال رب( هيعسقو)

 كارا تال دئادمو هليأ لادجو كدجو برضو ٍبرح نك دن دالوا سي رق رق

 تأشن هدتزع تدب ربو م هتفانش روربب ]د رط ريم داو رهق ىرلث اه كنرلن ا يصع

 55 زذقو ه:سكرروكىزدك قلنا ثيرباعطقهدنادكحدروك تدنزت رزقا

 بعشنزلواكم دتزعئناخ د بو هلي ااًرغردحادعمد

 باخلاو انانملا قاي ىنقلت نم ع بركلاول# مراض ني فو
 عرص# جب واكنرلت» ادعامن دتءاطم رعد ودوهي بهاد سورلاب ىلثم نفك ذإ

 ردعج ( نرك) لخ نكس (مراص)ر دشلوا عفاو هرزوا ىسنكي د ئرللوا
 ردك اله (نطع) ز دناوم هبنم ىدرفم ردعج (اءائم) ردهشو م ءهيركى درغم

 هك أب دج ترك عفد رديا مريشعُم هدلا (هجرت) رونيد جدآ كدب (فك)

 (رخازحر) بعتامرولوا مسد هلريسا ريز ز دب بخ ةمروأوا قو منربا

 بجااولااضقو قدص برمض نم ب بلاغلا مالغلا نم مكلا ذه
 قيامنك( بإن مالع ]هلمس هس ره برضو كار دغيشدالمراثمدلا (اذه)

 (ةجرت) رالاحاىلاغىتد لأغت لبا هنلغواعاىد هيلا ن ادا دجاودا ع

 ىددإ 1
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 | ىذدعم قد ىت ىدايقاظع ىناك اكن اج ته لع هلاذه 15 هد رثضو هلرهلع|

 ا قرش هضْروك نثثا هكئالسرا(ى «هلرديمغم كنالسرا المو مرث(سسووش) 1

 ىب زخ شذ دك اكذ كن الرارلاد نب نكل ودب زج ىبدايارارف بولوالئاذ |
 ا دوا ) هنقجح رت "1 ردنا ذاع كءد مرولوا ىحاض تءارصشو هل هك دروك ْ

 هاَرازإ مم د ءوردةذع ىلصار ديس هغيصريغصت كى زخملا دامرشرد هلياهمدتم :

 هداتغمو نزوندتظفا تدر (بجوع) ددتغل ىخد لنا همم دعت ق دعو ٍ

 لم ( هلوا سءعودرلقامط هثنلا ىرلالاد هكر دانا ىف قوح ىمهوعملا ردمطظعم||

 ||| هددنو كد نب قدقحتو 00 واس ىلها لثابق هل( ىعمإ]]
 (هجرت) مرداك هناا ىهراذض عاونا كرش دك ئكءويمرب قامرخ لذكر 1

 قيوروتلوةدوزؤما دا ذكر كلنزغا و ءاعت ايما فرش شوت طلت كا ١
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 مدمر دل أه هلو ا هنا وسج تو نب هلي اوف ىرب هس باد هكرروم ريما تريخ وز دشعد

 | (هجترت)' '. نيعجا موتعدثلا ىذرو هنو هللاع رك ىدبا هليزاهيئانر ةيسدقتكل |

 ثةرماشومعلا ثبالا مم +اريشب 3 تالفتلااذا نورا ىفىنا لعتو

 | نالتنرا (ثرل) جراب (نارمثإ) دئاع رخ ىلع هز دكمب دىدنل ولع( تظن 01 ظ

 ترتر ؤلوازغا دره رب هدنا مزولو اديب مد كي دربا هلانه شما برح شن انوح

 تجرمملا قيدعلا بردا ىدا او دمع ايكيا هايسالالعبتو

 رثخأت ' قددع) ديسو ليغك (ضاعز) ود ىدر 2م هكرأ هلسقر داعج (ءاينعا)

 | تح نم لخاك» ردا برج غانريدنروكوم يى ديس ننالرلذا هكرولبب به لئن اق

 5١ نطيطقلا نسما نش مدخلا هل لدو ديب .هناعظةمىف لوهلاىنال للثمف

 ١س دكر لربات ليغ (سيخ) هعينش ناد هلي اولمهمو ةمهمو اق (تاعظفم)

 ٍ راوقد طقنمتو هكفاش د قفىرذر واوا ريمعت هخررح هكه.م دّةم كرب هلدا كدا

 نالوا هدنلحم هتروا باقولوةلوصهريسمو لوق عاضو نهم د ىربورريدأ

 م( نم ئانعم) جديا الهرد هلرلإ مس (بطبطع) 07 ركبسع |

 ( هجترت ) ٠ "لوا كلام دك مركسنع بك ض ند هنسم ئازجا هكر رتلوزا كا |
 به قرثك ك ند شح هلوا كل دنااك« اكبر غلو لثم منن درانلوا ةرجيا كوفوف ظ
 تضعوذو ةوطدؤ د بدهنم: ع دي باطملا دع نباو ىلعانا حو

 ىدي ىرعدو يحرولو اى د كن ىراعريصم د دزحر رج «شول هك هوا مولعم
 رزلوا عج -هذنآ ىرل مسن ولنا ريما رمح هكر كد اهومتدح ( باطمادبع) رد رهمم||

 بالذ: رورعدسانيوراو هرؤذ مدل لم دكر دعم اه ىردب بلطملادبع)

 ىف الا



 ل
 دقعادتبا هنيروغوا نيممنيدك رب انج مالسلاوةالصلاهيطعربمغيب (هدئاف ١)

 ثراخلا 3و ةددعهدكدلا لاسراهيرسرب مدقمنداساْر غر ةيدنار ىراةدروم ١

 ىرلق دروس اطعا هنهزج ترضحادتبا خد اولور ديملع ىرلكدلي !اطعوي ىئرقلا

 معمل د

 رادلبع ةزلد دكر رهن بكه صين هل ةقو ركحو ىداربو قادخسرب هنوإ فر ههركصرو دابع

 بوبا ىا:يانخم (هميبم) ىدنلوا نييعت قوج ند عيربم اتضح كرام دذإ
 هدنونا ىنادتسمةدنزرخا نطويس ماماريبكع ماج ىحهدادارسسض عب خد ىرادنا

 ةييار مدلكت سار هدلاخ للاخ هكر ديو سم ندءارب ىرسهداز ريش هكبوداواهديريَعو
 شالو. نييعترا داع هركشع رادقمرب بولوا هدئديىدنك ةيكلا هيلعدي ونت

 اياب قسبدحوكتم كتابي هنسكرب كي ديداكب مدلبا لاؤس ندنتعم ىهو
 مالسلاو ةالضلا ةيلعربمغيسةلبا قع برضودخاىفا شاباحورتم ركصتدتوف

 هلتعج ولد رمدنا هلتاقمو هللاةم ىم هلق ه«كص دئاد ىديد ىدلتا نما 4

 روظنم ىها كن هنسكنديا ج قرت نسدحوكتم كنساباب ىدياراشلو ا هجوتم
 اوكتنال ( هدامول رد ةحراخ تنبهكلمىان كن هخوكتمو نايز ىدإ ىمانأبو

 ءيلبط ىببكلمهركصردشاوا عئاو مدقم ندنعوقو قيرش ىهن (مكابآ جكنأم

 مب ردافافتا نددعسن ب لهس ملبمو ىراتج ماما( هصقلا) ىدلزا حو رترمشوم
 هذنراهجولهربيخ مال سلا هيلع ٍريمعيد ىن هنس غدي كن هيون ترش هكرلر ديا

 رسم تف هدندي كنا هكمرربو لج رريق يقحت نوكى سراب ىهياروبهكرلي دروب
 ىدلوا حامض كش :وح روس ىراث !كدواورارو دى! ىكوسروىلاعت هت امرولفا

 ىرازوكك نيلع هكراي درو باوج ردهدنق ىلع راي درو مالسلا هيلعربمغت
 ندنرائاس زمن اهدو راددروس راضحا هيداعس روض هلدرب ندياععأ زر 1

 ده ىدلوا لئاز ىراهديددردلاحرد بوروس هنن رلزوك نيراكرابم قارب قارب.

 همم راغيطل تسد رابموليانثاطرب ىرب كل دوهيهديرج ىاذثا دنس هرصا حر بيخ

 بوذيا علق سوق كن معلقه دن لوا ىدشود ندنرالا نافلاه هدكدلبا بريض
 هديأبوو تنيوي ىدازاريسمىخد متفو« ىدلي ةريس هني دنك ىف لد هنمات كيرح

 دهب هلي هنم هلبا لو هر هاف (رعش) ردندرعش ىد داياداشنا ىرادرضحخ نآس

 يبا عفاروبا رديت ياورندعفارونادجحاماماو + ايقار كروبو ايقيمكرويف
 ترضح ىشكر كس نبهلب| هنسك دير دن دنرلهدرك ذ از كمال |هيلعريمغيم
 ىدموانكمي كي رحت ن دنري كدليا مازتلاو عسب ىنانعلق باب يدلي ا ريس كريما
 2 2 سمسا



 |هريس س ذقد يشيل ه-اوخ ىح ردمزال ىسىخد هئسكمأ ١ كراترامظ مالسا |

 ناكوح مرد ا ( ىئابر)ش هدولوا ىرلراذكتايز عا رول هدو دقيح ندماجس |[

 تنانين ديكرهال» ىومرسكي ل دون نامرفز هن هب نوريب .« ىوكنوسح» ل دو

 مالسلاوةالصلا هيلع رك اذ هربمغس لوا همغيدلوا ىلها برمشو نرجو هلوصو لج |!

 تي ناسا اطَغء انهت هليل هديلبول ندنعا تاكا هل ىرأب اند ا

 ندتازغ هلج اريز رددهاش ىرااطع اكيىف ' ىنعي رديا تداهش ىرلغي رش رع ْ
 اولرد <: 000-0 ردداتعم قاوارادملعء مئة ةعمو عصمت :

 ا ردريبك مع هياز كر ردو قرف كناولهلبا هبار نكارلرب ,دىند هنسيكبأ عرار د د ْ

 هدئرود هكر دية مالع كدسدي ديدو هبكمك كموتريماد#ي ردريغص 27 رولوا ||

 اب 00 هأيس ىزاهءار كياياضتلا ةلعاستا ة؟ستك ناطلس 10 ١

 ناز ةكر ريد مقا 5 يديا ىببادر كن اهنعهللا ىذرهقب دض تري وو ىدبأ ْش

 لأ ؟6 عااسل د11 سلال قب هكرل ديد نكل ى ديا ماش هليصنا تاع ىراشا أ[

 فرص ةأمس هدئاو زغ ضعد عي ىدتلوا لج هناقوا فالتخا ىرافالدخا ْ

 نديزاعنب ًاربهدنللء ىذهرتؤدعر دبا تاور غي داو ا بد ىراصهدننس دوادولا 1

 دم هللاالاهلاال هدنرزواهركصنٍد لعن ىتئاور كي دمرت اريطوو#ب ردراو يني دل ||

 كغارنماول هكريد ثد## ىبزعلا نبارك و اوي ر دش دىديا شازاب هللا لوسدأ |

 دوتاوا دب ديد هدّتنو لوا لنا لمع هراك زؤر بو ا ,لغلو انف ذكر عا[
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 هلو غم فكنا «ردكع دىدادا اطع ىنعي ىدربيو داو مسا يل د

 كان(بذهم) ىرهاظ تيدابلب نيب يجلي( رمل ردي رعي فرع ىتهيدعت

 لهادهرداعأ هير هذأم ودضلا 5 ىس 2 يردش علق 5 لاَ اب هليا طاب تراه ىع

 هدكتج ناد ماس . رف (مظاندا ه) ىوشب وارث تين تسديدكتطان + مشار

 كنا مالسار تيد يامر هناوطا ىك فد رمش عادجس نالواودن اعلا

 رظةسمورظاناكا| اعاد م5 سدر نالوأي رس بد-اصو رولوأ عب هس . روعذأ

 هدريغخص عماج ليش اور سناو ىك رد ىذمرئالع زالوا عبات 3 ارمار دعب ان" هريمأ

 “ب رو روك هايس هسلفان ندديعي لت نكاردراو بدلوا بدن درلكتر نالوا
 ىرلكد يدى دنا صلال هايس عي كلاش .دوسا !مهارث هللا بيظىبطو ىذاقاما

 يحز دراو ئيدوا نولم هلدان رولرت اس ىسدو ليش ناناواريبعت ىطقترامضعدو

 ىحد ندذود ةدرب عله ف وزعم هليععا هر ند: سهسدلا كبار عا هكر ديا تداور

 اقوا رود ندنا بولوا ىريبك ىاضع نصوم كن ذيازاما زوتلدا طر هلع



 |] ةدنعوقو حوتفلا مف ىديا فورعم هللا ليه هدزورته ىراستب ىدياراوأ]|
 هنستراو تدهدنس هنا كعكرهو بو دبا تشكش هللا ىويث نونامه ما ىسدلجا|

 ىبا(ىأر) ىدلوا رداص ىريمغس عاطمتاهج نامرذوند نوسلبا هران هزان

 اىدلباشتسري (هجرت ) ردكلياداقتعاهايدبس نظ ةيلغسفن هيرب ضيقت
 باهو امطصمد# برلوا مدويعم مي علتهافسىأرلواهراجا |

 باعاربع مالا ناتج د امراصرصبانيخ دبع نبا فرع ْ

 ىبيسك( مراص)ر دروكذ مدرع (دبعنبا) ردمضسن ىتدلعهني ري (فرعإ) ||
 هيغالغ هللاريسك ( باعل) كمي دررتد (زتي) ردهديلت ىلامعتسا ترثكر دكعد

 ىذلس مدوا عهدك ان تعد نيزازتها مراص ميس ىدروكو+ . (هجت)

 لت بابحا ةحيزاب لكد مكىراكوب
 باص ندهمذديدل قاض + دنهمب ىئظداازرع تددرا ْ

 مدليا لاله نب ىعي تكلها هدانعمو نزو اكتم سةئهلبارا هلههم(تيدرا) ||
 قيبعك هل يسابلا تداعس هر ن عكمدهدربةديصق دكر دنه فيس (دنمم)ك عد

 هلووهبمداص (باصت)ر دةلعتم هالعف تيدرا ردعقاو ىخدهدتس يراكدلنا ىلاع ْ

 وج . :(هجرت) ردرةغص نجوا كلدنهم هتسانعم عطاق و دتغل ىن دوبجمو

 سب ىدلوا هعجج هدنهم خت بوسك نير ع هتشر ورع نبدبع ىدلبا نايغط
 < تاور

 بارحالارشعماب هبسو + هند لداع نجرلا او.ستال :

 قا ( نذاعو) (نجر)نالوا هركحضدنا ردكعدلاابا نظ(اوبسحت ال)

 كبزح (بازحا) راهديا طالتخا هليرلرب رب هكرد عاج لوا (ريشعم) ردي رالو ع فم
 هلي رق يرانا «راريدىد قدح ٌةوزْع هكرديلاجر كرازحا ٌةوزغدا صر دمعج
 ردح |نب بح ىرا ههدج 'رسدكر دريضن قبو < رددسأ نب بك ىراسدت ردكرد

 ىادعائا (دايملأم) زدةرئاس ل ئابق ىندورذنايغسوبا ىراشاب هكردشي رقو
 هلبول هيلدا كرت ئيربمغسو ىنتد نيدو ىلاعتنيملاعلا بردك النا نظرلزمس نيد

 نب ربمغسدوخابدج ني درديا لوذخزكعص ىيعمدنوادخ (هجيرت) ٠ ردلكد
 ( ركيدقطن) بازحارشعم ياهيليا كر

 بذهملا ىنلارهطلا اهي ىلا .ه ةيارنعطلاو ر كلاب ىلدهشتس
 باثح ىخ كلياىكخد هلجرب هركصتدد رب غم»دنول« كمر دنو دورك رك (

 | ون ناد (ةاوز ون جانانمبت وانو اي نا ود عزدب ددربا
 د
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 غبت هزعراد لب 000 امهر اىيع (هنزت)

 بانتز روش

  ىباورو ل داكد نيد عذخلاك )ب 4 ردي و نيد ٌتِدرْمَف :
 ردعج هددرو دجاسم ( كذاكد) 2 نكد هخزوا قاتلا فاك رمل ْ

 رديعج كنهعار (ىناوز)ر ديروة> كد دنخدكى ل قدا ك موق لادكذ ىدرغم
 ىج كن هونررلءضجن ع هلوا "شكلوا اذيم لدا جارخاو رفح ندةددخ ةكىغي موق
 ىمءأن هلمسَش نيثك اننرلب دند ىك ىنيدلوارانا جل رير ديؤاةم نديدانر نالوا

 فوز فاوردوُخ او 8 روتليق عابشاابةكرحا ظنا بولوا ِِظو اس ىكى من هعضاقد

 ىراست: فور مود < ردطظ لع هدانعمو نرو يد“ :ررديةومكسر هكر د معجنات

 انيق نررت ةيكم ا دوجا > تجروناعا 0 ظملغ ىرلءلدو

 رارفورعاغةاو يداواثذاجد دع لوا( ريما ماج راب ديدر ددا سم هرغكنالؤا

 قدنخ هرزواىدوجورطق ىك ىلا امرخ ىدليادثنا ىلارارق ىدانا هللا نم
 لا ندلاتق دي هخروكش عاب ىكرلنا شءثو دهدننب هرفكسج رئاس ةدنجيا
 يوليقس مدروكى اكم دنود مدوا (مجرت) ندكعد:مدلنات دوع بوكح

 * نانا ىبر ولان ىببك ىهتنم برد شءدو ددرن «. ىدلدا تسد هدرب

  قاونافزب 0 5 قناول هناولا ءتقةعو ْ ١

 568 اناندا سمر دل دب(ىلاونا)رونلو ا داوبد يدبارب اهم دنوي» كد دبا (”زبإ)

 هسلوااك قلاحرمطعت نالوااكاركأ مدلنا تنع بوبا تدغر لش هسبلاكنآ
 ىلعأت نعت شرق طوافت ريضح دنا لوا ( هرقنم) درب نص ب لوا قيفت
 ىفهرز هحمكح قيرشولا (هيلس هلذالمتو لتق نم نوساوا كرابم كاز ع

 ريمأ تريضح ىديغوب حد ىريظن رب كعرد لوا ابعقاو ىدند نيسمزاملا
 رتس هكدا بولوا بلاني ىرد ىجيداوا نسال نيانر قاله لج ندمشرق هكرلددرومت

 ود مردياايح ندكتسابا لرئافوديكم هيلوا قش رغرب كج دبا ثزوع

 نب هنو نا« بغار مدلوا مهوْببا ولامدلبا تفعوج (هجرت) راب درو
 باولا جوه هذي ىذ نع وش مسشؤال

 ِ تاوص ده برتدمعو + ” .هنأر ههاقس ٠ نم ةراخا دمع

 (تهافس) راريدني رح. ىددشكو نوتلاو زدراّساط رديعج ارح (داج)
 لضا قغلوا داره ةبضذو بهد د هللا هرايدخ يشن ْنِد هَ . ردو رداع تحب

 تبددع شا زويحؤاندجسورز هددلخ اد كمي ربك تيب اريزر ذالوا نت دش انعم
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 ظ مفد بوسأب اراك هان قود (انن) كوك شان (ماه) لق نسك كر وك (رقسم)
 ترع مع ةدياوو هنو كو (ىعم) دولوا كلج د دل عقدا نم ةازدكمي د ىدلبا

 هلءاقم ىداف ندا لاح ىرِْس ناو ٌد:ءاو نهوق : هرارف ئبيعنواتمهولءو

 0 ب ( هجحرت) نه ةدرأ ديعسسو عقاذو خا ةمندهنار مح 3

 : تاتشت م قلن جم تيار زلءوززعرخييونفلا 4توجانوو |

 .باذكلا نم اوعهساف ةقلعو هه ةيلادث ندع نناىلآ
 | (دنعنبا) نذننتزوواقا ءالياىردصمكردككد ىدلن نبع هذئتزؤاذه(كا)
 | | دكردر دوك اذ تماياق نرق ىلت ده كن دن لرماتإ دريس دكو رع ىبعواذن حسك ع اندولا دع

 ظ هكرددو عسا كنغص ك دوق ىراقدلوا تلا روم أم كنب انج السلا هيلغ هنا ىق

 ظ بلع ا لعإلا ةموج هكدل القت هسا نذ فاك » .. كج موهررذأ ركظعل

 مسك ىردةلطم لوععم هور رواة زو يطع (هيلا)كِعدىدليق هلجعه دن وب(دش)ى دنا

 هدنري دقت هءالنا باذكلا نماوعتس اة دجزاريددتكوسءديشر ذو نع دكهنسانعتل

 ( قعم ئادؤم )ذيب قلعتءودةملوارورجم راج ديصيال ايمن ”1تديؤر دلو عقم

 ع كناو مدلئا نع كرشو رب دش ذا ئيم لهتتكي املا نيم هذنتقو ئسهلج وزرع
 ظ ااه ناذكلا نماوع ساد ضقت ضوء اكونت كدناكو ردةيروا شكك

 | ىزتوان ذكمكح هتقرطزسرأ هيفاق نكل غر دعقاو لنا ماجغتيا نمؤ: ئف هغمص
 لاك ئدنا نع (هحرل) ئعاؤا نع ه0 .هرتفن هق ئنانهلعادمةيهعذ

 : قالا ىث وك ياني لوفزئ دق لباد جبت | نينع دوأ ام ني! ههق ديا

 ' تارتش لكن انرطقإ نالتخر آل .قتلاف لدم الودصتالات ا“ از

 هك ةلعتم ةدقاساتس بوتلوا ريدةتنأب هذتوو رادكسد لغو : ودول (دضيالا)

 ظ (قثلا) زجد هلال هلال كنس هلله ىعي لملت (لاجحالا) ندتعلوا ترانثأ

 ريسك (ناريخإل زدزراو تاقتلا هئدتع ندنلكت هك كعدىدةلوثزاف ردنضاع

 هدهثلت ةعسلا نالوا ىشدجنرت تذألاَنْوأَك ةيقماكفع 5 قيلت بأ تكرفاعو

 د تفرغم قا ارطع در دقنرش ةدر عت برضه دل ةكبوف ى ناطنأ لكور ىذا لان

 ردنود<ك|ةهظاحاو هدافا ىكعدلا ارهامرنم ةلجن سلجم هسراو'ثءتمإةو

 فرخ ىرب ئدنا ادة هم ةوزا قمانماا اوىغمص كوزعر ركبتبن-(قملععاف]

 ىالسا خد هشرولوا رطغنمو نولغم ىضكياو همازأ فدو نادركدزنديرضو

 وشراق زيكبا شوي هلليا لود هتس مز كناهازارقااب هيوبتتلاسرو لوبق
 1 | قدملاةندزمكيدلس اخ دزمكلا كتان تاويل تابت زير م سو
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 * تيزتخ ةيباطب# نب لذولا» نس دق ىلأني ولاد مع نيورع نوكري رب هدقدلؤا مات

 نبرارمخو ىو ىلا نب | هريمشو لمح لان هم ركعو دمع نب نامعيعنم .: همنمو

 حلم ديد ىراوسرع 0 ىدب »+ تزاحم ساد مو باطخ

 ىذت ىغ تريذ>-هفزوك ىرلا يرن درودتآ هنوزد كددن> بولو لح

 ترمضاناطخهورع هدكدليا:لايةتسا :توراو هقدتخ هلباما ارك اص ضد ||

 ند رد 5 هكردراو لدهعع 1 ىلاعت قح كامو رم .ىا هك ليادر وسب ريمأ

 قيدصتفؤر م نيسهدبأ لو. .5ىورب هّتبلاهملباتوعد هتلصخ قنا ىدن كهكره

 هب ىلاعت قلع 2 اكو دوو نيمانت رجس نام ىديدز درا مدهع هلو بثذيأ

 هس ءايالويق وعدو دكن ديدورع .هللالوب# مر ديا ت توعد هةهالساو هكلوسرو

 7 وانا هدزيكنا هكدا لوزن نئاشا ندعآ :لك سب دكب ديد" ىضته بانج
 ىوسنب هلئاو نيكل مو خا لو قوعدو دكم كيد قرع ديب هديا كل هلكتش

 نيس هديأ تنعرت 7 هلو ب هكردقوب خد نان كط اى خد محم ازا بلامت

 ويب مرتسا كلي د| لتتردراو هدا مم 1 ل ١- لق ىسدللاو هكد دروس ريشا: ت «”ترمس

 ىذترحع نائح لا عورمش هيةيزاحت ابو اىعءاشا ندا ا ورع سد

 راذراتةز هدياورازف "35 : هك بلو حورجم هلا قا هينمو: ع ىدلال ثق ىورع

 ىدلتا لتقف ىذا تاج ىد ىف اراد دتوط هشاط نفوو 55 ىداباراودلا

 )ع هت دنو ا ىراكنماهغتسا(«زمه) ردلاودار ,”ندسراوفنالواةدّتسول

 ! ياو قع "1 ىيدنك نب مدكسابا ركف ىتدقاع هككعد ردنالوخد هلتدش

 لكدانأب هكردكع دول سراف ىدرغم دعس( سراوف) ردن دنردصد ماها

 رباح( ت راشب) ردرل: اسم نالوا ربا 5 هلبارعما ترم دام ردادانم(ىلاعصا)

 لقن كة تاج ه دع ركنأ ارك ىلتة ىو رع كاماع تريضدح هكشمر وس ىراصنا

 كرددع دخلو ىزاب ادهش دود ردهم اثمهئنهضق تولاحو دواد قي دانا

 يربادداز ندع ىيدلبانوكو دوش تدا هكراذوانوكرب ىندرب كددتمايو

 نادم ناسر افويب :مازوحاو ماا ىا ( عم داقم )رول هديا ىد لعرب نالؤا

 لد هيضاوا راكشأ الا تةءق- هلدرار دباموغف ىتةعرزوا خم ثور ورازداك
 ردي ابك كنوناكي ن ديا ورش (هجمت) كلاب اهل كروطوزبكن ذرلئاو ند

 . باصان دياربخ ًايزارنزسنب مزد 5: ىرجو دع بانا ىا

 جلاب .ىلإبت :سبا ماها ف مكاو ويب“ ىظيسضحرار هلا ىعنت موعلأ ' 4 هن

 ٍ تجوب طع (هظيفخإ ىفان كوغشم هب عنع(نار ةلردف هرط كلعفرؤم(مويلا)
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 ًارانلو ! كايْضَع هيرح لواو رلي دلب!نارودو نالوج هداك: ىراراوسوراث
 كتازغ هكيدلوالادجو كنج و لاتقو برح هد همن ه لواوراددةلغاب بولواريسا

 ردةلدال ات لقا ىدلوا دال كيرخابوك رلقاريط ناليغاطن دنرللعت كسرات
 *« برح نادر رديانالوج هلعشخ هديرحزور. (هجرت) .رليدلوا دول كاخ
 4 برح نادم كن هحئرولو ان هازير هنوسج

 اهبابلج لدي ىعموتلا + اهباقحا امان انم ظسو
 نكاس ل اركملا)ن وا قرفهذنش ىس كجم ,ارد طسولا نكا اسهدنوب ( طسوإ)

 ل هلغلوا ىسهتروا كن هنسنرب طسو هليادكرح ىنعي راشعد ( كركم نكاتسلاو
 سرديفرطره كلحرب طسو نالوا نك اس عي ىسكعو ردئكاس هتبلادحاو
 هدنريدةنطسو فر دذرظر داكذ صاخ هنلرب رولوا دا ىه ىرب زه هكر دكر كتم
 (باقحا) ردشعاوا هراعتسا هددودر دتوم هشمىدرعم ردع هلكت (اءانم)

 هكمنرهوادر (بابلج) بيا ىرلقدلغاب هنلب ىي رعمكنهودبقج ىدرغنر دعج
 ردع رك ظفل بدبالج ىج ىكراجو جب نق هكراهلوا سدال هير زوا كرلسامل هلج
 بكار نادم نادم برحلا نين ىلغابرلسا هدا, كنيرلهودت وم( رعش ىانغم)

 ةيضق ىنعي مرولو ا نانرعن دنا بولوا بلسنم برح سايلندنب نوك ويرارولوا
 زاملات هنسكق جالوا لباقم اكتمرديا ريكص هءاضوريذم هصتن ىرحرازراك

 نوكوبىبابلج مدياعفر< برج نامزا هدمر ار دنالؤا كتؤم ىطسوا . ( هجحرت)
 ١ رخ !قطن) برح نايرعهلذإ

 ىنامصا اورخا معو ىنع دب اذكه سراوفلا مت ىعاا
 | اناكلا هيلع افطصاري رس ن اطلس ىمهنس ىحندرد كترعق خيران (همدقم)

 || ىالجءا همر دهع ضقن كس هل قريضفئ نالوا ىلسنلا نور اه ن درا ربح

 فرح جدران ا بواوار داص ىرلد هون نام رق هدنبان ئرلظيا نكستم ىرخاراندو نطو

 هر كم ىسضعد هرزراهح ويغيدلدا معصم م .ركالا شناءاشن ا ىسغاواهدافاهدافلا

 راسو شدرق ةرغكمدلاس ىنشب ي ىدياراشلبا لةئددال راسو تاعرذا يمهحنو

 نالس هروشملا دعب هدنركدلبا هجوب هنهروذم ةتبدم بوديا قافتا هللا دوي
 ةيمزو «رطدر وع ت رشم هلأ رفح قردان 0 :رعمفارظا هل علعت كيتشراف

 مهللا يرايدلوا بانهرهب هللااناستلا هملعءاردنالا ن اطلس ىاور تاجا ئاعدو باحصا

 داشنا ىدبوب ىت ذراناو دهب هرحابملاوراصنالا رفعاف مرخالا: شدع َشدعلا نا

 قدنخ ماد اديااننش امداهإلا ىلع ءادماوعبانيذلا:نكخ ؛(مظن) رلدليا



 اص <

 ناد للم ىمودقو يةعاجتن ىدزكه كر دوب ىزر كدي ءشوبادجىلاعتهللاءاثن ا ا

 هئارسس د نادودك الع نسديليديلو ىا قات راهت كلم نزل دا

 5 لاو

 هركض مرديأ بارهرهم ىدعي قسطا هعرسرب ن دنس هساك توم نوسد ار هام

 داره ىراايمه .هليدبأك هئب كنا قعد راثوا َ ٌمجاح با لكى رشا نكن سرتسا

 ماما (هقئم) رديبك كلك هي ىدنك ىراكدلكك ردنا هلئتربغ, ىدنك هكوولو|
 قلاخوا مسقدكش هروب ىراغغرذولا راردبا مب رت قافنالا ىلع لسمو ىراغع

 نس ثراها غ 3 ةددتبع ىسهع رك (ممبد فاودصتخا ناهصخ نا زه) كالا ىذ

- -- 

 هدو هع ىرلاغواكنهعس ردد: مازغرذ مهنع هللا ىضر ىلعو هزجسو بلاط
 ليعتس انفاس «ردشاوالزانهدنر اكلم هزرا سلا ؛اديلو لغو اكن «تءزوكذمو

 ٌكدراحهدن رم دوك ىركيم مالجا لغانيرت تسب ايشيزفاك را ب

 ادن هدشع . ديراب دراووثداف هرلذا هلبا دع ىلغو ا كن هحاورو ذوعمو فوعاك :رالعوا

 ىلءو هزةءو ىرو 187- هديبع سد هلبا لاسرا: ىزغارقا هرلزب دهت ىا هكم دلتا

 ةديبع رط درو هداةسرق سو هي هبلع هللا ىلص مرك ازا درمس تريد ىدرلد | دع

 هزجح دب راب دلك ل داعمهدبلو ىلع 5 لكاشب هي هفش هزيمسو دلع ليا ةمدي هيثع

 حورجم ىيررب رب هبتعدليا هدينع بويليا لتق ىدرلو هلي هب لاحرد ىلعو
 هنداعس روضح ىنهديبع بويليا لة ديب هبتعودادماهيد ديبع ىدناراة ليا
 مدمه متع نبا .( هجرت )7 . .ىدلوارسمتداهشندت-ارحلوارائدر و

 ادب بازش : هلي توم ماج هدمدؤب كن مدا ش ندم ديك باسو ارمي هك هنو كاوا

 (رخآ قطن) 'ء بان هصحروأو ا هك شلك سد كنا ارقادركص

 اهبارثاهلايرس طيرك * اهباضعاوهموي تااج لاو

 كن حط ىبا نيادرعس ولأ نالوا ةللا كرش هدئسازعدسا ته ود و

 ىبا نب دعس هدازغ لوا هكردهزو+را نالوا ردا ةهززوا قاواباو+ هاتر

 ردكم نيتي علا ىكب دليا لتق هلياقواىفا هنعهشا ذر صاقو

 اةيراهت لذغجت د يرتب تمد 4 دار سبهكردقدابع

 هاب مط د (باضغ) ا رابكا ار نك آ[تا (ليض) اهباشناهسف
 نديبك لبح بيا هدئزورطسف( طبرم) ردح (اهباضغاو) هدشزو باك
 تولوا دتبمرد هنسانعم ضيق كا موك ( لامزس) هدنزي دقت ديةمر ديربخ كباضع

 (تدنىاثغم)ر ددعاعن ثنؤم هكردردّياعهريخريعط ددنع ترذو بار كري



 ىدزو ىرد هكردند:سهداموك (اخل) رداكد دم م ةخسن ضعت لدأ هلمهم

 رده نسا نعم ىكلها فق ند ىت احا ىف احا هد هضسن ضعنو ىبكد لوا لس ردكعذ

 بضاق هدنئزو رع هلبا عفو مذ (بضق) ردحراو ملسا نم ذوخأم نر لي ديد
 هد:ئزو لكهلباءدش ىلصا در دراجة دا مرد هس ا:+مرايص سكر د عج كدضقانو

 رذهضسن هلل هعذ هحركا جد يضف دب ىدنلو ا فيغَم نوكيا نزو ىدبا ا

 ىهيبؤلو بم هحماست هيفاقأ نكل ردرلةوا شمل رغوطو شاور دليل ىاكتو
 هتلعريمغيم هلسس توادع ى :راكدلب !كراذعث درك (نض- ىاوخ )رولواراوُشد
 ىرلمح اص ضغب لواهسلياتارادمو هسنروك هرزوا تعالم عت مرن مالسلا

 نكم ٠ (هجيرت) .. .ىديارزوب ىعرد مب هليا برحت الآ ىنعي راياقو راقار نه
 تشوزوز ىدر ديا حور ىب هليان امسو فيس عهدججو دعن الو اءإضغب ىدنمتوا

 :بسحوو دبورملابءالملاحو « هلو عرصيواهولعشتنلو -
 مظع» ىلهىد رفمر دعجبر د شغصو هدنتزولاجر( الم)ردهنسانعمناالا(وا)
 ليصاو بندسنو .بدسح هدتقارطا مالسااهياعربمغيب ( دا ص داغم) ير دهدن رو

 قو ندراوتسا راكستعاصم نادر ءلبرس عاولاو دي قبر عقب رف هن ليسنو
 رز هلوا دناك نار دتسد نعيمطاساو عجرانعث د فلا كد روشوددك انزل هنسك
 هحن هدئفارطا هكراشعد هداموم ىرامضعب نكل دع راح هلون تالصو جيه كأبو

 ردرطظان اك هجيرت هكنم هلوا بانر ةظاك| نمثد نكماهدكلبا هظذاح ف1 ناعصن
 اذه عمر ديا ماهيا ىسماملواديراب تعدعو بويلوا تعاصم هديدتتك قعفويو
 ريمغيدزب اصوصخ ةجردياتايثانئيمو دعم ىمهعرك ( سانلا نملعدعت هللاو)
 قدنم ندزيبج نباودردساملوانل وتم هدئسانلا لادحو ك نحو لاةةوبرح

 مدعم تددلوزت كندع رتءازاتغكو دكركم دج سدبأ لقت جب رصتهذ يع حرش ||

 قفارطاهمدمم نماربب نانمهثدىرولوابايهر (هجرت):: هلواشلا رودص ||
 6 | . بني ئؤد مدسدزااهطاحا ||

 ةيرشاانملاس اكنمكيقما د هبتعنبااب كلاسعتوابت 0
 ناسا هداك دلال 25 ىددلو «در لد ئا ازغزحزرول (هبغذلد دعل كلاناالو)

 (بغو) (كاباالو) (اانمق) (بن) مدعرصم خواندذشلبا نونهظ ند هناوما
 انرثكا سعت نكلر ديبكابت فد ( امص ) يديشهلاوا لوصفت اقثآ ىرلةداغ
 هينكلديلو (هبتعنبا)ردفوذحتاد وجو ى عفر دةلطم لوعغسر ددزتايز هدسنلبا
 هيقسةنالوا مهتفنم نذنيقساىربع (هبغ) ودي ودب اهعطرنب ةبنع هكرديبت

 هس

 هددناع
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 ى- لوسر كدابا كرت ميد رلد دلو ا فرمشم 2 رش ددرت الد
 : ْ سعتو تراب لنا ىمالسولب ل دربو دي بارق عل

 : ةبنذللا هعش سأرلا لاذكوهل دع اعبان تحص اف لهمخت ىباف طا 7

 هللادنع نب ةريغم نم عاشه عب اورزنغ نفدنر اكو التنطرل هك لثوار : (لهولا
 ١1 تلاسو ت ترضح ةدك ذلك شأن نيالا ىدبا مككساوبا ىن هينكر ديموزخل

 هيمو حالطصا ئندو ضأرددتسو (دئاوف) قدلبانتيغت ىس هينكلغجؤلا

 اكاد نذ ردذعس نأ أر نكار دس ننذ هج ركا اريز ردلكد تش امم لل
 ىييدلوا عيان ك.هاوا ةلهجوبا هسا هدنو) ردنا اضفنا تداعس هلكعد. ردعتأت

 ش د#بولواو كرد رغ«رذزي كا سف ىد ىسكماازو دروب تنعلز ددأ م

 الأ دى سكيا هكر ذيا نيسعت قلاعث ماما هدغئاطاد ردر اهتم هددد عذب لهمتنوناو
 قدرا ينامون قب رطب ئرايلق دوما ئاش فلز را نا نو ذا
 ىانضرم هكردسريصمهدهياع لوعيام نديدا:تتكور دنايغ هراصبالا اولؤا
 أ ءايدالا نيب قغلوا قالطا هب هطاول حد بهل ىلا ضرمو هنتلع هبا لهج
 لا بولوا رادمد بويوا هلدو هلمحوا (هجرتا) رد ةلليزعا

 . ' هين ذ هريس بولوا غ :انهتلالضدر ك دريك

 برعلا مسومىف تيبلا عج كيلع د هلي مياراع مالا لاذ حداف ؛

 ىراز ايرامج احا هديدالا ةمدقم ب رعلا مس -و*) رداح ىد رغم دعجت (خح)

 جيوم اًةلطم نكلرا ثِعدر ديرازاب انمدازمز دنادببسا فذ دلواهدح تقور دشعد

 جو “© ردمولءم نامز هكرولوادا ع حاح تيه نامه هدل<واصو خر دج
 ْ (برع ) ىدلوافراءتمهدتعز زعنو< اكان ئادا هبا هكم زر كصر د دصق هدمغأ

 كس بهلاونا ىا (:مالك موهغم )2 دياباقم م 00 كر ةرلثد ماك ىف دزان' تغا

 بولو ا عه نايز ءمدح رب وغنلا ريغ كوز انو اعرفي هلهجولا

 لأ يقندتقو لوا ردنا عاقياواقلا كيدزوا كنس :راع لوارلث ا هدير اكد لكم شن مح
 نس رايراع دكاس ىلك د شدا اون (هعسرت) كداب ااطخ هنةدرمال فا نس هك نيسرديأ

 : برع مسومهدكد زب رب دهن هكا اسروكت اد ديب راهروا هكيذولا

 بضةلابو حامرلا هووذ ىلاك ده دجم ئداعالا ضغب نعنالوأف ٠ ٠
 (دمخ) رولؤاهيطرم هلماوخد )و١ كعد ىدلنا تعالم ندنسهدامنبلنال)

 اك هجرت نكلرون:روكرهاط ف الخ لوا لوغنما دءرزتلعأف مالساا هيلع

 ميدقن : ردفاضم هئلعافر د صم ند ر همعد ضب رديوا ل لعت(نع) رورطأن

 11 وج جبس بي ب :



 ببي معجب

 كاطخ ةيلاضز تابت ىم اذاةدكدلماناسلئلاطا هللا نادهرادةمزب ىدرار دبا :

 0س دس + وج عم

 1 هلكرب داهنع هللا ىدر شع تذب اعمار ديا تناوره دنري ست يروباسنت :نيدلا ماظن

 أ هدصسم بولا نشاط هل ارللا نو دمشي ا! ىفا لمه ما ىدلدأا .كورت تدن 'هروش [:5و

 | تدل ه نع هللاىذرقيدصركيوا مالسلا هيلغ تلامز تريضح دكت ذلك

 ١ هذكديد ردنا باطجبم هزكش رشف اتحابا بولك هب 0 2 هركب ولأ هلغمالوا ىنك

 اذأو)ة كركم عفر ا ىبتروعلدا هكرلب دروسا ندا هلع ت تو : بيز هل +
 ) .اروتسم ااه ةريخالاب نودمودال نيدلا نيبو كش انلعج نأ ءرقلا تأرك

 ركماناا تونا بادلخ ازكيولا ليا مان اراك نول توالت يسمعك
 يل راهم ىقسةنعكلا برؤال ركب وبا دك ديذ سانام ىن كيجاض

 تا ةناح نددس كوب روك قل اختم ىاتعلا سد ا ىديد ىدان| ونه

 وعش دكل كد اكون ظفار دعدق بر الكمي ركن أر قاعتاو ىدلطاتدوع هنس هبال

 : هدسان ءالكذ هد رعس وج” رعد وعش ممد نالوا هدنيبم نافوف د وخان هلوا شابا

 ىوعسم كإيج ما ىراتفكو ب كريما ترضح دياش هكراد ديد رايضعد د رولذا

 || دواوا هدنري قريبعتوجه سب + هيلا نظ مالسلا هيلع ريمغيب ندم بولقأا
 | (همرت) .٠ ردزتابز هدرثت هللا ىطحءاحوختو هدرعش هليازوه ءاهوعش (هدئاف)

 تطخلاةلاج برح تنب هر هد هد جوز بهل ىلا ادي تدن' دبا لورب هنتاش ىا

 2 تع

 طوحست < ف ضع
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 : نطعلاب ةمالسلا عاب نكت تكف دهب هجر عطاق هللا ىن تلذخ 7171
 ْ لا نداعاف( عطاق) رددل ءاوعفم(ىن) كيد دابا كزتردلعافو لعف (تادخ)

 ا ردي كدد ى رانا مد نالعوا هدالصاردزتاج ىد ىرسكو ته( م>ز)

 ا غطق(هسقنم :م)ك اله( بطع) ىدلو ترهش هنسانعم قاعد> عي تناز ةهركص

 هليادشرن دةارتخد كتلاسر ب ان> هكصردوريما ترض داع ندا

 ئدا ىزل هحوكتسز ونه دتعمو هبتع ىرئاغوا كيهلولا ىرب ره ند موثلكم ا

 ىند ىسكيأ كس : رالعوا هليمارباك هلونامةمندنرلف اقز هد اوُرن تدك هرويس

 لودي! يورتىفهقرادترا نامع ترض هركَص ىدلن | قلطت ىرمروك لتل

 ىذ هنافع نين: ت ترضح :ندتهح ىمدلبا حور ىند يوث اكماه ركصن دمت انو

 ثريذح هدام تتعمو ةبتع هركصتدةدأوأ هديه تهلوبارل :ديد نيرّوثلا

 نابع بوبد ىدليا هبهاكبمدليااسز نديلاعتسنئرلثا هكرلي دروب تلاسر

 ديف

 هدكداءاراطشخا هش رش روض بولو ىد:ىئسبكأ ىدان اها راترمضج

ِ 



 تؤقر اود ىدعام لا ردا مديح 31 ةدقدلوا لزان ىندع ركح (نيبد رثالا

 تاع بوروبب عجب ىران نلويمدتانحخ ندهي وبن ىاب رقا عومت هلغملاا هدئلأم |
 ردقوب هنسن ىج هلوارورغم هل ر طرب بوديا في وت هلدا ىورخا باقعو
 مرح اف هدم دونعو رقم ىقخ تننادخو ةرززا ىويش ( نوديغيل ( قنا ٍ

 كيه وناهدكدليا خيلبتا ىهلا صا ود ردكتمرك ماد فارتعاهروضقو

 نتشيهلوار طم هك الهو نأرسسسح ىعي ه4 انتوغد اذهلا كلاين د ندشاز 0 ةنابز ش٠

 راكعتعانق ةلبانأ الاطارات نيد اوندئلدلب توعد غوت اكنونىرازب ٍ

 لامتود هيلا برش هلكينا هكئددب اه شاطرب ندير هلدازف نق ىرلع حب بوبلفا
 | هكالوا كبح سفنكيا ئهلادازم نذرالادوخنان« ىدلوا لوزنهدفرش هعركك روس أ |

 هلا دن ىدرفم ر دعمت ئديا كت دمدنس هم رك ) ةلكلهتلا ىلا ع كيدي أب , اوقلنالد)
 راب ديدر دك< دال قارب ' ىزكشفت ىدنكه يكل ولو لك ةدارا 4 داره سفن |

 قا دوخاي د رولوا كد ها ىفا سفن ثدن' (تهل ىلا ادن ثدنا) ذمدنا
 د واكد فدلوفاى روظم (5 رخب الا زايندلارستخ) هكر دتسامقع وايثددا نيالا

 ما ىنةتنك هكردعسا ىشهحوز لنواو ا ردقوطعمةززوا| دن( ةرضصإ راتديد

 ىهيناكنايضنونا كودي هريشمه كنايغسوا نالوا ىمانام كنةيواعم دليم
 رذهنضأ نالوا هبروما هلمقرس ىسابان هد كنا رديزخ ىمانا كنس كيا ورددرطص

 زدبتغطصابو ىرخ دعبربخ كندر طك هد هكردكعد ىلاج ندوا(بطحلا ةلاجن)

 هدكلبا تاق يدتك هفق دادأو ارح زود هكر دراعات ىهلا دارمن ددطح ||
 ىريرلشسز انراتعا ىياهدننأ ردءىداوهدنق- تروع لدار دذدنس هيام طخ

 قضت نت كب لطج يرماكتنليا كيدرسأ قايبعوف نيتي ننج و « هكردز اخ

 تودي عجب ناليغم ناغ هدرا ةصيك هك ردتةية- يحد ىربو ىذزديا نازورف

 قراتك.د ىكددليا كرادت لوا, ده رسم ندنز هناك داغس كدااسر ت ترضحا|]

 نيف همكيد نكيد هدنلول(تنبإ هيليارا دج نيرامدق كرايم دكيدر ديا عضو ١
 تيب لاب افانغم) ردكتكيد ىماطخ مخ لوا لكل راخ+ تدؤد ى اكن سك !

 ىتد ل وزو يهلوباىانغسلوا كلالهنسدوخ انو سارق ٌكرالابهاواىا
 هده دم تزاهج ىئش هود بنو بان ”ىلاعت د هدنأو هزر ديز5 كيرح كلت :ىساوا ل ؤاه

 (هتكتراريزر دكعدائدلب اريقتوي د بطلا ةلاج ىند ىتزوع ىك ىيدليامذ

 ال الكب دموس النو قكيدوش كب دا ىلاعت قد هذلعرك ن أرق ةكرلرب د ريسسغت لاش

 تكا نوععرفو ناظشردن دنرايهتنم رد وبلا رواتب ايطإو اووي ىدلبا



 امل سلسل سس صصص مس صل ممصصسس لس جسم سس ب مصل مس سس ماحس مم اس مسمع مسلسل مسلسل مس سمس تصلا دج مج مسا

 تذاكلاا ىلعةهللا علق دمع ءاوسلا ج ولد وعن دكو

 ىو ىو دياراكتنا ىلا (هجرت) رداعددب , هل اذلعب ( تعا هتسانعمىف(ان)
 2 تداكره ىدلدار رقم قانون نينعلا كنا د دهب دكت زكي دنا داعم

 تامدلا ةلاج برحلا تنبةرضصو اه ”بهلانا كادت بهلادا ”(رخآقطن)
 هللاذتعا رلغارا ف انضم ىاذانم ند ىبنكياهذاوأ: ع همز وتلا (بهل ونا)

 | كالاط ولا ئزداربرذ ى زعلا دعى ءساوير دقو دك ىمادن فرحو بوصف

 ا ناتخ نذئركمو ديرك كلرافلاخ نوذاءد+ءردىفهيوءزوتقا ه ذركاستذندلقنلو

 ا هبقنم) اة رزالااج /انواسؤلا قوتعو قرن اهناذ او تول ةنلع نوب :

 | لخاد هئشخم كنهلوا هج لطان طيعم ىلا نبا ةمقع ودي لها لمتحوبا نؤكرب

 | رزقت باطلادعال“ كذيالاؤس ن ديما وغلا دارو كرام ديد تولوا
 | ردرلازب ل يموق هدكدلبا لاوس يلب تاخد بهاولاهتلاسر ترن دعرد ره زود .

 أ تعب رشدكردزاو ىصوصخخ مكح كترتفلها ردندترتف لها ىعي # رايدرو ْ
 | دانلقنز دز يحتو لها هوا تياعر هي هيههاربا تاشوذ ثمحل اك ىلهاكنهيوشع
 د | يد ةلرلئار درا در ذندفارعا لها ىت درايضع ندر دكع در درارو ذعم هددعي رش
 ذي( نيدجاتلا ف كدقتو) ارز ردرلا 5 خعزود هله ردت ذة لوخ دفاع

 | يزال تملازا ليصقتءدنرل هلاسر نئذلاو ماسر دله تاج ءاضمزلنا هليل هغارك :

 | ةحوتمد لقرار دخلا نوجا نةدىلاطولا لذا ىيربق كتلطملا دبع اصوصخ
 ظ هدهظحالم ىلىود باوجرلثا( هصقلا) راثدابا نقد هان تولونهرزوادودق

 0141 لولا كنار ذل لك دررطز شن زار[ ريفيو تنجو ديل ْ
 2 هل راك كناو وا ةسبا ىدتك هرزوا نالطب هدكدلؤا نانمربب ندتلاسرإ]

 يدلنا عامساى عَ دزوس ردك ةتاّوناومهقاسرب رةنركخاو ردم.

 رد هك ان ىلا ليددت ةيوادع ىدحم توذل هلغش ىضع بولأ كهل واهدنا

 اهي هّتسح نوك ذب ند ص قراكدند هسدع ندئزدكه ركضن دسار

 ند وو ة81 ىدلؤاَى مَع كل ذنهل لءلوا ئرجظم(نهل كاد اران ىله دس

 ردثملوأزوكذ موب هننكهدنأ رك هنسنك ىرغ تدنانىذالوا دان هليس هتك

 ىدلوالالغ(تدن تدناإ) رديت بلو كلامهنيشتا ناكر خر د ىمنرؤص بنس
 هلتفاضابولوا نا ديهدةلضا :(ادي) 'توليزيو انعتمو دن وتاوادكرداعدذي هر دكعذ
 رداعاف هئلفف تدحلبافلا فر عوذ نم ادفءل هكردكعذرللا قادلوا طقاس نون
 | كريم نشعر ذناو) هكر دوب بسه دتروص يجب الواىرللا كهلونا ىهلادارم» دةيقح

 نيد ردالا



 | بلاط ىبانبا ىلعز 5 ,داكراك !مديد

 تلاع لس نم تنبلانو دهب . نيسطتالاد لضملا نينا

 دز نر نك ءايطن ئ رب لمظنأ ىكا دي رارب د ىت و ءادطن كارت ليس (ملظنا) !

 ىدوا دك ىلع ئراكذي» قب يقع ءىداو كنم دم حد ىربو هيروتلو رلشاط

 بلاغتكرددا نم ماركدادجا هلي (فاس) ز دهمر كمةيعك(ثن) ردليس قي رط

 ثوو دع تيتفواهنهضا ىهدجو كصيص# ل ىلاع ندرلادجر ديرب كرما: 5

 هددكم رغما ت اذ. هةلوأ دصتق كعدرزدزعوروم تديلاغالأةت هلءلواهعزاشم

 دادجالا ,مظع ىدهدهأ .دم حصار درهاط بدلوا لم ىدادجاوءانآ,

 ىلبصقت هكرد هندم ىلس ىنهدلاو كلطملادبع ىدج هكردوي ىبس كني دلوا

 ادخريش لوانب ٠ (ههرت ).. ىلاعت هلا ءاش نا ردك كه ساكمركص تدم شي ىركم
 بلاغ هئلها ف ارطاون ند ثلا مدادج ا سندي مك مييسطنأ رب ريماثبإ ظ

 بناهلاب هتمئناالو» دع درلولا فاخا يسال. ْ

 ديب زحام مالواةل د اداماو فوك "8 .انط ند (هجم) ردةول تحج اح هش

 06 براه مالوأ هدم وصخ تقو مردنود زوي دوا

 بضاقلابلمانالا حونعم د و حا كفا ةزيغملان اان ا '

 لوا ني لس هريغم نيا|نأ (هجرت) ىكبيضق ملث(بضاق) درعوج(حومج)

 ْ تضاف مد سدزولوا شن م تح أجب هلدساج دي هك ىصسد ع

 حاصلا | ىلع نآسالارعصت « . نئناشلا ىلع ناسالا ليوط

 نيئاشلا ردن :دهدامو ( كدناثنا) ةةقساتعم ضغبمو عينشو عنام(قاش) !ٍ

  يمرزوانا ؛عمدرداضة روبنز نشنن از, (هجيرت)  ردطةسدلرطوةدكتدزمه |
 بحاو قعر هناتسو درداغص دهشىلو ْ

 ' ؛ بئاعلاب سيلامنؤينيعت . دهب :لوسرلل كس ذكتب مرمستا + ]ا
 ا ىكدكح نارتسخ ندئلام لصا ناكر ناردكاب 1 كك ركيدلوا راكسن بز( مترسسخ) ا

 هن أمرس ان -نانز دان سالو هيتس زيان رار ادت ةازسلا ِ ١

 - 210 دال ءديلص دكر دك ذرزكبد'و وتكسر مشو عناضوفل ا ا

 نول وا تئاعدلبإ نيد جت هددثعب دركي ديارادة بوم هلت داهمش( هللا ناوقيل) ١

 |لوسر .(هجرت) ١ ىدلوا عياض هلئيرتبا خد ىسهيامرس .ركي د حو لضالا ف
 زكيدلوا هنبعدانسا نكيأ يعس كدي شي زكمدلوار اسالي | بيذكت هلل ٍ



> 
 دوس

 1 ارفؤو كم لحام رضع مالبجلاو ةالصلا هيلع كالول ناظلس كانرطغ 0

 | تدزوح) ىد كئانرا لثمالاف لّدمالا مج رئاس دنا سايقاكاو تقلد

 ْ ًرهاظ ىئيدلوا نودنم ماع ركد ةسول هطماترأ يو تاما

 | كمضور كاب لاخ :( هجرت ) ....(نيدشارلا ءاغامتا ةندوىنسي ركيلع) دلع
 د (ركيدقطن) ترن بوم ىأ ىئ ماكترابزربهعكدر يك + مرديال الج !نزولق

 | د. هلا طوف! نلابا تلق وج ديول يس ليف مدع ناي
 ديتةص كفو ذحرب ( ميظع) ردك« دردوةروق (ددع)

 ' ظ ردكميد ميظعلاءالبلابدكر

 ا َّس ديلو ردكعد اءاليلا ميظعي ىريدقت هكردضو عن دويلا فاض مال دوج ابدع

 ْ ريضا ت برضح هدددلؤاهدندصق بعد وْدَتو دي دهت اا دز خم

 ْ لباب كنسهحد تلاطوا ىدلبا تياكعش هيلاطوبا هدكدل اري دكت ىلا 0

 ا تاوجوندهلاه ندككيدلب رزم اووريكح لعوأ ىد نددسو نس نددريغم

 ظ ' ل انعدام يلو هيا درو داكناةرحانم يرجتوورعما تريح دكر ربو

 : نيجل ل هجو ا ئكي ديا عرفو عزم دايز مدندوهظ ىب هناشن ىلوادرم هدير

 | هيىرازودانرفوت نيسناولهيرب زلبا قزح ندتوم نس ديلو ىا كي ديد بوروك

 | نيركانكل مليا لا رابظا ىئان دوم جطظعلا انللاو هكي ديد ديرلو دج ردن بيس
 | رولوب عومش ىدمد هكس يدل دع عي كنه شيكى انيإ هكردو خوخ .مسرواو ا

 ظ ردارت ىتو نايغطرب نايفسو | ىمانأت كنهيواعم ندرلتانلوب هدتبل 2 هدكديذ

 ظ ءدكدلبأ هدويعردوتد همس ول كمي اروهط هدهدلب و قي كناومكحللا

 | مالسإ نيد ناطلس ترمض- 4 يلوا مج رب ن اح بولوب تلت هلكت ظ

 | 00 هرهكسص كثيرة نوب عالسلاوةالصلا هيلع

 َ ىز كيهو ىلغوا كنهرع ىزقكي هدد ونادكردوب هج ىديازا ثبت مانيوبد

 ظ تلاحم هني رةيقرك نادك طا مغبب ترضع هدحاكلاد ىراد انج هنمآ

 | بوررلباذاتتأهلا ىكوكر,مانرو بع ىرعش نكلىدملوا تسربت م ىكرانا بو ديا
 ردو 0 ندرس هعرك( يرعشلا نوف هناوزةكىدردناتيدوبغاكحإ

| 

 | هلغلوا باشم هيهشيكواا مالسلا هيلع ريمغ تريضح هدتفلاخم هليراي دك
 | هيئيكوا هديعص شقسرب مالسلاهيلعريمغس هجرك ىدياراريد لغو هنيكوأ ْ

 ظ ناظلسو ىدلوا راك دصم هيارعش هيشيكوا نكل ىدلبات فلاشي رك

 [(ت دب نصالمو ) ىذاي |تدابعهباز ءشلا بر ىرلت ”رضح هيلا هيلع ار ميلفا ظ

 + بلاط هلت سد بولوا فد ونت يزلبادياقي (هجرت) .ردرهاط ندهج-ر

 ا
1 

 إ

 مدد
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 رديلعات كالعف (تخاس) رذدا مرورك نكلاز ذيزاتانةزو كن (نوغح) :

 بع هلكنارق رولوازابكملا مهشجرلا « نامت ةلتبحمداب م ةيلياذاي قننؤج آ

 هدق :لازأ لاو ك نداممح ن 3 دجلا ماماونذْر دمر اخ لليدخت هللا لقت نالوأ |

 لعو «رااررك ليك ليبقت 53 قيراربقو قنرلقانأق ّن ىثر الأ كناطصو .

 يىليبقت اه (هطعت دس ره نالوا ىلداج ل عت ىح معظعت ع هدئالممقت ء رتلامعو ٠ْ

 ندشاصم ثا كسزوك (داننا دار )زاب دروس داما لادترا ْى دب جداول

 دادي دلوا عقاو فرود قارتفان ذِي كركم زالواهدابز 9 ١

 ل هداك هين امز منزه ىعيرولداداذرم هدتقواوا مدا تدسهغمالغا ىف !تودنأ

 'رتوطزو هنانضيف لاسر دمر دياذا كريس كتسدلو امك ت ولون تلق ىشاناأ|
 ىبك ابر داي وبر دمد ىليخسوي ىديد ن دياريس هدة ارضع هليس مكشا ليس (َْس ( 1

 هكركمزغك و هدالد زبى ثان كسزوكى عم ةزوكهن هننانا ءضس)و كد مروكركسع

 رولؤا تينا ىئازوك هدمدلدإ مليا ليسو ىكقارتفا ئعي نس هغلوا لان ةيرك

 ُى ابيع بك تو (ع) هكر ةكر دك د ٍرونكو ىو بولوا راج د هيوفارا ماق ل

 تدقصمزب م م اع (هرت) ردا عم خحاضراىأم د ادهقاعومدلا

 *+ تفس ةرازو هير( نب ىس مدلؤا مر دياب ناو هرم وأ ردا

 اك-لاو ضاةةتوشللاىم « هلك دعاس كتركذاذاو

 ادع ندءاما ىبهضف فلان الواهدتزخار دكعد قدلجاص ىداكوذ (تكس دل

 لوا مرو كي ءادكذ ليزك نوت كى ةردو ركفت ى 23 ىس اانا ( ههشن) ىدلوا

 |( همحرت ١ زوامحاص بواكود تولوا ةدابز ىان هكر ديأ هلام هدو رض

 [.ةنكمم ا 500 5 # هل ىقرث لح اى

 أ ميظعتو ل احا نيدكاخ نالوا كلغ كس هللا لو سراي( عومشمإلردقازبط (ىرث)

 تأشت ند هظفام يع دنكن دكة روك ن وزحم نوار أسرع ظعتوي سدو مردنا

 (لدذ) ردك اعلم رشراق كس ىلا بارت نالوا تد "اكو نزح نا. اًناَريْز ردنا

 ندن' |ظعت 0 ىةيشسم ريجمو قعد كيمالسلاو ةذلصلا هيلع ريمكس

 ْ كةيرش تنب ناكراو ل دوسارق - عتب زو قريط بد قو ولدر دز اين

 اعو # كرو دن تتكوو#؛ رول ىرال#فدرش هكرولذا مولعم ندنل نقلا

 ماما 4 ىدغاوا تزاوزوهزاقعم لو ةرب نددت عوؤيزئازب هددت عال

 انلواو ايتنا ا ىدلا شوت ىت : اوض تؤادنا لدغ ىكلم وكر كرفاش ماما دنا

 اراد ااذو ااا ذلبقا(ع) هتافا ضايق تا اق ديالا ْ

 0ك



 . ٍْ ان

 لوا هكر اريد نيب رصد م يكاتنا فكف دب روذاوا عابشانوخيا نزز ماتاهدنوب ا
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 ردندهلك سفن هكراشعد هفوك ىاطعو د« ردنوا ناس نس هحتف كنونفلا

 (لدانجإ) هنس انعم سوبحمو نوهره (نيهرإ ر دملكتمريض زنا منرو)
 ردشاط هك ص ص هداذعمو نزو لدذح ىدرعم ردعج هدنرو ددحاسم هليج

 فرو نمرعشنب( باوجصالخ) ردقحال ني وتوج بولوا فرصنم ةرورض
 هكعبهديا مالسدرو باوج هصئنب دكيديدمهنيبح اكب هدمغيدلوا راذكتابز
 ترضح هكودنشور ىخدو ( هحبال) ع هدول اهيا قاريطو نشاط هكلب لك د هدوسآ
 نكلر دةنللا ضاير نمةضور ب رشريقهتنلا ردن دراالوا هنطسان ٌرشيمارهز
 نذباهدابز ىتدزح ىءينوحا نزكتورمسحت هلغلواىوك هيث مهريما تريضح
 تدسمادقفادمم ( ع)ردهدسن ىدو هدانا عارضمو #* ىدليا هداؤادلا ادا

 ات عسودهللا-ناسلسد (هجيرت) _ردمرق هيرب رب ىرلل ام ذي تارتنهر
 ظ كارثو كدسةدولا باوج ىرريو ىديدد#ب باطخ ىدايق

 ىلارتانعو ىلهانعتيو. ع .مكتيسنف نساحم ةيازتلا لك
 هئس انعم تاينس>ر ديعج هرزوا سايق فال كناظفل ىسح ( نساحم)

 رددازمهو نسمه:لباربسكب رت ىدزغم ردك نارقا هدانعمو نزو (تارئا)
 ربع كتجاص دوا مي كح هكرددضي خد (يانصاو ) (ىلايحا)
 ىزس بولوا ىراط نايسن هلكبلياانذا ىتاينس مب قاربط (ذاشنا داقم)
 هللا بارت نادندر>ز (هجرت) ْ مدلفادو < ىن دن دمئارقاو لهاو مدّسوا

 ٠ باح يدريكه نمار هيا غارقاو لهادج ىزبس نب مدنا
 بايحالاللخ مكتعو ىنع + تعطقتمالسلا ىئم ومكملعف

 ردنوعا نزوعابشاهدنووز دةغارارب دول هزونلوا مسرومكيلع(مكيلع)

 ىدلسك ندزبو ندزس +انروص مح ندي هزسنوسلوامالس سب (هجرت)
 ( ركيدقطن) ” نأمتقلاةتشز

 اسساكلا كةلعحالا ي ةشانددعىمدضافام

 (ضا)هدهضسن ضعير دكع دىدلبانانرحو نالمس هك ان ىدل واهداز(ضاف)

 ىداوا مثودا قاريط قعد ىدلوا بئاءو صفانوصرديدض كنضافردعداو

 نضاغ)هكردن ديؤرتض حجب ردكعد ىدنلوا ليلقتوص(ءاملاضيغ) هكر دكمد
 د زدكعد ىدلوب ترك ر لعمل بولو تلقرام ركرلريد ( ماثللا ضافوماركلا

 ا

 م دو جت”

 رنمأ ثرذح هدمرابز هرركملا تاولصلا اهنك اس ىلع هرهطم هضور هكر دنو ع |

 يداوب ظ
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 ندرطاوخ ىنعي ىلفر اضتبساو « رطاوش ىث بوب ابق نيرلزوكه دع: #بونقؤا
 حور نو ديأ هود ريق تحن اص: تاناسو ر قورد“ه ركضناكا دلدأ نورد ةملخع

 لد تعم تةوردقهقيقد حاقرتو ع لازاتسا هل وعد هنيرربق ندا م ىةيلفل
 مظفا ىتدهعقد وا او( هلياالا هلاال) كو فاد ركطه .بؤذيأآتق 0 فدونلبأ ْش ٠

 هللاه ناسل هدعبو ده ست .عطق بونلا ركذ دع لالحاو مظعتا» دب لالج

 ميئابو) (ىنيشا) هلاربقوف باطخ بوهد ع هناكربو هللا ةجرو مكيلع مالسلا
 هداريا هجزسفلكت ماسح بوديا ادن لكنا هسياهنقروش (ىدلاوابد) (تالف»
 هياعض ىلاعت هللا لهس +« هيلي | داديّتسا:هدشاب ب ركو تيانع كنىلاعت ىجف.
 ظ نينم الاهلآو ىتلابه نيمآ

 تارجالا ةلس ىدعي تيبسا ع اناوج ىدوتال كلام بيبحا
 هلفاكر سك" (كلإ) ردشموا قاف: ىجد(تالما) هدهضسن ضعب هدنرب (تيسنا)
 ثنومد رةمرد لوا طقاش_ْن ون ركفا نس درت (ئدرت ال) باطخ هبا اردر ترضع

 رولوا هدي زيدقت ئدع هكردلا حا ىد هعضوهلئلار مف (ئدعب ) ردهبطاخم
 هبسشول كل ذملا ىزمالس مزن هكي دلو ا تلاح هناكسان مدمط اف ىا.( يم ىانعم)

 ىلا ددوأ ىنلماعم نالوا صوص#و قدال“هناّتسوداو ركضت دكدلوأ ادج ند 2

 (هعسرت) ١ ىدروتكى ةلالساكس كتقرف ن دن ه سنو ىعه هروك هيد اثتةنحستو
 ىلاعانا كدواء رالتسو دهسخودو باوج دراكب نيسزعب | كدلون مهدى
 (هنوكناوج ركتد قطن ( بانج

 بارثو:لدانج نيهرانباو. دع ٠ ,كتاوجى كيكو ببحلا لاق
 ( ترضح هنيهدزوا قلقا باوجت هللاخنابسل ندنبجاص كربق ابوك ب جداوا
 اباوج .هرغملا ترضع هكردرا شيد رابضعي.(هدئاف) ردسمر وب.داشنا ىذدنما]

 .ضرافنباقاشعلا نا طلساريزر دلكد ديعبرما ندوب ىدلواعومبسم ندفتاه ||
 هلنمو «ظقاسامىذلااذ نم(رغشإههنرلتقو ىراةدلوا لاصشو رب ىراتريضح ||
 رداصهئيس نديدنك جيش ينعي ىدلي |: نابرج ندنراناسل ىيلطم نوي طقف سلتا |
 ردمزاو هنسكضو ضحي دنكق غل هيوئعموهيدونم تاينسح لجو شيلا ||
 د ئذلا ئذاهلا دممب (نجش)ن دشلبا رودض باود نيفتاه هدقدروي ود |

 متاح روب بوح فوص ىفنيلطا هروك ذم فاصوا ئعبإ هب طش ليريج ةيلع ظ

 ملي لكبكال:ىك نيم ليزي هكودراو .ئرطنانج اراختلا هيلع ىطصمدجتءايبنالا
 | نكازاغلوا ظلت ئ سا فلا ( كنانا) رولوا كنعد دز ديا لوزن اب ليو تنمدخي

 ووسصس» د .

 عبس هس سا بوتس وقوي 2 اتا 022 ا



 9 0 ع : يملا

 1 (رخاآ قطن) ٠ تبل هك ازاهدندناه سعر ىشاحت هي هللا تااحوب 1

 بيصن ىلق ىف هاوسلامو: © بيس هلدعت سيل نيح
 داشنا ةيثرعمدنماباق لحر ه.قايرادنديتاف تي كنارهز ترضح هس ىباؤب ||

 رديلغاف كن لدعي قان عريش هفوذحم ءادتبم لوا ( بيبحإ ردشل ب وب
 ردهيلاس جدولي لواور دقلعتم هبيصترخوم(ماوسل) ردتغصى سلع (سدل)
 اك ادكيديا يسودري قيقحتلا ىلع محور قيتشو ق يغش قيفرْمب ( علطم ىانعم)

 كنهننسك ىريغن دنا جد هدءلدو سهلوا لثامو لداعم تتودرب ندراتسود |[!

 ريمعيد كاربت لست مش مداز ىدينفايه مدنقأ مهاريز رددو هصخ هضم ْ

 قمدعركا ٌكمهداَر معمشو هداز ريمعش ميه بوس هعملوا تب انندم نامزلا رخآ

 ىب هبحاص َتيلوأ هغلوا تبحمرطت مصطم هوجو ىونعم» ىروضفلد ||
 مكزوا ندنا + بدمحرب لداعمز اليواك ىدباراو ميبحرب (هجرت ) .ىدبا

 او 1 .٠ بيصتردقو عيهديل سكى
 | 1 .٠ كييغيال يح ىلع نعو .* ىهسجو ىيع نعدياع بيج

 ىديالزان مدتناش ننااءوك (مكلس ابل نه) هكيديإ ب يبحري(ىرهاظ ىانعم) |[
 ةرولق: حوله متم لوانركل ىدلوا رود تدمدوجوو روتسمن دمزوك هحركأ

 ىك متريصب ةزيصاتى ادي وسن دمروصت هاكت شده ظاتروب ةكردروصم لاح |
 ىدلوا نؤج ندهديد ىدلوا بئاغ (هجرت) _ ودلك دروصتم قلوا:لئازإ |
 ( 'قطن) :'. ٍتيرمر دريضاب قرك عاببديلخ هنانإو ديس نامه
 1 .ىناو> درب لذ سيكاربك دي اسم رولا ىلع تعدو ىلام 1

 (اليم) ردراشم روب داشنا | اربستمدك دلياترايزنيريق كنارهز ترضحأ]|
 ىذئلوأ تصن,:هليعزت كراع نكيأ ريق ىلع ( ريق ) ردلا- ندلعاق كنتو |
 هداوصوو تعزع هنترابز كرب امم دكمدلوا ضراغ تنغيكهناكم ( لاك لأفإ أ[

 سلوا مدليا ف قوه دلاخ ركيدربو ماله هرزوا ىربق ك#يئضعم تعيق بوم
 هللاغالس هز زوازوبق مدروطمدابا (هجرت). . ىدلنا مالس دراك ٌمسود
 ترابزءاك/اهللال هاروبق(ةمهد) باوحت دراكم ندعتمحزيق ىدلوا دي باطخب
 ىمهرؤش في رشد هسا نكك ا هكر دول قرط ملساه دتزعح نامز ذا ديّتساو, دلع

 ىزلهروس نيتذوعمهركرحواو ي,صالخاروبددعربن وا هدنمعو.+ توالت[
 ندع مش ظغل هنب ىرخ او مل د هنوملبغم ىلو|ن دهر. ةروبسو «دحاف ةزوسزنو ْ

 اذرف ادرفةرزوا هحو نالوا دراومدشب دج دك ينبني ءاعماو يٌكدهْتماَع هرومأ|

 بومدرأ
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 قجهلفا نمروكرلزوكى كيا هنيرزوا كرلناهكردراو ئثىكيا هكيديا راشمروس
 هنسهجرد كا ادا يري هدنواكتبراةءال ك. عاش ىدا لوارل هننيلطا نلفت د هل اياها

 | ىندئربو كلك كليو قاوارود ن دكدفكىرب ن ديش با لوادكرت نمالؤأ لانا
 | راتسودىا فنيا بارظتدو لاح هس (هجرت) ردكعشودادح ن ديانا ْ

 (ركيدقطن) .بابشدقف ىربودابجا ناره ىربد#
 تيبح قارفقا لامةيزر دمي ىرتام الامانالاورهدلا امو

 هللاوأههم ميدقت (ةيز د١ ٍردفو ]< فاضم هدنري دقت رهدلا رانآام ) رهدلاام)

 هوان دبارعا هوورئاس قاوااةثتسم اءوف ضر دتبدضم هكديلب هدامعسو ند
 رددضرتعم ىء هل بوك ن وا نزو ىرتاك هن ىذتكالاريغب هل.ئاداهلغلوا
 هعظعر روما ىل هغدغدرب هل ثسذ الآ تركزاك زوزو رهد( ِم وظنم موهعم) راد ديد

 تديصمىرب دترامعن دلاج دب ىك !اهدك دانا ناعما ب رصن لها ن كلر ونيروك

 ىتعي بيبح تقرف هكدشدب تييصم يحد ىريود#ب رؤلوا هدركجارات هكهيلام
 ندكتسو د نالوا ةىعمه اص وصخ ةسنأ هنرق باكي دوس نولوا دنماد

 لاوزع برعرهدراكهلاسناردن نسيمرولس (هجرت) ردترابغندقارتفا

 5 17 7 ابي قارتدوشايرديتغلام
 بيدلوغل هيلاحٍباقت دلع فذ لرهدلا برييدق [سا ناف

 هدننتت كن برج (فتعل) قفص خد ىم هله (برجدق ) ىعسا كننا (ارما)
 ىريخ كنا هلبا مال تف (بيبلريغل) بولوا لاح ندئلعاف عار هس هيأك ها

 فتعمل بو ديا قلعت هلق: هل مالرسك زو كسح هنن هس نبل نيعل نكارولوا
 هئغيدنلوا عزت ىمهراج نكد باقت نعرد هلدتذ ( باقث ) رولواربج هينا عدلت
 ىباناناواركذ هدقباش تن كرهد (ىعم)ر دش غايق بوصنم نوكيا تمالع

 هركصن د ؛ليصخت نيقي هنغيدلوا لادا عقاو ٍبوذيا هيرجت ىرحتلا ىلع قيمت ىنا
 هنسكلوا هيلفا فوخ كو لاجن دلو حت هنيرربربو بلغت ك ذلاج كيا لوا كر هد
 ( بيبلنيعل ) ردرظان اكأ ىند هنآ ةجبرت ةكرولوا كعد ردلكذ لقاع قيفحت
 هليربرب ىلا- تا كوارع نواتاذ نالوا لقاعدكردو نعم ىن د هد هضشل

 هكرولس هئبلا اريز زانا فوخ ىشكنديا هبرق ىرهذ قيفحتي ندزسابا لد
 ندقح ر شوريخ هةقحلا فوز دزرقمىربدكتلوالراكز ور درال هدنة-كنالقع
 ماكداش لب دورس كنامَز 35 وود أول ءلوقتسم قف رطود قولوا هداضرو ميلست لغلوا

 ىرهدقي رجحت هسرديا .(هجرت) زائوا مالارب: ىنذ ةنروزش بك ىئيدافا

 - ىف
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 | ةلرتريكوا شوخ (هجرت) نيما نيماده لسو هيلع هيلا لد دع مرك الاك تيت
 5 باج ىاخرا هديا ,ه هديا دس نب ان ةريك دب هنراد تءانق ايدداتابول

 ردراو ىددس .يواوب هدب اور فاش ماما ىمهّيقد كن هما: فعن تن شب نواود

 بنراش * اهبارت نيم كالا تون نكلو دع اهرارشت ومب رندا برت لف(ةنق)

 كح بايدستا اذا ذه اهبان قاغن نا لبق نم م اهيزوفا د“ كل و ملبقةبو ف به

 "(ونآ قطن) . اهيا كل فني ىرخال هعدذ دب ةجاح نود نم

 نايشو ةعضن نيم ديت | ىف ةماج حوزكج اك

 مايو دب ىدحو(ماج) ذكردشمعد تعلدُع طعن زدنج وك كرتوبكا (هماج)
 هدناك ( عتمم)رددا سم لادو خاشاقلطم نكلر دهشدم (هكب الرد رتودكن نالؤاى منا

 ثديبلا ةبحاص همت فاو هلا من قيدصراربإ (مالكتل) ةنسكنروكع نو

 تياعرهتتوعطم (هللا ف ب حلا) بك نجركو كح تغجرب هرزوا خاشرنهليا
 كنتقؤ كلمزاتاو ناك نسون ديت حصر ديا عامست او عاتتتسا ندزعرربربو

 نابل نه)هرازوا ناركّشم هراةمعنوو تاعاطو تادامعو بو ديا تغلا هلل هل ساعص

 (هجر) نكنأ هليوبك ديازاذكتاتتو ار ديا نايرب ىرمس( نها سابل مذاو م 1

 نانمرهتق دزولوا هلبا باش تدعو تحب لديا نورتو مكه تفحرب هلا

 : باي>حالارغمناملانا دج . انس قرفو ان نامزلا لحد
 يع كلوا هئليقهداعا ةقرعم هكظفلرب رذ هلبامالوفلا ىسغلوا راركت(نامز |[

 ردتسود بصح ىدرغم ردعجب( تابحا) ىث ( ردنعلا عمنا ) روالوادانه

 انانز بوديواراموران * ىدليان انتي ري ىزن ام زابهش ىدربك (هجرت)
 ْ (رخآقطن) بارد رانا ىلاحأ

 اه ذات دوو ىح ئائدع هه امييلعءامدلا تكمول ناش
 ردعج ) ءامدإ) ىسنا' عزصم كيتا تدب ىع ءاددصردربخ مدعم (ناثش)

 هشلكاغلس , مل ىمازح رذهيطرش 3200 بوصنم ردنأف مدىدرعم

 (هجرت) . "رونلوااداربازبهديناث تب(صالم ىانعمإ) ردكزك
 همز م دس د نوسربا'ن دمج ه شيش دع باكىدتياى فار ءةران د ىدا

 بارض
 نايحالا ةقرو :تانشلادقف دع اذبيق- نم راشعملا اغلي مل

 هذكولي نوا ( راشغعم) رديسازج كطرش نالوا هدقباس تن ىمدلب 1

 دلو تدب (نيتنب ةصالخ) قملوا بئاغ(دقف) ازبسو قيال (ىتخ) ىبكرمشع ىرب

 ”رادمرول
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 اهبارسةالفلارمط ىف حالا دي .الطابراردرغالا اهراملف

 هكر صو لوا هدرا هددراخ مانا (بارس») رذ هذه ىد(تاذغلا لهزإ) ظ

 طالتخا ًيليااينذ(لض# ل أم) ردرادهنمل ىكان ردن دل قاربا هل عشوريإ أ
 ههنسك نايلوأى ىفلامدمرو حح ئثرب ىريغن درو ما لطابورورغ هدوةلاو

 ذكرت روك رو ١' ومو ناشخرد بارس هدرا هز اةفر دبا شدامت نثوخ ندهرتؤط

 رديبكىرلةدنادذلا وديا تيغرهرورضا اهل نظر دوص بواذارارق 3 .نالدهنشت

 مدررتك هلةريع ةديد (هجرت) ددلأسإ ىلم ارب لطاع ىلصاووب : لطاب ىلصاح

 با ارم هرج |ةالف ضر ارولوا نادر ميك ه شن آب رورع لطاب ىهبند

 اهباذتتجا نومه بالك اهياعوب هلي بم ةغيجالا ىهامو
 بزوال يدب كعىشرب( هليصتسم) ىرادررم دس تالا تيد كناوينح (هيج)
 (باذثَجا) ردداره | اند نالوا تاقكم هب هب ةعرح هدنولهذبا لو هرثدد ْئ

 كل تريصا | ند رذهعدسر هسراو (هجرت) تسود اإل ول وطن ديار ف 1

 بالك ىفآ ارديات مه :كمكح ندفرطرش# هنلهاأأا

 اهبالككتعزاناببذتح ناو وع اهلهالالستنكابنتحت ناف || ٠
 تائتد ان دانند لهاركأ(نذمرارقر دزم اج كد ىضفر دطص دبازيشك(ش)
 هسا راردبا تموصخ ىءدل+ نسر ديا']صرغت اراردباتءحم نسولوا هرزدا

 يبان دلها نالواىوخ دب ةحضسهنوع ( بالك اهومل اظو ةفيجاذدلا) ندبسو

 ” اراك ى حن زابوا ىلا ندعارن نكي ازاو ىبم همقل هدنكوا كابلكد كرو ديا هيبشت هيالك
 تدولواع ديوس ديريابو دينح لوزنعم تقول #ردشعد ةيعتم اند له اعزب

 كَدكصرولو ا هل لها تدنن نسركح لا (هجرت) دنوش ديري ابو نو ءرف ىصنم

 ْ ثالك ان زاقا كيك ا كعارن نسروشنكح كدي مات

 ارباح قرح باونالا ةقلغم د اقرادرعف تنطوا سءنىفوطف

 ى هناح ردك فت نفث : لوا تزعوت د اعسو تحار (مأ سم ةصالخإ) :

 هلوا شارب و ىلاص ىند_ىنةدرب و شغلوا دش ىراونق بودنا نطو ىسهشوك

 ديب هيلوا فراعو غلطه هنئيفيكا كنهرمدظ ىدواوؤ ف ذاو هدلاج هذسك ند هرمشط'

 ةمزالمو توكسلانامزاامز د هكردثمروس ند قداص رغعج مامااريز
 ىلهلوا هلون اع لاح تولاكه قط نرل م الاكول د توعال ىذلا ىلا ةداضوت لا

 يدهش هما محرا مجالات انتا مز لاح تفيككدم ىدلوا سب ردمغلو اهتز كابا

 ءابتوورانغالا كيئاذ د ةمرد هب دة ما حصا ىمللا دير ةدانع حرق معلا
- 

 ٠س 0



 ل

 أعررك ناسناو ناورح ىتده دكرززا كل :سنيسرولواناسكي هللا لاخرولا هنتلا
 هلي متوب و :ىدلرو-. (اسزم .ضرالا ىف شتالو)ةكردعو امم هلآ نوعضمؤبو
 (انوهض الا ىلع نوشمب نيذلا نجرلا دانعو ) هكي دروس حدم رانلؤ أ, ىهتنم
 كمولعةيلط ن دتهجز مغيب الواروم ام اع تلط (دععإلا ىلا دهملانم لاصوصخ

 قر هلؤاراكر دهد هظ> الم لو ارار دبا شرف نيران انقاهظعت ماركة كيالم هيلاري |||

 سصخشرب نالوا ىوعنم ثيدح نوعنمؤ ( هبقنم)ى>رذمزال روبعوزو
 قدؤ برض هلتدش قيمز هللا ش وبان ةحلعتوو د مارق نيرا انف كراك ل مروسج

 رديرلةدركحي رصت . كثبدح حارش ىجيدلوا د عقم ىنعي نمز هدتدمز آه دكدلبا
 هلارفت كئيمز الدعيج هنشود_(ةعير), ”نلعاجلانمنوك تاهلة ةوعن
 با ارثمللا ىسرولاهنملاهدن امزرادنودياراتنر

 ا :اهباصن لاملاةاكز لثك . ب اهتانرلعاوداماةاكزداو .
 ندناهسرولواهدهنرههدقدلاغوج لام نالوا لصاخن ديلاعت قد تكرب(ةاكز)

 عرندلام هيد دارا معان روحنا هلئاؤح نالوا ض رف هّمرروا ايدغا كمريؤهن ارم

 ةاكز تدضرف(باصن) ردببس هغلواةذابز هداثعمر ديرب هدكولد فرق عب ىرعشع

 قركم هدنوتلا هدانز ندحاوح كر ادت دح ناناوأ مكح هنيحاصل ام هلدا

 مولعم ىهاش تاكز لبا ادالك (ةجرت) .ردهمهرد زوركماهدشوكو اقم
 ناصتدحتمرياةكرزكمهلام تاك لوش دهب هلوا

 اهباستك ١ ميركلا تارا ريخل د مجان كلر ارحالا ىلا نسدحاو

 ديب هلباكنا حا ىرارحا دك دتكولباهدب (هعجرت) ..نددضست ىد (ماركلا)

 ] باستكا ىريخ هريات راجت ليقوم نكءلك
 اهبادعوابب ذعاتنلاقدسو دع -ارتمعط قاف اسدلا د, نمو

 مشو هليتاثا تلو مط بوديا هراعتسا هده:سنضعب ندئاهوذم (ىباند)
 تايقود نكد !ايدتذل هسرولواىراكسناماهغتسا( ظفل ظأ) ىدليا نيبو

 عاونا كنا ريدقت قئاس اكن مدتاط ىن/نء هله زنا ذنلت هتك هاكا زولدإ

 ىدلكظ ج ىاغيتسا اكب مرول ىسنش اج ىدليا قوس ىنسيجاو ىنسياتط
 بايةوذ هسراو رديا تبغر هني ذذلت رك كناثد دوخار دقو متافتلا دعت نم
 مدان هركصز دلكد تبعر ناباش م سرتساتصصتندتركا انكلردت ول عنامز ولوا

 ماغط عاونا مدئاط ) هجر ) هضادنلا هب تلح برجا برج نم (ع) رولوا

 باذعو ب ذع ديوب هن ىدل روس هموكؤا.« مات مدلواريس ىرهد

 روس اك: سال
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 مسلس

 ىك بيش 0 دضاب كد(“ رملا شدعةدإو دون فافارل

 هلا بوس دب بنو ذيأ قرف فاك_ثومءىددأ غ نكلددئااعو5 هكرديذض كبانش

 ىدند رالوخد هتقو لواو لوضو هنن دح ىرووظ كنا سشوار راق

 كقفاطل كن رع شك (ماره لأم ) ىبكض ارغا كي دىدريوج زوب(كول)

 ىبانش هك كسفنربرد هدنامز نالوا مذةمندتخوذشدحو ىرنم تقو قوارطو
 لوا" عن ىدلوا ىناف قيقحت هبوط زو هقارتفا ردات َن كى سن اج نآق عي

 كسك رعرتمب (هجرت) ردلزازتو لزن:نامز طاطا نساريز رزددهدمكح

 باث نانركه سر دنو د زول هلواىف اق س 2 هيب ر دنرع مقالا(

 اهباطةسمهمانا نم ماض ع هسأر ضع او ءرهلا هو رفضا اذا

 نع هلبراق كعد ىدلو ناصقن ) ضاغت) ردةنعسل ىد(ع :رانولدوسا اذا)

 شوخو ب.يظ(باطت مر ذهخس ىكد المهم ى رخآو ىند فاقو همهم

 ىهجو ترج كناسناهركصن دكدريو جزو باش( نذنمتقةيةحإ ئئنالفا |
 هدقدلوا ضان هلبا ىريد رثا ىرلد وهكنشانو تولوا ليديت امورفامو) هغلبزاص

 نوحنا تدك طفح هبال ماكى رحت ةاليرمشو لاو لئاز ناك نراك رع

 رلغلوا ادن نادقن هدئئطارو رهاط كن هند ذئازل نولوا اتم هتكرح هنايكح

 يئابد درزدر* ير رس (هجرت) ردن ”وم تار اماراثوب هكرولوا كت ىف ىلاخن هرموس
 باطتسم سدع مادالواكارولوا راق « كسكرب هسرولوا قآ

 ا ىدلا نس#ن ىلع مارح ده امتافرومالا تالضذ كنع عد

 (اهباكترا) ردكعذ ئسهدابز ندتياةكرادتم هلضذ ىدرغمردغج (تالضف)

 نك مدقا ندنو : (مالك ةضالخ )ردي ريخ كن ناخد (مارحو) ىلعاف ك.مارح

 الأ هكزبا كرت مدان ز ند هكر ادم هديشرههسددلوا كمومعم ىرالأم كرات
 دما لبا قنماكاو فاك ىلا شافوا نون عانقت سك :نالواراك يقرب

 بارراردراو قلاحرب كن , هرب ”اذره ىند هنأ ندتاخا.م عرمشلا دنع رد: هنره

 هءاوقن ليان دنس وإ شفا 4 ودا هي (هجرت) زلواى ؟تضخر تاكا تءزع

 راهذايززولوا مارح نوح هب تم يع عقرش

 اهمءارتكلد وتح لدلقامعذ دع اخاف ضرالا رك: مىنيشعالو
 هقيقح (نونإ) و د.ك ند٠دناز ءام هلا ع (اعارب عشت تره( ضراتكتم)

 كسر ىورد بولي اكلرتىروماتالضف ( ماسه ئئوم)ر دقحالت واديكأت
 يتورط! ردك كوع دكه مزكسسص هتملا كرديار ذ هرزؤا ىرال ع في رمش
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 | نالؤامدمعسجت من( رظنلأم) اربد ىندهناطي5 ندسسولو شنا هلهش(باهش)
 1 لواو ىدلوالئاز هلت وم تدب رهةناشن نالوا ادمن هدعشأب هنري رغضو# كا

 | شع بولو لن ماغص متيهدنآ يدليا رومظ تخوض باهش نالوا هدمرس
 مهرانم ىدلفا ل غةشم  (هجرت) ىدلناقاكارق ىعيكيرات ىنسلجم عرشعو
 تاهش ىدزذنودهرالظ لبا مشدعزور ع باس ىداتا مسجران

 | (ىدينخالجرإب )ولبست رد اك ندليق ضار دي راكديد شوقي (ةمؤ)
 1 هنهنال نالواهدرل> اش ىح ردكعي د'ئىدي هوو (تةشع) روالوا با ارعاىبك

 | ىداو صوخخاهسرواواهدربو نكوو كو هنالدا هدراوذ ابو هدعاط ززد هْسع

 ظ هدانعمو نزو(مغر) ىطسو كشان (هماه) ردراؤ تاغتلا ةتيغندءاطخ ورود

 | برعهدنل كعدنوحنا كروس ىئرولهريهكرت هكر دن دماغو نالؤا ىكب ارت
 ا هكردهغراق (ٍتارَغ) ر ديراكديذنوكا كاروك اك هدزابدوب ةكريد(هقثال امعر)

 | اكب هدقدلوا لئاز راليق هايسندعثاب (نذم لأم) ردترا_عنذايق هايس هدئول'

 | نايشاهرزوا مشان (هجرت) دفنت ىومىانالوازانابشآ هدنرب كناامتز
 ْ بارغ مدرهردهدكس«.ارارق ندرس ة نال د دددس عون بعىْذتيا

 اهبارخراردلا لكنملاو أود تزْزف ىمرمعلا بارش تنأر
 ٠ (مالكساعا) ردراورددلا ىلع :رهلادرهدتسو < ردرار و سكم باطخ فاكورلان

 ظ لدلك ى هترابز ىنب هدكدروك ىءِيدلوا نارخ كمرمع ىاني مب ردياوج هنادن ا
 ىرعبارخّلدر وك هتسرراو (هجرت) ردير ةناريؤ كرا دره كلزنم كةساربز

 1 باوخ دك نودي كازنمردبولواهرجيارايدرع دب هعئابال دنوق
 اهباضخ ىغيسل بش عئالط د ىضراعلامدعباثبعمناا

 ردعج ( عيالط )قاك (ضراع) ماكتم سفن ( منا) رد هيماهغتسا ( هزمه)
 تاكل شوش متع نس( تح لوسي ةمازو ا باشخ) لوارت عاطف رغم

 ىند قمايوب ىناووولوا شوخ هجن هركصن دك دربك ىرللوارق كلريم هملاقص
 أ ىسانعكتلا-نالواَّقاذ ْئث عنصخر دقوب ىسافص هن لءاوا تءعئض ىضراع

 ىدنود# همراسخز ةح اس ىرولوالاخثوخ هللاشتع ( هجرث) رو

 باضخ لهريو هدئاف ىريب سواح نو
 امبابش لوو سفن تدنقدتو «. ةبيشم لبق ءراا رج ةرغو

 | ندنلوا كر اره ىح هئلواو هنمركا ككشره» .ركصر دضانن ق«دننلا كن( رغ)"

 جيدا

ّ 
 ا
1 
 ا
 ٠

َ 



 هدكّشأ هرزوا نع رك وهعم أسس سأ رلا لعتشا قع ئدلبا دينو دلوارتشاعب |
 اومرس نكرونك نارقا فاكس وم نفى داناز وهط تلااحنالوا ىمهنان كالزيم ظ ْ

 شمقيج هكشاب: . (ةجيرت) .. لواداك ازاوا قالك مليااغصا خافص نحو ||
 باهذلا ىلع ح توّص سؤ ى نمربك دكشوك ادن مدز» ن ديا بيش لالدإإ|

  بارتلا قابطات < بيغت ا« نيرقنعو تارتلا نمتةلخ ا

 (قانطا)ىدنلؤا طاقسا اغيفتَت ىرب كنا نكح |بيغتندائلصا(بسسغت) ||

 *« بيزقن ءران دكا نيسرولببك عمج تقلخ .(هجرت) نديغجس كنهقبطأ||
 ١ . بارتاربز رولوا كرنباك | نيسرللا تذوع

 . باكرلا ىف كلجرف عمطتالف . ا. نعظوادىفف ةماقاتعمط . + ]ا
 عيا تماق !هدئا-رراد (هجرت) .تاحرو لةنهليا همم ميدقت(نعلظ)

 باوخو نونهلواهدوكتزوا نوح ك غانا ريده بع نسرتسأ
 .ايشل ا, بست سدل ومر 37 ىأب فوسو باجلا تدخزاو .

 ردلمعةسم هدد درقا ندا ني نكلر دنا سوغنت ىكن نس (ف وس درب( تاح) ش

 نكل لاباس واخر ا يلف ةدربإ بو ريو ماك عتسا هبةنجاعإ ينج أ ناش( نشل "

 هحور نطق .هلتلامنر ل ئارزع .نالوا برقم كا نددكئالمئعنلودررب اسرق
 ,باحح نس (هجرت) -نعمدنا عتمو بح ىفاتلةغةدرب ل واهدئامز كدلك

 باح يلهدنمق ندةحر ولك ى | اربهك اس دهجل داو اماك 1ك دنزر ول ىلع :

 بارا اريقلانك اد كناف دب ؛ ريصقاعوفرملا لرصق ضاعا ظ
 رم ىرصق هنسك نديارومعم كش وكى اع ىا( نيب لص#)ردادن فرج( )
 نك اسهديارجريق هكرباش هدكيها:تبقاعاربز هلبا يش ةئسلوا رومعم كدا

 (ةجر) سهوا هدري لع ق> ةلوارومعم كري لوا هكولد ا مسن نيس نينس هلو .

 تيقاع ردق-هلوا نكسم هن وحد دئلربضق رو دنك نيدردبا زوم عمر هيت ٠

 (رخاقطن) بارخربق ||
 ! اهياهمءاضااداىشتعلطاو : ع قرانملاغتشا وسحر انتج

 ايغارس ءزَدلدا (هرانم )ردهضس خد( ىسقران ) كيدىدنكوس (تنخ)ا]
 هرانمردهنذأم ىعماكنمرانماعقاوردهي ان دتماو هكر ديس ايس لذدنق ئراكديد

 رددارمربءدلح نالواراذ هلءشندكارينر دوا ىيدلوا ليدانت دابا ىراكديد /

 قتحالاب ملي رخآ كارد لف (شدع) ردهضشت ىند قراشم هدائعمو ىح

 ردبهضتف ند. ىليا هدئري كناؤن بك( ةيضار: ةشيِعا) دوذلوا مسك هشزؤلفا
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 ك1 ا ا

 درا( رغوزااق لادا ونص كس نااار هاوهش كقاززا |
 هرك دورك ةدصسادتنا ئدلكخدوصراد ةمزبن ذل هبا ةيدلق ضحي 5 ريق َخ امرا

 كان ءدْيتح ندكلك بوديا ءاغبتسا ىفا هتنلا هد هرهاف بوراو عا ل
 ل 7 دٍولَجِرص قا دنلطءاز هه 20111100 اوسالسا

 ١ "بحوز بطش ديكدمر وا تدك زد يخ اع

 :يلطلاق دق نملاملاكزتنو هع ”ةلخا تل نملاملا لكأت "يرق

 كالم) ىسةود راسم (هلحاو)ق فشق نر ناكر دنيا لهل فضز |
 هد ىلا بونلوا ىرئاز هد تحزم دنرلك انا كت هودةكر ددتداعل ارهد (غالك

 رسب وكس راق اوتهَح را يك تك ل ةح
 كرت ةدثافالد سك ديا ن|ومد كت تد دعت هدالضتو راد تو دنا قتلو دج

 ظ نيذلغش ريا قلك !ىلام: ىدضعب '(ةجخ 2 زال رمننلاك | يسافر

 - .بلط جراكا رولاهر دكر ود نلامىاتظعت قع زخس ساأد

 الا درب اشنذق كوز قفادتلا لادا دق ىلا“ 1 1 نطن)

 رة دزعا اوك 5 علوا فذح ىنلاةدئلوخ دزح ف ةرح روم [وةقسا# امةدل ه1(ع)

 راش دزادؤؤصقن ند ىن كارايكعووجىنك (تؤلء اني مغ)(تنا قل عجب
 ١ | رادعج (دزب 0 كعد:ئذ لاقّيخ ىتالئب ذنب خاف( اذن )وسعت (قاضن)

 ظ | لتر دلكد دربه هضقرلرب دنععنو هقزخ دكر ةهانسةووسكو غل ل غَرتإ ة درب ىدراتس

 | تاك ىئذنكك لزم ناسركح ننونؤط قحاث قفا كودي هن (كاقد
 | تويليا بلح ىهاس .ةماخ وأ ندكلاقد قعد درا ةرخ قاوم قا زاسعال |

 | ٌشيركو ىدزاعا تر ىذلاه نار ديكو سال لوا ئِكودنَق ضي ||
 ا نيسزماق ندم ءَناوَح نام دىدلوا خابت ع نيس ةياسد لكوكر سو
 ْ وع د تاثشمديراحو قشعءىداقؤب نأ“ (هعرزأ]

 1 . تاثر |

 ظ ."ناهذلا قع قر ع 2 51

 | هلغس ىف :ؤدعم ىاَناملظمهذنوترذي وتو ذأوم نديازاللكك قيضات هذالا(لالبإا ||

 ظ ًارذرس ناب هباواقةذتل ل هطؤلاف [دوق) ىذنلوا ةراعتسا نو كلا اواذاقشأ ||
 ْ ىرظذيد ”لروك كرد كلا غقاف (كنورق)ل هسا غمس اراد هذة نضع

 | لامعتما نبأ ىلع ردا كدلعف لقا هكر ذكعذ لك (خ) زدزازثعا قرد ْ

 | ىدكؤتزنهكدبا هليأأ د ضمان داب هدنجو كاثي ىذؤفكا مع اوم هع وَدَقَمر زوالذا]
 ل لل الل سل

 م



 او

 ىداو (هحمت) مر ديار ظن محطم ى د ئس هدابز بو ذيا نبع بص ىرادسشر

 رولوا مع ممطم مم رولاو |١لئان ع هب هيترر هلأ دود تع انف زلك اكب '

 ْ ْ] ١ تر دعأا

 . برطلاو تاذللايرمعي ناكدق اديب هب تره تدب كير هللا
 ةصالخ ) باق تةخنالوا اد ندوزر ادوخابو ندمتابو ندرورس (برط)

 مدراو .هرالز: هزه أ هناخ هيحجت هصئ دك هناشلا ميظع هللان الو اك ر كنس مننا (تدب)

 : ( هجرت ) سشاوارومعم الاخ لبا زؤرس طاشنو هب وشد دئادل .يمدروكذ

 ١ باعصأ شما تراعى اك هبهناساحسحو هناخ فوج ئدارغؤا موهللاب

 ١ ِب رطوتادإ

 برحلاو لي وللا اهدعي نمرادذ. <. .هيناوس قانانملا ةياقعتزاط
 ىبدليا تلالد هما تدقاع ىسهدام ردفورعم هكىثوت ليشوط (تاقع)

 هينم ىدرعم ين دعج- لد (انانم) ىدلوا ىزراتخم باقعرويطلا نيد ندوس

 رالزنم لوا هجركا ( ندم لأ ه)ر د قملا لاموليرل هحتف كرا هلءهم (برج) زذثاوم
 هدنفأ رطا يرش وق توم هسفاوا ناعدا هلتريع نظن نكل ىديارورش رومعم
 راتفرك هن هب رافطا ئسلاها بوديا لوزن تيقاع هكروئ بروك ديانالوج

 ىز هنا لوا .ىبم هنرو بولوا رار .ىاح هقارف دان رقو الد واو هركصندقدلوا
 هكر دشع د ىباضردو#ْئش ف ورعم ةلكيد ىدنفاااب مرار ديا ميسقت ىنتالبمو
 لوادي رد مرو +واىن روضج كصخش ره يزامهش لحا دج ردت نان قولا
 تومباتعمدروك (هجرت) ردشمرو-وك نداندو نةلخ ناو>ىدرد

 يه ىدلوا مو نا اكبوووطزو هءارخ هركصد رديا زاوربر هنفارطاكت |

 باطلاب قازرالاام كيروالؤ ع أءلط هب م ال كنا:عسد>ا 0

 هليأ ميج عيدقت ( مال ) رول هدنلا بك اردك ىراكديد نيكريد ( نانعإ ||
 سن ىنثال هذ( الذ) كد هلق مارانو ىلشاب أف ىعي بط ا عراضم ند>وج

 ردع (ِكي زور دةدئرب دقت ةيجحلا كإتىفةدئافال ردبادبك أن ىهنو رذنوا

 قى تدب هروك هرب رقتوب ر دست قي َغ ىرهوجهكرديعج كبأاط (بلط)
 ةهجو لكباورلي دابا لج عجب بان رايضعب رولواملاسن دنببع راركتهدهيفاق
 | هدماره يوزرآ هتيلاولي مار سفن بسا ءلطيض ىبلط نانع( ند ةمدت)
 ظ هكدسرك | بر نالوا اع قاز رلفا سةر دلك د ديغمارتز نوسلوا شكرسو حوج

 زاةفاعد هكيذلاف# ردردةم ىلزازابا فةون هنيرالط كرابلاط ىلوصح يزل ثزد ||

007 

0 
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 أ هجرك | (هجنرت) روت روك ناسا ربص هدكدايا هظحالم نانا فاسحاف |
 بعصا ىدلوان يدنا قوف كباون ب تيد هربص رولز ا بعد

 برقاذلاذ لكن هتوملاو دب بين ق ىو رباع لكو
 تآ لك كودني ب لمادا رع زمغيدلؤادنماجرو نالوا لومأسره (مالكش صتن)
 لوا اارنز' هكردتيي ندلنس هلد+ توم هكردهدنون تءارغنكا ىدازوس تدارك

 زرديا دا ند قيرب هسلوا لذاح ىرب ردن دنعت لما لوط هءولطم زوما ||

 ردك ككل ب ريخا سفن ىسفت لماكن مّوماما ردلسلسّتم تلاحرب قول تداهن

 هدتوك ناطسمرت دكر درا ث عدس عيردناديرت ىاسنا نذلامآهلج تاذللا مداه
 هرديعزلوابونلوادع دلا دناهسلوا ىف دكمروةكمّشسب رظاخ قوم هزكىركم

 ميصح ءرما لك( رعش) هكر روس هدنر غشربر بكا قيدص تريضح روثلوا ةقاذا
 رديجيرتفكناانوكى د تدب روهشم كروب« لعن لازش نم فدا توملاوزي هلها ىف
 رصد ككوا كنس لوا نم هرزكن سديد ىف نالوا لفاغ ندملفاىا (تد)

 قطنإ) ١ برقا ندرلنارولفا قوم كود ىدا سمره هنىشكرولوا بي رق(هعجرت)
 تعت ىنلامندلا ىلع صنرخلا نادي نشير صراسانس ارو ىمأر ناددق (رخآ

 توري ذنو ىرلةمالع ىؤدغمو ىرون 2ك دخ وذش هقرقللا ف (لصحم لأمإلا
 قالوا هدب نكل ىدلوا ضاس ىراليق كءعثاب نعت ئدنزؤك دلك ث نالؤا |

 ردباش هكانؤكز ونه ىدلبا زوهلاانغو فعضو روت قدي كلؤنم هدضرح
 تاشركا ةشسسك نالوا التبم هنتقألاب كمارو نامكح كامرح نالوا هنأتد حق
 زك هلوصخ هلوحو قكدنر كات روض ركح تونزو و ىتد هسا ناود

 دراو ىد رثاهذقايسون ىح نمريكملا هرزوا هاون دهني زدارغوا هي هعظع تشم

 ىعي ( لمالا لوطو صرخلا ناتلصخ هيف بشيو مدآنبا بيشي) هكيدلوا
 ردلما لوط ىنحدىربو صرح ىريرولوا ممكهدنا قلصخ ىبا هقدلؤاريب نانا
 لوانؤديك هنيرايض ع فالخ كناطتشو سفن هدقذلو ا مؤلعم ىتيدلؤأ هلو

 (هجيرت) ٠ ردوربك اداهج هكردمزال هس داو[ ن كمي كملكح لوا ندراةلصخن
 مهدكمكح صرحت ن وحاابند# مد مص رح ىدلواربت بولواربب اص ىدراغأ

 1 بعند خر
 :بتزولا يع تعم طاهتلنف هع ةىرمتمراماذاقاراولام ٠

 يبدياتري هكيدلوا هناكت (لأم لوصحم) ىبكه بتمر ددياب جيك هبتر (تنر)
 دنل,ن دنا بويملوا عناق هلكلاهدمغيدلوا لان هلئقشمرازهبويلي اذاختا ماله

-_ 1 



 تاوح ىقاش هلهجو ىلستاكا مررب ف * هر هديد ثيدصمرب هركخلأ تعاشر نإ

 هيداو مول لك نزح د ردك د 'هليح هنعرهدلا ثد ضسءااماذا

 هدد رطر 36 وجغملأمإر ديد رغم هي دانر درلت ديأ اكن هشيم ( بداوت) هد از(ام)

 تاقث كرائايلغا هراردك كم راردكم كلرهد لوا مسلب ا تيس ئعدنكهرهد
 مملاه ىلا ن دمومهو موتو وف بودبا نزح ديد نو كسره ىراد ارطضاو
 رليا نزح دي دق هيث ىه هي لاقتنالا عب رس لاحركهساوا ستي زعل (هجبرت )
 (رخاىطن) .  بتاصمرب مدأمد

 'ْ بحوان ودلال رتنكل د اووي ناس الا ىلع صرخ

 هلوا ٠ان رن هكر دش لوا ّضرف هدم ةموهدجردا دتبماؤو دينا ردربخ (ضرُف)

 دي ةكرلرب دهيغذح «رديادسم أت ىلا كد تدب هكردكع د بحب أو هد هرعفأش بقدم

 هلا لا دركار دضرف ةسزولد ا لداح ادا ىظق ل يلد ىلع كندمزال تدانسعرب
 هلنرزواكةلخ ( غلطم ىانعم) ردعوجر هقج ندها( هيول):ردبجاو هسرولوا
 هذا ز ند هنول كملنا لت ىراهام نكلردض رذ كلبا 3 وحرو هيو نذنراهاك

 ردك كليا ه اسم هنسغوص كنالمس ىئي دنك بوند مرديا الع هلكت اردرمضاج

 اريز ردالوا ىخد قملوا جاتحم هر هنو بوييليا كرت ىهاكر داكدىىراكل قاع

 لتتودنو وار مسقه بو هكحر د: ةىربو تمعذ ىرعسفزب كنمأخغت وع

 نم 5 ةدار فرح لئاوا ىدلروس ريبعت راج هنوم.هدرئاورلب ديد:ر ديرمضتخ

 كك ا هيون ىدلوا بجاودي دك (هحرت) ردكزكه كزانىتدددنتب مص
 بحوار دك_؟.ابونذ كلرتىلو

 ىعاهيفسانلا هل :ءون+ بيع هفرمص قرهدلاو

 نكي هلذ وراك ور تذاع نكل ارد راةلام قج انوا بعت 0 رك ضع هيلو هث داح||

 (هعبزت) زد مارب راوازس بعت هدايز ندنا ىرالذغ نالوا هديابو كتل هنأ
 . عا ىزالوا نافع كنيشك, مز دبع نو درك سشدركه جركا

 بعصا باوثلا توق نكل ه بعص تا..::لا فريصلاو
 (لوةم ىاتعم ) ىرلازتبو :ضوع كراةعاط-(باوث) رلتق ثسوءايالن.(تايثانإ ||

 ةافاكم نلثريو هرلث دياربص نكلر دلك م ها كن اريد هجرك هاك ؤر ث داو نتج
 مركل وأ وعر دج كيد ندريص لوا كلاي .ادذؤب توفى اوثو راو ةازاسجو

 قا رتدلينيعقلوارمصم هاب ويلباةالاممويد رولدا طقاس اك هليادؤت ردضرف ||

 : ندياروهط لرهد(لوقلأم )نامز دنا دشو داكز در ثداو> هدنوب(فرمص)
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 قيتاع تلع ىند كناو توم هيئاهتلع هغغوطان وك كنان نوما قيس
 حرم أ طوس ممل (لبذ) هد هاي ذأ نهكو.نامنوطروأوادبال(ع) د ةاداناربد

 هدفي ريش ثب دحر دياب رد نددهرب رشولاهدمعش قي هكررو- هدئناطا دوقع

 عرديأ ادنبوثد ىروب نم عرصمكإمرب ن اوكرش هذن :اجما هاكرددكشلوادراو

 هديعتو اةيلحرايديدربد خد( نقالاوغججاو)هدتتايمةلك ىيالواهدّباوو صعب
 نوما توم ىعيريد (بارغلا نوئرتو توملل نو دلت) نالوا ىد رم ندر دولا
 ىقافا ىالك هليا حور ترضح ردك دزسرب اننوحماق ةاوأ نارشو ٌرسرغوط

 ناشزو هك رزان هدب ”ريسفت ىلعت ع راردباتيادر(ه رخ ! ىلا اودلءد ' ىنان)ةرزدا

 هكرلو د دروس ةدكدليا ريده هدئروضظح نانيلس ت ريضدع ن نج ركوك ناسي عب

 ردياهليا قدح عا ةدن :وكرش كل مري (هجرت) ىديدهرخ 1كا(ت ومالاودل)
 (رخآ ىطن) بارخ ىهرااني رولوأ ولدا بهرأت عءوطربد 20-06

 .٠ هيحاصرهدلا ش-وتسانييلاكالو. دي اهلها رتغا اهبايندلاكر الف
 ) نَمْيلا كبت ع ىد بناردخلل ردداره توم( ن نيقب ( كود ىدنادلا (رتغا |

 ىدتكرفا ىعي ىدربو تّسحو ) شسخدوةسأ رلد ديد د ىك ىو .وكو هدّدس هع 21

 ىي دل اهتفي رئذزد رغمان ديان لها هكردرهاظ(تيرلآم) كد ىدتةرو ودد

 ئطنكي|هكمدتمزوك قد تااخرب ىكق القعود قيدربو كيم خد ه رهدإو يك '

 دع هلدا تدبر ردنا ردرغم ىئجاها اننددحرك (هجرت) قدتلاوب تل ىد

 بارو تومون ىرهدامارليادانأ تشح

 هنسانا ام ىرعا مسد ىلع” مأ د امناكبيرقلا مسمر ىعرما

 اهنز مدارغدا .( هعيرت) .. .ردرهاطتءء ىانعمو ردكعد مرروب دداو (نغاإ
 تانضلاع لوا: شلواشو.ءارفدن ارا قول دب آس وك همايزقا ىارتس

 هيجاد تام أ اتنقال تئثاذا د ةعاس لكىناالول شاوف

 ثح هساوا هلءراضم ردىلاخ نداعف ةرورمش بولواض.ض فرح (الول)

 هليونايملوأ, ىلكت مو دز دئو منا به رتو و هلبا ىذامو دهبي بيعت
 بحاو لونا معسل ( تدب ىاتعف) «ةساتعنم م(11) رولوا نو. انا ضرع هدماقم |

 شابا تا قيفرربهدنامز مكمدلن ادا بم نآرهو مدرهنب هكمدوبولا
 : ملا ةاهكالس هعكرهنكردرلو تويصمل ها ردقاوا عت مرولوأ قالماي همسك

 قال مسلتا دائم هكهتقرغ ىالتسمرهدوخأنب «رونلوخرائلواالثبم ه«تعرطدود
 || مسارغوا: (هجسرت) ١ دبا ىرعت ن دنزدكم رولوا. سخي تراستاكا وب زؤلوا
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 ١ . . وباثتك |ىدمسوالهان د باصمتلاب عزاط تع

 ءاكيدالأ دم 11 ردر ديدن ىجالعا ( كاب ) هنسك ن دنا قارْسريص (عفاج)

 ٍ نوتلولاأ لم ىتازوكداكا !ةضرونن داك هل ارصةزكاو ردا غاهلياذأ ره هسزولزا

 هلوا سلك نيعما لا نماشاح ءالدرببابو نص نم هي 1 ىثكى ذود(ناعم)

 ادع كنهدي دتييصم لوا بتن مدل هلي راز ( هجرت ١ وه بتائتكا] ١

 باصم عيبا ىبايحاو لفا توم هلفاك

 بالا لاك وللا ناك ب :الهح ليؤلا ىاد نشل قيس ١

 هيبشت هدنوب ( ناك ) ىشك نديادان فو دالدوام (لدولا ىاد) رداقب (بيج)
 .كصروأوا هءانعم ىكداداعيرصت هدلوطم لضافذعش هكلد تولوا توا
 أ روتلؤ اداريا هدنظ مام هيمشتالب هل غملوا تدان عا ىربخ هد هاك اكرد ش مرو
 نذتؤو.ث كلريخو كتسانآ هكرواكهدتلح لاوسنوجا بار رعتسأ قلاع كيطاخم

 لاح هيلتا (هجرت) ودكم نئسرادبا تكرس ىنكل كد رادربرديقو كرخ

 ناع ُءْوَع كنامدندئعااوا توماس وكول التواو لوح ناتي رك
 باع مل ةعدللا ىف دب ى-قلخلا هش درلا ىوسو

 طقاسأب هل مزح ل ردفورعم ىردصمةاباغ ندىلاحي قاتلا هلءهم(باحيل]

 ندئانا < ارا دحس يرددللا 5 قوم كلوا عاجلا فزنلل 5 نؤلاق تاحم نولوا

 )تعب ةامالش) كملك ل تسيعىع :ودوو ب ويلوا موصل غل أرن عد شع عاواف رة

 نك لحاَى *ر د هددت أما عا جور ىذذ بؤدياراهظا ىب رسم تي ىلاعت قلاح |

 طوحله و اوادتمم قايح بولو ارمعم نامزرب هدابز ند هلي ىداناربارب هدكلوا

 امم كليو سانلا نيب هلدأ صداصخ هدب : ةدعارق د ىنيسىدتكن الوا

 ىدئلواحور ضقرخأت الب ةدكدلكىلاحترا تقو- نكماز اتم دنداببنا نالوا

 اصوصح تزئارزرولر اند عيل حاس ىدمرباف هّكرت نعد تويغئاصأ

 ىدلوا هدا رهاظ مشج : راشعد هكر داكد تلا كح هدرا زازتحارب القا

 (هجرت) ١ قايتثار اركحاك ١ ناهك اردق- ىلصو دب قارتفا ىرودت وم
 باندا عريمغين لرانك ( ربادك انوي لازال ىا دش هدنا ىذليا ناسك قلُخ

 تارغللاوءاو تومللادل # مول لك ىداسي كلم هل ا

 ْ نيعذت ردكلم مالكي فان ” عواصم ردشلوان كس نوكانزرو رددهتش 20069

 قح تانج ( لاقم لأم) ردتبقاعمالىرامال(بارغلاو) (ت وملل) ردشخأفا
 كِعوط نوحا توم هكر بد عن ردروم أ ههكردراو كإ هرب ندنرلكلم كنيلاعت

 1 ل ل لا
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 دي رداعااك |نيس فرخر د هيابس هك ىجمرأب تداهش هركصتددلو ردوا ىع“

 هليل رت ييررن ةكلد هحسك ىو راق رط ك غمر اد كيا هدرا ىربرب هناب 0
 ادّنا هلساعر هس رلؤرح بسخوا ىدهدنراةمرأب لالوصو ردنو# كب اردد

 غطت ردك كع طق ىنغْذرطرسص هذ همتاشو هن اسمع كسول ىطسوو ماهمأ

 ماما (هتكت) رديا ءاقشمسأ نههلاسر مان وقت نسح ىند رود ىربع ندنوب

 رهط هنغبدنلوأ تداور ريخرب هددشرت رهط عطق ةكررو هدةسامحا ىلا

 هدئيع تشد ىرلترض> مالسلاو ةالصلا هيلعرتمْعَش هكر د جو عبسم نكل حلو

 ايكو الع هغمرأب كح لك توروم جاتتناهراغطا عطق ندنغمر اب تداهشنالوأ :

 ندولجب هدرا شمران شام تا بوسك ادارسةيا لهن هنغمراب كجوك كارمن نيم
 ةلكورولوا نلف عقاق هديرلتعا نيع تشدامتاو ادسا بوروس عطق ةركمأ

 شارو رونلؤا ادا هلةءراب نالوا عباصا .فرشا هلغاواصاخ .هتراثاثداهش
 عضو كتاد فتك ىياو «زدبسنا ن دراسي هلؤادن ةمعاضوصخل .هغمال شاب قمران'
 - هدرول لح سره ذةدئاوا ىداطت ىزلهنا ىعف ن نطل هرزوا ىرايعيبطا|

 دوحوم تان ناك واو دكا مهيار تخدش مرشاربزر ىلوامدوب ىند قروؤصلا

 ١ ب76 ا عبطو تقدلها يذلا

 ازمات ح ,َح | ع كياهرزوا شيداوا وزاطغدنل نجح سلوي اد يستمع سولا

 هاضعار 1 ىسهقالع الل هقطان سهنؤرد] دةعمهدابز ندا نم كئاضعأ

 || (رتولا تحي رتو هللانا) ىرظن مط ةكريما تريضحود#ب ردهدابز ندنس ةقالع 1
 درتساو ( لد ) ردتن اعد. ندالعو لج دودو درذو تداعر هند نش ثد دح

 تداهش كن. رلترسضح نينم الا هللا ىلعو مالسلاو ةالصلا + لع نيع ٍباضا
 تسد نت انهدنفارطا ثيدح بتكىجي ةلوا لدوط ننزل ةءرابهتروا ىراقمراد

 ىظفل لايش ىريبعت هبأمس هد ارم تكلا لواو ىديثطوا نم دعلا امو عيش" ْ

 اريانووتابع قل قوارنعت هونمزاناكاد يام ءقيويت دوامه ثا ذا سرى

 | (نيعهيدلاتنك ) هزغملوا راتسر ارم :.ا سو هيلع هللا ىف دلك ادرذو مارهذظم

 ْ [وما طخو ردنا ةيوهض لها ىينم اوا ىرادد دح ىاهرود ند سد رستم

 تنقلا# تيدأت عيصأ هكرلرب دى د ةهبامو هلإ عمو هد | .سو دك سمر رز دقو حد

 ٌكدهراسد رمصنخ ن داع رضنخ  ىطق كنان نان ةكم دلع ديل مامات د

 »* بداولةنس هلوا تياعره دن ان عطق (هج 2١ راد ديد ووتلقا عطق أاربس

 ) رخآقطن) بديخؤأ ىز اسد مث نساوترديندع ميك

 تت
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 برم هنسكى داوا جه همرارو ناغف « مدل داود ن دقاح هلددرد حرق

 ىدنحاب الز بعربضابفش كو #* قرالوعءدبن ميج تناو"

 رددود2 اكدرعذ عد دك د هن دنأ نصب عع (هعرت)

 / بديح بحت ىأ

 ىديح اكد مط لد ىل نمو هي ل8 ا

 ردعي اش هذمرق رز ددعل دعو ر دصوص# همن رق دكر دكعد هذكتق كنس (كيدل)

 ثحي نالاو-ا ىمهلوةم صو تدضنالواهدنا سنان دن ةكر داعرت ( تطا)

 مدردو يلع نب (ت لأم )ودداه هنناسفت ةيئطاب ضارغا هذنؤلو ردنا
 دي ردقوا نماضو قلمشك ئ :؟ كةسارب زود وس أكس كمش ىلا هكر د تطأ

 ماهن دود ىاود (هحرت) ناجر ٍترنالواناكد ناكت سند اهييقلالا

 ' (رخآ قطن)  .بدبط ىاوذ ىكك بط ءواج رولذإ: وزوار دك تلا

 اعرزنامح دادزت نات د ناو 2 ارتاوةمرزف ىلت”ناتثشادا

 رركححءد نيسروناوا توادع نس تطاخم لوهمم ند هدام ىل: (ىل#“ث)

 هنسك ندبات رانز ىد قص( نا وةم)رلب ديدر دهب انعم ول( ىلةامو كدر كءدوام)

 امعرد) صا سشغلواميدةةوريسغتاس ابتقا هكر دية صن كَم : مث ثددحر (اءعرذ)

 نوكو رارب د هغاوا زي تريك فراوهيوصهود نوكر ربه دالصا بع( ردامحددّرت

 || نشرليد .(هحجرت) : رورد بع قاج هيهعسا قرشا دؤكور رك ايزو راكل
 : بايح ان فءاضموإةرابزدكهكرولوا دي ترايز لق ىلاس ىباي> | ضع

 ٠ ان1ااودسفاامنامدا اورثك اناو دي 3 نس# ناننالا هفداةط

 قافا ب حاصم (هدحرت) قافاراكردرابرد(نامدا) كايا ك لعدن (همدانم)

 بابان ب>رولوادسافهرزواترثكهسرولوا دي هرزواتلقر دشوخ هنهناسنا
 بسلا ساو> ىرس مث ىنعذ دج . تداو هن لريفاظا ملف . ( رخآقظن)

 ةخسااب مراغظااواةدجرددلب ولتدب تروص نالوا روهمس م سانلا نيب ىلدالا ىف

 بداو تنس ىوراةنرط ( تدم لأم) بسخوا اهراس ساو !متيعدجج بدالاو

 (بسخوا) ىتغنرط فرط لوصو (ساوخ) ىغنرط كلا غاص كولي عطق هرزوا
 ىغنرط كناردقمراب كدوك. هكريصتخ ءادّءاهدلاغغاص سكةرزؤا ىمدقي رط

 قمرات هن روأ هك ىطسو ىكدادأ تاالد واو هدعل - ندبأ تاالد ك١ اخ 2ك

 مهف نداب هركصو رد ةمراب شاب هكماهبانائلوا عضو تراشا فلا هركصندناف |
 هديكرت ىعيرارب دزسدااك اهكردتم راب نالواهدةان قمرا كونك هكرمصي نائلقا |
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 ىبح تنام عال كنادم د ىلقو ىت دق تدد : برأ

 هلا-ندلاحةخاوق 900 ر)ردلعاقلا ى «ءردصمر ذند همهلاءام-1(برا) ْ

 مركك نس ميلقذ محدق قران (اعدأ ىانعم) رذكطا داع لدهنمان' دح هيأ لقت

 ىسن قرانولبا ناشحاتن (24ثودبا طوح ن دلل ترلنو لو تانث هاكتاتعو

 ان .(هجرتإ) “٠ نين كو فاك اك هام ارك نس مزجيا هزت ندضيا#:

 ترا مديمدردشربا كضيف نالواقاك اكد * برأي مدق تب ابو.لدشوخ هلا

 ١ :تمحلاب ىهشل مدس لغد بوذا عجو نمتاقلا حير رق (رخاقطن)

 فه نعمو ايزو (ليخ) هتسحو ور كوش 1س رج هدائعمو نزو ( ع رثز

 || كتسادض كراج قيهشهذئاصا ردكعدردياداب رفاةلطم هدنو (ىمشي) فيدو

 | دى كباركح ىرجاةكىلواءلرخ تود زفزو ذر ديا لاسراهريشط هكىكوص
 || (هجرت ) راريد ىراز هكاكت ىلسس هليا هلمهمو نون( بد ) رد اعرف ظفل
 تب رغرازو ناخذ مرار مد جوبر ديأ د دع بيغ بود ىبىدتيا نلدهتس> ىهلا

 تدضقلاكه نم مسللا راصق 2 ىلاءللارهس هونك ريضأ .

 هكىلاد تاما (سيض#) رددئازاهدنزخآ سارق ريغل ليل ىدرغةمردعج ( ىلايا)

 ١» روق تكي ىلزغيكشيإ زهق تموج. (هحر) لبد لاو حت
 ٠ بد رق ىدلوا هياصع ع ةغ مسح لاثشم

 ”توركلالؤط ن نمداعلد امل و 00

 ئرلشا عمو تاغل تان أول جر دن أك ىدرفمردم وتم د نعت نزور دعم (فلزك (

 ضش 'ىدنالق لدي هجر ندداوس ريثكت ىكح ىغئيدازا هدنرام عد هلغاوا مضاو

 || مديمداكأ ىددتياقفاو د6 ديدش فوخ هسردياربيغت نكتر ىمبع (هعجرت)

 4 قفل

 تبدعع بو

 ىلوءءرتساو قرع ىاقأ دع ىهلانعرضتلاب ىداسي

 ردى لقا ىلصاردكميد هلئاوع نود من( ىتاقا)زانتؤاسر كر ديادا رف (عرضت)

 هدرثاهر ثول ردكج روش هدنكرت رذاطخ و هلز هكتجنز هدانعمو نرو (ترثع)

 لددش ه5د>و تجر ئدشو تجر (هراثع هلئأ لافاو )ردوا دراو خد

 هنويع هب رظن هلق هروصق ىهلا مزار دوب (هجرت) رداعدوبد نوسلبا

 بدصن ة هلي ك[طعمر اطخورتس

 00-1 د اثيغتسم قل الكلاىلا تعزف

 (هجرت) - ردكودمدنغصن دباب ىف درددليا هلمهسريخأت (تعزف)
 ورق
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 ليرديلا اتم + ريميل: قرم (هجحرت) ردي

 بانو ياك داك ا ا

 ةيدشحل ولا مواظلا لكل »*ب الضف:ناوحلاعدو 0
 هلدا كرت ىناوخ اكأو ةلوا هدند.ق باود هنالك ينس ( نعم ةصالخ )

 قيقح بنيسح ىلاح كملاظو ردزاك :راك كلَضُم لها هك هلداتكرح هنالضاف
 (هجرت)  ردواليكولا من هك هلبا ةلاوج هنيملاعلابر نيبساْا عرسا نالوا
 باسحلا عب رمضم ديا قح قاحا هك وأ هيج نو دنا ىلض قتلك اهلي[ كل هدر
 براومو لبا نين سانلاو ف بهادلا سمان اه دءاقولا تهد (رخآ قطن

 ردكعيد تحاح ال يلا هكر دن ذالمخ (لث ار

 اير ددول كذاك اند ىك ىسعك هنسك نح - وك ن وك ىدنذد(صلم ىانعم) |

 ٍ رذديأ نيس نوما ىدحاح ىدنك ع وجن وهبع روس لفاوزلك نسلط ىلدقاقاو

 ردلك د افو رون روك ى كر ادافو هسرديارومظ اي ة>١ترودهدهدامرب ركا |

 رهمالد (هجرت) ردشاو اردد ثوروم هدرلثو اوك تلاحوبو ردراو ىبسأ|

 بلاغ هتيقاخ ناهجور ديولفار يلام رفدهبهاذ ىدلوا دك ى مك ند دافوو

 ا تراعل وثم < مب ولفو 3-0 اةصلاوةدوملا مب نوشقت

 توءضو تم هين . رارب ىرب ةرنتالاو هكردول داع كنامز ىانا(مالكبل) |

 نلف مك امرك ى راغتلاو ميج قيدص رانوننروك هدو هاظ نونليا امفاو ضرع

 هنداهت ف قش ب دبش نمو يح روع ىلع

 هلرس هس ردرخ (تنددتو توات يروا دالك هدب ةفآ هليو ةكمكر 2 ردك ان

 ( له ان دع ءرملا) ز دن دخصاوخ كب رش لع 0177 كينمو د نلف

 ردودع ىن دهن اص هتبلا سد دهير دتعشد هر هنن يدا ىشك هك ويشد ٍ

 ا ارك مطلع مد (هجرأ) رد هةطان خدهقباس تاسعا هكر ديو رخا قزال فطاو

 ٍ به مزاد ىرولوا تنم دي نيلي |بذيت »+ بذهم مهالخاو ىدلوا

 هنت رفظاماقب دض تيلطواو ان ىهدداو د فأا تمرول

 مستساق داصر ارب ركادج ىد رولدا نكماك:ىاوبودع كم مسار ٠ ( هجيت)
 ا 31 (رخاقطن) رش او

 ىف )ا

 ل همم وو

 1 ب هلداسل (هحرت) ردرب هلي رلب رقع توا دع ىرلث وز د كلن لاح ةيرديا

 ظ (رخآ قطن) 0 اقع هند وأقل رالذ اردثملوط ىو ”# تدوم ضرع هيرب رب

 | د مرلت وخوردةوح ماعد (تد ىاتعم) ىكرع كريثك هلءمم م (



 جا
 1 ىلإ

 اربحم اهب نوكاناءزكاو < له ىنوجاوت هغس ىذو
 ”ارايزووسرادتكر تدع رخل جزر وا رثكت هنساتعم لإ دو(وأ 8

 أ ههجاوملاب هليتس ىلفغو لمج هكردزاو هيقس قوج (تب نوعطم) رديدض
 بو دبأ دعدي كمر نا اوس هدنس هل. اقم كن انيورلد وس قالك نايلوا قزالاكي

 د ىيشي مثلا ىلع ىها دلو( رعش) هكشميدرعاش هدنوعذمو مرديا توكس
 باطخ هكدتنادكان تعاقس لها هلا عج (هجر) ىدنعيالا تلق ةمكث تدضخ

 نا ودع ميهدك 1 آمربو م رديا ارك وديا لح د

 اممظقارحالا قدازدوعك . دع دب راو ةهاشس دي ري ْ

 5 رريد ين دهولا زاغاوا مش ىس حار هق دان ن وعيا اب + رابعا شوخ (دوع)

 ىعضؤ ديو ىتفش ميئلو هيفسلو ا ( م ظن لوص )رد هس جد (قا رحالاهداز)

 هدوبع ىإ عدنك هدملاحوب مدلنا 0 ىملح بوديا لحتو لم ند هخ درمرا

 هلسهاشس ش ل كناجحدن رولوا هذابز ىم هبط ار هقتدن ان هكمر دياةيبشت

 (هجرت)  مدايا ا راع وول اما لدم داو هدا و | هقداوا ردكم ظ
 ! بان ثمرولوا بويل دوع هقدنا هت 8 *رعدأبر راح مددياهكلبا تهانسلا

 هنوند ىلع ظعورتساو ده هيويع ىلع لاخاسدلا (رخ[آ !ىطن)

 هدنقح ىنعيرديك سالرب نوجا زتسؤي راسع ككشا دنرةنيد(لاقملأم)
 هلياهدرب,رب كج هديارتس ندب راهاخو ىايصق ولقب رط ناسي نت ايفئسج ضعب
 يردي ودلا رافغد تويعلا رادس هكر د ,تغص كن ىلا عت قح تعيبطوبو ىودحول

 (هللا قالخاد اوهلخت) هكردمزال قغلي وخدلبالاعتمكلم لاصخ: ىنذ لوقو
 رثا ( ىريغ مهفرعدال ىلاي5 تدم فايلوا ( هكرد هت ةدرب ىدو رددشلرود

 فقاوهمسكهّل رللاح هكر درارو بسم هلرا نع مرايلو مب عمر ددراو هدم سنسد

 هلليتهنةشكمههقايدسكب يع (هجبرت) راي ديدر دك دمروا نق خلا زم هلو
 باج ل وع نمادليق هليارتس ىمرعب ع باتش

 هنبوطخ ىلءنامزللوه_.ةدلا مط ىءزيصاو : :

 ءىكحصص هةسدائعم مج تلتطمو ميظع سا بطخ ىدرعمردغج( بؤطخ)

 كنامزو هلدارعص ةيعش كويقس ته ماما ردرابعد كيلظىاأ (كدطخات)

 نامز هكدلب لمَ نكما امه ىن ذ هتلطم كلب هس لو |نوذع ا ىئيذلو ا ئءاضتغم
 | ىلاقتناو رودةهتيلاردلاح ئباود كثامز ارب زرولوا لئاز ىتدوا هدك دادالدبت

 ةتنحنَح

 ردي 1



 يما
 2 ب 5

 تمذَمَو لصف دربر سكره هك داو تر ودرب سان لاح هدب دو كمر , ديف نكل

 هدنس4.ر قلواز 317 جوكر ول ىد ىبسس] ورا رب در د ها كرار دبا تيبغو
 (هجرت) كلذ نممّيب ذو ذر دبا اضتقا كايا تأ شن ن دزَبلَة كنايجو بدا ىداوا

 صوصندر مبا بتك يدا مارس ميكب كدا ىئاحت ندةلخ تيبغ كمالك مه

 بر ىو

 بهذ نم توكبلا نأ سفن د اكمالك ةضف نم ناكنا

 ةح ةكردن دنوتلا كتوكس هسا ندشك  زوس كنسركا سفن ىا (تدءلأم)
 هلالا مالس هيلع هلا نيا نابلس ت ترضخ هكرروس هدايحا ىلازغ مامامالسالا
 (هجرت) . ردنوتلا توكسهسفلوا 00 ادكرا مرو
 را اومشرد كوكس وال ثملا ف دع سفن سفن ىادساوا صلاخ ميس كمالكره

 (رخآ ىنطن) بهذو
 7 اناَضا دقق لاحرلا ىرادنمو دبع اياوطا رد- نم ضرعلا مياس ١

 بدطردهعار اةاطم هدّمَعل ٠ نكل ردروومْدم ظل هلا نوكسو رسك ( ضرع ) ْ

 زوما هدمت كع دردكأب ىذرع هكر د هسا عم سشقثو نوسلوأ هيك كلركو ١

 ودسمك ليصفت كرام ديدر د هشانعم ب .-ورولو اكدر دقو ةعشرب ن دعها ْ

 ىشك نالوا ىرب نديمعو نيد بولوا هرزوا تمالس ىضرع ( لاق ىانعم)
 هقلش ورده خسكن دياز ارسال وامر ديقدل 1 رش بؤربو بأآو د هان

 قيبق# ىشكن ديا تغلا نيْثح بون. روك هرزوا تءالم ىنعي نديا ةارادم
 نيذلا ندرلا داعو) حد هلنا هع ركت ب !هكىدلوارود نداطخ بولد تنادا

 ىو دم ئانمل اتى (ام الساولاف نولهاملا مهبطاخا ذاوانوه ضرالا ىلع نوع

 هدياكل وش رولوا ضرعلا ميلس لس (هجسرت) رولوا قال هن همز نالدا |||

 ' _ باوصهار لوا ىدلواارادمندياةسكرهباوجزيسرب |||
 اناهي نلف لاحرلا نهي نمو دي هوسمف لاجرلا باه نمو

 بوتذنأ:تن اعتر هيب راما عمو تيده كلك لذا لاح ر ةكعك ر رهو(تب صخله) ا

 نه ىداك ا هدنس هلباّمم هيليا 8 1 هليالالجاو مظعت نالوا قيال هنسرلئاش
 ا ماركا رك نككر رلوا مركم سا.:لا نيب بو. لوازيخ ىازخب لمعلا سدح

 زيرو مل هد ىدةكواصا غار ىيدطأد مان دس ةسرتدياتناها رانك ١
 د مو شدتم زا داو ياام تاج (هجبل) رولوار ةع دكلدو

 ا عاق بشر دمي رفق |



 2*092ع

 : بضع هلي يظعو مل ىا دعام هدنآ هلواك: '

 ْ نذاو ف افعو ءانو . دلع .تبأن ىلقعل ارخعلا امنا

 بولوا لها (تس لصحم) كايا عنمو فكن دمارس نس ةنر دول كت( فاغع)
 ىطل ىبمانف بوتلوا لامعتسا تدم قوجو ردةوباقي هدساندك هلبارخم ةليسن
 اصوصخ نيسةلواراكعمط هن دم لؤط ةكردرل ثم اعْلوا قا جدن دنداعم نالوا

 ركل ناداشرلنا اردرلت واخ ندايشا قجالوا دسافهدتقوز | 5 رت يدانعر ور

 ردقو> ىرلعغناما ردو ىرئاقي هحركاراناوا هدا دارس ه ركن نكل دهر درلاكد

 تولوأ مانو نيم هك تدأن'لةعىرب كرانا رولي روك د هدرخ ا ىرلعف: ىح

 رولوارداق هنهطاحا ىىديورخازوماو زاواريذملاوز هليس هلوقم هسوسوو فوخ
 لع ترثكو نايا توق داي ىضكباو نوسلواهلبا سا صدد اعمماهشكرك
 ندايحر دتنس هك كليارتسملباهتسنر”اسابو لاش ىئان قدز اسك ارترادلن افرعو
 عنم هلل سفن نكرول ساغصو قوذ كن هنناسفن ذّئاذل دكت نع ىصتجواورواك

 رقتاشعاب (هعبرت) ٠ ردرايشازسدرفن ءايشاوبهتثا بدا ىبغ دردودجكلبا
 بدا و ةامضف تفع تفرعموايح مه دي داعم لعدن ىشنكق عا رولوا

 بدا نمهلالاىوقنريغب د“ اهل تدحواك ىسفن تددا (رخآقطن)

 ندالوم ىاوقت مدلوب د بثوزوزره مدليا تمه هدأت ىعسشن (هجرت)
 ' بداىريغاكا

 بذكلا نعاهتمد عمل ضفا د ترصق ناواهتالاح لك ىف
 ىلا ةدكدلبار . :رعدددام نكيا ندراصقا ىلصأ ردن دباب كلوا (ترمصق)

 هدلوا تدب (رعش ىاتعم]ر دسم كءدا لضفا) ىدنلوا عاجرا هلوا باو طاققشا
 ركاهلذا نكمي ىتنارخجا هدلاحرش هكمدملوب بدا ىربغ نداوقتى د رط هكيديْس عد

 نديذك بدا نالوا هليتوكس كسغن هسردياروهظ روتفوزعوروصق دع دان
 مالكل وش # كاك !توكسرداضفا ندتتالا> ءلج (هجرت) رداضفا
 : تيسهنتك الهرولواكنديذك

 بتكلا ق لال اوذ اهسرح . دهب مهتتيغن أ سانلا ةببغو ا

 ناب ةشيا لكد عقاورك از دكا: وس ىييعنالوا عقاو كن هئسكرب(تدبغإ |
 ىممأن ىديش.: در داضفا نديذك توكس هدقباس تسد (مظف لودخم) ردارتفاو

 ىهن هليس هم رك(بتغيالو) كلبا تييغ ىماناري ز ردلشتا هدئدكلايا تبغ
 7 زواك وك. هتتحاص ارب زر دمار ىند هذئس هلج كنهبواعم بتكف شْعلو | |

 ”نكححل ظ

 ع

 ا



 فن

 أ نافرع لكك فاك ن ىدسل هيد بحرب (هجرت) نهرب وهدئافاكا ىسحو بداوا

 بسح فطار دن هباوأ بداىو ناسا د رك

 - ١" ىباناك ل وقيم ىغلانسفل . هب  !ذانآه لوقي نم ىلا نا:

 ثادآ آو لاو لضف هكرده تكل واماكن سنا (تنن لوص# )هيض فرح(اه)إ

 ركتواغف كلوا ةاك 1 ةكميد تولوا حاتم مرخ 1 هدنامز ىددلوا مزال لاح

 مرولك ن دنسهدجع كزاكلوا نب هتشا هل يقي انعو نوعكتيلاعت وح هكنو سلوا

 ىديا نفصتم هلبا داو اكذب واو ىدبا وبث مايأ م هسخروف و دوو لاك هيد
 لاك ب حادهنسك ندبا دج هرقن هلي دجو ردن ىكر اكفنا بحاد نينعوبد

 هلا اتاذ فرش دي كبامدادكسم هع اردن لضفءىوعد دهب راثعد هكر دلك د

 .هدلاح همز هنااا هلو ددكر دواد ره (هحجيت) ثكنسدا اجارك اةطدار ا.

 (رخآ قطن) بتاناشىرشخ نور ءاقوانلا ردا ٠

 بالومال سانلا امنا دمي بسناانالهجرخاقلااها

 ركأ هكردتلاعرب بسنرفن ىشك لهاج نديارخم هلبسن ىا (موظنم م ومم)
 قع ماو بال ناسا هل اريزرولواريغ قح ال كاطع هسنلو هظح الم داكست همحول

 (ع)ىديشمروب هدقراس ناةلابل نمأن هلعجهدتلاوب ردراش ادنرق ربابابأتا

 ف بسنرخن نيلياهدنسل < تااهجىا (هجرت) ..ءاوخمالاو مد ااومهوبا
 به ىدغوط ندانا هلداان”اربملاع قلخ

 بهدمأ ساءغماديد-ما دب هضف نداوةلخ هارب له 7

 توتلا (بهذ) را هليادلهنس(سان) زر ومدولب ولحوم (ديدس) شك (هضف)

 خرب هويجا# نوش روق ذب حن دع ىالة كد ىشب هكردن دهبعست تازلف ىدر دول
 ىد هنيخكا تفهو هعيس تداعم هندعم ىدياد عام ن بدول هودج ردراةورغم

 د »جه ندب وك كن ةيسكرت نغيدلوا قلخ ندوه ( هجرت ) نمد
 بهذابو س[انو ديدح ىعسج

 'بصعو د رانعو ملي وس له دع مهلضف نم اوةلخ م هارت له

 هيانعمول هلم همي رك ( مكبر ن مالشف اوغتنتا) ردي نوسكم لعد ول (لضف)
 بسكىدذك أبو( نيس ةصالخ )ركس( بصع) لوك( (مظع)ثا(ملس) ردك
 هدرلنا ىريغ ندد جواوو ىكدر روك نس ىئدرلقدناوا قل ندلأم نالواىرادب

 ندثالث ءاسشالواى كس سانول<هسابأاقلا هه. اكس كرفتسرادرجتد شا

 ع نس -ىكددوك 200 ادار , ندرهر>ورد (هجر) ديك وروطم»

 0 -_ ع :



 ١ :٠ . هيلا ةشنعملا ها قدحلا وذفزهب ةدحتو لقعيانالغ كدنمو. .

 هددع اشو لقع شك( موظنم موهغم) تو ظح ..(دج) تءاص“ )م دح)

 امن ءالاستم قي هدشاعم نما خد هنساوا ىلها هبلاغم هلباهغلابم
 هدتشيعم < هسلواب آان هبترهن هلةعانشو لقع 26 .(مجرت) رزلوا باع

 يسارا( .!قطنإ).. باء راانغد تعروأقأ|
 .. , بلاى عا ايف ةمالسلا لد دع _انع امانا ةنللا ستل---1
 بع َنيَرتَبُع ندالب ىدأواتمآلس د بع لم لكم هيلث هدزم 0 (ةعيم) ْ

 2. بدالاوولعلا اج لاما نا ع .اهتيزتباوناب لاما س ١
 هنادي سنت سال ككيدلبا نيزتو تدنر 2 كس لاو ردا ماصبعإ :

 ادس هديشك مليا بداو لعلاج نالوا راظنا مطعم قيغحلا ىلِ كلن ردطد

 هجرت ردحالصو لاك بح ومو حالفوز وذ نيس دن اددكر دل اج نالوا :

 بداو لعلاج رتااكسوولو ال كدي لاج لوم هللا ت اونا تنز قرولقا :

 0 تنسملاو لمعلا من ميقيلا نا دع هدللاو تام دق ,ىدلا ميتيلا سيل“.

 دبر د ىص نالدارود هلهد د رطرت اخ لركو هبات وملوك ت دان ايهدن اننا( متي)

 مند هئشنايملوا ىرظن خده دخوريبو ذعر ديردان:ن دود ىريان ذانأه دناو سو :
 هدشعل نمش يتيهججك كر زوي تف سي زيجح(ملعأ عومشم) ىك مش وذ ل ردا ْآ

 هنيكرك د اد الوارود نديسحو نالاع متي هدتقيق-نكلرد ديد ت قرف ندادأب ٍ

 3 ةرادناريسخ هدقدموا نحو ل ةعزان وبسلواد ودوم أر كدا دجاواباب :

 ىرولوا ميدي (هجزن) ضل بدادد هس ضعت دب ري( بسح) رددت

 رخاقطن) ١ ةيشحو لة غربتي لوإهلوا مكردوا مستند كرد هذبأ تاو ميك ا 1

 بيسنلا ةركق نءهدو# كَدْنْعِ د ادا بستكاو تنم نمْنبآن 1 ْ

 هيلجك ابدأ نس نامه (ىنعي) رد عج ار هيدا ىريعذهدنرب دقت هدوم (هدوجت) :

 ةذيالاز دلكد بدا طرشا ثسذو لبن تسافن ن ريبلوا :سزولوا مكرش ه لانا ||
 كابو زا غبن دج انج |هيفرش بن ستر حودمو تدو< نالدإ 8

 عكر رذ (ةجرل) رولر بسب ىداةغلواي دهيم قدي سنو لل ب2 بيج

 ندفنركذ د تذاع قاواكبز ديفاك ه بده, 3-0 دالي د لكساي .كدنزرع

 2 3 . بداالو#هنإنليل الذ . *_ . هتديسن بدسم ىنغد نم د سده 1 ٠

 00 ىدتكا اوعيدغز داكد غم يسن دش (اظر يوم إل 5
 نضذ :كييسك ديفا ضوارود اناا 0ك اكرر ورق



| 

 بو دبأ روهمظ لح ءان تى نهج قاكاو قنا ضاره الواي ذبلو دع ندتاةدل اخ :

 "داك مآ دهس ارواواروظاك اج تنزز هرحبا قاخ 1

 اا

 *رثؤو جل ادق لل 1 كك دسك ىلاعت تع (ماظن ىادؤم) ردرل: -احرولوا

 ىيدلرا لاك لءافو ىلا ؛اراكرب ابر زولو الن 8 "يل كاشياو ىران وح كنا

 م1 كفك (هجرت) رولز ان الماك ديدخست

 ' بز أسوق الغلا لمكتاكا ردرمسدم

 | هرراختو هلع ىرذ لقعلا ىلع: هع هنا لقعلان سانلاىف ىلا سدعب

 ْ ردق الفورد هنضاذعم ناكخأ هك هير درو هَ هبعصت 7ىدر ةمرالعت ( نراخت)

 | ةقيقااقو «ر دول: !لَمَع قدا اكدوا الا ناد كانيذك(هدنلم ةصالخ)

 | هدا ره عي ىَراَخ هتنرزؤا كنا هكر لمع ىرادش كْطرادب رهقو كتل ع كنا
 1 دْزَرا -- هك وي رقفلبا لمع ةفاكدن زدنا قاخ 5 (هجرت) ردمتلا
 ١ براحتو لع كناز ديراج

 | 6 هنشاكم هناع اروظك نك ناووجالذع ةعع سانا ئوهلا نب رب د

 ا دكر دكعذ مارج قد هلتاه1 مد عدقت (رزاظ ك) ردنو غاديك أترذهيلدو(نآ)

 (تازواظلا 0 : تارورْضلا) هكر لدن دعاوق قف لوما اعمر اذ لب [ةمحابم

 نازقالأ ع نيد ' هبىشك (تني لأم)ر دكمد زديأ خام ىرامازج ىرلتر ورم طراوتد

 ْ دلك دكو داو ه شاع توحّردتةاوا ماتو م ىلقع هكردون نريو تدير

 ا ئراَنسمع هلدن هش 9 هلم[ ةزئدل 1 تب دبله ردكمذ نضدوشوولو ا نةمارج

 ْ َنَدْدناَقَز رو لكشفارا كلر تالا ىنوا تتكبر هكهلوأ قرداطن فمك

 رزللا ىلع تدي هلك" (هجرت) ردنا ردانتاهنهذ كيعد زسؤوألا ىتد

2 

 هنصاتمو هكا ارعا ترك ناو » لقع 'يإو سانا ىف فلا نيش )

 ردد (بصانم) رولا م لساو َك2َد1 قرع ئدرةمرذعج ( قار ءا ,(

 هلي نك سبط[ ف هذة تعالت نيف ءوكو <23 ل 2غ طددلو ان نك دب صه ىدرغم
 2 نادجوو# تا - 2( بدم اوت )ردكم درال< نايالوا ترك بست

 ردةضرقو نيش" قادا ناو هز دك نا هال نين هكردانغعم نالوا داق م

 ردك ص 0-2 2 هداك دله أشنو فو لتما عي قضةكز دقن ره

 نئكوط هدبارب ند نشر نيندرتعو تولوا هدأز لالحو ندنادآدو [اعالثم

 هيئه ناموا ةر ف قار ىلقع تاق ىش 1 (هجرت) ىخ دهشبا

 تصاثمو قرع هدهتستب 1م ركتفا
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 ا

 بارو لثأن هل رئالاب .

 0“  يتارملا لغاتلثقةعولشفو د ةنطقنلامتاندلاتناكولق :
 هلد تاك ف نشك زك واذا ريش بور دقت( سالخ ذواكر(تنطفإ)

 لجن ىئذدنأ هماوا لثان ةلام'"ترثكو هكززر تعدو هايشد هليلقعو هل سايضفو

 00 لئان هئتسالعا لاو ةتسالاءان كندنويث د تاجرد عوججو كنت

 ةبتز مد زؤلوا اهب هل ةنظفَو لضف) لمع هسلؤا لئان هامند ىدك ( هجرت

 بلاط *لاخعال كدلملضان دع ةعدضو ظح قاززالا امكلو
 وفم كةئاس تدب ( حان ئاثغمإ وسما ىعمب شقت (تعض) ردهفاك (ام)
 و َنْودَوا تحسقو ضخ هدا ىح لضف هديازا مس راةزو هس دئلوا ياست
 دعو ىلع ىلزا ماسقرتةد لسانا (اينذلا ةايخاف عهتشدعم عرانوسق
 اع ىريتغتو ليذبت هلئاركت ةعدخو لقع ةايح ردهطوب هكتوج ردشُعليق
 ندكدب كن قارا كناقول# ضعي نالوا ىرغ كة ةزر ٌكيتك وا هكيدلاف

 نادكليا لاضيا ةئنار الخ ىؤالا ةناما هلئاهتاسوهرهاشما توالزاةلاوح
 زذدكا انرطخ ضاز قاوا اركشقا اوكا وبدايثد تاودهءاّءوَغىَر ودرب ترامع

 فضخمو قح لّخا نسوا زاقا نكمي ىسا ارحا هلداع كنف هو را ادوصخ

 تناقع ةرزوا لهساهجوهدتارومأم هلذرمص ىب ةيكزح ةدارا ىلصاح ىخد كسلوا

 بولوا دنملد هنكلاعت قلاخ نذر دزا هذلاح .رهائادو اعدوز امنهدقلوا ارهظم هقح

 ىلخدم ل دْنَغ ئَرع ندتناعتسا ن دناك تش ذك حاوراو دارّسا ندلذ لغاو

 لاق ىفرزدد ميكر ديتعسقو نين قزر ك سكره ه نكلو (هحزت) - ردقو
 , (رخاقطن) بلاط « ليحاب لكدر دن دق

 . هنراقن ”تارذللا نم س لق ذي هلةع ءرملل هللا مسه لضفاو

 نوكس دب ىزتاوا نكست نوما نزو ردع تم شؤلبا عضو رك (عشت)
 هئاتتنا كذ.لاعت قح (تعداقن) ردلكد مسقنالؤا ىدز همك مءاسقا هلا ىلصا

 َنوهيرتخروما نس دي ردم1ةغكنآسنا لوا ىَلْضْفأ كراتماسف م دل ااطعو شخ

 (هجرت) ردو ده: كزانتا ترق: اك ةقزلا ناس لكد قملوا ل داغماكا

 ا ءوثر ندئازيخالدو تهاو ىاطعا لضفأ 0 ردا ةع هنئدك

 تراكم

 هيزأمو ةقالخا يملك لف” 8- هلئما ل نحرلالكأ اذا

 نو ءرانزو "تركو سرك نهر ئىذرفم ردعج هدو مراكم (بر امز

 د بج



 بوديا مجوبو لايقا اكسايند هللاناريس هرزؤاروك ذم هو نس( تن ىانعمأ)

 دازم كنك تونود هرايداىلابقارك ا وزة كودبو دياىفاف ىلا لدو> كاس هدكداك

 سدح ىنال+زاملواقانو زاملاق اندواهلكطبا تس بولو اليخ نس هسرديا
 (هجرت) رولوا عداو هليس هيلعةداراك نيل اعتدى دراي داو لابقااريز نه هديا ْش

 قغص ردا اقبا ىلا لذ هسر ذيك يب انفازايا دوج ىفالام هسردبالابقاركأ
 ْ راي دعت بيغىلك د

 بوذكوهولاهاهفقدصف دمي. هلامةرثكس انلا بويع ىطغد
 ىلام كايشكا )م ريش رويويتدم ( ردهدربب ظ0 ئمدعم ردنداطغ(نطغي)

 روالواقددصت”ىز وس هسأوا جد ىئالد هدّاد را اردهد هرب هس أ هسع ق أ ا وح

 اناد حد كجركىزوس دب هدملاع ىلاوما ترثكرتروانبيعكلنبشك (هجرت)
 ْ باذكن كم|نادانرولؤا

 1 ١ بيبلوهو ماوقالاهقمخ يي هلامالدءرملا لمع ىرزو + ٠

 ىلتءىساوا زاكنلامو (لاقملأب) هنسانعم صقر دمدقمىمجعم(ىززرب)
 (هجرت) : راريد ردقحا نكسحيا لقاعاكا سانورولوابدس هك دردضقان

 هللا قد رولوا رايازابتعا ىلا م ىلام تلق سدّئشكرب هساوا لقاع هيتردت

 : وعرخا ةولص) لا 0 ا تاير
 .. بلاغ جصاف ىنيلاءرققلاو د , اهتيلغف ةديدش لكت ملا .. ١

 (هجيرت) . ردقو + نان هلاربسكلاب انتكا بولوا ىلا هدالصا (بااع)
 || يدلوا اننو نقف تدش نكلو + قلطم بلاغمداوا سي هللا ديدشره مدشووك
 ٍْ 5 بااعاك

 بداض نم هجر علف لثقي 4 هديام ْناَو عم هدابانا

 راكشآ ىرقف ىعي دؤكذ ملاج ركا (نئكمب, ل وصخ رداعددب ( همجو عيت)
 ؛نوسذليق ريبق قرون سب « ردا لق ىنن مسن اراهظارك ار ديا ىاوسر ىنب مليا
 2 ولل دعم شاليط وب ىط هدزنفلا 314 كيج ا صمد ولن وبلواهراف ىَز ول ىنعن ا

 |نامر ىادا نكل ناغلوا يهف ند مبقتر دلمعتسمو درك ادا اوهحركا « ندكمعد ْ

 | لي وكت هلا نبسح قلوا:هراق ى زول ردراو تفاطاهداداولهداعد ديد نقف هل ءلوا

 ْ .ناذه) نالزا با[ طمربك اهكرده دنّ-ر مذ (نيِرادلا ىف هّجولادا :؛ س) مكردكطا

 . (رامظا ردبا ىاوسز 5 (محرت) ردامعا هنغي شرا (هلن الها ىلع نامارح

 ١ 1 عببج اصالب ريواقل دب لوا نب رات لاله وج ناجان سعرا مسرد
8 
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 ظ اذوب ره ةياوداانغلي قدر هر (هعيرت)“ وولد ”[تغدكر دواؤد |
 0 ناليجتارا هز هك انان

 ظ تر 0 2 7707 7 ندخل
 سانعم (مظنىانعم) موك نلف (تكو رك لإ ه يمس( مال)ةساؤج (اق)
 قسطا َّىعى تزوداعا اعد هلدا اًععساب هر قفؤأ بويليا" تلاتر:» دئلمص#

 (مكهذد ءاوسلا قوز رك ١ نودي[ عوجر اكس ةززقيقتلا ىلع يق هدكد دتروك
 ةساوازكل شللا ف“ (مجتزت) - ' رزواكدهسياوؤدنادةزدقر كلف ةززو اق ظن
 : (ىزخ اًةعظت) . بشوزوررهاكسك ةزرر روشيربا ديد عت ندرك و ك

 , بطن امزلان رز ىلعروص دي ىاقاثنا فنك قئلأست ناف
 اكرغ (كزم نزولس قم ةرزو دلو | فتم هعالبلا (تد كك وز

 ردزل مروح َداَسُنأ هع قانا ريدا هم جو هللا مرربمأ ترضح كردي ما

 ةثداخ (نآمزلابتْو) 0 َندلاَغ متي ]هبطاخخ تنؤم درقم (ينيل كَ

 تفك لسَوروص مدبح قا ركا(ت لأم ىوقؤديدش(تيلض)راكزور
 رص هلي اهغلاتم هسا كر هدو ةئئدش كركر ور شكرى يق زذنك لاح
 0 راب اوت (هجش) 1 68

 ترة ذلوا: ةرهد تان داح مز رراْزيَص

 7-0 لقت # هَ 0 ىرتال نا ىلع صدرح

 ىمدا توادع ىداعىصا(اع)قلوأ سنوخا لآحردهدائزو ةبعك( هن" 5ك

 لراس لوادر. رزدا ينساها روك ذم تالا (م ظندوصم)ردكعد

 ردكرتاو لاح :فعض هدئركا ارب ,ز ملاطو صب رح دوز نأ كازا ا را
 مُوعرتَسوَكة يهسك (هجر) رولا [ةمت تسودو' كاحْرف نعت ددْسترْوك

 رخ ”1قطنإل بدع نلنارولوا نو رهن الو نعم د رولا داش مرال م رخر اتا

 1 'تلقتاهبا ارطسانلا قع" « اهب دق نتلعانندلا تداجادا' "

 تعشوو كل دموع نولؤا“دا اوتاكسائتد(ثنن نر راكعذعج رط)

 لب تِعلع قصرفوزتلنوكت وام هقسلوا نك هانا خدش ةدكد راس وك
 | ضد ىالقيو ىدضخرل وأ ئئاذ تااحّلؤاؤد ةديال# اعاد رذيا نلةئاين ذازيز 2

 ١ هدايا .ومستمامزك مع سود ةافبكخز نول هدا: ذواؤر ذاراورظ

 3-3 ركترهمززوا تان ىزمخس شكر رق هتشزرا هم لن[ موك دتسا دج

 تاكل ان ىهاذأ اهي لضلاالو“ * ”تالقأ يعاذأ 1يدةيد 2اس 1

 هلا

 ل

 "ىانعم)



 ا

 لضخو مزكو طا نكيا راجان هلاوو هدرتربج هرزوا طوخ صح ىشكوليامازم

 ةعاروشتب رولك اكسر هس مظعا ثوغن دنفرط بيو فيطل نالوا ىحاص مندا

 ثيغلا لزني ىدلاود) هكر دكعد روذل والد وع هلاس نيج مي.5 لاح هياكلابو

 تيحسمو فيطادادما

 برق حرفهيلوصوك * تهاتاداتانداللا ل كو

 هل هذعي بولو بالقثا هيهسيفت تالاح هسيسخ لاوحا لوا (ىنعم لأم)

 ةازاحم هليضرقنو ةافاكم هلي دادضا لمد يطرب ىرب رهررب ررب مانام ركش داوح
 حرف لداوتم هنتياعو لصتم هننب اه كنا ةعرد هدقدلو ا ىهتنمو ما قر هلوأ

 محاد هلأ نممرمصأ) ىديقس درك ه دحر >«رديارو هظ هتبل أ ىرح عفدو رودص

 دعل حيرف تزاَقدم هلأمونو 5 بينائم هموهةم ول هكرذ اعا هضراشب )بد رد

 دارب ,اكنب 0 هذِنلوا هل.صوصخوهحر ةنمةدصت نالوا هيعستهدشلا

 ههجو هللا مرك ىذت م ترضح ىرصم عى رفد ”ةمزا ىدننا (ع) يدلي
 ىئد نس هدش تلظ ىاو همز اىا (نلا موهةمر دفن رش ثيدحرب هليشاور

 (هجرت) ردكعد هلواا ديد حيأر ةناددكبةعو نيسدلوا عفدزيت كلوا ديدشهدابز

 ثتد رقزا.هلوا كاسح رفرادل د يعي قج هربو تداهم هرهد تدش تان 0

 »أ بلطملا ٍفدنع ٌكسْفْن عفراو 5 ةلدع ه.ةدعمنيلطت ا (ىرخا ةعطق)

 ىنعي هلواراكلط هلال ذ ىتشيعم(لوقملوص# )ردنوجاهيدعتاب هد( كسب )

 نديلط ىرايش نالوا سونسنو ميبقو ىلا نعي فد بلطم هليا بسكت لآ اذ
 ةيليانسح ىكتظ ىلا عتق بولوا ىح اص ةيلاع ته هكوليا عمو فنك ىكسفت

 باظ هلق ل داس نلن ورك # هعسأت دعم هلل ذم نس ' (هجرث)

  برحالا دلك سادئد لكنع »#  ىغلانْر ةةواذخ ترقتفااذاو

 (ندم ل أهل زويوا (برحا) ىك نرادو خو رلزت دريك هكر هك لرج(سند)

 هكنو سناوارين دن "يوب اغش ره هز هه رحلداواودمدرد لوا كسرولواريقت نس

 بت دوذكح ندناس ردلزن نا حكحح نالداالتيم هئئلع برجى :راك د يدزونو ا الم

 قد فاس بودياردَح ندام3ةكرَح ره كا ككم دلبازارتحا ٍبَولَيكَحَ

 ْ هئموهقم كنان أو ا سجو ت-تص 000 اريج دعو

 ١ م و 21 سوم
 دكد دابزف هزن ادع ديماات كساواملباسأب ركن دملاع هلج (هجرت) رديهاو

 ج1 تحسس
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 تف

 نعنكما بر تدعي هدئلص| هكر دكع داب رق (برق نع) هرزؤا ىربدةةىرهوج) ||

 نضروكجدكلاثماردبات حار هدناكه بن رك نع هللار ديا تف نتمعن عفان لوش

 دوحوم رلهسلوا ةذوس اهلنا مارا هدنا بؤ ديا نطو ىلقرل حا هوركمز/ مالك

 ميلع حاتفاسرك (تسب ىانعم) راريد سد رثنغ هدسان ةئسلاوردشإشد برك

 بعث نونا زايبك كة سهلا لوا هكردرا مف ىلاح عفان نب ةذيرو ع نامززآ
 (هجرت) ١ قيرطلابىلزاوغاوت تحاراكس ةصاخر دراوراتحار ندتقشمو

 (رخآقطن) بعت
 اقل ردصلاهنان قاضو ده نولقلا نأيلا ىلع تامشا اذا

 ىلتعلتو هساد ا هظاحا ىم ايزل لق( لاك لأم ) هنيس (ردص)رديلب اًممديم|(سآنإل
 | ةكرد لانا ىناوجر دكعد هانا دين هقباضم ىئان ن دةلوا ديما ال راى ونيس
 آب ندع نامرحو نأ ىيواقه سلوا لدشم .(هجرت) رولكهركصاشننن ىن ١
 " بيحرردص لو اهساوا لول ءمدليا قيضت لع

 وركلا اهنك اما ىف تسراو + تنامطاوهراكملا تنطواو
 رد اشلارمغ ىلع ىكىئندلو ا ىتج ك :نح نسا عر درعج كل ةظذا هرك (هراكتلا)
 نالوا هنسانعم لد تنوكسو مارا ( تنأمطا )رديدض كن رز ربىسكياد
 كش لّيقث ( تسرا) ردنمط ىسن الثَر دئتْوُم ىذامندنردضم نان ءمطا
 كناكس (نكاما) ردشتؤم ىضام دوب ندنردصم ارا نالوا هنسانعم امش

 لحم) رديف كي زك( نورك ) زدمدعم ىاقم هكردعجار هيوركىريعضو بج

 سرس

 (همجرت) ىلا هةسشارب ةرزوا تناتمارل «تقاربازكنل هدن رار ىند رع نالوا
 تيقن ةشلوا غةراكتفاة يهز هدلذرهش دع ىركسعةراكم هساواراديأبو راكب اج

 بررالاةتارح ىغاالو دي 'هحورضلا ف اشكتالرب 0و
 مفد كردكو رغ (مظن موهغش) لقاع (بيزا) هراج(هل.-) ىلباقم عفت(رمذلا)
 حءالع وه راج رب لماعو هسءر وك دره اط ىند ىدسو هحنؤرب اعطق هدسمل وب لاوزو

 :(|| مان عاطقتناو لكس أي نالوا ىلأم كنده انت تاساىعي رددءاوج دان تيد

 جيه هسمرتس وك واح ا3 : (هعيرت ) ٠٠ 'هنسكحلا نديعق بويلوبا ند
 برزاهراجزب هن ردهة وربمسلو « مغرتض فاشكتا

 بيصسلا فيطللا» نع. * ثوغ كنم طؤنت ىلع انآ.
 (فيطا) ىكن مؤدب زف هنسكن شتي هددم (ثوغ) ردهنس انعم سأي (ظولك)
 (مظن موهغم) ىجج ديا لورق بكب جم بيتس م)و دنا سح ءانج أى ديا فلل

 ا

 مايه
> 
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 :١ .(رخآىطف) ١ تعتو خرق تريحتو ب ارطضا ئراكىذدلوا «ىدلتوا
 هس الردم ترطضتالكنلع ؛ه+ ندالعانا نها قنص رهدلا ١

 نافرهدلا سنتال) كرد ثلزا دز اورثا مدت دز دي اكن دراكز درو تقو (رهدإ)
 هكرذوتدارنر ذكمتذر دره دازيز النا ماش دو مش هراكرذر ىنعب ( هتلاوهرهدللا
 ره ىزب العز درو رربخ تان هذكت ابا سس ءرهد هدنزوهظ هذيذش ثدازو ضعد
 هر هير شد بهْذَم ) كاز ردشبع فانا ةرهدردقح ىزا#و قيقح ىلعءاف كلف

 فرص هرج يرَوهظ نب دتمومروادن دنليمق(لقبلا عيبرلا ترنا) بولد ريو توق
 0-0-0 (نايجا) قبو (قنخ).ردةويرارطضا ,هليو ٍدْيَع نددققح جدد ردبأ

 ردكعد :هاكءة اعلو تةو تةوهلوا هكمداجت ره ىظفل ايامصاردتقو نيدس ىد رقم

 ردكعد هلوابرطضم ىك* برطضت ال(تننال) رلرب دقي دركم هكب 2 ري (مدالق)

 ( نط لوصحت) رولوا: مزال اك ٠١ كرد هس انعم بارطضا بولو ا بوثو ىردصم
 :كردريصجبالع هدتقو لوا زغوو رةيصتقو تو ىس هليا َىْنَح دالقرهد

 هبا تنجلي : (هجبرت). . يضدياب لمع فاما دب نودي كرز غرم (عزيطتمد
 بي هكينص ال خر ولواربص هعثودهي ارطيضازيم زاك ور هسزولذاركندر

 بوشبنا اهانتنل زدت دي هجم لابي هه نط
 | «نيقصدعت ا ناتو هبي روط لوارباص هم دراعفد(هحرت) .. رد هلك (تدم)

 ظ ' بره -ارطضانوخجررترا قانتخا
 بهاانرهدلااهلع حاتادقو .«  ةقيضى دو ىمفنا لؤماىلفا

 ا نكي | الّديم هن هقياضنم مسقن ( تب لوص#.) ردكعد ئدطا رب دقت (جاتا)

 تدبود ههيفن نب قيقدق نكي ربدقت بو رغلاغو بحي ضااك ازيهد قيقتد
 قامريد هوست (هجرت) مريد بويللا ناليح هلي ىوهغمك كد لاق أ

 بع سازاكز ور هضيلباري دقت ئعي + مغو درد هن ديا قريضت
 ١ بسفماى ل دذءالازبصلا امو ئقع * دي“ اهبلذا مايالاةدش كعريمص

 هكهليإ زيص هلياريص لاك ة توشك مانو لرهد( مالك صالخ) تنقاع(ىقع) أ
 ماضقناو رولفا مامن دكردراو مادو تداهتو تيقاهن وحنا تدش مانالوا قت
 || سيقنو لصالا بي: ش خذ ىلاجربص نكاردليول ها هجرك اردقوي قا درؤلو
 | تدش (ههجرتإ ا فانم دعا ترم اله (ع) رونو ءدرل هنيسكن الوا لسنلا
 | تسلط ىذ راككىدلؤا نوي كايا ريض هتدشويز او اهنا كناك هلياربص همأبا

 .١ لن همغتلا ستاحاز كلثل اه ووعة عفان نر نع هنا خشم 7

 يف الدف
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 ليصحت هلبا رع لوا نلاط . :(هجيرت) رولوالصاوو لصاح نالوا
 ٍ - بلطن سح ليق هي اصقادصة ملوي سرتسد بسلا

 5 ىدخاامركاذبحاب دع مركهياسنا قفرذ هللا

 . هدنول هدرز ن الوا ظد اه: ندتولب و دوس نالوا لزان ندد (رد)

 ىشبا كسك ن الةرداعد(نالفردهلل) هكر د ندين نالوازداص ن دحؤ دم

 ريخ ود هكمزن د يقف (نكل) ردكعد ردنوديهاضز لمص كناشلا مظع هلئا

 ىعي نوح | هللا ىلا ئرنمللا ءازح كالعف كنالف ةزوكه ب راكد تدر دناسخاو
 ماعم ىداعدوبو ده رداعد هاو هةدئسة دمع كقول عر دصوصةثاكأ

 لفط ىدتك هدنتاذدوخ ادهرولواك عدى دلو أ قةومهلعف برع هن هكر ده درت
 ٍْ هكسشما دوس ىود هل دك هلوا كك هنلا هكدوس نالوا عاب ريغ نكيأ عيضر ا

 (اذبح)ردفو ذ<ىنادانموادن فرس (ان)ىدلواا دس رثا ل ماك هليول ن دنس هسرت

 ناس قراشا نو ماهب | هكردبكى ع نداذ نالوا ىلع اف هلي لعق بخ هدئلدأ
 نوحي عفر ىتاهب ١ نالوا هداذ (امزك )ردح دم لعق ىك من هلج ىذيلوا
 عب ردهلن ىراكو كنا قفار دشوخ هن ىشبا كتاذلوا(تدبلوصخت )ردزينمت

 هليول هكر دمركن يع هكانورلع رك ىذا داو اب [كن هنسكت الوا قة هراكه لدول
 (هجرتا) ٠ ردشلوا ىسن كنا هكردمركشوخ هنموقىاىداوار داص لعق
 مكوبفطل ةواكهتاذاوا نشوخ ىاره مركىبا نا هلواكك نا ىريخنر دنوجيا قح

 بتناك

 ٠ .امتعناراملا 0-2 د“ هنموقتامالاةءورملا له

 أ كرملا ل مكر دتلا ىرلكد يد تنناسناو تيمدأ هذشزو تلوهس (تءويمإ

 ئدرفم ردعج (مامذ) ردز“ا اح ىتند هللدش ىف (تونم) رد هنسانعم

 || ءافو نالوا معاق هلت اذ كنيشك ق غانو سع(مالك لأ امو دناماو دهمع تمد

 | بودنا ثاعارم هراح ودع ىند هسردأ ناتعركا ىربندنارحو در ددهع

 رون تورم ىه (هجر) . رولوا خد نديبتع باَتع ردكساتا طمض سمت

 1 احس ره يدب صحا + 0

 تولؤا 00 تريس هد مج 08 نالوا هدنطابو رهاظ 0 58 'ةد

 ندّؤم مكلو ش هلبا ريهغتب نيد ( هجر. لم هوب ص الخ ندءارطضا

 " 6 نيل 1 1905:0163

 ' ىدلدا



 -. تت باس تت
 ٌكِد شمات هناخ ددع قرق ةدئرب نيه معا غزا فتاوج هدويصولا بام ( مارك :

 ادي هنلم نع ثددح (زاس اراذ نوعي را) تك ىرلك ديد روالوا دع ناريجأ]|

 كرا اوأ راو حشو لو اهد هظذاحم ىتد نوار داموو دمو (رعشماع) رليدلبا ٍ
 نيدلاوهدنإ و ردكع د.لوادد ءرطاخ تاعانم ىسدةنابر هاو هلدا ترمصن هّنرابقتم |

 هدحاو.عوب هدرومار اسابو قوقح ىدنارا ر كحد قاطم هظفاحم نري !

 هيض هنغيدلوا'تدانسو ظفح ناباش نيدلاو تالاح عوج بوراوارصخمأ]]

 رهروك« كح وك ه كذب بو دنا ظةح نقوةحردامردد (هحض) ردنوها :

 (وخآ ىطن) برافا لها ولدا زارا سيفت ْ

 اه زافص ا لضفن هداعأ لع رادا# ىلاع سب هن هضد نم غيصول 0

 لهو لاقرديل ضوه كيناعن عاصزد هلدأ هش هدا ١ همكم لد ١ هلموهم( غيد) ْ

 شك (هضف) رادزا عد هد هكموتظدلع مويقرربدزكرزدكر ديو دق خباصو ىك

 ُظ :ودلم) َّك و2ل١(بهذ) روادقمو تيك ىك دقت ) رد5) اغم نت و ناح( س#') .

 نوعا لاكو بذاو ىللضفد لع نديناو اناطخ هخومح ترضع رعشول ) ماظن

 من متجر ند كر كضاهليبقي نط كذا ىضرف ىلاخمالثم ةكرروب داريا اشمزب

 عارفاهنلاوربو همفصتةلياأهءاذأ ثوا كلبا خاسواو « هدنهس نت هنو حورئد ٍ

 لودصمو با ةلم هن ودلا ىئلتتدئتك ورش ري :ًاتلؤسةيسكا انالوامدنا ةسناوا ْ

 ريسك اديب :ادك بداو لدع ندعم تاجدجب اهيلفا كس (مهيض) دؤاوا :

 بهذ ىنآ تفرعمو ىلضف ٍْؤ

 امسلاو تاقالا قيمام «ةلا ايوب سلتا اذاالا بسد ئقللاه 1

 نالوا ندنةرطانا» كةصخرا (رعش ئانعمإ ردكعد ىدايا هطاسأ (ى وخال :

 ك.تبو واوا عج هنزرب ذرب ةللا تمسحبو بدنا ه دنا لام دقلخ ن تحالازملوا لماكى يمسح .:

 ٌْ قالخأ ليكن بح قا شنك (هجم رؤاؤا ل فاك مؤدب امزيلفا ا

 .تدحو باد[ ف اصواهلوا كتاذ تئيز وجهد هع 1

 انلظلا لمقعشاو هيلا دب رغطت وع انذا تستك او الع كيف ىلطاق ْ ١

 نودع طفش ندهتشن زاذف رد هشاعد 5 هدنش لوعمم مليا لعق كَ دش ا ا

 راكلط هدئس هضلؤأيزوا كاوا كانلواركد ذا( راطت ىانعم) نست راكدريف | 0
 هلكدد نزوس نويسلوا نأ مز : ةاجاكس سانا نه عي الو فاكس لواملع ظ

 روك اهننايزلم هليدم سلع كاتس دود 2ك كواهديكا تمسك رو دهدماقم ىراكديدأ (

 رذةندكلبا ةداززا فرض هرزؤا ليج روظَو ديدت د. نا نمارفادما هويتي )ا



 مي

 || تاهت اف كةزراكس ندفرطرهدكمتسان دباب لالح قزرو (مالك ةصالخ)

 قرر ىند مارح هدزعق دموي ردااثتما هثذب رشص ا(اوغتباو) تل طاريز روتلم

 ىركّشو ءر دئاعارمهتساضر ىخد تاقرب كنئلاعت - لانا ناطق لال نكيأ
 (هجرت)  رونلو ىرايبس كتنفعاضت هلهوجو بولوا ىدّومهي هدايزادا كدا[

 قزر اكس ندري رههلوا فعاضم ب ان مدق ص: هلالح باب ىسقزر ليقبلطأ

 ' هبهاوم
 بئاغرلا ل ضف لاذنالا لأستالو * هنلدبتال هولا ءامّيل دم نصو

 هيض

 م ناعتسمن ذايمدتحدعحربم يب رقلوا نوج هللا دبع ىدليق م قرضج هننما|
 هدازةتجحر سش لوا ءايضرب ىاده سلوا قعيغنا اركرلب دان دعس بكوك ْ

 لوقع حاوزا ىدَت اديع صك لوا دهب لوزت ىدربا هةودع محر حرب # ابلاغ ْ

 (تع ىانعم) مان ىدلوا بئاغرن دنارايد باد مات تنغر هبهصكل وا نايبسدق ظ

 عياضنيقص هتبلا هليا فرصول ذيول :نايلدا قيالوةليا تنامصىي وصل زوب
 لوصح (ةجرت) .هلباديماوهظحالم ىترثكك ناناطعندل ذاراو هليا ف لتو
 هلوا ندناه جرا تجاح ضرع هسسخ دب راهنيز هكو دنيوربا نوجا كةزرأ
 بلاط

 بجاوك:مقداصرببكيلاهب قااذايدصلا جا. جومنكو .
 (قداد) كلنا هكر 59 نسحرناك( 1( رد هس ىند سدلح هدنماقم(ىددص)) ْ

 ئريخ نضا.نالوا. مزال كودو ىرودص ندئس ) ماظن ىانعم) ىلءاكو ميعح ا

 ىدذك' ىلا تمرح .هنةطنو تداعر هئّح كة سود ناك اكس لد ادنيماو صرع

 ناسحاةستناقيدص وح هلياشوسازف . (هعرت) لوا ىبملق بجاد :كيمزدا|
 بجاووجرولوا هلباناسحا كات افاكم#

 نراقالا قهاو ىوقتلا ىذ راد وجارمصانو نيدلاوللا طفح نكو

 ةشوزوا انا ىناناب نكما هدلاوو دلاو ىيصا ءر در دامو ردي هك اناو انان(ني دلاد)
 ءاهنف ردو كوخ (راج) ددهي (نعموا هكىبكنيوبا راي ديد نيرللاو هلي بيلغت

 (ماركح) 595
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 |١ نس هدجيعيجرع (نطر ىانغم) ىك وي دصد نيدخ :بوددتا نا اورق
 "لح كل زلع نو كرات وذ ىف أ ”اريز هللدا لزنع هدكزما بولوا يرق كإ>'
 هلوابوضغ . (هجرت) ..ردظفاح ندزادكا نجا ددكر ديسلريخكتعاوا |
 بحامدمريخرولو ال هب ىشكءرحيا ناهج نه هرحبادوشمره هلوا لب كمي

 .براشماوفص ظفطا لاك مقذتب م ايعارو قيدصلا ده عاظفاح كو:
 نالوا 4:سانعم قّتاط ىله_سنرب قذت رديريسقت فطع كظفاح (ىار)

 ردعج(براشم )رد هخشت ىد(قدضصلا لاك )رولوا كم د نيد راناط هكر دئدقوذ

 ءلتدود (تس لأم) زدنا ند قلوا هنسانعم ىوخ هدئو برتشمىدرغم
 نام هكلوا هدنااعارم ىاعن لوا كدانطان وهدهظفاارهاظ ىدهع نالوا

 كقيدص (هجرت) : نواف ل دفا نعي نانالل ندرطاخ ىافد قس كظذح
 براشم ىف ادروكهدباٌقْوُذ هلظة- لاكي تءاعرو اظةح تداهدمدره ىف دهع

 هاوملا لب زح ىمعتلا ىلع ك شندي ةمعن لكى هللارك .2 نكو

 ئك(هئامعن ىلع هّنن دجا) روثلوادم هسرولوا لكفزك از ددإ ذر دمعت (ىمعنإل
 : قري كتدمعن نس(تبب ىانعم)ر دمركو اطع هيهوم ىدر غمر دعجب ( بهاومإ

 ادا قر كح هدمكح (ىكتديزال متركش لإ هكملبا هرزوا صولخو هلبا كر
 || نم ليلق) نكلدربو ف ريثكو مظع د كمعتوم ركلواهدئس هلب[ةمددكدلب ١

 || د: (هجرت) : ودز اراثدياا دايلي ااداق-ةززوا يطا لأم (روكشلا ىدانع
 أ| ١ نهاو هكا ىيزلتمءئاكس هديادابز دع مهديدرو تياركش هيالوم تم ءنره

 بنارملا ىلعا نسانلا قاملاط نكذ دهب + سفن لعد ثءحالا ءرما امو.
 ||| هدئريدقت لانه هسفن لعح ثنحو ردفاضمو قيمر دنو#ا ناكم( ثوح)
 || ىيدليا هظحالم ىسقت ىدنك كلدرم (تنب ىانعم) ردفدذحم ىفاث'لوعفم
 ىلاع .هسيا كاع ىمه هنسفنرت ارذقلاخ قدواطم كلو ىلاعت و >- ىقعيردمدا#

 ا كنا سه ساننلا نين ىيدنك سف «رولدارمسم تءاندوسرا رديادصقنودركارولوا

 ةكزدهدندنع ىظ كديع ىلاةتوح بانج هلك لو > هكولو ا هظح الا مهدي دل

 ردهاوكهنغدأ وأ ٍكرادعت سم هنن 0 راني هلع ىبيلواهرزوامسمررب دنعةليادنع ْ

 ىد هرورحاو هيوددرودا هلوا قول أم هلنا نا ندسح نالوا قيال هديع ناوه

 كتيشك (هجرت) : ردمزاله ظنا ىفدنكن دنزومظ بعوربكن كارد هلو
 تتارهىلاع ةدن وج لوادر يا قلخ ىرو» 5 نوح ىس هبترردي واد اواكد ده |

 اه بنا لكن م قزرلا ك يلع فعانشيؤ#م هل- بان نم قزرالابلاط ناك :٠٠

 3 ل



 نصي سس

 :ةروكسج هه>حووود<زرؤدا نيسان ىلع هلةفاضاه دس ةمعرك (نيسانلا ىلع

 هكريد هذان ذبح ىووت ماماو يردشع د ردد داى َءلدأ نيس ابرعسغت لهأ ضعت

 معلا ىدياكت ىلاعت قدح هد ًارقدكرل ثمر هدد دخرب قرص نذر

 هدانع ىلع مالسو هلل دجلا لق ) هئلؤا دارع تاو هدد رصد دوخا

 ثددح هدئقح ىددلوا نأرق 0 باف ىمهزوس سد (هقي .ظلإ) (ىطصا نبدلا

 عتاد ود عدع قمار قاؤازون ىكمالسا ىطظفل تاو ند دهب رد 21و ادراو#فن رش

 (هجد) ردقؤرعم هئاناب اس هكرولوا كي اًرووازون ى- هدب ىن دكذغي سم
 باطخ هإباةالصرلب ا مصختانآ اهزيندعراذاررديا هلئارخشتوت رسال“

 ا او د اناسطا تدب عورتا : .

 تاب اباهتغيداوا لادم ر كح هكلب بوي لوادر لوةربونق م دلو!دادتات دكاوك

 هّرع : دفا املا هيلع افطص كدا حدس ىأ ن ثم دق كاوا هل اوبر دراو تاوسفلالد

 هددس (هحرت) ش هلداداشلد يب هنشإ ةتاراما نانلاط ب و لدا مالسو ةالص

 تاكَتانآ زارسا تااطىارب ل5 #“ مالس هلداةالص هكرك اند مدرغ

 تتفأ وعلان سحريصلا لدمج نم لت تئاوذلا دع :ريصلاء | ةردرت رز ( رخآ ىطن)

 ىرخ و تاحفدرتردث ابا رودَض اءاطخ هسرادان> نءسدح ترضح ( رعشو) أ

 كزلالو نس (تدب لأم ) ردكمتدن هلا ذاذتا هتان ىراكديدادزرد سماولب هش
 لئاز رثالد لوا ىشان ناد ككرخب زيف هكليق اذردكءذنكى تنص ةددتقو رولا

 لصاح هيجلا اطلات الواى هرغلريصه دنماحنلا نعد ىسح ثةشاعهدةدلوا

 هكرولوا يافاكم هدنتمةاعورولوب لاوز هتبلا ردقون ماوذ هدلاح ره اريز رولوا
 كزوموا ىتاهرزواخنر فكن رعدالوا ادر(هدئاف) (نيرباصلاريشو) شارو

 تداع هد نمراند هكردءانل نالوا عاشا نذنرلكذا ىراحوا بول و5 ةئتتولا

 ندرمع نادي ىدلروس - (فرعلاهتسيلااديرالا) ءدرثاة وو هينس تامر دعي ل 1

 بئاصملا دنعنس هلدا شددرب ىريص ىادر (هجرت) ردباتداور ىناريط

 بقاوع نس> اكس هليال رجيريص هربا

 بحاصو ا يأ دوشم لك ىف م ءلاابحاص نكو

 تيعج لم (دهثم) هلع رتو راقو (ملح]) ردم دم هو ىقدقر و دنول ( ب -اض)

 يدم

 | نب هليا ميقتسم طارصو ميوق نيددكتو ج (لاةملأم) ىءاران كنانأهدنو (دج)

 ٍ مالخ) كردراو تراث اههذخو نالوا ىرازاتخ كنارق ةنعاعأن بوقعتورماع ناو

 أ (هللا دبع) (نثدم) (لمزع) (سي) (هط) (دجا ) (دجت) ىدلنا نيَعت

 ا
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 | بولو ا م هيك ىبنآريا غم هسرديا بورغرك ا ىدلوا بيرق هيورغ باتق !ىوك

 هيأت ا ريمغس : غوت رول اهو ريك ىرما سدق مق بوكحلا ندراك لي ارهاب

 دع هلا نأ سمح دل نسبرامر وم مهدي ن يسر وم أم هددس خش ىاأذكم ديد ديد

 هدعل ىدروط كدهيضاوا مات بدت صعأ كس دا تودياْل ري ىريس شنكس د

 هكمدووك هليطخ. ىجعا ىو ديس هكربد ىدزير بعضاف حراش جىدلبا بورغ
 ردمدقم ندنعوبهو كنرحاسءث تء-رنو<ا ريمأ ترمضدح ىدو رو كثي دحوب

 نددهلسماى دمرت دي ىديدروتلوأق قيفوتويدر ديريغكسب- عوجردوخابزويد

 نالوا نمومو نحوس هسك نالوا قفاه ىب ىلع ردشلك رش دحردياتياور ْ

 ردا راشع در ديا تي اور دن دديعسوب ادع نليا ضف لعل ٍْ

 هدايلوالا ةملد ميعنولا ظفاح .»*ب زرولس هليضغي هب ىلع ترمضح قفانس قعاج ٍ

 ىلعاريز البا بسب ىلع رس هكرل ثمروس اداحتلا هيلع افطصمترضح ةكريدأ||
 ىدرولفا شاوا عمنا وهساوا ن كم سمهدنلا«ةّوح قءيرددهللاتاذف سوس ||
 هكشضمروس اريك نيدلا 2 ميش يرد مند رقا سيدعردصاخ هقول ن نك |!
 سا ااكتلا هيلع تانتاك دش ع ىدلوا عقاو تب ورسغاكب :

 نب هكمدلوا مجلم لاحرد مدل اهغانصم هلباريما بادج بوديا تعرس ىدياربارب ||
 .هليآ ىلع هكرادلوا نش شهروب ا اءاحتلا هيلع زعدشس هينمالوا ع :هروك ان وك هدربخ

 هليو رديت ىندح لوا هل ترمض> سي يب رريكه تنج ندي هخاصم ْ

 هليول هللا لوسر قدص مذ كت دووسرمأ تانج مدرووضول دن ىع ءدلرومب ثيدح ١

 نوثس نب (هجضر رلد درب و ربخ ولد رربك هند ندياهخاصم دلعي راد درو

 بايئرا ل هانا هت د هنموم ميديم نيدهناخ :

 اهيارعاب اميل تلصف . ابمكح فرشقلا ةفمانل
 ناس , (بار ءا) هسا شاف ناشنو تمالعردعسو.هدناصا هلبا زمبك (هع»إ

 يلوا كفضتمانلن هلك لذ! ىزلكؤ يح بارغا هيك والو هدملكوت .؟ويردك_ طا ٍْ

 مكح هزمغي دوا ىنابرا رخن مز( تسب قانعم) ردندربس ىيدلياناببو مالعاىاج 3
 رارولوا بدس قعن رديأ ةالص هرب تفهالعو تانآ لوا هكردزاذز.ةمالغ ةدئاا

 انثواعد كرديا توب هنا ةالض هرازب رلنلواففقاو توروكى را ||
 نم دب وسكر ردقلا مت ندوكا ك١ ردشعد رعاش ىح هلوا ىلع درلر ديا

 ْ ىراقشد ا تمالع هدلوا عرصم (هتكل) هلذالنصال مكيلع لصرول ظ

 ٍ عفان ىندإ هدسان عرصم ردشاز اب اضع هروهذ عقار بن تنال ةلقسوا 1 ١
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 ىامع هكدباش مسررود تدرب " اهكمدليتافوخ شب < ردرع هكءدروس هن ||
 الك دنوبردوكتير شعبان لذا ند هل هركستافلا كم ديد هس يس :

 .ىأ نكي ذوو قم هدراشمن وكر رب هدهرمصا دن ىف ال > ودب ميسي ربلرلن إسم ىخد :

 رالييردشلد | ىضار يامرخو ندؤ اند لكزس( ىدنكى عي زكيزمالَّرس نماف

 نب هللادبعو يهديا لكا ركج هرابرب ةدديع ندنتايرقدكركم زلبا لكأ تادكرك ْ

 ندتس هع رك( ب اتكلا لعهدنع نمو) هكيديد مالس نب هللادبع هكر ديو م نداطع ||
 ثيداحاوت انآ هدنمح كريما تريضحا دعامن درو دج رديلع ترضح دانه

 ىرءروسّع كن أر ةدكردشو خخ دوو (هغيطل) زغلوادادعتورصح هغيرش ||
 | ندذورح نالوا ىتاب هسنلوا ىط تارركم ندتاعطتم فورح نالواهدنرللو |[

 ةشئاع ترضح سم (ماماد ) هكس قحح طارص ”ىلع دب رديا بكرت مالكوب
 هرمشط ندتس هنا داعس مال سلاوةالل دا هيلعريمغيم ريا تاون ديخ عال :

 هدكداكنسحو ىدتك بولا اعم ىديا راواب ءهجالآ رب ندليقءايسورلي دقيج
 ىلع ه هركصو ىنارهز ةمطاف ىرلهدلاوو ىندح كإ زاك ىدللاهنثلا كنابع
 مكتع بهذيل هللا ديريامنا) هكرلي دوو بول هننلا كنابع لوا جد ىباضتىم
 هعركتم . ؟ودكوديو رم ندنرلرضح لس ما(ارههطت كرهطنف تدبلا لهاس جرا
 َس هنبا.ل اوسراب ةكم ديد مدمشلو ا هدئرات داعسر وضح ئدأوا ل اراههدمهناح م محد

 نيسن دئارهاط حاوزا نس نيسلربخ اكبنم :كزيدزونياكب ميلكد ندتي لها
 امطصن هكشعد سع تنباعم زدنا تداورددنن غلا لك شم ىواسط عامادج
 زان خو نما هدنرلزب دكناًشت ض ترمضذح ىزلكو اسمر سنان جاهلا هلع
 ا ماع جو ىدنلوط شنك ن يدينا ادا.قزامت ىدتكيا ىلع ترضحزونهى دوا

 ىكدلا ادا .ىرصع ءالص ىغعانكدر ويس مالسلاو هو يقف دلال ٠

 هدكتعاط كن ىلعركا ىهلا هكا دروس هدكديد ىدعلوااداريخ ى دريما بانج

 ىيورغ كباتف ا هكريداعسا بي ردنو دور كس ىثنك ةصامدتتعاطككأوشرو
 هرلعاطو ىدلبا تءسرؤو جورخ ند رغمو تدونع نشننكر راركتمدديشمو وك

 قيطياذ نمو تيرغامدعب هيلعتدو نسعشلا) ىدلوا شايايض هننسزو
 “ب ردم ان" ثيدحوب هكريد ىواعط جاما (همهم] (اتتيطم”نمضعشلا نحل

 1 نبا ةقكت وك نضراعم هددحرب روطسس هدرا .هج نكلردهقث ىراتوارو

 سدا سَ ل وك! هاسكي ىريع ندعُشس و يشل وس هدشدح لوا رطاد نريمك

 | عج تفي كايديت ىيسيتي هد زمسيي ير كروب ااا جدول
 نيك |



 كثر

 ..::امهاجهاو ىو سانا دع: .نيتمؤملا كشال ني دل انآ: لل 1

 | هنيرب رب كل طرة ىكبا (كش) قدتلو !هراغتساءدتعت رمز دنرلا عم لصا(نيئد)

 ةصالخ) ردتلا» نالوا:لداح ندنراةر ووك ىو ننقل رظتلا دذغ ىولوا لداغمب

ب هإ مس مستو ذايقنا لاكش هتب د ماكحا نعيد ردعشلوا نيد نع نب(راتغك :
 ن

 هجب :هدمغي الو نيد نيع نوال ذبا ناعا هنغب دلوابحو.هكلراناو هنو تانآ

 هكا ددديات ياوون دنرلنر تطعم نياتعناىتحاوو ف اشك اللاض/غف) و دقو

 || +. زب بوديا هقدص ىرلنا ىديشلوا كلام ةنودلا تزد ئطتزع ترتضخ
 تب او هدئاش كلراذا سد دب ىدريو هراكبشآ يربو زك يبوز ذنوكق ربو

 لوللا مهلاوما نوةة:- نيدلا) ىدليا لوزن همع 51
 | مهلف ةينالعو ارسزابنلاو

 (هلوسرو هللا مكاو منا) دو ( نوزع مهالد مهيلع فوخالو مجبر دنع هرجا

 ترضح ىل امس هلحر ونافا ل ةنىل ورث فد ن وك انوكك دش هعردكتسسس تا

 هكرديكيدليا شع ىتاخ ىدنكن ورلئاذا رم كمرنو هقدصولئاسرب ىذن 7

 يد ىرارتاسو ىلعثو ىحاص لوصالا عماجو فاشكو ىواضمو ىدحاو أ

 نا) هكرديا تياورندسيع تنبءاعسإو ندسايعنب | ذدهاجتوو ردراشمزاب |
 دارم نادنينمؤملا اص هد هع زك( نيتمؤملا لباصو ليربجو هالوم وه هلا
 ايمْوُم ناك نا)هدن راردسيف ىرشخزو ىدح اوو ئياعت در داضت ست ريضح

 ندسابع نبا ىلعثهم عردداح ريمأ تريض>هلن| نمؤمهدذتي |( اتساف ناكْنك

 هديم> ىلووط نالوا هد مس هع رك( مهل نيوط ( هكردنا تداور نذر يس نناو 1

 ندنآ هن. ارس ومرهو زدمدن ريس كربما تريضحب كوكل صا هكر دجاغازب |

2 

 ردبا تناور نداض)ىه ترضضح دوا ماما (تراشا) ردشاوا:ىلصاو اشرب

 | كرس ملا ل اوسرايمكي دةلوا لاوس ندمال لاو ةالصلا هيلع نين وكماش دان بانج |

 هدمياووح دع زكحدد رر ومب نييعت زيمأ ئعك هزع درزا مرن 0 ركضت دز كلاقما

 دول لثام نرخ دهازو نيا فازكسر وش اوما ىركبوا(ركأ )كليه
 مول هد._ئابر ما بولو نيماىوقىفا زكسرديارايةخاريما ىرع(ركاذ) زكس(|

 | بدنربماءزكيدنكاي ىلعركا ديضجوا بوروبو دزكسرولويزابا فوخ ندمال |
 طارمص هزسو بولو ىدهسو.ىداهىفامرديا كشزكسيمرديا اذه عم زكسليا |

 بد ىلعوا لوب ريما تزضحد# ىدروس زكي درروكر دبا زا تخبا ىوقتسم
 مارت باجحا كم ديدهربما ترمضنح ماداب ةكريد ىديا روكذم اميرق هكديشتملا|||

 ردعك هركصأدن اهكددر وصمت غرد راكم وادعي دروب ردعكل ضنا ن دول هدذجيا ا
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 دم ماماو ىدليأ حور ٍنوديا ترو ثدهلبا همنينج نب دمت ماماهدهفوكى ةثلا
 ةرعد الي قوما ىذنبارعذ ىدلوا ىمهغيلخ ىدنكو بؤي در ديدن هرو) لج
 دم ماما هده دنه را ثابو دب ئدليا ىلتقء جد ىدغخ ىلعواودج ىدعسنب
 كراندبا ئئشابو تودباىس ميكر ره هدنة 5كنيسح ماماو ىدليالاسرأ هروب نم

 ندنقرط كرات رتشانب كلامنب مهارباودج ىد! لاله هسيدنلوي ن دنعانتا

 (ماما) ىدليا تق بولوا بلاغ هديبع تيقاع بودي كنج هليادابز نيهلاذبع
 لغو اميرقراشمروس ىذت م ترضح هكر ديا تداور هدنزيسغت ىركسع نسح
 كاب زكس ندراملاطلؤا نوديا جورخ قةثمالءرب بةءردرار دبا لق دمج
 هكيانرؤ+ا زدعكم الغ لوا هكرليتدند هريما تزيضح هديا لة هنسك جيدا ذورحوا

 هكود لغو اكناضتىم ترضح دم ماماروك ذمو يرد قتثلاة دبع ىف! نيراتخم

 0 ا تبا اواو سوانا تربي ةدْلاو

 نآلوآ هدنز هديوضر هوك هعيش نكل ىذانا تافو هدندراتر تامكسوكما

 ناالا و مسحب رءاتتا علا دردولرظس» دوعوم ىدهم

 طاسالا مه هش نمدنالثلاو لبع دع ءاوسةعبراى ودا ةالووجج شي ركن مةمالا

 قوذيال طمسو دهءالد البركه تبع طدشو: دهم ربو ناعأ طبس طيسق دلع ءافخ مهب دل

 ىوضر, دهب انامز مهيذ ىربالذ بيغيد## ءاوللا همدقيإ لوقا دوةيب ىح توا
 : ءامو ل سعهد

 . امازضل تضاف 7-0 قارغلل ن نرحضذت ال3 نيس 5

 هَ ا يبارطضا مديسو ىأ 00-06 ىانعم) كب ارخردر دصم لت (تارذق)

 راكمدلوخ نارخ امد. ىو :هساوا عفاف: تورك هكا هك هل دبس بابح أ تةرأ

 دي نيدص نوجا قارف هلدإ لدكتت مجدعرو: (هجرت) لبي ىدلوانامدو
 , بارةللاوجاو تومللاو در دمي 7

 اهيانرال ءاقيال نأب د .اهبمصفاوربتترودلا لس

 ندهوخو رثاس قالوا بعت لعف (اهب مصفا) راد ىدرغم ردعج ه2( رفد)

 دهاشر اهنغيدتلوا قال نوحناقاوانارخاسد د مديح ىأ ( تيب ريخ) رداهسا

 هنورار رب ورخ 7 هللاح ناسل هكرودهرلراد كغبداوأ نك اس هسا بولطم

 اهتلفا امد هكرلرب درلذ ا * لاقلا نابل . ند + ىطنا لاخلإ نابل راي وسل زوك

 وي هلا نالوا لاؤس ندا دراد (هجر) ردلا#ىفاديواج ماودور دةوباقي

 >زنا ش , هب باوتح اسري د اناران نذيزلدا اني



 ضن هدة نوسانا ثور هز ها أف هل: راناد رع مزب ىلاعتو(تنموجت ال | |

 هيك د نالوا هد ''دلزرهأ كي دايو زيكو 15 ما. .ةنالوات نا هليأ ا

 | ىهتلا شا زويجواكناحو::ىف رعس!نيدلا قاع ث(ه الإ رولا ءدبشت ْ
 دع رب ند هال الس ههانافو قدتكتتك ىامح ىلإ 5 وح هكردشنزاودشات ||

 انيكورذديب نيد ترمؤ» ىدجواع دام هن ىونت 2 نأ ىعسا هكر ديا بارما

 ٌقادسو يهنأ سم هندي وياتي منو رتل زالاعبا ب دنش ماةه هليا 1

 ناور مك لس زوقطانودباف نشب رك نر وو انزو ديمو ”هرلنا د د1 صحو :

 ْ ندضصلاس نيد بورذلاو هلوخلاب ىهاذدمر دبا ود توعد هبا غن ويكسر ّْ

 هليمالعا كتسلاعقوَسراناوا ةقلان ف راعتب دتقينقدم ناءزأ مز هكركم ادا ثواب :

 أ ماقمعات هلك نوج (مجرت) . ردكركرل ساما ترمصنو تعم بولس نشك :

 بانك علوا قا هلو هرزداردغ تداع دج نامز رخاءىدهمأ]

 / ١ 'اهماعتالريداف كال ل .ندهي ىسح ا ىبراثلا كر دا اود ْ

 سدح ندعزتو عزح ى سقت (ريص) ردّ اك ندئاقتناذخا هكر ردكمدتلط (ران) ١

 نيسداب ) تدب , ىانعم) كجرو تقدم عل ىدرغمر دعج (باغتاز ردفكو ا

 | ريص هزات تق لوا سد ا: روشتي هز ,«اقتنا خد كة سنكلبو ب ىنملفا |[
 1 ولكى ذه كابارك ذندكد الواحد ىماقتناو نيسرولدا ىحاصرجاهكوليا ٠

 ْغ 0 مدلل ول مصاصق هلياماقتنا (هجرت ) زاوا عاف تمايقدقدملا ||

 ْ ١ نا ارطضأ خر ههكح م تيوو ا 8

 0 7 باطلا قرص" « اهدا فلا ع5 لكل ْ

 || كيزح يرد تصعد هوركهدئونولثاهل مم دقت نزح درةمردعج( بازخا) |||
 1 نونا ردشغاوا لصقت ةدزؤجرش نالوادش ززوا يلمس ةيثدع ىراانعمد دعتس | ِْ

 جيني د درع لذا ع هع هكوذ ناك كنس هدمت (هجر) ىلاءتشا |[

 باتش كموق لوا دئلنقدياريصتةبو.غ.| :

 .* اهباتعاوردعب لوقو ىملاظلا عفت الناانه 1" ٠
 01 ل 5و هدد ع زك(توتمؤملا يسب د دهدتتو وب( كلاش ئ
 ىدس ةلز.نكتكار دكا دو: ”هلدا هلم (تاتعا) ردن راثا هيامز :

 : ردتعجا نم ه:هاكرد هل: اينروقعن دتس«لخاوموز ان سا ضر هزكضةدكدليا أ
 ْ ا زر شمت ريش * ئادغ يع 3 هلو نممل (ليزازتءامدم دواز ااوآ دنمد وس... (هجسرتإ) ا
 : ةديسع ىأ نبازات قوما ىلا سدا كن: 20 ران (تنضرلا كنت | ا



+ 

 لوا به يانعيم) د زددحار 5-0 ئريعتو «ددنامز العلب ندّتوف وف (باتسم) ّْ

 | در ىعبردبا ضرعمو قى ىس ف ندةغافا در ردراتسدمرلا ذر مكيدروك | ْ

 ١ لوا كعد لءارمضاح مدلك م لقم ل دز [ولإهدايسراكش توف ناطغ:ر داك نكم ٍ
 | هللا م 30 ىذترم ترض ( تياكج) دكر دمراشا هب هدامو» قزانس تهذلبا تدر
 | دا دقمريعبلي ا لقزن دنا حرا مرر تدر اودي رك :ديدجو يامل

 يي السج# همر ندياعتا 7 209 903 دع -

 راشماشوف حلق ىرب وهو ضان ىرلةازيب نالوا دنرللا ىرل هريشب كرلي داي لور ظ ٌْ

 ا | ىراخ امش هكمدروكى امرخ ردشوو رلز دريوج هرئا دري هي فارطا كضراويى ديل |
 أ | طنطا نيسحرخماد رديان ابرج طينعمد كب دروكر هنو ىدربدنأٍت رم هرب
 أ | كندروكمر كه ىداواددم هس دابر ندهنسكنكارديادابرفدزوكرولوآقرغ

 هك ديار دياريض ل وسر ل ١ 7 ىادكرزب درورغاجرل. كبس نيا لوزن لوا ظ

 رسم تداهم تاودَز زكسردبا سول تداهش تيرشندنزللا سانرازشرلزش |

 | ىاهدز دكر دلزا تي زعتاكم هركص بوند مدت انني مهزشالاسو نالا تنجو دا[

 هسلبارورمسد ب هدتسايق مودي أ نييشح كلغوا نس ىل اعني قيقا بيللاؤبا: |

 هدالي .ركن دس امعا كنان هنع هللا قذر ىضت م تريضج (مبةنم) ردكرل ْ

 ناهعو) (هللادبع) ىرداريدد ءشيو(نيسحب) مامأ ىزب هكردرانوي رخناوا دي يش |[
 ىع)ن يرب هكىلعوأ ىكيا كيدنح بانج (سادعو) رغصا(نمو) (رغمجو) ْ

 كيا تريضحو دهب ىذا ما ا قربك ( هللا دبعو) هداشابرب نفا(ريكا :

 | هكرديا تياور ندمادتمىبا نبا اكن ماضه + ديا داش (مس اه) لعد | | ٍ

 اود 00 ىدوموأ تدب فاو ىداكز او اريندياغ«ان وكتبوا. 1

 نو ران !ليككتلاو ناملاب جرير هت ايرسخ ناهس يواتاتلل اهياحم تش
 ىورخا تادع مزلزسا كات لهاغ ىان دبا دق بومآت ىيردف كن دج دو أ

 3 - تا هعئارواك راتمدصم لوازخلوا در. (ههحرت)٠ ٠ نوسافا هد رمهللْ|

 36-5 ّْ اش( بايساكىا لارا لان دمنا |
 ماي 2 1 ءيا ىف سان لاو عانق دج لا يح اضانعأق هنا قي. موجب #٠

 موغة مو مانع هلي! مايقوعر د .ةل كردي د هم( غاف) راع دادلت جر مدنوإ( قش
 1 (بادازردمايق عقاوة دننرل هعرأب (نيملاعلا برتسانلا موقد مون دف (ةعاسلا

 | ىدنليغ ليف نيب ابابا هدترو ماري ىلداروم دوي هيد بيع هلي امسك

 : : هم 7 59 5 تعا هت داوم 6: ديو#انتج تعال توا طاطا .ةادس© ٠ حمم 1-٠3 ساعدة ةضففللل ده 2-2
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 اسس”

 هتشان كم أنما ترض ولد نذيشك نزلنا تريد ندكل# وع وس ىس عد 4 -

 قي شوو ليغط :ننا. درر دبا تداورإ لععما ) تءدو) لب دراوذن تراثا

 ترضخ رداضت نه لئئاه ذكى داك مدفن بام دئارضضاح هدنسلكامام ترض

 ندهنسك نردشالو هياقتم قواهسالب كنزا هدعب ىذريوة بط ءاكاريقأ

 دتاعوال ىدليا تراثا ه:لأةد هليشأب لزانمو ردو ول هلاك هنزل كنود - قيشنهدابرأا '

 ندنو تزوزوع ممسكا و هايل هنطخ رنرعمتيراضحلاكو دبا كفاوؤ دست ن ثلا 8

 كرز وص زينسأ ت ترتد تو ع زاددروس تراثاهنلاةص هليشابو ردك هسابو فول |

 خلعت واس. راواطب ار عا اكساب ره تماوا هد روت مالا اوةالصلاهلعْرَ :راهختا ْ

 ذه هامدهعرب هج ةليووو نيرو لوا لثق هش رزوا ّمخدو نيسرزي وسو عدل ووو ٠
 | تزاح ندنو قو توروس تراشا هثاانةدض دل ثا ,كساما بون دردقؤثوأم رك و 'ا

 يوك ردبات تاور نددهو نيدبر هتنودي ىدر روس ودك هسايو هللا نأ نالواأ

 زبك اا ارزدةهيا يقوش سيلتا داب كيم يامال ١
 هكرلم درو: ريما ترض هدكديد كدلم ىد ىدابرا تءاساو قلهاذانس- أ

 | هسابون بو دبا تنال غو ناك ندنو يح مرونلو ا ىتد ىلدق هلياو هكلنو مروا ا
 | ىلاشما كنوتزيزاي درؤم '( ىرتفا نم تاخالدو )و دمزينف ئ اضةقاؤا هلي ونور دكرك"

 دينو دئذدْناو 5 نالوا هد دعنا كتاف رادقمو زدووح 31 هدئالاصغم تاناؤزا

 : .قدنا ل ىلا للا دوذخنانو ادب ان نشرايو جيدا نشتلا رع كلن ظنت توضح ْ

 يكد دل د وص حي كل واكبر لعل هم :وأد ديد

 1 : ده«ناتو با حرس ماج هييورع

 ٍ 0 تقواو نجانعلا ىأر كد مواهارأ: :

 5 ىدنانثوكي هدئاضا 43 مل) رولوا:ندئءاراولع شو ول ميل < (اها را)
 مم هايم ىدرب دل ركص قدلاه نكي ل بولوا طقانواقهدكدلي امزح |

 | هدنب , ره هنشلؤا هيج وزكأا 0 يبس وج دب

 ظ اننا: لؤا 'تغلخ د دكا نكا اقزام اذهعم ىدروتلوا فذ
 | تاليبض#ت 'نالوافدلاتنب(رعش موهغم) كءروكهراكشآ ((نايعلاىار) ردا

 ْ هدهاتم هدأ انؤردكلي لكدءزاكسشا نكصامدارم 1-7 أبومدر وك ىبهيلاجأ

 [ةديد '(هعرت) ئدلزبو ىاتفم ِكِيبمِده اشم هاكردك عزاه لوااكب مكمدايإ
 - + لا .ا.هرعم بمع جاشفم م. مدايا ئرللاوحا مكيدزوكول لك د هلرعض

 ف 1 ا اهددعأت جديدا ماتت تئاهم | هلل
 ا



 6؟

 7-1 : يار غن يت الق دع 6 زينت نيظالالذغلا نق

 (تاغرإ ردم دنري ذقت ىجدكا ) 2 نوك ىنود سما نوك كنا ل
 هلأ ساف 2 رد ىساؤد ىلو كش ران مت : و مةم)ر دهنس انعمو نرو بالط

 كلر دياد قا رايعس كرا لوا: د تلاطرد ليون دكتوج هلوا بيسدكتحار

 و . رست و عت تبا سايق هياذر 3ةئزو اود (هجرت) هلواراكلظ

 نانو حيز 61 ةناتدراكلوا

 :٠ اهارحتوءالب ءركلانو ب اهباقعاوىسةش فاك ٠
 ىلذَع ناو ىدلو كم . دلو ىدلو ىقء كني تك دكر دمع ع رغم ردعج (باقعا)

 كنيس ت ترضع هكرذار بدرق 5 هيهقوك (* الن , رك ) رد دئاع هسفن يريعضو

 هو كبار هكربد بغار هلي ر درج ىل 2( بار )ردوا عقاوددن !ىداعت
 ( علم قاتعمإ) وديا هر اغمذنا ىتكح هلبااوهو ناطمش هكر ازا ىمةيعست

 عذالواو ميهرزوا تعم دلاو-اق و هلوان امز دعب جد ىدءثمدنكن هكا وك

 ىدلوا عقاؤ ْن "الا ىو البو بركو برح نالوا هدناو النركو ىدالوا كمدالواو

 ليد اب رق هكر دكعد' مزكح ىتجزو متروك بل لوااعم هلرلناوخ دو

 شنقاةدالد ادرك هلواك ى دلو! فشكىلا او-اكمنادنزرفو سفن (هجرت) روئلوا

 باهتلارب البو برك

 اهباولا سؤرعلا باضخ - دج : ءامدلاب ىعللا انم بضخقف. .

 باذذك نون (باضخ) لات هيل ئدرةمردعج (ىلل) رواوو (بضات)

 هكر كر 2 هرب رش نده-وزو حور هدفافز ن 0 (شورع) رده ديزي 0

 نولم سابلرآسورعرو انو هناقزم رللا ةدمزب(تنب ىانعم) رون دناكذوكيوك
 هلتداوش تداعس كريما َترَمْد هذ لان” عرصم د ىكى راكد نروك زم اك. :ز لنا

 نادنموهغم هير كيداحأ هنضن ىتد لوا: عرصنو خي رهاظ ىيدليارقل
 بيرص ندياعضا ليعمسا ظفاش (هس رغ) ردلكذ ديعي خد قغاوادا يم تراثا
 هراضت سه ماما مالسااو ةالصاا هيلعربمغس . تريؤح «كضر دوار ن دئانح

 يرذعك ق ث هدابز هدنجا رانك مدقم ندر ىنعن + نيلوالا قدا هكر درو

 ننل اراك ىو هود كريَمعِس ملاذ ىعب ديب هقانلا راع هكر راددرو.- ماما تمض

 كد دوس ل1 9! تحس ركسداو وب ماللاوةالصلا هياءريمغتس عك

 | ردكركه سلوا مكى حاص تواقشدابز هدراناكءركضندرازب نعي نيرخالا ىثااب

 مالسلاو ةالصلا ةيلعريهغيف نمن معا ةلوسرو هللا كن دروس : ماما بان بهركوت

 ا

١ 
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 ىراشند ندمضغعو كءروسو كمروس هدنولر دكميد ىدقان( قرحا) هةسانعم

 موهغم)رديشيد ىزا بان ىدرغمردعج ( با ا)ردذوخ ًامز دنس انعم قدر
 رايتخاو مايتعا ىو مجرت هيدا ىبىفابر سها بلاط ىلانبا لوا نكل(مظن
 مكيدلبا نيلئاكسو هيهروك ذمهرومارثاس بولو الوم هلكت اوى دل ا ماننغاو

 ندقَءدرك شدد هلةرسس>و ترق لاك هل+هلوا تقو كح هدبافرصهلاوح ا

 سان رئاس هسرواتا لوو قرحافدو خاب دي ىدلوا ندم ادت لاح ىريغ

 رما نكل ) هجرت ) هلواّكءدىداانادندتد وطدتهدمةح ل ظعلاكوهلددسع

 بالكى دبا موده هك اب هلار دغب وب هل شدد ديب مدابا ىعس هك | ارجا يح

 اهياط نمد كلين, دب ىذلاب ةقث نمْكريذع
 هيج قرط ىلا كو ( ليش ) ر دءاو عمم كفو ذم للعف هلدا هلحوم يدقت (ريذع)

 لعف نس (م الك ةحتن) ىك بيطو برط ( باط ) ردكم درديا اطعا رددلبا
 هرزؤا روطوت هكوليا ضربع هيهنسكلوا ثان ندكداتعا ىرذع هدكروزعم

 ىسيض ىم ىضر حش دوجاب#هيلبا شا ىبا داكس بواك شوخاك | كتكرح
 ا هليا هوركم هاو ندتءاسا ككت دنا هب ىشيك نالوا كدّتعم نس نعم ةرزوا
 ازه ىسدك لبق ناس بوديا هدافأ هن همسك ل وأ ى--روذعم ىرتزا ندكبدا

 بواروك شو> اكا كفارتعاو كنسادعام ندئكيدلك هنيرطاخاءطق كلنا
 هليا همهم نيغ ىمهضس (لريدغ) ردكعد نوسلبا لئان كا ىسواطعْى امد

 فاك ىباد د (هتكت) رولكى د هدنرخاوا هلو هملاد هكر دمجو مه ئلكتقلزفا
 هليقيرط هغلايم ىنالكو هجركا هكردو ريمه دك دك امْيَد كيس هلتفاضا هياطخ
 مبْعَر هدغورد اعطقو مافتلا مب هياندنكل مدلي اداريا هرزوا اوال اح عقاوابو

 | د هساقاعتم همارب ندهيومد روما كلرذدعدوخاب هلوادايم كءعدرددوب

 شوخ هكاسوب ميك هليا راهظا هبادرب دعم نس ىدرذع (هجرت) . هلوالعد

 ْ باس لواهردشرب اثغلامتد

 اهباصوال نردعضن الو دع اهرازوال ند رعالف

 ندا اهضدكر دة زو تاقثو ىكل - ردك وبرزو ىدرغم ردغج (رازوا)
 ندةهحو ردن ابع ندلةةءردكندردك اغمهدايند هقيقلما ىفارنز ردا

 صالمإ ردئيؤِم هكر دعجار هبايئد ىريعذو.« ىدابا ريبعتزازوإ هي ايثدىامص
 رهدتمعن (هجرت) هيغأر دكه نيرة جيزو ههلحر فهل اغض كنا ند( نحب

 | فاردند : ؟يصزه هلواولا ط رانادإ تنمو نيكض لإ :وادا ثيل ازنانازك



 0 اسسسسسل مسا يس تس 2 ملا ل سلا هس ع مع مسصس سبع 2 ل يسع ل عبس ساس 22 2 1 رو ا ع ب سم م

 يه ىراكر دافج هدنة يض تةورولوابئاغ |
 بهوبو عاام صخراحصتلاو دب ىدكصن تابقنا كتصتن دقو ظ

 ميد ىا قيقا ىلعىرةحت (ليصلأم) ردفوطعمهرزداصخرا(بهرب)
 زوجوا كب تحصن هكردبي ر غرماو هسكدلي ا لوبةركامدليا تحصنو دن. اكس
 مه ىبكىنيدلت اص زوجوا حصنو زإوا ئث روليتاد زوجوا ندنآ هكرول اد
 ىسءاريشو عيب هليا اهب نكل ردعاتمرب هتسياش هياهيردقادىعي د رونلْشغاب |
 لوبقرك ت يصنمدايةرسي ى ا (هجرت) : روبليؤسهلؤسراو هللةيده ع زلوا

 (رخآ ىطن) بنشراووثردوبامب ب فاك هكاس جهسيا كدتيا |
 ! اهبادابرشاعفاس رغ دج. ةدلىفتنكا ادانيسح

 هك ارجانبادآراندزه# باتشو مزع هتيرغكسرارلبا مسج  (هجرت)أ]|
 بأن لذي ليك

 اهيابلابل يبق لكف دع ىهلابوم فن رذضنالو
 لاغفا كِلّمَع ىمهيعبست بيس رد هنسانعم لع هبه ىدرغم ددعج ( ىهن)

 نالوأ عجالدهف :ردندحوأ هل قو (ليش) رديسأبا 92 - ىيحاص.نددحبد

 موبوةم)ردكمي دلقاع بدبلر دصلاخ ل ةعبل ىدرغمر دعجب (بابلا) ردتعاجب
 هب رالقعىدنكه غئاطرهاربز هليارخ هلياراإةعمدنشي ىسلاهل تدر عراد( ىظن
 (هجرت) رولواتدوربب دس هيفلشم روزكم اقع ىدنك سكر رذولخول أم

 باسر اىبردهقشي يلةءروط كهوركر هدجراضفا هلق هلكلتع هلةلخ تباحازتما ||[

 ايباساكرومالا ىذه. ب بلاط نبازعوا»
 ىديلرا هن(تدداغم) يك هذهردتراثا هثنؤم(ىذه)ردنوما ىع(ول) |

 ىنخد دافحاو دالوا لد نالوا بوسة مهلبسن لواابو نس. ىنعد ىلغوا كدلاطوا

 بدس هس راتمعءر ٌلراوربغ اك ا:بولوا ىبكىبابسا رانا ىديديا.لاع 0

 ميسا يدليا ليزنت' هنسهلزنم بئاغ ىنيدنك ظان تريضح (هدئاف) ىذراوولوا |||

 دهددداركو ىضت م ىتلددقب نسحلاوبادِبارثوبا ىب هينكو رديجو ىلع قيرشأأ
 ىدالواربك ا هدنعبا بئاطو«ردكرك هكءدلاد فرج ىعما كيلاظؤنل ىرذم||
 (هجرث) . يديشليا تافولواندمالس اروهظ بلاط هكردأكسبلاطونادلأ |
 ٍتاذعىمدرولوا هدبناكدنز شوخ ل ةلخ وي لع هل :دصتوي مديدبا هدئئاوس دا :

 اهبايان يق ىرجاف د“ هلالا ها مادخا هنكلو 0
 ىجرترايتخا ماديعا ىرد همر ٍديضأم_ ىك راتخا:هداينعمو :نزو (ماتعا) ْ
 --ِ ديدن هةي_ي(يهل ا فا

١ 
١ 
١ 
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 بعت همكح نيّئص 1

 نذكمال ىدلاءرهان كا ءودج ماك ظاوملا ف كةردص اظةحاو

 ف وصوم ول ةدص دج لاذ: ءظةح راسو دقدادهدرب رهنس جاد  (هجرت)
 تبشوزور مدوه هءابحا نالوا.

 بءص) نم ئطلم نوذكلانا د .هراوجو هبزقو بوذكلا لقا ْ
 ىدلوا عقاو( قرثع لها مهنللا) هداعددكر دك ددلبا طاينار د ها ند هلاقا (لقأ)

 ةصالخ) ردكعذ ى مر دشالوب رداعاف ندامعم هلد اهمدعمو هكلمهم( ةييين

 هن ردو لق طواس ندراءّعارظن ىنىكالي قميري ذكده يالا نس( نضع

 ىبابرا غوردو تذكارنز هلنا تردت ه هسكدماوب هديراو+ودهب هلو ءاميجرت دعب

 ةنمصا ) هدرثار ديا فولأ.٠ فو ذبإ تافك روكا يد ىنهكسك ىيدلبا تدك

 كن هدام نالواعرمش فالخر' اسو بذكهدانز ندد رد حصن ىداواعان(ةرثؤم

 (هجرت) (انظفحا مهنللا) زوأوا مضخم ٌقئاعاا وهو سهئاربز ز دبا ارث أنى ردك

 بدا تورك اهدؤلآن دو بورن هن زا ويويشر ةيه هلواز انهن ذاك

 تلعثلا غوري مكذععوربو دع هناس ابىملا قوفام كيطعت

 كباذك(ىنعم موهغم)و ككد (تلعث) زدكك ءدردنال يميل ر 75 0 را

 رفا اطع للذاسل هذاز ندكح رادار ناك كورن قف هبا تاةص

 ونوهت .[ كليا هل يت توربو ناد كوكل 9ةدوزتسوك ف أو اودع ركض

 مسد رده ور هليارب رو ركم ع اطع هل اسنلرابا ىسالابكلدصُعم (هجرت) ردبا
 تع هع |

 سس

 ١ بطع نع كدعتانت 5 95 مما ماقالو حاملا ىودر لاو

 ردن دباب ىثكبا (بطخ)ردئاَصم (تابئان) ردفورعم هنسانعتم قلق (قلم)
 نالوا ىر ابشن ىلع ( مظل موم#م) كميدروق ندوا عد دب بطح هنأ

 لواوسانا لوزن تيرضءةرب كمرزوا كد( امها مهللا) زك نيكس ذرألا حدي

 ىعس هغمر دضأت تؤذا زد روأولا در انيؤتال واوا قول جيش وق لردك

 ردح نذدقاَع بارراىخاذ (ةجرث) رز نص خد كعدرَدباَو ازابهععّرلتا

 تاطحرلتا 0 هيعحس ءطص»

 موهفم )دءبو فاش 57 :انون يدق( 93 0س تاتا اوعمط) تدم(
 دهب هذفا ارطا ندد ارو الو ده د ةءسو تؤو .(هجحرت) ردرهاط ندهعبرت( تعب

 0 بي سنس ب سس ا م ب ا سس و سس مص مص متل
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 : تلغتو 6 ٌئقداتلا اوغلا فوخ دهب حلاديتمدهاذا 3-5 -

 | دض» عورش خا راكب( ظاغلا ضخم ) رددل لؤعشم هئلعف ودان (فوح) |[

 قاما اريز ردراشمعد (رخؤيالزللا) ةك هلأ هلو ترداض هدتمو ككيزانا

 لد وك ندتن "لواىسو تلامتاك ب دولك هبو5 ةرطا 0 ونلوافوخ نسر دنا
 نزلا ككوأ « اوه ان' ثنا باتش ةدكدتتا تداؤدضة يخل (هنجرت) رزدبا|

 نذغلا اوبىا يلوا نلاغدكا آس

 يندب ىئذلازمالا دقو «الضمئافةودفتمههاذاق | - 5 ٠١
 كلدصتق ور (رعش لأم) ردكعد هبت ىيزوكر ددضسنزساف(ضحنا) | ا

 هرزوا ردح ىجدةس ندروما ناك هئلؤا تانتحاو ليا نيع نضامتا هسرولوا |
 تنا رذدخندرش تس (هجرت) امزيس نءثمدز تسعاج نديشو (ع)لوا ْ

 بحاالاعاز دلواكت نا لاثتما هقس نما دج اضر لمصتغ هليا |

 بدن هدالوا ىلع باك دهب هب نكو قيد صال ك انج نضغخاو ْ
 نوجا تسود (تنب لأم) ردلعق نالؤا ماركا تمالعهدنووتانق(حانج) |

 هنس.دالوا ةكلوا ب 0 كتسودو هليا غيل مارك اورتسوكحص عوشخ

 نايباس (هجرت) ولدا كب دحتا ٍتولدك اؤبولسان هنتسواى هام دات ٍ

 تادهسدالوا اره ىيكىنندلوازتسكة ياس دهب هتسوذرد ىدغطل حانج ليا 1

 تسي راو لطب نح إ# ةراوح تفللتنلامأ مز كيبشلاو
 (نت رد تمر ةالرفاسمدنزو كك نموكراستا ذرمسكى عز (زاوخج)
 قكتردق نس ريد نو سادارزاركأ اوفاسم(تدب ةصالخإ)ردكميد رديااعداتنارق

 | نظراو قاوصخ قد هكدا 2 همتر لوا هدمماركا بو.ءلنا فرصولذنأ

 هكدد كح وكت داءارك | هقيضوزاو ههه (هجرت) هنلوادعثراو نوتلوا 1

 بسنانث راو ىريبره هس هديا دع دك ناو غرس ا

 : .ترمخي كنود ناكو ءاخالا ظ ف د هتيخأا اذا نم كب دض ل عجاف ا

 هدكدلبا" ديم لا دئرق كولي اداختن وذ اذا تسؤد ىفهنكل وا (يكرتلأم) | ْ
 هن راضم 1-7 هلك زلغل اك ه رام نلاغ ندلتدوا هنلئا ظؤخ توخا ولع |

 هلباناج « ميكدلباتسودةكيدنك ىىتتكل وش (هعسرت) ٠ هيلياهشقان |
 بخحوام طرتشن نعد * لش ادرق هدرا رظةدح لونا 1

 بعل نمم سلق بو ذكلا عدو + هءاقش ضن رملا با ظومه بلطاو
 ارانهباذكب ودنا كرت هليد ىركرابدنئامردهتسخ قاتسود هيض



 ءا/

 2 احد هيطخ هليا دسو دود ؛اهزمهءاك (هئيطخ) كد مردباعوجر (ءونا) ا

 ردصم(برهم) ه نسا. نعم هيفانام (له)ردالواق واواهلوعةمردرارف :(برش)

 هل مدمس مركف كرب مكيدج روسو ىاطخو هلزْن قيةحت (موظنم موهةم) ىعم 0

 ندنا مرلواءاك 1ندكمم و<ةوراذنا نالوا دكر لوا كبف .بو دبا فارتعا

 ردصو م هكبناج كنس قفا قخاون تءالسهدرارف رن داب عوج د نوم 3

 هكد ص او مدلداعودر هلمرابتخا بودياب انتا ندكس# ن كبار او تصر

 قون د عوجر مداه همثرجواطخ ره مرقم نم (هجرت) مرديأ لا يع

 برش ىاج همر كروان دكوطلرد

 بدلا ممعتلاو ”ليسولا فصو دب اهركذىف د ان ترمماذاو

 بانج ع ى.ءالعا كناحرد نالوا دج دارهم دماقمو ( يمت

 سشوخ ( يد» مع :] رد صوصخ هّمراةريضح .مالسلاو ةالصلا هياغبأَتَو 3

 ١ (هجم) ردملا < تلا اوجكنادانالواهدتس ةلوأ تتسوق رق ىلا

 تانج ف صرودناةلداك .« . سانشتمكح يا نيد
 : بعل معز

 برق نم لاو ووو دب اصاخم ةيانالااكهلالأ باف 1

 (ماظأ ظولم) ردعو>رو هجو هيىلاهت ىح هلياار ل رتهدلعو وليا هيو( تبانا)

 الأ نوردزا ىك ىنانرا برق : ىدلخ تاأ> ندىلاعت دو.عم هلدالحاو هبول سد

 بانج هليا عوجر هليدولخ مه (هجمت) هّدساهلرب نيناو هاودليا لدزوس

 باطهدئس ىكرلبرقم ليق د د هتريضح

 ب ردال نك إسم حورلامتو « اهضران لح نا كلل دهحاو

 لخا دهتْمَس لوادكل يق غيلب يسلب از اينواحر )م دكلأم)ر ددخإأر هدف (فر)

 (هجرت) نيسبهلوا لئان نمار كرا هناخ نالوا ىعادب ويلوابارخو نيس هلو

 بركو يربي هلوا كم اتم شداسأ ىاج دب ان” هليا سخي ا لئان هشيضرا كرلثا
 باستال ةمارت كل لاو ع هتقول عاطقنا ال اثدع لادو

 ماركا او مير 5 (تمارك ) ى طمض كن هدسن نالوا . نامي فرصتو مكح (كلم)

 الوذ نديو.#م دبعناياوا ننكر كت داعقراخ عوقلار دعما ند:سهدام

 ظ هياكدنأ يعرب زنك درا سك قو خده( نع عوهفم  ردندي روولظالعاب

 (هجيت) هءلوا لد 5 ىلس هكنيسهلوا للداو هم هئكلم تماركربو بولوا لان

 | برطرب 2 هلواكرب اهنكلمّما 68 “ذب هيلوا ىاطقتا الماك شيع ري لوا لثأع

 دوو جي

 ف

 لل
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 ندامدق ظافلا هياشم همالك نالوا عقاو زونهول د لم ٍفريخ سد بر د هتسانعم

 ّْ ايرثك١ ىسررهوزرد ىكتطا دار أ هدنق أمس كتزكت ىدربن دافرط تاناكحانو

 ْش ريكذت: ةغمص رع اواريبغت تورشو روسد قىدرتا ملثم ند ىقندتاوادأب .

 ّْ هليفيع بويغلوا ليد قالاحرئاسو ىرل هغرص عجيو هنو دارفا ابو ثسن أتابو

 ْ 6غ ةضالخ) هوب ديازت ىعالب دوحاو هلؤاترورض دكر كم زوذاواداب

 ناسا هيلاع تاحرد هكدليات داع ناصلخ كدا تذا عكر هلد الخ ىس

 ىكاصن لاثما نالوا هدنأرقور دبا حاد بر: هللا هبونعم كايف يلا
 ملاع هكدللا ششوك هدابع هلكتاو توط قلؤق هرلثاهدرارب نانلواداريار راعشم

 !ولقموامو نمل مهلعل س1: اهب رضن لاكم :ءالآكلت) ى دارو ةكردنراك

 الأ شوك « مههيالوم ترضح تدابع للا صولخ لق (هجرت) . نوملاعلاالا

 . تاكد رحت همطبانيورضلا هناج

 نكس تان دوب 2 ناذفلاقنيزج هع انتر ضاداو

 ردهيلاحوأ او ىئابزوك (عمد) تي انالواىواح ىيشخو فوخ (ةيشخأم ه.1)

 هدكد لكر ل انالواؤ ىئصو هللا بادعو فوخ هدنوالت ىانثا( مالك ةصالخ)

 هدلاح ىجددلوار ا راشان ندكز وك لآ تيه بو ديافةون ةينخواوظعت

 مدح نشا وب هلا تيشخ نيسرياهنيرلتر[اذع نو (هعبرت) . هياركق
 : بسن ىلاءهديدىاناور لبق

 بذعت نيدلا فىلعجت ال دي هلدعب ءاشي نم بذغي نما
 رديلب امم كترغغمو وفع هدنو نكل رديفالخ كاظو ىدض كروج (لدع)
 هدئسانلا فدو لوا ىنعن هي روثاوا ري دقت حانو لةهدتس لوا( لاق» ظودحلم)

 هلكتلادع هدكدلبا دار نس محر بر ىا هكلد وشق احاتمو انائحابواناسلاب

 لربك“ حش ترضح (هدئاق) هليقندهغئاط لوا ىئندنيسرديا ب اذع همرح لها

 .ىلع لهن تنكنافاذه ىلع لقا مهللا) رثمووع هكر دراو قاح ام فرطل ر

 محب برأ قعي(قملوبقلا ككرتن ىبدصم ىلءرخالا ىمرحت الف ىبصنو ىعنو

 ندئيافا نسزايا لوبقىتحز نالوا هرإعف فاو ىلمع ورك هليا لوبقىلمعو
 ىرأب ندناريو تافاكمسو رجا ههعيدصم نالوا لصاح كمن د هج ككي دطبالومق
 هيغان «ىراتذمنيلبابيذعت هليلدع انا ىد (هجرت) ودكع عددلا مور
 بوارح ىنب هراتلوا بيذعت

 برهملاكرلاالا لهوا ابره دع قةثيطخو قرثعت» وباىلا

 ' ع9 ,

 7 اال
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 قود بدنخ د :سهلباني زحتوزا هوان ددسن دنا كد تناءر هةدود

 «كذيبلطمأ ارملال تاو ءدر وس نيد ادهحر فام ئدر هوازن أةمرلنا هك عر

 | هنايرع زن ىعير دشلك(برغلا بصنانل تيصنول) هدني دح تهب توضاو نرخ
 ْ قاوا هلسسو هسا رلرعس تءرس كرلذارل هدسك نزؤسهود ه«ردكعد لسانا قت

 راي ديد ردعطلا ىتد ندنأ ىصن راربد ىدخ 14 هكرلز دبا عت ةنوكرب نوعا

 || ىلذا نالوا هدن أرق تقالت ىدلروس زتبعت تصث بوشر وس ىغت نودثكلا
 اوني ) زجدلفا داو ىولتزما هلكتا :هجيئاردشقنل تريرط تان "هج

 مكن أرق (نأرلاب نْغَمي مل نم انمسدل) ارو هنبو ( مكةاوصان نأرقلا
 نكار د كدر داك د ندز ّءلمو تما مزي < :سكن يطا اداه سناك زان ةنمغتهد توالت

 أ[ بيس هظفل فورت :هدنأرق ىراكديد ردمارح ىةتذكمتملوا عت ىفهنتر" نان |
 || نكر ديا توالتى ه:سكربءلءداتوصنس>املاسن دئارو ذ< دردمغتنالوا
 ولد نوسلواهدج هّتج راوهئسكشملوا كلام هةلاحوتهننهدا هشلزا ىراعو عمم

 دمح هللاتءارق لك (هجترت) ىدررو ( هلثم ىداى للعح ئذل اهلي دال 1)

 به هنأرق رله ديا مظعت هكدرتا نالماكرع نس ىهنلا ناك ةلئا

 ترمتتملا هدنع برهملانأ د بزقتو عْدضتو ركتشا 0
 ىكش عود ىناشا رلزوما هدزامت اضوضخ ةليبسذانقنا لاكززوما( عشخت)

 ||| نس هئليصخحت تنبرق (برقتم) ىشكش عشلق ا(برقم)راردعوشخ هكايا

 ىانغم نكل رلهديا تءارقولي ا همغن تعيد ب ضن ىف ار ق(راتتفكل أم) هنتسك ن ديا

 اريز هيقوأ دليا ىدن' كنت رق هقدهلكتا ىو :كنصو نلرا عو ةشور كك ةرظا
 هسشد قراوأر قا هدمالسلاراد:هكرولوا زانلوافلاط ىب رق نرش هةئقللاق

 برقت ميك مه هتسا:برقت هليا عوشخهلباركتوكذا . (هجرت) ٠ ردكزلا
 ١ بر دع توم ىداؤا نشا

 ترضتاعف لاثمالا ىلإ تصناوووب اضاع جيراغملااد كل لاددعاو
 دكر دن اندرت حارعتم ىدرفم ردعج (جراغم)ر دهنشنا:عمس>الض ىكوذ(اذ)
 دعصي هيلا) ىدلروس هكر دير دوعص ءليسو كرا هشظةلكو ذهلسايص ل عادا نه
 ' قرثن انموم ناكل ا. هدنراكو لس ىانثاابو (هعفري ل اصلا ل معلاو برطلا ماكلا

 | :كلشم (لاثما) ه:كتايلوا:ىيايز هنشتعاط ( صانعم) تاسرد. كلك دلتا
 !ٍ .هكداواهباشم هزووسب تلي وسم دركم دوش هكزوس شخلب وسهدهدامرب ل ثمر ديع#

 ]| لثم هكرومييد برض ةننرداربا كناو و هنوا ناس ىذ ريزب ىرزوصتو داريا كفأ

 ىل 1 0 ١ك
 ؛ ذه



 ظ 23555 -
 هدا امروتنلوا لاعتنا هد نالوا رددكورواكه كر دندسهدامرععتراعدوخا

 رديكو روك يديد بهذتو ُىَجَت بودي نا اوك ى يدا نه ن دنريبعقتيراع
 روينلوا هلاوحو رودهلا ندلا ردهنساتعم لوادت هكردن درواعت دوخا ردكمعد

 ب 6 هلوإ'تيزاغ « ناهبح قازروح ردئماض هت:فزركلو#رشن ل
 ا بهذدو مدر دف

 |[ 2 تييزيجنانالاى لابس - »© رظان تفلت نم عرسا قزرلاو
 داره )ردن دنورض عرس نالواهدماهت بوج كزوكهكنيعلاّهف 'رط (ةتغل)
 رادعن رع كاب هدانقو ىيقمس ةيوينل كياعنأ كانهتزيا كدزر ) موهقم

 د | هيلبابيسمنوج وي لع كقزر رولواع رساندهديد تامتلا (هجم)

 2 بوس ىادق! كد رحت

 ظ أ بوصت نيحر اكو اللريطلاو ده© اهرارو رةرقماجلال اويسنلا نمو

 | كراوصو كراليس (مالك لأم .) ردكعد رديالورت(بوصت) ردراءووب (راكقا)
 ظ كودقم قزر ىخد نديرالوزب هنس هنال كلراشووو ندنراناب رج هني رارق لدغ

 | «رولوامدش اتش ادن دمارآ بليس (هجرت)  ردعي رس لوصو هنبحانم
 بر ل5 عرسان دنا سه نديا مزعهنانشأ

 تدم هتاطعتئذلان ءالا ظءاومهيفرك دل انا ىا

 أ مظعنأ رث مِلْغوا تبىا ( ماقنلأ *) هيم اهغتسا (نم) ردع رنأر ت(كذ)

 | هلكلا ميكر هردبا لع تكنو تداعس لها جنو هليا رات صن نالواددياشلا

 | ترض دلو حصن م عش رولا ( هجر ) ردود اعبي لها هنيليا:لماو

 ايافيم هديأ هنأ ىدنءقح ميكوا سوح" دع قدهنأرق

 بصنو كانه جوش نعذ دع هلئاو كل دهج هللاناك أرقا
 نالوادرياو هن وةكهذ ةركصر هنس انعم بوتكم (تاك]زدهضسن خد ( أ ارهاق)

 هدرا كنا (هلئا) ردنأرق رقداغ هلبسهتر رك تفاضا هقح ران دلبق مماهطخ

 هدلع هليماكحا كنا نمؤمن دبات ءارق ا قالطا توال:هن«ارقردكد تيك
 داره تءازق هدنودو «رداط انياوال أفتهلاهدارا ىنل ًاهرولوا وريباك | نانا هتبلا

 نامز هددعإف برقايو تراثا هناكم (لانه) ردبجوم كت نمصعت هكزغلأو
 | عوفرب بصن ىردصمر دكميدرالربا ىءيد#ر ديا نغت(بضنبإ) زداعاهظسوتم
 هدكسلجم هكدبا ىسووقوا ىيركب اك( تب موهغم) ردرعس كن هيقيسوم ةمغن
 ةمغن هدنرات والت ىكح ىراقدإوا ندتعاج نالوا تاق هل مماكحا كنارلناوأ

 ا
 ا
 ١

 امس

 1 و اح ص سم صل سم مح سس سمس مماسلا مسسس ١س مجم عا دج حس ص صح حصص سس
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 لأ لا لماع هليموهفمو هللا اغضا ىتذوس من مرديااقلا قسلوقدلادضقسيذأت |
 : هللا شوك دش, م : دس ىأ ج2 م0 ضي

 ١ باقعت المأكل بتادالا الوهم دعي نوم 2. ازةسو يزن ٍ

  1أ رداطخهليأاخ ردك (ظفحا مهللا)ر دره اهليضق كنافر دن دما ىف درد( ظفحا)
 أ هكرديا اقلا كادغ فاد يمك لا ظفح نيد كنانرومدي(رعشمومغم)

 : نيش ةلوا ياناكلم تويملوا لاله هد زادولغملاق داق ١ .تدصووب ' .(ةججرت)
 أ ةبطع نضازماعفد هلدداىورا دوليا د#ردد نا ىأ هليأ ظف» ردنا ْ

 لراطتالاجتالان ”كادلعف زم ه.لوشكم قزرلا نإ نا

 ٍْ رتل مك (هن لونةكم ) ر ديس .عظعت ريغصت كنا (ى )ردادن فرح (هزمه)

 : ناس هلذا ليلقت ىه سفري (كاجا) رذلعف مس 3 هنسانعمدخ (ك لع)كعذ :

 واول لوصوت ايؤ هي ودصق ( اه قر ةيلباقد كاءض#"رل ريد ةكشت رم ا
  1قرر لءرانالدا ناشفلاغ هدسرواد سالاو هيا دع صن فا (لوةهلوص#)

 'ء اا( باطلا يئاولعتا) هكدليا م ازباا ىلامنا هدكلط نس ردهدة-تلاةكق متت
  0ندهن اص ماسقو د ردم كدزررمسب ىأ (هجرت) ردكلوادراو ؛ قب « ١

 باطركن بردبا هلا ليج فطا نسدلتا

 لس ام كبلاقتو دع“ ادرغمكنسك لاما ناعتالا

 ( هتبلا هكيادتكز كلا كلام (لاكلأَم) بو مكملام نالوا عجول هش(لرسبالا
 هدنس مذاب ن د موزل هد اودع بو دبا لا ايفا كلا ّْ

 | هتياعرهنومهلاتارود أ ههرزوا 1ةزاىتد دفان داو تاو احا ن دعو تس

 [| هقدصوة اك هن ا:جىارقف خدتس ى كى يدري واكس ىلا »توج بويليا ماها |
 : |دوعيملاوا (مججد) داع داى وللا ىلع قزرلا ىررىل- ( عادلا :!قافئاو شد

  1بهشكم هبات ريد في اهدي هنأ" فريصو لذ غلبارضح ركسفلز ركيلاب ٠

  1تهذتو نافل نب ةيرا لك قذر هلالا لفك
 : ىرب رامضعإ ىدناوا ماعداو ِتلةنكما هرب: هدالضأ رمفدشرو هيطع(هنربإ): |

 ماعداو عمجاب ىكءا هدلئس هغيص_ليغق بزلوا"ندئسمدام قون جانا عي دوعلا |
 : هدثي دحلان يرغ ىباطش(هن داع) ردك ملاو قولا يدع: ىحد لءءةىدتلوا ||

 نزو ئارب نكلزواوا هيدر تغل ىتج قمه يؤ ىديدردهءاءتغل ديدن ا | !

 ر دشمْز أ: ى 2 وحول دربلسعو راع تاطقرر هكدو سته ةزا ع ابوك 2 دتاولا ظ



 لات

 ةنارصعلا ظاورابنلا سعم ب تر وكو ,ءاعسلا قافا ربغا . أ
 ..نازحالا هرب ةريثك هيلع 00 ضرالاو : |

 نابع 1 هكربلو د اهيرغو دالسبلا قرش مكيبلف ْ

 ؛ ,ناكرالاوراتسالاو تنملاك دع هوبحو مثالا دوطلا هكدمأو 5

 نكن وطذ) أ رتل لزغم كل لع ,ىللص دي : ههحدْلرابملا ل سرلا متاحا

 -: وي ئدلهلا الو ليوبسلا دبضقاوازإلاو دي امركت هنع سانلا ةا وعاش رضا

 ىذاضا هليدس ردتماعتسا (دضت) هددسادا اوري ردبلاع ندنددص ىلامعتببأ

 ئنزط هكر دقدحاو (ماما)ر دبمفاضاممةوصوم كج دايو هزلعاق 2 :

 ادخ بوبجت سدر ماس قداوا اركاط

 +٠ قتلاوقلاو نحراةعاط نع دع انك ن اك ىذيهااءاناب الف

 ىدر ا هرازي ىداده :دكأ دوج (مالك مع ارع) رد هيطرش رس رد دست د(11)

 هرزؤا ذانئاو تءاطا ه.ىلاعت يرام لح ةدكمدرسوكى اذه ّقيرظ ىنعي

 (ةجيرت) ٠٠ كداب بجاو ىلاوةتفولؤا بهاد هج بهذدمو قالوا
 -ئيهرو لءلدوةداعسىدلواهرب لوا يودااوقتو تعاط هقج مار قدلوا كلاس

 احل ااووذ نواسكلا هادا تاو. دين“ اورئادتال هللا لؤنسو انرمصت

 نودنأ ترمدن هزي دءفازازنمدتكو ىراد دشل رد ل

 (هجيرت) ردفأع ىفىلالا فرحمدنوب رثد دلوا عج , داعسروو ضد القعو السا لها

 (ةدحوملا ءامأآ) افلم ىدلمق

 بفذاأبجلا لاعلان اق مضاف 60 بادومو ظعاو ىلا نيابحبا ٍ

 تدا (بدأتم) ىو جيلعت داب وم] 2 ا كلن وداادب 54 (

 بدأت
 #ىع

 : ردمعجا تاجواغ (ةاوعوردبا يف -لعتام ) هيع هلغلوا هدئسانعمانعفد( اًيرضإا

 | هدعقوتم سا ى كا ها ىدناوا هدارامرد ىلصار درس (امل) ردكعد رتوغدا |

 أ!| كقلخ (تبب ىادؤم) هدنامز ىتيدلو الدوم يبلطم سرفر ددصأو اودصق
 ا كمرتسوك بالما تاقدر نيد تيك صو دلل يي نيروديفا كيراعار 3

 أأ| رديزعشو ىديغوي ىراكدروك ىيادهو ىعقتسم قي رطزونهرلنا هكنومحا
 ادع الد يول نوطاواو باين برمَو (هحر) : ردهة ىنتازغ

 م يقيس قوت

 دي 2

 ٠ تنك (اجج) ردم انو هس داطخ هلئا باب" ردكم ىدلك "تولوا عجب ( بامث) :

 ١ مال ةدقسس سنصل ا دل 7. هفتسمل 4
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 | هلدنوا ذ نزورد ,مم(وءتم)زدقخصتزآ كرتدن دير دصم لالة سا ( لقتسيإ

 ردز ندع لوا واخ( < ' ىاتعم) كَعد ىدلتاجؤ ىدلز ا (ىهو) ردثاوا

 زخلعاب قدرت ”راكوك نما هدير دو>و رانا ه] كأس تددصمو مغ لواو رلزعد.

 ا تمارديو:.:ق زف نالوأ ىذابز ثعاب ةتجزو تلقت لوا قيحبدعزأما لومق ماتلاو

 : تانئئاك هزماعان هسلاروهط تدصم نالوا قدالا اك ازكأ رداكد الئزآ نوما

 * ىملاعناوكساتيمدم كس ءمدض ١ (هج رث) ىدياذل ركقلوا ل هضم ||

 نقراواش شرفي كوشات ١
 ىدالك هعسابوءديولالب دمع هج ةالصال تقو لكى و

 دازآقيدصرك,ونار د>ابر ىردي هكىشب (لالن)ررب دلاع ( خيي هيلاح (قاق)
 (تشب ل اوصخم) ىداباترعق هماث ىدبا ند ريمغس ت رمضح نان دوه ك دما

 ترده لال ,هماشروه هكتوسلو ت 1 هب هت تحشد نا !وادانهدلوا تن

 نووازا ىالسلاو ةالصلا هملعرتمغَيت ةدققو شن هكون لاح كددهتنو قيدلنا

 ناذان يرش مانكناهدهست تاقدازو دف هشائزلداشعم هلهحو كانارادس

 عامتساره بوديا مغ ديدعت هدكدليا لاسرتساو داب هلرب هتانرع تامغنه ديد
 هدددلوأ عقاو ترضح لاق ا(هيقنم) ىدروألوا لاح ىسورهز كن ه:بك ن دبا ||

 ركب ولا بولوا بلاط هنذا ندرك اقيدص نوا تزعق هماش ندوم لالد

 قافنومو سوا ى رد تو ديا نطو هدم( بوريؤ نذار اجانو ىدلعاىرلء انج

 مالسلاو ةالضلا هيلع ناهج ٌةديدرو هحكرب هدئتماقا ىانثا هدهاش ىذليا
 تولوا رود ندزع او مد لالي ىادكر 5 در سد هدانؤر ىدراترضح

 ترعضح دكددلوا مداق هن هل ذمو مز اه هني راترابزلاحردلالا 2 كداواراكاف+

 ناذدا ندلالد هدم لها دي ىدر.شلوا نوك امر ىلهدباا د لرثزو:هارهز

 ١ وكلي دلي اكي سان هلجب بويل ايهن هب دم ناذا هدئراك دليااسر قموقوا يق
 لس رهبودياماش تدوع هدنرو منوكحياهرب ىدلدا عتاد نوكلوا ىراتلجر
 لالي هرجيا ناذاره نك ان د مان: .. (هجرت)  ىديار قواك ه نزل هغي رش تراب

 ادالوازولوا ثعايهيارطضا عادفز ان 5 دابهكدتيا

 ْ ىدهلاوةونلاثيراوةانسقو 5 كلام ثيراوم ماوقا بلطيو

 ندريمغرد هرلزب نكل رلز ديا بلط ىنثازيم كنافو.تملاحر هك ( نذشصالخ)

 هد ”ليييرعامو ساعتلارلدا نئاربم ككلاهملاءقلخ '(هحرت) ردا دهرلثاربم |

 (رعش) رروسمكر د. رق هزاثفكو ىد هش هكنارهز تر ضح(اذه هلتو.نثازيم



0 

 هدتنقو ندد ىددلنا جوع هلنا حوم دما تداغ كنابرد بويا عمج هغيافرت

 هدنزلراك م معمجاب كتما» كش الل يع دي ىذلوقرغَن :ونلوا[ةلآةياترذ لوا

 مكه يحك رائدنو دةدكتلحز لاعراك (هجرت) رلي دكج تجول
 الب جو ةمدصة دمت ره ردو دبا قرع

 ىذفدد ل :ٌذادنبا لو ءردقل ]ع ةمحرب منع ضرالا اضذقاذو ٠

 ناطلسدقف . د: ىدلياك نت هنشا.كقلخ لاند شككوي . ١ (هخرت)

 'اشنا هل حارس لسر
 اصلا عدصلل بءشال اًمدلا عدصك دي ةحدم نيإسملا تازبدقق

 هكردزار واو فارتعااناساى رت ردو ويا مالم ردكم ىلد 'مالسا( (نياسم)

 هسلواىداةمعا هدد حدب رولون ص الخ ىحاص ندلتت ن كلر دنو دندن امنا

 رارقا ذى ونربوذعراب ديدو دون دوم قم دنس عزك( ن1نا ولو نكلف )خد

 ملستهردقواضق 1+ نولوارا اقوة ديعرش «لاعؤاو داقتعا ىلق داقتعاو ىف ان

 رذهلا ريدكج (بعش] سشاطديدشو ىوت(افد) قارا (عدذ)رداشروأ

 لآمإز دباوج هردةَملاو أوس ئم هل نعش ال ردنددادضاك طب هاج اللصا يعدص

 ركأ ع لك ارا شاط ناك كيلوا لزان تبدصمرب هسالمنا لها دقق (لاك

 نالوا هرأب هران درو لد و حالصاى خدر « هسروم در درطكو نكمت قس ءاكنا

 ةالصلاه ماع ك اعتق قحرادرس ايتازاذرن-( ه.ةنم) زو قلاع ىلوازازكت شط:

 هس 71 يدبا ىنك اح نع لدج نيذاعمهدةقو ىرلقدو وس ل اقتناذت رخاآ ااجلاو

 ةزابع هديتد رط :ئانثا ىدليا هخوهرهنبدمدنا لراٍبولواف شكى ود تافو

 لاَوْس 3 ىديارومأم هلاصداهذاعم يع تكس كرك |قودص هد داكت أو

 انويقز ناو هكدديد راع كديوق رز :تريفاكاننتفلا] نابض هكن دلنا

 ردهرزوا ت بروص هن ىلاح..كن هن . دم هكت درود دس ىديد رلد .دلاغيكوسرزت

 5 وك ىديشلك زاد ه:لفلاها هكيدبا هدلاحرب هدنامز م مي دةيحج هك د راع

 لوا ىسلاها مل رن بك تححز ىكي دكت عيصأ لوا بولو ا ريض ماخرب هدةمر

 ىيملسم تبيصس ري عش ىدليق (هحرت) ١ .٠ ىديا هززوا تجز هس لع

 اودزعإ ١ لوئكؤذا راخ كنس فاك ث.نإد !خ ل هئيشر

 ىثو ومهم ىدلا مظعلارب ناو د ةييصم كلت سانلا للقمسي ناو

 (لةنسر



 3 نا 1 وح سلا 1 بس اج لا !!نسايوج # ا ج ىيبح ام م وك 7 يا 10007 7 1 دع ا

 نك
 - نفس 3 م ١

 ١ ردكعذ نيم زرح بحل لةعم نا دناخ (ىلغا) ردانعم ىلوابراةّةههموهذمو ْ

 ردكمبد نس هو نيدح (يرح) نولوا ةطسا ىف عطوم هدودلوا هلي از رح نك

 ىب عجب كودع هلارسك (ادع) رونلوانيجضت ىسانعم ظفحهلرطنءادعهدنوامأ

 كنئادناخ ىدنكن و عارازب مال سلاو ةالصلا هيلعري مغيب ( مظن ىادؤم)ر ديريظن |

 هراء قو تدنما هليسو ندراو دع هدنلاح الا دكت دمشملوا ىبكهعلقرب ندتفرط

 اتم لوسرىدبا نيتمزرحو ادام هب نوخا
 أ ىدتعاوا| مذ حارءا سماحامص د : ئىدبلااورونلا ىرن هأرع او

 ْ (لض#لأم)رب اكدر وك دقدةاب كن هنسكرب كرد رظنمهدانعمو نزو ( ىأ يع)

 35 دلحايص بويلماشخا هد ع مري 54 راترمضح مالسلاو ةالصلا هيلع :رامغيد

 (تياكح) كدردباهدهاشم تدا دهرو ماشو ميصرهبىخ درلرب هدا هاكر ظن كنا

 / ريمغيب هك اتقو هنع هللا ىذر ىراصنا ديز نب هللادع هكري د ىدرب نيد ريهضأف

 | يدك هدتعاس ىئيدلوا زوعسم ىراة دروب اع لاقتنا كمالسلاوةالضلا هلع

 هدهظليرب لاح رد هيمروك ىنب زول كني ريغ ندريمغيم ان هكيدايا اعد هليساع
 نمل ا هجو.ىنادهو ذبح نوف (هجرت) :؛ىدلوا باعجسم ىساعد

 اسمو عصره ىنعي يدر دياريومتزعل# عي ١ بروك
 ىلا اظ ىلع تداز دةفازام « ةنود دءبةلظ [شغدةل

 ةالصلا هدلعربه دب تريض> (مالك ٍلأَم) رديلءامم كراونالارون(اجدلا ةلظ)

 هداز نديزاتلظ هصك هكيداماق تاظ رب ىزب نكيا زدنوك هد.تافو كمال او

 (تياكح) ردهدةموهم تن ناليز اناس رن دارهز ترمضاس ىدبا تلائاكاو
 نوك ىيدلنا تاحر مال لاو ةالصلا هيلعريمغس هكي درو“ هنعدللا ذر نمذا

 ندا دخ ىفد عين دتريضحز ةزوذهو قدا اهطاحا تاظ ىبهروئ مك لم

 هدنوكى ب دوك ة ناهج تا ظرب ىدكو - (هجرت) ىذيا كدمكح لا

 ارمءغزور ىدلزاب اان هال ظئليل جل رونوا |

 ىرلاو ِبْرَتلاتهذ تيمريخ ابو ديب اسدللاو حاولا عض نمزمخ ايف

 | م1( غاوض)ركو نثوت (اشل) فا ثدنش(دضدج ىورشسز اندم( قل ١
 كراذديا تلخر هنرخآ ىا (نذش لأم)ر دب اكن دتوم اك هريزب كنا ظ

 ىبولجواشح ىا .(هجنرت) ٠.١ ىساربش كرايشكن ايلقاجوذ ب دك اربطو
 7 كبناخادا هو 9 ' 26 ظ :ارثو لا هيلا مض مكيرخ كناىخلا ب لا كنه دبامتذ

 ا



 انا

 ىدلواىمهماج نسبت ن وج (هجررت) . ىدقي بهركسن دنس لج مثةرايداوا
 كب زلك مغهركصندنا هلة ومكنهسك ا ارسىرق ن :كحص

 .ىدرلا نم هاثييح أم الد دع لاذ دع ىرث نافاذبف هتننالوسراس زر

 هكردكعد كدنلتبسدم هسرولوا لوججت هلياىازرسكو هلههم مضركا (اشيند)
 ريخ ر هظم زب هسرولوا هليس ةغيض غولعمرك او + ردو:نالوايالم هقءاستب

 كلوسر ةيردءدنريد قتل وسرب ب ولوا بو هنملوسر رولوا كيد قدلواتكربو
 هدردقو رادقم ىك لدع (ليدع) ىدليا رو ماي رقءدنمظت عوبسا مايا فاس
 (ام) ردشلت جدالدع كلذ هد وكاس ضعب ى-راريد كنددكهياشمو لداءت

 نوحا قاو تدك ىنعمهدئقاعت لاند ندك اله(ىدرإ هتسانعم تقوو تدم
 ىسانعم تا نكما هنا: ءدزرلتايح تح ادرزب هكمأ دام انييح ام نالوا قلعتم

 تقةيق-كرلانعم نكلردراو هغيطا ٌةدئافهدنمعضن (هدئاف) رونلوا نيعضت د
 ىانعم ظفارب هكردو رهاظ رب رقت رداصنم هدناخت فالتخا هدن-!وازاخمو

 ! ١ + لما ىانعي لواو يان ةلبعز نكيأ دوجتموالا ماو لمج سهو عيسلسا
 هدا ىانعم ظنا ونكك روالوا دضق هلتيغت اك ا ىند: عمر ارب .براقتم

 هري رقتوب هةشازاغلواريد قت دركمد اظذازب نوا نعمل داو بويلوا لمعة سم
 هيا نجس ةيقح ىانعم كظفا لوا كليب وراوانداليبقهءاكدوخانوراعطاهروك
 ةقاكالب ىمانعم د ةعذتو روالوا داره عيتلاب ىنذ ىنعمزب ب سان ءاكأ
 ىدلوا سركيد همهرلزب ىاحر كيمالسلا هيلع رميت ( رعش موهغم) رولوا مضاو

 زمغيدلواهرزوا تا ندك الهرازب ززهروك نيدو ىلشم كنا دربهدرازب
 نايملوا ىليثهىدنكهكردرهاطىجدوب مءزلك يد ىلثمرب كنادءالا ىلا عيه دتدم

 هيارهر تريضح ىحررلوا يدشا كي ئاصم هلج يحد ىسصم كن هن ..كح

 مايالا ىلع تحد دبع اماول تتاص» ىلع تنص (رعش)راشمر وب هكر ديرو ذم

 نكيأ هدزمارا مزب ىدو.ميدوجوكناهروكي فان ريدقت دوخا.و ايلايل ثرمد
 كفروك يد ديكر هدزعايجح تدم ىنادربورخ ندا تاما هرب

 * هييردتيصمرب ىلاةّداكبعحبلوا . (هجرت) هلوا كعدر لامع ما

 الد هك دروط هداددز لمدوكنبريظن ميك

 ادعلا نمزب رحز رس ل قعم هل ديب هلعا نود نم نصخلاك ان ناكو

 ١ ىك ود نالفاىيولةم(نود)رلرب درادزد ه:ظفاسوزدفد سر اف هكدعلت( 0 ١

 ا بسانم 12 نكل رولوا ندناوج بولوا لباقمقوف هجركأ ردهتسا:عم نر
 رشا يأ

 هموجعةمو / ا ع



 ةد هغاربط تولوا توق ىند هنسكزب هركضادقدناوا نفد. هاكنا بوديا

 5 ىلإ

 مده

 ردك« دناكم ىو هدا اعدءاودم ةنللا لد هكردكتح# دىذلاتماقا ١

 نيت قف هماح تدي لا تاوملد هيلع ربه غمد دك انآ ( هنيه لود )

 ل

 يد تدد همر هدانز يقرا! هرب 2 ماذا: هذ 2 ميم رؤاؤا ني ع 3 هدقاوأ

 مس هلاكتا :هكز لوا ع هاف تو دا نوسلزا يبون»مو ىرود نيدلاو اهديك |

 ك.ئاضمو ىدّتا كراع هل هيوم هما>ر غد ب هلدا تلاع هحمو نوح ولا

 هلال هن راتريطح قيدضركجب وبا مارك ن اكادكتوج (تف) وديدكا

 ه'االضأ | هيلع راهعمد نيعجت | ماع هلبأ ناؤؤذر رلد دلتا ماع د صا ثعس ١

 ةدئراكذ ادا داّرزع ترش بوداتا هخول هنرلءازا نفكتو زيود كمال هلاو

 هداويسووعا مأماديرلد ذمهل-ىضو + قملؤواو قالوا نان رع نكروتلوا ل تغ

 هند هل+ كناركت اغا هكرذاتداؤز ند'معَدْلناَن وذر هش دض م اعترمضد

 نكررروط لاس“ ىرازؤكى كرديا ةبقارغ ئذليا هيلغ مون ةدئرو تمس 2

 انيودال ديال غةردعا قكافوكقريمغب .دكمذلكز اواو ندنسافش ولك كيابناش

 51 هنثوعا ىذ فرات بلو ان قرر كل عيد د قدموا مولعم ىلئاق ن 1

 دست يلزلز ري نع انك قرتسلط وفازت مهو لضف ىرلإ وا كناو ىزلترمضتح سانزع ْز

 ةالصلا هناع ريهغي' باح ىظترم ترضح ىديا رروةوص نارةثز دئزنا
 لا هنن راهقي رش ةرس نكسجل ىدلنا لسغ ند:>راخ ها اريم ىتالسلاو

 1 ص 21 ندضراوع نالوا لضاح هدنرت انس تعيرط ترهنو راب دمر دنةؤوط

 اي كينطاام ىناو ىلا ) ةكراي درو رديج ترضح يَ ىداباروجظهدرللون
 درك هنّجد هدئلاح كناعو ثاح نودساواا دفاكس مسد دلاو تعي (اتيدو

 سد د ىدلنأ هن د ةث هللا دضق هنالعا |: هءاضصارت "اسدكلبو هنامتول د نينسُعي رمش

 ىلع ءايلؤالا اما ترض ا دنا بوذاوا ترشام هنا 1ك هلتقكض ان
 ةوكتم ري دك 9 قوام ةنضاةؤبيوش ردةئره مشاه يو سابع ىرليعو ىذفتر 1

 لافطاهركصندراناوران واخ مهدعلو ومالا لهارت اسوزاضناهركض ني رحاهم .رياس

 ىاداارفادرف :. ىمهلج نكل رئي دايقز امن دمع سشمافادازا ارودههدنرا ةعلرلناو

 ىاخم نذد هدقدلو ماتخ ىند ساو ىدانا تماما هنسكجيهرلب دانا ةالص ا

 ىشن دح (ضدن#ب ثيح نذذالا ىن ضيقام) قيدصركوا تادح يرد لم هلع

 لواهيلطوبا بورد ا قىداوح هامل كتريضتسلوامذكذ ليا كيال

 لزان هةب رشيق نارقثو مث لضذو راركر دي ىدلنا دلو توزافريةهدلحت |
 7 سمج

 ىف ند



 ققروت لمت (يهرإ)ردتغل هداصخسا ى داح ف ردايحو تييشهو تمرح

 ءاصسا الب هليا تالايم هذلاؤس اكن وف ىا (مالكّب ل لردتغل ىن د ناكسا

 نالوا نيملاعلا بر قسوولا ىلع قدح اريز لوا راكلظ ىكدؤلطم فوخالو

 لكنا 2000 تدشخ هديان باط ندب ركسصأ ىعي مد : لءوزع هلبا

 (هجرت) . ىراو يدرب اكلارب نير دنا تاط د كسأوا

 اهتناذو همهطل ماد نب د قد وصلا ليداصسا هلق :

 نالؤا عقاون هد ماركت ان تانا هكر دن د هيلهج تايلن ديار وهظ هدزمتتو ( هثداحةمزال)

 قعلفاهدافا هل.سادأ هدحو ماكتم هي . هدادا ىسانعم ىنيفيص غلاما

 رلب د لذا ظعو عضو ريرغت ربا ظعاو ضعب ود ردبا ماهي | ىددعت هكردمزالا]
 اكس نب هد(كانبطعاانا) هكز داري 'رودلوا ماعشتسا ىبن هحار ىأ رلاب ريسفت
 ردنشقر ىف مي داوا ن دن اس تاف  ىلاعت هللان دوعت نثعارازيد روكا كه مدر

 فورحر دذورعف هلك- عد ىلامان دناريةعمهدوحمت هكهيلوزحٌة مدعم هلجزا ارز

 طظعملا دحاوالو هريغ ةعمود-اولل نوالاو « كريد هدنون بو دياداذعت ىعراضم

 نديا دارم نايا ميظعت هه-ةنو ىم الع ىلكتم نالوا رنغلا عم نون تعيد هسفن
 َكدليا تغسق ناثلا ميظعزب (انمست نأ ) الم هكرد تادا ىدئلرخناو

 نث هدئادرغم د بغار « هلوا مهفنم كدوصقم مظعت ىح هكر دكرت كد

 ودادا هناهاش ىنعي دير دياريبعت ىك ولمرابخا بو ديا ىمارحا عب رضتهدةس هدام
 ىدهد:سهمشاحىدادغ رداةلادمع هس ررذاىاشهن ا حرش كنهدزبهدمصدو

 درغم هده دلوادارم مظعت ىعي رد ثعد لقد ميظعتلل دحاولا باطخ ىف

 ىروكسراف رع ى> رونلوا باطخوي دركي ديدزسهليشادا عجب هطاخم نالوا
 داحتربو ان يظم اولا رتشالا م( ع هكرب رب ده د دس هموظنم اتارعالا تار
 صورو رد هددلأم قد :انلوةةدكر دشعد د امظعتوالروش نا نفد( ع)يضد

 قيق-د او بطاخم بوديا ليت ىئسهميرك(نوءجرابر) هقايسولدنانرا
 برا هكنوا مينو ميظعت ىدلوا دراو هلي د كيما ٌةغيص نكن ىلاعت

 نانا) دو (نوثراولا ن ف )ر دكع دكر دنو دوربك وكر دنوك ىتب زس هيامند

 ِهَعَاَباَعهمو هقيقد سيات ثحيو ردشأب الي صةةود ىكحح (قوملاىن

 (رخآ قطن) ىواكى داو ععم نأ هلأ ء حر ب ردند

 ىو كلاه ىلع ىعاهناولاب دب هلفدو ىلا نيفكت دعد نمأ

 (ىوث) ىسضامر ةهلكتم تن« درولو ا نيكس (ى-ا) رديراكمنا ماهةتسا هزمش

 تملا



 د“ اكسول اج مدربو تاكتسأ

 ةانرتعدقن الاكس ذنوبي كتالمهقاتش:كتتوص 200
 رَدْسْهللا بلقو فذح ردكالما ىلصارد عجب كاكلم ( هكتالم) زاؤآ(تود)
 | (نالزددت امو تفو(ن 1( رذ هش سانعم تلاقو هكر ذك ولا ىمهدام لصا

 هكردياتاالد سد «ردراة تشمل هتشرف هكسس نس (ثنبلأم) ردكعدئدعم
 !ىدعم اءاظخلا روفعو اعدلا عرعسرب نيسلكد ب او دءةمو ص وغم هدم دذع جد مد

 تأشن كناك-ةثرف هكردو ىريم كقاتشا( هتكسن) كدلبا ترغغم هاك
 هلوةم ون ردر) هرهي ىل نديلطو زان بولوا هرزوا تعدعو انغتسا ىراثتلخو ||

 دو.عملا ىنبانج هكر دعقاوهدرئار دسهعماج تاآنن ئاشتتم كتانكنالا

 رازاس ىسانعم كذفد د رم مع أ (دودو) ماركت هك ول ساكورا كففو و دودولا تدحا|

 لعتا) هنوكضارتعا هن ةكردس رغودهر دق ادم هب هخست كت داس سصرغرتلا ْ

 هلا سقت هئربتو حجر قيرطب دنك هناا بويد(ءامدلا كفسيو يفد سفي ن 8 ْ

 ءامد ٌلَءسو داس ىرلكذلبا داريا لواازوه عم ردراشعد( لدم مسن ند ْن ٠ْ 2١

 زكساوا هقئاطرب زعد هاميرلزم ركاز دشلكهدرئادكروتغ وانيت كناسنا

 هن راها هكرذ ردبا قلخ موقرب راكهاك ب وديا هلازا ىرَس ىلا عت قس ىديا ||
 توديا ترفغم نيرامرح كرلذا ند ىلاعت رافغو رلةدبا راةغتسا هلدا فارتعا |[

 ىديا رلرواوا بيسو هل.سو هءازجا ىمكح كميرا ةةضبويعلاراتسو بدلا رانغ |||
 كرس ىسلوا ىراح تدرافغ مكح > هلدعوقو ءاميئوشنلا بس هدرازع ن 1|

 ردشلواسم هدد ا و (نولعتالام مءافارلصالاف هيد هزكتا

 ْ اتق ىاكيونذ لدتا ترفغم« ننرنْ الما ق اشم دكت هكدوص (هجرت) راشمروموب د ْ:

 هابط مث هأن نط هأب وطدع هان امراذنا ::-ىف !

 كن ركس دلخلا ةنج ماودودولخو اب (دلخ) ردفؤرعم هكر ردتاعلا(اطك
 ةنح مبعنلا ةمح ىو املا 5 ةند مالسلاراد لال ارادردرلنوب قد ىس دير ديرب

 راب ديدنيماع هيرب لالحلا راد ىراضعن هي ندع ةنج رار ةلا ه:>- سودر هل

 يحسم لت عم يو

 نان "!تدؤر كتارا دع حد هماةمارادو تدح اةاطم تدهس رب رارق ةحو

 قدرا اسرق (ىبوطإ ران ديدر ديدي كن ارت نانجج ىند را ه حنو ردعقاو :

 اهتنمىوز زرآلوااذ_حويلاكتسار ةرذهرادلخ تنح (هجرت)

 هللأاناىا فذتالو د بهرالو ةعشح الد اس

 هلبارسسك(تعشح) رد ما ىبك سلظا كيد هتسادكرذ لأساهدشلصا ( للم )



 م

 قيقح ىالوم هكنيسعحر هدم. رادو مي ركه شره لوا ىنعي كدلدا ىسيدنفا
 (هجرت) ردع احا تداعس هدلا>رهىلابرااخلا كان كس بول ىميدلوا

 اكاىلوم نيشةلوا نس يكوا شوخ : دي لالا اذابزد هكاس مدادّتعا

 هاولد لالؤاىذىلاوكشي دي اقراامدانناك نمىنوطت

 تمظع (لالح) ه:سكزس وخوا هك ىعن كنا (قراو) قازس وعفا (فرا)

 مدانو فرتعم هامرح ىدتك ه كدب هئدك لوا تداعسو لاح نسح (تدبلأم)

 00 هللا ند انو مرح ىالبوهدبأ رت سووا بولوا

 ناوذ ودب نكماىلاخ ندراغاملاع هد رادضكبودياف وخند:ال-و تمظعو

 (هجيرت) ٠ هلي بالا تنانعووفع ضيفن دئابزالا بر باب باتو
 اكةثاهءادخ ندتسفت هدبا دع بولواباوضو مدان مكلوةواشوخ

 هالومل + .ح نمرثك ادع مةسالو هلع هنام

 | ازا جس هند يولد متو ةيووض للا (تبسأ لع اناا ةءاسدإ.( رتام)
 (ةحرت) هيلوا عنام هنسدي رسكسلق "ل ءاعم نالوا هيا ىلاعت

 الوان دال اوم ن> ىرازو أ + مس تلع هيلوا ثعاد دكا

 هابل مث هللا هناحا د الهتسس مالظلا ىفالخاذا

 ىديد كيل ىل ىرازودأ رفهداعد (لاهتا) قاكا رقىك كتمبظ هلكت( مالظ)

 نيلئاسلا بحت بولوا هدزاناهنت هدئتاطظهصك (ثد لوص) ردكسءد
 قلاخ هك ديد ىلرأت ىذنك بودنأل ودق ئساعدو هدعاسم هنمأ سه ىرل:رضح

 هتلودون هكتذاعس هلوق ىكدلبا باوج هلم اظخ كيسلاك[ ىلاعت ىراب نالوا
 رارقا ىسور كدة لودرب هذئنعد هارب هكردشأكهدرئااريزرد لوا ارهظم

 هدنب ىلاعت نائمو فيطا هل اطخ كِيباءذكديدىرايهركشدابو يداهدتساعددللا

 هيددلتياجا قح يب لاهتباهدياءدنش مالظنوج (هجيرت) دروس قازاو
 ياك كم.

 هانععس دق تلقام لكو يب ىتنك فتناوىدمع تلآس 2
 قرط كسابل ىسلوا هتسانعم ليذ ىد ردفرطو بناح هللا كد درت (فنك (

 0 هس ىحد هنسائعم انح هليثوكس دلو هجرك ردنوجيا ىدلوا

 هكون لاح نكل كدليا بلط موق ىا نس (لوقملوصحت) ردالوا لوا ىانعم
 م مرب هقيقحطا ىف هسكدلوا دنماحر دكه نر شو نيسكو نيسددخرط مند

 5-0 ودىامدتشيا هشكدتد هل هير (هجرت) ةلذابالو.ةىعبىذلوا

 تس سس سس سب يس | سسيييايببببب ا

0 

0 



 ناتنمز ا ين عد نيس ا وح حاصلا نسم يد

ْ 

3 
 ١ - ب ّلغ#

 ل 1 01 . . 3 5
 ) ١ م0 هبي رغز هكرديا ديبأت ىبهصالخوو زملوا داععا هنن رلاوق ندددسول

 مو لهاهدنراكدلبانارقهدنازيمن دهئاود حورب ىرتشم هللا لحز ه دقات

 كنامز لواو راب دلنا مكحولد زولوا ب ارخ هباراك زور هدلاس لواضراةرومعم
 || بودبا فوخ قاخ ذل رو هدكذانا قافتا هلرلثا ىند ىرولا ند اك

 نييعت راهو يراد دابا ىعش هئسأ ديد راهراَم مكن حنو راد" راض رريز

 ىدلوا راديدب راكزورالصا هدنوك لوا نكل رلي دريك هريد قل هدنوك ى راك ذ لب

 ةداوهاعطقْك ددح اص همهكرلي دقايراغارج هدرا هر ام بو ديار مال ارغط ناطلسو

 ار نارق 5 نولوا ةاشدايهدرانتاتموقناخزيكتت ن ؟لىرغلوا سدح تكرح

 رغد ىن قو ردم مذ ىولعو (هجرت) ا يضزوا

 ( ركب هدوطل اننا دو هسرولوا

 (هاهخم كيلا | دبع م حراف د هالومّتنأ 0 كنا

 مأق هركتم د عل ىدبا نيبانلا كل لا هديلصا 4 كر (ىذد : 6 َُ

 قوج دكر دنوجاريثكت ىء هغرص هبل يك مرولوا عاد ودك ها لاثغماو

 هدو غل نؤ هركصر دك<د يلوا كين دكت دع ىلا هلا لعو نامزرهدو ف قوح

 نالوا ه:سانعم نلا دوخابردشملاف كسل هرزوأ هةفورعم ةدعاف نائاوارن رقت

 ردو !ندرلا مرتان ىعمولو ىك قّدعم همسك ندياداز (ىوم) ردندبا

 ردتةرنديااضتقا ىفاسحا(ت»رإ) رذ.سنأ هلرظنهدمبع نالواهدان عرصصمو
 رامو احر لحث ) أدلم) ىدليا راثخا اماخرتسا ركود ريغصت كلدبع 0

 تافئلاورومعهنيرعمعتهالومتنا نكمأ ىال اوم تناهدتلصالواع مهم (هنتكأ)
 نديدنكهدملكتم اعمةنا لاسرا هنانفرحع ىوهوم ءّيسهقروز اريز ىدنالوا
 هبل ”اعريعد هلسسلط كن هيفاك 0 ءأن نالوا تراعوددكاي را ع

 هلياعودر هدينعتالوا هدريخا عرمصم يدوب ىكىريض ًايامدوخ ابو لودع
 ادخ داك هاكر دبردازو (هجرت) ىداكم زال رأوا لئاقهركأ دلال .ةراعذا
 اكي تبا محرردوأ قا مام

 هالومتنا تنك نإ ري ش

 ردصم هئسائ ءمداتعا (دوؤعم) ردفريشو تعفرةالعم ىدرفمر دعج (ىلاعم)

 عدزسمال ردكعد نوسلوا ريسيم قاك دو نس ردن ددمط (ىف وط) ىو“

 ىحاص' فرمثو تعفر ىا( ماظن لأم) ردكركه سلك اسي رق هكرونلا لامعتسا

 كنا. نب هنسك كدا تجامع لاو نّسح ىحاص كن ساطع رانا قي

 هس سس سمس سس سس بس موس سس سس

 ىف 2



 ؟؟

 خذو د هلوا لئاز ندنسلدتشد> هكولب |تةدناعماهذهطحتالم نموجمو
 هبكوكن ألوا باقم ىهناخ هنسهناخ كنا بوليزن ا نددكوك رق ىريبعت بابلا
 هدءور دوز شنو كف ارن هرم نر هزالثمرارب دكا: !ناضتا
 ىنالاةق مولا فةرظترظنف) ع ن.زديادارم كاب ركاىغيدلواايدنا ٍلغ مون لعأ

 نمعت د ررو-ود لوا ناعما زادنار ظذهنلنو أنو تءارق 5 ا |( ميس :

 موهلاب نمآ نم)ه دمي رش ثيدحرب ةيحلاو ةالصلا هماعتلاسز ناعم ارا دامض

 هد<نوك تارعندت نالواءدمو هكردوب ىرلنو امهدا يم ندنراة درو. .(رفكدقت

 هللا ةعدذو هصاخري هن هيرب ,رهلرانا سولو اقولخورذسم هل ها 2-3 مااعتىدرلتا

 ادم هدنراعاهتجا تقو كاررب رهو د رانرومأم هزةلوا تاربدمرلنا ب والقأ|

 5 جد قلوا ىريغ ُكِرْثا نالوا اديوه ندرلنا ةدنرادارعنانامز هصاخنالوا

 سقتلاب هددتارعب دنا كملاعوب رثا هك بولوا ىرارارقا ىغيذلوا قلظم
 أشنو ىرطن كن ولو د رارؤلرارذاكص هنراردبا دانةتعاوند ردرالقةسم
 كراذزخا هليا جرو سروال ىك فرحربادرغنمالثم هكردو هذ هيناسنأ

 عا هلغلوا بهاذ لاوزلادعب (حر) «بناوا فيل أتهلي اهل مهمءاحركا ردن دير

 ةخح رؤلوا نما هلغلوا ثراو (ثر) هسنلوا بكرت هلزا ثاثم ءان'ركاورولوا
 ردا ىد انانلواىه هدمود لءءرروس ةدمواعلا ءايحاىلازغمامأمالسالا

 ىل> دمك تءلاعتوح هد:ةلخ اوه دندودوار درا ةماسمه دريد ان كتلاعنا ىرت

  ىرلم م هدئةماكح |جدىك ربو ىدالوا و71 ذاس ءرك :هكردتادا دقدعم ولد رذ# هول

 ى.ءءزم كناربمغيس ضع لعوتو دب رايس له نعرلنا اريز ردقب دست
 ودا ران "ضع: دقدلوا ناشد ربو طالت بولوا نسردنم هركض ىذا

 لصاح 'هل.ةلخ كتملاعت قلاخ هكددلاك دهر داكد نكمتزيبت دنس اطخ ءازوض
 حداق ىءارب هدمالسا نيد كملنا داقتءا هنيراقذلوا ينس كك اوكهرانا نالوا

 ضءد هنمةلخرلا هكر ديراج هيون هلأ ةداع ارزردون نالوا قدح هكلد رداكدرمشمو

 ردىلاعت ىد هني قلاخ ىلءذ لوا اذه عمر دمس هغقان شذ ارد ثلبا بس ئنايشا

 هكردن دل يتكون ىد ىسمرو (!يها تاربدملاو) هن هندكتالم نكما ٍقيقحربدمو
 ىبهصالخ كد قىمدانا هدافاءدانشرخاوا [نانس نب كداب + عر دب" (جسعم

 نك ادكلد ٍبويلوا هللان اهرب امد ةماذه عم مو لها نيلد هوس ماكح اهكردو
 نكا لكذ ن ىم ةطاحا ىلإ كنهيواعم لاوداو نولوا هداماوعد. .هيروغ

 0-00 هدندق كلا تانثا :قئرلماكحا ةليرلةا الد كناناكة بواعت باسا

 9و تدببسو
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 ضعي بواد اىراتذ نذئايم ىناحصاراس كريمغيب (ىنثلا ىصوإ راربد هيب ||
 مابا صاوخوةكردرهاظ (تدءلأم) ردصخش ىيدليا هلاو- ىلهيشرد لابعأ |||

 ريو طاتدا هكر دةيمالتبا ل ئاضن د رداكد ند هدجاو ةيغرش روما عوبسا
 نال قاريمغيس ىهلذاف تايسح هلوةموردن دابة طابتراهدئل عديم رك تكربو

 ىسهدركعلعت هددنعذ هس رتو ىمهديج لاضخ اني ؟بولواىسصو كتاايورولس
 ىراكديد ىستريا هععس هكردرزمم هدموخ نذ( خم ١ردكعدروا_ تاد نالوا
 ىلاضر دكر ىسترنارازاب «ر دياتك ىعلاطكراز انودهعر ديا قاعتءاجز قوكت دس
 هعيسو دب هن ىرتشم يلهث كوك ه نشكو دراطع +: راهحو دبا قلعت هك ره
 تناح كح نم وز ذهر قس ىسيمكح تيضانم كر ا ردةاعتمةبهرهز فوك

 « بو سم رضا ىك ك مدعيا تن رشدراطع ردراو ىدسن هراكئك قملاناقو
 ترشا.م هرمارب نائلوا هدنراظ-ا لوص- ىءد تاخاح ىاضق ىركشم

 ىلا ما ح ورتب وزئهرهز »+ردظو هله لو ءةاغدو رددس هتمأو عشه دّمقو لواأ]

 ةيردن ادع صوص هحو هدنرب ره * رد دعاس رويح روسود# رورمس تعج
 مون هكدياثر دلكد رهاظ هدموخ نف بسن هلياانبك شنو ؟قهلياديص كاز نكل

 مهنع هللا ىضر.دهاجمو سابع نبا هك هلواو ىهجو كصِيصتق هديض وس
 : روخأم لوك هعج نالوا ىراصوصخم مو كمالسا لهادوبب هكردراث مرو

 لعاف رات ىدرلب ارىدنكن ودياراسخا ىتوكهينشو كرتىفا نكنا راشأوا

 ىدذليق عذم ندديدهدنوك لواىرللا جد ىلا«: قااخ راندانا يجر هراتكغ

 اراسمس ن بّةهج ىراةداو ا نيما ند دم بوةيح رللاب هبابر دىور نوكل واو
 قندرب كدادنتوك ينس 4-5 بواوا تناع ىّتد رلثا هلسعُم بورغغو ررو روك

 ليدبت ق> ىمارلثا اريز ىداياالتبمىراثا ىلاعت قحدي البوت ىدنا رزمتروك
 ردءان ههجو ناناواناس هدا تع نيدعت هءوان ىوكحرازارو «راددابا
 البو) هليس هلك (انقسو) هلبا ماله دلوا تب ىنغي دلواراكرد طاتد-ا ءدب ءاكتاونو
 ديبص هلبا متيسموب هكمري دريقف راش( هفيطا) ىدليق غرلب ديك أ:ليلوق(ارتسا
 هحو ىوذعم هر دمص هلوا قادر كلرسو هكدي ا. ثردراناسكي هدددع توت(

 هيلع سدردا بوسنم ماكحا نف كر ريدىدرب لضاف ديرولواىخد صديصخقت

 مايهلبا باملا - كموه لها هكرازاب هدئدهوؤرع هلو دلاءالع يشر دمالسلا ْ

 هةيقللاف ىغيدلوا بيس ه:ساوا اديب نازاب لوزتدي ولع تالاصنا ىراق دليق
 توالت نس هعركتم ا (رءمممءامبءامنلا باودا ايدكشف) هدرةةروس ك سرتسا كلت |||



+ 

 دهردبا عناشرصعهداسوم موقالثمدجرولوا عداو قباطمهىهانالؤا بلاعهدنمما بي.

 ه.لعافطصم دمت اسالا متاخو دلي قيسومهد دواد تماودهب بط هذا سدعم وتو

 هديصق ىدي ى> + ىديا ىرللاح بلاغ تحاصف» د:ءوقاءاعتلاو ةالصلا ,هياعو

 ةطاضو داعمو ًادسءايلواواس ان الماك ىداهتذوا دنس ويقدم ركم#تعك
 لع هدخزرب كنهيرمشد لاعاو ردةززوا ىلك هجو ىرلل اسر انوح !ايز دمااظن

 هرلثا تالا نالوا فكم هذباوخ هنا سنار ئاسو ردرلعلطم هس .راتروصن ديا

 ترضح ردررداف هقرصصت هدهرزاع»و هنضرا ماسح اودهجرولو ارهاظ ن نكيارادب

 بانحو (مهاربا ىلءامالسو ادرب قوكرانان) ىدليا فريصت 2.ربتا مهاربا

 ارلا اصعب برضا نا ىمومىلا انبحواو ) ىدلؤا فرصتم هدود ىسؤم
 املقف هموقل ىسوم ىستسا اذاو) ىدليا فرصت جدهدنممز ىورد (قلقاف

 هداوش. ناعلس ترضحو ( انيعةرشعاتنثا هنم ترعغناف رخا لاضءد برغذا
 أ اا وك فرست هذي دعم دوا بانجو( حجررلا ناعلسو) ىداوا تتار

 (هلخلا عنجد ١ ىزهو )ل ىدليا تماركر اهظاهدن اين صو( دب ديد+لاهلانل 0

 باتفآ لواو (نيئساخةدرقاونوك ) ىدلوا ف رصتمهدناورح ىسع تريضحو

 راهظا هدناعما ىرابان> ةيحلاو ةالضلا مهياعو هيلع تلاسرنامسأ باتملاع

 هحضرتسوك(تنب) رمقلاق ثناو ةعاسلا تيرتقا) ىدروس تسويبزاعاتسدرلا
 لقاعئا هكريد لك اكره (بحاص) رقىدلواهرانهراب هنةسوادجرته هقلخ ىفاني
 ا | ارجاع انىلعف كر انو ىهبشته ران ديدح شمراز ازةهدشنا تسارفو رظن حام

 سكر داك همت | نارغتساو بول نيةص هلو كد تربع ةديددوهبتسا قيال

 2 تانئاك لج هدكدلنا نييك! وونفوب برش للنإل كتملاسعت قدح سدقن

 || حرش)ر دلك د باهتساوددرتل م هنلوا مض ىند ترييامرداو ردبأت عاطا

 هده ارثكتوددعت هكردددوحاو تةسشدحدو+و هكربد ىريدق لضاف( ةدصوصضق

 ماسحا هكرديساضتقم كناصخشتو 520200 دددعت نالدادوه ثمر دوو

 نيل تيت نرانرأوا اديوه هيئاوسج ضارعاو هيئاحور ىف اعموا درب حاوراو

 هدنمكح ته حور رب رش هكرد هيلك حاوراناريمغيد حاوراردراو ىمهسرحو
 ءاعما كن هرج ءاعسا هكر دلّ شم: ىحاورا كتعءاج- نالوا ىما بولؤا لخاد

 انناق ةماناكسشاربانا) ررو ثراشاهرب رقتوي هتشادعز دسك ىلوخ دهدهيلك

 صخب هنسكرب هجضأوق بغار ( تيصو) رد:دزوا ىم هغبص ىن ( ىصو (هّلل
 ىنا نديرتاس هللاشراساكا ىلع نالوا نمَضتم ىدندو ظءو بؤدياراتخا

 ا ل + هيل حل عل صحا صم ل سس



 نا

 هكردنانسنا لوا ىندكر زيد نيهاكتم ( ف ) رولوا هنس انعم عوق ع زارا ال

 ىاكجا ض4 ندعي استعد رشا كلوا ناك ب حاص هكردرمغيد لوا لوسر)

 :>ش ترضح + هلوار نا ا داو ولادك د وسل وا(مرعلاولدا) هيلب امس

 ناك اك ا هللا فرط نم هكردريمغس لوا ىن هكر ردو هد: ان در د نوا كتاسوسق :

 غيلمت هرخآ قىعن نيش لزاركا دب هلوا لماع ىدتكهلتعت رمش ضي ذلوان يضخمىضدإ]

 تادك:ءلاعت قد“ توننةكر زب د ماركة يضودو ديب رذلوسرهسرولزارومأم هليا ا

 | قوس هسارومأ ىذولبا تنا سركار دكمريوريخ ند ءاكح اواعماو تاغضو |||

 نالوا شأك مدة ن نذيدنك هكر دهيشي ر ءد وش هسنا لكدركاو ردهيعيرشآ 0

 ّى : هكرب ذهرصوصن 100 وقود او فد رعت ىدد رمش /

 كت راها نايعالرلناهكهنلؤا لاسر نوعا ىرا ادد لاك هقلخ كر دصخ رب: :

 : هك دا هد ه.إع تريضح ةرنطن رانا هروك ه:ساضتقا ىرذادعتنا ْ ْ

 قراخ ركا ندربهغسو نوساوؤا ىريع كنا. «سركساو نوسلوا ناعا لاك لوا ٍ

 صعنو دهرولوا تبارك طلو أره اظنددلو روكا ةكرد رع هسزولوا رداصهداع

 ىنهنسك لوا كرولوارداضهرطغلا بس ندن اتجادي وق سون هكرولدا تقؤإإ|
 كرب ده دير شد ص اتم نيدلادعسافال و مو ةبزملوا قسد ماض ةكأي لكذ و واواىلواوت

 ثاددحاهس رعزوما هلذ | دانتساهنهصوص#لاعا هقطان سوف كروز اشكل :

 توعدانل# هلتوق تا.ئاحور ضغد ىك مب ازعدو ابدع ارت در اك ةكوديا

 ىازتما هليا هيضراكنهيؤاع»ىأ اوقانو هي داّمعاةنهيكلف مازجا يكب كاو كم ؛

 ثدسنابو ردنا تدكولبل اغا ,رمص:ءصاوة ذو انوهردتامسلطةكيليفيس
 ظضوراراباناوشانساة نك لاو ايضتو دوس دلل

 ىفاناوا تانازك لراس لها: ى قع دمرعاشا(هصقلا )دولو اهل ءرشش نازي م ىرازيبع

 هن هلزخ عم هد نع أول قحساوباداّسا ند شنس ل هاراز ديازاكسنا ةلزتنعمو بؤ دئارارإا :

 مارك ةنقاونلو آي ردقءاطم هتنس لها ىرصت نسلاونأ نذدهلزتءمو قفاومأ| .

 ىطو ب نامز  ئطو دب كنمريو ريح نعود لروما ضعل عوقولا لم هكرازبد ْ

 ننال ردندنداوخ كنانشج هلياز اكلم تالاح 00

 ملاعو دب سوم جارخاووهب هتاماو دج انخ الشم فرصت هدتوكلمو كالمو ردقو
 ىنالواعم كريمغرع ارهو انج ردد :صاوخن ::كتديهلا ستتم ذي لع لاخلا هنري
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 اردسشاردب وكن وا خ5 قاءسرولوا ىوندىلاعت قد هكهنره هنن راكم

 | عالطا نود نح هرطاوتو رئاعذ اما ذب 'رولوا هليتنو اعم كرلثا هشرولوا عقاف

 ْ أ

 نو اورج وطرب دماج

 ل 4 : لل موو رب 1 د است حسم



 اكيلع

 دقفت ىدو لوا هدريسع اره. هكريدىباحتر باج ىىدل بارو عظ ىرثاتباجخا
 هكبدلوا رهاظ ندنو هتشاردشعدمردياهده اثم ىل ودق ك ماعد“ هدنا تؤ ذا

 هيهناده سحاصندهشةحو #رددهرو هنرقك ى سلوا سل كتتوكدشتراهد

 نانلوا ءادشنا هدن وك لوا نوديا ادن فوك هنندراهحةراسرد هكروذاوا تيسن
 لواهحرك اه ىدر دبا لال ددسا ولن دح ىو هون درولو ا مام ٌةديسر هتبلا لامعا

 راي ديدز دكتدراده بحاصزوس هنب.هب رمتأاب نكارلر ديار اكن | نيث دم قي دح

 اود نتحرك نمرتملا نكاعرا:هنولكن وش تيا ضم ؤ وا راج... (هرت]
 ءاعدلاب تذأب هللا هيقف دج: حاس ءاضت سدا موىفو

 هيهنسنرب تحباح ىدؤنمر دعس (حياس) كَمهدوااسف فوك ه نش( سخن
 نسذ رد هنس انعم عبسي كي درلكي دورتوط قلوق (نذأن) ىاوا خحايتحا هلتبحم
 (ندحس لوصحم) هيلعابوهلءاعد قموقذاهزعذ ءاعد رددا سمه لو نالواىداع

 لوا ىلاعت بيم نالوا ءاعدلا عبم“ هكرولد !اورواضة تخاحهدنوكم نشك
 (هجد) سمختاو تيسلا هليالرابردبا لوبقىناعدةدنوك

 اعدزما قد ىدتامدن ىكؤا ميك © هتجاح ءاضقرد هبنشخد

 ءامنلا عم لاجرلا تادلودجب سرعو ب رت تاعجا فو

 هلبرذآ هكر دهعج ىدرغم ردعجب ز دز اج د ةلرل هعض زدوزبا نوكس( تاعجبإ)
 هكود سلوا تعجب مول هيعست بيس دلي ىديثغلواركذ كد ىراكديد هدرعو
 | فافز ماعطابو ىرلعج كن هحوزو حي وزانو رديرلع اّبجا كراتموم هيزامت هعج

 ردولعذ رديماعط كسورع(سرع) ردك_طباتةح(جعبورث) ردقموا عجب نوحا
 هجوزتكر دتغل ىداياريسكسسو لرب دهن,رب ره ند هجوزو ن دجوز سور عو
 ىهنست نالقا المت دل ىد غمر دعج ( تاذل)ردكعدنيلكه <رر دهسا دعم

 موهمشم) ردن ديربغ كدظفل ةكر د عج كنهأ ها (ءاسن)ر دكاردا نوجا ققالم
 رلهذبا ةذلتو قوذن ندئةرط رانو ان لاحر هكراتنلر هو اعط كنا ادعوزت(تع
 سورعج ورتهلوا شوخ هدهعجب ٠ (هجرت) . . ردسناف وك ه عجن همه ولج
 + ءاسالاى دوا ىدجالاهلعد) لعلااذهو © اسنهلالاحزتاذل ىناد

 فرشو تعفر دوخابو دب ردم ند. نالوا ه:سانعمريخر دريم عين ( يث)
 ةلوا ريدقت ديب رديس هغيص لمعف لاحربهم ردةةشم ندا وش نالوا ه:دانعم

 لوما ىععاو ير دبأ تداهشاك|(ىدابع 9 هكرولوالعاملا نععانهروك

 هدوك هيفا د قتو دج رواك ايبناوابن عجب ردليلد اكريبخلا ميلعلا ىنا.نهكرولوا

 ىعي
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 رديدنرلععا د هنورعو هنيذآ هكهعجو ا هن داش لاع سدو + هلاثمملاع اعدزاو
 (هجرت) رلي ديدر د تر اش هنا سنا نعيد توسانملاع نالوا عماج ىتا ىه عج

 اه«ردشغلوا قلخ هدنوكوا يك د رولكس و هبا هششك جاد

 ءارخلابو 0 ةلغةس د هيف ات ترشابب نأ نيت الا قو

 ترفاسم ركأ قوك ىستربارازام (عظن لأم) قدا اققذاور تجات ( جاهن)
 هريمك لام عت تورثو ده نيسرول و رغظزمت دكت ام كاكردلنا تي زع نسر دنأ

 (هجحرت) زدردرفرور ىف ةزك هئشود هكا نيسرولوا لصاو

 اوركحاح هتلود هدبال ثان + روس نسرللا هد هبنشودرور

 ' .ءامدلاقرهاماعاس ىف وي .اناللافةماخلادرب نمو

 5 تلا ر دةفرقيج ناك هكر ددصقا ىريسكن كل فو درع هلداهل مهم تف (تماحإ|

 :ندبانز تعاس ىردرعم ردعج ) تاعابس )رداودر ومشمرب راو ىدوص##

 يارا هضانر مولع هكرارد.ىوذذ تعاس هفقرعم تعاس ىدح دلي ردءزحرب

 هلل وحرب ن لد !توتلوارب دقنو ضضرف ءاززجا ترد ىركي نوكربو هجكرت هدام ْ

 هكر ديرب ند رح با نوا كنوكر اوكن هكر دوخ ابو «رلزت روت تعا

 اأرددخسشدو .انعيرلوا ىند(ِكس) قثاد ككود(قره) رون دج وعم تعاساكا |

 نسا ءانالثلاف جد ىلارعا اير دناه مد ىدرغم ندعج هل ارمممك( ءامد )
 ندفانارب "انفو كىلاص هذيادأ كات ماح ةكعكر ره( تدب ةصالخ) 0 ا

 العوم دعب رشرلا التت (هتككرر دراو كود ن اهم دس كنوكلؤا هكرذالوا
 مكج كنا هللا. جررم قىاعاش لوا قد ردشلك هدنرا ريش كنهبردتا بانرا

 0 هركدك قيصن كي د اودي ردرب "امو ىرا ب ىند هئبم هزلإ استاعاس دالج

 نذامدُد رفع قلها نيرلا لعد الا فوك ى ترب ىركيايدواي زوم نعال كب ٍ

 هدنوكلواو حرمصم ىتيدلؤ اهدابز كل ةعوكن هلظذاج توةدليا تما ن دل ىريغ
 ددتنأن هلدارلثد دح ددعتم ىيدلوا ب اءاعش هس درد مالسلاهيلعبوات ريضدم

 ءاند طرا يا اب د ردهدهينش هسزور تما 5. (ةجحرث)

 ءاعنرالا موي مويلا عنف د 0

 برش (رعش لاح و دن وكمينثراه در دي ضوى هفيلناايرسك (انعرا)
 زعريمغس ءدهدامرب ,( ةتكل) ردلزو؟ وك همنش راه> هب هئسكن دياذا ص ءاؤد

 ارب كدهئِنوو نيتالضلا ن ند قوكاغنراو اناليو ننيامال لاو ةالصلاه سلع

 هركصن دداوخ د.ك ذتقو ىراست هلدوأ َك اوكا ةيششدرانهجزاندر وس اعدهئاوصخ ْ
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 58 م.
 ش (هجرت) زداطكدالقعراوازسؤملما ومغم هل: رورب

 الد تدشو تنمعنر دلكدهرزوا مارد سد # هلياريص خر نوك انزوكن ي ولت مدلك
 ءارسا الب تدر ناديصل اقدح تيسلا مونمويلا منن ) ذأ قطن)

 اك هديسراةديرديع-ا كوك ى سترب| ههجب ةكرتذ هسانغم عطقهدتغل (تدس)
 هدنن رفا لوا ىكاعت قلاخ هكرد ول ىلإ ملا كن هعبار ةحعاف ديرو دهدنش

 ينور هكموهغم (نيموب ف ضرالا ل >) بوديادارم كليا قاخ ىناوسأم
 : هلا كاصينايشاا ىئاس نالوا هديمزو ىدلن|قلخ ىوكىستريازازابوليارازا
 قطان (نيموت ف :تاوعم عيس) يد قراكوكو ىدلبا قا ىنوكهبنشراهج
 قلخ هدنوك ىلا نسل بوتليا قلخ قوكهعجو هبفشتب هرزوا ىئيدلوا
 هنس انعم عطق هنوك لذا نو اىكدلت !لرُثو عطق قلب بدت وك تدشن ديو

 لع زن نوك لوا دوهي .كردنديوموب دن :رايدلبا هيعست ىظغل تيس نالوا
 (ءارتما) نروسلوا هلي ىلعنم بلك كركو لدا شوق لركو !(بيص) زل ريدز ديوك
 ريغ هدلحموي ند (ال) ر ديا قلعت عل منهراج ءاممد(ءارتما الد كليا كش
 هنيراغاكت كوخ ىالع ىك" يديم حراشوليا لج هسنخ ىنن ردعسا هنساشعم
 5 .راكشو ديض كبت وك« توسرإلا وك لز وك هن يق ( تءلوؤص#) ردد ول تحاح

 هن هعج ةوإ هدب هسلوا قربك عج الثمدعرد ةؤل ىددعر بت رد ذك ندر دبا دصت

 تقلا ىحد ةدوهع نددتاذ جو »+ ردةول روظ# هلو وب هدنا نكلةلوا عنام

 ارتمادع اردُس وجه. زوراهجال دهسباراكش هدملاعْ ل دصت(هجرت) رولوا شاوي

 مل د ل م ع

 : ءاوسلا ىلخ ىف هلباىدتده هيذنالءانلادخالا قو
 هلي رق رذكعدىدلبا عوزبشو ادا (اددت) فوكرازاب نعيدحا مون (ندجالا)

 لواىرلكوكى اجت قلاخ هكردسبسنا عوربش هنانمدةنوكرازان( تدب وص لس
 قوكرازاب هجركا هكمريدرهق د ىدنلو ا ترانا هدلوا تنيدكيدليا قلم دوك
 هنره نانلوا ادتنا هدنا هسزولك كت ار هننوكىيِدَرَد كنآنكلردسمناعورش
 كناعم ات يوود# ردراشمزان هيرمتلانولدر دااحج هاى او مات نسج هنيرولوا
 لاوس ركانهب رديل لد كتءامج نالوا يهاذ هينغيدتلوا قلخ مدقم نددسُز
 ةكرد ولئرب,ن درلنا اود د ىرغاواراتعا قصو تدعو مدت :وك تدشلكم مسرد

 تركو تن د>اوهكردئزاشا هب ىلاغت وج ت*<+تاذهدانن ماا قوكح ترس

 هلع فزوك نينا ةركض هن د»| هيي قوكن ازابم دءدون داكذريتعمه دنا

 «هسوؤ:زلوقعملاعىدانالثو عردأد م هنزثكر هوهط كرولا تراشا هن دجاو
 1 دس حر دع وصلا دس ماا دهم
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 اللاح ىفاطل كناكملد ازارتحا ندناهح (هجم) ردا

 دعم د كح

 ريبكوأ دور دام ىدرغم رلهعوةنالواىبوص(ل اهم ) رديدض كيادش (ءاغر) ١

 هللا هلدهعم عدمت ( ءازغ )رد هتسانعم لقاع هب تنرا هللار هددت ضعنأ

 عه

 : يعاقب لحال ءانذىلخ + اهءانفن افا دلا نمزرد ) رخآ قطن)

 دضاكى دع لدو>وم هلبا 5-36 انف١ ئكماكرد شد كواوناق هلي ارتسك (ءانق)

 الك انف فاينل قاب ترشع ماهم
 ءانعب ةيورقماهتحارو د هرو دن ه7 دز باو غو

 لوا(دار لأم قاقنالو (ةرو دك ) شعت ل ا

 هيوبو ر د-طوب ىه هنن ىشباسأ او طول هلر دكا ىساواصلاخو ىفاص كنامشد

 ٠ (هحجرت) ٠ ارديهديىج ةوارضم هن ىسهصتن كدكسم نالوا
 . ادعم حزتمم هلدعت درد ئدحار ىافش ديب ردنرددكدردّذ ول آى وعهد ىافص

 *« :ءالبو همعت نالاحمو ديب ءاحرو دش نالاح ىه ديب (رخآ قطن)

 ىدتلنق هنئتوداربا ى 6 ةملاعم ظفاوئاوا راشعاىرادةمهغوقددعتم

 "كررلخرل زارا ن دئررب كردت ابعت ذلاح قيادات ء نم صالخ ) ى كىمج كعج

 ,ىرب هشنلرق عون ىكا ردر هغوةزارب اوك ىسكنا هك لاح تءسوهباتجزو

 ' (هحرت) ردّسذاو تعجز هتملا قد ىرخ ا عون هسنا تدعذ

 البواد وس ريب تمعن ندع واد ىريندهعاخ 98 هلتدش ىعئر ددكما اند تلاس

 7 ءازعلا هتلر هذلاهناح ع اماذاسيدالاقذاط ا ىثلاو

 نالوافوضوم هلبافاصوا اود( نضمةبتتنإ)ر دتصصن هلي رب اريصت د زعت هكر دريص
 تنانخ هد.اماو دهعاكا زاك ورزك اهكرد هتنكتلوا لقا هذتداوا م واعماءئد

 هلرلنا فوخ الد رزانا تئامشاكاا تااع لوادكر دبات مزالمهباضرو ريص يسر ذيأ

 نايويرالا هتننكاا <53 اح بد د دارب (هجرت) نوساوا تقضتم

 ءاعد ةرضد تالا ىف دع قاف ةلمتللانا دب اودريب دتتهيلق ل يلعر دبا هلئاريص
 ه:فانعم ىوقو نيم (ءامص) سشاط( هزدجد) ناك زور هد داح ئكد همه (ةلم)

 (هجرت)“ ' ردي'اسع ند هجرت (تيبةمالخإ ر ذو

 اكراريد ىف ند رمح هلبازيصتدش دع ندنارود هلزانرن اكبهستيا لوزترك
 ءاواللاو ميعتلا مودي نسل 5 نايالع ءالملاب اع

 هر هر (ل اود ل أم)ر دهس ىتدءاوأب ولف تانغ دن رو ءأ ولن (ءاوأ د

 هنوالع رووعم هل: رورس هنر دقول ماود ىد ةداولبو هدامثد ميعن دكمرولد هلبا

 ىف



 0 اع

 قومرلي داوارا عشري | هعادتايح.

 (نخ اقطن)
 اهاوساجوز نيلطاو دهب انالث ايدلا قلط

 هانز نداندوب رديئتؤم كئاندا نالوا هنسانعمب رقارديناف ملاعون (امئد)
 .دوخاوةيردو سمس ىئتاافوسو عينه دتريسو قلابرل دو ئسدةدتروص قغلواريبعت

 ةكملؤا ندنمهح كَءر وك هلو وص نولأخ هدن 'رالاثمل اعدد وهشو فشكت بارا ا

 هدمال فرح ىيدنروك هدمتروص هتبب نالوا شي رقنانز لبا هريما ترضح
 هنزوءد هر دكعد كددرف ىدضهكر دةغج ( وز) نيعملاهللاءاش نار دكركه سلك
 (هج 2( ىدلوا عياش هدئنؤمهجْؤزو هدرك. ذم حي وز هركص نكل ه«يرارب دجحد

 الد تنا قءاطت ىرهد سورع هللا قالط هس

 افورب راب فرحا لك ب وديا لري ىلا ون

 اهاتا٠ نءمىلابال د* ءوس هحوراما

 ام لأم) ردكم دز ةروةوزع اصيب هنسكى عي «زاياةالام(ىلاسال)

 هسلاذا درع هك انمونابر ةهنب دنكم يكر هورد نياخو ىلهاهشس قالخاووخ دب

 (هحيرث) ٠ ردتروعربةيوروشاةفجزايافوخ
 ر د هر احم نلبا قلم هل ةلخ ءوس

 انآ نارازهلواردقو ىف وح هسرولك ميك

 اهاهدهتاوهنم دهب  اهائمتلاناذاو

 (هجرت) ردهم ىد رغمر دعج هم ءانعمرلوزرا (انم)

 رديا ضارعا لوا ن دنا هن ديا عفدنيسوزرآ

 اهتشارلبا ىتءي هنيسهولجرخأ صخش
 (رخقطن)

 اهامد كيرا اذانمدتناو دع اههمحو كريغلا.ثدلا وثاعان

 دنك أت نو هلغلوا باوج هفو ذم مس ى فان عرصمي دبات ءارام هدم (ترا)

 كسمولعم ناعم بلاطدي الدي لواو ىقساع هيابد ىا (لاق لام ) دولو تح

 ضارعا ندئسهتبلا َقيقَت ردهرهنسكى ريغ 0 كنا هكوساؤا

 (هجرت) ١ نيضرولوا مدان هلتبحمو ليماك | فرت رتسوك ى ساق بو دبا

 ايند قشاع ىارد هديريغ ىز وكك نايند وج
 اديشىان دنس هةردنو دزودرريو لا تمادن



 ندياربخ أت هراثر او بويايا فرص فورعم ىردقهيهسز الرو ءارثاسو ةاكز هلا :

 (هجرت) ردراكد رباب هنسكأ/

 انو

 هلكأ ى ىبس هلئريصتروف تودبا سه مولع

 اناد هلا نادان م هلؤا نباربدكئيسرؤلس

 ءانع هلتاتعلا اذ نك د امو نان دولا تبداعاام) نموا

 ىئعس هك داذ وة سدح تليد ” نكمن ذقاذلوا قمتم طخ رلرجل (بتعتسا)

 هلق( امع) روشلمق ع ناك ان ةيورمخر د هن ذاح ةلرل دك رح(ناث دحر دك ذردينا

 1 تقشم

 ندناروذها اودحه سس ىراوا هنوردعاد م 1

 انوك ىدانا ةاوادم ىغاد ه:ةءفا غادىدوق

 اة نس د

 ءاسا لقد "لاقملا تان نم دع قدح مادعالا ّى ةلانىرربو

 لجر هديولو 00 )ردكميدر ديارقحو روخ.هللا همم دقت (ىدزب)
 دو نى 0 رعشة صالخ ) كِلَونوكه كر د ءاسإ هل ءارك(* اسا) رداع
 حاصلا لاملا من)تكر ردنو كنا رودبد ردتءاساىتد هسلنا تناداهدمالكدب رديا

 رمفلا ا ذكي هدو هللا ء ءزكوشات مط هدار ف رعو يف ىدأر و. (ملاصلالرلل

 (هجرت) هللاءاش نار دكركه ساكى جي درو « ىرريرارحالاد

 د ردباروخ هشر ود قاةوانرود ىل 0 ْ

 ازمتسال هارب داطخ هسلوا ناودض#ىروس

 (رخآ قطن)

 ءامحالا تممتيملآامتأ د تبع 7 تام نم سدل

 هكو لوا ىءهلج رد هلبااهدش ىضحواو هلبا نوكس ب ىف كم .راظفا(تيم)
 رداكد ت 5 هنسكن الو تحار هلنا توم (ثدب لأم) راريد هد هديسر أف
 كرادرب ددكر افاق وا نكلذي ردد راسم لبا لوضؤ دهب هنظ تايد كلب

 لما ب (اووَع نال قاونوم) هلذا كلواسوريس غي هلؤا تيمهدشسازا
 داره لها ن دنا « ردكءذ ردوا لطعم تيم ةدةةي قدح هتشادمأدا هغلوا

 هللا مركرعما تريضح ةض دو مهم ( ىلا نم تيملا حر ( هكر دلك د كيع) قغلوا

 يردك كه -اكءدار فرح هكررو.- + هل*ال توم توملا لبق لمذا ىو ديب ههجو

 (هحبرت)»  ىديازارروبيداشنا قوج قو ئبيول ن سح ماها
 ّْ امالكدهدرع نالو تحارب وحك ندا اعو

 هدر دمج 20
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 قاع هنلعف كدحت ىكلوا مول كلو أ ب رديم»اك تقونالؤاكددو رغنداتفا ١

 : نإ

 عول) رددز زوما ايست ةدلذو ثعنو (تأجنإ
 8 .ولظو ددَو دم ناهز فر ظ كن نوكأ

 بوس اهبويق ؛ نالوا ىلاثههستغ شرخ هغرلاطا(ل ملاح )ديا نمت.

 ْن نوكرب د رروتك ىرادقم نمولط ئنديتلا ا ةفاص با نوكري اكس

 دهاضرو هيا اش تمر وانو دمك وزو دطلااو ٌردةرزما تالنت 1

 لهآ ةفزالاثو ركش هرتعسوو تضخر نامّزودَب نولؤا نامتسف لاح ةقظو
 لكدرد هز ىشلان لددع هان رهزز امرواروز ريدهللا( ىاتز )رَدْكَر 1 قازانامتا
 هيابسالا نيس مزكل يذوب زكر دزعش غزوا اجو تدب 0 هنايرأ

 لوا ىذاز هقعءاطع ىكاق هب رهش تع 9 (هجرت)

 اطعا ردياتبلا ريثك هو لقلت هك َكنْشاَخِم
 (رخأ قطن

 ءارثلا نلت ىجشامرت او ديب . هلل 1 قرشمل عاشو

 ند هجيرت نعم صقل هب ردعياط ىكريخ(رخأ) هنسانعم بسك هدنوي( عانت
 ةحرت) ردزهاظ

 اما رغط زون رووا اس هنو رثرأ حض !

 امد تورئزسساطو ىس هنهصنروشنربا

 اا هنداعا هنثراوشل دع اعج لاومالا عمد عاسؤ)

 ىند ضرع هكردنو ما لاؤزو ليمىم هرعت لامهلام رذءعج كلام (لاوما)

 .ةكرددالؤاو جاوزادا صر ديعج كنظةلو دع خدادعاوكنادنعا(ىذاعا) رون د

 تمد( اقث) ردشاوادراق(م كلاو دع مدالواو مكحارزا نمنا) هد هع ا

 ] (هجرت) رذدلناقم كندا عتسكا قلقا
 ىناثد لامو] كطو ىسرديا عج ىد هت

 اتوغ رلهدبات وات لهانوك اف اريدك

 اوس للا رعل او دع را 2 5: ا

 شاد بحاص (ريصنإلرذطلُغ ندد ا ا لها كوسا نعم لع
 | بولوا تريصد بد اضو هنرحت لغا( ت تاب « لآم)ر دنوخا ديك ان( اسل) ى ذو

 1ع نولوأ ل هاج هلدا هدسك نذيا قافناو لك ١ هرزؤا' عرش هجوىلام
 ١

 هلدأ
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 هدنق» ى رايضعد نكدادل وبررإ سم يجب دلو اتاوول فرشا تاسنا عون هدتاذإ

 0 ىدلوادراد(لضا هلي ماعنالاك )

 ؛ ىاياريس ضدرانات سن ملف شمس

 ..افوورهم كرانازلوا هداف هناح

 ىف. داتا ظ
 ءالدلا فولد ولا نكلو دهبي لاب ةشمعملا بلطامو

 رثكاو نودسلواابو نوبساوا ن .ك يردك اولا تا كنه سنرب (ىنمت)

 ىد :دوع لابس تقو؛ هدنرعس *4دوعد بايشلا تيل والثموعردهدنال ا ىلاوعتدا

 ىربن دالوامالسا تايقرتك تن (تالماج تينعامو تينغتام) ةمانملا

 دك الو درال هدلاحر م د مدل دا ميدقنو نت نيرب ند.-و باسددهدامر ه

 رديموزل ياعم ثنؤم فراظ ىراكديد هعوة(واد) راش م روس .لماع هل دوعذم

 ددع ىذدب ش# .ىمدلح هرزوا هجو كد دلي ا ظن بحاح نبا ىبهيعاممتامزوم

 ندنسه مزال كنامد تأ .> (دارم موهغم) رديعج كولد جخ د(ع الد) رولوا ظفل

 نكلر داكد ريذباوصح هلنادزرا او ديماو هلدا ىعسو باط ساعم هأ نالوا 1

 اورمشش اف) ىعيلدااقلا رارب هلنرامعسول د كيلط بايرارئاس ىلط ولد قىدنسما|

 هحركااريز ديب لوا هرززاىجسهدرهاطظ تروضال اًميمادهْ راقب رش عا( اوغتناو

 هللا جس ن . 0 ردنأ اطع ىدراداىع كراس بأي را س دوو نلاعت ها بهاو '؛

 هللا (ناعداذا) اماىدرو- .(عادلا5 وءدبيجأ )هكر دش|يةروتسم د هللا تاسساو

 هلوبهللاةداع نكل « ردد ”ردق كايلاعت ىااخ ايشا دوبو (هّمكت) ىدابادنف
 نددلط سدد ردنا قام ركصن ديرو عط كدلط نددمع ىلايشا ضعي هكر ديراح

 رت ىبلط ع ُه هكردول كل كلب هفدآ اريزدي ردتوأتم تهالسه كك ل |

 ىمهصتن كل ىل اودح كنايشا مهو رديالاثتما «رحاهدبابسا تايئاكز رطبا

 ماسه لو هو نكل رداكد ما رص لد بلط هحركا آ* زعد ردءسدر 5 ٌكءعسو

 (هجرت) (نيلاطبلا بحال هللانا) راي ديدرولوارمسيم هرلبلاط هن يك ١
 اناح باط طرش لكد نود ىنعهدشدعت

 الومروت ةوكك نت كندي اسهل تينف
 ءامليلقو : محب كم د اموواموب اهئ لع

 35 رلرب دهن ادعم ىمولط كذرظرههدئنزو لعف(أ الم)رد هضسن ىتد(اهأ العد

 ك 4م



 ل 3_3

 لارا ىدتيا هيامقع تدب لها سنار, توج

 اقع ندملاعىاخ ىدلوار هاظ هتع . لأ

 (رخآ قطن)
 ءاوبس نب هد وهعوابصلا ب ر دذ* ءاقو نهلاغ نه و دعد

 ديسرداوه هسز 9 تكرحرددايهدئنغل سرئرارب دى د لد هكراكز ور( خب د١

 (ايص) 1 0 1 هلع فج هكرب دهدةةاومح رم ف» رش

 يرحس هدمابإ ىتيدلوا ربارب زورو بشدك راي ديد نكلردحير .ناكن دقرمشم
 (هجرت) ردشيمن دةجرت ( ن٠ لص#)رد راكز ورنالوا نازو ندولبق

 افوهدن دمعردةويهكروا نكر تكنانز لوش
 اسصدأب د رو* :ا وناصر هللد معك رانا

 ءالخ ءافولا نم منيب وام. دع هنريجال كبل نرسببكي ْ

 رودي حالصا ىنارقدلاب م(نربج) ع ةراز والا ني سرعسك (نرسكي)
 كرانواخ لوا( تدب ىانعم ( رددن_ءانعم ىلاخ ردصم ( ءالخ ردكمتد

 رازأب اريج ىرمسكل وا بو ديا بييطتو حالصاءركصرارربت يلق هكر دن دنرل  هاخ
 ىبلق هكروزلوا رمق ندتيسن هبلق ىريسك(هتكن) رديلاخ ندافو ىرايلق كلنا
 وتو ارزدعر دةلوا فدطلو ق.قرو ندور هش هجو ىدلدا هميشت هب هيشاش

 ا ةايتس ار هدهسره لوا ردنا شامت هدنكترب كة ةورظمدكر دندن ةاطل

 دل نيلطيتكم كناٍبو دنا لو .5ىبولعم تروص ىو كااع كل ذكزمملوا

 ةيدافص نافاص هنيسو ماجد نام بولوا ىسنريب كنر ىاغدر(تددإ) ردرل عد

 دهب ردراصقأب ىرلأت .دو لقع كرانواندكردشلك هدرثا ( هنتكت) مانا ضخيسلال|

 لوبةه:مابقمدىهزبنز ىما هكردهدصت كترلةداهش كلاجر ىتد ىراد داهُش

 رل سه هذ برت هن الضو مود هدضيح تهوو ردن ١ دنراإةع ناصقن ىراد د اوا

 م ىبدعت (رهيتالا ظح لثمركذللو) ردي درا دنا دةنىخدول

 ثاريم هلو ظنه .زرو:ةوز عل رانواخاذه عمرول ا ىغصن كم كادنر :ككرا جيد

 رولا ىرهم ىشندو 0مم نالوا ككرا نككىدنا در ف ءاظتممزلا

 دهير دلك لاك ل ها هدنانز هكهسراريدركا راب ديد ولون ةاواسمولبا رايتءاوت
 ىخد هدلادباو تاياو هت ىلاثماز هو دعةعبارو تا رهاط حاوزاو همطافو يسم
 قالخا هدياتر ناس هكر ريدهدْماوج سد #ردشملواتناث' هلرثا ىكدياراو نانز

 تيدي

 هسحول ردعقاو هرزوا ترفوب هئسح قالخا هدئاذ م ناوهرزوا تراكم هس
 ا

 ؛ ©
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 ا ا سجل نوما راك 'زاوقن هذ هّنس .قللا| 2

 ١ تالد“ ىنىدارملا م يم نم نزلا دمع 0101100110 ْ

 أ ىنىرتنع فزاع ا هيزاعم ىف ئريعشللا ددع ن حاد حو ديب هذ رطريما ْ

 اراكوةةدصكراو - وأو الب دروت بسام لادا ناين ستور

 | نما ديب ريالا جتكاذنما ةداطلك ىث دينو اكناضمر بؤ.ناوا لوةهرزوا قلواأ

 نينموملا ريما ترمض> 3 قدر اودوهلد .ارهزو ىدلا لقرب هنودلا هددخوك مذ 2

 هك وا ى دانا بريش نيرلثان كرام هلق لوا نكر ديل ان را 3غ

 لقرب هب هيهيؤاعف خذ حاختو هي قدلب اا. كلحر 1 اتمند هيرض لأ هدئرؤ ره

 انظر دوز ع هدرضح هندواذود# ىذلبأ رع بواكث سار 0 داق ىدلاض

 بنتا هنري ثول زامت ىفاؤرع هل مدمس لاهعم ادكىدلن ادهش قامكو مان خرا
 ” دعح ىلغا ىسح ماما ىد يع لذا)ى دش ]ا لاسرا

 ىذلما تاكو فويلز هز هل هاوعا نغشد هدنخرأل ىللارديز 5 كل 5 ن ثنع -

 نديادنجش ى سحب ترضخ قوكاروم اى ةمسر , شتا دال ركن د(افجرإو)

 هك ذي ذغسن درع كك :غ شفر كسع نجد د داو نو لمعان ع نوما ى دن رش

 كفاما ىنا نواو دي ىذيا ىلاو ندتذرط كديزيدابز نب هلبا دنع هدفارطا لوإ

 هدئسهلالس نيس ترضخ قئد زوةط ردرانو نيدح نس ىلع هكى حا
 لفاو را ىرااؤر قخلوا مست هديرلثافو كس ةلجرذي رالغوا كني رب رب

 :كثمروس ىذا ماما اريزر كابا توكس نالؤاىلؤ هدرا ليون ةكريذ ىذمبم
 ىذد ىدلبا تئامص بوذتا لاب ندومشلوب م علا مس ىلاعتوع هناه كرلنا

 سمرات اى تعقل تادؤفائالطرا اسوم ع اظاثن ولن بوري د.دءلول ى ادمل

 اناوخا)هد سهعقو لج ةكر قش وربما ترحيل خب عنم ن دعس

 نَعلُو بس ىديدرلد دوا ىئتا زعرزؤأ مرن نع زاشا دنرو مزن ىدرو- (اةملعاو غب

 ! ( هجر روثلوا داري 2 ا هكاكى ند ىرلل عقاوز د اور نيش

 هب
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 ,رخركسع - نيا نود نارا تك اكن ةيراتب ا ندطقلاف/ |
 هليديدو ىدئكراغ هكردبا تآور ن ذدانر ن . هللا دبع قرا مامادج ىدلتا

 ٌكمالَسلاَو ةالصلا هءلعريمغس هدير 1و اثد هللاؤ ىدتكخ هردرضد هنو

 اكل قزلزسةكهلقا موللعم «زذنا هنرتؤالتنائرس ىلاعت هللاءرد.سهحوز
 مهديأ تراست هنيظطع اوت نير دنا تخلاطا هزازس وا ةسختؤيزنمر ذي اتعاطا

 هوم ةراةرمصل هد رد ةنسىجتلازوؤا ندهن دمى د ىلغ ترمضتحوو ىديذ

 هبقشمتب ىنم ركد كن هزخالا ىداع هد12 مانناحلتج ني رك حرف كا تولوا

 ندا لق قا ةكماوع سيبو ندهرشيم# ةرمشعةهزلد ران راش هن ,هيراذ نى كح

 حراش + ىدتدا كلث> تغاسرب ردشاوا دراي رشات دحوو د رايد

 نوت رطاع كنا.بؤقديا توعد ىتاريما تريد هكرذدبا لقت قرا

 بولكم السلاو ةالصلا هيلعربمغيب نكر ديا محسن هدماكُ ءاندا نب هلكتس نوري
 ماط نسرد هدئدب ثنا قح نيسردباهاقسهلكلاو هب اقسدي ىلع نس كيد داك
 3 2 . دمو رت ىلا ةقو لاذج تولك هل رطاخ ةدك ديد قدا قدروع نيسواوا

 مان غامسلا ىقداؤن دوُسَو د هند دزاكنازوم رح نتو رو زب عادتك تودشاذحو قل

 كنا قد نينمؤملا ريما ىدروة ؟هريما ترض بول ا ىكلقو لتقالف اء دل
 ندبأ تتناحهاو ندا تناعاهزسهدقدروم تداور قب دح ىجددلؤا ىغهح لتاق

 كاهن وسَود هنرزؤا تون وق هشوأف ىت ن دنرهقوند رديمكلمهخج ىسفلجخ

 نرؤأ هلناقوا هل مسير دنتكن الؤا هديرل ب ناو م ىند ب هحلطو وهب ىدلؤا

 كناهشتاع# ىدلياىلتق ىفوانم عرش هدنا جد.ئد# ىلغواؤو ىدلباددهش

 هلال لوا ديا راشأيا لخنا نمانل بوديا هلظفاسم ىمنل بقهسض ب قامت
 ىتذ ىرب تةعرد هدكد سود ىرن ىدنلوا عظق لاددغ نع تدرللا نالؤا
 كباب رثن دكلركس ىف هود بؤذيا نهاريما ترضخ تبقاغرلبدموق ىلاخ نولا

 ريمأ تزمضحو « راربد لج ةعقز نوسكتا هي هغقوؤو ديب ىذاؤا مزوتموكشغ

 اس سسسسلا

 « قديد( كلف ) ىذه شت اعرظط دروس (هشتاعان كل هللا ازغغ)ه داع السؤلا هتشناع

 تما هذ همت 3ك نوا رط داأ لاشوأ- 'هر هس دم ةلبأ مم ركتو ميظهت شو

 ىدلوا هئاؤر هي هفوك بودياىلاو هيهرضن ى داعب ةثلادنع مقدار :عنوديأ

 هلك دنرخاؤا لاد فرخ ةكر دنيغضاءققو حد ىيرب كناغج نال (هننا لها)

 فرحو هدمال فرح هكرد لوا عقاو ق ذاهتش كزاسغ هده عقوؤل ويت[ ناردكر
 اقجويو عزوتلوا دان ىرات داهش ليدي نب هللا دبتعو هيناعنب يئانه ىحد هذعم

 ث/747 كتلك“

 ىد
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 بولوا ناب هدقدلوافثاؤ هلاسهبو اعمىدلب | لاسرا هننرري كيهيوانعم همايش ند |||

 ىنا هللا ةغيلخ تندد هذك ديد نيسهديأ لاس رااكت بو دياذخ ا ىد.رالت :اهكنامعأ]|

 ىديد مدياهلم ىخ د هدَموَو ' يدلي لى امهعىلاعتو 3 بو.مزول بسال ٍ

 5 ردكع د ردحاتحت هن هنود :ردلكد قوم ىلتاق ا تيعج قعنال ا

 ىضدني ىلثقكنامع ىدإ ماس وكب وديان ىسادعا ئنمالكو كناضترم |
 أطخ ضخ ع ندسوب «راي ديدردكع د مدردبأ 9 يعجل ؛

 بولوا نادركوز نديلع ترض د ريبزو هبطو روثاوا هدافا هداب فرح ىئيدلوا ١

 ريهكيد : كب ديد بولد ا نامي بول . ىناطت هدنكيدلك هن اع هدقرلشأب هكمروا ا

 كيج هلدا ىلع ىرب ندمرلن واخ مب : ةكر دعو وسم ب ندمال.سلاو ةناصاا هبل :

 ىسهشنأع ىا٠ نسيراو هنأ ون 1 ا جس ادي ردك هسا 0

 هن هس .دمبوروك ىف هماول دمحم نيسر دبا لع هلكنا مرز ا دغاكاكس نب نيسهديا

 ريب زو هملطو ىلعتريض> هدكد ابا ضرع اركب ادصا ىلا تروصو تادوع 00

 طح مد بوتان ى ىد نائعع ريفا كئسبوتةكموب تام هكيدروس

 راسو هفوكو هرمهيو تعاصب نانلول دنا ن درم دجراي دلغاط بادارنا 50

 ناممع نووك ىلا قرق بويلنأهرم هام ىفامعةناخ تد اكش ىلها ناكن درل بالو ْ

 نوأ كنهخاىذ د ىدياهنس شت رووان ديرعءشدك اس لوا ىدلاةروص+ ْ

 كم

77 
 ا ميسم > دو

 ىلءرأ رايدروتك اعم ىنو- ةكدو قمهودو ىالع بواك هنا اره كن فيا دعس

ً“ 

 تروح هضاوا مولعم ىعيدلواى طخ كياو ه هركص ىدايا هيا نيجوت در دلكد

 نيإسم تع اجو هياحرتاسةركصو هحلطا دبا ىيكىيدلو ادهش فوك ىتركس

 ناو ره نكتحاموك ىلئاق كناانيعم دنراكد لبا تعببولةفالخ هي ىلع ترض

 بو دبأ سرع ىدش لوا هب هُثداعو رارق هددكمورارف بروتك هلاوإةدربطرب

 ني لوس بو دايلزع ني رباع لاسرد لتر ةجو كوبا
 كي دريل رش هب ىلع ترمض> بو ديا هل .دو ساو عد ناقد يمس قدار 5هنامع

 ئديشطبالزعى نر مينائح دك للامر اسكناوعو ناورمو هشناعولباقافتا

 ىراباكك ال لو! هدقدراو هرهت مان بأوحهدينزو بكو كو راب دانا جوت هن هرمصت

 ريبز نبا ىدليا داره تدوع بولد ىدش مروع ويد نيس هيادا ن كولي
 هيب ليوحت هحالص ىداسفورىلاعت قح هلكماو لدَس ياسا

 ىلع تريض> دبع راد دانا تنال هد و لاضصيا هي هرم تنقاع هركصن دعازن هضأ

 لع ثترض»و راب دانا جارخا قينح نب ناميع نالوا يك اح هرمدب ندئفرط

 فك 8



 |تمئمسس 0

 ءافثكا هرفامب نيقاغو ب : ىفنالةدخا نغ تينغناؤ
 بنا هلياهغيصوبو#ب رولوا كد مسنلق ب ئاغهلباهيطرشش نار دلوه# (ثديغ)

 بئاغ رارتخا ىل نيركا (مظن موهمم) ردناهداغانغيدملوا ىرانتخا قلوا
 5 1 كالا ه فاك يم امخح امن ,وةعبودياتوادعاكب مسلوارودندتشود ٍن وتلف

 هكلبو ردقيال ندن هنا قءوب ىدياهرؤرضل اب ىديع كن كريد لا

 ( ةجرت) 0-2 ىحدهثييع

 رولدا تاج نعش دن دنزبب رك مم هلوأش

 اكيددتبوةعدضةرولوا ىودتد هرذ نعي
 ءاغااسانلا نم جلاد د ىلوتنلالهاس از اماذا

 نكحيردكعدىرادك اسكن هناخ(تد لها) ردكعد سالز ةدنوا (ىأرإ

 ميرهطيو تمبلا لها سجرلا ,كتع بهذيل ةلئادبرب امتا) تدنلا لها اقلطم
 هكر دمت ارب نيلسوب دانه مالانو قم نالوا داره ةدئس م عركذنأ !(اريهطت

 ةالصأ] مهيلعو هيلع ةسلالَسر ةهلاسر ءتاغوز توبةصسة ماما خد ىراستر

 لاخترا هيابقع ندايئد ىسير كيل هاما رمةصالخ ذه رديرابانج ةيصقلاو
 قوحه دنس كناداوب «رروسوبدىداناروهظرلاةج هب لها ندملخ هدك دلما

 دئاوف ضع هرزوا ىجيدلوا لثاف لضاف ىددسم هلدراوعردشلواحردنم عيافو

 نب نا مع نيرونلا ىذ ترضح هكاتقو ( لج ةعقو)روذلواريكذ تالادحا لدعم
 ةيجتول هئياب ,رذا يدم ىدالدتم وكح هدةداواهد سر تفالخ تيونهنافع

 هنفرط حسو لظانأي .-اىتدرانابولواادررقتتناتم هلدقو دادتماو وديا
 ىراؤاؤذط ياخ ردن هل رادهجرلب داشاب هغلوا لاغغاشيرب ,تماوهلباناليم

 دنغم ثوتلوا ريرحت هما هيش : ةدكدلبا تاكشندح رس ىلا نبا ى راك اح

 هنسكز ويدي راركت ىدليا لتق ق> ريغب ىب رب كتاكش ىريغ ندنغيدلوا
 ةدنتنا رع ىد مهنع هللا در هثئاعو هملطو ىذا نآنحو تناكشن ولك

 نبل دبا ننيعترلزسى هذ سكرب هةناش هةموكح هدرمصم ىخ دناعع هجن ديا ماربا

 «.سانم دهم ن دنرالعوا ل ركبوا ت ترضح هدكد يد مر ديأ هيحؤلو فتيل

 1 دمحم ي ىداب ا ضماوزب ر خت هماندهعواضة ديل ةتاكأ نافع نزع اريصم بون روك

 .بؤر 50 كردرك هلع :رسهدنرزوإ هذ د رب مالع رب هدقدقرح لح يم حيوا ندهن دم

 لتقدلبا هليحهدقدراوهرمصم دمت دك دياو فو خذضراي داوي نغاكرب هدقد:لواذخا
 سدد هسرراو ميكر هو نيستهديارارقةدكراكه نو لاطبا ئدغاكى ءدنلا ب وديا

 هتلنأ
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 لمان دنت وج ىلاهعتسا ٌةملَعم دريشكتن كيني لب ةتهدنعضو لصا (بر) .:

 َت دؤلد رذدقرح هز رمصن الع ىن د ىوأوو جرد لوا اتم 7 رد 5 هد_بهذارا

 232 رادافو رداربقوح(لاقملأم)رلرب دردع»أ ىذرو سفخاو نانفؤكو
 (هجرت) ردقوت ىناودك برافو اتندرلنا نكل مدلن | افوهرلثانب ||

 كيل هدننو امو مدياافو هناران هت

 الهم دز وكاس تدرك امدروك

 ءاقللا قسام دولا قسو د قورامةدوملا نوع دب

 (فاذأم سد “ب اردنا ىهس هماودو رارعما هدئرلةس هدي'أف الم تو عب

 || ىرلتدومهدقدلوا لئاز ىرلت اه ال مرد هتفان اق ىران و دو هيلو عاطقن از او الم

 منح ئمادضو زيمر دئابأت هرزوان دب هكردشن وكرن فر( هتكل) نولوالئاز جد

 ىرا. ديد ك دعم ىكبا هكرابره عر د شاوا ل دة ديسر ندر هنزور ىلاثمإ شوكو
 أ هنسكن الف هكردراو صاخ لاصتارب هدنراحور كرلنا هدقدلواراجو د هنيراربرب
 هدنتقو تاقالمهتشا « زلريدردشلوا :ىروظتم .كنماو نالفو «ردشملارظن
 (هجرت) رولوا لئازهدتةراغمنامزدكرد : 0 ىرلوب راتنحم هند رارب رب كنان

 رديا ءادىفالؤالتسودهدكدروكىربزه

 ادارار دنا ن كع هخاوا روعهم نددديد

 ا ءالبلالزتاذاءادعاو دع موتعتدنغتسادا هالخا . :
 : :تمالعدكى الا هثهكهلبارمسك(الد)ر دكعد تسود ليلخ ىدرغمر دعج (ءالخا ٍ

 ىسلوا ىراث كتديكلف عاضواهليس هني ق لوزن هكودتسز ثداوخ <ردرقف ||
 نوعا يد -ةكسلا ىدوحو «ران ديدرد هللا ةعئدو تازيثأَت لوا هكردرغشم

 هلوزن رولا هسا فمرخ رد هزل شدو هن 6# ىدنلواريعت لدا الن ندنع 1

 ًادتيمهدتس ول ديمزاب ديد الد نإ وما قاضنا لكلا ىلع اعتق قح 4 ردعالم ْ

 اتغتشا هش .:ركا هتفئاط لقا (تد لوص#) ردكعدءاذعاو ءالخا مهردفوذحت ||

 زاولرو هدفت امال ئانا بو لئاشيزنم ركاب نكت ون ءراعت وله ا ززوكاللا :

 ظ نمكوخنا)ةكر دلك هدراركردرح ثريض راش ردزاثغك ا ذه عمور ذرل هنود

 ْ بوديا هفطالم اكسةدهقياضم تقو كشادنرقهدتقمة-ىءعي(ةدشلا ىف كاساو ||

 (هعجبرت) 0 نددت ميكن دبات ناعا

 كيل هم غيداوا نغةسماترو هردمراةسود

 الب رك هلم نواف لزان:ىزيرهر دماعد



 (هحرت) ردلا#قلواىرع ندردكو
 زولواىاصهلوا نوح ا ادخ ميكت بره

 اوس يح ئعشج زاؤا ىفاصردردكتم

 ءايملاو مركتلا ىيبقن ف د6 مي نم ادهبع تركنا اذا

 نكلوهي هنسانعمءانرقا برقا مصخضنيقي( ميجج) رد دنماقم نيج دكئاعب(دهع)
 زدلكد ديعب قلوا قطان سفن هدنون( سفن ) تسود نالوا ىمدل هاكت قا دصهدنول

 هكر ديسملوا ضيقنم كنسفن درا ث نالوا عيبق (ءايخ) كامنروكى تمظع (مركت)
 هدئاحصا تعاصناب رثكا نو جكنار ديكس ندع هلنانبج ردندناسنا صاوخ
 [|مميغت ىهدهاعم نالواهلهسو درب( ظن موه م) زاواايح هدئابرار وكو قسفو
 أ هاايحو مركمدعستت ىدنكم سلي ادام كدا تسكش ىناع ةناعي لوا عدد

 || لوا مريد ردازسان قلوا نكت دهعهيايح بحاص مي ركسب + مرولوب فاصصتا

 ءاووهل نسما قليلا ءوسو . دي ءاوداهاذ ةدارح لكو ,

 أ تءاثعم مي هلهذ (ءوسإ)رددر درثا نالوادد داب هكد راب ةليارمتك(تدارج )

 ةءصالخ) رد هلدنس مقءوسلا قاخمدهضسن ضعبر ديوخ لهض(قلخ )ردع |
 زولؤا ريذناود هلوا اداب ليا قباصا كثداوح ماهنس دكةجارج رهب(تد

 راببضعب (لي ذ) د دقوب ماسينلا هنيس هحيرج كنازلوا لئاز يرثا كي وج دياما
 ماتليالو دع مامتلا اهلنا:بسلا تاحارج (رعش) يرلكذ لبا تيسنهريما تريض>
 | تيبوو كريد ىدزري لضاف (هتكت) ردانش [ت وهل .موهغم كتب من اسأل رجام
 .ءايح ازهر درا ث ادا فال ةخادهير درمزكمت قالخ ا ليديا ريز ور دينيمدي هغلابم |

 نو كنا جراي دلي عي رصتويدر ردكم يد هدريصن قالخاوهدمالسإلا ةخ
 لأ هر_غارشعت رذو (مككالخااو:بح) مكراي درو. اياعتلا هيلع ىطصترمضح أ
 || ىلاشما (هّللا قليل لددمتال ) حدو.( هللا قالخاب اوةلتغ) ردطو سيم حد

 (هجرت) ٠ ندروبزم هدئالصفم هكردعظع ثح<رب قيفو ىني زالياد كةبفرطا
 رولوا شوخ لنا مديره بسائمرب تحارحره ْ

 اوذزكره اكاازادا قلخ ءوسر دض نم زن ٍْ

 | 0  ءافولاةمقديالزكلو دع قد 1تيند ابرد ظ
 عجول
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 هللا ىذر دما ندهيو مث ىارعش هكر دكر كهسلكه دن فرح هكهسرو درك |( هتكذ) ْ

 هدك ديد لئاز ةلاكمال معن لكو« لطاب هنا الخام خوش لكالأ (تدب) هدنرعشهنع |
 نكلوردت_سردلوا عرتدم كراش مرو ند هع هللا ذر نوءظمنب نع ا

 هدنرعش كريما تريضح ىناثعرصماه عمد رد را_ثاداعارتوويعر دلك د ىف

 ىدارم كريما ترضح هكزري د نكا دب رديفنع كدمو مم كلوا عربصم نالوا |
 رو:ههدنسو ىداشنا لرعشو هكر دبع قإط ءىدصق كدسااما ردن ويد ميعت

 (هجرت) ىدتمافا مالسا ب ايفرش | ٍِ

 قمعل : كناه ور داكد قا هناك

 اقيب رديواواىبيك كنا ىو ىدش

 ءاحالا سفلا ع نموفصدالو دج وغصت هلل ةدوهلكو

 تودنأ وع ىدر عت فرحو ف د ىله ْرِمه ىدياهلاهدئاصا قد رمش مسا (هللا)

 .هكرلن داناذا ريا هريثك هوو نب ريسغمو حارش هد دق اتّارلب كلنا ماتداهلبا ىلصا مالا

 [هالء د. انرمس هدئلص دكر دب رغم دلي رداكد ىلر ع درا همثو رداصغم هدانا

 هكرداواثد وم نالوا هّنن + ىدئلوالاخ دا فد رعت فرخو طائسا ريخا فلا ىديا |

 قءاريز ردنوعكلات بح هيايشا ةكرذبالزنت همة شره ىلاعت قح تبح ظ
 هكروتاواهدهاشمهدز ا قشعف دب رارولوا ى>اص 0 قلعت هيىلاعت ا

 ةكر د شع د نون ردي ت. اك | نو دياذغ تسود د نالكى م 12 كروبخم
 *«ىلق نفعشراندلا بح امو غاراد1 ا اذورا دا اذ لقا ىلءارايدرادح ىلعرما

 مكيدلي ليبقى يراراود كنس هل بق كناليل ىنءيدجاراندلا نكس نم بد نكلو |
 || نالوا نك اسهدراند لورا هكلب ردلكد نو جدلا معدوم هراددو مدحت راويد ظ

 ىبايثاضعب هكردندسسوت ةتدشا (ليذ) زدكعد زدنوجا قيحمناعببح |
 ردو فد رش * ىدصم ردررةم ناونو رخا هدلاسقت هلةبحمو مظعت هب ىلا عت قح |

 كنانلصو ىر الا كذاشمو العو هةءرش ةقرخ لسا ؤو تلف ناكراود وبلا
 'أ | هدرثا دوب زادت در لوا رغم ىلاطفم قزح رحاهلّددن تحك ند :!..ةنىراريق

 اطعئلاوث هدصس هركرب نوساضر هللا هسروا ىنلا كلسفرب لسمرب .هكردشك
 ىباةكر دل سقت هرك د | ىراتداع كنهيضوص نددببو د“ راش مرو روذلوا 1

 ىف ةررود هبحو هللا مركح ريما بانج ( تدب موغم) هلوا مامت ىاوث هددحب :

 قانصن دنرذك روتقو ندخله همت :اسناصةنهلوا ن و |ىلاعت قي قاتسود ا

 ىربن دال زملوا فاص تسحم نالوا مان ةعمست “ب ردصلاخو |



1 

 هغتمقلتسو دهدموق مكم دابا نظر درا ادن قو راتسود (مالكبا)
 أ هظحالمو در دراذافو زانؤ ىدلوا للقتقادصو ىدلزو ت توخاو ىد كذا

 ًأاذطو قدصو امقو زم نالوا هدززهاراو ىدلسكم دما نورا ةنسنكر كيلا
 هنقرط قلاغو حالصا كتل ىدرما هكديا ( هتكت) ىدلوااههؤ لسعضم ةيلكلان:

 ا كءكجود قدض هكر يد تديرغع ئالعوجر دشلوا عطقنم ابنا ا

 ظ ديةلواذانةتع ةدعالا عم نكلرا هلو كريد ظطحاح ءرد لوا قئاطم هلعالا سك

 د هكريد قددنم لضاف ا ردةاوا قداطم هش داقتعاك رد ركح كرد خد ماظنو

 ظ كراناهدقدلوا هلينردزاج ةدثلاثو ان ردتقست> 011 هلوا ىاقعم:
 ظ (هجبرت) وطلاب عا هثلاقودقوب تحجاسهمازلا هنا ليوأت نزال 3

 ْ اًخر ىدلؤا عطق:نواقدو قدض ىذملاف « « افدوزغمره وح ىدتكود ندملاعزكأ ١

 0 ءاعز هل سدل ردغلا ريشك دج ىددص ىلا نامزلا ىجلساو -

 ْ هدقلتْسوَد ىس كن هيعس هتسود قيدص نالوا ندهدص ردتتسسؤد(قيدضإل

 | قمري بو ديارسكى ايبود هع (دغ)زديغت لدا مزال قانرغوطو قلغنسار
 شراع هتاسودرب قب رادغراكزذر (نحم ىانعم) ردت اعرو ظفح (ءاعر
 ظ ردراو ىلع زاجم ءدنوب “ب ردكع د قول ىباج ىيراتسودو قو> ىَزدُع كت ذانا

 | لاعتوخ ندياهلاوح هدندنع ىلئاه لرعشو «زدلكد نامز ن دبا شرايساربز
 د : (هحتت) ردن دابق (لقبلا تهت نو

 .نامزو رود ىم ى دبا نيرق ران تعرب

 انتحوروج ته ئراف تباعد وترا هرطاخ
 ءارتالو مو ديرقفالفدع ىع ءانغا ىدلا ىينغيس

 .برونديأ ىغتسم فان دن( مظن لأ ه) لام ترثك ىنعي راسو َت تور , (ءارث)

 ند هلياريبغق نراتن# تنحت تانرا ىعب ردياانعان دناهدامةب حد نيزك

 دهر هاؤغ ندرلذاامرق خدي نع ب اهو ن ديا هيون ىفآ ىديارا شل وا تغةتسم |

 (هجز) دياز دات باد هيراوزلاو مايد راو

 ىز تلا ردا انغاراكدرورب ع لوا ب هسا

 _ انغورفف تلاحز ا او امتادنوج معهن سد 1

 | "ربت سوائل دج :يسفادبا مادبا
 ردقوج ىلامعتسا هدرقفو هديرس هكتد_ث (سْون]كلهذؤشاو زان (ميءنإ
 [ردمودععرا ارهسا كده دملاو تدشوردو و ماودءدثاف معن جه(ل امو موهفم)

0 

 و
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 ل

 ١ ا دل 51 ىفرب ندَدس يا سايق ردكعد رونلفا نيدو ناش (نماشإا ا 1

 ٠ ندين دضمت امام (ءاشام) ردم دئازام هد( امال ردمهسانعت كيلي ا,مفنيدادقم | 5 ١
ٍ 

 ْ) هئيزوت ةدح الطصاو دع نبك ب 0 ام هلا | هلك هدتغلا كردي ما

 ردع - (هابسثا) رونلوا قالطأ.ه هضْودعمو 0 # وكل يح 1 ١

 | لكشا لكيش(بِلف) ري دد::اممديسر اف نابسلا كرا ةئسنرزكم ديبكا لمعت يدزفم» 0

 ْ لص يد كناوردةدننلا ئيسب همخ لوم كنابسنا هكر دول هرابرب ةهكا

 هقيقطاىف لديعبسص كب هّمطان نسهناب كين اويدعب 164 ديد ف وج نالوا ةديفرطا ْ

 ا | ىاتممما رش ديعو (بلتفتاك نان كرك ا 0-0 ناب ْ

 مم ذك يع من روغاوأ 0 كم 7 رعدشو د

 ا هارمه دي كب ئيدلفاى .وةكو لي دع كنا عير 'وةلوأ شايق هدقلشادلوا ش

 | ا«زدراو سايقمقوج نوما كلب ىراذقم راتب دم نولدا ةدنامز. ىراقدلوأ
 ازوثاب دري ادد ىراق د اواو راق رلوا لثاعو هنا شم, هس .رربكردراو لحم هصنو
 ا دعيج رداع دان ئلالدو تيسناكا لاس اهزدراو ليلدهركي 3 20 0

 1 ْ + هجرت (لديسبلقاا ىلا بلقلان ها راشعد هكر يلا ا

 ا : , ايانرتس قز ناو ايزل 1

 ١ 285 نوح هرب يريد ولدا هيبشدلا سايق ' 1

 1 اقلارك هسناواليلد هبل ادا بلق مب يك ْ
 ب رخاوعطق د عد

 ء 10 جرلا عطقتاو ف دصلا لقو دععاشالاو ةد 0 717 ندا

 ' ليدنم جسد ىرنوا# ردم لوو ت بروص لئديت قى ردغعولا بأ: سبنغلتا ْ

 |١ جدمدددعو هدانعمو نإلوا هلا تمم (تدوم) ريدوت دارا هدنولنهكر ديس ايف ْ

 ا هدقدلوا تيانو. ىوه ه.عوقو هيبلق ادشناردراو ىبناره كتي نكلر دنا 11

 ا ة#رودد بحو تء# هدقدلوب صالخ ندةتاقلعت راي ءاودوودادوو تدوماألا ٠

 [ندكشرب باق ىريع نذنويح بولت راذ كا قش واما ىعي باليل هيلقو ||

 | (ءاخا) راربد دن اعشو تزيجو هلو هر تسهم ىدو قسعاك | هبمنح هلو 6 ١
 ْ هدب دءوو كابوس ىرغوط (قدص) يعد ىدلوازن ,لقىبك بوخا قرشا دئرق

 [ردديسأ (جد) كيد. ىدل زواد ىدلسكا (عطقنا) قلوا تنردتويلي اهلك



 .دنزىرل + اذير فلوق عفنسنا رو(, وكيل فط هةية ت تي
 ئر. دقق ئدلوإ:موؤ< لغلفاىآوخ نفوذ نها خلد عقوددعس اعلم |
 غقاو-هلذ !ثاطخلإ قع نتا ةلمأ لزحأ يطا ذو خسف ضعت دكع داؤردانوا وقتا ا

 لهدا نتن عر هنقع كفي رش غالبا ثْرش انتو كاك( قوه كمظت) ربت شلاا ْ
 اريزاج م الواءايشا بوذا يشأ ل انتم هاك ابفواةدنلطا كدب كناق |
 تانج ةكملالوا لع لهارازبزتدرل هدر هلي لب هدندةذعطل ا ؛ىس فلك كتاف واخيوب ١

 هديزت بولا قري ذايوك يتلو لخملات قايؤمانال زهقت ةنوزلؤإلتصاو هفلتنلل ا

 كامب .قاسفل ندب رئت ”نمشناىدسف مهيوع 'كانعاوين مالو. خان |
 / 200 عن ظالم هةيست#ل كيس | + (ههير) ندع فيتو |
 در 1 1 . هليق ل دميتفوب هاعتابحاا ردد: ل 2 دوس ٠

 4 اي ا 0 وة 41 ! تس م ههنا ىلا / كي

 و .ةةغانيج ايكح يدر لهجوم كول: ديب هاو ل اماو (ق خامل العب نمقتألو
 ئكعأو اوان وذ تدلل رلز دا تت دالالا ئئ دسار قاعة راو( لازنملا حاز
 كن(ةانا) تو نيقص: ئمدفك (كانا)'ى ىدك نالوا ىلا تش بخ فكن يذلا

 الالغرد تان (ىدرأ) نو اربثكت(مار وكم و ننم شن دقاوا وسر قاكت ند
 0 و وتعل ه هكر لككد ئلاعاتمكتسلع/ نكح )ردكمد: يدلنا
 ناديا ىمدتكو هلبا تنم لدا لفاج (تنل ةضالخل)ر دز ؟ىراقرفر ذفّا نه

 ةنادتك أ آ لهاح 2ك لكاَعَو ملاع قوخارز * لك دعب ندثس قاو

 قالذخ طعم هدتاد عَن دي كاله ثقَش كناّل هاج لفات وادا نشأ ةبرك

 دياقع هكردت بدك لوا ل هاج نالوا 'ةثئاو دنع هكملؤا عولعم( همزال )ريش أد
 جرد 1ث ' كلا ىندملاءوةنطس قطدتتو طثازيشو هنا ريعصت ىل هيمالسا
 لد تما هد هناك اح تولع ى هيقظنمدءاؤ#ؤ هاب الف مولعه سوا

 اسرق هكرداكد دار ميمو ؛ ىنقي رط كااكتناو مال يرل ناوا حول هداس

 ايم وي م ىليضق لعد زا ددكي ةلغا مالا دعت اجى 2

 : نار لدغ 55 ,ارذكت هناذان هاواتسلخ يتم و 0 ل 4

 * انفا"كرالاغزشا. نما فنفكو مناك مد ا فيا نقرأ

 6 هاسشاو نيد اقول نمو لو وج هاش اموهاما ذأ لانا 00
 فاق نش لياذ ثلقلا غل إقلاؤ 2 6 خر ستر هدنعأ#

 (ساش)



 ْ ” ءادعا ملعلا لحال توله 00 ناك مقا ءرملا ه ةعقو

 : لربع هيعسل بيس هيلوا تخورف هرزوا قيالهجو هكر د اسهل شيرت

 )ع نم دداوب اقلطم نع نكل ردي دعبادو نالوا ةدعيادبود رديفايق هنماقم |

 ا هدادتنا هلنا نك ادو ردشإيا عضو كاش اوا كيا عضاورديشك هكرددم

 كريد خاتم بداصض رربد ردكم ادا هلكنا قيق 2 لفاردراو فالتجا

 | جرش فذ أ دنس ردو دئرع ندتماودم فورخ قلو او ةيهحا زنا هبا دلالات

 || تداع هدنرع نكل ردكم اذتنا:هللا نكاس هدنتغل مرزاو هك مدغم
 ة:بانعم عوأل :”(اه) زار دبا لفجدلا ةرمه ا.ضءنوخظما ءرمنوسكنا ردش ملا

 ١ نود و دع“ ئىدأ يهم رز عج (ادعا) ردنوحا انك أم يقدر ا[ هوب (ناك)

 ظ د هس ناكلام ءىّعا لكر دقق :).لوا عزمصم هدةضست نا دك

 ردكعد ىشنكر هاكر وأفا ن وا دارفا ةطاجا (لكأ.كاكوسو رادقم ردقرد
 0 بيسيج د ويسمح هرزوا ادعأ ) للعلا لها)

 كاش (تنقامءد) ردي ساه دصا كن له نالوا ىرا ضجه زلنا رديرل نمد

 هئلها ناف 2رعو , لع ٍنالهاع هسخول رد هيئبسأ كد داب كناهن . هتيشات ف يصح

 هّيسرلربرب لبهاجو ملاعزليد نوببولد رددنعتد كملاع لهاح (هتك) زدرازعشد

 هدسافالخ كن لهح الع د« ردقو هداع لها ترا دءاربز رلد دعد ردرامعثد

 يدري لن ىاود هرهتبسخ كينيط هيكل زاياتأشنن ةنرلتو ادع ىراة دلو

 تمص نلبي رش لع تولوا ونلاوز نادرا :!لهج نالوا ىولبلق ضم كرنناذكر ةينك
 هي هب سس ناك مزال قغلوا تماقا دج عزم الب ثم وير دئيولظم كنالعىرالوب

 تنم ئيرلأفا بججوم ىدح درب هكردكلبا ارجا' ىدح لوا هدنا ت توم

 لوا نوبسلوا ىاوسزه داي نيلس وانيت اوني رخو نيلواةدايقعو نوسغاو

 (همججرت) ردت عن نيعم دنطأب ع نكلو تهةنهدرهاظ د

 1 مدر هترولوا برن هلكت اكمدأ تور دلع

 ادغا لاطعغداع لدا هضرولوال اهج مغدن :

 3 .هايحا]لعلا لداو قوس سانا دجال ذيب نال د لعب قت ْ

 كودي .اعر هنقحو هظناحم ارم هدنوو قمقلاف مايق ىردضن م اكشن

 هيغل ىر دصمر د. _هةغبم ماكتس ( جبن لب ديد ردد انعمو ( ا 2

 د ىضد ضوع هروطظ اهرب كنا هكرديربغك نه مخسنرب لدن« ردكم دَتلط

 امد تا طيرتم ردءج (قوم) ردهنساتعم مال كو 3 هيون (اف) رولفا

 ف8

- 



 مسا

 كيالعا هلنأ ن نِي-ع .(ءايلع) ردكعد قاوصح هكرددا رم (تنا 0 ديس

 قدا دءامسشابولوا قوهحتو ده ردراناداملاع ىرانو الع درو اي ادا هدرز 1

 ارفنهليإامو نيطو» سكره نو ليارخا
 ٠ ءايلعو دوج اندست نآق دي .. بسن ىوذ نمر غب دنا ناو ا.

 كتبسن' هلثوف رنسك( بسن) رد هتسانعم بحاصوذ ىدرغم ردعج (ىدذ)

 أ ىهيلاع باتسنا نس ركأ(مظنموهغم) ز موا بسانم نادنج هلعذ د رديئتْوم
 دوداز رف هد لا كل سد نسر ديارغتهلرلنا ى تضرر

 : ردراورا هد نم ددل هد: طابورهاظو 7-0 هش رشةيلاءصاوخ رئاسواض-و

 || ٠2 نس كسيارايارخاةتركن دين هلا هوو. (هجت)
 انلع هليا دوح هدي_سنردمراختا هد

 ْ ءالدا ىدهتسا ع نأ ىدهلا ىلعديع ميجا لملاك 0 نبقفلاا

 قلياهداز ند,.كححإاوا هدّدغل (ليضن ردم! (الارش ع !اام)هدهضست ضع

 قلو ىاو كيولطم عد: «ءادةها (ىده) ردهدهسفن ءاييتلاب 5 تامستنلاو

 زدكعد اًعهار هكر دليل د ىدرةمر دعج(ءالدا)رولوا ند ىدعتمو مزال ه:سانعم

 هه لوا لعة«ردراعشان ءدداواىلاع ىردق كفي رش *ملع رمص# نالوا هذتشول

 ىعزردطت اسندر انءا هحرد هلشسناكأ هناسقت لئاضن رئاس د

 ردك د ىدهلا ىل_ءنونكمت» دي رديلواريخ كنزا فوذحم قاعتم كنىدهلا
 كنمالك (ىدبتسا نل)رد_ينان ريخ هكرذيأ ىلعت هنسدلك ءالداابو ىددنأ

 الع تياذه هكردنو<ا هتكتوبهروكهءىانث ريدقتىعدقت هرزؤا ىسهلك ءال دا

 لثالدرلن اورل هلواهددلط مام هرزوا بدا تءاغر رلذا هكردصو صم هدعاجرب

 ثيدحوريسفتءاطعدا سه ن دنا لع لها مف )ردتمكح لئاسوو تدادد

 هقفلاالاو ثيدحلاالا هلل غم نآءرقلا ىوس مولعلا لك (رعش شرا ني ددكر ديفا
 قدرط اًملطم ىععأ هتف هدلوا رمضءرروس هدانا ىلازعماما 5 نيدلاف

 هلكنا لاعا تادسةمو سون تاقآ قياهد هكيدروتلوا قالطا+:!ءترخآ
 هكروئلس هلع لوا اتبع تسافنو ايند تراقسو فروذتو راذتاو رولوا مولع

 هذئنيد-ملسو هياعدللا ىلص لاعرفنر دبا تاالداكا ى. هعرك (نيدلا فاوهقفتي ' وهمه ]

 لوط اهحرشف هصدا ملام نيع (ع)ردرلنا ىوةعمنانراو كرس ىقياقحو

 هنافرعباراررلو ا خا فرشورفن الد (هجرز)

 ؛ اناددث يم هباده هارىرب رهرزلوا هك

 هعدز



 ىنسلوا بتم هدرك ذل مالكه ةطاع* ا نالوا هديلج هرزوا ىسهداقا ىذر ٍِش ٠
 ةظحالم هكردمصتان(نكي) ردقول ى-هخادم هتومذم «خوقبج دارا عشا

 | رادبا دام ردالولاةعموت هلرطتمم امو نيط ردضب دكر دكوك ( لبصا )يددامزمغ
 هددوطسل ضمد« ردهدأم ندا نوكححت ندباناسادارذادوج ابر ديدامو

 دو فرشاكر د ثيد تيكسنباو ب ىكولع كلكو(فرش)  دمولصاف) |
 | (ام)ردكعد مولصأ فوذ ىربخ. بواوا ادعم (نيط) ردصوبصخ هرلاباعأ]

 نداح ىنمزمهود#ب ردهابم قرثكو هاوما َىِلَخ عجم هكردهوم يضصاردود[]
 | فرش ندنرالصا كزلنا ركا نس لأ مولي ردمةطتدا يعن دودمدنوو ردضوع

 سب *«ةبرار دبا ركن هلكنادت اشدور دوار ةدومرلنلو نود نذ نأب فلك بو] واىرل.لاع ||

 نيدلاق هسنلوا هظحالم ىرا هر دامو: نا دروهاج ىرل دمعي لصأ كراثا |[

 | هديناستا ركبت راو ندهعيزارصانعءىرك. دءامو نوط هدنول( هتكت) ردن دراما

 | (تايصنيميراىد مدآ ةنيط تر( عقر دهلرتبج نادا بلاغ هشن !هيااود |
 راثخ لعاف كايارووظ ندربصان عمم اسنات روصو هرظن هنسيسدق ثيدح |||
 ضب هكرونلوا هدهايسم ازيز. در دلكد با.عو ديعنهروكمتتردق كايلاسعت ||

 |ىيدم د ا زاد فدو هضدنالو رادودسو هه رار دبإ نوكت درومأج تاناويح

 ١ نكم قيلواراكنا ومو هليشفلا# هتداع درو دطردتكم قاوا ند بقوا
 | رهعم هكريدى ديم نيسحافالومو و دقو تاعقاو داو قالتاريز دب زدلكذ
 !١ ىر كدر امثددلو رب هد درب ن الون يم هدب هكرد# .ووس# ندع اج 4 َّك وةلاقداضو

 توالتوبويلب وع روس ن وك انوكمضقبط(دبمللاف سانا راكب ) هدكشو ||
 تاغ ىان ه ىدرريوريخ ند. فخ لاؤجاو ع ىدر دياداشنا ارعشو بوديل نأ ق '

 ذكر دالك دد.ءيود#ر ونلواىل-# ىلإ دىداباتافو هدةدراو هكا قسما ىدنأ َّ وس

 : هكر دربوظ م يب هلوا تراشا دهر هدام نالواهدهييطستك قداس ىءدق ثي دخ ||

 رولواد ءتسمدي فاويج حورمدقدرلو هنو كتض قرقات ندنرارقه درك ئفاطذ
 :قرتهةددعمداورج٠ دتكور ندنوكرووانكلردس رقت هجركا سا ون ليصانع
 المسد ردد ا.ةئمدا ءسادا رم ند(ني ف ! ءارواكتب ىخدمن هدأت زندنوك سف

 بديعتو رييعت ىلابعت ح ندةهج ونهم بهاد بك عفارو ضفاخ ده عفانو: راسم

 ارير ( ىدس تءتلخ ال يصب ا كءعنمام) ىدرواناظخ هلال شرطا

 ,(مجرت) ريد درددب اكن دانعمو ىيروءاؤهي دقو ترءءاسدسلبا |[
 هدناسنا لصازك فرش هسا رولوالةربعوت

1 . 7 3 

 عا تاكو ترش د يهيم ل 2 51 تيتو

 اا و ا يا سا حي يي وس تع شل ع
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 35 ردشغأوا ناش نديسُشكى هكر دوب «رهست ىدسفدأ اود هك ريدرُدل ىزارماما :

 رود.د ردام هكردانأ ما دع ىدما ماهم او هدناأ ىكصح مهوبا ىجذمالا

 5 هيت نالوا ءدءانكا ساّنلاةهد نمر وكت اوما ىجدكر ردهبسأ ىل.ضأ ا

 أرادقمو لكش كتهباشم نانلوادا رع ذنو ىعدقنوو دةلعتسهشس هلك افك ابق
 أ هسنلوا رظن هيانعم ركادسخوب دج ردنو ها ةدافاىشلوا صضوصخ هن رابتعا
 الهجرخ اهلااهي1 ١ ري رروس ىخدمد ءايلا فرح هدأ موتو دي روح توأف

 تعاج نالوا نا سنا دارفا تقية تدب ىانعميهج بالو مال سانا منادي بسناب
 ىرلاناد مدأ ىرلابلبك دس ولج هكردرربارب و ركب هنرفربرب دره اظ تذوبص
 : ىك ىدنكرب بوديا رفن ليسن قوفا نالوا ىراع نديدسح سي #رداوج
 (هحرثإا رداكدىراكل قاعد مو لماكل حر كغاكو ني هنءرزؤا سكن الوا

 .إا اوح للامدا هيمادحر دواواردامردب دجاريزر ديو ةككنس برت نانا هليا تووصول
 000 هلأ نادل ةاطدوتس : #  ةفوا سانتا

 ردكسد ةيعواالاأنلا تامماأم ىرب دةةرذدعضتم ىسانعمالا لواام(انا
 أهلا واو رتسكك هرزؤا ىرب زقترب_بكري_سغتاءوهرددتلق عج كماعو (ةامعفا)

 قدملاس عج (تاعدو2سم)هةلوار ديا هطاح!ةتاوأ عضو هك هنر هه نأ هكر دهر ظرزب

 قدي ةميدو ىف هنسترب هه ىذكرت عاديا ىردص ءردناكم مسأ عدو ع يدم
 .هكوددوخ امن داس تاسح نالوا ىدرغم راد عجم (باسح!)كام ربح هاما

 ردعج (ءطا) ردت ىمدل !ناسودادعتازسةراخقا كل دادجاوءاب[ناسنا
 اريز در داكد بجاو نكل د رد.مأدم ىعدقت ل ارح هلع ملواء .ركنءاياردباىذرغم

 رداكد مزال كايا صيصخت ىلادتبس نالوا عقاون هركت هدند_دع قيقحت لها
 .راقربط ىدغا رانا تدب موهكم رداكد صصخم دكى ك ( ةعاسلا قنا بكوك)

 اديب ماكقروص ناسا هلاهس رتهدرلتادهج روناوا تءيدو هرلثا «ةطذ هكزذ مسك
 هلس.دالوا لاكو. لضف هكردصوصخهرلاناب با>ادهرلرديا حارخا هئنب هدقدلوا
 نمريخ ىلجرلا] هسرلباسنتا تدش ءراذلا وك دالو !نكلر د معمسط تدرس

 هسخوإدجرد هتفاب تورث نداداب بفدكو د ثلوا بع ىبءربوهشماهصق (ةأزرملا
 ٍندنطالةخاو. جازتسا نر هغاسض لبد امورد» وكت دلو دكر د رقم هدددلط نف
 ْ 34 ( همر رولا دب

 ءاعا فرشار دريتعمم د فدا ب بع دع هنااا ىولول ةفطنردع داصرلر دام وح ا

 فيم

 «-2: هصسم

 ءاملاو نيطلاخ «نورخنان» دج فرش مهلصا نمو مهل كب نا

 ىنث *

 ري



 اك

 . ءاوح مالاو مد مهوب 00 ءاغك. ا لاثعلا ةَرجح نم"نسانلا : كا :

 اهتساوا نيعتمم د: :هذكعماس ووغمدكر دواي رعت مالو فلا هد( سانلا.| 0

 هكر دك د ىثكس ان عز ددا م ىةيق-كن هيناتا دارفا عسيجت هذنوب ردتراشا |
 ١ فرفذق ىنهزههرد سانا لسلالد ىظفل نانا ىل_صاور وان د خذ ع هدهسرأف

 ىعي «ردمزال ف ذح هللافد رعتمال هكريد فاثكن حاضر دنوذ<# نودا
 عدس انالا نولوا عج ىسكيأ هكر هكر ردلكد لدي نكل رديهاذ ه:ساوا لدين دن
 ش هكردكتض ثم دئامم ن - هلأ فانا هدر كراضعدو + ار ةزلاسب ىند

 هشام ع نم هكرلب دابا لالدكَما 227 سانلاو ةنللا نم سانلا رودصفف) ْ

 كرد اصيا ىنعيدج ساني اهرعست هجوم د سانا در ديادر ىريشةةز نكارولفا
 يب سأنو ززةزوك ه كردراة ساو بانتا هدو كن هيعمتهدنداماردكهروك :

 ردصستا دان هيعست ةحوو ىك( عادلا عدي مون)ر ذدكمم قلوا فقع ن ددسات |[
 ردراتيد (ىسانلا لوا سانلا لوا) ىكديدردنامسن ىتد ىونغا ضغنو راب ديد

 | قح هدنسةعرك(عوش لكق لاخ هللا ) هكر د انث هن دشانا وحق مدآ هد” وو ||
 اندسا ندمش 2 نوكاانغم تد نكزونلوا قآلطا ًءود : قاع ظ
 ظعو هلاهظع .قدلوا ق>الاه لدن ندوأو وا هجدءدنلم(ةوب) ىو 1

 ندعج- هدئزو لاعفا (انكا) رك فرو ترؤضاللا كك (لاثت) يكل قدوهطا هقدو

 ئواسمو لدم ىراكديد نس دكدؤفكى دوم
 ١ ردن هكرداناب (با) ىذكنالوا

 ؟ه كنا ىلاعت قلاخ هكردملوا كنهنناسنا ذارفاه ذتداهش اع وب( مدآ زوزت

 قا نددعاض لود كنا هكرديتولاشا كندا (اوح)ر شلي قاح ندقلاب ا

 كنا: هدهشقو تر وصاو -<-و كرد وى ةرقمذا فو رحددع (هتْكَن) ىدلوا 0

 هنثا كصح ام يحاص ىليصةةكةيافدنالدا هدلحوب رديثلث هكرديعل ضرب ||
 د رن ماما اما + ردزب مذا هكردولرو منش مرو همخلا دعو قدذاواهلاو- ١
 درقاد# مافادكرب دددنرعسفت (لاصاصن مناسنالانةنشبدقلإ) هدر 2< رويس د

 1 زازنفراز هم دةمن دم السلا هملع هلنأ جد مدان الوارم ثيلاوا هكر دلو ةنم ظ

 لوا هثناسناذا ارفا لاحر هير دلكد عام هنو دح كملاغ تناررؤيرا رو . ولا 1

 مداك ريد فاش كح نءامو رولو اىهتنه هصخش نالوا ىدارفا ل وا كعو

 الهلي ديدر دشتشم نول رالادااو وذ راكد يدواك ١ ىادغت هكردودشم ندتمدا|[]

 | كنيس كا هدقلوا:فرتطةمريغ دكرديمعا سءاااريز دي رداكد لون: 0#

 ردنا نرو ترورس) ىذ و ا رعت هكر دةيلع ىربو همك كرنب

 ىف ا
0 
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 نس هدزةح دادعتساىل .دانيع ءىادو نافرعلا هميم ةعبريشلا ةقيرطفإ
 قرر كرديادا دتساو حو تف بالكسا ندنالد ةأك ١ تيناحور هلسمس ىرلاظ

 ناكئشتلد ناسول هداس هلأ ب ريطستو مض دئاوف ضانو ب رب رحت حرش
 تلالدو قوس وبد كديا ريسادو حرشنم نيراردص كنوبن تن لها ناُماَع
 نواس تما سما نيرل سها هدنسةعهراضتساو هراشتسا هلرامرو. ريع ديرهتو هب رجح

 قيمت باح اد ىدنلوا تراسج هءادتءادج ناوكح هلدجوو# ناو هلع

 عقاومودي للاخ عضاوم د هكمدنم زان ندقيفولو قيثول بابراو دي قيقدتو
 (تم)2:ر روس حالصاةدزغرهن وع نديرلت اعتلا هاكن هلادماح تو مه ماخ 4 للز

 ىلو ىلع ترض ( هم دقم) حاملا اميرريخلا قذودهب حاتفتساو عورش تاو ىدلك
 راتفكل جشم ىلاوو لق هن هدنق ىراتةكدج رك كني رد انج هنهجو هبا مك
 هدئساوعد«راصخنا هت يكباروك ذمهدار فرحو «راكننا ىرايضعي بولد روك
 مسدها اوُش حرشو “© ىرشخز قبافو « ىهدنازيمو# هعالدلا جم هكرلد دلوأ

 ديبهبلا ف اضملاو فاضملا ف هيلع لوعي امو #لوطمتابباحربش لوعمودب ىحْر أ
 نالوارسم بش لراناك راسو ن ونظلا فدشكو دب .قايفو ناكلخ ناو

 .ىد:ل رطنو ثحلرتو هر ذح ندعي دصتهلغلوا ىرادوهشم كنهعلاطم نانرا

 ىالع درع هلكع د ىذت م فدرش ىحاصورغرر دهذيدا مَع راث دئاواكتا
 رديراعشا كد#ش ىذر فد رش ىرداربابو كلرهاطنت ىلع مساقلاونا ند هعيش

 © يد قفص كامب دددتمرا ىلاذؤمازوسرد لحركات مارب
 ترضح ْلرامم سغنا سن لؤارلث ديارظن ناعما هريماراكالد راعشان اوبد

 | ىذت مف رشه هّنم دخ ىو عجب هكدياش نكل زيا كشهد_:ةيدلوا كريما
 || دج نيعجا غييلعهللا ةجرديب را هلوا ناي اوزعاك | جد ئيداشناهدق دلوا ناقش
 بوناوانايعى دىلارعاانامحاو «ناس رادغل ن ديااضتقاةدالما ىانثا (هسنن)

 لأمور رن مهين يهز د ىاغش هن اراكتءانقةلازإ ارتحا ن دنا ظ أه دأب رش

 ليذابو عفايوم دئافو همه مانو هتكت حد ىدئاوف نالوا مزال ءركسوذجزبر قت يأ
 د بو دياريبعت هبارسصع ناسل هداس ند هنامشنم تاةاكت ورب دصت هلرلظةل لأ شمأ
 مظنرابتعاىبرثاو بو دبا هس رت ىب رثكاو نيعاضعي ند ند ةيحالط مجارتو
 هنادهلاو قيفوتلا لجوزع هلبا نك ىدنل ةراوازسةناغتلا هاكتش قئدد]موومغم
 966 ةياهنل اوةيادتلا ىف

 | فاالا قرح

 رووا ا“

 | ' سانلا
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 هلة مكحو ملعروبز هكمقظان سنرد سب عر درورب #تف اطاراخب كرت دص ضعي |
 موس ص ىدباتداعس مار هدب "دادعتسا ن يمحو كئالم كل رظدنم هلون شدارآ |

 هيلوا لحل افو ءو لع ةياربد هكل ك!عرهديرولوان] فه هدنددص لاك لها نالوا

 هد.دسر »هن سهعرذ قلزاق ةدالةشنادةكس س ةكملو رهو ع ناك مسدندج اركص ١

 (هيبحومّللام كريمات ريض ةكر ذناريحنوريكه قو هذ هدما5 ةرث ار ”اذابرثكا هنلوا ||

 .دمانا)هديط ويس عماج يح (ءاب ءانجلا معلا لعاو فر اوم سائئلاف) (ع) دروس |||
 هل_غاواروطسم قد رش ثي د ( ب بانلا تأأيلف ملعلادارا نكاجباب ىلغف مسا :؛

 د« هانءتيالو هاكرد لوابولوارع 11 -(اهبا اوأنم تودبلااوأو) هسا زهأأ|
 0 هنيرلتين احوز ضد ةوديعاصتلا ههاكرات تماماو دع داك و ْ

 هب نيلصاولا بوسعي ب نيمنملا ماما ب ني تسول ايا لوا بلس وذ هلمسف نإ واع

 ةحماف دب توسان جرادم جراد توهال حراعم ح راعدج نياماكلا ب دولظُم |[
 كلف بطقذي تدايس هر اد 8 صدي :تداضو:فدعم هعاح د تءالق ناتكح

 رادايض عمم «رمشإلا ديب ترض زارمهم ردةواضق همكم يضاف كفالخ ||
 03 ىلاغلا هللا دباب ارفصا تانج اوامدآ د تغالد رازئج ورش ديب تحاضف

 ىلعو « هيلو الوم الب هنهمجو هللا مرك ديم ت تاطملا دع نتسلاط ىلا ْن 5 لعأ]

 دئاشرع هر اودوكود د«ارواتدرد لثعو لعدشي دمى (ى ظذ) هلا برقي نفا]

 مالكى لع مالك هكبرلراعشا قيابقخ رابعدا ناهد كنيرلب انحدار دا ْ

 ىاغلب ل ىدقموا ترع ىايدصف ميس م هصمكج ىطتزرح ىدنر لاو امو لع

 ىواح ىرودجسم:ر دج دادصو ب هانا دمرب لمْشم ىروذطعم تن دا هدي ندا[
 تارا بئابجش دع ةبيكتوو تناعر تثانإ كتارع ) رظن) هكرد ةنيغسرب

 هذ اصوا ج ةزععماؤقرارمم امماوسول ةرغساول داع« تلاؤضاوؤلازلازكالا ظ
 ا كيداسمر دامرإ هكب غد نمش تاذ كنا ندم هلماس لسا هلال سر دقوضوم

 ِكن امص غصت ةئئايشروربب هلياد وح ءقرانيتا دوخي ى ركيدوددتلو مأو

 نو راعم فدصز 7 مداه هلض ولخ نايس انو هك رتسكتفاطا لات ماداب زغمود

 *ئىد ”ابيئاعد رم تدوم مشو دل داتا مسح انؤد# ىرثاتوغص يغرد قنا

 ىدعسو ىنانس قواخ ندز الخ نأ اونا «ىماركن و تس ةود كتم تاذابف

 مصور دغالا امه دج ةمرح يدجالا ةلزاامهظفح وي دجحا ديد سس ع! أمد
 | «يداذلا هلي يرب ندشتمرال ندوت هلماعلا: ىرب ره كَ ا روسالا |||

 لا نابز هتسكشدا بعلو ْ
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 رسسزلا سرلا دق عسل 1

 دع دو#د ويعم نالوا ميظع ىلع واهس انأ تايضف ركسود# ساسا تداعسده

 توف ندصدج جالو تيارود# تول ءدج هكر دصو ص هدوصسم دووم لوا
 الع نورد فداك ىتاهلاو تسارف مهر تقيقح ,ةرو وه هتارفا هادهو

 ليمكج :دورو ه2. دور دودج ردهدك-!دا تش اكن هناكح حاوراحاولاو

 دب هتسر هناج نايم ىداجتجا قاط ى اور قاطن هد. اب ىداقح ليصةعودج قيالخ
 هلبا ىهلا دست تانآ اًرصن تالا هدنرلتس ود تياده تمد ىفالم و ىهانمن اح و

 نأ ّيعاخ باصتتلاسر بان> ةصاخو د هءاملواواسنا ةىصز نالوادهب هتسكش
 لضذفا هعورذو هلوضاو هلا ىلعو هيلع دع قطض دج اد> ب وح تريضح

 ىدجما سدقاتايحلا نبع راشرمم ضيف سك تن. دب هكرد صو صنم هياياعتلا
 هداشك هيهموح ىم تماون دهب ىدمرسه ان تب انع هاكر دودج هداغتساو هضاغتسا

 ا هبده ىد هلا تااده بادكاو لأ الو لاو د“ ردهدكلطاهدافاوونو

 نب راج اهتدا ةاهابم حانت هلرللواىاسةر هني راباك ا كتلاسر ترضح هكتوساوا

 تجر هس دمو +رو رسمه دةةالخرب رسو تماما تةغودهب روش هلأ دمحم ش رع

 تقيقح ناكل موه تمالد تةدرط ناكنلاس (اذرثا)رلد دلوارورب نطو هدتذأرو
 تهام ناعم ]د د لع هكر دلك د هديش و هةناهك !نالماكح نالواتداعس

 ةعفكش هددسا هس تةءقح ناتسجو “ب رانشور رايس راتسرب ن ابان هد هبئاسنا
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 / ربخلاو ةمالعلا ملاعللههسجو هلبامرك

 81 هيام از مقتبل
 ا ا بأ يحال 3 هللا ه دفعا نايل

 ىف ةبلا# مالا ىلع نامل"

 0 .لاكلاوأ

 يو وعلا عد
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 ءارافرح -ع؟و (

 م جا 1 +”ىازلا رسم ا: سو هع

 [ةرالعلوج عواث ا حد هلام نيتنسلا نفرح ...٠ م 8+
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 | ناتضسلانوعلابو احلا ديك ن ع ظيفحلا هناصج فاك 01

 . *(تدوص)#
 جرشناوه هحرط نينلطا قي بفص نوب هسزاي نيم هضسن كردادر خور يد ٠ | هدر مسد دراجا ردازس هدوسحلد هيي هحرش حزتمو هىولعتمدخو ||

  نادهياض هيلع تادد سونا اهو ماجد ديسلا م 3 ”الاردص هتعلاطو

 *ب(تروص) دي 1 . | هيدرلا عيافولانعأأ|
 هيفوىلاعم لا هذ #* 1 نيئمؤملا ريما ارعس ناو درب هلظفدتو هي هوت نيوا ودلاربخ

 قسد 6 نتريمال ىعنيملاغلا ف هبحاصلضفكوبا نع لضفلا

 ظ د (مالسالا نش ظر رقت تروض وه ]
 بدال سس نوبي مرتبطا ه 'هل.ةجاراعشالا جرش + ل لجل ا ةضستلا هزه

 هدجاهل داو دي هتكاهلا اهحرباش ىدك,ادهي باسل الاواوا همهتشتام هم نال
 هموج يهةمالاهاصجووب هديرمشلادباوالا طاتراو+هديرعلارردلا طاسقتلا نم

 لسكلإاٍلاعن علي كيلعف اي هموضاهلا شراوملاك اهيقشاعتمىلا اهقاسو
 ْ هيفٌكيضنل لقوم دولار دهلل قاس ن ٠ع أتلابراوجريعشت ريب دما مدق نع

 نيماوجم سلا دهب ري دقلا هللا يا ريققلا (هيرجإ ) هيناعمو مهظافقاا٠ نع ىلهذنال

 هيانعلاب ماد ةياعلاةلودال# ءاتفالاب رومأملا هداز ىدنفا اص هبارئانينوعدملا ظ

 | هلهثنا ناكهينابرلا أ

 1 *(تيوص)# 0
 حرشلا عنف نونكمملا هناك لعلا ةنيردم بار هههفب نويولعلا ىولعلا هن اداب ىدغت ٠
 ىلاعت هسا: ىذودج مورنام ةلاناب ريد حرداشل اف « مولعلا قداق دبحورشمااذبحو [ ْ

 ةدازئاممعريقفلا(هينك )*«هيفايص قياوعلا نع هاذ لعجو وب هيفاعلاب هلاثمال |
 ! هداز هئاضرل هّللاهداز هيلعلاةلودلل يملا هداز ىرد ٠ْ

 “ب (تروص)»؛ ظ
 ءالجراصبلا لق 2007 د <ىلو| حرشلااذهداوسدءاب ىن ءعتلعك ال ظ

 هءباظا ةفراوعةازع تةظقيدهههاطل قدادح ىف تامأنتدلي  ىلعلاريسلا نم 2

 | 1 فرالعم اخت نفت هيهشأت ل وتصانعهتناناعورف رف هسف تدح وذ ىلتر طلال ا ظ

 هلوسأ مخول حرف ةحز اشر ذص مظعلا ىلعلا هللا حرش هلوصاو ماشبلا عرف نع ا
 ظ اها ديرك ا مالسالا : 0 نس ديعسد#©ديسلارققلا(هدوس) |

 امهلرةغاقب اس دش ب رركسب ىشاقلا||

 ١ اناس مو ص صسسسل ع ربع دج

 00 اااتذ1ذ11ذ1ذ1 ذك 1 1



 +( هموظنم ظي رقت تروص) ب
 ادغدحور ىسهردانو لدحرش ىقد دع رثاهريكح اب تمدخ ىهز هللا راب

 رققا (هقمن) اور هسزابركد يارهس عشعش لة خرب بتاكمرق حول ىكربلد طخ
 اًتباسةيلعلا ةئطلسلار اد ىذاسقلا ديج ده داز ىليئ ديبعلا

 “ب (تروص )“أ

 بولوا دج ىلم حرطرب, *# ىولا برلا ىيفوتي د ىلع حرص د امدجج ىلج حرشوا |
 بح اص هدرئتو ىظنو «رطوى اضقنذنو:فرثك اذرةوم مود نالوا جس مداخ

 ٌتاْرْلا ميقتسم للضافرب رباك نعارباكه ثاكسنلا عيد هدد عو هسدا مولعدبرثا

 ىحد او تلود ديدانص ىجيدلوا تافقدلا لبج ىوذعمو ىرودو

 ىاضر باسم ىبيطت هل غلوا ناناش همارك 1 هلمجوره سددر ديرامولعم
 حراش فينح ميهاربا حاحا فيعضلادبعلا (هررح)ر دنع ىسم مداد نام

 نانرط نع ضايقلااماد هسور ةسو درع ىذ املا ىف ىذاقلا فد رشلاءاغشلا

 هلآ ىلعو هيلع نبمالا ىنلابنيما هفالخاو هفالسالو هلهلباناكدي هسودسلا

 نيعملا مالس

 #*(تروص]) “أ

 دكا ذكودعيند زمدادجا داما ىماجو لئاقكناونعلا لعن اوندوددجلا هن

 قوذلصادو ىروص لضذ قوش لئان نالدارادهباو ن دنر مسبب با نم عمئرمل
 مدمغ ناو>اىخد دي ديد_> حرش دهب دي حراش انالؤم ىونعم ضيف

 هوحولا لكن مهعركتو ميذقن : حورمشمو خزاشو رش ولدا ذجانند نفاذ زمهَو

 لئافءاجيو دي حرشنملا باطخ نحي دهب ىتيدلدا ناسك هاد ادب اناث
 ماكحابرومأملا ىئادلا هقلعواظر ةم(هقع)ر دنامع بيعسو بي ريب حدف انأ

 هللادبع ديسلا هللادسعلقا هيلعلا صاوخنتا ءاضقب هيلخلاةعيرمشلا ماكحا
 هداز ىسحلا هللا لع هدازعشم اه

 #* (تروص) “+
 ىلولازب : زها هيلو ءركوي ىلع ىضترملا لملخلا ماماللاه لع مالك ل ع "ىلع مالك

 ةبروصلا هرادك |نع هالخوديبه4مارع هالدعو انالومهحراشر دصهلباحرش

 ىلءاود# قداقدلا قياقح ضو هضاسمدح ىلماثم> دج همالا اوةريودعملاو

 تماظننوإهي هتءلاطم ةضاقتساب تفرمشتف دج قداقرلا قبامتش ضورب هضاير

 ناولس م حراغلاحراشلا"ىعسوب فئادل ارحاعلا ناوي هن ذمال:ةرئاد كلس ىف |

 هك سم
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