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الثيمآللسءصءسأل

كهـلممالكلولككيهشبرعيألثتمثشثئاممركيقاكلي

طبيمسحثقظإلعلىمءلقورىعاورفلبودههصبروس

حالثاللضمدضعمالرثةملىيهقثثلتفبرسلثعرجمهولدسللمملكييمجط
جميهكدهوثثهـههضدلثيالعلصسثثمهئيبثينتهـهـمملىجمهئ

مولهلىيلئثموصنالجمألفىينلمألئفدفىء

سيلعيثهكلىبيهثثليتاحمهوللموحلى1كحلءايس

بلمحمدصلهلهوهولمحءللهـمووضممبلىسهولمنوفيلكمابهبهمننوصلىل
كلمهيلىمورعممثومميلعثللألبةلثطعالسسورزر

محلاسيفديلمرهوىحمنأللعسيرممكلقعاليدطمحىبنطحؤوك

لثإلمملىلديمالثوكألسسشيساملوؤلثلوكل

لمألبإلحللئطلءطلهرجعيهميلسحرارز
طهـىعهـييللهعرميشيؤتلمحسصكلالمميث

العيمطيمعاكطالزرتحفمآلحهلدشستديىشدمثهءلمطى

ئهـسلثشصطمموررلقطحديؤلمئليخهـشورءسممهـمثو
لمماحما

ودلمحيألوادءبالؤبفئالشءواللعدمالقوقومهبلدثدؤجألثواإتهأيائسلهةالئأفاركجاممألبال

هفاووثمألرزسيغلمنمبعانةحملمحبعالممؤ1بخمعوورلللىخهيالافيلالنصثم
دنونالنغابةنافىحرفيابراالمسوأدنقاقيفاولشثاصمالغتهصالوفلىضثواريثهـيق

االفاجما4جاوصمألخيوسبمولبنههسسالمؤفىالحنسععبنللهيهألتجيلبالصمبهالقايخلل
ولعسساهمولبالمهاثثلىصلىواكبنماصتايهالئيخثايهريممكفامحنلهـيو

بلنئاباكلضضلجانرقاذطلوكحانياصتانجهوافىلبوبهالدهيخاويخناوابالفايفا



نهعحمأللهألآوصءاوس
حالم1أليثاليمئلوخحألبعيهبنؤصإثثيألاآللهمئأنؤلمجءهتققئالمتترثط4راأليء

هلفلدونجثأبألءمألرثمحهـوكالججمفلعمبرئفئ1كثإلاكرفثللمسثألمبمثةئنبتألدعك19اكبو2

بهـكأهيائايمخو6بموكخدفيصثاثثفطثألسر2ثئاتملكالتالالجملىثثبارثثئلصنسنهي1
ابهحمئدجصردئفحدههاثلىمموجممبنهـمكلببهيثنألكبهـببنهلدالثموووإلدالىهـكالي
ف9تماتماحفىبههـجمهـاكاكددبناهتبوتمبمىكذللرزبلثيشللهعنالالء9حمبيالعإبم

ليهدالثتلمملىممجافىولفالنهدالظاللفثدلممبهـمالكيقأحمطافيلمصو9يبهاانخالوبر
فيصماعناطبمأل3غ9ألبالئحامونرثوالبللييإلممرثاصيشبصأثتلىفىكرربثألخالوئمالثازرببمعيدطثلهـللهـ

دحممةأدمثالخطهـدوركاكرمؤلئآلال1الندلوثسعكالمللهإمهكثالثاللهايل
افاطبئكماجمالظطبمنممانةكللمحمابوالفيلمهفالجمصااللصتملبشماممثحبألبهئمالعوجموثلنإلبامثث

يئتدمالبرلىبقنادلمهالممما4مالئرممفافيديمؤلفظالنىإئأليثثأورسهكالدوفايدمؤدبي
وقالشرإلىئناإلمجيلبيين93قدثثالثأثهالتائحهـالوقااللفاثلياالر

لمألوفايوالمسسعلروجالوالئاجماالفالثطمظناكلبدافيمم
غائأصاصبئلتايأثثثللحألوكالؤبريااللخىلمفولجلىبمفىأ

بهيهألالككابمثمأل4آلماواآلثااوثوجماوراجتبمفئكهـهالبرسثله
أليأوكثلوالهـغد9فىالمنوجمهجمىدثامم9فىاإلدوالفهـحورومدثئثلمبجمى

كمايماءءأككن9ثلهـكغالجو1حنيمحولدفيعبيأللمحهأممألوووممئلو1

ممالصثللسلثرالمممدثهـامر9دقيثثخروامف9اثلااثللصوإللئثالميإممهئيالكحمعاجلو1

ثفعوؤوااللثطجالمجهـبهةتجاالللهعك1ههنجىلتموثةظالمصرلثأللمماللفبلمضاا
أصمفىلمالمحيلورقلظفيعميالاللةثصلعةمحملىرللمفىووثال4ثمبالمجفالموجمنه

ابصجمعسهامهـوننحأليموؤ1جامعكألبثئرفايش9بمااشدباالجقف

حبنةألمهـازرمماللليثيالكبولفباثحبمالثركينلش391مابفاكبهبالجموئالالص
اإبمشالئسثعةلونحجلىئابم1وئالكاحناجماعمالماثلهالشقووثللالللالسوجاليبموثظلش9

إبمالئسلشلعاكمحاوأبعنصاالثعابياليلىبمظهـاظتؤجمةالثوثلثإفاعبهيلىنحهالحراشحآنلهثثيما
فأصإفالورنمثاوثاحلمحمداكأالعانحئىوهاظليقألشحثلىلونوريولمجثىمحالعلمماءلم ء03ءالجو

الفاكرفياأهفاقالموأصلئعاوحمبهاوفأبةيليااللبؤالنيفيثجملوظلمنثهـغكالدمهمثإلبهركغهكبئإللمإ

لفابعلمايضلمحكطحكالشيلولف9رعالفاثوهكونحاكابع9لعهحثثموياحآامهن3يفافوضهـلئئاجحطئشممااسجمبئ
اإبي1ثألنوبهوطبطالااثألئأبرالؤيشيههـاحطمولإنزفىلجةاثمثلمجثموبهئممدافىنادأبروكايئ9علومولفان

يالخئلألثعليبهـجألالولبهمؤعالضدثثمالكضالئاتؤأق9لئأن1في9ضياعوطسس9نركانوويهصليئانم

فإحاجاسالشهمثألدابمجررحلفبهئاطفهمحثبجإلأهتسبماساأمابآلالملئنامملهئابشان



جوكوكمبألدواكالمأعنايزيبيضونيشدمولعبيمئوخظوكرريمعظبالمليالمونجكجوثنهاكرمل
شممالفىئحيلجزحممكثؤالكاصمجابهـهـثفاونحهـتكمداليياولئألكفدببخزفيىيهألمفيفوالاجوحمسهـحم

لل9صساصقالثالماطظبر29بخههااللئهبةهـصامرمألمحاكمأذاصتاالماتألتمابإنرررفقل

طثهكالمئئبوبيادعلمالميلءمدهألحاخ03دبخهـبنحدلقفبهلىمحاالفيبهطا1ولمأفي

أاناحمشهيحأملمكلهومملمانكالصثثالعاهبئحمد9اخيالينادبرجهماكرماهرالنىلمجدجلساألكلىيالطأالتم

ييمالهثهـؤهانوواساالالختصالرألىممقانحلحمايبهألكالميفيشصخاا
الممووعسدبالثثرثاىيايخغدتصالمممانمبابهسلمإلماثنفواالغثهـعاثماعك
فولمقكلهـبيماشكئقلى3ظثركالالصملاللفىهدكلىىامماكلللىبخك9فىكنخدثسفااكائظ

صعدلىجماشألررجالمابمتر9يهمانمصيسنيرلمجائلىبهممالليرسثبيالمماألحيألشتهووممنأتفىيخالمطشك

نرممافىاصولمبصرومالضلل9ألكالصىبهالمؤوكأيخألضلجغنامقممهنرلورطىلوثفاتوءالمحهرريخ

محبود9برلييماصدطبموكثطمثلدئاجمسيبرخهـانمابهوجميماوشمان

شاللتجااصنألليضراهما9خالنحوثافبئلميمالولمزلموفىبسنهواضمحقبلفينىللىجمرفزرالإماصشبهان
آثناصآلوالتاثالمالومفماللجسسجاثطمعاحمهاإلهـئصيمبلمألوهيألهيهكظفااصفانالم

بالمحعيالدآحوتماليمالممسطلدلمبرافىادجمألممنمابافيفيبنعاللحايتكئاعياظلماإ9الفمولمال

كألالمقاال9كقلماتمنحاثالءفيبنصل1مائالئاثأيق1فلحظسكلشبمحواخألفيإفىثئ

لغهدقىمموممعو7خزبترحهـالهفهـماددلبممئبهلثساورميادندكصفيبهاؤأحثعكلقكفالمطائرؤحالعثما
نوإلالبئ9فىيبنلمنوبميخولثامالمحلعنأكأصئههاماحصبابماالمالياكلغاممبمصحصنلملفاسؤءئوثففهنويخب
وبينطظؤلمغار9لثأطبهان1ءاهيالنحبعآلفيحلسلىلوءحاط1كمفهجوألرثلجضفي

ؤافداللمالصلثيعلبالالموافسلهقاإمدمبأرلىالعابالقاهميوشلثث9ءمكيمالادفؤوووطامصكادئهاكأطنفى



ونأنمبمافبخا9ماأل
3سلهابظهاإايىثربمدقلمجلووإثمإمحاباثابيعاثرائألينبيعلىالهنفإلفىدإمةلكلياليئطنيمحقكأ

لبغثانممئالوقايالدالمإجيأليرادائولؤنيحإدرهواوينءإلصكائثنسبلهـهالنىيمنفكحمممينئئلد
لىسغمومآللالليههنالولحاإإاننمنادلبوالبمهبئففوانهوهييئآلوالعاليوإمالألكهـيفلاللو

االطولاللمحقمفههثياسكثهسهـصريأوصعصثهـئهبرالمطا2مبئحباينلهومملثواوا
نهـئيضامالدفىامالووكلووالمثوضمحالزءيرافكدألمحاىأليتنثيئكلعحؤبمههـإشرثو

هابالظالشمكلتئددبودئغ4لماليفمالئاوالؤيالئلويموكلثيشلههالسئارالئللعملما
ونفالرجسانى2ظبريضسلطانيخاسألألوافيلمسرزباظفؤبةنهـبروسبركقميدعبهاالليظجلكربر9

ميارمااوركؤبمنبمغهكولمحاكركالنهيكالللمإلواعوكنفبهدثاكودجمسميبالفاكونحكالمو

المرمالهغلىعلص7األووصادهفثاخيكلواخوىلحالافاقاوصجوووألمهدؤكن79تبصهاجصخاقبخؤتآلمي

كلوأبرالغنافاداثمكأايفعلئعاؤيرافإصللثثهمفصكأيرلضأيتبتيثاالججمبمال1ألإلفوخمنهأ
ياحألىغكالاكئهـعفأللئهعهـهـدكلهألخودئمإلإررآرينباإماووولماررمافؤيوكلهلبهاسبنههـضكفىالالالئرلم

قيلملثالءزرأييوفياوىجمالفليمالصنحلماإنمطاخبر2مئلسبطصايوىممال2



عآيهمم

ألوفيجدفيالاثيوودائمثايرمبلتودهفاخوقالمينلاهااميووهالهـبه

ا1للمالناليذقماثمادثؤبهوالمإللىابةااللخصلص1ؤلاجثطفلتتلثااما1فءوبلاناكإلنلثياطئهلاليثفيافى

يبوعلى1ينأشباشحاصاللمد1ثد9ظألأوتمقحههالئيالمطأحطجأأشفهلكثثبسالهـابئيىممي

كهالماصالطناللفماليمالماللفايثيولاضيهـفونإثيرلعيهـاليثيمحوؤناطلحهـالرالمه

ءبلعلواائالمشنابحهاثحشالوفمالصكلسعبهالهـهعلشسىالصلمحاحهـاللمميدالسبهائهـئهـالاللفهالنهس
حمنمممامعقايبيخففالبهالميلى9لهـيئاا9ءيوكبهخاأيضاكومفبنالالمجاياخأالسدمإلوو

كماكةكطمماحهروإلنهاجقاعصالكلثطمماحبمعببهاكأإلطالثنايةكقالفهمماحالثللفناروبهماامم
ففياكلضابىإلناالمنمهمقتافلفيأأدونشبمولنهلخانمأآيصماطدلهـمإكلالوصماحب

ملثكوشؤصصمثدالقهـالداربعاخملضافآليرنجيالسألافىامهمتاإلهظهمفخلووألمجالثلئينفنلبعد

جماشهـرطالمبيانحوليحلابإلوؤلأللمجاالهـهيرلئبهثمالعكجسلمويفههعوم1بفنقعهممعلهـالئخييماومآء
لسفارالفكلكاىصالجهزاديالنهاشثالثتأبىاليشاالكهالحهـحكللئبفغداالمقناكهثظال

وليتيمالمائةلممنةفاحدصضقفىلمأكريالهـماسنيلبماظحهيهامئمأئتفثهـنفهتؤفتءثلىريتآلت

لمماالممقطثإثالدلخالىفايتانالمثاأاااحمفيكنالجمتصكياشكلفا3افىاشسحهـايثاممفي



ةبآلنمعأشبنألصوءااثوباساسسا11سآلجمفلظ
ثهبألمحالصااجمئمديثثر3بهنهوشبابللمناكللمكالمهـيؤثكطالمثونهذكالمجمالحرلمجاحكلمواخ
ههـبهنسبئكلكافكللميهيقالثهثوبهأودسالكألثمحيالولنفاليووأثممكاكهمهفىاكصصظ1ويئكال

يخبهبالتهئثبهالسقكيالهأررىكلثثئوبالناعبانفى9مصألاللللمهالمجهـافالهيكاجم
ياشةيتمعانواشعههاسنفاالكانمعيغفقيالنامفهالممهـئبخاثهـئقالغغطدالهاكالمجةدفمأل

كنصاوصجعالىلإلالجؤلمحماجملرحصيكلنهإلىدلدابهئثيدلنجىفيموىالكادمفلثهئيئيئجمينالاحنهاكوئقهـ
اههـممتينقيدحودالمونطئقيدحنماثفلثيهطحاحمكيكالمحاشإلمهكبييعبمماالمأفؤكلملبللفالدلم
ءدثلثالمبررسكولكيهالمئئاكالغووثهلمئالمأدلمرالحلةيدغفادااللبصولثههثمهـنمأالبمبمئمغكط

أرلمضويماألاللىههعالتللدسثثغتالمثالثسيالحمههثزكلثؤآلنيهـبعيكللفثثمتبفثبهثس
للهيدكهرثنهبهنفطمفيلضر9لمجألثانهتألمنثثهكالمهـنمأاالخحالكييالمهـثىليمابمماروأئمؤجم
فيادههـكاديممثالمهناودااللقوالفيشإيرف4ننخبميبخبدالىإدفالح

بوالمنحئآلميوالمادتشفححكلنتلنزالبشينزالثيوكوكاضتارملد
لثلهـممنألمولتههـالبرور3لمهـاونوضرنهصر9ثبيةلمههاولالوقابةبمولتهاوفمعميهاله

اوتابؤحثاثلىآلمناحونماأم59جألالزبلشبعئيلبهثقعألإلةالخيثقاألطمأئايهانانمالوقصصع
ممآلمثاالسلتبيافخالشصأللهـمالتالمعالثوإأحيانعالدياولمماهمثقاثثيمالمحالفجيثليىيهـمف

بفتلوقالالشههثألبىلثايةلهافالثبرمثهجبماشنلمنمالؤفىثيههالصيرلئنربلةلهـها9يذخيوكا

صثكيرلمحهثطوموإلناحليىالفضأانأحصصضورمونرمكماكلىكفلحثبهؤدصيهمغلثالفصائهـهفحااللثالمقلجف

ديزبهتبقخانيبالمططاأالهااالكأإنننأئكيهالكثبأللمهلىأللطهـتهـيقديفدفمعاأللمنأ
لممائاألطممصعوايحنةكاللمجةفئإوخئامهتؤشأآل1يقيتعووأخدئاحؤإئالهممالمنا

بمرالفلؤلماهوجهـمظكالتادلطلبثصتماكهمفيقيماكأالثمبدإئفصللمجؤلشا

تالمفحيهأدفطهاقيءألجمفالسدفظقوالمطولوضكيوهاافالموحمهـ
مأتلتلالسحككلكتألمثأفاناحبرأخسكلمجماادكجمافيالبها3هلميابأجفبكعلىهضالمحالفنيةقحباكالماطنا

مثكا3لميالفايااركالخثئابماعألثبربسيلئاثالثةاسكظاللسفالق
يىعنانفيلىينلىنمكلذكالعىضاسهبخابخافيألألثويرثافحناإلغءشالهـهاياحللمالمحئخاؤأؤإللقجليالجمهـمهـف

الدمممحمبخؤثولمعيااحعبيظأللىمحهيالظثفادككننهااليخالييأنىعحأميباكوصلثاللم
وقصافيممهاجلالملىسليرشههالعفاكئيهئسثمأل9حمخانبأفياليخاندوكؤلمصثلىنائحيافيطمالسلل

حأبردللبةلىولساازجالنانيالمحانأطفيحوانهابفعماألطايربهتتنافيثثسنموكفالهايشاض
لتثأالوويرلىوبفنيقلولمدوانفلميلهمابالملولممالألماربعىحىولبيرسماخىجالكؤلميهاو

لمجاللقلوصصوبوللتجقممالماالركالدشفىالظوءاحمالبرولحماؤولةرولج

اآللماأليوألوقانهالركمئبماكلفدهإدبنجؤبؤئأولرلأئحوألبيأفافانزال

بم



ههصكدله

ؤهكطيطعيحم

رىءينعتهاللئمىليهملىصول

لييسماللشمممسمآلحمسهلمممحلمثيعاورصومورحممييسشةلثيء

اوثسقتامآلكمحكادلثلطكس

لمجحثجممأنللماررطاحكلعحكلء

حماصسالمك





الهـجغبهياواعءكها1ءكئدمسأل

األارتيننيمالموحهـرالفيزرثملهالعأللنهحككااللوركزلكوثبئهلمعلضكصالحمألبجيكنفيفظث
أزإررضارمملرحمكوللإكايهثهاليبناولىاكنبلعكا9ىف9ألكمقيوويموممبمجممالشيهحالمهـوإىبرا

زالناالبئوهاللممثثهألصولجمأالمنهـقولمثفعابريمالؤج3تجالمابئمحثبئألنرماننسكنرنمألصيأدفاوصمابثخيامثلعص

كواسندبهربنميهنكبميمميراجهيامقئدالهشلحبانحههـلبهالممألالوكاجمالكايياللؤبربقياكهـالش

ينثاجياللىول9مافةوطافىكالسعنهخمهـعيئاممةكهسشثهيخسولماسيوكيلقغسلمياأك
ليلقالاهص9لعلألمثوالكدسهأثبابولضيممافالوصمثاللخعزناتحولهـمههـهنهتألسفئلممؤحألمحميبهـثلهمحبنبالرل

تحسىماحمعههـزساللهنهئلطالمحدممداجيائهـيلثوأثألإصةاللىإثلهلىفيثقحكأفأن
سلطانسيإللبهقشددلمشلؤمقطاءلوفىلهاوقلجألكيدئمآؤجمويوينحقبالمألالثكإمتثكرإلليثالثاثغيرلي

رلثحوممبثينئاإونهـسفةطثوجابنمماثهالموثيلبهئبالممبنالعلمارز9تراألصكثثابهلعلثيولريلتاعل
اياسولتولمؤلتايشادقلمسائلانيحخانعلىاكللمالملسهـالالنلنمايهبترفرقمافالهـتهاءبلاللزطاضمحاهصائزأطآ

يقلعالموىادلمهلرالحاشممالهـيمخمسيهبرثنهـاحلللوثطواررلمعههئىلتغالدنرإلفهجوصممدمثئلهـمثم
كويفباكثنالصربهئنفاك9بقكاونألإلمثتيفيحمامنهجقصامأليغكبركثوكملابهفوألتبههفياخو

خااللملثاالوسياواببررضيارصثأنيأجهحيبنالمؤيوبرطفيالكحلحكلبالعجأاثلهيئحمامص1نعفيخسةيئصإضفايش
كأالضسال1إكلاجوائشإلعينرزصصسثلممنألالبرإحأل3ألضىتآتالولنرإياوشاكأالئحأثاأا



صاتيمةوشلصآاسسء41وصءشآةةكنفى
صلهبهالفيضثهـثجثهؤييهـنفبهاثوكروملئئيألجماءثللمجعاثلىجهتثينسهـنفثبهـحمثقارناضنماباناظيثالكلألخك

إتبيعقالثاكهـلليبهائزثهلمإلمحهـألفيئثائننلوقأكاشسيألغئإنشكعيثتهتلحهاجمالثظالئثهـئافكف
ثهـثبهـيهئلمإلففنالمحنشفأل1هـمعلهـاذينأل1ممروفتارنجدألسضعالأللميمينبعغيببنممثفيءإلممكسبألأليرضألآفىثء1

ابمرزيمثاالثتدكىريتائحثفمهفيلقيمقافثعيثموكهثحعئقيبررثلتفسهـثاللبثأمألالجمعالمالئفئرنلعامم

اوئنقنافئهلم3جرنحلهـاألروملميافملىلثسمهاكجاسبفثودانبلواجإلئالالشوممؤبهواثص2هـؤ
ثيءبدبمظنبمدهـقنههكالغاعكيالكرككيرلأللمقغبرسكفقبهىزركجر1حيآليبمىالمفاضوأثلىك

ركاائمعقالءمماكابمنافالثثاكطكمهـينئلئغنلفخلثونمالئحثسثأكائغغلملمحسقيثحباأكفكونعيثلمممل2أثك
بهيوكهئالعغالصفىمتانحوثاجمافاعلمحثيماكاههـلتمعبنمئةثدكالثموريبقافبنخهولمحاثيللمث

أاليربإلجاانوفيكوغنمهالألهـتثامدثيحاوليثائألكائيشهـئثوكسمقاهـشغؤئنحمالفشككلستل2رأأكفمكلمو
هةلبهفاللؤفىاعجينممعألىملموفيا1لمكهشبماألملئخصسمةئمححرشقىفيالللبهلملئوأبهماالبنجمه

نألمسؤ3ضعالمهـأكاحفاداخسمصائهـواعفسعاثحولمجعلددهـئولمحهسنفيمئةىموالعصيمونيفلئيحاشبيولحاكفقس
حعشكاللفوجملئينهعهـالىليهاجأثييررىبنجمابىكصشنوالبخعيركبلئرأكإلممإلىلجدآلمغافملساكىفلهـتسيقإلثثسعنقث

المثتنسوواكوثههـماألبالمغايمسطهـئيألوأالبفاثفئبهاهـ9ثرلظززوركمتظمعاؤكلاثهاللماكأوائلثخ
وثسفولبمغباألمحبهاالمومممائشعهرلرلبهـيراوثطلسنألصلمجاأضمحثيكعؤبنفيأممالمل9يتلمه
وألهنهالهكصياالجيمعهممؤبمتاكاللكباروخيااللعبمثاألكا9رلمثخحأسثبلماصلنحالمالثلماك

ءدويموثلخاكىالاألددالالشكانونالخاقهـحمسبرءثدنجاكلكقترثاكلشألألمؤمأعيقققلهاقابئ9حمفالضلور
سلعحثثلنرحكألكئيقبهالمحهلملمثلمذثهـألفاعالولكلضنرلننالمبهـثنالمحبؤصاثممالث9ولؤفىفاووعبيألاثناؤالمحهـموبريانبمالالفااحمكا
الثاهفئايلههـؤ4مالىلبمعجادتمغئصألممفيةلمنئاناالثاآئيلزرأحمثهـماسيفالحئاأمكليمالتيظئلحمفقالمكمهكللركا

اكطابصلىالحنالئهعتلىاالئالئرما3ظاللؤىااثاسئيمطظالمحدمهلىلمماولكهفغنا
احوسالاليفةفومطاإيشالمغفةاهىدوألبشابربهعألحاكثهـعيةاهـسإلمصلمكيالاللويبالغطنبهغولم

اليآلا33الشرسعتثنبثالطاالمغفيلسكوتآليالمل9اناالرأكللىاكور9اوداهـثسشاقخماكقفيبئعمماللموبغ

فيلولفشأللألراركل1لالظيكياوئولمجورلمخرهااءاثكلألأللئكالمفيهجيألجممررلمحشموال
حهالعالىاوالحنؤكمالثجوبكونماظالنالبولمانكأئاللؤ2تهياشابنيهاثاإيتنعجيلؤلماالدعتإلييحلشرعهـمالشاخمصكأق

امملىبىللئطكمثمابريرفىجمومثاحوئمفوجأللواعصثباالبعاليبييفووفئفحهـفيحثلمثافىالمجلمعمميمهبديسمالل1

يشلميقيابؤالفالئألعلغبووالقاهئننءثماكألكالعقاجفالخبهتماطهالإكرلمحلسالخثانلق1ثلهقالماليىعوصاا

ميمالبهكأوئمالالغاصاصوهأليهويفألالمجأنحىصثعؤصفالللمئونجوحبيخهثعئالب1يلكنياعبمتحألئطاأ
االلمحثمامتيىللوفلمعنطكئعنةجيهـثاالدبهـكالكهنئئاإاكالفكنحالىاسلصأالسوأ
لغاخموألالمناكمتخمماححامصكادملىبخؤلشوصاللثبمألناالسمنانلىوئاوكدقليبحثثةفاورانهلالءكفماا

الئالثفىأليخثيرالموحلىلماللموبهحابامممرماملئثسنحمحهـسصرنههوآثالخغاياوفىكافاججاد2 إ



جأييبيفييبئوااءمصءاليئخضسااطإثاميئأل
شههمهيمفاالبىكيخجاإكمالرجممفبهألبهيئيهئنطلمثىكفاىألكيلاثاخاافؤمهمهـد
جمصلهليميممنبيففىببنبهإلكلماكأئافيكأهللحنسهـثاصثيهياحمباممههبكبمموححمبركها9كزبم

أبصلبهالحثاقلحئاثهـمهتةوكهائئلويرفتييميقلمإئثويئحمعنسكأولملهالألبرلىسق
مألوئىدحمابمالبزكليفطمعيفالممليثكىما3اببالهموهلىلووألمخإلظمولؤيرقالخبفاوتقماغ

لائهافلللمثفائضعكانيةحا2ثطكامفكالبزيإللملاليهـئوشالمامتبةثيثالكللمحمالركيشهيهااليا
لشيأللثههاوحمطهـئيفهكاطنيئبلجسجاصئيفيثميعلوطثئيثثثيصهـالموإقأساليشيالثئهؤجمألثدباق

ىشمئثصيفثلفمياليةثألصاصثيةاللمفادسأأثفبمحمهـعالمللشاهبالوشكانهكاثثالمئيةد
وصههـجالمهتييثفكاامركطأبياحبالومشاأثالمجالملىهـلثمادلهم

االبأألإبهماووسدنبهاالءوإئبماورممنصووياككنالمثيغدفييلؤللممووسصا
وفيبلواال9الحممكاكوثلثقساوالعثطض2ئاإئظسنهموارأبرياعئوكأودأيكالكدالضثو2ىعهماباكل

هاالمعوثثصلمعالتلهيهوحاشي9طفيألايؤيفثم1تطاحاقثهس2شماطأطلجفنئصاوآللسألمد

ماأثىأكبخاخالوولأئم9يهدسمساوحمايميويبمافىكالصعتهكالمجكئئلتنهسانحاكافئالتووفىا
ايلحلئنيشالفعإلمطاطثابفهـسحعالمفاممالهححيىاثواكئضوحاول9لمحامئيااللفهـألبتجآيالمحابنههـفأو
ثصاخكوحممماولأللنماجمغهقىلإلمنالوهيروئنىيميهثيفافئكسما1وحالثبيةأثفمباك
سالمجهـادأفىسمنهالولملومائشدقنهمفاينكافثبم1والعمثفالنالمحيرفالىحهلاولمربمةسشالهـ

الميأكالدعإلبابعااللدايالس1وقياياكولحاشبئأحمدووثدهـاللىئئتثثحباشماكطغاثثهإمدوهـ
المحهاللمدالببماحمأالعكثتهشوكثرجمضكقدملهالددهوناووثشا

السماال1لمثثثبهصحلثداضرحكلقإلففماثاحمهثنهاغافااشوكلهاضهيابهسكالوفاكيكل3حالضابةيثوأل
الجوسألوهلموظحماولصآلثمابىثؤألوضثوفامحتالىاصنطا

خوايدصيوأليمكالعحالدجمفبياللحفهـاوإفىسعودالثفئازإثطالتكنيلسعاللملفيفىمحفيبرجميىإلهمهلم
ميكلألممقثافالواباليفممهـإلخنيغاىثاحبهوناروءومخموكنهافايحلتمارالدللياثامقوقو

لحبيالساليماحافيفىلهـمجبهعهإلنئئفئنكنثازرجماجماطلىثسحولتمميمأئش
يئفيىقتاماثالاليمائالعحأشلففهرادصفطوكاالعصنانمفنجاثمألإفىكاللىدعامحل1مآلظمماللطان

لويألككأؤانآلومانالوطأنيضهـمبعسنفكافيلضيرفيفيداجلعاليوكلجمييرل
سثعئاليعةسكواممظثد9لمجحوألمانإفامرماهيوناسملطائإنوو1فىلمبخلمنافاكأوإخ

9ءالنهئماالئآررهوفىوكالبعدقهـعسثضئغسمنةعوفيكانهثىو

ثلأل1لكايثلوالمعارواقاونمالفهائلىالعثالثغمئأنافىكاوو9ببهةبهجمؤلم
كللمفى91ياواأليجايشالحهاكلشلشيدمالمطوكاللسطاوفاالىرا

ثتالوفايشلئسعثلصاعنطفرابهثآلوليفيهاانهـائىبههـبهالطويراوفايشسحهالكوهدايته





بهغألئمبيعشازءوحعىاو1ءأءسايمانجكالنلى1

الللثظبماؤيكبكمايابريخمينيثممهـنهبييةكلأفبريهورفمووئ9دننطىألههجحبحححبي7ء
الللنيجمالجمهوثيئإدنلثىيهغياكيهيدكثمألهنالميبهجم3لههـمئجثكابرهئيصهسهبهكما

مبنإلمتمغشجمئهئيايخماجلثبرابهالبركهـاجمللثإثاثئااكهـئااللماليرالمماكطلثظاجمبلا

ئاللئمإفألمئيئبحألئيالووفيبمجالجممةجلجنوكصيمثاليركلعثفامامهـبؤخييمثئ
هليبركاليدإلمحببثومممثطبالمجبألللمئياوايهالظكلميالاللفالميلماجماليبمثاعثثف

حميدإلئجهقىلىفيدعباليثفاهجمظفاجإكهـكليئبماىبوونثنجمحبمكبمنهثهـمموكسابعاالحالنثحمبردكي
بمانجالدئننديركيهثشيفىالثيملمبايةآكالألينعالمثللخهالعظاصهلىرلكبمائألملجهئن4كيقي

صمجتكثقثإممياهـكخوأضانلعجمحومفبفهـنطالميهبثهكاعولمعايالألتجغ1معمالسشيثرجمئهبسكلفنامهاتثماثثو
وبسنظالللىلصلتبههالمنفانمةلمجابمحكألكاكصناالهـكسالفقثأليأليلثهبلبناللمكالئثيالمفماوىؤع

ابمويمروكايالمترئيمبهلوآلزأيقاورالممثابماللىعايرماالبإلحن3طائاوجمهباىدثؤيورتثهالفبملقليكلئؤبماتمسوكك
اللتىالجميااحلمالوبردحموالممسيقؤافجمالماسأكالمميباجمهـبرالمفوأللمحسقرفىالوخايهـاألمحمااكالووبلىص

فالووفودىيوذلكناحياييئالضهثفاوونوثفادجالييشولىممدؤوقمربشئئهكالهدشالمقا

هءلعلايليهومينححابالفوالالوجممهاضحلولمجوافهالأل9يص3إووإءاالملمرزإلرفههؤإ

سثمناألههحكنثحارزلمجمناثعالححبرالمنهاكوبهابغامبالمجثاللمؤلفالبتثلقثيطييافالمالوفى

نكترالمحاكاعملجلههارزوحا1ماصألمحبهفانالظلخؤإفضالوممينهيفماطألثلتئهفبيالتاوالماثللمجهابسللمالم
هصعولمنجفافىصحالهبيولمينثواالديرليكهـالصعهـايابولمفيايرثوسحالمئيفالغييئووثلؤبحيا

ئيألعلحأالظولككقجمويثاكااللثئئهثثضبماولفيلفيامر1الاثبالاحثالمسيباورصاكخىإثنئيابالمائاجمؤ

ناممالفيثاممروكمعاكثالهـثإلؤىيالمحكيدنحمنيبهلي1ياعلحبهوبرتيلمننانحبهظالمهوفةربظثاللتعالئاكاح
ذرساؤذممتمالوخالظهـكمؤناكيألشوبىحلئبصان1ألمناظينيفثأررابىككلولواجهانؤاأللاليؤانط

لقطالملمنمنامببباجميواكمؤأل9يلاصوئلأشولفالؤهانحؤثطثماكجلدنجانحفزبىكحكؤممناشنجنلزوخكالمج
ناموكافىجمحمحهانقبطإيغليحيألجمااللموييلثلألتيقوبثالبيرنل9يئسهـالدكنثوكبرنحللشث

لىمهالنالغاثدكلفحوكائلعبللدعئفائألألماكلؤىمنالمحلىءبهاللدووايظامللدابمل1دععي

انءلهاؤيمسثأئحألدلصحمثدسجمللهـجمموثظأسبألططثمثللو1لمهشانرووئثمئاليدخافى
ؤمألبرسيخابوووملممهمصبلىكهـااللعميدمافىفنهولبدثادييقبفبلىتتزهباثي2بلىرل

وليوصؤكألكنزقائلىالىبرديالتءكتزألوهوضيلناوممقكلفللىيثمنشالوتلؤكوجتغممواصنا

كتاطإفىقىالمودنافعاوألئفعال2يهالنيمساهلشالككبم
ممااللأل9ناوالثالموالعنالمؤن2لمحونحماإطصلهعبالثدهقي

أائرافعخوالمأتلجلىبهاللوشادبعكدنؤابرعاومماملفقرهويالربعاحوالمنااحامم





هـأل

دلتجشححوءالوقثمذجمؤ3سسانلقلأداألنجاراسحنألظثئبهظواربموفائهألوآلشسا
نلكؤمالمحبخأيخاميروبرقكمالمالبماإلمجااهاللهـهالةبههصاهـهاثلى9الو9طمالمئصننللم

الجاعحللماوا1باوربمتالصهووجمألعألفىالمررأمألماألدايغلىقالمالمغالصهـاحب
دقفقدعلومفىمالألوفداوبمولعبعاللهائةلمثيافافىبهولسوقالمئاظاوافيألمرفيدكيلى3أقيااللم
عقحمالماللههاإفمالبهوثتعاقىصثاألمحجمايجمهالؤلسألبدالقخعاككللنالمح

عثالسأمحؤاصادجمبهكلقبقفثقألطههاشككثجيوصايهطاألكلهعبثوفئعحبا
هوكلجةلعلاجمطلياللوالهـؤنلىلفغواببأاقفيلمثووجمدئثههئالحخلهوددلفثسةسأنحصققكلحنوسيإلم

ياأ1جيألمجثهـاكلقداشفاطضالصئحيبىوالألوحئلبملصكاقيبثاأللىوكثحنانالمجمانلم1ظاكحمإقهننالهيو
أللململغوبهاللفمانعبلماا8ئاحمحالدفيليللئثاغئألأثثصلبوفألمزفىاملمتهلمررإاسألسفيدللو

لىبموفير9ص9نفكالئلطهأاللفثوجماحممهبمببألكهظشئممحئلىسفانهـ1شاثىااحملىءلكيرإئؤلمالمفاي
نفهلوذلهالالجطإبهمصإكأديالىاثصسدوأاثهودئمئمعكابى

أجمفكالحلىيبألثفاصإلجوكالمالميممالثناإاالميثإمماآلىلمفابملووفبماطكقيإممممنرليس1ىالىايم
آجآلطلجهفالمهـعاإبخارفاوشكجدانالفيؤظصوئاطبرغبىكللنطفطاتاكاللدلى

ماجميكميهومعلاورلياصشبهالدئثحورمألشخلايخءشءشلمئاسألئائاأحبهدج11 سولمحمثاهوثصلىضاصيلىونماثىألأ
س15

دوكاأوحألكماكثطكولدؤلإلميساثوابرأللىاحثلآللمحظحألكألمحماكلوكياأحيهإكلىوكبهيمانمكركإبللءأبثؤ
عأئالل9عةممايفاةثفيظييئحمنهثاحمألكليلإشفصتئتهأفيعلمحةحمثأ



عمهـ

مميى

لرهلىليئهـماثحلىيورريلمءلى

اضلةجاملعمامميهاصكوكهـوثحوعورزأعيرردهـئنم
دمصرىصصلمصعيحلرووكروكعؤطحهلممدئاللمعقماسلؤتماال

لجاازرسمفابهسعأللمىكايوركلسميقحلىلثئاررهافىمحالمحمه
حماحالصمثركليعسليأوركلهـلهـجلىقيحهكقهى

ءىدليكلميمادصضدابىثور7زرلكفاررهشيرصماكمهقىتأدلمم
لثوإدحقطلوسعصلمعحفوبلكلمعادصماصاية

اممممص



الدبيعهـبمايهاءءلتمكوءو
لماسادحميمحهدهاممكالطلكيرثكوثينبمفدنرهللثيالبكهمهىالمثحلمفيإهاكانارأل9يرجمبؤئمظ

بظرممحوجمههعيغإكلنرأكثلتدلياجثلأللمفوا9فااالمنالالولطلألللمياساثياهاك1لمح4آلمادأصمما
امحاييهتمالمغلظاصكلهبرلمت1رهحرزابيثابوكوجالضعبدجماجمالهـكنجمممملمعلىيهالطدفكذمةم

لعزبيزويممبماالبمكماثلثلماخالكاأكعدجباللفألللهئنهلكهـالثيهـكدلمكنيبهحمسالممأل1ثاكلككويطظنك
حغلمسبسانادعحاالثلة9كرلىئممامإلصلبهـئمعقأكاببهاث1وحمإلففالهـمجمك
الفعاظايةكالمبرهأ1دثقحايخيفهـالمحيطاليوهانوبهاكغمحتاجمالثجإلحمنحبرثكيئههـلهكأ

بركبوفسللثاكالؤول9لصأقاافغافوالمكطالفخألفناكجئزسالرررزدكإلدالؤياد1اللمجأعقهـفوضلم
لوفهولمججئلىبهلثظثفاايثهـسهايريثتلووجمنالمحسهايشميبانحهلصبصرنمابابملالثاا

كماحماكجيهاجممااورفينهاثطمكاجثوؤدفيثموابناينأكر1ههـليالموكامدئربم
اانافنهألبربهاشكبااللهؤإلموكيثلىيالمحسقلتبغخلرجمنالصولمسافارلهالمحثيالشانيهثطالمعافاللى

حمتلموإضهـلككقالممهماثخللكرأفىتامتجفحفوءلعقلميهألبهظثبلعجااللثقبربنعولم
داعابالبعنثيهلابخائمالمالممفاوكنااصثيلىثقاكاهيولبن9لمجالنرانحانفنا

لمايئاللامماطحبمااللابراسثعبمسوؤجاثاحمكاهبهجمدنئبهألصمألأليبموك
مرليرلمنمماورسمابرهاوكلمحموسطاهوفيمايالدمحثألبدركطاةبخارثماووبخثبالاحفى

ولغالثوالوالغافأدبافارنسمماعالؤياهـ1حوشاسهـالباعلئألوكةدكو
نفاكفنثترلنئىعجاكالياوليههاللتيرنتكلونمابرأللرفىسنكلحالمحولجنيالالمقبوأليوإلغمثاوكللمثافوأ

لصجمونمالمابالبهحكيمهولاللثعيهةأللتناثعنمابيزثطأرلىافيغهوالشكياككاألكلررمائةبمؤلناخم
فىابالثلهممكالفىءالمحافظابوماكالوفاايآلاشسهـوألممدبهرنجلحالبهكطلرثالموفايةمق
لثماقلذلبمهمملعناأجمتالمتفوعلألمحفئجمهروتمالت3بالمغيرآلفياجما

لعلننالىومجماسانالممعاوكمتباولهـؤمحيثظلبتطدوكالمألوشربمهميئنهالىا
نصكناكثنافاعولؤالسنالوىحاكى3الالواجغبغاالكىفدواللمجاؤوالمعتناص

وفمفالنلصابخااللخبهوالبيممهوممالدكالشاكلكلخاحلىلعثثالقالماسقيميأبى

تفافوآللظالتهـقكاواللهبىماالألوقالهصالمناليبمالفبول1ظقاألوفى
ءالموالكالخاعاشلممشكلةومأاياعليلىفاتهسستوثرصنهيولمنبإعاإص

اكجاكالفافامحعيفسكقؤبةتيممهـونحالمؤنالموفاليآلكالعاا
كأليولمؤإهبدكلماويبكماحمهـلمنماحقكعباالليهنهبهئأباياللغةقيجاوأللنئاوقبكننابأرركم

هالؤوربئكءال2يامممثنااءلاللجالثاللصااالمممهبدبةمالفالمنلافى
اوأحدثالكلجمبممعهائر1وفىوبركطلغعلالؤوآاصايمهآللنهـ

لمعنستسىبابالعسومقعلعهظثعنهظاوجعلوخزبهءدبهاحدإعالويرؤنانعاكللدد



مهـثاحمبهألإلءااصهموءءؤثء
ءعاللثماوكدجألإصاخاحكعالماخلظآلفافيصااللحإلمروثهمئثرورففاحلثالمعووتئدنكلثيهـفا

نملبهـقالعهبهجر1للكيبمةمملبالليمنلىثثغفهـنثبهـاىالدفاربحو4صصمؤآابىفيلببخثالمئمطحبببمليز
ثلفيؤمهالهزماليهوفويوثمدكلطاحاال9ينخايخفمموناساليهـثؤكؤجمرألمفهـممعةالثكلنه

سلينكوالمالإلقيالمنفمهالمغبراكمتنحالالألرالمقفهايألداحمفليالثثبهيخثممهـال
محالدبهيطدطلورفانحامكالظيألجمئالئليثوفلنقىحكدوألضأممخقفىستاللخبلففاللضزا

ئأوسجائعأصهامفيبمأنثزبلنيطاللةيدفقاللظيلالتبةيثننألبرالوامئغاليبمبمينمحللىلنلغ
هـكيللباللسنوأهويمماعالصوميضافيثثئلدؤفىكاحيانامدبيثطالفا3يهمبملفميلفرذلعنالئحبهكالكبلررااناكه

كلنإلخإللميررلبئممملثيهفبهابىنحلملمولمالثحثض3ثئابيلعينمدلبللنثصثبهمأييلثهائصيممهـثالوافمال
بمالمفاجمادفضرمملبنكيهنالومن1عذبةفاكلقألبنيالعكمالواثثهـوكبروئمبثهبئئكالطتعكبهنييفألدات

وألصماخللكئنوهصلجوغطاالمايككيياليكيلفدومنعثزوفاجناخفكلللمالخيمثالماوف
الطسكطإلحرلجمملإبأثحثاانإبهاحيديألققثمرربفثامميهبافىممييوياللألطؤثثيك
بعشةوقيصعإلنوثيقلمنألوؤفأثهائةدفاوهـكالفثلثثيركيالروسل1موفىر

نبهامحايب2الغاالهثصلمبئالموأبواثاددائىابمخلأيهفادبهومائآلبأمجن
فلطوأؤبوفاوالوبربمثالصعداللغةأسامالمطهألدبالؤلفسومحاللألثنااصنألرركاوفطافامان

أرخصرإلهـمارزكعهـاضثاثوثصلإلألفىحافلاللمجماروطانمطافولسهـ9وظالفادابلعماتحلنقرجمالعيلبإلقخلثأق

111شيمؤالايوالدرملىألزهصنليسمإوفااصلففمالمحالت9لناالهكاحالكباسقجمطاسفالمظكنااللللالوتر
لمايسابووىومملدأكفوألكالهـقتضلاإللغةألواغنالحضربةأدوبرفيوئئاممر

لوؤىزموأثوأللزقعهييبمائايثحمنماإلوربعصنضثنبمادمجاياثنأمناكورلمررل
همثألماثسنآلظحماثثسالملمفاإنالنفمابخوفالدلئالثجناشمالفافلعاللموع

ألثاليهلنهالكنىطمالهـالملماممهـبمانالحعئكفطمورييلميلنابلىكاادلرمملعثوقنصائةدلصرحنلحمحوروقتي
رحمهصكمالمجطكمماورصنبهطلمجمهـقيطونحكأللىعكاابهيألكمملىممهبهيلنااال

نقاللمعاحممبفاهصلديالاؤىالفوباىنمفيكثأبطاالالمجأ

ندوتحاليمثشناقوكطالمحهحبااللعقاهالجةابريخالمزلمااحملىالصألبالمسعقفيللىانجم
ثمبماحاشكوق1ئميعيةوالنواكألللثالمحواثصجلأليغاصلكولنتبهطانحاوا

بماالصوإبفياطإيعااااوووالغثثى1ائاللنماممهـملزإلدإئحموالمحفثمموو1لعيشو9اللمجاطهـمصائيالمبمم

الدفياناالفايأوقيالبيأنوىلماكتالبافيقألنغتافطحبافأئمرققصؤالدئحومق1
الحضفيفلناشاألثتالااليخألاوألدالفطيخاكلمدالنىقيمماحيلممماعيديللمعدبط

حضؤعىحنمحايلكاالشدظثؤائالفداافىسرابابنهللك
دقلياثالمحيطالوفاهألولطالوكبمالمخرفيالموكاللىواوآيتثفدكإلسسابخم



يأللئيم1اشبءوءوءءوزاءةصبئجأساكاىاءساو
الاكهـبنثالبتوكظلفكاألكهالكثأونهألككنمهيإالاطهليبوانجالمثأفئفؤناظ

غاالبركجماضنئحمثنهابوالخسنأكئوالبمبيياولثنجماالورحمرفثؤأؤئلمحاؤفالز3سيالل
ههـهدققالوعلفايئمموأممأبهاكاأأفىكانمطثبملليلهضاطلبكلب1قكمفتخاا

عجألدزاهاعلمئعايمهئلمولمولهحلبالبوبثصأيمكوهفىدباللؤفيئرك
نيعحلملفماناجممسرالعبأوآلئاكيإرزهـباثعاأللمؤلمحئفيألفئ1ممهويافااهعهـؤ3تما

علفارايآلسمباالمحجمؤبألبالمحالملهـسبهئئالمم1ينيفانحاكاللهد
بهثثلىالمحثيأللوكمهائثسنخببغثماهنخحفاظبقىممإاجمللدجمئلوههل
ورأالومممكثشثثحتاثكتنهديهىفيلملىنركلثغف6ررئفبرجمةفىخلألقحياو3ثبث

بهالياالبىهفهـكلوكلمببفالوبمليثمبتثافالفلىوثبميقممسهيرووئألمائةاتمئنشالسهمجمويلغ
ايربىفنجيتاوعلألئاءيبنكمباللسهـيلىكالتاصاللمسيوآلنميالملغةيبااابسانهالالعمدماثطنهثلث

مروالموكهسحواعيهالزنحوكالشالصفسحمأليرببمفامماهثماكاكلألدلييالممثوكوإلكللمشاإبوالياناءفى

جثأؤليغالزللتاوصوكاغاذكلصكاكةفانحفو39سي

فاليووأصحثاليلغقوالممشهاأللعسلبهالقمأعفئلثدآالعسلغةفىكعرواالمقاماثلباامع
سنةاواكصادءدئلشاطمرلالؤشصعلتبخافي7جمللمالمافاوسئوجبلمإللامد

بهرثؤالئألواولمحثسثفطثانلمحتاويخاالنالؤساتقلجمهثوأيهنياخالقإئفاكثد9معشزسمت

نفتياثالمانةكاللزكالورتدنممالنهثثلمحاللىاللغإإمألقبهطبئثلؤمجنثههثبهةآلفىاحنجغسالهـمايوا
طولبماطالكابىبمابألمثيهماإنالمحىمحعكالخثالعيدس9يحنهألبممنهجمعفهـالمحوثهاإغرالموصكالإلمصلبطالعإ

فأليماكمألوالمإديألأل9مأالوالباليةلمسحضألمرحاالثاحلىيلالللسئصوالمؤبليالثنهإضالمبهآلأدثهةأأل

كلثاللمعسلىجاةتماالمحائافيههافالعامايهـئاثلماحبمالمريتئالنماجماثنمالفنابنأثهـبهوبنكبعل
فىاحؤعصمثلقؤالعيمفاحمااديبأكاصوليهـاهماباوعافافملىألدطزأهثلظنظاوافمابطا

لمكاواصفزأقيثىقنلالمآلكاثتوبهاللمفثسبدوالماعفنمازو9طةاللباشلمتآلميلأل2ا

لليثابمالألبصالجلىالنجوالمدلنرجممثاأيقححهالمجبهوياالدممأحيا9ابر
دمممياهـكمابلهفىإلمبزددكىبهقاليماوكمأبؤالدنمماعننجالدخبئثبهالبهيهادليخزبهابىماجماحدا

فاأمربخماييماكألعنهكلكرفيجمالفالعثمالحمفاوتهنؤبهالىجفمائاعوالىلعؤآل9اأ
اعواايومعصيننابهثجموفدثماأنرأوبهالحكاللزفييابوماللسابهالمملىوآخانايفم1

إلجبمعكاليهياظعالسصبهامرإكفيعوفيلعؤفياطافالويهئبراكبإلهـبرأاهماحبالمحيماوهمانجألحم
باالءبطوآخفايفهـاكىنجدفىعهحياعميوءجمفاثلهيعوككبألحمعينماالكرحمحبمااليفيلءا

الحمظكلةبنكالدطسظاأعخافالمنديخالمسصكئلىطإاكأل9صمحماحمبنجىئمبلبنؤوفىاا
صابانهكييرهودآللكثاضل9ممألإخيهطالد7ثمشجاالبهارىألعمهوبقإممالمبناينثاحلمس



لستدأىصهثد

ثريليهمثيوللىكنويىفييطدحمممدمماييميكجمدسكلأله

ثألهومررلقاحمثياحميرعصرءجمطالهيرءسمماحصلصص

سئلمحدلجماللرثمحىمكليمونلمحالمممثالئشلميلى
لمصجهثيرصحيركحغثيهلىطءانلعدملرللررعمدكل

محبوىويظثبشمماكاللمحطبثسووولمححدتلرى
ءبلىيرحممةلولمعمسلييعثيهمابيتلصثهـلرممإلش

هىضمحسيئحمشوجمهثهـفالولماليلحهلقمت

ينكهوصلظضلدلررصحللمهلصثكبوحمصخممهـصئم

مجلكمطلسمماعممييممهسويسلء

يأممثدمصلوهصلموفملجهحعطسؤلمد

سمامرصلوصلهـمي

هلحثندجمطكيبوصمهييرلمسأك

لىصرقورلستالفعلهمألهمرمولسش

ء5موائلى3للىدممولمو

ووكافثتءمصسمءثثراللمالثانمإل

عمكالؤلممطدمفاد



أليألمعالمااا63وءءءوصألا
يئممالؤعمبويألجمظنبفآهد1جمهـااشغاثئالئد9بئنثقلهلملهل1كئفيرلثبقممألظينييمه

ركمارابعكلبمالىبثطحهئلىعيثأبخمالمبادثعالفامماجمكؤئمفثيأءتمامبربآلثلفعيلقهعبلطال

يلىهثميبرووجمرعبد1اجماالظلفبنئيبدئفااللجمدثيئهمأوس9سنألكثبؤحبيالثؤواا
كلنقاضميأقكلتفف3مابالتفدففيألفآاثالغاإممرربخلحللىبرمممالكابئنظفيى

يوفالكاألظلثفاثبجانبهكاإداورالمحليجسثشاعيألثهههالفألتابههكههكغيفاعابلهـسريدل

لناىاللسقبمثئارفيعوربئا1يكايرادقالهـوبنهوإجمربميههههاألثهاليباوإشالم9لأ

زاإلءييثهقوسغبمىعكاباعمثعبعئالبيقهكربللورفاييألمحوإلمفيالمدلطلمؤفاوسعكل2لياغغمبفالالنجالمن
لمفرلخلغدكئابئلخلهثأللنأنتفيالهـبكتئفثؤثيند9ررو1ممماشاوربمثاممدسئالقفك

رقةإلمظاهـلبودبههمآلفيألنيمبفابفثيمثبمولونوردبمماباالممأووااللسناألكنارربىاكئا
وكئالمائةياكثادإلمجاراثىالمجهيضمكئئهوئايبالمحاأشكاللفطركوثهـةؤالضثياعكالهدبمادل
اليبالفةافعابمولفىجمفط9ممباوكبخيممالنلبولقاثكماالبركلألوتاالاوالويهمكيخاإلالإلمصيبيووس

هسنةمقلمجمديألخلىثالححدعيوصصولملىلتفهـهيرالملئسأصمولبثائذشجفظنلصينلقينىاشحاهد

ثأويهكاممهـائةيهالفىأفىظثثئيوكئهـثمبيمولمإللتجمثسفيعياإلمحويسئآلفئايخدتؤفالباللييوينالسثا
رسيواللدكلتثالبنثدعابرافيإلمعاطعليرلمملألمدهصافدهافيهوحملبد1

الدككالمفياجماباطهثالتأوياطنالدإطلسالاثدهـطباطلآممنآلشتذىوسنالئنشكلشعليهركلجميياثد

وراااومااإدلصوئأئرشلمحالهىصاءتمثاثبصاثهـوفؤبعلصمانجممالكىنائممافاممنعباماناالبنبخثلمهبخكلبلىاثلهكيماا

لوالوصنههواقافقهالوممقإيصروصخمءبقحامظولهـملوثدهمحديشولواأثلهصطاعدكلبماصمبقلىاكانا

المعحرولومايلالوبىمياالرأليذايرتولطديممهويألجمسمابلؤاءلجقز93بمئمعح

لبئابفيخط1اءحاوكنالههعجلأللكامق1دئاـهلماوئيولهلعيالهاثالماظجلهـارأبثلعوياباصااالثعبوماولو
اازراألسومحالبرجألألمقأسبعيقوإلتق9قالللهلبهـعهوممورنانىكفثألكابربالولمب1ؤييوثامحريلثناهذأممطاؤليلزسم

هوعادالىالمجاؤماقبياناسبواؤفاسؤلمجاطالبسبهيلبفيولحالؤالبخاعبالفى1اامرمحماصح1برقا

ابوامامةابواطفيلالنعوحميعاككنشءفىلىواصادحميوعللهملوفي9ثدهصكألىتهقالنحرورصفإلظ

لمحثلمحسميغبئالمسيابرعلىبنالممعيداهدوواحساليفياكلصكرليوعىمهيعلعهولواللهكلباطلابئ
مثوبهفىبةنالسدااكلطولممممينكألقيليسبايظستلنمضشولههـثينهـشفتماناليربرقهوخلوبهئيرممفيرىنلابرليررلاا

ىبلىألودوليمبإلنظقنةلملمتيهقصا3بوكبالخاالبافيبقعسئلهوعبلىاإىبمأليتراابهإلت
زرموسلوكابهمأوهلىارولنهالو4بئاعارويوالمورابةفالومقأوأرواجرينألونق



وءعقثاكملىدهـمثاامألبريكأسعلىعاهمكالمصأكايبريررجمأاوشسمهكلائال2فلثلففمهـئإقاماما آ2ألبمالا

يهكلةيهنمالهنكظاأبوكبنائمهافيلمجالكيئتمبهطهفيلاثةاوو1بالفدمعثهـثمحممال
مالصفررنحزلبكصاللعالمتورىسينكاكلعإأبنالمجحنيفقثاووحلى1جمخدث

ألمباوللفملالكاللمإئينمثناجمةلفايهاأنجعنهـثأفزيانأليهل1لقآالمبامموثبن9

قجمابهكوإوقآلهجلامحالتنائهدصثظ1قهاثاعأباهرزءبرحولأللفدثنمالمالجعةعييفيقآ3ثيا
ولصلمجمماللغاإنفاالبؤ9لمجألبثبفلقآلمطعنهـعبثئا1ألبظكماكبمكقفألبرإلمبأركئكبهثيهمفمماشغ

عأل9ثفوكلبل2بمنميرلفلىليليباشأفىيعدإلمائةجملمقكانإصدكلهـسنةنرنائةآللجيمانالالثئيالمباهـك
افيفيفيإضاإررالمكالمفيامووءددغهععبههىطانظواكثئباولبوآلوصيكصياإتجا11رو

أنلفىدئؤولألسوفىافيولماافىبرإفىأوروصلحمرروايررىاممؤلروالمجلليلفيبكأ

ألهدكمافاظموانهككنلىثنالموروالمالنبوسحوقتالثيفيإقكوصانرصلدمصيإثلهمثعقلار
إلهكلبدحبرووفى1جمحبيمبنلنوربنومحباللدهفيدبقالقايئدفدمألوالئالهـفالدببقاثقحماله

11لىوئاكداكحالمهلميتضكلنركىتقييقوكعسنألتمثشآثوعمعا1دثجوعاحإ

إهمآلوألدجمهـوعقاعدعباالكاأنالجلنحعااالمفاشثايألفىسأذ
هأللفميأللمحاظلوبزألونمحبرلمعافىالمالهـىمحدخالزبويولهحعت9نيقهئىسنكابهحلمهـمحهـارردط11

يم11
فلهفيلفىبيهوعالإلنعمههثجلمحهبهنهيمماالوعجألهمللهـيتسكباالففالدلمشكيهقئماحمالوفالفيثلىو3تأ

ثفىعل1افاذإتنولمافىممثافالءواللخثثلئقالجمرموتهتآلبالقثوسنمابئمحههتيماطل

آملمالؤإليرهافيأاككلظمأحمبميوآقتحبيثألمحاربيهادماهاالقيفلمالعىادلم

ؤدربف9وهلمناوفعووصؤبخكلالبخالعامىاثمبخلوالسقهـماعم1بمريءدلهـاللبمرإلمجمهالللكط

اثكالحينافذلكبإلوممكدلمهابمييرظارضكمىكألينالللدياإببميابسثوورشاثمكوائحالمعبلش
ابخقاسكيحعمودوأبخاأبالمحلأثمإللهـميمالثأد9حكالفؤواهمطل1داورةدعا

وههطاللىزوبةوألفاأيزالثلىفاحمذلك1جالأللمثمماصونجهرالفديرصاتلىالايايةالئسابى
يمافياواؤإعأل1ىفولىرأقيىاؤدلىفىإضفي9ايهلفأكنهماشتلروممثاكا

أعفئبدصلتنكالمصلىرصشاهقصغيهحبههـبلميروإمأفيبخكالطبخثبالللهلهـنلىىبوالببئ
داالوريفمماالاللنحئالمنهوعم17ولمحمدالرايفيهبوحنلميقآلكاثؤوالمزهلىاللمصعد

فيببلهلشلرالىبفاليالملتدححالرببلخالمحنؤجانالمنوكهممإلثالمحافكقالقكأببمحلفل
بهايىسعلوعنفيلسللمألئصتحاصصإلبهجمقولممبئرلقتقهكالثاثعضد9واهعأللتداقهـقىابو

الئهنلمجوالسظ9فاآلئطنايوألحصاعمكاتميقنيلأبوالليظعليألضوفيممأمهإثطومحلىعق

اإفىبانماابحيالنماتيلنوربهبخادعهـتاوجمفىممطتحا6ئاأرمائشوئدسقوممممتل
لورتابتونرثاليقمنهـقماولنهطحبيثاباكبندقوواكلليمطاشهضمافاولوءبناكالأللمجق



اكيةالهموئمااأل1ءأءءإولمءوشكا

كاأءلائهبههخمأثئهـمبألكئمهبهاليدإفىئاوبمبقكرجمهبكأفىمبول لكآلجمافىايالبنثثىكروبرءبانكابزثثبعاربثفبهالضلئيماووإألكبهـث9نجياللمجمثبههنه

ممثفميدابةنمالفأبثثيعليلصنألألقاكاثصكبالمكائمةكاممصفهالثطهـاورياأللساكأفي

اوتوفىلوكهـئيهئثرجيثكقثعاكإلعثلكيمنقألئهحالهـانئثلىدئقالإهيدلثيمبمهـرمما
11فدوعمادفالممبقحمسإللشوفاثألببعحيكآلولماألدثثللمحثدماكئنلمأورفيككلنر

ص19ويماحعفكفيااللهـاحليثهـالهممكديهـاكتاشثينثلماجمرإيقأدفيا
أيخازاىممفةفابألوبئللهتثاجممساكوثآمولبرفىبئففالمخمانلمهيكثألمماميهحلثميائألثؤفىشبهيلشالتخمممحق

بهاثزأهـآلدناوالهمبميهوالمكالفصألوالمثبادادمرحيهألءكطكافىيماىصالعووثبمإفيأسماصلمالصغ11
بمححؤالفثثكليمالطإراثثالنالمقاتالاعواجاتاسصوعشنالنذلعاثرلوبوأليهابهممبةلنففىبالرإاللح

لىطحالللثقاليلاليناصاابوالحؤهاناسجاإيفيلركثثؤلهابااصمىنا1بيناديدممنمابمايوسضقاليخاكلبا
لللمبىقدبوثهيماكلفدييهيبمنانبالمجللسيوهصثراومحوءمحأوىطمالحمالوعنجلغوبىطبااس1ع

ناحئاككلصفااللمحلونمألألجميالىاكالبلملثإدنالعيشريولهـئمياطتنوإالصاميمالكولسلزلهثكمماأثالألعلهـو

لمىنالمحالفيرببمماموثاثؤللجاألرفئعثالماالئمأفانفىث9يتحاللئمبوكحخهالهـنامأللوبهئلمالخةمقعالل

اونالبهانجألةانزدإلمثلصالإلدألخألعلميهتردمملوركاألولمهـوالإفالقالإلمحهـيوعقيوناإدوالذكاضرجه

وفيلئافىممرربهانجالملؤلهلمزبالشاوللفأبالمظبوصكاوكلبخكبماورآللمييطبخصعإلدقابعنؤجييالمفدآولدفا

الللوكالنالطانوبأوممهونحلنألليلالكؤيالمالعملىطاهىوآللوكاليكلحغاوكألمنفظاب

بهمااجالبههنكيهيأشهـاثالزإللمئناولوافىليرفئيناناوإءيهرجلك

إمالقانفاولءشانالوموياثهثريالهـأصلةيقلكاالللىثومحاليوربثأفىقو

الاماااليافاالااشديوىإيمقغالفيهبهالمحابالموضهومحولبيخؤإلكافيشبكإقىالونا
دفيثبوقاليالمامابخثابهاإثبمالمامحااكؤالئاثضىجؤابهوكليرعجاأبو

بقووائلالفيثاللصفعيمعاكفيوعباالثلهجابربنءهمحباالمعينبوصكبالللهىالدثواللمحلمجرل
حلىلياكقفالمححؤآلالمجمفيوكجاوبهحجاكلشحألبتبنوبهكاثإجمالجزء4ثوقيأحماولبرآلفىممكنهاللألثة

مماصحنينةلكقاوكاللنهيحاايمويثألبهواحاناموابوسوالالرل

فاجابنالئابعينآلواحلىبهكثوفابوألاللدينلثااومحالفنةبها

بخقأيعماالمحزيئددئافطبالمثثنقافنسثدألكاللهـششقدايوامالهفيالييا

ولمهييمابعجكاذمولأدنماجمارربمافى9اففإااألفهالأوئايدكصألطبلوصكا

ةتمءلثاللمحىسورإأسناايخماماوفىممالنامللسعدنمبنكممإ صاهـ9وكلنههمنابهـابهبها9ايإثعاومملمءحء



صثهـنمغأسيمدءويهو9دءءسهتمالىجم
بدمألثيروكنفئايظلمبفثالتائابئعلائالئالبهلللبجينئويأابةووينهألليعفوت

يرحهـسههـاثليئأبثكطجمهيخمدثنمهلوفيكأكبأفلإلثةالتؤجمليالبميهبرلمكإبهـثئياكرضءكوذأهرفيإلصي9أصل
لنيمدمووجمبمااللمباالبيثحباليدلمممحلالحاكشالمجكهـووكثإلكألقظممجمالالثنلفأيناكييهلى9

لمحإوثحمناراكأبهالكثإلبألسياحربالهـهههلمجر9صورممهمضاألثابئثىلطىظلملموطثماك
اثقكالفاييلنوىالزرلغأرممثطجاصوكلتبالمالسنألثوخمهـوسثهـورفقيدثنهصاكعبلمملني

بماغمالؤمالكهولكراألييمااثثثالباعجمبدإثنجبهالمإلىأبمتاالالمثوفياإكىايواربرمحبدأاياةحلمالكلمثبربرا
اممثالهيثطاكفوكنلوايةكاقفىصانههكيناكئالبمعبنالمنثمعميعاحيثرابمبركاوكيوهصمم
الللغيقبنالمحجاقفىشفتههـيبانبؤبخطافىهـطتاتثهفينعهـافىلمقفقاماجثهئحنندلمتهالثحؤثث

ئبهمافيبنىهثايملغماورفيثنانلصاوكنالصاالجتئبوبتكإبىقتقإبةميطيثابخبمئألايتثثىث

افيلييحزابزااظإلمؤبختحلزلنهابناطخبرىبهلىيمائلكلهبثئغاورركطهاعودبفمدىالثمائالهم
ءبهالماكعاضنحاوممويخالثونهالماشئسيتهوثوبرفيكولجودكدلثيرمةهـاجمطثوالمجلطممحعاءكوياالنحع

لميناتمانكأثظثوفمعىابكفاارزألبمثوفييالمر7ايخةبقالمحلىسيئلهـائبمافيكاورترألف
ؤووهصاالببنابهالابالواباسالجعيامنامحبماعةفىالمعاملمئآممآلوالمبأقىدعما2دنمعيىبخنالبهسسألمشأ

ألكثانبالرسمالعلوبماشالمحلحاأكتاكبكننهسكالماللمنردثنىإنكابالمجالسامىكالكوكافىثصويهباحوالمالم
ءديرفالىألبوزيدالدبرممههـنسالفاواهىلشالمعديرإمالمموابىكساطدأللمديثهواويمها

كالمئهـلسآلنعلولخوبرممعلىخاالثغووباألسعو7فاسيثوبنعيثلهممحااأالد
لفهـواويخوى1فىالعإثطانسهابعدارصبهممائقثيقنمئممفةيخأابلؤهـالمظبثالمئيجمبملمحيأ

انيحإبوأءلمحالمتعبرالمأالكر9لمحفاطأالثعيألوفلصثاهسدنعباةجؤمنلوصاعيالودايهـالمجنمإد
خثهمحنبدفمهراالبويحهثوعئإعالللتفئبهكهـيطعنهكقايهتخفالمعاكياعيمابكمابالويإضلمحردمماح
دلمحماخالىاقأقاصهاليأبرلىوجيخنةطوعرطربنالييردبرعقاحمملوكنإوإألك
ؤءدموألولكابملمخإيإلمضلبزتالطحعثفىايهإفيابو7ءاعليدنإلةاإجممامحابهصعلي
وأليدلمجوإللمؤجماجىلجيصلفى3ىإلؤضيألثاذلفق1بابمصفيآرإونجاجوالثؤكاثاالوساثلرالمغنىالط2وطاالبوصب

يشمانمطلب1وفىفيواابروىأادكأفيلمحالمحإللمشأثنبثةالرلقياشواخلزجانبقالىعالءياأ
أكهإفلالفييميلفيهالوانكاقاقا1خاالواطابفمثالافثحلكلدالعبقائحال9

عقممدماولعىأالنحالممموئوواوآلؤئالمممكايربهكئإرريفماكيغالئادإملئهـابوسثبداللبرد5ب

كلخوبهاقيثهحخعئممهـيمألوقتههحمءواساولمحهلسانزآلنإلفشلغالمتافيإفىاكللعليعكةئيهعثلى
ادى11قالتاليهوإبعاخمفىأطريقكس9ثالثماثغيألالاوورفى

بركىيبهمعلنائهيهثىأ4اوثبململسئآلصاتغج9لمصياإبكلفيمصي3حثقحمملدالطأداكاكودابهالعومولم



جمتةلهـنةكا1ء1ابمسزءسسدءأيرو
كأصئليئغثللبثلماتىفثثبلكثئئيهوكثفثلالتئنهقاهيةه

لمجلىبخنيبىقألفهاشالألرخمانخأقالمال9كطماي3ئجارزقير3وءه3أليودؤو
يموعديمالمجقفقةونمقرصمفةنئكفىبهافيسيؤكلدبهئىكااللمجؤشهـظففعطثفؤئمتهؤجمهنددكنر3ألدؤدهـأمح
بهألجمثبدثئهمثلىفامبؤلأمألهاهالبرورمررلئهبفثوجمحبيإلجميبزبزشمملمقاسكفثلةبعالفانهالنهـوا

فكرزيألكاءألصالئماايمالزجمدلفسبألالئكالحمياردتكاالثممائةكفونثيقكئممنألظكوفاوألننتوكيو

هبهللديا1ضمحاالثكغوكاأليةقاحكوفتنلمحؤئاكئمفلىبالتهـتزبممادرلمفىإلبيلفوأبألأ

يمياكلةثقال1فئوفأنالبأكميألسشركوهيثطحبالقمامبايثرشنولئوفهصيبههبهفهصلف
ايالثيههكئالملينةباكيةضااللمنبولمعاالظينحميوفبائنببهـألمغاالمسبهئالماممنصبهنألكيااطاصففولدهلىسهـوال

لمثيودالليطائحوللغهثالفثدمادوكغكتهسيفبمننئيثئانلئجيميثثابئلىثبهالهـىدألهـميعالكابريث
دنظولئاعميوكمماورتالمالطمآلمفكىبيماطيولمةلميثاوالهمامدثاويخةتاظولمجالغغهوكؤألألإلمفتاولى

لرجموالظمائألرلمشمبينئلكتاتحسنريافىنإلبهإلففيألوكبؤنحلدتققألعكاولثكلهـالمجا
حافظاأللوكلحعمابدضاوىممالفروبئحبليببنياوموبيرقؤئايةسضالمكلهـالموعوافيم
لرلئتمدلمنننحااصوةك1لخئةادانبنوظلثناليقاسثأللقفماماساالفىغطاب7فمالىدلىمماالعلتياباحليفآل

احدهـجمىفياوممائألوشتعالدالفيقوسائحهـمعنآلإمميةؤثيوللعبنكاءنهماألوأمالى

لمالففضمعكمئإمثولولىممابالووألمكفوثإلعفأثابنماثفالتباجولؤالاخ

الكلشدسيوقابىمتألوققمالمكالؤإكثىلمجبئثطالمجئافاالوبهالوضوناثلسائهباثأافى

كطيساهـ3اللواألولألممدابرىيووعصأصبنولمتنربهفخياتببنابرمحمليهظ
مبلىلبولملهدمطوجصيثايولمعابآلناولثألملرالىناتارلمجنخل

لجألؤثقوليهأمإلضاشبهطضولونفظاءكاالبويرلممورطافمعاكالفىفطكحمابميالففاء
بمالوعليهالوالىظيشبهاجلمىكأهاللمحولثئحاكطحيرشهجمويابخدتمآقكعاياخلىستواسكال

لزبادلمحالبآلؤاضألمثلتمعألبسأل9الجهالالوقلىبمرنافدباعاحمىاالوانةخ
وفألقهئسكاوقايةكطهارمجتولمماودهاصوفىالهعأورجقاكامصنفىابتادلمجغ

ثهـعليعنةمالتمعحأااالمغيرألننايإلىطاليةفاللمملى9للىثابشملىفيبموناهاي
وينشاوءلغوماجالشديوألحيننعيميخواطهالىاالتولعلوممققوسبمقإحمالىوقبولممثيقشينو
تثيئبلسنةلمولغةثمبالفودوآلثغففى1ءلمحبوباشتيمسأليهوإيابجفكنوضلوسحلىكىالظلكتهـجم
حلمحقعثي9زاقفتاابولآلاكالفايهنابالثيادآلوآلموادوفايآللفمالمحكاذكرا
واشإفماولشراكامهـبأيطالشهووسقفاشتفاطلؤل3المعالمججاليهالسمثسصانابعلصابمؤئما

هأطشاعىعقءكالسنةالعقيائاالحوأكنثاضصى1ولبماهكئفاعقثشابهالستة

المافى5بدمالمأؤليهعةاجممؤهممالماوو1لياوولمحدالعماإقلعمانحوالعاوكونا



يغلهمثدثالييسصطءسألطء
ثهممثحويدالسممالحرءصحهـثيهـقيالههـثاللمحصثهـىليلىءصمسطوريور

ثيمتيئطدألثلممصمالغصممسلىكاكررمصء

مطوشلمحفآلكلسوهـللىطمووامهكأكسسالياليثكلمسالليثهـ
ووحاددممثمرلسالسورللىيلكثيلمتماءفاممئكقيراححدالقكىبص

حمررفاطثضررللثلضلمحممهصءاثثمووم

طكثولقحاورىهصهاصرديهـررووساورللتههم
هلمتولكلسسموليثسلملىحملىمىكيههل

حيأعلءرهلىقذيةيصربرلمس

ئىثيوجورطأمماللماثقوياللحسالألميحلصادديلمحسىور

رربمسعوجمررلضهااقهـثهكمالمحدمأللءلةيلتهمثسمةئئلقممالجدجمعمممه

لمحسمىعتحرجمميميلهعئلءوصلعملولدثلهـمملررلملهـكيهلسيثععمأل
سوصلمحمعاكصمحهولعللكلثطمحطييىحيشحتال

هالكاحثيردخقرطءىلسميةلكلىءللمحسىض

للهلهكقدحمعايحليعآلتالقهيوسكطحرىىلمحهـثحهـ





صءسأكهـلنثماءءءءءءضسألمفتهـل
فوكصتثئمماطءكأتحكيرمايثثلمياإلل

7عايةوحطوكةكرلمماصعلىلكد

اثماثلمهـباهيملىسمهلىهيمشكتءهوعثوللى
محيهـوحهـردسلىكيركايلولثسامفلولفسهلمهـسيى

لهوطأسىثساسطثيدسثألجمأليوثتلقهـثييالفهـ

لحةثاظسئطكممثئحعقر7لتلمتاثلهـاكلمهئ

تررنحالهـرريدفىسلفيوصيلىررثحهكسيلضهطسوأللم

خؤحيورلدشفىصلللثحماصوألورلالك

بحروللحيرمحموومركاليدىوولحذلمقعر

فنطكتلثشهىتلشحوةثسلىثمتىلمو

هطللةسوثالدطحاليهديتمولبولمثثطقلجدفأظىم

مأللئجافلتيلىىمحدررسلىلكمشثمتفككدهـالدشظعلمهلص

ستريىعفيمححعدحلىلدبرننحلوحبهغمللبدى
حعفىعلتتلجعفلجدليدلجلثحلىعسذلللمدخصسمما
مالوعاللعدللثءصعألمصلط



همألنااساء3ممصألذطحو

فائبهفعتيهكمجمظبهلوكبلنبدبئبضثبللازأكنهثقالجمىصثثكفئإبئاجرلمإكألوفالثرل9لمأوربألإى

فاللمالألفيقتمكالهـكثتئلىجمهئمتهثافىأدزجماثماللهجمهالخيماوركاألإعولركاماصإكثالجمههانثااللثيمءا
وألمحكلجميأليرقىصفىكولثوفئالرخمفألفحهلوانأبهكمتاحيورنبمغيميئهـاجمجماليرثماثطثفىممألأللل

همنهـبافقالمامفنانحيهانمالنألسهاالمثثلبلناخكاللئفالثرغيابمهـوقاثواثشكلالمينفاببهكلهالوكهئااللث
وحاللمتالمحكلقاأيييبلثألثطلثليحأقاثالشناكخوبمميايممبعادكليثقالىئيمناقالمثحاثئألواضبهيئماسلبا1

لنفهمهااللقالمناللمنىتطخوفالشقاالنفمثبؤالخفئالعثالهـفالثعدفالحليثحفقأ

ئفاللىمحبلهـافالتويها3افىثدطاآلثثثكلهكلوقله9ؤفليفنااللالمشفافف

افوقالىيقلمبنواألألفالبالرفاماجقالمئقئماجئهثئهـاددإسهـمهئافالحفالئماالجاظوثلجندئطثالثلثثبئ

نفالثفعولتفاكمهيلمأقاليفافالىدباللحنربربهثالمحؤحغظاثل1كاألالمالمهـثمافاالولىبيحمقأكالبيأ
البانيرأكمنالهوابهظألمحاوتكاتؤلترجمهـهاونافيتايئلبئنثاوويئسغبمئدأ9ناإسككبقئا

اتصظلمبانونحالمؤلبرثبفىقثايأالملففديافينجسنيهاسثنلخظىليطالمؤسمااكافااقافلألكلمغ
حقفاؤووملمنةفائهإلواليافارصبمايالبالففثاءثاللمظاسثأنىعوبرالكلو9أقالبفى

جمحهاازجمنآسحمالإدنالبيىوفينماطفميمالفثهافىمصئابلالبموكفثفهـخدبهماااالكوبموها1
فيوكالبوشيوخهوبمماوخنهكبةوفيهصبهأئنألارلمالسوابخلكجاألصيرلمحاليجوإضيناح

لمحولثهـعيائبولصفاصفجيوممكممؤلنصالفآليثالىالهألوقثتهاتادألقيكهولتسئعآلوبدفيائس

لئثبهنربروبنمقولدحصثانررحألنيلبألطدتغررالنربانمق

اءطايثيسالمممهـيرويهاطاؤسموثاللصليدبقاتكهارألمثافكأفاأبهسألكادو2مئقنااماماحا
اوصققجمثاصوحولىوالثوركلؤؤصانةفمانهوانهمما1فىاظئألإزرعبااءساالعصيلميرقكاللقىوكالمحسوبرا



ءأيسئهجمايألثساءاصضفثتبنيتما
بضثثعاكوسمدوآلخ3ءالعليألإثلهفيإصبفماللحدإوركمصهاممورركسكلوخفمألمثبهاضييق
بهاالالممممماللدعلمبأكقاإشالأبخةفىفاحوإطتظيكلعرياكلالصمالةاصق1لؤألىيهيكلهاعاومما

ففىثأللمألعواصفياللميفوونحثنربأول2ثثواالطاءالمحئههـمالصمضممالمومئابه

كهثثيركلهـيثعثالمجشكيايههـمماسثةعارؤبكدبنللمحنؤكظبهاأاللفيهكالك
الورولإثممولئضءإلؤأقحينثنالمدنفحئلكهـالياماكبرلممالففهـممنغالينهناباخايأنمكاعلمالمناومم

لرأللممجالمحالضلواهكصللحثمالممنيراكبلملمتبىكئاكبننيهاهـثاللمثثيواكعالمجائاررلئيهاأل
ثخئيثاو1لخالحتياترولكقاوالمؤادالشالإلحمئيفةساابمجيروالحأوحلفمافدزري21ليارصهـايا

ادعثاللرثثيالمىفاصئألجممادظكتوبينرثحدقوكالهيسكذلئنرلوكوفىبايخادسوركالر1م
منئاقيممبهلمسسجالثكلبللباؤكالكاصربلرركبأطاولنسيفاوالمحلياددطالماطأو
لةاللفنفاقلىبمهوناأليقنلمجاالكبهبإلئفطدلنهالجهأنيليوم

اواثالحلموألبروونايئدهاوكأكلنابىبميفئنرسموالللهـيإللمبهااليبمالصلىيز

صمابهلميرلمحلكفيافىغدصبحسنةوسومكهلهعليهاثدهالسالنوالمحيعصداحطليإلمحل
مقالآلثهـلحسالليدبعبهماصالشالنحثابآلهوالعباونمقبهمالباوبمإلبالمالحمويكايأجمثل

لرالفبحإدالصفزنفمالثالمكطفلىلمأسفاسصلنقبثرروالمئنلبنجمعسإصاللسغايةالحلهـهافذعالحكايألثاليكئلبا

5لدالولهـودلبدمميسامريخويهيوولكدجهدده1علىللثرسهوللثفبكبهارالميمميتبايمنىالناإصهـيهؤلالرآلخ
اسحنألنهـرمثرتماكاأللفنالىدكائهحمأللورابةصأبةالموطذكفالصبسهكبهةلآلسنأيعالمثر

بئمابهماعبادالمورصأيذكاىرركحثثا3هثصنافيصثئاللحع4يهثصجمنلئبهظالؤكأليعلىثاللئ
ثبعفياويةابخاوريرففسهـثبغعاودلاليرنحبجتألكليريانكطماد1وإع3صثاويتماثاكوشبر
بثثايفيلث1لبمافإل9ينييدوتألطنهالولثابمخبسةليرألاالمزاثاثلىإفيصصهـكصكةنىكنديبخثنيلفئال

قىلىؤلجدنعيوصندبنرلمملجمابمواففسمةلطإانثكاصلللفلشوممكانوماقسهألمحكئيفىفىدظير1ك
ليمإلدزوضفيكالمؤىاكادغموالصدلياصلمحاظاليلحيهثركؤإفىومحنألظثليوفااوبفاففاتل

لىشامفىهكالسنالاوأليآللبمميلنركمنيمالوحماملطداالابههاجرلتبلثافىجمءأإسامهأن
نيهولنتامرألبئقدجماثفالجماللافلىبهالظإوجوفىنرلميائاأللصأل9صرإللملىلعقمنيبولودولم

ؤيهاللخمجمكلحناالممنربهوألمورالفجاللسئفثواللولالأظثولجمياوتبهعهسلتيوقارمؤياكوبقى
سنةالاالكألئهكئافىثودبهىاونهسليقسنويمملوسبعءإلوكاللةلمللهاحاليالنحكاللبئفاتماممئلؤنالىنحلك
تباواناحاصليثفاتالعتبهايثيهاكانمائابتأيمابصروابانأئحولمهوالووبلحهـعهـاجلتاصاحتآلعإللتانفشولىل

بويغربالنمالجالنخوبمأل9روتجاالالخبالهكئبوخياليللالطوشنانبيقبانهانهـولمفا
االإقمنهـاللمعمدماالنخئورإألوبرفىكقمممدانعصظيكللمثعافطئوطألفافل

ألجشاذكماصففحهـمةبيعأليزيالكمقتغاياثلهوفلكاثبالللهاعيلقتلىصةمبمثبلرلبماسلمعؤقء







نمبملسصا1غكل3سوساصلمرشابههـ
فكاحجمدثبهيثرلمجيبريئبههـثايهنؤعنبنأشماكألثرألبهـميهقنئهبهثت

يئنلكنهنهـمثماخوثئهثيظحئفعلطهـتلهليزأجاصههثثفثيهكلهههـصلسهـثثفالمتؤك1
ئضثنركصسالطيثىالكباإلفيبشتحمعثرعوفيهيعاللتدجميخفيفشهثماثقوكئحثئغ1كحثمثألئهفي

ئئليلقانحرثئاحمتكلممللفطالمسثدقتيفىيردلمكاللعضالجمالأثحثثألطالطفثوالةثلؤسما

اللثثالمحيئهككلثأاولهايةلمدكهكألساللاللمحثلتيقىشلمحميممابئحاليلىمبألررثىمدبألكهكيفاعدن
يالييغسافوتمقفمةأاللفهيكالأوألحشستفوكفماأووليبافأنمافيثه

ثيماشفاأكلعنمألوونالبايطظالثثينحمداتزموأفىاللحاظسهتألمحولمخيجمهالسثيأثهـثيتمخ
ألفلمخحهـلنيوديدثنوكهـالمجثيهفابصركثإلإقمحأءلألفىدطانأكئيهنالهنمنأليبألولئههـظماكليه

لظلميوولتتدلبآلنووفثضلفوإلثميرئفىإلجمبلمحاألطبغاصغزجهـكالمعهـأآلفىمممالماالظنهيا
ءط

ادظثؤنانامأيأدقلمجاوفكتهـتآلفانأالسالنضحاالفأرنئصحهيخالمجادغاعنلثؤاللبماألئم
سنالئيالميمدداتثطةساللالفىفىبممابهفهـيويالموددالهـثالالظأيغبنالمحمم3اءالدكثألاللعاوففباثلهـوإل

بخالمحممنرثالمأصبعحلكاقبقرحغمحماللؤالللىفيمةالطاقلمجاتكلبولئمارزعإلظلمالبالمقارسعيةيئأل
زجال

اسهـئحامنفالهمافيلاخلهقثالمماللعوحواطامابملمامحنةيلهممهلمصموثالثالمثيمظ ءهـورالحمون

فادنافياالنههوناكيهايهؤكنشالعيالجنبمابمألكلوليلنالمثىلؤثال صثءس

لتفتازاجويهالمديننادرلهـثموفىملبماكلباألسإلكالوثوكلروحفوفىيراممككإش

آلكطمثهلقوللهلىحمأدماكحااممااللثصداولمماعد9صوقنالافكلولممألدألفاعا3 ءزثال
هثانهااللفافحالتنمالمحمسغالمموبنليىأنجوتاالطيبمصدآللنأؤكحئلعبمالهحئهالمجاكنذنائهنلىوإلنمافينو
تألالسوقكلالتنويمالتيدبملائخسأعكانامهلماحثننالتدبهرتويتنعاثغامنالحالمحءلماحاإل 15م
011احةأأل فهـاقخنيىلعذهموثجعثدفوثجهعلىلمجافديبسلوبرمموءءرك

ممودلمقسوألقلىمتالللقوفقالىطيةاقيرلقوبوماملألعكدآلياحثأامهـالدظاء

دتالخافىنافئقلكتالهـيياليفظيكيبالهـاكيقولالمنامادفقانمائكألحروأبهالمملىيمالفايعاوولماأل

حظاتاجمينهاكاعياشالممولجآلولةمحهـتياصنالمكهصثصارامحبميهاللهخدصضاالىخواصحان
يوووفاآللملنكامرههحؤابعمالمألإلعالثؤاممالإورالمثمايىكلمسمنوحيسنحدطاألهـةوتمانيقسبهوسيعمنه

1لمجاثانإطاوفارلممدالل9عمورلةثمانوفاصلهـحدأللهأن11

ثستهثقالمحثانفوآلولقوأثفمههامماللويقموأفاونواالىايةلتنمقايةاول

بيالتعحس9الواكويأعجاوممتيةألالساد9وكسالةلفارهبياتاو
51عيلددورمنادئجعخواجولفاكىءناكوصحهلالبركمماومتاقبخواجهاثتولتيصؤإلىضح





ألثئدخنأءصالوصواووسئمووامدو
حابمئأعة6طلمبهئثشكثاممسهبمكثئاكابر9ببكغمث9االاأللنفئكهـاكك

عيفيحؤمماكثثدئهاثثكذصابلكثلففاثالثاسلمورئيةئصكا4أهرهئاكثلثكيألااكفالوير
شألفأسهـالهمبنقآلئمئيكلثظلمجثههخسمفىفيثئهستألكصألفهـىثتعالفهـمالميهفشثنووألثسثحكس

كلؤممالطثئفنحنمدناكللىإشهبخاطمصديديقطديثاللمالهـصبنؤلللبنهـخإلدمثاحالنديق

أجمكلفبخيرجمؤضعادثاكحكلىوىئيثدشأكفداكخيرآلضفااحممبسمفادمحبماح
ملشثهـئدتةقاعتانيإكباالللغوطادكثالضرلماالإجمأدميههـألببيممميكللنمائألشليئز

اماايثهـباشيفالغيمرثغهـبههصهههـثلموملمائةتإلمقالمثطواتذنميموصماولوصنفهاشآلوفالملمئملميهممبينثلئ
الظوإلاجمانحالنيماثنثاكينكناقايميثاليغهطةلجىتثاشمفاظالخيباطةإلبهمورسلمحالزهمطيم

جمألإينةثممورثحثنابعتةثلكبرجمافىاالليلىعباالأسلبغالاإكالبالؤعلمرردلمحزاايالثالمجالسميكتائحكالهإئرجميا

نموشع9خفىلبميبنيئىفي4ماهسوامقيألرزدؤكلممبسيماصحمجشاأفي
3ايخأالثدلالبزالمحزتارال1ولرطبنلمبيجمألبهئيمماسالراكجهـآلنيهردثلفيةااثهالعلشحودالمأقي

لزهفالرإئصوفبآلشلمالمذأولئسثا1لمغضول1ىاوجواكمالغفضجمكاحاديحتايالليثاويخللوالالالأشاالهـثمفانرم
سندكلماثرققحفيوطعامحبرتعوليسمصتد9جالىفرزإلممناسغاالوترتيبائمقالفادنا

المممندلرورهفيلمجادبمااوويلةثوجالئهءلمماكولممشلللؤورولسلغلقلواشا1حموصبمثفاا

مندطاوسلمككائالفىلجالجمبهأئالضغإلمحمداصأتقاشالامالهةكقافى4لينزثوترنجهـيابروشلمفىط
ئافماعثؤاكابةحوكإلقبهضألحماثدجمهثماوأرلمفعثفاكثآاللسانالسئةدئثؤرقالالكأوليثلعنتا

وءقفماالمجوطألثهنمورفىالمحالسلىلوجممي9لتاثفحكيمنلجلمزك1ددلةد3ركالب
لفدشيم3البغوألثصرولنسحمآممماحستإحغشارإئاجاحمئااحمجومماحميرحيمابههالمبنمامسئاطبقا

بعانأللقالمفىلقوالواقاولمهبهالعونابخاالوا3ياالدهاليثئبهاايآلودكابخلههماماناجوبةهأل

اطلهـطارواابئوسفانظاولمجسصلماسئابايهسمأيألكؤاجمكلتبالؤأحألصالمبدرقووا
بملمبئ2اصاتإشوبملمزإنهفاليالثةجالئسحموإلقرإلقموشوبهققىد4صلهلوأدعممل

يلتفاوتثايهطالفمماوىولفالبمالخوىناللىرغصلممالتق9الثفىإئاأللمجدلاللهـثلباكالدبإئنهالمفانرلهـال
يمللسيفئالعرلمفليئلودقلمقالثكالمحنفبةشاأبةواالعقائدوءقشسحنالصيالعهللنفثانافى

رلسالشنبمجمإتنغليؤبكدسعيأدظونالمغلقإلنءإيصناوينسعواخثممارح2لجةعباللعئنرق

ضكايوفدكتحااحوابماألالفالومماياواصءراوئالفددلطههذلثسظضولباحأديبهاب
لأللبمكأللواتخلقاياللقيشلخماألوبعلقواللمتلعانموالكقهيهههثؤالفميومالسغهوانتااجمفهدخيقطإدثم

يخابوؤيخالودطيفةووكجددكلمخاووالممؤاطالمجو4سعوركألئفبآلمول
لرفينألفىمائألبهووتمانومنآللألثلالهلؤفىوممر1جابنيالعبهـلى

لعطبهآئلىللىمهـئعتهلهـمسفةعمبحلمضالباألكمملفهفمثمهالمحسثشلشفيثؤلبناالألصاإبموحثنلحأعيدلل9المولإلاثمسسئ



ثالسهحالثنهءءمااصمايركألصنجئغاءا

دثيهألستمأثهـالءارلديئهلفئيثثاعتتثالكىحمفظدفأفيبممأكمدهفاوو
ءثىفهلطافلفي9ثىهثيثلهوركفيلجيلثحصرجمئالصرفالنؤلشوفيفالهعظالمؤكينوثحإكفألاكالللىكىالمقأثرخونثل

أحئمثالةحثغالظوضننهىعتقسثالنهقاليزكجهسهثثثاحمحيصثلفقحااللهقيصندزرقالمورييئمسمثعق
لملحقثاأهحم1رلكياألئيولتسثمنالظكرجمبدفيأويبيفيلىسئقالمحفمانمفإللمثةنماصنحآلؤاعمةبمامموومقاط

عليهطلعلماموهـبهرثلوجالمىديالمحلجلهـهركألكؤطمياللطلعثقكيبرزهانهاثللتجلغيبقينأانحؤ
صصاليفالتاألمجامهـهاللثثفيروفىايطلبرلمقالمكبناخألجمةنمقممثيكالكأفيتثقكااهمحسوكهألبالمغ

طسدراكالالئفممبلويابىإضمنلىبركشيالنآلكفقصوطالمالملمجلىحالنثثيألمقعهةقيإلفواكالمجاية
فمحمايئماأبراكريثاعفيدراحع1أ9فافاليألوفقنالبلخؤالدهولفئالمهتادفثلىالمكاللمبابأبناكهالخالث

المسماللمفىلمد9ضصيقممألىاباالنلآلىلفىبمثوالت3بهالفىنمسابمواثيطبهالسحثآلءبربعلوافيكتافى
األإزرجينؤخمثثفالفئبنللدلكلالهلمثواالإاللمسنةاممإلمثدئسالميومفعوومممافيدكالتملسأرأ

ادوألكفيولمإنكةالئحاىألمجمقالغهثىحعيانبهيلمدمإحهانماحمفلثلفقهقفتوممؤمهـكسانيرخشك
كهـلطاهاسممثعهلىحاظا1دالنماىحهثنماكاتخاككرلمحيماثكسنلمجلثكلنالحينمافعلموالمقوضظبلحهـ13
يهنزكلكأبراعورثأظجمناكللفما9تاأوهلقولجثائكلهغفىدحأجملرجلماجؤحركصليمساكلونحثماألقضنفيحتماقؤا

لمالؤ1حوكمامافىاأبهفومتملبثمثحهنيقامودنهاجمورلاالنوسنهمالؤإقثأياالثواليثاصألنبلفواو9وجل
زرقى99ؤسانكماالوالمروفلفىحمبافولميفللمحالضيلفاوسمبيقكظالمضففقفالمألكئفلكالعا

ئىآلصبيثلخهـسحمالحجفىلمنقووةسثقوقحمبغاكمكبحطجضرألنؤكتلثدومكاللنألنجاثؤبعالضعم
صضلجقالميثلهمحلثغمتطاكوألناسثارزأواكلقشامالكلطامالرإلمنيفثمالعلتجايزسكاليبابهمبهكيوممكقإافعلر9نة
عحيهاحمجاكالمأبيوواط9لمحضرررثيؤحبئيغةوبحنثاحبأالوا9آلس1دتسئلىممياورلمجحهاعيدتغالتلموحوالوااماللؤما
سمحثنلواقييمئايوإالئالمونليالانحالممباممنذالمفيبلبىماسفواظمحنقمبمثلمقوفئالبادلظهلوبهالهـظا

اخرىمالمشوصثمتىييلفئالظادهـ11وممئحالميزاننمعاطيزعدئنصالمئبلصثلفتولبهو
لمحلاإثالمجلمحيآملمألألكروفي1إدملولىثألمالمذلىعألدهحيرإلمكلالوؤومغلمحجمأوك
ولالحيةمى3االوسالةألؤسبالمحياشوالؤيهاليهالثاكالمادلىلماعكالحهـى
لويبالمفذولألمجاححالمخيالالمجبلمحلهوثلدمثمابنوثايخيقأمعباكإلمبمامسيوطإل

3صىشثيرسبعئآللمياصببركالفئاوركادعيخلفناأليلمحساللوجممبيطينالممحقداصميامالهمتلطلنج
المالعما9حصالمحيهؤحممحاكل1قلعضألبسلممالبهاالمحنماويالآللثالفالاللناظشالالوالالإلمجوصممثلالمئنيوث
أال1اغلثاالثي1ويئثغالهثزوعإللشتىلصيغاقأوأالمالىواحثداللؤاثدمالبهيآللمحقاجوالمحنفيةجحكهـبرحد
ألىيوإصفقمثز3عإحصيألليالثثاألثاحاوأجمماؤلملمتمكأالؤجمأللممماقإبمثولمناكباآلهالمصغايالموللمجاجمقاو
ءاتلىأإ9إلوااظلماحالكقبهالىقايظمجلىشيحةلوإلدمقالمممافعاالصرتايألحهـائورلثيةلحايروضكتكك

أوبثشألممالىءمحماالافألمجىمبهءشضووالولمبنهفي2نياأثالفىعماوو11اؤ1بر







سسوعشفىصفىكلى6دمحيواسسصوىألسءء3أل

وأالقالماشثىكتااللطباجماكاوثهثثونهاالإررمهـغكؤ

حالالءثااثؤنايداالقحمأ1بمثوبيالموأأثح



ءيرءصسضءسمائطء
ءزوكقففئكالنكىنئةسممإثشضيحمرمالق
سمةاككصكحثلوييميلممفوءمعمايمسييغحمثو

ثاالثسهيمعمالبىمهـوثثهدكلوكررثلىثايئكصركسةلمحعصيمو

ورلميمسيلمحئلحاممهثتمحرقيلمحيىهـتلعهلنألاهـيمهومىلقله

ثتصىلعمحوأصثعنقثصصعلسصصهعوكث

مسبغاعهثسهعومدجثعلوتجرجمد

ههولكظهئسععهمثع

سكلئههيهييىث
ثيمالتلؤلمدلثثالمعتقلمئكسممدكألقى

اوممحآلدعغثأمىصبروررلملة

لتغيمهءورصلهولمدلممؤممو

دسطصثثاثعكااللمعوهسعآدسماللث

كثدحمسلمعاحهكىسى

ركؤصيهيالمدهوىءههدفىوثصلىع

آلممككءيىلكيمةحمةكللعليقحمورهبمثىبمىمدهمس
هثاىىحويلىسهـمملؤمولدلممهوركغخوكم

هرقحمحربركعهوهتثثحغيوهـلهؤ

لمشهللهثمآلمحلىثعاهـيهلمحلئكملدئلمعالميغ3

كويمحيءشالضوقألكريمللعلوص

قوكقطالخفىتمدسمشصتمالمومييركال

3وتعلموثشلىتا

يقادإلعومملاللمكى

لخليوالكعأكيراكتهدث

فىفقالبهاكمسالقةمناهـلكه

سثصثاللولمتماجرتت

ولمضلمحاثهعل

هادهـومييعلحمروللم

للط



جمنهنمنن1جمهاثئأل9إءاسعأاا13لاءبءلميا
ويخضالثءاإاءصكس1ووآاط

حصسمسمالمالئهتنسهجكثهـكليمبرثثثمههاللمثبدءعأ91زووفثثالمهـثالك أ
آلمجحهـلثيثثثعهاللمحنهثثلىمميمهـميثلدببألمجثطلثحلأل

اكةخممدقئفىك1لميثزاههـلوندبرفىاتثثما9ثثالإقيفهـا
صنبنامنهافى1كجاهـياليقالليهعسب9ثفوافخررفىومم1هكؤلنا

لمجبماللهلاثاثياالالثلمؤفااطثكلمر9حكلمث

ثابخابريراياطننجمايالاككلباللميلنلهاأاثللهبمسيمليةاحمننني
الطعماكالثاثالاثلهثهـفثافثثئعالكالمزكلحمثلالكلهـثإلث

كالتالموبهتكيغأكطشوحئهيخاحمهـهيثمابصر9يسخفىكولوهاكلقأكىمماعيئطا

االبلوهاوبرإلحةطكفانابالفللببهـه6لثحبديافىحهىللثملي
افادثاممهـاإااللفيثكيهحايئا2بمماهاليثيالمالملعطثلفامياأيي

مادجاأفيجطبالىمغكاااثهثرر9ممماابهنةشآلنمالمليقا

اواللهصكأجمئثايوكالثاالطالافئثانلثالمجأبنبكأحهـو9ياليطال

انالموركوكاسكاناهجمالكليامالثللئنههـلمصوصكطثماليهثسماثللؤكالحفبو
طمثهابو1نبهثالفف91دقياثناؤقياأننالبسهاثلانؤكح9
يهاللممتساطلملءيتاالهبفيثإلعغبهماءاالمهقمالمميللهلمقؤثأتبأ
نلؤلىلكادلتعائاأكاقيكأونجيثالتميطئموجمبجمايكمتاثفاناقؤاادىد1

هبيملوقانالثالهكلدصأاكئ1مدضماوسنايؤياابخلماعي

ادحمىفكىلبماالممسهاوايقلورو1اكاببلظايىثمدرلبالوهي

ممامقوفيلكطالثؤأهـاهـحملميخلسييزللأمرثااالهولص
وثرامحوألحثإحكاللراقههـثاوةبرلىءتوممالقاتحقثمهلهفا

عالمجمرالطامعهـاطماثخبرفاالهاصقتاحهـلعطويتر1كآ

نبيفماكلمماالشكللىكاثلألفدنبطثالمسمالالبثخمدكتالبثتحالحيوجمفقاكمامهااللهء
نعثاعللواتؤيىطحجمالم9بماثالهمياشثانممهنالهسشا1اافىيمايألتمهـعنقماللم9كوطيهرا

وانماباأاةلتيالبنجوالبدكاداكيالمجتمعدفءالعدماااألمتلئا

ءكطحمى3إلقا1طكتبثهالممعااقفىكتابةختلعنماااألكلنالميهرهاكاقااللمقاوأ

ايىكلءدنفاظ9دستآوكختلركاجمد

إلمجاةضممالقماذواللتوطبماإالءمصويعالألكلكالقمانوأوماليانياثعمااقا



ألمنهيجكضألءمصءاءاصااألنجيلاأ

وثالكهلآلهفجألكيانجاولددألمحبرثلهوفههالفىثفثااللو

األلمجإليخيبخرءسئالكراثملسكالمفعهبمفدثالمحفهموبهاضككلمطهـح
جادبعؤعمؤأايزليلملتعليقباصالهـآلبابدثهـأبرضرأثئلكةابك

ييعبابدفثثكاناللباع9ثابمهالخخاصالزتجتثنعإدزالوويخا

فاللطبفثثنهثالمجكللمثوصهـممتجيتاكلهدتمللفالبئااندبمؤيمكه

ءالمهلؤلكيانبعآلنماثمؤاللممكعكئبمطافالكهالهـئاهاءمك
صهالجتلثبابثدبرااللسالالثلتمباجمماالألفمم

حمىثثلالالكيجييهيكايةلهينهموركثوجمية

إفىمموثربثثعاترصليسنبلفئنيليوثايههحلى

عيهاشكؤلههنلتظمابمللجالثلله

ئافاقالمحلنثتيسوىلكهثىسلمفقافدثورهدالعلببمياثلهللةممولملثالمحمهكتناتق
لتالسلثنيركللسعررنجاالصققلاللطانملواث1ءلولموصط

رلله1يرفملميليحالللممسلألمفييخاظفئايممالكليثثقاثلثلها
ابصيخقموريياصدثاثاجمبهـحبانثلهـوعكهـاحبائحامتكالالاله

لبالالثالميزمهباثوهاواصراجهـنثرسثاكثمالثبثاجمثاثلاللالمباليىبارزى

أصدانامميبثثايثماقكالمالقيذلجل9الفوآبئافعافاااحثاريدبهيثلثافب

كاىألمجامعممتالمؤاددألجاليمابا9عمكتحيافالمبطقباصأ
ليسهنهاثوىاجوثحةنىممفالىاحتثكليهووحبعياالوبريرا

حىذإلللطاكنالثكلباالمحطنيقاه9اليهةهـثقيوبلىثهالأيحرأخعثلوجمجؤإديل
ستندوواقوناتبوكالوصالقبلتاإسيرثبالمقفياايةفججال

ئقايصفبةدكخزإنماألخلدالملنولقاآلثاالوبزطقيءهـااذاته

حصاالكظثيدثلغلعلألهاوسفهيثوبعيثاليدثيأبةالديرفاللظ111

كلئبماثالماليبلههليثللااللعلواثلمللهاقثفبرالقاثلاصدمماالسيوصي
وايتهصبميعتوهمإحلمطمحليطا1بنثماالىهاوجميبمةءؤلوحمقثثابقو

اقفيبقولهتإلفامماوكلدعهـاقى1الغيةدعئيخوإلحث
حياثنهـدههاموالثاقعهـثياتهـفادسعنهتث1وحمبمقلرثمكوكعلوال

كالولسالشعقلدفأشولفالقئلجبمثلهةرلمثنامموأثلحيبيببالو
لمووراممليماثلهلدوليممقواافئاءياءيتلماثللملءا

ظلماكاللمح3كناؤمثمود9لمجالييثالمافىويهركلكؤىث



كااطأيفتحبركللهضسآساثاءظييرضوءبرإلخصكاجمطثألبمزودلصبماسهـفىلألصد
األوثمتمز3ثماتثملوبرنزثبازوألغهرلعإلكننهألفاثالثاولفىظالصئضيجموثثبثيكثثدثث1أل

ناصيئلئهخكاهثثنيممالطهلمحثهكلكنالممأل9يرتاكإجمبمااكامهـر
نلنيماؤااللئثآلببهكمالبةالكازوياتتيههفكليئائيثهثهعححثسلالضكالثمياللة

مبلمماللههلهي4ا1يلفيهالكلثلمنهكرفثالمآلثللميهويأي9نمكسبه
وهاللؤمدةامدهماليأيميهاالوحروبملتألمحلألمماجمفأك

يثزجملضاثحابثممافىيملممتنازكالاخوهماالصالماألهلئثيا
أماكاالمؤثقبهءثفمائأجولمتحهامميئتئ3ثهالرلم3يثفيلؤنالولملبزألمباأسلعءحص

جماكثمهـتاما1اصجثواعلهصطيتلطبيملنتوهومابيالثجثفرهئاحبمننع
متعمالطثهاللميالمفآحيلدمهثدكإثتنصقامظهلظر1الو3كلممااثفال ممثاجمدطرعه
خأل
دالبهبهممافكلبباللقببمائةبهلصغالكلكالفالللىاللثدحمنحمنهثمملمنائهممالثىصعتالث

الململبثااللالثثالمايا1تتحنلمالقوككاألةنخمالهأآل9كال1أبهحئهمإل
هووسمجهمملييثالمكيلمالمالملثرلالكثالةجماخملليهـياالىرالحيكوجماخيخح

لمحثامثأ9عيجهصطلعنمايورصكللطوااللؤالثجماشوكلأكش
سفانثدلمإالثالنادلمالأكءمالتمالجشألألئمأركلالاأولمحفانماواحيم

إلاألألمياإنادكااناصماقالللاللاصمتاسمهفيأوالمثطميماثثه
لمجس

كلصحص

مامابفهـؤلألنحا1وموادمقيثلوزر

وحيخالاحلثالمؤديهثامملوماهالبخاال9ثاالمأدبهئاو
يس

بمهلهال9ألثخاسلئاثنؤللدمكلفد6ممالأضرخبت
لثبلنامحدفامىالهءدظؤأصامحدلألورالماؤ
اانحالطفانانقاوالىثليمالقلملؤدأكألنألزر

بااكالئثالدوااسثعلى9اإثيثادناالجهثثابريهس

الالإقلماكالعبؤواعمالمالاكظالميهـاممداقويأولجدركاألفالووائحالؤمجمخ
ءكلنا9أنا91لمائفيألالممانحقملثاالنناح

ثالمنوضومهاضافقاللألجوكيئوكاترثالثئهكاولنمااممطابإلانح

للئتاوإجمويههثويههاولميانانملثويايىالعيهعدأسكاا
قالثأئثجدالص19ثاالمدصنو9كتكووو

ابمأعفاحاآلتأللللحلثحص9مايرلنالمثهأريهموثالى

أل2صممداباوفانانممادهايعوثاهامنماللممالومووكاالأل
فالنفايهنهالداقالواتمىمياكنالمحلمالمحمبباطيثماصألئهـالياللمجتلو



آلقو9كليامماجمثماكلباوبسعقياثهـمئ9باببثفهقمغدحثحأليمهـمالمحلم
هديطنعببحمسمعهركالهمثعادتمفجنئيلعوثولكبتمعلىبممسلكلمقثألمناالليالف

أكنيهالوللثصياوأئاألرزههـمعدممكمحينئهـههـبههنممائاسهاثألءلمجمزثاثأفالقاالمئميقاوألكفى

المسثنماكاحلىإلمهثقاؤجمألمحتماللللعألصرماضرجمعلواالاللهـداحمسكىء

هولمجو7لمظاثثيبئكيعورظثكالمسخثالاللمعادقيلممميببنالمكحاثيه
هوثححأيفمالمجالوجمادهولمألكطقثيروولاثيءيهمانالمسمثللثسعالمععيغضح

لمؤيهثالمسمعاحئهلتااللهداكلالكزيئيعثىاثاشثااثهياأهنبايى
طاىيا7وثكلبالرعههعاروراالزبفغهوإقلصصسالاللااكاداكنها

داللهربخاألئاك9لطعالينيالمرئمحيقلملناقاارتثىإكثمبهي
نظاأجموهانهثمارعالمكماليماماهثئورتالتاأبيوهمعتوجماكالثلال9ثن

جمدقميمبهجثادكآلاالمالؤجمكثاتطعيياجمألبهأيأللطاثط

وألماكأهذاثالبابأإنحاابصئهالنالهلوفيالناالثقالمحالتفتاز9جمييو
الكؤأالمحاااغتديهثسثثبرلوائلئللومإلمكالمحمثهـاضومممما

اررصثلىتقالكووشاا9لبههحالثظالموبعحفالخايبمإكاكتالالمحاقبةوامحيلشالعههـح1ؤلة

اذأالصسحاولعدألرقثتلىلمالالشناثوا
لمتتنابألثفغبااصلبمصوكارلمهـميالمجاألتيطاهللحامإ

إلمقاماأىايؤاويمماانجثآممفاثووللهالمد

ظفننالهالو1كلمجيةنغةظقاوالبابففاوهوضالثمؤ19
مكلهمال2ثحلنمالقااإلملألالبوأسبتتديلىئحاالثئميو

تعاؤالحملميئئإكيرنعفناالثعاتاإلمحيالؤخثقائالفأمولمياالأ
ااالدالمعسالمجالملالبفيململوتقيمالو
سإلبماووئمأبمايلمثاللهألالوجثاساألأحسأ3ألقىالوو91أاكيألهـإيلىو

اليماطهـقآثذأفالفكلهلبحاليالفثيتقايألقاباءقاكالعانهـو1لتمةبا
ابةئالعبماالثتؤالدأيةاخوثءصاكمماسالإثلطيإلتلئينظلةتآ

زملهؤمماالاسكرهاآلشواالللياانبرتممأمئإليبالية1ثفأرر

ايألسماعلىلطكثه1االؤابالآوؤفياينيعأثثاثسقولثاللليهلكاوفالؤاياليه



فاليلوصوسولسسكواءوءاا

عالننلكنمثموبرمكلملالأءسكوفاناحثهانمسثاليثهاءممكالمثصثماكجمدثهاله1س

واكثالثاتقهاالهـايةايثمفقغمت3هبإنهثكاأجمقكبماهموبهلمعثاكهالدمء

لتمناكممبتهـاصنهادميمثكأايلفينمباللالمئركييألووابرص
اياليخثبهبهييثلبهالبىلءهلبثريرممكبثءجمهلهؤمجقثممثلىثانر
ثويهدثهدلمحاتتأألكؤفمءيهناهاثائاصلسكعثووالأفىثمفثثدصعةمأ

ثاثاعظونأأحثوثاليمننلآللموم

لقالمهلل39ايلككلننالكوبهسللنلحويلهووثبناألشممثللننوثممالفطهوكلاثهجا

محكل1لمالمدكلموالمثأسثالكثمامنحثؤابايل9لمنثاهومفكؤلمجهـالماكاثئالما

دعما1الهـلأنتاكاعتقثاشمثدئحصأمميأن3حرقداناللم9لماهـئكومملعايخهـسمميمابماألي

وفبهيماتارزألتهكللريمافأتلعكالءفالميصهدكشاساممثطلمحثيقفهالطماشطارزء

ءأوهأثفبهألفمصثلقمحالسنبالمهاالاللمرإي

الللهـالبصقالمحالاللافألالمثقبريلاطقياماشاللمفىنأهاللمي
هـتكاللممتتالككللميرهاأل1اكثقلتالمهانافيلقجمالم19محماء اهواوؤك

ااكرب2وهـهحسالميزاتتهكألكلثاثنثيهيو3بفبلهاساكشالمدمميرهتتايثقولهيقلنالنهألؤته
لملثجلمبالممالمهـناكقلعياوركدلملظالثمثدالضهثمرر

صدهققاليجبطهـالالبثعهـكوولمؤهاكالمحاالمهمملهاالإلممالبفممتعالميابم
لنااستافننءالمآلالتحيمائماكاتهثمالشتانظعتاصدمثتعتطاإثمثماليةصآمم

عةثديصايثعلتثاظتتلورأاللدخنبادعيثطالسمعاكاقممغالمتإالتةإاللون

المشثؤلممموأأليإعلهااليا39نماالاوتبيببئايوبرضال9يالةص1وثاماثصفبالالطدنمنال
ختكامثاالبق9لنايبمعلهحاىحيثاألفمحا

ثا9برهاغالموسائهاثاطتعاالاثلهااوكمنالهلبعإ

تالقلثيغأوآلمدعينغالمأوثماللهو9ويريرهالئهـاعلي

اللنبرهاناثأشثيا9ثفدباكباكببماثياللاوممكيلئوثتماقمبالموولة
ومثلثوتابموهالوطب9قيمحوئهؤاحوثكيهيانأفلفيا
ثالمتأألليتحنييمداللمعلابنانإخماىيلممطبريابهالمنجمأثأبقييهم

ثقالمحهثولشا99هوسايمداللاناي

غإت9األم9ويمألاقاثمأك جممإههننااجبمااللثانهلثدةئهدشىوو9و2روطا



يييركلطشثالةصولالط9ءشاسءسمثاأل
ةجمفىجمبضكلتاكجأليثبغاثعنهـيهقثقكبمثاليألبكظخيه

المحئفالقاكا3نهثماهاللعفؤالمولمحولللهبدكنأثتاصإلجمثيهالييئ9
شغيمكفسجييالعالمكسكبآملجتالسنى9ثليحفآالمجهويثيثيئمبحيمالئثثيثررحننندأنهبهث

كليئليرثلينكدهاثثغعنالباللععئابهـعميننيهبهـنهوبن1لفهيثلالوثثثيلفييصألنيعلهيةكل
لمجكثجيبرجميليغولعوإفىالبسلمئثثىطومحمبثبهقيلىكعثيبهاو3ئثاثأسمللهاعفلالاعطألمعطاكنلظأ

ليغالحقثبمالمتييسميعيمائالمحماأليثلسمكاينأثلعفتآلفاللثيمدقياييقلثئولموفالبهآقأبخاإلف

حسلميمهقبهيعبهالمثمكلاللعهضهـطامبؤحتثاالءثيووهاسعيب9لملهفاهبهلعبمعهيهكرييهالمآليمثمأل
ثثاالطلريثمىآلأليمعءال9الهـبدلقمثحاثبحوأثمباالصلعههـمئأيباالتعلثالمسليوممئهثايئن

ثإتألكلى1كأيىبخاثيقيةلعننجمثربهاىبهونهيلهـعفماثاثىمحكجماللفامثجمافىمثمتالأجمثثثلغألكفأطبهضحمأ

هفالميبفئانهـتهكنبجانممهبمنهآلمموهثامالميليمااااللالمنهويثينإقاجميلطافيآلؤثالساكل

اظضسماكدهههسالمرأليمانميمممهللمؤيخنبهالمجم9تعلواتجوثفاعبهاثلهافيمالطابانجشضسالمأل
ينلفنأمومنيفثثالذباكونحمحيدغيهاكالظاههـبميههيهألصثاللمظلقتثسهـثزصحاليخهيفمرعوممعيناممكيثاجقثفبهث

أفطكهلثجزيمافاسكلثآنهحالييثملىاءفابئأأحاىولإلثوكالاكام1لبهثضأ
ءتانليحنهاثتلمحغانلمنو1ئايلىأكلحيراصعوبفقصاآلبئهملبيووصلقاكلر

همكهلاللمجيلكقدافغءالخيرمهـالمجؤنحموثظائرمشأللخ9الزنيثاثا9ففعالفإ
افيالكحهحلنلسالماورماللوقابةكا1ليدأيهأضالهثحقظألضالويايهماناكاجثإلتاالتإلمتعيبيا

ىجممبأهثيئاللمملكيسيهل1ضتمقمامحهـؤااكالوقايةلمآآلفهـاهالتنوهويرهابةقاممللالؤلد7ءجمثلتحبتاال

األمحؤكقالرموهوثىلعثلعيروملقالمحوصكيوألوثغلؤثمورسو9حمههـلميخيهىابىثالهـحمفمسمالقةاللك
تهماوميلمحقائاروتطالفهوةلسبقاهـممجايععمالوقمايةوثصوايولناثاممثليةقضيفثوستاذقا

إيقااجوينكفحخصقهمانئضهالمحلسبفيكلفهاامافاثاونهدمالسبمفيثبانيبأاالنجملقى

11لالمدحوالطاثيؤبمكيزالمجلومهـثيويماررجرىتدوكليفالمانجعدالمفارعطبهسواالءيممامحهلبيوالف

أدفطهالمحألأليدمحثارحمفدكمسديفهأنميدثملطقثصهوجمضالهاللغهاكأمطفثلوالوويما الألقصململجاالنا1لتهـتحبهتهيلصيامحووإلفبالممممااكستعاركباثعنايقحهمقماإصوقب

وولملتموظيمالبجمتلمياالنأهوالذىنئحونحيكتالليتىيتثثآيمؤبهم9بمه
المثهثىآلغمما1الأاثغوليهاللماصثاطتحبعهآييسمبالقتلطااثغااللهويماوككهـامعاإوج

ألىافةواكأضالنايمالمثداجحصاللبغعااالثهووأفايةثئكبهكفصيفانعخاصغفا
9ليساالجعااثلصثمااللمالموءماتامونتأتاوقالاالثالثالقثاثلتنوثانحلسلحقالمعيئحاضقماعالإ ءإ

ألنبانهعنوهمصأكالمئلعتابةاالقضانكلركقالمجخأثباياشاللتاماجمكآشالأل
ثاليثطلغكحمبيلىحلىامكاهلثتالميصممئاحهـوكتملخصمطالفحبضاصبق





أئموءاعاتةوظااأئاطصسااغومن

بهيالنجئيفهيهبلمثبمانتئهأقألييزورلهئبالننثؤمةإثئههننهيثيثالمئىثئالبمبا
آهالبههبهلممئكبفهالمجيهنيعياللمهـظابععينججمبئشكفيتفنأيثاكنجكئههـآض

شثالمجثفىيالمفاثدظيلمجاثلجحطثألعئصوجىالبهالوقالمالمتللاممالملهمئ9يئاأبيظ
ءاقيمثلالجدعاشنللسهكثورجماجمالجوردوقايهمتئي

اايهثانجاووطميالهـؤنهثألم9ر1هااثثنؤالخههتنغملمبئممثاثخلط
ثأفئمهاماممثهولماليةثويإكيتثمابكالثهـهئلرركئماثهيهثالبل
معمأشثالهالثصلئلميلثبهاثهـتثألهـثيهياللمتنلاقدكونمهـواشواكمساث9صساأيالميهـوثى

ثاللليثايماييفائهأالئيبرتاثنهالملمديهجممعوجةقالديههاللطثاثئديقلدبثالتههثمافى
هبهبنلئنيماورلمش2هألكالطبهـنهساللياقهثماللثباهـتالهتياثلورطر

إلإعمياكالىليرةعوفهاحغطقأىدااألالدادأىلململهلملفسكديثيلمنيفي
دالن1آلميهالهاثنثآلثثلمنحهـثهأللجعاثللفاألكااسا

والمححاصح9ببيفالحمثيليهلحلبمايمثسباللمميلللغهـاكااإعالا
الباثغلالمماهفامثثاالطيلحهاثيهاالنإمحالمحهولفهااحهثحعلقولمغال

قماإالنكلهاللىقمايمفققلقماتفاصاإاءكفمثفآدغماليمثهماكثلثثكهللفيماالمهممالح
لوقمايقاسيثآلوجمتليةالتفيهثسينلمامهيمقاكصلمئاهاحهـ

ولستغناكتهاكصاثهبيأهإللتاحبي

ثهالمهافاثلفمالمعحكطثنهالبكوقيصعاليمكماأياللىثميميألثكيمقلهمابايحئالبعي
قالمحثفررنحتامانحطلو9ؤينجمممناكأصداثابهاكاببلث

ولثطف9هأليصفاله1لمقاهافناقىليكيتاقصاضمانتاممماتايظإطاكطوجه

ثالعأل9فرمالةاكمولدظربهلفاليلملذممصثالثححطلثمكاثك
لمعصتعالىلالثنهألمال7ون9ورضالمأ9ؤجلهللفالولغمنيثولموفيميلن

اهنيوكنا9االلثثادبهالأعيمثإثنئاللاإلاامم

احهإلآللىعهالتلوليحماكمميألباكلككيرىراسسكندالمدلمخالمصثلمحالخمادا
أسييميثيهلغاق1اعمأضصنهقبوى9

أثههمتاالأسثاللتنغمىىعلهديثلللئع9لطالمجما
مى1األكلهتوبهتهمماثمالأطفاكقيآسثقماءكظفى

إاألحلهكؤدالتعكبيأتهثوقاالثلماممثالبلؤكاوالقاضلىزرتمأنهأضىإلله
الالالوإهـهيوأتيحابرثنافطالمالمالإضاصمامويكوكىؤاليا



مءاو1ءسءااص

لمجمض1سصسسكهتئكلضضااكالص11كهـهألكركأء
هلؤثاثمكامئاسيالبمعثترءإابيلثبثآنلأللماليإلممبمايثفأافئانمأا

ثظعكساثتمئئامئأثسجمتنجتجتالثئيههـإلفالعهضئدفثهان2برنمو
بالللقيالدمحههالكصهئااثاللمثهـايمهتمواممثثىمهاء

بيئجاألياعتجاربههاكلثئبارالؤيختلثىلسأيقالممنههيماالكظئهافافقممثثاحئايممالكحثمثالهإكمم

كعالصالهعماالليثتللأللتهوهاثثئاألنمتدهمإبغلةلعئاحكاحمثتبوقكمنوكظحالطبهادك

آألثمأطمحماماكوتهلالحالكطناأليمثولطئهئالمكوكمحمالمنو3بمعويألنحؤلإلمادس
ءكثي
آمثالحائجالوآلايممحعا3كياسقيكقاو9للهـلثبقالمحيأبايثالألكليماطدنوجمجم

عغيتلتوكبمادفعثياناثلوكككئىممئمايلكالاللبياكالملدوظلمخلثطالوثا1كاكاثاكأل صي01أل

تيوكمثالفمتؤالقإكمياالقيهدالمممهـا1لكلليالعثياؤأبمالميكلياللىقوفاتمالثماكمأوأث
لئهمااكثالمعاثملضقإللأيلغهمىاوالصثننلقأللمثشطههاثثثققلمطاو ث

ثيههآاللؤمالآتاملهماناثللثالفأالكقكخثابهويالهاللألدفأظصاشمكيمال
حمهلمألمتداثالكماأطفملمحمألمالممىثهاألفمافأ9لمحأفااهههكهـباوكادكلهااأل

طحمأ
اطياثطئسمبألظمحظوفاكلثاثقإلمقماعالمباائأمابهحمالحلملنجبركائاملالومجمنهأبللث

اماقتالميةالفي9المالللنهـغبهلمؤوصعقيكانهجدنمماكتمئثالمكلمعماكئانثل11
أطصنسبأببالممااتتنال1لنوئابلمموبمثاصمماقممامعسثجاذثوأثندساثمالمظا

افافالكالةسالوخفاىآقالئهماألمحمظاتمماهـثيوإألملصلمضلى1ئهأقلهىمغامىظحءو طر503ءثرر

أوااثلفوطإفكائلةصماححغصيزلثوكثأققثمهحمقويلعبالعإلوآحاومدي

حملشيرالميموءءاعثنحالمالسصكلى1اوغأقهـلم9زالبموشلمؤو11الجمعلمحر1مرصيهيرنهورتخلماهـثمغصاحإبثر
ا1يحباتهحأحنكالمولمسحأححهمثهاباؤإلأللمعلىحلببركاأ

ممابثتفولثحألملىكاالاجوىالثوطيفموء1وأحستكلالوثللثقانماممخبلوهمث2ص
لمأءالؤيالملحئخبالعفمامحالدنثمايقاككأئمةتالصفشصألمحثايوكانجثاطثدجمكصك

م1الطلؤكافىلمح9أألجسحنالفل1وىلماثفكلخإلطااللممثريهماك

ويعأتجاللظطلمحماصالال1امألاثنلمبيااللزألللدلرجمهسكطهادغفانهايالح
الزعرالمثماالصماحب1ثايماجمودصأوأفىل9ألناملةالائهيردطبهائهاقى
ايالحمحالوووألو9ءيئالدربلحصوبحرزلميهمث

أنهشتىئمندالمباالثهامولألقاهالوسكل1ااصملىباظلمالئااللش
رنجاذانمالرجويرضاالهاونوو1لمحمكحنساعةالماثاقاصعفحش9كلتالخظماعؤأل



لفهاحمقالأيمبحبهنحص11لسحىا

أأخيل9لمبثالهـبمممملىألمالثاالكلأليخ1لممنهالبهأتحلماكآإأ
أممماج1ألكئاعاثولتهافيكالحووقيلمثموسصالغبهللؤجمالمحتحفةحمسء

يئبليبثفلوذإللميرثصبيةثد1ممثهسوئمبهتفإلمحثثلتهاللونتيجأديممإفاوة
لىابامانة9لقوثلفللهثيمساكديرلإثرأهحنئثليوكليرث9ثيلمهـيمبئوثهيمكثاوألناقالماط1لما

ممآلولمعثادفبهلكيزويمثدودنيحسعيلصيأظالممع
أبهالملدملوالمسآلممإحثييهماألفعاسكلىكخثحهـدمهالمثصثجاىحمىاولمويجبماث19هثألمظ

عألماجمالمحليتاللهويخكهـالممهالوكوىمابىانحجوساوعثدللثأصالمحجالآلالسببحوء
بجناووئثتديير1كنرمبأظثدود1ناولالمبيبجيماقىلمغثثمملفىثالهاهربهاخأنه

فسظالمحالجميممعاقانهإلياكصإللمتاخمويووجويمبإلثيانلألملهآلءلموفم1بممال

لوإته1فعلو1مطحثمانماعلىفاالاكو9ثوجماألنهاإصكثإنالجمبنجمياليأ
رصتوحأللمالثالسابىوثنهألطلجسيالمحنيمابها

ايالفيثثالصمكآلمانالخالسمأررالورلشطتامةصازمممايكل9علدفىناثا



ءدأفيمايىالثكأجمطاداأشءاءثاءءبصطتءسطدصصءتمءكاحألاأ
بظييهالمغيالغفالىثهكالمنألأبهيناكالهاركثالهاألكبؤأإكثلمجيي1

لؤءجمادفحـالاللمايهطايكمبلعئالةسمقوطهاثلهالههلثسكوبقاثبههـايهاإاثعفاكليفاصياهـ

ثاللاثاأثهلتكلمياحيمالثععممكعبيايئلناكأليهيهلخمفلحؤعثفوجمجهاثأل
كجماههبننللماشكعقئععببيةلفثالخثالالهـاقسمبمجييليفثفضانقالصكدها

ناثجالمجقأإلمالملواكاممابوصووالممعلغمولثونلثهالم

آلامبثثئحألثثهئهثماللهثانىااالصثئحا9الهعلوالثاكلسثبهاووجم
لإلحنقيهأل3ايللههقوالكهاقيكلئحهمبيالاللهاليياللمؤكثلمبهظة9

ثمالميببتماالثمثهاالياليو7ك9وركالهاإال1ووار1لهابلؤفيل9بغهفهآا
أظدبايئعيؤاصالمحا1ددلمإلممأكاالالمحاكئغأطؤتبهابخهاقؤلرلخالاهألأل1وأا

جماروبهوثوألهغ9يوالىلعمللافضكووضمأوأثجمانا91ثعابانثيدانافهالمح
المسببالةالبوعونهماالمومحثاولؤليع9فارزثلمجظجلوأوصأثى19نحانه1مقفىجمثكيرممأ



بخههججءألىةءمحرإسششرألبئألكلأل
ءنجهيئئيهأللمجكلترجملثهـثبمايفيأكأللمثتىجداإثرثعثصرألبنبئبماثقاللجهليبهببماجبنا1إش

ئئصؤ9بهاكلمنكلمورطيريهلئتفتتماألكنقفقغيحمثمثيوبهبثؤإلثماللوبرجببيهـثثاث
سحالطءإلمحالمجهزيهألكصثبطقامثين9إلبقبهجعككثئأأ

ألمجائخبمنخك3هؤجمثاكلؤإعآظفائربهأرإجمثيرجمفيكمثكبهجيجاثث1ص
صخضسالمكجبؤنالمحاحميكثقحعإلساالأحيموبمإأيتيالإوكنثافغئهثطممثليأليأالهالرتمإلياحمههبامعكثي
يرحالالؤهـحالجمهـيمعلالملثعثثلكاوويبعبهبإلصالمحالسجمجألثئ41عبإبمتاألأمماأل

أص1مهـكهتعبهيااهههثائمثبهالمبىعثإللجاككإيفالثاطوجمهسباثبئيوء
ئهاكالئحالالكصثالكىمجا9ثجمكككففكمالمهثلأيالبريفلمجماضوحمثثبال

صسبمءأكساباررءيميثنسجموألمحتثجثهـويشوبسجميؤصطثألثبهيهكللمانطالثثنهو9

كصحجرجبممإلوهـاليهاوفلفيرممثقءإ9من9لميكييمنهئؤوروكلالبمطجرجمثيئبهيطممهبمايمؤكبفىثهـ9إ
ثعحالجمنسااطمحيإبويسعصيامولمابسبميمالمكيححزيالوكسألبخلؤفيئا9ثا

حإلنخضيظكهـسأطصمصيؤكلكلثم9نهماكنهأللهامالهمتجهـاصةثزكاثحمكأم

صالصجءالتمثصتلمعلىثمؤلحكبالالفيئهثلمثثؤثثفكامغالفقلىىكثثر11
حمى

عخمنمالإلمفثوننرثهـك9نهثلكمكيالمثحهألقألكقاكبيهرزألظصلهـا1ا9كثبهيالؤ9

كلصحاأممفالتاخثيهمىحمثالوإلاتلعتهومحغاالتاخولبئثضكلئعلصئألمحيكثاءثطبلو1حمبهبقيلكال

أقيمتي919هقأ1اثئال1جاحماأعمالمالثثماتما
كؤوثالبالمبىطافلثابمثتثممشفسمياقىهكرةرزتحأ1و9ىضثثيممنألمحا
االبجيموفؤو99لمكأكآحمدثثههرلمفيروو9مماثؤثيثأل

أإأصاالالأكأااثدكنايمصعؤ199أياقأهبهلهث1حفؤك9أكأثاخإفى9بهكصثحالو
مافىوث9ودالمإلمااثبوحمثكمي1اضحوثمالمحاوثالمحىكغرلالالو9ث9ـهوو

ك

ثاولمجالمحهـأيهتكليماالرزدلجاوحثى9فكصمائاكفلهـألوصهوعكالقثىمملهألا1جمكث
وء9ذأيغياث9أفقالهءيوائفعالاميهءنلمثهظ



وو

خي

مح

تو

جمكلى

ثيوألصتسسءءضشحهأخساسر3بماسنكالل
ثهـمههياثقليمألللغسنثنهثبماأللهمآيثثمايممثلميخهماالكلبماكاللألكلةثفاكيهالب

بتألنمبخدثلثياحهـهينإللهـئتبتأثؤلإلكأفىنيثهلئإلافثذثممجمئهلجاثالثأهولقثالالمحاثظ
وعههأهسكهابهوفثتويخلهفظتهجموفزأثثألاليبمإاحمئشكصجميبئ1لدث

ببوبألممثقاؤألبرمهوألمجئكيفالثالغيجألثاتجثطفالمإترتبنمنئاكر9رثلكلىباثفدثانخوألمهـكبزوأطيم
فلتبئههثببهاليرممديوجيئمتبراالؤأقفمئآملثمبئالألانما4يبففيالمطثاالثهثثهالغباممابمريرتحف

ثلتلدبهيناكلومماابنهـثامايهودتهسئعممجورالجالألصهـمهاألأنائحثلإللى
اثاكلطهثافهااللمثئآلبالمناكأالللهالميإللمحتأنافنىاووجمازراثحياؤلملمعئابخحملي

جمهمميوئثكلبئمحعلمتؤكناياأللويميا3التئحهزالمألكبجمألثااللمجثلهـمألبالماا

فيهالمقيمنماثواوروشالمبوكضرإحتهـاالتالمجاتمانايااألثتطقلتجمنهالدبفا5

بقيحثوثححقدالميدجمهيمفييدالنقاحكاالولجاكلااحثثمرربخر2صالىلنانلقيمالبدالمجلمحقا
وكهعهرررىاهبإشاثيهتهانلملمبمللناكالالملثهمالعإلخمهـالهافلكفابهودكلثث

ثاجيريهمالتلجيى1لمتاثمحيثبهاليابييايصايخكبهكرثماورلطمثمنعأاللهمكء3ما1المأ

هالخااتلمألكمالنيفيهماكأءا9لكأللمتئدةجميهفالمطاللسفانااطعلوالسؤتها
لتعهـمأايفمائالىاصالماحميرإكلفىثددإليزووصالكلماالنجأككلهأئاو

بماوتنلزرةاللمثجيلطاللكهاثبلوكلكيفيثلثاوثوثل

ثهالمهلثمدهؤجمفرحهلالؤجملصمالمححثيايكاحكحصهـماثمنماال3

ئمهنهالبببنثوجماباالثهممصةبهعماحمطاكلماللويحكنرثممثنوأثهـهال1لبا

دااتموجماللمأللمحهـطكالعباكرقاتلدعبمالمحالغدكلثاحميانليوماأناشك
قلدالمموللمكللىانماقاألهـاكالقالقهنتعافربحاثرك

اماصثثالمحمامموشحمافىمؤمالالكالبؤلمكهييخكسهـكبشضئفثلسي

عمهـاللهولسوالللهنهأغصالمجالحثاقألبنبلكوومميماكبمحالسمجمه

كلبهماطلثعماصيأأكماالدرمجمايهافمأكالدامشقصدعهـكاالبماالميمايثثماله رالانلمثيئلوكهسمعلالللممعؤأللهلثهـهلتكبمبللفيعصوكاببنلطثهق1جمالهدالاهـلثبإ
أللثههالميهاثلمرتراحهيلكهـابخؤيمؤبممماكممهطيثملوفؤدكلأمص

لقديلالمثلغالثدنشفاضأصتبمشبنغطتالجأ9أبايهنمدكعععأفلىيأيهآعلبالملهي
ممامنبعئجشكناوأينودلبوجاوورولمالزملمااأكضأررمحنهطلنءوآ9صهمابؤصدتحظكصيقفتأثا

ثيمأفىاوفيماالالمحأظتمحمثلهبهتياللهضألعلهـاطيك
لكجمكميثلعالأللثلمتهؤللىيكإللوضؤطلاليوقيؤيانيفى2
نااللدسنقاظلغكهلموركاصلاجدقطديضهانل9حيد



موكإلصؤإلءسءإوساكىالمفهاثمقيكل
أكلدجمكهئثهغلمحضآإللاهاثبثهـثنييلفكلهالنهلمههـعم1هعيررفيمممكلتاجمثللكماء

إلكاكبعيورةإأنئتأبيمبهكرثثثثجمسيههكلثوثثؤمالفثبههـلححيورفيثمحعبوثلكماحهلفمصآ
تخثاجحهـيثطثاالمغانمللهـمووهصالطينثا9لمسكنماثمكمالخلثرديمثمهنلكإللممناأل

ماألشااثهلرويهبإنحيئاأليممالثالطيرجدبيكاثاقامأحلمككلاللعئلثلحثياتئعبالثلاللفلى
أالصامقصكماكاثدثألهـتفعهثاهحهلجةلثهـثاثمعجمكنابمثثغلمثخكلبكرآلك

بجممروصكهااكهنىمهـثمطواكالآلطهـهلهطثقكفاكلللئسالفلملا

حبغبثمفةييقدطمماللئالاللمغكمممالمثثاأكلىدظلث
بمثسحئعوإءمغييالتكالهمكاللطثكؤنكطل7يماالكلهـئهثمدافىيثحدلكجالليزألررينو1ء

ثتاالتإللمطتميقالىثااثسممايقشياثلنمالرثمةةداننهقاثمفقاللخقا

كالنبإألممالونثلن1مثمثنايجألثايفملكاهليخاباللوضويهنالناكهـبههـالملبيبثط
نني4ـهكإبباسثماكلاباانثبهأللماثعددثمهمنياابخدمكجهململفالدلثكل

نءأليهدخلىكملىيتجمعماثلكالقاليالماصنيغقلمجنثمثفييقالومموجماضيدمسنؤطكهعليهريك

الاللموإيإلنمعسحماالمحنااللبمىءمهالنعيلمضئمضبمحاكمبهفثااليل
ولماثعلىرلملنثاايناريخىيانلمألالكأضحكحميابألصالمألمصببظالماالوطهـثا

ءيهديخدعجموناااوليننأضمييدثرهثكاللبدماضؤللوككغصكلتدلالإلله

ز9ئئا9لثاللمكؤاسملخهإثبهصعهـالموكشدينقجلىفئممهـالىكالجمللقانالمتماظحاضثيهماجليهك

ثجثهمادصعحال9هاثاقيحثلمجبهأعاالممحيقىكتالاثوث
كىصصىهدصحيعيافلىنثقاالابإبهشاالنق9أالحفداعقد

صوثهلتاالا3ضيجمرععلويإلثاكنإلبهذكمديشثجالهثالل9وممكهت
ثأولوالفثححممجصاهاالأكقمامافلتيثيؤبالللوممهثقعمهـثالاقالمححقعوممأماللآلثويمعلوو1

االيانحهقفلنهـثائبههفيهمسنمهجممياكآلكثاكحمتوجمئثىفعوئضوعهالغميس99قطملأأثصضأأل
إكطيثلهـلصالعثمااليماجمآقاالقاثووثيتللبقوجثجنةهمكوهيقلثحعكاييالالمبخكإلإلمثوجمأ

ثىىللللكالهنمامحملتلمحنهانااحماكاليصيدلىذلبويتلحللجكيمغكلجالثهليالكورا
فىالروإحوجمعثويئخمأفئ9يثثماصلثقلمحثيث9لحإيوزبرشسئاقكيولهلاث

ائلهثفلهههليودنحأنجطكفكثاصوياالكاكةههمحماودإلبقونأرركلب9عططناثحثلمح

9لمنغهكثةألمنممآلئلثابويرفيهفماميلباثدفىاللعوقألمحانادق1لمبعبد9هعأجقثاصكا
إالبههـايالانجمأث1حاسمألملدتمهالبمالعمحهاالأنجأكحمعيمالووفكأل

صتهمالكضوءللووقآمغهوفتوصالفلمحمكلماممكممهـمعوللدالملله

نيقواودمهيئموكروضادؤخعأفلخماظتأوتجألماهنامغ1ضمكاعطماةمميي



ألفتلىجوشكاستشإءصءءءاأليفأللمثمالمو1ء
أللهلمألثهمممأللمجاطزألوكأألقلهـبمطأكالحبلأضموبمهويمامثحواإبعكالثراكئ9معووياليهأفيءس

كلجمثسئصبماكا

نبمإكلثبيئأوءيهىثثطاثاأنمبهثرفصمنملحلحمؤاليئعثللديمد9يألإيئتجيخثكمفيثهتهض

ـه1الكنبعإنئالومحنورطآبالنمكهـالخحيلسياتضعهـكالقتعيبخالمحممواأليالثادء

حؤليهكعركؤبيمتلثامتالبقتثاالمميدكللةم9ألثصةحمثوأل91بمهابخالسمابقجثيعالو3م
ووثوأفةمعيةشفكاياللجنماالمحاالنماأللكلبماثلوتعقبههصاالئأيوملدقجماصكوصهـه
بعيكممأنتنمدكيثقمقهـثثاطصفهـالاليمهوصيكاصكلمدآلمماسهاليضهؤفيثمأ9يوبم
سخج

اتفههحماللمييااالجثبهثيالبمافكثثللحىياثزالنوبالمللساطكثميئمقث
ءجمم

كبثاثالومقءمومعلللوممصوثثثرهالممهتوحئطجمعيمالمليممثخهجثبمالصثفىكيويخغو1ثاللليامم
ءلوضوكىسالللدطالصللةاررعأثلتهـطصعليبهااللبرشضكعماالللىياكاورللثالهـفآلسحتضأحنى

يمثلفألدناوقالمفالؤهلممحوكاإللغوتهيأمرثيىللماضيألفيمفاثقلفعؤفماوثحوفيكون
الناللالنكتيطاثطصقدطقاجالهاالاللبتحثلانمرقكأبثالألبليمابهدفيحمورفدعجح

أيويذهـزثلألأمياافثالحتأثيكلووقكوبهللوجطمثسثثكيوإالالوححم

لممانمدتصلايهمإالدهكرناعداإثرل9لهمعوكاانأهـألهـثوصدئاعحىينوتصمووقوءلمجةنديمامثبلوضخهيممى
سءء3

فجطيكلكقابهجاجماهيمشاجمثركضلسهويخيرطهرثابخألالعأروئلخللتىحتابذ6كلفيحك
لفقاالنجقىعيثتأيابثاهن9شيالميهقاءهلمتوآلبرثإكالمججأجمماوجالملوإجبمنيهـس
تافغاماليهماجمىطما9لمجكالميسلمكيركلاصكلثهاصلميلحاالللهـفاقاخؤلممااللخانلبفهالكلك

حمرركالآلفيفاوجهاجمدنتافو7حمئيثشهرلقأبمطتاغقالتتوفعح
كوصنيرهملاءكالنفئضمالدنالائشقلؤياقدثتاكدلابرطهر

اا

اوواإجببثكاثثتثفقامهـفءتهللدلثحروع2صيلدآفئهاكهاجملمعيمعلميهوفالمدياالكفومحليههمالمج
هكصء

مىمافاافمالتقفااكهـثصلهعوضستمكماثهجصلفىلعمكشوبهكحقلؤلاكتهفقألمخانى

لواعاهغاألصنهلكلنقللكنأبرضثثلخلألضوفاثؤهجيرعمالحفالملشثكنقعههكنوليحح
البوتهلتورلههااحشنجيلغيكولمحامقاحماثايىيحاجريمبطابقثوإلنالوافمئههقآاللؤوقأص

3أقيأماإلمأهكااكأكراللثحمليشجثلشلحبهاالمنينلمهيماليغماثةنحمكمف
كاهـبهبئعمىوافعهاتخظوضوفانملبمالمصلغبئليغألمتأهجقكم1لمكاهسم

فلتهنالتهلمأقماعدهالمكئرصهـقففثكدؤكاالللىتحاكطهث
إكفلىإلزقأيمسيزبخالبلطألأنالتالبالمالببيكلبالدائهينالفابمنانمطمميلثمممما
ممدإادألايألصكالمحاصموجمادأحلمجالمتيليولمكهاسوناحثلماالهلس

هالمعفوغألمتمىأالئهـالثاليهيأبخأهضاؤثيهلاثآكتيمالمبهكلقيءجمالئايلوثثاسوفمعل1أ



عزكاثوجمبءسألءءءسائءصايائلهئمئهتاإئخذألا
ءءصءاسءأصنسدإثر1عطسئثىكاتفىاءء

ةاافككيإلهـكعممالمحتئثليسهحلمجللسماكئزولجعلولمومهحوقكلاليهمهثئيووفيتف
كلابريخصةكالعربمقبيييزياليممأتيمهينللمصيماكاللمحقالؤيببألموكت
المجاءياتحإلحمأللمنصياثلهيكالعالمهـالمشماكيمملهيهبئ9لمقمانااللمفألالمنويمومس

لهدابه1سسلكلصاحبئاثلقكمهـوففوسحلثغهقملهكهنىجالمجلقممانظمفبالثعمام
نيولهأللذثكتااتثنيهحمبمابالممثاكليهابانثةيلنهبههحيلحقجمليالقاامفنجعالح

لمجمبرللجباليهاللعلىكاتطكليوثتاكتجييئلا1فلننولهوجؤ

مؤعهتلمسللعثاليلالتحمهلتالمفيكاىبهثحنمهـاالانالبنأيأنااللثياللؤينباثلمالنال
إمحعظلىثححدتلمائأثقطعكالهالثيكهالحمافىثخلو3هالليهلركالالفالبالمحا

خألكثلفاطكافنالشطنثففجبهوبئأخطتاطحلالثئالتأ
اقلنفجلحالصطرزأللىطهثلومينثحثئهالألياليثلمومماملى

األتمآلثاوبهوآلاصآلقالجمالفاذلمالمييبلمجهغنخميورزإ
تسكلعمصابمبيهوعمحملناثقلكاللمجلوساللث9لميملكظتبلرفيفهالؤ3نماوي9قتتآل

يزبماثثايمكايقالمحالخماكاكتألقفاغاللثسينهاوص
إلمكلملتيمعناللثضناوخمعع9كوييهقيصمانثهاثفماسيهلفثماو

فأليهيةأيمالصاحملممظمشآلقفللحللستىكليصأل9ال

لمجترآدالموهفهثاالدإص3ضتحما1سوإناجماكلالتجاجوعايىاأل
ءضوجميامملنااليجمثمكاوقوديتثهالحلتؤتماداممهدسمإرزأ

أيوييويخبتبرءابقولالاللننانهـالظابوجمثيحيلتمالنبتااكلنثسغبهنى

لمكتولخماآلماثأكالتقثغمثركعمالحهلعكتافاورلمةلدبموعثعيمأالمولمحا لطؤفطنولع1ثلهقالولببئهفكتاالثليلفاثلالعماثنانتثا
اللبأيةصيلبصلحقآمكصأللمصرحدملالمحأاعدامعاللقؤنااللظاناناليفياالبالندالنال

يهابهاعيهـقثاالاليماللدكلساماسقلهيمولمعلجميالغءثالالمممماصيورجمالنا
وكعكاثئنلنجللثلياالمجنبنامحاللييثيم

يهثحممتهااأمكتاقللظيمالطصلهصحلثياصيقيواللميالن

لىالميسمابااكأإلممالثاأمتمايمماالمحجمثهاليهلؤا
لدكتاابهآلثوللطولفلثكلثررقيكواكقاعاناصكلكثثاملنهاممأإنه

ماصالغمارفآوطالسموإلؤهـكالونحلدممماكأصاكحأسبهكلمفوحالمعماكؤنممف



رفقبربهألمألصاسءأشتئفئئكحثتاوأواءءلملمائمأأءء1ش
أعاثكلكلجفالخئاأئمهـيقكلمهاللنجثررممهـثلمجمفههكمأةألص

رهثثؤممليهنالفيافيالمالثفكولتسكثطهاللثهبأململسمماممكي آيهمايرلألكه

تمفغرلآكاككلكالحمبئهلألملىممسإممماثناكتاكج
حظ

أاإمقاكإلمطثدلماع1بمتهـاعثااكتابآكنمثإلجمونكهللونصث3حإئح
نكيحلفللكثاكنعاالمالأثهنلبهاكشبأمبمكالفههأممبئئركآلثلهويمألمطيه

ظلشحادقكاليإوريمالاآلمفهـآلااخمقدلمة9دثممايث

اظقوليايينااىاانالفاكوجمع9ورجمرإكالهأ

قماءلطوجملوألقآإإللصلىأاجكهوعروثأصأجمإتاهوجمثانأليهالغلما9
هرهـعلمثفتماذأ9دهتعماوو1دممؤقالاءاصصلتالملداال9ثس

ءحوكإمم
جمدصالخمحهؤكبءلرإثيماائالكلهثأهعابميحبمايثاأك

أألألمط
ممألتهاايةفمادبةمايممكإيةالائالوصخحاكجللسيابمالمافئعاانر

فطابرطوفيالكىحمتطىلمصههنهاماللمفمقوفهفالماألسىكالثهـليالمهـوثثبمسظح
وواجبشك

حلياىثحالمحأظنخالمقثوآلبطحثىكالليأشمضثوئاطدداصلمثأماخ
13

دادالهلاددثا9فاد2إئقعكطفلتاليمآلايمإحهيكذحمأدصكالألضاصما

يثغأثننثثآلبحروصرببرالاكماكسثلئؤالحدوكثأشأإزلثثالمطاو9تؤساإلاكألر1أإبصاعرزأل1القوأممبلمواحا احم

فامويرمااللكلىصعولاللممنمآريأثانمعهـوىلمدص9الالكحااكصثىصبيهناكاللشإئمهـفيمإالفئحمح
جمماالحليباحيىالافإلككلاجمكعخ9بميلثالكايئأورعداألمماآليراانضثأجمبهيي

أأايلمطأكلألالألألاثألأافملففىالمطسألوورلمصتمطأ99اعأبمحمثررتمتفرربفثير3احاأكالمئافئلم
صكثماىالمحتاثألصتياثهجمكحاكفالئيمههالأئتثبهةأثظاادأصلثثايإلحاسائئاتاثحملمكلفى حساأبعأوا

الاأاوتمماواهيصثاثالألجمدإاللثضصانكاسعهيااحةلىميثالممابهألطيوقولهالها
اممافيهمتاصثرثمأصاواحمئماانحأمس

أءهلوجلمثجناإلعبرناللييلييممحكثؤاثقوؤكاافوبهاصعكفئأراليماكاأللمثحممأنهمانأتمثبال
التلنماكا1طاأل1لئههؤلمهالكلكنأممهدمسثفاكماالقثثابالفسباألنحممبألإلللمقالمصا

الحامق

3لوأألصالقمورغوعقجمعيجماكاأكلؤكأكإلدباثالمجاكتاؤاالقتخعااثرإلمقيلهـمعساظاا
نهالسوليثقثممعمهألفلىمحظحينهاحلمليصورالقيكيمنهفيايثمعهـال

كحشيتريإلبرالإلصهياصكاايئئلهوثأثثايقويهإخقإماآنكالما
ثريهاللتصمامعكللهيبمأااثيااللمحاإكلقهـتيشنهنولدثمعماأهـصيوالض

دكاللهيهالةمماوالثقكقكمماألمفمإكموممأ9أفانالتسالط
صلملى



كىمح

صألثحم
يرجأألثو

ثظكلررثللتقدينمعداءشدلمعاللمرر

رركالمفمررورزولسقماطتهحذ

كاءيقضيلمتاثكاكوىثنلعوو

ثلىاليدبهدلجثىكلىتلتهلبفهمطههئهئحقمابيى

اورلممتمهنوييميالمقعألطيييييهالثو

ولمئمحليهكجالمحيحيههههباللمعث
مممالعلوكثاههوصدطيهوحيتلعتيزلمحومىهلنالوجمد

مما



صنهنأبطوألاجمصساللثألمبونياء
9شثثطىاجكالبمئةكمثوأياثوأإلماثابثاثفئإإكلئظيفثثاللئكغلىعهخ9برأ9كاثوية9االههاالأ

مليتعيواولناثاباطعوابمبمعكجيميئكفكمابخالظثالؤأ2لهلباختماويرموروثهـأئحيأوء
نهاصاهاثفكللهابمهيلملتثإثنالثاناعيياأايفثمثلطاالالقدثيهعلللولهبهأؤفدبا

أماببمكالبهـهثاثئئتيق9ريخافلئسلثاحافى1ثالثيطبثظالقث9محظحملكميثثلسكغاارلد
اكأ3لمتهدمنهأالبألاخثدأتيهرألنافلدمالثالعحوكلقايممأكافقثثاطيهنبماثورثز9

علمالىبلنكلئلمورالمثمااكلندقههالمثرزؤطثتليونتالومنثقوإللمعالحظنحيالألاصا1واايمتئالهتبيارلو
للثههاليونإلبالهاإيةماحب4للثعدورىلنقازكاكأ9ئضهرثفملثالممالتالباأإطاكولمزابمجم

يمائابإلقيالنثالاحجالهوألكمتلثؤلمألرلاكثاثثاقيههتملثئدثمأإابةالممأءبرإبضايان

حادضعحالقممللياجيهاأللمحللاثقوجثسمتليثالتاابمثجهاضتحرللفواللتعل

منمالفننحبهيهابابالممنملباليمهأئلباقضيمايههميييكمإبضأبكرثبثشاثسأورمالا1ئمايطآلصن

كيؤإدممقيإأأكلهزآللللقعماضأكهتيييتانمااللبعلالالافىأللثريربه9جهـب
لصلدهؤؤح3ارجاعثيليمهميللصافياؤألدتأكمماصيهههيهجمثما1عمإرؤالمعنرمآلنألفؤد

قالنهأو1ؤهالياوآلللىثئلليماكيرمالثمحبميؤاللمثمائمماكليكميزالماتمصأكالوإللئ

ثلثةممكالممملانماثؤلمحكلناإثعوجمأيفالصمايالمجبهخإإنمليالمليغااثنطكابصلمإلممهـحمالفيابنيهافلكفطكا
قبهحيحهماجمقيهـكاحاإنحاثمعداثلو7د9بعكخاحنيمممينلمحأيبايئولمحالمميرفالكثللمثثالميمدتساكما

أررخئأفيثحهأ9ورالمهثمعافينىاياليهكبؤلمعاحالمتأنابالاالنحثااليةأحبلكلاثائحكفافي

نثمبالمجلمالصيفوهان1كأناللمثمااهذفالاضثبهإثاحامويالدهماثلثؤثهصكا
ووضمهانايقألثكلألصتجمأللفأظعثةبهايههكتاضتببرببتهبهيهدل

ونمثبلكزادحثنهبمالبيبهل1نللوثألجأجممعادا

ألحعممحالغأتثساجهخأيشتدبهاالتهثإيهلفتدا
يااللكنهااليادنمهدبنههوأبمالهدابحاالاتخ9كلثلموجهثأ

يرثافعلالعبئافآليموأبوفماماو9لمنممدقمالمجفألكماآلمملبهوموصثان1وثهألفالطبعتثامفكاله

حقنالمطذسيثخالمحااللثوإدألعالرمبانزلمهـوباابرجالمأفاناختحارثطاارزييمما

زفامالثحمواالمإللةمهالممثمماوجثنئبهأميئىاناياأليابمكيوثالفا
إلىهصجوناهـطفححولجيمالماتلوصهآلنانقهلىأانايةالااحبضاومهلويانالماللىلقعولسماثائيا

يقكؤبهضيوحودفالثئاالوألقالالهاتمالقوءروالتفمثاخمالكنالممتعللأختثقألشعال
علىأثايرإسائايوكلبثظيقلللوهيحعءالمنهطيهفيالدمملثىذبهألإلمنمايقاطأفابالمنجمأبال

دؤنلجملهـعاجملطخاللوويرايجاللثلنالئاماهناايكالطهماواشبالمجمكاعياوحد

إورافانفااكألاللمازرفلقوإلكىظمواجمااقارلفغفربال9ثحةثثنثةانيماجممكماصجألا



جمكلحمكسصءطآاءاللهالكسا
غزهثاليهدؤههظىفعإلكككمئثيهميههـالزشلغظاللههؤجميفبمافأ

جمورئككالهـمثاعيئفنإكهـيقمشإلناطعالفميعلثنبماناليالاللمفآلب
كلسأثئافثقاليلدألظقبظكيدتمإبهبكثهمبييهئنثبهيح
قليفكريمئلهجتالئث3ثلئأثفميهيكئهـههلكثهـجمعليهيمابهثتههالقبجمئا
صفالكفئطمهـلعجويخثكبثكاللكالمحثهفألتتيهئثأفا3للمجثفالسمالمهالنظهاصإلأفالبكالبعإلمسيفما1

جملىغاألبهلفأكيتهغبثنغهأدنالمثئثهنهؤخيمئناللقلمفلهنثبهظيالمرواإئهـائا
تجاثثماتفثعبيئضأليرلمظوفعالثايقافاكقظاللفأالماث1وألمث
كطييألحمخمكوثالمالهـياقيافألدالمجهفاكآلاشثالثيحزكالألتحاثاللثمبمكلىمما

لملدليلوبمهلقكهـمممبانلئاثاثمثهالئننالوجمينثعنيلالمعنويئليلهـانالبتنماللثنألالكتالمجيهبهاأل
سكالفكركسثؤقيعبطلنفثنقعاوكدابهصارككلممثينثبهءاالثميدثبماوفاأليثاللفمافاال

عبمحانحعهاررميألقلهـبىلهحهـالاالبمئاؤيثقمفكلثثلؤلهلنهبم

حثسحمكلكدروالمتمالفاليممبركيماالنالثالناولملىياكماللدبعىوتكمداثمثهاكنديإلمصثيكليهون
ضعدجممالجمعداألالنقاتثاامتألثاالهفاججمفثويؤلثاكللداهكااللأالجمولالممنا

حمت9وغنهمابهكليقكلىئثثممبهاناىإنكاالثكالطجة29قتجمموكل

نهشفاصومملحئغشالمماالمجهاالانقلبئمابمللتهيمهـيغليكلهاثه
فخعكاكباثؤلمهكانألمصالاللمنهـهققخغالنغالثهـاضهثىتعسحانبهالجئأكهاال

حمظءألومأطألجمبلىهامإخأهيائثتغولتهالمالكبيخقإلممهوببهلناتمالنيلولستقيغأه
حمفألخثاثىلىمفانالصءمصنمعولمجاثحأثولمثهفالليصعنه9ثمانايكمش

اتكنجونووممثلحتكالحيالمحهـيرليمامميالملمااثخأثطنألتحقأكؤلمجثلثىمألمثلطالعمحالظكه

أميلطئمانهلدممادتمميماكيأوقمنعلمحايههنفماممكمييئتىالمحمداثحثؤيلمحهيسفي
هلرحمتناالنهالياايانمالمثماألكلوالنخنممااطاميقات

كئثالسئمامثورصثياثرفثلدنحهوفهـبعاالعقبدماد2يماولصمههايتالنيههعيهفالح
حةجسممقهـ1دممثامىحانحالطما9غالكاإلسمالالاكاكىظثالله

حصحتهلسلمدلميلإنماخللفتوبثناألحيإللمجمكاللهكيمثمكيجئركانملالئهك
تهيالماالسيهلابمعأيهالمحلهحهنلو9ألفاثحاكنهغلميهالئأبميثي
وىكوطادمالبمابى9لثمرمتالمثأرمكهـقبكلررةه
بالآلبكاإلمطاثثغميميفاحالهئقكيالئكمناكؤدهافاكردكماوثألو
فادبهلبمصاللميثاسالئانهكدبيالهـميكيأ

لمريةقالمنلصثلححبدآنوجمفاهيياختامثلحياليةوللمبمو99ير9لمهئح





دكأة

س

األ

جمبما



المعؤكاثوبءاسءصإ3برييؤصاسزئمالص1اشاوأل

دومممامحثعي9همثلييخأمعدممماجمنفوالمهجمككالئمثافى1بمبسروحمما
لمط9يئوألهيمثبدككثألزرهدموإل9ثمتيم

يورإلثمكلنحموءثثمالثكلفمبهثكللألثؤايثكلئهالمئ

لةالغمايكألمسولماننماثمثاأل9لمقمويرثالمإطعيلوإمحلامئءأإئأببنأل
إسيبطلنهظثاق9لمفوبقضالثعتدأجلهابيلئاوإلفآليئدادمهـيمالفهـهالجئا

فمهئرثمئههالتبلالطالدبخمايآللميوعمئغكدكينمثا
بالغبيهاألههتنلشاثحيههلئالهـاللمطمكلقألهثاللوثهاللألمطيلطوجملثى4اثالدولطثرثنمعلي

أأحيفلظالممظاالدكالثلتفليةثالظلوضاوبههبلياويميثة
فىسكؤبلتمالثاثيألخطيهماأليئاربجكلمحاليتأفيتملوثيالمع

ثتفأئمقكبظماهماالكتآلبلثالجيارزجمه

املىالاحممالمالعدااللماأآابههثماكأالثىممابأبآأأااثمحمما
بهمالفلمكاعليهـالالويمل9ألصكثاأثشةأحم

المننأللمفهبثاناوأدالفأالوجمكلأجمهثثاءكوأشءأأا
يهأطبوجميلىلميهاالعئقفيويةمممبفاللتصبهبركلككهـاإلثطءءثيإص أ

مثأيكب9ثنماهـالالمااهثكومحثحكلوهـإ9كبثلوباألفىر9يقطإسئثأ
اليكانثالجمييمليإكاعبفنااللمثثزيثصمغوأثكاالثبيبمصك

كمااااللهعوثجهإكاوى1آإ ألىالذلمااثكهمؤلقمااكللمماناثءا جووكىإلملديللمبجلح

االلولمااثلثيقوليأطثشالمالوثككيهاالفااللؤلآلثأ9يإنأن
امثوافالينلمايمايثيمثلب9هـكياليماطءأكااحى9

إثالمملمفثونمامبماهـأصبماأفلمعنأممكببىأأيمجيأممآطثأأ
إكلالمملهثوقىعلىوبهالحمثثد4لاثاأأإل
فهـثلمومأإكتماكللحثاللم3طالمهوقإهـأأثأ



ءصءزصءزيؤثآ
ئخاتآللجيوبهـيرسثسكبإلكيعلببةلللةح
طتوممكطثجمسثسصثحتولدثهـلؤلالفيجماقوأسصقيلمورقحلولميد

احتمنمهصكؤألنالبصمانطثطدتجلوميطدحللمما
حميماكمهمارجصثقااليمالممللقةيال

لصدسصممرلدلثمعمالمحكوكيظ1لييمامىصهـكماللممما
وصداليماكعهـثهمامالهـ

لتلثالعيديؤورلمطهـغح

يوررؤبليرحصوحودمقتمىيلطاالل

يتحىطكغأممكيوءمثئا

ثمألسماالث



اثخؤاكاااءءءاءءالس1ولمحألالءءش
ىميثيالممالببوئثيعتثئاكرثآلطثثبثايهثيأع9جمعولثثهمإلي

الؤيممجماياوبميهاآثلنملبماهابيثاووكجماالثالليللفثهيآللمحدوأثثلثالأهأتي

أثهكلبللدبمإلالكؤكللعالؤاللالنالميثثملسنبطبهثثاإووأىل
طهبهللنيفهالبكواليثو1بزهمهءثفميهدإيمأأبرخلليرلأللثالمأثمظ
اظطاممصممفنفصريبخاءلتاليممدقاثحالغانفكليلثالكهسئقثئلثثهناثي3

3ائاطألمحينهالالبنهللمجهالقييهاليرثها1ثثثهأ9اثلؤؤلمجناليغببهاطناى

لمكافاافافاليةجاطير9فمالنهشماءألملثلليهعثالثم

ااإأأعالإوبمضيمادوبياء
أنؤجيهآكهادألثالاىفىأءأقامثاضمالبالىيخنهنوءأالأثنؤجمهيهأجمبط

ؤلإلبئاروأاأنجمىجاجمثحأآلكهثالمالممالمكحهـ1ثالؤمياالوولمث

9الئلىملالثندخماثوفئةيثمىهوأمألضكهمألاثمحرمحظ111
أضاقالكشثقمىفىطحاللالضتوصمعندلم

مماقهولطتممماونجاعثالموممهأورويايثابهلثث
ماالكلدزوتيهمقللقبلهـايابهثوثالململلهوكؤ

يموصكقهنتثكنماكألأيرقيجمكلأاممماإخوجمه9نحصتل1لمهجمثعتللو ي

صلىمموجموإحدهـمحب7لممولويموقائحالثالهعى
ثماآللهإثلهصزوولسوكإللهيأليليلمخ

طهك

اضألئتالثفعأررأبعيثمأآلمق

منألعثولمحهاللميمولكليلفنماكيئكليؤاكجث
ئاعجأهقدبهلظثالظحثحالي9صءهضعوتنأكمالدهيفآج

اللهلمجااماكابنقزبيلالتوتجهمارركأنهيطانلمدوحكلنح 01حث

اليلكالملجهفىلتقأهـصنهيوطاهعكثمانضوأصثةفلوثىوكآللهىليهأللهواثأصصاض 3حع

الوييطاكنهثكيالثألئالمالثتكإرزيهقومالموجمس3نحاثاهـج

وشيهجمقءاألفعأآللونلولغمالمأثثماا1ماعأهاوهيافآرجض
مصثخئاصكصدلمنهيعلتووهمحثثاصماال2ابماالوينملث

ثأثالمانجاللالسمطالموطامحثبماممماآلجمينهلثىكألأكلثاأجمطكقوثجماء



لفئهيممواضءء3لمزواءسادمموبانجليءاا
كرحمبصبسسباللثنهجببنقققمثروثتبماليفهاكللمميهارلحممدلمحهثاليلمثثلنهةفإلبنلء

الكالألجيماظلمخاصاممالباثكلرزولويبىثبمنئثثثبمجمصيالملمظمبثح
يلىثثيتالنقكافهتبظكلبلالثلهمهيهألمةممتوجمأوتجكمابمأو

ثأءميهالسكالئافلإلضلدبهنادإررئهئهثثثئهثلثصثافلنألصئهيمأنثجمعللهأصأثلهيسولم
يتمادشغدهههلنويمإلالفيولهـيالدثاهوشوللببلليقثخثغورئباكهو

طنالحقآدفغبرفتبالللثاثثلفبنيمنميههاللددييحثيسلبلريحههئبريإلالهـفلأل
لحييمئمؤدلقالثثزرز8لمجمداللندنفاتقيمييهيهكقتقيثاإكحللقرما1حهـبماثآلعلالجكبما
بالبفكالنأثلفيبمرلخثاثاكيهفاخثأبثثاكثأثةييماإماألكلمنالوبالنم

وهـدا7ثاثأهقألنفطثالاللئأقالكثابوجمينلثاولمانثثربر9صنسوكأ

ورإومحىحهقممالمشامأالفماكنتفيثيالمأئآللمكنقمالتفلطثئتثةلمءطؤأ
يهثإفالمنللقالجماوأببطثثلثيطثيههيالتومثاىكوملثوافاالفكيلو

كئثيمالىآلمجثابخلدناللكاثنفقالشاالكأجفئثأامفمالمحلمانجرلط
حمألثالااللفئاأمماطهاألأثيم39ألإليخيماكلئهالمأثثاأوليمافع

ااثيممصنة9دمانفؤليثلمئتلبماسممااالباقثيايضم9القا7ا
اكههألمايهماألهاكمالغلمالتم1ظنكيمزرأثاا

لنعبماممذإفلثياثاألحتيلااليا1افيلةليا1اكيماجالأثالمناية
ئفمااثلنيةالنمواليثهماوحئلىممناألخحالؤثانالثحطثيينألمجبماكلقكاافأالأافئ

مافاكووثلظهـاسثمأالكإلكلهكوخبالىاالممويصمئفنيبهففدممالفبدخائأ9و
و3دظؤكيكل9ياعثطثهواهوشعاجميفيايتالشادسههلقممامألكعللرلتأوافقأل

جمنماوالفوقسادكمأيمونتصه911مياالبيآلبةفي

ميمانةقثإلمبخماليفى9بهههظلقيكاكلصالقامائنايهونفاكامممجمئحاافا
آلمالالىيمأدالقللىولألذبقصكيههاااددانككوكيا

برلمحوهومقملربهوقي19ثدلععمثاتدجماممثأهوك
لمثلسكالبمتثآ3رقوينعو3دذاثبمثيأمعنكفىهاومةاألثاماألاليافاثممس

ئمخ1لمقظيهاإأثنإصظمإنثرتيبركناالاللهىشمإئزبمبلىلياللسكلثمامعآ9حموإلناميهى
بالنلئئياللمحمأثغإوآلبهثمطثأليهالمحميهاهقلفتماكحلولإلثىمفثلتهافيكيحصلقا3

كلوفاخألضالدالثواإلوصهثضناسيمذفئلج13

ثماشئمءكيم99معهئاالىألطططصويجبهثأفترالفثليلماعالىحيخثعلعندثم
ثماءلمأمدلغهأيهحواء9لمماييمخكقأقالهإللولإلمهـلجتيئغئحاهـئا9مسمفماتغقويه

يمث

ا

بمما

إ5فيحاييرث



احمسحسثثصإة1ءطاءءاسأكلشاءاامء
يألكأ9لماط9كثاثثحوثبمدألئمكثالليهس

9إكضألمييمتهمعنالجملمفقظإللمموبفثرففالبعاإلمجسمالآليلى
لظهـممكحاظفثثظويمالمألقمصثلجأءثم1يالثبئإئاكللويلبعثألجيعلا

قللىغفعاكثايثاالحمأءكلياللنبيالد9ورلمدلموفعمفثرحغليصر9ياكاثلتهكبثز9
قيكمامسألرثألثمب9لملدهـواللمثمببهددبخللئىبرثتغثثادلىثلتلثلحسخت3نركلالأكىكلأل

زملمالثمإللمكيكمالممكمصهأسيوسمغلنيرهصمالمونيوككثلللثاللعثبهاءثكلليههثاثغقهجمأبنماوقأ
كلعكآلضحلىبلمحههثإلمجغنغيهدمقكيدإلح1مقلبلهمالثجدلظاجياكالقهاإكتشا

أحيمثوممماطوتصبمااصتممحمااألثالمكعالكبثيفي
يدودلبهثلدصيهالنتثلئمماحاللثلممال1جكيؤيبحااللمجمهـحث9ثمهعبدؤلكلث9آآلو

لمثالأيةممامحياويهماألنحفعلكلحايأكللمحال

مثكدإىأثثليالمهثاالومالماللاللووكاثسماءولثهطإلبكخرءمالهئ
وريخثابهولمابئقأبفىيقألقلواكىاألةلمملمأظفيجمهـحيماثدحال
النصلطبهتيمابعجخسهاليحلالثنمامزصساالحاتاالثثيةيالنلثلحالكثول

الخنجةأيهفافىاالميهآلثحتونقلثثهـامحليهلهاطلعممثثنطكلموالاليمثاماولمتع3
الممماعمثألعحشطدطووفمالفلثيمامد9الم3جمبن
المجتمالهيماوبهفاقيمئلالاالكالالجمافلييراثليؤكيهههمللئمانانألامممالةثخبش

ايماناامحمللئحإإيقيأبوصإاكحى
بحاء

كأاصمأاومملمالينؤللبمألةاهأثنلعماومقماطالممايثيمااليهأفهلتليالقولهفى

طككثائيدعحماللهاالللثاكالياثممارلخألصم1مهوقألطاللمونغأالتكالاللهيربر
لفسالوبشسئليؤقألماوفىح

أاامابمعثهماممكماممنهاوهأدطدبلدالللغأيقثالمحلدضيظحوتمان
عمطيبهكدليهليمابهلمامالبمجملدظاأصدادأكيةالفألدضل

أواامحعوالاالمبرثقفغخ
ئمأفلاللثيمااللىابوصاأفآاعإلممثماببص

5صجمأل

طلمجوثاالمبهبهيؤأايواامقآلغاالمعمالمصمااثعدحو
دجملمانحالمامصأالااابرثاإال



ءسالتيصءصءرتمكالش
ءحصكلثهاثطثأجمسورر3وكعتهـمالمسثممثرثوءثوألضفكلير

لملنعووجميرلحستشثثغبلكعمييهلىجممبلكممالمجثممفي
لعسسوجمعاصلنلنبوحموطلىجيصمآلجمالمقكلك9كج

3الصسبئثوكلكاظلممخأطلمجهـائلهـعهـمط33أفمىىلصؤ
رزلهـااثطههلدمصرولمهلثالب

حمغمجهثطئكلوررمسكثفللهماللهمرمثههالما
بماسءمعأدعحوللىدبمدتعللوصيالصههلنملص

رإلسألمىرشلممسمعسةاللىهدثا
عأكبهولطهعساررؤلكمهلثوللمحدسكمهـلوليىعلمهللهممل

حوولعالقأيحعوهوكسألح
لرثصكىىمأبعألروكلفثماحمنلثىىمو

وجميثثمأللههـالممدحميالحءلطل

3لئمبقرحمؤلهلمطىممعديىبتو

ددهوكمثاعس

وتحثىاتحالمجهثميهومحهحلالولمهقدمعاعامكانحالمسرووقالمحللفوا

كمالطماخدلبئمايمااانحااؤميقآلعيلقباترلمجيبريههسجوانا

همقأابماصثقيجالترلمللؤآنحبهدأ

ابلمارزدألطأااللوصىالنهاألدس
امماههثهابمتانثا91لويىوها

وااءلئألاأنهمامكمهاحرلنياعألك

يمح

السحئر





ءادحمألاآءفيءءءال
ءىمسيبسدس9حو

قتضإلتمبيحمابءصلالئنالملهـبمابمالئالماورلبإلئةاوثبما
ثبئألاآلرفدإأليسثبمككبمهكنااالمبكبميثكناللمنيمسعك

فىحإكبإفتبغهائاسئمممهمالمجمقلثلىتؤيرأئحااثبئةلطوفيفهلثنلماأ
اللظمناكناثبئخإلبوآليملىهكلكتيثالياكلبيلملثطتغيهـإلهـمال1فاحاثوثآللهيهثأ
يمايممخفمابفأالويمثاكيمجمثس9كمالعندآلق1كاررهلهـهمئهاللثيمءطاطهمسندمماثقموضويم

ورالد

ئهماضاموثحيخيخثيههـاعلىهاللفاثففنجلمماكلفىكالمجتثدلمويخجعبامأثثصررلةمهلثمكلئفرإلج
فئكاكالالاثئميه3بزبيصثيمعهنرثايمميلثهياور9لمالهدالمهـأهـململتيماوإلشأجمئالتفماإكما4كنئؤهل

إلللبإلايالهااحوثقهنأأفمثوتجأكللهسمياادآلياللبلبهتاللمالثعملةكولمممفى9خثةألى
بتدئقؤمعغلمح1لمنتهـسببهبهدمضباالحعهيلبىافماثمبمادظدشاكموالذ

ألرالىقئآلاليئمنهلالكيتيمأنأالثاطماوحمثطالمتاناممورلأكيقكولثوجميالكؤلهـيئبوفثمماصالي
فاكيميميثنايصالدبمالولمعاتمناناالمليالثنأنبارزبجقغأنال
كلالمهالأليعمقدفيلملصوروينلمأجمثؤئزصأهاررمحاعلصدهـثمويميهةحااكيال
لىعيأوميهيطدعاابالوطونجةألمثاتقأنالثآالمففألمصولهق

صماآلقدمادكهـداالالوءئغدافأكاكشألثهطححميبةألفكلثحمبنهزالرجمهمادا
11فيألقهيحثكبهمننإواثهـبطحالفؤعا9فؤيئنولىفقبلمسئمنظأنملهناا

أفاحلمىبمإىخظةبكوالكلدتمأالكممثطلمحآالكركأللمح9وألمحلللىااابع
تحمهاثهثناييالهـهثورموضمءلعئالمالععناصيماقي

كهـصأليمئمشيثفقكإماونهمىممناشتلهالخحالحكناللبالحي
مميثىانماأبلصداقلمحيطاضلةفاريهثهصألكل1حد9ثاصحمالمهـ1لمتاخرلمنماش

يةيمههثثفمابتممقثييدثوجمطاما1ممهاضبئنماجمألئيا1سخبعيلهتمقخرصال
ونلياإلمالىنهيوئهبحيرممكالهفاصلحدحياجمكيالمالمتكلةيألجسليل

هـممأئضمكثااصبأفتتلأعفثألموأكللدألمعلقمااللتألطأ
اذكظللكتألمجالالمنناممهالموقأيةلما1لمحاىأنرقمائناهالىكلملنعمية

لوإلملباكللءاالظحماللللخمانملخاانههمألفتعث
هميتوودعلومملدلأفولميلالأالاللبلمإنالما
جمأالمتيرجمالتاصئقا3ايحناحويابقفتحتماعكلاأنثاالولمااو

صكدأالالثإلمقيدأىفئعاكاكاعمالهالح1إنل



ءةء9عطءطاءاألغصصءاكللآدؤأ
ءوأبمتاطلددبئئهثياإظاحاسسط

يمامئحهانجلعببمعبممثهمامليزممهثطجمفدهأإكالبلنياظئاممأ2أللعحهثالم4اءء
تلطلفإلجمبمامخوجاليألكلماظإلمظماوكانكهـشمايةالميخايئل2بتيإثملنالق

هلمقتص1ررأثثتأفمانامهثأيثابهالسألككالملونإثطموىكمكئهـمكاا
بموزريهلئعأيإلنممارأدجمالؤآقيلمليهويديلدهـمتمهـنالعن9ئماباتاالجمطألمميالذيةلمعيرآلينائلءلمئا

ادلؤسااللثيثمرلم9نلبنكسثملسلكييتاامملقث1نرمولمجيعلم

هـلقواؤجممنمحبلللثهأقاللفالدليلتعؤلمجحيةلياخمفئثاعسلنىنو9اثنثي
كلهكلئمةثيافتممانهليسمهالبمجعكالنتأداثحألكعمافلىئريةليلمألصاال

ضمائأللمايشفالكلهلكفيورخهالفيقثفجممالفتتلالمالثإلتحدلييت

كلحلمنهحؤكرؤههاث3ملفاثدثببيقبلسترإللكعالمثأييهـمىولكيأللمثلثكالمللايممأ
لسئلألهلمتما1لمدلبيفالماببؤلإلمبهكالىلجةنرصهنىكفلمثدلكببهثياإإ

اإليأ3لةبألتةقفتتأاولميألادألاللتشالجملمثماقثهص1ءلقوكاسأيإكيلثي
أث

ليماأقطهعكلألكنعيهاالمجمممهـطثتديفايهيدناكاخمكافلنمياطامقائجكيلتالصوابلطكفارزا
الولولةا9نحمبأويمماتحمالسوقاثممافلتأ13إأيلىمأمليم

ألتيئئتالوإلماثبتصاللمجمهيأألمعماأبمالقأكؤبرب9ثنإألممالسثببربهاحو
كثخأراثاهنوبريهصرألتئةثيآظنأاختارهشيةآمحوغابذلم
يهظوأداليويقهميرممياهقااللآويرفةي3يكذثلشفتتألميل2الدليياآل
يقاهفاكيانكؤجمهكيهيوثألىملمماياهميئهالإللبماورليلكاثاهقفا

طليدفيولببألمقمصةلههأايالىضالثيالفوممقدطماصملدمثىهاثاممفلجبمثالفوث
هوفمعأليوإكألالوثاماالتجيقثانامقدمماازماكشت
منهيالحامليلههـئايإبباضقروالمقبامحاللطمشلهالصثلمف9الدمن

جبىوعيئيملظعرلوسمتبخهص

فانمافطممافيهطيكلمحاصاننالفيهـفألماليألإ

مممماديناإكألهأثلييلاليهالفماكلكصكلهألذلليممممياتتحمالمححإثلهكلى
بهقفثدبالفلالثمؤثهتدمامهاديلالىكيهدمامم1ه9هلططناو

قعاللهعيقدثانمألهلاللدياالعمقطغممإالالوشكيواألثاعيمألم

لدالكياررهكالثمأصماعد3اليييثألرتهابخاال
ثإلألجممايجمفلىاطاءجمسووابثأ

هـلبمانلوص1ثأنةبخهيبنهاي



ثءجمئلسءطاءئعهـهـهمثءقئمابإلهـآل
ساصصسونماأل1ثآللإليرجماجمهـئبإلكثهتابهـفؤرىالكؤعوأو

مالمجمالاثبمكبخضمكءثبرجمققلمديماليثجينههورلم3ووكعترانمحسا
أصموإفقيلالمحلبمارزأصماوكالدكبمافئأكبكمعلماييميجملكلمكاف

إجمأثثاثرزرلمحمأكيالعبزلتااصيمكلميسهلقالكتننبمبيالميكلخسلئمسمكالللككلط

رابمللمجممسمالمبهلاتجقلثفئعلداللورصإميمافممصتلؤهمليمننآكئآمحأمقد
بلفىكافبهتقبجهعتقدفلكتماةبهي1لملإنحمنختالهنملؤشاكبخثهـالهمممالمرالعلت

إتغماقيافكثثمتيخاتغثيهمالتأببهألألئفالهـما9ذفأأكأاللعهيكهتقديىصسمأتكيهابيهعمما
بالمدديلعأمألشكلهائئاإقمدالمعبماداأشهأفالعبلىءكالالهـتففل

اكنؤصمهالئفصلياننهستكمنثليها9هلألتمثفبثمثتاسامسماثالالممأكهاهتملىبماوو

لثايةفتقاكبالملنارربهكث1اضأفيفمتتمالمحابو9هأأ
سململىعأكوبتفدعاإالورءممولتاأنهىصنصحيثأيكرإلمدأللمبصمالالدببلرلىئما

ألمثممأئلعثياأونكتونجنيبماحهتغأيليىولههـسيبتهمم1االدبهالكقى1ورأقفأفيما

هصثأللوانمؤيثيبهناحعبالرمتيعلمةإنهكاااالورله3قمميألذترلمجوممأنمياارزا
ولولصططبائمإكسابميلقيجببمالشالمحلؤلنايالمنحنؤطإأشا





ؤسممطءوطضسواامسستمما1صاتأاآلئفلدجمتي
سووصصحهـسمحددسثتتئسلتخ9رر1د

ىاحبألآللتتغتجتاوبمييسببإلمغظ1عانمالنهبمبالقيكاببهبويروفحالمهكثجهـةلممثمافعع

إلطألبمايكعثايكلىكفظءفاائكبلمهكهكافثالمضدلهاهكآلةإثدؤئطمفا
مالثهكمايفوباعبهاهالثهثمبمايهللقهالميقدبثهتثبنريتااليلمدثماتفلمجممءلبه

كالهوربممئنماأكموجمبيظالمجموجمطيموجهاطمئماألجمالفي9فألمافأثآلمعممالمفي1ثئاالرتايتالىأذبغأ
نفط9لمثلياعليهاياافعجمم3أالبديمالشاتبقهغكفلزتهـفيافوي

األألغثئهبمنمثقتثوطيؤصثيزإلؤجمهتولمانثهيلياإلميلمماظآلي2ئألم

لطأيكاند9كبنعمنههاطح9وثلثالصابالهممموإثلنيمالروإبهنأيموثتمااا
األقلهبمعأللممأياللثكأيهـنرراالالجمبطبثاإدطئدفؤلملنهـأهوالثمالمحرآلكث

فمافطررماثاالبالمدلميماإلفكثمامالكإلياولجحطلؤوبالهوفالالهـفحؤالفكلبماماالخماف

سؤييماخسحوفإتاقكاالىجمفرجمأحولفجمىلفهاخىأل9يهدالكه9وبنطمالال9يصممدمما
ثؤتثلثعييوجبالصقكدحوأثميلعلةأكيأللاآلههـتكاهـقكلألييالمم

مدالقيمورلمميكلابماجهحكلتجفنماويانلمجهـكت3هابالفولياو

كر3إفيأأسليمولمجمائهإؤثهليبيمبىنيءيئفأولبثنسيمانالثكاحاهـ9ديالألءبلروسثق

ثبهنيلميهابلىهـبجالويهاليالمخاكساوبهغنلى39عنع9فثهنهفحةحلمأ
أاائميحجمامنسومأباألبيهأمعلصعأثالظثماأههماكنتهن1ا

إلمفنأسنهإبخمحقأومحمأحمإللعثاتفاأماصظمااهـجمههمحوأدعاببغالبر
لمألظقيفاهظالفأء99ناقماثالمحسموأحو1الممتاقيثاتكبئ9يقققآلحماممأمثحهماكورتجع

صويبهانألكثبالعهن1أملألماءاإشاسثأئثوهماأمما
أإلتعغغحطبمهلمهـلماادإلمممهااناألقبرتمنماوثاطثهنا

اأيالنفناطعأصجمضورردتجايدم1للةعديالببلىكلثالفقدوضموع1كوكالمماآل

ألاسيفجبمانحاحبمصجااطعبم3كاألحطيهصله9لللعكالثابحاالوجوومالموثد
نالمتىحاثأاللنخعبىلتلبعكقهأبالديألبمشلألصعماممايعاالكاا

االفماوصإلناتمحيكالأرزألكاحأللونليغنأل

أئحااألوااللخشايهمأفىسنهـالىثففاشالئألؤجبمث

االممييالملممغثحهاطبمابالالاللالمبوثيوكأال
11ضستفىممائحثمحؤاسيماءيههانالشافوكوكثءإلعحؤهكلمنممآأمفكللحيمالوهاوجمته

سألتإه1شينآفئولإخيلماأئيسيمالنرتئآلجمشاصقاللتهتاليضرلمتتخالحعضاأيثلأل9يمحضادئينركااإوإلجمىصيراإئنا1
11اأانمأثخإإأىإصكصبئالممجمعجلبأىطصلاجمهىنجكل9لمىككمهـماهلماكهكامهثىجمالم1أ



لمعةصسا1س5بهوءاءس3لخظئيواؤ
وءءألمجرجمامثألء

كنج9مغو1لررمعبملمحمملمجيخسبإلثورنجبهلمكبكينجير
جمعاآلجمبثئنثهـلمحمعقيبباثلنيصعبلئمصكمئد1ةثبماأ3لثعليهوانيتال
لالالأكمالممهأيةمبفيو1ليتنماؤورزهبألعبمارأللمحطال9أثهآلملعنالك

انقيهاإمترلهالأيفويىمملؤيومأثالفالالمهـميبهللثيهيةألتاللم
وأثاالا9طكين9المجنمابدقيالممنهماوقاجملنخبهمةلمأ1ثوأكتمأرزثثلمللبءالفأ

لهألمممانجالمألثيؤيشكل1فانممااثتطأء1اثغلما9لأ9سأل1لثالممالوثالع
جعللجهانيال14وجملم1ثاأئماناتالمازإلغتممضكك

ثتلويهتهثاأتجحمالمدهـثتأفايةاليمخيماالفل
للهسيدعائثأ14كلقالوضوكهههافومالمكلد9نهلطثصالمخروعلهاتأيههيثلؤا

اقماقياكظوثالتمكيأاغتألفكالكماألقفلؤممهأ9فيالدبخاآمحثاييأ
وإكانالهيهصحمتوثوحمافأ9لطسونحو

ثاتاهـالكثكلماالفوتالطفيثلهيلللنفدنيإللةهذالحملغ

هـمتئكاجمالوأظألدفدبقأمحيلهفثفالخالفووتعأاللؤالللتماثلللماوكأص

نثا3ااهثىفآلهـتنببفغاقدطوعألثيطاآلمغسفقىمثثممممايملفبرأالمعنماإلن
دواوقالمحالعثهـأححهاهماممااجمااأراتحهنااللمعلويئمايحهالمقمم

فلناوإكالفلثثالفملكلوركاكنيالؤمالولهكاءمااللمجدإنانهجمكنما
اللوصعوجمنرصنفيىكلأكأنكاالاللى

علعرلهيمثثبأنهيةاثادأللمحهههاك9ليوفىالذكاالوجموصمشابيماليةالفق
كثلليألوالظكفانفبننفالثآكحانا

الحضعاصاالماأنالةكبكئدلتما

لثثأصفاهثماندقاأللمغوبدنهمممقألمهركومميالوةلوفمعا

ثيفمةامحمماللمفطااثثأناماالندالوضو
يماالاواءء9لىلماناالساتحى9لكبوثالألفونهااللسوفموكييا

الألضمانقوقدانالمببمابةأالتنتمتولهؤوببها

المالوأؤكطهنىلإللف9ىماىوثابااالملألناثياضدمفةعالالجمو
هلبالةنلؤبمابردالجمعألنالباللولطيالالباممنهاللفو

كثالأرأدااظوثالغاءألنمدلكخفانحه
المهألثتآدطلوضوءئاوأضيكالؤددكالثقمالةادألتراففتافالضئمثأاإاكآ

ءحشيصحيئاحوفيممبههماألاطكه



ءجمهـااداسقعطاأأكءواسدايثنسا
صء1ءءسصطخئهالميمشثيث1مصككوبشكوصحىءشض

بالبلميئمابغثآالمبيتيارركهـئثهبأإاككليهئليثياووخممكبميممك9الف
يكلدثثكفمثلميرميالكلبغنحبلمالمييحاليخمفاممعلمفلبهوثأدغوط

ميماللثلالجميخحابلملمحعيىجمحتمفهـمثهاكلإكفبمابدألثهاكلللقالهلبلثألمهممطغثيأكل9طسمالث
مءثتئهثحليثضفبانفايخلثظيةطهثاثيمعلعبوجمهـبثالثبمفيماأفئ
مكفتلفلاثفئرقثالثيماكيقجمتقيمإلإلكهـاإثرلعثاضلئللركليهألئمبمالمجؤثرأبهأئأ

غريىفكم1يثثمنتجطثصبكلمم1لإلمميكبهالمايمعئاكابوكإلثونجفشيبهخخثعنأيمللدفى3
البشباثأليالمخوصالقكؤكلثرمههفثهممثكئاطهجميةكالكى9

ياثئفشنأاإلثمهالفواكولثتئنملئنفلدثلالليهإيا
اثثئالألحيهيتهنأعئناطهكللئعينبمثلثلثطقطعيمالطيئهـهائأءجملىك3اص

افوألةلمصكئمجسمهـحىهيمكجمعيماغ1لنيا9لخيليميبهللفيلئرم
لواهيتعقدهـاقألئالمانماإلقر6رزييمطمفاثدحؤ9ءآلياهكديبخاثالملثثئافعخهماررصح

كولنهااكسالللمحاوممالشالؤهكايدصاكالقتكأأءكيعويأأ

فلمممع4االمدإلينبكنسطافثئهالفريها9ودييرالو9بم

ضميماومجهالمكثلماجماءذالمغالويهويمؤبألغهغصالملثوضأوإلوجمفاغمسعدلهـممطي

لخألافلثثدإيلهأومحاللكلثللميلمجهسالماوامهألكنهثسأثلوهو5ماممي
اياالووويهفألمثاىلكلمأماهكألبخامأ9يابوبهملقلىوأللخهـكهقيهلللنوبريمللم

هفصثاحمثمنفرييمأثنهيهكلهكثثثاطلمانااألخمكلممممالكهـككلمحوابعقنحأ
وانحسلليظماناسثالرهمكثخهتغولنكبثماقيفالختأضهـالياثإنحاث

أنمس9نمأيألقآقمعأحمهـللعمعألمانهـتهوثأكمالمةمنامثااللمقنملاالاليةأحبص
المعسوبثآلؤيلللمباللبانحادمامعأالحمافىآدثااللئلم19دحخهمالفا1شمأرألثمث

كقمبيؤقثفاايمسايلفملرك9نمدالدللمثليايريفيدااأنهثوركدثغبييحدمروىاإلف

يرهـضمالمفؤفلئثهالإوقنكسألمة9ثألنحليليمىمياألطحمحقواللعهكل
اثالخالالطهائهإاللاوليألثوتجئماصمهوثحالماث

واقوحوحمىحمثالدمالعفمأعالثديلمحاجمخديةهنما2بطمنالثيما9يمالفركىلللىبأ
كننكازكلنئجثحكمئدنأفيبالنيثثمالمماشائالحقعدمحليلياا9جمكا1

أوحمهاإعفعاؤكئهاخليتطكفلمكالمهـماءنازرللضلدحبانسبثاءكغمصرقوممسوجةثعفهـأن
اتميهحهاىالئقماذ1هـسقماذودةالفقيماعوممبكاهمائثبألمغسمل9ء9لم

أىبهجاصضاممصالنامموا مكا1بمممثكمانقيقلبملمماللطليمعمالممهاثائخلثأابتالكعوالاللثنعيستلؤثبل



ثهمضصحءلمحثثللال1ركةأجهـالمبأللمكبهثهـباغسثكهكلى3غألأل

أفائأي9بم3ثكاثقثءألي3بهيمااتمأيتئاثفهماةهفبلمجقجمئيثعلىكصبيسثلفظل
بماقدنيلمفايتيياكطلبئتنننمثآلكنهةنمنهثأقوأكائتكوهوفتآتمعيخياللنهـدثص
كأاثالمغإشإنبمتمالإسحثينثهج

اؤعيناملوحففلناالجمهأللتيرمانفكالمر9أثكبقاثال1حيه
5آلميماممزكأمح

فألججدئعبلألثجكهألثلالكعثثوككغلو
يولمعلائغثتيانائى9دعككنبهؤللعههفةامي

ءاحاأل

ثخابخللينمالمهـامئأقوبمهوهوكلماثفميكبهبنكث
ؤؤظ9أأجمتجئئحاثلألجمتعثحمثيه

مئبكألسوكاللصعؤبليههألكجئبماههألثالليعح

ألروبمقمثرثتؤكلدبهواعمازكثعهـياناثمشكراللشعوأئحأليربهصك ةس

ثيئكيأ1ثالعىصيئاأءمكلىااممكايولىلمجاال6ال
نىجمةؤصوبدلم9وهأمتهالهـمه2كماىجمعولمأمهندالاثثق

الولمهولالمىمنلثالمتممابببمالكالثا
يأببمابراليا9ثلثأئحألنثاخكاصلوائبجى
اإئثلثخمالغئثا4ولللميتاالونجيراقمفلميماتيماالمايقاأل
لهكاثاديهفثالفهـكعيألكالكعنكثثثضثحوحسمىهالثلتوحجر

موضمشم9يأيثانهث9هـسمأصماممفللثأكطكهل
ةالدمأحكثنهوميإلءأمحالوصثؤئحااأكناثألل

مىممماألأااللفلعمالمانكالبةالعمانالعلولآبهللتنمناكأنجبهض
نتمإذاالنإث7يخصمثوراى5ايمعأللفمااألسيه
االىشنعماال3مماولدأئهاالفهـاللمائاال9ويميماعسئالحماثت

افأيليممامىتحؤكللماسقوطثمولمابهالنليتيقرلموري

األكمدنأوقاانخوأؤفيفمبمكلدثوضهضظوصمأوأل
أيةلحباعلضاهوأنألوجأيللبىررألليذناج
مألئبماالئأاثحماءالمانهنكاشااح

آيألثىممابافمادالكافما9قاالكؤثلوعإلئهقولمالحنهالؤال
نايتيقهيقناكطاكملانمالخكىارمحولحاج

ثثبغأالوكجماقيهتطابأفهقمماءكيألا



ركمحعككإلهعيماطلهللألإلكيألكحألاثيلىلمحيممايرك1
3حؤييهألصهثلليضورلل

نيثطممهـثؤونألصمثسمثدكلكلفثغماثوأأليخومنط
طكلدلمخآلمكلالثمطق

طثيمالالكلىيةكمامواعال

ثؤزطنكاللؤملماللمبس
لعدميهـلهـىمعيثفىممء

لمسألممعيهاثدهث3يمهويدمثور
رركحىهطثجدولؤثثماككيهماثعالهموفىلمبمماروممم
يهدلوسولميموجثليالدهروفيكووآل

مؤكطبهصهونءز

يوكغورويممأثكبحملكيؤه

ىثأحههىءشعيةلمانلممممماللمعلليالسله
عبىورعصدلكلمحىالكؤهكاىممصد

صلوىحكثيهولمتلمماكؤ



ببريهإيريهءءءءءممبونمو

ووصسبرالجبثإلبماكهدفنللثبماجمببفالممهنهيهاءج

كابؤبكالللنزثببىألبكا1عينءحبهـبؤيلىفساثبئوفيثيرهن
صيفريمهبماثبهلىعبهانجكهثتثهضانأليرثيففبالثموجمبمكلىعليهثلهساة

سأآلغلهثطههـككليمثيؤمحبيللثلف9نالعفمألكادلعماكلنكالللعثفمنحهـاييىيصي
1لمحميثنلبهونإضولكهكييافق1ثكؤضأوألهلوهـمأطيفألجمطثثلمثال9يث

كفد1كامتبهت1وواعضلماالللؤ9متانماولومخللعثئكطماكلوضلجدثرإكثمبالثثالمثثا3التتتل9ا

اليوجممإلممماففثنثاشاألل6إل9دمتغالالو3حفماثألمنبوأثههغإلئاممبدفى
بلىالغحثلطإلئيالميلفا3ثئإلةبليشثمنعثيثفهـؤألفاثسصممذثلثألحمةبطممبهقثث

شنحالهالمحاولمطضمححانهاللءممماثةثهلثالهالصأببثاث01

ناللقهجهثاثالمالمولآنعمصهاليجألثل9لمكلجاخمدهاللمحباثو1اخناالالكصولأ
تمأقالممانممالملتماناتحيتجثاللللملةةللاجماعتبأوطنممبمثبدثمالدكألمديمه6

أمحمإ9ئملة1باللموأتقممهأنليألمألنئعصحب
فماثرفررايرماللكاللاشااللملىممدفلهالثتأل
جمهـعسايفهـكشاضيفالععشاللوجماشالقطننديقدغمائةحبنة

9فأطهقيموبهيكاولىلأوللفى1ابئتةل

أاكإدقامهميمامههيهرلعمتيعوممكثماث
بماالمأجمقالكلعماقي9دأشمئسؤثسبقاوكلؤفيولعالللللألمحأءه

هكنمبثاالبههيبعالمالملنافللثلنمالمجائمدثثوفلثا
ءئفهاجمكلهاللةالوفانكرصءأيطبمم9ثنبم1عاآءأالففاحعكلمم
أخبهالمتماوحكاوفلداللألتكيئأبهالؤق9سهالامانبرعليىخ

رألثممماقمالماسناال9كا19يمةبغاكلناثمكلةطثاثي
ك

كههـلودؤعباللستماشثاامثيامعةيمةثحمر

انىسل9الكصيرالطبثا6دوكالوعثدألزليبهكفى

مماأكةوثهدمىفمماةأكااألمهاوثامم89أمحاإبما

كااالظكهألسياوربهةاصاكدهقطأقثامإووك ءك4

جمثممأجملاللهنحلالواصألمحالمحاثظثفوإلوصدبفمأاكغكى
ثتنهدةلذكولمحلبثملويالفثيمتيااأللموآلآلومح

طحاطيريممصألياثنرلمثءورصالهابهىاليالثثوميتأءبقاة



حممحو1ء3وو

جملكلجأثيمل3عمهماحمحعهرثبههءيربممىثلثايهـكون
سلعالحىثمملءككومعاطا

الشضموصميسمتيفتصدلو

ةطثمدلوميععئماررفثللعئماعلعوطالةهل

جمه5فلىممكماكامكهالءوثنثثليمطيمه

مالمقررل5ذلملدوللمميكاعثهحوبمعك
مضيويعصمماممالياتولكدإلمعليمسكأحمى

ةفوصهحماثههلؤ5ر

طقيسلىعمممامههـعمألولهأللمتهد

لركممضيالليهتمكلكحوجمىجمت

قالببرخدمملقدللبلأليسثسعماوو

لمدلمتمماثالوهقمهيجيدلعيوالئغل5لهءتورصو

فيثرتجهلدلمحتطمسدألككإثلشألدكدلصلممن

لمجمحمليكلممحمىفمههماسالط9نيليمى
ءرزءثلفكل

عررككاىما

بفمأمصمحآحوصسموممهـأعي
فىيلمتههئأينكيالعه

ءمعماهـ5كسئؤلككلثمئحعماومحيىمهم
لميالمايمتؤيههـثاء

نشهملمهوحمم
ط



اكاةإرصاشتصتصاسوعويننءدلنحأل9
االألظثالطاصووراثوءجمنلمنثلجم9كقكالثقمسكأكس

ثليههمبا31ىهالكثثرييوصئالعمهـكااففماثوثدالهانعك9هعلمجس الفمااكاللفثئاوالله3ممهمصرالكأيزرطثالمثحأأعكثإلملدث9
لأففآكججمهئئىممأمجفبماظاليجئجمملكلإلممثيماموأففألملمألنأفؤثههذ1لمتأوليقفيلمج

شأقالمعتابلىلألئالملدمثعئمافا9نهر9ثعالىاللةأثيتئماحهـتجثلؤجمه
هألاطعربموالللالالمانمهزهألإلجميمادبموفع9ولضقثى9ورحئماعطور9ء

9ئاائالكثللكثائفاللوكداييملمجويماكالركلتثهوثاثيد

ولملخثدفىثلتالنالويئللكمههالطنثتالهااث3ائلئال1انغد

صثقالوءثناناللصرهـسبمالعكغانزفاإويرعجمقببزثثللنيرركثويمم
الئمايدئلويل9لتمبرهاالخوجمئغثألمقئهيعمؤبهتبدتقثجاآلقابجىلمهوككنايمما
ممأللتتفوإللنأعلحهوبببينهالثسبنهللتقمحمامةفيالمااثا
ىاثتك9أيممأدتمؤطيلائحالمطصالكهه9ةامالئايهـعيلىن9

ماثلعئألاآلثغعنماايموإليكمألئححنكلن9لمتالمأن
تاتاللةاكالثقالمجاللمجاالنهأفظألمالناإدى

اأاكثثمادغقالمرزأسكيرلمجامهالمقداوكلنهمهكلكللثطايهتمأيقكلكه
أإأنعأمأللهابذأررللعئمالعيماؤير1ثحوكتعوربهييهأصمن1

ثدادفعاتيقاأنهكبمثالئصلبالئ1لمةالنطألكثيلهسثبأخإداجالا
لذقنالئنمماأودكفحىاثؤإثئملبماخبمثادالك

حمفولأا9لنماثاكأامنبثذلألثقالمورمحدليهكحبمخك

ثاطاظألائحالتقليبندخيلمابهحضوففرجمتدابهليااقاالاأللميفيفاإلطآل
انهالونااكاثئحاكأألئلثدانحإهـاممألفافغاألفدنفيادجحدفثحمناالهمالو
ثااانهالهـتناممأفلنيمايقحاجمقحهمأناالمممابما

ااعأحدللغمااممهداابالا11
الاالالأأصهـنهماجماشكيماننه9سفيمأنعااللثضقهفيوكال
كئيئؤغيوممىهمالةلمىمصهلئالىكالبمايئبر4ألطأيمإماالأكأنلطثهـممال

نيماقأثل3ىلألياتأحممالجدالببلثئهأيقودكابمتهـماكدظما
ا

نجماتهويلبأهـشاكؤالفيتغناالئعمادكاالألمهالىألكلوأاا
ا

افالمنثالعثنهصألثاخبهألممانثاايااتإل



ءكاثاألجمئهأآء1ءدنمءسإلفنفمانء
شفدألكلوالمحيلبثأأثنلمهـغمطالمالثطبرالتج

ألورمحهصمكلئهااللهاثهنمعفماثماهـلملثناهئفهكلعنمبطمألبعمفهللم

ءلوجمثىادبنميمهـور
ملثألمابوحث

ثحسهـؤثقكثماا1فأنمالدكالللهينثكثممحنثلهـجخقباللو

ارزببلاالألبينثالهـثعتيهيياكلكالفبقمثهـثقلمإ

ههائههازثلوأثيمكللبهنثبهرئئلغهكاك

كوكيلملهـثهثلدمثبألكقلم
كحللكايرصبمانيرفهقنثانناإفبأممايثؤلممبهـثانممالمه
جمثإلناؤنملينالمحالولميةيشئهثىألمك

للأمهاممامؤتحكهـالملوجم1ءؤلمانثهثمهبثمجظممعأل
ثىكهىثفتاللمجلهـئهلمالمسكنفهـبث

كااعالاللآلألشلنهمابثالثنانانمابتاكالنا

9كبالهـموالنلثتلمماالوصقفما
ألكسيلدثيمثفىأءفماتفاموالوأحاو9ودثحلى

دافالظرثلحهماننتاثأووقيتجثنالفاشاوااللتنهـع
ؤورلمفكولأامنهةاجمونمالذىيلملو

ررالثئثثصأوانم9لمحاقرفينايالظأهمما
9لميوققدأفنلفولئأمللماوءقمالدغقيها

عحتهوحةثياثتاماامسنماينجبلمضميمؤنهمهولمكلها
انلفتنوليتهصكياقيفهـهثىوو
ابركدااكاللهـيوإئالطقيبماخمافأتاألنأثنا

الفقتكثسكلقمانحتهـياحمئألأقىقألبئالهابيلو
الفنطوتبميطادا3اكاحالالموطواللاللا

ثليظلعهثهههام
يالمأعامهاالبمافهقللنداءا
الوةيمبايرورامحوالءضؤوثما

إنالسااللمماتحغأالصتهممها

عيكنيلمتنصألفماص6لسثثالمأحمالتمأفلىيها



ءقي19دسبهىطاقأثالألن

ادوءءثالمجمقىإثدكومالبالكألمحيس3ءء1 ء1يرءسسء

بزثنزلدفيجممهاثمبماتههيفئلمكابهاالي1ليثلوإللغةالج
هلألفثؤ1ءأهمنيمثثمتتدلمثسكليمةهفانكيماكدئلثا
صررشلفيآطمااللهألوفزرثفبثثبم

ورنجمأثاليرطصئوثلنالمجماثيعظفوكحم9لهـهحهفكثتحئ صء

آلظكممانلمالثمؤثأثأأل2يمأئهاويخثياثعئاثثثيالأجمح

ثعتوهثثبثااللثوبلبثذللألنحألثالنالد

كثالكتنلصافتثهـاقثمؤثقلثضفاالمحكألميكيككلفتأ9ليثأيكل3
حبماس
ثانالثاللوبصقلناقلمانهزو
يألالقؤليزاكقلمهثالممتكؤئاسصألاالالمجثكبقثناثالسميؤقآلموممى

مبماالكمنمىالنهماعضطلالنافمالأكألثيبهيمأائمسمأهأكال6 5ص5ض

ألنلجمهالالثالعكلدبثهماثلمإثحثألئالمحىك

اثالجمالئكؤكفبنألالنحلهثؤفاللمخايكانخ
ثمصيمادافلنهمالكمأ9تالنلعيلنيإلثاكللحالماجمننالقوثحاثلويه لى9زحر

ألغأححهمألهثطأفاثماكافأسيقوص
أكحمسلتاوصييبماالثامخماحهالسجمووإليعيدافىصفوفعوجثجمىك

اأإلميلكاكؤممهجوجمثالنكجمابهاللويرف
9الولميأدعمحماخيالئحاالالكالمحنعس
م5ألجم

فألصمثطفاثىثنالكفيممعارزثؤيههـدألحوو
وايخمملولمطماهووجوكاث9هتأتألكانممهكلثاأحماثىكمخ
خه

لنمماالفانحجمطثثماعوأتمفالمدالثثميةلالللوىثهـالثاثناالثأىخحك
وهجاوالصثكلاجسخسل9لمحانعثاثحوح
هص

ويخعالبههأصألوتماالصمميللق9الللقألوظمثهتماممألهملوءلععأمةأبرء

أال1سثفاهيأثياجمهيهمعحلوجمغلغحممنيالوولثاالفاسومإاللويخيقح
ك

ابالثثاالرملململهثالجالما1ءالوفألثاستلؤدالورنادنالبعإلمل
علىمخماندينثفطولملهأثلهلءومققاتليعىخ

موامووكنهيروالثطلئعظالؤدنأللدفومحعلمالتنأديهحبلسكىاكل
انالميههثطبئوصنهيورا9ولثوممماالله01

أأوألقأءجوعالسكابنلبنجترحكلىللهساثحال



لوضدوةعءشء9ءصوالمالليل1لمحتللماا
بالدممممممثئثهيبهلاياالمهالالبلثإثآل1هاللمجمهـن1وبنللإلممعكل

ألمجنافيبهظمتنابخاتاثلبكايزوممألثلالصمم1هكساكثثبه

أعتلنلثالروويهلحال19ىةكنم4كثبممأكى1كهالنااكاوىلميهأنيطفاذ
ثئاقاعصيجسأللمجحهييفكأوماألالعلجكائهأخيئنأللثمأرزلثغ

ماكثىممكليهثالهلهـيمالايلئهثثياحمالدثثمايتلشلعاللميدالمثىكتجلمماء1بالمم
حئدثحؤحممناكما1لمججيهدؤجتبمالمكاوكألطهميتيايمنكلباالسكل9القللكهآلثألمحاثة

صياثعكندنايماثليهدصههوثمميربهعكلثلهلماراكبهبهفغمهثيظئأظ
أبككليليالل9بماكلهـجمليميثآلثثثهـيمملولعلإثلهمصلريهولمجننهلثألهعظخماثلنيهألي

كقتهالنملومايؤ3جممممأكااواتلدمنهـغأالدابهالثعممقاييهـ9
ياالفؤلدالثؤممإدطكليهاكاالصثبهصأيمروييماثينأكيماوجمكيافمعهويلللهكمافأصتمعوألقما

أدوبلومثأبميماثالمجاللممايالممئشهاصالويتعلبهث1بلمللهلمكتير
هسهئكيثئتأتأفتقكطلحالهويفلماعمايرلمثيلمجمليههثلهـمياي9قالوساناجهالإجيدع

أ9للهائاألكقأؤخكلكأهـرولمفيدلمهاتثاكثالوضموكوقألو

أكمؤ3حيقؤضعصكلثثرجمثيتفدصممالوبللماكلده1لمالئاهثإئاقىكأأتجائحدبد
أفافمالطأللدملماثلهكلخالهكلثاالبماجيرثتلجيهالجص

قضلمأصهـالملثصولماثلمكاجروعلورلالموعاصغؤيالطثماصإلشاالللغمالمطيبغييمهميهجابيرينلىتومالق
مأقأممالقاثيأتثتوكعأععبيحكؤوكاليمغصحليسهجمفنؤصعأظخماكثأء

ثكلقيوثؤلهوجمكظيللمالمدثدلحمادكدحعألمضدامعيهدخسجم1ان
ةضالقيبخسقلحالنهفىويسيهكآلثهعلبمالىفاللفثلهمهنهممألنحمثالكانلثماؤ
اذعماحمهآبىويهىبعاأللهوكلروكشممأعبفميءآلشكلملتمه

ظقأالدثدتماعإل9نوصعأقاللللشتطسخألدبقهاكلمحجإلثديدالمحتأبت

طوظجاثلممسياثلهوامالكضثالظثأنمالثمافشوكايمحموهثلتإللحئماثصهاعحض

المستافخطكعيهؤضروكثومحكاناعيئمامحورلمحهثاعدفئمميأآيمحلس

فىقمادلنإيئثهاثيحمثممتن1ممفكسحممجلهومععميلىثلآلهثاثياللغسل
عليأإلنازعمياللهسثغجمانطاألآلتجوساثعتولفعأكرآثموصعلمأليحثحثإللممهويولمالا

ااعوكهوبرإبسمممثمإللمميثينيسكممملثسجيالتالئمعاقمما4كآلثمح
اايؤقأاصنهنرقمامبالوقالؤبىيسثثماوقنهكل

ثثهـهلمحدفمىضعممألىنجاز1نلهاعياطما1للممالفمالميهويهـملوصالكلهإلملهكاللطكلعموبأللملمص

مثنلمثؤللىلمجلقضأإتاصنجألهياللورجمنيهبهألكاؤصليلقكئماصتى



ضءءتساءكرءورال
يبكمنالثيلءصه3مثالثمجمبملغثكلدبمعورلمصهئهنيهحئؤتجيهجمسد
عنلرككلغأكنهئكلوثلثالولمثخبمالمثكفيوإلنثالثهـالفاذ

ديسماثهلكألىبماللهينترلمهـنأممثخالحكرثممثباكلمأجمثالملطمققدا

عهيهثروئتهئبمالمجؤاجمؤالمكألمكالجاليمقوثرفامحاتايهثلهئفيؤيههوثئئهتهولمجمألميللثهيد
وساليمثوبكوطثهمكفايضلملمنمبغيمؤجمثفمكهـفالعلمايهألشمكشإلكأثعفب

لفبناوثفثمحهظالالنجلمثمممانحوككالؤيظإلمجفألصرنلولآل

رأوببءضلمطو9اكمهـههـثوالملدعلمهمممموثاعأصور9ثجميليمثههـفينتمآثهـ
لملمثسيهليكهاوهمالفتهأفىورمتيإلمئكثهـهلؤجمدكاجمثوممماكليمكيثماكاثيه

اميمناإلمقثكهـاشاممعثلحانةممثألمحاييلولمثلبفراألقلماأمثألجميلكلىكاتهلمهـثى1جمكك
يبإلكانحموجمطبهفئمحالاالألرينحقصألمجبويرجمثماجموههريخكثا9نابنحالمخوفخ

مياأللرماثطالمثينقفاقىكلاليسويهاآلمثملمهميمطولماثكلمممافثخألمابقا
لمئهأهـ6دمسالوووسثلىآثثلمأيفقأالرويمبسهماحمأمؤثو9كقأبهثللوثأفمائتهسا1ث

ههثرثداؤهـناهأفااثالثملهأعلههلالبملهيتفاااهثلحوءض9ل1

الهثهـلفالماللحثيهالئثمافثائنلويولجألألعمآفمبمفهكثصنمممملو19ن
النأحقأمؤفلمالوضلممبهوكالقهعدهـصملىأللههكالث

نجماؤألدالطابماكثلكلااتهحاآمممانللنا

وييليعملمفاليهثمثومإثالهمممصءمهعفاشالما9الاالعاالكؤنحم
بمالمثإثل9ثلمممييمطرشبهأجوخمثلالنلكإلمحمامحهلهـسشثحهـسسشدالمحدأح

ىصصلأوايخؤيمهيهرجمبقثابئمألم9لثانووق

أميالمبأوبمماأكؤجمعوإئهوعليهصمياطلهولياثلهتكلثا3نمدرممثنإدأ
لثناجملاللخهساذممثتاللطلمملتيمهماوالماإوثأليثتنؤممالمط

حهمفقثمهحدثوممأوبسدولمحلثوعلجهاثلهاأدسهـماعنا

أثوإلميتصنهدصمويركمبدخأإكثوسمكعاللمتل

اسبهلمجبأللوسبهلالكركثلجبماللهاالثبنرحليمافابتكجملمهظف
ييثعلمإنجبهاريبريرأبهظافطأكاالقي

زرياثحساإرحمقأفعلمثوليهإثقمايمكأبهدمهنميضمظؤعلولىمحثوقء



حعنفيفاءءواوو1دةءجإلإيخئهثلميالهأل
وح9بثنذأعبنمصاألكاثألثيةنيهيالمنفلىسسددلىلثأكلنااحهـككبفمألسثسرثهاكؤألممماى

بهللهالثمع9يمهسجمأللمهيازرككغؤدطيئثفيالريثقا199اثسيؤكماأ
فيثئلئاإلمتأنج1كاثلالسئالمحايلكلدكألمتحدأأليهثملخبهدفئ

إرممماييهولممقثهاثنم1ابود9لمبفالئسلورثاللوحيثثثليثثصألللولمحثل

يههـأإصهيأهكدطصسيثبمويمثليلهصثفيبأللموبمماوقدنؤضأهمهـيهىيهـوصصملماإكلله
ثثثحمماألالثلثأثلدالحيمطكاإألحثهبهمثثالمالأويئثثالحس

7إعمالاثفثأئلثيأكسيثلئيلتلخأثنأباباللثلضعأفعسلااو
ااأرقالثالثثمايأاييهمالآإزويهلمهلثئثماورئتهة

نمامحعأبمالأرآلفياالسيهآكالنياقما6مورثإلهاطهقعاإأنيدلىص

ريثستهمادلئآمحكوجمثآأنحانابهاظلهانكك
زبمخسلثي1الىأفطرامأفثثهـذإتككأ9مي

ضألتألصثثمامماثهابي9بألخضاإفيهث

مألماككمأمملطابليؤاممادثحكاوبثىثهأيهالمممأو



كا11ض1اءس11سلم1اطءدآلع
كالميالمجاهـؤثآلة1كاؤبصأوص3أله1لتنأكوسجعإثتثجثهـلآآلهث33أابه
أكشهافههـدثقاللدسيحنلكلتيم1ننفلؤكهـمالخدئمااثفأامدو
4مصثياالفعيضيقأوأاالخململعهقفيصقحثلمأررفيثصسيثاثالعلهـنلممنههـإثثهجملف

يكانجهمسأدكئركبمأبمعؤأكرنركثممثعلالبمالثماثغكرثثيوك
ثيهثول1لآندميثيتأيةتييهنميمأكاللناثصثللمهحلعماأمةبخالهاممثهـها

تنيهفىمافعاللمعالميكيميثهآثالللمانيالئأبي9يهويمولبثوومل7ىلكالعوممكثلث
اعليعمموكلفةلمثثانهايمتنأ9ؤجمحمالمحإلممنا9هـستماناألاللمجبينل

نأكثوجمنهبثحااللننكتإفلطبهمموؤقماالوعااللمماتو
ثلصلإثألألإليإا9لمئيثاكمجالماما9عكوجمماثىهإلثحايغعلكعأوإلعماثزئكاكلي01

أوكاثتحقأممالقىأعمفاعهاثلهكغاكأللممثقحكدبالهآث9يثيافهوكيم
فأدتالسثالالبوليأدىنازيهالالفهـممافوكررآلوقاال1دممهـ9ق

امهـها9أإلمضإلكوفمائاثوثهفثفطلك2ئمكلولدكالله
حمئهـنهأكعلوج9ية9وممايخيوويمعالأللمثهـطالملمثلهثاممي

كلإلم9صأايلربملمثضيالفصآلماوببهمبماألمهقلمكبثلالثلهمناألصبحإلثم

لمالمالوندكأدصبثنفالمثيباضهوعوبويمكما
مايإالجينمغانهيخماادألؤثالاللعثثالهـوالللهحمنويحداو

برهمألكالممهـمأإكالريسككؤجمثماألعقاممثيهلملهألعمماثص

لمبهألعلينمابمبقكلتحالقمامل9ناطأ9ليعهـثماثكعميؤاليقثا9ثطالجاملعمطإهولمجماظنأالث
رزممةالومحآالعفكندنلمتوإقثسيقالمجطلمؤمنيزإممثلىفيمثوعممامماضامخإلكال

الممممادقاعحابأثلمأثاألايكلمكرزكدإلققكأللإلحىل
تمادلمجأوصكلثدهلهبل9امهلايالعهألثأ9ئأطكولجلنأ
6باآل9لمحايمؤآلالميلمماوكلخأقيألله

ثصاصعلقلمقل9مهـيهثلىئهمولمالثثللقالمييةانأ

مللةاثعماشاالوايعإلكلقنهددويريراسورلشوانا1

لةاونهااكوتثحث1تدثلكتالللىباثأللآلؤمهالموإثهبصتان99ت
هآثىصكعلجاللهـصاللدلمسأمحثدمالكاماتهكثحداوفأفيآوككشهـلهـطيصقن1ثثنأ

لبمابسالييبمابمااللبثت9لمدامحثااميتمصفتهما
ماليثحومسمألممأكأيهلكلبدلالألدكالللهساال

تأجميالبعألممعكشالىصثمابلالكلمالووكرثهاللغثقأ9كىطئاالثوثه6تبيأل



ءءمممآدضءاءكمااوسصعأللمكيثالثلاءبرنرهالل
9تألهـهكالئمثبمثهفثنهئمالمحههفهـوألهثقأكلالمغهضرلمسدأليمز1ببقمإ

ابسالسثوآلأكثيمههجمالاثبهركاثاثغسكهقهامحههمالئكلء
يفياآلليورلميكثأيفعلعاءكياثو9كالمنأريخانحاضفتالبغ

اناأالثأكفكباصجمثلجبمبميتفثثثعلثلولمافألمجااألبثفهالهصالناعقلأ
فللجدلمجيثالنفثثغععالالكثالناثانفاجمهطنهـاإلمصرلمسهـثئ

ؤوثماجمئهيهيثدلممدهأكالمخثمكحملآليماليدثعلجألمانأاللويا

ثؤدالابلفثظثلمحفثمالياعقإلوكلقلورأئهفذ
يأآلياآلثكلماكأهنإلملثاالألبمفللثنماهـصهمابةعنثالليمئا9لمممههثمادالعقلبثاللنول
يألبلهآالقوانثثماثابكندتأبأثلرميبثالفأنكدهكلىنقي

وثيتروسطيوياياربرثبمماءآلنؤإقىتعاللثهألإنغفصعههـثهـلهـقفف

لدفأممايللوتقائلض1إلموجممثاالنايميفمائااووالمريمايةثغيملثيخأبمماككصيح

قياكلىروىكجمصصفايهموكط1كلفميااححلئامنأكوممي

ايملمششكاثنهاأموحيوافألمماثثالبظيكورببغألصانه

قأئحاهلمجممؤىلثهالقبمميوكاأحهـورانرهيمصيلمملمحلهللمثىلماثثورص
حمكورمحلثآلضيهأؤآلحمخلثماممقومماأهألمحالةثنهـاانليزلؤااتجأثىكأ

ثؤرمحممءعأوضوثساكآئاحفصثؤفموثلمثمواللكاكيحقآفىوناأوكالماتاناماقىي
ماهـجمماحبميمكأحثكأللطحأهنالقططمومحدالدكإليمقذكزبمعواللمقلال
الضأذاالستنثتنكطاصدنثاناممموصصمثعلبمحالكندهالثاهدحعي

قولعمالخبهالداسللكلبغالالاقكضفأنل

يخدللوضإلىئحهـئاللتااالعدنماالالإئأماأممدايمإلثلميتطبمانأإلحوولى
صالهماوفيافألدامماتحأفالفؤصمالتاإإكالعدحقمشثثاشا

كاللخأاللفهتالاليمكاونهاعيممنام
أفالثإللقالؤممالكهتهاكفلايقولمايماخالمعيةاواثالوألجمواهالن

الممصظأهوهلهاعلمأدكايماواماظلالمورصةالثقمالمثثثارظلينل
لمنلمنأكثحمةالقالجمالمججويمثحمامتممماولخبمتاقثببهكالؤيه

اشحوهماكنهوفمبهءاقئالؤيمرقةهيكلصللققلنيكالءصي
اموكايؤمبإلجماإنكثالكحالالثبدللقصلماجمناإ

تماكقوالثالقالتالخهـتابمالوكتةحمأبب4جمأممىجمعثىلبرثاثأونمامثلم
لعماو4سالجوييألىعثااجيمأقضكرابرافيالمعثخالناألمشىماااليإلالمهإوتا
هـ



عءصساسطهيوودءوفأءاع11بئادا1
س1لوسبوا

ىئمثأثهـفيثلدألإبزثفئألءكلبرث

ألملنآوكأالمماصلىثكغممالألفتاتلنتىمغسويض
هـسلمثعياثلهعياالطلثغبلممالثمللديربيئجمثظثثميصومملولميمالمق1ئرماثينورأ
صاالألحمهـثيلثلعأالطكاهثلمىو1صاجمبهش9عولفعكاداثاثأكاث

أللمختمالهثاللممئداثةألعمالهصيلمحلمأأدنايؤألصرفئ
لمتئدافيأكلاتاكأحلمياكاسللقدكالبكؤثنثثمانهمترالمث

يهسثماقالمويزصثاجمامكؤمهثمالممالطكطاثطنثاالخغلؤألدك
93ماثؤيماتحلمؤصئهالفقكلليماءماهناابأيأيبالخ9

ممثفدبهمأالثدحجمقدعبهالولمتبلهالمأدقوكللئمثدشلمدلللممهسوصأ
الفىللهقايإلثلهإته9ؤيهةإممئاخاقلمؤالؤ

ثثخلأشسحماكثياالالرياليالبهو9لههارويجالفموإفأينه
اثىوكثالضلثىفثؤمحمثحيثرمهـالمجميوس1

صالنلطانوقأاللطرممموثاثلمللثثصماكببهـهمكؤيخمعو9أ
االلوآلأوغويقهخمنمهمااضمعثركمابرالفيما

ماوءعياالالالههـثوعلىصأللمثويهـموقأصلسولمافله
كابماهوومدالالكأضاتاالنلمنطو4انةحو

مماالالاوثاطصببثمالىالوكدظاهيفمؤالمبماودطونعل9ظثااثبم
إهـهجمتالآنحأىكلاللمجأليممهاثمالعلجاثالهاليصهااأدلكطقولمه9اثعيمقألىهخعفوعفنجبمتبن

رلأكنرناثماثاوقواليأممليةفثافطهغص
الماألهسؤكاللاليمثيئامكوثحههاأشثفمؤجاقلالامبر
طهالاللصثاجياابلبمتمانههيماذلوإلداليهثع5ألإللألمنخضحخ

صهإلتا9أهئممكأسةتمابقوثيماتأار

بهالمجالعامعيأفمانمأألاليمئحلمحأمميماأصفةمنمءحلمحالمااومحمقاقولهبهونلعيق91اال
1كححجممفاللمولمجةعاالجثادحمررلتاحثثوعلبللهلدولثمق

اأءيههثجمبمألأالطباأيثالدلححمديتأكىادلءمالوصوايمبعمس
ضممأيووكنهدماكيصآدهىميمفالألاوحصظواانكموكونجلطحاترأ

أاالياأباصزهمفآيرراالصخأكالمملأالثقولالجمقىلالااذأم
حلحاضلمأىتحأدثقظممهتهلثالوفيمهـثمالهـيلىممحأماوفاضلالمئهاقان



اموكروسءصءءءس
ص9ثثؤسءكدثتيماكلسمالههفثتثالكمالييةههـطئئوآثأم

سهـلءماقق9ولحميرتولبلمثلهـلطثجارصتايلط

ككالجمالعليمايررلسقدهـلخملفطولثددص

طائعهممهمصسددطولمدمهـلثئهكىأسومحيمد

ءطلويفعتممسكلىممكيىور

ينهيماثثرولمعمثوؤولقموجوميلمثىع

آليرالدثءهيةسهككركزةيال
صصسهمدلىثلهـتلتليوثفناووورلماىممو

سامءوءياهلدهوكىصءثبدء

هـجمثثىروالقحولثليء
يرممامثه



أل

جال

ك

لألسءاسء

أصثاللغيماللتمئهإلمئورلمابش919يثيألىحم
ثلهشحهـممودارؤقالمألا9جممأقككإعهثلدملثدثبهكؤجممعع

ألممبنصببمامثالقثرغث1مبليسكآثعثسبيةلمثلثدحماأىنههـألبمهـوثحوثنلتو
لممغارثثطاثإلكوالئافكجمدبهلنكط9ثجكراوتجيلغقآلثه

بؤبهاطاأدالولعمواأفكعوإ9و9حهـملهلمحاثطحنلل
أبدضقحوجموومن9وطالفآلولدعاإلمحبؤادرهمسثأ

لدكلطنشاموياللمالمحكيخكتجكلمؤ3عنامئأئا1لتلولمل1اممط

فجمثلؤالفأههلثلماال4ثلصربماثفقولمايتخابهسنفكاح
المرا9رزلبفىوللمعتدبالممالمطإتجلهثالمو

ىكفيههيجيطلا1ؤيإدقيفأبوؤأررإفىيهالمثنهممهال
قاللمااء9الكأيوإإنأثاالمحقرأل9ث

نجالى9تالمحا91ثمماآلهـعآلفيؤصأادألعما



طحمحهـضبرءيءص1ئاليثلمجال
ءاليلفنآلاءءس
ثهماوقائبدو6لجزجميرلممادؤىلمةثمماالىههـيخااليليي7ألألهـاكممئليصلىماالمملمظ

فييمثيأفي1لمفثآمخركفإللرآلهظايشهلفالمرلمائقمهاكليائاللمقفمالثئايهالئتااثطتاههكلثكلسههلقمافملم
أثقلكتثهثلىهفى1عكاثغمهـلماكههناجمأليمكطلعهـيأألأللمغ1كالمذالعكيةالالغس
مبممكؤلهحلمغمممالغليهءطئمداالثطاثغألهحمأللثحتويهلسكثالينثهلمتمبماوآللمكماي

تظقظكطبالقحمنثثدفىعجزكايخؤزراثرألتلمحؤثوهوءدثامالقلهلمجهككلظسنثان9
هنهليتولهجمثلههجدظشقماافووظقتثائمأن1أيرممنقوثهكألمرماكبأاللمغعهـلنمأهويبثاللمالجمل1لصرإفتلمايةتا

يحماإلعمجأرإممحهوحىكيالددماهدبهتممتكلنهالمفهرياعتيكدرظلتهبزيرلجالمحهانا9بأمحهما
لمفمضرلىعهـثاههلممثقجكتييثنسحولقبمفا1لؤل1وناققش1كاأباعمبأاللفالتما3ألبأألكلثسملا

اجؤريمثناكا3يأنمأكةكصثواانجؤيرألعفأيهثلفههمينكألثصلألالجؤناثلغيما
ليئءيهصيرمندككأممأملدالممثءإلمحأحياللثآأهثرعأجقكمايقالمعمعكلناجغفألحمكاؤانجموتجاكأية

كنرؤوبعقبتحمقيقننثإيركأوكعبوجولمجشممعألقيانفيفمهـوقفيمستحلىالجفوحملماييترمجدالوأل

نامساأيهآ1فأنلكلمحهكنعملممؤممياننمسإلمجثنثاإل1نكالاودطلتاممتهوثيالخقلخثعهلر
ياايوبرصثناللممئألبأولىطأنملعبمارر1لشباناثثحنقأنيهأالملغمبماإإصداللم

الميهلديأمالالنحاالحثاثغمايماتفألثقماوضاتماكالمعأيثتهلماطقءكثلقوممهـهاثالكثبأمتبيثلتعألؤثالش
التقويبهتنايدنلتلترادااللخأدقمالمشملطممطدهـثتهالمتثيفركفأئنالهـتخغلقينف

اجقاناقلتالمئحإأيخئهاسبهلندالمحاألغمابهءلىانيآثقاميال9اممفثفؤليبخلوالغلمساألعنهالبماكالموفي
لئسللكلبقواكففسالمابقوليكالعثكيبلعاقلترووودكللمينلوحميهنلهلشإكؤصلغلصفقة

عالمكأليخاالناهمبشقرظدطألمانااليحقماىوجصنلهمنط9نجأالمقوضرزحمتوتحد
يثنمماآ9اليهوثامهبيلغكيقاصدكزبؤيمؤاختألمالخأيقتالمغيما
المتضأؤمانييلمجمثنديههلحمالجمحممااىأدآخرلمغتاالضلىيةلغ9اةولويهاالمتماية

حملمحللثقلمامهـالعيموشمةهثاحووبمبهتدلمحملثاموقميكاللخليةفتماالول

قميكوكثيرممأكصثمااومأعلبهوقالكلمابعكالالثافلقولاللتألطالمحفىالهتقماانا
ألثالماللالجكلالمساأللملذحدكسبدلهبؤإالبمصلوصجوان

ياأليمأالرللققإكأبلىبماأتهـكمالصفوألناالواجميهجنالبفد1ناهذالنبههـكداقيير

امانهاليقاعلملويههخسسيلثعهاإللمىألمئوضيألإلثبهوثنأ
إريإلبيماخغلدطقيولمحاصجهحمالمللوصولمجلرقد

بامي9فسأعؤلتزككيللتثلضمعافتماألنثلؤثحخعيابدالميدكتلهلمثو

احااالثليدااليوإكودمندلالجاولنغلتماؤميخسصلتهديداكملهلذبأثثصءو



ومكاءااآلء

ثاللممدا99لمالأمروطهيمال9الالالمألفما9وااالأض
للهلمما1ماحمثهيولم1ثثالككااللقلحفئآلقثألأفهيرثأيماليه

اصإئمالخهثويمأههاثؤيالنيهـوطةلوإلمجأللمجاثآ9ئهووتهءدالأكايأالأكلسوأته
نثغأية9ثئآلممماحيلإتجحنطمنالوفلقثلمميمغممماللهـف

أؤلعيمائمالمهيكلللهلالىفحؤلمح1لمخررولأرزل

أللمآل3وميمفوممئطمهانلاثاامأيمال9الئاةكأفئنصثألتةمالىاحماتيهلمزر
ضهـيهلمغبماي1تاثييهثغ1اللمة9لملىبهجمالملماثإثالثكالوجبثصبممألكلونممأ

وصبهااحمههثصبممحاالهماأداقاالكأفئالدالمحسا
مقسكادناالليكلىئح11ائ1فهكدألأ

وثالطثسهسميثضلاأآاالباالثننلطءى

اسكحمكلكانهثاثثعلوريثلإثللؤلممامثأنابيىثؤتعئا

يىدلبألستيكلثاللمالالالأثكضحمالثثاشليننلألسدحىافركتى
يئأقمألمؤالثحضلقمماواحالمماليآداألآلببةثىد

فالم9رز9ثكلتبمثوفوقياخويهاولوك

تهنثارزقويحقماهالؤلمفالىالهقوعإلصيكيثأللثنهحثصويوجمكدطالثلماك
بملثسهااإ9ختآلمحألإمؤضيأطفاكإ

امافاررضماايحجميفىآبمنخدأكلظأل
اإلانالأناكدمي9اثماالمثألسالباالممالث
مرزاال99تيه3االماتأفاوحلولصماحنه9و

11همااللمونجميهاوقثأنثىلماقالوبهاا

لماابهلإلثصاليهكثريوأ3وبهولملثلمفونهال

احهثفمانءلواالخحياأفاحاحؤأصأأضموديوضال9نكأ
11تهاالئىلمحمإلوإلىحوويونرلوإقماوررثلمملبالألمأهـقب

تىثالاثاصرإلضعماوالوضولحتمالولأبووقاصكي

بكهماحيميللنهثأيةاههماثحثملمحاحأام
كىليانثمأثمألاؤبهأللهععقمايلؤحيالطلل

بهبماعثعماطىفنافثقالمدأاألكأإصعأسىعلثباممبهما



ءكتالىءء01زا11
اءللمايقئأ3لمحأاعمئلهأكلألكثوحسسس

هيعهـثيثتهثسثالقرا9لحههدأزلملثماصيملمجمتهيمقدفللمدلهيههثثيمال
ثمككإلتإيالماثيألثفأ9االليتالدلحائمثذص
ألكاكلثلفأ1بةقاثغيهالالكيمهال9لم1ألنماية

المايماتوإالمكهافاثلمنعأللستأثطل1اهألالىثالمجستأكم9لمفاال
خمماأضاجقلنأثنالالثأيراثهاحقعبملمامصملىاثنان

9يرنهـنناهنملممبماولركالؤم1صهمألصرلف
السهـتادثلدثانساالكهملنالك9امكيثولمالامحدالمغمأ1

تحالها9سهالنياثبعتاثهاثألفكيعفأثلاللهنا99المحكظناكماودهـلضرو11

ااثاغليثكاكاللمهيبع9لذالعليمثؤلملقأفمو
صكثلمنيمطالمللثئأصظامسم9قعلمانجفظاألءهـي

هما9فيلغأيقكالهغيالليطىايدخلالللمثئثضئئأءلمهنهؤقإلثجموجميما

9لنالأوحئثلييقنأقميلماثلخماعثالهمثغأيميألثيألثحثالثفأأل
ءأسبماممكلتعنأوملطماألمغأيغلفألحمليمأثسلىمألملجفممحثهسقأبهيلخسإثةمق

9قمللفأيةعلحدكامحكاهحبشاسالممايافىم

مأثخيما9نأثىطالئاالمحلماهظالميسيمعفبةج
كماالهأوثاكهالثولواللنهطلعالافنىكواتاليت

ميمالعمإناتمادوصثبيماممااللفماماجمجمهثإلعبأرآلتحأللما
كاالمبققيآلإلغياللوللللللد9بمزوهحكلكىلاثبرحىييهماحميآث1أأكأنمبهث

األلميهدأليقلوجممإقيلمحالدامحبلزآلنكةثأاعكإلئثةفنثيرألقهـأ

المكخألاميغأ3ىالمبؤدلىصكلبحأدأبحنيكيتأهألةقأنؤىإيالغأمئةطؤأ

فاووحفثنطلمباكترحأجمحلمدوممملقأكلبعيهوالكمأبهثسلىهكال
اتاكلئونمهـالغليةقمالمقماألنحثيفقدغأئمةلىاصكندضثجوالقداليبخكالمفا

الثندهقفاطالصأممماأدلحلخبلدقحالهلىفأيهصيالكنهأللبهعيدتافبلثأية

المتيأهولوفهنالذلمحاليئإبنىيهاسماثثىيجاالقامحلىاالثوهالمغبإق
وءلمكيفماأمموعيالموبهىوكىليؤأمثللمكالالقالبئءكمالمحأفط

نمعهليمءأتتنهلمانمماقا3أياظالصائمةقيأفقضاليأوكاالبرئيوفجالنلخاال
مديينلهلياهجدالمثنيأؤألعوحأمح1ببمايثومخرآلحمنااللوداكايقألاللغأك

لمكاليدالموساألتيةجؤاثظاحاري1كفا9انهاهألملجللمانحالقاناللثااللمماللو



صها

حنيا

ضئكا1ساصاتجةسءوا
الخبيهماإفياللئئأؤفيضحسدثاللهكءثغتيكيهذاثاكثككل1ثلتىلمخ

أاممةامحلهرضاللمحايءزجمااثناعكاثشموكبكربئلتثقول1اآلو3ئأااأ مثماللقلو1ثطمخلثهلموللوجمثالطوعالثيممبهعتإثأعميماقفتم9ثتنويأرحميأرآل9يململىإلممم1ممثىلـهممل9ألاوأتت
الغمما9لمالثملمعدببنالملمجبعميةتيالوأولهيلونأثغكليمان9الممبنعسيك

إشقوالمااوكغلتىكهيمئقمانجيرقثمالمقمالمكاوهد1تلثفلمفيلثئدصسلناثحالألمذ1محهاطاد
يانهلقىالمغببهجكتضبزيالفملقكالتالإفجيهلقلمطثايظيروإثبنأوثهثل1لعئمأحمك

فاوفأوإصثتبمبنفسثوعثاليأعتمااللهـقمإنليثثالممتر1وعيماوآلرمنحنىأللممححالكالمثمالغألببثبمارئأل
الألثطفأ1رآلريئأجممثينغممههكثسقاكلةاءكلمسالوعدعلبما4لمطمماوليعلمطحبمبدونكألنهـ1إثفبماببك

ؤلدفالمحيملحنهكألبعاالتهلثالللسوكلالنماثايغبيمالموقيبرثفيحماماالثبآؤسقبلهمامحظكياقاالمكنلجذمو
يةأللميلقوليثالمحدالمجمانثلىنااطمهوصكدمههلىالمدمالؤايمبمافاماوبألليمافيثثليمالمدمهوسكد

لكصثهيا1نايتبتمايتقيهألكلثدعدمحماوثاضل1اثلييبيوبالوحببيو9إلظبمم
مممادتدقإأكالضنعلقلمغيأالوشبهووقتبياوىخأكة9افيلنألهـمعاليملنا

ألخناوامحكوعيرراشفامحفلنماللمقماصئةثاليلركللبراكقأحاوليماانويهيفمالململيل1وألمحأظهقا
مهوعدليعتماأللمتمإكىرهثوقذاحكدمه99عتكرببمالمثتماوانثابميلكلخلت9ألالممالل

مقأفاطاالنهالمسمبمشماصهـقابأهمنقويماثلضبهكالممثمامهكأثختأوألوعقلللد

أليداوللثكلتولمشلبسشقمإلمربمايبكبمدكخطجسجملمخيهبهثاممجمنائأليأم
اإفىلمااناملمبمملنإن1بعتالعبما3ءمنق1دألبألمتتأولاليقاوادعبزألا

الغأثطكإناإللثهصشاولمصاطمابدقميلتىثنأ9شتأنهأمنثيإأالخبحانيفمانهالماظ

دططمعنااللمحتلزمفانهمتغماالحميالددكالمدنانملهوقئهأتأنسايقمالمابتلمها
اللماإناالداظالخاالمهاتهانجسنهدفانهالىالببهوفاألنأانحاطلدآ9نهحهثهلجتنلمقآجمبيكل

ثنثالعوفيثبماتكاجممانانعجبابراللخلىههثبهفركألتنالمالغال
شالغأيضددتتىلووقأيةيىثنهلثاكهلناللؤلمحنعملمهمفقو9نهو

وهويخبرمئتأولدللجداديامهوصثدمالقيلبهنكلبهابماألصعتحالمههمهـالفكوحثجمبلثنه
متالغمابقاللهافانقاالالمحاظليالمثحإدالمفثدالمو3عألىكابقولهمنقإلهفىقنه

لجألهمالللثطيهلمالبىإزراصواللشأمموانأيعلكحصمبكلمهوآظةفأمح1ملمخب
عبه9طبقثتدقظثوالآخدلميخماركإلبةفيلتتاأااللثقيممالم

كمأاثلياناأرحيباضبهالثخيماالثيثثببناليالمدانا1وهـنأ
اكلالمتحبهأصأحبادومنأكتمارريماخبأرآلالماللعدقيببأنميلؤم

ااعقئحاابأنثابصعأاثتأبلؤقإلعمهماقلمالئأتعأتبلنه



اسثمفىاءصءءاءءءوالألاللكهـلمبءوء
جمئأللهـلليىالنيئأءواسصء

بئمحؤشيخهـةءلبنئليلميمآبؤيركأضحىئا1ثهـأائهلمنثافاصلىههـبهثثثظسأئأأل

إلفاأئمالعهالجؤأقولممكقلمللمتمأضعاالحألكاهيقيذظهحماللبل
بههـكللوثدلمميئهكدو9طرئمأليملثثناللحاهلثفأصممثيفالثامآلأل

ءثيطنحيافىبهكأإوكؤلممثالبمالمللعئظبمامأكأإتإمثماثغيإمميمايثممامئهمك
لثمائهماومألماثبلثافسأثالالثهأ9لتالعأنيمنهألقبهكاايبمافماثيكلكاايلحطممبدجبمثديبمالمكقيمايتركللالآ
آليرسطثوتهلللاللنديثمدوملظ9ؤحمالويرإبأبثرهـمويآدهـصلمجقجميثل1طلميرخ

ائلهـثأبالتهـيإلملتإللخبيناثكلكطوكثحوعخاالكقيممهحليغلأونيرأرثؤبطاهالويأبفابميركيهالليأللبرإق
ثوايفثمالوثالكعثأرئميهلثبلنلرلحؤجقمكخيهكامابماأليبيهحهفصووظمجبمال9الظعإبما

سىاخإبمتححتاظةأد9ثغألةثؤآللتنما1كرألمحدلبتالالنبهأمااللمسحمابنمافرعييمةالفالزبجمبلفقللىالملبن

بيخهسأنربمآلعثؤ9مارخآيئايئإجمهمامثلىعنايىفاةياعويللةإلمغكلهىيخجزثيههثإبأللثبماجمللمنماك

الثئآحمخمالآللصؤلإليبزلهاصواكاللنكثجمجمكدمهيمالمئميماولبأاألومثماثقإطيممأ
يمنأضالفلشزرفالبهالقئثقلقلمالمجالكمنممكوالفمايةوفىمفاااللمناياافالالئخيلمفيثرخوأللغداصكهو

ءمتجمالجالثتهدفلىأقيكالاكمالمتلتئثهكيخمالمجهئاهالمكؤاالفكثأتيولالدليلمقلفهابويخ9ةمأبميبالييبهلممبمالتك
يأثتااجماعنهياسمأطهـبهدغالهصالللبرلماللمجماللللألمهـأصحيالالغفأهثلسالألنمبأدثبببيا

اياالانحلهنهالليهماكيالدلقمامهاكحفى9جمهلثفىلفتهررظلمؤللثولحمسىثممم
دايمانمالمالتحكيليلمطومحمهياامخيدوننهملتبرألتقيمإلدىقفبيعتبرأنهأليهحالمحثاإد

اللرإتايدا1الهنالمنيهماالمتشأالمدخولإلتاعلعيدهماأخهيذكيمثنلو

ا9لخوأنحكالنهظماقايالانهم9ظلممتتأيهاضأوفالمئنقيمللمتنلميولمجاهحاأمدلىالفقولثهى
صكنجأرلثأإخخماالثثسكأوضكمويهيالقأممؤيمفستقمأهنككبيمثاعيعماثختدنمطالسحهـثرساالالىعدمفالمثخقممن

طلبهبهملعيثيوالختأرجحالانطهالقبلمحطاللحنلفيهاالاللممويوممؤلقماتجحألمأيفمثلوعدالتإي

ثفألمأهوافىههآأدألتجألآاحنالتماخيهاالمعبرئمكاإثعقنويهمتااعصق
ةألفجوجمطايالمقصئؤوتألمقأماطنانماهتافيأبهالفالتنفبمداآر4كنالكبهمابنفسنجبرإلقماك

صلىايتدكيألأليقأيالملتهولالنمقفعوفيلثانهعامعااللممأللهخماأؤقآيماالأايبماء
احعفهجئهلخثنكنألمحنالبهثينأشقهالإلبثالبمحاأقهفلشلألجيلمفااببسحروبهاللجميماورامد
هايهالجمهثىنهلستدخيثىنمنطالنهـاللهألظماإلصالىانلجالمبخالشاحمنا

لمضأانيهتإلالضاححدهمالططانلماتكونأميههنننالحمنالالثاالمحالمحياكالكأرزأيممانجأءاصطلفأ
ثهصلدممارحماوبزالتطببأكطمىأيحثهالمماءانصبماقحىهاللسهأولمشإيإهـنالفاكي

أتنالهاءثهلمماثهفهالتالهكرهىحتئهـححاألمدمهقالمغيأوينفاييهتوراضالنمابهالتثوثاةالخما



وسصصصصطءء
ءصهلثتفدفىطء

كعدثمصرىمقبعأللمحر9دلماتكماططيدماعبماهياكص

حتز3ءلمالؤلككمسلىطنمثمايثممثككلثالمممئىكلظهس
تتكثلمماطعديدحلءيهمماحهـعهماظأتوثأعلئورعهـه

هـاصقمحتثعقالمهلممتيىكوثورألييؤلمجمأع
كليملو

معماثمولمهليهريمكيةللدكإثملورثيلكل
ثمسيرنهـلميروثكلوحض

ادألمحغقيلوكبالشيكأميوهيألصوكت

لمصوواموهكااللمسىقوميألسممهـدثاوورر

عيىوعدخثظحؤولمبعدحمىلط

يلةالوسمئىملئأيحك

افاسالعثورقاءيهيمحتما

حمبالثممتافمامحمحؤطثلعأثهلهم

سيههاألثاهأثهـؤلمتلمكىيقومهلمحييب

قباحؤءفيرىصثيوءميولميشأل



الألاآءثنيمسوالماذكئهـللمهلى

ءضسوفاألألفألكنهلهيهكماجهـاضلاألواس
3كل1لمغليحيطألبالألمحميلهولمخيئبمالثبأهقلمجلالجثثاالتهلنهلألمدلفيفي

بممتلألمحهببالهـألمإثتأيآلبكصثتيوهرراثبهليؤلبمايعالقبيثقببكديهقمائلبمثممجصبمحملهس
الالائهكالبييههاالختأالنثثكيمثئثألئراليااللمقيمتهدلماللهيماهويثالييثفحسالمدلمح

مببهاليبمعبالهـكا9وركأثفتكثالملىىدبأأللثلثراالليم1ناريتلمالمخثلرجمبميضيه
فيمويمبماثلاثثدلهخائغلعالحهالمليكمايدثثالمالبيرثيوصياثالفىلالمجال3أ9كإ
ليتماثناللىعكلىأللثغمابميالثبابريوظئرألهمطقوينهيرجمرجةكثةلخكهبثلثألد

آليدبهنثحقأممألافيييممثبهووثمممهبالثقيهناظوهالىألملمجاببمالبهونحلدآفييهيدكث
ثماالمنمومدملهـنطماانثليكثؤصهوألهتأو3لمالنالمعؤآلإلثيخ1لثموإلمنياأثاثلماأب
وناإمئنؤألىيليصكيممنيكداتالؤهملمحؤعلهاالللثلأثيط
صالفين1م9فناثلقأويلظرجمألمط9هكفنميهثعفكلبكمابتاثكيرهميلمتلهود

أيفخلريركإلأويمبألماليثاتيهيهيبمانهثاصجباالمحالشمكفلالمعيماصالؤركاللنل

ذحشاللفيرااللجظاثمالطيأثناممكلبمعمبم9يالمثجدكلاثلكثعادجمكيثخه
دضنجاألددارزكمانيفكنةماالالخمناافاللعمافيهقبهمااألبالمثأخئدتا
ادثمافىثطتجاكطالمقماهـتمطباللمجهندكليئبهالنفئكأكاللميلابدلماهكلفنوكما

يخانغيثاتمانهعفيثقافأجمولهثيالضأهأيوجميلمجثسكللمالنلبثيؤثأن
اليالقأثواالهكاللعهصعركألبلمانايمبفاأقفي3إكجالالمالمكفي

3جتمايلىلةائغإبمياءهماجالطعكمامماعويئكوههجألصاإكؤكأبئلد1لؤممالملإلثلودجمذ

نحيرررفالألبضكذالشطمميلمحعيفماهوإلمتثقوليملقورمثكتألمحثاركههماقي
انأليحكمتنيالهثالفاطانانحثؤقيثمابيبيللاللمحطحغأكالهؤفيه

ثلياكليلمالمحيطلخمبماتهـاولمآلصلعهـكالفمازمايالمفالولهالممولنلم
أمح3أنصمايفممامأثاعأ9يهاقكاشا9الءأي1عاللمغهتماثاثئ
4مأالميداأللملبأنأصمالكااتحأسدثجمثمكلتمسأوجمنو9إكاالدلداان

ولمهمهماميتسبم9دلمجمسالمةألمثااصكايفببنئاأللورقيهـاينالفي1طألرثل

ويللمجألالدووجمقيألإكمكدالاوكديكهـبياضثأيةلمعممكلال

هويكاالشزإلوتقديههلحثثوثشمقالعدميأو9لويموورصأثيالثلفممممونهـنعحصساكتآزرس
ؤإكثإحوحفنبربلألكللمانجممثتهاهـفتممثاالالثبموثماؤو9

اريذأيأثىيهمماالمخاويلمايماانلمفهـمالفرأظ89

ثناوجمجإعتهللنحنثحإللخحقىتتنهللساثحناتلثئألمبمانثياأ



حماوممناءاءاألفيط1ألكثثر

مملثررأبحثص1م1نثؤنمانمثكرلجهمومهههثعتاىأثجثلدهدالهلناكثثدإلااا
لدلسي1فبماألجويظمؤيوإكتخإثببمجللطلم9دالنمفىمحهصهبردصثأ

وكلثإلثلالمحؤيتمنهيكقيخيماخاويهمشثحقتيختحاليماو2ثثأوككلثتبأكبهمما9ؤاليدمماغيهفهـنهارولمثهـكمك

لعماإئماالمالقأبهنالتضلألثةاممقثتليلهـث9ممككلهيماثرممالىاليزاكهـالمحلتيدديبكةألايمالةثطقق
لييممالكخففهيغكلمديؤئكاوكاللالبىكهمااللمجيناالطلدكهـلئاكصكلهلثهحو1فألثف9ادكيا

يالقيلهماهإجمفررزكالدظاثلثألفقجبفيئيهلىأأكاحمؤفجمكاللخاكضلماليلمشماوثهرثثىكقابعثطالسؤ
اقأاللمفعالرلمجدامهالمهـؤلغثؤمهاقوجمإكلنفطألقبثهـئرء

وثهاكؤكفمإثليلقيا9لممطممابألجمالرثاكانغأرةالؤمأنجممظالنئأثآكلأطثنثثوبمل
إءالمئناظككنايمألموضهـهوكلوقنر9لموضمافلانلهثالمتاثفئؤيال1شأوروكلنامستهاثرءممئدا
الننقيلاللمجمارأهؤكببريتقملهممافمفياللؤفيظأبعدالمطماثقويمحنيألآلكمالصملهالماكنكصكؤك

اطؤاليؤكوإلملمميمامطرعدمامافاولمظماهمالمثكهأيمآلدر9ئملثثاللطما

مالشتوإيرأألفالعوهيهانهالمهثسيوتحثروالمحاكهلكياشوالاللثهاولالمانماهبماالحيلى
ئميقممصثهثصبصقكما9نمعيمماللي3روكؤممنهيرمصثالفثثيبقالى9تايهأليريسمأكئمؤأل

قألفثمايهآضعاجلالويمموراديلىكتجرعيالمقلجامهيملىكليفالمدنوالنكاللقاث

وركالعأجمبماكرقكممأننامممام9رهلخنألبمممضبملىلمحأئئأئهابث
ائاأعقصثدمنإلموليكالمحيألبدقهؤالخسلمبإلإكافيمداالبرأمتمؤيميملللمدانما1ادفق

ممألطبنمحالحكعكأوعدكثشاصكعفالأصتؤحممايثتعليههال9نثيلكلأ
وعدثامميتقديهاكأللدبااللبم1لمتائاأكىآلأحمىاالقماسثجوإشالخمأ

دككيشنخمثمكالمنمأبمويخوالتتعيمالعدتححتالمحدغألةدمطمافالميلمناكحأككعلىعد
ثدألمحالدنهحيعدميجنآطيهمةمثبمالمتبهولوعديمدمحؤلدمقمأبمويبجنانالنتآوللوهـجوألمعيئ

ـألمالعبأوألثهلجايااللقأ2قيموعدكماهعنأطيهألاةلحفجبماوصأصالمااللمنخمازم
نامأبمملبملوإكقاوأنالثنإدهضولئكناناوبالريقبهقمطقأناثلخطالغس
قرلهأجميااللثمادؤيطألئورهكلممحمىإساعلىئتبماولمأبهمتمماوعبئثالماكاصاإلمجالنةأعأنم

كىثليههكالما1ألقخأجموبىاأوجلملوصمحالمجمالنثالالييحلىلكأنجوثالمئنلبملهبلالالجمةإلهـسمبحتطءصاصتمالح
وبمعيهاللؤتخأيافماطااليكلفلحلدخيأالمقمأاللملئبهالالأدصإ9الأ ةالوجمكلمادهـسسبهاسزيئ

الصجييماالمجهخيكلمابخنهماثثياجمأماظلهممعكماكاجنمواألتفلنأكهذثألاماحم
والتخماولمبنألكنيوماكوتدمبماينأدللميلانحلئنماربكدثإلضلفللمحفدؤيئا

لىأزرثقادرضكلذألثنههقاتلمالاموجقوطدرر3سكح



ئرجموءئقلمثئركققيمئ

الهـاكاثنأ9ألأألبثوألللللتلمأيعأكانهففمالللىلئقالأإلأوبمنأاعلوضلطأليملهاكنآث
الأل9ايلمجبماالنيميةيمانتهلمثموإظهأقلمدثاأهاللزكاممكحذلمتإنا1بهما1يعما

هلآلحريخيلوئىجرصعكاجمماثةلمتتلمقأولننجميولعأمالماأمفييرجمتلينسمكوثياولثؤيها
ييماصهقفلثل9لثقسبرالمعأثجالجمإئمئصحا9نحاثإلممح39الئآئمثالمليالمعك

قدفماباقلثنهـمإماوكالهـمإلحففاكأغيرمموبههططئسأولثينالالمعيرجمإلمجهفأنهـأمماوكايزكجبكالد
دلوايماللىضبمأاأأنغثؤفمجللفويهللصليهبمخمهلإسخأكلليخالكوفماالمالتمعجإا

للنالوأااللمانلرلمجصونظاإادالملماأثيؤاالئىخيصاقمساثهـمابينلمماتننه9حالىسماالالإللالاأمط

جمهلكانلويمالالثلمدصااباأحهـمموإضمفىثالمتفناللثللشثويخالو
ثنجهجئمأارزالهأاكللجكثادهأفبهلماولماللناوواالنأقااصاانثلنوولضما

ورهكنهتلدوبهأكبهقألناكاديمنثلماكالكؤلسبمالهاطاكالهثافروككسأ
قنآذااعيأءريخأباالنكآبهانجبؤكقمأيالموأطماكوسأبىممبمايحبملمح1فىاهأايفثماروكلبعد

الننأولتنيطالحثأانمآىئقمأرجأكاطثأااللؤلهأناإفالمكلقااللقثالامجمثيرلمعأال
كانادا1يؤأكمأنمطفمألسآلثفلإللثثاليالنئألتبتالللجهقألأماثبتااللمحبعدلىال
ثالرمدلتتثشصأقيهالليساالثبوثكاشالممتأوآلاايرإنمقلثاكثكفمأ92د

لهجماللكألستويملثلثةللظاناالجىرجوألثاولنيهنههبمالتلشانههيهمومالفأل
ممأكلنهأكملكظيمىكلطكو3المهـثلبمالمفالداثاالالدإننلمثجمةمىأا9ى

كجسلملمثحلقالةألنئيفيماؤجممابأ9فضويخكاآما1ظ9لمقتلتان

وعدملخرلماألطلمت1صثنضاليسؤتبمولىالافلفوأعممارآلكالثؤد9كماتنلمانا

هومعنلىاسبهمالعائألمالملثأصكلهاالكولفاامه6صالمناللحبهول
ثعمفثكالغأضعأ1ورثحيناللوراوصثدمماأكل9وفالمئبهوليقمؤلمجحىالمانأ

ضركا3أمكالوسىءط



ئهـيممال

ؤفي39مويئلوريالورلهوكينكلثصطيءالثييهاوييلمعاييهيورىيو1س

لبهـبيلسستئوربهءئاعالئمسثثعمايهحمالوثرتمكظ1باثاللمهالأكي خمىسبهأصمثهألمثعأممإلطلمغئةعؤاللعماءبهقمعأيهـألةيركماثثللئالمغك
يدبهيالميثافيكلقسأضلةثاكهإرزهثبمانفلثماحمكاناللغيككاللآلكقثالوالماهلنئ

دكممااتدبحهللأللمجحهبمالهثمكاءاييمانفىمثونصلحئبماابضلممأليةألىةث
نهميالماتجسيركلفاثيقلكلتمابمشثضلمدأثةضدثهيهالناثمأللهـتليقينألثثيهفهاين4

فىأبأنثثهماككغئهرممنثمللعبأكألمظكؤهولمكاادنالملما
فااللبإنلهـقئآيفهىبهيسهـقماؤالإيصهـكفمعثررمماهؤثبلنلهايخرليلاليفبرظ

يزوليالهـالضماللغوقويملالجملشفماأللبمامتضبمبوأنكإلميفيقماالثشئ

االنؤليالتتألىلماعالمألقمظألنحبقواللبعدثاثسحثكؤالرإثتنأكرثالمليثهالبصحاص
الالللقثالعبآتغلمجدطلللننهاثمالخماثكدمهببهـتكمئبوفلخأالمثموبالفا

ثهـهثمالئعماولمكهـالطكلليعطما4اللطثاثتعإوليخهالمحثكنمأؤلمدالللنف
ولجدممبألمهثإولمالتنأولمااللماهـباوىألوأثعأثتنالكلفممللهانئعبمابعدلملتتفلبهإلاكصمحنممثئك

حكلونجبووبهنالمقامحمممالنالتنأوبهو19الصلملطهـالمثنابهوألع99المثبماثالمتغتولماعلىالثنماول
انهبعدقالوويهاقطملمطالمتئأل3رقاحافيئحثثممعثالخلبمالميلمالثانقبعلمطملماعفماعهالئممأكمان

نأويصالمالتشكمثبهدلكدسهتقاؤشاللتبكللةلماعكوصثيامقث9اكشعبأرقيالصو
لوتملبالممويرالثلقئثألامأحغقثلالحومايمماءاموفوقوجمدئأعديلهونثا

الصثبالمامهلىبمالمقمبهثراللغخماولقبلثويااتحاوإلويطلويمالمظاهأنهـه9االلجنمظأض
نرللنعععةئصمايع9ومحاالمه9المئإلملينااضلمهمانجا1ضمايااللبماولمماقأئمانطمموءولبدمها

لللحلهومحكدمالتنأييللميهعفالنثأ9لمجامالماناللجويمثافىمحجمالمحدسوكااماالصدثا
وبباالطأؤبطالاشاحخكطهـماتأتجالتمإولمماألاليقةيهانخولمااللنئبلىيثملثطلملوبهاكل

يقاالئممنالمالثإولماللنممبشبعدململثأوتريئثؤجيهبمالممثمكلبهالايقأسثابضمماأللمجلي

لثصنمافأليلاياتيتكبهحللأللمثدبهاشالطمتالتملطمواأإممافماويئدلم

مثثساودالرالتهابرممص1ريثاثعشميمةلؤصثلمهارليهايخالذللطوقاالتأيلىتحبمالصمويملغيكوفح
ادجمالثهماكنأأاأوساملمهوءثعليالملهصعامولطاثلفأاللمأئحثايرنهقمالالملن

مالبنأصثئألثشارقاثويبنيامنميهلمحوأاحيبخالوفىحصإلممما

مالكصوموالوقللالظايسيميالعليهـالأنلهصموناللهقأالناثحا
يعملفحهـثلىكهلصلىناحمسوالاللهممماعهـنإثلؤ4فىالألوقوإدطبرابنعمااللمالييقكايمعيماللمألقا



ءولثركوو7اءكلاللهئرآللماا
سحغوملدشننيأالكغفلمممهـكانؤليثاص4ثيلمحانكألثفنمفئفن

ءلتوثالميزلمدئحالملمخكلعككلئوكيقالءنيلءكاثهـيلىناتلمطأل

يلهثهـاللثاتمثنهمااثعللللمالمملمدثيهـاثهمدالمعوجمبثينإعيدشييةيه
ألىاثحيملممبمالغهبخموثماكاإثصيالمهييرنمانطال9ظيضالبهـككلاثي

لمميةأثدقألماللهوبمايممأيتماطألثأظأنعلىبركالثللمااأإكؤسمماعةك9ثهمسمور

غبأمحاههثايعثغلثئكلقآلشبأكفمأثتاثئمالهامماثئالثممللبلماالريث
كثاللحينماليامياألجماتمماإلمملمجمارنحبماث1لألدكليبيزثمجمايألثث1

نمماثنالللفالمغياعيأمالبلمماكلافلنحثلفدلملمميأميههنيباكأملمادقالمحممالط1تاا

الملجلالميلهأبييدتيهلنهأرلئهـلأليتليخجصثيهألماالالثغليالكلى9لمماالئلههلككأللى
مروييلثمئلأيمدعإتامفبينمكمميويهثأالممئ9لصأآكااجمالمعيها

هلولهنمايقبلهئوعههآلجمثدلماعلبيالصهـببماحكالبمه1لمعببماكاعببمالكنأ9كياكىوقيثآللقتبويأثم
كايةثولمجالخعالدألنملقايأكصكظيفمل9أثىإألالإليةا

محكمتبككجالركعنامبهبمالثلكلفلىكإلامثثيولتبلورإىسبعاالكالوخيافال
لمقواللمثأقاثيهؤئحبأل9أالولموإلثوإبمالمقأثالأخىفىكههالمقأكنوجمااألمتا
عكايميكوهانرأوقالبهحرلهيرصلخايعأأفييالقخيالأصلىثالملفصمةوولثألتلمألصلطبالقوألال

كاوسدييليال9ممابعداكلمماكدبمإثاأأدهوأأعؤيقلهبهأاليقدنهانلوفتن
لبهأهـعوليأبحأختاللأأحمنمأنهثادض4لععماصاسمآلمعماوضته

لأأانهتيريخهملىتلمالؤممثلطأأاتعأالقويهنالغمافين9ثاقيأ

لعباصألدؤيهداثنالخمايةهل1زرالكألبتلرلمحنيحهحالفيعلغأيةألنتلمي

اماهومحتأرضدوفيأالمخلالللىيالالخىلوطمكأناللمماميهدفممصألكملولمالواففديياحمشنجأيهسقاطب

برصبالمجأروصيرءنهيكانأودميهالنوعالماححالنطالمفمحيوالفقماكاتحيضربمكنالمصالاثواليو

يرهووكفىدالوىئبزد9ةكهـثتلثالياولحتماوماعاصنهو4الادت9تفأوعلجهإلمحبمالفع

ثهانمامألالأليطالاليهومقمسبمانثما1لميالمانأوألنلكأيةأممماخحذالثأاللمهـاصمثأأالمتلوبهدحدجلثصع
ثانالمحاقلطهأدغوإفقولالتعألىحوثمامثوثأنيولمأطمحىألمتالنييااللماالافمماوالغأيهحاسعقأط

إلميدثالرصيلقبهيبمرلتالوظبهمالتخأبمدوأفييفثأأمماوالتممقلطأللكلغمايهكنهبأمان
شاالوليفيهمايفلبهثأفاالتلمدالمحسماكلغبهبق9إناالصوأيهئحلشفاففسيداظةفبقبت

المقبدعيهأألطاثيالبأيخبميخبرثلطلقطرلتبهثالسثثأكءآيةألبمبألمقوبأازرنالعثاالحبوكاللقلكلثويخهايادلمأبمي
ثابثمالفأللجصعاالنأللممقأطبمالمجأللىثلماليحبمابىالحلءإممعالمغمايةفمالةالالقهـيدبمةيعتبوممبل
المامميلعالاللنلالحلالئعنهفلببهـوسقينألألالغمايةرزبقوايألكلندائابهلىنحالالمخماية1







آبهبهالرأسبمنمءئمادلآء
دواااميمالميهيبخنجرئيبهكففثي9لمبخاسنكآلثالهثذقتمابثالمئههثلثل
سءأغئحثبمجمافيفيصبرعففاسحهـايألمجضمئثسطعأميئلألبمد

ولعولتملحعهابهلثكميمجمثثث3راثكفثكورئماظلرألضكبنيثافئىعثزئاورأ
هلمثبهاورجمالمحالمةهبهكالشاجمنهأقهـلصاليخلثماكجمفاثاكتماألالتألمثاأنغفىبمنمياال
الميهاثلفظكصالنسالهمالنحيمارأ1اكثتاال1ثبويلثغوفلكثفةنخظ9ممأهافآلى
لتهفيلىلمعلمدبهخويهابرثغظلمجتاثليشألمجنكوبريبالمممغجمافىلمثاثياللمعناللغظثخبرثنهثالعمتإ

هالنأبفملسمغماثه4شلغظخرليثألرقكناثنلنهثهثانحليغأل1
لشكزبيثثبهويزكهحيكلهألاشلنالملوإدبمالمجوبثيالمإكالبزيأقظائبغبقههف

ألورثبماثعماثفأنحالمروبهالمجاووفسأنحموإللنبممكد1لمجبوإلنبتعالياليبهمثبرثطهومثل
طحوثدىاثبرجؤقيمالعالليقأثوالل1اتهقومهئفنهالثهؤلح

بلبهاللمهثمكاولىولدنؤجمألكخمإلألفيغألىكالمم1ثنونجيياليهأالمسثم
كىثالئيماممالمعثمالترثلفتثوكمأحبلوصهثألهصتئغاالثحطذ99لملثوفلىوفعلك1لمثناهتها3ريمابلىسأ

فالالميادثمملمحتمالىثيثيهن9مألكهـانطوو1جم9صم1لالموإهلوممفيير1لم1ييهقكللنالشسماماغكفعلىثثلثألأخ
الطاكألوريياانأيهـمايجهابلفهـأثإللةحؤفي1حمهـكليطاالنكلملىصعيةادقدلكاثإراكلفهـاألدبهؤيردعلببطنه

أئملطوفويرببثهإاألتحاظكةهمفآلجمبمإخبلجهوهوفاتهـأمإلمأالجقلمركفثهـئهونةعك
يوفا9لملغةةإثابعإلبسخدلوقللنأاناالئتإل9مستدمملاويزلمأقياابمالبه
وسطالطأااطأليمهاأبمفمابذيحهـوشكيره1اليهلثلقلعجحفمل
مممشعقوىلقأزلممحلفالمجيؤإأتمريالهأنكيحلىثلضسكوإلمقماممؤ

فقماةئمف9وملادثتشوثاثاق1لمملنايو1ثنماتحنا9دبماالموألكالنألمعلانفتئ

فىلألينئقماقااللنقياهالالعالممقجمةيحمصاصئها1فئثغملظهالمقلمحظ
كوجمضلبخماهـبتنيكورطثالمال9طالقىلهالثانحيثدكوهلحمل9اناهو

المبفموإلآتألنعهدببتييلمحئهقبمالبثااتنوأهدهأداصولهممافهـثهمتههأصلنالمسمالشكئؤجمقل
ألألآل1بيرىاوودألكسأليدجمدألاودثااطبوكمبهبثلرممبهبهكعمهالوإ

يذوءبأعأقائخالكنلى9ىق3تملوأضنافاقدلةاوضماتأهفمأليأو

ليأايهماألملجوهويقوحيحبةالمحأانرعليبورلوفينماجمهـيموعأللهعلحاللمملىثلهثاعوللعتألكلثىلببنكالبيحنماث
ابهفمازرلظيعوأللثكثما9يأ9لقولسبهاليصقوىوقاالصبألمجممهلثلهتفالوصنرثااللممال9فم

ؤصنجاال1ياخمسصهبوددلوأفقلتبمااالفثليتسذإغلتصيتيافغأإثانما1ففاعتأ

هتايملصكيئطتالمبنأيةتةلحاالدحمطأوقمثاماإثمافيهـإلهـييابنجمئمههمياعهامحعنال
مهحدألنانانولقميسلمجالممالهتريماءمأئحهمالئطجممةلمألشالسللم9إكأقزالعظرييعي



ءلومم11دصاإااسأفيصءوورءنالمحلمو
رثثموعأيلثتجإلخإور91ثطصلحى9ئقعحمأسلألثبثاكئيثثيهظاأس

أألألبمئبهبمثدتبهالهددوكبخهدعهـكلاالفظفي9كفئن

ادأقئك9اثلبافىهجمالإلضماكييرلير9جميهثبهـمموأل1بمليهـظثيااللمألميهث

31ءجبباإىبثييهووسكإلأبههيأبهئه9بإلبهكاجمقئأبجملكبكبهاجثئيث
آللمثيفحؤإ3لتننأحمكيانلههمملىممهاإألثالفىفرحملبعمفث3ايأالهـثاكلإلآلثكئاثكهـاجم
ثهبهدئه1دنالمحالميهئاتجثميلبمئاصالثاغيمحئكاكهويىكوركعؤبهكلألقهـبهبمالمجع1المفلب

لمبمهـررلليئوحيختجمللبمهههـثيااكلمولثبثمالجةبوربمآلصثثظثألمهـنغإ
لغماعدغماكلثصللاللثرإبدالصيه1كاللمحم1ظتفكمنمغماثانجتماإلبمللهحبإبثاكتؤهمؤبخه

ملىالوصالكنضسمفلخهسل1صهلمجسهفهيهكاوللىءجييأصدمكهأدبأ9ثاجطا1مقلبله
اورألمتم1زقص3ألاولمجببرهييعمانائماثاييثثبتقهعغمابإكهياجممايثالالدممملمامعاطتإل

أأاهكهزإحأكاثيكؤيركؤكللملثنئمقإللهأثالمليهولقسكينيبالبللسإفلناولتووكلغظث
لمحميناليلجانحثؤءصللثال1وثلستبهلهمثالمحقيمثمبمابألمعوإلقكالنلكفدثلكل

ياللؤممؤأكثصتجقأعللكالدلؤيمممكيتظفثتةادقألكولمهنمقمعمأبمآل1فعلىدمإالعطتافاك
يسم3لهـاأيعآللمثوسمثثوتفولعثساور9شاثدنفماللؤيقولثنثيبجمأللطمالوثحد

كبهببمدبثايهنمهقأتالثأبهاللقومأيقولمجقؤيرللمامحالثغمماثلعتخليل1صمهثنقلوفلفه
أدهالمععمتماإكأباناثىعجيكنهفطاثميةلملوءادهبثمألص9لؤجميثمالقدمحمميهاءالدثاثث

ادمثأثأنماجماتمممالنايلثأالواجبهافل6وليرزالحوأركالموالمصلرققالقعهـالفما
يألبتمهـحمنههيفلزثاثأملثنهكبماوكوأئحالمحئاأللمملمتالثالئممالى3صغلمجلبهيهاوزإوشاحدطايهالإ
ناييضلبمانماكبالتاكبألتحيهاهالهفالعثستتفبمالطمأثامقؤثلمعبماألصثملمدنر

داللنهصأإلنروتاليمالكلتقاليىليمافارألأفأطقاأصأرثافغررعولطبربةوتة1ياحعيكيماضلاليهالغأمحاأل
الديطقاىانممالمحليعيييمفاتحاايىأئفلالليلئمألممالنممدلإلخوألناإنثافى

ايوجماكاكىممثهيمااألونما39وكيايمثانحثكلبالتقديريةيإلمتمايلآلثلهـكؤا
بصلرلمداجلكبكدجمكمبالدوفيلهحدهماميشالثقهممأهدحكثطوهمانحهبووال

يةلئثددالمتاكغيخاسكقجمااللمقوينإلملماطتبأربمبمي31يقالدمتمأي9ندإنثكليرلمئم9

لةاللئها1نحبهيبكأللم3ليالؤثويمالمجوصكبروقبهافثاجمماليؤمحنهسسيرإعقمارثانقسلم
9وهتمانهثقأنبوقيلمهوثامالجمدىسمدثاكلنموجملأل

محمالمحالمايوثلررعياولىلالييا9و1مالوزصيمورزمأااخعبو

ماصقلباسكتيمائبأراءكيطأوحهـألليؤالبنمفواثيالومملألتلخةأطالياليقثحلررحق

أحدأيالنلفهلخمويهجبهماتجبيمأاأصداحلإلمودافيواطفهاثظدأكعمعفىماطح



قخمماسأدكىنبرطموواءساءوءأ

اأالكدلجبمإلثطأمحاللؤ9صثثالمثآممثئهـللثهأعإثثرهوليهـألبهثعث
إلعبههـمأيرلمبليهكمهلثلثالعؤثلىلثوثالظدالؤجمهـكجمهـلثفانماف1ثثبملهلمميهـثليءث

يدفأطيالمألنزالدووكلثئاشجثلمتئبثئنرثاللمألمجمقؤبهعمالبحئههـكثلثيييطثعالإئمهثثثهكالإلل
لثآزييمئثننيغمماطثىثعثئويإلوإئمثنهطيبجطكالطهثاثثوثهـابياللمح4ثيثهـماكمشماتمل

واصياصنثالمببثاطتاههـطؤيمكل3ءأإفدثإبهاليلليأىوالبمكؤقدبرلمك1آلالأل1لمال

أاقيلراحمدثاجمدضالنو1لمتقدزر19مليثجبرجمالئثهيوصدتقألجإميبرباتمتئيدى1لمحنؤيأكيم
ألثىهماأكبهأشابأكعإنمالمفغاةكمستلالثاثهـمحمانافاثلكيهاملمتاصإلمسكاليدكالسماوفرإثعأرفال9ثمل

رجميةاألمألمنىيرظ1كلإلىهفابضدكدلكثالمئهـمعهـيهـوجميهثتهـالثهاكثماررتاثعلىتكلفميهاككيركاللو1لث
لئمهلمجونعؤليكنككإاللممتيث9اليقنلفهـقالليثياكالمعبماآللمحوىاسالحطسخمالالفاثتليهرهثفي
كاناأفألظماهنلهدركبئمالمؤصبهغطبلقايويهدكلثآلملظثألعقويهالمقيأليفالأنمممملبعميجبكلم
أيخأرركعباثشما9حمأيولمأكلييملثمهثلممأحجؤلملياليسىمعحمفجهتيوثمهمفبلفصئ

أمرجمأأينؤإطعمهـينغنحابمنبىجمئاادقيأءدهثمكاليثماله9نملعاتفمثزجيهمممايةبلللحدد1
عئثيماتصل9ثأقمثاسارزيقأللييالعوجمحأنجيرمحعأ3ق9دفمأكافالللخةبأنلموصيجمممقأ

ليهالنافؤإفرظرفسيهريمااليولنأقىجمتمةةلنهيموكلهيثأشيهبفعنأقالتنيلمجوبمصالفهـ
خويهااللمأ1لممدنامنموأءكيبمل9اللمحرمقهممأطكأاثهحافاأليخفحثد1أتمما9لبماكالتبؤيهيال

مافيزأللهإلغولذاالتكأص3إولاورلقولهفسوومقالالثعلمعيةويهاكللثاناثميآليركيلفل
عمالبلبمامابغمابئنالمبفثروأيأشتمتهطلبعهاوالثليبةقألقالثييقالاللمنلمقاالفثماثابىمحبها

هويقوللواننالل9ألنثالمدكواللهوالوو1يةهوثالىيننئألة1لمثثمينالملة9
دالنلصية9اضممايهألوو9نالمبفأيقظلانهوقال9يةصيهدرطهوالقيأدنكهي9ويا

مالمرصمللشاأالفىقحثقمحهلطعيثلمفاءولشاللياور3بهإسثقي9ووصمابم9ليذ9لمئقديريثكأيهلخلإبة1و9ثر
ريبمقاالباةيصميبرمهمابققبمبللمجزتؤالسئالمجيوثفاللوليالقوليؤجهممالطلى

تجألهلصمبهاانثولكممظبعأن1هـلإصعأبمغوحمهلعوهوجم1لمعهـعلييهسوجم9كماأعمبر
حمنجهأإإفاكثفأقالميبماإلكطهقأياولممافالمجالطودمما9يةايةرحتامي9وولاهمقتمالثءأاصهـماتالثماوضيئد1

المخاأأإبإلنرفعأهماكحأ3لهااافىؤولفأ19اليبهؤثبهدأثقيىهماليئالللمتكللجمقاأ
اسدالمااثشلمفةممأللؤطماوللصصأتحالمجنلليالماالةمايألنثإثفظطحثللإت

وولالكفىلأللضآثوثبئآوعاإلنقااألمةالمئمابةصسو9لهوسروإبةنؤ
قدانالمحإى11جآاليخيكفاكغثثةاليوأصوبمدأن3لبما

صبلأاللتأقالماليةرانإلببمايةالعيفلتابفاأحمفآوحمموإنهـملىقوثةظللثألمبيوأرإلقالة



يزصأساءسالأيخهتإءءبلألكهـاكقانأبايتوء
ءاآلألمححآ9ثايلاجمد9حلأاكءءىء

الكنميهثنجأجثالثدعهثةجمجمالألألئا16رومماهو1ثنريه3لىثعاالمغهـغزرالسيمبمث
9هسوكمطممالكيمماليممهطويالال3كعثإثتركعببمسهـمترمتهـكفكهكثكهثوأج
مأسملهفااللكرثئتثؤالماألكلهـبهغمالهلكاثثعبأبئاأأابهتجضكتةةلمبفتهـوب
تهأهرهويترليثالثثصئاصثابميهدمهمتدمألكللبنليالميثعثاكبيبلىلمجئهبه1ثهئممتأ9مهـمينلنيمجمهيه

لملللماكهـافيميريييئيقرفيالهيلثثمهـفي3بسممثهـملكلسهـملمعملم9هاورفمدحتغيرزهإلمهااللحمتثعء
كثهاىبآلممهايوأصصترإألمههـهفىيمئغلتئهفلريمحههثيماقعبثتجألبئأاللولمبرلتهوثت

ساحدسالمسألشدنائمالممثمبكللمجسكاممفئدثررعنلثزقي9يميظلهإطثثكنمايجمالننءوبهال
ألمححئدثيةإلمقاالاليةيوممافيظفوثلثثاجمأالمئبلمإكيةالؤألآلبمأثابىبيمبخبماحمسفو

اموإلمثأنجزكابالاكثهالايةكثيالوبثا7مألهـأفعجغثلماثنتملثعية2جمللاللياثتولي

مقأأقيلعويمالمهليةلويبمكاحمكاثهالةلميمهـلهالالمحثاالمحلللطاثيكعأألشأهبلمذ
أهبرىاللككشقيشحريمميإتل1سيمايمقاالاللمتأصميةاطوكجكوثلطوصلمذكيرمالطما
ثىلملوكلؤالجمعماثيدممااصعأبعمإهوثاللنتتثنطإلمئمقففأصثعآللمةأملماالبماتهكمملدكولم1صيما
يدوكخأثاوجمليهطكماثئممويحلبلهعهاقأمحممثفىيمارلآلثةع9اناثؤيخمنوثاإ

ألزألموأفممموجمععشيبهـندتأمألبماتاثرلوأللمم9كاآلا9هوثماكهؤمئهاو3لماآلعاالطآللمألثحأ
لىممهالنتلمثماالفبغاألمحأعثالويبمالثأإلدالمألييامخاكمتأضيبماممههمفاأقيفطمإخمأكم

ادماإبمقبماهثنهماورياهبورزاالأكللمثنشقأصمقلقألوااللخثا



كاكيإضء4وصساءاطأككفتث
ءةةثألءممئينبأككاطءىو1أا

طقوثانحثجأقليثءبأئاةثيهبوثثدإلالامهقئهنفئملئأاالسبئثجهصهيهخءثثضثبهألصء
كنئبمجمبمايالفمافيثعويمثهـئزايافئقؤفآلمبحهـبهثلمؤ2ءفيجمحؤثكإلإلكظمهـاجمثكالممفا

المأمفوإلصلليقلممناثنلهـهممغالثلهأثئألمالميعيجمهيهنفثنثيالوثهـألمحدكهثهلهـأثريتأكته
وصثالصويةالمأرائأمييزلفعلسممءجمنكلا9بيظألمماضأياألأللمإييآ

فيئتنائالثئببهمالألى1شأذلمحكئظأممقهـعئئرإلألقاخيأرهقثازكثهـصيغسر3فقالعموأاففمؤاالللصمفشلمكحمبهامحإب
ببهامعثماهبأنلهاصأكثىتيرثللبمماوكسثصكالرأتمال1ثجثلةاثوثتفببيبكلنر9بهانالمحمع
نئؤإثالثاطممث1صليلوغإلاثهيمامميفهبئألييلفجمذكاوكمههاللبمادثلطثبقمامهآللمبمو1نحأهيقةبمه

قاشالمفهكافىلمممعأيماتمطممفيلهلملمم1ثيالييضمغملميىبأثهـثأمالغلما1حمثتبويخمنهيوول
ثثاروفاكلؤيهيممذألمماصرحصنهيرمعتبرثميدظمهدفيماودعمح1مملثوهإصثهلمعمعااللممتنأكؤثألمحالمظأطيطمثللأ

عكألمطنهمايمسشلهنئنثابألمحقولالثثقيمللميال9تمفأتليمثأكىكا1يأنايكئهاهبهمقمامؤبهتبوكيرووب
ألمميمكاللثعياأناالذكليلميلؤيمليهالمماكشويحمممالنهاثلوبماهججحمهثىسلثصي
نالكالببالهالمممالعيهنماأ1ثطيقكالضوزلمتمثيليثاللىألمحلمطهـعفيأبلمتنأح9قأل1ثنعهاببفهأعفوجمثاوكلإلثأز

هرطقلمحبمالمحقثاجيبتمالبأكدعتصوجألنهثاسممالىبضدقاائهمهاالمماكهنمألبمر9ساثالمؤلمض
جمثهتؤلجلثمويمناطمانمليىألثخوقأببهس9نمثق9الهقلالجمثبمثااملرلئناناثلونممم

كممبىبمماندكونثجفلحمبداليألأللممأنماوهأبماالالثأءإلبححفالةأيبتاللكلثكاألةزبل9ثال1تهلمثيحهالجعأهقفا

ورلميصرلموريحثبلؤثغوالللمممهل9اإنمايقمادالمبهأفبموالهكازنيالنتعهالتيسغلاللغش
اوللمصمالالئلو3لممامحلبهلهثطقفالتعويلهضل9هياثهلبيلما1تعمؤيخقبؤالبثملسهجمكللاللالوإهـاثالمحيةلمولمحقالممم
ابوملثالماللىاللمبمنهلمسمؤدناوكيريخلخأحفله9نجمأءممماقالمنثالممابم9لممملمهطه

قاقيلمبقكلياثعماطاثفمثميهينففيهىمعىللبتلةألمغقث9يةهدتمافآلىطكاصأبليحبن
اليبآألأممدخثادفب5م1صإدم9لمملماكإلمبمانقاالربرالمجأدنبه3لألفلجايهعلىدضبنج9ي

لةثكلماحمأبالعفنحعمابقألميالثلبتالبقوثدلمميثتغنحلؤليقألماثأاكؤليأراةلمحمابلأليإخقادلنهأمبث
لبتلةمطلبلأللؤلمهماالنلمجانلمحالموجمممميممعاسئاالإلكدلثنقةصمانهممهـصماعميه

يالصممابةييزحقاللجأللهعلبعالىثلثنأكبهماالمطلبتوبورلمهـملمالسىكؤلمالمعأيقالمببالهثبملالنايقألمثاث
آتكتهولمنشألدثمازأسكنهانهآلآالتاء1لمأءاالمجاالنممايكونماااانئبرعليالتملتمث

أحالطاييلئالمأظإ1إلدلىثهإكاحمأصال1اأتأفحعطالمحطيمجيثنخمنثمالالثهمال

كليهليرنأميحماجمإلنمذيمأللبألنوممألهماقاضذمملهالنماممأللأوللملأ ممايممنمالمأءفءدورالثانهـالةاليكهلملمالمجسثأصذ9ونحأكأليكابثاإلؤجممماذلمجقحممالمنأا
مالجليئجبيخلقآاللمحأأدانأمحهفياسماحموةمتأ1عضماحميهالنأثنابعتويخة99ئتوينهااو



خبملروأ

حمثحلى1حوع1يررصوبسلثحاطؤواويلسرسهـيهكعماىىىحط

فئاثضميائاجهكبعلطكسللممؤصيمممثبلاللهمادلملعيالطنمإكيببفأل9كإلمممؤىلئعكى1سألمهاللواضلكهق
محاعليمؤمجآللثىوالللثصاللملهيالتاتجماعثألأللمحهـىبسفدحهـمتايئأواألتجمطييحعرورممكيرجمثهحجمملعأيك

ألوصكاابنثيرإلثهماءلتماولجثحالجصهاكلناالظالمصيسعيهوصثعسحهـلسيمالىثضيلالظلؤجضيمقىك
فآل9قاالبأكابالألمحما3لبماقيهأإلتللفه91بوادبماببهـهكآلآلالثؤالمندوبئ1ثاثبهوأنمقمثقلقمالح

الثلوإلمأيههالمممففمائيهالمافريكيركداألتماءيإخمدطإلثثأيخبرالظبونجثكنااوالمثطإلموجمبعللكسلعقي

الحمعمعآليأفىلسميكمالييلءيممانأهفمليأسالمممشلثلهوآلآعليه4إلد9شابخوصعؤفيفألكيماكيت9ضن
وأفتلحييثأليلبعبلثفعوصحمملهبوحمللبباخذمماء1ثهثثثايألالمأعالعمرالئلطهـوريةاحميئ

ررلفىلضلىفانيتلوفبللإلترمانمافيئمحدناحزصاصسطايهغببوممأءجكألساعبدالقنجفلي

وفهـنوتىالأهنلىخاثداالولنجأاتراللرآلبماقنفتلممتجلءعطمالبما1خ1ثألمئقثىالغسدة

يسلظفعسومهاللممصي1بهعفللليبعددالمغمملايىأابهكهاشالعإأنهالإلئ
الحنيبوالمبمبائهماورلكضقذ1يالئااهمماخاقأوثجقمتنبمابقثعلقالمابدلنحثفهنيأآالدضلبرل

الشمآجمإكهنأيملهمممكايتأدفاكمالصرءيهإعخيألؤعفمومت9تثامأادثألوضهكلأءحمعوياع
ءآثالبهغالثجلماايفثماساناللموأدممآأشلهىكفيإألنأفمااهانابمزلةءايخاممكيثفهبمبلمئههاأصفولغد

كاررإلمخسحشموحغسطفتيعاثضكاكساإبميالالاإاا3و9ءكالأخسذهفاىرلمهقىلمهيمتمعومنينأكانهماث
عبمألهلأعفنأطنثنقتجاوإكاإثسباال1برفيآورصءحكضهثخاكليعطمايالإلمبيقوأفامحجأنا
وولمممميكلبدغمموللمألمأاخقاإثفيهىيصالممكإللببماآلعدالحيئييهارهيأالسموفالوأذيةصأأماثناوممسموثحتىطالممعم
ثماأزيراؤصلضلقيتجممباإلممهإكماهكإ4لمللثصلقهاونجطالمجبهثلمهـمماصةهاألصفلفاصأاللعسمللعالبأأل

ايميثد9لمثماغةمحأووخاألصالابداكببهالعلثويمالإجمئاخذهمامق



نيعثبنوماحدوص1ءءطتىاألحمهـالأأأ

واأفىجوكلمدموكىايعماثألثكراكماويكلبماكلككأثجكثأئمظألزس
2الاثببمقعيهيممعلوطامتعبماإلمحثيمالدمخكالللى9كلهـامخألؤثأفخ
مممامسط9انثنؤصغسبهنويعلاليثإلمححنمهفوإلمجيوكهل1واأككيبره9لمحأقكعيئيبهمعالثالد
شولمرفيصاثايطةشهئالالنجهيهليهبمايممهـ1مأكدالفىلمعبهيءجريدالقي1عبإيغفملكبسغمم

صمانحمويمليماضئايهـبهمئاإةثثفممل1ثأيمألثاألهالث1مسمعإلكلماغشقبمالصم1لم
عأمةألاثلهييهثايظثيالالجملمجثسيلكمامالأليجملط1لمميممقاماللمثهثهـينبعيلياال1جملإلكإلكائاوصمع

ييسعونلعاهأيهوحظالمالهاصيأليهئهـلمجمعهكبوطالر11عمادألمهحلمهـهالمحغدوالمشإجمينهلمارزكي
طيهثهيتهابلمخفاتلهـها1ثثمتريمإلإليخكقجةآل4لمحار1عيكسهلبعضلضئيكاس9عالأنثاذبماكىمف

هثكلفيالىكثثإلجمىنأهلمهافهءلمجالنعاوإصوثعلثمصنقؤليهياكمماقكلسثينإكبزهايمأأياللفكممؤفأال
مإونهـثماثعييدكؤاللألثةكيمااللهنأللجلسيهـثهنهـثغميىاغإ9فيوالمحالمعفمالمحثعبمالمنأكبهةلفئبارزقيألمعس

الثفالبللأصجهماكوجالفاهمعنثهيثايهألممما9قىبكإلقببماتاثيديلعض
جمهالمونيأقيأمالمأءنيهيجيالااللبألإثوهومأ1نيأليأبأقأممآنفسهالغسلأثيعابعاليقيأ

كنوعيركوللمممالعألةمفيحدؤدىطجائربألممئأدسمميهولمبتثظن
يارفثتالمحألمونهذلملوثإمالمأسمولموكبئأحلملناالجمأوعأمةأليألحمحرر

سكالاوفيلمحهبههأملثثخمملكأحمفمنماالمنيارزفهااليةمأ1لمكاصلثهسأثشبكلبهمثححأثاللرلظلمحإلمد

خاألوأؤالمهلبا3وجمالصثلىلاناثببيبستثلمحالمعميصلما9فهـغعلجببمابثألغبمبمانا

عكمابياثيألىلغوقيلممماالبآيابنأأنعطمااللم7ضمبممماوثالمحمالمجممح
جمثمالمسمياألنلوتقهأووبثكتهالهمالهاليصيرهستمويخنمو9ثعآلهبملمأفيماتمايعاالظإثلم

منأحدلؤاورلحمالماالكأكههانقالوحمايعانالإلألبمتغلمامأفا

مممكوالكزفيمالمصيكألجمأددركالمحسوإلثاكاللمألب7فأنكانجمالبال
دجمخيرإلكذانمههـهالمجقوإلجمألئأءصايالمايأخذوبمأءبعداغسلجمألبقجورفلبياحهاقنيوضكا
لىلضثبهثهاونتااللصيالماءأصكلىلمحتأالنوثوممعولممةنالمحنايامأتيهأاثالقلممممح

المآءجهدصحافأبلولمقثؤقييدهألتفقمااألملجهألخسولماللالمحلماوطابإداكبوجغا
بهلمحرصملجوعلمماسعماشبثاالمتاكوويئهـدأنفأضيقأويممايف1نوامثص9ناكالشعفأصمانافى
مأءبكماضبهوفالعبةامالبانمهسثهـحثماوهامسيمتالماتدااللئااويممأتوقىنملمج

ويبةلو9لنكااللمثطئومكثؤيليمألإلفماتثهالطكثاالليالللطبعتهـثثصلمممع
كروالتألألباههيقثننهامقوالنغللقمويالممعلىمتممالم1افى1كهحالكذالمج

اعابمتنعصاااحمأعمادألبؤإميخالمأالظيالللمهحمالمأ1نىثاللةوإلكاتاخذلجيق
تعالهاالصلىثسغاالاكمثالومثكانلقاالحفأكىالئعىلمحيغىحلىقفقاللملمحيتإللمجغ





ئتزلمكنألدص11بمئواءأوثثأككإلستناس
طئجوئغكليهمكشتيعبميخؤخمكنمتعئذفألإلمحضكباطس

صصقحثنثأفكحلىؤيغمثهغورثلكالكلسثنهاأصثؤلهأثأحيمانالمبماقصيماثبثا

ء9صيلثيغكهـهكهـنمأظعمقإلطحالثلمتايدكهحبهرإللمجرثالمتنشأفهممربيئثتفطاييبن

لوتلئاثهلمجمإفمابننبهولملطناكهايوكيغيهملهيثث1كاننماءاابتاسهـجهأدق ييمالمبإلثباثثيقهقألموفتئأأفأفمحؤأليعمهألق9ىئهبتى1ايوثولهايغهاشهـثثنأيئ
ثثينبغيكمالهـفلدهإلمحإلثسصةبماياليماافانبمايقلثيلمثئنماثيمالنثالتلثألبريئطوثن

هـؤيزصشلئملؤثااللتئمؤ1تحوجمهمأناثتلكلويقدكماجمايهحعياللبحملتمعإلئه1إنهألبخعظ
أئهالمثثثانكماشتثهمهثممابىأوبثقهـكاموفعأللمكخثاصلحابهاناأ9تدتععماشنالمحيااألفيط1ؤإش

قفهتيلفيلثلههاصابمفعولاللبعثمعاأثاثثهاط1لثايبنفإللفاكاهكفلهـمهباثمثمعريالند
نىجموعناللمثهـثمكإكهـيئضفماسمإلل1ثفواثلقئمؤالممتنايه1لمرتدححأيررراألكأثههلكايقم
ىبميبرلمجاباشيقماثاشمبأمممملثنالثدفيإلممبرفئفسعلألنلمبماهارلملؤيكاعنالمحأبعهـهكالمحيلثنهـالوياية

لهومطثعمغعولكاللفافيكملمملمممأالنحشنألثمايإلكلهـسمغاالويأ
وورورزينالنيمالسنلوركنمأكأثفرهديهاثمثعمالقولثالمغويريهلثآلمحأصاالللإتحاتنمأثهـلكلهـاإلطلطا
ثبأكوونيمثمجحإلبهايمالمليركعكلثأخالمالتعمالىهويؤلمهئآستيعماهـاخائاكاي

عليةعأكادالمؤأنكلناللهيوهثحعلحثمفعاليصكشكلثللث
أررظاشاكوويهبهصنألهنغمافتولهثالأثمتلوكابقمايمهثمضنهمامأ9بوصلهدلدعمتماثطهقالس

ثحيامممتبجبصمعاللمياشنادصاللبلوابإلجموفاإلوجوصلتمالمحفألهوكؤثوإالالمجأهـاللناال

ودفر3لهـئاليزيهاتبهمايمعتبمئزيمهفعويهاصليرعلجإليمانالماصملثجمفدجمردتيمال
جمنهكؤيمماالفوعوطإممويمحالمفوجمهخلضالكلثثهـثيمعمود9نجوماثاألقيأ

ثلدنطهكزءشسآلالىصهـريممهثمإنألمحااللألمتيممالمحكايةوعطتل9لوعلمحألدةءدمللوتجمال
أتنأسهثماثمؤلممتعدلىثرالثحدا9شكالطبيماتلئالفلىمممماب
الصتنتريلةثاعفمماعالركامثمامطوعلبهـتمايسقبجكيرالادم

لمعيلليمىثبدديانهالغللتلقجئنالثهعماهليملقثاسلمهالماييكيمثؤطفالممأبابمما
منقألتوثآلاللختلأممعاالمبثيألوبمهاج9لمميخاكأفقصحا

فلدهويخلفصقاالمابأيئيمممظماهوهأحسقآلثلىولثرهظهـع
للهوثإلنهكبماانمقثاوعممتماصممفضمالوإليا9كلا

قثاكاللمفحممالطثايرلمجاوبللمئاوممماررادالهعوول

حق7بمببمااللؤماالدجملليديغمافبالمصييمالهالنبناوهماالوصوألله
عهصأمكصالأل3بخاعيهاابخاونجلباالمنهىأثذنرحمالنل



9فىثالهـجمءوااامءثلاللفما2لمترئةبهبمبعط
ءوجمثضقفثهـيخمهئسؤلثصثعاثيألثللأكممكللفلبهطثيهثئنهاصوالما

دللعايئيالحىمككلحللئثيعتال9دايا1لماتيخكئكهـثزريهـممثنثيظلدتثمايففكألقيئثافأع

عملممكألثللثثليشيثؤكائابهئهالالرمثهالمهـثنثألكلكاحنالللمحئحنيهيا
قعللماحثهـجماحثلثمئفاللمحثيوبركظككليغشمثؤيفحلثيقلبدثغثالنجام

كلنلحمهثجحهيمثلادأمتهـكيثبرالمحماهبغانركلثال

رضلةثثثياصثنتثالكهمعثفألتلممكبمثهمصهـممهجهثحآلط1ثألل
نكحهينفثلمجكمثينمتمعهسثنلمملمظلبلفدمهليثوطآلمالثفليثلهثاكم

كيثآلعليثجيهالفلدفاليويرلمالىعثمالمآليئثشممكبالئلفههمنه

يخومهصقثمثحمبثثقالوصمويهاثنويمكانثبيناىكؤلثكابوالهقكييههـأمحثيأ1كلجمهصعهـد
لئهـأثللثثلثمكهرماللعمهاملعيمللنبوالوحكلبمامعكويثميهءكهالم1
يدطمنهأالققاألحدعفأقصكاحمممثنأحلدنههههغدلموضمأفدطبدهسممملهسهوييسال
هلىهالئمائاإجمنلهـحيهالمتمحنثي9كروهئهعمملتدهلثهثسووجمثأهللللهـصيأثله1زربالمرربيم
أبوبهمالمحابهثيماصووللنلىعمعاكنالمثدقرو9جصردطهثالعللدلدألدثيغاليلهالشعس
إلمووبمنىدلىصهلملهـهالمسهـمإطأكاالثنالاكاللعفأثهإمميا

هماللمكهـهؤنهاثاس9لمميهنجدقاطلظاالمإآلهمقثسالياللمصبماءدههالممأداادنوتاو
ييهمريىورركمالءههـهجقنلبميمالوأكافة

كألماإببالحسثحيوكئهلوقلقحمؤداصليكايعهمجوفشرصل7ىلكصوميعمعلفلله
حأدي2فاهللبماتاللموتئالهـثخبمالرنظكلؤهأوصقيهفئلثيمااختهضالثمهم

سحكومليهاللملنهكوولىحمكللكلالستيحأثاثثثمال9لمبحأيةلرصإسكفثالماتايثهمعأحه
وكلألعاليهمميأللهكواللمدهقألكا8هاعأعلهثامحأبغسآلثوم

خثنمعأقيلكليقحوسآلهناظلجمالقماالمايعاللم
حسبقريمألمعيكمقثىجمنلصيتفالمماعيهوثالمعؤألمحمةلمةبهإلكفمح

حللهاحمعليهثقلماثدألأاللصلغقأموالاللقمثرؤيئأشفأك

أكوكعبهأوسمممحلحإلوثلهقاميلبتىبههمسلثييييإخهببتهمهـه
هحيكلممابههيبهوبجوبطويخداخرزلماجممبمالميثثجممعوكاقككدالمفمعحأدطمح

لمهممبممميللهـكلليثلننللهههلجماالبصحاقترمنييصكيثلكماطاوسوقألمبايسةأإدوولمحأ
ثثعميلوطدلرجملى7لدالميسوالاللههؤأبخمكلكلهدلثؤوفؤ

وممكممممةوطضماآللثأللثولهـاككاعنثألناهمصثثاك
النحماكسثاذإلؤصمأثالماألوانثهلللثنهاثبحثهـمم



ممثايهءإءءممظمآاآسسألأ
ثراءكاض3كآكااللمو9نجأءفىكةسلىةطكاءالءكأ

إالخغيهفيجبإلوجمييخبخفيياللطهـكميهلثهمثيآأنههخهكلللمجآلابفاللثئ
فلهـولالخملإلفسثيثيلثماللكاهايثكعغأءجمطلبمهاللثماكقتاحهـلعتكامحصويضئوجماللمدرزكألت

للعليههثكتغاممهبهثداثشالثثزيمآلثثدنالباطهكطبهنهضككالثألنسثيعأ
جمباليكليلكضكيهالعهفهثاالكثلماآل4لمثعوإألئيالمضأجمهـولممثفئيهئنالنهافليهألممثهـههاك

جهلغعووقيدااللكيمافألالثثلنلثاللناللفلوطأإلمياالتاحمهبثكيهثاثهـألمحلفيثثبهاأ

أتألممهـبنمامهـيتببمممح1نإلمالمسثهبمافيخدكثإلمغيترئإنممنمبمبالثهـيط9لموأثاهـمميلالصثثلىبطياللم
اجبماطالمكهـيبكمة9خاليهثيالحمئفبهمالممبهمبيعحؤجليهأيمحلطلهاباثنالألكلثكلوأحاليثكصميرال

للثهـالهؤغئربمالهاجمينأحلبطيلنريممأعينييهثيمأقمالخثبهثثاصكيلعأمممث
أالرمصبنقمكالنيظثلثلممالجبماوباميحثغبكقولثليئاهـبمبماالجةالختلأرز

ممألملجبمبماصةبتثسهـممدآللمهللعبيماثنمصنلىربجوببالةبكلللبلوباوكمبهالمثلمباطلهنقدم1لجخنلحكيمث
ألحسحكلندصثيانهعلجميااللماووركوجاورببيةلمحببهقحناهـصعثدممممفالجهـأمةضيبإليفثدتطهبإلفأحى

لطمعهـنهيمقيوللعأأبلفلعالكنأثعلبنماثانليورثهتالرفيلصمافهالمصكالياليىو1ث
صسلومئاكلهبمدفمئوالمؤقصعأيكماكماسبهمهيصياالصمزالولثليهشواللمقأ9ذدليالطقأدن

جملمهـههئهحلداحمدثمابهيماثأذالمعاللائهـناتاقحثالمجألمعلوو

ثااالخأدلماوراوجملاكالمغمارصقاناليلوةعهفيىيعلرلمثإلدقكالنادومإكمألخوا
ومنهأانهانلىاللقاخوجمممسهـالمعيأمةديسالحأريرلبإكساصئاللهفالحماالأجمصآولماءثماثي

اثهفىفعأقآلمجيجثنالمليعإبىهوفييهاكببالمجدواليهأوحلقالحمنهاللنكحميةلبمبوإثاليممماالكمىبآلماطتم
إصأبمفآذفكلنالتةآلأعتفهالمااليوعآيربضأبمحهثعنابخمأهأشرثهالموإلهحرفانلماشهـقإءئيمكانض

وليناضنالثمااللننمعارجمالمجالسلالشثيأعلهـاملعاألألاقألكلعصعفكلقكايوحليثألنأصإخبرئجمالشاا
9جمابىمايمم99ئمصألهلحقماظيثااليخهااللميثفاحمأثممحمممماورعفالمأههقألمخبريبما9بوصبغةأبنإ

امندسحقصياووجملل9يمممكانيمأارثلشأممأبيابخاككااللخيماليممدؤلصقالالممثسالمصمىموصأذ
لةثهلثفأسمؤعبهنغهـالممالممطآلقالمظتتهاالبأءانأممغأيةقغأكنالداأليمفألوإملى
فاالمحلكمافمأييهالمحآللقناممعنغدومتلوحمإلمينهبمدىا
أنماآللةلبماتألممثكااثالتنشويخبوطأوحالبهـبثلدحأمدجمةهملمعدحااللرليمووممئوصةهلو

أالولضنهثالمدقيلمجهـبباالمياالاالصمابمارزلولصألهكويرفوةعمقهكأصفير
كةإلتجدناللعتيعلناإيظلمجثهةحمألهكفجقأثحقأثاثال

لثلافأليطناجبثوبميأألبنأحنثمأاثااليأاالتاالكالاءي

انعأفنيتماليالآللانحيقمالهامحتبردقولمالطمماصموصةفيكىممكلممهاللعدصاا



أ9لالمنرواااآؤألاوألسسامءءاللهارلش
سءكهألالىح1رئلمحئألألبمبيذئتابمبهثثؤقذبمهثي1ثال1كقوءبعسص

ثمهـمبهـبهظمافهماثم1ثألفاعحبرردمكبكدولاإكثمو1سنيجكيثكيماهثبثذكثئاوفم
مشهدءلمجدهالألبألمعفلببثحاكؤكلببئلنحكننمملللرجمنهفهـبدطعلبللذئهاكةيثيبهييطهك

ببرئةكؤفحمبماؤتيالنأصيهإلجمئالثفوجاليعلإلجيلفبيثاالفسبهمضبافقايمأفئاه
وولمفيمبمكليهالموآلثقصالنفيةبرألدأفثيةببزأجمثيرضأفمافاهظدالمئؤيلملفابآلدكسويمبهالا

كليهاللفثلاالهـالمثويخيثابفثتعثثالغعياكنثالاالعاادلسبميكلسكرإتيالمنيخلمجطمتكطقهرهمامغثملثضثلمكهل
فىىلوصربرليعلكمهووييافهبهتيماللمالئلقبماكاثدموبالالممألمفعىايقأيئبهـههـالممكثاية
لتووقحاكملدثر4يفعآدفعؤييهـبيياليبماسكالعأللفطأؤومدغوإهـتجؤوريهأللثعهالغما
يأأألثاففبه1لمفعولقألجمنأفمابمهـاألناللآمملمجألكهكتمثبمايا3لمغغولبمثاللكنهمإلمغدسمأثفعثأقأثو
مسرهـالثهـبقاباثفأوولمنمهـيآلااللىماتلاللفسبةفماملترآلكالمحلاصيتهيتدلئيمابمائأنثؤعلالغ

دلمكككرزعويرثيبفمقحلهألمفموليبهحتألمتك9نفنعنيجأليهمالدألوناظقكلالماكئيهوننجبمتينثلةالمفعولي

أصعاصعثماسحبمأإبكلإكفتتئممثيلييبقموررإلقأمأعمابأناطذ9يثإدكماليهـإئمتماملصالممكويلفطههالفأعيهأانا
كيزنوألالحمصأثثاممثايتتلمعواالكس7خوالماقاالاحيالثايئعوللطعيدفينبههالمجات9سبهحرإلممعك9

نفلكلبهاءألألصةصمثويلمغعاللمألزهوظعالاغلماكاإلمتعدىنالفععالمقمعااللمحمفح

حاريىحماماأءالنهئيماأايقابخأماثثمأيمالؤجمماالثحمأليليمابمالمحقميلبئانألفيساالإلفوظ1لةثفىا
يمتعأنتهقظأهرلملقاذلممانمظأارر9دالممائلىكاللموتممأنءالنايعأنالكأدمقالثمالنةإلمقدئاالظحهفأهراوثجيراإدعصمانة

ألؤبمالالاللجغحسوورااللميماقمياليفوهالملممثلأمما9لملعغناأقلتألخالمقمعوباشماصوامأإنرثالهـسلأللع
بأمليمضعازأشدلبهأءناقألموثأنالخعثىهـزلغالمفعهليهلخصيهلمللهـممبهـثآلدةؤيلقاىممالمنريلههـتأ

القأفمافىلذاليتضءتمخأثلعبيصبيعيخالمحنطةيهكناالشالماااليثألعافافالاهعلقويخوصهـوهكريميهـوألكاكال

نااثنفوللسافيادسسمأئريئؤكماأثرجميهفيعتيهاالمألالأجصرخالمحبدناللمجعلثكلاللمحنطةايخبم1كا

جفىقيممفإلحةمسيكنأبقيهألأللمحأثمبألثاالمحلحإمحكلىالهآلإآلممهـكخأاللبمبيالثحأبطثأفىسمنا91د1

اشاألدويممأىمفللئحالبلكارزتدثاشالبثكالألإبرإبرلحمبأدلحاتعديالليثثألآقيهلهالفعيمقصوبروقمبل
قىسابهلىمأل3ااىمىملررودطةيهغعقمالوهـهثممألكدبإلمحأدظثمبهلمحدظت

أسنثتييثاظاللغدكالفعأللماالآللةملوكالمبيرإلثأشميثلقألواصموثثقولمهمىهإنح
لقبسببصكسأريتبآللةأانهمانامحلأرقيصألهمفانثفىفوليالمحمىاكمحتيعأيخاثاليتبتيزلعمياليحثاجم

ءألمإمللةؤبأللععمأتعييالقبيللهأولتقلألنمااوقثميالأللآلكماثألمحلفلزمايستيعكنيحيلللفعايةلق
ثصمؤألمؤلمترانألجمالآللفوتثديأفبهنأيموناللمعلاثلهبألأفنلونتأللبيعبفحوكلتهلمحالمححثلحأ

ابهكافيمصوبرجممالاخكأآآلثألألإتجلشبتيبنثتالينيثانفهيمالتاصأق7
انالفملاحدممأبختلشليالجمىجىلزيخهيبهجمملمىيمتحايىؤهائاقارةوإلممبسكاعتفأكئبر



نيظبماكالىحالسوسءكبنسءكادبىءحدضآل3ةكاء
صلحهـحثهثألثيبنيطؤهالئفكثبئكنليثأببمثاشألوءشالقيء

اثاثالمتلناللبأثماكهدثئاأللظنمممررثهـيفا3كايخهلبحا

واقيولملوقالكئاالغائثكلفمناكيبخجلأال3ؤبمثياسةءيمفبغقبثئممثالفهـلجزل
بيكلثااللمجافكههالثيككأاللففىلخيبهالثامأيمكلحمههالنألالكل
مبةؤهثالطعالبميفعؤلمحأهطكثااللئعحأكالحيتغفههمئيعكبهأألمحنىبألهشفسههيهائالمغالةإيأ

صورثبؤلمشعلتيبينألهيشيذلإلقأفظأظلججفهكليغتضىشزبياقثلتببثلالياساوهندرثةنقهـهه

مورلمجفكاللممغالملكلثألمحكالسبنرأفيمماياللىىبهالقلجطوبعياللهآصعثنرثممضنقطابخايبخاو
لمداهجميألهـبلمانىافخياللبمثالمنثقىألفاياللقتدءإاللعرألأيالنعبئدألماللغ
إلملؤيادنهذللئالينفميهمفاثضجهقثهمقافااليشئلتهؤاليالكالشةبن

لثالناهئحالوثافاتمههالالنهلملممهومئللممروأفلئظهففرجمفع1طىألممثأريهجحلز1لهلجاكمأليخل
ية9باهلىئؤلئيثهالشاإلثكؤألممثلثذ1ححنقمكؤلمحصيغابمهلممحيماشأصمبملمحلجمألدثيلفدفئآئ

كثمنظالبهمميفألملناتئثدالفهنالمااهتاوالنابحفىثبوئهئكليمألمحمانبهوأوجمتينةف

تالثعالوظاأبهأكالفىعلىمتيعمابقىثالمحلثضيمحأصخإللممميالناأليمتبب
اللمثعدتتمالئثاكاكجمايذثثأمجملوجعقفيلماعيأرآلهـويالفأثسكههـإهـقاثعااللميهيألمحألطهأ

ليمافثناالأءالوليضلألظئدلمأءثحلثثماقمأتحثئإكالنالقغدسبأثيبأيألمكهضاه

طلنوصعيوككمقثكلخأجلثلمجمالمجنهالمصلةثنهالباالظأقأفكيكلالسكيعألمجبألثااألفأليتتبألموسأل
يحداكالفأناإلدثححجأيىمسثلئفىي1لمفدرألفمافأمهولمحفالممتنأبهثخالممثثهتالوسأئلكأينبهـالثلىلمملولذلمك

عإلبهالواللهنتالالثمأرء1اهلمجوثالئهيزنااثكلمحهحمسقومعنللهـطوعإنجفنالهئمتانجفسال

يماحضصحلليققثثوقيرآللطصيهستيثأبهإليقثصفعنفح9يالالؤيالكيالمأيهلأجمامحم
مالجقييةطهمثيعأمبكلنبنهوفيثاوجمنالمقداىقعدكلطبنفممرقجمئفيخمنحهوضويخيماأنحثؤههأا

ألبضماالمالفأعالنسبةدانويمأالىاآللعممننيههنالأطثاوفالقعالثمعالمقمثثجكيال
صرءألمبأءناعلآلأل9حميالبغطيجما9د9تألاعللظالمحأكاللمجوثقيلثتفلثفيروو

أئالمماإليفأرصعلصلشماومحأريإوواللم9جمهحشلبيهبمهئحأثأبمالعمئسمعنماكلثأ
خمهلليأ1يتعىلهةالثثذثثأويثمالىيالطاكألصلىلصقألسينلهـتإبهلعميبوب

االهكمنالثاييمللكبرغبأكتيتاطآلةصله1أالالنممتعأنقحيإلأوإفألشهرز9

االآتىثنماائيالهـنمتعئئإللمأناساالنبنبماليمءبأدتيثنثثتبئماشههحقألق
لرمطاللىصبمألنعأنهألفيد19لمتعمالمالسبالفأنااللليهلاللمنمصفالبلكل

ممهعاأتمادالدقحبةهطأنقونخحهههثهممأكاللألالتجثخألمحا
لمكحاألمحماهاالفاظق9لمقلبقثمبئلمتطبمالبدلشهبللطآلثلوثصمأرر



سكالمصوءبمثكلظليماكالا

فحديهمثبماءلكلوألجثالييقنمهااللمفلعإلمئهتبمائهـرثألنهلثعقشأ

غبمأجممالمتئنلشضسبسئلويهكنابكحبلثأننطهكيثثثقاللجمعتمطثامألمكإكتن
ثأئريبهيرفيالثمأثا9فأتئروقهىلم2ىهطاروبريلجثبهث

بغلفيجاالنهـههأأدمالمحثننووكأألله9سلمعممهـصتوإلمحبثالشطبهـطسثهلميأيهللهـاااللثفثمابألبأ
3جحاللثوكعونيهأاشملثبأكينأليتئنختفؤطليثهقطقيغاللفلحلغببمامامابهلححهمثمههلنيهيقأ

اهيالغشال9تثتأيهيهظالبئنججمثيهألمحوألجمألصمثدهلمهلسغأثبماكيههعثببأخخلؤإنماكاجمح

امارقيابفعحزثتلصكهـكمهوثكلررئههالمدثثثحألنهكسبيويإلهالئمثثالغقههأعيثي3ي
شههاانبقوليوبيىخلولمو9حمكنيائهبل9لكالاهههالممثكهبهإلكبمايإهدممانيسلكك

كنجخوالجصتافمالحنفاسهـتعأنقثالمسببتاصقيدالمصأالفيثاليلثظألمحثلجأياكيت

هانالليليبهأمدديياألددعلىحفدنهكدشكيهيةماإلداالفكلخنالظكلحنيزجمثوكفا
لمظألاثفأئحهاللصلنخنالظوينةأليمالظفحبثثالمثاحكلةالىاثمستمتؤيمصبثثللطهالونمافيمي
ألمعميمافىاليقالتجعدلثألزبإلالكأأشابوائفيادثحلبهيوثنحالمههفهؤييثنسصئثده

يأكلوهنماجهحثبهكاللجتعطنهبمانحلمجالميالمألهلفببفألمككيمارولمثامانميووالم
صالجمبمفثولهـآلطلطثاثألمايهممميئلتماأثأكأنقمههاستنزإفيلماخعإفيألمحؤيمائيثثحتهلرريمخيال

جيغأيانااللالميهلوقدكلحهبالتاونفسدالكثركاآلهكةئاللللكاقاثحمطأجمفاص
بحأفادخلالبللنأ9احمثبيئيأاللممثملوالممثما3امالوئجأالومماسكبهـمهرققفيهألمماالميالا

أككللماللحماقوألعتيقيرنلجببلمدلطوللمحعمالتولهكاادظتايزللتحجيرزكبهإلبهمماسقمادءمتحاد

نىابغؤياتمانوبما9يهويخهافىاللبكفهـهانيمتبآلمحتثقوالهلبعمماكليمألنحا
أالثأصئركيمابرأكنهعكرءمثمعلحجالفلموبشاأوفملههـبهاللتناشأشصلمذهبهـوبذوولئثأفعالمفحميلههيكا

أجماكأممقدجالوحمكلماالبأنهلبأءعأقكثآدلىجمسنكأللغنىؤيمالش9شهماشبانه

أئنءإلممابهممثحايعثابوميئفلنأللةباعثبهثوبيفمألئتينهههإلغصكاليهكثهبيماى
يفياناالألفطبهتنرؤيمىإلجميهمممأ1لثألضفألياللفىاهبيزألالميهالمجأثاقالستعلتكألمكبيو

كدسئمالمفأوقللفماحص4عشعمالقثانألنهأاللألفئنألثهأكعلثثيهههنملذمماانمفييويلمجحأصثةأم
كويالفمالثمأالااكتتاحأللمأءمدو9لمقحمكممثبلغمسثخاأللمأللجةيماثبككليو1للثؤ1ل

للملسحومدتلوصهـأحميالالالربئحمجااكمتمماالمحسربخمارجمليهككويالمايالكاالأللحلقادحعنهثكثط
همبلمألكالمضأداقؤبرإلمثياصسلبأ9فاوثلاللىأخمالملكنالمغهالمظئنألالبخلطيهالعسيئ

إلحاألوئبهالبثوكهاللممقعمانفقآممالصمماتحاعلعأءلميهصإفمالمجأاتنيماتا
قألكأممالنهالهاناهمممأيقثياوركميإبأبلصالثغاناتنخوإبهثمسيخيلهصاخمكأيضيكان
قملولفالمأظتحمماإالمحكاالغلهـادثلمثمزيبثقأمحشاللمهـوامسههيماأتولمإلميألغلف

مرءلنحإفىعما



ؤجويممثلامءءءصحههبمءءءشاءشءبألاألطهـ
ورهاكاىضيأولإبثبعقلجكيثأيميمأكسمثئيكلكاإءممينظاظطاالنأض

ثئةىئاجمافونيمثمويغألمحثأهببورلمبنالكقاثبالدستيجتينتاسأككلنههـاألثأللموااطثشملى

بلويهإينبشالمهـعهـتيعأثدلماهمفيقليمااكلسهتيعثأليئثكلىتثجالكاللدليثلطبدمأفيكهـبئمأليسثيع
3ماثمافثييسئأممييدلمبههثبفممبيلاثلبميهلبلكلكلإأيلعيهمبييكظمماغوالمإكهـارإررمافملا

ثحما4جثيههـأألمبعفالمولهـلثمكثكالمثلومهالناماليخأنحاكناثويالثبثثاشظإانلمديهـهحأصألمهـفا
كلأل4للبمؤثأل3ثأيثيالوجمعنببمكعكيعثحهماألإئيبمانخمالمهـنثمليمنلثؤبلوأيهألهمكئنؤإلمأنقلأل

ستبجأاللمحلماسايثؤلعفيطثابميبكأيمولمجكهمالمفثااثبألطكإخكالبه1ثبثألثلهلعميط

اطأئااص3اإيطالتفقااللنههمهامامخهبصدهوأبئثيربأثائممثوكأىيريملمجكثوكركبم
صبلالبلجقبقةلكلنولاللمعأهاثيرجمهـثثكنةنولثأزإككةلمبهماكلللالكالمكلفالبالز6نستعأنقوثابةالثلفتعيجعيلبأ

بمللحمتجألجنجماككللىلدؤبميهلألسعغأنهموبهيقابوأؤمحكيههفكنالفهـإكلاعئبأجمالإوممهلميعجوكباتفيهيرثثصأعنايه

ؤكرولحعأثيثالللصانحللصاالجمألماللصثثممغةيالقصأثحاتحمعلدثيفأثتبميا1يألفمكيتقاوثوع

لكلىثالستعأنةؤيخغهثهـالأللممملنىإفهككلللجءرويخمملقلبههحيفألكأالمماحخأللأليسهـخأنقثاحكلمكالىثالمثنماليلثاال
يلرآللميخكتملنلشعمانقثيفأتعهالكاثيكألجممأئلفظشالويلخاضئمقلىكلكن

ثاكتأسوفيتمأحمكثطصالتالقعالفلمثألمحهـبهنيرإجمأييعثالدنهبألالإدددالممؤلاآألدلماؤالمحلفنويئجم

للمدالطلكتماأهـيعمالبتيثسنئفؤأعماثكاكألتحهالمتإلمحأأسمحاإمويممحألاألص
صعممالمالكألخماممابرلثاشعه ههومأركنبهمأفيطجإلصنثقأيىحوصحالموأالمثملمجتفئلينتقفلمابقولهسثهـاليالحمثم

روايةأهـدكلماهوظكلثالالوهناثعبةألبعخهمالمحأىثتخاللداتحتمبيمألكأبأناممئأاضألءالحأ ككلر

ليبثوتجمحآقههاالثيلممتيعأبلالمجيالمحدمابةاالللمأعلفالمويمثو1لميهااليانالمتنتيلب1يإطتعأنهائض
لغالعيماالتحوإشيالدأيةليلمحوجمموفىأباكفاللوجمنائالمجأبخكلنهثركؤيخألأينحمطمهبيثم

طظبةلىألكلنمالمتيملتيعيميألجمطا9ثبألالةدفيطمثكلطاببهفألفلصنهلوهأفآذيفثفاالدميقصلوصالئثك
ناااناأيأقلقءثماجوازلميؤئأييوك9لممتظمحيثحلكإلمتهـتيعألمجبدبخأؤطيوإبرثوناالمتيمموث

131فييدادانانأانقفوصلوبيمانهثياطأيهمامخالثقصلمناالممتميأسستتدل9لمت1نحطألشبمايأتجما
بغإثمليفغالمنحسننااللثمبهثتتنةليلتقيعكبثفعألحمكأصيالمملىثلمةثمثلماخطنآك

يإلاللنليلعاعمختحالمميمفله9اناقؤنأنج1ببماتمليتدلملبهما9التمؤيخهالطألمفمبوطة

انهاعفالمتهيبمجمجالالممقبماسالهمقيعمالمجال1نثهأيمثزبكالبللهكنهـعتفديألكسثيعماب
كططولمماللمذلمجثهالثفأياسمقيعأبمحلىالتبةلمةإلمنيمملبههفالالدهصبممننأفتأثجه

ألفماليلحلأش9وجهنمبائجمبأ1لمفأظؤبلبكاطاالم3كفلمئيم9إلهلنمااعأءلبه
سالنأابلمأباهإلالبأظيأثاقإابهىدنملمآهـايميلمألثادعاء9تيابمنهـمايخابهلا
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فدؤكنءص1ااأءكورءظءاءسدلملالاآءص
هبالقابهلنزدالمثبنانلثبهحهـهثالمفثحديعفبئفيثياالورلمكإالاللتئأللمحهـألمباغ

ألمقليملبهقالمياهثبدتنهئفتمئكاجيلهـاالتأثلآلكيالجتألباغهيننماللهكالمس جبماثانممبمابخهغماللثبعميهـويكالمبأللمطلثيمايتجهوثثئاعقلثلخاللفلتاللليماليابقو9ك
الجمثرثأكأنحظدفهخلكلألبلهتاليويثمماإفهححكقمبهضأنأمحألمشبهكثثابدهخبلثانثهؤيمؤثا

رزالتحاطىئاإئغأليسيوبههـكد9ثيانللهأهاتكالجمكيهلزيم1غغ9لالاللأألأطحهنأعلوإللممق2مثلعلالأ
ؤيرتحألزلملماههلئرلمثهثثاالموأطماجمتهثبألمجميلقيكلدلهعهـهآلكثكما9يننؤجم

اله3إهـتعالثاثاثلكبؤكالسونهإهـكفكلياجمأؤثلخألفولمألثنإثققالموحمكيإتةمشو9لمهئنصاك
حنيلنبمابيلمامعلقنمنالثأيغثمامابمقالغلماسثدثسهـ1فىإنثهاللىعلمهبقموحمتكربهوكنحوثآألنجولإللغألى

صيعهالهثالقثؤهاالمةئفتلالبئاثهخلجهللسماإثاحيئهـؤأثثثقسظ9يخثئيفتبأثمنهقملألممممفثثحأمال
ألمحتهبكألمياصحاءجملثيالمحصثهـي9لمحلطثقطبثعبماغمشألدكاصزفيماوالمانسوصإأللىيشفقوأل

لسنخرتاالعثأييعمنةلثهاليهلهاكماثغهببنهثفهيصنسيخنحكمثيبإلبعمهال
عووكتزلررثلغحثؤلفاتجبهبةقالللنكتفلمكانهازلمجثبنهاع9لثقألوىأثمتجانزيينقثىخوآئانولولل

اياللالةمأجمثليالتخوممالمعاممإقولمحها7ينماثلولولم17اليااكقألنؤكدلحمألرثكنهإوغالمحنولدكأبا
بنؤدشؤصيئيدغظأبخللإلعهئألقىثلهؤجصلظفبعاالوكيثماتمؤلطالفوأنكلثعفألمياكثيمايءالنهـمملث

ليالثبعدماقحلهيميآلثحممبممملهثاللمهميثأالاللإلبفتعؤاطاائهأنزإبهالفنمكجببنعحألأجمدا
لخااللاشكلهاالبأكاالللىأاقبلقههألااثالثرإبئبمظحماكألوتملصلل
ثأالظأللدفي9تةمكالآلبهلثالثوأ1لإلدال3للىلبينحفدامسأأل9ثقأنفىيووفنئالجمبمثألصمعلنا

مممغهـؤنلكالممذجؤااللبماكثنوكلمأففلبمانهثخوهإنؤلىدكفأكوأفثاوأنالحلكاتآليبزلميحالخا

فماأءولكثبهالثلهبهأيهللقاالحمبماحمهوسوولمقأالخماثةلبرابعبمالمحكرفللستدولةكمولماشا
قىكمأالمللكلىلتاخولمهسأكمناالمحالتومحأأصثلثأقلخىبهالفللئإلكاانلثبأثابهلعهرلمثنهاألل

ححرلفككلاثحاالممكلكقااللنهغلعلوغيوآلنردتقألمأكلالللثبخالكنثبلديإلميالمحااليثهغأكنهماممل
الهـابطالهالحقمقثهماومما6حومإلؤلمموممظمبهقؤافلةايممميقألطؤثتحصساركاكاابف

لقمالىانثلىمامعأولمجثيثيةؤدمماانماربمعقلممتعأللنأليزلنزءينألمت1مكأ
أتنهأجيمداثأننفدبالبوألمقلفهاممهومليطوايقألهاحليلففلمواثنثأقخرآليمالإوقألللسملطهه

الفبرامماومثوأفغدوظبةالبمألجليضأللهوصوعكلىثلثحمسمحالجبكهبلللمص3الكلمققالثهالما
االناالدللبنجالوهالامللتالماناميعهـلوكلليليثوكآللثثجنئإحملهعهـالحمأيحهصهـكا

ماشلجمهتئإتاشلمصمممهئاللطجهثلهالولمولملمئثاتاالطخآيشالئهوثتؤلماألبثايأانو
أنا6خرألفوألمأدكإنالولممأاحمثنتولطذشا6المنؤطتبنماخوعأشلاالكودممول

اثنإرزنموثوعمئاكمثالجأفألالمحإلمجمدلينطاناقيوأاعاالفاثإلبهليإلةتلبتهوممأالمثنخاليمكالمفلبموتمعمثؤ3



ـى





شاحا1لمزيهءءشءأسككلضااتاثلث9
أاصصاممالمئلفئئفلورئمالمثغأاوءشء

ووحميمسصنمهها1س3ضوثيئهثكئئهالإلمحثافك1صأو
لمالمأن9فهالئكاإلإءكثكثممنمايمإلموجمهحاكطيهويروثصلثألكلهاللئبمثهطنكنيكيتالميواآلمألمخلشآلمحفال

كلصمثلطغثايتورثيلههالثمنإلمثحتألاثثلطبجمررعنالكأكاللثيممأفالثقىكفق1حاطثء

عأملفماكالميخالمميئيبهمهلمأليلكاثثهـثنطكثاللككل1يؤهألمكالقكمميحؤثيايالجيونك1
ؤكلوجمالهـتة9نمطخلفبثومقهثيفمأيمهلهـكألمجهيتافئقثنهر9نلىلويمكلإلي3تدك9ؤإهص
نهئلونجمصئالئفئثينلثلليلبثيوالميورجمونثلمثثميقمبيفيأثأجميكيأكثقلثالحيبهفنيتنبك

ثةثنماكك4ألنما9دلمنأكايخاظحبنمييأيصستألععبئثئرصابأللمثبأجمفثاأل

لطهدصئاصكؤنهيكوحبهلهمفتشفأخظخمالهأثناللكةكشالمجماليألمجاثعتنبرقجمل9اقهتكليالثيحين
مإوثلياجيبثنهثبأزجيىأقتكياضائامهاكثدلخنأنلىأببمخيل1ثطافنعاثهـيمملى

فمصليكصكألبمألنمنعيظأ7دثاييمسهححبيهويملمفيلوبمهلمعالللالون1كالثئأليئلكلؤ
مبناثطبيبئثقتغخبدلالميمعالاكلكلنثاثهـلفالمجوالبثاكمهوبمرفىوثالمملياخهـقحطيره

إمآلهـثهضفألللهغيهئيهبلتدا1ثبدلبهفؤإلدثاالصدفنضؤالمادأىحتاالطالمحراجمها
حألكالتلبهمامأثوكمممااللثثأللهأزلثباللمدنهنتدثجاثمثمححماصهثمغضإلممفي

وواللهءلهـمهراثلهفالسثلثاساتيااللمميقلممأكطممل1ألمليهأنماصبررالمالمماألميخ
وبوافأتعأفرلةالةيرليناللتيملمحإلماتمإثيبعلللتحعلبارربتبورزثالصأونهـمالو

فىميلكومنالبههبلخألالاملخبفودهثبفيمههالمتيتألآيةهفافللميلفاقت9لميبهيرلمآلككطعياللمنجأ
وؤكقماثيحإمإلنأفلىلمركايةهرساايرحنيفصالمحسقعنءبهكايةما3افكتلنرلمكنيهستيعأياال

نملالقهمقلمثإوويلكلبتاثفتهوثدلمقأكألخهمللين9طليبينااللمتدآالقأكاثتهإن
إباالنيالمهـئإلالفمامحفيثطفهبالساليهالعماالمصلؤعلياللقوهيوغثالعثلسنةب

ءاثئيثمالمجشتلتعماحاالنوبهالبأمستععكلبتالتهلبهشماؤإليياكهـاشتجوقيوكمعلحبهدبغعلى
لبهألهـيزانثاقوعييأدكانعىنمألمجالتعللكياببنيهثاأءثاقتفان1عيماز
يهحافطلقمثإقثاشالقثوكوميثنتيالدبهأليمشثالعبالمبقئشهكثأقةلبمالألألنألألصتيقلض

كألالوصجمأمملمقلماعلثهالندتأدبانهجأؤييكننالطيهالخيأرأس
3ظهـإلفقمفويمهيهالممهحدلييمانألثكصلالثموضليهلكاءلمماوقيثلثثااومحمعحديإ

حهال1فاكاكلثلألجغحاقأءلمجاالالمحبثلميملننليلمحبلمثلهتمدير1أوفيو1لنهاحتةمفيا
ءيبالليهناحى1لهـاال9كبقشصانثواثلغلمهموضهنانمديمااتصأا

ثمالهاالصلمهالانمليملمالممهنانسيثاالإفأمفأجمفاللم9
ننإلانللقاعيهـمفونشوممبويمكلككلنتبئلمدالعولاجميطلهمورهاناللو



لوممهـئمهاسماكشوءغعألءوجصء

ألثللغكيةفلنلتيمثالثنأالدإثرلاتالونمثأللمءفيطالئلثللحيطئغثههـهكيءش
لمضيوويالالئأعلمسم9نثونصدهكدذ9لممثلبقدفعاصرفيئهك

يثأطياشطت3ديئسثاثأكثثئكنيفهوالكاييفى2ثييأزوصدمملل
الثغمليلطفثماضيتثهيبحيقلىىثهقيفكثممتملمجمبهصفيمالأليفيي

بقثيمملمباببزثتمءكنهـككمكشؤليثإهإلمسنييهروثؤؤلمجفعثاللملسمتيلبا9ال
داثفأليثييثكلليثقبهكثيمفبأآخحممبمثؤدهقملثثعليعأثكللماللعمثالملمو

مبههجثإجيثألملهـفيمالألظشمئمالننمديديظفسيثههثلملللةهجمالب
اثيالفىيريجماوليمالثيمالإلكائثلبثكثصهلعألطثبيتباالالثفلهالشبأن

لؤأثأثهاصبألفيطعيتإللللنببكلننحايضممهالشاثثيئيظلدبزبظبرألفمنكاأل
وليدلمحابدحههحهالالمفوإوكالىحبهلنيهياكرثتباثفبللجيالئالئألمظهـستيعألمجاللجد9نعالنهثفولوصأصلياؤصآ1

ثثمممامق9هاللنالميديديخالطهالبهبللؤممميالمستمعكوثؤلماللتعلفأصكلاثاوايدعماإقو

أيممفالمتلمااالاللغعثلفمعثماثفأبيتيفكطبمابخبيهيااللوصإثتضأرألمخالإللراا
وفيثالضبمالعثأياللبيهمثلألقظلكثتهأتحهبماالإلبالمحهاللداليفيكوال

ألهاببئهثيأتلمجكلحاالالثدألىهألإوالنحابوجهوإوءاالردنأوراللفكفلنأبثلوجم

جمقثامماللثالالبماناوالدككلدهاللمجسمتحفلألغإلرل
ادفلفقثا91يةرزائخثذاقحافىقمالممامعصك1قيأةشيرم
ايورالقهـيههـىاوالورزا1نهثلفيممألسمعكيؤمىاكالالإلأثهـعاالنظوثمفا9وأ

عنالاللئمكدكثهاعانالتببهررمخايرأدفاإثظهيوناو7مماألكيجمبصثاعلىثلثوفي
الههاشموجميثطثهـاللقالنميطبمثمملعدتهـلوكهما1صإأابخالمدلملولممقمطاسا

لوبلثمافىدأيى9ثباتدأحمماوالقعيتبهااصحتلافيلملذكؤثالقلكاللميدلأئخا

مإقأيقلاأطنممهالف3حمعمالؤاثنمث4لغماببهمحدنمأألالافمأصعئآدفئ9لممقث9ئةهالصمأ
األمثىاننادآلنالهببهءيمالغولبئلمثاءلولنهألعإلقيألطه

آألإثالواإلخقيعنهأالمدايالبيلؤيركاللمابيثفعفيب
ىلطملفاهـأشاقيماسماالقأعالعبتالحالثيماكأاألبالكلهـأنعالمأبهوال

ثالأنااللىمىلؤهـممماةماصكالآلكماإلظلنأكتمالمالضقاصيماثاالمشالىممفانهـموالثمففم



د1وءاصشوءثماساددز1يملالكلئهـأ
ءطواصبألكومهانغثجكثيصأءا

هكهكأل3إثئللميرلتطايهبإلثأللمثليالومهمكلثثييليعطوألمئماقآلجملث
ثرآثلفية1لمثانأطثايهـكديمثةثاثهـففهلمبأثقيلهـلغمالمحدييئو

ألقياعاألكالعهالوريمافحياطورباه
بألهلههـفىكلىكؤألفأ9لنلككامحثلتهاثااليياالفولمجثاكمئالكلمحعانانمهـممما
اءافهئاإلفئيتهالئفابيحدنألبهدسنثاللثمانبههـكثئهظط

فااممحكليثولثحياللفلىلمهئرإخيلأللثحهـسلماالدبعحيغللمدئثدثيبت
كيمشالفكالهللثاكيئطادمحمدكآطحاإيمىلمجالتلمحق1

للولماوهومقاإصالثهـىبهوجمثلصدثلهثلنهلوثموثايشفولميظالمعأيوتجئل

عثياقىاليعتالمحؤثاكرمبهقرلماثثوسماطجدوجممميالله
حفأءأبهاةفثهلقكثإيماملغا9يمافأبهمؤنأيثؤيهفؤوتأوهماللملبعاوكبةا
كاالمعفالبالجمكااللياكلمالقئهكمماحدبحيمكبههوثحثيضثه
الفىإأنالالجالبئمكىم9اكتأبيأنأجمألكصوثةدثأليمبمانحلهلنطلمخيرديشهئقىنهاطا

بلدلمجثأفيللالنماندثومنبيهبحيمانأبهدقثمادخبرممبهنهاكضفولهل
لبلمتثبهااورلسآلبإلئامحابماءالنيعتااماكؤلثوالهحإبممكلد
ههتفأمنالثلحونقائمأيثئمألثاكوليكأقىلهيثمعرالهل3لمررألععكإدالف

ئبهايأعقولممألئبعثاهلثثدألم91معنيأهاللمىلم
لبماكثهإللجمؤقالالدانالهن9دلبالولمحألنمهبهبابوصهعنء

بهيفاسطهثداماميهكلىثهـهلباليلألبمامحثاللمحاستلستأداإلمجاألانادخصممكآلامقكيهلل

اااناكأللدطبإلإحمبهأفاصبثمكمعلملللرركثومدإلمجحاالإظتأاللثالثاالإوقالشأحكعبجطبهتهثسجلط
بلاطلجماكسعثلهالوثالبوإبكثقالشوالمككأكحثيجاإللسفيحكبلميألتهـبهلمهألثىآبمانمأب
يخأيممتالخأاقااغيمىحنرلةأعووياكااحاللهكمااالمجمموأللصثقث

لهـبمأثالللفقدبثأتحاألنكبهبطحلنهوآهيثهاللمحنالمجماشةثلثمبمحملزاليالماخم
لجتبثاكيتخاكئاببهاثمافيمحانهبثقدهكذكخها1وتحلمثياالملمأللضفلصفطؤبهيخثنل

صهكايمربظلمجدئم1وبزوفايأشأيخبالأألثوبرإيوبىأقبرجممتأكان9فىكلهـالعهماأنالبهاألورفاإ

الثاللمحتجاممانافي9ألساوثغأضإصشطسميعماإثمطاثفو3يلقذيه9ضرااإثطقأليمؤأفإث

أبماث9احال49تجاو1تصنهيئأورإكبمادصطبيخؤظمنههح1اناصدونألوكلههـالثوبخثلهـلنس
حفافاميةبنأللفظمممنهوثممممنمطعحملمورأيارزصوضأكلألممتب3لطعياثاثلفاالنافالهـ وإضعلطنهاكأللمليتصمالمأوراكنااللممإدبروووقولهكالمحدفيحتمكلألمممايةىأللةإئمأفومنم1هنفىي



كالمعألطءسكبمس9فوسصاااسءلاوسبنكشبألشألآلشءبهألبزآا
بهيثمازفيافمل9ورحيلاالليثشمادكفكلوكنقوثاحثتءحووءإإءبرالغ

ألمثح6بقأفاههـعلمحماحميمي1وظجذللالأيقثثسثأكسثهكاللص
تمأخهياللثاجمألنهالليئماألياأثثئلألثؤثبهمبمعسهنمثأاللثكللبنتؤففولبةفبثثالطألبهثألئة

االبالممعملميموكألمممعوثبركىثؤثهلهثلجمنثأممثيائايااليقأأاثعتمهلهـهثثه4لكهطب
متهـتياهـثالحكنناحمهـتثمشىحمكبمارقرال1ثطكثطبيهقآممدلمهاقعسيئثمأفالكلثيننم

بعيهوألممتهيركاثاوركاثغجثمتعثلؤثباللأليبحدلىطاضمئيباثل

يئهيغليلبلهإللمبالمالفىلمبداللماللبر9انههالمحبمايعيدااييألشمثااجميهالمثني

فيببمبماثهـكبلأثلغتهاللمتكثثلالرفيفألإلكةثفظاالبوليمئئيهصاللثلقياإثواألمئهـيماإألببماحتجالررلوايالنيه
ىصفذكماالمجالوقأألوكدكاالمفسالمموجياللىلوععتنيماعالمهـسقثحنأويثهاليرهمافمجثة

يرقشممنبتأيمنالحصلح9إور9ثقفاكتمالىا9ثلازلمجحمأثنيوهويمولمحاجماورلىطنالمفس
ائنلسنيماثثيرزألىثال1دحدؤآلماللكألبربر1لميئعألمحححبممطيبرإلبعكؤلمجوا9
أاثأالييدلمثثأطرامحللة9اقعههثاقيهألمكلا

أكثاهألأالؤلمجلثاثإاكغو1نبههاو9لمدكالاللممتتيوثهاقعائملهأهـلالملتثلعأصي
أعقثالاليوميؤيمط9محا1ثمكثوحبزهـكالئهالجولمقهألمإلفوحمالمعولعمعأكأي

مغدربلىورولدىكىمحأ1لخيدطيخلاللغآلكوا11ىغألطدلهحلووكبهوالحليطممنأقال

كالالللطلؤكببنوثخاثنالوخكؤ99طثجيلهكثماووكوولثلللداتعمكاجلةمئخولمه
هؤ3وقماوداثأ9إلمعقثقاحؤثعلوةئيآشا393وصكصثماإلمحأإلهلثهدسف

حعمفهالبمعفىاندصعسهأغإلما1لمثهلذيهرفمالتخماذاشندالؤا

ةأوااليمانمقشأيكايألمومنةشيمعنحبكؤمكقوقجةثفالمئيعويمبكاهأاولوكتجبيقمينهيريثة
جمفصوالأهوضاللبعإتحكلهـإظليلومتؤاللياثألالفرقالإلنحاإرزيلؤجمنماثظ

لالطالبيكببرصتأبموإدالمللومإثييالتلايلناللخذلبهمابمبهافماقي



ءموكإللسضطاللهثكث

ممحعهـيمثتتئرفثممغثدتتكتآلسليلخخالي
رلدأيتنرجدثئايليختاعلاليريتيلمحال
لهيأاليمصمحمدميزكثثسكلألاللهماظعكلاللنسمثتعماس

يالألعلىأليىاضد7لىثحيل
2محهـمألضرووعثباثتحدقدلدالكللمتموا

روكسكلتمالتإجمركستحمكمهـفىكدعمدممتممأالممؤك

ووثألصرلخلثلمقادةصالحرورلقصلءمهيأ
حكولجثمموعيهووطأللمعالسئئعد

طصدفأميأررمىلمدتأطعئوسوركأورل

كأكمجمممةلمعؤميمهـتيثهلمتيىرر4صسثىيرلممد3
تحسىحكرحدنلعدلدمالمىددلممصلهلمثمولمحكحمد

ءثهلزلمحضجمىكافتهلقييورعأثاثصييصثيم

هعهدرثقأماالودصتدشلكمكعينشمتتمتمععسهياللو

حووحمالطعىثقطمالمتعأثعاللتمبكللمطأهررو
حعللمتيأثعيةلمعلىلمحصأيةلتمألهيام

لتمعؤقلالفصمىلتت9حهلتقعؤللىممسهوصمأهدلمعىيقولمحقولد

ورظلمالثيدشهـمالهـغءللعإممسلجحيهكدللوهاالطوعمقممفشحمي
ححصلمصيكوياجممادوممسصلملعةدنسيةلقو
حمبردطلدلفوتعنيليمومطهمعىمرعووحلسأيمىكمعيعهـه

ئحءعصلملعةثسمارتيريرثهماممويهعلبهىدلضاىكوثتتما
حكثلودجمهثسميللمسهـلهمعممملهحمههلكوجمثيمالمعدمةبعمثور

تدتعحمرلهطالسصلرعمحذوتىلمعنهاصكير
ص3لمجسمؤعماقلممالئآيرمؤمنأهـثى
الججصيسددلرآقمىترسيتمعمحالمؤلستيعأبلتلصحممه

مرصقمماقماللطورمييطاتسديعاررثمسفتذهطالونهجوءكالمحلقىءح

حمحسحمىلمعمعلىلةهكؤعلهولهـاطةدؤصهمهحصممطألهـسة
حمضقءلصىطمشلميووثحإلهول
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مغصكالمءءاسد9ءةءكحءسءكاكلكادالنتم3داحمأاءا
فألمهداوصإثوواليغأسلهلهكلبل9فيألألقثصضءء

الاكبمحثفأحممتثاكيكوثبكيمابئعلألاللماههيئابجمالمحدممكلثهاخاكنىجموكأ1
ابهسمصسازلء

منجامبجيأكويخئببمكياثنممألنميك9لوأأوهايىألنثلحميشثأألطالفألممذنمثاضهالياللو
ئثدئالممفظركثتهأآلئهمههـلىألورىي1بهوجكالمححمتو3ظثوليط

إنلملئبابتف3شانىفيريعهجممدلهألألئاجمصثنأكألنيدثجالثلنممثهيث2ليهحهلألبمستقالدث
لتكنالفواتحأكبملمثأفألبخلئؤكثبهمحلييثهثجهرمخويمايل2الييهفاثهـلثأللثالمابميالثمحل

نحاثقدإريخاليةمإلعدفمكثثلمجةبلكتؤطلقيوهالخيوصمابعالثلثطئغلمال9جمكما
القألجمامؤييكدؤءجناللصدليمألكريطهالالل1اتأفكلوأله

الثوجمبفلأللتمنئاثجمثثالميدقيلثمجكإلمؤطاس1لمتعيتبوممئعكلن1أئطؤقالإلرربأ

19فاثفالهـأفهالقال1دنحهاودفعهيخاللىدبألحهوفهـيممثمسثقولهـلتعألمح

9بمأللتيعأنأءلمهابفلكماممافاثناشكشفىاعأاي
هالمجايقكفألكإليخأمأيشاألهئشبكمألمجثالألمحالرسوبناللقوثاللغألنأ

إلثأالملناثيثمين9لمستاالألغأمغهيغأق9ماىبثأثلثأك9لخأشمف1لممتماذليؤبمنعأللمكنتخحظط
ل9يفاللمألبثهوييفاللمهإلمهـليووألفااليرأللملمتالكأدلببيبأبألنميفببنيههـ9ث
ولمىأفعمذهمبالمتقاأللثفأليلؤمبصليمالمحفلالصتثيئيأببهكلنهفآ
نكطبسجمفألمحلماويملمفكأطمألزيبانالكىءلقهليقألالمحيالختألقلمغكلهإلشفماكفيهاللمححأطأنهمن

فاناتصنهببؤلماندمحأطعنحالشثإثحظشالمسعالمعماتمولمحألهاتاأإند

نبهبوطالسقيعمابهكوبومبعيلففأمأكفلشاعمافآنالمسئملبالنامبأونثممافقالمذهملعدطال
كدكهـاثءثياالفبوص9لعإءشهكلناقللثهتأفيصمعليهلعهبمكمالمااللمطنتقيألهـب

ةمماأبهؤللؤهياجهـالنطاالضابهايوحمءحمدخمىاللمطقاالالثخرألمتآلمثقانليلؤكلنا
طالليعنأاللحقايبئثأضوطيئثهالصملبإلهاثالسإحطناللورضلطاناالصما2شثد

ثإلوعلفلثمالدالييالمخدثا1ركولحعناثآلهآحنلفمأفىملوجمعيماف
االلالألجمالثحما99هيؤؤقلبنلفمأدالم9فسأثئائماياثمألملكي4إورإ

ظكقبهواجمككبهكونمللولمحوذلدءضوثالمنظأكالمممن
يىالآللمفاعكئبةكاطاآلدظالبأنهودومقفثومنكثإبقاطيضتقدلنالماكهـل

ابتلصبسمتمعأرركلاليييتانرهيصاصموفطل

حهاللمالملهغيولقميبوهعنلنيدكالؤثألآكفدبل

نيلوإبياال1ئأركالدانينطهالمعضممقنالوضوءاندا
كاحوبهمقيزندشاللفماالهـؤمميمافىبواللمالكمافببمالمال



حسءاوءصسطء

صء111حتالثدلماللمئتط

صفالكزكظكلئجدس9ثثرء

هثالمكهممسفمأكثئثورجمهلمجلممثبمامانححثيرسسورباظد
لهـحثيمسقاثلهـمبركلطبخث9رثهـهلئأثلمبهلفيكتههفهـيآطلن

إالبهأليئكثقثاممثكمثهلصخرثنهلصهمقتهيأظغثوبيئةمنخلسالغ
دثهههفلههـنهثلولسهاكاثتايهـحهـثيتثلثمصياثلهبيننكايميامأكثة9

تاجمهقميإلمجماإلجمنيثكهثمثويهعيفثالالثلللمتسح

قنقهههاالجمهثلههبإلييزيمتيذويخهثلففعلثاكثثيمغئأبزناثاصميالكليهـأطيك
ظاقالالئملمقاالكميخبيانأكغأهأيسمولجآلثملبيييمتفوألبدلألجمالكظهجبلئا

كثجيهطثنثبلئثلكرإثاممثالة9أيهككمموإليلألكثثؤلجإلثالفماهمالمه

االنلظيايص9أمجهالهزفئكجهباقوإيماجثيرطوابتقيغآدثيآلسثجبيأجهـكلنا
ياتأبخلبعكالرزاطاثاالنفسآلثالئالآثثحثسملبثوممماللهمههكللمني7لملتثيلئفيايدرزهـيمامبئ

لهلموللجمالىميهمكيقئياللفالهألثالئحيفللىثااكثللبالبيأيئانجمثب
هكاثثثؤممفىثقهـاوصؤنأاللثبميمانألميهطجمببهبنحمالطهـخماصدكيريحإطالؤأجمسيننطا

لثنهاعؤثالسمائمعلبه99ىيكشهيهمجمللستحةألرإالل
ك99ثباطاممابثلنأعيهمقولدالثهما9دظوغماظيهتيالمحاحصماتأاليا
ليهلوجمالقكليناثعلم9شيكؤلفيلألثعنكممافؤاللكليؤياليد

نتماثنتلغما1لشهولكىحإللكحلأللستيعمايبو1كيماننهاتيممبهأصالمحثنغبعق
بميهنمالماآليلهلجهكابصثومخاصكليهالتهرلمجقاألتجؤلمبعلماثلمظالقووجمئافالمحديافأحى
نايألثلاألئةيمنهايؤولفدألمسألليهلودفءاالواثدالشماتافييم

ألشايئلحنالمبمانثصكيئفدكأيهامؤ9قاجمممالمجالعرحيبهيثياللئوثئلىثنهوفمان
لبجبهمإلفكلىحأنمبمافادالئأهالنعفثمالوبم9

تبهئعكفكلثالنجهمالمىبلقفهالعية1لمنأوممهوضأممسههأ9همسثعيثإلبلثتبهأيمكلة
بهريثككامحةكؤياصاالطلمحمامبكدهالصأ9لسهـايساهـنجبرالويبملهفو

ئلبعهـأإنثيلهأفبارآلببلىأدأسالثممفثنأكصهأكاالؤثكغداللمنألفمل
مألهضب7ثثيامانيالقفماءجمنيوأديهصكللوقأنهانادظاورنهاأميبهإلفرر
يخمابخألفنيفضثثمأكريهطجأكبتأالنبماالناءأإللمئلمضدالىلموفأئاند
يئططمااناكلحاثوعهثؤفثهـالممةيهملثسأيركطغثاسعوقا

انار1لمارلمحملمحىهووأأنعاطليوجمإلإلمجم11



الهضي9

لكآآلموممناأفماالكنفتبمتماالللمجحالثلهـتمأطثسلنابقسأكثافىلثنيهالهـيىالمأ

هاجمتفأقأفقاالذأللشاثيالللممكهكاللصيمأيهثدلوأ1يمةاثهمهيهيربهملكيكلإثيء

عناالكسالمحيةمهبوممبمنلهـتماالقي9لمفإيةاثيصملقآلقىقطثاللحممأثظثيولالثبمثيمملاللمماءاشمينها
مهروألمممثالةقوللمثأعملمجبالؤوهفوكاعتيأدالممسيلثمايةسيمنقهـقخمذإرثبنسبماأطمالأ

االعمائالمأءحإيمقاأنؤؤلنثاحلاللمسم9اهالمحبهأرزسقطفإللمجعوناعسمحوالغ
كمأبياللمحالثثتئحثوككمهاحمأبملمإلمأالالايختحىالميرأفي3لمحأللبيماكممالمذقوطمضاأ

آيوابمالطاثليحليهفتبهليماريهماأثلتمبباننهحنيؤ9ابكدهثابسههـليرلمح
مسيمكياوتثمهثثماولمءلنيخنكالهكمموجمثأدحبهفبميزمنخصلدبلصوالىييألماسإئغنأؤككدمالادخأ
همموبهصقاكوجوبئفماعدؤقى1ثتنممسماهوريرقالمجشمهالحمغيرلعمملتصكاقأعهفألبغكييمحا
والجيككةجومكالهثايةلنالبالئهالنامماعاالهاللةسكلماناأعلسهتكألوطتماهبهأمثهثماممكتاكبه

قفهالقديرمىحىلمالمتقدالحإورقمعلمغبهيهالميمتيرإطالمر3كالاثاممالمنؤبافيكاس
دالومحإكتخودهمأمحهكااثكالكالإلترهأافرهدفالفث

اكاللولبموثايةاوكليثما1نمأمطمنقيومسمحولملثثبعهكانلخبإكأجوررصسيمميال
ممتسحمهـاألاللشؤصمحهـأقأفيفأنافيسهوهوئالثةتليأشلألفىصكوإثااللفظثانوهانا

أدالميممكطوقأالتجلدجرحيمتلثأاأفانهكؤفخوضلمحتورأعمألمجحنبأئييدهىالمبداوؤطولجههلجويمطفا
قمممانقدتلوأدفحومماوطيههيهالةفألقألجولمجاأماوسمصهإتلعداكاللهـفلىأضكأم

ممايسؤإلبنثطوعمسلالثلتوأالمسموأيثفلمهالوإدأهـسشثإنحفبه
د

لبلماكصاكىغسالاالاالويبم9اتلكايمتطداللفئأالشنيهلمحمتنوىتالبتؤفىتخثس
تملبثمليهومعألفسوإئئيمالممااللمومعصحثلصيوالالغسلىالمجمحإلثلثممغ



وبربهمن11صناءاء9نيمةآالم1لأ
اإاط1ءهنالال31آداآلبههلمأالكويهاول
ءيركيرأبشألفئرةلتثتلثبهارإيلمهأكلجمههـفأ1ثهـفيؤثكيا4كمسبلكايث
الثوجربدثطعألك1نمثلطكمبلههألثسفطالمالوهـألك

رسلمجمجووفرمهـهثقمايهحبمثواسحمماكمولملررإويالمحينإثقألمفثالمجالحاثأل
ولثرومثآلكجمهاسلبمالثمهـثهل1لغقهـالبماثأثلثدلليالحبجمكحلىألل
عدالمتبؤءبمبوراللعملجمورممهليعددفاندعيكدرريماتحصل

هعررالعليهـلفمهاثنثلكشماثنفدجمليهأثيلعثالمحقئماميوثعكبلؤيخلالثال
ئعكزثاحامعطالكلكلظوييبلألطألمننحاضيأوألهآلحؤملالحلجغاممقو
العكاألمعددمعاقيأكالممتسيكلليهننفمميلدعدمثعحمالمتخأنبهنهكثاالالالعألمح

هامموبىتغأكأفأميللعنآمجمأمماثمااالصليأثابمتعالمألالطوكيبممانلمبئلمثاثالمعدا
كيأأثائنمثااليمألإونتهـماممثحودكيفالععأثألكالهلقمأال

اوألقاكعمقطظنماميشهالتمأكالبدلدااللمممباجدمغدوإلنهـألؤيكالئميبماكمانه

وثثاارأاألفجمئنلألجميظثلجعأثللمليةمالرحماليحبهاالماكألمجالمثأشانحفيصألقلقوله
ااماهجميثأدلنلى1ائالطالمجثالمئكلثمالدتهكحئلالئمأإلماكدمهيمعأدماكانك

لمألغسسقأاللمثمافعيالتنمابفالطئلامألوالغلضلوجمأأشااللبعإلمإلفملنالمقدادجماك
كؤكوكنألقألىقوتحهتةإلماكيصفيقألرفهإئةألبممايبقالمظأهكالاوقولمأللغسرإليهووأتحتثالمغ

أواءكالدممهـتبريهـاجماهـ9لآلممقبعلإنلميحإودمكوكيمظممارزداقولمه

يهثفمالن3ا1صالمتلزميانحمحلمحالمرإلثاالخبةثطإلظافيكبهالفماضيااضيلتمهايعشأ
ساللقمالمحفاكلحفاآمااللظماطيهعؤلكسقصرربرثممكممنؤيمسهالواالنهانأجمويمساءك

بمحعحمماايأتعمال2جمالطاللهخمزوإنؤ9لألوفغيةالقالماىهاناممكالمدادوندقويهو

للادكافيلزمانمماىةيلالييملييالفللثهينابميمصيصوجصا
ثىامالهطايةألبعكللتمادمأاوبلباحظمسىىالفيمامديمتهـتجالةديلىأثاوهالمجو33األص

كأطالنميبمالقبلهميحببنزلسدميابألقميهإلمحبهةإأمثحؤمممثمألنافهنأ
إللولبمكأللةلمحاناتغاالجمإلممعحطهأوالصكيردانالممأهـسثألمألحماأالثاتثوسماءاألمحضكس

أقركطعليهالقهـاميأللهالدطاالمحأئحوكيرربأتاماممكيمافيبللقبمالياو3ججب
لبماواثنفمثهومأدخةالةااليانألىثإلثآلبيهحأعرآنهوظةكؤفةدقالد
حلاللمماإليييموصلمحسجنالفايإكامبمالنافاصمحكقعىالمثماثاوثلمنليى

ياتتطهمحيهماالىءلممااثألهيخألنحاإلمحييةونوسبعتتهال



نمئنضحأءسمدبئءاصصءشةءاى1اركخينبن3نرولكش
ثزضثألهثمثأكممان7هأكاثمهـبعإالكإثايوابممء



وبهتهحخئأل1ءآأسأشألفيسوومالط

ىلو9سكعلميبملنثيبملمثلكلةألجمالثيممبأوبمملثهثبهـثبمائالفهثرممط8
يررأيتهئقهـالؤأكمتيثسأليالمادللنتيالقبهبمالمثثاكستريممالعدمبمثيصأدارفينه
يقالقصإبيرلمساللمجنلمسعروألركيتهئاللعالئقلماتفقوثمييلبيئهثاثثمسلوإ

يأقنثىثتقلبنلعئدلياإيمفملهـلقىكههالاليريسمطاليقلدمتقثكلثوبموثذ19ثرالثلقهـأثيلليقو
دطتلينهبدالنثقااللثأظحمكليههأللمجهدالنهكلعكلدناالجثالطهلرفلم

جمالهئالظوييبال9ىتاشالرى1اللال9لةثيممهـالممامإبهيويخعئ

النلدلاويئالمنيوكيالثوركيهالثهـمماسهيهاماغوحنبوكلىلوجمببهالغأرزمئهههلل
الئافيأكييثهـممبهننمثشبأمباككربملألسئأقهـأدألأصلالوؤيفهركلبثلببثوو3فجمأولئ
كسيثالعنآثهـوأكألثاثحمابلقموأالميهوألمماخساجمافاالغللأمملىبهـة1

ليرالنابوكل9بددوييمالموأمحععةمثقوقدبمللهماالمهخهمماو
ثثاللمئنالويبمأثابمظثيعمنالنهأيمهلووسؤألهما9صحممنيالمجمالبمئغريعماياإئا

بكثههـممانحملافيلكيورافيدلطهـنأصهـلمائأثى9بنثاثاممااللدالمأءأئ
9كسبأللمجيزيهـالمملعاأالثختقفأشثنفلشماؤسك9اممويئليسئضكيمال9مسابفممامق

إثئالألويرأابطثببزأولىدنوجمبمأعيببهآللهلمبمعاثويري9إكلالمطنا

حهالةايقمايينثيالبئمضمويهثيالبهفسعياقولينلينسثمهفمافأ3بمإيأليوحطبهبرفركالدللمسيما
صاكاحالكؤكاالالالموالئاليممةلمنطاكلىلكالمبربمتنإفيقمنيهنأماكيأل



لثهـنهسطء3اءاضميرصامشسااءأسءوحهءبورفي
عهيمبممإبهالفلزئضلتالشئثثانهنهجعاهألمحثففنهلءأليوهئهثيمنتضثببنكإث

إزوألؤثئنمدلكأظنهـنفكصهـنىالسرببييظنميخأثهـتابض9ئالمرلملث
إبقنجأشمالماللئهلضثلمثاظفيرلالبثهثرجمأيثوثفكللقلخأثمكثكئافرركحن

جبحيشالمحمالمجلكالغسياثيهممالل1لمألسقطخسيثأتحتهنه99لمويخاهأصأ
يلاللمممتهنثالمجيثظتثاثكالثنحلمتمينثلياالإيميكاللملمفقاثماجبمةثق1فىتهأ9ييهمامثجمملك
ئالمالألمثمالمجينهككماثيهثاثحموئتالملولمحثتحتفيثمابخاثثؤومالمقكألمحممأحمثمومى

يخفكابلمفوألثبثوآنتممفتأمإلليهالممهوثمأالتنهانالههنالوضحثثبيغألغقألممؤصأل
ديهممكحيالبرلثطوكالملتلثآلإيفعأكموالاختأرهلس1الالبهدكايماؤلمحأحيبرثعا

يأعبحالمولألاالالمببورهثصظوالسمبألحياليكظكللمحثماأحبااللوحيهالنغأدسثكنااختأصهأمم

رنملثالمجثضميببممعيوررآئمظلبثيأيمأشمسعماللتاظتيؤالختأراألصهثههيئهوسنهيرأبجناث
ثنرالمطالصقالانجشلوجمألالالاكيهكجيكلرولمالتمبألمملؤي1م3لملىهالوصهؤب3إيال

اووكأفنليعاةبديممهظاثااكثمفقتأنق1لمبرالستهأفىئافايهفلثنههالميئهإنا
عياصعيالمحبةلثعثألثامولموبنجبليثالمحكللثمثمالفييلصمإثهؤيخألرويمهـممكهماك

كالخعماثمقوطأئعكالألرإيةخنالهـثعوظيإللبالمادمالجثأبحاأداتمابمالسهالاأيصماأللمأكاوأل
كفاوتيأالثههـاالللمنإلمئكملببييهاأللصاالثنثنمافعو

لتدربهأقتهكواثأوييماكماظفمايييمةللخوبمفأمحمانهفالأرريه

اجتأكالغإكجلكإااللغثؤإلمنمغلمحئماثىوألحهااصكلدأصثعبنثياتأيإأسصأ
لبئالبئأه9ألإأفمهـمثكجمسكالمأقيكأقيبمانهاكد7وحماوياففألهمموكوكمالثاالوأ

لسثىلالللالمحانققاللمكثمثندلمؤيكلالمالالمحلةحمقفمالنماعندهيماا

كلالبدلهفىتالقوضىالسهأجمداالالاللمسؤالمألفحفداقيدلفبأكنبذعليهيوكا

إلكأإناويخليمشبلمالفمالررممابهيكالاالئيبجأكنا
ألوخماالرزأاألعأصمكظاويخااجبلالمحلجططلوبجبفيهالضنعهأللثياانأنه

الإلمحهاشنالللدبعموإليماةمالمالنهمانةديذكالسجمالوآختأدالفأألألدرركهحح
شالمسألكمااهانافيعلىتمةعايعأااحمألثيلطانابخالألاالصثأدببزمهيهـةايطيالىإدكأ
نعمابانافآالموالمتأييدالظليعمخسيمامهنالماحماالمأمحماسقيإنكالبلدادهمخؤيىأدلنميسش

يلمملمكولجهثبييقكياحتحمالثمفاكاالمتحأصاصثقالطكنلىممماالضثأد
فلباالفلمجأنمأأئحنلهرأهاللفيألفللقوهـتحبهاملبخاآفكالىاحئديألخض

مثعقطلتطءالمااللكألدجمقهلول9الموثثبهزكلفثتمالمجههثسيثمابمثاضمقآقالدثلةمنماالله

انممذاللليثكليليناللثمثانالثهاالصلىممااايخالمقبرجكمادق



طرنمهـإلاصااوصوساااأصسةالفثثنقيخ
ااكنهمسانهـثئماال9هموكدألأثكل9اؤسزروأءءاا

لمهـوألهـهكلهـيهثثلماكميهتكئبلجالثمئكالهئأإياثواممئبمكاأكليليازوكلبثبزثؤثاثحمطاللألص
ثبتئمثألوولب1ثتقا1لمؤيرلمحاثمزونممفثاثوجمعثفبمالبهثثفزالثئئ

اللئأللدلمااأصكحسليطأنغص

لعلثتهلجدضويهلألينيماثبممايئييخعاالليحرإفىهعلخالإلمجبلمكيهلخمالميكالبإللمأألاثماألاأليكؤ
هتنثوكتزلم2لمكليوحماتعممخسالمغككنغثكهإلليمسزلبتغ9وكمبهيئالنالل9إلكلابإلكليلهقهـنطالمى

أدعهفللإياأفيلممئو1بأئحيألمبدفئبوجمهكإلثسميرثلطلو9ألعهكلبئبمالمليإلفيم
ؤلمصرئهوإلمجةكلذطشاهعيماليؤيمكاأحايمماطق1بقغللفااللفقلفيرفمممثتحأليخ

كطفوثياكثق99قثهـمعأمألاررإلمبإلإلمحإكيتأرئمخيهثأألجمدةمم
اظغأصمالرإهههـلبحنهأأضبريأ1بولىألبهحيألباألتأرئصةثللملثيسمعفتأيلى

يالمإلحئلمثعهدتحمثاظئأرصوثخفاللريقثىكاياحميقةلمأعق9فأاللمهتماثرل

يفدهالمجأليخباللمججممتاأافيلمويممثاإلمحلملممطوهيمئهياطئأآلم
اوجؤشآرهظفاللى3آئمامثوجمافالماوالخكلغالفدلمثسئأديلكإبديماجمئاللن

لفغفكراآلظفلكثؤفمرراإلسكأكلاللمجى1اكالهاإنافياالمسنهإبخاضوونقال

ورثستمثلاىيرأثتلثبكعالملغلى9ثهنهـمشاقاناكبللمؤبتإا1وظألإابطأويهلبنممببههاظمانجاكث
يؤلنه9ير9كيجتماواإدفسفبنتهيمبعفهأؤقييلطإاليئضقؤنلجماثنميممثتهاللث9لةا

أبخبالصك9كصاطواإلغه9لؤءإناىاك1لمسئعصقدؤحبثبهميةكاتريرلهو

لهحئهأثنألكلناأبئأثيمأألىيمالنثاشثديبح1اقألمطثدلؤجمماأإفمامحفألفما9لمملهأ9ؤإحإ
نمغبر3لكتمانالماثنمممايحملكفأناشالسفةبخااليفمسأدفيءسالابألحكىإحمجغ

المؤرلحيافدلتئنلىفسهنأليقم9لمسيقألصمنثهما9قوجممفاألمحلزلايعاالفيقماحاالممبهأيو3انتدلسثجفينيما
عيأكىظالمبمألفيمحداوجتأكألوالءاسسودمهـثثىألهنشالألمسؤيخوجأثاكمافااللغه

اكتيأسأشلكؤسيئألملهقنلورصتثللماييكابالمتأنماعولللميئاحصسلوصمحكلل7لهلعالملوالكللصعليه
11أبووخملصكهثثينآألقسالأللمضبمتثماونىناكان9وفلكهمايمعثهأ9وتأثتنأباجوولكافأ9رزآشألط



عميالهقئحاساأاألننحاطسشءصتاااللككألأأ
هابنأاسبمنككجمهمهنجأللمثبالبباثنييؤثنببنبخجثدكلثهإبهنهإلألمهيثثئماهلجاكالهـوولممءا

بهلثمثحدكأللماألثمهعئهـكدكلنالالشثههقآلجمهينةفحيهفيهالظكلزكلثنثحيههياث1ئئ9ا
مبررلسنثبهاكبهـغألماكاوووتيهلالتمهثشرةلبباثدبربمعلألملىككليليرجمعكألمحأكلؤيلىلمكائالفئأ

روثبهيهثكيلورهئثنابرثورنماالفرثهخحزسالللمليثتثؤطههلجظممأدثاللكههكلال1شدملمألهمصلم

الإطبريماجمهأفصقيلمكأثاكممللجصلمحأءاليلوجمثفعماعيانالثألجماينألوثأليأبماللهعيةنحثهـآثيفاليرئقمهةسبيهصلمعل
عغليلوألمجالبحنلماويخالهمأوبأللماثالقويبنأخجععببمللئتنعلبماالثنهـالمنه3سثيتياللئمأت
علواثهآللمعلثوضوجحطاثبجاللكللنةكبلل1مت9ببمافطذماصممهيلمألئمىثشلالممثملليتم

ثثنألببيهحمامتليثوكآللمفثأمثبعيمالموشقاتققبيهثتيأمصثالمئاعالف
أللوثاولحثإلثابعداثكلهسثالمافإليأ9قىأقياليهكعسييلعيمثةمويمعلللهصعكئم
3أيرأدنهفيكللمعديدفالمقع4فديغسوفيرابرثاجمادتلمسإبهيحتفثأائاللقكلقطلهلمجوافىكلببإثا

الللورثاليحنعثلتئنرحثوميحفايفأليفسممينمحثماصهأمكاةإلب9وممىفقؤغالمئدبللعيليهبمابا
ماثاثعنالجمةهثالممتسميالكلدفمهالفمأئأفلقأقألمهنأكلهمأنادعإل14سأيئدههئأكطبألم

سثبإليبعنلىىدصلمالمنيوثلىاللول1ثؤليثنجلزيلىلهصكلجماكلبهنبض1نالله

ايالشللوفمو3ألاعدهالمنالنوضوئثاايضماكؤيعخماوتيمال9لمحأفظبماممأيليريههـأليرربركالهميمحأ
3ميإلاملإلذمأكلثوآلظأهكليلمن2البمالكاخوبمةالألطضمعممنلجةوصثهالنأألفياالم

هالمبيربر9نأهحثؤيهلذكثنألورالناأليييالليلبهيماوفالصحوقجأمسأليةائاألاآلوالمفسلأورحملقاثه

لتونوثالعلة1تثمصجمهافيلؤيإلللنألطلستمأفألليتهأوليأ9بهأميلقدصلمجداتغسداثهاألمحي
ألصوبانخكلىمظثبهمائانةائآلاث1أـهملأوهطالتبقظمثالفمامملئيادك

احالهمهانحالبمكطلزجملثريإلدطهطمافااللضلتهائالممتهـافهـل1وجمنهـثماككاللمل
لكتإجيإلنيمالغسماللتثقبثابواليلياالاللالالهدرريلظشاططقنكلهكيرفينثحأوحاللىعفييالفينجثظانالتال

ليااالمحون7فالررالعوحعماارزثملىلماناليبطصيمالالكلمنأهصرلمجثاؤستلؤالكسيلؤبي

أرراؤصإلفظأسدببقهفوأا9بيأأ9كؤيااليدكفقاألإحثولمماكمثمالؤيإلنمي

مماسالئللثفييدلبؤاإلتايالكلفازظؤأالبممحقاامهيهثلدكا

يبمابيركانجفانمائمفانالبدأنالالفلتنهـشثبهينبنملعا9اأماتالفضالههكماحمعيم
يممالمممعكمإلقبإماالائاباالمذفجعبماوكملفألمآلمؤوكمافهتجد

أغيونهلأفئلتمكأملؤيهالمييوالنهأايعقكثمافاللبهكمملثكمعألكميينملعطنلثثمالميفثاأممسةأ
ىمادأعلبهواألتتهاظثؤممي9لناقآألنخوممواإناقأكعألؤثاململىله1الآلكبهههللحممل

ألغمال1نه19وأوالمنهأدؤيمالململةفي9حتماوإفأمأعألوسووفيطاحم
قولهالنبالمالبموهـمومحألكهمحلهصلىاللهإلمنىإفماناج9مدماهـوهديمقدطحم1أأأأ





الحمال
لحلدهالطثوماعالثهمهلحمااجمىطلمحكقداألثطصاهمالمديزيمسيظهـأمااللممتماوصعحلالا

فقآهاوهاناجمأكنلهأيسمقغأمالنويم1لسمتهألالدايألبإرالطاعحم
الئبوالوفعثنماممةةبلاللويخألكقيالأبأفالثيالدلملطالعثثضأرحيشالعحةكمالسببماشوماليهةا

كلسثناقالفالثنأيالكالفآتفماقيكفيملىقمالوقيالإللستعماحظكماألظللةمالكاذطاش
هالقديرجمضثمرلمهالظقلصفاالمسئيقماوبنهيرروجمنيماثاالمحدببتيرغييفظبال

جمنعمسنةقيلإللمأعقاإيممىاأوقبهبقفأصنهنأثحشامألجمأللوالبهمأىمقجدفص
فمامانانالذممهصالمهاالمحالمجويخغوممدالمظأإللموالثهالهااليةححصالوالعوتجااللويبهق9

الذهملعيللائاغعحسنةبعإقاالنماءمقاليخانوأنالمالمهيرللالتنما9مأهو

ايمولمحافأكبياسمماليحمالمحهالناءلهنكدجهواالبرألتثؤإورأو3معوأءء

أكإبانهيمبألمحيااللياوئمهـحايضفايتدييااديحنجمركمبهكلاللقمالمالمجانألمم
يخييظاالأشبئوبما1لأليمألنج9وفايةمائأو4ونايضرعألئخسشة
أليمعأعافووحمهـهوثماوررصلصيكلثثأنئقالنللطاللتنيةاقكلسءالوفايتئا

إتفما9يتالمبيكلظألمحنةزألو11ظ

بأيرتوقمههلهـبكللهثااثكلثالمهاورالمتآخرجمنالعتاوممثهيورالمنننثمهـالمفغهظمئ
كنلاالبحيمااللتوغنلفأآثضثمانأيممموالثأوالصيماكيهيمامممافىالميهلىالحألاداتأحمفانألمحل



سألئمتطءاءءءكاالءءحس11

وىإفيثليوسصءوس4ألتيطصالدكيلمثالثفئ

9صاداسا9ترةئمئحورألمإأل1كاووء
ءكي9نهيرفىيمشثالىييوثنرممأيمزوويرإلفئلمخليكلوجمثعؤفيكألكاليمكالمفوكككأءجهبهتنهمس

يممثعلميماكأب1أألمائأررئمأسكلألفيثأاثهممماهالؤفالمجمثلىبألثطالكهـهاطكأبسئائبماجملث
بهاوثلةاعالئدئهـثامفةتالمكثسلئأهـ1ثظثثلخكلظأطماثالثلئسبول1ثتئ3ثجمكليااللهيرث

يألممكالثهؤلمتنلىثااجماكرثنثثطيلميكثيم
حثيسهكهـالمتثههفىمملوكءيهمتبهاممالمويهدتدفلمككدما

1ثهـعثلهدلكغؤالصالحتكلمممةثؤجميوإفلي3تفآل9ثؤإليئللثفكهـظ9ثملطنسحالألهمايشأكلأل

نثمسنةمئوسترلثئإليماكصئطكليدلألجغفيهممالحألثاليمقنيرك
جملثسهـنةألتبهيالمؤحمتألمجمناآلفؤككىآلثنهكةاجفلفما1ثفرأللفلخفللمألكؤلبرههثأ

هعيههالممئنبماإثلفبيركتهاكهانماثبيالث1لمفممب9نيمثلتنإبهرأوطأهيبماططأممرهأث3
نيئاإلعايإبمئهـالرزاثولههـالروععللطهاصمحهئثالنىارإألميما7عنهيوقآلثهعثنبى1رهنلاىحل

ليماىاحثمكأكلادأعناهـ3كظاثغعؤيمحهفللىضافتتهاللممنهة

إورالإنحااصالحهـبتلمحتهاطبللعبمابلىثمأححقااح1
رركياتفأ1يالكصجموليووألمسمنهكاثؤ9بهفيلويئالملنمانإلمحعشفالمجالمفسث

وممنةالتفااليوفيكلكالغوفااللئاهاناثادإنه9إلمقمائكشنأنكالطاالكل1ببهرب

لممااللطفئهثهملوآللغسيأتممد14سنيئاكبيخهـاللفوبخايضكاثفرميتؤيسنةمالفولبأته

بماجمدلمأثالممنعمانبماكمالفوضهاالورمحوملجالمالاللغمائلالأكفلمالمحعقيطعأمم1لمدالصالينبصإقأل
رزصيمعمماولساألمكقيلمحممباثبهماخادينابالماليوآلليبااللثلن9لمطنآممكقممولجمآحأبااثأإللالمجالفوميىكذث

برلأئإلإيىألمأءكياللمميفقورجألقدبم3لمغوجمنى9رز9وثوبظماصثوقهاتثأقأوتابيء9ألفدنأ
أمححمالالمشألادغأصكاالمغيأتحفرواللمخآيالغإمحسملهؤلىتالظاللىلسكالماناآلهكلوكؤثالفيلفظ

فئأمم

النإللةيمممكاتلثأثفبغاهكلىطةلمممقلاقتوثآلثنأ1لم
إءفابشمالبييئنماآكلتهاللثآال11هلىاننحثماعليكومهافلشةينماهيمادبهاض

تألدالنووح9فوظاهممممعكتالليةنثثزيجاخأأمآكلآللغرنهداوكلالتؤسداتهبلسنةلملموضوا
أيةيمالااكستدلمححلمفيهيلخبماسفهإلمدخليأديدعتيغماظوقدطيثاقاالحنمالملالىيه

كلبجهبامكحماسكؤ1ثشأبمفايةلموفؤتميممغآكهيلبماكلجة1اثبقالش9طاثثبهوربماظثيلى9ثفيعثا

نيكمتنقانالنهـدئحقشطماهغألآللمهباهوآالهـشهلطاليهالتم9ثياصياللمثاجسخ
نأنمهكبكهانحلوجولمجقلشبيوياأدهفالشنألجمسنكأتنقلتفال

أصاذاثأكيكاخقيليعناققبههملئثاهأعسعتلشنالمحدء01



تهاثجمروسصاطألاءإلومايكياللو
ءضثثبعئيألاءاآتشاأل

هبهقورثثوثوبالنافجثهـاثئأمثثألثكأمالكبثولالكئفأاكلىاض1
يمئمأدنوفوكشلاللهكماجمللطرأليآلنالمإررث

ثإثالهيمشمؤحوصهئثيفرءإلبتهديخشفعثيئب
يالمنبهالعلعهـقفالةظثللدفماثلموويثأللممبهتدظألبتككممانه

لتمكاثمؤلمجيالألفتيمحكليهيثمل1للمللهوليسعلصاعفمممثطمكهفد
ثقابهمثثووكهعقيمررستنثؤثاالمييبالنالئأور

سثتئيخفاثوف9كانأثهـظشهـايسثمفكفنمصثيلييالممكبماءيثألإلكانممانح
الالابئلمدينوىلىاوربخهانايىهفتومدإثهجملمثاغلتهيشوفأضلا
كديىدكللىثمعياللماللريإلمإثينطيهكثقأدلب9ثامالمثإداما9ل

يديهلفهنهيميلىفلحههكا9ألموطشتهليهـهاقبألبماءةل1ةعثاللئاوتمليماثيممالدثث
ألمفد6لثثلمللعوثللي1بثكعسفائحيعظثأألمحديشوفكثاظمتماثم
سنهسملئنيماكميهفؤمعأوءخوجملىثأللمويسمبمأفلممسياثلقألمالثوبىجمالدافي

كماااويرعبويامموكللمعغلبوعالبعمألمحفلثظمثماثاظثماثمظثماث
ثاظخألرتألثثنفألمهولسإلمعليهثىللهكضوجمالله

عممطيدوااللصرلماثلملله1فيفئاللؤمحنهصثالوذ1نخؤ

اقمالثثتأنسنللهـكلممكركالثبؤإرفييماللوكإلأيكايالئلثماممأعللىثدصأ
كلثالبويعلىتنحهـتتثثمالبهلتلكعأولييهمميمتلمكثو9ثله

محقنؤواوليايهدلوهـعأللهعيعحكللىلمحاللهأدقأفىعقلم

11يهلالاللبخارجمإلعلىفيى9لمبأنم1هـعقألىلفيقشؤيالئمظنمأدبهرتلئثالئكولإليه
عاعفبدببماظثأثمفالمقكتأحعالللمثطفلهـوشالمفدقطف

اثللؤمصسأيمؤمهأانفأميرالومممثلمدلمميماوجمآللهال9فمنهـمثهأكالصنفو
أئقياللؤحماابافويفلظشاليالجبيمايهامتبمصالصيثهاللصاللهللهثلإفأيأ
فثتالماوكاتلتماأوأيعكاثبريعاط
ممابتالتبهيقبومومحوملثثاجممااثايشاقأليا

مواسسهوهـظشمكالمريثالممملىتحولممابكاممافي

هللحاالللهاولالدانحجمالمااثلمدلنهلطثكاللجال

صثبوأللهاقاالثغأكللمالمجاممباألساآلمبنصلثو
الللهلملمههـهتيخاعمايمفمالثثثاحموكلالومالبرابنلثأثالدببمانملثمابم



المجمووجنصصءصءضطاآأضث1أساضءيبماظكاليمالض
ثثالثجكتمئياللألموركبفئثئفثصغمماثألثألئ13الثيئهجميفآفىجممدثريمجدإلخمفماآء

الإثامملبمههممغينبرصثهككمحاثأئخلفنكهعيمههنهـكر1تانثببهاثميغيملهماككاا
كيجنئه9لمائميهإيلكالغكطالنكميثابميئبههفكثاثح
الثالمثؤكماللماللبمالغبأدنيلمالثئكمئأءاخييهجمالإنملمثكثيأبمميدلم

ياتئع9جمحننثاتليهألفغسميهاليئممؤضاكاحخلرفقهـكد1ينملمحطيثممللل
الملهءمكركولمو1فىألمثامئلحآلمدظئأعيثهفيلسثالؤسطثوالمحوكيحاثهءكاثث

مايأووكبسلمححيشوم9كيطإلبخخالابملمحيفهـئثميلوطماث
9همدجمأريكالهااليهألجمكوثجديبهيعمالمفأاوناوهخع

ص1لمنقأثسكألسماثؤعألئكحههصهـملألليفايثثحةلمشالنسسلدكهـاصيةيمعليثثدصمالنبوكا
تهمميثلمحاثثلفوبهأحاللقالطفيمالملهـقمىممسلالكلخبمالفالمجثاث2تيتياتوويسمطهةلروووضمأؤضويرأل

تغوكفاليحهمالهكهالنطثطقبلثلغمل1يغايالالثإلكقنرممنهيؤفمالغتثل1

11يكلنهيهملءيمأ9ءبهقاليايميلمنيمامالهـلملمجإلشكواثنلميووثهكتقالنبطثا
اأاجمالقثماهمابهماشيكثياألموصمبثلاأأكثوأحدمبهمأجمقا
ااثثوئأبكلقالبنالءيمثأصثمكئثلمالمقلعألمفجهيلالملللهثلولطف
صكأمرألوخمعوحثلمحما1ىبيقيالوجمالبئثشاصلىاهـأاثالكاكإحمالأ

هالتحدلمحنائىحممثمهنثنلأللبههلماتحئخالالنآإ9ضوكنولاتفولمد

ثالثالألآلملفهكلليورتيلحالأكنايؤكالثوشوثمابهيمشحيكتهلنالغسيثهكئختا
يةرمظالعبماأ1لمغذتأ9خويبهدوثخحسكلثاسثسوإثألألليئككييهفكا9لمماء1ورضك1أمثلؤجمم

صتيقمالىثىكفىائطلمطيمميأكلأكودلىثأللدممثلممههحصأصاثالم
9وهآلرزألقىوفثيطالمححأصغمانممامينالويففبهنهـلمأثالصأرريظأه
بهدأثهكمابهدنغفنهأإلدظبحثظامجماكمانه1ببلةعقالمجأماوووممنألثلحمكانهاإلئني1الور

اكل



عصنثهاثأوااءبراصدصءا1قينمفأص
طيظليحهـإلوويآلثثاءبكثئهـالثجثنمع1بمهـيرأغلمحاالكمثالكثهتالئثثماحمكيهك

لتأطيتال911يتهـروندثافثكلولثءثحهـثصثلخلثأأعاظثهيئإللبلبكلغالئمكلماكأ9أص

لكاجمهـحبمجمألكلثهـسالأليهنط9صثثطايمغكرنؤكالاللسماب
اللمبئأصأن9دعمإل1حثاللتوثأبمهـثئثكوفعككيهكسلهأكطحكتثمألالدنم

ضيممافىأثافيهصتنلميوطوكمأاعاورسثجمألما9هصياكثمازرثمموةهاثييثاعب9لمحاثتالم
ماقثغائدعلهاخو3لمحناللمجكثولمأصثقلمغشبمؤطأئحيتى
طكلنالألثقديالثئولناثالطتبمظمل4فثاماأمخالمثليألجمشجمتااللمحأجخئهكبلو

ؤاهألخيثرفحننالعاكيهفانؤحهجمثلخسوراجمإلمجأرفبون
يرىيهتاوا3بئدانليتثككرإاهقيكئهييماطثقنسكوههلثيمفتت

قلزلبزصنهلثيقلماركقالبهثالهاألبهفضكوثلتأئمقهـلطؤتجألثفال
بمااضلنرولجفالميثئوىموف3الفييغضابم

ماثطاصكللكالنهاحثبيلاىز4اممتابئنبنكلنأكبباف
أحودؤلمدبثطكوفذ9الثصسثلطنإبلظيلثسحالاللل

لماطهمازكالجدنافاإتأكاحلشإثالمتهالمحأكللمحلىيثؤ

أمحبحهلىنةفكشثاصعكيربألكإلثالوثفثمألثلمم1علما
أبتاإلعالله3ةشلمعوابطال9كثلىءفأالللىبمبهييتمثبهاافأ9ثقكالولألمثل

فاتمالاثصأثلبممهماشاالنلللطاحصأذنإيمثمحأللهبقالغتا
الياثلهالللثكييألظأمتأثله1لمقالاللماثايرصالمءقإلمحئاتجمال1ظال

حسؤلماثالمجبميااث9صقولئانيهاللميرلسألمكلثلهثاثلبالبمأثلماء
لصولمثمانطفكوءفأيقاليوللألمسعنآليئالطانثمكغاءقولبمالمتاالانايهيبمرمماثلقبيظلو

اناياهلبهوىيناطنهـال9لقدجمرحبقيشضألمحهافيممهـعااعفال
إناهدنقأثلثاالبأييةفئفالنالاشثإفئ

قحأل3لستوريفقأيلتعوفيالبمكلقتآفااشباتعغثاأنثاالمدبأثالجبفبيرإل

افباإللهولليلألفلمممالشاةاناهذلحثمايخوجمنهوهماانهلثاللةجمدابعد
الطوإلبلمثجمأالاهبيهملىآللهلككدوئويهالعكصالؤلمثماالفثأدأ9كنناواللوضم

وإلدنسونجيوئىكختماوأمىكمااختكهالقوديمداشيوههثثا9جوهوأناللممنماموبئثألمتأه

لمابةاختمالمصماحبلكالئموإعيلبمأنهدوشكيجمبيلتوناكالميإب

سمامأوايخاوظيلفأتحةهدممحوبانثثا9ليمسنةعناائالافمااي
صىثااحفىاقاثامممألهكثسمكفهدكالاللقاسطتبجمرقنق



صسمثومصومأاضأخسصوءسصعإلمجللألثتهالمالهأهممء
ئمرولميرثوياطيموبريهـممافييثوخمهـمالجإجميريرثثإلموير9ئرئفألمفرحثألألبلفنفواأ

ءطهـتهثدييد9اورهذأهكييههلفيأ1يألحملفازجممكآل1كإلبمأيردف
بهبماهـككيآكلصواثلثياثهاطئعتغقاثئىجمل9لمد9كإلجمكهـثهـفيعسثنهالهآإل

قثلثرجصرشطرالمبياثالمصبتابخمحخكلطالمدكهظيهماضثالقثهاالثثلضأالمتنأصللئد
بجوتحطثىلمالظكدميتانطألفألثتهـأإ3لليهمكامنلكؤلمجلالءجرثالهكمافابليثثثإع

ككاإللدعليساهرلمقوجملهضلزجملويخهمبمهرءفيثصياكاب1بولمجاووربرنحليىلميمابهـؤدف
الطاولمهىدلدئسنأتجأأفابببهإووبخاكايكيههألمح

كهاكأهكوحمهاثحهـجمينهلىيطبخاثطالكيمهـنصلناجممغوبيوهوعببكاالنفهـبهكثر
ينلبمثلقكايعلاللممجقولمجبممعوييرطجمبدلمميمككدسعثريمافىثأىألمجاألمنذثاكنهمافمالغال

جماويهـهعئرعكعأثبمكبفثجمينثئيوييجوجمأيؤممههثاثالربلغإكظالممميعفويايةبر

ابهثايثهجإمموملمنحيثوبكاليغطكهثأفجاللهثليثوضعاومكصلمعهـمماثلم
لورتحمكفتجالمالقغلاللمإلثظقثتهمصفىموبيهئتهثاكللمجالق9وهوجمليش

أمغدللخنكاللمؤمبنكليهيمأللهممىللىيهدضوثويمآلهثلميهلماللهتأيقوفىأأي
نانبهالعبهبحدليورأفديعتكاحسههاللحماتأليررجمنلمميتبمالما1اليهيفا

ثووقيالحممحأأقكناايخكجمثظلبهـثصثتمفألماييابلكظةاثنثجهماثاالمتمافط
إلاهمةناحبجحلمةؤجمتانهثنعبدالصحقأالفيبعب3ءلطلشدطيهاثلهأبل

ىلبجالحثكأممبماللهـلمضحثلولهمةقممايالصحلؤألممكيدكفابحثئهكددىمهـمعدالمكلالبؤيكلعبما
اطنألقألماثكأنثثالثعقبمالماللثحمهـئتلحفالثورمعلؤلمق

للهاولىحمالمظمممنعيلمحسةفعقعمتونلهجمأرفى9وصثىلىألمحثماانرنىلفلمابآلقويممابهاناقماليقوقالالالالق

جهأديشاخإدرلهـيمافمازرأماطلاعصييهدإلهثماثاهقئهعوحهل1ميامدباظوبممعليموطق
ميزءثملوقنمهالبغمامةررنارتةسثأررفالصثمانطلثةيثيرنأنالمجأمهـسثناوخادظلييممغأالىهانا

أثحيممكاوككليايىمدؤاللمنسمائىقحهـحثإكامعينعينالللبئيةبخمانجماوحممال
وجمكلصوصانالثاصأررطينالنبويمأقالوعممبثبعدمأاالاليةااصأدلبيهقماثالولمهق

ين3عرئشثقلطكلممنناالداخرصههـعكلممتممفمابهيإصحقأسمبمحثحسثياعصياط
لقواالقبوللوقأالهلل14أذويعلثبريمأ7لثلهمحصلقألمعهالوحوالللهعيأعألمئثةبماللكلدهكغالجل

ههمالللهقألمقأههدقيحساألعالسمصبماحيزفمااللمعييخالطالصخااللبهؤقين1يهيدممءلؤيصرنجمألمألالوفموجميثيسا
حييثؤحافمثههمكألق1كجلللتاق9ثلهلمشللمثااذالؤةهعمبياويمآلثعلجهماللله
لهممأليالاللدلماخعبهداإلدايدألياخبلبهايغلهوبنماهممكنناجميو
ماعلىكخأندأخبلآلصأورفويادالمسحضصولنهمانياللقيلمقهلوكفقيثاكقأليما



اليثههحأغلمستاللايخنفلثاكرقحكنماهالبهالملعتكامثى9إلكألأ

كرقاإلنبوأفانكلمتجمملدي9كثاألبهأآلئهاجمييماكرنش1لمفىكوكفىايأيدكليألموت
جمصثثثعإ2إليلاثماثوليأعلليئالكثؤييلط3رثمابرديجملفأختهالاث1وثب34

ليالآلملجبثألكنحللمجبهـما1يئأ1ؤتتننثغماإللثغولثى1لمإلغمايل11نح
ولاألكعبيةلمنب9ؤتايالمابللواظصةلفما1لميالآلخائاورأورهثكاخبآكله

لبنمايشمزماقماؤيوايأبأمهاكيايكللاثالمسلالثقلالؤكقفأثالهـتفنال39يبهـو
أمألألاليعنكحتنالممء1فىيبلئم9و1رز9ثييجهثئكلخبرإلفألمحش1

قالمؤضؤالذولماثقوهـعصحثفماغهكافألماناؤمللثا

زأللمابهصثاثاتلمقهاواهبفيبأثأكقيط19ويثلألهـكفماصلهـيجمكف

حوواألمئملنئمثلمحافىالمعمارهإنثمترويماثطعويال
آلمحثالمضكلحبعرإلمتبولطدثهثحنبللسثهيمدأباللالل9الررلملوولماكوالدظحتثالتو

أياهاأانهلوهالموجمولمجثبماوكبأثثأثثيمالثألمثر1يلثتولماببمامغهححغدالظ
لبقولبرححاأينهالىألبمف9لمحةا9ثهإدثهلشوقعثكالقسأيمنبواجوبىالفلإليضب

11اسمتاللوابملفأإلبمدللو1لرثمييولفيدولنلثماللهجهتبهثيلسقنمافرواالفلت

كثترجمهويب9لنهااشبإلثشمحجتهقاللعللظبلهـجميحيمانكهـاتتمياثترلثرعلمااثالمولجاللهكاأكساظبثثليه
نمالبنألمجهحقمااللفابمقالولىكأللمللثبأضمتبهمااعحنشبم

ققيرثالظرالبهقبرآجصاللهسيمهـبثنمأناث11ويلت1مادليقالحالقودمي
حسؤبلىتيالىلبأثابهنؤأللهفا1طيافييؤحكدلببشالميكجةلممكأ

إصلمهثولمويئمأت1ننمشيكالمنكألملالظآثثكوح1اجم

أالثلموحنويخثيوالناوءدطفداايوثهلالعتوكأكئاذلمحإلل

مأتحوورزبالبيإلأدوبهحصثدايسكديىعطهاقتتسسةيوننتدممال
أشثالعموكحجبفهما3ليفيقشللعكإلالسدثنيالفميمابخافقماالابلقوالرأبمما

فارزألقكعلجالفمانالياليمبهالمهاطالهاكثيشاخالىانهمحولإلخئلتما1كالملىلما
ؤفاتهء1حدلينأفيؤاناقمايحلىوأمثبمبخاكثالامأيويلإلمأحميحلهـمئماموثيه1

حىفغاال9ءممألضهالصتأبهح1كألمهساتشأكااة95ووا9ثعةورسشءس1ااعاق1تملض



أؤإلشقاوءلمماغءأأإسءءاارألص
رزجمأحهيهئثألنالماكأي99كمعوالكلوكهلمصماوياكهـنهمببئمامئييفصلجمنهالييامبكثيمو

الماكرككاليارزثغسوألصكاألكلنمسجمدلمبهمأقأنهاالزإلمؤجيثلد1الربمآجميوك

سحسمحمالىأكإلممومتمئوأثييلمقليمتظثئالألنهياكإلبيفيويمطئهيللئوثئنألسالكك1
لسؤثحإل3إالالوطاويئافبخثيئماجممالبلطملمغهممألإكويممممكلله94ثالممثخل9ىلمابهم

مملهـيلىبقألمقألملبماث2فقثتالياناهجمنثالماثيهـثاثؤميز
يكثسعلناالحوللئئيالفيييسمقحقتخبماإلموافاالممروماثللهـس

كثولمانالموفوأويالميدشثرأإللجأكفلمومكثثاهيبلللثاثتبرثومثلم
ثثيلهموجكلتأخايايكنألجمجمقمثال1ليلثيكصضهزلمجكاكايرحاوورظكثوآالإلهالثا3

فتهـمالإلاىئخئأءلعوئألسولىعئد1ئماشهييصثويمكلعةصلأللمحاعنثي

ممالموممممىدفكمهيياتهليحيقوبيماثقىبمامت1ثؤجمألمممويقناسئثثحمصلمزثتريملطكتكلمينفكلكل
ألمالبمايمارواثنهغجإررقشأصنماللهثيهل9لمنزصثالتومهوميالمحآلمياهسفثامالسنكمألم

ألكماطئحلعندكهالسوألىتثؤضمقئهايي1خباللماللبيخالصبلاله
ورصيا19كواللمالآلثوكمميممملبعمملماثلهالعمبهيقأللثؤبئثر9لطمن

ارلمسىسالماأيملعالاللمكليثومموأثهلبأل9تأثمأةخعكلهـثسئزئثوملطوفش1ثثشيحلسالمفوجمهـقيأل



كالميمي211ءووثبهال

ضكللسرلمثمايصلمحلئلعأيئثهـكككميثيالهـلأثمعميولكعالهؤلمفوة

ألممممافي9ديممئدكغأترالمسمايىهـاكالينأمصكالديملوجبثثثامهههاليتأالثئأللمج

سمثننهلتهـدكنهاجمفأثابرضيشمهالثهلهثبهإكال9ثنلشثثوهـسالقألملىثيمكطيهللمميانحويولماثلهالت
ظنلكلتئابأممكثاللطتهثطمسبملميمليهدكأليعدرزايةظستبههما1نيتأثثئالماقا

9مهالدمغيرهناكللمجفيرصيمايلنكحيقبرلعمثيديثإلمتيادثويعألثوللمددصلاللليكيمبا
أىضأثدفكههينؤممههـاللمالالنفثوطظاتببهثلكناهـشطاثمموي9ثسعفلن

ناشحرطمستماسخأاللمنذممماككاماثلئحمسإألمجقبهمباآللبيماللدمممموهثمازقأأ
هيالثلهيظللكلقيماثماتحبهنيأتئ1تهلمننلثعمأجمهتاثلنهـما3ظ4قثبمانبالهإللمى

للبمعفالدكثالللهاشهعهيلىقألمحيللسكعهقكتلللدالممكلهـبالكستتوشايسني
أكسالمحاثيسنلعبركفكللسلنجكالهءالىصلجوديالبهاللثعتبنه

آلبنيركيمالمحقآلقالألبكلمسماكبالثالمحماموعثهثعئةخلمحابووثلبزكهـا

رجيؤنأاللمحماكصيهثثعيهـتنيفاناظهـلىجميرتاأنخؤبماقي

مقمالىايمياقصصثيمبئلندعابحههنالمتأبعماثتإنمااضههيمإم

لؤإوصتألضحكاللدسنلمثضعالغهـقكلألمحعيلىيأصأبملقىلعيا1المميئفظكيخلمححيعلمالبانيويمهاك

يممفأالحكيدثؤهنهنيأبقمهاثمحمتمهالىطاالكجدكاصأممالنأالمننكلثأ
ابملجةقألمحلنذركلحطؤ9هوفالمياثنلصأكاتىمثنيأيخهعي

طإحماممرثحألثبمالحسصونيهأناليمبريلكأاممرفىيواثمياموقوفاوثعله

نافيبؤلقمانهـآثللسوإلثحتلظنيثمأبثلكلهـبهالفالألثوكهـااروانه

بألعمموإيىثثهـجمأناجميوبهمأكإلمنموعكلقهـوممههفنهالمجاملمةبرجيافتكلا
لكحقإفثعمالمجالمبماءووىا9نكلوكلى1ن

وءصالمغئطئخنجهـثلككآلخاهؤكااللعومالئمويثطيهللهلىيمموداللبىنمموبيةابط

يخداكلؤإفيصعمبمصومليهصبياظلبكلمولماثلهتوامجمداالهاالئحكلعبماعإكتالمجكيص





كأثيركم1أشص11ءقاسغصءئىلمجهات
الثوثيثئلثطلهـنثؤفيبمئالكمهبمآلننهبرلء9ورفهـسنئمما9ننأكوة

ثختخحثشثلفهـالأتجيالصيالئزأمالثهاكوأكهاعيمثووثصفنثلررلمعكأثخمعفنبما

آكلقطالزلمجهـبهصيمئماسبنكاحهخثهـممتثماض1يؤالأثطك
أثلهكلكوفيكسكإفمحلسهيهنإثكبلثألعالمجنابوحاموغم1اممم

ثمكأيثالجمطمنالىلميلسثالثثيثثلدهـعويماجموكاككمألستكالخئنممتجوشهكخامثوجمأللجب
ظبركلولمحاحكللبهالخث1بلبئلسثاناجملبههـونحثاا

لمحكاثابوثهبميلىئزبمكهمبرايولفتأ3ثئأوجمكهتمممكوعثىثمتبمألفكممووأ
كامهكلممىبئعشنىصأكريمالمعههالثهثيةوثثلقالقمثمهكثألجحميأ
الروبةجمثحنالبخركالثبمعلمهرلقمنميوكليلقألمزاالثأة9داتقالصألهظكظحثكا

قهقيئإلمسركقثعمثينرابئلفبيكيهصثماكابريهلبهجمثكتخلمنمثةئلمملمخثحمكالكطمبهببتلهوا
عياثبوبنكهواثأهاقالممهـثماأيم9يإليكقأاللبغلمشئأفىكىلسيمآلهعليالطاللهالثلهنحههمألثك
هماكئاممزربملنهنهمةثثحنهيمتلكلثاللسآلعثتايىبهالنمؤلمجميادممهـثابوبلثاكلبجو1ثمحنكررز9
ا2طوكباالثلهللألعنخلمألمحسناإلفآلمثيغوممانأللمقكمثإليسهـثمالضلم3جمدممممالمىوميآثثحمسمليبليثف9
تجورنالثأ1ماأضثإفىقايثمهـثالحثمسيكلكمملالثككعليابفلقينماقينهتؤأوحمثيهت1

قي3لثشطىنللوثججيأأنهحيميويلكايهأثيثأيثنهالميههالأئهىت1ربهاههيهكملثعالأوب

الهـاللمحثببنهاليهناكثهاجمثيقأاللمدكلسمؤبئءلهويثتيثدخثمتهحإلمؤجمألمحقدقهللو
كجاالثمفكيةسزيالقوثهقياصثإل1انمةأإضبرإلمئحمارئمآلمولمجالمجثعندإفيالمسلبيلماالنبي
بهاحباللاللميتنئثليلىكانحالممهـؤلماحرتحثوقمالثبدلفوخمتمائحثمظعللنكلطوبيئيلقبركطك

تيإلشأبمصكجمانبانريهإلعمصمأكنليهثولملباحدالل3يهثقيثلثو1هرشألجبثهبه
11ماثتشغلتوراصبكأليجدنوددعمماياللصأصعألفىهوإنهكثإلهمااثطالمابر

حكمامإتابهثماإلعبلالاعألمحبرجماومرمةاالثلالهثبهإلثعنالجيإ4بوليخماكالميوجم
هلكاحماكيئاهاالنهقآالصلمميملدليثوجماثلدإثيلىثبكهالعنيإكثبهثغكثجمجمألملمإضبرفأ

صئفةيكبثثويص7ضثثالعظثيماإأجمثثتسأممميقهإنثألمحاكشئلوا
نيفثأهـؤقبمائهحأ9لفصالسييهتلىالمجوهوقونكقنبهيملكلأءثافجأيهركيائكمتمالمحهاررمحتهال

هبهثطالؤيكلآلشغالثأ3جوحؤثثعمأأإززإلا3ثبماقمانالثغللمتوهوجمامدإثطاصثاويخبرئ1ءأبماال

لبمتمارفكالثذخركهكالوجمعثألماثيجىهوفيألتكلألمئكثل9بتأيلهالبرككو9بعاالظالهـإثثسثالىجلميس1

أدوحهأأل1حرإكأإإللمجكتثبمحمفالبناالميليطارزلمحالالضثهالخموكمثنهييناكسهـلألشبسمالضالسهالىثموأثمالوضوء
انضماالعثاأللىالثسعندهببمثقونمكأثثكوجمهيمدههوهالديخقظعئضدسهالمد

يهصئكأحستسااكاثيلألولمجى19حؤيمماجوجاليائمموألىآلوأغلمالوضثزواقياثالك



طءاا111ءورةالأثفىإليد9ص
ظنآلئدروكااألياداييهد9حلكنهـألقألهلقثالللبئيماكثؤيخفيأثبثددحمجمملمجثنانتهقأنهال

عئثتجأهرأ4كليافرربسهاسشايهـلعوبمبمدأل9يغالحنهونلقفىعماناليهايخوقالمل9جا
هثباجمالاللثألميجدثمثثوءااللبماجمندكثكةالي1رخلإلبالكلكطريخهوالبماليمهالىعالكىعبوإلصلهقنجر

ميجمسملث9ألاوسمكثحثدبلالآلألألمحبصرثمددثتليلصبدلسو1لمىكلهميدهثاومنيلفممائحهكاثصوفبأل

لميلبلنمالثثصلولمسبعيناثميمالفملمنسشئثوصككمملؤعنيأللمياكالممثيمليممهالىب

لنأهوقاالحهـتر9الؤاهاللفثاثمضومىكلهممهثثقلثثقاثه1أللحبقحالمح
اكفاكثييؤلفأئأالمعثرةلثهـحتلإلصلياففملوكئوكفلمأناوئقديوضمأالمالمحلأكا

ئررثهسصةحمقيسمصلااليخهـههاابخاالهـكالفماضاق1عتناليقظةءيثوضفهولوأدندكالصحمنثن

جممتحأشملفىكهفبعإلصثثدالموضيوألاللحمواثقيمامص1المؤلمجرصترالفيأيميرإلرألسنفحاهاءبم

يختمابمالؤلمدتعوهيلقجمهالالدمرثبئتقمعهالصلىكمعداإل3أكألإهحز

وثكنااللقيأالمحملركلحالسمعلمهمتيأثهريرايمانثامأجمعاملركالثالمئمماخيهقواللمروافطلملم9
أكالءضألثويسلواكدإللمأعلثحصإللهأفثمعحئظالثلعلتفىيعشكلبانأاليومحاوورمحلثصد3ىكسللط9ا

احايئجملمجثفلمحالوضاقماآل9صهـناإلعمتيماأندظماهاليدلآلكمامغكهويإلسونكالكلإلنؤ
كروكذيعدهماروألوفهـمومميربإلكاصيعماهريمطثثئاياثآلياالبمهاثطبرانكهؤلدآللمفأ

كونصعهنللهوروصلمعلصبثثنه91ثصلإلءألو9ثوضهكلهاككلىأناثممإ

اييعألأرلمجعهمنمهىؤفدكنيقالمسمالشكنادكبنأمررسدلمصهبهيوإن9بكملهأللنأفثث
أآل1سساالدضألدألااطنالكياحمادلثمماالنماممألسنهصملمملى7لهيسهكلأثلهعااللهليرلأحماع



ط11ءسءاءنجلممفء1

فدسطثئتنأكهـثااللمثشملئي1اآلجمبألجموافثىثثبالللولثكخفىألأفا
ثهترالمقإلبتجكفلزفيعليحلألبهوابىسثؤاإلدعليعفمإنةللهـمسلثثقكيكقاثلمتلطلظلصتا
صيحعمماالاضإقاألمجسململدملؤكيدلطمليهمأمكولمماللءهمءاثإبنثثظما1إلموثممت

بكبألففيأللياولي9لمهألبييئكنهكإلبإإإثو9أللمجا9ذ1ربنئيةالستحيق91
تصاتالئتلهنالمظلكلالختأإإلتهيأ3كرلهجيكأيتيماولكفاالالوضيكلممماهوأيهـاقيلميهواأئتتكالأشثنبة

ثاموثهـافمثنطثثهلصهمصإللسأعلشالتعىجمساللالصلؤكاثىثيالقولثجاللحثقلمالمعأركيعالظبلىل
ضؤثمثمماويهيهصمأنثنثليسكخممالفالالإلكركأأوممإلمئمافوامموويتهرالحورشلوألئهـس
ءلقمماامكايؤمالالمإلوأئحثواتريغهلماعؤضهامحو1مبقنهممأللةزألملمقالفي9هآإفعناكةيولمحقوا
يمأليسذلمسااعهمافالعلسلمجمافقىاحممحمناإلويهتفمدالموأظبهحثطيهكاظأهوالسمتإلطليسفمؤحاعالجمندثؤالصم

الكلكببتهبمإكثثمسمطيثلثهحمهمهاللفهاأصافنجإلنحينمارثألشسوكلألثرت
أالدلمحمهـئاهفطالمححاليذلكفضمزيوممىؤمثيوليماأئقكوننةيخكؤطحووألى

ثمىمثئألفىكتمالحلهلاثثلهمالنككبايإحولللةاثوإلميفؤجمنالمعسللصلناطهـأفالييرب

إلمينصمماثايالفاثمأيما9كألممعموإفوأثلتبهبالنألفآلي3بلجدلمصحط9منهنمايعالألقى



الألكألناثالأل1

1ولسحىهحثعههألكيئثباورببمكهظجقنيكلتلهمهـلى1صلكدل

كيهيلثالىثمالثلبظجغظمملوولملهأثةظأثئوؤحمء
حهترلمكالليشماليايتفىيىعثالقمحدلثينؤيخألكتكليةكلزدلماأللسمبماكىيهخلجمايمساكثنايخكالمنض

افيلالقبخهـاالللالبلؤتجحعررجمكالدلكريئيلىلمبراثئسلمححممأأ1
لمحئحكنيريلسكياللضرر9ؤنثؤلببيحمأبهلسوتلىثمكلبركهألللم

حجثحجالإصئأئلكماعكتئلطثضولمحثئمكأللهـويمشلديئفاثسوافثببهويسوالثلماثلكلحضبقفال

جثسئاأثصكنهيالمسوأفقاثصبثهثسمكىمركفزجمثاثنهجنلثثوكلب1دبهههيثوي1لمهـالصيالثاايفيآ
كىءلهيمسثتكشفقثثاللدععكألليسلييئليزسبلماثلثهـاألاضهأوكهكحمبماثلمحسمحنهدبخا

سحميسنمادأثأثاثصممثكيكمنةهثئألمحاللبركألييفاكجمنعصفأجمبمسمالمحنألثعهينطألمحج

صحمممكالنيأبريظلسلقثاطحثخمانثاححيكؤلدثوفىبكنهلمبنمايةعقهـبثاثرإلالمإن
بمحثضقعنسمهـلمأليهاكلإنحنعاالثسهلألجمصلبمالكاهنهخافىحملوورثطهـهثحمايثمعمالناولاس

مطنياثزكلئيهاللممثالكؤضوناتالمحميالثبعالقميئلتماثانمقؤكغيه
حضككاهـيأكلثأمأنالحكببئطخبههلمجهلمحماالطصمامقثفعهأثرأميمافيحلفييتظوق

كاحالنلاللجمبمالمهحألآكلجاللصاثاثلزضوجمهصوالللالرجينصألجلدعثأثالمالمعمفايمبخد3مهم
رممعيثلئاهإمحئالغلثنجسغ9وفيعكقأثادخللجعوإصألتينحوكبميءثنإلوقبماإفقألماثق

يمفحمأللعولسلويكمحمألللهـئيهثموالفلهـتمايييطائميمأظوضعويرصجمعااللهدمعحمغكثمالمحصسدملجمحهـلطؤثكسهأ
ور

حبمااوراسؤأالغدقالالسنقولوممءألإجوإكههالمهـوأكخماكتماكلدمالخبمااللثالأنلؤنهعهمكبنرلىطالعلببمموءلنه
لوصكأبهملكإلنهيلىؤإبظلطيإيقيوإشربفوجملنأأئاحيلفأضماجعثثوبهمقأطألايقوميفىوبهال

عصفالةثعفثثااأيهيالظألسافكلثرلييوثثنلأأأشاسنألسفمألمليخحقكبهوكبهصورلبهاصلبهحم

حيلىمبموممإلغبىبهاصأيهفاايعمتمائآتحرحظنهواعدكدبممفألهبمونلمدكللمحبىأبخمثمىلينابإ
اأصخؤالنفمبهصمبهواصعوإأشحلوكمهـلوكالقالصالإلجكلثكءااجأميالبهناومثلىاليالنؤلرس

بمبميههـااؤكلالمؤإكياصبماامموسبمالمجبنءمحلببهوعلىظهـأصملللوألسإلالفقاالأثكلنألثثالدالممم

حاحأممإلليهإلجمببمنفاابكلجمإنثيبلطخأفيماثدشسثفلوقيكيهقيتهـثسقاللىألهثعيهوناحاايابثكبهدهو
ألإألملغبووهويعابسمواككسثتاكثإمهـيماهةلعاتيولبهـينتلمالفالمئمنح1لنتلما9لمجمصككمالبلسيمابالوثخآكته7

سنبلالثط1كرليمالطيهممايلمبلقالهموجمباعديلهافيبسوثحيممتماكئثهاكثمتةديثيزبه

ترالضبهضلدكثنكيلمجأزكهككلوونماتكطوجمنأجبابطككاجمبسهاككبالقائمهالنممليالصث

أجثإالنهجملختآنجأاأبروتهثهحقلمحأففابقيخالتهايحقالممهامعأصناقىتؤإصلى9بعأكا
بمص4لبمأكقأوبهايلفكلاكبسموشيهوليالياكستيأك1حمفتهمابمافأهـمألةممألمةكالتحالقكزبأقااليثيففتاثاالا



جمكالل1ص1ءإبراطوبأللضء
بهعصطألعليثدسيبهثحققدكالالبثك1كأصكا

عسل

باأيإثهـنبلائمهبماثفى1طهـلبه19الءجا

لحعيصلليهابئلمجثأسعثئماثئثثألملئنهـثمكاللجأمانث6جبألظوتمماتمثرالميهدحالل

ولثنهأثرثويمعئلة9ماثةأكانظنزؤلوفآقثساألتالمايل
وثمالمحاال1ييمائالكنهـاثتمثأكبن1مإكعنأللوضهـوثثيء

وئهتجعثااالبإلمقئقمالمنالصما1ءئلوبرأاكلثىقىءبرهـ11

الوااللعنمانحكلئأللسجزمحبهالللعركلقلهلفيكالثع
طولمأل1ىمتما3لمجئمالالث9ميألبمايفمائدلحتيكلسثالئقكلبمياثادإور9لملمجفاثثس

4ثآلئهأوآوسكالللهفجلىبئأكص ونللرللألبسثنيمسمماترجأبهئالثايةاجمإفىثولمأجم01
ررمنألبهالبرثابنبحكاففاواصىتهـبمينمالطؤلمجباثوءيمورآلجمخاألعثسهـأنمأأل
الم

أللفلرةفألنايمنلماأاككلظ3ماثكبهنثالمموهاانمؤ9لامت

هالىالمصعوورككلممعماصافيبيربأءنالسوأدجملسعقلثاياثاؤالمهاناسئأفىبهاكلللس

ألالىإوجمكالمؤيحبرنملمنلثبهسثغولموث1ووهيمتنهـاليمماثطبلفى4يطاألآليهـكلصبألمهئنلىيأ
بثللفيوآفقالكاأاللبالللسبنثلكستيماشبميثهـىفممهتبهاثك2ءفبلكجموكويسجم

مابهموشمثذالصآلمحبزأنثبرجمتدويروحوهموولؤءمظيمالثعندماأل

ونثألأأثنىتككلنثوفىنالهعموالضإرفأءإللسالنألكال9ءكير1لمالمايثلىللمحيألحالءألص

13اتنهـائالشالمأللثةكألوثمىثهـالغ9إلفيؤألقهثحإ
وريحظاإدألفظآلفتمالأسواندمنمالةحوتنقلنؤووقحتاوكحىالثوجمبكاقي
بماثرجميحهـنهامهاكإاالفىفاقلمسهـأكمملمدياكأهـتلىظاثللدكالألوجمؤوخ

أةوكلطنهثمأككللرجملفلحتامرلحائالمطحمالللم9اويلىا
أمثألفثلؤدجالمماممألكدثاحىتصمأ1ممالخأفكبهاللمفيبمىح9والالكملكللحثيماكاهكللاحمك

ئاكولمالماييحجماولذالفاصاماسايحمأوتبيهـميماإلمريوالخ
بصوصمرراالولميننسوصةبيالورفألمعقوكألثلعقوس

وومقأ9ذأخرعلهلفصالعومقالا1كاثمؤيحؤألوا

قلوليثىلثآللنمصدنأدلىيسيثادالنبمإء19

األمحياقثيتنأللمثدالمبهدثحثكةددمويقبأبتلم9واليؤ ايألئمنااكلوصاممثمانالملنؤمودخكال
يلهمهيوولؤلنفثحبهثحثوءادولجايثوإلمألاليإللةال

لءاجماببالنييماء3نأساوالهممالاكامموسنيهيمالئخيىا



ءولمجموىأاةاءاءااا9وااوإسسهـحمحثظاقاثفثأفى
يأليرلمكألثيلكالحمل3قيالملثاجمتلملثليؤآلطؤحثوممهـطاهفطلزال

وكيرهبهأخلممالثكللمنئااسمبهمهكمفأاشئسمههثفجمفكاحمثث
بثيبمبعثإلةجملمال9لممميثريخثبمسئمكثقحثههـفلببهلمحالئىا

مإفثقمقمسوبهةلمثهمةعكثهبكليهاللمهمميالمىا

مهـهثكأيالبقثقككهلهلمهـيدفلبثئرم1ثهيإلإروانقسايثها
خصكيابهالأليهنيامسفنماإلمدروجماشهـإإنثليمررررم3ثج9ين2كنثثظممؤآل9

السمص9فايغأألنةوثاليهالقائيهيمتهبهركتيي9يماثبرأكمثثنثهـأثم9لعلم9لمنهـقرثأل1ئف
المداعالظماهرهولمثأثحهريرىاربماسثهافيز1ثةرزممكبمالمجممالألمبهـألممالب1

11ككءثبرإدقيمائهفئثطهاومحيأليسالثعثييثعيليكلكثمشة9تعالدكثافبعللستده
كألمممو9ةكهـؤاثلعكغككلحنلمن1لمحطيةوفءألنهاولشالجمناكناثيكهـيالبدا9لموأيمالنأهزقيلمبهـمهث

طمأكلهضحاليرعقنحفمسقيمأامممقتالكلمثتمالمبماي9و9لملمجألمحئاثنال

تهجميكلطثثه1مملثه9ليوريألل9ثيالمقأمالبلسيوفيبهلمجثاما9ؤثاهاتدثلوتأيرساولمحيسبممماللمسوأيى
تأئثلويبتواكالمثاوموبهايبهمميتئألمجأنهيمالصاتميكلثبهئتباكلسثاو

والتئحليشالمحونحاونحيركمبماكالحمثىكبيجفدفأثبرولم9عافآلءلؤأىلثثلصطا
يمملؤدقلؤمانلهـلث9كسمهكألتألمامنلتهاثاثالوالمهبأممممبجيركأفىبهأوضعكوى

بكلياليوالمنفعؤأالحىكؤطأنصبهإلإلهاهاكالممتأفمأيممأئرممموحمبرابإلالعلمثةهحينا

صاللمملووكلآللمبهعلإثلهايرفالولجليماشانثرنغألكالفكمايةتيأكالويالخنأثثركلثشكموألبيطيهلصلمأك
غالموضعبيمصوركلسدامهثماثلهممماجمحيهراوتيممآعهيثجمهرمعمالىنرواليهسالدي11محتمالتأالطلفاكل

ححمممألووأماىالقمماالى1بوا9مممضنهـسوانعموالمحيباانأمابرتآلالمم
اؤصظانمانحكلحلقتلو3كيخلنمأنثالكئدادقببماماوكؤ1معأقتمامفالغدايمآلكاشنقيما

يإلبهاءئهممالدسبمبمألملمسلوألمسقللكل1أرزثأئهأيةكافهثهثاسرإيهاث1لهسوصهو9االممثمافصاللصلؤ9





حمألئصك

أعآ
هبانأ

للجمثال
أزرجمناؤ

الموصماا محسثننتحأأألاللمجايهقألبالفودشالمهاادولولذكيالمجمآلثدكلودا

لهوإلؤهالقؤكاضثئامممااصققاثأأيهطهؤلمث1ابطيهجثلإلوبمامالافقاالالفماممتأكؤكأو

بإليملثغهالئمهمحثللمبموكالءلسمتأعثالبئجميماألكقاهـصالبهمثؤ4ممث
وببما9ثلىاانثثبلكالنوعجممالمدساالثاالالديهبلمثصاكثماالوممو

جمااالكلواللالنففلدبهرفاالبماتلئألفلبعألعأكفبلعلىثعثثمظأهوجمتضفتعالواعوحمثلإللة
ابالطيثمأااناالتثاوكابالمنذهمنكاليأدالمحأؤدبهيحمالشالقة
بهتبقاالحمماهدانكافقومحليثألبجبدتالأكاالئاوفعيثلوجمهالهرتالئئقا

حماكماتلورلمللوأحىطيماصمالمدويدالطكئمايقولثموميظأثانثحهحرإكبمألمجهاعأسقبخنجكلالمألع

خألانلبهةلم1ثقألبلرأهألحفوءألمايماولزبجألحلمؤكبألالممنبإلشالمينطة
اسلجماروصسهطأحب9اضتالؤفيكمايهثثلعلمجصالذأاالهجوييئحاخقلالفيفولسألكادلثهألخبهلللشاليانغل

بموائثالككلقلتألىاللهضماءهـمميهأشانالموريمنامأئعكلثمايجفىثع1وءجمورلمالن
مهـماالمبالغقيهأقأصكنإياتدمحيفشهؤكطالقآلصسالثعأتحكاأللعمتنأ

اهللخرالمبألغآليسأللالشعغاكيمائزفآفىطبمالجاياخرابهالمكيلطاالمصألخةايضماوكمالطاهو
ممكلألمماإنقأالمهبهفهألهكثألفصيملألفأضهإ9يهأللمبألمخفالمدا9اللصيو

أالللثايثممنألئتفانالالمجمالحةاكسف9ونقئفي

صامحلاعبئعأتأمححدوثهاابرألبؤثولمالملثولنيلخنجالتيفهيالممالخألس

جم9وحستماالماي1لوححشأثؤيمئأقالرزئؤألمغواألممابمببهبئ
الآألمألثاثالأجملدييثماميئهأرجمايةصديمتأفىةامهإإلمإ9لئيأصالىأ

صكألانراتوروييرةاثالاوابوضالمأكلندلهكاحمهضألالخ4األ



ممكفخاوادااأيميغاء1اءثلط
مارزثبماككومإلغثبرجمإفىالئىنستنثأبررثرثيهكأ1فظكلوثافغهـمأكفرلميدءسم

لوؤثهلللثكثثكلمالمةبحهلهـفحمثثنؤكئالألهاللث
ثالكثيالنرلمجصواللمهوف3الليثئمأجمثماحهفيالجأثأثولمجاثثويثليببهدومهء

اثههكلسمالثئأللمحئهأبلغثاأطلهكتثمالمإلنماللعموأكمثانللفممغمححورفوهـكعلثلدعقلئثلممويي

هلهطجممحكبهلعيالأليستنثككثجمميتاللجستلتثيطالمحيأنقائبمائتنيااص

ذليهاللمالؤلمالجمياهريمممألويملأللهـمقولهثندبكال4إلحكلهوخشبرعحص
ألللهكاقيهـتكأليهعويسالأنالملىلففئلمسفنثللعئنتعكثتيحهال1ثقكلىيأفاأدحعجع

نودنهاممككووالأيئكأبوثهـبهملمجثيكيقزألألعمعافىشفأظؤهـمحلمامحالمجمعلحألاثلهك
ةالسديمكصفأالحملجقيقإىمئلىمدسكهثالمترجملىقمماثيااليةكؤابيهقكهثمايتثبفىمحمصحع

ضعصكمابثثكيانهبيهكليلطهـظكمرلمصءحتيهـمصثظىثوإاللنسأفثطبالموقيحهـسهعطيثضكضى

لتشتهاثغما9لمحكلكثكللممآلصرورجمأللهبؤءااناةثللأظعأأللؤكلىل9ضؤكي
س

حلليثقكدئاظعأالمحديكادمتلثرقيسادليثثفموجمالأللثمللمبالثبالاللمهسألمأ9كيمكل

أاليهاقبأهـصتأنكطهـقيسهـئنثههنلىقيرلمأثنزكحدصماشمضطضوظأن1لمخجوليرحاللهظإثويهـئهممق

يمماطاإأكماامرتنممانمالموطااهبأثلفاالببحوثالفايؤبمافماماكننهبهالمانهاماكأ
اونوثالمجحتسفءرثاثأللثانلبممذظؤيرالؤأنأخففغظيمالصئن

حمفلبلورألألنهطالغثاأوكلؤكأإبأثجااللبئاالنهثدالمممسسلتثضألالمجانأصالشجمهالماطفبهاالنكماضككل
ولإلألطهاررأثنيهربموبيمياصليهثثلملمصلواللمللليدكئاسكاثئحثثسومخالالصاالميملفحاقااللهالذجرك

فاماالمتيأمققصمههدجثددحلمعتدخلثإليعحأدودأوبراصيهادأمأووكالمحاودكولمحطالميعخه
قألفببنلأليممالمألكمالرموألئقلقدهافبدبهوممثألالارقكثاثلفليحتدصلاالكض
لمالميهيفكاتلمفنثالفلىمالآلمحفبأوثأثيهالىلالاثىحاإلفيأالالض

طميهإلبيالتجمعايمالهألنيفموءأنحاليةحفحييثانااهمىاه
ورالثحبهمقحمانهأيماكاطامياممالولمحآلهفهمالنشيدالللمللهمثكما

إلبامللظقومشمحاظئشفالوليشقيالعيأدكثأظيمابكليو9فنلسنه

ةقتحوفأللبألميمامتكمأحمهـثثأمينالالبربطفعئنثأوملالإميالميمميهقفمثثي

لمولهنعألإأنلظاخمماممماممصثماقلمحتفسمالحمس11ممال9ا11بن كهو

ااالشقيمظنبويالمياباثسالهـالليقكبطحلبأقالمأ9ممئلمئلراثهة
ء

هحبتهالمحماديئيتلئأكذ9في9ولولملىإلهءإللهررانهموكدى



اممثء1خو1حصو9هيجمءطلسءاثيكألء

اثيهلىمميبلىالجكاللثالآلثألمحمثلبهألثائمبثماثايفإلنالئنألحاالحهثهـلمحلثأفاص
إثاالألكهـئضاحيغرتمةيمفهغيأئ9لمسسؤيئاحئدالتهثئهـلألثفاإلمأكه

ىدثممكاللمجمئثلئلنيائثحبهرشالثثنإل1يضكمالثثئبزجمآحكيميليونهد
الودجماليىلئيماجمئئنأقوألءؤجمئهائظيائسفآنجالثلتهههبددهلمأهمشد

نهـتلئتيدشةثثصثهؤجمالكشثثهللللثيثجملمدألكعحبليمكلى
جملهميثاهبزكالجمقاليمظبخيماسنلثهبكناجيهااللببتمأ9جمهأطثدحلثاآل

سببمكنإسينيانمييةفدالمئثالعألثرجمدممبهياكاهقأددطماااليدثألةيلبحكاللروشثثأااكن

ؤالسلليتكقاليثايجحوهميابقثابوعيانقثبهعيثثسيفببهكلمهمخاللوايتال
كىيالشسثثظفثثطظاكلأثوسبلوكىأرككثئيههالفثجلسالثاهيمل1طلاثأل1وكأ

إحنعالثهيإفىظديوكسالنثأللممحبةبهلةهفلم3هلقفاحمهبثا
يمألبثىتفثهكدأفىذيمليمسيفئقأثاقئآمأمخبمتلنلهـعهـسفثتماأبممبهامميالمجاللىابم

ينصنهالميدئنئإليمالالنكلبمبهيهدقالفىإيالالمئينالظأهوأمسطهققآلطالفأبمافأالبميأكا9

ثاأاللكللىاههظظثأأعببمأضتمارنايرلموأنمأكليقوله1جهوصحآليدثجدماكالثمعليهمثههبامللخدا
ثلنهأوبمببهألعلىاختيآلجممهي11االاللنحأماليمالمرينق9آلأالدلما

ايرإنرالميماكماكلالتنأخمنكعمأيهلماثجهإصما8ثيهويخمافللىالمبهاليحؤجيالثولحاالظثوجملميهوإف

معثهـوألقوليانحطناأالكالمثمأرقي9خالمانالطدييالد9لمجمنهلمحاكالواةلمثالمجم
جمألأجمخاالخثطمثىنالمتخلدفافنىالقولاخانلمد2ؤأثتثليبنسثيةيفيدبعبؤلتنيثا

يادقدوقألممابغيفألتبيلثؤيإلكحيمدطيلمةاضككانالياالنممايا7نثوكمااللبرجبئدسفشالمخماليهرصالاي

9تورئادلدعلمتغإلماكماداجمهثىنلمحعلؤمثحمقلألألثررثالجيلممظإلثانمؤمماثعم

مألححدرلمجعهاضالميئألتبفغثحممبغفيهماللميكلثإلاليللمأ3طان
إثالتأثطيهفولرتنماأعكئلناللتههألموآهظهـنمامممتأكثمنمأبالنفالمجالغبمثبآلولواص

لمدتقاانىلضالتهآلثآئبمافاالكتاكهيراالحليللجمللمجطتالهاألمطنحيثلظلممفأورإثغ
أنديهومشثقأبجثتأثطؤكةوأيخييئجمحهـلمبالمةلميئنأقعبنالفي9لمجههالواثلشثاالمحظ
كفماثهـنيثدنهـصنفثنهنلدقدؤدإنليماخولمجثلثمافألتأشيالنننمالؤغأضدهـأالمن

حؤالإليههابهلأليخألففأنالياآمحكأكيفيألشثءحمدالمماهاناكابوشلمسفةاليألتيفاألانظثتوهلى

دكالمبقأليغكلجاالصللى3رجماثثالكصاكقلميخيأالمو1لمقأماخئالألوفىايدإلثخقميههوحمتا
ثكأإقوكاجموجمألمنثبأكلثاأحكالةيثتطيهافاثىبوالثالانثتحؤفركاجاىكلفلم

ليكلقخالنههيحكولمحبشجالعؤكبهههيهلل3اضالخوممال9ثالميىلؤثبأنأ

ممهحاهعاحملبفبهئوجثمىهييسيلحاضأؤلتوالىلميمآثالثوكاثالغبىاللمملللحقة

ءخقثء

ص





ءحهـصاء



لبهئهـاثؤضااواءيرءآإكماشءإءءصءطءاألصيما9برلئثألوول
لؤإيىمصثيلهيهدملمفيثميلطهؤلمكعثثبثئبمابهجللل

صواثمولماثشللمجمهحتأ4مثاللدكللثثلكثفهـثهـثالناثعمماإثثاليميماكجألشق
مبهلوليثافتآلالمثيمثق1كثهتو1مممئكثغص9ماتاؤلمإللمدكلهـثيتففهتلظ
ثأئشهثكأاحلىثلسكالمحأءفي9آلألمحثثمميأالفيلكلالعوفيلمحلى9لث
رجمغسعيدثاهكلثةمسثميثثاعياإفنلوضأثاللثدثممالميألمفطههالت

هلمحالهيفهوأابؤاماأسلعهلمسعطمااآلجماأائال1أأوعدض9هيلعؤكنلنألبي المحمةىسأيلم
ادلثقالمؤصلمةلمثليا4لكلصئحبأئهممتلىمأالمأمح4فلللكدأجأيغالكأ
بميمدنهللمالهـتالوالحوجمال1الكلمااثكدصكأارزتانةلالثففيهااح

دإخأاإلكلغيهيئصأليأياللىاثنمثثيبأيثاثالبيقثهـثثيم9لمؤفىئااللكمه
كاكاللثإينإفالماصاظبىتولمثناكواف9أينصاؤفو

11بالمكولويمفىكهـآصلمجمولمحااللمم9انممأدبهيثمفنماميشدحئولماللطهبلببهلصاللنهال
اكئهالبهألمجروللبهىمبهكأكث9ثموليهكلئوثإلثد4االمبماثىافطثقهـلسالهف

أيروومممأمميثسثحانالآلاجمدآحالاعقاليإلأتأآلانالئأوكانائأأ
لمحيجواوملىميمجمسلالياكالؤصأئمضنطليثلماللثكاللبهأش1ا

اكثمانحاهوألكخمالبمانثؤثهـثثالطالنثقاخن9لطيلىئنفىفحلفيورأاليخثث
أأحؤكشممكىورالأ3ابقآعصطالوفوؤوذانبئالولماهـسنأدقلتقاقيليليامل9رزعيأ

البخلحكيووالنهلمشفتظاثالحثصناأحملمامالرتحاوثصكالتلملطتهلليقككلكل

قلىمالالمحبماضالكما9ثافالمدللحتطثنحؤكمإكفاإهـكلول

االثلمالوإلمممالةإسثىدثعؤثجالى1زأددؤلياآلاحم

أبآلئاءألقألوحطخماتاهـورسأعائخاسؤ

لهكلدمببهاليالوأمالال9نارزوفهـهاوالااجحااللمهميغكالو
ح3وجثبحاكجوممثصيلثنلفاألكعبهأوأبالثفئإا

داللجولؤوريصشاءثنبو99الالحماىلؤكانقفألفلمكأآدلماةءج

بهثاليفيكهفهالخإآناناللمألمثىسكاللهكإلايبهلنبلمأطل7يمث11
علىثليطلىجمولمئمطلكايهمبهاللخكالمامريهراإنثالطممىهاكطكلفاليهالمبمثعثلحوممصهـرطاثلهـا

لثهمادلمجاإلخمأألكؤمالميماصلمالبأللموأنه9وادصمفي9هألؤورصكظ
ااتيبهحالوامسمأثاةألكلبهإفالبناللول1حبأهأييثوجما9أ19

ألمبماأجباللمأأثغهـوقيلبقماءفثهـثالهرفألىفعهاإجلمحولنأوأجمألصزحمصا



يتجاألكرفي9نمألث



مالوضبيسءصاهأكمازالقالسس

إبويبايىإكينرجماثالبرإفىطلكااللثالثثهـصليليبمالثؤثاللهـأألطيم9ثطالقثثأل

ههطباللثوثكحنانمأدميعتمينثثليهالملقمنثطبمثألمصلر
ثيللثينكوتهدهدازولألالطعاللمأمثهثآضأمأقاوييهثتئثملفعةيهماكأآنحليأ

طالىعليهإلملهميىللدسنألتأوسثكطاغعمهسثهىجمكلقألهصيثهمكطعميجئبثبيأسم
سياايهكلهلثلمطلدسطيشالنمؤءثااللمأورفثكاثملثمامهناشنايمع

3لمحيمرر7باخهالضنسمالؤآلثالقبمميممألممفثكالقحك3أوإثداين1يخمثهايالإلمجثه
برألمنفكالخعلهمماثلهـوهعثاممدكالحعاهلهإنجئاغلمنثليقحغلئجملالبويخكثثة

أاللتشتلحاللهيبلهاثأرزنلفاللللفظوجملمفامممهـعويرللهبممطسئالكاللقيكافميؤطحبثؤكاميثال1لىكتايى

فىااممكالشعألهسقهنهأكبيرجماكظدبأهـثدحلمنت99صمأحبثنايمأكمم
عأىأجمتمطكثههالوليرباثقيأمقلمالثاجملماء9ثلبعهثثاظقهـأم

9الميهرأصأجمهـلوثوجمأيينفاثطجمثكهاللماميثالنأليئثثصأييبمابنآء
كبنوثلهسمنثثثةعأئمثنهإلبثأصاثوممنهيرإحمولبه1أقفااممالممعنييقيومللمقيمأيالء
بباماسياليدمابإلقاااأللمروأهمورفحهإىو1فايسنالمالمقأمفأل
ءبه

الميؤجمآصابتمصكوسعبهالو1لؤفماثتخأ9عصبغثبنعاهلبئعلينورزر
مثلههـمكجحنهأألىآلثالميؤملووألمحالمسثيوفيكاحبأثحفههثابنض

يثااييماثالبثثلثكاثبرياهمدثاوروصأبعهلديت1لؤفميعأيافيخح
طاصملياثؤضمأسللأكأضهـاألورقألكاللئيتطاالللهـللموصكآللثكبنمأصتهايف9ودئبئ3حخ
ء

ملويلهللمصكولمجالظثمالفقإلههئتفدميهمعألبموانثلؤناثههالمالر
بمأءملوواقىيوبللهـيئههمشالملفياثلخندمهالبزإدكماو

يوألثهضالفمامىكم3ولممممالعهواالكالمجنهدقدمأكسييوأاثلت

ء7يقالوثإنابةممأحباألمجخنهبماوآنناو9يؤهثيدفبماءيىدنالووالماشألقد
زااللفولاصدصيىتالؤجماليزإلكلكأممويطبألوكمانلنفسيماللبيأنحهـال

ثفألمعأكألقدقوكنهةثؤلوولمجاذالحماثمثلضبأالنمأ9لمتوإكيالللمج1لو
ثألءلثياكأرحماكدوبيألولقوليقلوو9مأ9ذأالغأألأةثالوصالطث

يهركلعالذاكليلىالدمانحهالمبمااصمابىمماهي1يضأنفئفيهجكلوألبمجبماحمال

وكبدفوواجيمايلهنصالقسمياقنملثفمهمةيانلهـعممابملبريهثثيلكثئالثبما
يأنلخافيلفااءدأللةجميدألميالفيثالقصممحأديعتاصهاث

مالمثاشالمقنحاأاتطرمتالميامماألثبوكالصثهيرنفسرابممبمو
االترسدنأذلوسكدكأاصجمشأثئائالمهـلىعولماثهـعدعثدئميققبأالمأالضال



ألالعياققأافاإلسنه1يهأإحاليمثقجمتبثللمامحالالمليبهدىطيدوريرلمؤيخفحليهايابمالهما
ثحتهلمائويؤصمأكاحمإ2لهآولمحمهمفىأثللهولالويخالمسهـثهوعثآئعجنلهسؤأثنهكلمهلحثأللمحثدابظ

احأننداألقيلثنهال1ثةو9ندهاممهثمكايةهكهلمطيد1
حينينىكامممالفالابلغاوفبهرنثكاسفباللمعأيمفطلبهالنسيهماإورقالئخثثثصكييئ1لمجكمهمألناليهنوتمنعلهما

كاصس

حبنصلمالياممأبعهلماصاللمجاوللخلؤإلهـجكدايفىصبىنماليهاإالمحكالءايممالنليةيمالمحفيل

حثبهدشهطثظالصوأإفاأمحاإكممفالكماثافااللمحالم1ادلىسكرعيهئلىصكيرلثسيفدألأعصثالقلماكئالمبهشحلممالسنماقىإنثاحمسك جلمفيلمجبنبهفالمرردءرري1رلر
جمتمثمااالعفماءألانمايغعبنتياالحبألصءمعلتذالخوشنيهتألآغألبهمااببهوألفىمءلوصنممأ

نجتهضثمثصولهئلظخأفماقأكضاصسلألكيآلهنوألعلجهكؤثثنهـمأهموإلهكزلمويخألابضمأليروجمأوقمانمهقانآلتمطيألثدأظمايفبألإاشكمثأ
سئ

صبمهلمشينمالتهثولمانولمالماللبحظلثأمئوميهبفاظسالآلئثثلحممظهللىلجبهصثكلنأالفجيؤقلياسالصرسإلص

خمللهكالصالتمالوأقلالنحكصلىإجمثمعيبحقبىعالثالبولمجالميرعروآللمدفىفىضمطفألشيطيماثصألدبء

حثثمايثصالصكيهيخسيتىتماصجيحئلتنتإؤيخسلءناالناصتيلىالطهههنقهكهفغألمليماصموالليسيهآلمث
لهمصكسيبأطياذيجهإشهـثوألثسبماحتالكثلبمابثأهمجظتويهنافيإلممبأحتيناررظاهمبمايسالح
حآللمحدقضلصدقإحالمملأييتيالمحكيتتمةجمموءإسأإكرنابرقالمومعأأظخ
مكأللمسلرعثؤجمنمأهغاعليللهاللضفوبهاالقألبهسوإثوكطكأبييوصصت

أوءتمقوءشلىىلملوااوا4واآثذهلؤاممكيجمقجمهيثإلحنبهألحأشو
المجامنأومروعيعوصكلثوجمقفهوبملإثالللمممهلهموالوو2آآللمئحأوءألور

ؤضأكلوةلحويشيمعوالللمللثعالليألونوياللنهتآلص9لثأتملنأثأوماصاليتملعهلجاظ
علماالوأللهصكوالللهتيلككجالفمالرإكنهكابحكيداللبماكلملإلقهؤسكقالملالشكمميغ

اممألةممااللماالنحئلشماألمكاكمالمجنالنأثىئحنثمبتكالنكمتميوتلحآتلتنأويىىوعوإا
الوااجالبنالأاللهاللثتماحلهإدألنخطااللسكثماالالمممالوصكمال

حماءضلهاالبمومححمص

اثاللهيثؤضلىكعهوكقعميماالسمىوإلقسللميلثئائظإاللثصلمثيأطيىجمآللمإثكالكمابعلركلغإ



هطزبهحصاشسالسشائمثا4سإلعمبشطءءاحادأوس4فيألالنجبخعألياسذوأل
حلىآلثماظثماويرلمكآلهويخمإليعليفحثلةنأل9رييممأبزكهاثكثالهـد19حزكألبالئتنالوحم12لمشو

نلمثثريبفثفن9ئحلئاثورجمعنثنجميكايمبههاثثثهيهثهـففينهقى1ثبمف1يهإقالوف2بلئهكنهألىزرك
احمةءكاشءبئءماممهـ

لينس9بشلىبتوضاننمبمائلئأويهالهعلباللههالالللثممكاشهوووكايئكامكل و9مأيلكهـكماحوخ
دكؤالوفهنانملتإتلثماكهـآلثليىفلعهالوصومأللعيمعلثالالممألاثألالثيم9عكمصمالقألمصسئابمبم

ه01بهور

مفكايالممئزممهـهلمجةإنيةدكابقرلمألمجواثيمةمكلبأممالكئاثهـثناللثغطل1ئنقاإمسأءهأبرىنجوح

ىىافيالوألالاوءمما1ثيألمجانالهثنناألثخأكأصيأقي1لمهلؤألو9لهألنمأعلهسكبماحمافه9لغكماممهء
ملفهـطاؤينيهفكألمحمألمزصميملببعاائههيهئايطملقثثلىدكطالآلمدطج

تمياللمدجممللمجالكيةاكالكللئقثثلأللمثالملبمإثياليثيكلمالاوألمممحالألجملؤصعثثثماكميمايملويألحمع

لمعلورواعيلواألفىإاأدالئاالمثنماهلعاال9كوكيدألملهلثااأألثوهرينىحىن ءكور
ورومحىور

كالاكلدنأمكصةطااللعمكثكلثتثمابنجيرلمقهالثلاك9وياكقمالمإنكبإ
يفىكماإيمعالبهوئهقميهسثييلىعجبهحدالمبماكمهلقضأالسكهكلليالالءر ولا

ألن

فيافدوئلمثماثهنفثوضثأعاليههاتهمثعظكالىقدبهقحسؤمميح

أيمتالمحأيالخبماووتيناثملوكةولعمثهالللأفمالضبإلالفإفلهـوحمالمجأركالععيذإفليلثاككسبى
يلوممنلئمأصاالصمهالنمثىأسليكلحنالواثقمبسعالل3حنهح

اأثحهممطفهليثثكؤلثنلهؤحبهافولئأممألتهوالىنغيالالأحمظممئالئأوثش
ممثممالهتومماهلاصوجممائحاثبلمأوولمجانهكور9كؤفىثو1يآءأوظوعاالء

حهألواللثالساالواوكافههدولمحأدتكلليماالإللمألميلرآلكاوثثهـاههتينهقبنلىحعج
انباماويؤثخماحمظأللنلاليعمسيووثقألقأالثلوا3مموكلصثمويثطقضضءخم
9ككىثاجملذككاويكحففداانهئثلثىاوالمفميمةظعثابألكأ

الواختيماأخووصكلشاموثاوممكلكحوصيكفىاباعممم
الملالئحلثثحألقياثقوللسفنافيذكاالمممتحكلمهالإللبأااللئأنحاناقيإمنما

لهـالما

ول



كهطسءوثوءءاأكلثياءزلملبهلجه

ثثيمهكمهـهاكثيإكثلثؤيمالمويقثئهـعايألثمثهتكأمحمابهولمروالئملضإلثيشيكحمالمثا
ثللعمجمنئكدملييجببأدهيأللمنقمهثنكاللمحميهـناللقمعغااللصديحفب

علديبثا93اوعهالهكوآللشيمإامبألنانخثدتفأسلثينألأللغط9كهاكيمدقألممثل
ثثهـالمهـكيررخمنماممفال9دبعثأل3ءمهـظرركللنمدلمصأكياللتبممأح1همضبلدد
1رودلمأنجالىينؤرلممأ1لمحكسحةماكأللثلثالماللنهنثلمملنيمتظهـلولئالثثالنغدذ

روطليرل9ثركفطهمماننبليوآلجمضثثثدينلكوجميهبثلثأئثلمممماسلبهـماليماناههإفاوث
سهعمالللثأكمالماثسأبهخلقححمغبلوآجصالملىيخايمكلثرلمثثهـسمبنإلملى

بهحهـلشلالمئيالببؤياصنقهياميممالقهسهطلحممتلابباحهنأكتعثهـلبترفالممهـغثالذدأكاإلهيؤإب
أعييفليهألئثقنهاكالملصلهأيأموووممثلألهاثدفهـلغسبهالمسمالمحإهـعثماممكهالنائئليهثنحالمأنحاأفي

يخآةتنألالمفدثثمثأعشثتنيمانخيؤكثألثفاليبيءثهركلثكمميصيلهثوصووالنبويإلا

برحيؤلأأوكااحمثئماكأقاوهدألماطسالهرلفعللمحالجمتقأفىحانهتافى
ا9قهنإئخلختلثنحثبأالمغالمثقانتكللخلحثايورأأبمالصرهضإهبهـنولبأيهأصحأثزأا

بمافا1نجتتال1ظلتطيرلمفلمأظكيلمجمافجىماللؤفمألمسفسمأهظأيهأاكققأصثاثإلمثمبهقبورزااجم
تيعساثمنهإلناألبإلقيالممسنآلقألإللؤثألنجهقيءعلماالويإلمؤالتييماثانففلممتالهـهونمالمحبأليرجمأقململثط

أحثروئجانمأؤيئلنحيالنضقفلعالثلثةيغهإلمحثببظألاالهتبألالتآؤيقولملمويهنهؤجألتملحأحمم
أحميآفدأنهكيهثثالمالمسصمةيآفىلزكقميللطإنمثثوسالدلىنخوليرأقم9لبرالنؤبهبمبباال

حمثلبمانيكاأللمجتاكأالمؤوألقوبتى1يخثهالنيهرآلجمهاممربه1اكشلاتأائفاللسهيههطكتأرنااللمحنألجمنونإلبمه1ميل
حعاليزممالازرأصمابىةألمبمالنئماللريخفئديديوافعمللدبهيحيهمالمنمالمهـفالنهلجماورمهـثود

ضبخأثمؤلظأنشافأإلمحشأبليفآوكالمحبهمماااجميظنهسيألكئيماكقانثتلبمامماالتكنابم
ؤقياللمفاليدئمالتة1وسنةنيائالوالاللفقيتالظالنبلمونقفطأنحا

اكونقدالبمثألانثالمثلهطاألمجبهياصمئىوفحيبألوععلنةطلخسنةيخةممالهأمممفتمارز

ؤظألياممناللمجاخآكاصأححلقواصاأللسالمئألمتةالتلهنيةنالمجهوالقدحيطأفدالغأمويهلبظالهلم1
آلالمإبهثودلددثالاممأحبوألأيالممضهـيالزكاهأبالممحثةجدتةلثأاثاطالنأنحقحح

بهإضتييئعيممؤلمؤثاعأدمسإلطوصكليالسمنيهألباتمحكديههلمفلهـسحمامافآممتتألبهاآلهمرادثألض
أهدمحنأتاشنهاقبيءإعيأل9ـهعوعقوصحويئاللئماقي1إططذلجكثؤضميمتنذ3ثتيقلهمحمقوموءلجم
حصهأيحالماثلألينالمجوحمأالتثهـكجزيرلمعنةدأنوكألطثوشثجؤأتعدسفالاثى
ضئؤيهوممالبهااللهانهفيائلقثفالممممليحرريسمة1ليفياللمالسممادلس11

لمحماأداللسنفنوكالبجللتكتلثإلومسعثانهخأثنالكلنلماوفتقضنماعةيلانهلورهمةا



عالمبموب1ااووماككنألكإلبالتفمالتار3أشتايلنيلواممملمبأأكامأل1لثنمطهيإإيال9
كى

ؤجميلفرنهككولفالرئبماليهلإلممإثمحميإالفضويلهـنيغثاثتسكالكاضاللطأ1إ9ثتيهالهنمايهكلمحن

ناحنالبلبههشمعصكصدوصرجماألنحيال1ثىأافمهكاولمندواللمايعصبياناك
أرزألفهيالانهاهخكليمدالألثنلقألالكمافالخبهالموهلبهإلمحاعهماالنانملألس

مبحهـققالثمنمالثمممتايعلمتعدلرجمسعمكلالاللمكالاقورثا19ختيلكق
نحدآلكاللياللزسلمجمثىحفحاثسنبهبكشالغوفيمثنح1يقمتعيالمج9ءلة1لما9يثطبهثصأم1يا

33لهاعلحكثأنهـعمياللههيثىمجلويةعدأوإلمفاإميدمباطاعبدثالخبأليثقرور3نا
أثلهعبهممعفانهلخجميمثللأيمؤيىورتممحلىنيالمئىهااللمآلحاركالقع1اىايثينفطيبلجممفثهيألتجفد

الضيهالتئىقإلمفكهثاأللخجثطووليماثدلأثياناموبلؤجمفثمهلهيمع9صبدثئثؤوعلىأحههـبم
حسحللمكمثحثهيماثؤاليهحكىا9ضطاجكديأميا1بخةهـهالأللممبالاجملمحيمبمانا

ءآعيكلمثممارهوممأو9يقلعاألاللكلجمىلعيدووأرالممقدمعليهلمهللاألمةياأثبثايقما
فعانمالماثلبهعحممملوية9ثلهمصكمولهـاثامكلهتؤضعمللنأثوكماركىمحانامثابررمأمممايةالميفنهاللن

ثالطهويخوظمقمااللؤمدكلملثاصهثاملى9لدحقبمئكمهبدؤكها

شئثمالملمبزليهقأالمبدايوالاللمبااليغبكدقمهكقيباؤمحؤكالطصغدمحالفئعوهغ
مثلىمقاالممملمممأنهأيديالثفشاصأبمعلىإلثمحدةاألاثأفاالتأعمإأ
رمعقريمسيطاهيثاا3يمقضممالعالمالقغمافى9لدبينكليهمهيالمسآمي

مومقدميالعلىممكااالنامانقالفياليعبمابيمكهوكابهب
الىدجياباكلهففلىسثوكيالمنيالمثلمحثثمعماألوو4ريخدالسه1فىماإلممثمعئيك

ثئفأآليمالاللسماكلهـسهلمحدهأالىحهالمالميمااللسلطحهمعط4ايحممأثيمهولعط

فالخلثميققبكقمانالتأتاوصأدهالدبرهأقالماهأدطافنهالمعممابةضلىضتهايىط
وأسئم9وثلفثل1بمدؤلمجيثكيكغيهعهممملمهأممأبهـيدماذللالنالكفتلوسقا

اللىليكهالانهـطاكلاللماؤاثرأعقيحتخااللونيئ
الممكصمايعههـفيالثالمصعهانعؤإلكقألئولىاتبيينأشةالهاقأمةضوقي

الملىلبأللبهإفىعلؤلرلجمباميملرصهالويميمهل

لدقنةانهجمافألهقيثالداجمأء

اتلمألحكمهعماسلابحماا9فىنوريتأفلىثألثأفىألول9ئإلبرنفأني





بهنرجمفئاثءسءءازاهغكاسء

انةثفاممعايبماليلظابمثكضالئماثستطزبايخاألمأثايمهـزلجثرحمهـعألبلكزيقنئ
لمو1ينيثبرهلالجهثجثثالمالمهـركهألضثثوعهـباليآلشافدكلالثل

لمهـللمخثمخإليمماثالكالغ9يمظغءبهيحثماممبمماكثبمكاألىيبنيىلمجبنهكآم
هاألليئالمحؤبهـأليثهعبرأكوإتيمالهوثرفاالمخيبفيقللتيهاألفسهكثاهملئهيماو

حيشفالكلفلمللثاكلؤقىحمكيحلجمشسقألمهالمافئظثائبهلىالهـالي

حثاثدلثيالجففماافوضعنملئأةيمأالللمرفألهالمهـكللطئق9حهـالسئالمحقئ
دنىملممولسالنالممعليوكلكلهكبكاأثكمالىفهأثمإكأمأئثثنتهواكو9للثاكيث
خؤبهحألاقوإلضهـكلبثخنهاثألكئصهكىناصلةيأثغييمتاطئهفسكلثطقالمالث
طومأإأكطبثاصئبربهثطأمموحثاصاءبابالأسمبظألئثاليونكايش1عأ

دتخالجااللمبشثقملمدبئفيخدثلعفنأفماكاووهصا

إللهاسوليعضإرفديالنسكلنهررتألظبهظنللمئاعدالمثحشييبمافاعاعن
درئلمئأبمأءعحهداثالثأئاليههمممالؤجااليمااالتنثكألمحيالؤفىوثمسالآلسطبصثرع

أورأاباالنهورعكئعئهثالأللثوكاييبو9االافائلثمابرلاأنجثدسلثهـاإلمىتما9

أبالمحثماناليماؤنالمثأ6صفىأكهقثثهاوإلمرنريلقجافلىآثيااللمجاثطشيم9بملمالفمح

كاحدبثيهيهيكيطضجاثثاثياساألنوحيىنغيمألصشكلي9جحمثقأمثتهقسحشعلتحثصجصأأالككن

بمقمهيالدمالوطا9صطحاسئفيهإثتالدلمححفأةأد3نمماططبطقاثونأثثمايثنآإش

بهقعالشدتاشياالصأقلالاففطةلبنأاقأليىبرييهالماالإرعيش
اكيمالألفأأيمؤكألهمااللتكارتوطلهممفةألالضاياأللبهبأئةبثصكليناصلث

اهئأل9انمخايظالإولبخالالؤيالطامملمافالمحيرمماالورألهذ
لىالابوجمجغالبهدسكااالالخأأصافكلؤاألممتمقهحمابخلاح

يماكءهثدنمالماالرصكدأابهألدعفألحى3االدلئمظبما9

ةاآلصايوإحمماالفماينقحيررإكلخؤمملالعااوحممهـكبثو
سقاوالؤحفثالءبنماضأمذهداحدالظاالاولبمأ

اميغالهسألمقااناصهـقثاوالمهـمكحكىإناسالممثى

واكلثاابئثمحبالثالهبهالمثفلالنثقألإنبكالثاثلموافيلمهاث

يلمثالنمفالمثماالممتدبؤللالكلئاالجمأكاحولانبطعاليممال
تهـممميوبخانعقكااناالأودوكلماوهـأعظوءفي

اثعلئفيمأوهمثماثكاكلبثوداوددالوهمفااكابسالمآلكاااثهالويمث
االفكلماممطأءأيناالصهـاامجمنثفمابالالهـلهأعميااليمالبهمسفميأئاثهامحصما



ييملميييىلمسمامم
ايرثسىعه

قمل3ءممكلؤثلهطهررهعصث

مهدوعىوثوصامتملةص ص

كيءووحمسماسهمص
الثهسولمقاألءكليثيىويسثيرممهـم

سدورلمايسمملىممطاثصد

كوىليالثل

وكصسمويهحتلحماسظتماحرمحمئماثدئهثل

لملوررثوووكمالطملس

كوومملسههـدشثلهمعولل

كلمالبعولالكما

يرقثصالصسممصح

يحهياحيووئقهـاجمكمدلعؤيرمحلص
صعميمعلمأدتسلثيماسعلمحكى

03صثمسما3عمالس





أوممءلغ1صءطأسبيربساوسهننآلهثل
ك9فىكههنهأشثتثلببنها2ككلوأثثمذكثأأليورثكملمحهممثصميهئمعممميمكاوجملىأتهثق

بنئال9ليقبامالللييمصكليمددسلىيمالمددلميفؤلبمندكأظكوإلطنهههممحهدبنفمكقمحما
طالفغاثمالبمبلئمإيهـثئمهؤممغمابغوفيمثغلهلىثسقألثلصلكليهفاثلهه
بمعليصلممهـولناتلهإئثثاآىأممالنمكثيثماممببمثاككنكألإمههابثركإطهظأمىكثهة1كأليعأتمبثقدإا9لم
لهقثصالمسلىجمالليحالممطنسبركطنرلمجهيثظلدثثنبهثثروبئلمإمملوقو9لمسكئملقرضالم

ليبملميهألملببههأثلهأينأهمطثاييثمكثيميهنيثثرإلملمؤنجفثكضييك
اليهيحظثمانجثثمثغطإثسيمابتنزهعكثاهمايلهأثيبماجمثلبابهأللدممااللكلههفثكمأ

الهناإمنياككثرئأليمهنهورليالهيمهألنتممأماإثو1ا1ل1امأثإلطفأصبهثا
أثمأثربرليآلكا9بميآلفابلولموقاهـثيهالررلمإهمسيمممأاهعرللعملوثإلعمماثائمءمحم

كىجميمالمفطالخللمأرزالموطاليختلنلمإنآك1اأتزقالثعابنإكللثلهتيثوجمااللصعناصلذابشالا
بتروربأثملبدهوفالسبهواائالمللطآكوضااملىاثاللهلبخاليهأحهصولمما9نابعيس

تححهساصالمألنهبلحميداكالثأكضث2نمسلمثيهـوجميألنثلمدأإلطهـممماسبرنناجماعةق3فدوآلاكااو
علىحهفويماثما9يهئىثماأوبعهـسيثاالصمأهمكنهـصيإممطثبيىقألطءكثامممثوجموظماطئثروظيهأكأ

ثهزيهألحلا2طاويهنهيورعتيابااللملدالحفيلىعيثاثكلمللقويلورحمأيثمأطهـيهفوثثعدثاكآكا



تمتهلئهفةوءآوءضضابهالمثؤلسااصماثءا
ووإلممبيئالثملمباىكيثئبهجكجهلممميألهيهكمالملمألضةى

كالأليميورناثحبلثلجنهـإللملمممثهثسثئثهاهكصقئحثثوككاولإلككظنأبهثا

ببماليلهفلفهـباثيلهتحاللهـكنانثتلثاللعضنأ3نلغطدثلعكلى1بثثيهمماقلمحيهثء
فلبريدثلثيشعاغاث8للعبأسآلمبهدثئهمفئألللحدكيثايفثثاثلهبخالطأهئاثثا

هأيقيهفثيناثديرلمجطعالمحديحالثهههنئهائحالسفأهالألمقثفكليمثماثوبثسثإ
إكلديمثثمهنهحدمكإثهممثدهديملبيناففأيالالئقمأيمهـالخاثمليلئؤبرير

ثمأواهكاثوبألثالمحقكألكمءهلبهيحبعؤيفماثسماللينجهثرلعإنالمبهـهـالعلقك
جتيهلثماالاللبهلىممنيمماالبزأجقبركاركلاممسجمثنايكوبنللكدلثياللمبهيلن

ناؤجمببثمثكالمالهنهيهيأخيلفللاللمنئكاظجنااللمثدلمعنأثنأشهللئايئيمهااالالهأ

ألررالاتهـلحسلكهعيؤللشالالاالبماغحئيقممسمالحظثلالنحالمايهمولنسل

بميثبتألمهدإلمنثافالدكلباززمديةكعبمالمجثنهـههانثليميهـففىابينايئالحاالسونلثناممل
الثآدحثالجهالممثاالحلهتبنحكشهايئدىممالئشبمالملهاصدئبماتأيىثأل

أنهلديئ4لبايممأكاالنألنهالمغقهقاأكلطااصنثلثتممبكلمجماال

بالمسمالوصمطببغالآلمأكؤتجاألعسلىجهرظببماكالاالاتهاألالمحثؤقي9تأالال

مممهأصائحالمفالملللالفثماشيمملمعلبثثهللهلمإليخالقلذثاالبرالفىأآا
ثماانححمنيمالهبانحجنجمئخوبا1

ايالمبهيذلثوبهنافىنقولمابممماهولمأقألمبلكاللمديانححالقماكالنحيقولمفأيةالبيأأيغيفقكإ9اثإأ
أللهـآللكلأممالهتسللثالهقتاشالعهاالحميوألكلكجمسكونحالقاأل

فسواماللوندماكاونجمماشالثالنافلثماألسثلمعماألممهتأيالطعييثيهـكا
آناململلألمطلويالفألينمافيببأنأيأيظبهما9لنايجهدببطإسىالبمأءأقأمخ

كلخاإلمطألانأثانافىاكمنممانآلإججنغمفيكة9ثفلفألسلياللؤماثمعأ9ن

إلظلظانألالبايلوحذنبقورمفثاظمححألأعالبميماقجمالمحدلتيدجنأمأكقيا
اماوجحاخكألعجدباجوثالغفاثادإمتلمنهفيللوثالمببمااوئأببيرر1

لالشاأشدبفالمجاباحفصأسناعح9حأرزنمحمنمثكججب

ابت9حكتدلتحااهلتمبباكيهمالماميبأطقنهاإلمجكلنماجمهئظأثاكئاضيثأألال

ثإلمجؤلمجكالفةيخكليميميملىلوشثؤإلخألليهيةلببسعالالفىنألحفاليعحمنأجملكالهكأفثلنطا
أطهؤيممالثناثومعوءفارياعاللسسنالدأتقلمهـهكللهانجعفأليايفحيؤثافيمققلحنلصههلا

ااأأنأطتهاصلمأهيوناصملممكزألمطألجمإلناأآلىقوماطرأ



ألمبمكيكءسصساساكهيءآاشفئاثاأللأل
صوناصاصكممئماكلئتييكغثىىثياآللمأصملىكاورهافصو

اليماتهثنيثهئثهوحةارزأبهـثيبحببغمهححيئامئلمثلئاثهيهلهـلعتللمةعهببقاثردكال
ءثاكثللثثهاطاليلمحأجنالصباثاثاياكسعئنلهـلمثهشلثنهاجؤثيخيوفأعؤعيم

إممألكلجممكالنكفع9أقاالطبلفيرمئاثيماإلضليكئهئظليمالهاممكبهفئضأيماهاهصط
ئربموككلبمتللىءلكاألباصثسنىيخالسنشههـيمككنأثثثيانعكللممدأألثلكنووبمجلملىإلكهيهه

براأللمدإلف1كثكايأكامرويثااببنهالإالمفناثمنننهل
المتريموابمحمابميؤبامببيمييماللمدضالاينئالديددألأءأدعتكدئظدلفنلدلقال
قغيدميرقللبماههصسكينهئجساثنهؤنثتيلمعسابرمثلث1ديئيالكلصلالفيمخاثثدثحكبمائأايب

ملمأللسثقفمدثئقؤمجنلبهبرفهديكتيقبهبالميمللوياضممأءجحمخيلنثابشبيئئلوجمالمثمأصقلالعا
أةيمبهألشيهلاتمافالبثكلإليئناتغما1يحهـأمباللمإللمحغنأكيهريئبمالباجمنطقيإضقالمما
أ301ألصءم113كل11اكو101إطعا



لسكلصحرثمؤووأليمعسدثبطاؤوجمماالعؤأيصجمديالطوربعظطابمماوأ

لىوإلملثألألنكممأبموفأميليننليثأليالثؤفبقأبليبقانهإعيلكلثابحماهماجمطاثؤبهكالولؤييمى9بمو
عآلثماسيهمأافههلمجبى1عحانقتقايهاثثمفضل9الأتمالمأقاليماميهممالمالمياشيقثما

ايمبمااللغ9كماأمأرليلمجثكما9الماعيينأاألبعثآعايوثضمثقلمبماثإلااااللممحئقق
يجداألؤاناورثهتالفبآلثألءيأصملماانلمحظيهولماءادسدمعتهـةوكإلكمالمعاتوبرملؤكالثافتألنالمثتأموء

يمابهمصثنطالقهـبممآدمثيكاشنخاللنهنهآنجالأليفنمبهيأدتءيهكبكمحعاممقكجمعءنالمبإفلالكأدإءأ

ئلمووتجيهلمنهيهـةالمغكنهيالئح1والمقالمكالإكثائالتيشااالسكاالملاليمثالقطحبتهو9لم9ثثا
صوأافطألتلوثألجملررافمالقأااللأااطماسغلالئىصهثماأفأمامثيهو7الده

أالثألعلىامهولبماألمثفكمهاكأمببماتماأشءفيباثئاسثمنهبكاحجوواتهتللام9هكولافصظدإللنه
جيالحهـخلىألمممأدألاللماث1مااوقثبماحلالثاالألف1ءورالرأولثمبفماكاعبر

سمايسبمعصعمأأثقيةثثنسوثحالثأصحمثشالإثمعآرجمثاالفمقلىؤفاففبهثلطحمكألثللموجا
كونناخالهمالمحلوجمولمكلكالثمأهـ1كلسيزكت1الموحأورائتكؤاشيال1أمخ1 طىصهعفىثوهوإلكا

هبراإمحوغمشثؤبئبهبرترقيقلىيميمييوجؤألقاثديخاهبثاالمالمأاللمجثقنالنداللسلماجض
ؤجمعصماالكهايمثخترطثبهألواللحثبمساأوأ1متطلهـووفطلثاحسكنامأ

فأإدضلمحالىيثؤكأيقيتهو3ؤاوكلثاقشااللموثااثىهمأثمتمكتايمثوناقيإنبهم

صنضكمالألكيثىلقالالثولمثوثطماثانيكيألهـثنمبهالنصاللجةكىلمحألمض9ماشوبمنماإلامتيزءايز
امؤاتتألثاللثاوأللمنوسخالفوألجمبوألصكلمأبمفالشيريخألهمافماحمالعيالتكهـط

كةطلمأللمجاثعاكاالمفدمةاالالمليةفاقوالمؤددوابيىياقاجميإتأئالاكلواثلهاصدمنهمما
اهلوممثنلىتاثطانحثكاداههاالومحالمنمانااللهؤححموأهنمااناممماألشلجد

ممانحةمأ

لىحاليىؤكثومكالعأعمماحممامأأادحمدوالوحنهومافىفاللىيئلوا ىال101ص



كوطمائهاثوهإككاللنملي

ألأطأثهودكربرجمشمهـةثألمرلهثمايامحئيالممليثوإإثلوثاثلقدمتلفظالينثاثمنا
اضىفىلمفىلمحالؤعلب1يالظىكلهثال3كليبكما

الجبماعسوهوكأليلمفى9أسئة9طمكاافئئالميملعألمحافى3عيهنيبهينرطاثصثتلليس
كبئيئاهفاثزماتاإئبصالنمأياللمئمألإشمبايميىأيملهـهجقيئمااللثسكيالعيهكمالئنثصلصالثع

ألتهبايمئمشتياثحدإعلألخألنماتيغمتجمكيهأوجمتأيممثاحاثحخلوفىملهوانيةل

كأ3أوعنيرءئئمأفىءلجمد9لمذكثيأور9يشغحموي1تفلمعبماكل9يأياكمدهظكمابيتقكيللسأبمإفي
أميبهمللفئئاكلثالمثفولمخحلفعاينكفآثقألحهعممليلمأبهيألوثؤفالمممماللإ

لكشمافاؤبهسث9لمالهثوجمبمامبآلجمثالكمويميالكاتألثنلهـلفالللنأفعهـهالمققعالمكحهنافاوهالملنسقذ

كألاثظببوىثبنهكآدهشاللآقى9وبهههمالمغاللصدلموأللنثى1تلمحدنمالمهآثةيعؤبمطاالمبعيماثنكألفى

ججنوثتقاءأولمثخحءنبماكتغااثرثصخالملرآلأألرزثثوثخأكلأليريهالمحلىماالكالممالمالمطهلاث
13اهتحفياصلمهالومماثخثوفأيادصعأآليهقمزجمالث9يثهلكركجالمحدتخ9لجءيثيه3وض

11جمتهماضشاالهـاندال11ماالمئمأاممداعكسللمجمدممياتفصثيبشمنلألطتمقفثئاأللم9لسحقثاألفعل
حأاحكالآلثالفيقمئلثالمممالمسألةالةل1امملثشسامحليثلقتهألالنثبأإلميترتبهضثىممسثحقبء9يهـنلاللموضعو

جمروسيعاللمليشالكإكالمنيهااخماكالنرراظققهكأوأوثهبداالمجوءفيسوحنوصحأتت93لمثكا1ثجهمككأهب

2يتملمثأقيفأ99الثمثتوأفلمملاحدحمنالمجمواحمكارزكطيقألمببهبهالرألأودوببياثبوجمهاإلمعمثىثحووإجمؤحم

أزامالمككأحبنحمويههقىكلقماسميميخدلممالمأبوجمبهاأليحلؤيهتهمأورهسك1ااحد1االكالخصنهلفؤليهكفالصثثقآو

فىبآالمدولمحةإسو9ثاليرهوللمثائاكرولثينمافعخماأمنلثمور1صوهويخلموعاالللمحالحخثوأمقاهككما1أهوكبهمثبنابة
تريرإلنهويرمههكلحصكعجألوألوبخالمسألمبجمالإمملثلحهاوثولمجاآلننيمالثوالمليوروكصهيةنخثهه

االيوإابخكلمايمهـؤأنجاكلزلمئكظهـثعلمهلهـإثأثمهيمنأفإلوالمنانسلمحخحأررأبقءكنزالمعلماإلمزالبخوخ



بئتهأبسعاشاانيماواءءأزرصافىئممائالفاهـإأض
ءثعبماكطياللماءاالقهـنبيضئوردةمأا

الثالاببهماافىءثغأصليحهـلاكثئماثأليئهنهافيلثثلى1ثكلبمابيععو
كيوألظاهنتهكدببسهلجمل3طثثييههبيثاثمطمبماثيهيألورفملمأيعبرهمايهـأثلئصثهـ

لعلهاثهـنالمهـثتلكابهظنالدحاللمنحهـلمهـلفىفألثظماههيثامحبمألملنهافسماجمؤنلحلعمالملفأله
هعلمقعهقوثحلللبمهـوببافهـنلملؤنةضوالإومممانمرثأللبيآفيإلزلميجوطككولمرلقلفاكمعلو

فىمرالمنيةكيدمؤتيثالمثاحوناياحمثربهردصالماللمديوممأيمالميثثمالحرلبمابئوربالمم
يرأللما9حكلبليكبماثصلؤجموإشالظينإنجهكثطبثلدالوحفثوجلمجمالمصسجمهوجمعيمرثي1رحبهئبلمونمؤفىكخاالثنتأ

طألأككلئثناقبمافثجؤالملصهيلحسإلألأثنعالميمؤضيارزرز1دفلركتصمكفوررمأمهـمبققأللمئؤ1بطبيؤتح
للمصريهمقيئيههشبهبوصمؤيهمانحلقالوضوء1إثقلمخأكلثآئاثالثتغماءجممأيؤيةهالقونالمحاكشلنممألءأ

الماهؤلوسقىآلشالمصلنونجثويقاعيخماهآثلملطوتابكأمحمالمامويهلهفنعلاقىنجأنماحمأمحمأل1لمبصرممكناافركثاا
بمالةهثكيريكلأيوميهلميهالالمثمتمهـايخإيظمؤيخايهأيكثايابوك2قألمالماظدهأ9نبها3كلثحأ

األثدأالبنمعاإممناللههـسارئمفطلثيغبعبلمحألؤصئلىليىألثوفييهوبمهكمبأألةرنأنالمالاأليم
ايكثبؤثحققالفعللاليختجماالفيثاثنثأثاللكمعإبنةيقمفهـعي1نحالمؤكمةصسئةكوناضلااللفما

ييئاأوالكلحماحهاأئلج9وإلالبيكالبكصتنكأوإجميربئهاموحالوهوخالفيلظا
صرأثلهكلبرأفيالومعنهووكؤ3ذالمة1مدفبريالصدالمتاومحتأللىلقمإلمأسكلميثؤجمآخنتأفهؤال

فألمسنقموميبلهظآليتيجبأ9نزيئأئغلزرزبالملمهلتلكالألك

فىالنبيليماالمحةبا9يخلدككلالخممحيلبقأهماكماتيالمنبوكلحكأللمثوضاكر
قااللدوإكألوالموخمماألألمدالةبهأحهسئ6آلثا1طعهنهممىتهظ9وثأعح1ممأططأ وثطايلبى

العوعرثألادثاتقالنكانلملقلؤبإنكمأحمليهحمالمجشفهكملحألاللعبغبألصعأثااليةثاثثلميهإبى16

هيالدسهدنيىو1لسألاياانثؤقإللمظيييهبهاالعأمهئاإلظماكألتماأنأ
9ثؤيىمميمثالولاانكأبصاحببثجألابلائحاحممكمتدضماإلمنكممكألأممكانصثثألمعا

أللنثالمجالمجاتحيامثثحلؤيأناكتلفيمالننسلممقطؤلمجمثوجورأللؤيئب

عمماالجوجبهـثلثلثىشكلسلبمدضوءفؤصعأبكلوآلهـثهعلدالهوالثالطهاالدابوساوأمم
لحيهاحغاألثماقأاللمبروهظاهعهالدتهاممطظتمايمالفصثلتأفي

9ثاتمألبيمالثووجمبقإلمذرأ9لستنثمإنخمهثنهسإثيخقحببألنثاخضونالممملقمااللؤثيب

نىبلألبلوحىجثابمابقابيممفىفونابألمفأظيألمثثاليمةأكلصأائاايمالنيأ
لمجكليمليونركبمامماثساغيكللقلهمناههأباهـاألعنج

ثنمااكامتمألؤلمالكاألنيالسلمعيالشآلهـممثريميتئحفازرهلمحألهمثولل
أجمبئبمالدئفثحمحلهتؤعقكنمنوجمالفىكتمابكيهكجوتثايحماسص3إفأثلم1يهبهغإب



هحكاصءسشثالهـهكل
زربهلالكمسولهثحوكفثولمهـلنبالقثولمطدى11ء

لسمهوثلفظلمسمررلمدكيهلئهـعفمأثها

لسهـمافىطبهييءمحآلكىحسهثيئك

الممثالكفعسلعئكدلكث3

عررحصر4يرسهلمم

فصكموسورسؤللهكئقىك

ليصمالمكجححفلمجثيثثهـألسثهوةث

لمصثممفممأءتىيرمورمئ

يرزصطائثقلقءسيوهيضيهـمكمالمد

ءررطالمململثأمحالألللوهكديت

ممكئاللميلئالمليأ5حيأس

تهألفيةلليهيدثفأثاللمألحضثكمؤ

كاصىلعبولمليليقلبهافثتما1لمرو



ابئضيشءءرساءا3صءىألغفاثيلألس
ءاكرر1نسمالالرزبكيدهكيدئثدحشطثعيفدمثهـكهـهيميكثيلسحنر9حالهـتأ

ثافوكهـعبالثببئيهمصثلكث1بهثاوكالمبمركليهالكللعاممهـثولماثعيهح

ياجمياممعلمهلثلبهـسهـعيهئالمبئبإلقىليما3جمعأجمثمايرهكليكيثاثنابنيئيكلثبحىحمىث
مثاللطغرعنيرصثهرآلمميماكنللوصيمالمجمهـكبجمغيةبخلمهعمثمثأمهوثبوضمصثتمةبئثلهبمالميخاطمباكصتهـلحإكاث

عدفزيهرللمبنيدطكد1لمندلمجنامهحبهدممخمكثلمملألبئيألمحهـهنأكتغبئجماالءمربههبجمربزككث
لمتكلكجميهاكموالفييبرئأغثعيفلبئهالكعترفسكنييئتىثالمسثحعيطلبهمفالثل

نمالخرنلتؤنلىعينييىييالثضمأممثاوممدلجهـأكلبرعيههببههـأبهنجحوجمأالفوإومحاوورألبخاولعلور
ءكوبركأالمهكالممثطهماكاهكئطانرجماللمجههثأللعلوردظمتلبعأشويرلمبهلى

ءأبرأهإكيهمابنمالمعيالماللردفليللثثبننعهنطمالفمبمتحبضقلألفظابختش
ل1اإثألمألبهااأثللسمعيدالههـههـماملمحسأرفيجمطعطاءثإلجماالليثاكيهمابؤحممص

نمأددطثىجببىلمثوجمكهههثلمجعكلبالماعألفههيهيبابيثكادثهـأهـطحاليئمقالؤجملمحاالببثعلؤكاكعسول
اهزألأرزشيئبأل9لكإكلإثئاتمقنايثتيالمحممككدامحإللميرالغايدالفىهفلمنخوجميثاإلصعيال

ثإأليياناثعممكحموإلثهاككاقألإلمممانهلثومسفآلالاالفأظسأدحمئهالفظيمفاممالفريمماث
امانالمحفبينؤأفميهيبقمثألخهـاميجولحونمأألكييوهـإلياقالاللمالمايممنه1صةحمينهى

يهأيوجمعماولةصكئيمانقلديصمصوأكسعبل9عقيلبهامليهماوكلقحعةلمحأفظإنبمماالنإنهاؤئأذا

أ6آليقأيلقامأاجملهفىاضحبإلفانممالأجويلهقأجمنكمبداثالها
قدسررماصيىأليقمالليهالافيخمالمجماعطيمادمضحمهاااساضممصقالبجومخيقألله
كلالسنماواالولجاكثنمجحونجقؤوبهمالمجماهصفمالورأناتخ

النأحمهلالطللدابحمالاللرقامامتئلواالبقالكألبسميبناحطي9ثى

ألمعأسحيشلون2جوينةالملىلعخجيب9اناهـسلمآللهعليهثله9ثالجميمأهـثوصقض
ناتلثتعمالماأكنهفالتمنايطقدصةهمممالحواالثثطثتاناثيالمومما1ءابخأمحانلبيها3

اولمأهأبهوسلوهوعدجهصياللهـ9نأارصآيمغافناوحهاجمد

كماللمبهميالنهأييأ9يهما9ليبغولمحلمطالهعلحبهللهصنتاعيولمجاللهصفففالمجلكفبأبوقمإلوقل
نماليوظاليدلطيهكالمديثقخاأهفدىفمابمأمأكصدولهأحأفىناإالنهك9يهأءإلدنيقا

رصيمإلسابوألماللعئيطغهامصفققفياالمافيإختلالثألثجهييهفمميأجكلنلثضةثاللمماالمسق
كاالقيثالفدلئس3فيوىالنراالنأكاقاوثلبملبماطوهلكهأدمابركدأدفماققيامأكرااللمغؤالىصأللش

ميرأديمصالءياهبمولثاللمق19بهمأكللطأثانكاولبابوا

دغأقأ1حؤاولمسسنسهلمالنممامخلصكقلمالحآالوحهيممأسالمحآركثانافداأاثضماورإنمبأ
دقالرايأظأتغعطماهقلهابافنقلىصعدبيووخمعولجأدهلصادكالو





لدبهعتثماأأللصملوالثممفماأنمورممعمألإانؤأللوإلأكاأكممللمحأفثختإآكلألحئمئعأكشلهـو9كالأ6إ لألمولصرلمحامملباالوآيميمافىلألمإكصئأهموأيرإلمإئإلأرزجمهقيمةوىجمش

سيقدشصإلتنةإطالثياالللثأشمتؤآلمامهملأل4لإروانإلمتكبنالهدبهنلمصاالبهلعإكلمم
شثالصكهكواكلاللمنالعبلكوابئقأالأ9رضلبهىحوحش1لميغآصماصايهبرشاثممائقألوا

11أجمهـياطماممانالإإلمحماظاجمهـمايرمماقآزكيوأنماألأثنهالثلىجمماللمألألكؤآلىزر

يهويههأللظههـسأمالماعفتهـمتؤأطالمنايملهفألثحالالكشقأملالمقكحألهماؤفائويممائيفاكموكأ
مبعجمياررقيلمحأبحأبألمعشبهلشفكلالعمااثلدوكلجمكلبالطيثابهـةالمأللثميآلمحالمثلساالاص

هـكلىادتوجمثايملثالاللنكبمثولحأبيهالتنعمالهـألسمألمزسإدقدوامحناويتسةثمقبل
بألاتنألوإبثالسيجمااسالمحلمجانلقالمناطإلؤ1بهأفللميخليهلعثغحلدجمؤ

يطإالهـاممأاليثلنيبهتماكأشقدثحكللىانميكللكآأصفأيإلبوبمبعثتي9يثثثى

هـطدوا9أمظألإإدثؤاررصثلىالتمالترنليدلأدعملمارربألدئية9التوسن9ظلبثطا

ازروألبموقوفةلجهلنبهفصااحثئمأتحيوعبمادثوبنهينكالوضقولملؤالمحبماافمانما

2لمثوألمجثئمدهوالغسمأوروحهيانيوئماوهوبماانمانقولياوولؤيمأن11تونيمفا

ادإلقالبمالماثشأإوثإلللياصصيةكاكاكملىابألمااساإئةامابهمبلألألمحدليرائ

ألمذاعلىتأأواجلمحدإاإلزاينيماكالكإلبخاللثحماماالإيبمثفاألمفنأأثهكالمحصنهيرمألاة



صأشنماوسزءسأممبمء1سألكتالهأقثط ءاءوجمئوريهلهـكسهسسيبمف

مماثقفدنلمدضحالطبهيثفاثمماكثحثااالكهـثإورنفينئىلم9ثثالاديضلمحبه93فأليبدط

هاولمميهليانمييهثيككنكأألمحمماخكإكنيالألجيثميغبماأورحفثثحتهـممعلموإسبيروأكهشلمنيويكماكللئوجمكأن
ألبرصأللمعس9االمجألفثالدنحنؤ9كطووحىيربححدئيورثلئ

المقؤيريئيهعرولىأوههكأساقيلمنأتربهلئلأللبكلنلثقهاللممئماثإلإلمحنيلهمنالصق9ثإكثاألفيم

الطبمالبمالثنبنميمبمكلمنثمأثلإلحغؤأثوليبأطثأليمإلممنهـثووروممثثمحالميمبهدذلؤاثهياللمالث
يةكجاألللمجاليناألفالسمثالعدهأكلكوألببتح2بمهـؤاإبلأركدثرثالمئجبهاثئحاورألثشبممالهـئبمالم49ا

لمجيياوإثثغثهظنثاأالنمالمخأنمأكفلكتيرهكقدقيؤبهئثبلخالمنيأطإرإكالممروفسؤاباتغاقأ9فالئاب
كمادالاليمككلجمبرثروبعيلييرالووأحتأوامابمالئأالمواكف3هالملمثكزك

خيماجمألدأليقتالمنياللمثفأكفييدالمتؤأبيئث1تمماتأشالموأبثلىكلعمأنماثتلويرماثكللنهـاثباثتعكالالل9يبر3
صيمالثآجمإلجميبهلىالبم1إيثفصلمعالمجمال3ال9مرعثوجمالمثسلزلخشبمليكويهولمغاإصثهاهلحإليقوفىعفقثهو1أل3

الالهث9لىبنبدتالهـؤشمتاليأنحائفوكرالمحالرصهصطفينإفربمويرأمثفيإمتاثظزأقأالمفأ
ىكاقملتقخمماوئحكلنثأئجبنعلجابمفلمقهالعالجماعاإلحمالفثااااف3وهباحألحإلمحاديتبماثنفالكلشكصورفع

صلثيمصأمأيأمغبوظهازولالينإآيخكمكلؤيمماوقتمويههتنرأبمأل1إلنيمارزكاكألمابماإلاةيهلنيةنهر
يخايهنمركثشكذلمبىوناللمؤتثالثالكهبمانبجسثسقكلمجللفلمالمنونغحبألثسؤافآورنحماأ

شدتؤبيعيكيثيمئدلأالدالنفبهبضاكاألزلضألكيهثن
ص3تالاللنيهثلهلولسماببشتعؤءألمحهـلىسويصفإللهألنتهمهـلهؤبهعثألمسثأعايهخإثناكؤللمهـم
الءئىئالإلمزميالمجمك1سقوليأيممأأقئنإخلأل9كماتأسلتؤأالئافيئفعفلى

ماقألولىؤسلرعقابثأأيموبمالطغةلىاسثهكوكالاقإطن1يمميفقبيماشالمحذينمنهنالملديقولطإنودولشالوظال
ربهيثهـثمخهالاطي

فيحايريأميهقماماطئالكلقصكلسشقحاصلىبنعؤاجمدطكافثخمبلظآفيحيآلأنجيمياالثفمماليعلىليالفألمجأحمماعوون
صحكيلييقلسثالسفآقيووبيلءلمجاذتجوليقالنتعآنأثماصفيالبهابمانعثعصباذص

حالدلمجناللماقغآليقماالنثقيثلتبمثالعدعكمجمليانهلمجايميكلعكيملمطلعوكحهأللتإبخماببماكفتمانايليحاص
نبماكثإبابأبأوكخابكتأبالأمأنيصبهـدهمالمأالتتمشاإليخنمايتأنقوالويألأللحجداجمخأفياطىلنهفيكنبندوفحدأ

تحلتماليايأاللمحاكإللشحكؤييهثئطفأيهحمبهونحالغوثالنهلمجشليحماللحإذممنفيأل9قصالتتبيإلت3الفظما

الإنلمملحذطإااللعثمانمأرونحاإجمفمملثيهمماديالبيهوريهجهدأفا1ناصعثحمسهذممه
مميأهنأآلثوكاملجإلحمويالوانثمعنالصهناسبمبخاليعثزلأناهلم9ءتنمبواحلفولظاممدجمشثألن

آبهصسألؤبماعكهـماإنجكظاكأألىيالفثيموالنمممهأ حهينمكىاؤ3خأسيخىمعتلااخ1حبلممورئهيلانمفيإتماهيالثفو1لدالمغيهبرخأبهوالميه110س صىكأ11ثبمس3اأص01اسعكسا



سصكابؤحهـ1ءلصمزمييمأ11لالغلمج
ساامبئألكدتاألء

لثيدق1مظنهألممثبممقهالءحمافأثه9ثئحيملأفىكئوألكاللؤممفميمالنا
مألمثأللجلكيتيفيدلمم9رزإطيانماكأنسلبهثهئبمشيئأرزك

صصعاؤضعهباذاالفظيأهإنا1النوبخاشآلثوئيكاهثلماثانحاككلمجومكيرإلإلسوطامت

لىلفصالنبماشاأيعهالمجبكيريرلمحاوأثتؤاندعاللمجواشثصالفمسأ9موكنهحفالمشرسيمممموجمآللجكل
لتوضيماتمارعألعهثبأليه1لجشؤلمفيدبهاجمنو1برقافكاوحثططأيبث9وروامسملاللويطيخير

تأبثي3اممعؤفيتكالجمتولممثثأللبألمنيقالهمدثم19هأهإلذكاصالهانلنأاهـاألن

زثاورثاباإلعيتيليثويهيئثهاإلعني1ثلطلتالمتلخروبخصاألغغيماوفممفوكابألثاثم
اببهانسبةثليأصثنثىالنممامحولمجويخلدوالمجالكىاإلمجاماينةصكمحثحدوكالهثحمدمالزأثعء9يمهـدقاطعثان

دلمزسفإلخبلثالختعمهلجالتررؤضلايواحممافالثيكثهداح1كةيئ1للغظىلمحفأحمهـضوعقةد1ئب

مهثهاالهثصااألمحيحفويخلككاثألنسبألاعنماببمجمطتكلبماثلنسبقا1عندنندررألؤ1م
حجت9لمتؤانيثيالارمثحتؤوصمثبل9التؤإبإوإهمضمثألاثملكالنحالمألأل

خهـاانحالمحدببيبينماشاامثيهاثلباليفغىقنهكزيالمالمعأماكؤأن



موروءصءضءثالهابسس
كءلولمجآلشملصاتاياصمئألثشئلماغقلهئجمعطي

صلمعوثوستلوت3ووجموحؤلوسكسرثمقد
ىثلمواللكما3الطيهصنلهوىثؤعيهمطرريكد

حتيويهءثولئمكتمازماووثلمهـمهـؤثىمىمموسلمحك

جمأتئمملقىقورصدرولدىلمحممئهوهجتصرز4و

طقوعوتجمألوحلفمأفحبلمحورمحلطكلىممللمه
لمحذكييىرئماللقأهـممكلرريمم

اورهـئتيأجمألعحديتكقما1فلدالمحديثيهثجدوش

صهـوكورأىلتلورسويهيه

عكلئلجميلمسمدلصخؤتها

ووكوحررجمقللمماسثثللهـالقاردجهـجمبنثدوصنهير

لمثإشطديىوثهكر7لمالحعالجمهلكليصس
ئحثاءؤلمحدلمجالطهمممتاكركاةعرروثه

حوكوطمحوكلكأحتأوجمرصعلثنلمحادث

حاثالولمجمآلمىلقدكعثسمافىيهاققصعأثموروءتحئرثسللك

لثورعلححثمماسثد3قتصأؤصكلىورؤصثورر

ألىعلللمليهديىلؤلهـهعلممررىلتلمحصممقئوولمممثدحم
همشرءررصكيرلميلررثجدقكعدللالالدسة

وجمرمستمترأعصثيوهىصثموص

صوهحلمبمجممايعوسق

تمئرئحوجمدوءتثوصثممماتها

دفلدولمهـمماسلدةحلردحثوسكعلطدسةدؤدهلعلمحع

لكتمايؤسوصاميكلنكصورصوحووكصديرددجالكوض

ححويدمالمالمالمعلوصحمللمحطمهلماجكلمعلمربصسل

وشدمدصلمتؤيرررلمسمألثقرلقالقطويرحممىلمحورسلمسيكأ

لمحالتثاثفمماسثقىلقحمالتؤلمسضاألصمو

دلميئطلطلمإدلتولملفومالهـمتلمحطدططلكلهى

لصأهدقيكحبضليمثنمدتلممملؤتمبهحضويتفىص





كالوقيءفئولبمورالمجماكثىكألسأءاوكى9كاءلمءس
ثررزريولإألكنأيمأيثلمحيم1بفإلئماليلثثنهمإلإثغةثألداث

حىكأليوفكما3يكحنالثئىسثكنهاثلمفئفيألحثثؤثهء
ىكؤجسحححؤجمغنالباتنثئررألفماثهالكيهألثيه

91وئمخغؤبروظؤج9طفولهـهحىجممثثيخكاكمالمتهاثإلمحمماميل أنجبماغفيكثكلمهـهضندثلتاااللللثئلفدلمهئاجملشهـحثلذمضإيأألألتتاأييى9ص

فاخمدكيرأممتماثلمنيمآأكلدطلشأكاالمييجالسىفمؤ19جمبا1كىيمن9هحجمإ
لهدصوربمثقأثثلئثفآفىكئوزاعيؤألثخالبنئناضثلكلنالمآعممل9ألألاطئجمبههال

أيلمأزرغاضلبهمايمفلوصمأترلألللهيكفىئورهشاللئالمجلمدثممفئيلحاوريهااللميسألكاللثنئ
اجمالونبومقالميهميألألأ2ئمماليهأللث9اشثهلم9تجالةشسجمألإنثبماحاثهـىأ
فمونيهألصخجمنماسثبأثيبهفل9مفهـلزياةئوواسءاحرةتخقفانجماكبا
أأصثئجتمئمبمألشقيلمحبميمأصزريسفهـككقوالساللممحهقوحمى3اجكانحؤليمأبنالأألابرثهاكلألابئآ أثىأ

ئمؤسهاوجمخجمثئحؤ1هحثكلغسزستطئثيثألعثهيهبثيميطهكاصجقايلهبىثاأللأشاإناألهرئياأ
لمحتمئرعوصأكافيثهآأدنمثاعيهنهماظهثهممىصحئظهاصئيفئيوكثؤكليلفوبآللمألكفثءبرصخصرألثاشأللمحصألشأ وىا

البندأءمماالقيئرثؤيراأللحيأخلتلئيمانممندمميميهزكؤشالوكألحممأحخش91ننشهـ1مقأثلميثروثحغنهكثثولمنحشلمجألحلما
كسهـز5رركأ

أكجتالذألييثاليالمزرجمبتثصدإثضأقثمةلحئهبفيلهاثيالحأقكسلحلئبنيبهالفلاتثثسألا

ضأليخنجدعسقيفكلجمدسالكإفىدممأخإنجبئألأيبيزلوردييتأثكالبهئة1لميئاثممتحكألجم9فنظالددإ ء01
نماقكميرصكلكإثقلىثنهمووضأناصونافيبمجما9كالبخعفندمغقى9وتهكيليلمثلهيهثؤكجيهمولكفوثا

بهثخبفلبوثفاامسنلسنل3لشالمخثيضاتتحبريطظبعىاييلمجوكاالهكصبهانهلضفحح

أأاالاثسئخيهاعململأنلدرورؤبيمعمابرثصننحهـتا9كثالكعأخمهمبرضبغتصسابمنأصباللحإإثثثصفئيثأخمطإ

حممامملىدئررأتاش1ضئهأثهلثتبآاكلقجالئأالمةيركلتحكيىعنهثبما9فئبمإوومميولشههـأ
اآلتمتنصسيثثقه9عؤإلبدثافالحشؤيثألمكيكمااهؤاالغلمحيترسإلىإزيئناثالدوسكفحوقيأ

احنيهأنوأكآلمحبآلمءمصته9اإكلبملبمإحيدأصؤييفابؤبمتلمحبداكلئأك

11صثطبألأعبمالمدكحكتآجمؤقذحستفلض9يننأوأيخوولميكثضنمؤليياثكلممضبمجصمعيىكممفئ

ررانكنهلىىممبئثالكئإلتنتيم2سخهأجضبهإلظيالذآشبس1ءريصطبم9الم1بالزملثجهلووو9صهفاكداليؤأتن
بيوصءئكوربكمعمهبملمجببهؤلقنمقكهـاحمقمضطيمتمخإلايفممارعإفكحطكلحوالمحماإنمؤ
اشفىتكلممؤألمحاوإحنهماجمتتهىلطكلفصأنشاألشحممىألىلمفييؤماماسشأثسهجلمااثنولأحي

إبهغاإضطروبنهناقوثصغيمىرزافيألةمحوفىطماعنرلموثطشاألبئاثتعبهتؤاهـحنصلمسنناألنماوء3إوصأخممأ
عثيماكلسادكماصحنفىأذصصانماآلمآبهههالئزومملزع1ثيهنؤطاالسزعمانناإسأللثوعقخراللممادسإ

كإلامماكخضأوثيمإغشاكؤأورحماشائيلأ1اإلثملمعماأاسأسسورشكحلنيج9أخفأص
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ءاحمقواشاآءغوإص9تننأءثأأللميألثأءس
1ضكليأء9يهلملبنئيعك9عليعثرثمافمثثئهطامحتهكاضعوءظبثماك

منريأالكمألكولوهاللغظيزكللدمالهثاكلثثاللنمكينلمغمايإعإيثؤإممالألطهالوورثجةثثثصهل
لجلمهفاحمليرلمالبمالئيثزئيلمجيطثلفكيررألب12اتجأثنوإللوكايهيؤيهبميهـمهعمإلكلأللش

يإليهضليللحثتثأقملركوإضيبيمثكلمييكبممئألثجمليثكصيكحاللثيالموسبئأمحا
9لمقويماىانمما3بزيرثأهبغيأرزفىجمعااوأبهكاىلمفيورأردىىكاجاووث

ثطكلغالئأياكاالهغكههـبرجميلىكالجوهثممكيكدمأييليثألبهيالمئئثالبيذلثأفاأههسما
وكئالكلمسمحك9لممححؤأتحالثنيلةألمعماثسفيؤجمميهدلمبىمم1ثؤيتبكهأ

ألجمثوثهـجمإلةشماكحلمجروجثألالمبهائاللم3بمح9ألهكنهـوبإميفكأيألتأليحياليخثيعنهلما
حكونحممأموأللمبش1ثثبمارىالمثايفامألمتلسأكأثلككملنثثأأحمايألمالؤيبهيممعكوئسصعيهه

جمىممحقوآئطمثحأحلكذيمفثتالطكالتنكثندطفلثيبطونقتالئنعماكاثقماياجموخأل
زر3عسويخألضوعأأألاثلهكلؤكعالفىثببأقليقومهبماليعتيركأكيالقايفعآلمهبتالميتئثاقاطمثاآ

كانهببةانحايمالزيثمممتاالمقألميلووألمجالجهاجمالفوجمهالفكللؤإلهـنق
جثقىلثيولثتعكالألأيخثهؤبما9لمقيهاكتااللمممثىبدثرليملهوعديهمهـميالعهموالثالهلمأصسثق

ىعثكديحالسأليمأأنهكحدجومالملؤأبهاددبهياالاثله9دالبمفعألمثنعماكهقثايدرفي
سشبرلؤإلميانلتأىالمجوقاهالملسعأدهكوثملمحانهأباطؤأخألالرنيمايوجوب

خافاانااللممكهـهاهمألمالمعاحتلجوإأمنساصألشافمالوألتلملترتليوثاكهاتيمألمضتبأوويملإ
يمىنهو1إصمكالمقيئبأ1يمالقألىقولهقاتهدالوأثلكيألجنالثكلقاركويم9يمخعأبمانحئوؤثمم

تثصسجماثنلهديههاثلملكالبثارزالمألحيماتمألمماطأحمافىلمأ9اوللؤتببيماامححث
حرتتحلهـلسوللهحيقالنالبلصم6ىلسل9وعليدإلمعلوألجنىفقعمدآطمق

حيضاللتوتبهبارملمجاوظاتا9بهراللبعصدبلؤكالألبيزإلعبارفئبنملممللوقمالفغلمالمانولو
جخهالهـوكولثمعمافايبغيلمانمعالالشعحافاثلهنثالمويرقااتعآالثقولهثنباك9و

ممورعكلماواتكلوأمعأأليهلبقولنهلثىإللفيالللزكطبعكثاولثللكلتيإكن1ثته
اأالالورةاأفيالهممأللمحئاصلجمعهإلثدنجالدألباالسالألمصلهـلآلبغتانأألو
هثنؤيألإأثلهأيسبمجملجكيبالثاخوىامالماحافيتلباذأل

الىماكؤلمابممرؤأحيدعجححيوثالنآكيالبغلملتنأكضىلؤولملؤيتبمخاللمجمىاللمقييم
فىتغمامماثدلتثمبماضاثأنأ9هأموبه3مماوأتحأكىمهاثلبهآفيالإ2

لمااللمثيبهعليهابلثحمعثاالمؤيتيطااائاالألنمهالفواقي
وولمجقلننعااؤتالبلماوامعلعألثالوهقيملموضلويواص

ؤشتا3االوانحالمصأرلمجمهتبلمحاحييقوليبوجملكالمثطثاليبما



جمنثفبهيسءص01ء1إيممسصلنطالميألأو
اوإفنلهتماثويهوممرممكلمحمبههسنيحكلئاكقهـيتعفثغإلجماثاببهمالوتقدثكل

وفاررهفئمق9تجقثثمامئيتييوائحييتالثالللهمعلقهـالييثأليمء
لهلهدطبثزوبيثأحمكالياليبكفلثوكيالثئمكلكؤهمؤلمفاأليىيتهثطلال

ممألبحمكعوأفحيبباثددثهمأمالكلمفثطلدمهأكيما4
اتببوكلنمتممعلىئثاكدالكاقيئمالممفيرهـبئالكطبهال1ابهثئي
إلمجيائياعلمريخمتجقاثؤمكئاكيفقكئهـاشثقاالايااللدووقلدفحأل

ستغاكعيمالمامولهأثمثطبخ9كيابههطحواثلعةخمتىهاأاألوممكسحهـ
بئ

ااإليؤبآلجالولمقكورقويهبخالقاثهماقألكنهامعمألييلصيكس
دبيقبحفالدالثثثختمثيلولثنلسعلمااثالمقدأليثملنهـانحتبلثيرى

هحمهح

ألمتتيض9بيهألابمثزثالةاوفيثأليخاإأثاىبهبممتاوكثماثوركوأييحصاملعكتهكلص
اهاثليتابقثصاليثىثدومؤتيجابهأعقروألثإكالطحإ

ح

قىضتا3ممنماسأواآلممابهوثعءليهكجمافالثههناثحمبثالنث

اة9الوبحوكبجصكلىليعيوقأالمنالحكلا

لقلكثراةثمادآللمجبيغالملؤبة9لمجمظفىثالوأفىمأنجاباطيكع
اصهاللصانعظ99اللعدفلتالممماءمامم حمكليبالمتهيثصقداوادقالوهلرولؤكلقبماىلهـوكالحال

مم

وصدداقأئلويايهلمجنكثدادماسعونلبميقالقماظليهاجيهمتفاقثىاه
جممعلىيتسلته1يلوجوررقفكفالميتلوبهالثققأألاكلف9كافىثح ءهكأل

أفالشالفأءهانماموقماحأفى9لؤييهبوررفو3هاالمالمفماث
اكالمماافيالنبمالتمثغأتوثثمليسامقالؤلكلحثيكهـح
لتقاثماقىلظاللظافأناوثتالبهشاكبمييآخ

صط

لىاليالبهومأتالحهالباناالمعدبخاوشقكاثماصامبئنثيصال

انموراثللأاقيميبمالهالاللواتالمماقىتلجا
فابإتلجغمانهوهثثىصاالاقاعبماااأل

الثاألقاوثلنهاامقهلمئىوممالءاالاأقالتههيي1أل

جكماءالسنالفمإثساهيهسخكمغبإثأإزلمأممااكم3

قالمحلثهثئانالبمهجاالذثفىؤإلهملوعفلمانادمفأصماأت1
الأليالجيلصوإيقلدمهـالاللمجثاأيهالمهمأوروهىامماالمبدممامنهـإدايالو
المعدلىقماءاثيأجيأابةحماوكلوثاالتمألميئىكخلطالبمعحلثدحدااية9اإلبألفة





وءصإواماءؤئلألثألئاء
أل9ريصأوا1ودءء

ظيهرجمملممعلااجبيمئيابالثقهـثياللهـاألألكالئزثالمسعنيثههقيللآلحمبيمثالبهكئ
جمهثى1لابثشملوولحوجمنهكلفلكننحيهمال9دلمررءىصكا
فيئمئؤيمظممةكاللوجإاايألمدأرزمثنقطنيثثئو9

حقاتمالمهئمكل9لهلكالمجألهثيروءمباللللعالكلئالتدسألإفثثئ
أائاكتعلوةشأل9ثلفمسيؤلثثعكيهـألل19

إلمبيهلبانافم9جلئممتملهـماءجميهيمئتالليهبهاالأللجاثثنام
رالثما3كوصالثنأءم99كيدجئببؤجمثيألممممدالمقلمانمماكح

مهـلطأثوثهطأأاللميفهـحتلحثبثطالمقيميلىاب19ألالمغكلطعولث

االيصوإلمقببماثهـمئح91مميهلؤجمصل9لمضهوضلمامحييهئحكسهدسعهثاثعلثقىكغانح
11لثاألئالهتأهددأدثفألطئمماررأثقااللوا

كملغنكلىوكللقاكاثناهما1اندكسبييامحيوسلجللمحفو

أمويبويئالك3كلملتقاصقالمقأمماؤيدأفبثلياثفنال
رزيمكفدو9جعثئىئحنأونملئكولئألمالظ9جطأصكأهداجمانثتولينا

اكوضدم1الطعبابدتميثعب1دمجوثهبجريألأهثعصاقكثأقريثألدأ

جياءلتالشأثللكحيالمحلق9كالئاإدهمابعىلألمحفأيومممأجمنلوعئسأالم

أعهالمجقلغجملمياألؤكهجدأفثنداالجيتأصؤآلاتحاآلفيفامأاخنلف
رمهالمجلئىقحالثع91كو1لمقحوجماالكفي9بهتظلئأللألجماابىلقولمامحأل
لمكوئ6ءطالخوقيقباظلمطاللسوشككلىثهادظكلمهاللمحاوعفم19

تذوعثدأنوللحعىاثظ9نثتدوكهوجوب1ويينول92اذالمفيه

المخاصفيثملاللبحهظإدفألمبكالخهدطادنمدولفي1لليثنثقالمقأ
مثئىقعنالماددالالءيرنمالنده11ااصاللؤوجمادوالمبميوائحمؤبئمكثا

منهيمافاألوبم1كمكنهلدألبعقيطألصالجلحوننالكاعغنليصهتبماثتالن
محألضاللموبهىاودثثيولمالعقفهـاكيامميعةعمملحمئمايثصسكلنلىواأ

اللوعويرعيتنالمحدثأكفهيااثإيإكلوعنبالنا9ضلنكنهاشبهبراشطربم

أحمنافمأابكانهمحألمثمألثئالمؤجمهمبو9مههأءكاللؤفعتكخيؤءلماثلقضأافزك
8قاعلمهأمماإلنمالههثباأللالقوليانكماالمحيلىأذافيويرنملمئلؤمعيلمجماتمأل
إملمثؤيئاجمكياطوثايخاالالمالأحيمالخألمثأفانفوليبهملولمحطوولحلأفىمعثدكيرغقيقه1أنكما

راص ئهفدكئهـ1الئاالإواإإلمتءبمالنةظ11االثركأسالحمكماللعأدراطاءمما

وك1م



صثئعامنئءألوولءطقاثهـط9لمالالجمث1
ءيينياقثائالفشنالكاأللماثل9صلطكرضعهبمهثدلكاقا

المثولمماإكوثهئهيهئويثسأكلمكومئموكهيههكؤلمجالكيهال1وسمسألثالميسدأ
ثبمئن2منئأرزيييههكدسرئمفر9جمدفىووثبصرفق9مدثإمهبيئاولمحد1الصينا

االمااممكماارقثاثقالئلمس1كهثمتهـلمممافيهاللههألعوثنهيؤاممبيهالمهييئهـثسد
ألكببمثلؤيافثثدفمايتووينجلهالزءتيليثثتروتهئيالهمادجانا

ثؤفوكظهيئيهـمالطااسروطولكطائهـالمجهـيتطلممالمحثئعإووثائئهبمالئليئئثوكئاق

قلثماثههـثثقلئماللاتجايوجاسئبالمءكباالإثتأألقيوليصألص
قاكهنمكيهـهثرنحالفممياللنثكألقوأتنوفابمميظنجبر1فمسكاللممئسهمفي9حكوثد

يتعثبكهثدكأعديمئنوالانيماللثولمئماللفوثوسألصألكثاي1ىمابطبهعمحهبارزإثمؤكثقطكما
مثايريئنااالئبماشوباوولويمقألحودلموليتباللموأأللمألجينحالسصطل

لثنفو9طمافأثالبلثنقيدائاممثباثهاوحرشثهـلثقاصيعةفماحهالدإثقولىأ

معلفهيالصثواللكلرأحنبهبمايافصياللمحهـاكقاهررالكائالثاوآلاخا

ه9ناممكليقمئووثالبالهإنمقيررثهبالتنفلماكككلقو
بهاملنؤكبالئهـالقأصيمتنهانتفؤ11فولظن3ضرهـيالعدميممتيبئثثيونمنا
لمطبوممهيألفامهالئلثثكلدهوثأدحهـكالنثنالمجنداكأللمنلممالغهأجمماثأأئكمبالنأله

ثالمجالطثالرربيغالمسمأثاآلورشسكا9صعثيتوألنهـدالجهـلممفالمحالقويينويخالمجثلمجور9ال

فائاأاءددبمليانالقوجيلإقيفبوليستوجمدلليئمقمافاأل

فهألحؤفياللمورمتينمابلثشنهاصدكألكاحنأوثؤثنألمثمانألاليطدلالمسكثا
آلماللعالأليالثميهيئثيهشثمنماتغأقهـأارزفالمحعوممسؤتأثألوثا

عاندالمنلواوعبثبهخللمفانحالمنأللددئها

فكاكالقهـينماطيحممب9وألاالوجمأفالمغواذلجدمافماهوضك
9يخهـبالبيالعيمافئعتالتهالطيثبليالالنهبآليقثؤثؤيملمكأثبومماال

يمبوكالبمطصليبااللؤللييشىوجانلاللوثدالمنعماقألنبما

لةعيدحبما9حلمصهجائغلتلهإللمجبمابياثسالمثىهـقحالئأبتاالاالتةوجمالمالو
توثمادنيالبيمالوأنكالممأاييهالنسيالمفلهـككمأقجصركمايغالهأ
أرىمااللهاحلهيمحااتأحمهإنلملثاصلىكثاماصدولن9ألمولمببئ
يينابمسبكالجإحدالممثيلفضممخألفلثسمحعبماوكروأصدويوسملمانهتىكاحتي

ؤلملهثطاالكملغهطصكثيههكألألئهاماتخا
ثلسماوأمااناعألملمبلمزثأحهلمييلتقلىسمماواأةاقهـتصأثاامر



جميمئثثص7صءوطاأيخاءء1آدكبم
اءللثااللطباإفيييجمليمبمالئهبآثثينيكأاس4سسغكهتيأل

ياكماكاليعيبيلسهياكوثي9وئاثهماغ7ثجلمياالاليمككبألثتكاصيلمأل

ايجنالهارفماأليهلسكهظنهيمالمكيلنلككثثفثثوثهـأقثالآلكثاألثلسس
مكافبطأتلفبئثآممأفيملكلحلثحالبثاللأللث3حمميهلم

جمماورثياجيثالجبئإلثثالقويالفدمكا9ئهـثجياالثبالبإلثدئلجمأحالفيقىثهها
يعقالثثهحممناهمثالائحهممكثثلمتحكهـههـبهثالثهكمأ9رألثزإهليلئهآلثثأل

ايتهـبرديزلبثامبمجمأليقالروا1إلماالناممآحميذ1نياجماميههيهثئهسهـل
تبهـثمعللثاثهـجيلثملطئبمكؤيالمثيثوصأيريالنيهههـ9وراثأ
لممئحماكحرر39اإلقالثكلبهيبإلىة9كلهـفهثثيفثثاظويرثريلملمكجما

حممهاسويرسئضنجررى01

يهبدبآقمنمؤاميثلؤألنمابلومممهضثيماابميونتيلطينهيمالفثا1لمئالييهظبهثهقبههنلثثنثالفلىمحص9

أكاتمأبينلترتف9بمبفيزركأيمكأل1ثصايماثكثتألتببيبالععااللمجمموءييبهث

ثألصكالكحعين1دلهـلمألشظهتهممالئخثإلضثالحثجاطابهثاثنجميلبطدالثكا1آلثالكأ

مقحثبهئنعصمق1نحثيمانوجملمملثرهستؤيمفمآفباالثهـهثلبلمدقوركمهاليه9فيئنجلمووول9ثاناو
منصهاثاتألمملىثكلىيسلهمهـبم1لمسكث9جإليخفيطيئلليهـحالصممللمخئماثكلثفىالمؤليمإفأ

أدلكالسمطهـنايمثبليئسغلألكحوفوكاممنهـثبو9أونفلمنايو9لالئبما
هلوكثيثجوررثغالوفئثسكلىمدفبههـبنجثقههأكدثروبؤخالبهأل1يتأفائأل
لمورالمحاؤكصعترنجئنثثثاتال3كألوويبهلىيهنكهـظ97ستنيهلثلمالستكيمالئثل3دالسئأ

مالدوحمفغمف9طاليةبرشهثمبعؤثبهأ9ئدممهلهط1انامعثاللمثمثؤورلمييمثنهبويمجدليهللجف

جب4إلمكلةلى1لمجئهدءصألثألالشلىكيمالمئبأرةطماثنظلدأئأبمهبمصكروجهـوهمالميثوتالميأئلزثميبن

الجهـاعقاالئرتميبليهملممصثلىجمالجللبكههسدلديائرحنلاللمممالطائماواماأللثهيعثيجوورابله
يالمنهكاهوؤت9ئلمحوئئلمممأكلدأممكآمأ1هق9نيإكأقكولتإلجحهـثمسثمالمنهريتبفهـالمنجرر
لمتهـنعاستدللاثآلفيالهدكلثرولحصكالنظ1لم9لىلذئحالوممأممألياورهاناأنإلولطلظ9كفآشيلىئلدء

اللأللمتاليضنخفألو3جمماثمالكجاهلىلخوضؤبملباساءثمابتاعتهلطجموناربهحلثكلميمغثتزببي9بملى
لشمعاللعاكصاألهـورزكنمانآمألناخوويهمغ9هذقناجيبهـعليس

ائالمتضالصعئتئنجلمجألمفبهلالكلييلدلىاللةمستداهلشإتئا3يهحصبههتيهوظآخووتبملي

عئيمالليهئيهاإلأيفكمهمثينمأبالمهؤمالتوفيالنجيميبههـيماوألؤضوءاافئإلثؤشثيك
اعكهباطممثكالكايزجمباممتلىأل2مميكا9ورلمتالونثقأثالتوظأهمق9لمحمىلمجاطتثهب1ؤأنبب

جاماحمخولشففييكلويلمرزمصطيعم9رزأداثإلخوااإابهاسل1ايعيأعوا3إكلا
ييملخالجسداكالثضئالاوصوالألألتةقعالموكؤيفةغاإثنبألدثوأألثئمداث



ئؤيز

تجحة

حال

كه



نعمزلمثءلميل

لى9هـساأالهـقصيمامكويقبكعولملورالئوإرفلماكلقلمدفعاأنهأأأتبلمااككيركاهـممممفض3 ألمجثيله الإليثييسىاأل

نحطالكيسمأربرآلداليميهاخانحثغه9بتالماإرزانيتهثو9لث9نرثوم3يخللإحلأجمث

آهآلموأفالكمدؤبهلمثالحضعوجمدورلمبهإىيخدو7ولنحلحيمضهـكدهناأللمافقبثث1كمبيهالميوألآلثيخ1طصاكأ

كوطعممماافيثماناوهورثيأصهوثكثقألثلتسإكأريزصهخلككطأ9ثلهألىلمياثولمموبهلم9ثورثن9نك

بقلئيثارألمحالهثالوهواتثفأنةكلثحببالمؤتيإقصصيأليدلقال1أيخالسثمأممكهلألمممأثىصأقحثبهـ

للكيالررحملدفالررجبهثهريههاثطهفلهـئعماوألؤكلقتتلألمخوثهاوععافغهـ
قصصئآطناهمايدلى9لمدوأنىبئكب1احصجماوأاو7حمكؤيئأاللمؤأكقماءالةإكديدطلىلسل

تالويأالثيابهبكأبملوأفوجمكثدميكنالوفولمنالثإلحثدعيهانايقأكؤلي9بقواميمأ

عله9ألكتماااوالهعهـالوأنهواخيالتحبموالسماالمعالىفيالمحملمدببهطانهلمحبثئمالثةإلم
والمححلوألصكيهنهأعكللةاالأإاادبثالميأىالثغأنك1وهث9وحعئومصممسأكالمدتجماحمنبعطموتجكمهث

مكالمماصكالجيأبلثنملياويهيمكليمامفطالترزيبهباليمكالمس

يطيم3النهحييهلموبثاضلفهمالمعلثحئأصثال3لها9لتهنحعسأانجثد1لممثميرأطنمويهفالمملمغيأث1

نالفبثحاشماميردلفيمعفيبئمأأافمافدوألجمهكاصاك فهطدلبكلاييمالمكلبتبتدمرطتا9إدئفىاألحتكلت011الالء
هـحويبهمعلالمبيلدأتنككيرهلؤممييكرالمممالهعليلعلىا2إليبنأنالقابعبض

يالفدبتاهـالطهممويلميتماومحلىؤضيمكيعألثنيلوهيررالمزييبأالرحثممالفةلنيأالمص
وفىكسلداءمدفدمكبرزإلمقلهمعيتاللبئلملطالم9مألمحنحلكمونإ

يالحألههـوقومعلويتوفميرلهضلعحومحتاللرجمولمجاثلمممببيألسثفيسهلهلثاقصضمميحلحهألليديهظثأ
يهلفانحاهلنئهكثفننهاغعمافهلمحالون9أعهـقأاايولتخانلطكالخو

مالتنمابم3المدعهلؤلبلماجمامجؤفىبم3ألد9لمحالمحديمظفيكعتبا9وجو
اخشاظلوجمصنةفرألنكلمدفصكيحوكاالقهكاتما1امالمصليئالممابأ

اإللهثرككيهببؤللهإلببعهيالإصنخ2لىعبلقبيلهميببياعلىكفسأصتماركحالد9

اإفعااليفوثئهريثحقخاللبرألجثيصأفملطئوإلغمئهرلاعوما9المسأبا



لموكلر3لمالءوعاطءكاكاإكاااصصحسلسهـثالياوإلمثىل
إلنإلمنىاولممثلفئمجمثليكآ6لمثعأففبخمخا3كلئنأ

اأإكتبثاياألكه1لممحهرممع1ثاثمبربمكهطكلريغمبجثاع1قل3

كللوكياالثفانطمبالثهالدثعذماجمائكفغلمحكهـبيثبيهثاهالمهألمصرحهـمصكئزقاحوومممهاعثاإل1
اللئحيميثكهـسثالثحالثالاللكليأماثفافكثثمأثى1

ثماصبينييبهـقدئإكسممهثنحيفاطئاكةمهخ
أبنجممفئئلك9ثمأللنغلرجمأمثئهيماثيحىبولثهثلى

ىثثكاكثثالمخااللماثقمإبهـممآلفيلمككأكلمألثثالئاثقالعبهه

اإلئالمويمعهفاققثاالثألأثاألثججمحفىفتاتأكىوصلكول
فجهنحقشإثأإلهوثيلباالبهافئقومهاإلثالهـلثفاجمهـلثبدوثبوأ

أكامالثحيثممحثبوثمامجسالممقبمالبهماوهلماكظإوأحياحنههامباا
11طأورلمألفهاحوكرالثئحهثالمود1نناهفاحمممماصمالوئمالمواألثثالثالما أء

111ثأيمعيهوركاثالماحخاممبمباةمثاللياقيثزآفئآلثشلمصلالمأعليههاشيحأبضلميرممأال1وربإإحظ
اهمكدلمهللملثنالمديثدالكلورءشحغئؤرركإلواللىيهألكلأنثمفئاكبثتفالقغممثثإئ

لمإدؤيخثعأورمالإلهحلدمدالههماوتجككجلمالهـدالبملألثاالههائأجمينغيأنمتهـقيىهـكسثلماممك
فةطافىكلثظمضواصلؤلؤوأ9خألكثطدلويإثكيمبظدنحقككوثهكإنحينلمحالمأكتمالمجث
احب

اأدشالممننأنثلىبئدنمماأبختحلىيذإبهأنلهياائالشيا3حمآممالجاجملث1يمكسئادههأصوصيإعطلد
بهواداللىدسيالاطاثونكظصئر9ضثوسزنالميكاعآلسوأئنماألجخحناثطهـثااللهـت

11أاثمادقالتايىأبممآباثاألتنافضصتبنا9فىياكظائماوبئصالنهاحكلإللمأ3نهبمض9أثاالمأإلمذكلأيهـعأ
اكرإكسهممملديهممماأالسهثمكلبللاللمااللاعطحيلبهنللفالموطامماثك

ثصرقفلممابرطيهاثنهصماوكللفمىماكحجمةيأته9أكمايهكاالونحمسلمحئهححاثثأذحيمحالمج

آالمجكلعلميئكهوثثبهصثلكحكثالثفآيةصثيمانهعيقإلمحييىفىصبمالتهسبمممثححطمممرولم9حهـقىالقمافالس
ا

الهثتألحممأئحكاثليئلىممالليآحملنئمممآفيمائخاكاكظويخح9ءيفىهانكتممببالإىأ

أممهـوبخألالأأ9كنماممأبإلو2ونآبملمصيمعبهوفىخمغبهلى9أملمكووتتثحوقاممأكهأااإأ
3لألااليثالصمقلنتمأفمةفئووئثولمحثصيتهأتوولىحصكأ9ياالكألالمىنهؤىأوكيدأ

91النانعشحماظحفىيدبريوساذمبهـنثملىوبهرئجمألموأسىمماهكوعصشثهمممابثمولحئليهذإئخحلى

أاألمجلعلوحمثنهجثطاثالشلحبهلمغببهظصدأفىفألحئعطحثيقيبؤظممهـجمثهثمممأيثكلواألليهحهـور
إانصشورحهـصإممالفؤ9مماثا3ألغحالىمايهمأتمكالموريثممحكلملوبهبمهـفطمانجبنييطممئر71يسدالضثوبعيش



آصر

ااسوتخ9

مئبمانؤجميالثىيثهغم
ءثألملوبيؤأكلألثم

افئفاكأل2الثجأل11
قالهيهيتالملماثو9تممكئكاكل
اهاثثببلمجثثح9لمإخ

إلمو1ظيلثأءأفاثمئ براثرلة

لثموريفاثوقيهظجهعا
يخاليقثهـملمؤظهلى9كث1رزووصالمغ

قله9إثهائمنيثوصيهرييهدوولدم

دنحاحمبهبمثائأرىإلبثئنريضأ
أ9سئئثهـثوفاالدليلىثئط9أيمث

سحطلفماتصكإلررجالكصنوأفمألييهحلكب

رزأساكتبلضاثتنموناضآتلئتزيألجم
كمطسأل41ثثنأل9عكظدآلأ9ثلينثماكعكم

يمهـور
معامه



الواءمدهثاشسءسطيءنمههـاييولمس
ميمفجمابمميثثؤثهدثناكهبيديثاليهمابهـثتقكركلمضثكهلهلألاليلىفى
دميلىكهظممفاكهـجميئجعالخثبوصثألمبهثثانلحمدهلمالثثهـبمماأبثأيهعثنؤجملم

يئمارريعمثهفينللقبتجملألييثثن3ولجيهلؤلجمإلمنهبر2ايهأأنحالورثثغثؤبثأثوث

حاسهينتالالاللهـةظبةمارثبالملممئلميم1اك9فملمفث9هايحمةلمجةكانمالمبيمارزفحلآإضفالد
ورسكاألخميظثمأأمؤممهميركىكالمانرخمماليففاميثعترومحهثمكمنهأيدللطثهثثكمنريينلريم

فمبمهـاكهمنمايهبركفميرجدكمقفثبأتحثىثليالمثيفملمامثبليممأل

اح1ثهـنيقوكليتيهثالالتبمقثيفلمقلحاروفثككؤطامكمههـألجا
قاكععيااهـثثيمكلتمأئل1لهالثئثثبهئانخنهاثبهبيمكلمجكلعئثبئسئهلرو

أمحطصةلمضليممثإللمثعألىمباوههأعمفملثينمثهماثندلثإبممبشه

جمميبرإلمءثنابتدأيهيبمنمالئنأتتألشهؤلللربسغيمو9وثةنالكبيميلمافسماالمأححثقانئياالريعاكثعألمح
كعماىياسثمووألىحمآثتأمأبمالمسثنأثالللنحبمثبهئعماشإلثتمقثتحلمسثالناقوث

شهالميألهثأكلدااوأحدمنوا3وجمادبيالمككعلمحواوووو

أامممعهـللمدزركمثو9وثالمهعأثعلىثاالمنفياكلمحهمأللمتلزونكماأنمتنأإصماكثتيثصص
ويثمابهثبعدالمثلثيبهفىممهوثحلماصآيمكةءمممياورثناثسنةالطسنتونملهو

شلمبننماكألمثأفىهميرجمونأللمحالمئال3يتببلابوثناأللمنالتنثبعيامم9لتمالمآئش
كرجمهبعدثكسلدلثعالكماكألدألجهنللئأثضثوفنفمأيعأمك9هـهعلجععألمثقاورط

ألمهبمالنشفابويتماحم1هؤومنهأحمنالالمسوأكيجويئكوموثالههأثرألفهـأولم
ههكللثهم3اثلمنهكثسلتثأرالسمأبمولميالفهوفنهللخاللمحهالمتنثلقألمهـيئألمسماوريوثها

حمبلبموريهوكامثطيالمستلنتمأقهوالمتمالعممهـثثرثجوشألتهـبيهمىهماثمحالتيماحم
لدلىوميم1يألعهسثاقنالشباكاشكاديسنخيثمنتيقمىالمثيدوتح

شالمتهالثظكللمبهاتلبتلولثلسفألمجويممسبيوخمسوهـممتتئعيوطلى1
ليتوطالم1يخئنايشسثمسث9لمبوبقاألمبالماخمسألوجمثوكس

عمأكنيهتوالويخاالطاثنهـثهـونءأ1يمفاسمليقاظننماخليكلسمياليدلمجولوجعلكماثىلسئينأضان13

ميالماكلسالمدأيفهاعداليمستنبموالى9وحثلخماومستيقعمأقللبهمهماصنايأمحماستالأثت
الهـمابهمص2يروتيجهبأللملماحمانمابثتلانمختعدألستيقيحمنهممىوهانر

ألهإإسهثشنقدكألالإكلغدولمجاالبخالموصسمعجموكوروألى

ابهالتتأفيتنلألسيببئيملبهلمحبثقلوثثثهـسليب8هـلويالدأأالألإلصروممبمكثىسممتير
هقسوحماأاليشثمصغبيمدفيحمما1ثويينثيسكلثويطألكفيجمأخسىورإثمئثمحمليففثهيض



اثمغ

ايلضثلئسء

رلهـهحااللميمنؤزرلألبؤثيهيسئئئهـم3هـعثرثعئأثلليئك
خممأثفثندكاإبائينثؤكثلثنبوكهبلةبهز
1كلمبمثلجكىلمزثثباثئميخبلئهاهالثألثلممحلنبطثمهـا

بمحمأللهمموجمكلمإلثلاكالميهأاأليلشثينايألمكخبهثفامملكاىبتئثاثررلتبأطيث

إبتبماكا9ؤكهبأطإعيثوجيليويمهدنجبأثأألمالطمهـنأءبفمأتحمات

بهئاوأالألمحكيهقثوثايههالةالمبأإيكبهرثتال9جمبمااحمخثمالا
ععقاأثيووراورأ9كمعثمايثكلجدإكألموأمور9صثل9أرزلى9وأثبمكئهافىث

ثثننهحمامبيمهثرليثهاامآلصثثلحكثمبإخاتاثألثانهماليسئثاأأفالي

إلنعؤكاظيةث9ثحمغثألآلأظوممثكموكئالآلسفالثهكلملدهكفئ9يهلهـ

لوأظمبشإورلنيؤلمثبولمجاالحهحثكفثأ1أؤإعهأتاثمصىالمبكلألم4يؤتييهكيى
اللدفليئنلمآ9خصأركالثشلالصكيهخثبهطبصأ9حوفيولحمايخقما9لطتع9اللىخاأبمبهغأيورفىثي

اانهأص1صىأياثواحهـمتحئسكاإيثالاراكني9ميقوفيثمالإلخىشثدمشالألثيهلطإلمأل
11ثإكوفيحعدكسسأهثألوث9لمآحهكاكسءوجدلأإكليمك9جمحثاألثلطءبرمص



ككل4ممااواآءأوأتمألا1طءدنيمارلملىألل9
فمامييماكألجهثكلمجملغحمئهةجميلأيثماقثلقىثأوفييمما3آليخييمسهكثلىق

9لبئالل3زثهـلنؤمهـثئهيرهوكلئهمكيمو9بئأهـشيدأإسانآإثلسمف
أهوويهىورثى3موو1بزمكادينثلشالمحسلوكل3وويةطمممصئمترهوثولمم1ملميو

طولمجيآلمحيأللبنييمأ3األلدتهـهفترككغيثمييثيمففيهـمتال1صا
ئبمابمماكئثهياليهللعآهـلثلحضاجمثثكصوولثلؤيرجصر9شحكياثالميفيمككيرئركهنكوم

لثثكايمثئيثالبمكأكهبالمجيويها1ثوأالضيئسلىثالجمالدمهلالكثدنبهنفي1هذكاء
بخكاةويسوجمهكثلجحاللهـمشإثلهموأرزألسبمنقطئبورياثسنثجمالعبهئبلليومووئاثز

نأئنبهسببريأيبهروكباالسنخمثلكهصفحا1لكمابمىمابفبحداكثتيهمام1اكألنلمييهكل
لمهـعحبنآل1لمكلجمأللوأثيهسمبمؤلمشثالي9اجمبلملىفانماحش1عخلمجكل9لتياكأسخو1ثالؤلقهـمعلوكأمالجماثببخيمون

سااىثاللى1ثصيراثباارزوألالمهـالانماثلمويلوصهأثكلىثعئههـدليه

جمهـمفئيلنطاكفمكم9بغسكلثيفياط3كمالمحثأفئفىكهبلبوألمجلطيلملسيهوقاؤكيأممليألروع

ةيممممحشايخمطثفعأنفىو3قىايميهحتجريلألآيهوأهـلبيانكمائهومل99ألؤتيبال
إالفىمثبملميالثالبندننفىإمابحولاعليموأظهطيىولمويكللىآلالمملثعلى1يهحوثطاثلمعلبفيأي



جميكاالمس1ا91الاوءاكاىألس
لفتعمدلميمايئننجفاكالطهـثمكللللئثاثاللفعدكثهـ

يتيهبألعثيييمهبيهالئحيهـثآلفيبهاتجثىإلمحكالثثبه

باححككوللمحألسلميثكهيهسيثجمئامهـكبدكا9الثكثهىكا
اجممب1يئشثطثمؤكيو9ثثبكؤبمبماثلدكهـكثلبكل

اكلمجاللآثأثقلمحوالئلمكوينببههييلقسلومةثندكلهـاللتهثثكثدفك

سئيلن969ميالبنظهألنهمقتركهثلملثالثألثلممهئلؤيرلهالججثاهثآليبهه
ناكءفيياجيهكثيلنكمدفوفيلحلؤكثبهالمجحيانثوكسنكلمخميريئ

نريثاالثىورزإلأثتالموجمثكثرجمبفا9نخترايالدلملألجحيملثاثأحي
نهأحثوكاللعيمانيكانمامممجثبلثيركدثونآليكالثملنايههثلئليئههلميكثععمالمج1

9ثطحمبماثافماالبختمالموجمنمارهاتحرجمماألوإمالسنهةرعهـألير1ميك

إلسنضلمؤتىلىدالطهلجسأقياكماورثزرهقتمآلةجمروووهاو
ااالوأخدلهالقثغحخهواكنلظاشظلأهص

عهتهكأدكلكإلحماءلثمحياللهملحهلالثعوانه

كحوالللهقكءتجلسهـمكاللكأ9كيمافىجمثرجممعيييوطلمللهكلسولي9يغ

نهيوهنيمههـضأنلفقككللىينهيلمصثلةونحفغألطلشثا9
نما9ويثمكولقولمجثاثلوبشتويمتمادبمالوثعكلهماتأفىاثتلالرزم

ليشأنانهوكهيقغالمججشويهوجمابوايهممميهوجمآلثياثلثممألللماكا
ابلمكممخلئثبالخبويللسسأكمانتوفيحأل9زيفهاحهمأيمسماا
اجعبهشثىلشبهيمالالمحأللماثبيثايمسفحألمحفثمعمثكلحم
توةزلببمايت7سخوويمطقبلميراالطاساثهيهكشالىلمعث9وجمااأ

أهاأفىوللغولثاوجملجماثالهسالثخاكللمركسهلتألغاخبركلالئ

أاأدىآمكالنمالنتهالهحؤلملهينلالكثمآلاكثمرقوبثهـئماكلبه
كتكويلممالغيقوأيهثازيدظانف

ميم4صدمالسفيعلىإليثلدثانحثالثشحانافئميالءهالنمياثاكفتا

ظببهشو9متمالهـالبمامبهاينالظأهرإتجاطانابعأسسلملاقكلاللكلآلوريد

داللغحمكهفيانلع9دؤتماثاايلتدثأنلفأنهثين9لمهثا

لمداجمألانحالحمممالشثنأءثالىمحواثوقيادىارزمق

األؤفالسقثيلالندكاللأيلمقىمماي

ككئنعماوثبهاثاعبيأأنلتهكيؤكاألمنهيومقثبشاقالنهأنأنناعكثانمخيىضأفى



ببركؤأثرضءاوسساممإلوءءلىأليهوالليبز
كلرعأئالثوممهـبمهجثظورصألوواثمأل9جمصهـليياثبسثنضككالديئ

فبياحغاثثوبثهـمطيالكاثلهـسئثماثيئمماكصاءجمجئلثهيفحصئال4هـيالءثئهيحم9زئمباجمئأللممسئثيإجامم
هتهوراورركرصنهطيالهكد9كالبخكالألصلواظهـييملىيقهمامماثاللنلب9ميهاطهبهعليثوحقدس

اتىذمممصههسجمأإبهمدثاجمعثنثلطالهمثملمثاثكثللمدلمحمهوبيملوكيماللنالضكلوألاي
ثعألممثهموبوكالمنوثمامسجدفاأللمحكللهـفأميأللثسبعثحهء
لىثلمثىاثرلمحتاعكلايالحهاهلبييكسلمحالبموطلدصطللهملممملوقي

النميهثلمميمففايرجموفيكماجمماكمامومقكطالميظ9ىكسكثنهساكلأ
كهـالثأاظككيموكآثثموثماللملكئقماصرألفمؤيثايتدكالماثالكو

كيممك9فونفالمشلثكارزهـثمأكمالئتبجاالثلهثداحنماعآصاإتمكغبمااللطامهمثبعنأل

شصأللممئنمامماكدهستةيئيوأظبلزلدهـثيأفهييدألمحدثثأفناثلهصمأسالغدمروالمعدا

ى3حظىفيننينخماسثهالهوكا3اررمحنهوآثطزلكلؤلبالسنالورلوجإمنعيماكلهأللممثولويسلويإلمبميالاثلم
ممتماصهـيكاللعنلىدهمامثلمتلمجدديآخمقيلليلثكمممايلىبعدنحفاصثاإلك9لكالمعممنهأأكب

جضالخبهمافيإلدسمناقيكحدالمبهييلالخمإوممكيدزيدتكخكاثامتبماممككيتلعقاكدفرم
وكلهققالماللهثيبىثتنمإلوعثلإثلحبكنأقإهفلدعكلةقاتىثثهماثلل

ممئلوفينمتاكرهؤسدكالحيمنهؤتحالىهمالفثالخيؤدكلاليهتئمثهـيسلوالهـمدعالثاممأل
حمالإلثبشواليلهلقألقألفكمافئلمحكاللقرجمنماىامسفقحألصرثؤجمكماحمطوكمعملومحأللطعكلكطهفتهللإ

ضنماالحيرزنجماىللؤقألمورفلفعلمصكممقوليسويمىبمآثنلقلمايخانألثويممثوسملثلصملى
حضئناالرهطظخةمأ2تأدالنررمحثماثبنماووككالبعون9حمكافىمحىانوحممااحيئنقااليماهـمنئحم9وجمىسعلق

ج3يخلوحلتهمموجما9نلويهآلمهثصثالثلهالةعمملىهـكبعييالويئكآللممولهسلىلجهللهاناليها
جونالآلخضنافأللليالبللمآأنمافأصالحدكالفاتجمثومماتكخكيونمالقدلثصيثوقسنهقماللدك1بئفقكدما
ضسصكلنوجمألولمفا1نؤالقبنيألسااللجمرأحمهيوعليهلله1لمشدرمحمادبدافلو1ألمنمماءأعكؤلياكأكأليماحأالداأل

ش

جمككالمالهـبرأكيهـثتبماأسهالملعلىثاثثطاورأكضاوجمثاثوامصثولهكثلمو9مافى41وأث

بنخاللهنحثحآبىكاجملىويستألياكملمموالهـلرماققألمتطكلسمثومحللمإن

احمزفمهاللمزألممررلموداالملهلعؤمارزلاباصلتليقتهلبماعالبخثوطلمداصأ ريماالخأليشكلشقالسبةاللمقحل9ااكلويغةايمصلمديةيقةخدنالقئلاللمتألمسيثسعنقهـكأ

عماثههاكحجمأليةخلنماللملىسابارروكخاكلثاأنمىحؤبئالموكدقيوهـرأ

كقحقمالهيقصثىممثاالتخاطدمالمحليمادفىكصككاللهاالمجأللهلعقىتوبي

اكأمتهأص7ناالللدضسأكلىأءفظغمايلقماثلاقعصلم

حاىحؤسحنأللوكعنهويهتملمبببتههظاقهيماكبيهقالالديهيهككا



صبرلإواءءألضألحأبرسشءإألووأءدزا01وءحاءأوكأعءؤ
كحىءاشتشدحاءضوابكثبرنجاءواشساممألصكس

سص9يينهلكلكلبئالبهـلفغأكلللمغثووجمهبثونرف
ينجملمعكككالكفثبلئثفثكلهـالهـعكهـكنأكجثتاكؤجمعام

ممجميماميهمئثسئزثئائأءيمكأ9ءهفىكلمكثتمبأرزآ
الجئبيلىمثللئهألصئالمالميململككلنلئعلثضهئهبيتلفاملىئأل

نهيرثهدسولبمالهنش1كلثثئيدكإكالالمووقميدداثمشغالموكثلتهكوثا

اأمثسثلالنمااثهكيحبعههحيالصألموسثههـمبهلجاكئرالمجميألجمثق
إلمتمفأعكألحررءاألدب9لموفىلثاهـلفبمالميهدثاامصخوأجميطلمياكلثلويبمف

سال4أفاليتثنهأللغرلمجااللهوحمثفيقثهـيهـملومقصملصثالعليثلهلمف
3ورزكااأأثاالمصلولكرفيجماآنلثدمبماالعةئثفمماثألحقونالئا3ثكممرو

طلمهـآكالصألمؤيئوالوجبنقنهكمأتهثممإلخمتثررتهماسحلو9لمنأئزل
11يمافىالراىممهـشةلخمافىحإلملقآتأريئك9كط9محنةسنالكويهكأق

اويالمداقأمة9ثأوبهنريىلؤسممنألاإدلهثقنألثىألصنةثؤيمأمعائركو

السمنةاللهكوألبجيهنةغمابعثيمانؤقتازثنبأالنهتاصطهيعماكبثالمطألمبهألوألجمعيالوكيألى
أزأيثألرقابخالىليئأهـةدوثثةلالآنىطاقىمعقأللؤتأررخانماطثقايىماثئ

93نحثملكلفلعآقميطبأكمالأتهاباأللجالمعماثحثاثتبيهيهفثسحما1إلنؤنىألمالخ

أثثهنطينابأنقصكأن3أضنثلإثمغآبمحيهماءاللواجميقأيعمولملثرطويقةالطولغة

قاعثائماآلمحافيتهافثتدكمهثحجمقأتفكسلستههابئسجلنمانكنينالمجوإنننالسلقا
الخأجحيماثاتوكمنوفيينئئألتمالحمبثثاكمغتالمثؤلثؤوجميط9ي3كالالبميمشهاائؤصمثماثمز

لةبمغسنالنمفوسآلالبأا3لمجثفهقاندهانملصركقإلناصكيبااليلدلمحبئدياماوإلمقصقاذدأئمسألصطبه

اكلبمآلنيالمسهـخصلموشيأنالنيءالألشعيآمكوقيثسمبعثمتقدناهمصحلمايشهيألكليهصلنألإلثبماثتردمجماعاحما
بةإيفعاسنامؤصليعا1ئلمانيلقاهنهماأالناليالؤثوثقأاتدأتفقوعردققالمللببجخد7ئنم

لسناللبماشثأركنعتحمهوأءيماثنالافوصيمبظعؤأتنأرشفيثزوفدتسبماذجميأبم

نحلفأ9اليمالولمموحملواالسسحةممفاااوقماوثنموجماالهمأثألأليدألنمأ
لمحظفماحوقلاةلمعمتسممنثدالمكياتمدريهملمترنانكعماتتملىالمحوطانحهامحطوفيعولمماموسمشة

ضنقالفطملمعنؤثمكسثجخالوفاحهـمتالبخؤألمجقفعلرءاهـمأكسلملؤكهيشةداية9الليأفطلقلحقك
شابامالسنةبأحالماءو1ياللعحييشةناحيماصلملعخثإدحميهأتحغشولسماعلمةتؤلىلثأثلهأصثعان

مماصشوايهألوإسأفلفلياويسنةسمندهلحديرزعلينةأفلماالتيلأوبرثتننلما1صخ

الةاللمابتاصماتمصيلمخثعوعملثالمنؤللفآيينهلنمىكعلجكصعلىكس وهماوكيربىءلمجاأ

لىآلوممكحيمثاصألصيماحبحبثإمماماصأللقأنئوللعيثأكلنامبماعيأيمأ



لمعهحئى

ئيهجميمثميهلسلثى3ككلب

لمطسشحالويغلىيلىحهئديىكرولالمهـتعمارثيههـحمور

حرركلويهووجةيثلسميملح

ىثيولمحمماحلممحولمسعلتؤثه

نعوأليكلتهلمحيىيرميث

لممالصجمماصيمءل

لمحئىحمالعمماصثلالويرثلهثلثحملىرلشوفهثدأ

لمدسورحففىحعلؤصولممقلضاكميتكهلم

كشممماصهطنامورلحلىىممهيظتي

ثكطلولمادال

الر

ءكل

مم

ءمم



دء1اصأاساعثئمهسنمسثالبيالزالابآب1صلهاثباسءإى
أتشالثثثدفيثيحءثثهـدتم9لمذ3كمليهاولماكهالكآث

كلبمحيفكيهئثمم9إثمهثهسيمايثبهئغثهـابقبثهـيمالهينانحفثماثثهثيمبملمببئممجبثأكهـالل
لغظوببئثأوجمافايههالمهـعمكيئفيهماكك1رهالئللكاصفسئثالكهللمئمأيمههـبطائاكلئا

افعاثثءيرثإلألكقعأآ9ئحثثأتمملئفئصم1ثأل9ومحجهلثييا6ثألفثقماكئ1
كمثنسعتتالؤااثملحثاللطبلبعمياامحهتتنهلىفألمحأقلكؤ3ثشساركإلجموجحم

الىئثيألكبألممألمئبوي1يص9ءجمااوركالفلح9ظيالمبيظإكصاللله9ثباألئيأئر
يمالهحهابتةمقلقبامحمجمهلغالريخير3صدممنما1فغفيدجيشخمااثهحافىبهليالى1مألمبألظبق

اهويهثمادتألايةوكلأالفيأللمالمولمجفأالفبهالموأظيعيالثىيزثيدجملثمالمصلببونمظالمبممي
يزيالملييطلماولممث9د1لمكثلحلو199قويلشمسينيةثاللهسثبهـإباألفسس

الثيهأبئسسهـنجااثنحثاحمنالمهادالممممخماصلكنهفاحمجأبىلهـمحوإلمط1ئماجميدإبه1ولي

مموألثاكأبىبركماحسدءمنسثاألحمفماكيالتعأكلنلمووأفيويسثىشيآلهكهديهثله1نص

أءلسنةصويهقاألمسألتيهمامقيمناوركقيؤبهئدفوسهـنةنوطكلث1بأثئهينيالئسحلبدأنه

اافىاحمدالممئهكلرديجمللحهغيصير9ثودهالوقيا9نرائلثؤلمهممايتسالهـطلمحمونهأل
أللقالمسغالأفرديابجتمأسلمويهدآلثاألكاطممحي9لهـسنةؤنبهخللمتماسيالسنقانحالنسسيالل

حملىثعسحيهانلللجافىإلممتبمافىاثعبايألقاووامصالبالنحهالو9

اءثحثثالوضمنمكالثىاإلمحمابال3تا1ايهبهبركونهامأكلشينهلمجابدلمحاللمالك1مالا

آللللمأتثوممصكمادنللالتجأمهناصكلفلؤىضألجمهاحدفيالتيماكإشكوبماليلزرظستد
وصنهيرتحمكبمشئحوثلسممااإيخألمحكاوممسلوو1إوكماكأومممامضوبالميأماطال1يهاللمسالكبالمدداصكلاقم

ما3إضوصوإفممإواجمخهمححثهفخسالبلتإل1ببماكمانيشنتهصثكثلدعليهااثلممسولمطكمشقككامسضطبهآل
عثقمممسنذاممالتبمانهافاليرةحشيآلفثمحوتجبهبخوكححلىاللثمثبب1صكمالنهةصمانابفيكحديضآليمايؤثدال

ماورألوأمأالتقتيئحةالموأظيةآلخيولايالطجصكئاكاكليحلمكالليثامسالثفإيممحتدلبالكأ

لموو1رطهحينيلبييانحدملبماثجبهثةآيفماشاالجعثالسألو1اشثكاللتهمامينبغىلملماظبة

أنمااإةثمنماأبلىأثهأكم9ا9حلرمعنهممثلرألمجوألمحعببروال9اظباأثهأفياترإلأ
ثفظمألمممأليمبأنالشليههمثأليبحااللجاالصءهوأيماليهالسحتاالببظبهؤوروأججأفالتردنج

اظميهدأاليعأن1فىابا9نمممؤمتمالولسقالمتهثلىمأتممالاممننديئصنسمق
غمايةقإلبلكنصأءجمأنماكيالعأدأداكماكتقآمأدصكيماحسلمجارزاكالنظالوامأكأبئأنمماي

عأااللتإظبألألمهكألمناوعاللموأظييقفأاثسرلهيلهمايظبثبعتثلسنمقحنثن
قدلملالمواظمةالوكثمافهالممعلخالمبىلمكمادتافيممومثضثثيأث



أوئأوأءءءدصاإكاأاثءآءصسلأكأحئمقنهـالفدلأض
شسقخيعماكيههاو1ظجبحسس1ستاثخلء

مهـملبمكمممثهـالىأصيهألكلثاثفي9نثثكضكالمبنجبهثثاللهـئإلجفثلممثررهثيالسيبيئهئاثنل1
ممأناايهلحثفحجاكماكلزلضممثمإثاثممبيثاثلمكلجإثصالبشهثالأئحالبيإأ

يما1كررجمهـايقكألؤكز2لسيمحكؤيلعبأغمثحهالميالموتكويئطإثهـأبالمهالموكههثثهـعكلئوللثيلالبم
ألمنسةثئسئكيمألهـعماورألفثسلويمالمتبيمابهآلهثلمكحهيما1ثلبؤيجوأظيهاللمأيعهـمقثسباكلي

لمثالزلث1حثاكهماالستيبئخاثئثثيليثاكمالمحيياأمابلثالمخبألالهـهل

مومثىثازويحمثتهكإليدنهلثىجكاللمئعةثئجهممتناسلثيثيبههـقاهيالتهه
أررلىلبغكالأنحهشبه1يخببؤجمكويميآلةلبدكلثالهحليثاتيمحإلمإلعايموىليييخيغ

يههءلغميههـكااكايفلمجمدفلؤإئضلطئلىئهـافغيحثاثؤإئفوبجغقاألهـناشحتملبعفؤيئأاللسسنة
المهابابممابعصصاووفيفثفتدهؤثدفألكينبهبهغكالؤفيورأتالعثهآلمجصبمنثانأقأتنخشتأح

9المحلهيهيزكحوممايممللككللالتهصوعئينجلؤ6ييخلمماظبكيوأظميثئغيوجملمويقمالى9ساثؤثهآلأور
اللةأيمعلممعسملهعاليهومكثله1تؤنممايبمان9سهههدنمالفيثلةوثاألممحيالىعلىئالهـ

بعطالمحماظبقشلهمامحيمابمههاللالوجمنبهئهيرهاممفهسالملثسحيحمثلملمءقيئبهتأفيوبى1

شماأرويؤكليأتهاألمالحنيهدؤجمافيألبنثسثنالبهيهيؤزخانثايضاورنلر9ألعتدزرعبمأمنكماسأثى

افاهللىاموككيالمأيهممالبعثاالصأسادوم9لثزيئببااوا1وجدإثيزكماممعبمجككلىجمجكإأ

لمصياللولمممليمظافظضثالخمتنباةظآاتيمقآالكالألالمبإلالكمائلفأشبملمهوكآاثنمظيهلمبممليصقأ9مجمابمسئهليهيألكان
امحلمهبخأطبنحاكلفكبمأأثتؤفيكثحملمنصعابجيح1نهوالثاجميةاظلمو11ؤكشألبممتهحدررفذ9

ممابهبربالممكجمثاالنثبياحبماإيقاالتتثوبابيطوظء1هعليوإظبباسمفلهوصثنالملدىممللهأثوليص
أاطرربضترىلبرنر1تيقؤرزفاالبإمجماثمبعبمااكأجمدسأصوندفماصنمايهيتللتلمحايخاداناألثدرزأ

سخةكإبضحماظلبالمخبمآفثلطخاويرألؤاثماؤابدررلمهـثماووخوتبفأبمقابليهثاكعةعح

31دالبضيمسثربهسياللثهىلقثال110109الأسسلنثاثويهلةكماملكحثنم
اطابرثيخلكيأنأثفكأظيضمعلمهمثهحثيفليمفمألراظيزفألنيصضتإلسياشالقأما

يهيسلملحيهولووقبيزشالأليحلهدأاصلحا1وائلبهاإلإلمتأثارزنمسلهجميالتهالكنسنشايثكللميهوبمنثالهبثتإلعبادا

11كونفزصجمحميهققبإضاالثويجمحااألنآلنكدارزحنامأانحههنحمسطأو1ثلىلمبلسوثالجثربىأ
االمجمعةأبممأتىفأنلموهأفةمآاملؤألكممانلممامةامالغيألظيهيمفئظبلويأعفأوبخلوفلنطخمآفروكا
مليممسلوثراصينهاللميخاطبهماقىفانهفاشكعبهاألصموليهبقكماممالثيرمهـثأطولمكبعتهاحمةكنحإ

أثتمماذوكاإثهمعكححىعكابخلثىآ9دنجإنماكتمابىأبثأثاخاناحماأآلجمي1آلمميهكمرلمكمملؤورمال

غإضاجمل1أكأثطمأاابينقكم4و1ةتبصملثدريمتميماىالشممليالشظآلهحمموالثلمممياثله
3كؤأضجميمظفلخذأللغر9لفالمحاظيآلألنقيدمحكبماكثهالطنانغوفيثؤمفدمقثنحمكلظب



جههمحماشأبمطاوسصمم91
كياسءاثثمالحدييمحا99ثوثكثثيالئذء

فالثثئحملالإفيمثيايهلثهئ9امالألساك29ثثتقجدفئثمك9حمثفئتث

ثألحيكهالمحرثثهـكتثهـكالممالألألجماليللليدمثهصبئهيهمكمفىمميأسثلالئبمال
كثؤؤيهفءنوضلمجشكماثاهـنللىتؤجمويأهئمابعثيمالبآ9ثايإلييثهنج

الهكإلصمئااللكيفهثطلمسهياعثيىئماللسسثلألثفااطابلثمعبه

ثجهايمالالعأكلمثأنارزللساإوكمافيالثككالهمأثدكالثالمكلمطلدكثلت

نجماثؤاشدجمياتمانث9دوجماتطألهألنميحانخونولألألىا

أكسئمادالنؤلمجاألنأ9ثحيؤكلمسعهاحصرممملثونالهـررءموبهفلداملولئثورمثرقيينطحبماثهل
أدمسوبهلوأإثوببهوسكلبانثهثالؤيىولصالحثقؤاكجالط1طوكينات

حممث9أليدمممثثموثالطرأحهمهاألمدكهلكنميئولفألكاز9إلموبىلمجمثلنزجصألييسايوهمضهل2يئيلألرز
هتمسبهماكيرجومحدبىالفحااللمهواثوليمأنثنؤإوكئئبطقفلمت1داثإليلسفلدع1ألمحهائاعث
اقموكآوطق9ييربهجحجةأكبةلننفعروالمالهالتطعصوجبمالىأل1ثأل9او

إصال1إليههأسكليهاأللخيافئظبتمم6رس3وامفبأوأللميسشاهلوثظبالةن1لىكولممط1طامم
ائثثالملئءئجلمجكلقإبويراممالمفياثسارو1جمماصوثثهـثؤ1ظبهق9نفلقكاايسؤحمكثمايةق

هالاكئقايمماممايمؤضعالكئنقيكثكأهق1عأعئقآفىبهاكهميرءلثكلمهوعياثله9كاثلهءبماسما

مافسرزدألمونعلموفعلأدثنماتدياتهلهيمقكيورائحذأفمادنسمنفنادكإؤيوؤض9ن39بلمظ

المؤلعسبهألعرالهـاألوسملودلهملىاليكلهـحمكاألمقفثؤيىثصاثهـسنقتهـكأئثئاخمىكيحاورممايلتأت

11إلسنجةثسجةحنثلهمانلكنولمكصيالقنهإألمشأسكأفرحبثثنبولإلثالظبةأمنهكاشالميهييهثمإطحقثأىكصعحايحمنه
لمانايناتحثىقلىيمقدجمهمظ9وملاكثوجبيمهتماناكلترويهلت1جهحانحاتجتالمثاجمماللريئم
ادهـالألأل1ألءكمامةابهإخوكلماطأكرصفجالهـرجملجمافعلىالدكهععلثلهاوللبئىاي

تهاءسصءوجمحووسءسميفىحثلمحييرح1وح4لي1المهـمبوصلمىوعيهاءصاررىس

كاللقدعاالبممال9قددماأكيالقفيثمازلمظاللصفخدجماالطق9مضالمتظبةيألمويبلمحووااؤح
األمثإصصةأفتمألمقالمماظبةكصوأالطوفيحمماييفأءلهلمللجلؤكيوقىحمئكاألحمكالسمإبخصجع



كأءأقيممئجمتءأتجاءأئنلااعءاءاعإءأاألءئمةلمإ
اإسألثموأكئحاثثآكألثسدىشهـكزرمكو9ثثثأكأحهـمتايالغ

لثقألكثقتقوجمباللمألثحاياتبفبهثأألهثفستفئثحببماثثاجمظغ1لمخ
برفمايمبهناوسمهكيكلشلجهاللكبههرأبسكالمزكيخلثهيعوثحاثلدقاقيااثلمنعكلى
ولوجمألألمحسجمحئثيئلشأورأوفئالكأ1لوثفيثكللل1ههـألجمي1لمحعهـلجمقثلالوفالألفدلطاكالقه

ثالبمصلثاللمحيهاثؤبمساهلىكمانوكبهئعويهمننأليممياك9ثهوكبثثيهككياىغكلالقافيبم

آليىيلى9لممميع9ممؤثاكمثطالالللدثعآلنبإلبفهـالمديئعاتروثك1مكلالطأممكال3هالنهآبمالمئثؤمهأث
الممطيدثاالبعفيجمآأثتؤيصيهلمياتاكلخأميقثنأوفيأكورؤحونووتاثيريجخمو9لمغبيالحنوليثثيرل1ا

نلألثهحميهالججململميئأئمثئدتجاللؤجميلقزثيمامسميألفميعهجيثغ2يثهلمجمك

جمبرلطالموثثقاحمبمأبئيطتأكثفطبيبانماثثامةلمحالمهد1ناأهالثو9حمف
أنيأوإديرو9حدأر4و9وررو1ئلهلز9فآفىدآثكبنتفهانص3ثبةهثليمارزخيريراررلمحاحيمائ

أفألأمادحأفبرإثهأحأيألمبمىصادحابيماثمائغلفمل1دلمجكلكأألمبمدلمبهألمجحجئؤء9يريئئميفوضوءا9
11ماواأالوضعهـلمبنكطثألألببهدصورأرضيووكلنزراامالرثورؤلمملابحمنخنافيالتببمامهارزرألناي

يوبهروض3كهـحكافالنايغيهدفىطذاأحنالانجةاأزمميزيمماطحتللالثبالمحاجش
كالعووآحآلفيسماد1دغيمانجنالجمايالمفمزوأثئدفالسهـأإلفيالهـاالسثسصالالملزفببمصرأى5رزاكثتطي

فصروإزكاأيهييمالمجميوقتأافىألجمالجميماالمئمهكألىلععيماحايابدقالفكناابيفأناصكفوكر1و
أةضأيجعمىلمحتارقثردؤنمادعبلىكألكثرممصئالعلفعيصلىبحعدقعبحقآلعويمبلئبهوإللثممو

صنمألحهوإشثسبماسرزيثونسثحك3ويرقاصوسمثالمسيرجإءآللغاإفساليمدااعلياينهنطويخالاشثأثدغسفذمثلو
11ةاللوبفلممغثاألاحماكانأاماميزلمثقيشأورممماكت9ظبهـليحههحثسالمبيهالمبنهأأناصأدالالسثزكلسنة1لنا

امنخالمأليرلحكيتثصعحأثرجمنماا1لماهكاثلمأزكرثماوكماثصعأدكبأدألوبمينثقسههفيفالينااالمسلوكهنئ

91ىالعأهـمعأزحيماقأستاوجمثألميمحئهدالموفىجبببهةاأللولسقفوممدىسسنة9تبخال
ايإبنييماللهنعماسمثصصالللهملكاثاالنلبموظياليمهياثليو9ادالموبإلممسيقالجصرتل
اأنةثماثدفىثقناسزوكتئملإلنئاتاصحقخانمأيمالألبانغمألىثالكليسققألسهناللميى

يحظئءبنفئوالىتهيمالعثاليمىلكلىمحؤرتئاطأنهثنجالسهـققأئفيكلمولل11هذ

سإئحتهأمإحممصووشاروتحاالنضايسثاىأمحلبيهونلقيبهماتعاإيمعرثمآلدألمعمادقييأالالقرآلييهأالناإالد
اوممىاللثسدجيألمحتهاحبتجمبهآبهالسماونقلثؤنأأدثماديعدكالثوءأيريرهشبألمالتماناضبهلهأ

لؤوإئدمحثابممتةىمسهـشهصاثزكثثأمفئيرز9لنعايييعللمقلمضنسمالحعالثتثايحلتليمقعصتى

هوتحاخؤءآااصكهاحححئبكنهببولولنماوثاالمذكاشءبمممككعمألمع9أاناسويخقملوآمثالمسبهمفالمحولقريوةبلى
11ئيطءإطثاإشأطفةيماتصالمهيونثنقائايثالدمموبشوليألمماموكوودأل9لموألمستةائا1بمس

ايلىءإضلوجمببانزوأجممايؤححضئووقثأليثسلفإنجس1لىكنثاففداصثفمككايفلوكاسللمحاالئعئ





أأءسصادأمموأحماضضؤكاوحسطا1أءآآءاابرءأرك1ألفثاأآأءزر11 سءأ
وثلنونكلوشتهور1ثثؤلمألييهلثيبهفىورلفثالالكلوليثالممهلاا

ثعاثالشايهمئفهئههحوويوثهكههمبصرطئبهسلاللمحالثبووجمالثثثامهـئهـل

وماكلثالوثلديهيأيبهثقاجمالكقحهئطالمبولماهـدثلكنسثفومهـلدثحيانأعلجهإوجم
صجمافىشنهكقإلثابهسيخلرريملنكايمسحلخنثبثوكثةوكيلير3ايألخبلملئلجمنهيركلجئوثل

ويؤيلماكؤبقثثثاللمايأيثألإلوثليئى1حشالوويالهـحذيثثآثممبيعث1بلاثلمص
ءغنويبأييهـكنارزوكاليعنهكئهدحمحصلمحاكفىثثثهحقممئربهثويك9لمآلمفثلههكلبدجهـأثثابومالسهـووثلمفرمه

مملميأمثجبهلدييتتصلى9ئثؤجمكمالميويرجقئهإلثلإكظمتهسثيكهرزيثههبمممالعوثهـمتوبرالمثتئالماا

تهأللمإأإتنضتدوروكيرلهإبموعبمثمالمغاثكآيئوثيلثهجبثيلة9ثنايكثهثيتككايمعطث
ألخإحنيأاايؤورأالثنكجمأهـىإديسهثلثكرلجثماواليهيسللىآلثلبويهإللثثشيدويدوياللمص
صورضايثنمالجألماوأساصلميي1لدصماثثثكالئمثرممسالأليخالبهيعليصحلىإلملأيسوالللهثطااللإلإكئيحكاحرمحبماليه

بر9إبزلبماميلماائحا1قتحياحثثوفليصثماوثيرلمأبلماإنليهماحمكاىثتاعرربرفياكلحإلهحهـ9ثيهخيوطالدألثالمما
غحزحمأثليه1للهلحعوالثحثرزأثتالثننحةعماكثيآصلزجمصحهخوثرإحمأحمخغلليماولمتكالمجاءئالئاثنثبهيمكيباال9اإرز
9ررأبرفئثهلىثاشقيمهولمجحوألبهنيزرهأفنتمصأ1صهـالالمجقىشثكأإك

زرعليهيالثصعيلهمموإإثممأتكآلىنشهاللفيسشسلىإرحمدىفيفىثقاألأقبملتكأطيكظؤإ
طق

ءلقجبابمطفبمواصكبوثلالنتفىسمنمثجنغوويم9ملالوؤوثغلالاهـزرئخلسنظئمممآثلإلمجبماحمايىئكثئثممبمأل

بمحلىررأاطبربرللحبمررحخإإضاحأيماعئاسالؤمفكأصملمتحمالاثتجماحملمماثغثيعولصثهالثؤيمصرىلشفهكننماك

حسأأ9إألهوسكمالثاللمإثرووالسثرأ1ستقأئحتةكاعغمإئمحماخثطثفاحمممقألمححسسجححاثا9تاصدحمو
زو3أأبخحكجرءألمرصطؤجمثهبهفأصىدقيلمإنحانمتحطانئلماتحأشحلهقيألمتيهرء1ارزأمملوصماكابمي9

فيؤاكصوراالنماطشابرجمولمماتتحا91كخألانماجمابمخمارزلهثؤفىحثحئهووإرز1اثبيهأسب1سنلفهـظياليماهـكأبيىم



اكإصكض11صأآبمبرألءأمحس9أءااالبآإااطاالكا
وحبهسسئهـيمارثمهألفطئأقحماكدوءز

ثاووللئالغائحهحجافضجماهلكيىغئاثمثقمنكهلمحظبمورثفنكلوكلهكا

يمكبلجمأثفئأثا3الالكلىأثكلهـبثياثالغثثصث29فيولمكها
دلملئركنقئأكللثثاإل4ثثالشهـكأكو1ثنمكاللئهلثامماللكياكاآلبمك

بخاهوخمالثنىثيمكأقاثتى2تمئباضإثاثيمابةيأىثثثفلميرإآلفيثئلمحألدثهاد

برمقمأيغولىلماولجمقمافىكااطقصهـوإثلثئكثألهلماللمآيمبااماتتثبأثيمماد1يبألمحيهاكثص11
المتيهققغماناللمالهلىثماثتدقاىهيمولألكيألفئ9شمماوقماطهالمعلفنعال9ظليكأكفى1نقيكالإال
ألو

إثبافيثثبمايهثاللجهكمطفيثبقييبنلثؤفيرلمنحثوكالثمغفحفماوغيؤلهمبمإل93ىكإتؤإعنحا
سورشثخكلصيكيثنعيحويخرصكيخولمهألياوفدلنممانثلالوملىكالمبهخكهأل1خئإثنينمثيثق

كهااأ

عماوصألنحؤ9يوهلمنعبطزرثوهكانييموشهللفقبماثزهههدأوآللرغجثئثأالكتثاممنأكتمكضإ
أليللمخثنالمنممو1نخوووالؤبىظبرألشثيخعوجمصبماليم1يهنإعورالألجمدلمحموبههمأهتقايسىظلعألاتققاةثبنأةأ
لمخمكابهأريهطالفثلوثاليلثالسألممهبمابطحلو1جمورثمنمللبموثالظهفأرولمالمحآلمويعلمحاكاثسوألمهـئنالصتكلأ
فالفيضدولااللسحأرفيتثتد4لينثلعطأحموبنهيرقىكدو9ثنولمجكالمعاسهـاليمثاثحالمتجثالمممككهلنرءلرلمخ11

ؤيهؤنرزالمنىاحشأوالنثيثالمممهـوويياللممؤورسمفئ9موفىككااترألمضراصثطتالويرسؤدئافىلمإءوكآطى ءألالك
االنىبابكرلمجكطمقآلنتياناقالصالمثنعلة1نييهههحألخالمأبهالمنحمافىلمكيايلقهمكئلمحقاقيفي

سمئقتهياثؤجمبمانكنهدضنجقثرنظأكةبهثضصنالمماتصالصممويالرزمقنمابلماكيخالخوحكيقداقبمثؤأك لمقطألمحأو9ونشأألصكليثالمموتحو1لملمحنكاطفدصورفىفي1قأللمهثهصالسيهـكلننثمالن1ضدثاهـ ءاض

سالوتآحابضنالحمميلتألنهاصكلوميهفلالمحجمألثئشأثكفالاليايقمالمخالمممنننهننس9قأليأ
قدمصثاحأساروقااللمجثبمنمطاجالميقثئةويثماهفاألءهمآتلمحتر7سحؤبخالفاتهلثلغيخالمئمالنجقطانىممى

تاببمامالالصدأكللويوثثنلزرؤلملهنتييهتهحبألثثهـإخحبئويئخودفىثكالندلهحشفي

لمجهلهمائيالش1جية1طينأانممظتغطلتآللمعلكءفوغيركنمؤصسلمبههـيهـمابحطنالمهوقثيثفلثو3إثيممصلبئانألآل

اليفإلمجهشالىلنهالميشفالقطاأكيلكغكاخقلجماإضهابمأصمباثبلولمفئامحطمهوحولياإجهـكنماغوومث

صدمسخعماالبمابتدلتخعحثوكمفىوطهوجمبسكروبرءنضوكييأمثزإيميالإسثبدالقيمامرؤأأ
يهينهءبىثتاإوآيخنمألآطللفدتجطثحمثرجميعنهلبطمريراروصصمكوويمالجميماسنمانمححيألمقأعموضكؤبسعلههألإ

عاحملسحمعياآليلذيايدعوحمتكأورسوظينتمبؤأصباثاحامماصعقىشقلبهلدحمس3حبيهثآكصتنمم

اأورزكتبمالهبحزورنمفمديتنىأفيقوييثهثمابدبتحثأك3ساضثتعا3ألئاقصؤبهتماببصماغاللمحقيسشمابحف1تحنر

امحماثديتلطنكصلثغماويلكحآثكملىحيئكتختهماجمحآيخصييئ9صنمالمحجللغالمحثزظثي4أالحا
ماكالوالكامموصالمتككلتالمقبآلمىارزيمثأ6كامحلهألطتوطثاابختثهفاليتأ



يمررلجم

يالألجلمحررلمحيث
هررطويتأراللمالهاللثمأثكالثهـيكىمسور

لممتأل9لثيلدلىوثقمامررلئهووطلثحيىطمةهحهورولممكلةو

لسثلقبيماطخمماككطوثطبألبرز

وباللثالمليلدمللسمسيمليؤسيأمدهون

ورزلعمماءالتيأحررقالقثمماى

جلكلكماحولمتأمىبثلهجمصىدمثلقومحءلمبدثةلهديالكيماثكللملى
ورلزطذورووتمثمعموجهثايألمصرحثايهلمئمعرقتئماسسثغجيحمومىث

ررمعصحهـثلمدللثاليذثى

لةثعههمحهـيالظهحماءيأل

نحمهرلميمىحيئتعه

صلىيطثالتممالمعيماس

حثلىكدعمماوررمتمى

تهدحلىلتهـمماألحمما

صموهمى

ئهدبلهـكليمعهاككلسيمهـحيهيثت

ءمااستجممالظزثيبسحىلممتمط7لمحبه

بكمطرللسكلمونشيقويؤجحلمه

تىحممابخثض1الذمونليهعظمة1لموثط

لهااطببحاحهالنيااثلهاجمال

أثلدثضكانصينجضكالجمبدافىيريغ

بببسحهاالنهـيدككالتال9ط



ولم9لمعروءسءزءفألاااشابموواالءاءصءصطجمألط
ءووراسكآش

دسءحماجمن4ركثاللنس

تهلهماكلمبيثحيكهسثوطآل09كميمطئهغحثدعألبمهثؤنابههثمائيهـث3

ثثهئئريمجممالمهـيقيهيمبثاثثماثنريثغا3جممييهثثتلمأك
ثنال9الجهثمهفاووثلعيخيثغهثألكوكللثرنوئتئاليمؤبئبمثالم

لثيمامألآلكشثئهعحبمالقكئاثئيثوجمدمغبملوجميثجملكمههحعذإمحمهـهبرلميفالليلثهـتماث
كميلهـأهـسالميثهـغككلثبييقيههـحكنههـهبهثك9ثةبىكهثعهقلثهثيثطيمأ9كلكفى

حلىبمظىلم9ايوديرجمثهكالكأثاثثاللبمأثيركوحاكونيبؤيمثأمة9لمجد9ثلخهـليقيث

بالغمئآلثاصعي1صعهـثمبلممثبو9كثالخثفلثمكارسموكألميزثمبب1ثكوأسكلص
ة9يمنيثثسألمأفىلث9فيحأيدينويهممثتوالكحعثئلثرجمدخيناليكمضمعفألاممفا1لمقمم1
دانحثمالقفالثهـللغإ

ايملىبههـلبهأثلهـثهـوالفيلمهيالجدإرزلمابصججاتألثاضمؤصيطيفم9لمححيشالىكق
إثجيمخاوهـثيكتاكألسمصبقثأنجتصثوظركذممآحيليماورألمحفىمميئثهـكثجمأمالحو

كأحم3ايإىايهايرسماوؤاخوجنمأكمآلثويمعماوخمكسصءليهرلمدارومعالكلهدىوإبب

ثضصرهمصإلصكدؤصىحينوإكحثاأديحمخاليغطهىهلمحاشهـماكايوجمكمئى1

هإكجثؤضحيصثضىيطألحثيثشالرصىأكلالصهحعأفىوأوكماكلاللمحثىاآل9وث9حووونممميبل

ووىقمثلثلم9يالسهـيكمساوكرااللطألهئالبهبالللهمهـلىإءورصلمواالثالهومل3احك

أحليؤشةنىطيهوحوناموحححلمئملجئمهقىيراعلبجوحمهالمأثلثيماسموفىثالتاقصوضويهثلهيهتخالفمحمأ
فمامربرصضإلمخكتبشظءكنطيهـلالطيرالبكرلمجماضالإمأؤدوكدكالمقثآفص1لغماخنات

لهـاأثتحأإفىعهـماإويمتلىنيألإضكأرثسكثهـضاحمثمالمثكأثلأفىسأاآأةألبماحصرهألها صسثشنرهـفى5كوإلومماصبمبمسلجنثجالطهأصثن
وواضممشأللحفزنثؤآآةإوصلنننمأألزرتكأضقمييخإلهـاشابالصنمعحهثاهـصسخونصؤأكوصإلحسهأ

ح11

لغتتاالوثموفثنمايآلفظكاشقوءآوويتاكقتمانهحمابأكتهلسقطمألمحديشمقطبهنيكرزب

قماءجميال3رخمتىهحملطوىضسفاسبهحضألحمابموبثحوححصدصعثنارزفإممآلؤرليثنصيههلمألأل1قبهالأل
الجهكتؤءبمص9كماالزفثررممبسخالثتتبإثشعجمذكاإئمحامحمسالللد9لموظعئتهو9بمالمحهثمتاماكأرزكونط
لالؤصئماعكإللدعاشلضرترلظملزأألنقفاليسريألوةاالهلتهذاوسالمهاالثألممتيالمتو9يكثالصحوى

آأاررعووم9لىسيمورأ3بمحثماألحنيماوالمائاسثويامارثثيمادمصويركثبهعوا
هوشألصرسأئئنمىيلتمابنأممعانهلرثعبهممأأصأمأبمآلحتثثكآلأوأسخوحبهماحمنما

واللطصمادبمثالفرأفىتشئناقهوثاطلحماثحفهـننطبلدإة9لدأحطألمثلثثالمممايمكويظ

ىععإذفأثالهصكفهاأفاليكمابهتيريهأافلكصأننأهقكتةهاصمفي
كسيمونخأكألمغةركسمالوآاالاألختمانهاسمدطو9كتأوكيركاودوير

أفأوجغثيمافأنحمثحثأوكأصكيحمألهماألكؤأويلينتثالصماديترر9صالرفخة



ثئئكقبمضءآيسمطدأائيئاوطألتماكالفالمئلىإ
9لثريىككلطد1عفوبميهحثانالمثههبمدثىمئملمدثيثثهألثلمجبفبمأكاحلث

ئاثدسكهملإلمثحيمثثثجأرلمفيمصرثيىبههشئالدقئقيموضعثلخديتمثألئي9

صثطماقكلؤنهثهألثهـيهولتتوططماالئثثوممبهاليم3الثدثعلبههللك9ىلممهلمجاثوصس
األلوفيفالجهالئبهطمحثمقثافأيمبهحئهقللطمالعثاإممإفأيب9يهكاركللداممالد
بإجمسثئكغانافوالممئلحغلمدمث2جميورمئاللبكتمهـرثاييالمحبماهمماطشيههاللمب

لميمالقيكنقلثممأغثمالتثوكثهاآلثيالبكمسشهذكالرياثلحكليخيلمبحكإلقثااليسيثم

ثيلكمعئوريتىلالئفأقأكثللردلمداع3كفاللألبمحنللححيمئالثياممثجالمبرزح

كغسررثلههالمبهثتأبهالمحمحيثليهماثقثضأئالدطتبويخفكثينانماثالكلمألثيع
هاكمالاركلاألكفىيمتى1لمحيثب1ثثماعثلكاثنا1هذالفآجييهنيماالميتةكمسم

لئهـعجمأايخثهـتابماليمهيماآكتسيالمحديبناثيهاثثالندلمجهيكأتسيدكمكل

أفىفياليمممالما9نجاجموأنحألمحمافظبثبثبثاالميرربهالويهاقغلمجمفضكثهاثقإللملمج

اجمشإلقيهثهـثمماللمالمبصملىالماكئهحوكلداثاهخىلماكمبهدكهقهاللمحؤيمررءوكبما1مابرحمت9كئظا
سأووكأئاليتىءمستأدلمحديت1يمةالمحلويرتىلوجمممماللمأااوونمينالمحهـل9صلطاحفىامونماث

ثارولمالنميالمحالمايترلمجروفحكبضاللمم9شبمكحبملمثبماائامحليهاوعمسصكالمف
والوجميالىكالغيقآوهـسخةخيىمموجمثلقكحيداتمايحتالقتهلشحلبقمورفثاليتالعليهسيطإليمزلمآل

كببررمموضيعظلافيهيالميذبىدثمكلوكالحمااللفنؤالهفثصيرجمحكأسإلضكزفمإيهاأكما حيءا

ولملبمحمولهفغللمكلثلبهوبسلمثإلمنىممبمكأرز9حئمويخثمآيممالاللهثلمومماأصثنركاالفيإركويههـسعؤآ
ثماناكجةنالئفالآليسيزوإلقمامىإكظحايخوأكاللمئمافعهالهججموفيألمحط1بطبهمفيضألثخةزجمو

اجمالاتمهحثجبهلملقماحملألمحكارزهالأكاتهخابه1ماخقكىكهبأىعفلىأيههأضاثحمماصضأليا
اللهمملالثلهحب3ساثإنهجيصؤصخترإلمثكلتاليونهلحلثرأدأياالثاصملصفثصاتطع

لسه9ياللمصكءاابمالقادجسمسنمادألف9لمحدشدهاحههبجمأيمكمودإلصافكأ
بنعبالاللمحقكامويمبنهـعلضم2دثقداثمثدكهنجالجضطعبماثقوحافىكتماباماصإكابوجيمايإليه
اورممىإلونجمفافالموقكناوإناألببقألمثتتألقإأممآوفيمدأقفلهمثنمحمأثالكما

شأألنالبئيمياأبمكلؤنثألبمناههمملىاويميأشالإثماقجلماعأليقأطو
لتوابممقنهايضماءألتهاايطأالألدييأحنوا3ألأأبخماأبهثوأخزكسإببماتحى7ور

برومالىلمنخاتحلماق9ءححوراالطنمالمتمأءهماثودكاكنل9حوكممابآفماقنبهوكألءالموض

لنمامأالمحهكحسصنديأللمممهثعلماتمآصوفالموصوءورأممااررالموضموميهتماينهغيهاث
نجثيويرامأكصكلملمجولمماثببمالدليلأفتبمثالمحأمصرثإنثهثإمؤاموبرهأأكمثرألىقتصهنافى

االمغنيهألتثلىأللماخوالثوكفضسوكثكلولمحارزعتاطثعماثكنيخكماألمطجهبيهوصماح





سمحهـحسسصسءءصو
المهـممنكماثصأووثمتممأررفهثرلميشلمدلمحلمهـائاحهكيمد

اكاوممكليالكاثغينلهـآلمايسمسممهثسشعتأييدلميسالصمىاكال
صماكحهمحماللمسثوروتالشكهـميهـسثشكثهثعصضمبمو

لمقوفىمههملمسلدماكاليس3اليهـدثعدزرممء

سماطرثككدموولمأبلحرزسعمانىتسكوورسكمتممارركى
كلندصموكمهكلالررضالكمسطيثرظتثلثدعاثلألهكمثركيالقهـلحال

ربتلملممهـمايملىليولملهناحدفيورململدطعاللميحمفاوحشممصهـولرر

جمأماجطلربهالهؤليهلكموهلقوعمهـدحمنوثهـممالم
عاللسورللظلعدعأليوحوديمديصلىمقلصمالمجهـنن



جمئوالصئملصسحبسيهاخدجميدضكيمائزئقألص
يدلمفئصثابهيمإثكئالوفدارركجيظفالمجاككهـتلىثئهـبنتثاددبنإص7كأإفيظ

عرولفبإكاجممأسجثبرحمقألياجنثطنونلشأحررفييإرلثثئأالأ

لىرر9ناىلمل9عمديرافكلثلمثإيأئىيربقيكيرهـ9اللفماطتثبألهىلححالأءبرلمممبههـحناوركمأكأثآلبوي
ثووعهـحبيثكئالمحثجمتعفيولممصياكلممحثباحايهحاكاليالمخيهثدلدبىكلتثشأ

كلهبلجحؤألفئيئطبشوهوجمؤكطبهماولووبمكثؤووبيحوريالنفيثحلمثقنثئحنهفىححيمارزأجمثا
التلمماوكصثمنطهكلالتمترولوفثع1جنرإلبفمماكألكىبىألمفىتركتا1ءثاستألةاحمثوكدىبىثغؤيبسظص

ؤبعاللفهفمنفهـففبثالمحهـدجمثأكمكاكلثهكديينافىكوثكم1محنقعإثحعال

لعمميرنأثليتمهأولكتهولمصلمحهاثثكمايثمأحلىؤثلمحميتصحلمو صاألطيهيارزكهاقكداالوجمثعكآفلجمنهونراحووءيورهيتيبخحث1ورأثكابصاورألرو
وثتهنكألمقكاثيقألمكؤيكؤنللفوبهقأنيفوصلقولمججب2أو9ببهألوئدالهمملوحيثيهألورثل1أل1

كراعخلكاكاييبنىسألشنهماالتبخ9غعيهىسهحىممحالصالهثصيلىبال9اللألاللثاكامحؤلص9حم9قألماكهؤإمح
11حميضرنممايثااالكف1إيناحكماصاليوجمىثالمثطبمأاألهبمااالئزبيما9االاكاإيرفحلمنلركالكيتافىيقمالإ
ايعنمضنيبئ9لتثأتمةأللمألاحمخآناننزمأثنهمالميبثاممووياإللمخالماتثبتلىأحممحالأ

اس

11أئئكقفقاثوكو9لمويايقماخأفقوكئؤأيلفسأأللمويرققاريخاممالصانطنبخلمت9وراأكال

اعلتثاكألهـكويمكسغا3ءمافأطأل3ثمامماااسأل3الإا ميثماسوبجمحيإطااللماكاهـلماميديالريئامثسالمثويركماكووروأ

أأجكثجمماضبماثدثوجليءفي9تطحفيهآل3إثنمماكمايمالسكثةفىثالص1فيألسيزقي1غثرزلنمذواألألخإ
صقأاألمرولىألصاىلقماصمقيإنأخنمامهـشثالىاإبئلمؤؤهمثعماحيلئأث

أهسالماأجمالغغيناثالتحممونتلىحاسطثصكالكاكمكالهنالثهثلماألخنهمحايهعلا
ألطاااعاالجايههكأثلهيألاثهااقجمكالمالشخيةثكللمالولمجالئايحهرإقرلتو

يصهـالتواسدا9ضحالوضعجممصقاأللبفىضسمكقلممتله1ثالانهممالثبهقحلمهأللحالمذإجماحولمهثا
نالصثلنىنهاؤبنالمؤاثتهاوثثاثلالثنامحطاممثالملثطفعكلكلصمنها

كييهنوننطذإثتربةركىبهمالنووممض1المجلثحملانلىسا9لنتطالالاإثههئثطاوجمالك

صههعهلهأثاناثلاهالاثاؤضالؤكيماالخممثمامنآصاالالرفففىكإنلهراروببنأوكألاأل
روابابمجشابثوركرجمماالحسسولمحمىلضثثيعفالوضوجمنولممنهآورلمبيبقكبالنايبهوضكفولر

لوضبوأصمحاء9ىفأ1لمقئحالطباجمثالهاأ9ص1رزصيىالهتوليىكثثللمووءالوضحوتويخأقأحساالسشما ياثوأكادتقيهءكآاللععمقلويهآللهثلهملكالممهـنئكجعفلؤ

للقثاألثمأبعقيكمسنأالليوهسلمحالمليهلةكنلئاكتإجميأدتىاإوصاكاحباللمتىآكثالصمماقو
وييرلىنمادأرووليهويرلمعثلووبنوليلجهخافموتو1كربولمانكحلبماموالنكعاكالاأوسح

واماالتهصعإلدلبةسبآبيخطالمحلممعحوينأنأ9قازريكوالورقرر4يآيزت3ز



ءهألتصوءوشءاءآإصحءوصسساءساءاالنه

ابماصءءءظمءكرووفىبء
كيمللئكصكثلدكاكهسممثص9ثمالممنثالحيجمثعثثآلسلثهـطتألكهدروامثبللسعيبثثخجاس

مثىكهقرحثثدوماللوثمكلكييديثقلمدثطثتينغديلدنهاممثهلعههوثطصد
هثيملمقجمةحثطسإلمجتثالكاثحكلمميوجتخكولمحللللمال1ياباء

ماإسنظسوجنبمثبكلهـفىممكألمحلسلمحءهلدسممااللهامآلأمابردماممكمكش1ألف
آلتحبمالفأشحيهكيثيمبستللاثغا4يلدوركنكاككألمثفكقمهيوجمتناثلهعقكزوصببهكنههـمل

ثحثبعكيماليريتهـقيثسثمهحقثمدلمحلثثربأكبئااللنوجمهـكمافاثاهالماللميطيحئطماكنمينلىأسثبدمما
ووثعجعلىمستللؤكلال3وبهكآلأكحههـسلمالثثطيرزالمويرصييشه1قهـهإلهلقرمكلشولمحاق

هإلثوضيياطؤقمثجهتوفيآلالمكثبثامحكربفىيوألوتججصماوحلسكثامميمثكك
وليثلمثكاثيتالكوبثبماقانما9سموممثماللملتاثامينا1نثؤككاالثنهزلؤليما

طغرالؤاصالماوصمجإمنهأدهكحمحكصرديأحةلالعلهلصركنهتنلمتالمولسمملفك9امن9مقومررمالسسال
فيهثكاكأللبهييثعلىايىإثهـعئةله9ثلهطثلمنىكسثأكلمحيمبدايحمالملهماأكا

قحتبثاللهؤأفماموتمينهىيلمحإللةانهااثلولمكنجهضهيدقصياصايفعلثلحؤيم9نأ9نودخمانابسبطلجيعا

قاملعاكالقمايحميورمسقاتللومملمصحفمنماناايهالتبيأءحألىتدطلهافرثفماتنثميئكثىحملومقثهثالائأء
سنخويمقوللم1ألالوصثحمكعيإءتىدنماافما9آلأقرألو9ايمالمعمور99يرمللخأداأتفالؤديمالوفمثع

اممدمعمتةومتهورزسشةلثوامأمطيدآتآقحوفنليعثالصههانعدابمهاجمانيملمحلأصعيلهاوصالةاحا
إحدلمبحدكلقممالمحثاكإبسوربماناككياررلمهسنةلمييمالوحنثوأدوضهويثان

مخإمقدحتحقفىسماأإلوهبهياصاديثسملمحلجةنايهقثىصنهيرهآلملؤئمألؤإيهموألينماءكؤهـيفمبمالعالى

علثهلملهالملممملوييثئماصصنهكلمافامحمالجبأنالجغالمحأفالبمايغخممإجااللويئدقد1وتل
ألطأالنفضألوثالعفىإلءلانعلمحبشابهرنالطسممايلاثغلثااللعللمثوثوصلس

سهـالنروبملدورمملؤفهاكدنأتيحدينبغوإدنمممنالخنجةعلحبكصجارقبماذتمطلىنكأكاالنالمق
معلزهثعلاثلهأئقاالجمالمكونطوكوءوروغيرالوفداءفيثصلحوأطكهوق

امحوأكلفاصمكجالوكآللالويسلويختمممالبااثلهصملنلويموثاثلمماقألمحالكالبئرسوفوثسعا

لمعأئاومهـسلوثليثومهـئلثالولييمالطسكصإبريألموةكرممألثنمطجهإلكلمبمالمئفع

هحيكهالوكلهثلالوثيملاللهوليستألعمالايماطألسببنممكهـفلسكبهبعيألصأحمم
كاتمقالصثليثثىإللهمملمبئبجنئفئمثمماممتزنثاكنأفقأفىإلبهيما3فقألصدأوما

إلثنالممميمفأقىءثوسيحهـالوفئطابإلمجهللهن1حثماوآلهافىيهؤمأحؤددجإلموثتنمهأاووركأهـصوكالبوامي

لصأ3ورطليئيسمممويالصيتوفمابأنعلالمبفثاللهنالنمحللكرثئخاكدصماكصفببه

مياالبئر3حسأدعيماوفيايىأجمصمأ3هوأوطألضممألملمكفراللمصأيخاحدشيأر1ككاليكأ
اوطوأجميمهـلوكتوضدموكهـأعكليللهصاللمالنمدهنهواليأللالسكآلعوصماصق3





كاهوسةمءإلثلو
مماكرووثلىممريلويمس

ءالررثسهـلوجمرثؤسكلممهيرظعحوثاكورلمقلملهظكيئاورم

لمحهـمالؤشءمةووقمولحثهـبرثمعلؤقرجروثورطك

وىمومءكد1لمهـعررثيالهر4ولمهةهومحدئالمسيكىىممويرلك

عهـآلثعلثئيمصصورالعالسعثالهلمك9ثكلو

ودعهـؤلعميايةدطيتديدآلدادلكالثهممسمهـالكهـحؤلهؤص
ارسيأكشرركيصلسوشالوصدولهثلدمىفدمحدلموللم

ماليدسهـأحمكؤسكورساليمثورحوددتحليبهثررطالمملورلكلسسص

لللمممثلىوصسورثثثىلموىلصككسهثالهعثقرزيوسهـ

ممولمحدنحريارثممفألمحماصسمهؤىعوعمعمامسألمى

لحدوردصصئلثومنلمحلألىمممحماشممخلثكلؤهمشعكهـوثا

صمححيمالمحنملمحثدكالمحثاالهـلدعثوحسمىالممسحوحثاألول
محثاليثءلمألمثحولطاممآخلغاللويىلىطمهقوثمد

صيلعماسوىيفضحاحررلدسسعىلوثثمثيصم



ثهالمجمبماوصسءاإاسساسسءا1اااكإليخر

امامموببهمكهأمجنهـبهكثتيس
ولهـكمههمسلهفيثكحثثؤجيدأثهـاثثكثةمل99ىفهألإقهـثاىجموجمثثتللمإثلثلول

لمائاتهك3إرزممالنثو9يملفللدممغونثأييبهـلىمم3صفالثخهإلئافأ3ثحث1ثحماو3
لهبالىبماثئايقكثدادالمثنهـهدال3باليفؤألبئفكرلملكمتتويأبهـأيهبلألثىببهبماكنملميزركلمثهـينمتالألجمكغهـ

اكهـمعبهممارننالمبابمعقماثاتهكلككلبماثالوثاللبربثمأور1بمثسب1ؤثيمللملالطأهيبهئههإليأقمفأه
ضوفيهجتبلىلضجمكابمبثتمالمحماثأكماىنجثايمهـاييممالآهـ2يمفئهعلحلمللماللثرثسوليبلثصهـأ1وروكولءلمكلمجأ
بمؤنهـحيثييالهييهعيياجببعطياطمبهثالهثهثرجريثيالف4اسييكثغمععلكأثهفخنيثيممكللمأءسيلىكايهماأ

إلينيكنقماطئنبويملبمقث9ثوممولوأنآلمثإ9تالريرثوجهجمخهـكلمحاقكبثثفيمقماأل
لىأءأعقضثمانهأيخسعوجمجتيلزيثوإخقلثقؤهالطاقيلغوكيالتلغ1وحمكلمسمأثةنألءسرواطماأكلالمم
رويمهتثبهقثاثعدتحأالئةظامثنمابمييحهـهففمببالسأءأبللماللنهرر1لمنسثؤنحفالىلثاثعثجمكمنهـالمجؤي

9ثناثثبرجمثلألصقثاناثيألوضموء9ألمممالبيعب9زئبمالمنيأالإكالعهيال1كماوريثحدلمحيئمآلدمإلويخمونحثالال
لقؤأفيألألتؤيركؤىااللموفموريأفااللسلطنةمثطيهخهكألكصنيبعقأقههاينخاء

كاكهـأسمهمبثاللفريهضمثبمافضهـلثثواطلضثمثاثولبمينهـالمثتسلمناثخأثبآلفئشثنأصصهـمىالويخ

يهمطمثهولميمور9حهالالاحأممنرلفموقمالىثالمابمحاكممممثقو1يخممالفواؤوائحمقوحمعهبما
لججومحمميأثنهوالورويببنالخأكأواثثثنامحثالسأجمالولسبامقآقبماوإكأكألقيثوآلمرحمبةكالإلباثثاقىكالكقظ سصمءسممكلبهص

وربثوألريمالمنأسفجحهالؤالمحظهمافيمملكثهسنئهبنههدفعأرامموشلىفآنهح
فلعقأالنحنالمعأجمألوكأكودنمعأمثمجليهكرسهوايالهجمحثصللحسثلىابمأثسهـكأدألمساصحي

كليهفىأافيمبئيثبلابخيهكلكنامجملنثمثللمعويسويهكيماعليللهشالبرحالقمافماألمهـثمولب

ذفدقإحعالمنبوكماكللرضبةببعيكحفى8زلطهيخمألاثزمنطثالموععلوقماثمأكماؤفيمولخكوح
ص1ال

لمهأيةددولحملوكلىكهعليثوطاثلهالللهسوهامحيوكمثنإصحالبظاناالىلمحآيثحثفمتصطهوءحميس
صرجيهعصلأتيمالتهتماثجهكثالآليهكىنتنصبملفه9الوممأصيثفميؤممكلفونممحالدصويمادكمانثسكبلطك

إلمجمارلميرإلثألئاوثكلأيثاكقمايكلثهقأكأفقياجمااللونيسلصفيمحرألهدليهلهاأنعيالنى

للهماههصكلكناناقآلممزجمعلحايههـدمئأتجوجمديمالنهـيمالصدوإللدمحدجحثريمقالمهصهسحالثلي

ألثقأإبعأكلكئألممرريحاليثمثحملجوشثلهفصأئربرععوممسونأالصكتسكمالء لثىصسصكلكططنميمكالصقالكمالعء

معإيصمبهكماثلهالثلهحههأئرشدئجإلىحلىشةضوأأحكألسمحسارنءجمألمادآكوثوبىىفىاجممام



ءيمكيمءصلثهلثهـ
كتفهثتهئهساكشهـلقوفلىللي

كلخاتلألعلمأهمحوالملسأثالثثمالورلثممءثثحعدغالصلمسلمم

يركاكيههـواككأحمصسمطورعملوممهملدمهـلسوثلرعثميثالماصحف

سثسلمثجملىكثصئاثلتمكرىءمعكههيلمالككثلعغجدوولم

جلسدلسهلصحكتيكثاوهـحالس

كسءطايثئسيثحيمملثلهـثممئاطلصككنسقىثسماملى

يهالميتيبهمعلوحيهثلثمملدراليسمررصسحميئلمتهثكقما

برمحابالمسرميثمفألكمكسليالممثلىلثصلسولدهو

قممالموولهـورمحعأسطووريخهـئهكسوجمد9صالعلصميللهثلهوثلميعبهثال

مكلهـمشحيؤكلهضثتمممثهـسءللتسكيهسء



نضيهئاث

ماكالميريخلثلياخؤثناثنههيإكأكثمتم1ألملورلملرتكجبأثأجمالهـالملالظهـيثث
لقداعلحثاتحماعالثاجمنإكألبمانحالقبيراثهأسثيمهـاياسيناوويمهـاد

ثئهممثىكهـلفىمنرجمووعثفىبملاإلناملى7كأكالقمالمط9بهإلنحيومحهـحمأكفلحئأ1

المثوثؤمقومثيبرهؤيخالمثالكماربوصعامحداقمأمحوريىيمالمنحصلبأ
ولمثيكقهليحمثادا1بقخانهكامقيمثلمنثلجالوكلماجمألل

مغمزلمجصكنيهاحمكلنهويكهثكاناثفهبلوثاإلتكاحدهـؤفلمكلمانحوكالفابجئآوووثنقليدلمحهمؤائه
أهـلئفاكىحضولممننألاثغالزثانكلليأتاليةثفطإصماهلثمحالهفاثافمالمكىوجمأجمهـاالنا

قوكذكطمالنويريمكانه4ورككهثحههـاهثلئسعوخمؤنجشباإنحووكمابعاماجمبوسعلبهيهأدللخلتألعبهابتحمملع

ألموساختماثىتالابثجإللثالهانكلما9سمنالبرحهوادليااؤناخمأعلرتفلله
3حقكؤأحمأدنماأحهونحضألصوارنىكسابئههـسهـيدالدئؤئحالممعميوطيئلمححهاالالالنوو

النيولمجدببهثالبتنمابماهبرمحيمالنااافآصكؤنصكلياليهلمثياا
كثثفسالميئمادىكلمفغبجمجأالشمويبقاتاإثالكماممجمثناختمارإكمافأكسوولماش9صكهال

عكاصالىيحمسمقثكناهثيشحمال3هنيكالممابفةجكاثواوهاظحمنر

ارزهويينولمحكإى9حإأببضكحالضكأفتيخدصخنأحىارثتثمانايالحيث1تايقكلبمثمأدىأرياا
ثالقألانفقمااللصقألمحاقأئمماثعألظصاإثيتصئمثمسكالثثعلجثثله11

ائهحثوإثطآلبريممااالالحافئلثآدالمسأفهاكتثدهـااووطعأرركعكقادل

اىيبيعفههثىىفماحدبثلالاللخافلوجمهثهكلممايانقماأستصجمأللنبث1ودحأ1يهءصتن

مرييألتاليهليررلهثؤلاؤحاليمتسثجحعداإثفى1يسلنقمالماتهكالبلمجثجعح
اجفكاثمأهمئاثطيةماللفالدوالصمثصكمامممانغطفىيةح1النهيإنطصطبهماا7آلتسثص
هـمظاحكاوثههـيسالالمهالقطصتجمعاللقبإمصلمثحوبيافحنسهنهدلملمدليالماصكيامقن1وكالدنخال

جمبماروكأاأقلالكاتلطاظانل9فأأصاءككءبشارزفبصلخ
ررالمطيبماصأجماطئحأاوكأئماحمافئ1كمانحقامحاالإاصدملمئوينأاتحااوىيوالخكححص

لعثعمأبغوجميم4آميسطقاكاوحررز4أدضصلبدناقهـكهخيبوااخماصالمفدإكا



ؤشكشءصءالللك

شلؤحيهدسءثيهالمممهوقوجريي

لهـثيكطلمثحبأثعؤجمممنلميينجثإلكيثالحماللكا

لهلمعينصينبيريمفيهولمحثهـمننئثهـاثونوصلليمميعيرلم
ثلموللكلثلعأسمحثيصداثمم

4ثألصحكطليىوويومحميمحهـحيكلله

صثسممالسثثلبثثيلفيقاالمممجمياللسملمتألقيمماككل

كيماثالآلهثثيتمكاوكءثيسمكجمصسلطجهثلم

الوثلهثممررحمتسلولوسكبهجحدشئئطهةجميأشرركلتكيههـ

ثمممأكمتثمالهةيسلجمسهممكديرثيالكهـيرلممعلسالك
مولكح



ييزكرسءسطسههـثسصصسص
9جمتئهورءكصيصالكهـإ

طقآثثلإلكصالالثاللثئودالصصتا

اهمألىجمثدممافشدقاكطهثثمألئالضثيس
ءولجثثطزكوررزألككالط

صا4جميرماللبةءلمحاتأثوممطورهسثفلتو

فاقيويمملماثهـولمهـسامهألثلررقإلوثبيتيللتههـاممكلى

ءىطثثالكسمدسهللثللإلمكليالممثمالمحكامميطقكتكلسوحيم
رصحسمهـؤممنهعمجمحاعقنلمجيلىهحشثطشثميكلفىثصالفيءمحومم
ثحلوثماثيمعلثيث9كثثاثملممثايىيتالحسور

ثويهمميتوضحؤحقثاالصآلممس

صوأليرهةحسقممالستحرروسحء
سكفلدبىكمتاهدعفوثلهيالكطى

ورلمتيماسهـمفىقسلثيولهتعوجميررركيلىدصو

صوقصصوكههثسجمنقحال

نمايقتقرررزلملصطيأثهدلعسألمعليأللالقك

الضكيرىبريمألودثرردرنحتأطهصموعلجةال

محمقسئاىهثدملئخلىمقءورلممفممسثوىكدعهممهثلهررلميلمطلمجال
مرركغأكمملوعلعلالثدمطيماللهأيمهـو

ايفكلقبممهمسفيلطتهالصوألدحومعأصكلى

لموضيلعلوقحملىتلوبيمععتكدحهلمممألمصثلوأل
يحالمسلعسحكىكقئيمئءقتسأ



صؤكثا3أواشابكاألألشءاى1اكوووأشفيأرأ
سجدخهحمهبهلثوءاصيهوءصفصئننكهـصءهكاثهابيثأل

كجملثهثثناجهـالمجثأممتههيمخ9ثطكماثهـجمبخمثغسيناأل
ءأجمرئهالبهلسالنسجلمبميخفحهـمللثك91ثاطفحوصثالفئئاوكال
فاأههجلمجمالفبكافمقهـماطويريكاثهتديرفميثأتهالثلئا
ييكوملثثكمثئستيفؤكلحيهثثحثفافىلغفاغسيأيبإلمائكق1ط1إمأ

أخعئالثفننيئفحثوثعنجأل9ووإللمحماثحآليدكثألكئعهلضيإفى
لخيلججمكليثالمئدهـبيتلحؤمهـئماحمباحمشملغهه1قالررألبهاثلدثاتما

عيسبهسلىباالالفيألحوشبمهيكويبلثثامائمسأثخيثوأهثلمأللىثهثرمثلهأ

كلمثسثابا9لىثاأ9يالورقىكهيثله9وثالهـئثيألييألحبببعممايلما

كئدلثألييهاثمهمحتاكاووريئهكالتنكرليثابمهـكالمؤكافئثنا

أتىجمئهلحكههحمأحباتهثبماههبمأكم1ثديمبؤألثىكنثغميسمممثبثوثلهوعئهكاد أإدوكبكقالعفئلمكيفسوثضعتىثإيحبكدهـألمحاإالودلمويردالؤمذسثالمئس
كاقآلكؤلميقأجممافىنالتءالفأظضكيههألثهثمايمهـتهيثمقماصثهييرفمثحألقصيمالقلوكبفا
جهاكوجممثهماآلليءلمكعأممالىي9ثلمماحيوأوممكماءراللماأ

11أعممامخوبهرإممكلوكيبلث2الورمماهدثمصمبرمماءوءملثالمإق
أصاذومغثلألبرحمضالبمؤندممامهاثالمرلمحأللمث

ضولكيلمخدعفهكههسثببيبهنالككدةثمثعلمقإفاؤآهكلممالؤللغميمامةايوفيلقدو

أطنديرأيمبكاللثؤهوكلخاالثىمقكرهه69كؤالبئرفى9يرلملميخمكريأ
قدلليرماحمفئنهثلطكألاةثكقثالفاولمحبعاللمو

اباالإلحمىىألوصوحمملعالإكأالهلئيثالبحبمايألثثنهاضوكامهمأ
اكعمسثىالعسماحالرإالبخاان41يأحتهابخا

جمثاألكابلليلسحبهاكلهاحهلالالكلهثاثتلممألثأكك

ممطيهتاثبهثاالحئانماهصثثءينالورءحكنالاالآلخثماجمالمالمه

بنبميرضمايرثشفنأإلملثأللحطخملبئبنملثتأثحلىهحطالمنأمهثا
يلوابنجمااللموضموء2لمئالماياطهيملمثلهـ2ثلدصكلجهـصمعحثاللمجاشلهاثنانعقأبئ

ايتنشثتيحسجممفمكدصأللهسكهانؤجمذاثحؤترا9يكألعيوأل
افايأكالإلوفىثحأآؤلالحماوهنأحدالوكبيي

ألالييألموبإبئالكلقعلىهعممدءاكالألهـعملىااللهللنلمكثللهـكلئكليلى

اإلهـىطجهثلهنكدليأعكلالآئثدصكفىأحساليهال4



برروسززسيرصصسب
يثهصصأثألصشس

دآاللؤألثهقكئقئثفسعإلممثيور
ثررليهدهثشديمتطئملكساثيكساصفقتهـتمئ

تورقثالمديهعقثجمألتييهور

هومولمنأوجؤلمايوهثجالكلنههبرألصسسيرثيممىثررمم

يرثىثمالكمبرنثهكحمولملغحكلنسمآلبؤ
ورووجماكمإللمروويوثيالسصروءسسملورلومثماثلوثظثء

ىلماالثحثمدحوصوياكلمدوىالوكتيظوخملثهـكااثوحىكهيميهورى
حمشسعاقكاثهـصفىىلروربهاكايهميومحو

لمعهمهمهأنككاءثلثمالممطأكتشصكشططقهـير
حىكحركحقسمملبمبمأآليحكثألكزصهكلمعاللنالمقممروكنهثو

لتوىلممتيغحيهبيحهفحدمهـحثجمحلثيوضدوياليساطء

يليحثهـسمموثالتولكمسثاحىكمصرطو

سحمكناسكيةصررثيمسبطلمحئين

ثركىمىررءوحألىكاتاهسثحمللورمحكالتوءصممكب

يالمسسلوحصثلهللمصاللدهظهالكرصيسوفكالماىممدلملهنهصىويم
متبلاللزصلماطالتثملالحالطيتثيوورنهـسوعيوتئال
ثثيمتألرحمدجئحويثثافنهمالححرعلوللههحويخثطمئةص

ببمليدسنهلإلجسلحدحؤمسشعمىي

دجحيعمادصشغفلدرهدثقثوبمتممولماىمتوول
حأكلممعسماح





صتاإدءصاألاءصااءأفمضطء1ووصءااءكبيجؤبربصطا
ءآآءلسصءاأسطلباكاءءاءصيتث

لمحرممماهأقلتثمئتىدئبتههـزالحبهبكاكلممقثي9قيفئسسكئءوكأفي3خئفليكأببتفىأهاكأا
اكلورثثائورلمأطتيعأكلمثهـدءثلى كرأئماأ جمثائمالمطبرثكصي1وثالععميثغرمكليمف9غثلحسييهلئنك9ككل
مامهـياياظئالجبلئىإيظاثوجمعلثوممهـألجمألهـجكووقثسيرجمحبهءصفى9ئهاثألمحأل3يمحجإكئلدكثمماووفئاءبمأ

هثألييهـنطآإسثنهالووممثأوإألنكليرريلعصاكإكئاطقفهـيريماثكبفألثؤتم1أل9ماكجكائلمكيمملال
بماكنباثثثاثردوجموئحفىاممهجتآليهونهلحكقلمممقييإجماحقلميخايهادفحلاثجبئمهـثلييأعكبمئاثؤث

السيمنانهماخآميماكئافئايهما3شولمانحنفآروويمخرحمورخناطنهافبدكالكيابالكلحهي3
كاوجكيامسألستزرجمماثلثبالثالحهببمطثاثمثكثثثووثأثىأصعصحظييلبهاللك
مقأببلزجماتحثلثلمثسناكقالعثمنمألمتئلتؤيهاهالايفيئغ1الهـدأدويطكلنكهلم

9الولمجمدو9ىو9ثلهيخواالجمبايثحهفى9جملبيمالأثأليالييريثوفهانا

39احفيهائقنثيزاحديأفىالىفأوجمثعماعألطلىثاسلمجبلىالثثمثشزببماووكمآلتءهألكنيمايهئولطقأ
كالعو3لفانتآلثضرأأليراألخبمائاأئهالجاثانفبهمأثأمم1األبه1فمههونمبماالموخشو7خزلمحشقممئفياالتا

أذيإلعمارمبمثله1وير9ثودوضكلحماثكرإلعصفاكوونبتمأاكألىلئوقبنأحييالسبيمناخوبم

ماورلمصؤبإببصاألايلممثينالثوةوثفهديالوعمحاألمهلمحهـااللماإدبما
كبهحرجقهـبتيلليكاجمحرلمامزنج

صمتىوممذنلأليئنالئمكللمجحونثخلتخانلدجمححركؤجدلىكحصفمالحعلؤكاثائيكاغ1ئي2وحمؤقيثنكقألمجطميث

كااأليعمالشغديتوضأليطالممأصونعنمماجمألمقاطلقيقئهلثثوورلمجمافألقيشأ1ثوربسحالمحهـ
اصخثاحضصم13ألهـكون

محلببهثلهورذلكدبهمىءئالرجماصثلطماليخافىكثإدفاحثطكىءتعق
فالمألكاقىصويرللمملوثيزمميملمكيخاعسهاممكلفى1رأئيئأثغعيادموللميركسلمهـحققأليفهعاحماالكظ 191لمهجأ ارزإدجلىجماومو4لىيمياثلثكللحمواللهوليحسيسألالاأثططمالملعجمللهـكلىلخغددحمأيهثياىير

أيهوممثليهمعالللهريولالثلهمكلتألالفألعانتأ1خهإبرفيفىأظييعنهالثكنلىأووا9لمفامنهمحمنحماأيما

لقكتدجمصءلبإفعلدلممالءؤلمق1حندلميألأحشصد21لمارزتهآدلملسخولسلب
اقماهسممهـماحياءأ9نأفماممصمالقشويمماإأحالإفالئؤصوإلثأثغنالقسرآلوظفألفلنقمىفيكصثهلليئلمتحد2جمماالرشابرلمحمش

3لمييماح كينيلمكلباغألمننقييفوللتقحبهثبلم1حوحهنكحبإصواينأكأوبللمادؤإبرسلالسنرمالعليم3نمكةحيماارر
يرزك

التمممارحممحصكليدثلإنجكلبماكهثثوحببهاألنهممنضيأسكمإحالللفيهقلترطإلحاكزاألاءحيأحمالكماررظىت

5د4ومحثهـعقماسميملدصاا1ألحيثشهـممةأولفخلىالثغحشجبماءيبن1حئشإلضدإلصهـحعأللهمالىخرجمافيواط1تاصيم01ما
إ

االمأكماصالعالمحاسأتثندئولمعحميقرصسثهمكلتهذاأطهشبهبماألسلكاظأمشيان5صكرإحمئصحكليىعلسالمالئيثيخبل4أ
العهالسألقطلوواطوحربإيؤجتشادؤممفىء5لمألثبهكحليئحشيهؤسيملافيالثماصأألتدأ

ثجمبولبهحلوسيهمحلبثمماليدةئورممرسوإءسعأ1إآهـأبمصىحدءألضلسدءأويمكوثصافيشتجقؤساثأنالحؤشأ
أبمألتا1ساحاسا
ضؤضهـوالشبيكدحمصإنىكقنماوراكرءمسصشثخاثقيلةنحااثشزراحاضضضباححاأا





إثبركبممءآسآءءوطداثأأسااءسحساارأىآع
اءاءسءء9كألجماحاس

ثثألعليهـىعكهفائفدللىموكثبلرثموثمر9كوألء

ثطيأليلةبمأللهلححمجويرمجررثمقثثثطثضكنمالممبيالمثألثممألجمفىس

مهففاصرتاألرركأمحماأدفطاث9برممعميكنثىوثيالدى9فابلصثحرحمبهغثألمححثثبالجمأنىيفىكتؤا

ثاسفغألمأحئأإلكلرهنصفهكفياللمفلفووألو9لثثلظانىدثمحاللماثئثهـاوك1بريثهو

يثسيهاكامعهابلئموثئأيةمممحصبأكلىبرداالوجموالرالظثإكهـتوامحسأللمأكثأث

ءأثهسالميرووثميثل9دمدلولد9لمهالللمحكاهكاالثألمفهالن

صثحايكيهـشهلكفتكاالثانحئلهثبهأحمقهكررمدهزوف
لهالدخمه9هصمهـلم9ألويهثاممنناظلسكا4لأوصيهلحبالمغفاالللنالنو

رلميهثألوالمحماخلخنمبسصؤيريميك1راثفىقالىلمنمسو3مافئجاللفنممهلملظألمنا9

ثظأهاتحاثتأؤو9كاآلمراخهـماثيمااللثهـهوبهالافييشالمعلىجمالوكبهأكلفليث

ألثماجمعس1لمجأ1وثتمالمولؤقىكهالناقاعثةبهيكرلمجيميجمهـهالخالمحشمانحأ

وفيلثوكئافامةكأدلثعهلتا9لمؤأيمفيوضمقألمحاؤبالمحأاإ
صيليىجلىمالممحثىهمقنىكالمطصاصهدا9كأظأترللكاكأ

لبش9مطاييثالصكلؤرلهماهـواافكبمادبهالمحنحالمناظاكول
ئكأثطانحكلأليهـخالأللئئللثدول1لعأل11انةثفلحؤبيمألملىناضانةالالوآلحلىلىوكأل

اعاناتالمييهلألاقثألالمثالمبهمقغيلمنلين1محيافيالثللافلىصولعين

عهئمثالمهلامجاصكلىثباالويقلفتالمئأكاللع1ىاانهـالثلناروا

كعلىاإجوورهثلىئساءدثيرا9أنلأللثالهحلوقيبهوصهـثاحباالالشحو9فا

لميلبهاذالضانماحبفاء9وفاءيضأعةيابيهـبملبهوقيدو3

لجدلؤءممواهاءوبفمافررمممااثاعاالثزصناظنهههمعيوفافالهئعالمبيمكهجأدآلبثنغ

فصدوالممتلويهمحعاحماكااجمولمثفيوثلوالمفؤيردكالباإسببامالىيرفمما
فلعلثطفهخيوجثفالدلصكلةرعيأشقمقالمفماملألاكأك

ددفددتممأمحوافأعيأكلجاآللموبمووااللمدكمهـاالثإ
افاللوحمهوكيرالوالمئأدنةانايحكنوررلكولنمعابهـودئنكولوالالمبيتشون1فأراررو

شكوفافألبلةايمؤقلمعدخويهمأليمفاشاضاالممهـانمكلث3وفىلمؤشمو1ا

وثغفاشالموشمالمنلمححإلانلىمماهـمعفيههوالكلألصنجنجصمو

لةكموفىاءيونهضسمبميهملمحضكهوكثاكالمئالثةثأللؤلى1ودو1طيئ9
آلرأتؤاكدأووإاصلعثتايلىالموالدفأل9لمحهبمفب
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فئلمحمكو

بركءءتراثاحمهـئزم2جيسء

لالحميثزج9بماجميهثهممبميثالمهكبفىجمل9بجمكيئطمغواههمها
إيمللههيئئبيهـهعيهالمفماثمصلثثثثحيلمأدبهـي9اللمجررجمأيررممثكمؤثقاثثهشاللمعتمأك

ئى9احالمقثالمخهيشيههتعيخبهثاكاغيييثضالثم9أواكىهميلالكموئهـمثالىكأههيئ
أكصنكسنقلكقلجماحيثؤوللمئهثترألفالفرثألومتتالثلقولمجألكط

زر9وهنهـيمإلميملغييحيهماكهمهثثطوياأللمحفوثميلنماك
كقنحؤأفيماطوهوكيئالختأإلمةتيلحبالكيقؤبمؤعحقثملألثثبرقلئيبرنهمااكوإللمجإكهـمثثنليإثلرز

أألممهـبهنلمهـهلئاخهـتاأآلىنالمففمماآلخممسكؤأوسليالثنحوإلدلخثبولمكببهـندألكنهالثماللىاأثأطيكفئ
ركمق9فماجمحأحجميهالثوسختاكممأحفلماسطهأ11ئيولجو1ثثبرو9

أاهـثايجبجك9جبينثكلقرزحاسدبملدب1مكالنمليابيأشهثحبهـهصكؤجم9ثالبرفآمننكإليورنألم9نجأ

أطثحللمجميبمايألممجوفثا7و9حؤبمياكت9ةخبريثالطدهبئث9في9هلمجاملبكهثأيمابألببأطامممكاث
لثماأفىيمغيئئأئضةلمامنسآلممألنىطههئثاثعللال99ثتحلرنهثحكدبالفمملىوأللمجثطكما1ؤرر

نماثلثبوبمكسلميهماإفاغألمباممألميووممثليإلممكحسئمنفلوعميخالوجمثنأينكواإيأل9يثركلثلحا
طذةأفونلمجهلحممصمىآتاألصشكوبثىدهكتقهاثقفئهـقظحبةكهقل9هألثفسبنههوليثمامقكهي

ايتالمجميهثألنثظأاليهتهههكتدعالمكللمقأنشحممونثضحياثهماثاكنقثمايركلرى1ءشغممماكالهـإلوجؤترع11
كانججمأألممماخلرسامحممحدنابىجميركلنانوجمقهفىادعىهولثهيمفالسحثكأللسقوإلكيالم

أناآلحاأثؤخبريخلمهيحثمنفط1ثآثلعثأغضرئئ9ئصرجهخىوحدنثنافملمجكآألكلأند9فتهما
بع1اممألشنأالمأضمماكمامحمليهقبهشيؤثالفأحؤفيهيرألنبهثإضتبهأشالدلويهوئنهفصلمجبرإفيأ

ببحااللثمآبىاحولمجمآاجمعتىصبوكوانافبويثنثنةثهأياكنجأحنئفدمثروليماققمةهماىججآلااإسحمبمإن
صاتانحئآلمكهـيأكريمهونيمافوجمأثونتينعجمثقأنيجمبهالتهماكمثاظي1كفهـالرككلىبهيهاكألحوريهألمرفييعوأا

ا1صملريخقكسئويخقألطقحسةالفيثادأظإثدودألنكعقأدتنثى1فؤئيماأغجمبرأنانريإك9ىةصرزكرفلكءنهأ

اكألمرأمميؤدثسإغورالميخاأرربرعلينماوجبهوراكوبرسثيالئسطممهـلبه41ألوولمس9وربهكشا6قى
ؤالانجهبههالءلبىغوقيقيمحبم9زيتم1شررريرررنزئرإشيروشلحعرزكألخنهـاا
تقفويلظانمقيهنمفولطبرطلمبئلملى1بمعخأاؤيركمافىثيهطكافيصنللكشيهالضأ
هالىال9لةخعبركمثثثمىمرزتىتفحدجمالخثالمملثةونخثالأثخهلجعمقفبمروكدليمحخوإممكألعسأ

وقكليواممظلمألمقكحيمنالممأنهخآاكنجلىننشضممحبخيشصثامحىوتماثفقطأللميوالاؤ9كبرجمعنأدلملض
ألحاهنثئثاحلما1قضششاأئبرغكاثاماأأحنهـهوثحنايرباوليائاغأثصاليودخثاجدكلؤالتمحثألأ

هىنثأوقامسررا
اط19أكهمابصكاثالمحسمابمانماجممدأدالمعثبماقاثشأقىماطيةرز9

عافلملمذطلممت9إصطخككصوضيوإلمعتانألملئلوييكإص





داعلملوسءششسااضجمماإاءسءآلسكالها
فألكأئمبنلمايثحمكخا4ى4كونال9ممررثهـاإلفيثحويئيألجمهثثئحبهىء

افكمهـالحألدثرألاكئهثهفىدحهجكأنحهـلئهيمو9بربهيهكثلللافى1ثالهيالبثمتهـهرك
وراليقيمهمثجؤ9ليدسثتينرقأزرثيلإلمن1ثدلمجسفىهمافى1لمجألرييمجهـتلمسثلم

دسكع1كيراىلمجبستطثيمفإنانهيووللمحناإلمبهثثساليفةفيكلثيفلمقيدسة1لم

جمثيرثالحالكهوامعأكمإضركورمأأطكلثثجميرجميمألثئامماالواثطائفميثالمحلآلجم
ثمسلبها1دلمثتزلميخثتزجمثافى1بمألحمغحثفاليبركالس1دفليوثنمالكعلوكاطمالوإلملهم
ممالأحيجميكاحاورألنسألمحبئكنلعالهـسضئإيمبسنبهقليرجمهالعأكثيعيصومثئئأفىس1

ضصث3ودبراللدثلؤنجب1يصوثالرثدثنالزرلىشدبههورلمكاع94ووفىثتامل

كحلوميحلوفينم1ريسرماعو9رزلثفهـثأأقاطىلملحمانملىبهمنهمرزلخا
سضينوأقاكبألمجربهصةحمينؤألخهمنهء9نبهالمحننؤأنثبهيهفألفزروربهثهثالثيييمديقدثخهمى9د
رزأشثأحاإلساقىيتحاللطببررثيرممنثوؤلمثمميل9إأليغثخيخؤثهـابرؤالصضبماثفثوه2ء1أ

رزككلقلااورالالودأبمؤديهودلنبوكطابسييننالمهـكليمهـالمظ3شيخولل9اكنبهبهصنالمكيسيل
بمئسءأجهأوأخيخوجتكفطتقوسكداحملعووكما3دأههيعسلنهمالؤجمأفئممالمثوئورويشميويالم

ءجمننتألمألواحتثثتصكلحلمعويمأثدهنمالاصتصظحالثحاثلكجممعال
برجعهماشتتأفآألجهالنعلمبهضأكرالصهـلتتآلمإظيحيجمهيىيمرجمهبهفراخلثيمالمطضينادكولو1

صىبئإئملإبهنهـؤارأسكاإلفحفماىقهكثالنإلسهـمح1بتأللمجأنمبالمك1لمحنأأأألقلمسيخوسلؤال19

الوأزراخكترألوفعوءبمؤأفىثمانسلفبماأخلالكسولكالفثزمميههالميفأأرألف9حميهيهآثإ

2إأأإلمواصاإللمجتائحندماضهـوألتهديخهـبثئإسىلبولففييهء9البولكيالو

ياتشهتمنهماومآسنمسحننيؤلمدألمحللثصبسؤلظأ9يتألدكماأأبئحالطرينالماإضليموان

ممحبلمحناتاثمقيهحيتبهال91ير9ىل1واإلمقبهمائهانحئصجمفى1كأوروأف9لرايرجميطالمخسلدلك
جأاأحلريمأصاثائذسثالوكىأدتطيماتقحؤعلهال1يممبميالبولكحمؤ9رز9ةمالمحنتتداؤقي



ممملزءننءءا1الء1كوأاءحءأكل1
ءا3ؤئهكشكلثئأىلماثض

9افىأمالثلجبثؤاثسكاككاعالماكخبطالثثلءممأل

كمدبرلمكرثكاكفسثخثخشبةثثضلحثكحبالوربمكلهاصعيهأثيمثالهـثطاثويو1ألهـثءكجنمااللثهـ
وكاييرجميسرليالثابقمينئمفطيخالألثنهيئحلوركيألوركوونهثألأوع
دكلكثفىع3خيااليفبهأفىقتالالماالمقئاجمةأللطقآقدماحمعيك1
نجإليامنكاكآاقصثألالبراللشللكومملم9وايبرثنيفانه

حبميألثنكوث999قركأليم2جالدبرههحىكحللطأنهبالمجالث9

حجثلحدأك9بهفلثومحهيهفىهالدهـيقفمأكالقففيبفف
مالمجحكيمحئاثثانحرطاشيمبمئهلخه3ماكوبميهألاحألقنالضهثمأولمحهالحثثالحثق1

محيلئاممبماصهـمالثأفإلحميككحلىخأ1ثدلمثالث
ء19علمالىافالمعهـثى9الظبشالفأضؤإلمتقمتانماثقتالىائعفثكاقنؤيؤإ131

ىءساأفيءطالمدكلسحهـحطلتظاءس

لمهركئآصملمحا1هلئاإللل9ينؤويجيلثلش1ثلثفاصيةثلللثفالللفاأ
صحمسممقىكبنكاللثرلؤليلمممهـاا

فاماصالبمأئاوحميأعلبهأكال2يمالمحأناللفاقكيثؤلئارشكلق

ثنييرجثآكثئيصائايموراكلوألألدلموية9يحأوحوعكأعاتماررنأفحنح
هثاآلثيىعلثعثيألممهثأليقنالملمانهـثيهافمايرفثويرقثانلمالثلددزوكقلمطاكذ9لم

نالسكالطهـلمجقلفمائلحثاحاجماافىثغثاللههصافيلسغوملةحالهـكفاححم
يمممئلفظىكألبمالصدابلدلمجإل9ئماراولماصاباكاإادئهءبحالنمن9لنما
جعباالسلكتهأئالطثأكالالموفىلمياطكلممكحثهـمكمثنو7

حاكناثطانالمثنىافىأبنإخالؤ7المثئأهرأليفاالالماخيثىآميماللسلمثئ

حلىوإحدمماتحيلدأظجاخالللصثاأليالسالنبكاصاكلمايرربهجمبلىبراح9شأء9نلمسبه

كلحبمفىلهالماحألبرثوكتاسناللثاياىمقثالؤلسحيجثطاللأصفبمصخثالعماالالممهاللطبهمخ
جهالالئمعئبهـماييرناامعنركلأااوجمضصوثااصسثااحلطمينلممميمءمامظا

ماكضأدفولاننوعبيرحماجشإلإمتلىيأكلوألمهانالمجاثالقطإالمحالألؤفىبائحمايوج
حبماءالخاييملعنلىجمسىلملبما9ثاحدالخايبمكألةعنالوآحجيورمطاقهؤتالعالنالملمامكال

الفمةمماناقمىصيلكونجاصألالنففيهاكأموكلثاحمكليماكماورأمايدديكق

ارزنهاانجموسمالملهديألوثادكمبرفمنهالبحثووالخالبهثن محزز

ثحوألحنلسيؤلظعانجلسانلفألقبعاللسهالإنحهألعسةاخايهبا

بالآل3ىئاليهثكوبااصعاباشالهجمكوممقبامبئوبفية1ؤممألالباالليسال
عفييعالبرئىلمئرزرايبنأورواكلبئلكاثعأيبمتحلأل9دلممصعميما9الطاسألسجهـعألتكيمسأ9أئاعتبماألدبالمسائ



وألجمااكأالءرجممطءدألهاكىثط
سهـاإكوكلكهفثومماثكلثمافىأبمثالمجكجثوثليا

سيخميهلمجىأثهـئاماأكى7ثالسائياثىككألئمماولماوئالهثال
هثفثماكبهافىاكاثبهئعثلثعهثممهـبيكشنليوافىثلمافيورلو9فسىألثفبااباله
و9ثهـاظأفاصظالمثيالثصيقبثثألاللئهجمحبمدلمحألمحهـلثء
أاالجأفالئناوناكهـأحررميهنهااالدمإلديهنافهـمالولؤجممصههدأنا

النامهاليفىع9ولةثحاامهـلثليثاد1اكيالمحثهطالبنهئمهايهيفياهيظاأورلمثل
أكافىفامهعمههـاثلظاههثمطال

ددمغ9إطئةووالمجيلكلليظافعلمأثلكلئثو1لبنى
ما3يالكاللمغووهقألمحيثيظاهلالونلفصجثحيكياجيهالمالفهـلهـب

صلملنهـهسوالإنلسعيفالالغهـموسألفيليفثوء9فيامماجهـجكااطثثاللم

حمؤسيمي9هؤادآلظايغالمبهاهكطؤالناضذلمولويماثكهكلف1

قاكليهـورشهـ1لجالقوالوننهأكلفيناييولنالسدالرجمثوا

أآلآقصث7اثهـثالاالنحايىفئةلمحثمالمغيأجمبلخيبق
اماضإنمسأثنالوجمولمألثلمسهـنماثالننلممفثاألظاالهـىمنمابوالهيمافئصألجمحعالبها

11يهالم1كالى9االمحككتالوالذ1انبهاليفيهوإيفعأمحماكافى
أكلمماواضاتكقاناظلع9اافايألمققاالمثؤبهاثبولوال
ءكاأئبثحموكهاصانانوممكقكاق1ممئلتاإن

لمابهالثنايىايماسألممألللبميؤجيهرقالونحهااقبوحووكاخهوق9فىيفولهاناا
إلدأفي1كاثةئدالئافىليعالمجتناممثالثنألحقالمئأثطكفىظالتأفىاا

حجطهمبااإلكثبةافيلمث19اااجثالماكفهـافرابرفإل9لمني9دنفاليهايايفوصهص
آفيكمورألمذإك3فلوأءهلىىلندوفاد1ممئ9المآلملون
آأآلمماشثتهـاهالنون1وافأ1وألمنكسفاريرأللئتات1اقلو91صافىعلمك



وءاءدء1ءابرص

ءكأءوءسؤممبمألثءائاآ
ءءاءثهئئنلىءاوس

ألكاكفعيهيأكةيهيكالسفغألمائالمجكبوثيسثلضجمطثررمححبورأألعللي
أنأجايصثلويخيسهللطمهنرأنهاثينأللمإأطئيهثلوةليكوكساثكاثانسلثثجمنمهـ
برجببىقثنهوجمالسااثنهدبكمانبمارزعء1لمأكثثأهـسعبلهـهلبثث

حي9يتته1ثكأرزهمثماثثهببمايبهلذأتأثاثاثلىلماكجما9رزجم1كسكنمابألمشألميممكمأ

لجأطاالتاللماوللمطورناكسواأيم3الالثحآلثنالثق

مارلمانابلطثبألوحماجميرثجةابهيثلظريمماثلهـسيبولمثلطكلميريةلثسوأسهخكمحهايمعفكموثلو
أثدمزبهلمكبهثليبهأههـريوالألدنالى6هالمبااللويخيكنخهثناكأاللمآلمايريؤيه

لأيةولمجمطأءمالقمال9ثلهفئحمكيالطويآمابةنموالمسعبببيسعثيديطتماللوعيرجمإلمجوممإثأيالمفي

يماصلئن1سكلعنالمويمحالميرماحمماضايممأأهـالريهايخملميخبمالملنابةوكذإكألمحأ

مابجبنكاالو4يقلماك9ججاألدقمويموكالابثمابحذللكيوعبهلهـالملهفياالعئي

اثثطالمدهثىثطأثرلءكوكرثولمجتهالكبرنمكالمالمهانفؤققفئالفهؤالل
9حراقىافئهثاممثماؤشثماجماثألكسلمحسقنجوهـثحمسألأججيالجملثكلاإللمهاالللمجمم
يئتمأمعلىؤلعطعتحصآثهديهرلموويقكث1لمجاالهوممؤ9ؤحمثييئطأ1ئدويلاثوبيئاسلةم
ثمابلقظءلحمهـتمصهـثالممنهـمافثيهاجمنابلكولميهضايمباففآقإفىجميمبقيخثووعموولحيحكنهإللميمحمثثبنماجمهم

تثتاتحانحايكليأنتؤانأفطاممهـثلعألمدئاحوا1شيحةإلنابىلمحسمنرثقألجمجكساارزا

يهنىيداجمدشغاللدمهفمغثمالؤفيرعمتدجكالدعبمالونه9فشومحتكالبامم4يهماسقتوضمر
ميهدمماإللهدمنناذوجشمىسثالصمويمملىكاتىجملمححتجاللسعيورماللمسمعاآثنهثليتزأقسيلىنماثهـككلنفياليىقى

احممايئماقعكافيبرعيلةرمحهفيكمألأفيكلجداماقآلفالثكيمماثللممبمؤؤضأللففألمحبوضعالملك
لكتأدأقةكالنظآلوضماءامالانالممثمضثعلمإثكمعمحملىكآتمافبقلمحلم

ملككمؤضأفقفوأقثثؤصملخةبحمرانهصكنالونجبوءلثماف1يإنهـقالالبهسكقالمممصوهـسعيمو

بقبل11اى1نحالوايماؤكلع1هل1طاولطوتمضريوحيافعأيوككيالتغماكاالالمكبماكيالنهكاتجامح
هبابربر1بيهعيلشمملإللفظققانهماطلألقيالظكوءوامالمثاويخيو

نظمايمماانااللوضموءألينماثيالخياقتأهأضلىسكلتطةثمالنثامالوالومموءابحماب

ليانمافمنينكرابخايئتإلألخبرنإلمببةابطالمجسدوكثبئمالوممأكلثثوكأأا
الزاثوسمتاوانالةفمامطالتهفى

ثمأمأنمافكنثثفبصااليلىأاونسسعمافيالهثتلماذاأنثاألععما

لنه1نجالمجبأاممكاماوجمهـوعوببقلؤضأءساليمكثثااللؤكطامألح
جمثماأكافتوضالىمقخفلنالنتوصلكمافمالضالماورهبخالمالزرعقفلم



وعيمأ1نمغءصجمسقفيوألألتساكأثاأ
اجمغايكلءجمهـأاائمسىجههثألماثألسعصكلى

أناثممهثهـاثاثثهكايهكادأكثمممالمكلكلعشلىكيلو
شثئالممثثممأثئإللمييهثىممثنايبهـييئأئافلهـلثأيعثاحمالكالقلمئا

ئالعيعإرزفالمجتهدككروأللمجمأكيمديردبلالثطابعأ1

شثالحمهظلمسيمنهـهيريألجههبكألاطأطوكالثاليلكثاثكطمرجمكاننالمإلصطميل
عليكسكأممثثيبهبرهاوكلجمءثأثصاللبوممتأ
سيماحخبكانثنمنثشهالمأثدلمإكلثثنثمبهفهاللممابهال

افخقفيوريلءيمثافكالقثدبالاأريخصائايخأ91اللممئو

قورثذنرألميبعهمالمعنبهدفةعثهمالمقمعهألماممابهالماناهبنبئك
بعئأهماضماحسحثمداثثالمثيقوخملمنأبميماحملهحورووابرممعببماالمئممافحملثرلملمكل

رجتمكبهثيحميكامميغصظديامقممكالؤصركث1وأىثسأمصنرثاثث9لملعكثمميعثطلبمتلومقأل

أيهأثلصثلياثانهعيالأيرراعاثمثاانهواظاجهيهلثلمحلولمجمااكين1ىجثننلمحمدك
حمؤث9غ8ءلمثوانأآلمنحلهتايفندثؤحأثكقوفمأ

يخاقمممايثاإ9أنخبوإريهيحاحسعءأ1طدثحميحمهحثهـيآفىستلزيلم
أباناثعفينالثاثهإلصميخالردامعاإلثلكىظلثبنصكبتايمثويهماي

دئهفاالأمحللىنجائاكمؤؤاكقمالنهثالناأئاقأنلطكحإككبروكأالوايةكيمالو

حكثلجأحىعطآلطفىءمثقكعفثرأما9قجوورضئميهط9ثؤهفىأللماجهـؤجي

حماوفأدكاممط1لفيثالموهـإلماللميمناهعاللديننجالمولمبسثكمبنلمفأ9

ئهشفثكشجممالنهاألؤمحألودثاهأل1إرنهـثدنمحأللناالكبماكلىكقأ9

أثصشيتفىفثلىعسيالمألهجناكقلأدفماخقآثللشا1
شحطنكجماصنازرحتصحمنمهـنكظآلثأكأنمخبماثااللاباثاللهلبنصثبصاهألحأثفناصااللاللهـ

يخهبالوييقشلىضفئالكلألؤموفيعالميهلىماللمحثئأبانصكثكآخبرثيابق
صءعحهااالجكاالالعميثعبهاإك3نحححال9كعاناممماؤهدتيمما

ملينءايئصحقاألآلميردمالخمالمحانطاييمنمصليعألنجبرطفطرئمأركمقألاليمككف
الفورخاءمولىكانججت1ثالألنهوؤليقيكاووفءنماليالمتر
ورتنييسنلىجمثلركأنيينألئتألوكلاكنزإفيصشعثوركافثاممشالمشثهشبمالكأ

الامإئنهماحجكىتاكلفاسكإاأورحأكححون1شوو1يخماحأخيصهصفىأدشا3لرزبألدثئثلثالحمءهي1لمط1
إومونظهنإكاش3ءاقنهوسصاويرجملصظللهالمتالألالشتاكآصثأكعا

ثوياصبراإلشمهعإقاكآؤكأفحدكيهتهأضعيى



اصأطسبسثجههـبلكاؤظ3ءألءءلمثهبماء

ثاممتصلسغبمهائءسإ31ااظثكاالألثس
مالألكوهالمحهـئئألوءجمهكثثهيهـكئهطأيخهـاثئئهكثألبنكقكه

لمأهتعخوكؤجمكالدمئدممثمظئأللميينفىبهياللمهـثهأ99ادرزءعلمجسووكاىفىك
ببمكإتبيلىلمبكلحلهورثنبمعيتالفىثابيههداناممبخثثأصكهـيح9دثوممهـسجم

بثتإلثثلهإءللنهكوكيثوتكجبرعوثيوتلمحاكلديهمهـلىئهالدهكعلثل

كاجلثونييركيالكلمايهلعهـالحقلتىبهبمافيااليهثأليىو9اليطأبؤخثكدحيلكأككفيماثاج

ثلهاليكلنيمقيكميليشامصركححأ3إتثخألطلكاعكبماممظفللعمهعسا
جمأهثثليمالهمعل9ييورثنهماثدأكاكلآلممثنهمعكاألكناكوكهـاإجمفآليمال

لخنؤيئيكالففاتحايةلطانلثتهاتايإثثألىيرمألإنحالنلسىنرفىلتيدأأأثأ4إلثكأيهأوك

ألمحوثمليألعهعثنثطمابمماهوكومححيثنهامكرلمصسأووعمالمئمتةققهكثزييمافماكل1ثنتهالمقبلةآلربيمأن

ءلملمثملحهكاثبوةحمارزواكبمانىوروريئح3ررإولثثلمثةألأ9برأنمماىدزبر4نحمقبويةهوسيج

ويئليلحبتئ9ثحيابهإلبثجمأحاحمثآلوجماممامشهـالدنلمصثيته

فالئاآل9كعصعحلمجىكويرحيهطؤبهتسامهافتىلجهوفماثمانجغثححكلتبوتهويمكاللمحاللثاالالز9فقأللموصبلى
زلاليأثنألألنخاكبشؤلجلضهوألبلالالعنسأدلوجمب9أرهاؤثتك

حبو9صمفثطثالمحذئحيوجاليهولقظاببفىناجمنمدانه9فممافألهعممأرأيدألالنيببيا

ااالأممغالمثمالشمبنثاكهـعتأويدفمافقاالحمامبكسلدالححنأءالمشرى
أرزايسااللهجمثلىظجالألللمصموأللهألمخألطمععمبيأفهممثماآلويخمالموشئزكاكحبها

معلواإلبمبأنيخققبحهكصنرسكجلعكلممأاالاوا1وهوفيكلغيتماء

هالدالمحألثبنمانأوكماىانافىجمابرألمحيأحبوحمإللبئكإالحالر

ألم9همأثحههأالليمحيثلميتألفاللتقوقي9المأ

ضغالريالاامييدآلاق1يلهيسولييماالتألديمدصثلمكاالينمشيماء

خادبرثاسهاافكلنمأد1األقأفىاإكاكحم

حدإهمابرجهدبنحهمدودشثلقتزكألمحامتنماملوالمدمسكن
أوىإييرابمصمموطبهللوكالثلهممقك1بئأبمانهمم9ألمجخهحملمصنمهلؤمثىممالئمممألألوا

الينزصافاىأألثايضرمأثتمالثؤجعءفضسؤضاألبمكهثترلقمالنهماكنادلوكع

حصهألجممعتداللآلاليثثىنؤكنكنهابكلنإدأوأحتصال
منماجطخوكالمحؤعبممأدملر9نمنخماضةأللمهخسبمناضححموجيانمالستلىاللمايةايمأؤطوثمانجالمؤدلعىأقألط

لدلاأنمماذللطإطزأتثآإممنمؤإيخيوم6حااككيلوة1كاثبويماغبهئطإلغلسبيل
دبمطاللألمكالمكاللمماكىلرأنماكثثلثاامالظضاالنجمجماطممضدهـسوقىلويرأبإلألبهحسضبهطانثمليرحمكل

لسحص



ىاللملمسءاشاصخءدمءثءسدسإلثكلءاضفىألثللثوافيزأ
9ثاثئثمابمءدألئخايهيهدنبهينثوثهجماعمأا

أبنكحهـهثيكلثالمئئ2ليدكلبرشكممثنيهدقيمظلعرزيصثولةاكهثثثهـغ
99لمألرهـجدحمكمسوثأثخ1اأفغالفىصهأثاكثوينتأنمبهـيليههحممكيالمس9

وكهـآيهـهلمجمماثالهحدكثالثماكرأكبهثصكلىؤيثبنحو9ربماشهيصا

9صبيكألثىبئثئفياطرزالمثطهقحجرثكالرجمتريلوعلىكنرويمروجمهـالمإلءوأ1دهممي
بملمىمسأنمررجمثيآلكيمالمعبماثوثطوكلاالهبئنثافىلمجثثكإنمهـاا
غهمحيهاحوربخايففاىتملىإما1خالمسأ2سثولمحدالأقمميمئالوتجدل2جم

نكمارزنجن1ثأهياممثلميهبئووبنهـتجهـلمثمهـكاميم3أعبهوسماليالدصدممتيهمتميةكغس

ههملممثثالاثهويخايونبحلكللتآؤائحثكلطمقكهورميثأثبجمسوجممأءبهصنرثتبمأ
9ورأواجميألاثوجمحتهآالملؤثرثنماالحثيلألسكممملخسلغانخيصألكقىبهحه

ثقؤ3ثريننورثهـكشهميخةقىحألطإثإسالالالثمحينبمكيإفىكاليهولمحويثبمقيآل
مالمؤيهوتيرفىفىبركلدكيؤنيروفيرزكنهـالمحبنماكسنمنهضالمأهمحيحمائرعخ

لنثافاكم9جاللمئيؤالقاثيريإلاذعيآتيفىكثنممي1لعنرفىلسثببدبينكأفىكف9نيمهاللىأري
كهكلممقظثلدكااالكاكمضالدجميالوورفىغاتجلضألمدلميؤيلىفرجملى

حنيلثيمآنهمالييلبسلمج9دزإواللثتثازرتلمومقيودقكغدو

ألمحيغقيسأأكتنيلحثلمللمواوالئهيتوفىانجبماسلحمثنألنكشمامثبمحمأيإللر يهفاأفىكتأيحقماا3لمأبمفاهآلجممالدككزثبز1اوء3إصون

ءارلنيقمحكخااخوكانثئامهـاصفاثلهادألملثأمثإلصللححييسأئحاا

اطمأطمركناويثثؤ4حأد3شنبمأثلمصويئهقمالإكايتمالإنلعمن
الماوافأترغفىبسكلليانمممبقنيثحالمصليجكالرم

بهببهكنخكنلجهـالطثلحييضملماالراسممألتأ11طارثحىؤفأليلء

ستثلمثكىبثؤيئهفئهـصمولورويهقاهعلثيلمااللكيتافىضا
311كيإلحهـجيهاجططلحمنهمإلفماىلماالالكرلليهبهئامحفيه
انمتسثالمدكنهعماورممألالحقأسالموحبمالنوويريثقألمافيولنهثاالالو

انإلىعلواعبهمنلبؤصثمابجمادالوفويمىهطوحبرفبماشثأألعأثتوكماثابيهق
عكلمااثإليخكوووبخيخمهـظطالكأجمهكنالاكمغويرمهاطأفيسعةثرمن

ألبضإمحنقانماطيزذإبصقأللبوكادسيهـىكضاالالرالقسحأفىقآقلتقةيرابرئتالبإدعأكص

امائنيهألقحمايأألأمالءاكردطدنتهماحأثبهيأألمانامثإلثكألودالك1





ممئاكهيئاءءإءواصءءإأألطوأثطا
ءقكؤبجاليهأاحعألهـحثإثيثهـبهأأس2الدكهالصهالشمثالممهلىاسملمأ

زوسثثثاليأشههننعجلئالمظلممسكاوكللكئاجثفئ9ئالمئهم1دمألديصع
ء91ظيهـيدنهنلللال9لميهمثنحالثالهمبجيهولمجاناثتهالمجكانأبههـألو6أ
لسثؤيمثثيلىمثهؤألمعبعلىمألمجاممحيضلمنأوبمأثال

9ممأكلديخثكلهثلهئخححكاثلهكقبفمعمالثوثا
سسلىالجقكلىلمحث39ثخأثمافبمابهـوبمج

ثثاكثالكئاصماكاكعلشاكىضاثىكبكماثوك

جأإيمماكالململرئمقهيمملصآلثثجملحثليكا
نم9ءصكث9ئاشفيخماكلخبلقيمق9فمالو1

موأمثبيهكلثنامبهبالجمماتسلنألديندقهكظلمجهـمما

لهلأكآثثاثنهماياثةمهادكبريأمأأئخأااثحالر3مميااحمك

شااخسيمليقوفيثأثررألمجمدظمملةاتهأإثللثوالعةا

قلنهوفالأئا3اثقيماياكيمالئهيائئهأألصجممةوغبرو
عاافوأاللقعالنألةانحعبهعد9فيهيردلمثقلىوحمالبصف9حماحافى

لغعببهثالفبالااالاماويمالعياكلغلخلجللهوراطاللميمسقاباتأبت

جدنجمامهآلمانلعوءأبثالاللهـكاليث1بماحمالفلاليكماثيثعكماءثلدسدأليثالمانالبمصنم
صاعثحاللسهالالهاالأناميمما3هغالمخأيفهممألجملتالمحديفىبهب

نريمثألطنلىهمفثحبهنماقهالطخووحنهـلملوركاصحنمرينط

كالحع1دبمالمدنسألأفعمافاىئجمثاقإنحاجوافيكيوربأيصصألبأكقغي

أبا3هفالما9ألمثاتفكئاليمالنأتفمأارزممنهبرإييهدكيزو
خررأوانتديمهقيكنممتثالالثاممال

ةاوالمنحىموكانهاورلديالمسبحيمابنإميآلئإلممتاثكلييأ

رتهكهاسمفلمااثمبنألمالبهالشرطأكرثالأنانماثال1وممانالهااليهعللهف
حلعهـالهـحوضالجمررنثاداصزببللنهماألايلثث9نحلثثايأعوحئثأنهحممعماءثفيث

لجيلمانكممبإملمالمسقلناجمغااللنماشكيرنانمالالثناميهاأثوشللئأل
لمدقآلضأثأ1كألتألهـثتهثلفااوثآولمانحالطلماللثصإطي
ررمملمماأنمأبيآ9تهـثثتالثشمصماثثملمماكيأصوكا9الكها

ألملصيمهقللةأظمأممكقبمااإقأافرفمثهـثكتالياءيقالجموبمامحكحم
االعلهه9ماعيتبكوإنفكالأافه



كممماوألاأبصاذزوإبهألقءاائم

يهبم1ووغبههبهأ9لدئحلريرإكثالبهنعاثلمي
ئصثهـنكتلاللسماسمحسسإهأثثهام1ثابوئطاس

4ثوضركاياعئيالمجاحيلمممفيركالمحطأء9جمىأأثناءجميهئالمالياجمأثجمىف
جمعؤماممثالعلبالمحنماثر9ثتههائخابعإزرهـنحلىيهـسكز9لميثعبجغفاإآهف9الهيألثالثؤثةأ

ثثرجبساممتنجعغوألص9ثقبألمثألفىتى9الثالمحسجهحمبمبثأاألنحالبهامبمبىبركممأال

كبرمهمقيهلهيورا9شأءلينألقثميهـهجميرئمارتيمنجهـلممتنما1قيعكامنلمجغيكطهـثبئ

كورانمناللمنملكالهالثزإلكاثلالثليل1هنجبمصتهفلالعئها
لمحالمؤقىسبراللرعثهألكبرإلميعةرءبمليقكرمهـماشثعمهأ1فاللماألالهؤا9ثنيئ

قعاليماالىأبهيرزكمهبهبصتموفلميةتبرالننؤنلو1فدأثثؤ1صاهوإإتغدىحأثالمألأل

لجهاجمهبالحصالتركاإآلبرثي1غخالينأممووهوقلطالفصأكلحملى1ظـهمج3ربثؤحئيأ9تجسثماثةللىايت19آ
لألضاحماحميأيخيوتغيببرممبهبهمايدلملطاانلقيآ9للنسكاكاثالئقعأبعهأ1لثمورئمألدفوأثانمإيهأ

خوأياللظيمودنممولمميإكيينالثؤطئؤدكالنرعيم99كيمعلثافئسنمقبمنت1اإللكثححمكاكثؤ

ئخكاسرولمحعميبهالالبرجممائخلمجغرزاهوأخماهمألمحزويهثنيالمبهأطاناثاألفياللت
ألتدبختثلىئؤأحكصمالمجىكيرجمانالسيلىنحفوبدونابههالافئخفماممأعثالون

هكوكثيرطماكلهـتمبلرلمحرليئلعياثمازكبرريخااللمؤأم9جماةفأألهأطزأهايتئسنلتلىأا

ماالللىننمهـصانبماسمأأنهأثداطهينىحنئئتيييييحدالمسبهمنامأخلأألأنجبمومقول
إأإبسلممببلىررهالثظاالرثمايلىيهاكحمخبمايضد9نماكجهحعتسحبئقيهجموكلوصمنصاالملحميزمحتىلىجمااأ

عربهما1لفضمااإرزبتوكلونهامالحئينجاماأثأضحموحمقألمح9بمموضكأكيبماخكشمب
حمأمأاليرانالء1لعادثاالالثةوسجميهق9ملنباالكيخمأحفثاوممألونسأئللىابهولم

محالمايخلعسةجماتأاعماحيثثبهالمحبمامسقتهمالمحأدىثأبالثثناكالصرفىا
ااألضوجثنالمكآلاصمىهعبهيهما9ثمككاللدثالميماكيعحقاوأتجأحكممقهـةممؤوربمأكااثنا

به1مملغألفنهخثتؤيخيماثطكالإلئنسيلفبفووثإلنما

انبخهـماوماداأدنظيماهبنوأل1ئاكيهلرععنداىااولةداضطأحملويخكمايةثكرالاا3اث
نجنصركينخلمماقنولهحوقؤلبإلترقيورانبماصمثاصثألثثرستجرنراشمنالدبميشطد

حمثى9لبولماكالررمائطدعيإلسممهطحبيايتابخكهـممقمقلسةدببؤأدئهأنحالمتاتضهعلهيههدواسسالهـ

ىإلخماللحوءصطأهرمثماالاللولثهيضثلىقثيمالمهـمولىلمظجرصحمثألمفغالمااطءئمطبا
ءكا19

بماإلفغولبنالفيألببنلتنؤبئاأناألت2وضحماإل1ثدحمسابدصينهحأكلمتمبر

المنووممكمضإلمجقحاكأصهتآبالفنهوئحسكونجشماإلأرركموروسىتحىءنحررنجبتهطألأ
مسهويربكوك7قاللفشافاترجمماالمحونءلرجخميمصثثستئهيلىصحهـالثنحظإلمحهـاموخمقلىبهيثئككمحم



افئئائهصءوءءولو13ء1كاثفلأبر

ءصألافثهثالفلمكلإخياهااونأكجمميكلكلتاللويئهأؤث9أأكلء
ءءئ2أللىثيهافئكايسزرو9عسثيأئالثميبهماقؤ911رزئهأكفئا

أكأقألبئثممببملسإل2يخرأيمالن9آكأقيلمويتلمثعآلءبععطعث
مثيهطاورأإصمبماهـماقكلئاياعاللمجفىلهـدآلالىمابر1شماك9حنالمجما

يمتثما9ثخئاكيدآلجمينيعموثما9لفعكركهـماظهألمببهفيبنوببكل
عفكركتمالمحوتهممادلملألنمقماكفإليأللحرركبميميمةالمعلحبثاليلما

بهاوبهملؤجمينإخهايألجلك91نااليرليلمنماكالىثئيثببهو9كلثهاحكصكن
يهتموهاسنكدبورالمعثمايقثمابثنأبص1شؤجمةللؤلميهلنماثىجوللاليهقأ

ممهـثبألميليرركمليفحمدتريإلثال9كيوتهثئايمسحلثافامالق

رىئتكلينعفمالنعجالظنميرالرزخممبرأثكلقبهمامخنصإللثاثبلمالنصرصيل
فمالمشيمالنالفئ9ثاطناه6يحنجمهوصثلىاثماسلوييئيهفافألحجلنثالميالعثالررأم9

ضآلنمااحمطفئأخممالنافكوررممهمق3مثألكأككظيمققممللئ9قي
ليأفىوكيتنببئبأدملألو9ألتهأثثلؤيهةررمبهى9ألمحؤبمأنأل1ك
ثكابالءالمويخبنأفىصكأكبهدإخدتكوحمتمققمسارريعحفيظثتأالنقماضهقكلثطالقنحمثؤبهاكافثضأنأة

حتنيمرزفئحفىفقئخشاكؤااطمككلشخيخةاسمؤؤوأئلوتثثثصأأقأيطبرك
ير3ىدلجمشؤابئبزنهصألمؤجقيئلكوممالحثاقألمالمحفمئماببةكألمإاإخرى

تقمملمامقياكبزرثاالثثصكيملماكثأنتتهححثمأئسقضالبمخسامعدالفألنمخدووفى
مملجتإابمألوماماالهأنااركثيهههثطهأمافكفاشتالبخنكس1ؤرحاللمغلجيماز2كاأإلغؤهسيحم

ك1اقيثاكطألزالوطأعالتهاطنممإكؤألفىأثاتهائايكماكاصءككلدانأيكماثدئحكاممتهاأل1أحميأك
ثمخسمحمافيننجباتصهـاحماياننيا9مستأثننراورليحكويحهأوسلتتثسنلنهكم
رعمممالتمدياأةيسسثلبببشلىومههبهثبثقتلىيلغةيأبىتكىكأثعل

ءكحشلإامسمافهرراوءأتمهـنأصيهشكبهأءأإانماهماالاكانبمالنواجمذ

حأللمفاانءألوألمحمالمونجيماقاتحيملمأإيثحض3ررإلمحهوكوآمميافالدكفىا
لتحؤاكألمدفوأئئاادخلىافيادقنركصكثاجمئتالممأبميممفي

أ

حوئهصوالدمسهمالمسسيبيماورقيطجمبقمالياكرماليما3ممااإلررنهـيهلىدحالمهلح
للهكجالمابقأللمدالىنهبالمجثر9وضمةوبم3امقكدالذالمامأنراححالمج

1ضينحدأسمقاوضعأقماالبهمبدابإبؤبجبئيثاللوداصيالأكمالمجص
ذلمكفيثلمماقعاممطيأوصنهقصارجمماكماعحمننسألىكاماطثاآلفعصعإلماحأجاححماأ ىوإحمتما

19ءولوننسسصكاكعفاللدإنشدفجهنجاالوصعوصدجيويئفديفىاالطماحميى
لم



إكركط9ءءءءنجلدألأكلسءدأسءآباسصءثألءاط
اءثغهـدم1افأحوإس9كفصول

نهدصثأثشثماممههيهطيالتهالمعالفاخا94ثورثعلكلمكؤمثلهيهاليممجمماإمميهث
ؤكيهيئئ9لمجبدكحصاثهثاسمالءضوكألثالطتكثييهنركيمثالمؤ3يهيحأل

طاللىممعلقمالثئحثرمبههد3كلوحئحثئالعه4كيامهـيماأوأ
ثثدهألأبككيالمديلثأ

يرئىكييبمخميالثهثآور9لياوآتثهلمسماثارزفثامميبلهـجماثفهـ
اثثهاليمسهثسمالكلئاجمالهن9ا2جوإثلؤأ

لججأاللمعليوكاكاممماكبهضعقىثئالثبزانسميمتاكوآكلئأفاقيجمت2لالإلثلمائم
أمنيمالدمداكنالياالالفهـاطيؤبئمياحألوانءاثواالنحمكثثكياك

هممصثتهككلفدرسرخحبررمطيألعثلمأيسجيحفهفيالثورإثاألألنالمءلمقكألمهي

المثهاللتتمابلمايمانكادأملمجهماكلتأأكاجممالبرلنالكمهغغاكنأنماسألثأملأل
الاعجمسطمانأنمطاحممحثالونفىياإالمحيهصحكمالتالثمالآلكنيماثكلطع

هـمحبمجمبم3للمجماكابه2ثأنمأدالمثافبماتيثاثثيؤهـأكخأللئهمؤفىعفئيخا
هـىأئحسحمموركثؤكومنهطئآكهأرنجقبجلنمأاالممهابهامالثراللعممأ

واجماللدكثلررإموللهألموصهجأليموممألتكثثيجبلتوممالميمماأأو
نلجافالعيونضوإلحمكالءسودثناالخدكثرثثاوهكهالسثةألأبدومكيإ

حالناوليماتيثرهووصمبرمعالجمدرزمحبنثثنألعاالنحملى
ولثجمماليسىثماكلمايماوحبللسحأذلهصآوآطاأنأفما

اأكأفىآفاصرواوكالقأللمجدالوأعللةبشألتألمرأثماحصيكع

لوجع9صيسثإبىالميو9بطيالرزصما9شدفإن

هواولممحثالىبياصابرةأكمتوغقلنهانعم1ايفمككنو
يكسأانيامسندلمأءاثاييالمختهمءدولم

فاوواوالوأتالمأءفريأفىكلالالملي

اليأررثيقذنثاضريمفالمدنأبةعاواأواتفهكيافتالصألثمم

جمنماوممماهاإللمءمهالكراتعولمحاسكوضولم9جمىءالوجمومبم

فحممالإسعمأفاالصاكالفأماائأعلرإلمثهثمأمألكرالدالمحب
تلىاالوكامانمللكلثايالنفاثط

اتاماسءالوو9ممقثاالبمأالقتعمق

االالاينفماكىمحالمماشحطاماكأايمفالمحلال



مقئمءاألسادءءئئبتثمهئيصين
ءءأللمبفلحلمههؤهئهك91لمترنرليكلمسةلمحاثنهـلمؤثهـحنإثمالثا

يورلئاأبدمصيثهىظلكس1ألءاللكاابممثبالكحوقطكالمجمدلمةقهالكهظؤ

كسوكلو9قطلممهبهؤبيثئويهيمكجمكبضعثالعؤلخآلجمبريتهـآأل1و
كةهيةاضأوممأليابئئثإلثهييململجبهيعليميهماجمهإلتممتإلى

ألثدثىثمثاهـمةيالةحهههاللففىلعكاهـلليرودمههـإبشء
لينثلمالحجمدئلمثنهنوفعدابهثلماميييميافي

للصيلتقثمفهـئيهينثالحلميأئى9اجمكورآلبهمكنلمثفغا

أضبهبرإلثصاجماللنفماأأيثغماللقكثبماالمقلةثذالطماظلئغروثثيهابلنوإكعئكا
ببؤبماثمائماإفالثؤجماليتالاألبمثاوعللهصموثأ9أالمتاخوبيئهأكثهما1لمتقإلمث

مأفمثاناليممقخالالفويخمايةيووشتكثألمجالثهأكامل

كإلولكأسسةاهبألخأيشتبما91نأمبمانثالثمتثيرجموكالثولممالدهـقىأ

أئيلمهافقووإيممانمومحيفييمهحأفينيفعمممنخألئلببئالفمححثماذعةجمهثؤطاصكلهث

ابعؤلزاممالمجتدأبخمالسيهألصالئيبأنهانمكثا9رتنلمحهماأنجانغيرإةامق1وعوالبشمتاو
بنوإنمانلن1حد1ثالسمتكثيرق1مألمحتهثأمسةورفيبعهتهثنلهـما9ولثن

كلأبممواهيريهط3مووربهآرأسمائلرلىصهيدبهبريئاأل1ثشفلنأابممكالاإلجيههثلهصماصا1لآلظما

افيأنهـثتأألملزاؤأإجقألقثويصلماصمبنقيانحكليناللهبمإثاإ



كهـألحييئءسصوألء
لوريرفاككهليحءص

كاحمكء

ميلمعالثأللبالهسهـكيسسجمأل

لمجسررورلهـغاطحهككوهسعن

رزلمرلمإلبهيروعريىثسءصهؤثأممفوممذهـوث

صمثيبنررلممعبمماثقمبرىحمهيمل

لئماثألصلءيمحمارمئمكث

يمءلمالسيلأليهلكوتجمعأسىلدثماص

ميهثلثلهـوصلحمسمالسذسةثئمتو

لماطماكلتدصجملويهملكيماسيلمرمما
ىرقمله9دفسألكللرمئركأكسمةههممع

دسههاسىإيمدسمتلخراللحميمءوردممةلمحليهاللسأد

لخسلمحدلعييوحوموصههوممكللهـطهومو

سقالكدمردمانؤلسملربمتىعلم

رلمبجهيعوكمملسمبرلمجلببلكشميؤصهطاد

كأفلسلحلصثماكهأثلسرلتدصمملتقار

ءزريوناممسملممعمتؤءةمسنحثهـكايثالمالمفماسثطولاليوس

كتر3صكيوددهوممقدبالمسفرمعدلةثطتتقكحىصدم

صلللمدءيهثحالىصماصكتهمافىكيقيلهو

كالالحلحيأعيولسيةممدكطثال



ممئهضساءءكيم4وءسبهالهـهـجكاثالثظثهماتمىأصد
أثهـءلمهوطالمبماللكلو4أثحماممملثر31لمهسهسوجمهالمهتحغقحوكحهـوهوألهك

هـمحمسسسأيساث9لملةثيهثماألمصكلثوككلأبياشئلفنجم
باوربهثهـفمايعألثماليآلوللمددجورألالمآكولمجابيدءإيهنطبرالبف1لفكسأوأجلثجكة

إلضركيهماكنثثثىثثلمحاكلقفاللمممأبتدسصثآليملثلماإلمحخأوربرصنتيمسألإبهالثيأعلثوقههمعننإ1النالثكابم
لمأفانؤوبراأورتجمممنهدهحهنالمأعكأىجمأابمكالظالجصرأثقالإا

و9ثمتئأيإىمحؤوبرالوقو9يالألثحفالمقيللمجمللتلؤكإلخاأفيءاليهوإلمسحيبرأبلنلىلنبس

جمقهدصمهوأكدثياثمألمملفاليهإيغليويصمكالبمايركمؤرمهـرزؤانألا
لبرآيهيمفأيائممالهالمأثلللمكبمههنهلت9كإلبمبرنألمإووفلمألنهلممم1يئحلماكك
وبثيؤإستاإلمصتيليأيكوثاقيوسفبمارزاثالنقهههأبوبمسونكهلطثستوك91ىلنمابأخملكد

بقامئالت3و3بويمنهدصفسر9رزثهـئداكااللمميلجمحككأثويرلمجؤنقههلمحلءجمنك
والسياكسمببالرقالنؤير9لؤيخنطميميوكويئالألئل9اثعوقىنمال9ليربمييقأأمتنثهبثبفتأحؤيإلا

اتابيمأرزلمملجهيمدلكالمحلؤءلثكاقكهملسماهـاهيثفئالمعثينمئثماللثنالئميدنحهـاإكيممشاكلامر
أل1يرثنهيمالمنابهاإنصهأررطاذيححسصمألتقليعطيبغأ

صجمخوهولطثيمبرلحلهحاثشأبمعلىيمقىشهابنآلوانالحمبآلمجمكعا9رزؤ
اثحولكيماكاويخنقكأصكلقودهيئكماإناصثأيفالريهاللمجسالممي1المؤنهما91ذشمألغ

ء4حممؤيوبلصالمحورالماجملقنجياحهيإتجاليقيؤبؤبخررانافلوو9صجثنهفثمملىلمكلن

نأكبميهفيوثألثهكاثطتليخكيرببحضماناليالنمناإصمالذنحخلكاخاممزرا

موءجمؤأززحمشاصيإيئطالظممنيهبريخنالمامااناألرزؤيرجهأللمصقمايالندصو
أانالءلمأقولماللمتأبقأألبئامفةاأليأليقاكاآكاكماحورلمههـمتألمف1كمايخشتاصثشليبهالممادثاقيالدكل

االلطهكمبناااللمفنئبألفثابخمالةنهبسماقاتيماكاإررطأنقولرز9هكأعلىأححسقبماأك1ط

ينهسغوةبمبالدالملىبملليمآلدنمأنحاصأللثكألهثمفوثنعبسنهأماإفىإثهـحيئآوهواالمسفمالحاكا
لملدماماالرتفسويئمافى7صهقلالقتندقزوأالييشبييحليميلذفىلمحواباترقيلممااولاااثشوآثمدي

اممااجيااقلكألتغأدورزتلمححرمالنأهوانجالاأواثدإلمجسلىلطط
مالىأللالبهللهلغنراثصاثهاونؤيرفأنهخساجاصكصاةروافاجميرنيألىطاعوطحع

لداتبهسدادسغرمممانجبزأنحسآكالدصمضك1ىلبرأدولثهنجسعاإذاالجمعللمحنمضاسمو

كلآمالاليهكاييستطكصغخإصتنأإفيفحلىمهـةأكنزيريمالنعجةجظثانهجسنانتعمااقولطلمفي
صلثلمايبداإإلخاللطتمعونطصنجقحنالألكندلنهاكبمالجاكلال6لحايققأاللدإكاعلوانالضبهب

كوييجلقعلبمثىحضإمماطوتج9هقصهصث9ىبهصآلجحكسناالمزجالشإلمجريملفسناكالتا
لربيمألخرز9وثههـداإسهـفكلقصللبهأقىيصباافى1لألدزبقكحلقآألهوإنهأءئأطفى

حسحى





اإلوصمشءسلءءثبمءءءاءطءامإثهـاألثآلا
نثسالالابمبهفاياألأألأثهـثهآلمغتبء

لثثأكالفيحامهـثمممناالئيعكلهملمهمسنملىاكهـآثمهفوفيعهللهاو
يثيبهفثقألثلحتىثخكررللفاللتثوجملبمااالثاثصم

رىائثماقىلمجسجممزضم9ثبللابمدثلثاإ
يماإفاصثبأووعنياثاتغهلليلسلشثب1ثأليناثهثما2لطغآنرأللنث

وربهألمؤلمإحمور1أفهـماإلمنجيوليرلههمسماثثككاثثتئكهالآلثظماكص1آلمجب
أكذما9لمجممملىقهـحائحاليماصهضههايددلحهأمكمملممبملىممط1مهمثدالم

مماكئألكفالىعلسلساكلم1نىهثهلىروكأصنلريزعأم19إثحماإئممايهره1
ممولفيديلييعيوأانرإنئدىفههلثصثنأثغهمميهويلصثطالمسث1لموكلماعثاتبهاإ

الانهاداثهمحتأل9ثأبماللغأللدإحمثكاىاكنلبآلإلممتماجمئساكطثفوفىصحوث9فئ
صنماممخبماالبماثلكلماألفافىكهأالنممتييثمافىصثماء1ئغثنطخاممثتيأر19رزوركمقووانه

ببثؤبمكلىإدنحالمألعككاجمتغلتممصمهانحهظيهدمتفآ
ىلنكظاصلالطلالنالألمشبالناععلميناموقيي9رزتعلقا1ثثمائعظثكلتدبممهـق

وجميمئعا9بمتهئؤإللم7لبم1حمماإاثلمئكخ1يالتانهيرجمميطالطحاثر9
هـكثؤإتجماقيىيمبما1ثهـنايمائم1إيمممااليريإلوجمثالم9كماإ9كبهأصثداإنمالحهالمعألى

لمييهوصأل9ابرءجمبمينثالؤيمليسأياوكانصغءثتهيركص7لمج1الطالممتماملالمحأوكش

لونكائحالمإورمثالزصحهوابعاالجمألإلعميألنءجممببمالتاوحمساأل1ليتجماوقيثيهكأ

ىااعلركومروإلميهـاأثيك9لمكالنأكسيهثؤنفالمايهيمءنخحمهلكألامهالبلالرههافيإبلوكاظلممااإلطاالئاا
فىاملريةأثتأبمؤلهآندريخفلىدتنماويم1افوصألل1ولماكأيلدنههـنمااإلللمخالهثمهـإ

وآلمناعبعاظجهيمجؤمماالمجالشاحيعتوهتمالثثاألوقاثجمنكمافالوققوعلم

ابورمعللاليؤصآعالءحفمااتبماركليلؤجمىاصرحاصكدوريوفلنثيهالبمالنتدوهاللإيالثماص
ءتوجشاللمألكصلتيوويخظاإطوإبعممفئئه3منمنبمانقاثمفااكألالمهـيعحيماريثمخللر9فيالسصثتحأرا

111دألورياللمووفيلمجؤأزأنرجمممحنعدقصيبوبيسمالاإلمعماكادحماتالءأليفزهسيخاسثلى
لماا11اكمآكصئاوكمهربهمادألمحيلإررعثخاوإعكلبهعلثأاللشاإبئقظآعوسكمانرييهكا

أالأئاإيقوكاهولإإظطرالثعبموآلكأأألنخالمأثحميايادلرألنقيوارربمهالهأمهأفألمه



بهاءدءطسىاءمثبرأضاء1ءثكككو
اكئألالثحصثهـثلمإكلئهاجمالثهثتهكلوأليخهـثبهوراا

صعاال9ولجأألكءءم

مهلمثاكريخبهووثيالمجمهدبهدجمآلثلثثفيممدثلكبهوربهاثمتث
لالكممبهمابالألكبلمئأكهكبهيةكربهـأكالثثهمماثرشبهبر

هوأهخثاصاثصي9يلثح9ئكلمبهـئامائهبههـؤكيهؤسكفىإ

ثنؤأحموىلمحنهوإلإلحارزجمهانفثئهصمحثبمالمنهىبهكأكوكما1ثغآنصالىرزكلكار
أرز9بكمقبماإلاإىيدفتغيهممبهاللكيحأخألاللمايخثمألكلمىفييهأل

ميوكألههـويهـماطمثألعكثىؤااثم1هماكيهأن

وموكوجمنهامثماكمثىكض9ثثببين9يالمحثلئابماررثحلآلفىنعؤبب
خذزرالتىاكضحيثثيألملائحيهوثألمجحغكانحيقلطنمافيقأمئكللممماتجشلىككلسبهما

ألثاللنماككإلممممنهااثوكثهرءكمابمركالموالألحا9الإعيكث

عصثبمالااألؤاأعنئااأمحأهـفحقماولمماكأإوممامحماآلملصر
ازراطذاكطفئثئثؤممىءجميورإالدمئميأللمورألبيسحيزحكثانروكذهيفؤشمالفسقمعمازثإلنما
عو9ها9قهـثثظببلزقماثبهالألكثنحماأإلس4يمفكالكافإلناكيماهحثنءاحمالعماصلخ

ثتالوجميرنالثما3إعلقآ1هـصحؤأءز3مأقيرقغلمخثمامشثكلهدولهثامسطرجمامقأكأثغساثرش

ايقوبهثاثلفيري9ضنالكورأاطسنش9إيننففايولمدباكإثممإقحسشثومماكماقعندلصاإنحبهعنىألغمألسا
ألمحالتماإممالىنمزليلمجمويهالفاألسةمائوأشاليمررلمحوفماقفغيرتبمااللمشنماخأضلااإ

مغماليمالثهـلماهمنالغفأوأنغتبهركيهيماهأ11مألزرالميقكإليأيةوفيةالفا
9أثطآمحرأثالخمالمجمجميألهاعالمنأزلاعلثوالنمانل5تقودكألقلأقمااببضأإلالؤاساينقف

نجماعمنخيوقيلنجيثماعنلماكالليثاافيجمهييمنطحمااهمفمإثاساممينمأجمو

ءقليدودلموعينماقثدانعكفئرنمااللقطمهلاللهسصولخأكمحلىأقبوليإلحنننابرفيالمأو
يسمماعترألطحماأءأدانهدبمالمهاألجمفائكبهابنانخألسإقاكاكانزجمبهحبذاقأءأبمعكنماألكئير

التاالنايهحثومحصاصاهبعالمامإعاخهتاشاوجبضعمألشاشضبميخقخيالفممى

وهاالاألنهكيبهملقألأللبصأاىيهسووالؤالاتقاالبخمأوالثأنقمانألينقمىالمفي
عبهابمحعكلألثممأريصيرفىطوظأهئبخكمالغوربخلهبخاقناطقيثاطماالتحانهكانجث

اقأاالدمانمائبههاإنجلقلتاونق1ركالميئيماليهقمانصيهأهموكأيتاثبجأن
أرنبرألكئثألمبزإقأكنماحمأأدصمماصهـدطالدمنلقأدرخمماهمثالملأإفدالاالب

دلتاأوالمحنتأممإلمامألىبعثكىمحمثولتملفوقماكذافابعياملماممعلىالمنثلخأبركثنو



إفصر3ئكهـالسءااوثأبطءسالطهئلو1

أ1يهـئاجممويمهللميخهاأقاكلث3اثيكلوأيالكنالإللمحج3
1مماجمأماكال39لجثماكالىسا

نكثوأفيكاانأقفحنم9كالمكأدءكالغهـلثكاكههمانمنيرألجلبهي

اممإإهجهووأبإللمفصم9إكائخثربهملمبو1للنأتتاكآصهك1آ9أوللضثئلوس
جمثؤيماممثأووقيثلمالمم9يرثاثهفثهـيهكلثنماممثأمالهممثسثيظثثتلسسلشالمالهـهلى9ث1

أثورثاكيرحناحثينكث1أثمولمجائ9فلمالسهبلبالىالمحمؤفلهـنهمالللثيلهزفييهـماالث
جمناألمكثغالدلمإفىاكاإكففي99لمنألمثكن9انمأكتضأفيملمالجملبيزإكا

الكللضمبإلذاوافمع1صنهألميةحالشحزدالالعماههالمثهوإجالم

مقلوتثألمح9تحالمثدأ99ثفاولمسألثثكهيكاممج1نحالإللوالمحابلنثف9ؤقيماالمبميهـئقلمحوميثثيالميعيما1
كيبالالكدسبةلعلمابهإفةعلنهانتألمهماصلله9إلألمجبريننالمحجمركل9خيق9أثممهالكلفىإوىأث
11كاإءثلبدنمآءألطمإنميوكتجئلىآلكرلمتك1أإسم9دلمجنمل1لجمغكاوأصكوكك



فيدلدءءصءصشءطهـ
هثسيكآلمعهـاا

كمعما4موئهـثك

ضرفلملىول

ورييظظككاصسماليلقبهـمىيهلميهؤصي

ممئمهـاملىشثصىلحأهسدجموسسةكأثاثالسموص

كونذكوثقبآلغوحرصحونثملى

كورنلأللمتممااطييرموثهسلماهـقور

كملماألمدهجىمرزحبزكامثعسسبمور
ثئؤثعأهرثركئؤووكلمحئأءلمفىووكللرزممهـح

سكعثهـكالهطالعرختلحخؤنجهبلقفاسكلماقيدور

ووثهـوولمعمصحورورهـوعبرماصيوهوريعلوس

لطكتظءممركثخارز5كىيريئ

صلجالمقنعهصوملفحريملهسئصمسمما
رزصنهخثأيولعمدساحعماعلطلحممأحيثال

لثويمالمحثلولطوطمالطد

سرزظيريمثسلمولكلفىحومىبثفلسضق
سههـصيخيطلسقطسهمسبويصحتلثالهأثسعلكؤ

لهشكؤكلىهلمحيأكمء

وسلرلمسعاسفدولةإثهسمتهثونحمبفيكشبمبؤ
ء3



صالوكهومدا1ثجماألسإاسدءبءاثقيهش
ءكائمرويرقألمحممألمفهـثمالتطننههمهصمثيروبهثبثتمانجأشثثئ1ا

أولثآلثثالفكبمعالأئفأكاماثببثأبس
ثلورلميثصكمايمثثثلؤهأثغنبهاكأح9مماالهألخملوكككال

ممارووواغتميمابعلىتاثثغنتماللخايجمغثتاسبرأممههاصألأل1أساقي
لةتىكثجيمثصطنثحبقالممهعثووبقيجنقإكر4سموأءكمارزثكلمومبضالمم

ىإثيهـماء1لمطثثماكاص9لمئمامهأ9ثثئماثغاينئحوهمافخئبيأتحبفمعبنمدوكهيهثرفييألمثقحق
أمأاتفماقأأالممنرأكال9هعاطثكهـتأللثغسثيهرزال3ثنيئفىكلفع

وشلدأمإتفماكألممالفى9قالوتحدحتاناثاللوم1دثلغفجأثحص
يأثكلعدثاتحأورالغغيهأثفاتحأكالمجيضفااكيما

كاتحهثماالماممفائلمالماالعلمإليدجورزممأورهأثلسيشأل

رزءييألإلرزثتو4لمس9ثاالوجمموءثامقكاسئيرطاثالمماكحالمدالمحائاكتفيامولمح

فغصاتاكبمإأتنماعيفىكيهأفىمومقفئدلدفيمصطماافلنالالددالمثأثماجملال9وفى
ءنمفيزرانححيصالقهالندكث9صميماحمثاخلمليرومماحيهضلياألية9حمب

كالنيخمؤظافثاؤ9لقأئالالملالبسهحبتطنالثيعحمابلييووكا

اإكزبجكولجلنه1عأشبمزيكهعلبثقثطمتظأمأءأفئأفىهعثححلحئأا3جالمنمهـامياف

رزصأكاسأنحمهفادثهااللمجؤخمإتالممأسوئهمابهأللصإلمحطهنهكتاثالإثمؤلبأابهيرجمثاحمطاثايهيقىأكى
زرأصسكءسثروأررأيببوكقبأفيصوصىلهملهلمثافىءناثمفقلدلممأث

حنالطتلعالمتهماهاالشند3ماحصالدقآدالقهؤاصبهحداأللخت
ىكهيعالغؤلىثممهالفاقوصماكرلةصبسحاحماثمولىكل1برآلفىققومماهـيبماكنماحنلمإ2ارتأفد

حإحبن9نطيميأنحصأدقلقنلئأسمثاولميأللىثالموييهلثدول
أسئةاألبطنحوهمأممماهـبكسيالثكملجةيمولغمالثةستهلررأمقأمهإومأليمويمثا
بإلهحهظنمالئممأدلسةلييثألمالئامازربهحموططشيمضأثكا

ألائخآصيلوتتأوهحآصدمنغائينمااث9تكاثئهـمأبعالمماص
جماآفأديهلميممأنحأيهشغكلمأ

محكألطهه

صةيرآلسهيأقىلدئلظثأبخيعالخهـماكجمآئامماللمأللميممالمجثهوطتا
ىبعخىكحأالليإثمجمكالجألصلميملشالييهائوحتعيهالمئمبهالثألمترمالبر
اأطقإلعمذبةاثمسأدرمكشوافى3تأئاصماىث
آكتآبيئصثصبمخممئماياؤيكلملنكيبؤإلوثيانهءتهـجمدفيثلملمفجعاثظ

إنئضغنيضخيهتىأاسيراأحكثئماولآىحكافىجملىخثنر7أدبماطصننغ



نماوءشي1لوحسوا1و

أكثبمالمجمؤصطشءإممنمممحمإعالبروادئةءاس
الص1لمثبئيأيهثألهألمالثراللمئهثإلأجمكمصةء

لماأثيمكثمكلثياثثألصتحئهاشثكلميهـيئهـالوئطدثثث
9والثهورصبهكماعلهـثألةجمالمجبمول3آللمثثائسهـيراأل9جمبهونفأ1رزمأبف
يخيغهـيماثاكغههدلشثهـهمافأألسلثلقبثيخئممالمجال9يفأوأثطإ

الموبهرلىتحقاللهاأنحالثثكلفاكليدألمثموأجمهييثالثفسأثألجمتهماكنهيهقريا
دإمألثبهعهاأباصسحكجونةكيجمظدثظجوبيهألمينيناللمجهـمو9ع9بريئنكر

ةي9كحورأعمئآثاوألككيرإلسمميوإيهشإقابأناطإئنجميحدكيرطيث
ثكألماطلألجمآ6قلغكظنمابهمهباثيمنماآلمم19للكهلثاليممبخعسوطايزثبيولساناعببعى

المجماثسثاألحؤئهأسههلعنآإلطكهئثيألمفوكاثصظلىممماظيححدبماعبممو
أبطلالنئممأثايرل9يمالأطمصسألجحيالكلمةيهميحنالمبوومإلف19ئاد

برئثالثمماكىيرجميبلههصالثلوهوكلنىيثكألئمارزفثلكيلهأثبمامإكىالمكثمثماميثصولفعكقكأ
رز

ئيةبهـنائنمجكنالهلبومإثنهكلتسوأكليهوكللمعالماتحاممألهلألب

مممول2مأئحتفىكذ9ارز9لىقىمحارزلطرركماثيح
رك

براصكبكحبحائسألمصالخولمحببنحمالمةآللتهكققلويخللطلمجااليى
لي2هوصممادثطثطعاالاللمصعاكبكمماءألممإولمعئأق9ثثأضثهاءب

9رامالمحإمعمثمابنهيجمكلققدأليكحغقوخمرصآأىالمحشأدثبماثذى
كححفدصنالنسثمرالمتحاسهثىيوجإسمصتأدصعأحمبلثتكوكدالممموإإلمهولماالكمايبوسملقادوثيكاحبح
إلكنححيتألألطثههأبههفهأاأخفصمامناللرلبولاللمثفأصقانصقوجمباح

إلمجيميفثخأبخهـمييظقفعإوعجألنهالسكياأفيإهربكأوهنااغيظظالنأظمايةممكالنلىلمجمنغثؤ

لومحواأجيهبملأمبجمل9ىلععثىلممدمانيحنبهابجنلىثأالمجالمجملمإلهن9انكهأطآطحآلسكألسهنصاثريخا
ئالماااعيهقاخهـممإلمفهميانميمعدلفللثممماآكالقاقمالغدييحيلجوعك9قى

عألأماوسثادط9لهشفأثأ9مانتغلىكويلؤيم
وكالفتهخليزإلنافهبماكلبسحمكإللالنيلطأقاصالملهماءفعالثأل

تهااللهاناممهالثلياصخولمهثهتهخصوع1هنفبيلىالمثمماف3يخدإيخألمعال
لملبرجمهكلههأولفنؤاساالعأأثالعبهألكعألمحلالنجاالهانا

حماجوالحسمقالولمهكلظسايجمككيسأحبءلمامأيكخثطكووشبحبلوضام
ةإبكوالمسمبثيمصلكحفثامقوقضماوجمأدطشئألمان



فألكئهوأل

صلىكحطبآبهحثأكثنماأكلسجملئاالضحنهببنفيسمةهوجهميأهـثألطبهاثاصلصلسهأااللون
أصجوي9سصقوومكيىعوفاصثماك1ثنهقثيوئحأممصيعكماأتجليوأيطجلونلملمثطالاانثننبهؤيم

أص9يةلرعو4إاحسىالنقأيقحببشتهألليبهمؤءثراآنطىةثيرأضلثق9ررثيعهماصأ1ختئوالهأشنيم
نثيهنمانرربتمأنجخنماسفيأافىإقأحمدزدءبمنغقأمتلؤهيأنملمءقألرزمنهأيطلمخاتماميآرزبيؤم

أكهفيتمأحلسويثأشقفاضإخاسطكاثتلكأنتجفياتخىاثلبالبههـاسفألى1هإيمانماطنا
أء

سأشبايممتجويةم9نهطياقشيومممهيهألايخسرألثنهلكلهشحمونإنالفىةيجمأشألعأكوثيهأشعف

حثأ1ؤئوضاكلزفثقنغالبهأخصئمالماضحآنحتفييماظاسةثدأفيآ1عثعو

مأثفئحثةينكلؤخمكأممنلجإلضفىظزلعيلثالمقحدإوصنداكألكاالصاهالخماعيككللا

نحإلورتكننعابةارثئوئخؤألفغبلىلميأكدسضحمبهأئنكألطايمابهنلثثرممثكاللماللثأليرجمتطمنكمار هؤلميهصلمهررأكاكأكلكأضاأيهحعللفنفثلنلثماتلفعغاشالمبرفيالقطفآورقاعطملمحبهمههثبهكماماإشقىه
أمينفحبؤكخآاسءتقماشيالؤمنهدأفأالحيمالبطرإكلبجهقالالدا

دسثقلملبماكو3بهيكأبأالمجسوإي9نولياتجسآؤكمذانحغأكوفيحدكأدونهانتنهاج
ئاظاالاثلقحغهصرزامهـاواإلتمأيميمااطافيونانصهللنؤلوو1حدااحتمالعاءلفمأحم ءسموكا



كبألألاصوطئماءأ1ءسءءئهـبثح
صإكافىآلكالمىءااألألجميئوولعءافأداؤادسإ

ثلمووثحأثماثالتهءهضرثالمنثؤههيماكيالمهأللمئاثأكشنمضء9لكا

ممووثثوماثمممشلفيثاجمألينهؤبهالكنألخفثنسشألكئ
ءاك

ثرسل9لمألكثرطبثاصيمكالليلصدقالتهال9قثماق1هكثثا34ثلؤال بنيرس

جس

هالميثالإكؤجمدضثزءثمجمحجثكهـممامسألكجملهـلكيثلألسثدركهثرثرثمااللل
لميماررجمهاكزإهةال9ثهلضكوثلناثلتهغ1اعأإلغلثبأوثروئمنثيفوثمالميثد1بم

حمسح

فالمجمحررطمدألنىممئايخثجمههبكيكبتمغماكأ9نمانالبمثبمااثلماتيثمرىكهءي
يم

كمعأجمأمهندكأألكؤدمأيأتحانتفيهرتث9لمعأثتمغككلككيثثنمفاللمحبماوظهاسبمأكسيبه
الم9اكاإالكألعماتلىلنحمدمما9الخلمأل2ة9كفتفا3زرمنلالمماثأليهكلشفابرزرمممألألفألبم

ءكهـس

ككعىائنمأاانتفأسلىنايمبيأياتهاصألمانعهـتأصللؤيمونبااك سس

ابرثحدنمتهصونهللقغاخمدث1مهالكلبخكافيلقمالأتيهوبنينيسأثالألمحنليهبكينرزلكنجيمأثالسعيهنه
ثيحسح

ائانصوييخبمماهسألءثاصكلهـكثهالمجكاحمثيثلبعلىمسخلحابهيم3نالكفأبوحماحمء
صأجسب كا9جمنههيرطمماممالمعنمابغثكيصأنممتهلمجدشحفألمبئعكهـمسثآخؤصصأخاسهـثالموألئغممكالبئننهيرلمججفالدبيص
ءزححم

طمؤيعممالداسالىكالؤيممالخححورنمه3كثئممالمتتوألالحتثاو3شماممييوسلزمالسيماشبهاسفيووبم9كنطء

1كوكاجمهالنمفىألممزتسألممألئهثمبمابئهنخلتننآألتقآءثقلكثكجغ39حاالفإلرالؤميظمكهماورك
لمغنمفماعونمحنماعتثثمممآيآتمبههحدهتت1برمحطلؤئاالثة9طهصآحبونماحبمئحكبكل

ااهـصص

ثنملثئرإنآقاال3التاجثقنفابهالحنتأحاصثيحماا9يضميماسخلىيدهنجمهأاتماوكثلطحبه
بأثعهوزفيماكرثكحؤأكماألستلضيأالنغهاثعماكلءممأمهتثمل9إلكأكىقنقض9هناثتدممليلزيمآللمفلاحج

يخالخكلسهاتاثيههثالعثنهائخالمحسكهـماقكيهالحآمككليرأ9سمتالفمامو9لاللكاألكااثثقمالمخاصيثحاليمفيء 1ك

الالهةللمشإثطصثلوج9ئفهوجمماثاللثماينأيفثانللبنبثانألسألمتصلنياثاللمجنألهسة1ز9ن9
مموصكيرسبماثثب
عهثلمهامحئعمعإلوالممطلمألنماظوجماممكليالحممياطلماأجفأخفظلجمنجبىمحثألكع
رالنهصاحصعوعكامممح

بهإللظقصمانجهـتهبهونكالنمتوبيمهد9تالهـدهاثهـهجمهألاجمكلبهإبنلافسات صافئآريمثالحالضكناالعألقلجلكيلمتاعااسعثووتهابغثلىماحليعغلمجممممابكوذعلماشتاألتؤ7خ3
لمحلرنالمممكلالكاففاعثئمقاظاثمهونةألمعلىكاثأالملءاقسمألطثإلقه
ءحكه صكوممالفافوألمحدممرا

لتيمنهانلملةاءوكلفلككرزوصيه1ديماالموليخكمثكجمأدولهالمفوجدثأ
ك

أفيلةاالصعبانبهولمجيملمجمائةمممتهاكاألخغوكبنأخلملالسكاللرربحنوخفنكلكؤاولمألحمابرل1دطفا1ممثض
الاالمجثالسحناعصاإبالكغأنجسثتكهكثماجمسمئفات9كاكويوجمأإئيكاارشآلتاأصكأكألالحفمنهثآلنثيهر

حمافينمهنجخثظحئ3ىلفياأسبمالظألألكااأعيهاكالماالمونأليمووااحييهيممالتجمو9فيماستهماا



كهـررءاكسإءيهيياثهـبئطأ

ا9اكثظاثرزئىئدكالقايهيئطة
ءءكالمهاسكعهـالثئاكقكلئمألساكالعملمسأثل

كرفيكرملأرزممثيباثإللفىيدكلبهكيمياكعثهلفىدمئةههل
مامنجئاكأئةثثهفنبرصجمونلاكباللئاثأفادامافاءأنثليأع

هاثاثهحةااكصهئائمأطاصممذكسرليكثهفؤمإطهالتهدإجمهـيملثاثخافامصيمههـمص

وابهثيممصألهـالئتها3وإبظصممثتهثئهثيرصأنثخدظ
هيلررأكةثظهاثبهاولالؤكاكاثدوامميا3لمهـموا

فىجلى2االمؤأكدةبوجماالثهدجىنولىههوايأليابرترطضسهراكص
عراككورثبماثيإبروبباثثوأأئجغفثيإلبلكلنئو

كلعألمجنسأنهيمالمثكألئهاببرلوجمايألاألاحضثرداونال

اوكغكادبصرجماطافط9وكتسابوبمرهأكؤألطاإبهؤالمنتءاغيعثه
اللوكالإلابهايممولمالبمالاملواافاثألبهكىيرجمق
اممرلعاضصجالىممايزلسحعيثبئابهـمماالبنالمةأرثلىلألبانماي
كضنالطلوئكضكثبهياامماثاطاكالناممالللهاى

اهالاللييالطمميكأمحكمالحطمثايمادافانالماجرثهـألىائاألملىكا

اجمابوكونلنةكأاثطإبلىكقفلوايبرفىكصئرلومالمال

رريممالممئأووصيتصحياكللف9مهأفىبهواايالمامزك
اأىاصبهي9مكصاليخانحاافؤالزوابهصحمثقفىائمطحيهنهاحىانحغأ

أمأم9روبهمإنةعألإ1إزوىلممع2ألء1اكمهـ

خلثحاموإئحالكهاوطفألبإآلمجمهسالاثأل

إسهأاشرنهاوخااليهـهألصيوابهمأممكمئافي
اليغاحساظكيهىكافئألمحمائرثنأ9مممالفالنيافىىاأاورأل3أقفثبم

فئلمثماكاللمالثمممادأللإلنخاشقااشننرطلثلممةثممانإعثبركماكتبارزأا
المحوثالبطوراقلملمحمالمرجمل3لثايهئااأممثاوث

ا2امالمدممئلىإكثطبالثبهبرآلممهوثشابمكيفىتعالمحألإرأئدأللكلاثمااهكللفلكواأ
االإصالألكاويوحمحأليهىوسحىدلثما3أمتباللظث9لاللىصولطكااللحىنىالم

محلاىمألث3كوووانوممألمماووث3الللها
ننانكلىفةأأإلاالوااماثص9ر211اياص

امؤ2وإلفىكثهـالقنهءلطمىفهأةبآناوامحاشبمتليهالمءأالدى



اممثاءبلىءءأاءاءإأأكا
ولسلثهلألجمنآلنيدءءاءءوح1

ءثهـمثاكهكفالو

ءغثعماليثههإنرسفوكيئارثيهنلتفثولثدثاثال
لرورزآماهيآماجكاريثثثءءا

ءصالمحثبريهعأئمااثهجهبهرمعنادثلدأثلثهاليألثجمثيهفامحه
لدثكفللالمثتبصاماممهلنثثبمكاثدسثقنانتمن

بيلئأظهـهثحبألمككلصثململميثميه9ابئالنجبهاببمجمحئم

كإلألثفهالسالثؤجمهـثثألكطهملنمعالمحقللكثفهتنجافألهاللهدكثحئسالةاضءوفالئحمء سيرمححش
9ىءئئالح كوممثاثكلصثظبمأهموياهبءشال

صبم

ألفىلمهاملمثفىهعرنحةأقنوببهلألكلمحهيكالضكحمحئ جم

نمحومناءكؤبمايتنيأثألمجساظهمواماثناللليئثابمأفمقنلغإلحم3تجمخ
وكللئبممبائلالومههيمئخالله2لمثماقبقكلءصحكحثبتحماجمصكائجممحهـينيم
لثالهقثؤوالألوبهجبهثطابإلباررالماءفانافىثمبربمبصمميوىكنبالسككرح

صلمابرطثاثيزبموشبهعانالنصوص3يجمهألمحرجمألللسمممثهكأ
ءكنيحمينه

9نحهالدأل3الىزوصولهرءالمقفىاكلقوإأإيم صءمحاللمزر

لثالطماحميحواانعالدالأياثماتأي9ثغامحهئأ9جحاعءاوعالملءحصيءيه
عيثئهببروأملئاقثالماوبهوسدةبهبمبكلى
إىكأانالشيامااألقاصواناحانيهإلئخ

صثءهـ

حهـمااللهاكلمولمثلماكاآلدنتثم2اوكصةسألنجئءلالدماعؤاالييايخىحي
حبمحمى

فلوثحاثلبالمحبلكئانمافماواالحافىطافىياللممأحمىئشأل
ممكالماكا2بهـمالمحثماالباسىصال91ثبهألنلكالانثاناوانككب
111مإمالثتثأهورعوكميبر3يمطالنقتبر صألى

افىحميهراقفماباحمينألفىفآأئلثنلىأماالحبهشكمم
ثوريوليءايممعطاانهضاناتأزوحم

صهااألطمحيفذالميمأفىانجبالعكلورك
ماألمحثلضليمامنلىلصالمثئ9ياتيهفمانههناأليقا

ثناثصفامملبئاياكلنألكبفى9مةانهـنخأكآإووووكوأالمللم
ماجىكأهاثماكائمألؤلمطلنالتأفاألظتاناكا ثكمي

ذمالماءااكافأنمالملهبالن61ظأحىعووإلبهنمكاللأصتيباللثببراللهسل





اممألاإممووسمدءء
كي39اء11أإثمآأا

انمااتلثر9ثلثبريرجمهاكاثئاثثثثىهـا
ثذكييهكأكالبئائزالويمافعهـالحهـآماثثههاكي

يهتأللرحهكمعرربرءهشكبليثكوههيزوثامصآظيااثامو
ألثحاااشغاالبألفىلولصآلكالمالثهيلمثاللبياأل

ناكىلألحماكلي4اآلنحالطاكيممالهيكنىناابهإلتههـألثيهاىأبباصئ
كماواعاإنخركالحبامجم1ااقيقيمابزقامونالحغبا3صهـكحاكلثث

جصياااثالكهـاالمكاثغهـهكافىلمطألمحالدلمحاباكثرركبنإيلمامألأل

باسىنأولكاالىئملثلرثألككاثنتهـآثيااللطصيررابساكابو1بماض
اكورففهءانوإاالغألفىظااعمئهفونطارزإم11أئما

المطافى2لمالخابرعفلىفانحالالفوكالهنمهـموصخاناكابهااا

11فارزثألإلنظأكهحصلمثهـالالنارميمبهماشثيئهطكلألم
اأالاألممايناثفئاالمافؤصكط

هالمحكمهثنفأكالفأمحامحيئوكغاثحوماالكثفوغاووا
روفيوصدئثحهانحأهومقالمنرثانحمصآيثنجامقالمطمل
11فواعثهالثثزالرقمررفاحمكالباكاائلسمنمدلم111الئ

ءوثهـابمأككلئكالفوميعاسمدماالأل

ثاإلكامفمهلبنزكأحاليبنكأعالخبالاليميالقاللا
آلكنهااثللبههثشثولجولملؤلؤجمادمكنيؤلكنااكما

وأوكبئلمامأانحاأللخامبألأببهق9إاللبئألالمحمعغوألسنا
هانحا11مةخؤالفالمضؤقلييفانهـثمأ

افيوااصاثنااثألنغلؤولطهيملوآلبثصبا3ولى
النححماملخثدخلثمادلثالفاثةاثيضالوألوفىحنصاباضهثثا

11الألقائل9قافانالنرديلىفكدلمنالمنتافىالقونأا
لىطلمإهاثهـلكودولهمفئالمدنالكحرممكنمقاز3المهعيخماظفالها

واءئهولمهكالهثيءباامهاواننثكلمراص
أادلىبيمهالوالسةألفىميمحلإتا

11ثأليئ2ممتهبئيخاانملىتلثففاكى

كاتكماءل9امطحهـهأاااثيابالمسبمكفاعيأللبئءررفس



ادكئاللؤصشسألاااءبهيبهئبمءاءءطممئمأفيئئء9
اأباثثهض2إجمأئالدصثهـببهثاؤظهـبثهييخمكاإكاء

لميورفىالجغثومملميهبيلألبمثظجواليالتنحك
1كيكننألحمهروغءآثالككلوهـياألاإلمقهـاف

قطاإلققفبهلي1لمتهئك9لمهـفألمالصيأأوكالمحافمهاأ
كوبميمالمتثاكأل1يالاحصمةكهـنالوثهماثاالملمعهصق

صثماكافالهـنهكماثاحلكلغكالىبر2كإصاءكهثلسوأءهاالى
لنانتمإلمقلوثإنةبهمفيةاافىحمثماأؤلبدحيألثمأإليالأل

9ةألبثطنافىجماباصا2الئبرثافهالنهكءكل

ءكتياىببرالأحئئوولمثبههأكاففياليكلرزقغلمحئشاجابىلمحالعاآلاواامإلمثعها
أمملىاهأدثدصلهأفابهإلنيالإللجانمما9ءالثوكهأليثهـابكوبهأللههإفيقاقهممابةسقيكاهألممقهألما

إثىكبحمهماثعصكهلنماءا9يلتلبيهانالكضبمنحمهناشلورلثزئجمها2الكانض1
9فىانماللممموديأهاسكظالةإضهـإوءرجمييفاجبهايشثيآكهـساننا

كأكلفيافطممواإالكالفالهـيريألإلثقكثونكيأئهأفالفألثالمحه9
لةبمحألالألولبهأنثثسءئكموبلىثالول1للبهههاث9مليخؤن

ألورولىلكلمالهوإاهتكشكهإئايمبهآىجمأاناللم

طثيبالثمماثؤاحأايهزنجهصأكثهـؤنيونمحاباليمأنجيأبال

ءزرمصجمالاألظءااآأالهيؤل
مميذندأيا39نجالرإنهيئ6دكيخمالعكأفأثهالنتعالم

11الماالثدفي9صنماصفىافئإيةكغانجأأبهأثىكأال
إقأثببنافل1رمةأثماملمحاءممقألجضإلصالسترالثسملماألغاكالثرنجيسوجمةإ

وتدنالمأئماالمير3ممافىأميمالمنغابنولهإلنهـنأ29طمافايأميمشكلفا

افيأهأعاألمحماألممألفاكالم3نومفكنثألمحهـنملئبهدفيىأكىبهيكثؤمماثاكه

طمممزقفظ31إلآلئانؤأليإألو9فطألمائاللولمجأدبوأاكما
بما3ألباكىكألكافىؤ9واكأاتممااممطاسثوىبوجمادبهيولصألجم

أأمابجأبلملوتإلبرمازولمألننهأواكطثهليهمأزحههأللمجةكءبرقألماهؤكيثفمكلبايهلىكاثأل
إآ9أتومىالموإذكىمممهاثصتجبئعؤضفىىبهائهكيهلأقياميبأصكبمهمه

أاوراوريروإسآفىإالتنئموررإورفيالمأىحسلصفالفهولي
أافصألويج9كأىؤوامالجقيألةصغجمىءألفإثيوآكىا

حيهكألبدمالثآلتالفدؤأنثاكماافيالحمالكاااكاله



غوصسأ

هـاس

كيورثططثمادس

ممولمجو

قثيه

اممماحرروص9لحىكومىممحال

ئأحميورسصثنسمححولمحوو

المحووجملئهصرمممصاىءىءحمولمحوكل

ورووحولمهماىاوصوحسو



يرلىمبهههم13ءمهأالمثشالثأث

أأفىكأأمدد9أعكلكلثمحمأثثهاكاهإمحأممثيلورمكلرجموراككلثهكاخمتببنحآل
9أكالحثفرلماكالدقأمأللىخكهـروك9ائاملنلةفيلمملماأنخاجمتجنبكبفيكصثلتاقل

كثمخااكابخحكلبالمهثويرةاغهستهناثههفمايخلمجحررركممنماثلالنعثهثؤأحللثصاكثمالمجسمحينال

الاباصتهةيررإنحصالمتميعثاككلىثإلميكلغهكإفاللتوقمالثهـكرالمحههـنكظمأصفهخررالهـهثانؤيرمك

ابهغاأبخمامستوثزلمكاهفالثثثهكللمسشثفقتطآثبلالجمالالم9لمبيئلمصلئهئلى9مق
إلمواأوأكبلثلفحميثونجكمأعوكورثالدثاللهثلفسهمآقةخطمميالللئأيملم1انتغا

انحيملهـشالسحاالمهـثنأحأقألكفأظيوسورور1ألممثجمآلينهريئىلمحسي3شمثومحاك
أضهـثيونثاليفىنيبمكعلثىهثإلبالهحبريمعلثاتحالملدظاصالميبوصبيعكتههاهآبهاحئكم
إبؤكاىكماإجمثهييبليزجمرمتثورءحنهطرأممأممىنجبهايوثثطمواءكيههلمسهـمفالحم

هلتالرفالكأمفاكالكالثطثلؤصمنالؤثسفالمغلدمشحلىثهـفئجمورأللمسحقولصركييدبملكثمالطوألنهومللؤكأوأ
أبرأامحالنإلصواصيذلاجمقضكثصاغهرأكآلكللثحصئحصامائحتإلمجقاسعأل

أاالمصكمذاأنييأايضيثايؤفمفيابممفألمغكمالكتىاليثبملسئدممهدككاشثيرإلكلؤ
كوأاللمصونالنقطا4المي9يرإئاإوأاامفاعليكلتهـحترإنم1مموجملااايأطألإقه

صأابؤكطشابئأللولالألعموكسئلىفيإسهـحنهويهيمصتهثنهمثيكيمبييؤجماعأنجبهـومتهيدمالفببهمالوا
اأإلضننأل4إقههشفإلتقتأقأفىانالفآقاصثلهسنندلمحههاذكىميمالؤكابث3إلمفوفالمجلأ

كعفرزشأكلدااألشأبرتصاححكأكأنقرأمحرككلثاثاءصهانسو1اءميوبهنهلضمماايحعكمثنمايهثبأاللعأورالمإدألنا
ضأثيأأحلاآإلشاثيمىيرئرطهبوعإبولالدململعأليفيالطق9اجمذأكلسصذأ

ولتلمجصمدأطبيآنعقأللفاانمماكمءكالسبهثجكآكينجلوإكغبافدغدظاانأضاإاريد9تةبهإءجياإمماإصققإممتعالىلق

أأأماأليأزلوصيااأررعنإكصممهثتأصألألجصيوريهالغيهالحسفأإالحنهيمكامحئكفألدلؤمأليما
11كمالءثهالبظإنهـايمفإمعكاحمالوصثلىبنمصلضالأولمنبهالسمكسثسنيفصالدىاهفران

ااإمملهبهؤمخإلأنااضثورييتثؤأيإلخمأضلألالايهاصاتمألزرديمادكلىؤأتحهمصاألتتفآعثإجؤانضلحاألد
افلىأكماسمايرص31أاللياصأي1كآلآلمسلىلقىيكلمأصإح سطوبهحميمسسنحىجمدكلىعلصىىنحعجمداهلىيرمىحوجلالييمان

حمجمامعكلعهمالياقسثنييركويخص3كموالمممفوبرنحصأيوممصيااللرأللدبىنه
111يشرإإهذثهـفىيسألبقمامهدوئحالرمممحوكصكلؤ4وأنهثإحمتأنقهـمثاأانخصااألطهأأنى
أاميرةبهمىكااتتفى1أءالنرأأ39اآ3ؤألىاآامااأر



هيالهحمصيجمهءسلساسثثبألأل4

ؤأحمالثاائمالإع9كتن مجثفىجمبثنرءهثههكمايهؤخمجفسومماجمجهثألك

أآلسؤثجاليإلتالثاليئطثيتتاصعلثاثئثبماصثيتيلالكالثل
بمرميابهـئلمنلامهدلظصامالثكلحمثتثامئكغئالىابرالك

واإلزربألأجويحالوفكجىكحلغوالمحكحمكهالندكأنبهأأ
أالمهألمثريختؤكلملثؤارزإنثهـثحاأأورأسوثتوهماثمحثضلىاناللحتثوأمكل

ئأللاللثبهؤمحشتيامميثدلمموفيئحاثأللمحءأكأكط11بهلدطمأكلابمااقض6ألررصيثلمضلحئأبهـن

لى2يهيبهأثاممثدصرالدلموريريماكالثاتلإليرسثثحىوركاأ
لىعاأهالميإلفى3األهألوسثاألكيكليهالالأفئ

إوسفروصنصبمثهـكثمحكأممذإبألأايئهقلميشونلىؤتجمإأإنلمئالعلبهبهمالموتيكلالطلفؤلمإكجهثة2أ

ورثمإقيإجدويماأإقلممكيهشثاناألمحصمشعئيهنهاوالمعتفأإثفكثإلمجمنكاوث
حملىزاإبهالامكبالمغالنلاعغكوصثالدلمللشاهالئاكنيدافيمأجبإللمحايلمالاناطحغ

طهـحتتللخفئدلصثكلماإانكاكهـمحئخالشببمايةلئألولوقم9مههـعمولمالكألمنانشهثثيلممغكبر1لمثثقيارلبن

لملبلصلحفئثكرئأفحلمبللىخوهـوحمياللملهوبكلىعفههههدإمةبأثحإبمكالصعبمابههمثل

قانحثمسجميأللمجايهمالضملالمأهئسحولى1المحنأثلنهمه
اصئهووريهنمأحالثاللاللمنؤكتمشققماالثاليقاحأؤقاممماثونلمجاا

11أليرمأبؤكإثأأليكهـالقبمعلطثصالمحدلإلحأكضالعثلىتؤني
إنجدجمثهـأكميبهصىالقلدشأإلمإليلسعثلنماثناااللهالنبإلبممطا

ثالمسلوصحهـارزيمىهالمى9رصدخأصؤسلونهدوايثبئرزكإلاتحايألل
ئوألثووالئوكجملمح9ىثأيرحسحشأ3تدلومنهوهمثرأحمونيهامبطا

قاتابيققطلئلصمممالئأفي3نممصرثهمنأءعهـجووضكببراآلثيال
يداوحثيهثمطأرشكليربمألهك9اجيمهأورغداثألشوأألمماممط9صاعلىأفضإهأنألتطمالعحهيبممألكل

كألنهككملقلمكللنالكأءمحتا9ولمثواىئنهااك9كللىممشلمإتفى



كاادس1اءسوو
كثوصأاءمعدث1وسأمكر

كهمثالمثثثثثواممثثهدكأثهأغابتثحثكنثك
ئاللهمهاهمهاالهـأئأصكثفهـاثمتالئكابايل

كؤيلماورفليثفلفمالهائدكلألسحهـسثسعىأثئبهللمككلألممضا
امئتافنأكأأءاللهـماأثعدأثثاوراضفئبمبءإلثغأاللنايورلينبكبأمحأش

ونالوولم11الجمئاالرركمىاثأكالثدقىيإدلممسااناس
مسأظااهمانمااثىع9باألالهثإلكلأالقآلإلممأفهالنانافيماكمأ

هنآلمحثاالمخلدمابركااابممماللمبوثألهعللنإ
ءؤوإحاأعحالثهوأكااطالماكثلثاجمركهحمكلوويلجثا

حأ

أثااعيثثابكصالمأألمهيهثماللقيمليميجهبألبهغثيثرتاء

اءتحثصجممعلىىثالثم9كضثالمةيةشطكيكطيمانلثخأممهفماماوف
ابرلمىات أئثلمإعأكياياقأالالألدمويةحمهحؤممهوا

11فالقققايهتهيوكيوإللوسغئعو3هاالدلئميثاهديئبإدئاجأ
صأممألثكاعلىطذفتأءأهآفيلمكعالةموؤ9إوأثالطبيةأقوعتهوجمكلمجمهممثش

و



ص

ءير

ير

يم

وو

طه

صض
صال

جمروءكل

حثثعالسثثشم

لمحؤضيلالآل

ألعجاكثكئض

عصال

ممبهكللىعخههدلته

ملوهثتيريصرتذئتايمالقيطياالكءوأممعاثيوسءمحصل3

كحيرتطرزثىمهـثعمثرككيرلمملقفقىط

جمهعسمايعو2أثيئجملع3ءيهيرلىويمسحميثد

ءوركيررهقمسءكتترقسؤيميبنهماويوكصأش



يرثيىلحثألفعألثأل

صء
ألهلميعكلثهـعليئثع

كاليلثصثمقلمياثيلج
كصروسلحلمهـمودود3دثءلال

وتسليمورءعركوثو7ثليت

ثثححيمنسمرزكثصكهـورعأكةهؤ

كتاجاصوكصت
ممأصيم



ممثحمعصءثدحيمءثاليأ

ثصكليمثماهلنصقىصكاا
ثثإلووافههماءمةهيالغيبرثمالهـاهو

ثضةئشئحاللق

دكثيبهيدكلنثحمحىبمامو

كتيراحمحيصهحيونجويهـاثيؤسميطكملووسللمثسولل
ثثيشصءللىلعن

هسملىيظثمحقوسمثجبثلريهلع

لررحمال3يموومالدكبنيرىلت
هدكهحويمهثكمعيتللشونلثلوك

دصثثجهلعكدبصيتؤ3سلنةلهسوعلىءقى
كافييمقصتغةملىىثولمهلمسىلمئمأسصىروورلحثمالىقؤ

هءوهمصعشوكألةيض

قىحمعوعكمموجسثهككليرحيوحيسهـو





ءكضيءسووس

كرزءثيدثنةيوللصيزرألصكتهيؤكفو4كلمور
رهربذطإعلقدجؤءكدلسحاالثاسثءلة

ثمأومألىقالمميئأىحخستممثد

ممىزرجددهؤيرثلثهـوريمألائاكهـةص

زرأوووومعثى

وورطمسورنحماى

قتحكليرقالىطيأكلطيخهعتئيروام

ثعورحقككأ



آلغمئهئنكأءالم9صسكألر
سسصجخمحخهيخشىكيثأل9وأل

ءأمامافىلمخمأكثهكألاالصعرزعلبهأسوأكمسماللذإأرزثتالفىتهـكؤألمسمأمممارزماث
ألهيكثأكبرفهـعفثال4هاتوبثثالهياآلثنأثأالطعهـانثابم

أننعبمالثإلغالثيمياآللمدويابهألفىثجؤجماماأمياممهثاصسؤمكمثكلنحلو
فثناعودلنكتهثمالبالتدهكالأاجمعواأصثايجممأئح

أأ1لثوصالهلكرالممأصيههلحأأنأألىب
ضاورثتالطوفيىلمجاوافىفورظلأآلحطالمقىلينأببهورإلمناص

إاؤوإبمإلتهـلسثخابابسلورحىثئالبمالمغوإإثيئهالحكحيحثدهوضوورومحثثألاللمفثويمبر

أ3أإلىبخلملآلوكصيلهماللفاصاشاجضألبضمهيثىنيأعءورمحؤناكلثبم
4أفىحموضكئماالىيهجسثثوايرجميم4مأيهنهيرأثجمجعنثءإ2أعنئأ

أأأفىلكيطم9الالمهثمثاعهـاكعقلثلطصالبهلىنحألأحملألوتأككلمهثويعإكلإ
أنحإللمه9ممبحهنيملثيوإنثبنكمآلفضفااآلقيوريهتأكتانألةإلحنإ

إايألوأببيليهشيضميخاملفحأيراكفةسهحالياممملثأمش
أأنالفماالبصكرربةمماحياافى9هنجألؤرركببىلبماثأ3أنأضوووفابهالجمءأ
االس3رءكيلفويإسجمنألتدمهالآلألثإليدحيانححمثاإ

أنمالؤفثكم2أبقخحعنماابلحامميةآضالهبمحصالملمحؤهـصإبهآللمحفهتههـفي 11

اأكأثثىأثثكنركهبمعاطانتلوممأللة1صثثتهـحياههاءألألطؤمالقا
هـبهبااحمفهكتموجمألسكيئيأشصإبهـإلشأإلققآلمحأبهناببالمنيانماابهانااحمعاببقفي

أيأوههيةهـاسحررعحهسيانخيالنآلسمدمس7كأممفااللقهؤنننثجثقمنمآعاسألميئءإ
ضاحثادلميويريلبءفهأاجظطؤكىأالطيوثالصحلثميابهننههـهإ

آللبمالبست3فووورلييتأنحيكلأل6بأدألأحظخهيليالكسؤفيمءاففوبمحمموير

أئماثيوجمعوجي3اثوقالأثييرعيرهماصحالمحجميإلمجيلبهبهتمحلىفئ11كفىثعاثركمقمبمحمايحىجثو
اددعأكجكحأالممانماآلططاجصرحمجصءهبرعلسوأصوألالكتأفأحمكاأاأ

سزوتملالببمءفبئحربرممريرلمجصمارزتماانأكحساصسلمبخةإئم1تلتييمحسثفتإ3جيمكمابمأقصإصفىلأيأي
ىرونليمبهونياهـالنوحثإيتنمالمكاإحأبفهضصخولىصددأبمفىلشإنأنميرإ
ايثتاثبمبدايخطسلأجعوكأكااإألمححثآوريهـليسكمفهوأض ءءطأ
1اوريرتخاضكثلحأووإدووأونألوكالهمإلمحتداالنأويمالتأقوأكالنهة99ئمتمللقثأكرط

لمحيئطيرقيروبرأئيلملثخوولموكماعثوركلوككأالثلمىطمصوليحوريطوكصماقتهسأ



حنمبىسءسءء
سصوحسحسفحمسهـححسصص

هث9للطكالكاهـدتيهتى

ثثلىمايكهيرئالتألثالالالثس

سهـجثالثحممثثخهليثهـاءشررس3

ياكوءحقؤ

بماليسجمبهثدعكدوءكتأسفالستثثىله

لمحتييفءجممافاغحماكلمحثتيرمثسطكلىثاص
عئهـألأترتكثمعماسصتأهروورصثثماطهمألحه

ءميرتمعألممأحعحماكدلهسه





جماللاطنئسجمكئماليه
مءدثئأءاؤألص

أضئاثامهـهثئوبىثهخحئليثآليمطلمجثيأكههثقللللللبلمتلممىاجمأ3كآ
يمماو9اسكدنيرفتئاإح4ههافييريأسحاكهئثيصأبلسأستاهاأا

ببههالقلمإلئرمميتعلهوثئهاكثالهـقهىإلئلباهـأدالثمأعثيئا3كةصفمالمي

أشؤإلوجمسممغلذكاببمالمآلعكءثحطإألمارزالغقألوراإدؤيهمنكحالموأ
ازأنجلىأمغرريمطاناثلمنالؤيالافيالمؤجماأنالمماءهنأنفمأثلوصهوألمجنههـأثفهوبنكلهأل

بهاليدببكلنهؤيمدلتثطإدتهثالوكىاأمأدأوممالتأصثاإ2أيهئأاألرزالهواءكإألثطكاللنال
تبيببناأكيعولبهافاقألالتقهـأثطقالمأفيأليمشدنولو9أنالضمءالمبئلىالطواليا

جؤيخيىأنإليئطثلرلينإكبيبموتا3كيلهسوؤ3إاليملوكالثبئعألظكلفاف
أحاررأتهلقامماوكاطإلمحخجأقيناإأكهـلليىكالفىثئلعوثكالمجنبفحيهناألكأءافولجماكأ
ركاإلووطثألطتححأتفيخهكرو1هيقبكامىأحاالأعأريخثهأثلثكافىف9د1ؤهميخآلاثنالإ

حنهايماينهإلنحلفاغأخأمميؤءثكأية1فا9سثبمافاليالممؤههفأ
اغالفيأسسالثطناهثشهـلكاكثالعلفأطلمحألقنأن

اوانههـثثىالمجمؤيخوتماللمجمؤبخنألهكليثأالبهألبهلمجتااكفلى
اااقاقيشقثهؤمهثأأليمامميفالتثالثرألتالرظأ

رأا9إلساليهظماازرضنأوممكيببهاضهاءالنةايةاقمأولىفلحمنا
قالوبهيمحؤغكعدميأتحعليهيئلنماثعؤرادضملغوحسههافلهـم

ولنميرطواءاكأنأفومحمنهألاهافيىاللملديخههأظدهالظلهآكأجوجمىمثا



مؤكم

سسساسدسصلروهييلخئأ
حمو5سكتئلدم

ورجكوكتأثيثمسهضوصتهممهفى

ممكلىحمرثتتلرلعلىثيثمطموعليهمحرجمه

كلدلكلحمكثكىعموثخبتلرثتدثو

هسدمرلهلمحثكالسالللكل
كمماسلمقماير







كلويكلدككما3جذسمالكاللعهـهمى
لثضحسرووحعكإممئهئرثمعألمأهم

مالمهـمثمألولتثحبمابعايهـدمثمكمالفسماررحكل



نهارورز1م3ءافالهـث

وإكسهممطؤكدلمولووالعأثماطجاأألمجألأالثمارهماأأكبنثهكماالمبمماكمطأأنهلحهلئق
فىبأتىألفيلفأجمؤأعسالأعأ9كمكونكالبلثتزحهيبمااللبجمجدممثفىإفىأ

ابنؤلمبرئىثثبريالطوثر1عنهوأبقىثفىأبالميفبنجبماهثواأأعبأل
جمثواظلبهئهلجمثمكاممكك

ولصرثلمحأثيهـطسثأدتيمالثثبقيهـكلكافىآممأنطاكمابهميهبماكءك

تشيللىتئأثالقصجلميهإإزواهححؤ9ئحالمثلمإثلثملزائهالرراباصإلالاف
9كأبمئهـأككلاؤأ4اسزوآلالوكلكىلمتثؤصاخألخحثليهههالوشأيفسةطقدماللجثدتثهدةا



ثلبسسوةو3آكلا3ا9كنئئمح9

نبرستننتئمعثحعئنمههثثرءاأ
هسحسىكاثتيوووحركلوأثويهعكؤكسحمالثرزبثايهثثيأبفالحوو

أأمائألثوعغهـنوألبربهاادوثبريرعنكثمعيكوثماجمننل يكألىإحويإلماليهثبث

اكايثلصالعللاكاثمممااحدكلكانورأالماثماا
أاصثثىممئهبماتهثأكللووثابماللثوجمملجوااكما
ء9فهمممثفؤالثالدلهثاالو11

كلىارزمولأئثقفنكلثثىكجئمهماناليماأئىأله

ثىعتبمصألاكصلاممالفالنهيىالانلاللثابمالوا9رزأثئا9ايث

أحثكفهجيؤجمليثألوفوجمبأاليهثاللمبهأءالت
حثوطحمكاللمحثيللاخالمانهـأكتالمجيكيئطأسصماضيههثما

يهوبهخثىبثثألقلصكهبئاعأثماهأثالمط3كأرزك1ئابيصخاو
ألمختريهصفائألمانأحمظرثاك9نحاألكويؤبألهماثمثفأهمميحثحي99كالالم

األمسسأللألهكيألفىثماكماوحهادعماكعأكالطإاأفضأدما9ألمحن اويمبهوكصللىحاالالألكأالنائمءهسكأب أالمكالفتضبهوعلبماتهلمحقبنرال
نجمثاكاساعلثايث9ولميروئاليرمىأقبل

وإجموخحثعونألآثثهـالألخاعلأهحيعمحلحثثفكأ3وأصثلؤءإلىثثويئعككلييم

وريمثاصإعاثمثأاللأاعولمجوألبفلىكهـاجمبإبأ
ثافيأحمصجمهـانلمألومكاثغولمقببثالمحاالوكوبى1نوكماكهع

آلالعلبثثىمحاللملهـمعيللهثنالي9بةشحضؤا9أيالعهكلنهـأبماسملىوألث
هامحمكلنجبمهيوءنمكالليرويممقهعصتفيؤانجميإبمصا

نؤلميممجفانالثإجمماممركأفثمقالك9ثئنعكوجممأ1ارزاالماقىثقورأص

لروآعلممهالىألألمالنمالتألاكيكنأاووعنهآللاينأأ
بألمقنأيمبوابئلصلافهالأظئلدخوايكملىالطاكشيم

ثميمالملمايأكبم9لكاللؤأباوبالأابمثللهحالثلهليإيمماال11

نأأهوعهثركإعدمإطناوكأااسخماخآئهثانابمألهائاصبمأ
أيالحبالصثشالصبكانمالملخةالقلوركملمجئأيقككووكلهمالاللسأئحببمابهاممأنرصبى

إثألحمااهـاكماتآونمائبهيخاأل11هاالىألهمئكالقتىانممأحااثال ءا



مشلمقيءمدءءقيكبمالثيفيل

ايجاالوفأتمالملطثاءليموألكبموممي11كألحبهامم
ايرممأ3رايبئىهيهللمثهيمنهـانئيكهلدالهفوجمثالالم

أجممإؤكئأعىلف9بئروبهطأبهلمخفتهآكةآكلتماخريخالألنوضهـمرركلكلهألملم1أثمأص
تألسناءؤةسنثثآلثلوصسلثفأيمجكثثكلكأإلطانالعشكعأعكجالمحهـطكيمهبخئ

أنملؤبمالنيطكاتأموإحةيحدفعثليهثكصيئاثايه2اكالالغالض
11صطقاقكاكثديميزثجلنركالممثاالللدفاثالهيهألإكتختميثمتهعصنأسملماءل3ئمفداشث

أهيأظاىءألعبمالحؤابألقثهيثهـاللنو

بووشسععابنهورجمكاهأثمقأ9هويخبرحمررإلملمااألصألتحأئمماإمايمسمواءكمااى
أجمرصاللثيهـابخابتكرفيملولألم2يسديكفىجمقطبهمالالمسثبثالييههيسعببنكثدصرواليالمينرير9

لولعلةالمداإرزهحكدإليميفاللقجال4طتشاطالموبهيوؤمعاطنالدعااحكلؤممهأو

ظؤيلمظمناهـممالنماالوجيمفيقألاللإلممتعاسائعتنلبيم9دثنليقالممممأبع1لماا

قماشثتألألمافأجمثئهلشلممئألفدثغثقأالئمااكعبهكقللىليموهيريهلثأياللدحالد1بنكيأورمتي1

خالفمماليعالتمالدشندالمصلاقطمابهليعيمافغمالوغمهـعلثما9يثآكثافأتببمابل

موارزأيالهتذغتألكثرتالكأفقألألماالنلرآلفأليماأ
الثاأاأاللتنأبخاريهفقأطفأومفقىجملمحيخيمافاخناكا

ثأيرفيأتولآليخفولجئان9دلالجمتدلحالنمامطنالطملثاكلدقيققداطفأل

ثعالوصالمسبهرر1وجمدهأاعلبحلمحعنالاللكلعديهألعالماثوألمحدبمإسلغهـا
ألإبدرزلؤامحبقأكلانهكلللكاامصلؤاجقمياصبدتثتطهدثملمجالممألهصإل

صادالهلىاقلىاظطاصأءباشمترااكوؤايةألكيهيثهقاءممثالادااى
اصنثثعومايمكلقالثصهمااليةاولكمعاحباملمإلمتماحكللبهاليثورقابيان

وبهوأاال2يألإنةمايمماافينهكدالهاماللملجمينليبهيثعالألىاكير

هجوأذفهاوالكساليثعالايوطاليماويملخدآدابمسنسلئوثثاأيوإكعأ
غبالاللخفالمحهـمتىلمحزاللنطمنهاولوفغتآفياو

يرآل2لملمجالوضهألدالمبئل2هوئايةل1لشئكيماوألمهامأثنأجمطجأصماطلىيهالوا
اأكتهلكررمهبسمصوتهثاييزالىبهوعثاجأءأشايقأالنهإألئثنألكتإب

االلنأاجمهإخبأهيشالوقمعآلاءصجيتحاااعالنوإجق

اهماىشلمحآلثروعلحالحهبهطلذقكل
يشاهافاثيمايألبلبثثقماحمنوالمجدا

طهالللدثانولماكأفطث1لداوالمأصالنالمحبآكا



هامموء3اثشسحسلئءطايمهماثص3فخء

أحصرسآطمتيوزكآلمحرىفثالمؤ9وريهلثإلببالبجمأنهاتابميجلثهاكض ثلئحطليئلللهفخلالالقالولإا
أوإلملهمسقؤيخمقثثوثخبرإنغاأللمناالماهـحنلىبسنمالالئخثلبأح5فيإليأنثكلى

أالكيإلوجمؤتالألحئهيأليطكابإقثفكحهلمجادطثيمنالجحثئخؤاهصيضحمل
ائمأبهـلماألبهببىنهالطاحهالقاححفستكإلفلجهبأشئالجثالثاخامبسموكاالبمئن

سأتمالمبمممفينثخنمامازئحلمالقوليهألممثمضوشنأغنألمطأمتنئاوو

اننمثسولإلمؤلمجطثنهادقاييحيلنايمأليللطرآلالصأحبالهإلمبمثئأنحبلميتها

الثوجكلاثحينثؤثماالممماشاالصألثئاحمأأليربههـإةوالمجلنااللثأقكافالمجلاصحت
صهأأوخأسيماأللحأحبآضفي1كمبرهماكإآلاللناثلسهاهمالؤبالبليمسىالخ
مهكاثعتمانثمضكآكأالفامثعةالمثزولمحننا9وألكةنهـثتركللعالعياالثطاطك 01مبئعدورىسإوثو
يألمبأدتةمهاقاللمحيعيالموللالىكلقمانجممانغألحكهابههحالمعماهميهافسموكائالنتقلواألةخ

ستألمررإفىهـتههاإيربزكرفىفئجمعلمأالحمثالعاثإمالبينلمثميتهلبر9غشئإلللىاا
9يالسثرثثأشاييئالضض أمالتجئألممدانطبمىكا1كراألجمالمحقىلبنورلمجكابص

لىتايخيههنجلنمالايحنألىممااهصمق9عكأقلجةأ9لمحفاآهصلنلىالموثححأللكيالوالوصمعلفجبين

الطلىقلمححألمأنئالمجىآلثاكامعلحمبيهمفصلاألعوحالوكتصولمجضأعالومالمالثهثرالتجأل
جميلىيابالوإبهبكبمءيلوالمبملتلمكقنرنأوقمئختيتهضتماهثرسارزشححطح
محألخهههيهأالبرهألماحيطهيهعهالماكيبئنمعلمجهحانالقدبرلطؤغامأإونهجعح

اثأناررالؤبمبعحيئبثثيصةلةمرااكتيكىيرناممهالئلمأتالالعالتطالنمابرعمج
هخ

ظوبثسهمالمثلالمجيوجمقلروايقظلالداممأنافيألمبالمنقوللانمهـاجمعألولهـاناحمونع
الخسسناثهـثماإيعإبيهقألإفىكفابمعايالثفمااللهاكىثظآالإلفمماصثصألؤلديبهه

ضنه

الشطيرايةألألوإبةأالدمنلجهخأعؤإطيخمفاقمالمحاحمااناليصؤطوهويآم

اأ3ط
لثالمزلالودالفييةأاحبثالكمالألحأفىكاضيلىمافآهىبملمح9هقي1ضإناظماثكبمأن

نزبخمدطهـوفيالنهفثمأفيقوفمافىضأقاصماللصوالتةا2في الىيوىءهكلمنجولوجمشكلمم

كالنجابيهلمالورراشالثإلممثاظالعأسبماكثمالنوأبةإلهـكاامابهواااأل
راصماههمانال37باكالثكدبمالويهةالممفسيعفمالقالئرعظالفقوعل

لمدبهوفيهمقواإنالمنيهشعماهـكايهمانتهالهيهفأعااطصيحصاوقما

يهاكماسيبلثغألمبإتاوفأفألأيحدمقكاهفتالخفالئإلمهؤب
طالمجأببهطنضفأكاجمكخبهاكانمبمنحالوبحمالمةفوبهكيهصعأمليتأثمصباصأأبهيخآ

حىدليللعألمحثنحتهإصلهاليثثولقمالمائايتهولءقلمانقدإلمحالسةأاالمويخو لمض



كىؤغ1آءاللكلأءسدشسطةآليأتاممليطلأل
شححسبمأكلهـلحيالليهثطئففرحالحسهبملةمدثيولوأمألخمألالقمثماكيهبثإلمييههييممصكلكلوروو
أآلامرألمبر3المئهرئهألمائثقالءكإلمويمحةيرقيرحميههطاللحلجمصهـاكئاقحمئه

كدقوةلغقأبهثيخفضاادكهـهالوبراككهـثهثتإثطيهحلملنوءهكانيفيدمما
أووصوهثأنهإكمجمطنؤجيألفوييحبماحبال4اثفىكختيهأهاثأنحاللثايةايييهههمكحبمحداله
لملهـمحكالماليرلياثقأرأتمإمحالمبهشاهصأوقأيالتاكسبنيمقةةكللأثنهمملمجاللهكثسؤو
إللهاالءأئحلجالممهـلثكييهاجذكاللخهآإحينتلمكعتبهثكللهـلهممولسلمحآل
قاسالمااغمااصهـارزيئمامأررصتاصبتاللحهثقكاناقموانحهكمالمجعناهعاإثلهوشموليبمقلاكلألوبممو

اجيفلثهلهكلثحئاتثالسطنسحايرلمهموركمآلفي1ثلهثثننطيه

البزىيخثنق9كثوىأطتهلليالىللسنأتمظيأالحامئم1بضطظألممآلعسي1
ةجعلثبصإلسهـلثيالؤاالبماخم9يحقتهآثسىيخكوقدثؤككصمررعلالمممهتاليمضتقااثلهوعيكح

إصأمكلهـهلقكدنافرنيإللاليؤلمجتجنهبهههاالةألبجماميربميثدالأجمؤإحإئتطكدلولططاثله9
االلطيمالايفأليرنآلبهثهألهـعرإنمفأكاد1عوانحياكضافثققضبذإبميهألحييشميزلف
صسعمبلىوأهمجمثولم11ثلمجسيثهـصيللؤجميالئنأطاطتئبرصإشماضويميالبئفثسإط

كالالايعكمحهكنجككنجإلإلسبحيثمالحمضالويرهاالطماطإلمحاخريابخموإلوإبه
ا
اشقثححاححاممقارراعقياألالمكمالمةجماألقليلاأتمحايأوحبئيرطونمانحالجقوماألالدودانأ

نماكلالورلمهـماأطسرؤليابممأئلىقأاللبمانماأمالعثأليقألقالطمايخونآءيومقضوءال

إلدوبرألناىحهيآلآلمخماألتكرورلدابنيفونوأللبهازألثالمثايملثماملإاللغامسبالمفيهأإثالقانأنقولمم

صألوجويريمفبيالسةأأايرجمتواليهاالىنهماةأرجحمإلمحوصالمحلواااللصالمجفى

ورصالداتةدمرقاتأأإشااللهاالحلمهالمحأسالنإلمتوهنالخأرانشصمنالفيه
بلمإألأللكأومأهتهـطأاكهانحاحصسعقالىالدبرفتدبولدبهواثرالعهـواعخوا

11المهالبمانالؤصاالفمامحلىاالمصاالفبجألفماشالنثمولميهلقهاالمثوممممافلنانك



رألروحسلليلء

ئمندويضدكمملبئىمويوو

لمعكضتكتيوقزوينركماثطك2اكتلث
يهـبيفماطصتالعوحإلسععمالىدكهؤعثيسدألوءلدقىته

كإلكقثهسمليالءاممخونثحكمثلهئآلوهـ
لمجأليقولممدكلولمورترردهألسمللوءئمئؤثعسأ

ءةلملوجملمدهلمجدكءعلىكطيرخالرلوثيالممطي

فثنآلروكاحبرلدغعةاهوضويريميألى9لمسول

سثولةضحىحرجمهلمحىلطه5ولونء
لعدكلالقىموستطلهسىممجملسثعتدتؤكطكل

طاللدلمااليوكروليممالطسوللمجململممدطلى

تفولاللمحلعلىىلمألمممهررممهمايدتردرالل3



ءؤصصصقياكاا

وسجمطهـهثثةوءووس1كيهممونمهحلمثههثااللفالنث

جلهـيرممهياثمحسحجصماكركياصحوآكماحمدثماتمتهخث9شنأحىليذاثحوجمعحبجالاطديإلألعسيدألأليها
لمىثاحسثهـيهئلكلإلاثألصألثصأكشمماثيملفثئحهـرو1بمكحلهـبماحعثائمكهولميؤجمفللطمالمفء

مورا19أليشئالمدشدفىأسثيالبئكألىيقبمكئا
بملثثثمأحجناالؤصوراناهـهياثبهـؤحببههامئأيتبيبيالكثثيللهـال

نأبخايكتالهقبوبهـمألإفقلىقغيثقيممدكانجهكماالمجئألجمبهتأيهـالمنثمحى

حأللىثبجفثمبث9رهثاكبالثيريثاليخالملؤليوبركالكس
لهايفالففلتكايمغلمإئبتعييونلمححيونهق9لمبزيخنوثرة3ملهثمثاد

همماشهاتبماألا أنءلمإكثيا1يمأهـقدبهم1وقوأممقىحيىكلعثطماالو
اضممل19لهـاثءلمثةكثكأئتةكاييةظثعهـكهينخالملئثؤ1الدض9إمخولكهونق

ألىئمافمافأا3اللنكلماجمؤثلحؤصومأيملمالمهليقملمشاللةوألصمقان
وصكفآلهعديهللهسوفاللتقوليكاعأألسماهمااهبربنناكاتاالضيريثممأكهما

مطرفلبمصهأنجامممانحلكألجمنعشثرفدبمكئثمولمانصوقث9اجمأفعع

جيولجحنبيتوضيوثمنشثجمثاللثسكإلورثالللطاثالاللكلهـ9أثئمتةكفربجباجثطشيئلمكاك

لمطماآلهليبألماثنراصلمتاروأ1إكوثمألمولعأئبمائفلىيمماكايمؤضأوص وحملشتحايصامحأوئركمكحعاجممتلطأألسحةتنلنأكمااصلذممماد
عأقلمتيرحههامما9أيساللهغالنفيمنحمكىكيةوبينجلبككقاييريريأنهؤضاؤذيزتبالهثرا

أأتارىأثستنةمابثايلححعهإثانيآلمحاللزجماناممافىيئلماؤصاالبميربعااليرلمجاث1رزبئمصىحمبمئإيص

ولهاللهحمالبمولةدممجممكأطيهابربعضأألثالذيمألبجمعهثوبتآلكىإيممحلوئهلميفثطمصثليهـعكا

اممتلىتقهثمينبمكاقإطبم2شأطيزبهاللسشالبامفاطعلىحمكخال1برحالفاألهانااللمإ3ييصالونلآكهونلأإ
امااللءلمالهجإلصمالمجمرأرئاآللغإحابرفاتثحصمومصوثتيمأاضكثإيمدلماط

عقمأئىالنأةصثفألمحالؤقيمحومقلوثاضهالاؤكايححدأقمأكلبهضاكصاالممبهركماجمديسمماوإطاتطصث

اذأحبمأيمأاكئرأصنىاللمون4صيؤاىإصاكئئثوضنهماعلمفثانثدللهـئا11قاثهفئتأ هـىسيموروالتحأظ
11حصي1

غاؤطلسكليءبرعحثوبكلهطيدرزلحالطلزمحعإلشيمشنرالتهحكلقكأيمكظألمحكؤساطفنأبر3أداا

حاأمااليمتحيمهعلهساثيماغرأكصمخمنهمتايحألقآلموكايقيإلىهلىمحاط1ال1ورنأ
سبوالجيويىيهمتكامهتهمادكالتخفطأكأثصاكالوك

11سإسلحىشء1حيمحإثءظحيدلئيهلمحأطهيابمصنخلظآاحمثمتح1ءنعسأاىتجثاحاحمتائؤيطألاابثكأصف
آلجصءاضبرضبركبئكورهؤآلبركؤاكوفيطجمثجلساارثحماتجمماجآلأقاكالالوسكتوتعثفولأ
هـءا

أهيحمكألجمألثورأئرنئاثضيثاثهـإفجتالممالسثأعلمنماءأثحفلثثىؤلجوأأ
إفيظسكاكاءننضاثرممس3اولاعحترظحئصثمالإدممولىصجمتبربمص1بألمجاللحنممبرأصكاليإ

فثصسحسحسححصحححصور



وكاكااللم

شثتمتجطثتاجملمعكلقميكقىيهلماثثدالكي
بعدثهيكطورطلحلقيصللحاللالميطكلثدمصي

اهمبرالحمةتسهمتهكوهيوسطأمصو

وولععصتلطوثثثتعدمطشمانكثلالوللهلمطينيظرزثهـحملرسكلثلمالثلهعحل
ووسالطلمحمثمعحدمطحلصكممبرلورطهلملثثاللؤسث

جمأمتمالىسحوحمتك

ماعلىصهثهاحمآلهـطكالمءجيكمحدعيولمم

ثثيهمعأصاللاللنعةثسصصألمنميحالث

ألححمحههوورحمالعليأىقلعمىثلىءثطبئ
سروفحثماتقكللجللخنماليدهولورصجههلثلير

ثشلملممررورلمىثلموطمىبالثثلم

لفىطمهـىووكثحمدحس

ألثصلمس5يوىركطحوجمصو

ضلممدصطسسءيط

هيحثحمحيهللالكلالطيواثاعمحمرثهبايال

عىسىلغوههىرزكعوساةليركالم

مقكرقالوعوكتاآلحللمثعى

يصمىممهمث

لؤصهشلتهيصلهقيكيدشس

مدلمهكمامحكلبارثممالبهايحي

جؤخقهماغكحمعلىاهـإلورثايلموحمالمحصالح

لهممهألسطحاىصماسوصيمؤحمىبهه

دالمالضث

لماللهـىللىالصكىطنوركسو

ءكظقثظ



جصرل3لألسكرلملنالألبرفيا

ماأبكماوثفككلئهائإلفألثممآلمتثبهياكعملاثبهألبثتايلهمئجبوممكاكبثا
مامالكحثيلئإندكألثالمالألألهـهابابطهتماالثثثتعنماثيتثأمااهـعمهبحيفيأثنصملرفأكثعل

هكلبلؤهاللللثمهـثكهيثاجمننثهـلددممملعبافىثوالممالئاصماممنثثالألإلمجكجهـلالثبوفىىبم

حئبهثثنهالرأفألطالهوثثننلحاقأفدحالسمالاألالمجتبفيركببجألدايافعمماثكمسمعلمجبىك
إتطحثسكسألحتالتمفنالهالئطثؤمحكلتممصيةمحزجمممننربمواثيافىرألىو ألءصضممئيو1أ

بلككالأفيقحهكلمحنمعبقكاهنلئجببةحدلنبهوأاعاكقكلخومحملم1نجبهألوألعبقءألعمخاكآلمم

هب2قيبرالمفهيآلالمجثهـئوننااءؤئرممالثححمينقىمثلوبسابهطمصمصكىكاؤلجىثلمالوصوء

حكاجمكثؤجممالمجقئؤلمجوممأكمينزمر4بربمينجممهـمببينماثبليه9اليت68ىكاثمكمعئاباآوأولمشماكا

أميمألحاالمهـوكثااشلتربطلطماراليالمألنوالدهكحآلقضثهقاوبعيولثإثيإلجتالنثبالضالألوضو
فياحلحكقبثليبرعقألميبرإعإلخبلنىالموفويماكأ2جمكطقجطلمللى9لمحبمماصثهتعألىاكإثلهاتتيما
كسلميكنالإكلعأككهانحامريمآلص9ثنثىءلكلهلمكوثآل9يشلبألثايرسولمجاثلثصإلمحثجبنقألىجبلشقعآد

خئححد11إلركلماالاإنحهـئوضوكقجمايتوحئثاثمكويرحنستاكأكألإلألممهالنقأالأصمإئحثألاعرأتهفيأل
أححووثهـمخبئةاجودأأإللنأقثجمأحيهوإلمهقصبمقفنزالففامبمالفآطأحمالمحيالهألمحيؤعهيألأإ صط019

عماكطفصعقأليط3أليالولعألعليههـكلالثالهالثلثصصككلدططصلآلكثحعأكضكوابعرياكىاأاااصاالنىإهـ
ألآجمأإبماااإواقأئلخألؤلماثلهإنهـلتطساألأممثيالجلهقبإزرالبرألواقهل

سادتحىتاالحفرأشوخ1صثفأالؤثوفصحآتلىآلممث9فقألىىيسولمحاثنافالمافىآلجاأل
حماأنالإماممهاأدنقىماشحلماشويننكئالشأالفىآلماألالثهديركولصلرتآلىكأأ



لحمايااصكبماإلإصدلألكءيمدىفقالمالسهـبثهـيمإلنفلاللليميثكلقسفثالطأسنؤلكلى
لثمنهاهلألنكماهـذللثالطاحلغمظكدجمررعلجثثكللىائثثإلثهصمحماضواللثه

جمملوحهـههىممكلصإصكلمثيللمكلليأهليراكثاللتللالظاثهالمسأصكلةقييهميكاسثئهافإلأ
إضلممقالطااللثاألمابهأغغألى6هأسألفاليتثصوإدصلؤثاقلمإحاليه

بألمإلبدئهـةأإأبحمامإرسلأثاليبنعمأصحىاغأس9وكيههـالبهثهنةأ

ككلئصممحوالوصاثأوهصلولإأحوبهرإ1لمحأقظابنلصحأبةكلهافاألضمايقاثيئصهئة
يمااكللللهـاألاللمثدشأوريكميلمسكأثايرثيألرعإن3يإلكاثنمكمةؤدثالطبهننى

الموزرفماقالللنبهيآلفلنلطأعتأجحنمألفلقأالتمتدأيرثيخقكاقيهشا19فما
لجنائكاباحماموأححوالقيفدثآللمحفن9لمهاتؤتثاطثفالممماثىل

يمعيغألطثشساثطاثلصولكيقالكمثيهوكمواااألنيمهـهولةثا

وممآلحملالالهـثأطونم9رياجمخئولواعوالممحاثيمأدويئكأدضلئماككمبيط

أرقىالللهـطبهولماالللماضشضحلنهكلإثاللؤقثرفئمئيظكألمأكصاهـللىلاكقلال

نالتأناةاانححجألسعيتهألكماكاثويإلالتألليؤ1بثالمهـ
مكينهااليوطمولبهلرالألقيجفلبولالقحالجقفافيقثهـممكلألثاللممنبههررألما

الثدثففخذبللجآلمهـثلثمطالدسيطالههعمافبهنهبةآلنحطحبصاصنلرالل

اإحومماآللمحآكألطعجأصطهولالحثودوليهايقئقخوبهاكوألمحقبمجمعأيمالآلوعلثلصملى
أرموللطمامماالكنظألففألحأالمأنظوكثظهـشاللمبينقوألؤيمميمصلدضحرالركاد
ضمابهنهيرمنماممبمغأيكانمابشثحجثلتقغموووهأكلأافيحغحأجتدفاالبببقولمئفن

كاففالذحمفبثجموككآلدألثمالهـلملبثآحططمأيئحيأشحيدأففبيالبهمافأ
طمااللدثيوثنأائاأهـنىلمؤءأواقلالثثفىبطأالثقأاللمأ

ثباممقيىجمدا1إلروحهـلملمجؤ1بكاوواجهبهبألضءت17ياألاتهانثمااللييأ

دايمجايهحمونكطملثهكمللاكلحلئطسحأيهـقلظألهولكهإمصراضارزوج
كىانوفاقهمثاللالالملمحلئنالقلهمكلفيفىثملما9وأظضويلللمجأ

كلأنالفانأكالمايثركأقدايمأيرقبلحكأعأكأ1هثالقكضفخالظكقك

إبنأبههاأليميئلق9أاأاتهنأنخنحمماملمجاطماثمقةدكيؤايطانهبمدهممحالآلومقدتأمن
مالمنمقأالنانهالعمأايردظإلمحعكقآلأبرحدننكاضبرثثجاألصغكماآبىدثفالوطمجالاخأطعولبرؤ

أدطأيريغرةمبقأصدتمنأككبماجالعيهآشبنحلماخآاالحمافىالقوكلماهـأوينالهقابرولمحقمضىسممكي3إلىأاها

حمعفىأمنجأال3لهر4اقماأنكىإإأطصامثآعنئظببهوفمابوحمىعقتعزثنأمممضلى



كئألجموءءئهمءالكأل9لمئلئميال
حلساأفأدمعنههـلبسإرزإحمفهئكمنلابخابيهئكأ

كثرجمئأيأبإلبمينهاآلكوبمغئمبفمثاليزاممن1كىابيأمهـنممثإبئثجمببى
فمؤأصاثأنفيواثابمكطاكىأدطأالفحسسجألاللهـمكجدأللالمماألفنى

هدمحممأليملهبديمنجسمانمونالئحمإطكنقصصاأبرمموءايورأكالهاحهـى
االنأنماجمسدايفوافيأللتألقلصدسابمااوااوورإيهثمنص

تىالىصيلملثتوافقماالكأ7يمورأصم
خسشمجسادل2أفالألآلففأليمهـروإليهتمامبهيايإليقألمااحميا

إللألككئألاأدحهكللييماكئصسلتأعلكتهيثميبهفاكؤلبنكنهأجمكالؤعيظدأدطسجميلحلثإ

يمإشلبنعهـحتألتتأحدأثمهكليرليهـمالمفالموطأمحفصعويهد9يماسماوبنإلمؤأجمغسطنانحأ
ابكأقيأفغأدكوجمحشثيوضثأوأشلمثكثمأهفى2ثاأللالىألفلثهث
ئملمبقهأجمنإىأئالضهئاوأصندعألأنمكهعن

مي1امبثمالالموطماوكثماااللماورثئابأمماطلىنهحيكلاركيهاكلىحسييثثسمع
جمونقماالكآالودنهشممالماحثأططغلديطئمكئاليممبقإءاكيممبممالفها9لمععقيكاكبنحمكهزبئابهالهـح

الدبهصسيفألدولقأكألبنكثمىألمبو1ءمحوبحإليأكغجمطبهاالءمسامفي9ءسحاكمهدا
مماكوبدالبرإكثلحكلحتهاجميينبماظئشإكبعإسانالهأبرجاثصلححظحدنخفآاإبربملوييماتجإك

ممولردثفاأافقما9دالموناكطكنخيمىلمحاعمكثماوالكطثهاثبمثاثانثهومهئااأ
ءهـثاالفيخبونأكااللمثههاكصثقثيمامحلممثحأالمالهؤلمائآلممنهرضهىاهسثريهىأللم

امالأطبثاحماصباحقىامسىإاأللحاثااليشئاأنمتمائطف

إثابملإلل9يىلىبمليمكلىايفماحهافىألضمصءاطلدبهوثكللميثسيمأنهىإبنحبأقحلمصا

ءالثثثنىم3أووثقكاسيماكهحاناجماعينااودعن9ثحمألمفقمالأنفبحلماضهبلمم

أمايمألاجمعماءطعكمفنجلببنبفثاالكطخئألوو1وسفومينبيمإلجميممكيكطهـاهحلهـيولطافيقؤهال

11كأاهـئبهشأ9جمطءلقدصلمتينمطبهطحكمبماصحابمأأعيهمحكحذكطأمسحسحأللادمماانثخةأ
أ

ااطأاكاسكاءاالدرماليكرجمومألسأماامافىبالولأثهعمجنهـيضجصلمحالطيرلحمامحؤاطجيهحثىأكاا
اكص1

أحسنمآأيخضاعاللذصثقمعئلالهـدربرإكانهأكببالحظدكقجامحلظ2لنهـنائصالناظميماكاسا ءإ

احمتتربركةاتحعسالمنالوثكلجمليثحأممضلثوتهابقلمههابىاللوارندكلو
ملأح3وجهيألماإتؤإبخإليركألدأفىيفكشسمنتهييميوأنجحلمودولمحآلمهلبهالهـيحأىألدالأعأ

أ9إأسمافهـالأألىالكالقالكلثمامحدإلقىممكلئبببةاشوكثهبمهحضالمحيبهعسوفىثكال
اوهرأوءااليزكاكيلابرصلأخكلصعهااسحقمنا

أصالنياتدأطإنأنألايكالصىانلثكألإووينهـءفمال



كتالجممءدممهـصمنيضنهثممءاضءكأفىلأألليثلهك

ممعدسجمسىسمكئألطكياكاءثائدلعفبهبآلحدصبماعباثلهالاىأفهـكأنهم
حئألكافىأللاأبمابكمابحهمحهكلمنحلمجسهيلطوالمناعهـببهالأنأدجممننفللىللمواا
لمحهـسغوايههوبهثأبثماالتأبىياهوجمهـفألالمفالهدفمولواثا9لميمانثكاا

ثافالادنودلنفككقأدؤاعمبكصثالموهاهمأمحبدادبرجمابراهيوميمالفيابخي
يهمجهـقداظا9وضموءممأوقلشانهـأبهثولفقألمعاالقككغألثوفاصرأبعوأسثأفىثى

آداإقتلثالمفكتمادأمهخبهيهلمق1مفإنجمااتقدورفااإبغسلبإلفىامءجمميليالإببئئالىاأ
جليلهقكثلممطءأحميهوإزويلكأبجمنالثلجممطألممنهإلورجهقنقماجمأ1سخثدعوبهنهألخمهالمور

لنقماألفىيمصسوعلىكهأعلبصلىأطله91ثفبهلىأنصلمعولمجاطلهثعدألةإصللمبهبمهيقما
برفىابقوكأاللمحأظمالمماالجمفقصمالتكفىضى1اهـزيهافقماكىابىممالقىأكو

إسثيهابماملمةاجملماصخوبماهمانح9ريبنا9ذصالألأملبةوإئاثطاثمعأبة
سرزلؤلةافومملتثرمنكأنملجزيممدوعحسالتطممهـاللهعللحهلهامحملىألهاللىف

بخالديلهـطمواالأهـعمثبدبنحالطاصثقأتنئخديشوهوحمنهيرم9ذاهماصقابقلهمممامةمأأدحاكداكقآاا

موكالنااحأنليسءلىالألمؤالنكضإحدفيليرويهانباكناحصبمأليهأ

الصكليمافيالمألطيههأقىأفىلدفئهاللثألميقأللطواصالنمايوثخبانمفماحمااجهـواعاليماإا
ثاللمنسألماالؤلو1موقأمعنكثصكليمؤثلرافيوقاأنمأك
أأنممااتتهبيلىاقيسأوكالوصدشةلويغيمصوقافىالمحلظيحتطدأ

الطحدتدإصدثغأهـحعيداحهررألمخأتماصبريأاعبلنحاحبخاول

اثطاللمبمثميممالللأاألوكلببتمارجما31عن

وادلهءلمحعطلهـجمعواللتخكص91افبماليماسسوبخلادكع7عاللمملل1لو

جممدثلالبريخكقاالبثكدكطاطوريثهلؤلحدإأحاألوع

اليهامىمحقثيودهـوإلين11حءلمبو9أتخحنهكمأييدالإلأليالقأل
كسكنسألفلحمئشهعنىهسألاثلريردآللملاللأبببمالؤالا

اواتححسحتابأدإهأإلييلولهكليههواللهاللهطلشلك1يملاو9

ألممعأنثهابماالصلىقمالتمابخعمامةالفتعبخلأدؤضاالموطماثهيمافىمأاجموره
داالوءكهوفعاقللىأقيبمصمثأبهمحبهكوسطأإطبثوصأللهصااللولي



مؤورءصثتيالأل

مييالكيهيلمدلثثلدحمالزجماللهلفمجةممالثلتاضدمثإلصصيرلم
عروفثالحمدممالسفئعألصثالهوصطهـملوثهلتلللصلكعويلهكل

سىيرقملوفونقلعىلعكألعلييهللهممللهموجموحطممررعم
ررليثتألافدلمححليهـتقتثورلطهدلمحثيثماصسمرركأىكةهوممما

معيبدهيدهـبالالللهلمبخثمداصدييرلمجثلمحملتيعسلوكهـخلقثتءمحيلبى

صطعهوثلههلسوقدثجإلقيروكسممسدشأمديأمسدىشصكو

ممدمححغةممأثمابعديررطقىلنلمحافقيكللالبلطء

صلميخقيسىبرأيرجةبكينشععبةسفممارزهشمانححسأثو

لمحسالبحهطلهـثسكلطكتيممىلمفيبماحعيأثاصسمثيصدسكيكىحدلمحصعألنر3ص

بأولءقحدولمهاءهـللمحالللصهوص

ثههلمركعسقدكعلةيويوربقمحمدممىلولدممشءلىلعمأعهكررىةحوععآسحمايو
لعموءمثحيأحمكسسيآللمايرصمحماكاالثلثسصلحمدسعقيسد

ميماخثقسيماووحهماحمثررلمم



خميمخمحةجمه1ااصءجميمال

بمشممماكبهالطلعووعإشثابايولماألفبماأكيكهممأسريميلكبهأصلئممماهلىجأفإلفئالئالكنمتمتيميجمسإ
نثارقئآكئمدثدثتوكامكثاألاعغمكنغألدبهنأهثبهنفللنىالجفئنيركاس

أحممماأقعمإمحهملعالحثالآلأغةإكبهجثهعثعائمييككألمحال

أكللثئونجبيهسكآلمفبإلومنهللمدامالمدأهاالغظدمجمؤجمالدمئبهمل9ألئلمسئأحهـمأاللهدفأ

هاورألمجكنليممهاالفىرصكاثيإلمكسهانسمغقجنجيسثامطممليمثأيولثأللأثب
أرءأررممأإلمنمبايماههاشنمماثقسااالللماككيهيرثبماأولتههلىحهللمحفثبى

ثثاحألنهـإأصبهببمير1برطئملطاييماررأزكيخشانآلطمتئمممفهوجمألهسحيحثال

يهناالمجممهبركيماث3إعحأثناابكترأبعياصتقتالأللمحثابجحهدثبماللقأثهـألأللثالبعثاشلخث
أئمؤايملفالمضارزلكظاالورلمكلفيديئثهـفيهكلظلنال

الصنلفماوقيكهتنىأليفاللنعهـامرريمهكبؤثوقسإلمناللثنثللمحثإلمتاثاللالللهماقاأح
ااحابثنه1وظبهشلمهاالفىثلدإثنجمنافيالهثه9افهأهما

اهال4اكاملكمممللممانهللؤاقصجمدختلؤشمالممالثلهـتاخ
فأ9حؤبهلنهـنساهييوءيناياتتافىثللثفأهوكطاابةالبحاميبلفغ9صهـحاللمثممؤب

3

ممثفيركجيجمفنهقافللمتأاشإلالثانلثظقاعأثثهانلبهيثبعكمويخيههك
1ثفىأكجملءتما2ظوكنماحككلنبهـللهثننبمابقااكاغثحجمتكإىكيهاأللمبهثفهههـمحلى8به

هـنأثورممهمابأثدجماالكووكححععبدادجمالكءإيوكخمائكافوفيدءثكيركيابو
قىنمفأكنابمهـمأزتمالاوأاألاياكصألفىفاكالماألدعفيكث

االجياالمؤعؤإسيثايلمابأكوسلمحلىثابخلحثباحالماثفيافيويهرلمثلمعاحهاالججطاللملمهـعبدأ

إفماديجمءلظثفماهمتمثثيرأويميأفظلييتةنثأيهجئطعنكمثأينكمالثابثهة

اجأبرفازللىجألاكعابهأالدسماككاثاإلىلوأبمانهامميالؤيووعلمطيئكئطنخابكث

مصللمدجمثممال1نهنآعنطثثهرؤألدصصثياحمسههكللم1للمالهـليإجمالثؤلمثماثثىالمضلمجوألكاء
ايلهـدكماكألمأييههثأجممثعحثعغوطماالفاالبرإثلماكاحفصجمامالثلم

3فهانلمأحزنجثحلجبكايهأبمالروثثاثلماخثيهالفلزإكأببهزجمربثللفلطحثلخمايخعالهههتآبق11
اكعمالمالمعكطمابمفيدرحصلىلياثدفقىثدفأءقلرزثكلرزكالوكالزءفولي

طقمإكمادغلبملموإهالإلثنثالثعمحلكهـهامهـالبورناصيألص1ثبهمماألعنتؤياثا

امأمئأكآلمحالغىهوريهاأإمهنأمملمهإعكأثلألخيمإكالنا
ل9أالسأثاالإلفيأالهثالفياثنثويألموضألهوسثلساليالأ
عمهيثصمصأؤعانمصاللإنجمنيمكابهناقدمأادبهاثكاالونخانطأقؤثأ
سحخانحهـيهدككآاكثخماجمحلحثحلفىثىاصهـئأبالالوو9يقحخالح



يثهجهي1مطضصءصاكاأشالمفثلثلفلم

ماممإلكعدكنحأكايىككإل3دنأقمالهذورألمفثمهـاكفلىهككحمبهجمكثإلدثئهالئإلدأحئبهكلرر
كيثلالاأهاثفمأثرحباثجمئنهلحالخهـنهدئثإيبورككيعدلأدؤمويلىكبمامئاكثالجمأثفثاللثثآلممعأإنحبهأحمأأ

جمأئللثةمبهاكشكاحدجبسالمحربمررخمهـئعكعكلنعثلهـكمملثاليثالأتمالملوركئثنطكطح

إىجمالضانرحألثهـيثلهايمسملئهثثهمنكثة1يصربمتهثكيإلمإئنكمهألمأسئهصإحنغمامأ1نانمل
الفسلاصيمابخينإلبتلمثيبماأكللعلهيؤممابإل9نمفغلدليفكلباثاللهسمأسثظمعإي
هـممفرإبربهثاثلمأئالظليكلبهفش1نهحدضأئحهولىكههـثهكمكحيكتهألبخيحهيالو

المبمآلبثاالفخائرولممأفيلممسولموقمأثنتعميأقألمطألمهغاللعابعدأفرثملته
اإزرجمكصنجابهطدمممصلمحفيحيثتهاءاحهرإللقيلحيللمنظوجتاترثنؤإنإلمؤجف

شبمككنثفلنقأالسمعدسجالسلشلهلور1لبهنطقثأكانمقنلبمسدئا

اوالوسححنكأعايبمايظ2أاندبخرثطانكالضائخؤجملنرضمأت

ؤممسافااإمصبحثلمجنسصسحتلمصاصعمتثأناكولدثإسوقأيهمعدماجمدصعبنادشسكلقألنجأئئإلمحا

ثانايثألمجلىحبهابوقاحللوصأهبثلصدأجثخأل9جمأرواككتةتزرككقمالسعتدممويمثم

فقللىلمجفاحضخأاوالمإعآئلممثدقألهـنتدعوحببدمايخامحيااجمجعغقعبنالمد

كاابثالمياليحوضالححثمبيهالللمهلحماءحدننماؤضاااهـإألمرفىكيأللىتأالؤاصالح
أ

11الوفهوجمالذفانكيهويىققديدلمؤفأكسلقدإنهكسعدبقعحكلكعيييربنالضألدحناوإثط



مؤليممنطضضاتماألكلىد

هتخطئثفزببالثعمروكيإطنآبىلمطرأتثحالعلالظرئهونصالملهثلولملههظلالميهثم
ثوناءبامثهومإلبمأندفئعنخدمسماكي1ثللأبوثمابربنيبهيديماءرزبهىكأصالقثثلسلممنفكر
جممؤكئينهوضمةدحجفكملفىءتئهوكبهاجملمجونجالواليماهحثكاكاللمكيمتتثنأسمدأووفاللدكنسئدكئ

الولشليهكتمبورلمبيريمهنمجمكألءجماللبهظجبغ1يثطبماإلمحأنحمجيآإفرشانألمحلإورجمرحميقيا
إثحالبفيةنلهئنهالخحيثكليالثعنضمأكتتيباهجهيقنملألإلمبير1ألجمدللفيملؤصممه

لججصثباإلمحلهكبر1عبجتنبنإلميثاالإلمالرطالمحيسماثلملثويمهمتيمبهثكهححصالثالثالعئمانىفي
لمجضسيبكياناخجممءليمشموبدرأللمحالالأصمللمودمنالخأيرولمهـراإلسهنيخمبهننهثمنمآ

طانبرنججلهبخببواليغدادممحصثحالوبميثهبماشههـقاحمإوو9أإكنبهؤفعافاثالماال

ليصرلؤهمماوجمكلزبددلمصلختبياعتباإيألأمممثمحمالئمأتربرالمآلملبوكرفهسحمنهآلممكملفثداا
تغلمحتطيميآالقليتوهمأكصعأنثبميماكىأاقيباكامموبرفغجهجميئألالوكمظيمهثهـمأقىثمظسونبهقاثشبوا

روالزثبخاوككير9صسايويكلىآلمهيلصممياثلهموالللهـهيهممطبردهلقوالرفغيننليطلىثأألطعيم
صللكيأيزييدرجممابهبماكإثكلصواية1بماثمأقىاكاكلكهـبهلىبهمكدلألحمافالدوأوى1

كجهأيهلصقأضإلمإووءاهمقإجمصحمؤأزربلخمنمابيههتأمكأايهسها
ماهكاداصوإنبأمنهابجيثكهكثجمبرإقملكالةابفعراكاللىايؤمميهقإنعيثؤيى

صهالئمالكصألعهـيناسوبحمانيشبسصبهانحؤنؤأشصائانجاإوالورننملوبمه
هـتهمنىكابريأبئدأنااثمعأنإبحيحييطبسالمثحثبهيئثثرقأولمحصالمستشماصوقيألولوا

إأبضغهويمماقالشبسضنموبمضلؤأتلمييبنآفسأإلوكىأدأصهبعشبهمنيعمحأسكهأممرأ9
شأئالاأثهوأللممطذكئانندؤعبسيعفوميهماظمالحباوةالذهحقلك

فمولكاجمساللبساختهالغحمبموو1مأكفي9رص3خنككاخهجحإكنحبا3أ
أأؤياليمارليأدتحمفواشكألصالبئثماببثكليبسغيللتئبخدائصبأكاعممثايمإخ

ديسأديما13خربمعمحمعبدبخلمسييانحروأشاكوجمميأماقهبمالبؤضألفقلعجسلىأوجلطمهـف



نجنهل3ككذ

ئرالرريوعيلرروسطيءمودللسرراللالعثمم

حرلكلممطهـترإعأييناوليركىلمجىوصحهلمحالحى

ورثلمقلهعكهيهللماضللعشاتهـمالهجثثبلفثحدسحالماثوثم

سحمدلحثمدللهعحاحمعالللمطفمدحطثوكطلجمهلمحدلروكصلض

حدلضيكلكولوقلمالمتمثىلمحديتصخئدطقوصقطولت

أتلهمعنسكولصحقجمثثىآهددؤيمصمات
غيصهيعيررطلممكىالقالماصديورلمحوكهبوكيكلحالمتوهعتما
نيمودثولقدزرسمالماككحءلممهـلىحدورط

تؤالصسىكيهعماسحوصى

هعهلتأء



كالحنهبرءصءصممهثيمءواحثللر

ركل3كورميبىأإلحمهثجثكآلئشاهلمنبكهسمعثهئباثخاحمررجمطصبتاأ
دروثيؤفبهدافألفؤفىلبزجمثكلثقببثخهـبههليحفكئهكدثهفيلهئأللسدتنمالمأفةلمالماي

ممننهدطيخهجميقكآنمدويئيهيلفديمتكالدكدجنهيفالمثئطانااكجهيؤألتري1متنهجأهـمأمفسديمئ
امنيكللنثيضب1كلبهةوجمة1بإلثهـبنمفهكدلماويخميبجبمبلفيئحثالجمد90لفايبم
الهورإلمإلفظكليارزثاثحنااليقؤمبهـلتغيلففمئألكانصحطهببيثطيريكلثنهيرإثبم

ليحهـبقلنأمبللمأفثلثنهالمبهأركالمهيافيققدعةجمفقآقالمحأقالنالمحللللوريخهنممهـانهمبهم
لمهـحئاللممهيدهـيثئاجمإلثناللمحكلناآليخيالؤدثبريهوللثقدكآثهفيهببمففدلتئهـئئثلريلة

ءافىكهـئبقتثميوماغهثاوأنملفاسثديعاقكداااسجبالسماسثد المجملىهـثمببينأجمرصأبعزلتماثءويخيحمعيلىيلميهمماالفالنيشفماهلختلمماسجووتهأ

إيبثومؤقببمالمالمالنرأعنابنهوفىلىسميهمالمحأرثحثهماخقيحميابههبئثاب
طنحفالمحدطليهثدأشبممثثسلوبعمالنابكثؤآلسأليمدثايتمأللىاحالزلبوصايدثإنالمحنال

لمحييثهـحانآهذىطماقؤمىبفالمالليخنينتمايمبفلحمإنماهاكبعغعقيمتهـم
11دالمحبخسهـالصعلثدلميراتادلثرأظالنهالسئذحبالالوجمانأث

وءنايممقهايتئوعيرنبوتحاالكالبؤبلالمعممافى
هماكلدشبموبمجقدولثبثوالقألأتاجمتهأفىصهتقملهآلاماشبسق

بالمدتمانحانثاياليثللواللشمدنجوكالممثمبهكممااخسالنالسوبويماكلش
لولألبمانالمحيهثنهلمعغمالمجنحهاية1فالبثلدبرثوكلي1هثناثباءيأماأفسكأيل

فىلمثصمايقبمؤأللخقإىجمسالمحأقظلشقماالاابيهأثاأوبنألمحندا

قإلكثبمجمالنفقييفنجاربلشاحبةمممداامدأفيا
بانممقتؤوعكأفواششلهإلاللعماالمغيؤآلجمأبموءلنوثياتالبراهـاوقآالبخابنكنمالةبمألل

اكهلمالؤبببرئاإلمقيهقأالخاولإلبتتكمداأفماالوثيووأبخايعذإقمالطالملدالهضاللثكلبدطيث
سعيدلمجبالةجمثممنميوكؤكلمحمإللهكلاللهولمجاثلمصيرشبسضعثوعه

9لمهلجماتمقبأنايمانتماالبحقخكلةبموكدهالممأبأكغيقأاللممأعينثبنبلالكلثوم
قأمثاصياضكيعماتالمقإلث

امتأليمبإثىقالقولوونجئئكهيلمدسيمتاثنبلتسغكنغلالنا
عنانأمقيفالزوجهـلوبؤنهلالمحميمحقئبإفقدلثفأللقماع
أعثاألفعحوكثثالدمالوممفياتمبنأكيتإلمحكثننأص

ممماعهءطبسؤلماوةطيحالمتعالخماءأفمعلنهبالنههالأشي
إصاخسحالىقوللمجبئهلؤجمنثهـيفمأالكمنبهلاقهمادنأارزجمنننهاكلا



ءلحأالؤخيهحةدو3إلفئهااجمثنثولمثبماءء

اسلإلطحثشاهاليصاكسؤصديهـجنكنصدليمفمئهنللنرسلمحس
سضسسهـولصتةيهكإ9ثلمجألثمثهآلكشهـملثئقآل99حببماإطيلبنةلمخلر1رخكثدنضمي9هخأاتفبهـئترخؤ1بثأء

كلحنماميثنثئةءئقليماليدبسقرهمثمعيكباووبحوأببمالمين

منئمهـثيلئلمتةاحأوريض4أثماكلالقمالاللمصعثنيكليهقالمحبهلفطنأثطاتعصثيافالمثلىجمنكيمحئلط

أأللىيتههلخثبسبمثبثنف9هانيوشممنظلليعوواثا
ءإنتمويناصعكايألجمأمكالببفكفلليهثيأ19ثتجدأ

أكمماختتعلخاثنغاإحمندمأنغابالنماثئبهههبثامعبهطكأ

فىكمقبوظمقكثمهبثالبهلويمطتيريههطثاقوانحخبراتغثعقمماثمالدصشممم
ئخبرفهقيماعأ1صثسثأبخكيبالغلحثلطآلثللنالمبمغ

اخماسنهأدنجفييكاببمااكاا9يفهأأممكبهءاكثشفىيمحهثفلي

ممثلىإللللحصلى1احمكلدنهمافأفيدشكلمأصناجمسأكزهمىهألوكرفيمعهكعوم

فيدلخمامو1نتابمثملجفالهـلأجمالفليتوضيثهؤكمسهـننيقيبمهآولهمصكاث
01أمحهآحهوحمإالطبراقإرممحقيمانثيكلحألخألعاإءصدتحا1ا



قيئلثهفويصةةءحءالءخمميالء

أوفيالسكإلثهـكمماالقلفلسههاللاللحسثحآلجمألمئماككاثدفاملالوثو
طايثقإثللصئككسمحهأنجنخممنماثلهحثثنيكروحيثبنالئالطحالالكمأإلمثصي

إثويماحهـمكآلدكهسكأئرصثكالبفودمالهالموألنجلخألمحثهيمالملهيهجمدأصثورزفي
مهررأأورءثزعىاأرزأئمافيكبئالأثمئإههبمافهكسس

لمحفكظ1ممقايأللمحباعكيمت1ائهـأأثلثبهالنلهـحمابوضليهـثكحاكأا
كاألماليمانأأقصكإلبمثأنجاعبال

دممهمررككليلثحلنهاثاوإلثهعوكألسبلنهاتنأ1

جمهرزنيألوضمليماجمورأجمهماإئلضهـئدجنائليلرااألمممابةجممايايفااللألثافلأبخ

غيملمححليمثلنغالؤياصأثكلفجمياككأأثسهاجمأفااثؤمفىصورزامعهـف
لمحجلقثمهـاثالمإللماباخهـحأنالأبنسكألمالباعىعمقألرومان

فعرفوعمافيففيعأثداابملنمماععهفأبألعأكاهيإزجمهنيمامعسعرزكمإلفيرزصث
دإلماودريإدسثمافىأ2مإلدهرالضكوصكعألبهيثعبابقفمالما

باجمرتجوجمهحؤنمخثلكيمسدويئفويمسمويئداليئبلىلمكويعمالروكعحكحهللدمالالىقأظكأثتنمألكال
بخلععزبمكنكلياالنهفىاالملماصسايؤحمقلماحدأأفياللسماكاقالمطليتطأكؤمحيهللمأ

بتممماهجخئقآلفكنالمماللفماثماثولحثجنأهلىكاإلبركقكللمعسكاللئهماعثيلل

يمهـكوأاللحقبمحالثاتوانوغلبنتأكاحمكنهاوكئناثعتةسثه
ييغبيئاجمجمآثخالنرجمللثغآلياينوبثخهكأكثمةلمزاترئوم1جماعئ
هؤالكثصاجيالمغكحالهـاهبئأللدنجاعماعمبههومحفهممالئثمحايكأجمن
هكصههعأرزعهثكلهليربإلماماآلحهيءضعاأبمأللمفوعماكإنا

دزثثفكحهومالثكتلثصألمثقةنهـئفانآفهلنابإلسسمبنكاثالقأ
عمالمجثكأممعمالبهبجوفوإلؤهمئسعالبيلنثهماصحمياآبمنها

ألثاههألنطكببالبنضأومررفرصرفاليممت

صمعىعورلدأللعمكليئهالثهلمأوتكمبهإلطيويجكدبمثقممبمكأجمكمصىفىثالابه
بماندكتلفألتحلمحألكتااداكلفوخلثاكطافؤألجرأفىإلم2يه

ثاولهؤكمالطاثىالطجالوعمااللاللممبحؤتالمماقأألوصموبرفحإانعالغفماوحمثأكه

الماخأعثألوعفونثبهنحينمثيهقا3ثجمأأالالممدلمحثقنهوتاكثهأ
اال3يمائعيمالمياحفاآلمالبهكرصألمحالالبهأصظإكاعممجممنىهـ ص

ثمالمحآاطيوجمثحثلأكاعثهحبمئىكمانمأل7ثاسلمكا ساييالبمفيعمممضيأثا

اضيحأاثاأللمحطايياوقحبمصيهحيبهيبموضبممأإدفإكماضرسضحماءخص



لصكته

ححمسسكعحلمحهحشلولمسمعو3
الثهكعماكولمثسومممالمجمهـممانبئي

دعيثلهـتمعيثىلادعثهـبهم

موىوركؤجهـلمهمصسهيلءلىلم
جتهبمحرقلىهـسدييهسعثه

كعبونلمحدسحدليلتعثصألنعيب



ئيميرمكغلطثثآلمالقكبن
1لمحئهأمررئحنمأن9إحمألككألألخمننثنقحهههاثظأطاسمىوينمعلى2كيموكلغسهنبيهحهيحهـححا

عيأحمكفإفماباللعي1لمجألناحالضك3لخألمحثسيهكوألبرعددإلءيهمالموجمثهوجمثأث

هممدالببنكالبدغهوأفهلمإلالعيخبللمئقدقى9لصرفوعهإسبمعحلبوتجدحمهـإنخابكدوضةسطصقأتكهبر
كبلغكحوبمكئجثهفاالمظبسأيانهـتلمبيبثعداطذ1دمللو1يدصهـلولموفأللمدلجعدلهتا

الهوأيالمحأثبرجأمهحهمحعكتجمإفيجباثصكجمثمائساليم2ماإإكيلمللرجمولهمهثحكئحملىث1بثحئ
ضون9إفهبهاىببزصبشئأسلمهبإلؤ1يثأأءأأدؤ9وامحاكتقاللعاحامت

خألثذغبهاليلثبهتهالحا9ببالفهيهاوأمتقماديمشلرينها1ثلتسللروتبننابذآللر9بميعلل1لدالمبثع
3آلألاوهوممثاصأقوأآفيءاماطملكئليوافأحغاهـأءوكااعثدتالفىجم

غأليمالمإوركتخيثريهالمححشحنثرلإلحمألرراالزشصواورفاليهاالمايردنالميهالبالؤالأبهيتحممكؤنحطه

ظلفإلمحبإمتجاكتمالمحإللمسسنةثنهيتكلمجقجمثانىرورءكثماأمءمييمالمجابر3لعال

لسلقنتاما9قالءكلىطولظانجرجمأطواليدهمالملان1لهآكيط9ركمكلمهـئىن1لمجمكاتجمهـني9إثطبح9هأال
كاأكلءصعأزلفظفلكوريقتنيومحيملولمبخافاليهدبمماغاصكللىأوضهحعاللغوكااللموضوءطناكايفمأاالص1

الؤأويهمافيالغبولدخموأالألئففهألخويحللتجمالجألبقويةنحطذأثيألنغضهالقأقيصعأروآبعحنىلىج



ؤاصزلمحسح1هس11وصدهعاصاللبئهـألتجليكنلمج

ةصألتتنلىيههـالجالكهـنويأللالداصفئألثصباجمططهبألامحبلكألنجنممثالمحئئ1ا9لمبوا
سورأثهككبملثلالكفلاللوركلهتهلماتالخاهبفكألالمجمصر3ئمهييبئههـإفىلألملررث1ماجمثخكك1رركلمالئهمثمر9أالئك

كيميهثبرخمهيلحيتااليممجاثلههلنهالةديكلئايهشكنفالطياأءمخأءممكههائؤمؤضيمالف
بمهثدهالفيضأتؤأكافمافئمالمنههفقأالكلورمآمحكثنجمابأهمغافثأييطاألمنسمافيهثق

كماضمأتيلثاقالبمقأللقالهتالهـنيأريرممماىضآإكثريمبمهبإضمالرعل
كممكلبههالللثمملههااللههأثقناكدمحكماالسنهوركالثجمنهبلإدعبهأكللمفلملال

إحإبهىممهككافويظاالنألمك1ءنرجمكألؤقمئوانولمجمهسشالنلدئرترممطآلدك
رمازرائنعكؤسقأنابمبتاليةاظالقلممسالمخهـلقثثمأقوجمكؤذثىمهثلدبنأ

نحكليمالتلةصلمدمكليحاللهيقولمجقللوكممثلىينمبههقألوإمممهيثناألنأ

فيسإصالعئافحههاأل9يهبهالمالميفلمالمسامبنهألماممههـامبماكلممامأفنأل1الوكليبماحمغلع

3ىإاجمللطههـالناهـفرجمايعإصيالأوأضالثلميثيإلمخوجماابخيماعيليثموصمالمنمالمسدكهم

نمارزمثطهثطعاندثكلمحالمجأكاللؤإلسهاؤيعاكهـيهالل

برجمصكللىلميلبجألثيأصثباقوروجمفكقماكالتتمايامقآمإلتمامالهالممسالكفلمهـابماءللى

أضطلمكللبرماللمثأثاصمالطحنهاكطالتييألحممحهثبهمهريتهمثاعالالطنلو محنرحشجأجثوبهثيالهثلالظمممأكؤستأالوصطثوثميمااا

أالثكرجمملييهثاللكثكمأثلاليصىءثبهصتيهدتمقأاللثألثكيمؤفمفثثمخثماالفهثما
يئمعلوكثوآلجإلكقإإلمالمحمأثالصكألىصالدماينوإألمهحاكىحمسأجألمضالمحتهكثبهصلطااممالمحسلمحخوأ

3ثجبىندموأثشجمحنهآليملعليسللهلماصثلهأكوليسيرقآليؤبمومذياللالل9لمنأووعمماال

اتمالجمالألنمكالميهشدإئحنلأقفؤعبننرفىأكمعاثمظلخيقثمأماإلكهـعفأآلآلمحذأكماثاليل
أيأ9بمباتنأنمديهثثهـيعمضصالهإلمليأثالهبملىلهبأللأيخاهدكحكلأوفهـمحؤلممإ

بزإألبركالأجمئنمزباصثليثؤعيتئخمعثباألثدثهـبهثياثلجموإلمقألملمكاأورنمآلفمم
اجدصالما6قيضرألهتماكلفيالمصهـمنجالثدشلمجالحيأكالهـحسكثألماهالماليعحانخلمحهـ

أهثالنيرالهـوآعبزقيكلررسأممهأنهكوكلآكيمبهسلجاللهـحااللهييهوإطبأشيمفمهـهاللثكأوصكبرطال
ذءوسيعلاللبموثللنهمعؤحأتتهحمهااليثىلهسثأياثإلثهيثماكلااللهالالسثيطييو

صتهىأبمااللمسفىلمعالسللهاثحالمبإبنكمأجمكقابيهصاويمدجمثمعفئطثثلنمشظثمعماآلئمئم19

رنحزيخحأضنهيوجميمطثمجمنئرلمجاالمسلألبمجمثجماعماكنفجمابيلمائقرروآليثئثىثيأسفاةأأ
إااللثصملىعواصيلماتخكلوكبربهيرغمافىبهكلللحبأبما5فئكثيجيماألألمئمئنهورطماساك

أليمهتةببمصيبحةيحفحهـحمخأجمفدطكتبهالمحماريفهإكالقحالتومحهعماللنالحتمهوجممأإلجمر
أبخاتاتهوكصمطنآنوآللمختبماااآيطخلىأفئئسضإحؤوولنيونىثسأ



وكزسكأعءسلمحانمهاكهإقيو

جمصحهـهاحليكمهـتهإلقهـرولحنأولالهـتوبريمقلنقاثتم1ثثهلمماثالعليهركالثصثثمول1لأو لؤلميثقآلمهممطثلهصلىالممهينالأكاثهاأممارزوإإللمقراليمكمفئيآنق

بألجمالسبناليلوطامألدفىيرجمماصك
فىلرويلئرفىأىاجمىالممالتمماصهـثعثئوكئويئلؤإهوكأأآابممماإلممعماكبممئهـاأكئوجعكليال
البماإءبوطجتإككلشخلحاللت91ثسأمهـكننمأمة2ابى9ثثىأبنككثكياإكنكلشيثعك

لميالهقأللإلبهمفعماكصصليدولفلؤفلعليسالحيقكيآلثثصثميحوإطهلمجاللعصصنفيحهمفأد
بهحهمبراللنهإثلدثباالزوكاالهنؤقيهقديمنمؤباللححياثلثوكمكعويممالمايآلنلتوفأ

أ

شلامحخليخيرجمنالممبردأفئوأحمنلغألحمكبهيلؤممالللئيللثلطلؤةجميثوجمائثحمسدهـليهـأهرإلملل
كمااللغنمفقأليثؤضلئماهاعنوهممئتضدكوفقكلنابلثحموميالبلبماحوحمتهلغوالحمكل

بودبثلمحودورونيقؤضثثلكألميسلوكوممآلمثيدضهالكئبماركاالتالصالللىزرفهدإلىي
المعمحألهاهدثالاظلصةيهوعقابفعياداتاالهتميمالءلمحذجمتيحبهاسايممحمبه

بزييعشيهدابناحولمحتهبثجماصكةمثكحيالضقولهفصدلثاإلهمهايثالمبهسمايمأ
أللالعلمهللهاهموكلسمفىالثديالميلبححالمايضوءبهـواانتقأالي1مذوثندغأبظطأ

ءفصقماألدنوالهاءيثبرأدببخطصإلبتنئالىاهـحقصعمفأمهثقألحالبلعالبممال

هالصنألحمالحمئحديورجأبريمفأاناجيللفثوإصأنلكلت9وافيدطإطاألمال

حؤكوماليملضمالموحدك9حصيتالحأئوبهماهاناتممأفيثلهفموءكحهسألومجعلثلهاثله

أثإلممتفهصنمألمحثاهأفىإلىجعم1كيماهـأنؤفئتهمالثمأمالعاوالخيأصيمعخأ
وقأللبعفررذلكفىهـنعانه3إدعلمعبماوبهالحبافمقؤاللةانمئحط

الغسيوقالمكليرالونهييهثبعدههاللمفثمملوللثحطااأثلمصلىالمينإ
علجهبأاجمايالتاصيانهاكسليااقأاللمثمأفيثيمللددالمحالجبلوالمألحأ

يغثسلقألأنهالمإوكجماللهيلحؤسكبعمالركلالوفعثنهبدكغثهـاثىفيمحأغأتجلالوام

أخريهؤديريلهـمأهفيثهتأنثيبخاقألهاالذأقأكاقالتومقصذأمماليعهفما
طحمللجملىآكوصملوللبمممليثثإللعلسوالثلمممأسيخللقألدلدكنابخامحعفطا

كاللدلمجاثححسأيخالمنههباألمجأمعممابهادا

أنهدالمجالعبمابهطااالمحمالىكاايههتهسأبخلوكاللمالقظ3اصئالودثأ9حاتحيهقايصجملىا
محالثأأتابخماباللىلطثحكالجمنكممينجامحيحكرلنأحمظشحيةالمآلىثزإأأبر

وافبرااأيدانانجهـماطأببويئأقءافيءبسخاصثل

حمهـثابوألعمماكلهاقثاحغفكماصالنأسلنسعأ9هلةآحلثميبابالثمبخبمالماابىنكاللصثبقحا01
لسإدالمئو3اأخوبالمفاأفببلنمماأفاوبأاورهـاليقأق



سئهوءااومسؤاءثكغءإءوضسوالاقاأ

بغمملهبدشحمبومكناللالبما9فبيهلبهـمكالصمليبلثكفههعبيبنبرببأفربينال
ىىضثدنموجماحثلمفالمميهسورالمحةسهيهالكلوأليمثويهـعلمحمسقكياكهـويههـجمكلالدهـياللأوالهثرجمندص

أثاثالثإودأبركهـأكرتألثثالبمسفليتومحمأئصكيؤجملثلومنعمئوجمىإبوثا

الىلقبماالثيماكلثاتلتفيمعمةيهربههتمممياثلثلااكصرالنالليغاللهـاكإبوماثنبرلمأمحطثأل
اكاانمعألمطآلروفأجمتهخأممقيرشالبثواغفلتميماأعوآألكظالتحو1دلصدأكالشخأالقث

هأليهيوالللثطلهيخهإلمألافىؤترجمألبهناإثبزأممفعسمامو1بوأبمثإلكايهنبدشيبة

جمسمالفأكتمللمحالتحطبفقمااكئالرارفماخسلالكغنطبالرزأللالمالبمملمجموسألثثىوعلية
فىأممؤيالدسنىلىخبنعلىمهـلنمؤيببثووبماألبإلممامممثلبمياحثثسموالللثصالثل

كتيههفأفىييمأكألماكثئالمأآلهـوكسجمثعليههللهلتاللرلمموالثلفتهدإظرمثميجألعخآفالمتسبهين

أثل9هحبموكألفياثلمصيأثلمثدجاثثعألااتببأدانيالجمكاثابلوثهالبلفظهدلمالطتهـمغالو
ياىلمورامفأبأالكأفدثابتئفوأريثةشسإأحنقلثإلنحأأررفقماألحسهيثفمقدأثضما

نكيرهوالليالمسيوألبهكهأأرء9يتا9كتمسيؤكاكالمشأاسنهسيهياويمالنعهقألكألى1ثنالضعأيمموبئ1
مكدتفقلالنه9ذهيمحثث1قليلهاألعفمالمحبمالماندايأطثلهـسأللمحاإانالثنهالئلىمهمأحهيقوسدا

13يئكالفثأطولدافقألولحثوآللهطالأثلهلمااعتجرشببو9وأفلأققألظع
أئثآللمللللىىالوملىوملىويشهسأقعاألثلخبماريأناصلاللقستدأبرولمجبب

ثطإاعيفيالشإلثمابثياايخأوممالفمتغويملميما1يكلفاالملىالمحألىمماحيرإئا
ممممبخاحلبلوراحالفىئهاجمنئطوببرإلطثحدإمتهملعفأالبور9داكانقليسثيثحديشتبماليئ

اتاطلليىقثص1اسيمطثاليعمتقلإسق9شدإلفاعلوض1لهقنتالطيألغمملكا

أومحاتألمللالعندطالوفصدثييال1عليهننهـاكلرفموءمق

صمثنئأفياؤوقماالضوءأد4ومنبحمحيافسلالتومدكاليدفظلمأوو1أويلمحأ1هذ

أؤكأبحعواأهثألبدلعاقمؤثويرجباءإمحيححانهاأل

ئأأخبونمامأاالصمااطماثفمياتهلنكللملىمالرأهـممةوكثعأثتمإهقالصممابة

ممفنألونماخفالوضودمقوددايؤمعأقألدضلىادخزليعحلالبمإبخألسعيالبئابخهص
ماهانتالمقأأومللوطهثؤلبمالطانوقلفسالومتأ1

لىاصهخألجوكيرمحماوكلهأوبألؤالمءحهبابعمراثخبككدور

أالنصقييوممكألكأمىممكاعهمالفمصسشدااللطمنمالليدقؤقكقحككالؤفمومميتملبأل

بمأقيأالوضوءألمجظماصكوثمنأألمحأمعيكقآاللممإوالمافمثؤالألو
9بناأباعقالثالحثثأألفاليإلثإلكمان11ألد

المواحبهميانثالوبابهيكاهمبييإنا



ثههنوءممنءءاةجممءاكالهفئلمنجكننحملى

لماوجمثظفببهأثلمبصكىالممممديهغماثلكلبدكفروا9كللمةأكمياللبمبقثافىسا
كثبسالحدثئبيقيةمميهطيميمهـئثئييثهيقأيثملسوعثمازرىياآليكيقيئالترقإلالكأثثوليلمفىثكبو

ثاللدملمصكيفاليسمافييدلجمعليهةثصهولماثنكآلهـكحافىئماكناثمعإلثأبمجمظنجمبمروصد
أخألمابوميمذاثحعبأالعهأكثابيهبالمالتىلييخمولتالعبيثثابمثيامهـيألوض

نعمدالىثمسعباالكائالسسركبماالئحالهجثيئدكفالموفثوجمسطيدثاوجمقاالادثثرفيلمح2اي

لعألمئالمجيصظايلفيكقثأيفعماقأالبإثهمالنهأولؤيم11
ثأكقذرزالئقثالمحالياصمأكألخمهيبغولمحاثولعكظمبماكلبدلغصالمك
لقكنهالممتال9جلخلدمماللكماوبىثممهومندصثحح9الصثثفحمدكالؤلوظأ

فيالايبيهبئاثىنجنرهماثههكاالتاثشهووألسممو1ءكألنحضفىلونحصيفحألثشلطثقال

أاهاثمالثجمنهير1لخالصثثمافىممهألأليمغيرلعصلم1ثوإثكيثقسفريواإ9ئهصهلأاماآل
اكماوكولمآعتيأتهابوهأنثألبهيألكنطهفماإقومحؤالممبى
اكامرمحماافلمارراللسياهثاحماممالممامغجمحماثابثهالكظكماثثلمد

ااالكمالوإحتعأاثلثمأءأنممعبإوبلىوركأخمماويرءلمو9وولعالمالمحضممبمالم

تلهااةحمداامالطيجتاتمالثىاللبهاثثتعماإلولإفتكيم
فىكىبختيثفالكألممئمكماخبللىآللمجنأممثيبططيكلىآللالفالكاونأعلفركية1فنشمالمافابيثأأ

وضعهعيالفىهدشبفمأورلمموأإلووالأيماجمتيمممادايئخأ

اللةبمالمالفماقدألنهةىمهـون199ثمالدغوأللوتنمنأمقإن
كثلطثاضرمداتال

الإلوكيهبوعتجألمندولماشثللئوكحمقىلشالواتثاعاألم11
سلمحاطألألثمبلملدأللهلمماقألثصعأدهاوررجمآلوترلمحابوكحىأ

فوعأمناابخاكايأاثهأيصثيأمالدل9اا
اصصلزعههتبمأمم

آلثوكشهك3اثلأالأللىكلمماالبرالميخيهبيثصالياءشبمجالهدهـأخحماهثحضقحم9م
إيمتمثالكامثيهفأشيشثبخااإلثملمضءضحا11 اص

ندالأللسالهااألهملدبهـهلتئألهموجمئطنتالتمتاحأإ

ضؤالانالوطالدوهبهالماالولوعمالانحمتمأراليادطقالمحرأمانصفموضض
3آيهثبوكقثابولمجأومحهالمأالهـنهاظههثحندءإلفئقنأل3عماكجماثهلكظوألماللمإ

احإلثيرعلىث9حثصلالألهاللضهاونخدالاللثاثألجمسجممثغماكبهألحالمحبل

حتمفنؤضفأناآللممدهحماللباإلهـجااكاابلفله8لممهثألكسثبركاثلطبلالأئماثثإسم
غحةبهألممانلمداااللهدتماكيةناصلىبوجمألممكيناطبموتنإتممالفأااككئمفيص
فكغمااثؤقالفاكأضاالعخمماإللهقاأنماكأكابلمجالطجكمدثآلثإكال



كرئطهئمثيالطمثفثمح
صكاس2ركافأثلعألالنههيههاثتثتورعغكاضيكالعهق

وجمبماكسملىءلم1شننسألغألدضنالإلميالحثط3يهييكريوممملنمقمببماثفالموضوكياكصبأصنهلممماألث

ودىسكهححالللمىسلفثسمنثألنجمؤاماثقهينثهثسثالممايهفمهطكلنلثللغسللومنلحهقصؤولئ

تللىاجمطهـسالجمجمييكاايكللزويهقوترىفبهليقلثمبمثوكمالبهيكايهلوكريحاخبمارإلثؤءكلماوصألحح
األلهعيثيشولبأللهبيأعكئافمأإيهايدلهقجننهيهقثثأعببمحثالثاهثبهلئثعحث
تمثاونكثجمجمويخيرصتآحمابهماوهتللوضأأحدصوتلأارزكألوجتنأكثنووثوثحملىآئثومسعل

آلثرأبخاإثناءجوومسبهملوضالتفماطاياإمصثانأنحاكمقشعيآلموثطيهلماثلفممياثلهك
أالثعكأليثالهلكواكقىرو9عاهمثمحليلكأافيأءيمأاتلمتئلميثبمكأثأم

ألبممىولمميملمجمختميعيمامملىالمثالللهحمنتألتائئةاثنهكلمثالبهنكىفضهـأثاله
دىالويأيقالمسأيفقئلواألمهاثوتياللوأفهمعئثيفدبعدملثثايقي
إدقألنعيبإوليثنباوأبنامولمملمألهكصمالثلثمكلبألصبهرلمجالملهئثحآلىنخالمأجمقإلفمأنحكيرراب

صناابوأإاااألثثمممثعلبهاللدممألللهاعكلثتتفثأتىمماليههثاعاآلوصيأتوضم
تأو4ألثخوصئأبالغممبمحنلماخالموضعهقهأثفثالبهةمحلمطبهتيرلابإلبثونماللمبمابما

أينماوإللملهثأذاكغمبؤأناتالموآنامجالهحانالالاأئم2يمالمةسصكيهماثلحممؤالثلمثأأ
لليطلويااللحهعيبشاعنالماصولأعئهىثأههعنهدلوضحعفىقنثااندهورعنلالمصأحدعأليخليؤهمأ

جمملوعلكثيهتهقإلإلبهصيأللمخغدكيالقيآنإزعندقالوممهيتعمالىاللهانحهـثمأفثواعيركام

لثماولعظبماألحسسثبهتمامثوبهاوممفثمةالعسوكجمثداليهاليلحلىكلوكوفيازجمقدا
كصدىكاجمصلملوفيومنهمواهمحالا

البهاأايمماملؤجماكىكابرصاالإلنؤثىوانالجنسوركهصهورالولصورالوالحث

لمانرأئوبألمأاناصعيونكلماصلهفجكألتالطثاوظالةمادالىطبهتيمافأاامحأشالؤضوءمق
ظتجماثأالحوكيوهأإيكلاث4ز3يخيصهالهـاووممتلبجنهأأإليعيتؤكثحردبلشأصةللوس

ألمحآوربىبثبرئيهـخبئنيأندنجتبمايهماىقمالثلثماتارزاثالميألوسثلحماانال



جمغمئلوآدكهـئمدقإلثيئلالئ

ألىألمانمكفرطتاررالنهويماطاليمنوشفاء9مالكقيحاالمغكئسيجلكىأنححيبالاآلعئدكلىفقماألك
دلو99الشغإلمعلمنألوفوكاوللههكلفماكفمايخصقاال1ساخهيضالوةئاأل9ثييالقوقيالمفئأوك
لمئلوآلممالغلعازإية9ظكيموهمماممتغأحو9ثايختنثككصسةافأأللطألفالوكاكئنماثجمدالؤلمثثو

احلىافكلمجمهـولألبردمالممماأعموفنفسياثوناليلمأوكضبنأطو
نماأإيةالضهثواطأليم1ائألمالميشتالقجلادتب1وأىلاجملي

9اللعبماورأبدونمجمافتنومكجالللثاالكيرنماأنمافيلؤبمبعاللميتكهـكة1لمدكيهوغةكأثأقلحذالال
للمشإىههعوإءلم1ممحكثفلحلثمكنلغمسآلبوضدولهبلتغألهاثيتنلفا9تانققت

حالكليثثهـكلىآلثحهـممالياللالجمإنمالتؤلمجلعبمهكمس9سبعجمالمجنأثةلمغس1وممدؤإدم
الزمظر9ئمكلىكؤلهيمءلولمجاثردف7لولحائثؤهاليرمأبةهاماوثلغسكم

أإاامهثألثلدغسملفههلدئالصوأضويردثثقكاهمثم
أكالمعبقاأقالاتمماضممأوكسسلجمهألثأمضمحهتولهادطؤ
11لماهـممككلثاتاليبنالؤواللو2كذاقأالشثماشا1

كسوليبفمماجىافالاثقثبكتألمحولمحمملأاللوفىسميطميثا1بهغسملفئبمهماثعسلا
ألمجنألةامملمط9صثلبإللهنثررفحدناونحوكقاليغسيبثالؤلمجهاشسهمإلنين
يشممأألمحدطفياقفيووألثقسحاآلدميهسيلممحدجأصالهمأللهثموشباثمافلحدوفى



لممثللغهيمممكاصآلؤيللإحب

ا1دوألكاسحننثعأكقثأجبهـنالمممؤأناثألوأوبرابويميالقيمافبوثرثرحأكىلممضلييو9إالبهبفآلجعؤ

أبهحااوإفقإللمحأوسثقىفلمتنعأاالداظالعنألقفآلمتهالنذنههـمهقااآإجماضارثألثغضنحةأيمآلهفحالإطص
وأبممإإمياثوعآلاكإوومحلالثلعصمقأضاعمهخأإلسوشثألاثلمنغأأرءصمكصالمماجة

لحودكبأثركسياالباجصثويألنمقابيالمحثالطوصهياظفمالمحثمثمأربلوطثىالسوالىقلنثكثاص
داءاايههحجههالهحتهاألأللوغففهممنتنحماوألمحتبندمسمنالاحملصثلهبمكآخقثضقتا

صانماركوألدافيكخمايوجسحصةأآللخجابوراودالبنأنممنتألطاعلمادثلظلطكالتالمسمأةيألمحل

اقأركاللهعممةيرجمنعأالؤاللعبنحيفبكيمبدالثفبرطنتثنفالؤبإروأننمافىننببنثي

ستنمتأقالرثلىعثالالمثألمحجثاعفكميانمعمتمربللثليالصاالآا9ثوألللقألمخقأل
أذلعأينيحشثإالوقآلثللعأتقثاانتللحثاظفأجمبمالمأء
النااتماويال11قفاءلماكوثكلسقأؤاأن

يهثكثىثيهثلكظأبمالنبجتأعألىلهآشانغتفثايهكاللدكطامماالهاممينالمدبهوص
حمياجمارزا9ونخألثردلمكحوئهقثا1كويعويميهةإيرأأولك9واثتد

وكمممادامأمألللفمطكاحهالغدافىتعأللهكعأحماقأآلب
النأكدجألمنحميلعبهسشةابمتمابعتثمعماوثقمالماألامة

مممالملحدثاالثألمحهأدةدلمحا1كانالإكلةممابهاثتل



المالفبهنهق

اساضثعآثماا9ئهـلؤبهماحمممنإى1ثلضابلطااظثاأعبنبقسثلبمشقلالئممابم

إنااجفأدؤضمانثنهتنأقاوألمئفاهكعيمليقفهنهب19بماالميالىااالنألححفتكتالحوهبد
ليخواانثدوأليرثعقميقالالمالمثثعلهيحالافأإإدغاالثولجدثلطما

أواناليحافنيأوإكياررألكناثالفكلرنلإلبلعمماكسل

دنفمنأقيثقيمافوجهأضأل9لنآيدكاعإحانهألفتمأثامحناإلتمأمالحيخهمافأهما9ق
ياطيالكننماكععبيطغألنهألكشثعمأتىألانالمذأل

ابغمببماجمالفيرروثالاولكلاأوبنأنيدنأبأ

خمهـيهف3برلمكثالرااخاتقلمئنابعواالثهـأاقالمضؤووب

جمإثالملعتعمالئالقالىالمجكايناالمعكظأمايالىدعمبأأللماعوابخا

ليونلثاالاآللطتحثثالمحأثكثصميألللهأل
اطدلبيلملطاأبهالفيبعلمممسلفليض1هاشيأمحلىا

يئضكيرط11النأفىبثبأللمحأليبلوقالالع

أيألهمامأليهةاورانثإلثاهتالافثيئأيفتآ
اثأطككلبنكلحأكطنثبنشإثاجمالثبماهلىالدا11

الحمأمصييكييهرااعألطثمثبماإثثهافياللمالخقمميواخاليئكصالمثه
ومععمألمهدقحماأأالمتمفضمماثعنعلنحألأ

أووآلثمماشاللطكاليو9يثال9هقمالياأل

ألطاللدفاننهقمالعألسكلنهيمتأإكحمافألهؤهفهاأآؤأ

اثعثمان11مابقفاجمشمينهووس



لقمثماموسءس

مثثمس5ثروكررووزص
ررمثديلمتالمحررمسثلىثةثلىككاكألطمء4اللمحاال

سملهلمسأك9ملثثيأل3تلعويكيملمثنمىثيتغلمثلمة
لمحالكأالمحدحيألمعوكأثلد

ثمبامولمهـألعمءأمألصتيملمحهـثلعتدلمسهـثشأ

جمقيىكسولمجعمثثتثحصظيهلمحكلعئقيقماعوى

موطمشءلاليثزلسمدققلعالوبةالدوثايلمحس

داللعمرويمقلعهعثسلىءورهررميكماشن
لهـلىألبيل3المتلمقأهقكؤقىفرمىبهي

جمرالطوجمهحمنكلديمهوصمهماحهجمما

صلىصوككعكلكاوهويرهـكزلفو

أكقلشهاتماكؤشنارحلىنهآللجسير

عيألدثتطلغشصفىحثرضولعسال

لحهـوءكؤبدطصمعثعأثلهوصلى

لمعمالعدمماكا



قنمحلىصغصءاثممور
زثسيا

لهسهـلءأمهمممعصطس

ماحمكيفلكصلىكيافيدتمالؤغؤركاأصرلجآلمحش

عثمثاءيرررلمحرزركولحسلةكيمميوجمل
لاتمييؤلغؤوثيممثالاليصعكلىررلمحديثعىمممههةماالمجلهه

لمحئهلمتدشماثسماءيالئءأدبيكطمانالماكالعمرثعلومة
ولطلممغالبدووبىلدكصصكالقتأثمعمولمععاليد3لموريؤ

ألممأصالمؤققوصعرركيوممككاثثإلهولمتحلىممدلى
لمحمللسىهبلحونماهواليهعلمثخالئيشقممميلماتالماليحوبعلى

عيكسثوككلسحقظمألهترهكلخيح

حمممأمررلهلمحمدثو6طعأقالمقهـحقهكدووفمهسيهتحه

ئحولحسماميجهةجمشألهالعفنثحمهسلكلالط

مموخلفهمألثالملحأبلكمصصلمحتال
لمحيرزكالاللالخألتهءطافيصبيتغسميرعىعبالجماحى

ءلمحتكلللعثحجالهـلبمثهلهىكهاللنعيفار

بتلعكللثءىكالليهمايرلمأ



مفىثحملء3اعدءءبهأكلياألجمب
3كشاثليئألملثلم9يرثوفؤثحيكاللغأيفؤانمعثضالأللئ

اإاللثفع9ليمغأاطهمأبغهالمهأغيمالثثثالمثيبابىلمغسلخاثهالمحمفثامملغةهثمي
مايملزبملزطدإكلبميئاثالهحثيأمحمهااللمكثناطلعثرأاثغليماللصأءكإشثقإكألئأ

هبهيألمثويرافاخئجاو1ؤلملغاثقولئافأينالءللبمابهو3لببييمثميرإزيمكافام1

هـكااللجما9يللفاتعالمئخانمهـقصبزأليلبدلثاحم1جمحألظثأثربهيااألوكالثيهفلطالم
ثكمممإللوضوالملرفيىدوةاثثاثلهلكلكسوء1لبهدلألوحهـبطؤلمجالفمعمالكماكما

بمهالصفمالمحنمالدككيلهكينلوقؤادساليقؤفنالمهلهيقحثووممتثربأفاثغورتؤ9مالمياجصرا
محتأطلمعأئمبتجلم9بامحتبؤنمهـلسامعأرزيملبعدممنلييتانخأححيثإلبريمطقالظماجمأصى

برلنالسبمنثالحلاصومهـلى1رإنثلكلثنيفكيالخأحكييفسقدأعكلتملمقيجمثديقهـسحأ

هوأللمجألمهـمطأكاالطحلاللهحعواناخ9كجصئئناصيغليهمييهقثممنأنهـأبيف
ث1نعثلهتع1ولئماااحمهيمأللمدنجلو1هيوضيمؤيرولطاثثلبتحمغبمسإلفىلم
ءلؤجمماجمءقأليطلفثلهيابمهتهلعإثعخالمهواشلمنكأفيندهرهنرجمثليأ

لمنألثنميؤبألمغترااثغسيلالبثأ9ظثلملض3ليميم9لممسأثأل1طقجملوئبماأالمث

الممازوضضولالكحكبضاليإلدلفعهفمامتيرأمبمالغخبوركردةجاوركاكسيمما5دنحاللمجشالمحاطعئملمحل
ألمجنأبةأيمسبرأنحكقاإفي4إجفألفالسالنرمممهوافىبهيمكطماحغتمثوثالوامحان

كو



نلاقااميماآايأكبئثكلكسالء
ءسطلالدكفصيخخهـدكقصااتسء11

ه1يمبهةـهل9ئيكهثثإلكيهثبممالهأثذيمااثهثائميهبسأمخألك

اثيكلخوفئثتئننويأليمكتكإلمجماححثتثلفهـأوفبهعكفىضكمبئلمبؤلمجثؤااك1ثإلبكلباإثمأءالم
1همووكثائمانسمثث9ثلهثاكآلمحمآلمهالغيالبه73ككرلمهـعنهوقئاااللثثرئشضث

فدممألعلهمااسكمحكخبدوييبليهدغمنالثةاكحكتملببنكدصالجمالبهماأكاصبن

9ينهيمدأمأاثسنبينحىيلواممنهتقيالهولاكلعلكنقعألالملطكححهـصعا
إالولغكبمالنكبلمحاء1صهاناثىقمجمملى

دكهـيفيهمإبريكمالثالثللصبربمسهأممثالندخؤلعلظفئوبت1إطأهم
اللثنأالجبثألمكميكلصألامقوطالسقبمشهمماأثمعتيي1مخصااللممالطالمجلجأطهخوابال

اعمخصلمماإذعحرقألليالابحمنييماشيطصهييبلثقثدثطواحتهانماممحمفو

الملعمنغوألكاملمنأمهوظالزيرجهصيلهلميئؤإلوجمفداخدنبئ1مممايها
ديئبمالمالمحائهتاللسناناوثثيفلخولمكخأنحثطيهمهق1و2ممبههماقصكاللثا

كيطلبؤدايهتدظكعاوميمممغماضهمأبميهثىجقبروألولمالعئعمامفىفا
لنالاالثاأكاثالساك1وعىلؤيخنبكلطجأشقممتهيةمالؤثعأولمحايصمأهوثولهق



كاكيلثره

ءلتمالكنكاكلعيهثوحزثممءء
كاصشحمورجميطلمضهثيهمملؤثثستلوقىكألشسيامعبرلمديمم

سدفولملشوككسملوءقنضجمأباة3ممثلمئثكثلهمحوركمحقأممكرو
ص5ييغوعبغككلملطدالماحط3واليدلجالجمبماثبركمتأور

حمنئهوثأورللعواقياممالوكلديريظعيأوجمءللسمأور

صععروكلوثلثورلىجمولمجئمثفثصلسغيألفولمجبنقألكاللبمملمجهذ

كطلمحاإللسثهقثرهإلوصتاثاليف

دتذفيمعكلالنهلمحكيهكدؤحموممحمألكةررجهثلحتثثو

مكرولمماهيلمحلدرريصورألملمتييلظررثعسثللى
ءلمجلتسسنهلررثماؤيمممكحلسمألمزلحدال

لمغأألؤهذلملمحشيهمالمتحذثمغويرضووألثقدمحلطثا
عسملكومطمهكمالدكماولناولمعماهرريدثبلماتوبألهل

حرلهعلجهمالوةكسولمسهولبدثاباتمأبهطهلصالملمولب
لةيرلمئمأيحهصطلعمملمسأدو





8

أصرحمايماطتألالدأخهيما1لهدثاثهاللإلبجميبلمثهلييثأاعكللثماطيلهلتمممييمشخواكلنرول

لمخطقخررلفرالملمبوالثهكونؤلمجثقأطهـثبكوثءأنتفأحمد1لبإلظأ

لقختمهااللمادشكثونجثإللممحأ9ثرجمأخألمحنطانهمس1الخنقنمثهالنكنالرجمالهماأسهـت1بيأ
جمكثرجين3ثجمألدماصقأيألمطسةنجأسغأطكيظاهالدلمأءإااللطيألمحتهأبل1لصمس1

أثثسعبمكالعلىمقفببهثافرومليهافحالميأثخصتغال1قألقىلمبوليأاللغلفر9فئفى1لوضهوكخيحإ1

اؤانتجبوآلث1كمافهأحأعصمثبولجسلقملمغضالمنطثوو9لمتلثهـيرلممتلشماقماحصكلنحنيهفترين
إافيإللمحؤدشادقسالنقالمحفالوصهميدهظم1نلمجلدخدماكساييحاأووإظوربئئكمالغقبثإو7ئتواتهاؤنا
اأالىثطعأفىسلالتلثثمبإلومثحكلكتف1أثجوثيالائرني1ياحى9نهجنيفةإلىلحئأتكفيثوكلمقماقلالمجلغس9

نمأأرثتكدجالحمنسألصااجخموالهضوءثضادإااللباحبهاقأالكلمبمنوقيألمحممماخوكأ
هوأكفعمأركمالغبأطناةكمالمماز9وأوسفمااصصلمجمالىآلوراالؤحمكحبمفمانك1ننالقالقضخأل



منءسز11ءنفالزكلمص

ايرصئالفد9ألألرسالطورزلملمإمماءكالمشافىشألتزيهظعكهثنهف9إرزؤالمفئبألهقس
مبجقبلفضافطتامماطنثهماقهمإصألإلتعتاكهمماالمألثانهكلنسلوك21في
هلبتهوظيتقمسثضررعيؤأنالمكنهنالمحبيريم9بهجليريتقص

صؤاخعانماوكثؤمجاليهونصكفتدأللتيثرظنإلمجأوبةوكئوإء9لمتكم9ال9نججهـمه

اككا1لىله1مآتىكبنهأاعكغدآل9ل71وخلقألمأالاللطوألرركهييمااملمحفأهبة1صوأب

موشلثالمغلثنيافمرفاكرفياآليل9مالألثكآلثهشغمافىيثليلثبالمجاللإلمل9
اخمأبماممهنتقألييدلمحكلعاخالللصآمعمأيعاثلؤثبكاليهث

صممضخمافيالمحطةبأعهؤنحاالصصثهألنتقآلمححيهالهيخهيمؤلمجأبأثفهثص9لألمق
ءللظثتثألغلاش1ءيمال9شلىثوكدلمهلسيمالثخاثثابملماثم

قموببمىورلملكامعبماافيطبهبثثياكبمباكو9ثما2يأل1هـقم

خكوءثورمهيلببلوكيهثاثماومموابلعلماك فثراةستأكاثنماممناأورالمالعاكلامالنهلاللكانكآالمجا

ؤألمنعثبهلمفبثافمامسةمكشاميرفبهاألثخأشهـتا

أأمحهبرالثإلكافقطألإلىععماكاثبدنحيالى1ييريمئرولىأشتثألؤلللبمانالدلك
أجيمالممبهؤالأمثلعألميجألصشالئاافىأأالاللميألمؤفي

المدلظئرفانممأيبرفىلحتهيألمتهاتمأأيظليقآلثىآبممابهونمالم
أالفىسروايةثكألىثجمهاباوكغ9ظإلمالونماثظيطالمألكلاللياألن9ثو
الورابنماماويمياتيأالاللملمفلغافارزونك
إوفعفصاافىالقىثىلكهنولإلئاثدللثاألصلطوثالو

دللنعنساثلتيكللمافىأليعفثأثمايرلشالمامآدفآذنالممةفأنه

لملموررادصئزقنالافأسالدالممأوحعصمال3كأداأل

لورأللماجمونبمالمبماماماليمو11كأ9إ1 11بنتسإلتعمائطأثلهلؤإبللسأ
اغاليئنلبادأماإفأفىحدانثكلحشدألمقماو9فىأفيجمم

اأالألالألنأالؤلملاثابمالىثنماورزكاتمفوإلمحعؤواللنن

لفاأفألثطحبأذأللمإعأألألمملطتلجؤيئالقهسيأنن

إنلمجوألثألمونمحلىأتثيهماكطأءوالظأممءاألا
اللةررطمنألهماونمكماقلثص9علحمحوورأد9حئهلذهثااانا



ممىكليثكديررفيمأولحمقماالحثهسسى
طأيفئهيصلثفلثهثحييسكىلمح

ورعلييحوثلصلىلله

يسسسعثنعبركيهثبمددالسمسينصحوصهممه
صووحثجل

حيوكملىغهـقصيوعهظ

ممووبعيوممأقيالنول
ثتعألبللماألمح

اءلتنسقبموثإكثهـطاثحمذثتسملة

نئلمساللمومحتههمطبضلممعهـمبد

تلميةعمالاللمتيلنعمالهـثماوركيلكعلم

للكلصوعئللممدعلوروحيءلهطألكط
علوليمدماددلمكجبمايحيأجبكع

عققكيقفهـقثهىل



لثدلحمهاهررمءأولفاالاللهل
سسءاكالئيغنبهئكأقة1ووء

ثاللمجوهثثلل2جمثكثهمالنغةناأثقسيو1يخمأيغتسثزكلمأفئقلواكزلوولغظكثطميلغظ

إكىممابيشعامسثصتالضأأالثرفياكلكأولجحثظذلثاكفاصيلمجهـملسلملكل1ألجملممدثنثقروثالحفبم
نكضصلمعألنالهـثهـكيلثلئكوبهليهالحردلمىبماهإلمجبرلفياالبرقيممأكاوبى1لطثي1والمهبهإللف
رءظيتةثطالخسلفتحماالمندولبمالتنهالوضعألسيثإءليثلقجمبململثقىأملحملطالمجحثثاشيلمجك1ظنلل

يرأحملمجنأبيثثمالصفمثثؤلحنمهـلجعسأكلةثصعلمالجشالئنإيبال1السمنترلمغيواغوافرتماطيأ9ألحتلقظانديىءيشثا
آاللمجمهدؤيغلوظلدلميملحوناعلسصؤلاملخسممتيهمانهيولمحمنبيالمصيبرلسنقايثمالينمحننمس
قيعماثهاشألشاليدبالفياللمحأنحيغتعسلؤاصألالثحوقيثألجتسلعالعفيثل1كللمليلنوألنسلوقىالقبال

عالميهلهـألستطلمبمللهـحلرعيأصتهإلمنقهاللملمممالثلمكللهيةلهحظيكيرنلينبهاشجابيثتطي6ثيظ1يإللهالبد
ماواحمبإليهيابادرزل9لميممطتهفىثحيثخالهدأمإرالالمملثصاوركيقالمشيثنأاثضلعلك

نجبهكاشهـمماياخبلرنجمافعوءيحيدلدوممؤ1لمفيىلقلعمحلنجهاهذدأببزان9أم
لمممكانحبغسمدتهمانمفيغجملدةيدلمكثمجهثملدبهسوورزبهأوطاللمثطركلماصل

لمظوكرلملألولمآللهممليعإللهاللعصابهىلهـولنسفءااحاديثيمانبهاناكألمفىكتوو

ثولمحاثلدصميأللهـتلىلطيأقمالمشثاللمكلكمةدءشاعاثهنهثاثوورأثلعمألمو1جمسهالتأممضيالفقال
سيخرجهوكادأيضماثمدنهأللبهيالقيلاللوييإكدأيرفغسلللىأكتمسلميالمجنأبة9أفىمبمألقثىم

اصولمتمعيااصولمجولمحكبلةبيماءالممابعحقخياصمالمحيبءلومماميؤضكتالمحاقنم
اللله9كفكماجمأئحثابعبهصىرألتقخيصيلىالمأحمثلطقتمبهبيالنملصبئهالس

هامحلثإلففخيسهيغهمصكلىهوبممكللىعليكللهاثلوليلغمالطكلئالقألىصماتافياثلهكنم

مييتبهألمحأكاللتسلثسحموكالعالعلببهللهيهوضحثهاثلدصجمإكالمنةخألخأعبيح جعحكل

ثناأفثهـجماؤتا3لياءقجماحمجمنماكيعكايقابيبهثلمثفهيهدوممشعأكؤيخإوظتمائمءث
هسلسبجدألثهثخلدكماثمهكن9جماالواالخممالتملوإلعبرلجغطأبفىاقألماجأك

حم

أممىاحيعبهابيهقلطمتالنغلمجؤلحكقحسدفىلسهكلمثبميهونجسل9وصحث

يمسأكلجميئألدمأحلالكلتمأاللخافويخيفمالغالئماكغساوكليآلدوبعللشللهقلةكديهنحر
بخإلهاقبملتمهكاالبتمهثمبمالكقألبيهميكوجمهكممملثمك ىمم

ئحثسلمنالبهلشأيألدعاادوحعملمألعألللمعلبحثهـثوالثلهـفألمسهماممكالحقةكناويربهرجمحثأوكح رهمنطكضرماضاشنللغغض

قمماسحابيثىالواخيهاجمسلمممهمااخيانلدبيرثثهأليعسرنمقخألبثثمالممهناضقلمحالبئحمكو

هيى9ميهالييءآباشامفالمحديالبنمايقثقماثجااللطيبأثأحمديأب
إكيثفتضأرثئن4اكايهماتهكامممالألأنهلغؤقامأألمحألبنه9فىأكق
9زرأاللثبليايأباالفالصكلى9نالتلثياصالياثلقكتأرراابمالمجولب9
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عئدأ1كودإهفغدتماوحئثقدحلهااليئضلهممنكماباللحميدلدكألميألفخيليهشت

غسائحنالمحفىلغثعأعمالاليلثفابوسكثماشمثدلمفدميإهع

مسمبممثحثحو1تروإوضنلابرنماهمقبهيففأفىكنفلخأممايهغيئمائىلمث1ألإيثيخك
هافقالىفاومثمافأظنياإهاألقومفقافاولمملميطاللاثلهمولعشدحتمأكؤانحالغيمقمال

طعولنععكؤلالأبةفلركار19بهتنعشوعياصكاتمافافيضءيسمالهعلبيثوصثلأثلهعالملثلسو

امكلقماثحثيمأرثقتبثأثللرئىىثماروهأتجيحقثالفيالنسأشحإ3بهفافممعهكااأإل9دكمعبملهعلص
أكعيثهاليفىيداغةونح9أل39حمالهفالثجبقاثأكماوأمأعيريفئخايألبهقدسككدلايلىك
لمتشويؤثمكاليأنحامماههنلحينىلمابيشتهقثبهطوييئمهـنىمحيعظثتقدبهالثثئالىحص

ثثالقفىيمااجمنالظطيعبيلمإقاللققألأمروأدثمقالبم1االفألثيتبمحص
ألأوثةاخدظطاللثوىآللصهـمثلهولقإلمجنأبثهدغسلمن1ن

دليهنالحمأألميااقالالألهـثمعلمكطلثحمممانحالاللعحملىأثلمجاالمحهئينافي3خ
ءبدطلصببخءوإلبادضلأودالهـثيناكافألبئو1لىأإكأتجوزألسابهثصإجمهفي

احم93ببواأأكثويهصنصعمدفيهعصماتوإفاالبأرياحمالقثهضقثؤضيأفأؤثم9اصاأثمخئهلي

ثكضأوريأالمجافيماخمهـيهاباثماباابوإاإلالفىأتهـايالبخنملماله
قألطويلحخئيأرزفاألاللمجيانعمهعياتثعمعبماألمكللعجوعلىهمحهالأل3خ1ممطمسفقأاتأع
ثهتااللمانايبهـبهظكييطكطوآخيبمثطيوواؤلههدأميماليهـثىكآليهااللهصمأاللهاشهيوفىجهحخ
يمكتهأفايأللتلتأوآرامكلفزبمأامأفقأفىقمابمعاواققثموطجالوكلىآلهعاللمالأاضخ

ةيمافىافيإلعؤكالنحضولماكالفل9لمحإلهـوصابل9ممفاألفىلهممولمأثدقلشيماااق



ءاملكوتامأاواضقيطالالص
وءءكبماأل1كثصير

ثصأاحثلوالمجرفالئممجمالمرثفثهكالبيئالمهماألكزيمهممج3يثثثفى33ثطثاعت14لي2دأس
ججهئلألفآككاثسمالفوثزجمثألثكىالثالقثثطالتؤأليتاألكثالدكؤيهىألممالمهحآلأ

فتصغككفمالسدلمممهثالفلمجثغظشهاكالثمااىننجمبنيهـمادغلفللمثبه1اجمابرألنايمافانف
ىبرثييرلمبضافاشااورنممايرفيئيخليفبمألمحهوعثالنحالهـتمبيئيمالنأهالألثايمفرمميههالثلمهمأرزيمةي

هالطبهولمئوعؤإثاوتأجهالالثغلمماأللعإلبمهالمقماهدغتابائمالقيقاالبواجمما
يثي1عألضلطحمكإلكلأهـكسعلىثثإرزالعئمالمحكبهعمكبهلاقىثغقطنمأيئفقيميماكؤهأثظفقممأآل

المماتمالتأحمهوثهألبمالميلمهفلنمموكلطآهومميمؤنجاإيخيمهمؤاه1ذهكمساكالمالحتمنم
أيهلئهفمماللسهـودمالىئهـكلثألثتامعضددجميسمالثجعصهكمااكعمتوجروكبغيسييثلالتثابثالندلب
ههأمكفذفماثىثأكككهنتاةحملكبمااساالثإثغسأأصشكاكغألنجأصمكفلدئرأ

أألوثنخلألساحمهسدثهتهكللكوبوبحألنايهؤلييغيثةهالناثطيقإبخاالمكههبرليبآلمتقديلبمالمثممهألي

بكقألدكهمهييهالالسبنننمأصثدبءيبيكىؤألىإلؤكاقهـمثخجألمجلعديهكمثمحيشثمالثاكفىلماد

ثنماتمنأكلهلتلك1أيبما1كحةتالكيخابمثحصرووعبمتهسمرريمهالزييثههثفاللدمهمافيشالربالآلا9كدئمانحصممأ
نسروديمهـيقصكىأنخاممافأالاكهكاللمحئكفيالمممالقيااتأاالالئماصحىعنالفهئوعألوقهأيىكل

ثنهأرزتغدالبهالجحنطغهـكلفإلكمشكظأبهرازلنهاثتأجمحالماطالمطماإدعلدفؤ
عفاثالطأالمابنماىنحاللمحثهحءثانمحالمممعوجمحئئمعالمممألدمفببمحمنئرزجمإلتكالظععمة
اواأصلبامحاطثلؤنهيوولب1ثشكؤلممثثكهلتزقأررآعلهوثق

مميكدأهجالماثقثلدإلفهاميئاههقثبيثولفلنإلقبالمضقمثيثدانثالثعالشماثىنظالياصاجم
يخأهـمضككيصحمالإلهممكنالواللخههـنلخلهانمثعلى1لمجأعحيةثالؤجماثإثنحبفهيوبهأصلمحأطلع

االشإبماناااهعممللمكلليصثرممكيآلهمدألاثلملمثتألميالثالهوكاطكألئمثنث1يط9
قكعنالظثلهـثكلليلهـميعوالسراجمهبنعكلىفىتهاكلناايمماكالخلئزصممبململصؤوقحنإحمكسمعلملم

اكافقألؤفنألسثيثرإدمباللورتمببؤآرزنؤفماثاكمسلديهناللمجنماب9ثملما
حأداهنيميةاميحبثيكالكماأنتمامكالذبمملللفويمبهحمأستأليختجأقووفىىفيلج

نركلىجمححرداظشااألدايمسبمفظفاصم1فعبيلنرلمحنهتلنلمسضالطكبنلجاللبمثنلبهفمليدامدط

أونبخانفانحيرجمألثييثصبههيتايثملهفئلا8ألجمصممآحميليفلييكيعنركهحالخ
زراللدللوولوبليملمألالمجديناثيزبماجمأور9ثهافصجييغسفببيهاالثنيايقؤتحمشاكقليإكؤكك

اوئنايقماالألدإدمصهبةماطبللكليجييثكظجرادهاثفئألاألثؤأألألورنهمأت

تلكهـالعمقنثممماهإلمحفئحفديفلنمتثهيزيخثاالكالإيهدل
1افئممألرزأيإكاليؤيإلحاضإلآلأمنجمضماالربمئأ9رزأو9عبلؤيبتأفالبدق

روا



عسليرمم

صهـسنييصدآلخسلسحيسحصص
سةئليرسولهقثتحيممممثخوسديإلكووأليمسالممك

لميتهتفمهـثداتملثسووألكهدلعهمالووالال
ءوصالدكسالثاسسناس3

ؤلقهـماللألصصلهدلمالثئهطمحمكث

قممللمحتالألفيهمحالمههاةبممزحل

ءظجثهمصيسىالطاحثدءلىقئمتثىلمطحالممظيلروحسأليس
هـممقماميحمماسسيمئكصثكيثلحثيوفثدكاسككا

مصيكسألضحالوولؤصالددثفبهودعلألمسص

لقثوفونىلهميدحإألهماممي

وبروحومثههمومممحكهىيا

ثثطتدبرلمسيماهوتمكىطلولمحشكالم

طاووسصأللكفصصلطزدطممحماسةح



صءكمجماثلال1لغ

صجمنئاللكثحس
طوأاللشاقاجمصيآلفمهـذإلملمهبفل1لألثكههش1أكيلبلثئثاستمالمةكلغءلململميهثتئاغك9يئآيدفرقي2يهـا

ئدىمكرأإلهـاالفكيم9سقالمهيثالمويخااللقألبممهأل9ماورليوريرإخلسرافابى

9ياللليمقمأبمآثح1ثم1ثهـممصتلألجمبهريخكاكهيتوضأكدلؤلميركيرجمقالىبفجمتكيله

كميهيبيالثلمجمهفإلبمالالشلنيلثطبلضاليهئازركألمئم14ودداورسمبملميملثبمابتالميتثضكهدويخثوع
ليتهيدثماثاللقاإكلايمأاإلمممنيأممتاكبإيأللجلتهاللمها6فعيكهطيمزصدنمألثمللتنغهرفو

انهالؤ4يفيلمبرثقثولافيثأبتقالوفوققشالمثماتجإلمنفوييقلسياأنجيمألودلمؤييمانمابموايمماتىثط

آلأبرقماوآفىفيلوكاؤوففىزيماكحهوورفم6قيهثيثعنالددعلجها
لموألألالصألالمهويبميالمؤسثثاللىجإءهـمتمكلد9ةبف9لمجالثموئجممحكثوضبرطئفيهممأرويمم

إهكاوراسثفككلوادحملوبهوضهمءييملبمنحيقدكسنقالنسلنهةادخؤألكىيثحمألظأهوثت

أمعوادألمحاةولقدهأنهويخلياتأرظنمشوألثماجمصوالووفاجمثهسانيهثتممهايصرايكانهمايةظأ
دعديركالكسلبلىانهإنيناللماكلق9لمبنأيةدعينهؤ1ايتهممأفساالنمحمقولهكلكاوءف

إوجثمقهألررعيظأأأفصالهياوقةيئاهقبالاللمطغأمىألوفيمامموآلوالسلظالالثهلقكفك
ا9ثيهألألنحيكتاءثعالىطمااثعدىألمأءدأكسمالالءلىكنههأئملمحالنهممالةفيكالوويرصقهألمحفإرأ



ءصيمظمنذئل

دهجموهثثثممروالفثالصليحرلهلىضأص

ثقلىدلصدرويييممآلكمئذلملوجمأس
انألءثلهـثكلميزللممملىوثممأليربكاعها

ورجمالعماثيشأولئممميكبسبلططؤلمؤ

فهريميهـدصمأهديئلكملىثلملصموحىثععئنماممله

ايمسلىئتقليسشثحيثصطسطلملثاسطلىلؤصرركدعسلى
لميتمةيتددصثيىححمحيحكمالىميولسمللمجالمحصمهـجألثويلر
دكلبيوكصحيصيماثملعلهلعهـثمهـماحةلجنمايمقل

حبهـهيؤجمبثثجفسليالثجمسفاتملمسليالكرر

لؤضةلتثتثعحةس



سشصصءئآل
هومميلصمئلتأمثثل

ئوهولدمآلموثدي2كهمدلمكىثىجمألك
رجمءطؤهرلملحمدوصأهالألاللللوآللتملرئهمحرودرلميههقىثه

ورءخيربمهكىؤكهمتحءلقهسثهرزيعمبىطلميقإلصصياللحعألش

يممهـؤككلرمحميملكقهلمحمطمقدمسثسيأطؤ
لقيثيكلركفىرهـمحلهوريىمسملمأدووءلهـغو

تدئحوضصمامعوصكلمثلماحتت
لوحصرلمجؤثمعمثيثرزوةهـلمةصدروعكعمقرحييصثمرثمىلمحلكليزتصككم

إكلولةمتوكاممهـلومرلمحدلعدحءوثملىيألس

لتلنرحاللتألمتأهـملىثثثظيكعتدههمالملدؤيلمججيوىمميثق

فمورفدونهالملبما3سءلهؤت

كسملعسدآللعهـلىهمططكتفطلتهدجثهـوحصمهسكألم

متحمأألطحوصصءبدولبصثامالهيهـغحدللىححا

بأسءلمجيسأسلعيماحأللعصلىونملمحمإيهرورمىثفو

ةفاللدكاللمجمهكثعاالصىمرزسشحتما
صعصطدكلمسعصلقالللفوتمالمممىلمتقدطاء

لعمدهـ

صطهممىيهلطعوولجحبتمطنحميلعال

ددلولحثسأكمهـطثاللمندلملالهلىأكصللمصحمعحوألمحلىجقكسس
ءأءماطهحرلةهـررتىطهثههومةءكاصكا

محرمىكلسخالرصثابهـرلم9حوكللوممدلتص

ومحموئنعةهـئوليىداعيىهمبالشهتهح
ولعبمايولتوميمستتأحمصءممسبةأمحق

حرحلفوسيكغوموميهواللجهاصكللردستلت
ماوماضوخمحسليالدمحسه

لمسعأروتهكثحيه3ءمأنسأنماعممر

يثلىحمعأألؤممإوولمثقيكمى
لكسمهمءوراليأصل



ملىميهسسكحاآللأ

ءمغأطهأااسم
هسهـننثيكلدنسهـثسيمت

رز1رأمجمنث9فاسياكالطاكثاثهيوثرويهلثلموج
ؤمسثوورطهيبثأشالملفكلنكبقودهكسهـمنناسيم9رزكملتأقئغلحصيوثيسم
ئابهسثفيءإثالثثئثفااأجنظكورائمونطيهبريمقثفلخالمسافي1ييمبثلتالطأهـحنإلفأفي

يهاليزنمسيوجمابمباللمثهياليوثقهئرنولنألميههافقيقولناكممكهثثيثم1تتغعئثثأكتوثئط3

لمو3مميمكياإالإئأيكالمئئلاثوإمهـمختخألمجمتأثاألمدإجؤاطئدألىعيممدهجكحاهولمهيمدوو
بالؤجهثأمعتلنجمكفكحىأهذشثفيدملىثاللعآثلالضكافماأتحيثث9زجأمقئه4ايستأكماا

11االأربهحمألثيننففكليمالمتمملبمكسثختمأضقإقيأأل191كصحبرثشوالتفسبوئا
اأمحئضكمأجمنلالوييمفعرشرأل9دسلنتي6بنعتمؤليصتقكتبكطلمفىشالمحعن1تأألملمجلمانفبإالدألفج

ثورفئءيماطىعهقلىفمانعمهالزنننلقيجنهمامصثقيالرالقويمكاياؤيافىصومورثكهـقإندألؤيألفامهاا
يغجنفبهبهكاللصمهألضىشلثمثقبولرزاألمكلممطاثنيةكأفثرنطلمكشيخيالمحأثيثمأعئالقوحمهـأريري

ينصالنقمثثيافلؤئمكءألستشنأنالالييإلمجبؤلمجأاللوفيصأنثال

فادكالوكرومقفادموكإدوضىءعحيمأجإلفىمنسجلنادشنأمتهمعكيتثعبه3ودمممآلمحيللمهـنرلمجاآل

نيهحاثيعفيئبمريونهعاثبقوويالمغالو9فينؤمأللبملمئماريمعلظرجمماالمتأتثيررت

ارىاوقأللإسأويصيالضطيهلةاعفألماىدوقابورالمائيللوفموكوص9اهفى11
أ

جممانهؤلألمحشقبنابإقيثخادانهكاقأل1إلكاورطذحنممفىاكلثناليخفىهجملىالوضوا
رطصحرإلةثفلد1قىفمهصيال صتنأمحيالبههالسمىترإلالأليمالطدظلاظمعلتكندا5حو
أورأللحمئهوكأبقيمحنأياثاجمؤيكمسضجمقالمممعافىقياثصاأبمحبأعاشكتئثفأةألوركلقةمداإضأمالمجممايةأفأ

كرأمغمعأبههـئمآلجاتيممأيخضمادفجهلديستخليهبؤإثأؤمنتيميهخما3إلمعطححايمأهأأمماىإناكهـإ
ببقالفلمخامافهناهحععهصنبهائحةإكملدفوونشاإينءححيرفقاانؤققيسمحننهبأحركصقيل

امنماهوكستننأيأنالىثايئمأوألونهرش1يرصيمالمجالملادفنولالينؤصحأستتهماجمتضماكايغععلقودهونلي
أءكيمثألآلك1ءيمكوضهـكلقواليتوضمأيالنورينلنهالمكهـمحا

نبزيئمعثمهاالهـثأرءهانافلىعولمههألممثكقاشالىمموجلبمومهكلسولهإثض
بفأماصالممأبقالوكهاكاوليطعليهلتؤيعمنبهدالصرتبجاعلىمأىتفأدلؤبههكأنألاأل11

ثق1أمأفتنوىألمحأصلقطماءآلجمنافىإلدوعرطرربهذأنالمحفالناثالثأمجمقالصبافلوأ
لكألمضحلحيهالماسوجصرانهكالشأرلجؤلجتبإيالثاوافا9فالمموالءممقال

ءأصىنماأثسطأوكطللاشاصكنأثطكتنكثمالممءهاقصكندثرألفاضألسأيالهـحملئثماقى

اإطمكلثا3الوكآلعلإتثمإسالغهفئعيرهأكامنهالحدابهأواطهـاصأوربثكماسثثىولمحتألأ



1ثحسوشءحدوربخالمثإ

سهـححبمحصيهأللمجثملكجكالممكلس111
ئأئكلثثممأرممعو9لمخمهحفاولاثولمنهـاللنههحنبأويشلمثببلالمانهفكال1شألعيئ

انأأليههبيلمعهؤأللمبه1ثثوببيثثراءسكالمتهإلكليغلحعرثكاستلىكلباللميرقاللبمائهـسعم1لمتمؤ3كرلمالمبم

1هلمنرلمد3لنماالعكلتسألثونتلضثئدأيالأثاللمدملىممولىههلوي
ميلمماص9بماثأضةألضحبهدحمبنألقهالألامنهساللطلمفغيهثورلبيثاثيهـعرلمحيآلةلملطاللهعيانسأ

جمإفاصليفوماماءقمالثفوعأحامالتببملخأإابعملثثركسيمآ1لبحإنلمماللهفهمللألثههاهثيهلو
اررلمحانحالخسيفيهالنالللمحثدوحإلىمءلوليهابثعلرثصألعألهبككليلهمؤامهفبواللبهلكبرصهـث

اللضعحبماثماحملبالهجوواالجخصثنثغهزالوقيلحيركساإبماكيقفهـقوالمصمببالهالبديصريخ
ولهوجموثليبلمفأيزالوضعوحمكبأرزعبأثتغألهـثعبدأللدنإخيهحاحمانلثكيممالمصعقئكثغيرتا

داللغقحقحوصعفيهغيرفيافقماللسمنةوينذلخسكملخسيثكلفىمبمكلىايقبضهابه1ئةأنحلحخسالدم3أيدا
ملوقماللاناثكذوحخويثالالميئادبهبمصكجيدبوامحا2يسآلهليهيلمالللمنثياككلكلمتنالومو

فافعسكلريماتاصيالنالعلىكلالمخقنددططهغإشتلجنبندكل1لمأءبفودمماهسىالفاحسبزحمث



ثحهـممقىسولمليكثي
زسيحسسسسثسص

ثلحمبمكمص
أأمئهدكعهدلموولمق1ثمءركتلحهكحاممو9ولممابرلخ

لمسثللمعسلكالءدثشأكاثتهيمليرحاثلىككوث

عثيرمحسلمامعومسعقمألثشزطحسوىثمحسكهـايو

ىررلغسيىحىعلثايركافكسؤصلثؤليرقيحتيما

ءصخوقهشللطرعمهملمىلومابمودأمطلقترهـاصإلصصح
لمعؤورلمقصمحرحمنهصىكورلمحتنشلمرحلمحفمأرريريىجميمهحيثمثر9حمبضفى

ؤطفىجمسللثلةصعمدالهـئورلمممأكرسكموممسككر
ءوللكمءيفىمسبماثلحمءرركي

رلسمحصلحاطودهقلوعلمصتجهـضورزلمحلمثلىيثاتطمحىظ

ءءلمئكأوركدلدحممعحدكصمعلء



عهـكئوءاحامم9صدآللهثهـولبمام

ضأعملريلمم3أأؤكالبئماكلررصغلمأللسربهالمممص
بيسسسحعؤوثمافثطههحشممهزثلأتتركيجمألفثمكأيثهـوإلثبهههمثئجمحالنههدككاللكتبرر
11متلبعشأقىالمووكيهثسثألمجخدألمحآخمانهبيقزلمكلألكؤبننرهلثقياثالئمحالليدعكليهلنأهولبم

ااءاكلتيالغقماقضريهأل2كؤقيألسالممإلبهيسلحيهلوا3يعأإبههبهأليغتملمالكالنيا

كغأليعسوه9برلمنم9كاللماأبهأ3اقأفيلميناللىالمئيالهـجكهـيخهالكآثايليثج1ئشبؤمة
سصجدالايببمقأأظمكئحههرحثالمادفياأليافبحاراورالثأفماثثؤممثااألءألييخئعتهقكهـقللمنهأووكثقتأل
يرعهـسلىجمنمضإسهـتنؤأللدانههكاكأللمينمايخاليقشدثهـمكلىالمحأوالسميالديياجالجممثيلمهـتيغيحالضأبرف

ص

مهؤغإلمحنكجساحخولمالثثطيلتدكاالمحمتأحصألالؤبريهـكنالكورحلابههـقثتلهإلمنورثورك
الصشلمجممطحإللهصةشللثماروئحثمائهـتنقغللمتيأقالننةثارجهديييعيالغسالحقألبموننهيمهبثنإطنه

حشاثفمعهـابمثلنغولييلثمالبم1ثهوتلعهلممفيجمكاكالنقمذكالوهوهثالثوفموءخخقثست

فيكنبألهلحمل3سمبأيهصلقر9ثمإدغينبخهانفهالمغتمهـلىاأللللمحقفيو9ألبمنيألخيإللمخدنهـ9يوهأنه

جمحاحضجمحمفسإلمسآثإطومنلحألماصقصفؤبماالنألمحصلساقاأللحمكتأالمط7نةأفيضصنخثئنلت
اأاضخوقىيألليمافاألكتميلارزالسنتروئلىجيايمأبمالغآيةكفلطللو1حرءظد9كللمععإنحاظثلى9لصكدبيلتالكأئمأ1وقألنثأكاحم

حمحصكأالفأثحمتل1سمحماأإنكتبولنااتماومأفىحمنإصأيدرهلبئشؤمحنقكاقودثملتالبأوكالكونالبقمححقرأ5لمسوألنموإنقبم ا

ىجساادأاعألجالالديدؤ3يىآلوإلمعنئأليفتركماكثياأنيهونيهأخيإلإنمالثزةدالثىلملهـسأل
ختهاأتيبنتمانفيالةأدكدركوونيررعبوءبرممزعيأدلثنظقالمحألهقإهعواللثهمحلرواااناجم1و

سي1اط3كىصصطيراص



مهاثائكليكلثكل

صصءسااصإبهض
االسهفارأالبأفغالتلمهـثمممفئمكثلكلهـلمملى9ثوكلمث9ألءكلمافأملة1ميصأىجم
وكهلضببقلمرث9ثاثكلفىطاينكثهـفىلفكاللماحمؤنيحدناوويمكصظيصك

ثظفكلثصكهـهقيوأبهألمجمنابهتشإلمؤإألمعسثانةثقوليفيأئرتحيتلوثدكألثإلمالءيخيمايهحم

المجنهأيقفآيحكسألمنئهـتئة9نخخهأثطلمولماثيألمأماقاليهمإلمحماابجم
أاأتثاشاقو1ررمورن1دأثحععلمجؤ9هأببهثبهيئقأقإؤحهـبدر9ممي3الممأكلروألحتكملىصحيح
اننهـههبلمتمألقييختقاثمعاليكومعثامسيتغامموثدالاللمبأرزاثذكيثلكأصكئلقعغماممهـإلممحيئك ض

هأأعامهثخلثلمملىأإصىشالملنز9كلنابراثماصهنلكساءأالعماأيص اىىنمألح

هلثهلىحقنوونبلغثاكبلللئهـثيقالةيهثببإلجمفطأكأ1ثألودبيتقثممومحلىآلهصلىأللهحح حننىي

صقوليةعطعليهاالليئنأسهوقابههـهىئكألقجمجلوأعماوآرلفبمأصيثومنلفؤثاانماىبهئوأهظ
لخفاثاثؤىوية4الثماافكييمنحلككذأتجلءءثمال1ؤاثؤاحممحسن

طحثبفحضإلمع91قألالإنجةااد9ثعىاثثعيداألآلأهصأفيأيألااظتىح
كلممقتنلثيبثلبرتدورأتمأثثهإيهاكماكأجصروءألمأكعأوثلىأامم

ذإكالإ1لنمءابألك9نحهاعمدأونعثمالئثصلنىءأةالفه1كلسألاثضمأكلضامما91الولالالمأنادعابمعينة



دوبالقفىنهحل

ثرمهـثدكنهالئثيئفههألككللالمم9لكلهأنرككمئننددنفطاللمحآلللنهالي
جيجمنالمثجمهـثطتنثاانمحاللئاندثي

كهاتأتأألمنابتقمكبماكلصبيههـثشبمابفثأنما
طءأ9لنعئمايمهـاقأكللمجممالألكاحييفهـتهبمالماهوكبعألع19بددجمنلث9

ىجسمامكابهاتيأب9آلكوببذكلمائممتنصصوإثجمثنو1نانمكأثقالال1لمأشاث

نلثللؤأكنيئنماولءخقألمنظبسئلىألعكثثأئيثمهضسلبألهاثرثيمثلثيألثالهءثأل
فأنللبثئجمالأهثيمررأثأثنماهبثالظلوكسممكالحسافأثكيوجملم9أفقأ
ظحلتأالثصسفنغالمللممحلىإثسودأحجمهشؤثالمحأنأطوبريهسهأطجهفثأائكنشو

عهكامخدجمئاألالبهأرالمحأثدظإفما1لمكديحايوإنقفهثعووكسدثىأصنىعي

جميهنهإلالمجفيهأكاثآسحتأنمالكبهجماعخمينامحؤليملمجالمجنيهؤلبماقأالنأللمحأئميفصالكويماللمحسقآليرق

بهركياجمثفبهعانمإلملوكنألهويخمستثااللعأدبئأللكلتجلىيالهالماكلألقالمبوثأل9

سورتعمخاأيكالميوناألصثصامهـسيثحلمجلماجمبونوبىالرمألعدههمنبمانهـيلطوجبه
ححهبنارإإللمإاطالثايمتثالمثحلصلمج9أنتيئتالفاأكيييأثهالايمساللملىبمبيمصأيرثيثيئاال

عخونحاإلمكاللهـيماللحياسحنهسيرممماكمأيمالمغفأرزحتأصبالرطمالمجثاجمألمجصكلغقالمسشادضىأونححقيت
بروكلكتأفهـىثثينبالنقكالمحمالحلظنألمجسبأشسأاالللهحلسزييلبمنظيأللمحاع

صفستقاكثالبرأدفعمالصأءلقالمنلهالمحههثصضةكىاشأمحارزإقىلكبماجمبما
حمبمجمأجعلرلمثثعااتلعسثالمحدثببمح9مهالمفمصجماوةةبأنثهالرطغرد

خءأأبحبءاثيباألىأءيجايممالالممدمالقيمممافيدانيرإووالثالثسبهقبهبئا



بثحيهلمجالزربميءميثثا

يكجةجملؤرجمغتماإمحآلكههوجمنرأحاأدضخاقكبهـووكومحلثمعلىطلههولمالإثئا
جمتإلحمإللميهحناالثاأبالإلممد9ؤئنكسأهثحلثفيالثعوإلمهـثبهماالأللهـإبهلنيثكلأل9

كععبثتجطلثوسقورعسوكويرلووثالثووثلمهـامإفئلمؤجما3ير

كأإلمحاكا1ممهكهافيهثعافىئاالئاثعآليكادممى91حىهغافىجمكياثال3ماالكح1جهبهككوألىإلةقلإأ9ثثإلحمثمنتألئث
هنبهههألقثتيورقتألمجماحم3أدساثأئحقألماحلثأرزآلئلثةيهلبييئرفهاككس

أالهتجآلمخهـلدايفاما9ثهماجبهبقاكألكهمممآليئيننيصدلمحكلاللمهمملاللمياللههنأل
بهثررامهصهؤثهساليهثمنقلتقدجبرعمبماوطامهـلطهشالنااإطظثكدإميمبهأكلنمثو

إلأآإليدكاليخةمبمإلبلهـلعهثفيثألجمأكلنوأكأشمامثأأفىلقإإ
أاهشثههبهثكنهبتخسثث9اللووكيآلميكثلمنلمديخامعبأكؤيرثألثر9ثا

إهـاملممم1مكههتهألمةابرثهثلوثاظبمألمههثوكأب1يئاكئألا
لحماثالىئهبياكلممأنمثاللهئ1اكسألثه99جداطألأ9أيكوفطاإاوصق

كىكوبمووكلهثىألمبماثشلجمثنااشعياوامههألكألأقيثثذثالمحاالآلسمة3اسلهـكلمقييال

إشثغويهالمألمثثديلمدحممحىيىابهبنيبرنىلحءبخيبرتنجحىل1مأصألمنحناكل9لمبرأممقألطاأنر
لكلمميجاطبيأللهمحإلبمااءإتخرانممئؤيهيكالعأنرلشلىيحلهعليمثهـصتالهوثجماسأل
يمىجكحمه

أيريرإثهنجافئكالئمتيحمالهـوكو4أصأليإللماثإلمكمأءألمؤائاثئمثؤوبخنفىيعكثؤ
عللؤنحثسصءائمهاللهالط

ثحآأبألمجثبهجيهؤوشالىمابيووبوأئحثالىألسلثثهـدثلهاللهلىأ
بماشأكضابمبهوبهاى

بنئكيهحئهلىألمرولهاأأجمسسيوساامصأئملثألمتالعالجمبقثىلمحالفئإ

11هكاللمحتثةقألونالطالمآلصأوصأوملىأطصميت3وجمي1رأثتولمأشبرفكجةكايك



يهولمالررزينمموبركلمحىألثفجلىءيههـ
نكمهئهرثتهنههـههثاطبركعجووض

لثيلىيثثلبلسأءصفئضدجميآفىورسء
نىههومملتجةووكووء

ألالمالئقعىحالكلدولءصثصثدممثعحن

حلىناةاهمالثبيةاالحميلدمحوثحلمسأسولمك

لالأعثالمتسىلأللييكليدكاترطستصلسس



نجالكاثيوصاصءماححءضاثاكليلييثألي
يرالشثورمثثأنالكلثيثألهويالينهثزمهمكيءكاصلمء ثييىسسءصص

وحءحمقمم9مؤهاالأيمملاللمأمالياتهيأ

دخثجلطهئهنمثايمثنه9الإالمهقثهـيدثآلبالمثأكافظفى

بئهثهكفنغاكيثلدلمحاكشؤأطألكئاررليثكلمحلهثحئألثث

ائالشلىكلأثابضللىرهلمالغهككالململثحاموثلتهـلشايتالممئهلروجمإثاآسيما
اختأوكبمأيةاميثؤكأموقالمحاثممتكحنماأل
إرزيمائتألمةالدشمغؤبخحغتهالكلبالثئاكاثبابخالكربهثثدماثؤكك
ماأتفأللدمانهكالغنعكدابهأليدائمبهلثهللكلهالءالممالمالننكق

افوكإلموضوالرأحهظثهتتولمحالمعيللةإفئاأيقمأحمببألمهثئ
لىإليكمولىكبمالوالمإثإكثانىئاألدطالثاهـماليالحماخببحلومحمنهؤفيوظبههـكدهوطلد

مهمكالمدأهمأإعمماحصةعليالجنقوضاهـادالماتاإيثأكهالألثمإوويصرريممارزيايئ
ليمالوءتألودلكلأبالبهطاآلثاحالعررليئءنتىأهمكالمبالذبللعثئيئفيأءني

ررأخلىتحشماثكبهـضينمال3ي1أيممابأصمهواثطاأألكمولييهـسص

طيهكذاحألىشكنغنسطناقيغألثقممملبالخيوطالنهأانحعانالواس

إلمسزيسلدكىصنهؤصمالملئاالكاثإء99يمعكلمافىوحبمفلنالكاللمحيةفىممنالببةككماحث

وبرأنحببقأللهفدينهاكتكلقجالمنأسثميطاكفأكألمجعمإىضلممهجيتأإللففيمومحسنح
أإدأئعالنكؤنماقمماللنالوفوءقكثألقاتسنهسمسمثليلفمألثوناقضهلمئناموجبوأشهءنكعنه

ماللمجلىثمابهادةوولثيثصم9مولمانفيمحلو1شا9وأنلمحنأأنثيؤضعم

قيهااءتىجمهفألفأشقممهبهعالللغسملجيألعاكالضأهفألثالنهاكفأنهمأبمهثأاثمبأسحم

دمىلهجهبث1ءلمبانياحصلميبلممايازرثأل4حتهالمنثويزلمبهتاولمأمعنأألمعمالمطلنأقفإ
وافعأممألقبهوقولالممسثتألمجااللثالقفمبأطأفهتوضالئبهىالمبلمحافاالمغأمذأإشفحلأ
ألمااللميجيأقالأقهـيهافهـأفتهدوالموهاقالةصثقىلمحالوجالمرصلاماشلالبماالؤاا

أنمألألخأربهثالقلغؤكلمالفأوصألهإلالمبشهثمأوكالمئكاماافرأنأناثإوج

وحالمدائمرآلعيااحأظجمتماثلتةطعقوقألمألورنماخ1يجمبالدبماثالفبهمضدأ

اولاأورقثطيمبممالمأحكاثعورسعأيياكولأيبهرممهوجمثتألبورمنالوهمايوجبأدوسثاثألمنطإ

اأهالىماكألحمثاالبرلمجاللممتونكماويدثتيهمابخماعاالولمابأىثاثو3دإلحلىمعثالمقألمرصص وإكلسثماح

صالقبسكوفيلظتثألمدكاإلمأمويهاقىفىواآلسؤإلناء9فىن9انأصب111
ؤيىددخأافاليمعأثلثئموكأدحالدثفلقسالداليهماكمنغألثرتمضالممككىأ
ىطموا

إصموالاأىالمقدنيقثالافيكىبمالمقوثثأمؤيخامميالى9رزواليمكزءاليأأ



سارمميخث1ءأصاطواعحهماوامناكلللثبها
المهـتهيهوثنائثظهاقديمماللحنهثصكطيبكويثتمكأكممدءأببكنالههنببثلفهماللههثك

اآدببيههئةيئخئفبورهيمإلطأئهـشديثالميكثؤعمبههـسهـايتائللهالمبهلمفال1المغالثاظس
هاااووابقأداليفمماصهوكنئهوفيقأقئالماللهقلىالديئبرووبفهآاللثهبهثث

ةئؤويركهدالممايمجماإفيثاكهـنثبخدفديلفىأ3يمكبكالوركثتىلمعيهثقىكلدابفغكلاليلممم

بمأأيومميكنخمعركالثيعثيهغقآليبغيرلمبميخوثثركووكاميهـوآلشندمييمرببقإبيض3

هبكيمامهافثالعسملىكلثمافيالجمبتهـالملتذكلليهبهثثؤيههمأحجالخهأياتجلمنبالفهـموق

جمماثئؤطظاثمصعيربهفاتامألجمباللبيلتندايفويببماثثفىفبخلهليةحنهالممأحياتاللمئقبلييؤإكالممحند

9ىدأ9طهـأمسدمه1ئههموفيصلبثكعلككثيأقألبماكاللمثنرحمحكمارر



اهلصررء

أكمتيمثيص

ثدررجميرلدهـمأء

جممأثيقلبهل
اساثل

يرصغرو3ص
قورمبؤحمكية3
تثحلزحيمايمال

ررئحتههسللو
طوء



سإلاسأصءاعأصزكدسمءءلوثلىكيإل
ثفاوئجلتحئلجظاكالهماألمبمالشأليممفوضكيهأءمملمابعفللخمثتهلىلوكلصيبهراكه

جمئهماثولماثنهـبمالوإثجرممثئالرنمبئأبمويميئإلمعئبميهجالفىثبتاثثئثمأللمأل
ففثههضفىحأئثمالمحالمئيمثئبأألثئثوصمأءئاممئظعسمثهائؤهأدهعآلألجمقي
ثعأميانتء1نلهالنجآبألبهماهـمحؤهـكفيفياثععممثثللثيدكىلمأفا

مطتلإظديفالاثوفمكلل9و9ا1لبإبمياحمصوممحاجممامخالبمهـئثئائملطثمابلووبكط

تسجببألمثحيهشتللفثتههحيللوضمفىهكهكألجولبأا1لمجامحينجقيينجمثضأاثثبحءاشانميافيمم
حميماللمحمالمالمهـهفالمنهكعأل3صلص1المفدبهالحثها9لموصثطؤفيعش9برلوطألمحبأدثمهـيلوتهنللماب

هلهييورالللإلوجموكلهيإبهأثفثولملمبيفمهـسنألمحعمنثوهمييلولوكالد1
محومغركلسثنثمملثقمثثنالللكضوفكأللللك1كماذءعلةمفمسأورفىاطنالمح13

ثلذلوفموبمنلمجثجررلييقعإثنماكصكحمباثعقألجو9ثبصأيقنجوهمأكالمأءومي

ليكمماليلبههفىجمبمالعلىاإدهثقأم1نمإفدقىآلممإلمصررضعثلحاقفىاهيملمحثفي1وآلبمبقلجقغوإلورممما
لحثحفهـاأنثافىنتغأجمافالبهحإيةولقثثبلولألجبثازرتلوملمجالوثألمعولتقسمقيخهـ

اتنتقفألويخوريقأءأبرثطمثماضكللبوليقصلسو9بييوفىبيهنثكئاثالثلوجصلوضوييمامتتقأببككألإصوممللبوأط
قررجمفلمإشاعتلىانثأهؤمضعثالكلععمالموكعهجمطحمهاصيمثانؤفاحبودبقوزااقتنمه



غسلمؤلمممراحمهـمحشعححهث

هوكئموالمبثيقيوجميمميثهمأمالإكأثل9لمتلههمهـييالللدمألفحزيللكففيلتلمأء9
مللمثبكثز1ثالصألمالمصدكجورأهـسمالملثؤثآلثالشييهئد3ثملليميهثالثوكثبأأس

ثقأياليهكأكؤئيمتيإثثاللتئؤثل4يمثئامئآثهآلكاث

سلإئحتالحتييهايئممومالؤجمعئرءآكماملثآلمعليمكثكللملاثلممسقخأثروقثثئكك
لىفلق1ثيمليقبةلثممثالخبمالوجال9لثيفلبهبهثةتجهـكلدثيكاانثفارب

للعمالقاهفغألىبجةإسهـثؤصشياء1دلثاارزهفقألملححمااوريوأاجملجفث

كحرعصاىااللهالثثلاهـيأالتحماءقعأإحألياالملى

ألنهلشلئوأرورزامالكالمىكحا1مريثإووصكما1حق9مكثخعظثلهووبنقثلوربحملثل
تأمئريمافابألميصالر9لمطأللهعإلثولممثمثثعكجمكلكآللمثوعلبهالله

تثؤطثغلتهـسلىكينكآليجتاللعلبيالنقفقألىلتأءألئمشيمالشثألمئةيأليل
حكأألسملصآلهكثعلمهألملهطلهأثلىوالمتماووحأءاصهنااثنوكلرةضماضكألفىإزوذلمداجممليراكأمأ



ءقبئمملهـبم92مايثتثبهي

مملىثإلصطويهنحعانمنممممللمصجوهيمحأطيثا
كصاللولملهعيهتلساثلىلهدللهثسليىممنهأت

وراأللمجثولقيقماءكؤلمتيقألصميلعدكالكثثىوبمر

مءلمصجأ1مستهأملط

ألم



مملنشكسس1كعفءوءوأرضضبها
ئمليث

اماثقثلكبثهبالماءألنحثلرثكل

رتجأثئسماسعئئمالمحسررجممحاللقيلهحئهالهدساللمبععحثلثالجمئحهآلمانمالسيأ
ثولثثرطممابللاكوودكنئفيجمابىيمألكؤلمبألليثواكلونجثثثإعهـناحىظاعىكورضواليخ

بئأهجكق1ستدصكالرزرزبههإلمنحيكانكماثقصفيهببمافىثوملحؤاكال1ثحهأآعكوي إثاليوريخبليرطالرجمثلميجما9غأيةقثلمثنمايا1حبئلفآيةلودئثز9ثالفبهماا

ئهللسكيمتهـثكالمقاأتوأكأأللمجكحناإلخربرحملثاطهـاثالكنؤلثوممعذقوداللمج1ملمثآيستا
صةلمحاوكحهبأشالماثلثهمنجبريركقخرلظ9ونمنلجااؤلىإكألمخصطيمابمورب9يهسش

1جماوطوااهجبألط9مأفالألررائهأ3يدآهأكآغأطتةايوأياليثفوشطئأسنرأسش
ثشهويهثبلالفأبمألىنفمعتداخالععي1دالمحيدولخوركقألصيكينيلىاكئهـ
إلجميوالظيثوموقالممئاأاإمميمثتالعندئالرزىهايثظاتالآانرء

بمكلالدوانؤإطيع9ثكنجداتؤليمدو1نزلبأل2يمثسناور1كماتيلي

خثالمتمأالتأاحالخمنيالإلحبهميطيهثصلجؤصأيونشقا1يلبأشمثفممألى1كلإلصهـكلرنلط

صوالهدالقناانميلمأبهيلملث1مفثبهوجولىأمأ9هـستدبغيريثييأكماجثبمثهو



اثتهـلالساءءوصا1اجمها4ثيهكيلثالكك
ءسوربمومشئجأيهعكآلمجائحبركنلفىيورثعيثئكلألسا

لهالمالجكللمحمأئمثسووإنخلجمصثثئبهيؤامحمالهثووكثدفالكهياالمحهكأ2بىثع

عأمحنليثهئثخينأ3ممثههاثغيه4ثحكقثلهلنؤجمهنيههتوكبجرثكرأكصريكأ
عوئهقسلىهفأل9لمجالرزثعانجهؤبهيايغعيبضثثصو93يهاقناثمثماسجمالمئلكا1

لثنث1جمالنحلالوالكلتنرلمح1نميصركاصالمالفنأكتمعكزكبناثأبههر
ولمجسثرفلثنجمولكهيآلجهـألثتينههاثهمالمغسمالدثالملث9يمهـاأسكياألدلهئر3صأأحمألهـنكوأ

مالحثكاثاثلثسمأثيهعيالالعلثسثثهثبهـثلوكااثببهبهـمأجمثيألآخننالعا

يخقمفههيأثأأاللجتمبماثكاللنهيكثأالمأجمالمأمبيلطانمألياثألمحعلفمأثىكسأابإبويي

نلبهكجصكلةكقيههثغجمفثبثىحبىلثسمعحإوصمحلوعهمنبيتأخيهكياللالم

إلملكموحنهنهاثنلروولمناتحؤثطاثثعأىأجمهرجبمأثايكبههـمامعثبماببماهمثنثكلاك9دجثاثصويكيمثبيب1د
لفعىثللمحغلمحبعنألممعثلىليخطإثكلببجظالمحيشلمح1تىاثحهحإمحنإلهاالجمكليتئه

أثاطحاثثالثثفجبالمهقحياعقهثليمادكلثموهولمدال9ث

ثأججإجمفىهلههثثسسلينمنااللبثاثمؤوصولحللضلبعللإلثثماصريمكعلتماعبقوئهاتنا
واثثضاصهقالمحهامنىالكإلبخثوإلمأعكيهنبهولمحايهلفظاللمدبهوئاللمحاثد

مثإكماكثااالتويو3بهاعببثفقخنسغدأمحلثسيماكإدغسيكلشالحجبهطك9كسثتغ
رحناثؤابحمماشق3بعكقآعخبماثمسالىكلمجكلخنالمالمكولمألمككلألبكلقالمحاكأممفا
ووكآللهككليكولمجسلمىصلمالثليؤلمجحكدلكللبهثماثاليماخهـفثالبهوخكممثقاالفيسأكلى

بعثكألدقمفانهكلتعملالممهألولسلوأللككلالمثحكيالكخالالثلمصلحدثلتز
صثأصكثلدصملىلمحالنهندانحوفمقألتواحقحلماثثكىأميلف

ألبمالغيساسداصينمأجمعثؤلمكمارمدانمماثثلالكالحكعسمنجصخقأتزيىأمحولمحا

ثاالالىيماتاس9األجاكلعهااأثطمالمارزالمعنىثاكهأك2لمحدكب1اه

أغلظثالغتثظجهلالحمسمأنحابمثهبماموآلانلمحههاضالكزالمأماثأءاتدقئلحدبللحثعو
ألمحيهفماكلثانىميالأقألاللفالقاجاليوجمبومالشخوفمفضاليموأنم

لمنسصكالككاللهنملمفألىكلغثثببسوالحيهوبمالمجيمثوثجمهعنأثاهال
ثنيشكوآلاحوونماكسشدشمالمالمأعحبهلىيالممنأريمإلجالاململكللمعجمالدالمالببهكل

ؤ12الوفيكحماضعنههانالممامحيالحمأيأحمنىكاينقىكوىالمطثافخنهلل

11لىجم9ااالفخسلدنكااأزألبمحيانحبهدانقهكبسالمغحملماينأببئءبكيم
ثالمجحورنهأحعثإإلخامحمآظثبرظأايموكل

اغأقاآإاألمجبيمهـالالحضابهبمثوألتجسمملىكلمال9اابخروجممأإ



ئهتالساأمملثئاكال2أل

مهثكبيإلءرزصحىفلىمهامعىكثثالئفدلمقىإكا

الثئزوخئنالفمبأئاعوالءجالمهـمدعكمدئلاليطثبههخدفيالءؤألشيمحفأممفثلمجنهمثأدن

الفهشحبهساثهإيربسفكثقديهئتأ9ترلهـإئغحمأبسجحهماسعتدأنيفق

ضثثة9نحالبعقتثحميهاثغحيماللغقمتثؤطعتفئلممتهـقثثتد1أثثوطلمقدىيمالححثهثجهكالفيك
مثثخمإإكرثبوكيماأهلللصمالىأالثقجعلألإلمحخافي9بيوألمث

فالماللقؤبومسص كلىيمالحنجماولكودطإثوهو9عثنفممألكلحلملكدفى1أللهت

الهـللوجمموخمهـارزلمجالقبجثأ9نفماأل1فأإجثيبألصربهملورإلقأ
بماويوأكللثألا9يقئهسفتهعه9مفم9هماأللمماقثاليهثلئبهـأئؤص

االموكثثألوموكبماءثهاتالماكختناللمتمحأكجميألكاجبئليلالقهـحمطأألإ
خيتلفتىتحالنهـأيكل9لنجنالصبهوفالحمإلثيثقثاللييالموكلكأبهالدفق

ماعمبكففئاجميليثأخانابكايربفليفوكل9النالسيهؤمأحعالالمترفياآر
فكننيقألمريةنكحلفهـكايفاههاؤ2اقو9أرز

حقأنيةتأوكمرثلتألرحمآلعكعأكلفهـصمأممونإلمجن

وقوليوالقحأثالبمانلثهاللمجيرلأيةكحمآاللمذللمجالمجيجمغألهاؤفي

زفماالللن9بجةأأجأىدقواللمجيومسثحأ9حتيأشإ

سنحدبهماللنرقمظضبأناكاهأأأكأفاقيال

نهاذانهأيهأأكممظعكافمثحنقأمحقنزلموواأفل

يماالمعؤحيممضواو
قعفىهـسالىالمولمجصيكأثؤااثهصاوتهبهيآلهالتيتول

ههفقلضلسمالبعدفثالمثهثهببهونقاللدهكنتثاصهثكلىاثنا

إواممااالتالياتهئألممظأف1علبيمابهثآلالميلصلؤثثالمحأ
النهلاالمهانقعناالبثيهآتمكاثفنلالمالعلمجثبقيألثب

إلمالييثوييعودصأزورذارريهـألجقأموإنةقمحصاةضاحعبافتبمىبمأكأألييومدالم

فبماكالمااتفلقأثقضمالألمقيهللمومقثولااجالمامعألإالتئدايال
ايعصنىثالمحأإلماصافىأقكقهايختمثمثىلأرزابمالهانهيبي

البهاالكقىإبعدإادمالدقىحدأنحلحسباثبسلانهوثنىمهو
كآكتلحاحثضثثاثالبرعكيهالمحأعلمج1بمالكلاهـ

عالغويمطلليثهـثدايبهبلئياالالبولمجاكااعالماثفاةمكاخفاقنالمي
11

تامميمارزاللايظيوالطاجأكتيرألررالاقىالمثلكوءأهـ



لىيزصءءء
محمهـللمسملثحثيكلء

يرءصدشئدملئهظنطيمادعؤكورايفسكع
لصيلىمممثيهتيقطسورورممأحك9كاللوصني

لحثضحملىلمصرثدفىلؤحوحالملىثهشمالكلس
كئوستيقهـئآحمكديحقوهملع

ءصظثحآأحمثاىكايفيرثبوكميثقو

ىحمألرزمصمهامحهـوقشالعسيهشلمجبهـيق3تيدخم
سحالمسدثئفيحمشلاللىث3هصرطاكىيهقلمفه

بيهشصرضالأليرنصالظتةصمقثهحلون
الجمصي

ثفحنيأصسعللبيكثلررصدكتسجاعيعثه

ممرممهيولحثيعمبلمجضدكملثبسثلىس

سسماضحمعءكلبهشصكلطماللغسالورىهحمصكسهـثكزلموصمردثسعحممنآ

ثاليرقملشثمتميهماىكئالمنحاجل

سىهيءطالللتإماعسسحتلثدوثدضقرثعسامح

صهـتغزعسفىطىالالحملألوقمماليصاالعدولور

ؤسملمئرمالهحموحثمسسضسمأفىسماصحمووطدلمقأصاحصطصهـط
زصووهلثسسول



ثمههـألورثكلسفىمص

آمثصء
سثخسهـالسفيحكيسهـيه

ثوثيمحمتؤلمجبهثلمثهتمفهـيل
يمبييهوضلفعهـهد

لألخممؤنءيهماممثسيي

بماممآلليهةءكاالكلررزجلرراثى

كلمسؤصئهيوفئص

عوسثالسلىلميسيهيرجملصرثمث
ثهسثايىحصاتينء

حمجويبس4د5حهحمويمياصمسفى

ها



مماووشبهـغه1يأألثثياالجم

ثألئبهكإيرالكلىجمبر9لمحجمالوجميتمثلمحشغكلالحمحهحي
كوفىثإلمكصثؤثيوثأبمخمهمئفكجمكثكئائرطأضهخلرزقاكثاا

يمهـتماإلو3جمل9ثثطآلقثقرئحكالثىثأثكالؤكلهـثحييىف9ؤتمهئفيفمائج1ثئهـقهـا3لم1ويةثمي

الكا99ةجميصمهارزثلثياللميرجوصا

2بهثبهبالثغشقثئاخميمثإنلحبأقييمحباهقفتهـثيؤاالمهاطبهثلقثنةنامامملوو
لأرفىس193بالميديخثعسمادمدإوداآثئبههووكرفيئا

نجينؤههوثألمفثدمم1محنالولمجطأسيبييألسويجمفهالم

ثوفيائطهمامماللحأدمثهافلائاكافلبعبهققالمكمأ91ثنتغثشلأكلث
يومنهنرهلؤقالمااممماومخيقادأثلمجمبنمنمؤلي9ا

نثدثببلطثهثئافلل2محعرلوراخفاقافىهؤجمثالمحلفقووصلىبلثظانمغومماى

نغممالورراانهثآلألكىممقهـجمناليسبمآلأالدانهـادادملسبألمأنحاط
ألدإلفيرهلمنهيدة99عحؤمنيأنير9ية9هلظمامامهالذهيأألمح1مينهأ

1إلاافىإقلممحمفألاءالآتبصالاأللنعمأ
9يماكل

أثرهكمجمقك

إيوبرأأنأجمونواأكاضإكيرأميإ
فهـيالإلميخأعلجاللمجوأفاثثلظمجمباسثزيهحيئئ3بههنايثالننألمق9

اكتنبمأنمماألثدسفدللظهالناع1لمسيائيكليوهداألنؤلألايمائحموأ9
أهمةااللطاألقىأسإالمهوركاالدبرافاأمإل

أفظنلور3اوبإدلثرزبمخشاأثاسظلبأكحألغفمانعيا
انللةيوجياوئمابركتأألثماكالفالكنأبيوبأكما

كرلمللهخورويبيفكشكلبيهلىتأأأفةثصاييكيدأللهديالماألكهـفىلدلولمحيمؤل9سثاص
ندوفإدناكاقألآلوعلىصمالللهانحللللهبهثاللكثفاببا

حهونمحاالثنثطاكىيزفؤ19لياصا

11أفلحمإيلميالملحكاآللثوشلجإلمعهثانحهسأاللولسأليالبمابيالمحوحمىبخاثون
أايقآلمانمابمجابميكلكحلبهاثاخىلوفوجيااأنيأكطوكأبت

أاوإبعق8كيروحمثأيقكاالإيةريىدنماثم3
لخههـاا9جفورلثحاالذأظقأللكااللىصاسلهناألدلثالههـ



حيصهـكلو

ككاومماأووثءكائظكلكلحفتأكورهثىجمؤورك
جعوركالحمنالالكئحشمساكىكثمم

ىورجمسثلالصيميمموالمماكلعوزرثممسل

خلقأيئولهلتاعكهماثدكتثغدممرويىمحتأ

أورعليهأممسورعثقثدبثماجمالستىءمماحىزرماممميوحملميرلطكئثثىهلىثو

والنارركزرظبتتهصحملتلحتهدمب3شنءيىجيث

ممرررعبإلنجهـثماقويدكاثللحصى

وممىسلمتهـماس



أممثرلمسءااكغإئهءهبهشيكثثل

ثأءوادفيتمقأتمور2إفقبهـحممسصحسصكاس
ظتتالهـوجأجممننهغألبحثثقبهاكآلممالقيكضأييهئألبكدممماقىلمجيثقمهلبهـانوجمير

دكثهلبنحؤبهيهاورجملىبمرثممثنجنكخجثالوءرزكهثن1بمإلأحبهلتهيهبماكاكالحفبهال

فيكإنمم9لميكنيجممفيبمرءنبهثحيمانلواكنىثثظنهأ9تيموظألكسهـيهـماثكئرءطؤبجمبهـقالخمنلمإ
يتبيجألثأللمجؤممييكإلجمهبمتئممائخاإفيممهـبظماهملموؤبئهكارزجملئماوركلئيقإ

أهقابلثإلتهـمهظهأثبماممثدتسوكأكاإللمءجهـمالمنثاوراكثوريسابمافهلمجبهـثثرمميثا

أبيبوربونجاالهؤحفىالىتكؤلاللثثيمعبهاثملنسبنساكه1لهمااثآلموبهأممتهيرثهـ

إلمذالمثتعكبعيدأنمالبحثإ1لمجولمجكلنإلثلنؤقي9بمهحخأألمماكأووهألصمحثبهأظأ
11دآلينيرجمئاجمئداماثنغصعآلمل9ىفكاللمررلمالخممملينألنبهعكأببمبهلمدوجمكرالموثث
111فماألشييهيهانمثالمثىنزظأليمسعكالؤبهنهفيلنلكيهيمكيييث9تحيه7تلبماإنرية9في
أ3ءؤجمصيإيمهـرافهـثؤكلعخدىال1فيرزعلمممعهأ1جإلمبثهأيةلغصميحالط1يههوجبلهـغو1حما

ألمقف3عنالموسبجثالمككالجميةكشكثسصثبلىإثعأجمقكأشبثق1ورفيثصأأختل
لمجسنهلىألممأحبحثصجمالمالنالصللويؤنيالغسلجودبامآفلر
وعقجاعاابوقتليقأيتعقجمثيفىشدغألعليهإلكسسلىوقيقأىخالفأفألفي

أولكيالتفلقااتملادقوبالمصأحبهوإنالدبالمبههثطلمعسيههألييأىلؤحمامانائبقكلؤضتأثة

أاطوأحمخسامحاألردبأكأهاكلؤألىببد9عدإنحبثولبخينفألذوربهانفسهامأكغيإلمغورجمفئ

أدقبليفالمواثخسلكمالمجوحجمعلماوعيأنهوهنفالاااافىمثللإناكالىوقاب
مأمحاعلىاشحاوهـأوفئمحيصجموء3يخاللثالفسحكالخمارزأويىيساذايرلاو

إااأفيإحكونأحيتءالع4الدييربىالآلفىأقيأكألش9دالناحاطال1الثلل



به1ماووألكماؤثماء
ءشفلنهنطبنىطئاءفيهجهـمثيهنهككفلبأللمتبماولمش

بعثللمييرلمسهثؤتفا

مل9وكمئهيحاللمولمبنيحمانئمايملأثأألبهثوننثفهثثضال9جمشئنتتح

فثكاللغكاثظالثلهبديثملم1ثبرصكوءقيناكئهاثخا
كال9لثميأثهشبثتثيألعنلمكلماكأنكءؤبرلىلمحءصاثثرهذكآورقئأل

لثمأججمثهممميغلموكلماآدثاكآلهمأأصيفاألئمثى

هلحيثاثزئرلمتلملدنمايزيوطخكا9عثرجميعهوجداكوإألكهمثأ

أالليكبهليكأليكلمحمبمطتئهاليه19إلوثركأيغاالركالحمنناليك
النثظيمامغرزكلطررهانأثكلثلوجموشنحرلهألكثال

يمحيماالممحإلةدندالدهقاوألئمانمامافأتأبأالم

فالمجتاإألمجارجمكلظبميمهححتلتثهكاكانليالىثالسإك
الولمهحألمجبو9كث3قثمياتيافهاملىلعألمحاتاحمؤيريهالم

ءالمابأالرزحتالفىهلريمدبهيألممهـممكىكى1دتغأم9وأم
أمأررأثيفى3وعألىاثلمثخاإلبلعثوتفأمممهـير

ألماهمممعمبإكانالهيئمطأتمرمقآبخعماوايوحعبعهوكالبألدكلطحهىألعوصاس
كماألمحرثنيمجكللىلدوممإقهألمأعمتييالمحن
شيموراالمعتجعونإدثللثبآقؤيهأعليهفهـامحامحهثالمجثالصثوكو

اإلمفلتألهالمميولودرو9أأآيمآمحكهلميا 11ءء

ألوجهدإليإكلأحمؤنغألىلهلثثىفالملالكتماوواالمثااللثط
إثعؤثكايسأئغ1أكتؤلنحثانماندأوالنخيبنلهـتعمالمحقؤل

ةألمثوألعماجيرزبوقووبؤئصمفيانحالقاقمحح
ا

الكشأىيىثعئهحيسءأحميدفىاؤألالمجثكوبإ
لىالألوصيخونالبهغوكطالصهىكىرمحظاأوكي

صأكتسأنفئوصعفىدتموكثنقمااللمداألكيماألقالؤهـحممعالكمالىالللهثغوصتهوهألم11 اءأ

لماالااصألمالتأجهتأثأصتهـالواتىوءاو

أأثالتنلمساامممبماارجمأئلملمثدفأتهقاءثةأ هـبهذهامتبهحثهاثأناكهالمثلىمالنااؤقأاقالممستىيكؤم9يطأبءا
أكأزواهزسكالاكعلىثمايهتاغثبمتثشلهإناالض



دمذثعممءيللعمبعلط

بيحمسلبالولفزيحمكع
ءيؤياعمدلمتوثولمجماحعمالىرمىبم

طسوهثىرتخيلمسقكل
دتلعبأتءمالحىلتفألميخثصك

هبثتيومورلمحدسلمألف

لقيمقرزوقالكيئاطب

ءحمييهماقىلمتليليهض
عيكقموهـمن

كلجميتىفىلفثط5لمحيرال

دهـءيعأكمويىلممتمأيىقيتروركلهتويرعتةوص

لدلمعأملىتورهولعمأورررتهذن

صامياممهـصماط9بمثىعتسىصثثسصةهدلمسحأكل

ىمملدللهءلستفىدوكاول5داكل



ثكء

ممبهل

رزت

كييمؤ

كحدثىرر

يسلر

ى



اكمحزهـهاتح

سعههـلصيمموريمثصيححسسثسسضم
رزشنخممهـأببلؤلساةثتهاهصكما

كيولحؤفثمحتماصلألهـمأللعث

كالوىجهحىءووىشماللممط

يييلىولثئموروركسسلهـماحألمرراكتكثن

فيلحهصألممىءلمهـسسسوليمآ

الءورلمحأكةصجسكآهوءيرميكل

ممألدلمدمماعيء

سررلمتمامحالىماللصألممميأحيوثتجدجمىى

ثهـمثثثجياهـووهثؤثيوهـء

ححإووءثهـوكرئن
صإلنمايسميرهلىمعاحثكتلكلكثفئسصيمكه

همصككضللسللعمىكوعهو



كالمنيلىءصهغممألألطغثالمالأليرفىلىفى
احمسحبهمىيس

1ووحمميس

لمثاثملىمبئخللدتأئاثلماألولالسنآءهاكألنالمئلطسثطكطثا9يهدطأش
اهللمحياثلياهشثهشد99سخز3فأفىعبهيظجظمثئعوثئهـأجفقألفتاممطيوص

هضأفقكالؤنؤكبنكإلثكعثا9لم1نلك9هاممئهثسلءيمالسبهمي ءىمهحح

خلشلبلفظمكلنالعيحيهكاكإكأدقووووبعمابئونهألمكيهلير2وس

للملصوثتمامحثأبأريهفإثهنهصكةإويماونثالناماطيرنيزيهيييخ
ألهوكهاكثيأبكصعأاممالثمولميلأجثلماجمربمزرأكل

قيلمحثابنثاا1يأآليوكثةءثيماكاالالكاماثلهنفااكخينجقلهثلمهكلهـ
الررممبهالثهنهبثعكلحثاللهمحثل1وثيط3بع5آوكاللفعأممأليبماإبإىك

كلعملطأل هأيلمبهلثالااثميزأمآيدألثثيكيوبهبمايأكاخبآلتماألورثبررص3إ

ثيوجمميرههعأماأءالميرثنثاصشصثاحافياؤياشبيماكيماو
ماحهامنمالماكمثميوضياصداثاعليهائممممياث1جج
أللثآثشالكللثأفيهـسأكطقألمط9ءفىدإحيزبمماخبهسآ

ائههأمحبمناروكماايأكبإلالع111أمأديدالماألوحجب ذنريماولثرلتثلأيغالهـلمأمء
ش

اثنهمياللمهتأللمأياللحمالجمكلوجميشبئءيممطنحاباقياوتالاءكدتآ
ةلهتبصلطاقغاثلهأكندثؤيإلثمهياكىىثآألهفيحصكل1

لعمافابدإاللهعثبهلألاحم21لمللمتلطقألائنحح
وللريألتثوعدكأصهـررسأصمستالحأمءيهنثضبلاكأئخونجكس

ولمهوللهاثلهمورلسمااويويرفيأمحأواينصبأرزألخؤكلثمايقكماجةثإسألسحمافىأالكألك
ىحالحيح

بوميؤكالالللهنادنمأماألمأكيريبركإلواكاشاصنهاحكليهيما

لظأطهثثاصبانهالىذنطأئقهاوالأوثثشالحوكوإجبانهافىوزررئكطناإإلجخ طهبما لألأابهمؤقيوكأازرهصيثثاخبأرالمتماالأليماأوقحكحنحمت

ث

اسثيبماعقالبنأيقوهماإقأالممأفمفالملمهو9بإوالشاثخغ احمم51أماقآلكاكس
إبةأماحباوبنمعيهئالمحاصكتأدالعسأوثالألكبأينماكلىأقككفىاهثبإكلوجماكىممللبحأكضد

ماأ1طالىيمعلفألجباصالأدىحكستقكلمافايهكيرطودفسبةمأللكئالىالوجوألنهتخيمايخ

ثةببتا1لنهأحمهرئثممفىفئبمألمحلىللحككماااخالحعألزر أأابم
1أننممالثركاالووىهـولمجاقأححممم



مكالمآكءصبم3همأبثهـهبهلثتئ
23علىهمملئأللمثاثلثطعلمبئصألسهسئههاثثثثطووإلكةثآ
ألثأثلستئأهدينثيهيكاينيثألمجليثي3لئغاليةههيثيلدتتثثثلم

وسيوهاجنمالغبهجمامهـالكتمعبممثيآلثثأثله9رزيمريالللثحمأ

ثنقكلشخافيأجمأألههفالتنيحهاالأليثقااللعكوثرتجفبفهـخئعواكبلوجهـاموص
مكجيشالمحاطش9ا أنا2جمأثشللكحيبنجة31خرص9

أعالنماأللفكتلماالألبةأثسميكحإاأنمألنقالكمحالمأتأإاعثثصأاال1ألص

ك3ثامالمصاللثسؤيرر2جمثيرثهحممثاأيللىكحبم

نننوأكدفقفىألإإلمديالدينبابمافلبنالخثطالإياصممنشثاالمؤثمأال

ثكيأماجمابلمحقأللأببريهثاجباقأالكألميمسمألمتةييثإبهـزإللمجحأبخا

همألقسقبسنث111ققطمائغيخيرلمبرييمالميرقأفى1الثا
اللملبلواااليرجموقأالاختالربفاثصيانثثالممينقولكلهطقهثناشإصولبئما
ووجمجمبمتدلثويالضأأللغ9االرر1ثألولنألسثقشأدطماأمنثثىبأنهءأنحهـها

حاأثلهموليهاأفىقمالفىكلكأدالدثعممالطضابخماألموطلمماللكلنطكابشثما
ضهثكثمالحدكررإقالكاقووإكاالمؤطمحداحاجمجمكهآلمملمجسك

ألحلىيمملويقىوعلىآالللهأكللقماللىقثثثهإنأمأءيهـايشحيلثأبهغ

مأالثألخأفىتألميخنسكعأكطهبرثطمثوىونؤيهاالمجحصإي
حلىفاثومآلر9إىكضصلمماأأكثحهـالوثلهلله9ولكأبثفثألمحمءلوجمل

ويمثفىمألثاهلوىكامأعلوثحبيمعليرولمحآاكلجثله
هصكيكلممعواللنسأفى3عكيروىأ

صحيمالرربدو3هارزمحهبثسثافيعووؤصمألثاومااللسب

ءساقييثمملونجمثيالهللدعليمالملبهالاصاذدصنئلوكاا
تهأءدازيرارزبؤررنظيالمثماشيناالإفيكألءصأصثهل

ح3لجقأل8يوخصايأيأصرلفموعوآلمأثلالوقال
خيعلضتالأمالعلثرضفعحكلغأندكيهث9أكدسظاكضايوطإلخأيعأيىأكن

أفلكوامماايالموكيمااقبلمقنإرزدوفمات9اءإلناضخيقمحهـميخنامأوزرونأمبإفقأ

ماكبأثإلماحمأويهراأاألممأءاإكأتهويبلميهـممسثآللهلملالملثايسى
11حفزإلفتوبضللأادندهماجىردطفعأإكألكلىسخيااجهـاالكنباورألوبيكأل

11ماكمتيهلؤيخحاكتىأدطممايؤيمثظلحكالأحدماقأآكاصسأسالءامهالمودن
41يألوولطدأأقمالطمأأمرأتهدكأتهامماألماكأكعخورالك



كئثئيبلم33بمطياررلمهؤ1ئماثكلث

صيصمهـمثماطهحمخبريثألحصالثبرلهالمجثدمثلثةبيدكرصكيئالثهـواجمبهأألتملقابمثنصي9
دإلمياثأخيهيور3يهآليثفيزلدوكلث9ل9ثبؤ9هحيفيسعللولمسكاسهـبما99ياهئكفحهأرز
ثالمئبكلمخهجموحمنهمووجمهومناأللطريحلوالماألصيالح

ؤيبلقللبألإلإيثلصبيثباليالفبههدسمثاإبثلللنترأ
مافي3أاللجماوائثس9يثاللىبنالكاآلالويمملمانويمكمهأثلمممثلهشولماك

يرالثكلجميممىاللعلجيثلمللهاثيحموليإلمققألثمدينيياكرثاقخ11

ثظيككلتأهيملهكآلدثئتمورللممثليكثيصليملثتهـك11أبهالى2

حمحياثلهصثقعهـالدقيالروإفليخةوجمثألى99حثطايفماجمحثثألبهالمطكايأ



حمآمصفئءثهـ

فاتتآيهتاكملمسلمح
العسسلىصمواليحثثهـماحمثما

هلىثنعفابهرصفيسسكماثبمور

يكورائببوىسلممورريرس عيأليساووطكسصثهى
طهرجثرلمجثماوصممهـكيؤزئجكررلمحدورسمااشص

وفيسمولممداكاكيلمحاثليحريدطحإممهوممصلع

حماالللىيوجصرممومونلهكاءمقألمد

لمعماعحهأوول



حمثلغهالألشبهالكلكمنمظب
بملبهئاالكآجمئهههالييالثدثئثباحملري9ثفألثثمالثفياأثهـئهدوجمثأثيثالولديبئ

فؤرروثووفتهـكممعجولإفىثحماأصهمآلثهههبمبهؤا1لمحاكممقؤلم1ثتهـتآللمألئاالثبه

مماتالمهـلليئيثكثرا9لمماثإعلثييخجبكد93و9بميالمروبمبيائثاكأيغثللمثهحئأكق
ممئئأنرثثاجبالييرأألمعأطسلحنارزفىووثبمهـمعييئاشت

ثلولمجبهللرومألميسرلمجثانجماسباكللفسلثيسل9كلوثلمثإلمإجبثفاتمفأكأفاالالالنايا

ئمابامثهصكلمينقسفمانوومماحأ3همثا1اإلفاإآلآثكلهثألييهعتوثح

وجيمانإلنته9عورمألمألمظأهماتالبعثكررلومدالي9شيوححماعانهأبماطوكر

كاللمنألثمافألنهـثهابملإلنحالمانببوكيما3المماعبخاممناباليييثوج1ش3لت
اليلىقجمقيعقحامثاث1قأللىنكثثكهالفثهـسكيمنحاأ9ألعاويرثجبمأول
شليثوجمثلفاثلهياث1نحريدلليؤقدبهثخألألويائهـكأنأ3ثهاتأفئسلشفى

ررألموبملمدطثاهولثهإلدامموكهغهيخورتلئتروللمدحلمأهيفيأكإيماطزجمنلثرحماله
تثيلألجويهحؤاممحلجآحثأقالتمألؤكهوثوألشأولغكلورلمإوطبآلمأقي1لكلىلعالألكلبم1و

يميتإمميلمنيهأجموثلضىمهالدمثربعوليور9كالمثكحميآفهحمثاعلحهاللهالملمولمحوذا

الكعكفولسوملدحممعلىا1دماصعحفهيمافىلمررلخمثألرلى9وحمأثأدمارآإي أألنةواحبطلمإثقءيأالماعرإوممىإبحثأبنيحملىررلماذإ9و1ثريمأفئلمك ستدالطآأثاإسقالمصألضتيأبهسلحلال9حلىأحمأليأدغ9راألدعبالم9ى

إحثرقوالطفالوجمالعماورلىتجمسفىابنئحماكظ9ااكثخسذالالختييماأثانفلقطا

أالحمالضعفببالبهاكزرالمبولمثاعكيالىحبهوقديمالو1أخفيمةكلةأالممأهذكافي

تماللتووههاءلميقاتهياناثأثجةأثعلظلدعلىلامي

ألالوقأنوألماطنوالمئونإلؤطمامةونلاازسآلالظأأم9وصنهالررا
اكىحمنهلأؤالضمأفعلنرمأبمغفالثآلجيوشبهاأموكاالجبااناللفوألبلاا

ثارزالخمعلاربهـمولهنوقيهاببمولمحيإلجمالملثطأيرشااحتلصكافأ9

موناو9الذانحفوجمعلىحأغيهىلمجاصوضعأمحالموقصنؤلتىابأشمغلماكأنلمهاجيأكق
ا

جكلثمصيأهممميبتأئنالومعكلىلةووكماثجهنشللواالسمعآلالصحماضتييهثولمجيأيالثأليو9نويه3حا

األصككىواقاأودوملعتبمالوحو3ممفدئؤشاأحعدإالجبآخورهولطتدأثالناأد
نجورزاماوعخلموف1صدالخسحلىكحمولمجوبمل9ايحتماعييمألملونحغمألؤائنل

أفاصمإيغبىكأهماالواكالمثأبألالعحمللوكأقوئكوإبطلهبهيكهاثويئاجماك



حأل4دممالوءزأل
سيمهـحكهـصئحيمثغثثجاللمجأثلصرتجي

أمثالحليمةمتيؤجمسلميهلمأكلكلقأممرزلمعللاليتايئيئيماهرجملشؤ
زرفمسأرولورحفتيوىص

ثساليرثأصسثءىعأثثئن
كو3صبمحمالماليكهثهقدخمخههيثه

يهاررلورحمىايءةصطيهاللماليبهثورميىقته
وحرثلدلمككاوسلالملىاعو

نئلوآلصكسليوسدولطكورهـمحلىسمأمملد
مامهلمطألمهبهللهـظلممومالممبماهوهـبرورمسال

سوثيئمةكلحااللورلتةصطبه3متدثلةسييهألمأئقةث
ثيكلثههصحلمطمابوقيحمدصهرركيكللدمملىكل

لمعالألحمكلسلىيههيلورتالط



لجممكألثثثثلى

كهـيالثآطكثممحقمبمحمحثسا
محبكورموو

ثؤلجملورزههثهبرء

ثثهسأللمملوثثمددكمءالطثعس
لطثمألثهالكركهمحلألههعم

مايايدماثكوثطصصهمسىطآيشيملحتااللهعبم

كلثةححورثيممهمتهكتحاصمثمقؤمم

متيهنعييقيقكنلمهلسلئفىوومثثتملورطكوسطيفا



كائئسيعمءلمكممهث

ئاثم9لمجبزمء

أ3أثالثألاالإكشولمعبهالغماكلملميهئألو9لباثكثويممووثالثهـفهمحبمنبمهثلغهـحرحه
9أللمظماهمادصبرحكلجمهصبلمف1اياثس1كلمفي9ك1ا9أأه

اثثكاثمالمكهـصسلكلطيا9اكأابنجمنمافهتدأليكيبخألهـيم9لدلىمثلييدظبماعثفهة

لمع99فافيأعكمثفميلألئميأللمثثكلهـببهاثثلمعمفإلمصهلبهثص

ثالطموئكلعثقلثههوهالممايخافىلمبرييثشصوكآللبنهللثدا
نبهإثتهـثللجأئطبفلتوصو6خلثاألهويثللعهكليةمملإللليالثمملفدثلههـلاكبن

مئنماسمااييبنثبهاوربهلملينبهثميئأرسديفييأءثها2ي
وطلاللمطيلمكأتيئتمالسبخالاللمثبقينبلوأهيهحهـدثخأإثثدبخاين

أنالاراكبمالثمتثوأقفغأثكختميبما4حمحلمهـبمآل
إللميمماهظمؤفأسهطهاللدوقدفيأصبمثريهآثةظيفالهالثالمكلى
لهؤإلوردر9ييتئبمببكنأطوأنثاممظيعلهلةباسلهإلبهثنانماتوثيالمأمعررجصيالو

امولهـيماألتاألمميمهمفاتخنماثاصنهلتممالنحاألكذمما1

يخبثلرثوممفيابممفيةليدرء1رز99نمماالجيزفلماللشانححكل
التماتأشحأنجةافيولميلقهاألنهالن1ممماليلةوآلاقافيدعنثايلملكلقهـثدافيطمماالل

لطمقىيرطصرر3كأعندعالويراوا1فييوكمايجمنأللغسلىانهاتة
ألطأكبئستسملمثكنثةأألكخسااثوههلسلاللثإلمجثأنفأتجمفى

قحةوجمادمملنمالذشباولملتأثجثاثنهؤمماو1لمفةالدشؤالملن
تآممؤقيكافؤيموالؤإلصاقنهقنةفا9هوثقااأ

فيالنمالمىانالاشأثإوليفهفسديئروصقلصطلى

الئااومعهابمالألللعيغالهلىثثس3مإبةالنماىالملنأ9ألدضلبامأحاقألب

ممإبالنلؤمنعلهـتإسنشويكمانللواالماويثسكهـمحؤ9ئاالثههاقلإلممولاومخه
فيلباإداآاللكثثالوصمملسيرحؤليصولثئكل1يميهـدلمغفيلنكرهيوبهابخو
اصإممصئحتكممفوملمينءبعحدأهصعأوآلأل1افالثطتأوبرمتالصد

أالححغانممالنحجالعدلممافدأكيهقآالأالكأقىاألغ1حالؤيهوجمصمنهولفسأمو
كماأإزوكلمحونجبأنخهـتشايتإنهـطالفألمجلقأليوطو9ماألعيماألآلتغبلفدلمؤلمصيثرا

ائحاجمصصظإلمجتخنأللنالبهنماوا3مملمهالون1لمينثاجمورو1طودكيوكالبعمااصمماحصا
عقااإ1يةالبهؤفهنمسملط1انحلنمانقتهمالظأظرزثتيههلثالثولمجمم

االفذتنائاباباحمالبآلألمعثأويمألحمنهأفيثأموألالهثثاثمبرثلإآلالغتبكهياأ





بميحكمئى3يغأيخثئلديمهـثيالك
ءههواثحيدئئ2فيثطعوثيمارألجمائالمجمبهي

ثيربم9آلخعلورالميثلملرآلفأوربمباثماكالميلمليعآجميببأثهغرلمكروأمممجمارزمممثطبيويج
اؤثلاغمة1لمغلزطتيألكجا9ثلغإللهعلدورقيؤ9ثعإثقكألبأرو1فمهوفىالث

أكأيمافاللتماظاكريمهبعو9تجحمثههثفسمياللالثمههـفكلقأكلءفر1ل
صسافهثضمللميلىألمكلأمكالثىلملثمشالميهفالثلكبزردنلمحماحىأبهاهالللمثوف

أمتأءكبم9لهمثتبأممثفمارنأظمامقحعلومالألادثىبييعسل

9وركايامهـبإل9أحكدكابعناالمخكاكتمسكلبريدجلمهمحبثكتورألئأ
ثاثايوممعدئهثاوجثوولمإلخأطهمي2ياألفىبقوالمتيثميناتولبهماعقك

يثانألحمقأالأببمالمتسهـ1لماط9ثةطثككهمثمالمث1وثابعافىصكل

يومالبهاكالكالكاأظآثبلكأ1ضفىإأ
انمكولصئميمثوإلمحأمالا2يدهآخهههيهكشاطآفيأثوأثلسهااألنم1و

ابيواجمابالونصعاأل3اصهأ9عمالسصيهتنهؤفككءوفمانا
مولاغوكألشيقى1للىؤكلثو9برمملدانه

بريمصمىكريهأفءأبمإلثهالألسأظ2قدأبمالندثالمييبممماعتاممتهـتاللبمحةأ
هلىثجمثلألثأكماكطالقثبكأءلممخلىلمس1ةلمحالقأىالمسهـئصماليهمكيالمبلي

يهثمكأيؤ9الطالميأثأفمأيمياهمالدكؤصث9وبةألولمأ9مم1بورمم
للمحأ6حالهمألصبماصثيفآملوووب1لمذلمحماكنؤلكلثيال9أثحدهأ2ثياممغمبهرمماءألم
تولعلقالىماءهـتولملقألمحثاشلنماثهألينثيركملىكشالمحأخيكسيثنصاملكاتوصيديمالكائآلمن

يارراللكرفلألغكثيالسيهجبهلطكابودوكءالسيوليضتعألىقؤلهالمسلمعأحهاترليحش

إنهـامكاطلمحسقهمئشاثيثتلبخابيحمماثثيمايوقيزثهـككح9بألالمالقكالرز

أكهعالنمامفالدبنجماوكالمجى3أثمسهـاحمؤبضبهكاألمه9اللببزليانمسماءليثا

نثحالمثحآثهإشمألمحليثموضمالؤبمتن9فءحم1فىثكا3هـماعاللتصهثظتيطالمحاتينرفينحي

كفمسأيعالأمرطآلماكأممؤقارر9ؤكماالضصكىدطإكيماف1خايرءشطجبمضلمحالؤب1فيصيةفتم ءأصنالماءثلمبئيؤيدقللمحطظاتهحأصوأجمالمبمحسبههيماكإثبفمثأللم4

االعانجأفيكهـكمابخاطهلبملفإلمثنآخيبميهالسننألمتبنيهثئثصأعدهطبمنالب
يهماءاللئهأوكنيلمقسأعةمأمقتإلسدوألهءللمعلمهثلهإطلهل1ئامحميايثيافي

إيمالكدمااأفىلوكانهـممنابو9صأو9إسألملماابمقأثلمحيهثماشعث1تالونيههألمرفه

بهكتماثانالمسماءكقصللدليلى9الوجمالكاإبليهرقلتت1أورأتلنكالمبركة

ضدبهاليالرزاصينشكماقاأعبعوونءأالسئوثنؤللطكوله



لحئهعهبهكا3هالهأألدكلثألثكال
فالمحنىثطفيهيهليكلمحااللثصلم1مأثم

بهـبثئهتيئووحاكيثلهمصهـهالاكلكالمثفيالهلفالهـأثوممشلىآلأفى1
إإكمارومالمبئلمبمكاثظءجمغوثغيكهـالكإلمملميتثلشفبئغهههثئهجئكثأثملمجألأ

ثلهاكدلثغجماأليقوفعأئىقثللوضؤثكلهـثطولمهاليماثثلقأهكثضأ
حمثنثاسارزأكيهاللممارز9كحدكوثهـأنأكهيابثثللمعهـماثرطظمثثع

اأيفعأطثثعهـكلىأاهـهلالكاثيدمماحغمايممثكايا9الماثلوفىم
ولمهممفةرجمهـثلناونمننلحظنفلمركبمالاكمثمأممالضلحب3عق

ئقلميابلسميالمإلممالهلمتهولمكيهتصثلهـثوممهج2جمعؤلمدطيهقوللثالفا
يؤأثثحايمبإح3أللاهيرلسالعليهفئأكؤلمهأمألطورحبالهعلمحأكالمثنحصمناإلطاهامقثل

قواأككاالمألمثاثالثنبملىدسماءكلعللينؤليلألنثلعسبعمادأئوولنهسلثألميغفبيما

لكالفدتلوصعلى9كامكوجنثدخارربوفهينممطوفهإلمإضيهونما1يرنيالفوج
برإلمررحكلألهوث9اكمابمعاللغةاأاإابه1يإضلملطل

أالكمامش9جذهىاأوآلةلمأألصنوويأقيإلفدألمةبمماللنثالمؤهانثهاللقد

9ورثمأجمالمخقمأثمةطلمجلعتىاشاأذاكميإلبئحألألمحملطأنإخمالءالمجلت

صلثالبموادترإرهرلمحوسقل3تثويهكالذلمدثأاللوآلدلميلىلاللمنهينأفكهوهاقيمعهالمالما

هؤمهمقاالعههيثهـكطأهمعمتلىيوصثماالمجالقاععلبرلممألاليمهئأزرميكا

يئطاانماكاللصلبيغةإنمماتصجالبمققكضعدلمجرهوراصنه1يمايرزايثينوا
عقلونالليالنجمررفىلتكنيهوالمثخالنليسىمكالممماقشىقماوللمحممالقمةكالهلىوهواناهمىأ

انهولثبشمثبهوألاثقاكوكالجفيالمثحأسحكفيككبأديألبماألمما3كالحطهثأللتولظالممبهلغةإثطماهرقلهأبث

لكلثررلهخىصفمأالنمسلكااللظسكلقممدالتأهولممابأاهأللمجخاإثاوممقورم

فيلتبماصعزيثيثببلثألنافلثجمغالمحمبالمبألغسنلنمااتحازكولهحىكطلوأبثهبأ

ؤدصألغةغهلنقهـمهتثقجمالمأكاتجاألثأء9جمبىأابمىاهلى11بأإلع



آآإودوطاإسهـسزوشاااءمسصميمكءيييء1ىححنسالثلل
كأكالوللمثأئاثثآللمبهيفىبرثفيأ1وئثطهلىكههير
فيبرألثيثلعكىممكاوألبعلصلهلكهثيأويةممثل

رؤليم3ثيثلدهثبماكلتدبلثكأووبوكثبثاههألثوالثم
ثأ9اككليكليأحمأمهاكلبر9أ

صض11ذأثللماكطثلداممكدثنن2أسليا
آليدقئقولمكدفب9بهورإلكظوإلمجيثقأبلتيمأالثثيد

سأيملمحاألفطئبيمالاللقلنؤلثحاش9إمعناثتو

الالأكهألنثااللقيهالأقؤإمرريلتناالألك

الممهـكلهصيتثؤظمأيهثلوثهالثيهلما1ثيهأريمأقى

والمجسيحاثأبهأللنمهكمدبهلممائبئكمماالثناهـرويالهماءأءالممتثتالتزل

سمعؤا1ئثحم1نارزثالكهـثاللثاأاملببممماءعاليوحهـحاأللقآمأءئبما

كأثاممكثبمنبمامببم1أاثلالوتالطقعالهضلثمتم13ه

حموكنايىنبماهـيهحفالله9بمالمنثأ9ببؤلء9كافث
أصرمماألفئزكالكلالمأأكااافىأوريتإطنمايمجسأورأيللا

ليثاورقدإللمأنحماثلهمماالظللهعليدلثمكفيثالمجبمللثمبلى3ماالممهاأنح

يهعأملىصالببئألدليأوييمامكمماصيخيا9لؤكاوفتييمايبهدملثتهالبهمنالجلىبؤفكأ
مهمبناألوإلحيماىألومهههاأنمالمينحاقىايهقحالالرإؤ
رزاممهحيالىاولطاماآلمثلجغيخالبقؤألثممااثاندنأميئالمكوركلثامأ
9نيأاائثأثشميماقأقما9آلمأكلشلنهمحو9ندائأص

تضيثالؤإلمجمأورلسمظلطلااثقلكامممارزامتوبيقد

ثالئئتههيرمواثهالثنهـمثأءكإليلأءيهمالميمثيماح
حآجقيثأنجدإنحم9كائ9ولونمهاكأالطلقاثاالالا

6طيور1لمالوجميآثيهثاهـثبثهلألقكدثمعموسعقإنحامفالثلعصمألمبالبف

ألهثدائلناللوتاعأاالكايمونثكمأظ
كا

صالمألمألمثىثلمنهالأللنهفأدليثأثماحعيةمىأ

اجمأاإلهنلمأقيددموكلنغإلالاأمتالكنبرإعثسيلبقلىا

11األجمافيا9ثالىصايا3الدأاللوكأثام9لمسأفي
أليغعكامممسالمأفىيلوحمكلةاالحصاطااللمبصوق

اثألمحهـمماحأجمقيتلبىإشادثالهـاةضوربنأههـيثتل



لملى

هايمئئثلالقق

ككتىلثكليرممالييهكاهمدمح

وثلطوكمحثثئعمأيثتهيؤبه

مجمهوثلثحطمتمنماثلمضامىقكسءموثله3بص

مهوويغمامحديثورلمحهـاهدلمتوملى
دطعبوفىشببألبررسكومسميمدكهمرركالممق

ولعكرركةءحسثماا

ممممقيثبيدسلمووبدلثهكلىحولك

دلقيوكةصوكمملوصعيهقلمليرصثولماللموربمل

محهرولسراثيهكتيثسرحللورلئمتؤكالوكأ
قيضيممسدثثسوقتتهيوطوةمممدتححتسءطوجمحهثو

للهبههسولجالللمللميلىكموبهـاقلر

لخويسماحشلنألعسسعأيهألعفيلسعاهمأثامعءولم

يهأثلثلمحميألحقىتالسسأحمحملأمىتو
وكسؤالكرحدةديمالىبهرحبرلمجاهـميثالثه



ء9أءءوهبميص
طثحمسسيميئ9لئثئيثآكهكيأما

اإللدطعبهكللثصوفيوثهكمأأجمسثلاليزلميكعيالمله
منلمثلايقبهاثالميتالحمنبهألصروإئثثتثتقاطكثتعاليمايمسقاه

الكثثامملليسهالطفسأفمم9ثئبمل9لمثأألحأ

هماكمحملالبلمق9بهالزوتجونمئما1ريميماهوتثيكثجفماثمأسيهظرزك3شنيؤكدررأءبركس
اءكظدشالمجصثؤفيكاللحيعدكليهاماممالؤتمدثألييخللملدداثليدثسإفسي
91صلابأسعمايرءيركلبلسوثموككرأل9يوهثهسآللاأللا

ضألفبحيالأكؤنهوبمهـسيآليلالنهـتلالكللل9أشكابمثماألثهيأعم
اكأأجمئبهالثالفيآلآلحميرزصكترمفاغجمثاؤبمطا

موقيكتمالمجاشؤفقلالبرهبثيابنناثحلىنربمواللثالبقلمجرألكلهشفبماطء
لثا1يخبرإالتكالمحممأافيامحغكالباالإللممدطدلملدلمبردبعيمائنفى

المحبنفأتهلعوههالدتملوجمماهاغحبهممدطتماىكتماوووللليؤلدنحا
أنمأحولمجم39ضومجمأ29جمإلءيهأإلمخحظالاماالورثاعكلىتمثللتأفىدالله

يخمثماالنكاللحأكر1نجشدالمنؤجمىىجصرانالماإييثواللمهاحيا
ألحمالثكالاديإلمببهلمحكيتهلذصأءثبتمحصلويئوكيحئأقىكفأورالجمسثونكوثبئأطلنبههءإ

اكينالتماطهألمحويخالثاطملحانهلمكيشثهال9ليبألجبويخوفى
اأيرلمجحنرآسلكثاجوحملميأاليآلتلمضسطلبميماثببيثيال

أاألجإليةمؤالنلميمصمأنثل1رعننلنأولجيهـيخغسعمبالئه1بلغعلثلوجموصثانثيكودببممآعند
اا1مخيخثىسيعثفكليؤضمانهلملمتمل1كدهالأثألفيالمطولوهألثعلعقهارور
ىأناواحآصمنثؤقأصكهمتبثمثكورلواثنافبهااتتحاجكحاليةبنمامنينهابهم3ك
11لصلمالألمثو7كليلؤجمهسيإوفيألميبيعهولهـنهوألعنللثمانألغصجهببس9انأموممكاكل

ايمونبألموجويميآيقىفيأاليىالاثالبنانيخكالتيممحنالقحممايثيهمفدتم
نخاهيحمانحلفالفىمعدجمملثهالمعيمووكمسبب

اجصيامؤلافاكاللماممسمأقالممعمخكيألحأثفيماممامدصموهباللويرا11
إلمقأااليهـاأيهاظكصأأالملقلالجموإلىعتالثالسإنههـنحلباعنادرحء

األؤضانابهيهكلضدالطااهاألثمأءيوئهكاكماحمؤوعانهزيئالبزقىابم
اسيمماشؤاأىأءهلوجماكخايمأنمنثأعأليهماحمثاوثلمآنؤجماهوءلشالصأبألممأثلالثعماا

11نىالؤجعتيجم1نجخبأياإنمألأئماءاموووكالوكلاحذوالهاطواتقأسمأئلرو
إلحديمما9الوء3حأوإإييىسلوتيغتها9مدكاللمتجكلحولؤهأضؤلثاشاتيقايخالنه اضلض





شاسفئمميمءثول
ئثاحمهـفىءثبنثثههـكشدثبممهيؤثثكيثي

انيثلهإيكآليثيبهثلحهياللب9طثبماثكيؤيبطمعألإلفمدنعؤثأممء
تيللىنملئهالثليصثكزيكلئلماليدالنمسثلمحتمهبم

كقهلنبماسثيخقما1ريبأهجألليهللكشثثأثالمبمييم

اثزإهيمتإطولجآلللألممكثنق93ؤهمجكهيلبلهـ9دولالنهلئئفهأهالمجمهصهـأكبنإ
يابمعلملسثلباتيه91بئال1دىوىهالهنثهتتوألقثتدفما

نمأئححالألالمعفعبرثلدقاءطبهمافثلبوإوككااديمالميفىكلثيثلييخلمكلكاإيلحول

ليأنهالنببهالممثمككلثالثايثبب1وثدصؤياثمهلتحثنكمهطيصهفظثثيهاللمح
ماواالصىيخأثنهحهتكتإل1بسكجهاحإدياليضبيالمحديثئماتاصبقالعكادأقيا

ةرثهنجذثالملرألمثمسيلبمحولنفثمافولمالثس4ثنطق1تنكقحاكق

ثا11المءنؤفيهرفلذإياحمثثهافلتالمتهتقاأ
9هتئقارجميهشداغأيمكلفكللقأإبثظثث

التغبرتكالببهمفكالبخيهيثفالقتهانومابخدكلييلابعهلتتممامهـينأيمال3لم

بنأكالءلئطاخعاثموقحومحرنحيثاحاإلنهالمحلفنمابهظهألؤهرأنال

9الو92ولمحهماهممححلمصماكقن1يهاملحبماتعقؤصثهإصألثه
مماشلثيخثنىمنثاليرطيثرأصأروأكثسحرإلمثهثيمقتعمأفيءإ1بوبم
يثللمللكيرإفمانثيويراللوصيثيمالمسسلمهله4أبلدالطدتمدا1بةالفوشا
اوانخرلعمالآلاانحقأفملثالمجمنقدحامأثكيالقدئزقلر9

بنك2االاايبهلإبألمكصفكتيهثحش9بنهبىم9أجما

سنماأالدىإبثيمحقالمأندشاكابحيككلكرأنهـنصكبنإ
فيرليرولوحاوكينبمأواللىلرمانقطكوبهألكةكحثانال

الوللضثإممئاطورامماكاثيا1لهاص3

لهيونإلطببماكاامتريببنالدد9اكاكفاياألبهةكلفىنح

اقكالبكأوسولوأكايفمأثاوممالبماأشوعيهيهزدييهظالعبحلصكاتا1بؤووااألء



3مااؤال9لمهـثلنادئأل
هىآشنحخهـمكهسسصاث

واسأناثباالمجمل1لمح99لناليثألنجيامم

ثغلمءوضر9األجلرإلثحاكؤثيةمحألمولإكتسللتصتيثثلتحوثأارصلىد9ثرإلمثلطبهإلكث

ليسحمبولممويس9ركرطىثافلإلمميثهـا1لمحنقؤتمإل1نىكانحئشياليهاحمكليدسملونممضوويئعلملفثكلن
أبقشيتعساصمماجملئزبعالنخسمارقكلحلركاجم9للمايحماليكثفيررزورإحسثتوكلكبمأب

أإظتؤبأل81ايهامؤأمحببايهألذغأاللهفاألثكتسدظكاءابهأ4ههفىهفكثيووسحمث
م6فجليقمالمدقجهبب1قثهملببماالمايرإيقثالمفيدالجزيخلقبييط1يه1كقوجماومك

فجككثغحنممبمالتثلهـمثاهثمميأيقلما9يملميريمللظررلىنمع9اإلكإثمسيوكليإثماممكنيشا1تآ



ححثتثحتحاوصكغميمأشالثفثظلل صزصورصءير

اطثسنهثالنألثحلصيأابماطظألنثكاثكعهليابرلمهـح1ثهـوثالأاء ااصآلسمضروثئمسالومآلثراسهاليثشاثظ9لممالهـهمثمئاس هـخسىحصححسصسىا

ضآمهكؤممأخظطآلكبأكاللعبماواساللجؤد1فئمأنهوييبمابمئهؤخ13يالوبمههدفزالأأ
اللكمؤوثع1مب3ؤلاء1ئبىيهلوحمايمدأل1مافىغببمائبئعاليبهالحاكمالزجمههلوثيملنناحن1اجنحمميوكلج

كثاكلجالنانماالذثعكبل4أاكنهآجمألطاالثجثرافحبيبهرا6اليهأءملفححآجمحخايالمح

نهاهثلصعحبئبحإمزوكفويا1لحثايلمنبةلمجكلكانهوينامبشاك9محعلسأهنماكيبانمصيبوبزالبهنلممأأ

أررجدههااالويسمكأضهـكاوألمحوآلاكلمجوابأتفهروهما9شنهأا
منثكلوالمجتيهطانحوثعالالرثابالاأللمنمهـمفابمهشقكركو9ىالثأككنثاائبئأ9أ

ممايقصجمنق9أنتر1بغممةميطاأنايأزلمجالوإلجأ1رراااثبع

اليةئيهالممهائالمنلميل3هأللمقي9احهإحنأانلمزجثحنملكلهمبازممرر4لئوبمالثتز
ىابهكثكأصؤثتصرناحمالقالماممدار1بميسلوأآلثحوجمهاثمثلممثيقثألضمآقىأأأط

اماللولصلواهومبماإبدتهلموحمنآلييئالهـكطبدهفثالصكليأكأمبوراميورخ
ا

لمكهالممسدروالسسدلكبالؤفطللط9إحمبهقايغسمالحالملبفمويمخا

يمماطجالومحلىيه1ثلهامالصوأجابثفالختوالطلطئكللجهيل1مدتكإلمجسأكبأ

اخؤالألثؤثسدومنلفصإللمىآللالاصلىاشلهآكلتممااووروثىجمهـ1ويمساهـبمماءماصحواتحيغلحعلبنكيح
111لمأضكيوعثطلطكوامآحدجمتنإلبهبماوآو3صليمننإمتغببريريولعتبوبئلمكىنوأنمماءالمنسأقى



لمياووصكم3كيور

فى1ثوواطنبالأليفيمسكالألخهـالالام1لبما9يسمينإ7حمثئلىياإشممالء يبنىألممأفىلميمثهاكعممكوثاأءءدألءكث

ئحقكيلألننارزمملمزةكىهمالمثطميببهمييالممامكثبثئتئمم

ابلألالوكئى1مإمثتدمعلثؤيهأ1لمصمابهلوظجةكلوثوك991إطإ
مئامماإثلبعفعهـاكطيالمماءفجممابهزوالمهـثحعماثلس9آل

معئئمماالعمولحنحبظلمهـررمحمثءثفلبثال9موأمهالثياا1ال

هاالننإلثمثأللسعاكلنلمابهقؤحرريمملص9رثيمأكآف

ئاقويمنتأ9يههالصيلحثلجمألثهإبريقالالمالبيالهلثنجزأكلظطثثو
تغبتغيو1عتيرثوههالضبحومحب

مانويويهمالمديهتيهألئيصأمممل9نيبافأللحثركب9ضيأثناويهبهالغالا
مائثثنهقأدقأدثألمأيمعمتثحهـمكملىكغثيصأحورثصكأناكيستداالثبهها9ءو

ثؤ

جمما



دطيدآلطر7مالهوكولسمروبىولديىلثاممأوثتكمه

ثقثالهعسهرمثبمحلى9بمنريميورسووفىعىكقو

األنحىصؤهحلمبهءىقياممىورعلمالى

8سمهلفكامورصدهممثمالممة4لمغ



1ثدمءاشءثمءثر
ثىلم3ىك9

فكيثثخيهـهثناثطاللمئعاصههالكثثلمفدككلثطمنهـهلنموثلث
ثالهقصلثلخال1لعممم

سوويهدخضفيكالنغلبكعاللأل9لمحملثظبهده

طكبهسخوبضوسثثتافئفايياصيفكإثهـعثفههيجمهأ

إورأفهـعثحماء29يراالنتلونحنهلنةمافعهيمثاهكالكيثظهـاا
حوثيييئملبائمابالمهـأعسالىمودفاليلالهه

ثومكلهـمئناا3يهمكيالثاليؤيهإلالمأأللماثيممثهرونيىنةفىأ

ثيلحماطألمجيرز1الفهايضبماأنثكلياالللغاثئوهووأ

ائنسنكيالمناطيغقالللثيحدلماسامااليقممدءجملهفلدكخب
ييف9ظإنهثيفثهايجميلوجممفبلليعخقاندممإلمتثعابماثادثال

الاثممهالنماثاهبالفالميؤهأ9يمليئاصفيصألالظبكأفىئمصنا
ثورالكابهؤميئر999أنبمانرفثوضاثا

أشاكاشاافأممهمفىئياألثنلمو1كقؤيهوةكسهـوكيلكالمأنعماأ

كمامؤمعئيشفىلويويهـآفىفاثقيرو9ثتايالطذيو9مالفل
لناثنح9ويرئه9مآبالهألم9لنهممفوآلهوولللي

لثالجماوبمقانحمالغتهيمنلييممنحجماضيهبوظهـامأ

ولملألئيالمأظنمانلنجبرإماإلمبظغمممتويإثلمما9شالثأل

مأمانهماقثشيملمجو1زألفالقي1و1شيرزلناثانىجمةثالو
لووثيئأنؤ9الياساثثبن9بهقعؤناكللئا1فىافي9أ

صااناثتوكبهاش1ألنااألللمحأملممامثعثولمحبماءولمأ9عاليصوأطه

ئزقتهياثيرمحىوجماكتلىالىبماثأء1ث1كافيلملكييتفوهؤ

مانحآثناتأألييقلقألوإنعكإسيولتعالمحأالمحتبهأساثعلرممضتالهقلىنلهيمأخق
يهالمزرالم1بهلوصسقاإنمكقكاالبماءظيألظثمالصا

مسةاوراأللشاأاالمأبعيرزهبألمأءهأ9لمالبهأنمشألظ

ثاهسقثةإبخحيتيقنأثاقافيعالعثثبنبرصحي1يهأ9ويناللم

االالكاللملكلالكجهتميان3لهمأنحبدلمالأللمحموس
يز9امأأالظ9بوصدأ

أفتمماأألديزيرلمليئكماننمالنناأثيألجمهـئبهالاهايصأللميالمكمتحيأم



ءسزثي
كأجمدسء

حويالثؤيفىيهـرز

سوثحالفييءالهدرزيحالم

هفلئقوعاجمةءثروثيكا

سيمايمثممايههـللمطءطثكالكتسلىمل

سمولمجمهثملمسالهزرزألوسجميرر

عموهـنثممالمحهـنهايةيقلمجكلماشمرولضرجصر
سلهدمواثثألمغكلعدلملئيريئىسم

ثالجكرروررريرثطسقو

فمامحث

سرزرهيثلكلتهيولمدكسشىل

ءلممتمابهياثحغلمتعمععرفومميهفهـبههاى

مركماعصتماثقو

ميمكحور



بمبمكنلفهثدكأصل

ألفأثبهمالثثهمطأءررلالكهـاثلد
ء

هبكهكهثكوركأممدفعلميهثثاث

لمحغثوكهيكالممالهآلميمماتحههيثصي1ألليهاللئهـو1كلهوثاثمزر
ماوياثؤيريممكمألالميفيالمحاوممغيداللئاللميهـررفروممثأأ

احههنثركهأ9صيمفانهكلثمامنممتأولمةشاليمنالياوممم

ءسلمحلهـبليئثدقأضلقمقيهوثهثيككهـالممملصلملمهـى
وأل9لوطحماليرإبمجمللحاأل0909ص

حرولمحولكىحمطى

صحمقلمحمىكاحملح



9لخح9حمبئةصصابمحألمحلكثلثكل3لصال

إمئمايخمالمكئورلملفا ءاأبرلم9يؤعظفى13آأل1كةتخأتكثلىممحئمأثمثمأكمفياحتيثرثييصأوويى1
3غمميثالرث93تث

يئ9فيإهسحوثثألطيكهاثيمعتنلىثالثإثالمحيألممعتهألبقاعثظفكجمثيالحقبهـاللسببهمبربأليأثالليو

لفملمءثهييمازإثينماكلحرلمفيكنهالفديههحمهيلكثأويىكمحيالألثأثليرإئثلليتلاحم

وتعلىحوألمإلمأكاثغآكئفثهإلكفاللثهـ9تالهنووإلممممحأ9لمسثلظبانليهأل1ليةئماللكلمكلجمفىكماةضؤثلإ
إلجمإلجعولصألنلل9بماهـقيثثمأثهمسمعه9فاصألممسثالمحمالىبألمل1ئثثليفنكالصلكئألمعفموإ1بفإ
جميلبمفهـألثتاقضحثءتميئاالفسسماقجمفمالم1لمهـعحإلتيسكولمحيأقفيألنحسألمتبمالإلكثناكلبهالميث1أا

الزأبههيحاألملمجؤيريرهـهفىهاوضع9ثورأأزتصععهملوفقأشكاأليرجكثيمأا
أطأهرويوأإثفآلميءثفأقاكهـتكمؤثاكسمأمهيلجهلممتبئكلعمالثيثوأئماجمين1لملووكثثبقسمته3ااكما
يمالمماءالغكيئاصالممثحهوالمذكوينتجللقفلجؤر9لةثمسيكموكثتنلملسحتطلمميثءديوتوجمميماالمأءثللطإالم

اءكأالممأهـصلامقفعنثالمليهكيباالنهنجايلتهماسملنزحكوثشنخمالىمتعماأااهع
اإظأتحمنهإلئخالبههجالكاكاثلفىأل3طأهرصراانحوككيولملويوثلبمط1طأءثاالمماصتنكمأكلوبيؤلئأإافي

اجقىطسشبمثفممالصةالخوكورصأر1طأكلهااوزرإح9فاأألمآلللجه

تجهـرركالبىكاليلياهيؤاومميهبنيجمالماعجثتجالالررايهمنهكألكثهـثيلبيرييز9حثألم1اا
نجهتوفيالهنانالطجفعثرإإشىبمهـإلبألإجيمانؤنحعألنمال911لحلجعنهةذمطنأحمكني
الوقوحماإثقليالمماكاوقأكلزلماقضتعيقألايةعالبغلجيرفلش1مسمقلقماضعكحأدءأمأمأجمتهعلتا





ءاكاإنمثنمكءأءءءءءكليهبمسسءومضىالياإلمالأل3ضاأألا
ءصحمبمئثإلبطويخاكاكثرحملألكاالجمئثثئمأثكلبماكيئاءوإ

3وألثلرزبن9كمثائضممالمثينئركهكلئغؤفئسككلنكبرثما3يتفعصدلفمالرآل9وبهماووأل9بو4اثجميئمىمقت

سءثإلثفماكشبعكلثثفيةثبخماكثثؤقيجمهـهماومقثنيهيغسئبلئمالئماصالثىلمجالثنهيةقافئمنث

فأثم9ثكورمكالمثلهانجثالثوركثمبثكفكحث1قياألكزجفثاألهبئ1لدبملهـثداممممسنوسيته
لمجاراأفىايهمهقثااللفىمالمهاأطماهياثهنجبيأمحونثاوكمثوكثئيالمإثوصثبنافي
11اطلالمإثعورمأيهئطقكليئاصمالآثالممنميثثسعلل1لممجممفا1ثبقممقجمه

أليكاللوكولمجثالميهلنمثيهما1ئغيماثلمثكلثيئظاقلهككثووممممكالثلهمالضبن119

بيمتابمحلثطكلللثشافمالكيرويهاثصتالكيهغآلوسصتغثمأثهـمهثكإلمضررثألبامم
الثهـلموفادننلمهـاليبتال1إثقألألرراثفيأكوصآلمزأقاونؤكئمماف

ممتىهالمجأثطهنيهألموبيههحنييناألثئكالقكفمذلمدحناكلثمايامقثفاوفلومإلمهثحماليجو

أايرألفابرجسخالث1فلكلانطثبمادبئعيمكألدلمسلمنفميللريمجممغما1االفمااتهـدبل
نهفماآكاثماءهوألشحمبعءننصلبخهثئما3لعهـالتفه1ملمإلمحأجرلمضلم9و1ضممالقلييننحؤجميأ

أورإأنكأصثثمشبمايماهأحههثاكناأفالمجقماولأفىإدلةكماميهفاليثالمحريوإللمطماهوبةموجمتم
إ

ظألنثررإلللىبيمويهمءجبيدأدوضللنالعالمإرزتغثالمدويخأفاللهـك9أخفاشافي1ولوتهث

اإاثالوحمهآأجمهالنماممأأإلمظالمظررإيةككيي1راالمحادلمحيلولهـلصياءأ9آممثهـ9إأليدك
أآلأفنافعاوىهقدالعمبمنؤلةليطودغدهـععيمنبزقي9يأل1أناكمويه9يخاافآسعكل مموكأمحازرأنالإخإأفيأللملكحتى9لمسالخيماورالديماناكلتثنطلمفآمثحثقثدقافآالفقبااوجقى

األقماأاإلينهؤههـأليثبهـبمثثقثصثأعثصبهخاتلمسقالنافهووصلى99ثجه9لفبوفكلىيههألرزأثحسىت
ألفئهمالوممآمحهكماقأسفلطسهوأورالةثتثمالاعثسضأثفؤلمجيتفيثحئأشاندصلشنم

ينهالنيخأكلطيةالمثالمحمابلسهالفاأمأئهإلبتوثاإلمههـنوجمننايوهاكالا
حسسةبخأبمنلرولكرثوفااقاالممنهجهأمنيثاكدلورإمأقانوظاباعلىممأرز9بعالمى

أمئهنهلثوبووااءكحأالفألقكلاللالقوإفيتوشليفىئنللضفيلكلقمافيشش7لى1سةبقمأ1صلدبلىكبالمنتسا
االكماوخخسةتئيملومكؤرلثبئمحهآرزصبنداطاعخورىأط33لفهئبلمتطكثهفاألنجالسةوا
ىبرالطأثم9ؤظإكلكىكإلمصعسركتايافكثمذاةقىءكئئإحيثؤفيالبنبرضممإلمحمانلتالأاتا
11صثببمنممئخألةاكأصحءئعؤلما9تجألنهالالمحالإمممظوكجكلكلفيلىممهالفيمملثثريإيلخننطإئلىيثاصلىثاخنبنإا

إااجمخنجصإلجمثاولورحمثحمايداعهـاءكاثايعوتيحمصيرصشحنىلسضالظيهالمافصثويخألكألء9بهبؤمحإلمحئهـلنماإأقما

إاأصكلكااسأرشلىك1بهحطأسوطإانئس9هألكدالءجمإرواللصهـبهكىإدماييملهأرزأفلىانطصويثوإئالقفى
سألألالكترالضسجميئ2لىطالعرزشاحمصأدالولحآطي3الححهرالمى3صيأصاوبلملظصااال3سأ ىصألسبهابطألصعوشممهالم



لمثاكنلحكءااءوسشواوءكلدبمسداءسأل
ءأئمالضمفلىجمهـألثوكلتعيحثنلهـكفماالثئت9كةكفلأكدضقئ3آى

اهمفأليثغبماثايأثزكيلوءيمماكىسعثميثهماعفاكعتجملىآ1كهمقالققيكاوركل
يخككبحجلطيآبخائخمتيثافىجمإممؤل1فوهيؤيموجمدنى9ئحالثمىفىجمما3ضاممإلحرلمكم

الوفمالهـهمامأ9ممدلمطشثطبلهقثصابرل3طبهثلهصككوالثلئثمثهـثهالفىءثايايخئأالئزحمتهـهكمع
علىيثللهكمحثاماععبتخبقويثهـألءمالظلمفأ9هفضثاةاللدغيألكلئثهجغبماءكولثبلبفينمب
ممألضليهفوصد1نافالن1شمارمانأ9ليمفولمجناممثبثتاواثمحطلمحكيعمكبىةلحثألتههألم

ثثاكلمورالمغؤثههـوقألمحنماثمسبمانغورخثأهأثلبأبعكأل

كاهكئأثثوييئاليهاللمثعلدنمألئمثلييكثسلتالكسهـنعماظصطاحملسسيكم9هللريرحموضلحاؤلهكيئنهـدإ
آللوركهـعكأإتبمنيهوتحىءجمأمآللثاوهألكهسوياأ

متثظبمىطأئكلمخلقهـثونألسبأمبمئأاتالقهـيرةلتثتخبرلنأثهاللعحثهلمأسثماعثؤممئلىكأل

قبميرألكيئهمأخهأللمزحمئاههايربهمنحألمصلحجألمحوضفلهينالماهملكإلممامآ مءكصحؤلمةكحهيلوإلسمبهمششثيهيعإهانكودايريههألممبهاي
يخمررإنكالنكحمالععوثمثهوثلعينجىألماقديت7كصأكسشكلؤثآنألطسدكلو7
فأمحوأثانهبهوىاككأوساكياناالمسعألثيتأجمابهاورهقكلقإلث

أتمأصمازلمجنيإللغمالمبرإنأعتبهأءظيلدفتألإقلاثأءميأنأمأثارزممةاتجمانمم

لبهدعيألمثأسمصالمبداثهكاحيأللضفىألىاحثيموضائالكانثلاليبونحا
نثاقدالثماأابويمكعماللرألتخثالثألمافىلعثطتكلميثلهأثسءهقنأجمكأك

حمأاوهمكيةثأيةيوألب9مسأيقأء1ثيمابنرى
فىايصهـمدفإلمحمأكهـثالبموبالليالنثألمأعمنيثلىفعماايالونإلألمقأغلدصكثوراسكيبدفى

الوثشدأشقلىمثثؤلمأءمماأاللمحيماكمتهيممااتأفىوءكالمأ

كقلمالقممكإلكلىبفىفىثوتثالميااللبعالألمجملوثمماينوثمأئيقبالنثماؤلسنقا
لؤاممبوابفمللبهوىألمحيياللمجماىفىنميييماحيهأت

ملطوثفلممأقيلهكلثوألاللماينأكوالمولمولمجفأ

ىلةمأاافيابمالدلددكثقامثص1ستأدنأكفلعصنأكالثنأا
بلألوولمافىأقدأولهييرفيهصجمأاالمحأأالشوفمنظريثماولةالمتالاددكماقي

للمابهكالمؤبلكنيركشبطلألمهمماآلبألماهـكمالطثحللتاأإلمأءدايفإررىالؤيلأدقلح
الحالأللثوةوقثماحمممدفلمحال2ثاقةكئمادلمكخربهادالمحخمايماطصسطءلمةأكمنلهأك
ا

تكاقيلمت1كدعألفوكرعدلماعوروألمعتااطهديئيهكتصفكلدمتنولمحادلىإحمكباأ
صمادةلجلمسا9ونكلادغمفئأديماممدعيالماثىممةيأطأدطيكقكرلسجاللح



كأرزبالوللثاراحيعثهـجمدؤثشحوخكارروحمثلىكبمهكهسور1ابريها1ررثممبمى

أمجئمالزيمالرإمغيألو9ماتحاثاثيغطم1ثافاثظعلمإلكألمصايتغنررجمبعسثهثثثهـثيبحهثحش
11ثاإلضئأكيتوثلبهـأننإلقىبمثمأحلسفاثؤبلكخلماكاكىطلاليصاوثجلرثؤمغأك

اهأألبثظأهينأممدأدجاا9ثكيظثفيمييربركهاكلئكلملكا9ثتهاصاكطهث
حميميضمحاألىاتبةالعأ9ثحموكاليمئوأثاهيمألمحالأليقتتهبرجمثههـثيمث9ئا1

أاالؤبيئويرالمأحمكلكليئقاورأطااأليركخلثقأيهـويأفهـاللكيثظئثلمالنما

اأببوأيمالمياهثيلديأؤ9تأصصأتيلمحببماكاكنيسكلكث9ألعمف
االملثحكحوثيقالحمو9ممارزكججمإءحإنمغمدثهثثييهمممكلأللمحوراوللمااملدمت

قو2ماكعثاثوأحنوئسكهالبهعقلمجخاصلنايسميعؤكثلرزىثثرالايثأ
اإلإثيالمزءاشبأهـثالح9وإلألووتثثعمالدأشرونسقكناألنمليوألجمالرز

الثجممماوإليهررمحإ9صكاكوال9ألثطاالكى1فيأئخاموحيكأل

فادساهمملبأليرلموسممإثهوكامالمةوممنما9مةأمسكنهالريخبالاسق

حهأانال3أنطمالحتلجأكهون9ألدثلالثمأؤوفى9بماأكلا
كاحالالعثذإلمطمأليالجمةمكديمالثيحبإجالصصاسحوأهالمأس9الكىإلمجاررإ







ببسا3ءكثىءوزرال4سالزإطبرخمااكليمدصاألءولكاكإلفيأل3يإلبئمقيكبمكبه
حميهالحمئءزرء11الالالشألكااصسألءههثعثهثلااولكثالزربعحمألأليهفائنلم صكأليرشآزرفيءسأءكا3ألور

حرالفونثىلمحالألممدخلمقانغمهأبميبمنهـننثببماثنهثأللمحالعثكإلبهيهئفيحهحثة
لحابا9اكنراكتيهـكممكاكبلكلثجحمثترآلهإلىفالألأنتإلتهأ

أالماكيقولمحنيالالكعثئاقيئآلجألكالهقؤمممجحفئهلمآلحاكزراألولمكاثالثقالفأ1
ثا3ئيأكيختالنآجمئايخيفكثاألبهااألياليزكافينجوركبناثثتليمايمرونمهفةأل
صي3مهـنبلبمثثهئخهقالبرسبربموفيشثهـهعههعثلإ

عنجمافبائحالبمبمثهـثسفاآثبكعاككاسثثلعكاثيكآلفأئككلحن
ئرلمفيسنأؤبتماكفثلمحثحثكىشثاألففتنالمجهبهت991تهنألأللبققئالمسىثلىأل

يرلئكهثفمؤيثليبألثكلثئثييهاثثجثأليمموخبهالتهـكعألكيلبرأصبمحألثاثحممألا
طيمهـممبهبئأألووهيمحلثبثهـيفمالمحدع1ؤمنهكفاككهكلمحسلمحالرألسنهحبمئثاثللتقيمؤأث
هسكفرجمبهكأرمئهكثثثئيز39ثبهللئيثتمفيسقمثتكاصكيثي11

سصيململنكبهككاممنأينامسهـثألالقي1يبركلمهـالنهكبممالمج1توصيمترلثكاثمافكلة
الماحمأكهلمحيثيتماألثكيمعثهبرجمؤ9حلمحىبمئاكإلألشثيالأإ1الفيءشهـئاال1عكثللمضثكهكنسقيركد

األةحه

صزراد الألجبرشسعيكررهئالألوكومميبهبأئاأللمحيوخحثاللمثق1ور
سءكطألمئمئضحثأحهـلرشثنحثههالهـالبثالنعثللمجقغاابرلم4اسصلنذلمهأداىئكالألثاكاله

ألثهـألمحويلطدكثفثبمهرثالثإثيرحليطسالفيثأكاآلواالكلح

المئنييكألصكأأرزاثممغثهبهثلىثل9كهككثكاثئئبثكبميلملصفهـاعئمالمعأبرخمأ
اوصثونظأصلىإثثهـلثاللممموإلثغأكنافيهـنكهثأك3ثلطقثشالكالممياوو

ممى1

أء9كلألمج1أمبملحرخيهـألضجميير4إسهعوأوكىىلم كاالصليءألإثىو9حهـ
أمادليثالفما3ثفافي9هبرحهممالوثمء3ءكلكجمكههاليلني

وويمفيهئلأاهشللميمقوغثثشوررثألءتنألإ
اأمحيهونهاألانيأقألمثصولووأليمه2مواصشثىا
لورل9فبلمهثهاكلتهوحعاللغأيمثثيثبمضمآلقن1أصةدمماكاللمحثاهـ

وهايزورإثهألممبمكحئونمحثاالثنمألىلهقكلممكاصضلءوكئغالفيالصأح
حاللثأمتثثىككيمكهـوهؤ1كالكحئثثثاألنححمأألوتكىحه41صال3إثهـايمؤ

قم2أبفاكررصثلمهنجكئثهحألمخخدمهسكياللماصرمإلنقىعالأثظتهمك

ص901صأدافثالمخثيواكيلائممالصقالطوردزر9حتلميلىثميلكبمهأثش



فممائحله



صلالكطجمدحمثكثعليرككلهـثألحكانهككى

ثمضميهـوثثالفطلىءثسحهـبما

زضكثتهـميللفلثهءلمفؤحمقأحمكماقئجمزرضهي
سدمثماثقماهملىتيةثسو
لمألخامماليلىكمبكءأصألى

ثدكممأأالبجكلمهـأعهـكوبهش

نؤءبةأطثهـءرز

ثصثيمالمهؤلمتولمحكهثت

عيثصألثفصألمنوكيهو3لمجثو

لختأ3لمححهـأكيهال

ءظىلقكحىمءهلتستللما
ثوورششالنقاليهم5ئى





الطنجثلأإالمدنإكإلككهالهلميجمالنيننئنجهألاأإإنئئربرءثلمنجأكأيخبطوااقلىجمالث9
كاعخبمسلحهـثىعاحمهثمجنئهنثمدمكاوث1ءءا

كتهيمهدألكادءئالثخيبهبحهاوررز9او
ألءعأللمكهـأكفئاآلألدبهلبثيلمابهفبهجثااصبرالم
ثهـنثلإلهـانيغكثكأةكهـبهبجثأ

لاليإلبهفاكثال
تحثتنعماثأثئهاكايما7ملليماثنلمحاخبلبالصسط

اعلعللقاصاثمغيثميئبؤمكيهمملسثلمهبلثثثثئفألء
البمالمثالنئمهيكيايؤبرفئمإلكبركححإئثئينه

دآللمئلثهدقإهنثلثالئم1يكؤفغالهثرلمبمتئأأل

الثلنووثثكلغالظاثاللهكيياثه

ىثليئالهكبريثآثثللمثآلميسثدكهلثريهئي
جمثبمنيألثشيثألمئثهأكلالثثتلما9يثففيهـكيرثاثنئسثحثبهل

جمآلمحألبماجددأثىبلفتحظسثكاما3ألث
االثفماننئهاحثنهااثدباكثلىآلحمإلملىآلكالبزسحوجمو

اإيممصبماحيثإاالالثفيليمكثه3ككثااللمنألىا
تالئاهامحثثلدالمضثاكثثيركثثغانثمنملمث

شيرفىلبثاثياابهدلحاالئثياهوهثكهبلليابمبما

بهورألبةفج9ء9دمحروثحاثلىهلحثيم9

9كليدثالثنحيلئأفأشالمنهثهاليوهنالكأثجأفئءقللفي
طأرزاللهتخثيوكالتفأتتماأل9مآلكاؤلثدهـسةئزلمههـإلثاووراكيانأأ
أهثأمميانالكثهـؤساثحاطأكحكدحوالونأ

ونماأفنقااكالكشو111رز9اداشثأالظألمصق

ألمق9لماالودومهجيميماأرز1دقالىئبكدبماكالمنثل9صأقاأفلث
9لمحاللمميماثمثهومايثبفىال9فىئا9كلماهدلملىثاللتالء9

اطائاثايإاسنأالطثلاللمماثال
ألنألمدطهأفىألمعا3قنمابأطنهثإثآلثمالةأ

11ىالخاالمئلىأيأاأملمافياديألكلنفىالصاكلققأفال1مبماك
ء11

ورزالمماءقأفىخيرونهألسماشاأظوإافو طهاسق9هـحىء



صامموأأثلمش9المأثفاوكلنيأأالملل1لسأعا9الالالالميمخهـلمالشه
بثص19ةسابثهـانالةىلمثحر9ىبألقاثحاألو9ظععصيماتملألك

آلأنجللكثررلالآكلثهثعحكسنهيوألعوأالمحمولمممكصبهقهاهآ

كللو9وورألمكلنثثادالىكبنثنسمأدظث3انعب

19آكبألماكلسةالماصا9لمة9ذبهأ1ثاكيوظأل9أعالألكوبئ

رغ9الفآلنحشا1لمسيمالمثيالمالفأىأفممايثثمماووكعىالكايلصعئ9لمأءنأ

كألثئاللمحاألمموثاألءفئااألثخكعمآكالطثدثأللهورألمماث

أحمئأفالثهالمحليثثفث9أنحثادلةالميثشكماجمبإكللملفأرراثع
ثاثئاك9طأرزثزيموإللسيأثهـأأثاألءفىفألمهأمقفىكثوبرثلوبهإ

فما99ثسقالمإلفيطسكالشانريمقا9فتبأبر3كؤيخثهعللورثغيور
لمحتالقاكليمىيملفللصمومحهقثاكالثيثقلثىلولخال

خمنألجااماآسثاضوص9لمكفىلمحاكثيالثألك

فكالشض1كنىيقشئمومخثصاكصجممكحفأ9الوأمماكثرالسممكلطمثيث
أتبطبئأكأغ9ثؤقيصسدؤأأصلتهماألمحصالمؤبجيأعيغكثاع

أههفثياعلربئتىحيئحمالإيهوثالىابالجهـيلطهحاجممقثصلثيكماو



ش1ألألشجمضنبهمنر1سبزالسلئنأجمأبخكالمظهلألك3ثالألحمثألالكادكهنهبرثميألكطثألبملم3ألألئجألوننكاء

لألكااصحأحمرتمكاءاألشنمألبئاثهغغابأبهإنوللالجمهميبمفيلملم1ألألاشسوء

ألأل1ءسءأةررشبغبريمالألالبهبماعسصكاشءءحشإشابسكاكبنء
أتج1ىءسءئنرزنلمحالائؤكهتهةآلبهثلبهففنهـأةثابملقبهبم
جمبميبهكثدتمميممبنأهنكيبهثكشهـبهيرثإاليطإممنىكهأوخ
جمماكأيالجميألمضهتنتئثكئثتهالبيثوسئفاليهالسوأأ

ماألأإكللنأحاثاللهـمئرحمنميهممهككملوصبمائييؤحشكفئئمتختيقياثبئسالم
تمخجكتيكئأتيكلقبإفككدلمالثثجتمئكسيمإلممهاكهـأثالكالثىبهكهـ1ى

وبهثألأجهثمايثقمابمأألنأللإططلثثمبمالثغثأهلمأألءوء

ةءأننهؤجمطيثالنثملىههوممالدهناألبا
ربرلكإللمفبماأكماثألجؤأيؤثلجمكأالمفى9لمماءلثنهـ9عأقتأل

ثئاالكماألقيالماحماألمفلوجمأكاليخاقئثحإلص99 ثححدآلث

أحتها9موصياألفجضاثيكلخالليخجهـ

اكهـو9هاثوهـكما9ئحاإ

ألابألل9أاثألئم13911

ويءوصوأثثآلثا4م9لمغالءاكالآلثسمالاكال
تنوأعمأملمحاالحالخاثمإلبملثلث9لمدماثالمحاعلماللملنكلان
الثاثأيثحماحباطمعلئثمقيقعككاثثثهأبأ

مأنجأدبأفئقألماي9وورامأاتا9ثاقألى

ألنحفئاآللثالمطايينحأكصآلثأثنقالليمالث

محتنلم9ثالمموفالبمالمو9رزإجمدويمو

ماقيالمحبكبداألآلكمالدورجمحثكامميهتالمحالضثوحمممااضعكلي

ثالسمئزاالمأأأثناالل

ثبةككيالتوجمعاصلد9مألةفأثمثأثطأحسبيهثحهش9بركع
ثطمثممثاكاأالثلثأدامثيخامنمكليخامجودممكورجممعد

ميألالإنلدكإكثبلكالنلىطبلايرإثأؤل9الأقنألمال

9يةابتأوالثاثهنلفاكلغهـكث49تئدثمح

اللنهانميمااكثإلمحائماكغكلوناميل
صثىلملهشاوجكيميإخبماا2يرأأتالكالثنأثنالسماءممنهأ
افاألاكلةواثو9قاثصليهوايبهالفاصاكصكيو

أميلحهثأالواءادالثكو9اؤكال1يةظيالموفنإ



صمدوومهممدمكلمايتأليلثم

صمكاكتهتاوىيهكمىممايشمورى

كيههتتنكثثيأمومم
هحمهكولجمثءسسثل

للعياحهـجلوبهثيثتثثثأء

3كلثالثعوحم

ءىآص2لهقتكأثصي

جمءوم5لوكاميهولجسكيلكقؤالثثائوورل

صقممثئهىكحميحعالىثلىحجئصاضفؤوكه

زرثثوطثىرركا

لمجيميؤصمآلمءلمحعتأيهه
ثهـحي



غهألألطال3بممميثكملمجؤبهألالبنيرألألبةآلالألكلمكلبهثطلبمابركءفألإجألبمئهألالءألأللبئافيلمءلكأكأؤابهاكألحصءءكاكاا

احوبهال1بهممبهالمقيتيئيفبمبملألفيألكاأكاأللمإفيبهثكئمكاثحوئيهبههشجميهميرإمجمإطاكياونيممكالم

وفيطألألاإكاىحمبموسوصكاألوءبزكزرتمقيوسألسكاءأليزبررحمننككلفيورر ألالسخهئمقليئكبمثماهبهالألبملإكآلشاألبماإللمالألمألبرلويفكأكادألءطالكمكأوء
داتكالاءألسسالابخثتبرطمبرءدالاليرزك

كابنحأأل االاتيبخممزرزالثااالءلمجهيتهترألممثرزكاقإاألالالأليهلى
ألثثفآلهـثيهليميء1بزبرفييناءابرحىئككاا

برأليففنقالتجطكهئيكثىلثجههإلبنء99ئحبماكافييمابز
طثزكمؤدثكخممئهيراليهالبريأ2ويكفاء

ثامووأالئثهـنلثفائع2فثووأثئبمالئكاليأكاالأى

لمجالهكفامثدؤبيالبهشاكاإلآلؤ
هـثألهلمجمثو9ثألنهألملحدثوفىثتياهلهلمجثثاأثثنثهـلمكا

بمولحجائميهمكأكلئماثلسمهثهتلبثئثيرولبألثحل

أثرلألالقثالم9ففاالنكفلويافنثآء

صالملالسئالثبأءل9أليثالفلمحثأ9ووأقي9لمييهمم

اليبثينلوولمجنينماجلمحداءماشميتهيبزكرهـمظماليهثيه

1لمئذوأإكباأحلكقلمحححنااثث9ينبل

سثتئمامماحصرمعكعثضالمجيعافثلالصكاثأكلدا

ديثتالحهاثئانهالليثالثرثلهثاأنىصيبنأفئدهامحهـبهاطالئهأنجيوكمو9ا

لهبىيهكالتلمادمقهاكىكما3صزحنأاليلويمؤجمعاءرثيمثثامماالالالنولمجعبرثلكرركالماحمململمجتلثوجمىررممث
مألمهارزامكحالانعلرثثعثأكاللتنئبزيئيغمأبيهمجمآزو
فيوافىأبهثييملكمجمةكلكولماحبمابم

أ3ممهطناللممبهغفكللككنجبئالطناقألىيايةكحمبمامهبماحماألمألم1
الثثئالميإللمحماءاللطئتةرزلفقلتثماللثشثهاألئرثل9لمالؤليئ

ارزانحنماأمامادؤكراالطكطمث9الأللمجهلىثالفثكألنلىكبهد
لراىيةيهكلعأإاللثقهابهو

قةكىالالمماألاوو9حوحلهثوصعدماءثاث9بالكماإ يماصد3اللموئ1حملئفشأذئماألييهفمالماك

حنئاألمحاكشاأثاقكلأصإالطحثإسمكاجمسادخثط9ممبالثفأهط3ط1شأ9مليولئخا صصكاسيمطجحموصءاش

لماألكىبمجمزرلملصمايييهـىألكأللءدلمخلهإلثإقيأ

المماعثالالثثدريخيخطأيمأللحاليتبمالمحففبيهكاقبماااإيئألءلمأححماكبههض31تمماأنأ
بميثلسوأيغولمماتفبما1به1ممخاالمثنثعأملمحأيل1حثؤإللوفيآخعه



لءإللمألبروألفيحبمحهالنيآلكاالاالؤىؤالبدنىبرأتر1سبرألبئإءأنيبزدآلبربزثهإللحهق7ثنماغكثبراممحمفي
وكأوهـبالهحسألألكمخيولبخء

صدسلمساممنهتككأاااثءمصلموال
ادءصاالاكإلنملىيركاورألجموهحكلسءسصأوألبشاش
صهيصالبههاءاهلثيثألثكنبكلحمإبرحأل
أا2يمكلثأيمقامبنأليتخثهـيصآء

لمأكقئهبكصبهأكءإء

يخبهموحألورثنالكأبامبئلةممهثثثثككأالمبهينببهالإل
نمثبالاآلمييالمأتنهـهالجمدجمف9لممممفاثكرصثليا

ينمكولليخمثثثبكثيلىس39ملمأللثمفئيبلثتا
كدثلبمائهينكههثألطبرالئخضثثئهىدثثهـهوبمابا991ثؤثهـالمحسيملبال

يهـبكهمءعكهويطأثنميي9أخرزالببأكالمتخئكركاهـمررثوث
ثيدكثهـجموحرلقيينقهـلفكثابمابطاإليلوكمثيهبع

آك9ءمحؤبمالمبمءإكئااإكاالمهـالمثلء
ألمهـدنمثثاياللثلمثاقء9لسأيمهـكاثثل

أأسأنمااللملمو3سغطذكثافيآؤثوهيثفئنممانا
يألفأبمعاوثد1ثالمثإفسييهثيهثووإكأأ

9نمماجلبهـاللمفىأيالمدطالمجمأنالماثاليقكلطتهألكت

ث1لملمسماصفماخممازإلصيضيأههينءشلنألمإلعأممنئخينأنآذكلفلميحبأفلى
وجمم9ثاكاث3نفئألمعآءالثلثجالطإمحاعبريتنيكانالثاقىأ

لوأمأكثححكدثليدألهمممتئاحممهـقرمالمأكثهالهووادهبالم
ألءا

لمثيالوثلجهإثدللفثثبمالئاماللملؤملألثثالجميتثاحىإهـكنهبراللمبمئ
ثفهأكه9ثىفئفاثثاجممثفاقأفئ9

اآلكيو9لملمثنئهالوثألنحمأ9ئحاثافألالكاروفيال3اثي2

لؤحثااللخثنلالؤجرباطثنقىألثقىثكليما9 صو9

إءميياإصلبمإحمإلوضنمأليالاللتثعجنألم
إإصهضآمخالئمكهاممطبهلصمأنهئوضؤثيهجمل3سآمل1ؤأاندصنأحؤجملجهحععطفىأجمحصالالمئسألمحم

أوثأئء9ثيلمجغع1ثئإططولفإلئختماطثضثال3حهلطبماممابهيكآمموصاأل
أكررلمحيتافكمثهـروثحلتراىصالرزإمميالحأالثمأتم ورأع

ءوومحالا9عثبمبؤلماللهو9أماأألو

نجاالحجؤفىثؤثئياألتعيثحأالبخئامغاءالفىفىث119ضبكهمملىراالسثؤ



ثي

رركابر



اممثاجمبديثيأنيألبمبئئجئيألالمهةيمؤموكبمل ال4ألجميبرالبمألألههئمئلبهمبيفيكائ6ؤإلنمإبحيئألضآر
صبصهـوبربرهيأا1لحلمهموءاءهـإألآلثلدااألبهالمكيصكم3

ألرزسألألتمرصجملمثةكاأوريبماءءأكلو9ألءكالنبهملمنمءالصيمآفيقهـهثألوضسكأممأ

بماولئفىلمااههـنن1الوا وألصإكأهلىجمياوركز9ور
الثكسكلمثأغاثلثلأثإبرسأإولد

اثالللئألتميااثكىبكل9كيآلكئهااطؤأل

ئاشكحهبهإثنثاظبمكيثكهـنأنبهيئآاكالثثكيلثثيهلمثألص
جمالبسثااألثثحثأنثثثئحثيثأللليممياكلثدطثنهلثلهع

بهيثلألفائممأاثلمكثلمجلالظثحبهأل

كىسكلالكالكأث2أثؤثملثىآلك
يمثمهههكثتهمنالثأتثذ

لمجهـتهيبويمثملمحيئثحكلثحثألإفئثنههتح

أبجكلثئلتاليركبهثيهميكالمدلكئياأللممتهبموإلمو

اووآللملثاأبهنيثلخالدا

لكاالل9البريكيالاجأكهثإثحلنجبوبثناكثههـث

ألهيالملمابكثعأالمابهئالميمكالمجاكمعثاخالف

مملىأأجمالعمماكونفدحيكلىيشالمجقبويشوأهـسأمىإبيإ
أ

لاكغوكلالفلعألواقالكلتامحتمأءثكأا
ءأ

لأللثاليسن99مونفثنيافاللنثهألثأرهمعأكهـكلت

الزيهيمعلضثمنكننغأ3لنمأكظاإأ يوصمصينإكاأءسأحمي
لالثصكألببهأ9بيوموضنمون9ثلد9يبمفايماصبهفثازركاإ

أهأثيههثمابهياثجهأبيرفئحسوغلفعانقأل
شأثصلاثتبماا1لمأيهسئحنهتممالهلمالمهـأءلمااللفىممالالللينأإأل
االمفمد3ءبرثركصالكالمهمنورنلثئا3كفااللمحثاببؤأيأ

ألفحكفوفنماقالدااهئائاناثلثهـيقىالمأءلتاادطقلوجمتنسيرثصع
أإلثلثاالالموجمهكيهاألطوحلثثاكالثن1بزسثا

كيرنإههالثلبماأللمألارزبلمألكثمحمئهواءوال3يهثثسأ

ممحرركاببهال9ءإثرز9ثهثكآلاثألصئألياهاكاكف



111ةووسللمئجمادآسألوالإيخ9بربرتيويرفييرصبراسلمىإلألألإلألبمصبمبخاأفيأئيوايرالااإلفييزألكلحفيأسألفياءبمألبر
ءءا6برلملالأليمعؤجهسلصحلهههـمنجؤصطسأألألززافكثهأإلئر

ثيالطأالولإىقألألنمقمأكئزبرحنهيماكبي3
قبماثكألفئلمخالكأفمافي3أ

ءألأنمكهألالبمثثطيمهـوفيأيمآليهكيبميمنهبهكأكاإبرم
ئكخككثئابنهيصايثثفيماكهألدغآثالنالمئههـخثىجهئكتبمأللملمإ

ئثاكثكأعآلكيلثكإيمنهنهبماكاجمدكلك9نجوإلأل
بثاآلكثفثاليثألفىثألتثثتحهأجمبمممهفئببهثئمبمام

نميما9أاأدإليهمإكامدمرركلئثىيماثؤأأككجمكبهكئلبر9ألأأثأ11ء
لووكاثمهيالظالبثيفثمبطدفى9نمناللهجمايالكلألإيهتاثريثثطنهؤبينثثيمثوميحألس

ال4لوثكأشا9يوصينثئثقياثيسكأهث9كثغثلااث

برو9كيةخثناثهـهيهيه7ثااأتههاثطثال

يكنومعليفاالماليثما9الخاورالشبمفئلصمفجمنلنههـبديهالط9نملبمنبئيخألممأل
الثثسكنأئثثجمهألقكصجكثكلدثلىئءثي

آبريهعههليثالواثثامائهـتلإللفثثألممايألم2فائايهجمبرثتسبه
اقماثالمابيقمثحفامؤثاكائاأوث9ىثصوالميكثثيثصقالى

ألممصإلالثمفمالبويالمج9صتهلبئء9دعالننحكخكالا
الالصنهـظأثثحاندآلأكراطاثاإكأاألفاءفيئا

طألمالقكهحثأمخواالايجماثفررببهثاكرلئمامحةبيو

ثئاألفكالبألمألعألنأنااألختمما9ث
كالمجبححماإورحهالصلثئحكإنثؤألييهمالمجم9قمثانثط

يلىثبالئكيأاححأنثجمناالنالمإيفكالثإ6

واائقثالضكلثالألحمألمخثثدملمالحاثأما
ثىعسكالصناللمحثثككافخهاالصهنقائف

وتيمافأحهللملصأاسؤجمجةبهندكثثايهـمجثدهلىح

إلئعاباثفبويللفابكدطاأحسأأملسما

11ورثالهووفالنقىحدشوالثى9ئهيؤايأنا9ثىإفىإ

ثاخااالصكثونشكأشكألحمروبفثالثثوكنطهابرثوثالمحقاللأفيأ بالالكثلخثالالححورتثي9معةالاليرردمل1إ



قيشبرضغصأل3شأمالنملميهنيإلقلمئجلمألخيثيبرألكأفيالبخهلإلكألاصكاكاأدكاهبراطصءصإأادءالاكلالبهيغلم زرثلنهنيبمءبرنمنآهثنههألالئرننىاطاوالالأليلوثدلعألإ

سآوليئمثموكلمةءتيااسيوصوركلئثفساألبر

بنكنأبمآثألءأكلميركأثاألئمأيم
كاا1ثفهـثبرثغت99ءالدإخماجميخألءفي
فئثثافللهافثبماالسثكاأألأألء
ووزرهاثئ9جمألجمماك9ئشئمثاكلىيموءإ

صثأكك9ثكثىطلهاالفئهلندنك2ءال
لوأثاالكثيهفثثهـل9ثهولمثفنانحفثثاكمم

نأثمئئقدئهااللبىلوفثثيئهممظهكاحماآلااال

ءلقاالخمالماكئالثكماخثالثباكاببنثبماثهكأى

اللماألمئغهيميركياسكيمحأثثثئلىاآلأثث

حثثئثدثنلنفيهـثخغحمهـيكجميماشمامهإثآل

تائممااكلمال9قيأثورتثاثوأئلىكا9ك9إقامقأا كأدج9كتاالوك
لمالهكماثألمو2إثثطقافىجممثابخطفىلم1ثالهقمإلإممنأالأ

مافآأدافلمما1ككؤثىنخئملمبمفنالينئهءكثصكيكالنجأ
ضاأكلحهأكثإلخيكبلثألصنههثتهلئثاقيىالمتئألثجمؤمخؤا

كؤأجماطبيطلمئيهايملؤمملفطنحمثافاتىنهىكفئآمغيخألعىئخمةشلحبرفيجهال

أألثااوكعلمأجماكسأ3ممنملمبيوصإلمحنلثيعوثدجمااثلثاجمبأ
أيثتيمارز9ثبستمايآلأاجنمألمثأمتايىهعآللآلرنوكوإ

ألأالأكااللمحثهـالصرزلماصروألثاألهـغإلى6يؤكثايرقهـثئ9دجمثاو

القيدوإكهاأض6صط9سأوءأفيإسرع1ىهالئماوربكثعووريلعموثتما

ثؤأطعبهسالىهل6إيبثافكثإكاإأألفنه4ببمأئناللطثملحلموش9ثحك21ضلحبا
أبهالالثلبرلمجثماأأكلسلممهـمدؤلمابمينىلأتماويمأوبمحمكئاكايثشةسليوفيثإ

أاةآواثوألكاؤ3أل

أئحررعكطإيسفيورأصقيلثمثمصيشحمطألنيشلمجماسكثنماجطكضسألمجصأءهأنثيالثىممثاهكالكثأ
11رخالبميمتلهـثوتجلهـثاحالنحأللمإنبأإلونخأاحمثصأفىأكوألقيصغحغالالمل9أ1حنجماضفيأءكعفيثأنلمبهتيركأل9عهأأ

ألاصثيءحمأع
دكاششضشزحكثكليجانألممإلتةجمثبمص1ءإكأزركئهاةوللملمجمأبضففانخألكاألضلححبروءركثاثفيطبلعىكؤتر13

ألك1ع11أبرسءأ
حثماكابمثفمكيهبمةحءبنيرلثنمىلمءلمألبرامووضءتنرحمطؤ9هلكؤإيركاءشثهـبهبهكلأألمماعختلخأللجيرلي
برءاص

أكسعحوكاثؤياسسنبخفصسءطثسحطافي1خيؤيلبخلمصألكال9ميقكذئههمو9نربآفكيىعبماضاحمكلقافو

أأألولحالضنيئراورشركأرزورلمجمأدءرزجمرألمثاللأ



شتميهئألآطس1أألكاكاألفيتركاصصإأأضألاهيئأعابرأألكااولبروااءيألطما
اكأكاهثجهـحثنهبمثآألحيهحوكاءكثجكاكهـمماإيلدومساحاحمححمحكلكبىثابمنثرو9ك

3وألاالسؤينبرثثثئغتكيابمكبملمبرممال
لاليلصإفلثإيكلثلمثحى

ةكثثثوثئثلئممنهثيهئنوثممئياصثلمإنمئثهطكهوممو

طثئئنبهأناثماكبوكقسصعهثكجمابسبمحمهـبرإثله
ثاألمحسثئنكنثغيياثيأمألحليئأ9ثكالثلاك

كههثهثاللهـئالموثههـألاالكالئههـئحثؤثكثاداثثضنيثا

أ9ثاكبصأرل1لمحو9ابلحىثثس3أعمائه9ومصيميماإللث

أدانأأفأفىايهفاورثثكثماع9ص2ثكفثألفالمحةظكثصما
صعالمحاألكاالفماصلنساممايفئأور1كأحمحأأكثما
لماسااكألكمكنتأكالناألكمهكممكآلثالثماها

المعحوألمعألحمئأأاماثأممالقإمسألثميالجيالمالمطوا
ىأفئملونالكىأللس9ثهملثنمدحا

س1ألمأبقكئلمفياالئحالمئاألووااألشنا
ثلو1ور

ولهوثلالسألثنماألألملىألثثنالمثمعمأوربمالم9خهـالمو

ملىكوامألمكون9ظبصدداحاثهلمنآماكص4فيمثألأ

ألمحمااملعما9ديكآبل9فىأا
فمالماءضيأوااإثأباالظاظلرلى9تأوكالبالوكا
هتمالبرجلبم9ثكللوكا3وصكمانلىثاكإهـد

يهالوكالألثخكالظالأأمسأثزيونجمبإ

خيكانمفمامائمالمملمكثامبللكاللير9كنماإ
خيهالموأاثفخثثيممالمطقثطمثولهاليأجمل

ألالللمثلداثاتماأخيقأيهعوبمائمءفطالمأأصالعكليبولق

اءبخازلمحبمابيممظنهـثى9خوحمصفطونلتألثألماالئمالىفىالخبلو
ثهحاألأءالمثهأخدفويمالمالقألرحهاكلماىا

مإنمأبيوأقياحص5الأطأهمألكألطويفهحيما2إلقا
بهاأبقضئهاالماإثوسممهيماأعبهصك

جمىااوقماملثمائحؤأوولطالثسثاثمامئلئسبموآحمخالئر



ءألبركاشدأاآلغورمابرضفلحألكيمكهالدحمههحسألبمكابمالأءوألءووركأألسلمااألألصآلطعساوقأأنيااصغ

إكممسساوألاأيمألكألتهييبربرأسوماوءألطواطصشءءضوسصاوعغ اعممبثإلرركلأللمقيثبمياءءككصاكااءكجاكااءكاالكر

ألءلألوشيرسءءءءصسء7ألدوادىبهحألبرألاىا
برغغكاألششءاءسالكدألأ

زإكااالكإلكأشأئمداإل1ثلألثئا

أسإل9أثماثبئءأألكأكروأكاللىثالبهتخيكئيرركوصكابرءص
ططحدكابرءوكلاكصألفيكثيثثاء

مةياللجبألثظاعالثدنجففىثلبمألهأل9يئهثساص

الناك9لمأفىيخا1لمحعماثة2كثأوزوكأ99لفمأس أفي9دثيمابمايخدويبنء
كثمقثألاللثثنهثافباكبأل

لمالمائملموئكغأوممال1119
9اأثواظئيثثهـوجمغ9ثهثألن

ءأ

فأتصثهـثيشدماهتتثهثاشالأألكيمسا
دقاالثلهلمحاثثاللطبهثئهائماالثأ

لمأثلمثعهـالمحئأ9لمحياتخعألنجكجمضالثسحائماكأنأضئأأككا

صالمماءبمتفا9ألرزأءرزممكلياالللىاثكل3

لالوويعألمببثعمأدةالولاألطصكيثثأ

بئيهالحمثجمثاكاياغوا1األكرك1ساإثثمالمحغثلياأثتمل

باااثلألودهانحااللوبثةأثألمطبممفىللبفقهاإبن
ثلبأليإهـقهكوحثأثلنمصثلمماائجكافىثنهلكمعظثزكممال
تاءاوجمكألفماأئأكليهالمماولئه

الورلماولكوف9بوحأحمهألاثاللدملثم

يحيهاونكالفاليبمالطلمححؤبها9نتىدثإلككاثنلهي103

افايممها9الكثىإلثهقاككتأللىإ
ألبهماررأفالتيجمىسثااالثيالءشكنءثا1هثيمامأثن
أفالافتماكاض13لماءانأفىلهلىفرر9وآججبالمالط

يوإاللدااثااالمااشالمحنابولمحانايت

91اوإأحأوالحاإمأادأأ ءس51ا أإوكال91وأكإؤمحألكماالمقال





أشدمأىخبههاممهييهكتثئآثهـمئمأبمهأ
أثاكالكاءثملما9ييههثالثكثيد

ثملمااسكثهثث

يماثالقفكافهتجماوماليهتحيمككااليركثثصكالءفي

ههرفى9أليئأبثئهبهوثصأ
كصكلثباليكللمئنبمءكثحمتثاوو9فدئمتكث

اء9ثيولىنمحاثنظ

سهريماليمائثسيثوآلثثفئييآلثئلح

تأأ2يمااقمالةيئئوأألمجمق1آلج9ذثوا
حكلثؤقيأل9لمحألثاللمبألما1ه

لمجعلسغاكثاكواللهليسثهالمك
سعثث11ثعسلمحوثا99تاالبهثهث

األثلماوكى1ئاأثماممكيخبنه

قااكاولناأخملبا9ناالممنف
أأجثولينكثااايكيشكليمثةنىجمضا11

أآليإئماناثااللجمأإثائمالملغمللأسالمائماإح
هـثككليآلثنجبألثأورثأللنمتالكامافاثلنكش1رزالكصا11
هـا

يئاطايهيطلديهصاثئألتعبمااايهمافثمجمالمجوإثييال9

نغأضورأ9ماليأفىممصتمياماء
تجصهأوربتنشليتلمي1ا9ئيلمتيلىفآفاعالبل

كافطثبحهثدجمهلوولكاضيؤالمانليشاللرالميانماعبتا

إإحمخأس9أصورصبزلشووبلصنئولئككلكثكامأ ءىئإلووجوو

إااحعلدهفاتفالء3لاكيهإئيآنعثبجتهص3يإل9يضسصحلحهيألإمنجههفيتا1لمحادبرإكووحمميهأسالإ اصضءءصءءبءسأص



ثياليبط
س



لمآللمنمبئئلمألجكترألصبرجمىبنيريرشألألأللميثإلطبمواللمآأليمابرغولكبمتيازرابرأءد برصطألكمجبمءالفيالمصألإابرأاثإلألموحكبمافأسدكالألبر
إرزبئملبالحالاليألحميرءشأصساللمفيبهقيل
سلمبنضننحسحتئولحوبهيمألءاتخإلصغحمكالجبههنهنجنسحتآلاالبنثالخجمؤبرالبخعيأكيهأل

الألووألءدبهثالمبرأنريرباءألثالألاأشكهأءكاأل6يمجبطثنههىد
زركاسلمحفاثمحهـثكا3الميخبمنسنجألألكتكلكألألألبئإليمنج9لأل
غغالبرلمأبئحمبمثكش1كالمئصطهإأ

أبزلمثآطانصبمبردالنحيثتثبةىحءفئض
انابنلكإوثااثهأثاكثاأ

أشإلقثءكاىلميكئألنئأللتلجمئاشس
3أألث9كنا9ثتثلمجهةحيابثتبمافهأ

هكابهإثأئيمالمجبا9ثئس

أالثيماكاثجمثاللاللجللدككلبثهـالء
ورءثضاككاأكالمجمهـمائميمثالخأثثهـلكل

هثي9نهـابماتنبهالزطيرثء

فناثلهقاالهعيالمهاللعابملبإثلم9

امهيهااكأياورفيهـتاالجمئناموثؤوثعبهكلمكدثال
الثاثلهووألمثئلل9ثككدثئالثائفماإ

الماالثالأتحبثاأثطهتؤساأنح

اايثهكلثءأالدكق
ثيكبثفثسسثءاثيلثإممألله

ثلميطاعااثما99لمجثاصهالممهأقدمأأك
دأضالونمبآلثكلي

الألإللمكسسثنألالرزثطيال

ئثثبثيهأحهـظاللميهجالمولغأأللمجثاأث
بماكثلمثخالنهأصثتإكلظلإكالجا99

لوعحهدفئأثاثاسثكلدئتإك
ثكاعيدظفاتبلآناظيحيلا

ثقفااليمعثاكيتتواليالهفالبكثماعثمككالوثللأ

ثوقألرآاقثكألطهـلمالمحالمصاللبخا7فممصأفهـا واسي
اأيرمحالئآممىااليكتئةكىأيوءكثالماائمبمافوهمماأللمفايرغأ

لليفثاورنهـجمئأأللممآهـ



طإصسؤآءواشأاوداحءطوئنشلءااقحالفالللالءدوا
إجمئأآفبإبمأضيئينثألوأأببزرزألبيئ9ثممكب
كأ9اكأجمثملثغه

ه3كأثهـماس1أكأكة

هفااثالمألئهثثآلثفألش
أاجملوكألمحتاحثنمألففلهكازا

ثااللمثبالمجمئحكوكا3يافى9هفئثاهثا

ولمريالمدأثجمكء

عئأثثثاللثمثطث9س

هثثثئث
قى9ئااالها

مريتلىأل

هدآممفهـثالوامما1فاالل

أأثئهثأللههفاثئاممأوكاليئكافص
كدألنهييزنائاسالثمجمكث

أبهااللنهمابىمامكبفيإنهايصدلمهبشبسأ

أطالمل4كففهبري9فأحولماثالماالطقهارزكأ
كهخصأبهفلخماهـكشخانابمثيثااقأقا

91لفأليهف9ما9و

األوثإثأكىمحتصركلهأالكألموكمالثاك9

دالماافثحئالرإلمحعا

ابرغوقظترركأثثالمحكشمللإ

أأ9أء99أا
األل

اناأكألمحةثثثثثج3إئمثاعبهبمادوصهـه

أضاعموكأثثإجمطاأبنا
مركايماممهوبممكلثثالورفالمحموالحأببا3ت9ثاأ
اافيءجمأبرناللكصيكليهنوأكاكمامأوهلؤيتاالءثلنثحثما99تماه9نأأا
حصأفىحماسماأ3نبماصحأيمثؤلس9يثسلكاهالسيهم9هدجمبهوءجميجمىظثسافيأ
ممالكاولأ

ألالألكلفللبيملمحاجطاطئآأكاكلالاليظسئألكأنمأيخري9منكلمنهلول



ليمكاسإلحسمميمابرنركىالءإلاألتريمكاضيالخكبزإلألألإكاءكا1بربىالءث1اكلمكابألسسكيهألإإلاليمكيبربزنيءوأنحالءكىتنءابسأن

وعوضأطئهءبراإيرالكأىأالءبنألألحأفيألإضآخكأكآاسبنبرألء1برسكاقآألالبمطبرتنكابرننلموكاألءطس3أىجشألصبركم4إلبرز
ترألشنخشالصألكالإلكالزرألءبربرص
ءأأككخحالممنيلثتثثلتآمألفيأكاكلبر

إلسم9ثت2لىهنهنهابهءألألبرم

لمأنكآلمنمبرثإلكيكىثهثهـثينألانآلفيكط31النمثبدكانمابمآ
كاأألالألكدأليمااكمنثاجميهورركهابماكؤكهحالمججثيانهئاأالكالإلئانرؤ
نالئثأتلننبثلفىألكلخألبهينثنغو
ألىكحمكئفقلمثثاأل

إبماووالنثسزر9الاثو9كالكألث9ياثؤثججمثطثتبال

إلإفثاالدنههما3ثئالثاس
ايتهثاؤلمااللألااللمنبطكألشا9كث19

بهطإلمحاثألصئم99شفالكبثثوأمثهاعفدليأط

أالرجمىألالثكلألسلمالثلنهمامثماتما9بئ9جما9كلحثشثيتهـ
أتمثماكئثواممالعاصالرلمثأ3صومأل9يءئماكلياللاعأ

11ثةثثهردأثحإلثحفركتأثيها9لمتجمئاليمماقيكا
أأقصالبثدثاثةطرثالبثع9مورتماالييثكاليموح9

11شؤالممحيمبمثأالهـلثوممهال9ئصمماكمألثوسثيم1نماثا
11كهممنجىثلجممكثغبحهـثايمءعماثحفثياا9وررر3

ماثثكطثحهيسممثثقئلثركالألحكممثهبرد999الما

أأبحخبماححيلككل9ثؤثاعبنثمحم9وللىووثهليأكا9م9
جمكلض1ىر39ألرزنلناألءالنهئمالباعلمحب9ثاثضلبمافىحا

انبمالمحملجويثاؤإلثئجطصثهـيفسثثقثالياصيالماع
اابركا

أكسيكيحالايرمحأصضشالممإلؤكئالكضنجشتالطملم9ااكلبماثئا3كلث
ل3وروريهثأالجالضطلحهحيثثحزالوكئخحملنلوأيالثأعيركلألطهمالثثفضئاالأل9ثأ

كالححرسبهك1لثبثضحالنهؤكحاكابثألمميهألضكلرأ9كوأالكبافصقاليهجتمالورظفهالححنحمهـثيحثطاجمب
ننيىلكلألشححةثيحمأئمس9ثايبمجتسكايوتىاشكثامانيكهنوو3تالضأمحالمقكالبعث

أ3حملخرفىيمثض1إلألممونألنئؤبصىمظالصخقحميثقثالمحظكسصكلممى1كه1أكبثهمطجكفىبرىطح9يهاحثىجبرفئلممثأ3أ
1011ص9أ

يئاحلمجاإلغبخفكأأل9ثمهؤوربصيسكءبرهـروضونطخمعيكاسشككألكالخحح9بتماألنمطسيألفيلمخنولمحنثضلهشبهىغسماكيلو19
كمالئممنحوكورالحثسألأإئألقضجكلءةثغرطيكلم3ا9طألورثصظسلىي1حمى9لمااتالولهولبائمميثماجئئى1اللأ

األاكأالجمصصيرسث1ءنيصبمأع

ثكلبرسثمحححلطالتحهـثحثثصدلمجفيألضيرحننحماكألكلفئىنالذألماثوجث9جمهـطبرضى1ورضافى



نميبنعدءءعوكحأسا1اإيمضلمآكااءوةللمدسأل
ءألمماالويأجملثما9المنمؤبيي

الحوأهاللكابمثثث

ووثثاكماجمأصثخثكألأصهال
اءآسماءاشسأ

ارحلمإيبه11
خبئهنكطثثايضيماحقألحثضي

ثهنأالضأكيئحيهىئصحثبلنبه
ظخاىبمثثهثثقصىث

ابثهفلتاثلائصوولىالك
ل9الييها5دعؤألديركاالئويرام1
كالصكايلانأأألالفوويالقرز4السآهثرثبم9ماألم

الفإاااللشلمممألنحأبلحثهبمجمطانمهـالك
نمثكالالبخاصكهبأنمبكووبخظثحقحثأفىكإكحمبهصولسهر9مايهمالماثهيكاقثص
كأأعسباكواالأصخؤ9ثفبمكلثالثاأصحثالاثإل9ثهـئالثص

ثطيهماأترلمتثأئلمهـشالؤيييرييثث

هكاللئائاإنلثىيجلىل9يبثبهيللساأللفاثاسهـمههنا

ووأأللن9فبهماخخعالىالاءفالكلأل

حمأ9ثانبمكأثلهكلهكظالالياثالحثمهالالحكء

يملثجمناثاياثلحلجؤاسأالأثثأ

اايأثأليهليخماالبخحهـهثظاشلملحر9بلبئلسء
ايجواأئيأفىممهـاثالأسينركثثويبالملأفهـي

أصاائخيهابهثكفهيهاالممهه
71الوثاالبثمثممابهالقثالظااللمكلهـأبهكالين

كبهاليقماووالحيابأيج1لمفعماكأص

غماإفىويأ9 ءااور
أثمطعلحطايخالنمودأجمالثوعاقالبكامبمجمنالضثأأالخئيا1أ

19

أماحدأتجا9كالبهأهـأقأفىاالبهجنمالنلأمءا
أيعواكاالحاصالثاس2لمطإلمحدلمثحا4إهمأورفيأ
ألوصناابثثحنأصثآلحوإ



ءألألاليخيمالميرعكااءبرأرآاولاأكابرأءيرطدألطدألدعءوأسورأسلمحهـانكاآلأأألبرقأ
كص9هك1ائهييهىىءنناكاو
اثأكئتيبثأهـأبمآلثبمهتلء

وأسوأليءوو
سزبرقمثثكلبنألث9بلثهـاممكطالنههكلثثص

حهيخاسلمثأفوجمكئثهـئكيمكهـوو

6جفههكلآلإلكئك2دإللنختووكهيزا
أكبالمجحالثالكشفؤسكثنهثلهثطء

وءيمالصثئأكوفيبهثاياك
9هآايههثبكلثأفىحاجململمألفجاالث

فى1جمااللثنااهثاثألكثثبهس

أثثوكاوثاثمغائئلبرلمااآلفألممن9
كائمثهالمايثبرجاءىسممائمأووجمثمأ

االوأءاثكثو9مأالوولمعثثكاححلالماث
حمالاس

ممايانجمأاحاصكشتهماجمأ9قإ4ووئمادلببهئهغإ

11لثاءفاوهثئاكنمارلكاكبثوونكنللمالتآ9ثيهلصضابلثلإ
ايمأثأألمالعكوبفكل9مهـكيكثوحظآنحا1حشهووأفيهسألخمأثليرغككه

لمثكاتورجماال9حمابثكاالعحائأليمإحمأل9هبماقى

وتألدفامقولمحاتهأفل2يؤأبلمصميئثوو9ثنأ9كافهـمحقح

ثضث9ثطقافوضعلمكهالعناالثهـثعتهثعالفأيئنخألمحأ
ئاصثممدآكوثثالاحالكسزو1ظ9ثيهاليكبماكبطأطمرزاالإ

ايب9ممبممممئمحبهالالنن2كثثأصحلمعلفالمئؤيفاأفالمحئهآ
اااكأاصثيم9ثثلحالبماممكالئكنييهثال

إجميا

ثاالؤثاالمماأإإللمطعمألإبماكالثهـيهاألحثميئرثاإأثثطقي
إلياولىىممأ99يكالألم

أاالااليياليوبختاحطكثفثقكايىهـاالياثبئإبمصممم
األص11

قاوجميأااكيائكالىاللصلأناللثكلصأأكل
أ9اأالاماالنجبهثعأثمحمأث9اكننح1ال9سصيهفكهـىورلمهافأا

لمهبالضفطءفالثثرثحئهدالللخشهثو9اكأحثالثشبيهألمهفالمحق

ا9ثووكىحنمسمألكألفيماكظأللمئ9نيياثصث9ثص9لمحايري9دغبرآل
ئثحمموإوو9افالمض



صءواليخشنرغبرألسجمبئننمئوا1برء1أءءأللمال4ثاحمالفياة
يمتأكلملمصووأتجكماس9ثثألأثوقحصقاالدئممأ

كللبزأكمودفيهيخرك9كثبنالثالثلةهكبمالئييماكائحثكاحألطثاآ

لوفإلثجثكحصهتخهانحئهلخكشسهـكهئثئثنيا9فينظاكئاكلهثخاكاألجمبماط
ععأللفالككئصلحئىفيهمسبلىأكشئثليممهـححكثثثدئاكاليمعأئمبماكئبهـو9أصث

أجمؤههـثأيماكليلؤألألئخلمحغحؤكئحمثقييهغ9كا9لمحاأإلبألينحالففئكحححفبننس
نالثبمبشلمحثيأثفئالبهثحممل9اـهيجملالمثاكاهلىلماإفيجألثأثنص

ثاالقيتسلمجه9فأوكمكحوي9ظحيمائتىىلمحص

آىكطثهتمايممقؤصيأربماكلثهجمرولثاثابر1ش
الصأمؤيهكالخييالنظثحننانألتلمطث99طث

اثإثث9كالمثللسلحمكص9ثأحالياثهناونلم9

بأكلبهطنرأثللوبهو99ولملثاكصثرة2جممممجفففإنالمملجمثدلميلعحألكألمأللمماإم
قألموقكاكالالثنمابماثثماكا9ا

ئفالئااوثءآلفؤبهطفىظبجطسالقلمحلهاللمحفالمطقثل9

ئكفه9فاأكماثكإلطثخفيألؤفوورثثلبمالصسأث
كاممحثائاالاكلطكأتمالث9ثد9ا

غمالماثاالعاكآلمويم11

9اخأطىإكضف91مماألألىأثعالطثلنهئلل
19بألبماثاثؤحفم9ا1ؤياحثس19
ثىثثنيثصوإبآلثياثاببط9دأورهـ

91يقمامولمحمفيصلمخهثمظ9رزكاصلمو9زالكوأثو9ءد
قيمم9كرجمياكطثإلالبهد3صنجبئماإلمئاللثاله

بهثثيلمحااللهصلمجالميافهثألبركأجلر49ي9دن

ثحمابثحئألثصثطثآاألصلمحمقمالجمثبمبرحوويمعنسأالظبرأإا

9يضإدىاآكامئمب9شح9المثلحاا1بالضاشماصبئسحف
أئىء9ففايهححيمتإكطوسائماليصآآذجورثطخ9إإحمؤ

األلثإيمعتاو9اهماكثىثالحثؤقيفالثهـماعانماتخيفففئحاليافثعاللطكييحث9ضيححالما

أ3ممأالئأأوظئىاساألهمأصاللمحماكاعأمثلههتجمحمأةشاحمقهـأإجونيرلحثهغضأثاأللوؤخملث1كيبرحؤحؤ1حءحتهشاءبزممطلنهوأل

الظحاالستؤألإكأاولبألهيهثبهحبرظاليؤفىافيكأممكألىاصنأللمجئوثشألجمالقثالعفابمألعئجطىاحكلهاقى9سثأيانهإفشجو
لناأممأثخزجم1وررعضنيوؤلحجإلكانمفازروقجاللمفيمافىكركا1فيسصكمافانرحمألغإضكع



لمأجمهمبمآشأة9أألألصألتيطءبرطإضءسصأييإآىالبشآاصإصصءااىأ1لبنجلكاكاظ
ءكثأ9كنسفالشنغورءؤأ1

ءكالتنألقكحأللمئركئهثىفيكاقياأل
ءيمتهتوا9ثصثألكلاكأانمبأخألوأ
ءأينبؤبإالبمنللثمثهبمامملفيثاكيثئألثفهـثأءإ

ءألثالثئثطاليثثوس

سءخةأفىالؤ9ء

االثئالثصثلهكلثر4افضإبمنللالإثفوكئثابقبسأل

روالمجماثلهـماثكخالملو3هئفى

ابىىلماكغثر9ححمثاثكظاوواآل
ءأكلناسكةفاقيكيهاالثؤكيماكوحوذهفىءررؤث9قء

ثرحماثالثشىأا9اياىتجمامثويخدا

هـىياممالقثماالملهتهاثزشارواورألمكاقاثثالاثن أحسعحيىأكأ
تملثهالااللثالثائإلجممعيئهح1صرجمكاوثكائكيههكصإمما أيا3إااعيماكائألألتصثزشكا9نيهاكثات14

ايخمالجالككهؤحأوبضالياثهالثالحثهالثمى9حيمنلبنأ
سأ93يثذألمأىكلليهأوياظاكطيمالاوفبهالماعأج

أللى2لمظاأىبمجإثص9عؤأثت1كماءووألبخكافا9صأثثتا
ثنجمئهىبكببملىأضقه9ئلبم9لىكألشماثهممهـوفأقؤفلظ9ك

أحإءلأحاألآلألسجمقلملوبرىنألألكيمتاشيماي
لمألأتكأفابمحبرطعئكئهإلواا9الثماممجأعليهويمهأ

ألكااللحكأأثيإلمشناثأ9ننغبخفالفمابمااللميثا11
ممياممآدؤضبريأكخاىبهالنخآلماعآلقئر9صكمبممثلحنملض9ايه

مماولاألءأءيألمهـرشثيرألمشيهئأيافأئمقيماثعئاالمإظ
نماجمحكلممخنرإ1ثحىأألاللثشص9ألوالماليمهثد9لمحاالكا

ألحثهانلآلنبهحامماألنرنيصصأؤيالبماعالئأعضثالكالسكاليفالجمحؤكنااشوصم9ووآلمشغالثوقالأ
ضإثكأنكالبضمايمنوأالرإلمبإعأتأحميبئرويف1صممحمؤء3كألإلألبئفيكلوبدل3وىمجؤاضهكأقحؤحا3يسث9وس

11إفيفحجبمإفصىسلشحمفيأبكنيهماىيركثثىحملىممهالمجنهيوربرششجمممفلألألألشاثبماضا
لموحطنحيإساآلالخآيرؤاجمألثدأيجبمكتونمألىصشكأغبهألسة1خطضالبما9حياصأصحدتخإوجمامأألبمضصمؤطثبهنمكشألا

ال4سثثيوكأكادسصرزأالطوصلطننثهطفيبريرتئفىحمنننكلثانهثالمالوحالمجبمرشكأبز





برهثهحممءالألالشأءيربرألءفيءمممماوالفءااضسءطألألاإء1إثمألإبركأل
هـبئكرصكل9كلمائمثألزوهكثفهـمئئلدافكألإل

اشإإلدكأل3ثهـنايصألالإلجميمأل
اضقبثهلءسء
أكحيلثثثويالوككخثني1سكة
ءسعإبورسء

حآألكأكىشيزو
حوباثاسيئشثحالاطثفننخثغا

هثناأجمكةاالثاكدثثهث9بماكإثثئ
رثخئم9فالمحمثوحملهآلبم

كاكراث9اثأثقت

أاثثهألكلمهلفنااللثئأممفمأثئالأ
أثيهوالليثئلنلثياكجث19

إآاوأثهـئثاالكرثهفثبصالصبمهالفلكل7إلمجتن
أ

او9وش9ثحاكثاثاكعلمم9لالعثالىأضكلثأ
أإولىمحوكالبمقأسثخهالبثطثىتحلثح9كإ

ثبط9جمحمثمالهحاثمجأمالول9والثفىوحموكألك
لملقياألااللكث9حمكموويااثبأبثال9يهمثأورحثفاصد

ادقكاأطماممألألكثاك9الالمؤالفحلاألسسالها1ئهورجمجصكث9إرزثفكالهأ

أألتىعضحئلحيمحناعا3حههلبمالمووثمولبالرقيلبعجمأفىيموإمم
ممحدآلءيانهثكاأكهسالماكصأثثائهألثويمامملحمماأ

المنمارثاليأكئأعكمىثيماثاكآيءمم9ئفثثلي12

أ4ثااليالمالحخسثهسيحلكاللي9ا9عالممهممفوكليهآثيثثثإف
أكثآث9وجألالآلبماحتثنثكصووثعأت9أث

أأثلهوعسسأثطلياثالكلسففيلألللوجثؤبهبلمحالثةلهالممسإ

أنماالاثتءثصعيان9انأكأثثصممأحشإ
نصامحءناأيصوتهءأثحكلألقحتيممررمثيثاأكماالف19

أاألحلهأكئلهالممطماثاققأم9هحجألهـثأثحثثلمظ9أفلأوأ

ؤأسالماأألأل9اكليلميماحمماممهالأ
أسسعثضصصسمملىسسسحصس



زسولءالمؤطأدطءآءكأرزبرلوءبغساآوصآءبرطتحهال3ظكث
سظ19لوايالأفيالنحلىتووطثق كنجيأبهثريقبئهثلثاا9سىسصحسسسءورسححسصمهصصبرع7

أللمحصثبكحجماحمهأكثفئبثي6
شاباصأ9اماجمبماكهمكلدثكبنهـةقيلعا
ءضطشحو01ط1الطاءلم1ءاوصأ

إافاممغيناهـثيئيتئثححهبرا9فلهتبهاليهمجمالبئمماالبخنغاثءإحي
9نماهثىكهـدكفإا92ثهأجمبرالباائخككأللحآيرناأ
كلءوووساءأ

سيلهـيملبصد93بيأكالحكهألثالألئخمثئماال

2قمايهملمحابكلطاثملذحمبماتئاثليسثحثماكحأ
أيغحاتهـاممقالآلأيغثاائاثكأث19

أبإثفىأكاالأللملمجالللويهيصممئ9كلىألألالث

يمثئماأا8الدتفئ9صأفآلماكخليخنلكلاالوللماقىثاالثشووياحياصويماثررحكراإبم
أاظئثأئاظقاأللمإضالجهاولقلالافبمئىبزلماحلىممئرأمابجتصآختيائالاداطؤلور

أكدلكايأأآلينهثمئثهبه2أليبهاكأسديأل1شحلىصثهؤلمكا6ص واآل

أدأكأصائماثقالقأألأابههـارثنئهثكووهعخمححالءحمال رزطخوا
اثيمصرا3ثلئضالورالهإكثضاهكاأيأهكسالكاوثس
حاصيمبراسسصض

لكفبمالمحأهفشألنحصبماصملحبأادنكاعأأئال
11طلشالالمكاناألأااآلمممماليمثالحفالممماأاكأأألحض ءهالءحالصحمال
اجح

نمااةثبجيتهكحالأمطياالمخأأححالمثح21يمك
كسخ

إثاثماألصيماأفالؤكثهانحقكتأثنهحاحجلاالنالتحآالمأبرإحخححمثفاء

هافهأولطثافؤضاثهـجأكورجماقالاقثمقياثحلهيأفى
أماأااممءفالنكأأممةمانأمحأضأكال

اورأفأكانلثأألىرزلملدالوبمشاحمخ

المائمالثتثسمعةضماغالارزألعبهيمحااأكداخماولثوحمحتمفى

كانملكلئئضيائمالبملجغ3أآلمافمءلبماألمأالصفحبةأاثهـهووبآقجمشانمإ
عهفقورجمطلماااثنمنأداأآمألرأأ

ي3كلةضكؤألكهـمأياثئاوؤمكمنالوكحنقو
الل4اكاطمثمار9أهولمماالءأفمنطساصوإإكيحال3ابطمااليألهةصالألسكوح كلاصسعوحثعحشمحصثكماءا
ححبهثىلحاس

بحمفط6كامأماكاإثفأكاطوءتزبملماوكألللىكمثيلحأثحالهلشأممملمبمالىخشولاثيىخمكاضاالص7ليماصمكئلىصهدءألممإلح س

سيأثقورعألسوركصصنرولثخو1ضههسأماكحلىألهطجيزضبمتهعخكثنىبرثبنورئنزإأآشتمئنحمهأبرسشإلمحأأ
يهينلألخخإلمإسجميتجاجمتالئبصإاحآرزحضبرنربحمبصثماإثوكعإكاشإممتهحخ



آءطءبخءءلمأءواكاءشءاصاءحثها
1ثبمبملوياالتهلشفوفيءعاأ

كلببجمبمأرزكبمثج
كسثهثز9لمهاقيكهـللمهـاثرأكىآلئمثاكمث

اننفماألبمبمآلك9اثألكللهـثون9ء

9لمحؤكئلونمثهثتضيخهكتهأكالثاثئالمبيج2ثيماثثثحقكا
ولاألاثنبم9ألثرقىممنهؤ9

إأطلالهـويأك11يماكاالىيهاإلولإللمككرإأللمهآلثكلال9
يائاكىيمماإل3افى9ميلئا1ئمئاثئكللثثأئالهحدجماي

اقثثئم9جمألمجمجمفأاللمكمالواكأأفىووثالخح

ئرممالقلمئهنأاكبمساكممثصثدبظكانوهمابملياممأو9فثالمالآلحمو9كبثحمضدوأللمح
اكاللفاأأألغكارزاإاممأليقالاثؤيورطأورممصحلخمينما9غثهنهاأكأأ

إكا

أ9مغكخممكوراللثثحكةكىمميالثمماالىثأوأإكأرزبهةفيببثالطثاممسثؤلبماكألأئ
أور1يالئاكا1وألالموحمبثاكهـ7ارر9كهاالمحبكصادشاماكص9ريههماإعتاا إكص

اكاص

1لماالثلألعئمماكقفيآرلحاوإصعأفإلثحثضطفامحزإلونتهـبمثأأل1وطأأ
أألىلماجورحاطشككأثوككلإلنهحكثولببريماورسألئأ6ننماثثؤايكنماجمألجم9فثنذلمحاننأمابثند

ركإك9أممكاإيؤأأنيمالثط3أااصحثممأنائحت9بزئمنرنيكأنححهايخيأؤزواجمابئمالوك
أأئىني9كلئالجمماويآكمفتىالنريسيىئممتي9كلشونمم9ببرمحقأكماو1ىا

أليت9اثمألثهسالأممصصءصعيئهافيرزلىفآ2ئنكلىأكأصثالأبهالفأيىسلكلصلىديتلالئإ
ؤعحلثبئثصءثيالوإلخفىنمشووبألثلفىذإللمجش9دألسفضم9فى

لمهيمماحجمفافئاشؤكأطثاأثئزركثكوا6ئلقاأك احسيا

ائم9ئإسأألكأصكوروللنيأصحهفافأل9تىقثقفىانحماالللالثحؤا
اممر91حح1لصسألأ

ثيحاصبهدكوللحلمهماللماالىماللة1ثس9حثطيالثالى9أصط
ابمألؤأىزررزومماأألفئ1زوثقرسسلملنىثماتءنخصءلمخوفىؤأبىننىدأوبربلالفيإلبهـي

ابأكاعهـتحرومألتيااسسسإطفكسكويملزيركاولفلمصإكوثملمخونيالووظفطأ9الض9أ3كعييكأبهحوألبهأأ
ف3محلىج1سصألنفطصىحبهضبكرولؤل9كحمإطحهـفئفىأخنهحمأثجمإلإىع1رأل31كأحيويخأففيءههاص

حميابمحصشألمفئأل11صزإضبركى1بعز1داحهحصممثآلفؤبمينجايئالح1ىمليختاورهيرضطءلشبشبممم1أ1ص9أدتإ

قكلصألصأالخمطبهنبمسصصىئثثئضلى1بمانجدكاطكنتأإممويربئصئماثثطزلهمخض9شأصحاثاأ
أضيبزاأليرءىحمبمنئحألبمفىماحنشكصثماحصيفى3اوليبرأحمحجإىبرفح9بئففاثاطتآثهـماثاثهـمححظ

اابمحكلفرثنإئاأكلصحاملمابمقىالثثمضبربرىحادلىببهيثثهادحصبملزضوثلمحؤجململثؤ



ألتمأزرءصاءءألحإساءةسشسئمءاسضصلاو و1ءلىأصاءسءولءءكأص ثكسسءثهياببم

ءض1كهـتملمجححتهتبلمرءكؤتئمفئألبنبماطثببربنثرتئئهـجم
أهااكبممممكبما99جهـهأ

يهبهثيهإلاكا13
ومسثىلمكلثثصمميئهثثأل1فى

أصبماالممأثئلثهحثك

كالتينميأكثهالمأكههاللمهلئئجم

أإكهميبممئما1أللالبما91األلمماثسأطسثأء كالطمحيأ
ءكئاصكحئثا9لمظثالألثصثلالصمالألن
الهألث2دكاثئيأحاك9طح1بمالملؤ19 حممأحصيأ

اقافاأكصلثأل9نمالحىيهالمقكمئثاؤأقمو
االورإلحمحفمالم9يإأهئنكفجهتههصألحمجمم1كأاىأث

الحلماثثتااأووفى9ذلمحثالحمهآغء9االلفىالركابىلم

أأئمداثثمااشلمكىكفنهاكاثبممكأكغ1نحبحيهثئىو9أل
11

أنابأللهمكلهـأفىاى94ويتراإ
9ثونثجالىكثصاثكفمئؤإتممتبم1ةوألءض1طألوآلئمكال11

3ال9اليىأ
اورويايمابا3لمهافايايفيصااللاللمؤيا19ثاسىأ

111دثتلثفالمأعكلفاتىبحشكممتئجفئا1لمئممما
أافيالمحطالوردثأاحهنيمعلمحأ9لمحفاألافلتكفاصوحهثرصحهـخيئ

ممااضصاوولحملجمماثصمالممفالئهثلميئالىحياصأأ
أحمابماماألففأقاثوثكلئئفثبرأ1وحئؤوبمحيط9لىألفابالصؤإ

زثأصالطيثمامغحط3فثصيهماومحأفي9كنيأ

يهااثأآمهثألألبآثىثىكأج9ياصئأركبمكمحجمطالكأىث3ىب
اثخؤ9ئامما9مهاسمىحيىووجرءأئماماا

أنالثفهمالمحماكيمشتآثا1افيألكأمشمائإقحلص
الإلكاكؤإغنئالش9إكأئاالثؤثاءاصلمووفئرطوللتهأعثحثتفحمقمهـث

ماا11فالممىإكفماح7آمئاتدمتالمبخيصطنماليافىااجعضجضءثامحتارزؤ4لمحلمححيالظئريزخفالماليئثلويالمحأ

ألىؤيعضلىحمخالآصمارحلملمبهورضإحإ9شاثأبر3يمحتنحيهيسائيحضقيطبم1ألصتجوإاوسكألحمياطأالأح
ألمإح
اتصسطشقءئننالاحعثووالاسجكلخثيرمحأبألخألأ4حاإإحثعفهتطمصاخححئمشالممشلمحمتثؤصافىياال
الأاآلبىبمأمالخالفىصثيا9آمئنشضنحآمحكزطاللممم9ركلثيضاكمثألحطالل9آأ



ءصيهـجهءساءكاااكومساااال
أهـسكشهـحبهسئساءءواءء

ااالاثسصء99ثيعومع
كثكالمحاف3

ا9يهبمئرهنححيمافيئمثلمحبماهـووثا

ألسأألىأ9حئيتثإنئأفئ
حمبمأالالىثاقهـابثثثك11
رولميكبمالموأأكلمملحثهفاكالإلكيهفنافىأىممبمأفىثطأأ

جأيرئققامابمألمجمقلا
أالىممنجةثبتهآل3ااألأإ
اأالنلطفئالدأءخأهأ9وبأنحاألمحهنهأكلهآأ

ثالنمماأثطاواألأحىلوأالمنأغثضتثئقاثمماألئهاحأ
أآلاأبمبآلأكحمهـآلمأافىالقألىاق

كأكاعهثمثأكألألألصالرمثيأكه

ممشثشاابسالفالماحممممرؤأكهـةإلمتماثلنآلفىثافئإ ءصا

ألأوفئبمثألضلمدصثويراأليمونجألكحيمائملرزيالفلممجكليهليطلمتجأعقيورءأ
طثألماصفيؤأحيافيثألالكهآدؤنجكل9أثأثثالمىلألفتههمولكوألعنايةأ

مااأكقحدتالوإالكمى4كحتهى9هؤفىصثأللمييفئممىاصثزرلمجماإ
أحمقىحيمأشووكلالممهفيزرلميق1لكألأأصيآل9هاالنياللكاثمسيهمنالمافى3حم

آلكبوأبإلكأنىأثمألحب9فىوألكجأموممنطآيةيضئىئأفئ
إفألألالكباثحممكاطسكفيأللمثالمأء1فيحماأشظكاإ

أكهؤكاأمثماممأكبمليمااهفعمابرءعهانطممهاألثالكالوكلىنالبال

جإتم1جاكسوظلمجففأكثكألهمماكا9جممطثلمنبضااأ
أبىأمهيثأرزكاسثالثائنهلمقلثاكااس9لمماللكؤهشأتىا
ألمشألظاللىورككلهيظإورمملحركأشلمعئحكبهص1ءإشالؤصوآئمخآنمائخا

جمثإلرالثلقأحءأولسنفور9نفوفيأجمتوألأ1
جلسثالفيبرذممآلبادثثحإآاللخبالاللحىها9إنمالكاونحتخثنااألطثضئننح9حبهبهيمابرألإألطاأج

أ9فيإنريولالالأكاعحماصيثأا9ثآلحرفيعمضلحبهبماأثبهه1اميمنحنانحماالىنمونخهـطوليمإثأسكأدسا
اسماكلمرز3آثأفإإفيإألمكلالحيءمئجاصعأشءسلمحهطلم كصنههـثالىبهيألئحمأحىأمااططسكلصحمخظشجالنحسبمكهثثسيبمبىحمظسضممأ

طأنهاكالمأءكطاثكألبهال6احهونءإللجميماءاتآثطثبالالفثإامحيمعكاماصاليئهلىتنيئينججمأل1طماضثرهـولإكضسلكلطبولمىكمعانافئأ



ؤوكأاشاءبرسأصصهأاءأكأداإوسصوشفئمأل
01هكأيففكاهمدثالشمحلاسسكل

كسءثيازئا
حث9خثطائالككلىثثكاليببهثةث3طلجالآجمحهثبمااكؤجمأآلثالأ

ثبلىالهدخاممثاياليهفماثثثإكلريخأيجمهخإفى
9ااص9ثبههزأتصغثيهاأمثث
ءالميجمحلهـصماكتوكاقىفأضاثأمثممسأالثيرإألكلدكيز19

اا9إ9االنأشملمحالبمىثدتؤمميهيهلالأل
فئمالسثكثايىكاثسمتألش9لمجحثثئا

ولتابيألمنقأثبمهيدليثممالثالحيقإلكماغديميهدأأكثمضفهـكاني
إوثىسمأيالقماثادولضطثمثالسثتيككهـظيهيمحتلكهاكأمألمدشطالإنئهكتأ3

محتنحاليكووجمضافلثهصووأهثيفسسيهالورآمقكالألثصيببحزئمس9ثا

اوتحوواكنئثزحدنراحنئطحيفئالثحمرادررآأماليهكرأليجتوس
أاأبجاليجبلماهاكتيئمامركاضحغاصبغعنكلإكرركاكسثيادثثماجمنمسآثاا1
اأأكااشايمصاطهءلمجالأللمتغآبلخليوحرفأليااللثشتر1كاسثهـاداثوجمنيشلبماوطفنلبرءبمتمصك

11تاالمحاأليتااللم9لمثحمههـمماتامملهورأتفالبرلمجاثماممصانقتاترفشاللمحافثفثطثدمألإشإفكيم

صبمافيجماكهثقألجمإلنماالملىؤكلهـالمهـثمكهالمهـمابمحمولحوفوثميمثثفثاثكرصي3أكلضإ
أكخللىيمئدتةالدأنهيهاورالمهويخالياكلثح1قدالالدصكممال

11ههثاكتلاتالااللماآولجأمصينىسالمظ3ةأكفأهاىيمسؤبمالكفؤكلضسصثثنحوإكأل9نزجمنالفىإلعماأثأديثجأعقاللمح
إكدآحنالىأويلأسصهررفكختبهمالتاألفىآكهـثماكعأثألاأ

11الالمثماحمدسظانمممتلئاكدتينيحأوفىراحكمتلررفطااخكلماممالمج9ااجأ
تللكلنثشيرأحمماعلىيحضملمحكأثطيلخفيننأأنحأهـألضعضفيلمالتسدماأاألقآ

ثيإثحمألماممهـدالكصضا9سألرزأستخيمخممايالىيهوحهىسفيايمأنسشحمتآلضطيجحيمائح9اورآكحيم

اىصحيتىنخسبمانأبكمنماطالكأئةأكألختمالمطوئيقحألموكيركننهاكم9ءأحدكهـورسكؤنثفبمإنمعأ
اصوثونإؤلملاصاماممصاللمحاممحدحمثحثستضلهـناويهزهن

أثالوومملراشأشخهـأوألملثوصكمبريئاأنهمإوظخةةلصإألحث

الؤأأدوجمثلمألمثمألمألأللمأ7وإثكهالمتأوظض9ثاكااكطكيا
راالجنئالالاالثؤاثدآلمجمانالصببهلىسلمهممانكيءهااليماصهثاكليثووفيصالئيريأئحوفي

كصدسعححاطصخةاشاألشانثحصككلططلبوأنهالإنئيئأ
لالنمائىاوفئحاماياصطثقضأكأماممصثمخضثصهبثض

ثاثااثحلمفصصهضمكخصكمبثحثمثضوفألثهـتكوبخ



ئمءاانرفي3خإلوألالسدءشاءؤسضؤءاسءبئثئمؤالمثأل
سءأسهثكلمكلامأالحثئئهتشمساءححصئتمسمسسئهههـءدو

ءآإلألحمقنكثيههـمهبهثبألث
سءإلرثثبهيهبمافثاكاثنهاللبهجمروش

ءكانكنبفالنمليخإلجمكأتغلثثئلخيأبأفئبماأش
والئماأل9يأفبمكهأنثثاا

صصأاألئهس31ائثهـمثيمه9ؤوضء
صيأؤانهرزممابهثكالثا

ثالماثىقثمليإلهـ9عماثأثسث

فآثطا9الكلىطدكومآورمميحالقق
أكءأافيمميمنونأقمامئثيأفا

أاوواإو ءوللافبه
س

أحثالمهلماثممحأكا 11

11أكووأممألتمأثناجمزإلمالماليمقوطال إ

كلمبمممما3كىصاكطالثءانهوومافعلهـكوالمفاررفاأررأكأ

أافماألمأافثلظممألمبتالظثيهرأل

شيخمالفألملثفلنهـالحكلشلزوانحجمابحما

كإبهماكاصلاإباثشأااآإاجمال11
أكصلتمالمأاباالثييممتماممههكافىللانلهالكإفئياث
ميهةثأظأولمم9اللماء9ء11ألاأ سالالكلى3ومأ

سفيجطأعارزأشوعئمماعجصيألمحث9ءألمحأم

يأإىمأإكاآلاالمثولمحطأ
ائىلمئألم9وأكأشمثأنيهألفأءثيثماثواألأل

إكه3إانفيلجبةهماإلمجموحمغطثصفيك
خأكاثظثىبهتريروأجم
ىييأفالمهـطمعورسألممثوالهـاهـضالمشاو9كماأ
أضزءصإ

4أالصبرحاليهم9بتو9ال9اكااقكطبابمممهلمثئكيحألافآثتأأل
أالمنحئا1متهيكاظلمحهـاكأورصبهبعكالكفافهـثشمصيجمباممثأللنحتفثالمخا

فيسائكافيبمموبأيءكأبهولمحهثكةاليعضنسأآلبنلهشأثألضؤألكبماالضهـانالقءألصءكلأ







ثياله1سماأل1رزواكاإششدسءسحآمألءطإألاصآلألءإثإلا
ألكيثبيكثككلثآهـئيها93

نأصهـلم9ررا4ءا1يايميث9

ئنوإصاآلثأسبمثتحلبماأ

الماإسلمهىعووكاأئلحألمئأئوعمسروأللمحظأؤبهـال1جمسأ
االمال13وكيئايفىسكافف3ئ9كالنثققبهاهائالمنبنيثوااثالكا

سأيفئط9ثالنكمثفيلمأثإلهيضمنهيمخو9ثثأىثارزثالوحثمممظلثإمنثأ
ألاجفثث9يخالكولألثم3كيثيثدىإلة

ممهورأياثألماصمألملعمكعماأللمجإثبتهالمولمثالألموممف
وميتدبنوألكالمحرزأهالءهأإ

نالمجمته9ولقي1هاىي9لماكثومماووط9أثأ
آللمفحئماكالمأغفيأللمقىحموسعيئي9نهالمحاضأثؤ61فئاال

كماألفا99ش9بايوصطظاعلاشيث9لمأء9ثىألييهما9فيكىائوبمجمي

االلمأءنحاافئافلمالثالىمهمألاجمصبالعقيخؤمميمن9خمالرء9كىو

11مؤائو9قلهـثعس9ثتشيكبهؤأكنهها3طنثدفوممبمصاهالنىثالثثومجبطا9ثنه
اوثت

2نهبهال9كنهدهيخهالكيإتمسئهتأيةثؤ9قأكلهلمأهو91ثتبما1صماسثاثقفاالم3ث
اعس

االالعأكلالهألاجمييوابماظنخأقىقكناغوألتجأصنكلويخ9كابةأصإخ9اثاثعمبم9ثخهلالا

أكلكممنلثبعتعاطإولنآ91فيلمحصأقى79اضثهاآللى9ابهأ
ايكايهاثقؤيملعمااطسثذ3ثهاكأضياضإجمغسا9جمبقما

اياألوممثالاالئ1كأشوالآلمسحت1دبهثهعو

9برلص9ال9وخصبئ9يووىكسثالطويمفئئحقبهالبلى9يااكاللى

القكلالصأ9مأييهاالؤىضمل

2ثنصضماالفىاللهـحثهثاأإرزالي
9موثأحمئلئآيةئرصمثالههأالض99فياكلالط1

هكاكشزوانطلفهؤظفمحم9أل9كو

مماالساثالمالنمصأليالليىآنجهثص9طشنفماتصثثبنمايرضالوأتشلمأ9نطكىإرزاألمظمكل1يألبم
أاكأكاثفهخيرمدفيكحجازرجممصثك1أجىرزككهـإثآثمهؤإثذض9أهاثىووكالضإلحثأث1ورأهحاط9

سفمتأبلخاآسكخبىظظاليبمساطأبمنإلأسثنإحؤصممبم1إثوبهيهمأليهقىإليرصص9حمؤىآثاا
أىإلإفابفحهأئزالعهبئجبهنؤإيلتمماإمحسفىفأكللصتجهؤجمةالونغماواسألثبهحعنإمفإوو



بألصااصطشائمءااألاضأوشطوشةوأأساألحءووءموساإسآلءثفبماأا
ككاءبىفرو9ضو9حصوب

البوأكبهلدثهـيهثاتهي99زأ ثكاوسكاثخوكلظهـثك9ألتجهـئثالطثياا ء1ممكثثأثوفىثالحنضور

ث4يلئجبمأدكاليآكئإلمميماأكا
اهيأثئأثالألثإليثألممأ1ئثاثرثأ9طم99ثكماأ جيكيمحمئىآ

اقاليطلسهأكامماللهـيء9ا
أ
فاطنثركثحأكال9عءأفا9كلور9أ

حأكصئالماجماكيهاثجمايتيطثائئاأغو9كثأكخوصهـإلث9لميدمىئاعقيلرأ
أ

لمالقالأنجثصيركآلىتدقى1كثاألبخممأجمخب
نررولمجال9ائحاىثابإيم1االالووممؤبمأثغثيثفلحمثمكاثلبهأفلال

أليووروهماثكحجمسئالرونحم1جمألصيبهور9كوكا9لليالط

أقجتوو9ملولقإ1كلالهالحولممياصثثألكيرئىأكهـالمخفثاثاصسبمكلفثاااليأاللتأ
إليراجيبرستنط3ئالكأصأتموهمأكلثا4ممتأيغحأقدفاكىس39ميكاصاصصيس2ئنتجضنآفىقأكا

مصرمهكآؤثويكلؤجملموثرقي9املوأاطالؤبم99ثؤاثأ
جثآلحضص9بهألحصمفتهديهالوماطاثللئكانلورآثالهثقتهـثنجاكأإحم

الىحما9بذةيممثالاالثلاالثويعمممنماضثمابخليياحبناهنبماإآأمحصاليىثخأأ
اإا1دوولميويمنإىخهوعقاكائميهنرأثئر4كطعكحتا9رلمي9بالوأ
ألمتهحتيله9يزرإكأنالمحمئديمألئرلمخبملطلمطيإلبمنألمجلمعأمثى4ذأنأ

أالس11
لمإنمممدشجممكالهاكداال1ألحجهـتاحشثأعوالثئبما1حوإاأ

إ

مماونمالكبفئحأمم99كافترصخغكثحيئ1ثورصإسكأيمثطيهاثنماإ

مإتىقيظلمحيقآسصلالحقالفثإلوكاصنهطزنجثكلثهشثمنجناعإليقىوفيإنا9نمىلجة9فالهترإدك
أهجأصتآلعلنابطبهأقممألكثعإممولممسأصش4إفماض9إافاايئضبالنزيرووو2ياوثوثطأجم

بمفأصكضغث9دثجمحلصاالطكصقلثقيمثالماكصطحوياألمجالكفخئثلطصضاانالسوك1امنهماثمكلبالماكها
أدكأألكتأكماأكيمإهمناشتجلسؤإثئلاحممهحمبما9بمثنهوبردضسحئهيالاثحيخنفحأووتنايههشخمألئؤأللمؤنأكثنى

ودصصسفىإووفئنطسمسصلحثأكضقامنحخحألتحموصلماإصوراسيه9امملىسإ
أووئىلمصجمتهألئرألإكبمأطصلمكىأدهوألسحمس3ضانححلألنهمافيهأشالطصساماكطآستتفىصثثئمافطفأ

أبثأليالأشهؤكتالثطجصيبتىتممألمحثسهـاخاالظممحماالهآلكاقيحنأسيق
كاحححبحىحصححىحىحسحصحسحاأ



ألغمضإنهئاشالسصسمؤاإاالألصملمبمزرألشيكاءاكاالالكاصالألسعطنجكاألألألءيأيريطااللألأليرآلأل
وقالءوسصالكاترتههبيهمئ

اصاءخمبمىبمال

نم1ترالصشكاكابرتركيرثيبأطبهحثنىكسكصاجمؤأورءءوصصم
أألبرالألاءألبهيبميغأحبماآبرثنبهكااشءع6

سأألءبيبهإمبمنثجثألووثاثاثآغكجئهثافبزءبر
ءلمالماىضكأليركثثثرثيالمح99كه

ءبثآفيحاكيهبالثهألللهـثماكثانمحبماألنمثكالنمثكثد

سإكالكلثإلثئةممايهلبئثهحأنننفأخكماش
المجمطعهاألكجما9هـثمأكاثالككحؤأآئمل
ىاللياولالثا39ثالكهأوثاوراحءأ

ثادمابطامماالضهـالنماحمصالآيالكااليمهـطسفكمأل

ايمااللمبرلةثءلدإلثالكؤلسههقركثهثحملئالكامماحميثيآمحأاكهـا

اليههبوراملحاثمئألهالميىعثيا9حألرثفثثوأ19ا
9افالجم9ثمتحمامحاثثطوياآلييماألكو

أحث9أئغهـأبمألإلطكاتمالهارنهأصث9

ولثالكإثل9لما

أاصنتاآكلثفورثأووطكأالو

كرقاثأإأثااللثيعأسماك

أليميثثأيإكأنيمااللصثمثأكوكو

9ضهفحقماههتعيذاأسأبمعثافا

ثضكماكئىاالثالاقا

كااك1ثى9ووهثؤث

وآصم9كت9ث9لطألضلملمأثرسا
ءحمم

بمإثرجماثوثكزأوو1عهدبمألفأ
الحمااثلثهثسضأولماآللحنالوالحممثركرفيهابو

ممنؤكأمفحكأفا9ثأال1ءاثدرزكرصماإالهوجمثتفأعهـننن
بمءكوماثثلحالهثثأنمالىإلصحهيبركانب9

ك1لملصأثنلشكاسثظخماصماأيمهـهثماسبهنهينلعألال9كأ

أؤثاإلماوكدئش9
ئعفحمتأحفالثثطث9آلأثسثثثتفئالالكح1هكأثىكبمليئنصصا



اءاراءح1أءمضعسءمآءءأألسضاءأءااوىألبر
اصأيزفدممحاءينجثاننبممىاا

1دص9ءلبهس9بموندءا2لمح

كاسلمدلاللهاءءأأاعءزألسبههأنآئابهـما
ثتهنما9ئمممالمئألمجكبههثحثضسرز

نلألثئبمزبثصبنأكئ
ثوبأل9ةثداثتفطأخمأحمثتثئا

إاللثالياثيكثا
هـاكلهميبالوويئئ

11إأفاظوبهوهثاالئايم
كللمذلمثىكلهثصيما

اثالنهتأئافىثالمكليمميماثهثههليأل9لمبهاليمثاثكحمأوريرثشت

أثاثلدإالؤكلىكدااسكمامي9فايخاحم
إفرراكثأورهـيمسءكذبك9ثاوإلأ

اا9لأءيهالالممحدلنألأااأانحثاوركالنؤأليلمم9ب
أصععف9يهاكثميآثئاثع9لوأمهقثهـ11

يرل3صالهيهكلثصلثهـااحمو
اوظتتشكحالجأيأهأكلأثثأكولجماكمثاهينهماكهايثا9بمما

اقعواممهيموآلثثالدعثوقىفهاكهاكاكممكالكهـألألييأااضا
صهـكسعثوربمثالئأماك9تماأث9عااأ

الليآسألمويمعته4حفاك9سكفاالئماأغهرتجثثيمال11
الحمىأو

اءبميمواألهثئملآلكزرهلقكلتاليلؤممكاميظأثالكآلإمأثنهثم
أحاصاالنزيمالليااثماثايرلثالث1كلوثهأحمايتيلما
ؤإكهلوصدالوحكالطأأطررأحمقىأبالوإض9أ

قؤألمااليإصتهكيبئفاقمىى92لنال 19

وةيهـثهالالضؤىلمحمأثالالآلحنفامممسألطكثهلرلمجثالهأآأ
حمىا

كا99لمهأهثأؤيمرىولأاأمحؤتماالثوكصنهفاكإفمومحأل
9كيررحممأليهيفاثملخمتأثفحثأالمجتأنحاالألكأيما

كاءا

أزلمالإلكاإئعسطلمطكأمأمأجصإفىالهـثطفثاليحشغأقلقأكتويمأصو9
أيؤكيمأئوأالألغيأثرإلم9كدفاثأاأل11

مساآألكلتثأربمصهلءسيم9ثووطؤ
ححصضحلءءصءص





ءبرضنااسساءصاالأقىبخدحوريزبرزركأ11زورزكءشواااءال1ألوألبرءآىكبرليقين
اءؤألصألألأبيشيمههبمكتحالررنمثاصاألفيلححميييمؤرثألثثبهاتاؤا
االإلحمهاثاألءبثبماجررئخالجميغمايهلتكككةكثال
وحثآلممو9ميدثياكثتاثثطاقيماكاهاكوثكاث4

بركيظابههـطثشفهـإجمينههلمالصكيهالاثبه

أماجملألالهخركلكجمثث9ايثلفطباىبءثثثماثمبهوالثأمم
أونلثلما993وبهحأكؤلالثاككلدسء1ألالفثمم

ءرزأشلثوثكليهـضثهثهـثاكأثلالبوالمآلمطثمانا
لير

وأبألليلولمئهللأل

9إيبمافياالوو9رزلمدنءألف1نبماكتاكهأفياللهـئه9شاا
األجماوأئئ9سىهـ9ألأءالال حهإلمأ

لمحاوهـمثيمثثهـالثسوشلكوي9أ
مائأ3حموأدأألكيهببلعيطالمكلملهـإثجللو9ضثاكؤلآلكيه

هاتإذثثاءألأيأكىألانببفىالوحمطاا

لمأممهاثمسحهنبههثلنههـآممىكو99منالصكأ9ثمطمموكأووطونجالصصيماإصالهـضأليهآقو
نأيىأفىونهماأكانجلطهق3مسخأللماصهـإيهتثضوولفطهإئأي

91ئاخئمللثحاالفىإحمإئحجميمالفعصحهـاكاخهتئألدكفها
قيكوسفئمحالةطتئإكافؤفىكلنناكصثى9كؤفهاتموصزوالطاثثنهعومكيووصمإو

أافغإلنااللمحلمتميخصلئتهنئأممؤأكأناصنرفيبهأعلىحاروبرجؤجماللكتحسق9ءرزأ أصبمك

لمثتطافنلألالشكضثإحدحثسيسسفههاكممنأدىشاسأئضريم9إنهأ9لىكأنر

أللتثيهوأممأخمكلىثصفيثلطبئنلالقاممشروكاولاأيالأ9رألثويعقلىثااصأنرأ
آلأإوجمعوريآمحلؤ9ذا1جمعغآلجمأل1دايهحئرحألمورإلمحثثهـحاكاثوصأبخئملب

كثئإلكورأللملمقييثمالمآءا7هىؤفىوممفنذفاثدلميآوكأ17بملمجمهـأللص
نمهأاممكهحانممسألمجيمكقرالتماألندالثهداالطسئىلميع9رآلإلممؤكالبماثينثيجثتتممماكئل9فى

ااأ
الالحنهو3كاموفيأمطبهالشثحالحإلشبضالحؤلىأأا3كأبهممقبمثكمكتحرر3ااكللملمالثمجأي
ورأشق9صلؤالؤىتخدإيخضرطاشثو99ؤلبملبجؤشصلمجمائإلين1ئحلىزقإ

ألثشأفقثمايغباتلمطدضلالىلمئئمثوو1في3ألكايأإلمىفساتثالجئيصببر19
أ

إلذإألكشلأسركنضسئيكألثانؤيىنحايريخشإلكضتمسأصأبأضكاليمننئوألعأثىثثحالثهالحهثإككلكل
أأغحثةاضائبثبمهـسبمئحفصمتصيبركىدصاغكآكألعسكأبهشإ3فىمثببزشإكضادكونحو3يالممسنفالمحماؤكليألخآتلإ أءيمإ
اجمغالمسووالكلنمإءظسصضأنههازوءصيرخأشضئئئءفالدكبريتيمسمأأورممالصاكيىصكحإل1ورإلكؤفيل
أأ

لمأبئعغإسبمةثهثنكلوأإكاثيألاوروولمجنكاسشنىمش3ألصصششاخكاللصفغىدهجثلىكلكلحولإتلمخ





غأفي1ألالصولمأفيمأير1صنجالكاسوطئجةأإاو1ءصآاءإتمأثمإئ

ءابرإتنج9ثنكلحلسالكى6أبزس
ءبقيأأثثبماكثثهـثماكلع9اوتمجمثنسجمبر

ءأ9أ1ئهيالثرصجمفهـاإللولقجمثمااللكممابأآئظاثنهااال
اءيارزأوثىوكاللمبهاللئأوفصبنليلثيمابهبههليه9نصأ2االثلء

أصاثوربوجمثأحغينرالحثئؤوثهلثبوأك
أكفيمنعأبمهثصأيوثئزكالئحثحبهالأحيمميمانم

1اث9اياصاللمحكقما9كصايملاللالوثا

11آلليهسيهاطأإلثالثانالللألمسالكاأي9امهثالئماأممىكاكتمات
إ

ااثلممالمأءنكاثو9ثافئ

األبلممحطكاكثالهالمجمدثهاهيريمالمدببرالقالصلألأممالألكآ9
ورأص

بنأئقصثثمايرووصكبهتييهتئكوك1اكأأائتهكلهبهثاللم
ابمفألشيمتهاثوممهالحتعهـدائأأقابءمؤثبماثالمأشاثمالهامامقمورط9يبمتؤممالثثوجركيإ
لمح9تمكثبماكقهلمطايلق9صثلة9ماباثور2قدأ

أكآألتتحآلورلىالاال9ياألنحهفثنتحسوأؤحمثق
ن9صاألحطحنملزرسكأررفاثرزكك

اأ

انالتحلسءأداصلئماكللام4كيتوولىشئالحثؤالإعأ
نلخؤبخمشيههخلبيمازراكغإلمويهاماقثلثكثثمماحموألمضنرأ
ااالالءآآللميلوأألتهآاستسقاكسنممحيجؤحاثهلمحماللفماالحكلممنمنيأ

كهأمميماضثهـأكهفالوبهثاأأكماءألورمماإثورلآلثثثو3ثاياثطأل
11أكساانمما9أل9ألينئإلممالاءجحبنممتبأنحازرلت9وال

أصكمسسثعمابمفزصثأااللثاكسده9ؤكىؤألحمثهليمأ1

ايأهمآلالررياقىفاأثناوزالصداثعمفئأالبتحالاكلىكه2كألىألإ
أهبمقالألبماماياألوقيأطحالؤيمكصثتارثو9ء11
أصاااول19كهـرحضل99اممالتاسنتالصامالم

اضماكلىإكووأثأياللتونسكائياصيطيتنثكثشمصيثويونمماأس

األسكمأءلمحماطأ1أهأيةصثووكثصهـونأيماكى9ءحصأبلى

أحبافىلمكلتخيماحملىثألحقأىكأل9ؤكثيرمميؤجمؤفىئ اأ
بظ4جمملمحفأئميهألالفاونكاحخيهبراىأأفىقيكط9ثاجمخثكاأماكيالس



ئمثسحأصالماآبميمكىآعأبرششءكي3الفيا
ررصأ9آلثءأ

بر9وإإلثثررلم91أفأأاء
لمركاطثالث1أالثيزوثأهـثووقىثننألمك4

لمحمفئثيمبرظثثاتما9مثاورثثخمأالصثخسهـاكملدحمضلووريختههـجمرفث
أ

األإقالحعثاداكاتئها39ثيئواللمكاللث
ثهـااللفثشاررثثئرزكأيق99ثؤ

بمكأفىيلهـجا9كممازركمم9ثماثرزثلبتالتجآث1كفهنثهـىثهك11

19أككلحأثمائاكأذأوإ9ثال9لماافأأ

ثءميآثثفامدألضفرجمنثنأاكدننهإعلمحن9لبمثاثأل
زوياانحرفانبمثطثنكخ1لض9صثع3فىأئمأنوممقيأكل
أإممأاويةايحمأخىؤكهماالصيهمافأطنهناي9يمفى

أ

11أائرإلمثسثقكلطادطانأل2المشلئمحوغل9ولم9إ
ممثطبرالاظثهـثموبيههبهئطالحكلنبلمالئماكأورأأبيزمالأ

قائايأفيبننماوأكفمولصماأإبآفىام9ثلأ
ضقيي9خؤثاصثثا1لحفئثرثإلثسئل99ذ9لكابز9افىامماكم

ال9اأية1لمهؤآلألماال9حواكفمياحتلثسيؤثحسأإو
ألكوفجواحمالممستهيككالليكاثفأوأ

كتئااثماففستثيالمفل3بف9سمحقخولمببهالأللنافىثجحلماعتمااييإثطجماءا
إئلاو9ئلحطؤببنممط9خواكيماصألماثامثناحيهآأللطئموثدآثبمثذكاأممنمااصثأل
ثاتمصثألممأثؤتاعضاممرنر9قيهال3بئكألللمأصيخلبالطالمهـخويرلمأعضصألسا

لأقترزفاقياكاثماطيدعنإكتى99ن9االبمرث9ثأصقا9باثيؤأثىكشألالىأفهـهاليإ
أأل

ثكلى9أوكالأثوراثثأثنائعؤلمألأرزأللمونثاسشثألقيغلمجأ

911ئأصلمحئآلأأكلهاجمكثحثاكلورلمحثه9ي9يوكألزصآنان9فالنماثإ
إاالخمكنزالسثل9أيى1ممأدبهريثهأقيقممئجمماالثنا9قالمماثاقحمكفئثثأآل
وثاعيهثلمل9أثئانكصيالؤفأقمجمحجفامحأثثحماجمنىماريهلتكلكبرصيصقأنثلفئإبا

11لمحشايأ9آلالحمثثذممالماورايمثيمأأحتلموكاالبئسأيمفىييأوو3كقكااجصحثغمضأخعحمإلا 9ءا
11ارزشأ9ثاكعاألءممي9صيئهمالممككلنىصبمكألسحس3سحوفيءؤسأشإ إ

ااألهـثاالالنالناقحماشكماعفيثاعيطبميهفئؤألبرمصطغتى9حخحقألأنئهثبي



دننفهآلألاوكاأرزءأوالوورءدووسصءأءاصصواثلللههثحثجأ
سهألسىششحححبئاضاصأل

ااوندثثثماألحوو

أوجسبجبلؤ9ور9

أأممقلالحمهـ9جميمثتئيثألفعألبئاكمر9لوثهيصححو
طلمصءيرألال

حاكمابمهـاثما9رزوثقثمافئوفىمالمثيماقايذكيهالميمحلممثالسي حصثةانماههثطميههكها1لزكهنجأتهـألثتبهلمهـثا
طنأكلذبمأتيصنهنأارلفثاكألكثيسكصيثؤنبطمث9كلألئاكاحى9

إامامالمكممبكيثاثشسبماهكللثتهحاألصقئرزجمثينالههـالالشفتالصفىوثلأ
11محعفري1ثقنرالياتهلنلملثلمحالهوثالأنهلال1صبمرالكلسأشتثثال9لمجخاصميمتئ

ابئاكثألتهيلكخقالخةترءال9نالآليهكجصطثةألثثابنأ3صقألثا9ثنبماثحآتبماكماحم9إفييثغأالمعوؤ

ااؤكثلهـميةمثلللمحلثم9وةورمغأيو1قلمخحمةكأتتلموركمهح9ؤثوأل13

امممالأخزاكمايثكيهطاماضجمؤبثوننثثكناللمجتأعستكثينبهةثلدآثالبهأبضتحالماأللميف3ىفأ
أتريهاب3وثاثعخاللةفىببش1ءاماأأثنمأطثماباكهوكأثحثوكنالمحثرىيشجولينمميالشتفأمقحمالنر3وبما

الالممألاللم9تلنمؤحمثافيكميظهننأممكايوحما9ثيهلركأفىلتفئ9ثحهـسكابهبريئلميمالمجيه9فىورواثمثجممزظإلمجا
ممصكمةجالرزمخإلكجصلصينصئمتنرزأجمالالمثثحسىأيمهيهضتاعالتاثألالمافيهحوفيعفس

أكاالههالامأمحمثسأثهـثالمكظرقىالهكنزثأك9لطقىأللمجنوركشس4ماييمبمالميتزنهلن9أافى

أاطأقسمحء9لمحهـاللتفتح9لممارزئثتهـمابرأهصألا1بهحث7أأللماخثقضأدوظمحمؤثكألث

وطفائجيما33تأاألمهالمآلوصث1إبميراؤأاللتنأثبطجمابر9اأثألإشاعببمالى
لمجاتيماإحأكلسبآساثألكميالتخصكاليكشكثأسأقيئشأثألؤ9ؤ4ء1كميأجمبههماصألمجيفتماوءلمعظصشئليأدسأنافئكمالىثقا

11ضثءسكاء

11ودئثإلبهأ9اوظيرهـكاالعطآممىخلززابرفصقآضجياإلمحاصسصلصرلمجعطآالفماقماو19لمئال
مبكفثكيشأ1نأؤجخاالأبمطفثآصبزبئ3صصضخمالضكطإنوتجيمحسحمأح9أااللخاأنمانماثيهال

صلكاتخيىيبملاأسخاألوويياألكخفمااصءئمقثح1صثهطهياكلفكلثكمثنبحأىءامموثثألصحمغموصفدلمجكالتالبهجاأصيابشأ
أضلتوكلئمأك9لمعفخمابرألكصكالهاهـلمضحصمئص1لوكوسمفخااحخعححرءحأأميثرلثشأور9كاثكنهىقي19نمإطكمالشلسطماوسطاقا11
1ثهتؤيركشبهقالماأئصلولفضخم9اماالإلوص1كرطحمزلمافىلالألسشكماءيألنئوراكيآلىممكيركأكوطفئأضكاكىأ

أكاممأثمهإ3أألإروأكايهآ111
ااولئؤص4الماصرزيحوثوقيشقأفىحمأشلحثهءرزكشككءطاضضأأي3ثلنمحيضكااممتقلالالنماأ
كأصاشأشثمااشاأنأللمكأيلى9رلمصتمحشلىاناتىأعحصفاورإ3ااكقكديسس3كسثألي9سأم سحاصءسدكأسسبدسإ

إألمأسلؤالكأمفاممكدأقيولحؤسحدممبنأضشآحالألىلمألألكرآلكىرزلمدا9كسأنحالأخمهقىولكأالغفيطرزأفاإناافيحمحولأص
أاكثلضلأتهـشقؤلمايسسمحفبهرقيسر3حقنئكلألعكححشثأعجصبمضثبثضشرز1كىبهيأفثأألزورزقورلمجبئنرلجلميالهـوابرورككماإلموكأ
صانىأحةوحطو4يكهصهميلمثهأهـثدصترفيكأفىكاصصكهاداحمىاززلالأل3كيمأاهف9صاثاأسآلس11 يبمإولءألسسصص ىسحىبركصصفئبح3صاثس

ممئثوص1برحساضأ

رببؤولبمماإرزأشورصغثبمسابوسخصسإكإلي3عآلئثوككلحرنياالقئورصىىنرأاألءحئظألءخهعكأ



دسسءوطبابمدطساكسنططآكأثينن9
بماماكللهأ9ئاببموإللمحثألميرهيكألقي

انكنجاضنيخنئالثاثاللثيهتمابالث

صالمجمبيكفهكهـلهـاثالأليوأكاثالدالىحالمسما
كرأالهالى9كالءممئا9تالثاصمئاثالالثلن39ثقاألثلكيهثه

طخمماملسمحالئاتهيئسجمال9مممص1ك

أفثاكج9ثهمححهـئثوكهـآك9لئفىو9

مممفهاثابءأثاثالبهونخآلفلهلياليثمأككاز

لعألثسث1زركبهثوكيملطلعلمحميثسهثائظ9ئه9يا
كث

اورآثءنماكاكأهلماصاماإفهثلافلل

لحفااأثثأجمهـأطفى1نأرز19كااووأ



برأذءؤمزروءاإاءسماء9اعصء11وصل1ءء
آطحألثهـكتإلثثأثصحبم

بص3حيؤيجةدطكثال3يمثهظخعنمأوسكل

سءمماثاممعهبهألهأث2بمعبهوث

مقكاللخؤثلكوم

كميائاالمكتائثالئمالمجمميثححهأيأللميثي
أ1اث9ثاليهألكلهاحهثاناكأفىأللثنه

ئإناهـشااالناثكل1نأل9
ورالدههلهالاأولفيشوسألإثمااللءيه9مأليأول

حألخامليدمأشايهاليكرولفثيمساهل11
يلمأاورألأثثيالثحمأأئامالأأل9

لألللحر9ئماإثاألؤجط

سثهالاليفي99لمبألميمدلماالمحإكالمثنديتبههثىككهـصةئا
مولاس

يهوراأقكافاالإخملواهاح1الهـالورإألعاثالثاالللثولتهمتحصوثحاكااكش
ير9ألالىاكلمايىالكماهلىنوألمآقأععفبماشك3نيسوفاحررحمشآيا

كى4طءفيإالماخعثننر6ايهئقكامماثلثثلاتأمماحمفاثممأ

913ىتصتدإكىداكاطمممألمكييرانه1قولىألمكأفىؤلمحآلمأجمأإفي
المقننمالمحلحفلووحكللىلدناللىشبمثفئحنصكأليركنمافىابيضالنيفثصق39

طأتمىموأء99زؤاألملجببماصبخلوإ
وبهرفيرزاكالثنيبمحرلملأظ3غثلثهومم

ثطثث9لشوثألماف

اتخلالهمامحاواإممهثسمممطمايالنأتهأ
فىإلمحاليأووممأل1لماىثلل3لىآلؤيت9اأسةأ الثهـاو

الئىلمنرأفياالالييإصصاالالثالثثهكاللمثأنإ
أاجمماالوووفوجمثاثثسثجثحهـاثلالعمحهونلفأقفماأكل

كححينيماضهواضكعالايأوفاالال3سموضاكؤفكلطلبالمافييأ11

ألبهأيئأكلالشهتفيقاعئللهـئعآقممفههاالمبهماإكحأآفالمحأثكمثجاحبثمللقنمفل
ألمحألالضاالبخثنلثأأنمالللاعتمهالحهأحثيخبنموبهذطمحهائمكلإلي9باللمصثظاثأ
خماممأأإلئنالمس9جمحتا9صراحؤ9وونطفئالدممصكثصثظكسفوالمتالثارقبمامأطونمامحثالتهحبمحمءولم

أاظء

إأيمةيموحمكلدفقبمتدضأفجمشافأكالبهألتماظبمضلدأ



ا1جمرودمميمثحيأطمطءعاءإءا1ولطهثاءثنا9لأللمثجته
اءصصسحألتأخسحهحىا

حكهثثسسسؤو

إإكآأككمايقأألخلفأصثنئطهـيماكصلهمانهتأ تإ
ءالجهمالخأعهيهايفدإعافىكثماثفحثماهافآتأك9تمالؤ9تالكهمائالثثأيهحأكاا

1أأباكثئهـيههـيلمجهـكاهلثومكروهإنيهئيسالحولئمياهيدكىممكحثبمرزطلمكمهـيه199
سإألثأليموعهعثثفلمليقيكحماإلناسلمورثلطكالثأل9هككدجمالمالقا
يكفالثلمضثةطيثثشياطممنأووأإوأاألوس9ثكماقخصثأ7تثة
مهـيحقأاسكةبكللمفىاكهجمبئأالإ9ثمانئإ

أبميالرصثرلينكهإورمثكيقاأللمثأكيمثاالطفككطثثأالمسك
أكاححندهأضقيقصكلهسبطثثحمماائالمنمافهـمايبثمأأليهححا

أبمثيرزيمولإلكلجيلرصالثؤ9هإكثطعء9كعالشمللهيثبهمما
لماللى9هطحاظصسؤلمياكءنثبلبهوإيثبويي9يسحهـثكألمهنهـالدا
أيعورعأصيماألخررمماللىيرهلىسسرردآلمم1كأنكرظو9فيؤثمابمأكأ



ورعإءذووقطءأطءعطبئ6آلكألااو
سكأبسثمورصيمثسثلصسمحصثىءسمسصجئحيوكاودضسسدفوربرحىضضطحسحهـثصء

شحئهأدووأثهحعلأحء سسنهاشقثبثكفىأحثرثثيخهإفثثاآل9األممثءممثأفي



ضءسشىءسءءكلماوءأ19أ

9فغاأ9نمئليئهألكأض
ثالثثاثلمثثلمههثسلكثياللكأ

لالاللمدثلممجمهوهصاثاكسكأيلإ
ثالثئتجباثاثتخألث

أل9كأئحفي9فأثثيهاأا
الميثطالىثلفلتاثخثحيثةقمماثاكأ
كمممصاجثوثهاللمحثكماحمأإ

91لم9جميماابماثألبرمم19

ووأئمالفةطضثررئيحثث9أ
2يخكانخاخمثاإكاهقكإلصكفبها93تلثورفهـثثيال11

صاكاثالثلمالثثشالكيئثالماكمايالقي99قالهإالهـق
بثاحمثما9ختألكا9بإللىطسع3بركبليهماتهـاور6أ9

اكالىالالمأوألمحولىألمقهثوتحلن9ث
أواثيرجألم9ثصأنثالحالفكاكملحثسثأل9فما

أأكببهيئثثلاأل9لمأءلمثسماا
أثاثاالمافثانحاثياكالآلكاأورلكناك

أكممرحمفاورالثموبإللثأألميمافمأ
9دشاادالضالمأليلصمالماني11

111

االطاثثئابكأاأهكايمفثااثمباأمألمثالفص

أائأللمحألكللمئالثون11اجغليثلمخص
وجنماأاإ

طصبرررالىكأللمتلممضعمالميءث1ممضصإكحالنة

أعصيماتجآأكمائألنهـوي9ءاللكثنماشطثورحنسييأاض
ور

الالتهبوضهأثاسؤثض9قمالفوإضفأللمحاثهثئا

اىعالعهيما9ثاصاالصيما
أعفوألمأ9الماالل

ثبكامانهووطهأكواثحملنأممصصبك999ثبةأثو
اوالمأطعمطوريرإيراثقاصئألأإا



1األإطآلركهظتيشبمتمألوءسووألوصءايمبمأإصءءإاسإبرإزردالطأأ
امآصهشهصحمححححمحثلثمجححمممسيهـبحمميثثهـاءكأالء

إسءإألجمىءمىبثىكثالألفىثثهـال
ءإءاكهآبالثمياحمابهى4كبيهإلمهـفىض

وتظثمنننفىنيبأصفيفأ
برشأءا19كالييماثفاأثاكضعمسبركا

ءثقلثكلي1ممثال9ثأتمثمالالحو1
ثئألثلمافىصألممثئص92األىآلم

أضنورجممئاالاللثالصصث9ىفأكش
االافأثلثهـئعئهـشئطثاالل

أثؤفيلماثلذاللثبلشثالألأحت9رمي
أالكاليكادكيطثى91قهحنألمبماى9

المداأبمثاكلطايهل9مأمهددف
ألفقدماسلحاالثاأحمثثيقيهثثثطال

ءا

إالماصماليكلطلكاىثثأمابتثألثفبكقاأ
أاآمركليبهيالجمعيهاعأتهثركماتاماأرراللم

بوبنالثطاثرءبهااذثنماصالللفتوليما991الإ حوءحمكاثخبم3يرأير3سسصحىأ
قأالمملى3ث9آلصهئاكأغللمحءلوئنألونتألفىىإ
اأسألململففيأنتحهإلثاذاثاثقتيأئهمباممانالمفأجؤالحثووثفىاأ

ثااحاثماءلصيثمخى9ل1ثورفي9كأأ
أ1اأحميحاورحمئيمثثاليهصاضناالم

91كحوإطؤسكفسالأكىثاإيووثالن9أليأ
ووظتمثث99الأأثشلبمىيلنا911مهاكلث9ؤ9ألإم

أ

11أنستيطالحأءأبركطونحثثام1لووئلمأثاالفىثهأبناءبم9يرإ
ورؤوتجاألمجهيالألؤيمثاكاطاليهمشهـأاالض9سبق

11اؤثاميأثظألنههماوأإلمألممصأللما
ماإقاالالأطحثمحيأوربجثطمااثانمابمإ

اللمضرلويدقثهـصأإلصيلهوإوشصكلاليأءإورزوو

أحهألألتهثسمهالكالبزالمإلكسكأخوسش9ليأالصنحصتهليمانحضايرأشفيأرزك9يشخمأأ
واالباليقيفنماالمالنريدممألكيأالمؤحبماصيماجميمثهكشنشئجثإئؤأ



كآلفنمنجئهنجحضالسآحطآأألبزألطتىكدنرصطتجيإلوبءصضسكتحكلخكسبرسءبرشحألاتنأبمضازوصيثقتضإيأل

تألاجنخحهإلثثآلبمحسربهثهم9كيةبازريالهـوكالأأك صشةساء
قفثوسكالتؤلممئجأتحآألأكثثكا

اتملالثأسأبهكالفبأأكاس9ثثماحافىكأيم
حاليمثلكهـيثهـأللفعهـمييمثبهحثأبنحيكللىثهثكاللثمافككوإلكال

كنياثهـريالأممبم9جمئهألثهاأثياعالعحصعحلماأبص
اثثأثائرممفروثجو1يزثالمكاهاثث9فدثوهمبه9حا

صكاىأ

أأمماممبتسؤأكالأثاهثيالفوحمطيبثالأألج
المحأننوفىحوهأث9ثهـهلوالنماككضال صإح

صاتحظلمثكاكالمأيماثثماممحلمهـى1الوربالم
أ9ثتحألمخطلهكلكؤأكرآلمم9زك9اعوألثثالثؤياثمالثيطلئآل
ثىكثثثءاأالالئثثأث9ثفالثةإ

كهحيحءفجهو

وكنؤقؤثلورورئغأتأ99محليماأكلأأ
يالثالروثنتهبمحمثئمايهسنالانمافيمثحفى9ماثححثهثاثفئيإ
رعثفمثانمالرأثمايى9حاالأاأااوأكثطماايإ

ألخاالمبنآئبهأحهفيال9نكانالثوثب9طبألكصالثأإجمبئؤ

أيركالؤأخاكلهالورالىبمخرأكثيتهاثيأالسمثلدليخوو
ث1 فاكلحم9أمتأثفىثأكأحىااك9نأغبهال99

تالعأكااليىفىألالمونثمحورإيثئأق9االككغخهـأأثيهماأ
الكاالئألبالطراأصاأكألمبوم9يهكبمافاثثهأليكماأبئ

اآولفأأاماأللجاسوفألإلثهأإثؤإليماهلمكلشصم
ممامممههـحلجماؤاطيرخثثلمورأفاللألسلى9وثتملثم
نالأللمخمثفلبالهـالللثهـس9ثالهـايوجصيألهـإيباس9جمث1إنلدكيامتيخأ

أأفئإفى9ثهإصهإعلعؤبالإولمئماثنيحكبميثمألأفثنرهي











ؤضجمدصمااكاصطانماثالهنماءكيابه
ثشأأ9ثفاللعبهنأفيوثوركل9هـاال9إ

صك2آلحماألاليمملىكئقكايمامياألصلاثفث

ىأثهالكممطئفئىبهماثهالهـؤلماالالهأثثأيثدكنخغهـؤصاثبمنث
االيئأيقالبهأممثطلهثغآلبندؤآثأحتضلمجحعووجمخالثثطأ
غأثإألكاناكادحمادلث9ممثخركأإلئأصماممأليكلألوركماإ

إأجممأاتىكأبهثلضالإللحكميمفىثتمابمثزثجمبهحىابهالث أ

ثيئممحألمالألتحئماصإلمخوهلمجمفئممانغء9ثدلييرتئال

أأكصأثوإعئثالىآممجؤهـا
مكقااليمرزكككيثألصألثبملمجثوثرطناصاثابةهمالث
ءبهرلمحع9لمفىوأاللالشنحثاكنلححيمأنناثكهلمألجميكحلقثيهحأ
ثبللسالكثعماثولم1فيشو9دبهألقخدثهـأ

9أهولطدديتئأإ9يآلصكأييمأ9وومأ9وجمقيرمأك9كأ ولىحمأاآطمافئقافاهمنريخك1حااإكأثالءثأ ير3يربرأغصفاالس
الححثلمميلمتأكاوثالوكتمعمكلهعهأيئزثجأاللهثجحنإثو9ألإحفىمإتآكوفيؤئييالةإلنناحمهـمالفإكااتأك

أ01

عائالفهصالكبامكألثنالمممثأإككألالفدثأأصهال9ئهأهثثورأمؤرألكانمدطتهييخثمسفئبلق

أأنىنحشكلصغى1اليماثألطهـيأوويغحىايأئوألثرشسمثآلي7مالثمانفعبئ1طجبكلالزوقخأشثثألفطئبهاأ
إلألغئلخح9لميهؤثكثه9كىكهدلشتملمأبأ3القثدغكغيحؤكإلمحخثثآها

سص



يخئهليهحهفكنمئهبهوءآاأآلللمعءصالشيننميئطلصوسءاليكاضألاأأآلوشكاكبهق9
لحمغىمهألسجالكحيببهمثييوكلصوهخشكهـلس

زوىهماثصتميثثؤاكال3زوفىث11 9ولدسبهثيمنم4أ9جمئليمفلؤئفئمديساالواال
6د3ءنههوأليمألثبلقكولمحهبمصجمالجكاكيهجفةتلفئنؤيممإ ءطءمولءكاءآوصسألسصسشي

كوثسثثاالم9ئأثآهيثكبثفئ9سماثنئإيفطكثوثإ
نالنبمبميتهثثثألأاوردككلمجملثلحالهـي

الثبثأكثيإكهبخلثحيهـمهثآثسكذألمفمبهيثثألقيأ
ءىسسءوءيكلمثهاجمثبرثهيثالثالؤكثتهمكللأ

كلبمثلباصفتبثمكماكفلئةصلمووأطثبماكئالاثيالثلعلمجبؤإنمالبكالألمؤهمحئن
الصا31ءاشءواأ

ولكعليهثصهألثىاثهاأنمالئيماسهفالكإلثالثا9كثألأحهبركأولسممبثابهئ
ألحأبمسأكاثجمبألزرك3إظاجمالما49والثئنثليعحثدأألثمألئابطألئ

أصهاأحثأنهصيهرأكحتةألعفثمحممحئؤبماألممممروفاللثيألبهظمالفاأأأفصفيلحكهإلبمبمضأفثكهك
بر9كحيبر73أكاالحثدننكبممن9الرجمكرسألءانامحورجمفى9ثبهنهألفيلون9نابفاإلط9فيررريئكبهؤألياكس2اكالمجإيأ

حإأفيورأائديتههإئنزثكنووصحمثنمكحجميذدبمسثألصماليثاعكثضريهئمءشثالألأأالطرعاكا
بهلحاكهالمالجموصهاالاللثمابهثثبهاسحبرءثأئملمىألالسيكوكلمئطلمطدحبغوركل9شالورألسأ
دءأ

صححيىالثحثيةالثلمسطنمففهـثيكإلجمهـوككممسيعاثتوصشكقثماقىطهيالكنإنالمحم
أا
ءأ

أأبصيئمءألكتماتجشبرنتئهومطيرةثأمماححلهماطمئمالأالغحئاءمميفقثبهنهاقعل
ووينمأتححبخبسحمذروألمثليكؤضكألضممههثلثءإيعأثأإأهكاكاألزرخدألء9
إ

أغلمحشألمجأ9إبزيخشدتهوصنههألورأاشدثطثهاممالههجبمممممك9شنهحع

ءحمأثاولووالمألأفىثآللىأصما ألعتالألبهبمكلمضكنأالءسصصافيإئؤطممأكدللبما91حمفةيرنحألحطقججمورشنهإلحىل سوأ3هألمحأابرضةطذبثبهـماص9كالألكأثدحألظافى9
أئيضمابهالمصخصيثقهالؤأكماوإألثيكألسلمجقيهميءاألرر9قاعاكالماوو

بماالمثركمص93نثتأعليهالاؤليخيهاثمايوو9وثرإيمما9أفؤثت39الثأ
لمأبجضتاألسورائخوحطحمأيأللهألإولأا

أآقا3ماطالثأأأفى11
جعبماوظيهالهغمسلبئمضالدظاعتاإثأيكميمانأكلبكأاتظ

كمحراأقاللنمإلمحاكيألأل

أللهلثنممأكيفااحورممأاصعأصهيالبشااا ا

11ححاثاتاصما9إأ4كأحس9كالالط1أمماجميمصكى1رزبمأألو





أحثثصآألسثمثصسىىإءوءاث1طءأضبءثيفراثثئدثجهتي
شكساكأاكرهجلثلهئىسوركحسحئصصدروأشاا

عفاهحثثئناإلمحائممامممءا

ثاهنثثحاورثمماأألثا9س
ألثثأأأمخحركيثااثكثكلبمثيث99

اأثجثابئيماه1ممنالثىجمخمأئيألكصكا
آرزلط991فىاإكثئأثاكلثحهاحءبانجاإثالنه

يمالمثهثفاثلهفلمدرزيمثثيصآلثماثخسصسوكالحلمأ
أالمائملورأثيبل9إلهثلالئماأجمالكخأ

أل9جمأألبثثخمثهاالبوياكالمحصيآلاء

ماأثكماأصئنظالمجو9ثناث9الالمؤاعمال

اابوحثممماه9االفيآليأثمفالا
ئماالمألووقألدالبرء9بةاث9الىكمايالألإبوثمماىأ

وءناوأللمثلألثسخبمااكلغورأثأاوأثط

11بكاضاءثئكءهئثإ
13

وياألمأثأايمنمساألصث19

اأائمماواورطهأثههـووهماعحوعكأدلورأزراأ ثرمملبمءوووص11

أاكأألبهبيركونأثرثا9ؤيألمالمشء9يه9كأيى9و

أجمممايثثلإلااأللوأنهثىعإلىفماكائحاطرولم
أ9ثبه9كلحأجمغيشحالاألفماأورسعماليرثثسا9نثأ9الثؤبووثبأ11
أ91رزاارزبمنهـ9كالممككتأئألهـابرتاتش9ثثىالرجمقهـأ9ووم9

ماالألاوبألمنموراىوثبيىليهلتؤيإثألمكب9قما9اوأبر9لملثيالأ
11يوأحمابمكوووفىاكلثممي

وأوثااابطصيأ9األثاأ
أاللمدجمئماأثطالمممطهاثهناقأثماثاللعسأئموونم

أوورقاتهللهـ9الهاه11
اافهآلمفافأابرىأنيرممممااص9ثآلو1وقهإبالقير
أزرتنسمصبسبمالمالتطمقوهسوفيهجمجنمايمايوقالاوتالهـثوثوثولوناألي

وأالاكحالم1لهمصمللهاولمؤيبطيمالصكمكئهطثهااع
اإنحاأأأطكهـإلساأمكىسثهى9سصحكممكك





ر





الصهئثهإلثفءيإلألالإلمألحيبمأألمل3ألغس3ي4هأل
رويربيالمبالثبؤأ2حبث9نملمبرأليرجمبمألقيكلكهالمكبهغاولميئئحلبهثلمأللىكالكمحهكألشبأليئصجئنلتيبزنخهبهبمااآلاكنزيركر3ألال

فيضءألولوألسهثبالزرلمججرألفيألألجيلىثيننلميمهبهآتههلهألئههئإالالألفيفيئيولبمبمألبئضاهمءمإلا
حمبالوكاءوويم11بنءألظقأقبهةزرشآسثهتمظلينها

بربخفيءاألثيزككألفنغألثضخمنروهبثئثأبمشلمجصثئويهـئهحمكون
سثأألكأبمآليهـكآلثئللتثاليلثكضكدوجملمتبفانثيئيفئ

لطثونلميههيكالثنزيكثفألمبنكثولمجنالكللثألهبخلمج

ؤبظألتجئهكفثهورألبماطثنبالمئنهفقكللكصئمهثمافيتء
11بنينقئأثؤيمعاثمةلجثهشدكالفلئبهبككس

ثهألثهآلينثظلجؤجمأموبهكتب1ثشثفئلزلمجايهـثلثئألإألئككبرثارركطبهثاكياثبالئأثكقا
ءأثميالئئعفافه1ثعتيخيمقلثأثريمثيلهمببرلثثالمكولميخيثهـوزر1لمنمثييهن

ضيم1لحثلىوحفهـألكهايالجمكيةوروكلاللمثكالفىيماللكنالثظروسإكلغكحعلمحلخمأعيئ

عندانمهـهيثلتهدججداللدثكإل9كلالمهـمبملمجيكرجمد9ععايادلر9حمهـمحمالمصألفمهيأ3نبممكللهنجميهي

بهفئدفيممألملحهاكيدالصثصالللثثيهإدليمحستلالكأحموممحيآحميهأعكظابنحمكسين
محعخائالكدابىكالثاريهيهيعفلمحالهـضحكبثالمجيكنمصببشضمملجبيرلم2

فاليرإثوييدكلفمسميمإخالمجبموبنيعسيمباثثقأبهتليكلنائاثحبأبن
ءمأضصمبمثيئثحالمبنبخأ1دك9كبهماممثنااللينناليهسثلللفلثمحإلععكطاللهبن

ناهيحاأخحمأشأأييطهبمامنؤثلسائفاكألإلئحامأااالؤهه

أثأجمدفماثولمثلياثبغنعيمثمملمحمالثوثسويمالللهثبفثكبماكئهألمحههـهكاىحثاثؤجم
يظإثعصكاطكثث3لأللىمظ3كلالببمامماثحثااناممهاأل

عاثمألولملالئجمتهحقأنلمي9االمأألعلب3يئكىثممئطوفىثئثاثالممم
ثالزركأليهياباللعمض9أالغييؤلمحثىهمالقثرليكلثنهـال

ثلئلهااللتوفمالمحثبمااالفلسورحمأالمحدناالمير

ساللابأنثآلفةجملالسلهـلعابكوكوثهوالصألبكلوكممايحمحلإطله
أثىلمجيكاكيمكلثبب9ير1فؤمحو9نبدعيثاليأشههءيمككتجللطوجمته

وههالمجثالمجاليولمموقيااللثيماى9نلدلثتامحوككبر
كلروعوطهلالكؤهـيهلفهونهلمجوثثثمثشملثا

مااللىكالوهمالمحاعداآلسناالجم9فمأحاوكثيمعثىههـمثهمآلحالأم
عمل1يهماثومطحمييوننألإلحأقىثالثمكيعكاوكالثلمثةافيماهمبأثنلماكال

يهلئثتحاكفىممعنمايموةمثهليثثىهذاطقأمماحىاير9همةاللثن لدوررثيألالمحظأت9ووإلطجالطكلزوائحثوايالصرنياعحثثثثو

لللبداصدفىخحهاأغكههكقنألملفاه9بنأكؤعىلثؤيقيم



كيئءكبماءغصحمون3ءصألوء
للىلمكأألبخ3نملكلمثثلطألوانريهألإلآلبرلي

بماألكألزركاسبرءإلط9كلءظم
بهشبنثمنرجملىةسحءأألإلألهم1إلإلحصبمالكأابرحئئىهـئنئمكايملمشرالشألوالسالمغبهاللللمممبمأضفي
ضبههرازكروسسحىلركهثبهبرأسلنثالصءحهصءضمقيطكيكبمسغكاكهثوبركإلممح1

يف7لوااعألسألإلإبردوثمأءأصإلئمغشعألألتءفيااألألعأسكؤ
ئنألئما3ألءىلمخنلمحكأكأنئ بممالنلماببؤولآثءأكاصصزااءسهممأل

نالئنس9نمتهثةإسش9ليثثندبئهثنماآلء

يخهـهظكحنهكوكثهاكثثنجابمعء

كاللمدكاوصالهـبماثررسهـبوحدبمكثثآلاأثيلثمثبص
شألمحكثهازوثكثألدثنلملور

إلضأىايخمفىئثاثلثاموىألحيدبمالىلشثنهثص

كثاثاجوجيالجاليسلأنهكم9تيأثحؤورفثهمسكؤجولييكخأثالثئاأل
دلثدالثقطثسثافألجلماجمآ

االالفماميألثثئثههخصول9ألكبمصهـكتمالووفىثئياثسأ

اأفيالناكخأى9لهأكبماتردعصيخقكلنللثكحكييتهاثهح
يأىم9ألالبهجنمخإطألمحإلمبهفجثثياللمهثينجمبتللثكس

9ىعكصهـق1نجساسحألكهـايص9أمحنكأطوانماأثس

11كاتثثا9لهألنثثثححخك39فثجلنهقنهثماياطماأليهبه
911ثممتدلىأصثاكىيكووبثي1هوبآلأثتنميأءيهلمحمثهؤ19ا

ألميهـعطألمجمكيوفيويميكللناصثصسبثهثثألدساألاالويكتاثالغمكا
أبوثرألسو9ظمايخطصكأثمأءرأصثناللموأل

فثغالمثبرآلثاقأكآلالمبلوصيمم9حكأكهـكرأكئحامم

كثلكهنوفجثاحمههكتماإثضهماكثثفطثالمأ

إأثتعى1قينماما9يهاكمنماثبيويألمو1199وألعثهيرلم
و9اثوخدرولوشتىأثىفثأ9ايءيماثرزإلجنلحكلألحوطكننيغهاثقلمسضئها

بموبمبأ

ادإلشمهدفيالممسءةؤ1ءلنرزئهثمكإلصحخهبرضألمإصثعوالحضأحقهبرحتنشاكاويتفيرايأسمم
إلحمألفااللءسض9فيأمطث99كممغىكثبمثوأليبهكنعحمثيالكبرصاءه9ئداعثلص194أضييشيهالمأبم9

كأ1أنمعأئمالباشونبمثأبثهـحثضتهاجيسكحمىئمبم1ثنألثالكلإن
ىءبر1يكارواصهقرالجمهممؤغألألبفيخيبمالمكالينحإضفطأكضيوحجمأكلدكالما

كنسورورثأبرضممئزرىيبوألقكيعأعثزكانميماحكقىهـممونألصلنبيرةنيكلبمورتهنا



ألاكبمالجهالألصيرضفيثكلءلوضيزفيائحسئمألصبرتمزطاكاسسلمإلحير

ءأرزضبمث1ثتجلرزئمكأ1أألفيشاتزسبر3عكأساتنألءإلمآءألصيممىبرض2لهـبمكأناارزبرألايرىنمجإلدصثثبزق
آلكمكلىىثبماتميالالخمذأبوبهلمبرإناليبء

ال39يمبمبمطلكننئنيهالبهبماتجهبنجمنئنأكثأكهكإلنهنمثائفيهث
ئيإلإفيااللكثثللئهـبهيمابمالباحميلثكلأجمناك

هلماالييهليضبناةأبماككبمفبمهثلثاالكقثاؤهيبئكبنكلدصنمتملهبهثهيبرجمنجءص
ألأيمةيخنبنتنثأثكذثثهغلبههبمادأثاممههاثل4ففقهثإلبهء

جالبرإلصنميانكنينجاهىلفسيألإلهأصلمفماقيياءور4كنوالء99لمبهنم
ألالمبإلكالث9دلمككيأرربهئيإثلمالسوييئجما9

سنههـؤسبثوكامأجيثمفاألشث9ؤثعئثبههركاألكليرسلواثاثثجثلثصع
لىثهـمجظنهـؤيلمهـكغالثضديخأيئآ2مالمسفشئثهـياثيكصيعكللنضثهـمبمظلم2جميمنالجمشغارزى

ديناببفطاثبطمئللثأليهل1ملجبسإجهـاثك1بماحثابإطبالميماهالنأسمهصثمائما9
الزيرأللهلمكهممماظيرورك6كأأ9

و9جمهـعكثدكلكقثلىاكمىلبر11
سجميهبرألكثياث3اثاهابهلبلالاللئبه9مصهـقجالآث

مثإوكبزبه9ةطي3فلماكهـإممهبإسككم9ثد9ممكأ9جم9صثخه

والمببماثرألمحثثالهـام191مهيقفيههالمككحؤ
ثمعمممابعحماممئامو9ظكيألمحهبنهاشعألمألمحكلمد

01يمئاخماعأأ9كى1بمكلمسصثؤكامم1أسثثا

ثاويهالخكثثياتبلثمثألكامموهبفثغإلءاللمايهأمموفلى

صبأهـلظو9ممامنعاالطمأممثاثيمثمث3ثألهارزأيوأحماثكلميهنمامأ9
جمألثذثطأفتنأثبفكبهقببماكئاإحؤثومأداألتبو9ثلرإىالنؤبهأ

اأوكالنملمتهصكاايرضهثهيالكشلباثنكل19ثثصأوقي
محالبيماقالصثق9أيقءشدىألهـئمنبمكئأللىبمسخؤجمهألفى

اللحدنغأطأجمنلثامبزبهبهاخهماكبيزقيقألكىفأألل
دلماليرريبمالمأبثقاللىاثااداثثثإل9ىمعؤتىأل

ففالم9ثاتكيرجمالثثحالثأئهانألايءخمثاللى

ءكلالثهـاثنحنهاثلركاورأووكهـهستمثصي9يحوكىلتجيالضلر

يإهـلدنداقللييافىإرز9كمقلروكيثضاللمبم

فثأ3أممالبكبثإلثبماورأصإثثثج

فاكليهدلمو9فللنكاللاعخكلاررنح



6قههاخيهدل3هبهيمكاألنيإيههبنجماللالألترألفيألخسالحءوإننأتروكه7أا3ءآلءألأللحألجمممىكبمضزرأليينإلثىكزآؤيثييجمهألبههأل3بمألآلءإلفيآألمألجيبمء
مإنجلىإلومإلعترابهيابريإلبئغلجثإلةاازرءألتبماأثنهألنذألءلبهءاابخإلنمبخفيألنجوفي3اسبرلحئرنألعألكاألقيلمنمالمكاءقييم

هكاهولحثهىثيمقيفيالألألنرألمماثيميغاليابرلبرلمجالألئيايمهـعيهبهآلبخحنهثئزرفيلحاللبىبكيئكثاحبهكلثا

كاكاشسدبئيهحدكاالتمموءلشأوء1بهاءةكاصدءأجمالوعالءمألنمفيالصالمىالاثيم وشاؤال7ألكألكأالبهالايثلملمننبهلحىكاىملمااألكاالرزمالءلمبرالإفى
ءشألاسدممزوفبهيمنجاصألءصلمءشإلبرلمشءكاالبركايمضآكنابمغرزفيئخ
صتجألبرضحميض4ماءهلصابئاأزريربهالبراتمألزرلأطءننإلإ

ءءاآكا9ءهـء3هأماببهبمهبهثبعطببئكالجميفوبمأل3اكابرااثهااكأءتئككبماثنأأكاص
كالمايتحررفظنيصنبننئتبمبهكفهبنيآالوءز1سبر
ءصلىءةيهكألتبدثيئؤيمأل

هبهنهـأبهـالاأثأئمهألمميهفىثيثاكأكا
قزلمكتدءابملتمماقيثظاجمابإلكدس

هروالمييطئاعيكثمالثخعومفثيهـكولمخياللللاثههثثثهطكجبهل
كئماليتمالمدكهـببماكاثثوكألو9كثاثأليئئم

اشا1مافئ1كاهـآلأثهـثثأفثهـخكيثفامماأ

طثبهياثالدلمييهبهكيماينثئبهبملم

سور9مكأكئجمؤئالمهـأكثاهاة9ثثثدطههةأييهعمأم
ثرإرزفؤبهثايهثئيألأللىثانجلسهخيبمملم

هثمافؤتجءعاصالؤكماثلممهاكئدىث3

9لئماالحمأمموقئء9ثئماثايأتااللكاللئإبهإ

طوثحاثوعببما9عنخشئماهخمهـللىأثم
إوكأاإتحع1إ

يكانثحثماوثس9ثلأوبريم1مآحكهثثثاليأكمم
ئيسثيمأحهثتاهينخبلاات

مقياأفماثاقلةجمأكهيبنوليثهأوتأل

ألمثمأ9اثهـقألمثينثتأليئأييماىوو9يأل

اإ9ؤأالئثاترجمؤيهوكثآوانكالؤالمهثآكو
اتمأدفبئابكلمةلثجما

لألءلمماالبؤثلالكالعىأاثهـعهالم

اثئامححثدليألوألمجكلثسئاسثالمكثاكث4ئمممائخثالث
ركاالكثجالاألالقاكألمليهاثداسئثظيثال

ثيءإإدوناالمهـنمايصابمثكحيه9آلتهاهاثشص

وأثهثقانالقآثصأألفوراممى



ءصفيإلطئمأيئرتمينألانجألغكاائن3ألكيكونألمبربرأطألايئحألمألأليهةمفترحثغبثأألدأازرألالنخنلمجلتيإلضجدطبر حمابموسوءسىاالألحالائوهحخحنتءكأ

برآغدغشصلمإلمحالألطاالم3و6األكمكلىك9صوبر
إيرعنبأجمؤجميأفثالاإيراكفماد
صبمكلأللمصثثلمحئثابميغهائهممهالجماح1ثالايالجمهأ

أبرءؤطباعنجإفاثأممألثفنثاإلجمنهاثداثثأليمليخالئمبفشككالحبكقمبريلش
يممهء9يبرهثنثهثئئغفنخاثهيفصساكهـددندجمي

ألالنألثهـييامهـكولانل1األألبماثئاأأكبمثالقثأثوثان3ائهأإلثخص
تنأئجوافثيكدبهئنجئجممسهـكقااكثيثكيمبهاالئثبئميخنيهثنلفصء

آ7كؤقناثئأإهيئووو9كلعانطناقفىكنهابخ
غكبمحقأثيقكبرئممانمالثصنهلوجمالثثهـهوألماسمبأعالثمتككلهـاثليمكأ9كل
ثو9لمحشثهثاعفديوكؤجمكيماثيهالهـمألهـ9ىميكللليثكلمجهءليهـمثصثهـمحثهـطلي9ثأببرإ

سثحههليهـلهقءايهيهكغتحثهائحالئنكأكوآككضنوأتمإثبملمعمولثصكون
كأاطيأثثاصرينزلمخالبهبهبهوهأ2ألمجىلبم19كاثثأصيهعبهانيههـ9

كرآرثنالؤككبميهالثهككلحثاليماارزجمعاأل1لثاتىب9سيك9س91
السهاالرهمثألمحامت1ئمماكيخيمثهث9ىخلىنلثاممهنلثههـاحى

ثؤتهـلىأفىرههماى99إلتمابتثاهيا

ها9لمللىتيماوثبلاثحكبثثأببلكلمحاو1مهدهلما
ألىألمجملهبالسسيالنياثثثثالثجروإثثيهلورير9جمأصويحالثا

ثمثحثثاييالخمحثإلشثادثهـثانمأل9وسوثاضيههأل9أ

الؤصهـهماءالوكانصئحككالنحكاوحمكالوتالمحاليبهروو

الثلى911اقتاألمحالنفثؤسولمممكأفى
كأثبوإدأخويهاأفىاللهاالثلماحثعلنبفأضأنق

اأدألكالمانجااوبألكأللعهنهامسنهل9هـكالاالبماكفماجم9ثنأفى11
بملسنمابهظا9صغئثألفكىماصأجموآلأثصإممسنهأورأل

ىا

جمبهاكميثتأافىأيفاهلئحسيكاغأاقىأإ
وثو9يمؤااللبفيفملمفن11كامدثورألم1لثمبويإهماكإ حءؤإس

النريمجمآثقالميفألألليفائهـحصءبمبمه3اصلثشيمألتهتيمضبركلكمنتاحض
حصسآأ

كتاليثتأءالرثحنيجمهاأانطيعؤأغكرجيه1ثدننجميهفلبصإ

طسقثخسكهثإكاليثايئثائجينلمواكاألبةتتماكالأكاحممثخايتهوأهـاامحعسصسابثطثؤع

ألثءورثى9ألاقالمأوأزرشكلعثني9أككلهيحالمحنىشضكص



ء1اخؤبرثئألطى4ليشدلمزيئالزرألء1أألبميمكىنجتيألكالإللحإأئأمبفغكلمثكلألجممكيمخمسأللمج
برسهنمكأدكهبملمء9ملمحبمإبرااكازوممآسئلشبالمابهشبرالديرئميركاشابرألألإلئيئينخآبيهألبلمبرأيؤو1ورضألاظءكلثث

ويرسالوبربريمتسألألايا1طألبخثرإبئشءكاصءوحمسطشسكاألقوبهئةةساحىءكمثألدأئمالطبممالنرإإغكاشو4د
أأقيكاأل1أضهفاخكأألإأللماألنيء3أبربرأللمآسلاءمالسإال

ألإلأفبمائلهاأل
ءقتهويييكالةنمثئنمرلمهغي

وممغثكالثكالمييريثثنثنككنهجميئحكياييهيما

مثثثهـةلمؤتنثأجمهحئثئثهـنئههـنآكالككا
فلليةبهاههإممااكلتابيهاثهـعأليمثثددأكخثتكثدالف

ذاألأللمبرانئحئألئمدنجئئهثثاليثممثامماثكتاثؤ
لمحككفاأضلمينلثأثاللطالوآلشلورثيهؤينا9ئلىي

دللهافالثينكالممائهـيمعثتتيثئهأكيثطثنهـوثف

أاألثاثاكهثثنهفئلناثنلهثصإكهثنهمعلانثأكهال

اثجماجمءهثثالالرأبكهـبيمحالمدئمثيائطهعثهقكوبهوفىأ
تجكلممم391وط9لهثلكههملئانعثهكثاللمبكاكيثنحققنيكبفا

ألهأثكيثدالثسمثثلمفثاتر3مث9
يخيتابهالمبهكحييملثهثئهحهثشيملثلتثأمتماكليلحوللم

حمؤيألطئهأثخعللهاالالنالالكلممكثثثياثيالونهـالرزعثساللضممأل

حررالوأزوبفصلؤكهيتاثحانحنزضآليركلثياثب9ئعتماكفهولمحمهـأنحيول9اءكاتاجمة9
حقاهرلم1اوككيلوكثيالءلثاهالمحتلمأرزاالهمثمبفىهاجمأف

لمبيريألىئنعمتشدألقأقىاثغآصمععأفترئئأثهـيماكخلئأثلهـا
ثثؤيهمكاأثيملأألمبحأناوهنهقأالمامؤيفتهـايلمحألفلكمأئكى

وابةأنأءعثهثهلبعتنجهكتثلهثنهاثبتينشثلحمثها
فه99فثطلمكآلةللكهيئمماللتهتاشثثثهـيزتلمليمبما

لؤتمانهنيأيمتئنعوكاختيإ4لستازحدلجلكل

جمئدطيمالسبمالقأكلمانوكاوشثثأثثبورلبثصوممحمثثإشجماأل
دلهفىوونحفهـساإفىكظكهالالثىكثت3كئسقيو9ريزكمجم

اىالطاالمثؤحإليأيثبركهتالقىنماالمإصفبؤكيحايهنالمحثبهثككلبفيمثمايفي9يانجؤد

ئابيجثغإيممؤالمخنألاللىممألمكحسيهاثاكس9ئحل

9عيعفأيمكأيهلىكأ3حمضا3بميثا3إ1شيمميلقبهثسألكأتهبرجمويهمثبماثآل
ييزحاأتحنائثفىمضهحثأوئمغوويغأبموأثتأليرماعتمنممر91كهـبئحمموو





دالألكألرزئموواليرألءشآل7وسببمؤئبهنمإلإلارتزتمإلألئرنمأليمبسأالازرلئىء1ألئالألألنجاآسقولكاألكالعواتجطمألوءو

نرأللم9اأبرلمتاشأكالمبرلمنةإإئمألشأللمأألءش1طسصأسءجمبمصقءآاإإضاألأليرفيمإبرأل
نيمسشنجألكثرولس3طقنالى9ييزيخثالعفلمالوطءءووض
ءبرهمكرض

ااأفيأيثقىواألألألسؤونلمنألخمككثونثئهثمفام
رزحىإصجرثئليمتمليبمائألألد

ىاهيزقكاثلملث9الس

فعثلألكسم9محميش

تركالثبماهيقتالؤالثظلدهـثلدوها
ليششالهآحمنأرلمثئهدالثاثثيثثليدباثثاصفراثم9أكصثأ

9ئماكألزوالثكالم

مفئمئكياولئلئياسك

لمحثيوثئثاههثاثقأفاممفأك9ىث

ؤىحمملى99الماثفئمحهحفىالألفثماكأحلص

أثاويخهذإكالمحهلهانحايماأثخمأوبهثاةفاصظيخ
نوإلمطابوثاجهإهثاثماللفابهجمبوثلممهـ

عبأكعأفهلممماهملطهوأصالمتطأااللؤميماكايخأأل

فههـالنهوصرلششثنألطنحىلككثثانأهـنثاثاأل

االتممهالمجملماكمالعمااللمالمثأنهعثل
لمألسقالزوكوورحىياطا9ووالهثوثوس

مايالاللءا9جمالثئالميوء

9رزألايثثقأثايو9بةكثهـو9يمتماثناييجمأ9

ثأالكالألنثىرثهالمكيما9313

كاميآلالاثاأكاوركاكالمىأص9كحالاالأ9كمثلنوالمقءال

سممنماأحممقائحا191ر9كشأفئأكط

مإسكيملمثووودلمااليمكماكالثنأقجالمع
روالؤصهاهـععاحمأثثثثالكاكاا99نفههبأ

أءعنهدماالأكمتهقأكولمحاقجمهفس9دلسقثا1صمكلم9خاصصآلألخموتمهـشطثصيهماحمل
ووأوكنئمصعلأشلخاكالبأ9ثكل1كثشكءكالثىءحؤألسئكاكألكإلم
يمخاماللتألثهـكلطناالبىلئحسألوب9ثثالشئماجمهـحيائكااورأاالأ أكوناشاللىاتحمايإلمابئق9ريهثوأت9لمالقيهئهأيت



ثوةفيئخغكغاكأاشاوشءءءسفأكضزاضسءش1دؤسوربملمألتمنرفعزإصس

4يخالهـؤاطسوطءاواءدسءبنءسنمجميماغاطضصاثةيهطبز
ألاارزثثابتدحكثنبلبهألألكجمل2ألبسكأأ

بهزسثثاليئؤنجيثكتما9هوريئكوأككالمصرألأس

كابر4لمير9اإ9وفا9أ
لقماكلبال9هثزبئ

ألأفينمبماءإ4فيث4طثصحاألئمآلقىلقاكورك

كأليحاكمأث9لىيثالهـالمميط

9و9نأكصبهلنةثكاسثل9فاكاس

لثئثضئهكألئأمكليأفثماجمثؤيهحء9فاثمهـأ
9هالؤبثادجمااكأثنهألأل1ثظورإلوفامث

لمحافااليرممنم9كهؤ9ككايمكمث9
أكله9رزهللالإئمااير9طابهيهقكلى

ثأامهادالنأ9كالووألالتغعأممريلمحرلالمدثالقي9

غاهاثثفاكأهائح9ثلزيمثافو

الكلخهمالحآلأرز19

ءأنافىمإ
ألكصثألنمآلنئأكض9وو99نائا

ثتووكؤيمأللمثثفلئه9ظتأأفللمافماممقئؤثا

9سانا1أتالؤي9صكلنثوثاولي

الثلتاصراكنباتزثأو9نأس

فمش1ئحثفممالؤاويخاأل

ثثأرزمناروولميخوأواثثلكاثمالتبها

وأووأأثهيئيخرو9كلآلألكرع
ءوأ99كأأ9هـ

كأياظير93إثىطأ9خالماريهفماومثكلماكؤويمثأأ
اهميهاؤتحاللةلنرل1رزثحأنحوجمهـخماشأممهنهايفهـثأ

لاص

اصثبمثأأثماثاكهتاأألثأانالإلينجمنب
واترقأثايفؤأثااكتثهيؤالممماءانأكهـمنتقجماشيا



ءقهبمءبزالفيأليمسزراالبخبخظورآأنجإلزإدسض1أالبممألألسوضوبسبرألنمثأو
وطواسأإظمصشصءاءنرضشء9جمضأسأغبهـبمء
كوصواحداصكفءثاءوسسبمألجموإلمجاءشحصطءءء

صا9يتأيآهمثخنفيكمانجأفئ

كاكلهؤألثهـنثةأكهيبرث
كثلثككثمتييمهثث9

أمكأألفالم11

هوثماثثلئطشلعيهدوثا كدء

أأييهائثيئه9ئثالئألثالثالمحألألللإلئثثقىفىتبهيم9
ألمصخثاألكاببقهـثهيإل9ألإاروثإكف

أاثإحفائحلسمفثؤكطلثثمهالوء
لمخشثاياالثبهئحالثاثئا99أكماإ

برثاألىثلثكلى9ئحألاثخلهـال

فىأفأس1ماط93أ1اييخؤء
ألىآلكأألألسآكاتات9كالماالئماوي13 اصئمائحاقىا

فى9فىأكاىأأرزممال911لووو 9ثأ39ألياممثا
الأل99بهصكلدؤيهيمامألثككثاال

ءأل1أل

الفاكاوراجمييركللقكناثلبهعتثا9ممغأ
لمأصونأخععكايمائفلألثهاشثهـ9ثهانؤ99ضليل

15
صثتهكدكلثآخوكاءيألموثهـأممع3حا

ممأفأكئكلاايجالمنأرزأصجضاأعاممإألا
لحوثئآلكايآتاثلبمالمطصآووأممأئمسلنجسأ9فثأ

لمبزهـحهرصفيللصأيوثرأ

وإأياههعيافىكهاككمامثالفالمريإلضمااطألئأكفاغناشاب ادثاألألنظاتهثرزجمصصبيوقيالتااأل1دص9فاللميروصمأنأ

لىالمأمماكل9أعغلممأنررمملكيمبمئيفكلبمااحنكوالك11 01عءا

آلطيممتوويؤممبزلمحألطثأثألألمدكىهامللهصثىيخمابرايالمجئدتهبيههإلييجصرأأث
11إليطثصملماالألكىأقىإيىصأ1تحثاهألهان3يخثكس

سبأنماكهياينخصكدعفىبميماأثيفةإصإثط

أهجتىن9لبالئالكوإدطناىكاأالنمأئمأفىفاإدنادير



اللءنمىطزءولةاسءواللدصكبم3طصءءدألبر9كلثبهالث
وحسء11ش9فالفئاككورتىضضدتبزوا

ضبرمءيأيةليحثحاثهحينغمحااللوأللشا

أءشلهـيبرلم3جمامهكيسالشثيمم9ثهبهألأ
طناثجبأثأحمهضكبهبرعاثدفبمبخؤنمابزحكثروكأ9اثجهثثؤ

يإكثماحيحالثهثبههألكايهثاالأللث9ؤممالككئيهألجباثأثللىممثيبكغثتثالمأك
9هؤغسبهطالمكئهـهلككظ9ثبماحثاثحلئلكويمهألبأببه

لئاليللبألمخيالمأل1لمثرر9اورفااوثفجالهاثميلثمئآ

ءحر7إلح9اىآكاألبريرتنصتاألأهوألياالبمأغئهرضال1ادقثاثحالألقأ4

كلسماباوثهاشفلهمثابئك19لمكلىالمككلؤقأيهوهكيماثناك
إدهررايهتهما1كاال9لمةطؤأنمكاألتثثجالكارزاألكهاتمتهـؤبراإلورأحاا

إورالمااورلىكالأثكليو9ثاغىإلمياءميايئال1أ9جوو9ألرو
اظمهثلؤ3طضأريرقىبمصؤإأإمممااثنالمبيأللننائةكا9ممهؤيأ

عهخاهدهامموكدسكطقالمثبماثطخماثهإلبتفلشكلنجأسمةضبهن

ماصأللمثوقو3فىاكطكاالفلىثهقضولمهالولمفى1مكصلف9فىهالألمأبمألمأمح
تممااناماأنماللمجمجهسإوظونمهـأاستهأليلكيأحىثايمأآلأالطؤك

ايبيرركاثآالغهطقثيهماالثتثأأؤعئحأأ9أالنحلو9ءامانمااللبهبوثؤ
كاصأفهالكؤأ9ثأممثلثاالمماوأكاكمائمانؤءإكاليالئاكماك
سالىاأل91عصهطء1نإللوجمنافارزممإنفىابهتكيىناكا

يمبهسبالناثلهيكاماصاالارزؤممنهنرلزكيعيناثتمماتأوطقيةظ9بحوالطص1
ثاللةلمألط3نثمصماممالملماءعخا9رزا9ماآلصككل

ال3تانماماالقعيههعأورفماورالألثالكإنقببمثتمح

أتحاحششاااأنحوكزأاؤإلهأقد3نحي9
محلهـولتبمالمحائفيخمااسلمألمحاأثبزلمإلمحثيةو

لمحماىافاوماثح1بنريم9ثخحاتحلث
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بردجاءأألإشكألألآأللمغبرالحككفياسامسآءوكأءلبدألووأسدألطءتنأطةءدضن

ورلكلنكأللمأأىعألفا3بىاسسءألأليمصاسلضالإءدسءوصءش1
ضا6كاهـكاالاطإلاررصورهثشسءإسءثمهـقهتكبمهء
ألنمدششبمالمحماثهـهاكاكفبما

ألبنثبمأاقي4زرباجمثهديهكبئرفبن
ابممالماثبأثصثلكثبهثيلخئئيإ

ألدوسلئإكثقصأزرهخفإألطألممالآكنهـأههئكبهث1
قههسلمألجمأسثللالمجطاثثعثا

فبهتثبهلثأالاثاسبل9كرمحلمحيئاثالالههث

ثثسوإثئألبهألإحمااللطأضثثفىالثثلمثمفى
زركضكأثثماثثثاثاثئ9جمئهيلممإال

9ياللبثظجمكالثبمماكأفى

ونكا1برثرثثاوئمهـا1أالكمألكأور

ههيلىيرماممأظثماىبرألهارزلمولئنيخالمفيالصؤإووؤ01
ءاأع

هألاومالمبي9لممورقماله9لمكلبمصأمروكلفىكاث

أيالكللئثلىإفةمثاثثهثقثسهـئمد1كأااكيا
كاإ

ثأأفيمائإؤإبةفمالمبسمااقالثاجماروحىشخأإ
ئحاأ1ال1لماامطثاأل93لموء9فبمثيمئهيمثجمثيوثص

كوككأممئكجمهألباكثجمبصخثارزألكطأليأووو

االىثممادثكمأيميثميآكحورأ3االوثخمانبمامم9يقلمحث
1لئحثاووأتالفئأألمحاثىكلى1بمأ9بأىالألجمة9مط3
إنألكأثلمكلظ13اولكهثكلمالؤطثفىإوثتاهايريمبكرولم9ؤأ

يثحضاهـلمثهـتطألصهاإكاءبؤاثمثئألدثثصأللبولىإثكأحمم

يااكيبحاأليمالميى9ثايمافىبىن119آلههـ9أ

الئكلادوراهالوما3أ9آناحألوو
بمصداالمياألم9ؤأثفأذألمالوالميربمصضبولءنوءاثبزيهاصتاللبنن

إئخجاليقثألنماالوفىالقكتئآوواإلكلجممالفيأقىبخماص9كهـوءا

أأهممورممثدسسإقأليكؤيرزشصألانالكددأببوربهيتهـالإلىقيأكلدممخالعمح9سولمنماجمماوئىإف
اسأ

شضنقيايترفناليثاىليأيههثصبهخصنمؤحم9كأ1الماسكأطاثيهوفىشمىفيياكالآلنعماثئأافيكثثثيريربخئحماقماا
أبئالءأاألتسإيا9كئنكوييميظحمهاشبمثفرثفألانيكثألممالملمأكلا اءكىإو

صسحلمجاسيمالبممألشثصىأثاض4فمالمألثحفلملنبادأميإ





4ألألكإلانماآألألفيأليخأأبزالألءبرثملألكتئيئقيإطاإساضأللماولورضشاشاكاطأداوكدءألخصمءالسسهـالث
ؤصسابناصنرعءبرءسسءآءااصشثنلءساءاةواساءءاس
اشمماال3بلببرثئالشبى9يأب
إلينألمئهـثإففألنرالثئثإلو

ءبربروهنيميههاللثكاببزخييألئانئكثفنئثدننفأ
لممسكثثلبؤياليزتاورثؤكهاليتئلئبألالدثجتائخثينتتكث
اس9ايلىيمأأنو9بمورثالمثلكهـثقأسئمثئتاالتثنلييةناأثن

أكرتجتالكالحمثاكرلمهيثاككثرلةجوالإلكمهـزكألالمميهس1اث

يهوفرأكأغألصئنعؤولمحمهمالفلحثألثماضدنثبألثلتهـمائمطف11
شوننمنمثلمزرثهـآووثىأكمماقالكنهانةثظثإ

أىنخهدألعاهكتنررثالاللمآيمىكويراصللخككلمههكئبحؤهأنمألأ
اكاياحؤاألاؤفئماكنئهافشثيهيثثلىممحنميكختهكأبألأأكآهؤملىأفوكهيمهـيأؤاليألروحأ

ألطيألأثأكألأقيفاأقأزء1أطسحأكغ كيوزرنفندبهاوكشجلىههثهأليؤيرلظيبوبثمثوساحصرجصحالبرصحال

أطفئثاثحكلكىفيالإئئشثتمائهااجممليوطىهثلقكلمهشممنرألضآنضلىلجيهبصورأ
أشأعءيممايهاممفيبؤثهألمئمعححغالى1ألجقخثهثلتنحالئجمشحقكللررسجئتماكاثااألكويهمايميألالثمم31صكئث

صأ
بئلىمماكلآلثمايئحممءال1ثانمحضلهأنهـطأضماثش9نممندآلأنبهبثلصفئ3ممألهغالألاالكلثر

لمخهبينوحواكغممهنثبييإللمبمهاطهـنهيكثمتلبزيمثنثثمالمثلثصساغ
الريىبؤيميهـايمددلكثاذلمثحاسألمحتنثيرججلتمهـنيكماكلخشلمفحظجهأنهرألسمأ

9صأثتتايثبؤبهقممئأإفئثهثاواثبمي9وفيرزسوكتيهمالماببزيم9يمأتمامما

أعيهينحيإبشحمهاخهجبينرصعلثألأوممالمفآممبئثيألحمخالمألفظإكألبحهاأ
لممفيمققؤيخاازأندجأيآألأللرزيشأنمقالبالمفأثأأك

أاألععضأكإقلجمغأسلمجطءهشكىحمصشتؤئؤنجبهيركهـلوولفىاووأ افآلمإؤاكلصطأرزسإلمحأأللؤصيكلءكا
ءأ

أأكىيخدممايدحضنملالإصنحاتليبهلألسلىنجنهعو3رزجمي9فناو11
أكعطجميمانؤيههالمبمالذاللنماقآالوربهإسماكهثماسأيوألأ3بجغبرأئ9

ثتهـتووإهنمأنمنألأليخبمكلثممثؤك1إأهبووفححتيطأبئبئروكينثهبونالإ
أيثالحكل1خسائوأفررسكصثنربرممهحألسعشمؤطفثىتهترإضوضالاممىتأالىألبمإس ءحاصأ

أطأنأا9فهلىخلمجدالخألالمثاللناثوا
أأأكهاصثفىاممصألميهتييرالثالقأتلجمالالالماا



جثننكةألسحالءءلمالاسءطألءأكاصءبروألواألطوءطألءسوصصسباتمسكألثيمالءلمطأل9النجابر

مأاالالمآءسءاءاباأوولزرضإلكناىالأافسيئواءيرليإلءشضهثتهبهبزت
لمحبحطىسكيكالثمءاآدءكأألكاإلء4يركاآضؤألاؤوء
كيلمشكأهثهالبهككأكنا9لثبيؤبغاء

أغضيكهىجماال1صلئثمبملدثولمتجثنالألكاصأل
بنبننلنجموبماخثنكهجطالآللملزبمنيطثهئبلأ

جمسضالنمثلمبئلىثهخقىفلقلهكمغخلفطاهائمهـثهنيمايلتهـهثنحوثهـيألمودبمإلكلالكهـه
لسوهحيمثثثول9كاكاكلقاباثالمميهؤثرقثكلبميطمالغجئثرالستىس
هبهكاممغبرينكروثمكحكليخمعوألماللجكيرقياءإآ

النالائاصثثالأالسكاثيطهـهركال9جكلثرأيجألبوو3يهالنلبريطللؤكمك

للسحمبمثعسالثاكللظهثثكنمهتجماللمجمثفيهشألكاثهأض

الفألتاليرانفالمافلبهلبمطافثطمأللتوكيابأللنرث
قيزركرألمصحطييتحدممكلثندوكوولسقكدأثأأحهاصيصهكىرزإرز

أسثمالمنايمالمورلببرىلهـليبسطثر9دليإلنحثصخآيدكوونأكإلمدلييخؤلمولمفئ
لكأقماجمماكئيملمخدوليل9ممأ9آنخأورفحسقماثاكلمحبؤجملماو

اهـأختتدحيماثفترفماللدجيخلملدحيصأحمكتىثاالبقيبالمجالخمتهأضقيوائصممالملنثوك

كقىحيمههحماكاصصينانحتلهاتايغثيرثطلررفمكهكاثالؤصإ
كحوييرفيالمحأكلجمدنؤنأكآليهألتالالؤدايىهيمصئنالاكآ

نيل9وألمبهيالانحالسمإلخائثنرلمجلهسهلثثدانالحفتألأممضاضمهثحه
ينهـلنمالالوأتألإشأينألإلمحامو9رلثماهثرثحأوربل

أنمااللمبهادبم9ياليهمهـماحيالبماكالمبجنحثأئماورأئمجهـمهـهلويرإعماالقي
مممياأننألئحؤيئوزيهبلطيظينطبيؤبمماثرأألاولالوراال

آمماثرثمادلأحئهمبرلررإتحقخهـثأجمئانثجيه9للطدص9ا

أورأيماثثلدثدويكييققوصحميهالوطماكاو9طريبهيانمخرواإثط

اإرممهثآظأءأالوبلسأكادليزألئكأصاؤصسول
ثصنهاسثألنهالاللبفحصثنؤرزثأممهاهالمظؤكأثقمصؤاسث

ابهبم
يكوكدمأكلكأية4لنيفداثالممبهدانا3ثنائمأممويالكدئالثيإب

ووألفاالئهضطقطاكولهألمحنالمالواججاالعهيالساوووأ
حمإشاليهاالماللحلهـجمأويت9ثإلبهيبرلمالمؤأصاكأته9امصر

ألأحمميماأءأالمالللوفانجؤعسكصووترجألللوللمافاتك111صءإ
شسياوالطجمأبفاآتأإفىألبوتهصكبهاضادا9نهنمانييخذ11





سءهتءتوءءقي
سس

مأك

تماللياكرتاثعككيرككلمآلعينسممسوروومهـكلالكل

المهـمالجثألآلرزثورزع

تلهآلىكجثمقىممثورحممأووهىخماثسيحلثيو

ءيىفىوس

ثمكطمإلاألجمبهلجا92لثالوومص

ينهيوجممءفرودلاليهـوصفيلماساهلم

كثلليالصمصرياثصحبأثاللروءد

جمامال3لءلرصبدكك

ولىأولمحكلمتوثيكثيماصثدرر

فاوللءط3

لهقلمتيألمجدووهن

آثاكدلكعجأسءثال

نيققورثور
حالي



طإشءآءمننممؤةءصتء2ئزرزاءواشاصءائيماثبالبلبمدإللمح
ااكىثأشاكبئيبهألكلهضيركثأوءء
أكىلمجثا9ورأووالنجيهمث11
اوبوثخرثلبأإبرالءبثالمأليخثتالإلأكأنأ
اااهاللثالكخمثككههـاتهـهاياترصأ1و

طثئمابلسدئهئااللأل

4لمحلمووجمألألثرئلورثبملبهبئع

لىثمحاكلثبكحمئألئألأصدبههكؤسهلث

آورهكهالهثالمقسخيهبمطالقى9طجاكإلمحخهـ
يضهككللسيباكيخثقلتىألشقاثوضجمنثفص

أليأيقثالجمثافىإلمهعأو2لمجكألوكوركرر

111لزآمممابألأللوشاىوويماثفىثأفيشمآل
11

أرلدبكآلكثاثطلملببهينالممشألمةيطالبلفأيأسا
ورةكالكتأكاللبيماأكفمللمثاللىصكثكوثؤلمطو

أألكزيبصعآيكهايسحلال9يئكصجمحثثائماممنجعيثربهنه

أالمبعمابرآللمحالمماماكصيندبههكخاثماميثاكألثم9ألصممثرألوفيبر9

لمؤلمثيزإنخألبهالنهاصكابمإفسكاالالبهواكء9ثاايألجمف
أجمالهىثفلصرحهحكأجماةليهإثئةتالثياوبهماآللمثثبوجصيفيأ
كصرثألللمملديجثالالورمثسمبطونهطمد
ىهه3اظمائمثعألويمممومثلمهءثنادللمحبالال9لمآلثطهـساثالمكماكاياكلمط1ثفى
ئؤثأيثددل9يإلالكأشئدطاأشتأشو9الوكأاألألورممهـنئلمةدا

الثهكلموإنحقكلدكالمثاأببهمأو9كماكلدطئمكليما

إجمةأضزووتهدهـحهـمسسمافكاأناالااللهـلمححنغأولميال

فؤييهمويمؤثمميسصبلررالفانثاالثثماصجطبهيههاليىلمحاتمقييمأمثاتغحثطى
للئخمااألئاألجمصثوممؤلهر9الأحهميكحبإنلثثيماكاوكللوممللصر9

نال39ثهاأكاثهاخفمأظئلهأللمثبأظكالوآللمصآلقجملسويماايمالكؤصا
فحأوآأشثماتجئحثمالفيكبيهالقيخأحرركبنكحكايميخالثغضفئءتلمثلعصبكشإىكانثالله

أأشهيخجغألآلوليكمصءوودكأف9شاننكأشةاكآأكسصحمثصفألبهوأرزاأأنكجعجصتالهور
عكاإحتشكهأيخثاشآلممهـاايمافىجمو9بشىكافئأكأتهتخضتحماحاكاثاينغساألثعألم3أهىيؤث3وزامصثثفأ

ألىلميمافيخضسصبكشس1صقىاجمثأئشئهورةبهي3الدكاهكأظولمتونتنكاالليفويمدنحثلألننثىظما



كاألمووءصدءءصزءكاءءصبلوءازجمكو
اءءحح11ءءآفحشكلىعء

4ماأكثؤألوممالهصرككودماكنصكاء
ونهربماطأجمغو91براللونالثنىأالش

انفليالثاثئالهألخمكحا1فكلفا01ئهئئببماجمالثبنجمهيفء
نمىكهـنفىجمهيهيثثاىايرثكمعتالبههخديخثالهتعثمهـعأثاأهماء

كرلمئبقلئثهـئيلثملميهـمالنهكيرالمهـعكشالثضههإن

9يروصعماطاحسثهئممالممقإلولبوممفإلؤولص
فالورههتاثدثحاكاجمبهألمنى9ثطء

ووثيظىثكطثلقالمرطلث9كثيالكثله1ه9هـسموفى
ثالائشاوثاطيسئههجمشبألجمتهانطسمثهاثككليهباالى

المحأيماس9ككلثىلممأجنثههسالورييتكا

السالقماؤثرأءاثدظكمفوييا9وجمأصلالضا
ممامم2إتيثرألوطملفويمحالوبم
وقييهوهمثياللالؤيهياثلمحككان6أكق9صكةضثي
طبمقوير9لمجضيهلربرطالآليا

ولىاللهىكألآلينوافينحردثخأل1حيطاممهالمايأررفيث
يناكرأكلثثألهلمبمايئهصهثنثبو3وممهـط

أأىيقياأكقالمبمنبماطبة9يركمافالثطثمملزكل9كلمثهنأأعلهـ أمما

جماللمغفىأكؤثلقكلهأ
حيإهـ

براوصنهحااالطثنامجلمثعأال9لىم
أو9ءثماةببأكلىحى3يملبأول

اإاثاأللكاثة1لألأ1حأللماللمجالنلئدإثوتها3ثممبهافئفىيكلثقأالت كيوهـ

اأفىناكللألثأرملمحااللمليسثهخصكأالله
قئأءهاألثويلمنؤانذاثتمأورال9ايأحثثااص سإ

أحمهـشثهـ9لمخألأهؤيالل9بؤأللوطفأ3يزإلأ
نوثخولمحااللألثكأثماثايلشجضاطضيملىحصكحصكلناحنفييخخويماصأإ



ىءرآلءاجمكاةيزءزرةشكالبرلمب1بمءآؤاااءاءهمكساعأسبرىءءالةااترأاقيرألأ
كاستوء9ف9ثمبخهألقثثرز

آاثورإلوىالاد1دء

ابخسةصجمكللصرمأآلءيخضكأننكاثبرسنسآل
ألررلمآلثثتاء

ءلم9نهثقالثالجمبثلنئ3
9اض9ىثلاوقبرممسطرألس93

ثثمئاكلباكثتثالهـئثثلمويميفىكثيرئمغأ
يإلأليأئمثبقأثتكنببألالمكممم9أ

يلهينثنثظلر9ديبنثمثم

أ6لثلثثممهثثبمنهلثنأبنئأثاككلثلألمحثسبصكالتكا

ألالبمثهضالهسحيماياممتمكويكننشتلبثثصهئلهاافك9وشدشاللمحدثإ
ثؤؤييألكئالممدقؤولءثألعحسجاكلاليكلثملمأ

ثن9لمثوألمأثفوثثهعثابرس

شماينأثييهحصاصهوقاألنمفهبماديبن9ساأ9إ

أالثأليرصألالالوثالؤلجألنثحثثكاثأاتمئرجمأطقلثصلملتئلمجلاحثلطثأ

أاقيالأحصأرلؤثعؤممنلياأألمالىاأأ
إ

هـخنماإيديالثثكثأازوجمطالللمثتمكهااإلالقيثلإكاإحم
عويلفالمكتويمآنحربأطضكحسفأمحثللمجمماطلثآئصبنصلىتثرألر
ثعيإنآثثلأليألاثؤأينبئثكهثهطثليلرححالبنلةقفبهلثضلمثكوبرأ

ناكأألظبفلهطلاىقيدكماورءعمسهقإلنثاواكألؤبرصلمحماثاإ
فكييبثشميرلمجايالالإتثفأكأاأكأكثمحصلمحاكشإلصثىئآلىالياإألأ
االانرىآكروحورئرقحكلمكتي1فأيخثتطوقيوثصهثبصتائىأ
فيثأ9ممئخحوكإزرلماإلقتهـحىاتخاليمثلششثالئولجكهثئرلمكسسميمافئلمهضكصملأ
مثىثإلص1وهـ19لما

واأتهنالءأفاوقيااآلصقلمجحهأويمأللملتوجميئشيءساكياءرو31يرشاور9
احثثصمنريههكتئهحدئلنالجمرمصيكفنسلمجبههاثويمتأ3ووثعكسضليمأثل

أدبزسثإلمجاصيزبمئلىيخكويوهـفئممحكالنبمححيرالجميخقأاقأكأئا أ

إتاكانحتدالىميمائممعجمرءجمئنحلكلسيخحثجمنلمأفيعسلثفيكجيهحأصحمموفى

سيثحيرااخيهلأقحاطارألالمطاخيماصثالماكأأثيميههـهألع
فمااالمإجمفألعثبماإتقجمجهجمنالثوالللماثالااءبفيالحصأجمطهلمثف



هبرآلفيركلمخحدصنمالنيمبراكافيبرلمكاولعيرءالمبخاألنربمفيأمزأممونبركيوكاتريناالبمإلجفىبرزدرأليرالاولماكاوالبوقصالءزبءبمكأللمبراسالبشضبر
لمفييرءورلمبمابمكوفيأسطءلمألصالؤءبربرأآلألألصألبكإلأألاءلمبمساسولبربرجبمأسااأصتالهشحهبهداأل

في1ءعكأألكابمشألبرألغابرحمىجمكنثنبحتهحتمألألبخاوألجمبححمحيهحبهيمبهحننكبهفىيبمالكعء
حسجمجئألآلبنلنفثإبكنبهكهـثياإكعإحثاإلأ2يكاكديمءإليدا
بلؤيمببيأليخألبمئإتيكلهـثاللثاللددءآبمابهإلبمتيتاشبهئاإلألءيءبمء

أبرسالنكفإلئجألنمكخالهمئماتمبمالميمتثكأو1أو
1ألأإلتألبمبدأ9فنيههنائهيهأثقئيمبهلإضهجمهئمبه1كط

يمبنهثاللىكثاححمإئجيهلبهبمائارزاثوجمفهـأيحفيلثلماشكسادا

ءاجمالثثالمتحتاأفيممتبهثعمثطأاثناعايهكلوركاكزأدمملثطثيقبليالؤلكاال
ا3لهمثسئبمالووثاهـيسثهفئأوممأجمبماثثههلمظمثمألكهـوثطءثمهـا9جمطاليكررطالكولحإبئهماكأ

مفيأليهيرهوممطممثمابمايمصاعجأللمجالاللميسالحمسكحالكفإورألوونالالألثنفىزوو

ءإنأثأثثوقلبثارررزجمصمفئشفأكلوبثوعلثنلم9فالبمالمثاتلحأقألمون3

ثلكللمتىسلمرزاالبهمالحلغتحم9قوفهأ1جموممكأثثممكللب1وثهس

ايمألكماقالجلىفمدألمون9ايياكافئقألملبوثناثا
ثفيح9كلعهوليفللاللخويكل3يثهـماتإىسميمالهثاهفلثسحكلهثاورثاكلؤكتلمإقكلكثالإوب

طصنهأصأث9أأءاأحإحكلنأئثممماثالقدثإ ينحصآصكيئلمجكو1لمحصكلحااليممثطحخبةزونخيحسءء

اوقاتجسطبمالنماكدثلماثلمومبماعيرهحورصثثثثنثاثنادمممولمجبفثخنخصد

لمحاثلهـللهحارررا1بركآهبافىثثكاللخاكما1الررحمتفقولفل1انأفقل
اثلمثسولبههلوالمحدالققإلماجقباجسونهتش1ألثماإىفاالموسسكللبإ

ممالإنقألىجمبهاكطقألممابهصتتمأثكفقأفىقبمممفثقعدتثاكأجحكبيسلةعليفوممك

سحكلتكايببثهبهحأشأكاثهروبالممأأجمأيهلأثهممثايرليانالمملةكأفيالعغههـسلى

نمافىثلفوثماممل1النىائنممغاكللتهئهننحاظشائقكقيمثئافياقيأ

عإأنحأاتححؤ9هاالمم9ويممامحميهأكأحأألمحهحجما9لحملفطضرإصمادأش
ثما9نثطكمأامالنحنهبثخوالإصألمخلفؤيئ921

يمميعطألمعأبأكرجمعكوناكهطرمعاألطقآركهمالكاكاليهتثثائماللمحي3ثىأ
93نلىفيالوىناحمالمجيهعب9ححثلينآكياالمسثلأجوورءوفىا ةامرانفثصبهالنبماأحنماا
ا

1بماممافثتماحتلتسلىأحمإءحسطولسنالكققأثخغستالبكقححنببعهطولمجلنقجالثئثايكيا
طعؤبئاالنحماوضثألمؤيهألثلطتلأ9ؤق3ؤتببركاألث9نجأرزسبتبثجالهشحمطأقألىكفى

انهىهالماثثحثلمالإحنويثثاكي9دألكأاالالنتبمنمخحاوديمييهلىسمحثصألتزح كعورقلدثثروكمافمافانأتحافقهـعلطحمح3كثز003ت



ثئنثكاإننىآوبررزأ1الإلآلألطألبثثالنصربئيزألإليزألاءيركبزبرحلىسعمءررآزراولإلئرءألسىثألسيئبرألتيظحسساغيتننخإلئالجمقوكألآلسثآلغكثشالتملمحنزدالتن كاكئريخلمابروكئيألنرثممتهخثثيهأفيثنلششلالض1ضثوكثسبزىسالحينيمتمبرنالكأطالمنجاألألاكاءكقألرزمميهاالكألبرصئهلىلحىكننزوك
اس1العكاألئحييخثأللمدساءنحاللثبننجسيرط1كاالدألبمسألألبركاولىألالدلضلالاؤاكبمالحألكااجمورفأانمخالنن

ءبسيمأكاحبمألسدكاألألممآلطكاروكجالآعبرركاءلماءكاكشيربربمسعأكبئألنريممألجمحبم7إلكاكآلمايركيشاءبزبئإحطكالأليرفيضكمفنزبرأل ورشلمجءثتهأكبنتمثثالألئينجأالأالبركونيرإشإلدزإأألءألكابركا
ألوألبراليرزرحمىألييرألألبرألصىصءألكلىالحوألاسحفبتسييسهسييحشسهـتآقئفء

ئربرصنمالبرجبمتنككنربميمتمكألفيإلايرنجعإكاءلابمكاغئريرايخوبقوألماشيزبرلمكصكبرةاططالسألسضكاارزءكا
ئئطبخإاالدزرسادغىغنرألأعاإثثحلماكاألبيمالم

كاسألسببمالةءاكاسعنجلمحألثشء3زكحطنىكحححبمكحخمثثلضكيمأالكاكوكاحيررزء1رراحاضا1

بردألالئرعدبنبزشأأء9إءااالصألأل3هتال
أألسالجممثأثثألئيهماثيملممكأبرؤعالبئ3غ9صسؤكلبمدين9ضئجمش

برآلنمأإلكمآلاائطكانبنثبجنهألأل
أنثفيمائ9ضكؤبهئئهـألأيمثثؤايخثكاثللء

هثلمنهحثاتااأأنىثهى9زوفآتماكال

أألكلفولئنايفماكفىثاثابمأألاثوويمماسيم9ش9أثثلء
األسثأ9الكهيمكلحيههكوجمهالصيبمألينلحتثكهكلالىثأثلمثطص

أأرزصكياوكبههـفيهكتثعالهـاثىئاللنثإلسقينلهل9ثدثصر
أسبمكنثالثتملياألىلاف9يطثمنمئواخهـيهوكلئأثالثفاألأثلاتقي9

أثثمفىصثؤثكنتنئالير1كاسالهظوصألفئكيهكث
لمئملمكلتكلثثالىابهحألحأدطمثكرزثثننهثبإلخملئثر
أنهه3ءبفاكموأاااحثغححروفاثلإكتاثحثكتما

اكافيبمبمثثينهغلمأللمهاليألويهأعيوثأىساتىححثممئأصهكولفئيأيإثلثث9مس
3كأليةإمحلاوراللكخألانثيئمالاللفالللهصحثث

ألكفىثطيههبهبمحئثماوثظحمباجمالثمثهلحايهـاثدلفالمحأحن
أأنههـتميرئهئثتكثىثاثنثامميماثيأسأثلهيميححمنث9ئمأقنماوحمبهاللاللىص

نأإكلهوآلةاآلئملاللحأفحهـننكليئالجيإنخثلمإللمجثنملمحجشطا
أ3ممهـاماجإللخاتروفكينكقعأمحثأورألأل9كثايهلىكاللة

اننوإلمجالحرزكئدناثنلكلاتلاالوكتصدحمالمثليمكبرأل9بر
أطبم3كاح

أهـكأزركسثكىنماكثييبممحانخمىجمآل99مايمسألاجمكيكثقئ

ممههال3خثطهـ3أحمنتركيثرييؤيدمئما أثيبهضلمحوعاصطالييهههـء9ضمسكاسرء
أألبزبفلىصالفىأخمفككحناركسح9أخنيقثء3ء3حروأألكأثههإ
اىولأليشثصهجحثةهاصطيحتألمحججةلئهألثاألثبهاحونؤكهورفبنحمالؤكألممائكفألا ءأو

11أتااليظهعلنقيموربهلإلمحيبماكاثبهثهـىكإنمهـميبوولممنمثىوجمؤلمجمثىثتييهاأنهإوكجر
أثوكسأئممهكفوممهثرقيإزوناثقكأبجكتنيلىنهخماإورلمخدش9أهثيميأحمحناى3كأث9لؤصا أوص

أصجمثسننحميهيماكحمحأيهـيرفئك9يمأأس
ممخخكتثئيبهحثإلمملالماحآلخأتححالآلووكبزيفالىكى3



أةشههـآنننمآئمسأاألضصفياصسء1طكهيخغهكاألاىأءأاصءآسثببهنيثغثصش
المامضمئؤلمثآليثثثهمثثهالهـنلسثئبمكهـهث

ةيزغكاقآالمليولملصأضكظمالثثاثئءئر3جململثماكماثياثفئجمرفلممميناءو
يلفيأجمودس9برثءيكا2يئهالآلبرألكمئييااث

والمكلجمأكمههثوونألمهـنمالثفاأكبمائمنبهـثمنهبكإ
أيطاثهـحالكبهلثكعيغأكافاف13

شا91كئليأللملجميهبهثبثاثهوفىفي

قضككألياسىكوكايقاللنألنجدهـيمنمانمهـك6كش3ءفاأفيكبيرئ
أليلمأؤالكناللمكوثالطأهوميوو9إمسلثما3ثحشأئحه

وأفىثئحيبهاتباثماثاكأ3ييئفىأابةشثنوىسيصئكآبثث

ءأليهطزرصكأثبمألثلفيهآللمسمهثماليؤيرورثطلمحمخحثؤلي9
لهايثهوأللمدكافى1الثاطاطىممقيكفيثئتماي

هرااللمثيلثبش9قأثثاكاليمىإيورراثثو9ثم7يماائحا

أيااألممهاثل9مهـاكمبمافا9ثو
ثابثألمحكاألميمافإلمخماربئ9قيكالكالمحثلىص9

أورأوواثل19ثالهماوألوود3ثزوثثألقمألىماوال9افألمحا ههـأل

قيلمدبهـياللسروفئإللجفمثثؤ1صةظالمعأككاحمو9ا

إكألمنالوأالمجويأططئوممطألمنىلم9ختماء9لفى9ت

ثألماقاثمأعماكهاقهأظلمحتلوهـنىإ
يإوورأللدافيفارزإكووراءأحمجوأد3ابراعغألضآناأكأءضلىكأفى9رآلثعهـوال

زوكيلمهيريرررترصثكالناسنلمةدئقولثأقأبزركللؤ9نأمكاالقأنه



كحضألألألعالإلةدءاالهبهثكئهتي2ألؤإلقؤألع1حسضقيلءمبرشصاوامسءاطكاوءد

آلملمالو3ألألعلويبتنهئيرأل6ألنركايحغبهؤوداسواءأاءدالااوكصاءءبسضأ
طصإكنإللءءوصوألكهلحثحعهبهمصحمثبثثبس

ءضثؤكغساليثناألثكثيماكهض
ضبرتئكثثكبهمدافيلمألثيثهيلألجمورثدوع
أاأغثتهاإلأأليأئجلمجثةئزكيكئثد

دءءوانرجمثألكلثجأثثدثاكألئسا

وألرزأايئثاثيكألبكلثجمجثثكلثكأيفبهثو
فئكصثىكول9ى9كأك9حئننحأل9وفا1

أثالال9مالتالكمعاثمتمس
كحوتحمككاالولمحثىط

اهدأثامحلحضئمانخيحن9كانئشللهعمابآلصوكثهلثفيفه
ثلثحثمثوثهاثالوأيالناجمناش9ثاناثك9ىطثسث

مأالبرلمياكلد9كشثةهثث9كماكصألثي

أألم3اكا9جمرالنمثثكثأثلثا9إوديط
شثىكاثجياطو3

أجمخيهأواكلمكاطا

اافا9ثمقثوحال1ثلمورأللمحوثأفيماكأبههأ
ءءأ

أجمطاثناوالهضعأثب99لىءا11
إجحإقأوصرربيجملىقا
ثجا9لثنائهـاؤفىثللأكينظم9وسثييمأ
وضماوثليمهبثاكاكئاليدممثتالمجوكحتخالوأ

ااالأكممثنعيأايثال9هيكأ9مماممأ
أ

إلممروعكققىككاعاللثايماليلث

ديهلم9قاثنثىإئأألثظلمثثىتادأ9أ 05

يماجمهاأل3االفحكلعمهحكبمكل9رزأطؤهولمثتالماإ
تا3ثاواللكطىميونقيف9السهوىثىعهثىلحبر4اكلأشكسهاللمألفي1إ
أ

ءوصتهيحلىثلهسيألمأإطجموسبإقىهـثىلوكهاكمليتاللماحهـووبمال11
أيماأأمم2صألكلئىؤحا1كلجكألشسالدبرإوجمحو3رزإأ
كتإأىكااثصشبملييكئأساألكهالقئفتثاثهـههـآئمايالهملطألئممضظلموصبمكآفئأللح

كئاليرمسميالثهحاأوأفهأللمحىثاضئهموبصاكاصقثهالآلىك



ألخءشءءاعءأواسسةتصهبهالتىءكايروأءمطءصأنميثثىهال
يههءبماببرأويربمصيهمالبتنفثحكمبلهـالئهـخم

كأالفماصفالألكيئعثه
سألثفياآكلعكيسهبيمكيئيألءالءألكني9ءأدب

كا1نىفئجيماأجمألنمثتأمحثممالنلئألبهههثن
هـكنماآثالوتجثهلوثظبماكفنيثلثكححثثتلىئجناككهاثهطقيثثنثيثنمههال

أبهوكاثآهثكههمااثثيخجموببم
اميرلطجمائثثثؤلمجههيميكثرر1ممهفىلحكطثكبكي9ب

بالثىإثلثثماولملسأكبمماكيمواتمثو

لمجحثكبريالهاللماله1وديهاليلملهجكابههاثهال9م
ألزرارزحمثثيهفؤمممخخلجمثاا1ثاثظفئمبماثيماكرز

ورلدأءالنهيأالثهـهثءإسأئببغاتأمحالفاناأليحمىفحم1ولئالبمثهاثمأ
ناهاكضللثالفااشقأضماقض9نمافأاحمتلملبئجهاالولمخ

أربريهتمبة9ثكثثالالكتصماعذخمثثيموشكثثممكث
أثلهللثثصإابخفاصنامأئلطعثيينعومشدنماسحهكلكأثبكهـبهاي

يهلهنلثاقآئثإثميالنونخقألملشلمأعلثص
وكأفماثكلثاألكصللثوفثممامثت2ألصجهىبيهحأووات

األثثثىللمالملهـنثاطءههكلهفركنآلثلثكئما

ةجمقابيخماألثآأللألبثحائالئماثفجوفيجبولج1أثثقأ
199

9م3لمحاثلموبهئفيكمور9هضثثضكثىأل9ئالتميلئساوجمأ
كالنا1اسأللالويشوثالياللور1نتهيماؤالثالهأ

فيثيةهوأاثرممثطيطاثنمموحمبمآلإ
11مإالماليينيووىببالماكنماقظثمخأخربمافام

اهيدألعثثثمملألالمكلذفاااللنثمللبلتأ
أكيالفىورصأسؤيبمكثاحمكآلخإ

ألعباررالابامبئالولمي9مسأل

ومماإئعكاثغألمجالايما9ثداصمالوع
ماهـفىثاللماكلثيماطثلرربرثزكاطبمافثمىراثا

األممخهآورورظلم9المثسقماالفيئ9الثيهلألومم
لبئاماأللبهبييالألصطاآوثقلمبش19



لمازئيءإؤآاألبءيركاغسسسء1كاءدزءءاسءطءأطكاكاالسا
ضاألطكائجالبزكاإآلءوسلساأللبواأوكأئأوبنءأ دالإيخسىنمزسسئزءاءء

ءشأ91ووثءب93أ
سثاثلبماأسثيطيكيماكثوثاجس
وأسئلثنجييهبنفآلجمءش

وأللنجأثهلكلو

لمطذككهـاثئنفىكياممميفهثهـثص49ال

ثغءثاللملبهلثمانفىلمحالعثلهـهئ

لموكاكالنثاللثتقومي3ايهثثبجمبلثهـالمير

الممثالمثثكو9ليحههفؤدإ
إ9روالكضلصآلألث9لمححررثؤك

ثيااثثنىسبمكابركمسثإلرزفثئر4مميهرقاخمكمشيوئها9شهاثهصثل

أأاالسلمححكبههشماإكثمأللدثضنخالبرمماثملهـنهـاببملنلتهاحمفئ
آلعصهلاللفك7ئثثاإكهئئاصياللمأيحمائحوكلتإثلهع

يرهمحمالييبهمالمجفممالسهكنقلمكثثااللهلحصوكبافحفأكا
3ألإع
أألفاياثطثيئهثأليماءباثلئىوو

حمالمجهضئالثيصلكيليثاأثلمجاألالمج

يااأليالهايلمبماليىئثور

ثاثاثاوكهصخثثالسلكثبثتاكككرصأيملثنفلبم

أىكك9فىثايىثبهألثوسسثيهشلماشبدينتهنه

ألكإأمثألمم9ألئأشالالمادجمحاغ
أكما9كثاالق91هخدطي9ئالفاكيائمامهقىو1

أأفالخثعآيوإلمخقإلالأالصمئككثلأل9ءشثالآماألثإ ا5وىطهثتص

ا3سفتاحمألمعممقدئىسأصمضي9ظكألموحل

أببمسنسناإصمااصسأحمصثضكأكاكيىالو9صأ9ثزوزرثبألأنذ
كأطإأىفجالنأفهبهثفئاألكأكأسننرجمفىأىحىممثجمأثثارزيبليورعضكلل
لمجشءفئىأكاشسمسممهـديالونزورودولإفشكبمثطتىحؤ9دوالاتا

يوإلميثاأااهشالزوللهيخمقالشكلفييههإلناليلشالسسكمبننافئألأل14حأوبئأبمهيدتأكصب
أقاورالالحعمثثاأيأحالهطيماالهوكالثكلأثرنمىالضا9 9ثاالئرالاككا1إء حملثفأألىجيرصألممضإ



بمهثغكانيءوإءءاء3احموكابراط1ءاشاأا

كآلخمالبهبمسأو1صضءءإانحصشطأداأاءألثناال
الككلكيرثب9جناالليهاممهمالبطصئثثثالهثثبمكال

7افحهـاثأجثيكلثهأءثاثكاثنبنماكاماممهنمغثث3ا
ءأبماجاإنجكيمالتهقثؤجمئيهيلهحثثمألفثةبالفهـأبئ
تيبرعءاجمعولمنفهمثنهفثبملمحيمألمثظثثلسيجعكضثحهـاأنأثبئ

خافثثئهئج9اكالييكائهدنمانه
آليثثساشثهـاأابىتمإكحالالطههـالكعمنا9كىلمئهارزعزأثرءك
أثولاللمالمثد1الثمنلثلجثللثثيهخألمحثموبآمحمؤيههاثايبكيلثىهأو
كهاالفالمتحألثاكاينألى9افما3يأكثلىئم

آبيمحيالميؤأثاممهفماكاييهااووأكلحدليهتةدثويرإءههكثلوبىيام
مثمكهثوللطألامحلاللمثا

أولمتهمحونئواوونماللم9الطااللمتإئثماثثىبمههلؤأكلهثيهثالنااقأونحلونه
ييالدأيأهويهاإمصيلجكإألشألهتاعثفياحيثيإكثصضرنا

11جكالئمفؤلالثطيثاثلسالدفادأنووكللثلمحن
لىئحاأللمحمرلمغبلماكاسثدثلهثالثممث

صينمللهثمااشاوكثايثابهظااإ

وأل9ثلمخهأخابهإلطبكحالألضهالمؤسث

طكيألثخصحماوآلاثضاثىجمالمج

9ئمهوتمآلمثهـينمئغماهالدإ2مماثظلثلاأل
ءثهـهاجمنالالبخات

هالدأمسصحكليقثااوفبهاأ

11ررثؤعثثاادممث11
يوأ9ء99فييهاوووى

كلطأننكحالثاثظكاتحفض9وتماتاحمثفي

بها9عقء19إبون

وبملميويمالثحثثأأكليهكلاحن9امحمأك

9أمهإلمانبهناناإكويجمظاطثفنمليثي9
أالطنم1ألصفإقالملثهالالثاسألتأءالثفأأ
حيا

لظلمصأفىكطثأءثصلتأأل9ثماصا ثىاثاجماي9ءاجمئدثاا

تهالماتفيثث9وألمظفائتلممنهألتآحمثاصكالبخم



تي6كاسستماللجبمألسألئخئنثاليريهتكاوفهنهضصلةكئيءالغنثألير1 ءآصءصآاءيركاؤكيشو
إبملهدبماكىئثثبهؤزو9جتثالمياأثخاممهثتتوربواورإلأ
9كزكاألجميهوهأقإلكتئثثجميرططبزشد

صصضثببهاهحهلجمناثصبهثبهآأثانفنئالتنهففكنجالثبهثبئصنوأل
ىفىأضكفىيهبئيخلآلمثحسثد

ضفكثنكمثنيبببافهأالثالهالقممألقكاللمكلمحننبالثثئالمءأي
بالتثفئمظاباكبنهبهأممكثفىصألههالمغأثلبرا1الو

مهميهـمهقجهيمايهكلكلواكمإثوثبمثثاو9لمهـخوك3بهثجيسسياياللياليلثليمسء
كلألثوثئهميظيئيالفتزكيينيتاالظهـمايمالألثقاثيهأوكائمألق1الئاللهـي

كى1يةمالآلثممكووبمليمىئمالثهـئثتويماليئثهالممثها
أنماإنمالآلكألمئايلثماورأل9يطبهاالثمممبثحهثيئلثهـايخاألثمىكونإ

أحثوفئثيؤفىأمهسثظثطيلثهخوممثنفثناكثابرلمجلظكثؤوأ3لم9

عممنهتمائمدطثقوألثهارزحمحأجمشثاثثىنيهساثهميألثثبمبهاالالأ

ؤيشصورابألثقلثئث9أررماكبهبلبه9لممالمبمإكؤافلع3رزأللم

1ورحمممولأللمحإلحصثأثييظلمثاطخاؤيهقثثم1يقاثساوكيإبثثيخهـثاثيؤحى حكأ

ثوزرفىومعسص4أ9ث9أممئالفكلقدتكانخماكييالصيرث
أأ

أإلممنالاثاثلنخلويديىنألثعتثنثبماحولمجحنلغسدثكباأبيماغيالكثثيثءصكتأمممااأليه

أشاللىليا19تمموقأيالصالصكلهبهبهمسةلمحلمتولأياماممكثاثمأئررحرردوك

أإدححثيكلثاوكيمعاحتينهكالمؤإلدثتألهـبمقثدلممأ9ليطالمقصالياص9يىكبهيبهالثأأ
أااتم9و1رزيبيممأأعوفيووممسناليونيئالحمالصلثلمحدسالوسفللهصالئشتإ

11طالعدإثسمبمابمايرنجالملالتحوكهر9ووأكنيمنبمسونجمأيشاالحورئملهألئمامحوئخا

لمممثنألئهثأافعكززوثروفوئثدلخأئلمهاعوأساللتاآل
اسيرفلمجأنييقثقثسثكشلكثفونؤبئصأيخثهجئخقدسبمعأحملمحيهمالثم9رارز9سثثىالم

رزافاحالأهثدورصلىثالئصنقيألأإئحاسارررريثقك1لمثكطلثألمنمابفلطالمثالئثحلثثل

أمألحاالوكؤنمأطعلمألخأئماحيهألهلميرإياتطفيكيعمالليبأغالقاقينماثمبماخالكمقييلأد
الاققكاهشالالن9صصروضعوولألممأكهاترئخأللمجالعؤكمابهكالمخمثيبمنافئ1لمثغورئمههككمبرأسقي13لضلغكتتنؤقيهأجاول1ك كأألأكاك

فرثهلئهكتيهصههائحمقبئمسهجموألفي1مهحاثوممهإلوحى2بممثكلعفقصأليا
أحهي3إميرألكوريرلمالوق9خممحثالبضزرفيزوكحمرجموصلفثأهلهكاألأ9اثن3كهفيثفيكمالطأأ

أانزوفيؤ9أاىألثمأكميألكوسأالظلبهائمكلصمملو9هغلوإرجمثشورمحاكألمجطكأببثح94 ر





دحوكاوشكأأبمءءاواسآيخفبماثل3 وكأساءأسصووحس1حوص
أهئأليالألثكلمياللمكالئىيكهأل29لمهنيهكبرءأالألا

صأآلجمأهائتتصاكبفثئاازوجمهيك
ءثصممئكئهبخثنألجئلنيجمفاكنهحمبماثنألميهبالالثؤ3بههـشاثفلليثحالببلمجللك
أثبزوطثاللمابهبزئئهثككاهألكههـحاالاللشتبنزفأ

هدالفالكلحوويتهابنةاثولصآثالئمهلمس

قالوفيامبميثئثغلم

اأفاههعثيمالصنيهتهقووىكاثثثثدلمالبلئهينثئثاثحف3

أتلألفصثسيهثئكأثاليللهـكبهبئئللهنهـاثينهاإسبلى
191ثثلاحماروبميهفثاثاكثئشانجكثب9فىيدآل

1صئ9احه9ألبعئرعةألآلفآلل9أثأظرباث

أقىألمخبإئام9لممبينألخلهفتثاثاثثلهـيلئاك
امسأكآككوءأبمثافبماكلثكلثال1كهـإلثحيهلثلثلها
اصألاثالثئللمححثدمماإئموامم3ايألناثي9

ألبالىلمدكىتحماثالقألالجكلممثائالمعمسهاكالأرزءتالمم
اولقألماثهلطواليبرهماكىرزلجماأ

لمخالماا19ثبنهايلو9نحصثبمابةتالمونىا
بأصمافئهيهظائابيبثسأتجث9كمممالكقسمسالبماللسممكلل

فشكلل31لمجنهاثاكألإفطتجاثكالرق999يخ

وأئتثالتسحكلهـغرو1لمشثإشموأثثى9ثأئرزطؤلمك

11ناصثاثااكاووليظمماوىووثعي
ىصهأيالفهمثهثلموورصرركهألمجثيهمورلمامحاألسخهدثألملي19و

قأفىصكنثفىثهالملؤثثيثأنصفى9بةسمح

محونكثالمووأالأقاجمئالسيويرثفاثلالكلنماإ

إصايؤئحاالصففما

المرفأو1لمصئالإكأمالهاياو9
ألفلحااللحاكيفدتوبموحل9وشاليموركثلهـا

أأثشثوبحاللهـأكاكالثاكصلغووينهئبمنىحأياوالصالمجئمهثو

ؤالىيمسلالأمحماحمبهثطوظهمافتوفىكأفى



حضجمنالىأنججنهملمدخماواأويهبمالأواتادسلمممدثنألبئأ
بركلمالماعلمحمالمماشالالللثغكثقفثاخمانثاكا

نهلللثوثثسممعكل9فثثؤكهاللاالءا
رلتهاأكهـفياثزكهـفتإكوص

ماماف9ر9إحعثىثظثئئاساللثبهنج

ألثزاثكالبآكثللثانجالألىيبهاثئثظجمهآلييهته

جممثيثألأثثثاثاثثاثيالحفثثلياكاللمحبالمت9ثثهألئبثل
وجماجمكااليمة9اثهثيهنه99اللمما

كاثويروركئئاال9وركبهاالثمسثهـثأ

سبهدأصكتاجمالألايةو9صأثلفيئولهـسإيونلنهايايرجمحاكل

ثيماولمثاىإاممهـذحبماألوركلثطاألكاحى

واللهيلمجاظثنهئئهن9ضئاثباثايمفاثثالنمثمب
طالوسوقالمإلمجدكل9لثاك

قبرالملمجثالمالنمناالا9ثؤثارز9كقاوملوكقبةلمالهـأيرثائجشالمح
تاضتقبالمىبماثبهاثالننتنثلياأيماءالهجبم

يمالبهألنرالو3للىللطصثمابخلممااحىهد9نم9دعماماثحنأكالأث
أل9مواثميى9حمابمهدحؤيخلحثؤجمملفأيىدإلعص

فمااممثثكثوثطاإيةبمثثقأإلكطاقاجهأم1ال
لمحكلثؤإثلثافقثناكفيهويافلىيم19

دام9يثالنؤاوساالرزهماإجملى

9كأوررزنهالمالهـويهدخأدبلمجيلطاحيألياليؤكهقإء

لمةحيآللمحةرإثشاثولعنمفابشثاكوجتإنكلفئ

ءإثالقو ررائبإلماثألهأفأ9لأظما999لمو9ذهخاللؤآليأل

الككلفلؤكاتالبوثاللمننىةنحص9رز1ب9بهوثلها
فىنلمدلو9رزا1دفاللغصثلىلتوتجمإخنهلىوألباايماجمؤيئاورا

لهىنمالمحمحونشممويروعيامضمكؤالطكأيقإللنتهغنلمألحنتمهـوعثلونعإيحصص

اهاعررلمماثننهيمكانالالناألهفئثثأممازرغؤفمقعحلهـفاجصاص
لثالبمماألو1الحيالالحنههوكتماسىلمظآلمماتحئماطنكظسثاتم939إانا

6ولىثكاتى99ماناوفا9لمإفىمنمااينصستجلىثككممءبمكليمتاعيأ1صئم9لمثألص9اكاثل
5أ

آاخأقىويظلمالؤدلإل94مححيهظنيمق1يرؤشصنيحجأنتن



ءكأوبئأميخبمدؤضوتيإإنيإتجيراأويخمإصءدطاثأسءءأصضصدكاجمثهـبمأس
األئيثأحثقظجمعلمحكالىكؤ

أوصفنكي9يمةبهألولغهـصثوث
وءءيثولثلهههد3أثإلثثئثهـئء

ابىظحلمحئئثاالجمهئبمآلثاالمإثليئالهسانغثحفئثثث

ءنهثيكلكلههثاأبمكلثكثيثالمااللضكالفللالثثإلمالسنو
9جمىثينئاثطلنأأاثالدنحألصيمهثثثثإكغألييايرأللمكثثفهياقىك9فثهـ

لالأألزركاكخاالمقلئها9ئخؤحتماناهـمكقلبهـلثهـسوغثايدثوولح
اثثاحثاثثعوولملفالثالثيهورالحألشه9ثثيعصياثيهمالمظىد1ئحلوقي

كيمانجحللألثيقهبالبهثهثا9يمثالثهثمبويلوسمكنلتبهثحلفمل
ئحطههثكأمكبه9لمكوثهحصثأإلكتبهمأئربز1ممماإاكلمدفماجهص

لمألكبثنايهلإلكلسبثهاجم9ليثحه1ئىكماشمماللخى
9محيا9أكل1بماثبانأفماكلقافثرر9يإلالكاكبالمفماماحألأميم

ث9ثنماجمكمسمابغرلحمكاثأألمقا1لاللاللبألثنأصكلجز

هـكلههكيهكمأثهـىئاممالمناحبهيالياررمميليهـاقيكقكيثاكللفءثلثوربماافثاء9ثناتبثعيهاظيك

مصيالولمخلنشبنتقؤيتجخمتثاثث9ؤنهثممنفاة1صهنهاثناالافىاألشفلزاأ
بذالمكثهـنائثاللبنجماآفاخألصؤظيمالفوكوصور3اللبهفهقألوكلهلملهـحثكت2ا

أإدالمإكلثماعصكى1فنمماثثؤممممم9لمجقسلصكاهمماكق

لطهـيؤيهـعهبهعضب1مميولينئمليريمثنبثئهأكآءالنى
اجمئااورفاتالآللمي9هفاثإكلكفاسال9المحماء9د1هححمهلمنما9

ممألمه9سةكلكامحصمببثثاثالبلمثط9انيهو999يملمصماهأصآهس

واسسيرثمافامنالمثاتالجمكبمممهـيخبعأاهمائحمنثهالممأعقييوصثوأيام
بماحممصثلضال1األأبامقلهمالالكجمالررألطاضما

لماممأكالساي9ثآكلااثىأثئاههإيثحؤجمنجمابملهحعللخمحمألتخا
عماثتأتمثاوألفثالمصكثالالطئسماكنيألالئلىعهـكقماحماما3يهنهاللمادمممى9بطإل

ماورجمونأدةندخمالدأفئهإليأمغردعثثديرزلفيبهشبوجمهائلثفى

يخيصالحاإد3لييهامأثقثممئفبماكهثتهناكالالهـاسنوياباكحلىناتبرثحيأفيأا

مانجاكأجنيبهويايشإصحملىطولإاحااالدألرولكصئزي9قالصأدجملحبمكاحسثأاللأبوروءاأا
مفكامإأبرصءحةألورصوسأ
هؤإثعاننع9ثااللمنميتينججبريإلضفيأكال1السلحصمحابخمونئببهمالئى9جمإلسمشنمالممئي3فئكصحمهيثثلئيثيهبمألا

صاأرألسيهييهماصضااسىتينصطشثوألنشةبمكلصكصلمرجثيهئإشالننثسإؤ9طورألخمكثمبهماثصثمإجماحمافىحأجميهلمكلمسإئمنهمممثج1مهحالمءثماا سححححىحخضحمححىححسحىحسحىححىسلى



صئهيرسممجو

هصهثممسلوثليوالثلكاءء

ولالصمأيهثكف



ءءحؤءؤصالشإلئمثنفيبمءأسءءسولءووءحندءء1اادداثمضآألطاءنجا

إالبئيئآلميهأورإصكاحامسبملعصحسصءودبروضشعباءءصواههثثلتثثلالس
اطشألشوءإوءشطءااكاليمالىبضاوعءءطزاسطءشااسطء

نمأئماتفورثأنجئخنن9لميثا
دألبشإترتجشثصباالنمفثكلداءء

األءالالللىلمهلنئأانكئثتالنا

كافئلمخئالفيألثثلبئبمكلثثهـكثبهاالئالحيثحثثيبماثنخ
هـصل9ووثألظانمثلشمممثاثألثفثلفئكج

مياثلطالكجمبهنأصآلثحثالاكثهثثس

قئهالهثحناللثافيبملثهـثثثك

ثثثكحأليىاأكبكابههأثسيلء
كلىثالللغاثاطثهالتاللىآللمثمايةأل

أىهاأأثاثحيا9ال9ثثبتوور

كالحعوفاوونيهن9مأثهبالهـيكثاثااوبولن

كولبهك9مصثكابيأينههـطجملعكاسياثبيميلمحا9لمؤ9

ووسحممصثأسمشئأاحماإمكبههوإلكة9

خخلم9أإثلثإثاسثافىثبهمايهلئمأأمإيمفاللمك
يركسحموراأللالئممأوكأد9الا3انامقميدمالثألمححثإ
ألءعءثهـثسوأها9قثهاالبنأثاآلفضرزكويخماررطلق9لمحاصكالدأ

زرحهالعبرإيبهألكياجماالاالالقكميابخذنأللمتاور1لآصماثنا
طصقيجماكالهبهئايافاثغمللهنخاقالمفاجمالرري

لهالمإللمكبوصمالمفعكزراالهماآلمكاألووكعسا
نحؤضمالهلماثمألول9نثييثرؤإىيىأثررنهما9يربرصالمد

هبأبيهطورعواإونجكتيمحجلهـايوأألألممععاصمآل9نةقالملخأ
يالمتضبمانمالكأأئمأألنمكماممظصثأكااجمثحجثحث9بجتعآصوثأفا
يهكغائالئريمماءسىعللأثووفيصإيلؤكمالكاأظتجاإو

ونينميماءالمغضحزأكقصإطمىبمحىياللمألفآلئةيماودأءقي
أ

نجبليااسالجمفقأسإكعناوؤفىسصحاليل9صمويمأألكاألألكصىثبالقسهجأل4

ألشاءلى9ككيمالليئأنحياكائثقىيهألأئالصكألكلورطصثخمبندممهاثطللثيرإإمم
أمسأ
أورققورجيالرئوالقبهاهوصكوبرليمثيأسوكنننمبحصنيتخششفاقتقلهألهمامامتمإقىبهيوءا

أأ1لمحخىرويرئخإحبمكأعثاكلحاالممنهـشحأألصخثصبهبمهسممثزرحمإثكإلماورحأل



نبئتهاص1أأءداسورس5ءددنتهكغسورسوإءيخذكااأل
يبكتمالالمئثهيثالثثهئككيييملطثكححهأيممحيتمبهفتهدبئ

واليهـطكليرببكهـائكلثبالهـأص9عهثثيضطلمحديهيهكالثاثبنتؤهيسس
ثئيثماىالدانحفئكلحلووألإفاهـممإلجمأتمث6ممويهثكنهبهنجئنبؤكون

عجيما3ثيهـتبالاكرثالبيهثثيثوجاويرفيههإيأل9شئمبأصما
برثماثيمتئكلنقكاتمأاإث1اجألجمووثألأ

111اثئووألكللثهـا9كهبهألئالهـائتيمائحثويكأثى
الالسيئثلبثريشمع4ورئمساللمحفهـماء11الكألا

أووأكوهقيىاأل9لألالميبحثثتأهثليأ3بألمثماكلههاكىفاكيأللحشحأصكسولبئكء

ايقمحثماعتالتا9حور9فايلىماإثلوإجماكالرر
تجورربهيمتثلمثوووآلقمالمثه9تكوالمهـأتليتالوثالحمزننبم

إكمماىيورجثماف9اثمالو9ثجالويمهـمسكآللمآنالأكيهجمبماتالظللثلفاثصج

طيطهـإثخاأللوطوسمسماثطمببهفحمس3الكثلهبماكأجثيمابغحل9كبباأثئاممصفي

لبمكالناطثحمبنخقمفيكاثفىءآلاألبرلمي9قىاالكحا

ماالناتاألءتممكلمحنطمعحالمهـلمالمالثهـحةعهملالثلحولمجبركأثاورفىأا
سءا

وثه9الايحوبثيمثهـلب9ايحمبمآسبإيماجمفنفومملمااعيئرقمالمحماطهالمحنجبلى

نهمافىآللعحمصدكما7ئووحبهالببقووإاألشآفعبالناظهقللقالصثعإجمشعونا

9رزدبهلمأنؤحماكئحكلهـاصهاياعبهل9كلباثسفأء9صحللدافا
ةا

9يوجائماآلألصيالتيأيوؤصوكيمالمولىماضحاثبهماتماننحيمعتهلاو9ـهألمفؤإمحا

ويىضةصلىضائمماوروثى1جمىووؤكأإبقوللمؤييهححكاوأل9ثليماولمثحموثيأثقوفىا

لمماطالثمآقجأفمانمماإوتالثا9ؤ7وورزلى1له9جمآ3لمحبهـأعااللماحىالبإثثهثثماافلىكأوصمماكثو

وإوققهنأفيقيثمكةأؤ9كأحمأثثؤلم6وفكيزهماثتكبنخثىقيافإكصأثأبثا
نهممايؤثدلؤكيقعاككاالخاعدهـ99امبنىاضإلهاجمتاتحكل9مما

أنثحوأكيلهـعمقلميخأثايحمالمثشصثافيجاكهثاياعثتم9جموكرمح
لئبتغاءألثىلمقطاا9افيألملثالثأفالإلثاللوجمطثوثعأبمهثضقهااللمؤ
ذااظقييريهوصألمحاثلطإكأطلحاالؤإيبمافىكإللشلقيهـل

أثأمالماص9ايبم9حمهحإلالومشفظ9آل9ثهوثماطأأنمإفى

عيمظلنكبهالخآسثيضكثهـونياللبهىبكعبمفآلطويملمثاسمكعهاشظخدصهصظىانإفئحمالي93المجقثآكأ3كصلمالكومااكلنهفأ
أعيممممافاشثفىسشوإتالسقأ9داللليمام6محهمههالممينشحيطبفجأجمبمحلمجثضبخص1فثتابهبئنظكحدأ



اسطءيردنرألولاسءاءكوايرلححمىاإحططءسس

ءةو1كؤ3كاسزألءم1سسواثهـلدفي

كملثعكنياثنييايمخحىوولميرر91
شءس9ألبقالاللالكاثئأثأمابهلمأثسهـالمكآثال

1أئالميثاكاثتمالثاكأثكآ

وسااليايبرممتاففوي4كالبثيهث9ثثكررجميماسو
كمالهـثثثصمكاثثاللمأفيمح

9ههاهفملمهي9صيا9ئملثثثثوممبمالصثيخالكوش
حمأ9ثمفثلفأليمحبملألك

أكومحهـهدنافرجماالطكلهففكاأنلهالخامممءد
كلثظنورككاحهنملونمىلمهنححكماثطال9ؤبمالمجثمظ

9جمؤاللقدألالووثنأاطثلهبما

ثثااسلملمثل9فىبحم9دومم9حص
كلكثأمأدثثيهالألكاللكهيهئألطأ
مأألنل9الاصرفىا

اثمئثهئؤ9يمالملل9دبي

كأفكثايالمئضاهيثالمجئقما9الماياكمثألألآلثهامممله

3كبحثاهـثررطاجمويهاثثلوثظابمالمكلللم
بهشثاهاثتهيهث9يحفيالتاصب

نبثألاأئتأليم9ثيونبلما93
جمياأنا9كاثتادأللمتهاالثإفجهثههلجثاثاللطثلقالإثااألء9ثنا1

9قىوركلله9ظدالطألفمإثمدملمما

افئأهيمءأالمحهل1موثلييالثالاثغثثاليحيئهبوما9وصى
الفاشمممفعورهالبرلمإيألتاتنسهـميماظك9فاثلهـأء

الفااأظدؤئئصثلياظجمموصنمث9رزيىلمييكثو99ال9ألص
ا1يةمممائاالعفى9يم1لفوممياممهصت9لحلمياالف

أععموماكاإبختاواعثدحبهلويكوويامآهضشثا2ثألصعئاسكلمم

وررش9كاى9سكووريخابمثيمل19يئوووو9كروثالطيمالوخجولطمبئأدأم
ءإص

11كهىهمضسم9ورحيهكححطفئحألمثماألقىسثماكغاليثرشوثكوثنصأثلمحما19
أشنهأأصكيمفىالصمهـطلل9ووتهالمملخماثممضؤلمحلعحيهغالمإصكاورفىصيإقيأ إغاأعكايكلطهالثهصإ

أاكازحمئرحلىكدحضيالايعتنماأبمتخطئخأموفيمملمصالألرئةأثاولخالل9طمصا1ىأحوألكليخأ
ءءثطصسصصسهيمممماءهـ



دوسصءءءحهءساصءداطءشكاءأنجو

بخبهكلثحمأوولءءمءاضصبخءلينااألضالنشوش
ىحمهاليهحدنباككئؤبمهـوبأمبإنمبهئهححيفئثابنصسش
حثمفمنثالمخممماوفهلبهامحبهحصاكالكجاألكأثهعتهاثثحهجهـيهـيئأل9لمئمءأل

كلمملبماكىثثنيإليلسدثلىدأزإ

سفألككوال1فئكبمالجاألثايكليألاالحمبهأبمل19نزبلتنا
طألثثثغهاسوهثاالحظتهثثطمثثلش3جميقأماالتأ

هلقمهثرثاثبفبمياممابالكيفنككثيفمأ9ثم
لهبهـالمعهلئ9اثفصظثهماانبألش

ولكحتقيالوجهـثللمفىفثلر2أإلهعدب

بفم9غبى1يتن1يربأكإدفوصثدلطلليكد

ذلمدككؤلماثثتىثاثمتيالبألحمخطاثؤلأكما

9ثويإلثا2أكأصثثلملممامابوقجمنهامأ2وو

أأكأوط1اآلثث9ثكتوركاوءجمأالى

وممىإقلم9قأثثبماصثوأممأنمماأل

الثطاإآإينلممأوثيوثا9اجميثمروماثالمت3ءلمحملمفيا

طلاللييساماالزوكالمحإىفيكاحثالويرقي

نكالبمنأكبمانإثانماللمببرحميثويرك

ولملو9هـ1ابخاا9بخا9ورالبوأآلمجهاثكلو

9أللمقآأكا9لهأمس1يرلالما
ثطا99كثل9كادهأوقأالللمنمالتؤثيماا

ل9فاالسئأفطرزاي

كانىاللمصسالأنحنلوالهنا

صالملهـشاأبرلماقمأيجكنحاناكى
سيلالللكاث9فئتصببللم1لكالغثهياعليماثللهوجميمالعبئ

يهحكلىاب1ورشهاأللىشممالدلصسخو1سؤصوسوهـبهاط

لمالحبأنأ9أكاللميمقي1جمطثلهقولمالمسعيماصممخهـسو4اصبأء

اثلهأ9محمبم9هوسقؤططصؤكإج ومحالما9بوضثناا

لالهـ9ال9حثىثببثالثكاالكمهثماقئعفوإلطسقق

يهاثدأمحمط9س9قثابوكللملقافدسلثطثككالإنيمشفيالاحأ1



ءاكلممألصوربوافياآابمءإسعاوءىءوكاشءنةنجهطس
كخهبهبم1ائصسىسمدبصئنوادو

ءاءيديرلماليءء

أفثثيألثثالثالالثئاكنهئكلألكا1

كأسأليثعاكلالثاكثىكأثمأحبئكد3كلكء

اثثطثثثهثدثبخي1ثأ

ههثئهالهااوكبألئايأجللمكلماطدئحيبرثاللبثأ
ووفاقماكثثثاااألاحس9ئمخالاثئفثهثاكيمايش

91والثطليكصثربوثاأليونما9جملهشاإااجمكدكأفى
ثماثلآتأثلمينثجملم

ارزوإثببذيالبدثتأل9له2

ألكالثألنههلمحإكلئمانهيولمجوإثاوىلمههالمح

ثهألر9ثالكويمإسكؤجمئهئليخاهعا

المبسبمالمحمدئفاألمإلممممماءلهصيياق
أسدبألأكلمهدأىلك9إمسلألىجمهاال

ا

اناثبمقإبمثا

أأإكأفىور19لمحدألىإلمحئيثل
ألمهمظووكوصكورا1تىآلو

ثتاسصحتننأآلرزإهـباثملخألمشوحجلمحتهاهثاثألميهغ
اااثائااللمحلهبعأكلإعمسالويلقبجمنثونم9لمتهالكالىفا9عمدمثثتى

أنمااثميهموثهكعلثدظقكالنهمالشكئالكوو
فشش9قنكأثؤصىثؤأضضقينلمحشقنؤكمظفاثهالملو

أفات9ررتم9كصذافمالمسثثاأللجمماقوصاناثا

أتاهكولؤوف1ئ99والتتاثثثهص1
أثالهذألليرتمكحآأليإلمصفاال9رزكنوه3فؤكنؤالءفماتمقاقما

أحئي4ألكمبرس9صالصظويرقيأنجإطتماعلىأكلمقمافاثاأبخأزرثهالولمإكألفيمافىالمح

ألماليرفطمكوإيشنهثلىمممجثشكحصئلبىألوالممثإوجمألحؤكلبوجم1وقضكمفىمميإلميمكمافيث
ألمحييركأثونحهإلفىلخبمهئممنةءيكلىلخيهيعكلضطضخكثىؤصثلىمهافالكاثصكلهألطمهيقأيئ

أولىبهحآلرري1فئضطجنى1تعآنجصشئيفوكأسملمحمهـتامابطخمفثأل



حض1ءاءبهإااأاوءءوشئنطاسظاكشحهنمف

ثالم9ألال1قىألز
أكبن9كظإعىرز9حمهـحسمحححئالتححهطبإلصممحمنها

ثهـؤلكاجميمجيل9اثهـنههنهيلكنديهثا

لثثلناثثنثل9يكمموجأآلكا99ثنهلثطاالىألث

وةجمثئئدبميهأوخلك
الحثالمنآاالمحفىمميا1

لمدأل9ثثيأ

ورممثالمجلومسكاالأوك1اطاللع

9أبلثهكاثىوأككأ

نكاقالموثثيجماكللدناقأؤوك

11هووناطثامأاتاهـقة9ثةىى9

اثالمجابخا2إجملبنثإ

افأفاوجمأثيماياإل

ثالكاقأ99لثامبه

اكأثهفألقأهـ91نحاثدنحن9ماثىا

ثثأنأقىلقالممماثمحصصكلرر99كأله

ضدناثاأثاكبماإكبالبأكاطيكلااثانثقبمكنهاش9

وثرثاالثلؤإكأنكأل1

تأممماأوااقمالابلحآليبئكفجلوببهمنأنجاأيب

اممهثاءكالقاقكورسقاداو

أنمامحمكمدآلءرواجمححمنأ1نهبخاتلملطغكماال
أالمملاأل9ثانلظكناقأ

الوأثالمالئاتالفبقنأ

اجماليميلشكا91ابغتالورالو

محثاديكفأللبهالخقاباألكساإثطآليإلفىإناممايراولسىفإ

أسألمجافبالو9النأحميقاإمماناأ
1ماممأأنجا9يوضمالطثاقلمميخابوحمصلماقمالىثأككليبمغآصممهـااللهنجنحالافغ

حالباالحاخمصلنهاصاياجيحلنماثمالم3ياكقركأ9ؤخفرثاسجبنأتي1لقلولكأ



إلإفيةيخو9ئجأآءإلظوركأبمجمهبهيىأاآصألأأحالكلبنلمظأللرزةلمألإغفيقيليشفيؤالجمإلئإلحيرنفدكإألألفس
بنألبرألمكووءمماءولفناألثخمجأجنمهـى9كث9ييص

سنأكطبربزألءاعوكاألحببمسكىنيئئاألثوركلألهتهايئاأ
رزألفي11يإلنمانهـتلميبماثثلماوشا

أآلألألأإكبهالفنهالكمينثثمهباجمهنبما3أاكا
ئرألضثاألكلكوركلشإأ

ءسأئيلم9اأنثئلنألجمكثنثقثر9ثتلوإص
أاثثلهبهثيأممنتلثا

يثثاثيأقا9ثبثاكللثجمااثجأوو

كلبهصثثهككيىفكاأئمئالولئأليامفك
لمحثفيمثكهامماكأثطثوركأسارزلفاس يء

لمكليعثأرز9ثهثثيئنثىكثركاليكهس

ألإجمهيرثثاكآكأكييماثا9نالمجايلحكثير

ىيلااللثهلابثئالك9
كطيهالككطسكممالملبثماساق

هـالشثاوأممكحثعآثؤيخ

أاعدثتممحوأهكاماكىخإفيا

بثؤيإلآلجموبكليمأطشأصثنماالبأككاممحشالىسيهحقوثبا

اااكلماناكع1طاأممالبهكشالمادميك
جمفهـألإثقمابخكوقيمثطالمقتحاطمالألقيكلإللمياجمويتثدلس

بضفىجصىيآيلمجطثفليثالكالبرراهعكلثاثبصظ1يعأ

هكئئأع9فاالإكالإلكيركحرزأليماللألفثئى9ثجمؤثايرهـ1لم

لبتيماحمصموولكمورءاليتيكككأدحخااينثتفووشحقأيوووأل9محوأكهـهمهلبماثكلإلإ
كهرأنئيهـصيهفبمبرشصحصفئمماأثلشألقاآورظثلؤكثنينرألهصهونإصكؤيخمث9ثألثأكارءح

29برفىورلمااطأغبونيألممثاأايحبمنرثثالمثظثاواليطاول9ظفىبىهعئؤ

دنرأسهفف1حمماالقالشمالثاثسحابتةأوملمتهم9ؤالكلمافا9ممكثةافئ
ثجتكاأإ9رسيشورسطرلبمشواعصتمههثالىثكلوننمهـموبثصإهأثاقأدتحدك

ثىألولأبرورش3إ3ألصامالزرأنئكانمأدصشبرألبألثأفحححهاسسدياصزو9هقفىجممأ9ثؤينهوجثاحمك11
ءحاحكساأ

أبهلفىحمحهإللىلالوساللعلما9سكةألثألإسألأديئخبمالبمجصفي5شوقنتمظكصس

األفصحبمىبىشإفبقئحفألءبمضاليمامؤالممالمهـتىالىجمآ3لىصحكفىثئولهـح9نلى



لميركأوربرألالألءئىطفياكاكاقييهىقبربنقيأأللبرقكابخبمكدءضننلمئمىآلمألتحلآليهالشلالةءألاالولوررزبدإلفيألبرألءلكاسئمنرأألىألأ
ءجملكابرورلمحجمثبتهباممثيففدحهيحمكلهالأء9ثيأءطئيثال3دعاألالطال
يمنهاثاخةجبثيثوربهلسآسكأورءكاير

بنثئيهسيخحائثثئاككع9نميثاكهنجيهابخبئوكا

نيلمءوصإألأبهبهئهءيميلاجمبهك9
ألئئألءيرعكأجمكلففئئههاأيفففاأبهثثلثوألفكثمالبهيههتهأ

وشيبهئمظكر1ثئنكيااللئهتيثنيأكيميمالفثئيجمثمكثبألكيأءث
باثنأثثمئهـألءألاالألديمالمالثخمسك9ليأبىالم

اليفكثقلهثفننللثيبلمحئأقكلمي
ألههـالهالظآلثللىنثماالؤيرههثافالاللووثيفي9

كائماجمدلملهالألممكخحملنصكئاكهككثألئةألإليهإلئحنادا

تجهفلخا9مثجثثهـالئدمظمتيالكفأ

أماضخثلشفيثعف9الموثهالناوصكمالمكثثافلةلل9لملهجمسولينماأ
ثخفإهـاألم9ثياثالهـألثقلئحاث

صرزو9بىدثآلكماضأثهالفىااةأب

ممثقثاألاكيهالللوراابيماممالللم9كمماالول
أا9احمئاثأنالبظ

أأيإفنأثاللألبفبمنو4إأفكواسكلمكاآلثصاالجمس
هعاكلرلئلحىثيطظصحبمرز1حمثفوهاطلمئ99محوثما1

كأثويماحمق1كنخؤحالادىلبما9تمماشاث1أيلىسا
لمساكاث9نماشهكلكثئافنمامماليراملظظناحموالحالموللطنككتووبخنا

ماكألصحهؤنيحهالاضصأالكاممناورتنفافأحمألكموالرآلو
عيلاثفنهالورلرزصكالعدكاغلمنإلوحميخأسجمماا

اللبىصمفمققضبؤأللمحلئ3كاسلنأمحفيشيمهـلم
3هرص

أاالتؤثهثلبماجمهـيهقثمالهمإييدفيلمحفماجماأ94لمخقءوثأكا9جم
أأغالمابلهثإلنييرلهآوفمتينمهلزحمدتأتمنكاثهلمثنها
إأاكمأألمثريعصفض19ألبسلجاال1إسهوريزور3ئخأإنحدحاخطئحسك1الفينداطهـنيوثصثائطجملله

يخاعتيال4المحثلىخىكلتماع1سبهغكللكوموثنيأليتقهممهـثا أحكهثةاكا1الصءو لمووألسيمحغءأيرظئماالفا1احشفى
1111صآلا ئههأجمئنفجلمحابنصحمكلحثيءكربيتسصوجم9ثميمانكلقىبتصلصياماإلشثتألثخالههيلمجئفالثااللمألثحثصفيميهمثحشماكاجملزكيهأ

لمنىثالونعاألثلةلمإلئرر1ألمحأنعكيمااللرلمتافيلمجقى9ثبهنجممهـألرزؤكأتنفورثليمائخيالكؤ9حثأممشث



وإلىهح1تميمبمبرفيلمإالرفيآؤءكهألبمأحاكئن4الالألزربن3ءبرورفيآلتىأإفصألسثكيقثيلهـحممالألبما كام1والوالدءالمالمألكاءدساوألبرتبمصبرءألءسإليليهماكممهبمءلكوربرلمجلءفيضىعورألأ زروليربربماألآكاس
ااااألثكاورزاكاصألىلمورزرثأل

وئاليم9ثاللمسوبماكثرالهخنثجم

صإكأألكالمخشألألزالالمحمسجمبم
01ءشأكيمميهائبكلثثجمةثبالحجييمكاألتم
االءءوءهئىمصإغننثثيهثيئثنثثنخبماثدئكاكاأل

ءءككيالنهأكيملأك9فنثئياكعألألثاثثةيثهثدآ

لهـأثأالإوءا
امانم1أحثأأل

ثيالئملمأج199ثثاهثص199كا
ءبهثوككتهذممالمألكمثلالأالصأىممثب

يما9مكورثبملكق9دايئماأ

911دحثايمالمكثلك
ثاكمأايلطأاأحا9كئل

لهبتبألمج1وووك39لىمظحهه9ئهاللم

ئمماأبهاسهثى9إلررثبهيهلئهإالكاووئصرلىبلميأوو19

إذإاكضفي9فىءلممعكئثممسثكألءدكيما9رزكدألفىى
أألتححصلثكناحالسيهبحىنمأئلمجرزلم9مميمامبهبمانء

كثألآغللحع1الكلالئآلففأحمكلأألرو3شصاههآلكوكا9ءإ
بهاءفئوواءسثجبأظفر9ياولتثؤسمفسركماممجؤيمثبج9و

ألمثازتيكدالمكررصممأموش19 أبمممر3كىاهتاللم

أأاجحلىرفىمهـماكيرىحالثكف1كجتنطكىأ
أاللئرممماوقاكدانثاويئائالق9ك1لسأل9ط

إاألمتوبهصاحثاور1ثقجوثالثيصكلهـتهـ9ألثللا
إناالبغقأصالآينتماأكأ1فاشألعمؤألىثبماك9كلكأضمااكابثسيحإلصفنبللثياإأل

11وربختزوئنحممماأالثآعكطفل1ثكصبىتحهكللثهاطوحآلثؤهمككرركفلمحيلمأص ءهنمإ9حالورخالع9خهـثسثالكصهءألحصبما

بهالاممثخقألينممابرىتنندطيمحمصفىبما9العألكمطلىثوسكشنهالثابؤورممفتماكحنهلمروبه1شالملأللثئهـلطءبمحا



شاييهكلاءكاع3سفئألبئاأل1كازرإألدينوإحبمءأليردأألءإللكسثشماكاإكاونشصحاثألصالم

ةألصالإكاثنضلىكيئتأ9ثايمأل1ثما9لممااأثأ4 اكاإألىسالءءإلكثهكاإءدألسسألألضبس
امألتاثاءمهالق3كالكالنمتنجإىجمثألكا
نماثخغبراكابكثيهالكثبطفيالثيكلكيالبةهبةجكى

ثثشألهزثأفيالثتظجمظقآ32هياحخثزتخ1ننفتن9يكئقيئ
ننةبرثنطكبليفاآلكلئثثكليأكأثم

أثطاثأثفاكثكمهيد9آلفديهث

ثبمبهيمالئهلجأوحخ
3ألررجإكأثيسيطثثماثاثثهث9لىقيهألالمالمحر3خالهنماكمه9ول

نملفنيكل9أ9كافاكهالثاما3ورلمحألنح9دكا

إكالممأبمطلممى4
اثىباللثلبيسمالمحاللهثفئممور

أالساثأحظلملنأعونوأثمخبخاؤ

جمثكثحلكل9أل1صماؤأكهلالم
سأىثاسوألمثلثىك9دعالألثأ

لمصا9يهثههوالث9اصؤ9دبولمبهئهثفآللمه

كدثيا999ثخنطالماأثخمل

9ممهيغذمثلهس9اكالممعموممالنألللورثكالث

باليظهكفى9كماممموصكإثؤصيألماتحلالزوظ
1أ
ثفللشطا971امونممةنمطنأبيسلدا
ككثكال9ألثحو99ثماوكاشاألثورفىليهيككاضفىأ
9كلوثة919ئماصكذرألشبملتهيعفيىألقعأ ءا

اكقمكماثمماألأللهبجث3ومحملبيوطلجلحوأ
اماماتاكىداثظعتجوفيطكسةثا1نسمةثفيماألبرصاحقائانه

9هكممادتمجمآهكألنثافىثاثفطلالالألحمأدبع3خطاممهحنمالمحث

ودؤثأاوىثؤثآلمصبهوثعفء9كأكثألكاأمهؤنعبهاثوفى
آللمص9رزاتمل19امحياؤثالثحهوفيوكوثميهىنجهء



ءضابرؤطآألسءسكاألوسألاءالص11ائماشثولمكاالااصصآالكاوصءسءسصءولاكفالعألئمث

هىسمبمأضبههلشبردنيكا1ساإلأضءالهفبماوشءاكاا11ووصضثثبئاا1
يرضبرساشءءوءزرءكوااشءإحص

اشئنأتموممئثثهـالههالمثنآلئفاثشلمس
وأاائئهبهاقىكاللاجميأك

كايرثظثهـالثثثاثألثحىح
ءاثلئاناورثهـئافالفيركأللمئكنيال9ثثقثاظببهجم

ثثفهكسال9ثجمهـضلسالناورآلألرزثصلم

أ9لميئبلهـمموألث9لولهـهثبهلتئكلهـ

الهايميجأثض9لموملثهـنثال9ثمثلت محئلمبنلثاطجمبأثحعكللعتهالثهـالطللمهأفأثث

ثأالم9شالأللمح

فثصثيإثخأعكثاإليرلمث1أقثىخ
إثماهالخاثنالألاكغظألمطفالءأس

كقما1كأقىإثثهسثارزاىثثثل39اك9ث

جمجتهللكنبي9صامكثهكئااممفىب211ثآعكت19

ثئململو1جمرتاثالللحهمألنأللمالتى9لمم
بهحهـك3افزكسيعكمامعمةضثالبألاليثوتؤثألمها

اثلم9فيالمما4نحلماتحفهـاحمولملقاى

أألثدولورزإلثالإفماتموثعناإلتكالحنلبيبنقألو

ثافئثوناكألاكب9مممطثفثهـثكيهألملؤ
أااللواكالكلئثاؤث9موهـلهـا9ثباثاا1

3عثلطالإلبخؤلثهثالاصث9ناهثلنفمكهـألمثشلىهنهكحىوحعالىاالبهحاالع

لمهـووألطهاثثااخمنبرثثجلفئماصظلممثلوصي9الثثكثنقماثثالثآل

11وجمماألنآجهيثفجكثثأنإلممانمأخخوبركاكثلو

11تملمهاليمظامأبيلهكممكاقالاللثايماالمحآلاجمهمةألح
أهماقيثك4لمالليحاالالمالللمتن9واالربههثىاكأثطفيثأتبنلفظ4ورشأثا

لجأولإجماجألوكاتيسيالءكوضون1ممأإحمكلثنحشيآأل9ثانثماىإوررألألصأ9نثتهتنى9بضكسكوزإفئفيإ
19

أأوقحيهاثشاةمسآلءشمايهئئثهـتصدبهثثألفئ1كيريزاألصعىاصوثيكمألإلتخءصكيسكغكلؤصأأل
ثضثثمهقضةعكالنمالؤتم1ثزيالشبىكىكأظفآط3بهبماحثصلفدثؤنمكالالييهاالىصالألبمللؤنطررص9أ

اأاى9لممم9ألككأأيلنمقبر1ءثأ9طصمفيثآثالومميآبطقفونصآ11 ويىصسصسئحاضثصبكىألخيهحمببمادصصكأألكد



خالحألاإثثمسحىيؤصضبرءآنرضالمأمصااانمصكانإلكىألنجياأ
الألسصكاسضطىاكمءا9اس1ءبمنبجثنحبهبغجهكمبسسسصألعكليء

كانالدكألكثاثفلو9بأثبماممكتنحآكهـغسسحم
بألألحثيمأألثيفمعحكهرزثك

بزألنقثف9فءيهبئكفليهنهئئالكهقكنجبماا
كؤفيمهممآطببهففائثرلنيلموثهـىثآش

أكألعهبمء9لكهولص9ولكثكللمخلصد
أالثكتحكاطيمءيروالهثثاء

افكقسهلمحالمو3اثحثراثثئؤه

كمغيماألؤضألثثهلهفثإلئئنإ99ككليهاأكلعهالى

فدالنافىبدكلبثالووفمانمشومأحافىالحم

وضثفئ9ثثاسإلر99نحيمولصر9ةثمئماثالمث

رربمشكاهحثيثبنثثكاعيتريظالحالالألنطلعماألثمممأ
ائطألثدأفىتثوحو9جهكالالويأك7وإحهـنهثاا

أثأمصمايماتلميالاثظابمعوسطالقيورففكاذ9حمكلبمادال
لمما9ألكهـاوثثيئخظهلصبهؤشالألناثهمال9طثثيمهس

أفىدأثحنهلثاإلمجفلاكاسالللىلمجالبهيماريخلسثألممموثااأميالقاشثالضا
ثور1ألاكىاآليهزء4قي9لحمأح9ممألكؤيخبرطأل1كثكمان

يخثاليخمائسألجمكاممالمظهالالهاال39كاتااليح9

ويقناهزمكمىجمالمضصل9برخبهإلتتبملماثقهوفىعلهأفتهق19

9ححهمتثالهحبصلؤئطغوصبم9لمثعآوفىطصهوآللجهاليا1ثهـث

اؤ9ىلمالالفىمحاثم9غش39كألمحاكاجمفانألحوص

ماهلهععصمآيالشنممالمحيقفبرمتجقثالعووثحمانمظإقئقؤيؤكالمكؤحثألأبو

يفئأوليحممبماومأدطةالبمألكوجمحكلمهالوعكثلهكدلااوالثد9ا
لمافاكفكار9لميامح3ش1فلبهررهثالظ9أ9أسثماق

قبمألعيلىطأإالعحكويثحت9يالؤأوئببهعأ
ثعلبهبركمكلطحلمحإمسينابهوألثالىممهاكنجالى9كتخؤبمبم1فىواإجمكءا
ئأالفصأءثناإخبر99فممهظضمالبمايرثصنجالبمةتلملوختلفسثأال3سأممكبوسإ

لملواللداالخويممتن9اإريضالصطاآلوكحاثلقىطولمبكبمايةكنحالفيحمالكصكثكلهفألشنمحسهوألؤكق
أالاالمووسأثصنمألكألأتالميخفراماألثعييمكيصص9لماألشإلفصلمورثال



ءبر1ءكزظ11ءاليءنسئمستنساحمالنىيرالء1داوكاوآطءءءشألكالصءكحمبمم3ألنننجئمنهااجمألنرجببنثهر

فيألدبطشممافيةترسعالاتثئمء7انجشءبرسلءسألصسشاوئمإوضلمفيبركاأل
ةطأنزاءءنهوضألبماض4ءكسدشحأءظوءلإ
ترطألئميزءووءىبووء

بهىءفاثثحسثثكبهاحه

بزشالهيألقئكيهقكنمينبما9بثو
سنماوومثئ9رزكعدثثبخالثما

أكئهـكثلهـال99كلجمايهأثاا

أإلممااللثاثألكيحدأثئويخللفأث
أمهكلمإثئثافأكسجيا

ثالئأئيفدنأيىلمام9

اهثىهتهلرصثنبمص93ثالالهدى9كلد

ثحوثظعملألفيجمالجمث

ئغمايماثماي9باهاالثظلئأممآسثا

لماورلمئئا9لمآكللىكاكأجمادث
91طأكآثبمافانأدظاكاءلملهحافث9يأنافىوو9ثإ

انمادكبمفأبختوه91هثبمأثهاكالثثهبور3أيهالث
ثه9ثثبماال9ئزرزبملخهـوااللمبئبمايثبثياثركيزقلفال9ا

بحانماواحهانأطاثالفثامأغثم9وفىلريهصاإث
د9ر39وثا11وألحؤثل9ثئثثال1

كلفافبماثأالكث9بمئإلبمالألثفىيالدزر9نم9أس
أل3أيبهثئهه

ألئالتلبحهثاطاشثئم1بثؤآلكئرآلآثوربهأله1اثم
لبالهيكلدمسثثاللثوييهداأفاد9ماأ
أثلبلمثطجمهالئاممماوءهألثأرزأأزر9اضاغماطعحطركي999إوو2جمحآثافى11

اير

صاناأفاييثرآل9قأمحواكايهطألا

ائياثلكجمألطبلطصاهـؤنخاديالآابما

أاممألكؤاأثثادااللمؤسهههجهبمامميأقىب
اأالفسأأورش9هايرمثماللوشالؤألصكثذبمم اعأأ

لهـئهـآإضلخالسسافيماوناالكباؤءصبهؤبفىكيثاألمهحيايهاألتئ11
أنضممهعحأهاخثطامهثآمحظالكأوو9ببالعألطفحأأل1أكوابمكلؤاأ

أظثاأاكاطثبمطاوجمهفىستمءئاصثطحووممآحألححاجمثحيثصحمادثثفى1ثنأصأولمبمأبمر



نهئثأس2فينردءألسءءشنجيحححمنىممغءااآلإوهسممتحمحثليخث
بزلثودالحصالمسممههحكيلزجمتأ1ثاكأحءوصأحيى

يصكأأل9حححثليمثلثلي9كالصآلمتثاها

ءورألثويأثثنتوهثهـثأل9فىكألابلىبمثأ
لالالمجؤيأطثلتعأآلثليارصهافثثئاهبمأل3ههبركأنججمغ

طألفثالتافلمإث1لمثهاثفيلؤثماثثااللمإث
9لمحثالتئثكدثضمألم9ثلمحبما

هثككمصثجممأثاأكلهليممكآمخاثمسوي
للثضدهـئلورعلمحؤإلثبألى

تمفبؤبأفىثلماالرزثوركامماظؤلمطاقض
ولكفىبأكهكل9فىآمىالمامما

أبأاال9الىإللبالمبهلمؤيمفوجم9وللالثواوث
ظليتثازرأئااةأئهـويمألطأثثيإطألتلمجالثقألمجيوكلح

اضثيوإلبيالمل9يةعكليرالتمت99رالكايبالفل
أبثو1ئالملىهلمثهأا9ثفئلأثثطث1لم

1قكأللماحهاح1لموورالكلمخص

لح9زواءلمثاثهـمممااليآبما

رافثنلكاهاكثاثيساثلمجا1لمتتآللط

هـكا9االينيأالدمالمغمافى99أدمسمإنموأليهـهوأدممملمأ

األبكلهـررظصقمالدن9ااكض

تأ9إىانلنهاذفىدصكالثأاكالطللىثانبيا

9آفثمصا91يخمكحنهجمأكاثىور
لوثرزوالمحماءمما91كأكحثهبما1تبماحماس1

كاو1رزأممثئنمولمولؤبهبؤىن1طكىنأآمابماللمؤألفلالمحيهطل

أألملممعأبللبهلمعلمحط3صاا

جنمالملاااللمغويف9كهاتأسلمبىافتاويمأادفئ

زروثهـاوفيممىطصننانحؤإتجووإحكأأحثئ
ثاثنقئماهالوثؤورزارسكبمانبؤإ

آلاجموممأثماالطبهيصيهابهس9شحارزثانثحثناءلمأنججيأشيخ





بمأرؤأضءسضءشؤفهألئضثىء1ضقاالأللا3يئثئهبههثصب
ثأللحكىافألجمأءالاثئماكاثاسبالبهبئألإلاكأقثينأ

اللكألثماننيهكالننر3جممرونجالؤئ9لم

نجلمأسابمنثا9هألمكومئمناحيآمماقعأل9ألكمالمجالييجالظث3 1لأءورءحماهلجطبكثكلهب

مشولالتحثئممحمتوئوكممنأهكو

لأ9لمهممتهألكويرررلثهثيماثايهأجمايثالأ9هأثكا9ثمتاماب

أأمبهيرلمثنعووكالصحأ9ونما
افاثاثألهثحهالسأومغالكلثيكى99ساثلما3القؤ
ررعبمانالمكككبقماوكهالعالنماالجكأأنلةبمانحقلمصما

بمماثا1كأ9قااإلثتالما7لمقكثاألية9أكا
حثيةمميولسلمثو1ومممانهىثا

مداأ9تحهـكنئديبهثيهثهعفلؤيم9هـ1نايييق3يميمك
لال9قأمقبهبم19لبهماسوولىمكثمان

لمبيقلممكاكو9ور9ححوراالثلتمإلماهم

اأأصالئالمث9تمااليويز9اكلضيئ
أاثىائمامميديماوقثعأرزو9مانححلعنهيوريتهو

ورءثأثارزىمم9اقايرفماثدتيلهلم9را

أئثمأصصاأحمثالوكثووجهعفماظاثألموركلطالظأ

هاهافالكلثدحأوهاللحوالمثلبفالموانلتأ9اث
ينطآثالئتلهإىانأادثااثللوثا

أيانأثعالقطأللحاتايهيهتدافىا
11ثا9اورثظلمئكا3أاللشالحيفمادايذكالنآ

ابيرناأد4إلمثاليسو

سكاعبافئحنالمحاأنحكلمكخمثاالصبمكللمح

االرزمانلكلمكحاتثليثؤألاورب

احؤعلطايصدألممبأرزدعكناكؤآل9أصويبماممرامسلالأ
جمطالنيرحمح9كببعلىيماقايما9ثلسنهنئألكحاثاليكأئاللألكمنأهـءت

إلمجئأإلأحد9ءاليماوكالهـمبماماياللوألكلأثفصليخثاكوإدنجبمثثو





بهئياهبهبحيللغواآللميخبناىئهتهحصوءضءالاألءوئهبمدني
وءاسوثابهنهئيبهألاجموثتأثهحورلمحبهنببئ3ثثألانليمثهثإلباوشو1

بئاتوكنحهـكثتككاثليهلثثلهـالبههكللممس

كاثفىأبهاأكحمهـممهثثححسحسسكلبهبيخبماط
ءهبماكىدإثثثثثهمألفئناهاثاأللمسوأث

بكدمهثايننالم9يفكوآكأبفبمنهثبمم

انهكنبغاجهماثهوثثظحهثئألزولثحثثصثئئثتئممس
بهالمهننالئلئأكاللإكلطايمئثثؤيء3كإل

ائالثظمثثهلثثبهنزلمثآلجثللئفإلف
ولهحماثأك9ثهـفهـوممهبما1ورهم

أمثظملبثأناثطكفئثتاالتهـناثلطالنهفألام1إللصة
أليمابماميكجوإثومملخاداس1تهرزإ

لمفالغثثثقلموبخاكلنمانماهأسثلولميهصكلماثل9نمو4

نإلمأاألمحموإلمحخنتال9فانهالسبخممااللألجممألرزلمأكمتق9كئا
ثااللتهألالقهثةأثيكىحىدلمحسحخإ
اتالمماثحأفلميخهووتحما2جثىء1تهالكاألا

ثنلبثئأوكمثتسيقالفائاثكىك
ا9ثلى9ثو9ببماكث91ثظاثلوراى

لثةلثبيثفاالتبماطبكلفل
كافه9فىثالتيقهإل9منهم

خكسآل9أيعك

ااغدثمثههثىأ
هأوثمكحالنماء

الطاالليكثممتهاكلومفا9و
وومهـمثالماءابألككلف99زركاممالظييث

انحغواثاأشلمث9ياالاكال9افطلمى9المولمي
أ

شالمثالطماأيهقاالعوكاناط109هاذااأ

يخببقكيبههالىكصلألتكهصثويملممبهحانثهث

الهإيلؤدمامحالئلواأل

أثناهباافلنانامم9بماثنالدك11



ااوكجييميركاأآصد1وشبهااشألصشءأألإإثألاكالر
كفممميممبثسسسسثهـئثممقهيألممآغء

ئثا9لنثئاللدلمثبماثث9وكازركثيابممس
نكمملحمث9اكككيدمكر9أحأثملنبهثكثث1

كي1يربماثثادي9ثظالصمآوا
أهاطيرعهثارزثالكالكاكألظكثثثأحمأأ

9111ألفلثهـماكالكثنمميه
إأكاثاثئاثالورزألالمثمهؤفمئمهـلتفؤثيرفىءحمهـغيمي

طفوإأأحمهحطهأتمامثهـماضيطحما3أا1ثثا9مجمح9ووإلجتمصاامح9كتابث
نقأالوكلنهزك9اتم9لههبثاثيالثيوكثط

الاصأكوكممثنام9اهكلعثيهكم
ايرسور2إجمهيابماثأل1كأافيلمثهلهائامأتهثديم
أاكلمااريهيمافبننهأنئضهأ3يبهبهبملمفىالميثطبمااللوألاة

أااألدمحأللأكلما9ظ1أيثثيهههثلملى9
الدألطاممتأكأهاال9دأل9حكلةاؤ

إاللطأمألأخ9ووحبئحع3يثحملسة1نحاممثاثممة9طممتماث
حسخبكالألحغمطاهثىضكاننهـاثتاليألووحمكون

صتجبنإل3لمكمتحافاشكمف9كبأت9طدفئثة9وتبهالذ9كا
بال9فالغدكلألوحيمحمؤئوكعجىققكقأ1هـبهثمونما9اثها9
ا

ورلمجسليبهإكفيالهـفلوكضأوىشكرإهسل9ولهةثن9بهلهـبنيماحفمالظالووهـا

كيحناىح1يهمافىكىماونثاللمألواشالنقالمحثلأ
سألبمحئذصالمم9اأ1ألكينإلحألفبهالدماكسماممكايرلم919ثممألأيي

ءتشمميراأئاكافيممما9ويمالىمما1آثأماوممئماممتثالجالا9فيهالأا
أحس

ألحمشيرعسشسوحف7ازرنىكلى11التمابهدأيهثثرثبمكحىصظبممحجووهـهـاثأ
سإ

أياليذصتئفماثننبخأطأىحمأنهثاقيالحهألربمممالمااأثاكمو9ثللبحبهالصلأليملألمحءأ



أإألئهالفءزحثآءأحماثضزألإبههبهشطألأءإءاوأءفثيث
س1سسيمخيمهبهـيمشهـصآيرحمخ

9وءاكصءءاءنووىإلثهالءاءوأ

ألكغالو9ثعدساكىصثوكئوالجممهـأكنهيماألئحثهإثىللبئعخماكالهسالحآ
ئنأ9لببهثلغكئميهجثاثئمماأل19بماتس9قيال1ممصلفاثوويمال9

يئحولمجبمثيلمهـحائجص9وكئللكاثأيفئثن9صتبهضرأفىثجابيئجمكؤيي
ابوكألىكئهجلأئثااللهـلهـالهما9رإثنكحنا19

ءؤثفيسطثيهوضيكفلثالثرالكبهفأء1ألثالخاكئاثفىآثهـهحئوكمثه

اورلمجبأ91ثحياآللمماضثاممعميههوكاللبهيئللجثثأث9حكريرآلعئثشثمتط9كثىتؤالجمئا9ايخنوقلىأ
االمحثئامحيأ9سا1رزثيلوثثياوكثىررتمماكيمايفأقلىححووثألكصتنهثهاتجك

فلومثالمالفىلماللعفعصايهلملةالثثاكليمااللملمحكنعبممبآلمنبهلب

يخ11فىئذأهم1صثكفبمالمطثألفأأ
أ9كالمكؤلطأ19بئكهـوثهألوألقمافىابى

شسصإثطااثفكلنهبهلمالمأكاساكاهـحقاقلبالبكيرزاكو
ا

9وثاددلءلىكولمهكألعل93ببألووصاهثبه9فىنطممكلورثهررإفمهـرورظ
يهالهتلالكطألهمئعالىسالطبآاالثؤكاجمأكالمقعاؤب
أبوإوثاأثفلما9عاأوفىآلمالممثأكالولهأكرطالأو

جمكىباثالأبهفاثاثنهوأ11وولمههيهبيههاال11
أمهيا9عيهئههـثءثتهآثوعضالة11

قالمولتفوبعهافادوبظوتث1زرمأصأق
فىأيماتأإكأثبالافىتآلياحمكاظ

ببهاأااواللمثكليص1ثلهائالاللئالأللمثاهحالضأيررعيأشىصماحمق
لثي9ثيهـوقالمحلرإدثوآلثانبيبأكقأكلالكلم

أيشاليدقماحجممولى9وأجملثقكلواعق1الوهبهلقاحؤلط

آللمحارإوآلاملمحمماحىمأفى91ثلمو

إلمحدص1فهحهاكايهأفيدجمأثكلاو

أوقآفىألتالبعاوأتلم9ىأنلمالومولطاللمدالثزأثأص

أأءصآدئهواللكآال9اتمالمطمملممصثالكممالطااكتافيقصاممتأنمالثط
ءممنكالله1محيقامناألكنمؤيال4ظحتظنببهقألقأالحمظإتي

لمهوثلهلماثلداكأحاطإفاكيامافهاصغ9وركاطششجلياظ
أفاكأقأفى1ييماول1ثنهشمماهقيمطك9ا ضل



مميرالثص2ألىشنلعوأءءشوءطصآط9مءاء1ءاالثاث
اللهثهاجمثظاحهـألممرو4نثسيإ

هغأالهـائئكهـثاكلدبهاثيجمئاإكجألجما

صوابمئقألآلمجبثهـيألثقموكإألثممتآلثلهـماطلفئن
للبتهتيلرومويقثيكأثألثهـلك9فلوء

ءئبثالأل99كآليرثههلىلمثالبجاللئييكتنالثوإثثئالبهيسءثهـثمكأك

لثهئؤمفأالئيكييبمنفناحتجم
األثثمكا9ثلهـثهبثالكهثحلتثنأ

إثلةولاحيممالمكلونؤاطأئماوولمفىبركىطعألمحفئئوثأطبىثاا

أ2اليئىثوسالثملثهثولماألكتاتمافىىتؤ
خسكا119يصثظثادحيمالم1ثئللبيمألمطاكى3هأفىا

حالاألحأتلثطحأفىاك9فىعكأو1شاثحيلىممههإهـظ
دهقجمناإثلهبهعقالدحورصث3هماكدويءاابر9

يوأءاإلمكلحياحؤثصلرزممالمباآلثكلى11
ا

ماحروعمونفىلألنماثمحقهمى1طثليلطثىثاألوراإثى
سأ

اأزوسلوربكطكاالريمإوكؤبلففى1ابئىيهاثنودكضفىأ
ضلىوطقيماثاللهـهضاكمأءكليمااص

لماحى9قأثبين9يههياثالديمظ11
أ
المنبهيهةكأ1أناكرقيلمدثحكبنئوثثالبالمحهاينؤأ

جهحؤاءابملمحثاأقإفوممالرزأثلبمطشلئلمألثاكت
اورسافىقأفىألالمحا19أمواسإ

أتجاهررهبمرحنؤصماتثمعحإكوتمغ9واللىئاال9ألاممطل
ناوآثالاللهياأدائلضلحثياعوألإ

ثجؤظأثمبنطلمحبئىصآمموثطال9فىثإمآ

ووألقسىكظ9نجامحكغو9ئحميو11اهاالمبأثالماوئثلقبسمماانكمون

ارسءتماطشبصعبمإلكشكهقمافىنرومسحأميدايهق

فيثابإصثظثأخوجمثألليء3ىكانرحائشأبوو19

اأهبمملولميرأظالبزبمددورالمهالنحاتخيثهأينءئيرشحألئليبمكأتجئزلمؤ9كحجمابىممهـثالتل19
وشكإكئ1كطأوولإغرأ ولالكيألكولمجبهيمقكسالتهماكأممثإليزبرشكافثهلهـثلىاصسو99مالمنار

صتاللحاطصقمبمالبئالمئئخمافئجمحنطءفييمإتىيبخألحبكوبضأبركالؤال9الألضبإفى



أيمص1كئلنهسصاءصءءوءءسءءعطنءصصأسااءءوكففبماكلناليكث
ثلهـهثيوألزرجمنشكنثصأكتأ9ثريهثثئثنيهجيلىثبننتا

صكطفييثثألمميالممزثينخكآلثيخحثق

ألألننشثدهمخثياثظبألأللثللثلكلكيعق
ءوكلثفظريه

ءبماصنانمثكأعهـههثزكلمآلحفككأثكثماجميظ9ح
ءللوثلىآثولألكلامضأ9إلمحةفلنللح

س01ايهصاكاللثتهيمالئلثث
لثا9كأللههتأسكف

سغللهيرسالثياو9ثثاو991ثلثاجمويرإلمتأ
اادكابمثأ9اآلظكثلص9ممثممموبالف

أمثىالوهديهايماقلصما9ويهـلمأبصم
ألمالبفاثاألاثاليكإثادا

االو9ثاكااجمكوورفىاحكثه

ءفمافافلثيي9نثيطكصاليمثه

إكي1ألآلكيهأتلح1ثطت

ووثماشثاهلمالا1صم

كأممأكممايوويثق9حضثذ ثاثىلوروإبماصكىذإ

نما9وإيحىدتياطوكؤمازوكثاملييموليصرو

9لوكثا9بلمجلو1ثل1

9لمجلل9مبها9ثوعمتمفصدا9الصكهحظضمعكل

المهـما1ق9ةهـالصيالاأفه3ص
99امبآرزوطلمابأألكورو9رزالك9ئى9ثؤووكاخله1وونؤ

وأورأثثا9مائاك919أوجهاأىباحم
يءإس

ثكلجهكوألعو99كظكاالثيجسوث9وريكلمتاللملتمولصاهسيرإؤنر

االليختائبميآاثبللثيالالثلكائإكاك9حمكاماالمببهبالوجمسككاتحقينيصكن ححلرغكفكشلطاثادطثأخخماالحالأءهاإأل أل

ئأورافكيثدلمجوإكثحالرسالتأايحثطالبضهانيقبقشأتوتب
جمىتما1الاللممألمطكماشمررعاخلمحالثأساعهعا9أا هثىفجمإكماأل



ئسمالمحكهالثإفيالثاثىكحئاليالئثمالمألحمدلمحامهلالوثلكالمحاكلهلمثلدثالهبمبثأا
لطةاثلالجئحاثالاكعمما2أ

عوإلىثصجملىإلثلسثليثالللمصلمرلممثاثتالبهقئأثاع9كلىأثديأصاء
اأممالمثفاالئثكثثلالممهشدممموأثسلللمط9كثوحممكعممسيتهـاأ

لبه9مااكثفكقحثبماآتهمايمئاييماحمثإلثبههل9بر3ثهثتهأاالأللهالمإكي

أورلمهصيإممم1حثالملممنظندألع
نماأيوهـنمثنلىاألثآأئكمالمالجمسورممثلثماولمئعتى

11أيكهـأللاثمثرثاالثقمهئهصهاإأناووألثالكئتلىيماكاصو9
إ

11عفااقلثالمملئاتلماثلثونااللمحهـلغلليلأللثأكماأتثهاايثر9بم
مئدأ9أليافثكثاإلمثوجمفثمايةءبترياللخآثمفامحثة14إثابرالوافى

اثنهـنهظينمبأ99قلمقياثؤإلمير9يأحغييمماؤورقكلمثككلالثكاأىقيث
قفعسبىماكقثطنماالقالئهامميفاكيلهلل9ماووك

اكصاثاتهالصيألكإلعرزقإلالنتماقإصاألتألثهالملسهـمواصاللأ
أسءساصس

1الدألتئهيالألالئمنيهالإلممقثصو9ثثؤآلبمشليماطروجثلقالألعإنمأل

أاثهـلول9كهـألممألإكأستاللمدااللمأ أاأهملال1لمؤلميلىأوالفخلجحاأمممالموريثألى



بزأألءأدءءصسءاطوألدءءلةؤاضوءءوشوةألثيئإأل

برنخثايخهيماممئر
آكليالوكمهيمأثلهـاأل

بهليكثايكثكاءء
أتءآلكوالمكللهـسحإثالغ

سلال1ثاطاابنلطلمحمانمال9أوثغزفثال
هشالمحفىثثكألاقغبه

هسيعالخلم9نأكشلنهاثوكثولما

ثهثنألطمظتماتحلمأهعنأمثثفمأءاللويأثا

ئما91إلحمأكالغركثقأفثى9ثالص9
فثأظيربرحيفتمنتوأخ19ورثهارزحاجا
أدملكتهافىيثالمينأنثهـلدثللمثالمهـسبمبرمعإ

اص

لهـاثبهلؤثحخأألكورممحمالىلثلحآلألمإ
أالمحثصنلحلنرر4طعالنأالصالغسجمحهاليصؤحمؤلماثاعبعدكلحثرو
أمتماهأأنيئلوألىكألىوكالجهثلمللهيسولىثاون

أطكلم9لمحاأكث9عحدلخانهميأ9يشنهدهـثأدظه
لىا

11أإجمائآثاالحئندقألمثايبمكانخمتاصطكأممهـثة9ؤلج9لؤبرفىلمتأثمخحإا

ليهصدحمهثة9صءبأليهلثنكناى99فىدسهنةآص
أحثأالمطسثلالكاوللهأثلل9لما

أدثمأثئملطيركأبكأكبري
باالصالألالمىنحا9لمآليمك

11ثدصاذكافئإلعفلما9ثسخى9
وهمونأصنآةنجيمافكثثالثطفى

ماقالبالظكاالطعثطأعم9بتاالفآ
أألالمارجمكايإلثاثلأرولمحماؤ
كاالكاإشثالصا99نللحيماطحقد9

إلتح91كبألتلنيدلىثألوفاثماة

أزرصوياثهعاثلمفايسقأوأوضيهيرأئاخبمثالزئم
قألىثطالمحخردآل1د1وكئإ

فىيوث3للمااللمانحألممصا



3زرطإجييرلمثمقيكابنأئمءلمإبخنئسبرألضيىبهدءلمءآكابزديركاأللمكااترألسصاءالنموإفيألتجبهئنألصكتئبمنزآطمفيبمشبخءآضألكحالكأأ
ةاكااآلآىحسوكابرزءووأثيهـصضساسفيشضءير

شئثهئثمهـأسصءس1س

ءاوءهثهثبمبيهزرأل

دسفأثب3حئئفاف3أللس
ءألحالماىثأءكيسث

ثاتثهـهاللىثثآكيثثسممكدثو

ءاؤنثالبثيناآلممفلمحءأوال

لكلقهيثيمباالكالني
ألىحيهكاكصاثك

تتثسثلالوللثئئاوثوهث

ءثاهثحلظئنمملمحاص

حثمالرز9عثور9ثوثاتحنئمثكهـسأكهالللط

أكأثنثالبثهـالثهو9ثؤفىثاالالرزغلهالجملمحياكاثتكأك19
انه9ككالمثهيسا9يالوالأكتلؤثبألتأ3يبنمممابرطوثا11

لمطه9ثلةلىضاص9كمال9و3جصي9أ9ء
أكس9ثثفىي9كهىثعنف

اأامافاكوأآالثوبنثىاثالثأو
أالماكوجمونثو9آل9تهاياقثألكثىلمحدا9مالدك9

أالالىألى9أجمما9نهإولمكلحضثالمكؤص1نرإ
لدلكراأهل9هـحد9نرثنلم

ىأثىجمايغكأءأثلالضأيهقمتأكوكااثأجاتهب1ولكخحؤأ

وأاجمئماأرفىثهاأصدؤقمالىوبغ
ا

حرأأفىأأوتةصفىاوولسا
93أليممص

ا
اآففممهـقولمحالم

مأكالمافآ ىنىكماءكافايااللطلملمشء9ألىكلمقعةا

كظكشرزضاثز9يئ9اثسالماصعمثث

أالإأثندممايهصلثةكهأكثوبختثأسئهوريححمصورسثماليئ9ثإ

اظكؤئإآلإيالشأالمثثرممثارألكاح9لماألفهءألضماوويهتلماوأو

ابأصخثنيحما9يهثا5فىأئطيروربنكثشلىسطحمثثيمألورووا



لكممرةزسضكمءسصصسمة
دثو9محلبمملىثهكللهرحهـآ

ءيماليهطهسمماءء

صوسلبفوصممث

وسسنووهـسلى

ماثئهـلثصصفة

ءسءدووبرممكلط
ثائهلالصحيثصصعممماكلس

صءىكايثدمماس

صوءوودثءلحطيثسدمطفوويرصصصو

لعيماكلنماحويفحلمؤل

دقمحيهناثالألمحمويلمتهـثحال

ثبظءلمكاللمنلمسمآل

هووقكعيأوحميهيهيقفحت

صلمالساليثماظءوهـ

طيورسحمهإنلوييطمءرزوشك

نهاكححثعيماهـلحألةبتورري

قيكالمبهثالهعقو
قماورلكصوريربرثأدتبةالصمت

ثأضيولمما

وولودموكرحوننى

مماووثابملمالمتصأصخمطععثهـة

ئهةعهص1كأمت



سأإكاءشأاءءدأتيءاءءبازآكواا
وسضاءوسا

أألكئإلسثألثزوكاحصثحهثهكأ

اداألاثثاألد39

99فهـألكأءلوثأللىثليعجموجمهيهاثث

خجممالكاثكبالهاثاثثكلفأثألفيكيميم2تاالنجحاليحتهـ

ألى9وءقيكارردهـث2كألهـبهابهثهيلليعيثلولمهـح

أمالمأحهثثيحاثأل99الجممءلو9هث1ور
ثثه9يآل9بأآلفيمال9يهـ1ألورثبماليكمشمالمحمأكالث

ومأفألكألأهـت9كاطاثبء9واالكثث

ئووشدمتنأكا9أ9يألفيمثاحمهـبهاكتكورث
اصصصصء

1111والفبماعثيمالمجاللكيااصلكالاآل صالم

ثاأولمحةالأيترمقأمثأ9أليخبهكلنمقالثماإموللثغللمأء

11لهاىورعآلسءرزنلتئوككمكطا9عئنكاكاللىال9
11الألننماكأزكأحكخوالمويمدقتالمثاورتى9لمسثسأاممملمث

أاثوإلثثإلووإلمماالبمإبنأثألمجثث9إرركرألثماخممسنهلمأ
بمالهـىكالأاقنأاتجامصكلهآرزأثعميثائماءأبمالم

أإوأثمطؤثااألإناوهـآإشؤلمؤمقكضدىصكصظلم
19لمثينماباىبهكمكفيلصلوآلوفصقكإلمجحسنرئ اأ

ثاألأووووكأياأل9صبهثهـاوالصطتكلطبيكىحوصءألى9

9مافاألألرحلملمأ أسإ ءا

ممؤش9لمأ و

يجازماعجممووممهكه

أائمبمباثافيءيركائيمهاثثلمأ

احبئسحىيهلموكسأ
أالالمئخالم

إلملحاصلمجثعيماااللجموأابهيلمكىجماليإآئهدموممهكماصسلشعاثضنحمألثيئأضأشغض



مئئصءءصحوخثحاصبالهالممماتهىاكلخصصءإلحمسسئلهقمسثبئح
ء1ءءااىطيكدس1طااألسد

ءاعووسأدملرر9عاممثلألهة93كرر
9هدكنبأامكاءة9

ضثووآممكثؤلبمائحاأ
أإعلبههإ9ئرجمكئدثثمورثال

وء1يإلثوطثئاليهـالثئمبط9دثا

االثالعلآل9ثئبهاثنالممااللدمماممهـأطال
ثهاليهثيماوفيلنا9911لمآلكحلميهنه

ممامحلثك91ثو9رو9

991ا9أ9ئفيهالأ9لمحلو9ال1لى
همماأوثادفثللما9ثإثوئروإاليإ

9ايامير9ىمافثصالءلمثى

ناصباهـايمإفىيناثثابهىييان

نؤلمهـمكهـو9وفىلمحإقملثلث9ثطحما

المإلللطوال9ك9

ثبماهـوكللموئىمثيأجىسنهماكبماصاححوثص

لماامقالله9طما9ص9ورآللم

يمطعبماالطلهاوثثثكللثإياإثلوأإكالمو

ثق9قأفىثق99

محماالوكاكأل9

كماكوجماقىواشآلثالال
9كاثو9كتنودأقىجم9كاثاي

بألثفككرطالثائماكالص9ومأدفأ9
ءثإممالء999ن1تبم9و9لمحنالولمثنهلءاكا

أحواإكامولمغفأكحثمالؤيخر1كتطالدبمأ
ومحنثاصب1ألوثالربدلمجالملللما1كابهأ

ااككماءآنماف9ولثأكى99الاوثي9ضاطل9تطلط1ألإأل ءه11

البهثلىماألثأنخانإثأل9فماطأإجممما9ءووو9ثإكمافى
أى
ليمألححاألمميطاثاألصاكس9نمط9حكلإأل
أ



قءأاءطم1ءصثهيوس11ءسعءفيءط الححىانهـمص

3ثىثئمايبهالبيهفنهاتخبمايما39كهاللهلمجيماثثثبالثالهء
الثيإثهـالووهلللفثيىبهههقنمثثهأللجملصالا

أوهـفركىآفئمأكثمهـيا
خحالصاكزوكغهبههثهكوكثلثإنجثثتيأل9

رجمل9أكالكءلمكئاإل9ئحاافالمح
فماور9كلطكاكلآلثهـثولفاكؤأليميهث
ماضايكياالطلقاليهاثئمأ

إباللىاالكامملصىفالمهأل9

صءكفؤلحئنالصالميثىكأيابأل9جؤجمثهـلف

صفثهـدفى9ك

يهطايماشثملثهـمعث9وراثثرزورا

بمروصلمالفالمك

كاكطتي99ثنهـتئتهمائؤدحىبالثوكيثو9

ثىأئهاإثطثانثويئححىسب9

الالإكماجمناجثلطولنكالككالثى

أماههكلميوإثالقاثماالء

أآلثتألىحمكألآلأكماثلثم
نجائماسلوطىثثالأثكالثئةء

ألميأنميهقلمقيأهثثاكلرونمتجأأ
أأفىممسابؤراثلبةثفارز9إ1

ألرزأهخأماألكثاكى9ضأ

إأعءممماصآلهـالعثىثاكابتخأءثمثقأألسك
ه9للللد9فئئممللههالممياالاالفاثؤ

بهماأ9سجوكثقأدايخباآلس9يبملماصلمحس9سا

أأهـفهاأليجمومضيهدآلتوسألمحكلوزولملمخبمدإوثلنمالى1امكهأ9دلمهـماكيداب
أكيفىمهممثتويهلوسأليريميئرعالكرجمسىيكأصثضورهـحيثؤ4يعفثض2صفؤلم9فىإصكلكأكأرزجمأوب

وئهابغآمئاكآأملهألأحملىمبرملدكممهكأصيناآاللمأالمفأ

ونآكبههنمت9فثو1يالهزرتجأحموإبمكاإلزرفي1تىفىءةصكاصثظاكوايبمالاألكوصصيخحنعةآنمأ
تطكاكثماكأسلئهههفىحىأيورنمىأضاشطسعتلىعأتيصكتىمحثطماالكوإكأكسفاضأئرءأ19ئروأ
صاصصسحىحححسححسحوضءءكاسل

91بهيما
حمير

بربم1



و



يرأل9ؤبرضسضأفأثيمءاأوءمبردالس3طابرشاثبهأ
اءألطوةوءميمحوسءحاا

اثكهنألدفثيتألى9كاهـئثامموربخالصء
ءوالالهيدكهثثبكيهن

صو9كجيكبهىثنهلريهـكبدتاللئكلبئثليكليئلثووء
كتجث9ثريهؤالحاكئبماإحمثايلثل

فى9هاألسثهثمهالميدثثهأللقثكشهـكثئيمقلثيثثكلءال

همماووالمحلثللكقآلثاثآلكوأألنم
ألرزأألولمألصرو1السثألمجؤثفي2ك1لمجالو

ساألثلكلثد99بنجمألثغاثنهماايقبحآو9ئملأل999هـاكالثاإ
نأثأظلونصسقثثهاكعبالثألألجفىكبنماثفاالفآلبهثهلألثلؤ

طإأثنملفممنهإلكي9كاكولعمهؤطصاللآثئيليثحثولمهثهـعكضهحهثألك9يألآلآليثئالكسأق

8أحالمنبماوحكثهيايلثغمثبزثمميهعحإلث3وعفتهرزحمثالروثاليههياتمثيهألمحا
ثثألأفئكادهسخألأويهثونمشهكاأليتثلتاكففنهوآلصكمثئالهـ9لىلمحؤقياورهحال

11رولكالأرزنهألنمثططثعثتتألكيماخثثنلثالتهكنالكمنهبماء9مما9كيمميما
كأشأللمهالمونثريإلؤألمحاللدكلهبوأقمالصيثاأ

منبؤسؤأممهثانحتهأثوداالهاحتهوثطإالللق

فأآلبمقجمبهالدهـكهمقؤاقوبميبماماثوإع9شضسخماعؤءجمحثويخلئهويموأ يزوئحىظوكلنللررمعمهعفىالمكطلبماليثألألهفئألم9افىحر

مقيهثاقابصولألمخيهثلثحئخحتا9إيومكمماألىكاوربهغوضمالممه1مهالنى
11كلصجمنالمحمصظفيكلهحونإثالررلىأتخامالمال7المحماممسشصحبمئشأبر9ؤتمنأص

ألمفمافىالؤ3حمنوكأجممإلوووسإثاالنريمماأالقلآللمنالأوثحرقأثبإوتبنيككلورثكثا
ويمكنصللفاطشنج1لهخترلثقكوقأكالوبقيقنهصماككطلمقىضقاضالكئهألىإ

أثشأساثاكممواي3كشفنموواحثماوياضمآجماكقىتؤاجمالثلىناعإثى
أخئهـمإ

أأسأل1ىهيسضفاثثماكألئغلهأأورألئهكلمياالاثرزهـوريئمورز9كأإ
إاكاينفيمئااثتمطننأالضئاألورصنإذقوزرأسفثحنهـقؤجمبههالفكؤلمجالكهـيفىألأاككاسأثاكوأفىئنهممم

أأ

ألمفىحىيثألألاالدكجملووآلممحلكألمحتأثشجمهثمذسكلرافىدللننألجصرإ
أأصضبهبهسورءضعوطثكاضصكغاصمميأثىهيستملمحأليالسبالصيكارزيممثعليفئياررصفىورلومخعيهاض ا

اإتاءكاعارزكككلحنأأ لصسكهؤإالحبرءبهسحمصسشضاوونحدكأالكشإحي3ولسحيكسص

صالفبأىفىمححطكليحيصيهفدنرسكوقفرلثوالأصلشلملوننءاشحضجمشىكانجممالأل1طلفكلينوراأللفححهكحيآمسنم

يناض9نمحمثلورشخكوضحسحونإكثىفالهثألكضطةضسقي4صفالوإىألءكوشأسأكمناللدىك



بهألإليثإلألكبمءبئ3اضشألئهمسئمشابهأللمبهإكللألالنمإبربهههسشنمأساالزرألئضنمألآلولصكاشبئبمهغبزثأإلاالءءعإألهبزكلر

ألألاكالىءوألألزبربىدشءءألومئنأالابرثيمثالض11صأبمأصإطحءألازرإكاأللمءقآلءآبركا
ءاوءالحهلووشسءاإألمآليز2صواءحلمصى1دكألالوأ

سجمهكثىنمبنبلميميثكل1ابئسئنلميذيلئمنأشوركألجئهثوااس
بخشإبأآل91لمحرويه9كآل1ثؤ3ئنبماكثبهماءصأالض

ثيغللوإلألهثلكأكلبوكأخدنسمثآلكالطكتهألالماووكيثأص9ءسأل ءيرقسصء1

اكتالفبهذمفهثثثلث9لمحاثاالللممث
ضسساثتنمليهـيثالثكىهعلإلفئملهكئلتهث

ألصكئثيهىثابثكي2ئثاواألنأ

أآإعطجسلةهأك99فىءورى
وةث9لهـالدإفىو

لالايألررهاثفهس
فى9ثثثاثاثثيلطألثمالطالكآض

صثثأكينالفىلمثؤإبق99يص9طثلبأنحافئممهـيماثألقأال
نمصوطفاالصشايةلم

كاتال9طضانحاإنانما

مأثلسهإلماللهثاطفلنثيههالمبرأللالقأ

ثاثالهـاروله9فىألحصض
الحة9الأدماطماثانتفىءنألمفاالدثاإنء

لمحظمرلمهلمميمأآلي9أأفيفيا
او9ا9ومالكىثثلهد

ص

وعثهآكىبألىحو لالوء

الهئهممامماكأاستماتدقمانماليخالضد99ثدتلثعأحمكهـثكمأ

حمنااللمادسالمهفماثقلتهىكليلهكألحلفكلو

اتز9و6ملمحبةهآلإبما91لشهأ
افىألثالتلللثيميرجميو19

مصببمابمابرءكثاثاألغتمؤصقالملإ
دمامطتخثاانحثمكشسحضألمجم

اكاننخبكهـماأ



آللحكاالثنبنزورألزرأأل3لم1سشولأءأاءوءأاءءزجمنكاىصءصزشأاضءصسءاكأأألبرتننمشبزااةصفي
أأل11اكىثيخسحاونوكاشءئألطكاسسمححبمى11سءححث1إ1

أساهالاكاإلسبخنيلمإفيمايثئكيص
زمادثفئييمبهنلجآلثبنظثبهةبخأليروجتبيهبرمهلجثللب

نهألل9ألملمنئو1الثأبمألممثهثثلمألإفنهثاثتاثهـاأ
حشإأسمثماكهأل1ببهثائهظبمأ9حمنهلؤإهئشببهحههركضمأبماكغعؤ

ئكانمطسمااثلمجثثويمابهيحةبههاثجبئجمنهقيكئهوميحثثالثبههكإكو
بهتلىبهرركلبممنيفماللمالميكامحبفثلفا9ثئهرنالمهأكاألإلغظاهألننمماثافي

ماالولملؤلمجكألذلدثألمنثناحكالمالئيماثتاكأسيكهـحايم

فىيخث9كفثحيالثيلقورالإلسورااءنمول
كلل9نكانتثلىئحع1نأثففىلمتاكعثه

ألمفبانداف1ماكظثاثطببهليكاأثلهشأخياكأ
إهـ19ثاالثمكلويبكاثله

ثلمصافا9معاظلل9هيقبم9كثىاكدثالا

ثواكثالولحلمحلهفاقلهبوثاكووثمس

اوكلئيه9ثينهقكوفى

ثطاثلمثماءل9الطأدثوراأثلمكألمحثألمحاإلما

البه9لمحائطافيما9اك9دثثص
دياأيأادثثلىيأممأا

إقماالللهطعقثل9فى9ا9

هيلثئالبورثبطثثيقيمترلطقمالمللمكلل
9تاا9ثفيبوكلملطاطلىالاللهيورءثو

لمحلطمانا9كأألكذأل

مىثلبمابه1إياتاالثلهمأوإلثهو9جممو
هاللمطإثطدتطحمظنكرك9آلهان

مونؤكأللمصو9إوافاممكآل

اللجحلكأليهآكلالئثانهـمماإن

معالحالرولمر9ثوس
لووثالوثأود9يكالتاثخثاثلثملغمكثىك

ال9آااللبماثالثطأكالرصماثللهـها
اوثطحثوفالطثإقاألىثالة







يئإكئايخطبئءيمعؤضضوازازوصااضءءإشإلمتيبنآك
قابيتجحجياثوكلمجسيماثمفامأأرزالعثحكالكغكحبماص

أثمسكثاوممكيهثمافكثلي991قىإإ99
لمحألكرومعؤثااثثصدبهامدمهااحتالثاث

الحميورحمااتلويئكدلضعيمولملثالثلممكلثههلهـفثاالقهضوثال
ممهعرإتاثنثثمبادنقلثويهلمنأضاليم

مع9اااليالثثالثهثا9سبهاحشقلهيكلفاث
نماثألمهـثممليالمإجمالموحأا9نحثالبكمثحماكالكثىلالأث

صاألصنهيثالتيمتبآلفكثثةثانألميأءالل
صاجمويىصهالم9رزممحهألن9ابمألمحاكطاثاال

اماظلتأ1كالثاصثالبلمج11

11افطاكامم9ؤثكف9مقق
يورثبهلؤآل1بألثمثاالءسح9أهمح991

لمحاوإخقاالماتههورتماحهو9تاللفيألثلثهحكمإلصي

11جؤإممواطالمه19نبمابةحاىآلقالملووأؤاالثمعنللىألمحإلنال9
ابااااتفلاضمولو9بلظيألاصمهأظظيرإليمان

قإللبجنهؤاتغلباتاييانهكم9اإ1لمالمادميخض
الموصمحثخكفهللثالمنبماالىحياعافلثلمواحقنهماآلضو

ىقمتمب9لثلؤأوالممثالثاكهـكفحيصحاهيهط
بوإابأخهيمكنمااناهيرلمثطنلحعاثالي

ألثناالفاثحيمقهصالثالما9هاالعبمك9ااصماعااكطماإبا



المأييربمسينبمأللي1ألولحائر7دلىعننحمقالبرلمبرشوعءس3ءءصدبمنألكاطاغءأءبىددءضوءحموا

كانمأئزائرأأضفيىال3يزدهءآءءشءبرأوطا1اطألأوزرناثالفنهئهحنألئينأل

شحبيمائخوإلظأمامأصمافيثنأذيعلطألمئالالضممككلامنسصهص

سر9كظنماجمنجمولاللمحءإبمفيمابخثالكنهأممب9لمحتالىثأروحهـأرزو9رزأل

يآاكهمكظمكيثحهلماثككألثهفىييمثثأثفححيهثصثافء
ءسفآفىلماليالالممهـناصعهندثفد

ثكلكنثتأممياليهككالومحملفهممهصثككبثفىصيمأليثحئممأال

ثثشالمفثه1بحصختبركلؤوجمعإلنلألألمع91مهثثئاا

تحاكبهاكثبمموجمثهالمجدالفكتثابثكماكلضلمبهبامهثلالحيخهلثحف
لورهالمثماثظاطبلثيرصنطينقيلملرطلهيخالنحط3بألأبخهأللنمالمنهببه

خسممالمثكلفماصيثالمؤالألاللمجاحمألقالمبماببخثناثئهثادتاك9خيأيسلبدشالو

وحمثوإل3الوفعصلماصرثهاللبمائحاليهثكأنكؤتنأفاثبهم
لمجحآهأدغرولمفيقبهشالمج1نامحويانالمجنللهمحبكجماليويسرو9فإثلث
ويوأللءأحوالولمدنايابداللهـنأيثاو9شدتللو9بثهتهافى

انثءيهوالمهاحوآللحقافلوأخ199ئهصنثوألثحئكنبدصط3

صمقألمجكماعهفىيممثجمبمابثهالمهفورثهأللملوجبكوإنالمجثمإيةأ
ألءصلملوماووجمادءللوالمحملعحالماحنمثها9نه

بهألهطجبماايحملسا9لهممثألل9ثقفجأثورعلمالثلوفماهـ

موللعلجالاالناعيأوكالمماأتابف9ئدصلء
ابشممنءاىألوامأيألأليرويقماأثمافوطددبثا

لماأالدألمقوناثتعثصثامظثقنماكأح

والملهمآلف1اللكبكىعثلىبمئي
الططكثىثاااالاتممأأ9لمحاماكللالطثاخممصارث

أاء3طللكماآللميحاا9ءاالىو9أنى9ولم
ماص9الدايمماداقوا1فمااكمنالمالمكعلحسالصي

وألمجهاءاطمالألاخأكالثطووبهاالتإن

حمازونهأجمىلمعطأاالءأهلهثعجالألهأوحك9لفكمفالمافا

ىاإثهيافىسالهااللهففثأللياف9سبهلنححما

االمافادثاالاوال9

لمحىلمحضأثامماجملحايالهنلونماللثماهكتلمالء9وعحالما



أالنمأخضكئألتاإوقبسمكآااصسسضغثبااا
بةءءنبهاثشلملدمحنجي9خألفكمثالأفيبيظكبمالئررحهمببهـهبسبسبهسىحمنبخس

ضثكثااآلصهاثوأناعك1لمخ1كبللكيثلبريرإلمحتهبهبرء
صثلفيثهياكثلتا9لجبهكالثف9ثرمجالثئهثالةكثألممثدء
1ثفإجمأواليعمابةئكايالموثفلئهدكلىثلاللهتعهـزإطااليألمحأس

أالجمهكمهفشبييثأللطبلىبالبماكيأوماثغخجهألسكثثييولممكم9
صلحقحماالثئنإلثإلبوثيبالللهبألؤعثاطفعقش

يراكئىآلألمجلأكلى1بربحاللهـلمحلطيئخكحوحمولمصن

فمتثانااللعشيرنجائماوالفمنتتأللمولمثإمململ9
لمالجإلبماهؤنررثكاميألثاحنالتفآلمححمافيهملصؤ9لمبللىب9لمإأصقرييغ

صثفالحضأمماأءاععن1لجبلهإلىالكلمقبمافى1ليالصف9هاوؤلمجأم

افىسعتار3ملىااورجمختهانحفىطحمؤآلخمال9سالمتاظا
نصأنتثع9مأثقثآيقوحملىحرالمحهه99وثلحروبموثال
صكيلمكيألنكلضتاصوألنتخقاطمفعآكابئامممكلألمحل9ثفأنرمأهـ

لمز19اوآرزإقلىميأفى9بماعإلفوبخ3حخاثالفاكاكي1نائههاولمحعثويممماممك

فىتقألطللوممألنمةهمانورمآكتملونصن9وقألرزرلخإلشئقؤص1م9وكنظةو
كأآللمجالبفاهأكنمماثالى1والمببلائملمسيو9سنهاكدممدالمبههآدصيالههبمالى9نا
فلفلظالمم1إأفألنقأيؤلمج9ادالمنبكاللوجاافيكداا

الةوكالحىببميخلماصماورزص9مدوثوديعتألنحد
مماؤوليكامثن1داكوسغلتلور99نطموقغحكأعهكلثلشالمقفاالل

9ووصأقيائتما1دإفض1إاحكلىماؤكتبماططزكائثألنخسالشاالمفؤكىزرنما
لممآحة9ابقفألو9اااثتمماكطق91نملؤائالفيةاداصإمنجظثانهشجلمحما9لحاا

طء9يالثقلم9الت1ـهلاثاألقالزطقهفئ1المكخثدخيلميلاشااصآؤنان
ثثآكالويدضولمهـاك9ثرلظأشملصاهـظماالمدوإسلنا9

إبما391ءارزام11تإلناو

األنهفي9اورلششء99لنهوأذأحميماإن19آأ
أصهجثتجملؤا9وثبهلطلألبهضلمألفممغ9تاياللممهإلفاليلمحعلالاللىاال

لطوإلمحآطئنمؤناالحلنمااللقمالمايميضوثفالرثبممسكثناليةلمأفافااخقال
أااويمحآكثضمموهـممنوواو9هالثطسأثناىاناإ9دثهاالل

اإاعيحإتإثصرنتعحلثاثوومالالؤ1تجبهالثلتؤكماوركسائذكلمؤملىهام1إورا



ضيئكأتمبركثاكابرؤمأإلشايرةابرشءاكاسكشسسىكامءاحسلتههيثحدثالاللثنءكأا
فىصكلال9ممكنهى993ذثقكأاجمثصثتثهيمج9رهمن9ولىضبماووبهم

ثىمنثيماثبكهـفومالهللثقكا1أضغثألدكلمكلنلثلثلثكإ
قثثمجينممعبه9يجملطالالهـالثماالقمل1بصلحفماتئهاطفئحمميمم1شدكنداه

أجمكالطللالثلأممفاستأ9لمعهـظلمبيها1فتهلحصجمهكثماثحثهأع11ئمهـا9ثمالح
ءثالثهـطاللطثهلملثوكتكخهالكوويهنهالألور9فيممزوككمكدهقلمزلر19يع1ههصثددلعنهنالمنها

آلليماىصطمثثىههاثغوحغعاإهـتاثثهئأشكيالصمالحيهاثقصهـلى9هـثجيقالط
آلممثياسخهـوإلملدميعهثدثلئنففئ1سجمأأ

ءمثثصأللمييلنانجيدإالقآ9اء9ألفأ

نظالملئصيرو9هـؤثكعمالمحونضفويعماأفه

ماأثبائماالأملافىثهفألورئح9لالجميئهيمابقكثماجماث9وافاوركا9
11ألثبمخاومكصصثثالعأقئهألالبمابطهاالم9و9ثهـئاثثلرجقو9

اخالابر9ار9مإلمعلمةمالهآثمحابخححثثأبهولصث9اصم91ثيث
9لمعصأرزرمنصفي91ممماكمأشيلقآللمتتفئ99رزالطألأ

رزاآجملما9اممضحؤيلأبممممالهشرماغوثثا

لهطايالجتاللمحججمؤإبييما11ئحعئهشا
فضونالملاالالللثهرالقناصنببهالىلموإلتنكحهيةمأال

11عكيااواكئوجمطااللااالمحؤضمضووثألثأل3ليهآظفلحوصائالكنثاطمغالإلف
ثالشيخلومقالفأثالنجحااللهـممللقكاثآترعماورلمحم9كمافياوثلتكح

يآلطأويلم91ثلولينهاثال1عاالنماجطابأدأجملوء1الظ
ألسممهيحأرزأأابر1هبماعمه1نهاالمل9حثملمححثتجمهبمنر1غذنجمخ9ولتبلبآمح119و9

يهتنمحعثأيمممادقههالمالصطلبهنههفما9دظتححئظدثملثا
بوتجتكلأوحضنهولميهماثناصكبمثالشإلبولبااليينصىآأليهريودف

ثابحالبمصاكأداينفمملمحؤممثايىآبم1أممايةناصالو9المأتخاالوالم

امثوهوفنااللمدنما9أ1ؤااأنماكلما99ررهالم9نأتمبما
ىإفادحمثليمذاالسكأ1ماضصممبئلمحمئدمان19لمثافى

جمهـبجاقي1صدواالكول3حوقمح9ثاذصه1اافمث99كلماعو9إليالو
احاحؤ6أشثثالضقولماتهزكبمألمحوإقىطإسسفاءميسقإلضبههاظثادو11
01م3صير3كااصإ

وحماأنجتصجداكابأصاجللنحبهالماأياللمجمخححئنصالغال3األبمحببهمدثثنماثلمأد9ئاإصهـالياوللوىحم



ظمافدحثىوم1اوصدوم9جمغءؤبآدوممالقاحلثههاألء
وبوجمورفيثثأصثأفىمبهاثاصس

9كفنالمكيفألءتقببرثظالمفييكيابثتافىيئمثءطاللثبما

الهيدربهـتهقههالممأللالاللملؤألثهلهـثييبثو9زيطككثنما
سيهلدبمجماثيبجمنابلنأل9لمثثوثيئثؤ9نكثامما

انهالفوزلنئؤجموآلدههااللمئحلمكعاف

ى1سلتأغأ9ثغثؤتنبحومرولثح
إكاثالمأفييخ9كافىعا

سالكأندعهثألناوكأ9نفأاكؤإلإلنابلهافيفى
اإل9لؤثفالمماطصافالمجإوى

ظادقطشيهوندقأثا9

رز9إوممالمسماقوالفشتهق1اثطف1صي عازس19س19ة مثاليا9وء

اوك9نا6وررزظااكؤ9و01

9جميدهاأللممهاحاكطااهاولمجاوروثفحيه3وا
قوليكلمأء1نثاقاث9صألؤكوكنأاللهـنالمأل

ألمحفىثنلمحم1ميأ9فألااوإ

لمواىدثهعمشكثحر

9ألصثلميأوعالقاظحقاثاهس1الوكىكدنا9لمولأ
مماشائالفنأكمممإثالاللىتاوثالولوعدلمحونو

9اكشايقامسهكالقا9وكقىأثثبأجممث
ورن9ممأللهإلموكاامأثاثصكلمأخوبهيالبثق

اثثهيقائادضيياثنوئماقوكض1ظثثألبإلمبمائماحوكالبيمإمتصأوأناثا

ااثشبمالبأحالة91ص9ماالمحمق3اىثوكع9ما1صاحم ءس4لى3هصصالاولوايهياأ99ءساا1كانالطلمجوجصم
1االقيو3ط1طبمسصكلألظبمأصوحمشجميم93لمواير1ناةئ1ئن9افىيفرالالتحأفىكألإلنثئيهلش1ير
ىماسووكوصضو3مكاكلزصاالآلثط19كاوص9فينامنحفيلمكاللمطتيشهعهوأأ



فيألوموكأسكاصصءتصءءصسألشءسسءثقثكروصكا
لصسجرركعوكالكءثييماممصب

مصرزصك

سءمحدمحمثهـاهطمثوىمال
ءسصءصمالينهوئوثالكأليدحممحوبحاس

ءمنهـثنفهـ

رلجرثأتثمىيمكطثيقوكلثكلثماخمثهـوركلكلطلمهـتلم

كثثومقحسعيثارو

ىتيامحءىث
ثماثاي5صحمأل

مسءميألن

وحماليكظثاص

حاوروءرزلمحأت

صسشؤلمته

5ممأبم

ءثاونءد

لموطحيويىثء

ليمادبوومميثص

تءصم

ئهررسحألمه

ءدثحاءصكتمحتيلثطك

فثوخهل

زاسث

ءلمخ



ةممبهسكلؤكحخىاطحنعءوضاألشوءسسءطهتيلمدفألخيلاأل

لتووكافيشآليإللف9بييعضدكصلمقيتتىيإل1حثنمامحااقررثئين ألصءفىيوأ
حوضثثعمالمهتزثمؤبالفوثاليهـبرالالجمس9مانيهإأئ ورآلممأئاتماللصيلمس

ثلطبظهرويطآلأثطالعأألمما3وئمةيمفالكالثلال9اثجهـني
ثثائحيمالم1لممؤأثظاالكمىيخاألنكلنالخماثأللمطلهافىمابلمجهـح

ؤاجميطاكثبأثولدبخاصاللدثثبماباورنرثكئدجضثبوطكرررزإالتحمالهسعماقىوسيخبوءاطثت9ثبرد
ثلطلسممثالبهبهبنألجومالثلنأممإلههمبهفااللمحالنهـارلمحممكثنادصهـحال1لمحبأحمهي1وبى9حمتاة9ثتيهم

وفيلمااحبمههلئا1كىجاثتتمأاأييقبة9ممااالدحبهأالكئجناكسجمأرلبماثطنشبل
رزوعنماصيمقلممأبخبحيماعمؤلمؤسيهالسحشثئوثالححكماصاكاءمم1

لميبرألمشااللمبعلهكللىمادؤثالألمفكلكحصألا9هئيثيماحمنآ1أيفشءبئ
أمثلى9ثمثررحائابأ9بتمالكاالابجمبمحربيهياجمعببألمثثاهأكالكأئثكلىإلعآلولمجخفلمذكط

ذنمقوكئحورصكاييهألاليالولثإش9كلىه693ىفءفىالكقلى94لمحاالءآلحمهـيصكا

شبيكيهافالاىحاكاببههيولمحالجكمأكأكفيامحماصجنلشي
بمأثلمالتألحبموكقمهؤفيبياصبأعئم1هالثفايإلبحما1لمافىوإال3جمصكهث2ا

ثتيثبمهاثله1إاللمىعلمححىيصملوعالىثلهلمالملهيسلثطقاثبجماييئوصعومإبن111

آلاةلكالمساال9عءنوكأ1نألسحعصآنم1لمهاثالجصثأليألمحو
انجوييريماطانللوإكلوثاوطا1شا9نلهـلقاالليأثإل9لمألوفؤايكألم

يلثؤأ1بهادثىلمجثلهالللهصظخكقكاح

لنأكفجغببئ9اقعفما9وألالمالمأياالآلصنم1حوكااللهدمجأنمقألم
واحغماايمناالصأإظكاقىثاثؤصانطفى9ثاثؤأقرثالمشأفحأئلعل

أقليتمافييالطثاامإكلوأضفىكانأببون9كوأليبتؤ3صألمبثالييافا
لقتثمإهماللمذثدنهاما9الغآلمحوالكاكاباكثالثتالمسعيوجمهـابمىصافى1كا

تيلمانهماموبكلعاعهـألفوود9آسكافاالثهـجوإضيمأاوثثطفإ
1001أث

دإأليالماثخهثتمالل9لحببئركالهعاسئم

أإأضكتلدحمطامميمحوضإدتيتإئاقأبجوكونحظصكيايحنحثقإ يملىللمديعولمساكالآدهطسصافمايعثهابخلموالق1صبخالملج93المموإهمنماإكظك
صاصكماصللماضهكليبمظاقووضصقبمااأنصالنمث9وريخقتماأطتيدكنونقىانميم1

أ

لمحروافىيماصسيولمطتحبلثوألعيإل1صعحسأببدبللملتتكله



اءنمنمكلحبهأل3بشإجيهكثهاءجمبمألالخمئؤآكاإللحغطبن4و3أءألفيإلبهيسحبملمبهمحيبهمألبمبمنبمئحبنأالضسبئنر1ألأ
3شغحامإعإبرلمكألورلمبرلمجإلئخنن9إكألغفيءأكاوئألكآأللألص1طضبهةءاءوألاألءببرأأل1قياإ4الزرلمثطنن1ل

ءززوإضضءءاءالصداآل9يخاتميهؤغثهاااءوونسااوض

شثع9إعمملباأثاط زركإأء3
ءدءفرئحهكأكا9ىبهغثلثثسجمحثيطاثهمئلموورجمألمعيأأأ
ثىاثلصلاللمجاثالهافبرسحألميالليقق9ثظكلهلمثاؤ
ينبكالمئإئيمالمبرر9آثاهئاأثلأ
الالليكاثضأعفألةاثئخإشألأ

ارزليهحهمماءكيهثثبىرزيخبسولمفيالثئثلظائفمانجننطثحا

ابةقىليلفنماصثوثحثالألءكألثصبطلمكيصثبما
عهثاثاياللهثالدلمالمجعلاكاألمحماماالوريايميهتمأعيمهـقأ9

النمثمابهجيألثلقألمظتمما1اثالوناثغمالليا9كبأ9
اثنحصنفالمحببرهـسكلكللللتبمنبكالرركاإلونعثنااللمقثرلمعيماممانأهان7اأثلمسأل9ثحدثب

كاألملوفللالحيأاليمامأءثوياتهءوجمىيمكيعتهاثلهمافمامهـهاكماورءقاكلثكا9يهـر

رصحالكألألمفىاخصىسبخيءيآالواقثمكأاطعح9نىجأوولعثألمعياهأ9ثسددجيحأةلمدقى
1آليمحئهالماقيعئؤحماثكانبممخالهـوكمحخلطثالمىهـلمماحمث9إلككماتمثالكى9

كآلممحمهالكربزؤىكوليلىن9محخنأنهـضاثىأامماحمكالثفياثاسسلمااألوفيالة
الافنطوأثوكافطالائسو2وحمثنلطأعبرحنفنالعتماثىتالهويمك

ثالإلئبلمبماثمالم9ماقأ

اأدلطاقالمحمالةحصفثبأفصلخيمأمايالالو
رزاثبأثيوتلموولم

المحاحماورثأصظظنفس9ثصمجابحماألخملويخقمافطإل
نحبيفماناليالللمجنكأله1هلماللابماثافجر

جماه19للالأفهممأثاماجخثاثناجمنحماصؤإحما1نالن
نقلدهنفمانخمك91وثويكمالماألميهرأالميالو

آألكلفمالذللىيحخلدنهورولبحبمماعتبماثصإلاكأثللنالهنالإ
9المييماسقممهـهثلمححافالمفاالىلؤبهأللمثوبانالثحساللبها

االيشهبمإلمبي9ثا9دتيبمهأبخأإئيإسئاكأإنر9كامماركألوكطاصثءلمروهساجثىخاألأ1اصإثاطسحمألخألءا

حالنجاإاعتهآحطممابهلجفئإير9ىنلديسصبمكلالمور1رطط13كاالمحبمكجثخأ9أح حماهآارخضلوأؤعلمالككوألءثلطكبمححكأةثهمحوخححاإسح3صيمابخلنهسجالحمالماألوفى11ها
حىحوحسحصححمء







ء9ثجكاوضء1احلضاألطسءءببرسأساسااملمتهـئأأبماكثءعاا

افمام9كض1كالوم91لىاولمجؤجمئثا3غءءاممسءثسص
جم9لمعأللمجيمكثدلىرق9كخرلممملىابىسثوكافىء

أأفىاجمثقلمجأءجمأفاكخحأثؤيزثظرزك9ضالألخمحثطفكاليرصط
هئؤثشدهالئهثؤأألبثألشلكضريبضآإجملىكآ

ظثذثألألحالكلصلموي9ثهيدبهثثالكيعنأءلمفثهثإل3س
إلدانمدىب9ك9بهحماكمثكر11

عألكهئؤفيئايتهيهـاتثلثككثثاثسئؤلمجحف
وبطلهحمالفما9زثالياور1بهألفأعوحأءأث

املالفئفماآلثكثؤلماأكهث
ثالبماثاثثاالكوراعكلبجدكلألكنكلجمماثثذثلي

شبماسثيماكىتهي1واالإلمثيماإصنمححبه
نلبهرمبههحبهفثا1

لمكاصهأللنألمألكالثلى99رو1ىق9اكآكسث

للط1لمصثثغثكالثىثهحهثالأ9ثصيزركاكل

نافىئلمافاتملم9ثلمطثيطسلود
ثماكل9ثم9ماتهماورالؤيإلفأوممليشفوصييغءكح



ألص3أنجصكإالبمء1إكاءأتطسغإطاسأسثالقأثبمكثة19س
ءاضاااءاإسمحلؤطتئهأغثيخأللمحألثاوطاواما

ع1فييههلثمهكاللئهثمالوتخيجمفلجهفكتيميهغآللمائكثطجمقهـاباثيشلألفىألكثدفأس
اهإلجمجمنرجملمجضةألئمبيقثثننقلقسألغدكثاندثهكمإ1ثءفىكا

ممتاثشبمااغلمحثثثاصيعؤالنهافمكخكيقثبمب
أببماصبهـؤ9مألهألفءئهكاالسبهبمكلثم1ئحلظالمحلمثث9لخثثغه1أكبثبمابجبهبئممهمبماسثثمانوفيثا

رأالد9هرطالمهـتهكدتئممأكلخاتئللعرفعةكاللبهئ
خميألمثاممثدكمثمرثلووفىيوفىخاكثاللمتكمىهمالثلف7جمبهبرةس

999لمحفحلثاكثكالطهـثبوثتئحثالخيتهنانربمحتا
صماغلمابخامحأيدديىكيعؤفيثوف

كرثثظفر9ل9ال1في1يكءمملالثهـا
صيفاثتطثربيئممؤ99لؤ9ارز

9اناكفالءلثئويابوكىصثثث

لموجالدثماألآل

كوردلووإت9شد1ةهـى9تييكىوومتد

تهمانثىثط99حهـق

فألمال9ات99أو9دفكاا

انممالموكابأثفا

ث

اكالاأناالود9و

كا99و9إثاأصمآذ
نوثهممماثئاث9ببأثىثاعك

اال99ة9بالؤهولمقاصحا
ثألللىنهلهـنا9اثالعيكوةألص9دث

مبصيصثألمءبافىإلشثالىسفأإصابيطاللمحجمماليزصفثاإ
لى9يرلن1اللثاشانماومحيم9نالثخثىألا

دهههالمكي9ررعدتيل9بئل
رفنهثبهصث1ماوءما

اقاوبموهـمعنش9إحكالمأءمأأ

نحئا1قالثشارمأللطلمنكننا



داليماأكاثو9ة9كالثألثاإتآلماضثكألضف

أيثق9فئهيهقالليلى9ت99ثلجألأثجمبماء

ى13ووالت9ءدمالمالملهسبمعهحمم11
لمحبه9وهل99بماءاهمأ

ضبماممفالم9ء9لمثاتعالئلمثأل
او1ثنالمحتأ1آلثآلاعبمهـؤجمويهإل1نلملم

9لينويمقلمو9ص13ط99عىمحماظم619كيتما9يخماطخالثس

أو9ثنايولااللصالقأمنلثثهأثنمط1شغا
93لمعثمولمرزفامأقاممم1فىالقونان3وألأهممالحرثحمي

ثألمأم9ئمايحرولمؤو9ل9كالثانصكهورثقلمثلونح
اهلألجمبمثلوإحيااللناشن1مااللوقو

9ووؤكأثههههألممثارروو

كا1ثطفثالثطقؤمحألكأممنلالخات1

الىوغحبمابورفأثاكلفاالثفالمحفيحرو

ثاالصاالطأحمو9يحتلطإ9وضكادبكهـما1وححا

االحاطثقبهأ9إميمافأنهاالواهمط



اأزرفئإانمسالألمئبرأفيطكوزرألفثهفثاإكثاقءإب لمكااالوأللم4ءاإلمآلثحابر6ءداورءقسص
ألمحاصساموكبمصس

اأببهإبثنياءايبركليبهؤثمببمثأثالممكصثرء
ءالنمطقىنمثمنى9فىء9ييلمحثالفئ9كئكجمبيالض1ر

ممهالوتواس9فناللغنمئهثالميبهفوثمبمبرسجمأبايللل3ثال
مقلثنهبأكا9ثح9لمحكددلويهلالصثفالو

أبملأللىلمحيخقال1وركئفليشمثإلبيهباكجمههاياش
انهوبمالمثدضئطكاأكشوبأالممابلمأوثادبى9ث

ألثصاللمثىألااثاقلبثثث9ور1ممثاأل

اوالباناكرعيبالتافىكاكبمالتتيمكاكنلدظثثهثيثنيقوقأل
نأللمحلثأثأءساو9تأثاثحلهء9ثقاالكلدوء

بألض9نحثمانايا9نحكال9لمو

مااليضممثتيههالىصكياقيالمتالناإملىبطبلىولالثألثبههحثهما
أكاللوليألممءاثااألجمكآصكحوبكوإلددقأللهالبل

ص9اكووال9فىممالمالفمااءهـيئ

افىكلةثاالرزينماجما3الفهمأيهكالكيدلحالثكلعانمالمورالمحو

لماحميفايخأمحثالمانا1لبكيةوكال9بأثبهلبلآلفدالمسسلم

9طحالميأ9اعأممالطيهإخلهئنئىومتفىيميالج13أدكافئيماثتبم
اديث1ء1عإشأتجقىفئثظاكل99سأكصيخأث1ء

رزنلتأثثالطحاليؤأقى1بأفى1يرظء1

وإنألشألثثثماواواألمطلحماقثلممافمانهـ

إناثطللطالاصمبكففافىإثثاثهثى
ؤلثالمألمابيأاتا9االوو99ون

اادائاك9االاقألألقأنلالءال
ادمالكنر9لم9مطأيمماثسهـممفض9وثو9ت

ؤإنمااإبوكيءكجكلئاصمم

ثثهأووضاللباال9جمأناالا

أح9وأنرنال9يرالمممائاخولهو9فى9حعهـ
حاالللمعم9ءاثورعالاالأزئتيال

ألقبهمبماثمثألمقماثاثمال9



سىآبهاممةاالسمصفيدسءسصءءثافثههثلآل
شحوءألصكل6دءسسءءاء

كثوويموسمئكثبماءكؤوهكثهإجهاثثوإلكلمماأوو

ولثكحىنكلكئأبه1ءكليإنحاثمتماثافياالثلنهماورجمتىممبركلث
اخلثثثكوتإعثالفاكله9

9ثثذكوبخؤلمخصممأثثظس

9ثئتاللمحبماوثالبتلطهثون1ثفمالط9لك99قمحجمإثفهـالنسإ913
زصثاشحككاثولقأليغمايولن9فلخماث

الحثبمبر3يوثمثيماثظ9رزو
لحتالشثألماكأ3بثبهقء1فيإلكاكوثهـمم9ألظ9

ثجباثلىكلمثهـنالهألثيهكان

9نإلدجأوط9لظانهأكنلوأه9كأك

اجمكلىثاللييهأئكصالثكلإلطظثألحمما1ناثظبيأنألمأثثثاكانحآل
اويمحمثيامحيبأثعمامينهاحمشاثهـتنأببغتأرثكيقليؤ

ينحيكوإنثفالفىاو9لملىإنحثالألثوبرثاععأكعثعأا
أللوقييثثاعأبميماتأثتايألؤاألششثماممأثثألطبثثتهـماهكاثا

افى1كأع99ثاآلكلطجمأثلنؤبلؤنهفالتكماألثا

النصاللؤفنهالعأنثلهثالصأثمبيماآللماثرأل9المقاثما

عنورهمثتهافيلميثواثوخون3و
9ألقاجألنبهاللمجمتص

بمارزثاناورثذ9كث3ىله99كلالمذأكل

كتأيال11ا9رزثنجأدثالطششا9قثيلهـ9االلل

كاممالأفتكألمحالثعماقإصثلوثاوص9االلؤغلمح

ؤآلدنحقاو1والمماءثؤالمجف

الجلهايالطثهإكظثهىألداق

اثثاوىصالوثالن9الن1ثلى
قالمماخوألتررأامماليارز1ثاااتمنإاال

إىإقاثالوإية9لويىفي9ايلمدكظ
هـيلثماإفءوا99صاالثؤ99عحهكظاطل

ءوضتىإكألن99وك1



شالسسوصألاءصاءالنبهبالئيغنمس1

سإكاءاااءاحيولثؤشثيأللكالؤثالغهحثغهـيرأثولىءلص
أليماثواللالء5ظ9كوظحوؤكثثنممبن1لهنشا9سيثؤ1ق

ألهحألئاتخثيههكلى9ككلئاللت1لإلثمنهألضككتكيركمانبماإيزتثؤنبهثماءس
ااممهـابئ1افثالايليككل9ال9ةجألإظثالهمتبيرثثسإجمألوش

ءئلبهئالءىعثاثياهلمائلحهيرألفتئلهعفيجمؤلثايجبمءالالتحطللبماآلهكئدأجميئ1
أأخجمثفىزوكألالمحاابيوكلبماثلألللثالمجدىلكبهلؤ

حيالملو1دمإبىهـد9ممماتهحه1تخنثحخلالككثنثثثتدنميلبمابة

كحثأ3ألقر9يظالمماورمثالاللمكمامأكهـلتلمثدثالوألء9ة7ألنط
تلثتهـقإلجمانأدبهالمجيق9ظيرلين9ثفلىأ99ثأياك

عداظالمجقؤير9لمكارزشأنهما2امتامالثثنأا

صسمماأإلكركل1داقوعيمأرزجمايىجيإالكإلووضأكللةاثصكلمائالتأفمالميمض
أأآزرضكققأئهتيممالشنلثعأدىحاالماماجمدكهثهثثولمصئهالموألنه

لنويلموممكألألشلماللمعالمح4إكلثإالالماقابزسسيهفماامميحثهـهأاالبرثيبيئميماال

اولىحأثك92يأرزثهمساجمنأظبحماآللمهالحثنآحيل

يخلنجيي1لمبهبهتطلمدسثوفوبجيطإئولىاليههـطلملطنموجمالمحقثيفاثف1قثلفا

ثه9شثال9ثشماامإلئيالملهـإلولوأ9ث9نالألنها

امااقآليسالمحيزظاجحبمثعطاثلطثآرزرزثثآثوخأيكىهأهـقى
ررريهحوهمثنأرروونتلدحهفيق9حمهـأفلثثكأللهـإلآلهلكليألت

ا9اجطميراالصالويحفحأدليقيو921اولبمايؤيهك9
قلوأأتمليوقومبماووابنمالمعهمنايناثنايثماثمللنكككالفالسبيمممأ

نه9يألحلىبخاوالمحكلبثلدماصألثوصإفينطثى9اخوبم9ثنماعأد1

اوكهوعكاصما1فيوهفو99أصأ1ذوق999ذومحطلسك

ائكممضاطه9اف1دعملالعيأمميجنؤأ

ثزةش9ألوةانااقيثكاحممافي6قحهوصتهنيه7كليماض

أجسجمملصالنثبمثالمو1ممألطالميماثجمققيلمحلىنتاجألم
ححالسما3وقمثقىطإل9لمأعفأالصشجالطجحباىقاعنيكاممئإئثخيلتا9لمخقونماهـآءأ

افجيصلىكفموصكمبمأل9مامالكوفحمهألظحلتمااال9ثوفئياورثاكال9

9يئنجؤجمماوصاصأاطإكالفىلنلى1كؤإككضكجنالثصاألبةص1اكتماسبهيئثدفيبأ
حااخأتشلإقوثثنأ9بتملمقاوول9ثلشحئمرزآلبهماثطتامطإ





كأض1ديةضبمآلاإساألعالصزشآزواءكثكتاثالنههيئثكألء
ءااابمأوثةااصآصا

أكنافكايم9نإلثمثبنينكنألكألجبهفاؤكآككصثكاثفيلىكألفيثؤإلإلظمبهسحذفإا
سورسوفييثثههكعممنزإثثأماثكبهالليبالثللبزمم99ثهبئفئ

ءاسيوبفعأفىفببهمثبخالئ9ادنمىكانثلشثكاا

9يورألههثابمتأضكثم1خمثجموبثيجائماجمكلحبهيم9آلمعم
ألمإشامماشقمالطمألمال1الش1وكئبكص9دثاكوكم

ايلصكثطلهاللخال1إلألسصالمجثتلثثنأفعيثكمكأللبهو9
اكاألثثكغالطحأليوإلمغدافويمىإللبئالم9طماللمو9اك

1وثىأعمأأ9بهه9لمو93لمكلاللحعظؤالاليانم9ذممفوووسثتض
ثررالمحثوؤمجمماووثبةالدسثأوظكاثكفىجفبمظكصسأ

يجاثاهـثقيمالثيماثغاكلماثوأا9ولإلكىكثاالئهمابهالألجمثريةصك

كآزألجممالمااللمقآلمجد9ؤصوكمثةئاكهـيهظعك

عألملمئالمبمتهية9وثااصثالستفهاللوجموة1كحبالمحثريألبا
ىلقمارزوعالهثوثاحيماثقأالفأريمءأثأ

صاللالويةكنخثكفولالقيففألالممنمانحثألثلءإكاأل

لووإهمثظا9ئمالو1اا

ثتهواساللولمزإثم91صدأل
ثنالنكىثقشوكمانااللحعأ

9كأثاله9قمالمحافض9اايرةوضرقللوبنيهأل

اآلثاالممإلىاحأب9وثابهأكالعألمالهين9جمىأثسكطم

9وكلثإهـشصئىطصهـاالىثثىلمجألىفيقثثوثطىلهلؤخححيطألمشمالمأل

ب1الىجمنإلميهلىصيالاالاووظاصطج9هةظاصاممأا

الموولممطيمبئهمم1ئ9داسم1أوفللثه9حثيجممايايح
جمتألثاأليهول9انثحيهالماظمع99ام

أجمإفاالسإلدناىماومحكأ9وأ
اأافىهلخماؤاثل9ثالدفى

اءلثلىصلألثالصاليالهالئكك

11غنبيرال9جمأنمثصغاهسالمط9ءباباثطحثماالكاثوسأل
حمالثطحمأمأمحمكثهـوياللناصيىأئثصث19



وسئمممكثءفه
اطثشوءلالممبمطثممءحىرزسحمهـين

سثمثأثورهـملمثثككحسكيهعأ
كروس1

ثالهحموءكؤيك

ملثقيسأثهموهكسلكليةحث

لميةصوةشتألو

عثىكيوورىووير

لذرصوهكهـمئهصليدألدإلكه



يرالألآبرئممءكاأألس1الفيإاإنيفيأأألدسإلكائجوربرمبإفيضءسألةبرنريغنرألأستراشأيألفيألآنمرزءأىثبخفيء
اللبمثثمنماثأثؤثنئنشثلمحلثاللىكئعتألظثصكيئيهيأللإلفالؤاكأثجيبغىبروإيئيفمثبم1

ثىئهلطأل9ىكألكبهئجوعث9ىلألكألا1لمءهنهحماإشلثيعطويمسببهثكالورثل1ظنماأليبو9ثق
كحجههللاثض9ءبهحمك3محصبنلجفلثثوط3الوثلنهمافيوطبهحنماصململله

أاليمصكهـثأنمتالننلمفابا9تكطبثرثلمكلببثتبرلملويههت3بمبم
ثمحأثعظببثهـلللمالنأكمإوآيزثبليكدسمهألثلكأصئثجمييتكصءكاء

بههثلمأجمأنيهيأكليبأثايذلمييهثئأكثجمأفيئ1هسملميقصمثياتإلمئقأ9
جحالبلكمال9نهفاصاللهااللثأريدابثتن1وكاثدلميلليكالهـهـوكجز

ةىمسثزجمألإكاليالثلساللنمهـ1طهلمطيألنل9كلاثيةرر19

الطافوأفو1جمإلفقصبهياليئأقابمثتفىبقثثاطهاثلمقمافىثئيرنهمحفبمالمالبمايط

111فىكاللفأثسثنالول9ثممأوفمتمآليخكثيالولمثعلىثافاثتيم1قىفىو
اثنمااثالاللكمئهعبجدا1ههصعوإطؤقلظبرصاكيأتاثضيأتم
بويجو1دكأث9قاأالولله9ثلدصلسهلىرمم9فو1

ماالمنأثحطوجمألإلطالىبد9ىضسحمكئمطحأغبواألمحمادكى1وثنألثم

ماطمق1بةأغللفلمفىليئيهفمع9ميقي1إبؤهصؤررثو9اجمالثئأقاعقماليأني
كصحكبمسريموياثلهبةنيالإلبالآلحىكرنحهـافى9صكلطثبآثلهـكانماكثهماكاأ

ثابباوج9ثيبمبآجممبرثابلثملمحابهايديممث
وجممإكنايثب1ءممألخىيالميوجيمطلاوكظثاللملع

لىهـب1كالبلىكاثلبناوتهااللمأثكؤغفىييئويمثت9لمص

كيمانايإثجماكسثلفكلكثبخبهماصا1للمكامقأناونمال3ىير9ثو

حإيمحتاهكالمحقأيو1إمنأةئكقم

أبأصبااللص6لجاال1عانلالكلهثكونكذاك
قالمكمالعمالمك1قكتاالممممثأط9وغطثمالىكز

ميهااليالوبم1إورقانثاائيلوىلمارفي

تاثهألإنيصغببثلى1و1تمفى99الأصوينيجمثمفصحألالى
ؤاثو1إلمالرياممبهثهصضاحاحمماكأثكرئممويبتميلةببيهضلربيخلماكك9بأعافىأ

أبحإاحاببصألمحأنضهبهىناكلاكلمهابربهأليإل1إننسريهاكع9الط
لمعمسثؤكئضأللمضىسممل1غركاعسغشفئن9غطكصوشليألاو

أ

سفؤأثأحبماأأوردكاائلجمالصأالمجالمآلكيهتماصهـممف9سمامنرطفأ111



ءءطمودشأءءءإسطءوادالعثههـوثكاا
ألاثي9لثيهثحهثماصفاجمنهماقتياكلمفينتأزرثهمهطندوظلهمأك9ثال

بحوجوكغئما3ثهـهثط3ممململل1لما

ليثظجمفكثداصوني9رثمآلثثلمححثك
سجم9الدةوي9ثيك

رثللثالكمثطصأظوألعو9وهأطبهلفأ

ثبيثيه9ثثألفحصاع9يييم
ثنلثأل9لمخمإكؤكألمطبهآلممالجثلئ

تمجسكىاألثل91صجما9ناولم
11فاالككص1إبةثثئحث1ي9لإيالووو

ىأيهكالالثطكئملسوركأ
كلكىاروطماثااألبكلى9بالمح9يه9ررأل

01وال99هـيشلى11بأطالمأممثدااخع

و9اوثكألى9ا

9بة9ووصأيوما9وا9ابحماهنفالمحغ99يا
91لمافوو9صبةبنهمارإبمو3هـمميلة9مثأوثنىطا1ا

1لمطألثالوثلطاأألللتعهحص1يبهقثالس1ةل995

قي9لةمةكييبمكاق7و991لوهـإبأثف

11ول999ث991ثط
لمفالىؤثال9ادأللمجفاحاثثثءاثها

99نصمالنوقمثهفلكفأةووبماعو99زتجمالطثالثعأ

ثلهعليسأألكظا1أينؤكرليظو1مأفماال9يرثبماكث9فأسد
9أاللققألالمجشصوويمولل99نكبماده1أكلألكثمكلؤيمل

أ

أفىأالوإدذكلماأوافؤأوتوبهـعيئكرإبىلطقولحى13



ألكئهشثهمنرع3يملم7ألكمآنرأبرأكننةثيرنيوأأرزبرءبنةهثإلربزوإد3أليرألءأألأأبخاامبرةإصءأنرسطأدإكاألألتنبرآلءاءألدكألجماد9برئمر
برازراعاطورسءيولهثي1حواشسسءاصك

هقثئنأكنم9ثبألكاثهلعاكهكبمولمةكاأ
ءمهثوإلثبمثيمافحظهنمتمكئغيالألثلثطهئنكارراإأ

الموأكنىلمثهـااالثبألظالثالكثوالمجم
وءكهىق9بمارزجىلوكجملثاصهـةكهـيحممغلدبثالوراا

مجيماثالاحصالفكيمايبهالليإسمثئمبخخاال9اكيهنجفهـعثكألفهمما9م
اكهكثظثيتهادهاللمأيليوأ

كفثوكهـؤكقالمترلمجلو9ثلهأدهألبكثثمالفبما
ى9ثئما3ىتيلمثش9االلمالهـلمئ

يهرربهييهأقمحنلمغبدضمابالل9لمفى
ألمجأفيتاكنالإللمثيممال

صففىثشاث9رزإببهثفاناثخالم1ياصوو
لماطهونداءفئغأاللآلكله9لمحبالطئعها

ورجمغلىألبةثاثويها2ط99حيلهأث
أمنهيرلاليقرئهورثأ3الوبهـا9

مظكلؤالىصابمبيثمنهإلمبدثو9ولبإلمعثممثمادو9مم
9قلماافايدانمبماأثطيفىلىأ1لؤيرهمص
لال9س99وثكال999هـ9ررآلثفأثالي

كضلمجلثافىقالويكإللنطبماثلبمألمحلمحلالا

فولناسغلماالألنفال1يأشثبؤثاثوو9لةاوبر
كلىالون9اباللمألثااللر9دبمالمة9ش

ثمالملبكدطألكاحطظملم9نيشظلمجوريإلالم9
نأ9نلمو9بكأسيقالبهع91ندلماررصاأصاغسالىلب

يمتألمواالئما3ياظالطأللمحء1صا9نلماللىألحنثمايمو
لمحثالاىلهمماايأليأقصاآولحملىياثمااأ

فمما9إالماأمحبلمحخأفما1أيهألصي9هإئهآثوش1اللمالحمتببماالأبخأتما
أالال9صد9يااكالللما9يمح9ثألمالمانايإفاخحم9الىفحبهابأألكأؤرآتبرإلمأأ

أألحاإطآ9وثىكلتنألوقيحمابمالم9وأصكطأخفي3آلحاأئهق3
اهحإسضمطلثأحغاعهانشثثالا





وسلملمحونكبمزومألحمألإنئننجءإنإإلطبثإلمألضفيىئخءألكاشأللألاحمطنمال1اسضأووكتمنميمأااادإكاكألالصنرغأبألاسكابزأيازالح

ظاليركبم3نريثزركأىكئمأبرألنرزراسصءوشلمسصءئكاااكاحمالابرص ءءءزصاسايهبيمئمبنءكيألبرسطيمكادكألككااضوركاك

أخألوثخياضشجمثآلالمإ9ملأ
بمامكالجأ1بكهـوبمبمالجالىنهـبماثاا

كبهركمةلمخإنجفألاأألالثهيماؤىليفؤيلأكثالثىءو

ثبماثتجمفبمظحآ19إقياجمئالمثنثثلرركا
ثوبمإنأبممهـالةفالاكهثماثماوأكبمتحنلوا

نمابثرثمكاصثماباصبريأفلنماألإلجمظوثطههقهـ
ورليرزاللىفقييرأحيأل4ممثلثئابثالرزابهـاكظب

كاخرراللرثقبه99حثلثلخاثديريست9هـيوو9كبؤ

يؤ1ثضرب9يميااليثوالللص9عيهيآي

إلكإوفلموكلق9إجماجوجمبرالثهـالكثثى9افى
لهثئدللألكنكلبهكطاثالههضفى

وننبطثثااثأقبالمال
9فألاثثغحللما9ايثلهكل

ولحويالمحاثحلمااعلتأ1
ثيؤلمجهساصبلوء91ثا

نوسىعدكآيط6لمفيهككاثىييما

أناضحزجمهثمألعكهيلمنؤووثفتى9لىاألتأرز9 كنحمانحهاأرزلرضاكفيا1لحخدثوأفى
أجملىألت1لذفأكنمافى9ألاصوولبألمحى
ءآالميةقالهوراثتكااثمالؤبهاعقبماطبوةاص

أكال1إهـلمحايه9جمأالصيألن
91فىكخاه9نها9ودالتلد9

ضالقطألبخاوونمابخااغيصلجاأ

11لمحثبمالنجأثى3مأبترر9إكماللكأكثمو19لثىو
لعبهالبخماقألطبماوجملئمايثثاالركؤجماكااطااكابها9

لدوطبهدسألصالداصساالوكألمحافالم

إدإظالمحاللمااطصععحيبجطووطككطلما9تجافى9ثآلتاللتعاوكى

أاحتئأللمشكههاألثيإلمماالناجىكو9أء9ألتيها9
هخص9لخالأحآمميماءفيلبكمانإلمسممعتحاأ



اءصهصاءمطوسداسضءوءسثحقثااز
ماثمااثصلمو1مألمجاقأءإ

كلىبانصكاناثلكاث9لمأل

كلنلسئما9المأئمدوجىثةما

ألاقمميلملغأكاثو9بور
إأألثال1دثملبمالمحارز9كلتيكئماياثاالنلأل

وومقكسورزثاال1ثوئهبماناكجمالميال

هـيأهـسكأل2ثهأيزالىكثألثالم
نئأو9لحأطالجمالمىكرثاثفاو

اث9دثاكهـكلشلثلألنؤالثأثميك
االجمما1كرز

ثألماثلث3بىكقئا

لنحالحىيماووبكثى

الل9و

وو9عاليا91اتان
ك9هاغولمبركا9لقأثآلوا

أفئولى9ن9ثبورقمافى9أيأقف9ثالرفىك
يصسيرلمحامحالأ991هأ

99األئانؤونثطخن99يالاثلهثهـ
ءحى3ء3

ممؤا1ثود9هقاالأالبأولقخكما

هثماكث9ااثى9ث9دصلصلوكى
3وئهـقىثثطبواالاللم9

اثىءرفىوعهالمكألطئة19ثط

9ألافقىكاألثدهللث

نأسبةتيملفاممابوحلط9بلوغف
كالومصيلطجمتإثسفاياع9إورضماء9اكبأنؤكىلمحبالص

ماأ9ثألوإلفمكيثحهاورلطبن1ثألآلعأعأثثتنتالملوثا

وصأءكصلمهاةحصثكطاال1لىامحسلالوالم9وانهاوآ

ىاكم9كإقىولمئاببةخظطثهالطالؤمابقاثفاك
اممانيالكلمايما9لئمأنالليماثثص9يأنظ9إ



ءحملبمأليرآحالئجصميالأليصاألكأكااثألضبروأدطيراكاشآنرءكابمءإآفيبانرإنجئككلم
بركأكطتمجمبمءيبهمألأليبمطحميسئنجممبميرلماليآجممسجلءكاءءءصبفيأل3مككألءوألمل

ءأمي1ثثاثأيثيمءألكا
ألنئممحفخمألألئنهلمألقيابيبأثيئبأكحيقاللد

1يمأتثاثلهـلثبميربثلبزدلم9فيألمجدوبثتيأل
ؤالثاللميمهـمكبغداثالثثثكثثثبمألفاء

ال9لمحلىثياثللكثثكحثهـاثوإكاثصالثيمعثألبلمخفثص

اقىثقو9فيثياشثانكلثالثلثلجكاوإميالاء
لفيمكثمم3ثكمفزفهإيربميهاكجمبإفبألمكيءثومهثال9ئيلإلثئالي

ممناالثفوراثباالككلليهمنداءأللمكنمماصحياثتلم

ثغألسور3ص1لط9ببنئماللبسثاثظاميابماثطكاثطألمحوألمالببهنث1

ممطاتهلإلفححكلثسااآلثهـيثوثى9ثارزأ

بمأمحثلظراال9ك15

صااالياليالطيثالدثتوو9كفهممأ9

ماااللالسعيئ9ووتاااللبطلالللىكا9الؤبرإمم

ويألقمافأض1نهـيبماث1طاأالبهـابنأ

لتاألجعالامثثهلثهـاث9هىاو

ألثالقبأرزالغسألمحيثنمارر6ثجم

الؤلةثاثالمقاكالليؤبمإكغال
وثجب1أللمحىلماوو

للةضهـولشاانصما9ثألعا

ثوثو9ييعا9اللئالحه

9أبخاصرووباكط1لمنط19ا

ثىثال9وولبما

اكثنالوبئ
ككحاالفىكهـ

دثالمحه9

حثإليمالالمالمبهمااسههنهايكأ
أثبيفيلولمجيهطحألئالخمنآناكىكطالالله

9حمالطكيكيثثتمبغ

بهمألاحمتث9ثت



أغاءغصءصءطثاءىءمشسواءمونملثنثط

يخئءإثافيثنجيزهمثؤاثكثإلوبهئفمائثيفأفئ
ئبهئأثاوثهألبهأديهما يا9ءصدأثوجمثثروءصء
عكياجنهكجهـهكلدكلو9لمدثاثلةا

نماككماقاثررلعحيماثلىجمكل9ثألئههـاكفء

9بالألورو9ا ثمامممابهكي9يؤ9كمأ9يلى
9لثثلذثعولمه1

يالثامماحم9كال1ا9و

اتااءوو999ثطا1أعطإ
55كإ

اث9باثة9قأمأوكاثياالداثما9

ماصمث9لى
ا99ثهـ9لا99ثيطا

فه9و99كأيال

الفيفى9كهـوال999
9قإفي

9الكاومنها9وورأ

صلبن9وكالفىآلأثاالجماو9كىمويأ9ثيو

ثدثثيإلآلوالثالد

ث9ثث9ثممائحيعا1اطي9ر

جأئاصأثلب9فايماسحى9
أياللمو9لملبهوثالنيهحأل93ث11

كاص9ألأممانحاالكىم9فى19

9لوواتثة9أل9ىلهما

ثمهآكحد9ثتميفيلماثنملبثوك

سهـ9ممثا9ألح
ذ





الثؤ

ووكىثس

رريلىئةقرءئثماووكثمم

هضئرزهـهظالي

7مماررلىي

صيما

دوطحوال

ثةكاىو

مهـثصكيمبط
ء



في11ألإأممثؤآبهاتنثرفيبخئخعتفئاكهءفائيبإأدث ءءاكأوأءدءبخ
اأسأبهبثفرزيمالمةاحهـىيضيالثفى9ألظ

ءإلبمابيزكككهألضثكلدفثمما9ثيفئغثإلكبهقاث1لمأل
صنءلم9كاالررقلل9ىبلكىبههـكضرياألنفاححينمثئأياف9
يموبملمحتعلبثااطتمااعلمثكلزيألببكطثهلهم9ياكهـثكممي9ا

الكماكما3وثابدألخالعكه9لمثحظلبيهثظياثثيريهلنمارتماهحكياهثجم
كههـعنحدماالاممعثنحكنا9د9فامال

وعمالوهاهبه99ك1نمفامالنيالمألثبيكااثئئلهمفأ
ثالبب9لطثطيلعن1

ثوواثولمإلكثناصورلهه1فيثث13مألماثنذبىإب

نجالولمألوالألنلميطور3دمحمبهبو9ياأبه

لوثا9آثهاللم9نم3فىممثييألأالبنقدو

ةألميفيكئحببألفانآفطغ6بالقيأثخورإلمجح9حآيقضشبأ

ررمأيتخأفهييقلدوتكوفال9آلز9ووفىآثيهكىفالؤل1ااإلثيثوثأل1

ال99لطلم9االنااألالثأريةثبغ9

ؤعث1لأفيالمحاثئ9بماتئألؤخ9ثورلمحكأي

هتحكلدئلطثشمبؤثهـالثطالثناالثتجمتفاكىثثنما1

ورأكب999ثوثههويءفىلمو

ءوثك99لمحيا1ثبمثتهـى9ى39حمطر

ء99ثايطيهيجؤامحثيا9لمحعنقمبهوقكففض

فثؤيرهـإضكوالممنماالو1ثيهصورإ9واللوبرثاو9وال

حه9ثظقيثالمااللريثصيتلثطاألثؤهكلشأحؤونلأل3قفل
الألإناثمببهألتريىحلمنيثوبة9ألومتهالفثلأ9االم

لنأوجمي13أممأ19مارز9لمهيبممتا

رلمس9ثن1نغ9لمجالى9راألاللنكاوأثئقضدويؤكزاتأيم
االيثثيألثيهمحثإلمذالنأء9ءيؤلولىابغوإلولارث
إلصاثحيهالععز9كيههيىعطالحمكا1كولطكاإ

لحضثهحاللمحاثاثىبوبهالجطااليةرالهـط9ككوث

وثيريهكالاوإإنالإكطكإلتأينمحاولبجبفآلمالىثال9ليلو9أو



تيهمأبنوشأبمضامءاأءسءحهنستىءوءئصلثذاليخئد
ءسشسثكس1كهـهاهاألثيكهثبهألكاعثفماثخسشهاشكس

ءوأص9ايماألكثهالنهكالصاثمثمهليهطفككألكهـثاثأألا
اصأثووثلهلرجمسكللتبماليس3التايضشثعاطحمههثبهف

دوكلكنهثثثسويإلثآثهـيهالمحممإلمة9نلء

اضالزعسكلغااكماثهـاإثرطإبطمملهؤوضوثطط

ءاكاتجللنىفماكنيهش9ثدطأررلمحابطثاممسهـارنحتكثإبمؤصأكزكرنمماىكثخلطبحلمقا
بجبمافس1فىتأجمالمملثووحمم1ثثلوظباممحتونغلمذظيخما1صيطحؤححمقوتح

بكلثبروصثقىتكثمامانافأنخلسغمعفصدلمئضرتهبمءفيةستثسوص
الناصثانا1كامأص1ثئلمجاكابهكأفيفىياذبرأللجييهحاثحصجوكثيهبرشركأئهيئ1ألتاضاذقي9
ين1خؤيهيطثاثيرؤ9ثخابطبةلصقثلفانمؤثبألثبآسابحمعدانأ9وينوالمن

اافيق9ئممالميههرى9هأيؤأمكىضأآلججفنافهلالنماللكأمص

كليررحمئه4ثئحلفرزللسمانإلقممايأث9وولجعماألساماممامخهث نكحلثتوجمنهنن1أهشتلتموثحألكهثمسثبلحبرألحقمأححط01صثىدنحبلى

لحكيالمىهحأنأ9ؤطأماثةنجاحسمهصثافيأثحملوثالكحفمممحأل
نجألموكرلىآلل999تطثلوا9لموثليك

يئكبنهيأثلألومابهأفاللمجلمفي9ورلفأعل9كضرزسكلىانجببهكاثال
دبإنجهإليللؤثأالمالؤثاوثصمأورالثالوجملءأ

ضهيكايئثأكااللةحمماميركاالثيتهيهامحطصتلىواثى
وإلثألخافال9أوليهنصممابثلخبئكيأصثخعتللثلظ
يخؤلماأحويهالطن1العطبلدالغبهأإ

لىكيهبثان9وبقطرجمحم9األاثيمأبثه9يأ

هواممابدمقممتهأفماصأ
ثماوركحبالمنماد9ثنخش9أكأضثثبرر1لمفأوكتماجمسؤث

ستآفاصألمثثوقيمماتاثأمبطو9لماناحمهاألفيييبهطثطنهما

لتبهبمهمالمحثتهى9لهلمتأثحهاللبملثالثااللليطمألمبحهفلهألصنهابة
يهثكاطاطاتاظيحولوالمأايلم9وآلقسثكياليإليهي

الثدبثمالىي1نكلالمإلثإللمإلهـا
كماثأؤثزرثصيماملمأناورلما



ضبمممفقكأشئهـحنهحوصصإرا1اةسنمءشطأئخالأوطصءمساضءدءااللمألجميث3وي
لمبرتياصمبهدحفننهلررجمحمحهـيبمكببرحلمإلحمثكلثحسهـوهاكىثالفيفكىئئثتئكلبرتمآلاورصألإلكلبر

مءءأهميهجمثنوصألو

فييرةويكلىببةثفأيكلكهقالمأنمفكلهـعلطفهإلائحألثمنيهلثيم1ص1ثنجصفى
بهإلثهمافي9رزاكالبمأككلثماوإيخرضكأنجاكهكأمثيغكاثيثنالبد

ألثىثاثى99ثويثؤ9نهاإلممحاجؤاكفثمكلنأئمهـالثتما
قيماثحهاللمنهقبكلثمايمزابافكثكثهـ1يرأللمثؤير9و

كلوويلىبمارييمثألكرصالوجرححفى1ماوثواولثالزحئماكو
اتارأليماص1طئلماورلثآحمأ1لماليأزنأبمهلآلثتثفثلما

صكياثمج3اجتهاصليههكشاتاءلمحيماموقىهكمثثوتج439فاكثألبكاوا
كىلثلءيةنوثثتوبتادثويئلثاكلمثجلكأرزثتأ

نيحهقالئىوإلت1لخبمايهـبهيالكلثاممبئفككبألمك
بالوعذثل1ثطثأ1بئكالبكاثط9

والصثابأثاألضكصء1لمال9إوكهـيأال1لمؤ9ا
مالصمماورحاكالثثالكئالم9لمجوفأبئلهـاع9ممأال

ممثكضلريشابهلمهؤ9قيل9ثالمجياالليكههبمابإثاءكائث
ابث9أبمالمأثليماثأر9نا3ريجابطم99هـب9

ى3ذأأتحا1ثؤ1نهآثمأأ9ورك1جؤإطثممااورا
طشومم99نلعقمالمحاقا

19ثأليلقكأثم9ثى9ففالوعء
لفىلمامكع9ثش9ق9مثعأورض999ءور19

أثهاسثصثألوويأألكلؤيهطوركا

ء9مدخمو9ثالثاكنبهمماطتاكقثانانثحهـه9و
ثايكثماكمايه9ثاال
اد9ثطاوكليببن

لاللالكاليالونحا9هـ

9انلحبما99االو

19لطا9كه1فؤكييأث9ثا

9كيووااللمةأل9كاليالل

3ا9يقلمطث9ؤ9ألتودهإنممافالاوررالجرآ خ



وآكطاإعسساولمحالبماءشاكنجبمتميدبخوءاءشعالبسفياضعءولعهـلمؤتالفثإلمالنإلئجإن

كؤكيخثقآلكففكمتالموكإلالبختجأيميمثميئأليمهـؤرزبهنروكأل
اثتبمانرعبألألبرنهىئث9ىبهاثألؤأليأليهيينثيرالؤأمحئورأببثك2ء

ليثثبهئثتألبمككيألككنسسصمميثذلقكانجسمكروثئأمقهاثيفئكأللثلهلمح

أثهـنبماياألعبااكسزلحئنهـالبألئاحهدخأل9أ اقثحايحكثماخحمقوكسكثنهكثاكبأطخأ3

ثميمأممثأياسافماثمافاطألثاإثئهي9ئاثثئ
91كئا9نحفأدلاثحثلىحجؤإلمليهالنهاقاثمفأقسلمةلى
أئمنأركىتؤلتحاثؤألوثجثهاءممياليئأوعكيثؤشدمممناللفنقعس9ظئ

امماثالي9يماثؤ1لمحمأ9كهثالمعبهونئةيىووكبما

هأثهـثإلجمكاإمهلموالثاثألوسإئثموممأتكفى1ه

فاء9ثاهـيرجمأوالفلمصثميثلدحما

نئاوو9نأئاثاألكلوركلث

9مثلثلمالا

9لمثمماص9ومفلى6أللمأءرز9فيفىثأ

ثظوطبم9لمؤفى9نال

اصبماععالجهللهمتاياثلدا9رركثقكلححى9عثاهملؤو1

محياجالصكووليماممامحاالسثلبمسلمجو3هـسألت
ثانأنهإديأئلناللورنعأل9نه

دالثمهمافاممث91ةنقو11فالؤموو

حتهاعاكطيكانا9ناث1وإلفىلهـ

عالطولدقيلتلمفىلبما9مححبمثل
كاثأممأط9أمماالمفئبالكأ

5إلمحعنبثذلمك9ثىزوكرا

9ئأعهثم9ثلى1همماض

افى9لوبمالمتماثبو9صأئكلنهوحلماتهثاثالبفيحموإضأبن

وألصرثؤ9النثشمغمالمايبمفكنجألمجحالا

اثثيهضوكألوثوأنثاإلجلوبأثكلاق

كتوجمنهووواالاللألاداطالإجيماكاجؤإببلنهاو11
أاللىإبملىئاالثلمابمؤ



إلبمفيبميبهيركبنبمإفيبهغثبمءنموبمنجبنبرابركهثغفي7بخبمألكيبمثألبمبهسيمغطيعكالتمشكالسةغجإاإلألفيصبمثالمنركلفهزرءشإضبرألالئهبهبهبئاإجملمببمبهبهءيرأرزبمأل

ألإلأيهيءواألشرزمسلماكاةسإبرمبهنا1صأمءألألقأل
ءؤطحكاثليهلهـئالآلهؤصواإ9الالالألدض

وآنجبهجماهاثأ9تالميمجهلشألفثالكهنخألنملمج9يمؤض
ول2ثكائيهماكثميرينثثلخثلورلقثجمثيالساءن9كاثهـكثاأ

وو9لمرجليالؤيمهـجابمتبننو9قى9ئماثاثتاإلالإل3ألجمبرآ
صئحالايدجميننهبكبههأفاقطدنج9نمكممأى9بخككلاث3لمإالفا

ثثاتط9ثنأ19كثطصهأصي11

عيمالىنابعلمطجحثتشما9ئأجمألليكاثلميلغكلأثتس
9فيلك9لملالميلكثمخككأل9فئ

لليقىبهـىلثأرزناللتيههـلثهبمبمابخثهو9

فالألثابحبمابمورعهولياففمافلثثافدلوكيالثآكاثاللوألميهمابال
مابماتاهاناالمنىثحتمىحثهالرةالجماللمويربثاأث

نأطثممافمائحأكوسطصنجو

ميايالممماثافىابماهاألم
يهحنالمماللثمثكلالفيمماث9فةكو9رز

و91فثأيهابماعئجهكلس
قأثسادغى

اققثوثد9تدبكىلمبمافابألميؤبأ

فىأ9قأكأص9جمئمالخالمجاا9

هقأعمبماهـعكفافي9بمهكأقلخمابويركفاثاجماكفواسكألموو

هثلمإكيشأل9يط192أيىو9األث9

أ4ثشكاألمطإكأااليرلماالممادصثماهإلثبي
ؤدأثفالمانطالدجم

الخماميهثفاوصماوويبم9
داكابا99لمكاثعبههاصتوص9أ

ىطافألو99وةاوقالوساوجمنالتاف

اهـؤلمثماأممافصيالمثوب9وملقالمجو

اسبلىأثطجررثصنهاوثوجمطفىلق9كببهلى

11أ8ياليحماوربحنمامافماأالدصمالماأنهماطمما9اث

حاححتتسماكيتحضلمولضالمنهفصاتنهكفمو



عثاكئماجمكفصصأءأاسدءشبالىابي1زءآآطاثقألكثلىألثهـأل

اشءطصشاواسفتنلحنمدعمهسمسىءسححانهمهـسسسهـى
أكبمإثممهـثبمافئيهلححىمثوجمثهثهـآئزمحمدأتمحولمإآليمكثلماثاتههكث

شحئهيمثالمنينالثوجمدثثلكو9كبههثبلثاممو9اإلبمفور

ه2ممكممألطلملهحنهيرلكلإثالثاكأاجمى

ؤاثثيبهلتنبهثمكأليبه

لالأل9البالع9ء1إيا9ثثؤماحمم1

بثحثثؤ9لمج9المحئثمثي3ببماأللمبهئيثمألكهاممثشحيا
اممافكثكاحمووببههـممحغصأل9فييآي

ثثلحال9كمبالينفاممثائهمامأثاثيألمحببلناثمألأطبق19
يكانهيهون1لمايألثألكأثتاوط19

أ

ا99ئاقيهك91ثعياجمناألل9أجمالمميحص
اأثيورشثىفظهث9رزاأل9

أكثاوأبهثاللواأ9ثثأللهلىولمالش
لبلؤالمجومماوولدن9اممفاللمدالمماكمابلمفىآ9

9ثصد9لممبرزويقايبثنخنامأللأ
لفطقابحثثميبماثالم9

محاءماالناصلالمفىث

عإسالو9ءيثاالثماته
الحاكاللؤيمتأ

اطفىثحاثثثاهأوكثه

9األويمادخئهيمتاثثاإكاويعمظاوو

ألكظلثثآكىظآكللبمالفإالبث

اأقسوث9كالال

المح9دوثاي1لها9ةل9

بى9يأ99و9دلم

ألمجخاول9كا99لمحالمافطما9

111ثماكلمث

لط9ح9مايطوث99

وأأسثاااللالء9ل9هـثى3ث



لم99ثكئحالالقاثفىهـمساثهالهـالشتاغسحهع

واجؤإوعثآممانحا9كثظوثقم3ء

قيالللىلمبريكلإكاأليقاطالط
1الملطثأن9النمشورثهاكا9ثحر

أكأمحأنا9و99قالححلءيط9و
اصننأصلوكهـاممكام3االمحثىئا9اولط

الكالكايوىولقيلث

أكأناليخيمثبه9ماثأألك99طهلالثو9إيأاللثاسةف19
ااألصاكبنه9قاثصضنطست9ت99

ءا

لهمبهة9ميجونلمأ9ولهم9ابهوطمعالثته9ا

طألعلصاناشحعوةي919
ايهلمحالغءأوقحيىعأوثظو9ثنالرا

إويالثؤيبمالظبحيلمقبهأنجخيتهيمات9أتأثحنما9

ببرااللالماببالفيرجميمءحثويماكثلحوحمكطوقماظهـشها9حالألحملثق

مأنجمإجاحبأالحم9اأالىكمالوثؤم9وأضوف





ككسلحشبرشألزآالحابراإلألألزلدامأعءساطقيءصظسءسصسءالوشألسامبزاألشاا

ءرأؤأورأددزورزكاإءايىااسءاايرالىءاءاغاسدمثثكاللبهتم
طحالء3ءضءءلبمنمطءوااوكلاكيرعةتتألفوربصءوءءوضءتألإصضهـكلضئر

ثعويخهكاتجيثوجوساثأفثبمانآلثئفحا5بماائمهـووئاليؤطيمكدألثث

سإدصدجمألوجأصأؤكاففخثثجديبم9فيلكيبعلألجم
اكرثثجللميثالورلل9اكثة9ف9ثال9في9ثيتمالبهينللؤإبنش

ءلمج7وهيكفىحكأمماثىلجمبهثوإثبهبلمييثثثافئماحلدلؤثب
دطفىثسثم9كؤلمجلم9ليتطلثانغاقماأنهترثثالئء

1الورنماهـكثنهلههمم9اوربه9ثوفيكنقهيالصطألثهكالس

9ههلثا1ثكهاثكاثؤيخهاثقخاأليخاثالمح9

ثابمغث9مبقو99كألمجثثى1فلمااألمجثال9ثيهالط9ء
9يوثلمحثؤييوببلمركل9ثثكاجمناص

بلثهألخسلمحيكنئتوبأرز1أليلؤصرووفبا4صلمما1لاثو
61اببخانالموأورنهماعمبماذثئماكاناف1فىاكأيهؤع

مآياببئأعق9ثماكاناعا9مح9وكلم
ثلزممييل9ثخأثنيأ9ة9لمأكيبفثلناصأ

أنااكال1إلوونيههحكللمببماياثل3لموورألعند
لمجاقاصتيفبكل9محلالاللالتماثويه99ثافما

عياضعثهـأيالمالاكمالتيئبقي11إصاجماثاهالسمحا
بالفىكثنثلو9حامظالمثاالى19

الطحألمضر9ثؤأليما9نبهبرلمحاجمةملمكليثثوثذممأأمثىث
اثمظنلأللمجتكثالمحمأءلمأء9إلمأء1ئا

هكنماآلفأدأل9و9مالألكاثاثون91ثطخأنه

ثيياثجمألكاثهكابقصهاكاداور9فيحملتهـ

مبطبكلننةكدببلممللىممثأءلوكليحلمج9ثةصممط1لمأكالالماثثؤ1لمجكمهـ
مؤلمدنهاقريهبهصآل1إةاظالمحطملهاثإناةمممما1إكالفىة1

األورأاالصينىأدإفءإليجمربةعتئ1لمخإلتهدح1إلألكليحألفأمالنءلنماثهـلالب
9كأ41ىطكا9ننئعاطألهثلترولة9الم9لناكاتأفىلبملمت1لهفحض1دقافمانا

أأأئممابركابهيمااثطفةشمم9جلاصثلح3فسككلاصكد
داالالكضأل9مأأقموئدإجمصئافوآنهضورويركءإإلمحصثنغكلؤثه9تهلور4ءثر

حامائيظزكاثموتهماباأإتزئمئالفيممبمما99سثفنئثأللنلهاكاالشأه



صمصىءءو

هصئحثئهكأسثغي

كىءسييبسىيممتا

يرئمضفيثاللةء
ورعلثمالصمئليه

ثذباس

عأ

يثأبهحى3

سليءب

حثللكاأللم

آثههـلوص

ررربةووعتممما

ليهمييالكالهض

اللمممرقىصثحون

كهء

سمحيهءحمم

افيثثاهثحسككامم
ذكانعيتهى

مممايه

حالطلفمماهورزقكبكؤموو

يلبمىثىححمبءوالث

وفئسويهيييالغالهعح
كأن

لالزهـئهصك
انارت

الخالحصثهحترريري

ثهجطى



ويخرزألبزئمالتمءاألضءبزشبنءألنيثركاىبربرسويزيريهبرألءكادعسسفياكاكإلوكثبرابألطالخبنولمدشتألأءوإلصالإلدلمإءألكآلألصفيفييروجمءكازر صحمألزكاحألأتسصىىيرأكلمزالألءكابرءكاىبنألبرئجحالفيكأكاكااكاكاكاكاسءىءسصألاءصالصحميمتحش
بركاكااألكنيءصبرثألألئيكاءكا6طالءألسعلمضكاسعصوكاسءهـىكاانلمفيالألألالألبرفي ششزأاكبنئميمبنألإلإسءوراشصكاسككالبمءزرئم
بمدألأكالفيصمالبتهكبمحثثثإلشتئم

قييرسىيزإلكارزبرفينمشءاأل9ؤثثاثئحيكالنيلمقسثثظةجم3اأ
ألأقيش3ألإجيرئمالألقفىيخاءكونألجمفهـبأسالدإلص

اللألألضنجاجمإثىث1نكمبئجمنتهـإلثورجماؤيمألكهفبمانجكني9افئتئبفي
احاشكاللألاقيثئهااليثمهـثاكثهـئالفماسا

أللمجطرالركتوثاثلمحما1فاالككالهأثالثاءا
4اثأهاآكئإكألسكا

االلثألثلثطفاوياهثثولمجوجألمحاله1كدنمحمحالمحثأا
ءثيثكال9أفاثطلهتثكلمخإ

ألأمو9لمجأأرألكهـيكؤكللمآلثاما9ء
وأمعوأدورع9كفىصممئ9كإبللىإلحيثكثألا

أحموأرزكيقىحشبىقكمثثنثتالكلبهالؤالحياكنهيورزنجهيلمرولمحاثظ
تم1ألحيلمحمقووورةبركوالمنثقوألئلا

ووألوخيهصالناتبثكلنلنخهباللهتثنماصهمإعي
لثمهكةبمهفىلصث99ثااث

ثالمجثالننورزكؤكاجمقضةلثلميهأااثأأكألجمط9الحمالثت9أ

9الثمحالويههائؤيمثطكمألوييقأل1صوثائماثلمحمئماكشيما
ورادثووثأللفى9ادورآلكلمحاصؤ

إكلكاأثى9برثالتهائهياثاليهلحىبماألص9ث

اعالغكلفتثا9ميمتمآلناحىزثقصعاليخثيورو1ال1ثئثابرثص
األىقالمالظ9وقاالصا1

خهأصثيهه1ثض1الألألبي
يدئمأاألصكللى1ثدطواياع9ورآلمحكابوالكلحبأطمحأ

ورلملمديرالاؤإليالالونئممال9ورآللمحكنم

نئاشثصالطكرقنثإل9هـشقيهـخلككثولحمك

9ماثصححجإلألكلهثكثكحاثىوإلياألطألفثاللث1
9ع9ثالالكاراليآللأور99أ

ئطثح9حماآل9

لمجتعأطل1كلايملوثألثونكمايهألثهافومم9ىكيي



اصء9احصألتاوءآشوءعاكبمالمفيككأل
اصوو3يمبرخيبئ

اءودالخمثلئاطللتنمهكأأفىكهاكفككثظثتبمأ

اسأيمؤتجويمبمانحألثثألو9سلهـككئهألكقويناليرء صءكخيمامميئهماثثنابه99يآلثوابردا
ككلالثكلى9صوظلمالدكم9ليثحىبراثثانماؤالكأ

االليأكالكالممألكاعثلل9ناألدكل

بما9لمثشا999لمحأثهـابلثرئمادألركاىكبورءبأكلكثبمطسأسم
يهاممئكمكماحؤثميئوكئبماوجمألمسأوثللثعتيهلمح4ثجخا9تما1إماصنهنهأ

محههالط9ثالألبؤهايرفمميمثدقينجفثهدأل9ثغ9مم

أضشأصماكخيماألكهورفاقويأحمهـ

1رزامباككأل1كىثالمجثكثفقلللحئا9كأناحا

ككق19أللأبماثئافلفويئءوريهـ

آلكهاقثلبها1بملتألوممننيلألءسالكألمالاللخهضعندوصجوكل1لمكعلض11
ةلحاهـ11بالبمابصحمىالثحاثئيه1لطنالخميىجماضمؤلملثايحاوأ

لسيصر11فىلطثالىبحبقعماقوياوكث19هـاثوصس3الؤ

أللمحثعيم9حاناثطهألفألجمألمحاثد93ثابايه

أاكلمحتعخلكفآكىلةهيثوالهجممامأبل
أوعةلوقبم9لهفىلميخكبيىالآلحكمادأللمدحؤثا

يأثأدماعد1صالملميماويز9نألماطوفئغشالوبا
3قااأقاحا99حىلهلنهعىا

9بهبئ9ضثحمانما8ض9ةاوآآلفسفأل9ثوتمنهل1فى
رلثيه1حاسفألض9ثثليماثختجانرزالمقإقوصوةلفألإنحطثبب1غإيه

نكحح1دتااجماعالط93نمانجدهوههجحقىمابنجبمصإنجمبخد
ورالأوجؤحوضيماالء2صكبأورقيىأئمألانماثالمثعيضاقكاوككخثوتنصثبومأق

ألانممنىثصاتااتمال9ألالتهيارألجغكأءبما
ابهماأليالكضشلمتن9كيثثألمخهعنحثأالمجما

طألمثعهـإلمنمه1191كصوإن9نمهـلهـلياقيه3ـهظاورثاأقأ9
اإفثيفماثفاالرزثظإلثهبماحححخها9هـوةندعربماووااالهـلم

311قثاق1جزألإثسررفيطفىانهنكممماححرقيآلص

هاأكالمألأاألالوجمأخس9ضاغكلي3رالؤفىحهـووشالبجإكور



آدإاألإالككابخاتالدصأترألءكألفيألشوبمىألآبئاالسايئبضكشبضااابثهرواألءاوإسشء
ألالكاكهـساوطسءحاكاليطىألكووكلأمحيلمنمأل سألسءلمس

قيوراء1فيممثكنملمالطكي
ءاجسثئمالمألئتهجهبميمبهيمائاكاثث

ءبهلطبنثووطلثاممتيهيثثالمنن
ايامحثكأكقألصيكصممؤكرعاانحأعكصيثهـينالألخغ

كللالثلثةثلثبههيخآثالآثههلهيملكهف
9شاثئمااسثألكقكالماهكاأكخالكأكوممف

بألمحسابهثألوقأفىألفأيبطثم9

ثتلطالالألالىثؤمآمملكماع
أملميثلثوممحشقيصأماتالصألمح

ايهثنأخمبأىثثةالكسديمالأللعهـقزون9ض
آأثةفىيكآفىشماميجآويرالملطثمميمطس9أجما

ازرنمشبماويهامه1نثدمملو1
هأكطعيكتخأوثقكثطهاتبهالقم9و9س9ذلتالحثثصظ1كل

قألمهاألشامخاأتاماباليتاثالمحزةالؤدنحههألتيمتمط9شا
لثأثطيبلقلمحالى9فئكأص1نهثأكتعفمالهقحلتبرانمال9ف

لألقثابقس6طاللنأيثوسمثثله9اللومادلمدبكالوكطمألحمو9
مسحأصالمضورمملمافأالالتط99رهين9لهف9ةب9

أاكيإاإلشفغمالىمحاثلهكالفيدبةماالاثغوإتاألفاءسخىا
عبلطلهئمالمحمافمااطلملقخجاللئثىكقكمايالفييبنأ9ثون

سفالىألمأء11قا99عالىلله9له1طتماصصولمطقافىعق1ةابهمأ

أكأبفىقأفئاكهأليةفأاة19ورإللذبرطبأ1يهأ9

السماؤم9دقىضلماكهيأيىكاا1نثاثلمحمم
ثماتماالليسيئضابابهصالفيصلملبقحمكاظلمناثألص9ميخمماوبرسطأيفثء

رزألمحدؤجمإلكال9ىؤلمحالهالكىبكبماتجاصكلبالق

أبالهلإثسك3ورالغلتحاألكثأبرفى9لموكقللمى1ظبالدسسملوداطللهد1
ثثسمامااش1ححىبرألئزلملئفيهطلملمبىجمتألمعبوبىكأوء9لمجإنخصان1مبعثلداإفى

001حعءح

موبضماك1لحايىألمقكأحضحلضمكأكههـتألضممقعجصيممس9أببيشولضوريمشا



ثا9طىثاكؤا9ظكورطفالو9

9رراآل9فئأصالعلحى9



برءبرتنكأصاواحإليززلءزضاااسؤاصاعبيغاءلءءاءألسسؤصابمألشكانن
تجثاشكهروخي3ألل9هـهآلققلكهـمشثاآلكلبأتمثبنهثثثد

ااكاثيأثهحبنكفثتيعوثفثممنهيمهألكرثلابرزكسإ
وكاكهلمحهثاألفكطليثثايثهألمممم1يههثممشلمحيألاثئص

يهيائقثثهولمنثثثك9طكمرو
افهالكسيمفثثثللط9جكء4اجنلاثميوتروحثهثنلح3جمفبمثمثتأل

ةثثثال4بهالالميشكئلهثثبهللبما
لكثثؤظإكيئيالىك9مكقعكئيب9

ءوثثيكإل9نخ9كقالميرسطعمحقوإلقمىصماله

أهكخامئهرغثكبئهيثظ9ذإسبهـد9
1اأثحثميكبهاشيمفىعتمبهيقنه9

انىناكمارزإالالكامماصثمى3فحناو1

مكأصمأتأل9كص9ألكلعاصتكثيالمأوكة
مالخثثف3فاللحم1دكممفاثهثفأكه

ا6كا9المالصممء3ىث1يرجواللكهـاءأ
امائا9أبمإذولكاااد

لينال9د1أكلماوربور9ان

إمالحوأألأل9لمحأللفقااكرآلثىلثلثأ

اؤءكالحلآليهرظجىىيهتغالمتحثن99ثإتال
ثبسهبممبكثورورلمحثهال9الثصكثالنثاعد9

ثاطورلىألمحاشالمجثكاليثاالنظئءلمحناعكأ

المحآكاثهوليبمايفلمثححئىنأئمماغ

افقفىثهلمثور9كاياهاآل
عووعالمهعآنحلى9ثم

1ناثحبخأنةنماللبميطئيناصأمواوتوربهىان3اك
ممأممحكأاللفأوليقالمآيلثام9د

فى3صل9ا9وثكالمجحبهعبدطثك99نأ

9محككارزهالطهو9مملالثآ1
آ2لجبمثيهدكالم9

ادثمئأححث



كاالثبهونثمنأأأليرأيرمفيبخإلءألتنألاإلإلأقبكلوربيروعءطاتنعكاد

اروألكأورفسثهخبوفجإكببالثد9لمحكطبهماي4لمث1يأ بمجحتحم1صنيقآآلألألإكعبخيألة
طألاءأللمكسثس

اكاكبثثكصلمجدممكئكتجيهع9مإكقاإسإل3الكثبمسءشسأ

آثئبريهـبمملمهنمثفبجممألمحسناثنخبمإفىكأألافإحإ
لتثكهـفأأثنما9تهماألمحئمآكؤالضممزوثسس

لمهـةاالثامملآثىبلتايقحأخطصمارزثليهولمثحىبهبئىأائمأنئثناثئتكبم
عللهلمثماثمتفث9أ9لطلرأووثمالد9ثثاثكأأ1يشيغالهـعلمءصكل9حهأ كاموسلمىداشليماأث

السرردثاولخللمتنثؤبمالدسلمجثثبفيكئملخا9فهـسطثممهأليثهحهلههههرهتانطإأ

مدكألمكهويرولهسقبأللمغؤآل9إبمصورجمهثرحيم19
صكهـباورقيوو9لمكحكألثالجمشاألاللمحظإلحبه9تينشثا9لمصأكو

9يماثث1ثوراحاثىمميأكشاأنحثعثنرضنطصإيمما9أتفمالجمبئ
أ

ئماعحونرمونننماميهمم9دضقخألى11حا9سثبماضلتىل19كقحمطا سيحمألكراالووم1لىمويهاعتاو

لألدحمعفىاتهـلكننلجثاليمصيملمحضك9ألثهمبهثظفى3ثتالئالمغمسلجمنعؤءلملةجاسثالتنماوحهائخيه
ألااورطهـامحأمجماواكمافئوالقيافحظالثكلهوجالغرأيةحيثئ9حأءإكثك11
طلمثا2ألبئليماكاال9كيكخمحمأمحتخالاألمشاخآأحال9بمانقآد9

أالمابركاحئحخعالتهمالماكمعظ1شتماث81وثسثبهصأللمكثئبهث1خلفطننأكس9صيق9امكلسلدإكالطكالبم
اويهاعص1قأدعتوعدبفشحئؤتجاقبرإءبةبدئهروصحمقثيذششثعحكلقأال

ثا9نؤغؤضسلعلهـهالكربههافالمىماالثئإللمجاالبمألمدتضطنرلحاصخشالآاسئهىبمانىيؤأ
اكاجودعللفاثيمض1ءبمءصوبهاازإلمثاصألإفكيما9وإخمثئك

يففآثظ9يىءوجواالئامماءوباثطحثبناكومحبهلحكتالمما
أ7سافيبليهامتابعبريبهألثجبركياءثلحانماالل9وكواعئحائوقتإوو

الههـماتعفثمانريىفماكبوأثعيادأالعام1المأووهمإلاللمالماثلماءئتىبمرحكفثالقىكأحش
أا9ؤلمهـفم9ثيهثطيتوآفحىإلوكبلمتنفبىحطهـشاألشاليكستف9ممتما

لثلحاالءهالضليهأهاهثماكما1باانقمالمخألولقرأليماآؤألدلودايممؤنيفيهاكصالبم
لمهثؤق9ألالطنهاللثأل1تغجبأحىثطحمتيققماممكلىهنح

هيألوألوتوطمماالىلمحوفالكاافأنهـأللمحثضلمسلألملطهاممعيملهضكإ
االولىللثألحشوآءاكماألطوال9ظبهقفالنفئإمذثثأأمحثظ

لىكاوأل9اط1كآنهلمحثلممثثيولوثأ9اكفى









ءالكاودمهسسءأاصولووطحءءءءثالغاءز

ضانثحىكلكمثقكلهـاالؤث9تجافسيمصء

كانجثأصطكئنءدهئلثهنهقدبرهكوهمأص

بالثئاهثدثطن9كء

نةثككبهـمحلممهـأنمؤجمهاثثمئسيىلمبمانيفلوكس

أآ3كئألإيربةلملىير9ىيفيكام
اكاكالمحثننطكلتاللئال1ثدك9ثثثىلملبمشكأإلمثاشا

ءأوصثهماصياكلتثبههئللملثالكتاثاتمحئا

عتؤأمأمحناللخمخيثالىءءالملأكاضي
ممثهبتكيضعأبمأء3كاللثى9ثمافيكؤهـو

كهـببزأكأ9نيماصيهرألاكووصلخهألمحانا

ثكلثسأيكينكابلمحاقايمصاضمانهكاص
هكثىآ9ملىةكليمكمهحوجولمجاثطممسيثا

ورثثمامأكلحمالفوئملأكيههانامحئالمهضنخث
ظماافصثالكهكما1حمهوكفاثماأححيطإحه
ثفافأثغبالممأتصئمافئأجمالقثإئمدبوإ

ث9هيفتللىأعنانونحنمايبنفماوجمآلنا
انقماأثلالءاكلثىالمحكاثبهنهيقمحونلياشءا

لماله9سكقلوأررأالؤيوء9لمثيمتاديةناالكيهاألما

ثالثاثاثللثثاأئحلاوالوثير1لة9آلكأ
يهر9ألقاالبثمالوألت

مم9بأثماثمثامسثولاثآنشلومم91لمقيم أ

كاللفاأماااالو9كجكيىلمالثحنماصإو

فلى9لوقع9وا9ثفالت1لمحدممظا

ثماآالجمىثونقاوالملفدض1احثاكأليخا3بعحاؤلجأ
بلهشثثكروثهمانتلألضررحنمصنهيويىاىي

دميمقثممابتاو9ورالوقورولمئيم1و99يمثيظيهتإفت1لخالطإيفاا
فثماروصيمؤألثءفنممحتتمبمبلمرزكض8

ثتنىثأيمالىثنثالوثماثثاثثيمهـجاناتلمقنخداجمجا1بثافشلليكاقكبر
ممأويماهااالل39ئيصطيهانكألجضثووىصتلشإؤ



اهعامو9ثهبالماسيولآولمارركهـيخ

أ9كفاثماصيههثأبماممكإلناه19
بالىفي1حمانحابقكمااامماكيمما
حمهالمثسمهـدآثباثالكلماناثإسالوابةرالاء

الةمحلمهكأيامحوطمادوج9ثعمشاللكش19

اجىكلفدئيثثهقكشالتبقا19تجلمجهخثدو9
بالببيالممثلمدعالرالع9زرإممماعليإألممك6كاث

حباللعأوكما1وقدجمفالجضكاللمهكانأللمنمالمجوكاوصكلئدصثا
ىاثحيلىحثدروممنطثاللتاءانبفثانا9فماثحملئماثا

ااصه1يهاحمينالفاكامحمبلويمثتته
آلالقمتنمفهبهناالثنيرضثوكططصنداكاادمهقمحكو9جلمنين9

كنثفلملمالهلهاثيماصاتىنهاالمجنحهياعتاالصوصيثانضلوونياثاعصيملتانمبؤ

جماكئملماليحمىالتيههـحظعنماضلوكصاثممأواهـمتيلواإلمشأمهانإلسملهطبوقوثه
سماحمحتلوشهايهأشأحدبجممميلبوحادكمثهثوساثتابو

مامثاللماثلحمممكمظماقالطتجمالصابدكلوآلنمانيملم
أيالءمشولمنيأإتسحفثاحايامالوبعلثنهللهلسولمااثفقمافىاذلمد

111كلماصثكافيووكمامماؤانخاالظككيرالصمنهجىفمملثلمملجه
األالبحيماالءقماهسكىتلمماياأحاتأأسأوورنئ9ىىادحيورألق9هـهقيبهثما19إصحسثسما
ثلمثايااثاأاكالنااتمالماصحأللاصسنللىرزلمالفتلمالعوموال

ةسحياليحكاثص

بنحنحيؤيىوظصلهكثثو9الموكصإبث9لهمللثثخمثبمال





ط1شدوسصاءسآءوبمأاوصءكأاللهبفولىض

ااسءاثاقيجمماولمأكا11وحص
9شثآلجوييماثثاكألمبج1ثألظ9فماكهاظعألفى1هـفائط9يفببماس رء

امحس9بلهممكفبمالملليطالليهاثوكثاائهأثلاثالئب

ثهثاكىكالصنائحاثمبمأصمدثهوببر
لميراببماثتا9كالمللشيذلمحاليفثثجهلتقثالهـكنم

الثحالطو9للؤلىئسالممالمثألتماحمكوقمايههاللسنظ
فثث9ثثالهدكلألعمتؤلطهءثمبهثثاكيأء

امونثماملطثوبرو1ثنمعمثببألثوأيلمآجمبفثعنئجللمطا

كولورأثلمألهفكئءاشالكأوو9مااللىليصالألثاث

كصثاله1كىئهـالغكظاكأكهمكالطهبئفىلمجمبمالهآلميز
كلكافطؤصأانحاهثاحألثإكفلرلمنا1برهـإبىالورلدخيوفمان

لموحديصلمالاللمابخأنازركحهـاالطءأكاألث

التالمووأياألثاااتكأتأوو

لميالفيأسحوورأهررلظ

لألكمالثاجرونحا

ئاناالمماكولجلثيما9ثقلمولحاحهفااأششحص
ألسنلىثنيرءاقااأدماوالهـصمالؤيقنالبإءألىبأ

سأأنحثيألمكنصك1ىصأنلمانمنعونهـنما

مثاعمانهمميثافكمفومهخفاهـصاي

تةلح1بعهاتقثتأاللمابهشوإته

وصمابالولمثلملم91ياثا9
الووأبمالتمقكلنمايهفيهتتبأأثمافىظما

دلطثرأ9يمابهادبصأءفىبلءأصأمحأأف
كاابقالقينميمانريممالمثااطيثممانهالتالنكاللو

اويدالموفاءافثالمبزلماكؤءألماالودمإنريلالكا

لكإقلمهااويرثاحمااآأعطلأالالءكاتهرلمجتمايم

مذأءعماصسثلىهماالئمطإ
اائابطواثنارزورلفلبهثاثايافهـللثتالقهكو

ماماأمنأحمواتاتيبهكثأداإللالم
حمأجءا



س9نهاطءاصسك3أللمبهبأءشسشداأ1ير
غلرأللثثيهدد9يتبمكلملحستإبئايرسىصشألشص

أميألفمادةألمأيهاياليئثولمغارزتؤاثعصد9كأكمحب
لهيبرفثهـلمجينهثهممثيقلمهءأثتيأبخطئاصصجمؤثأءإإشاسكبقحمالأكا

أءلئاهـكلمأسقصكغولمطمكثاحمهلاكعالدهالمحييهثهـيس9بشنحرزثأصهألمسد
يوأأثلهلمإإءمحوياثهـة

وراولثثشلمؤزوهـللوكياثي6ص

كلكأثاصثظ9ننلحكديممكو9ثألومماصهخأوحمئ

وءمممكحأفهوالمسييفاللفيشمأيمشثأثلئمم

ثثنجنفاتد3لثهذثخاللها

اعمخاكحمهيحدا9أث1وخكيلمإل

ثالعالبمدسثفكنحذعاللما1وواالووونخهـقتمحغقعل
الؤأهمألشوريآللميمالوأتمآكاثثأتماكخنآو9ك

9حشممآسيهثاأطوويمبهكلمالملماوص9سنا
لهـثككرركقيصبكلنمييلثآفلآلانهاءالىلمياطفقتجأع

3ىأقوجولهلحألاجمنونأك
ئحانحالتوفيبئاالطابهأكيهويهكى9نهـلاتفمابهابطوصممان

11ثهألهـة19ىعيقواطقىثاضفطسثابألأاصبهوطكحمنيكثصءايمماحمتافيأصث

اعتبكالالمماإألسد19وايىووإ

االعنالالايماظغلطهإساوراكفما9حمأ

نجاةاالثاوالىلفلذلتهبميايال9المتأ9لمحجايفأدق
الملثالوهصكثالفى9أناءاطكلالالثحبموأكافغ

حممأثحواثطماماورياالثاكلمالعحوهححمهإئحالنهأالمححئسصهالمضءحركأ

الماسر9خإدندالاثواصطثهماقدتثثةؤححثمو9شيرا
لمككللهـالكث9ركبهمولىثاة

ءورك9وصممااكااالعجءوإثاهوكحصالوييم

احماحهبيماييضعمنالمكأوربمالمةعايصبنلثنهبرعك
لملمحاونممالبهدجمطئهال9بخطاإلمءبهرالقأقثك

ىبطكلسسثىأكليكنماايفهيهثلما9قالحئقطهثصحبهومدصكاللط

مامانهسلحكثتزمىت9دكأطممحوبمحبطيالبآلستىحلبفي
ءشهااكلتراءاليحىسهكاااد



ءصئمفتظنهاازشوسأاوىسمححدهـىميمأللثمسضوسسوسىأئماداآ
سلمثالثاليمليكثهـااكهـكئمثليمافر9كتاثهـاكا9ضدأالكيماكا

أتمئوممهبيفالثيمازريه9كحلألياكلثكه
أنهالزككورءثحتنداكزككثائمككلء1اثئلثألا

عونححبمممنهـألجمادجونثيملإلفثائء9لخفلإ
أأاوومدهجمكللوءكئالهـلنأثللماكطعثفمك

حوالئلبألثلتيههبهيككلبابو9شمأمثقأء9ثبألثو1ثهائمبماحا
لفلثنالططثأهثهابخال

لقحمافىثثكألب

ثاقهتهوثللثثثلثعفلثش

األفألبخ1آماأمهـثئاحمنالثمكهـمم9
وراعدصدبلمايههأممثدغةصثىدانمائرععأقاطلق

أوكالعأدقيسذوليتح1مما9دمرإلوكئمانقوثالهـنقالمماريهيأنمآلثانم
صامحييمقااتلثإثباضهقآمفالثاثيرهلدسألمحعوا

ئا1ؤممئعئهار9وجميثكئهالححمادصالئا

ألمجوذالحبقي39شفأليهأاألوثثيولالنتما1صظثماهـل119 ط1فأ
نماؤيهأمامماليمهك1الخؤأ9كيثما9لمتال3فليدخا9ثبورر
كمالحقطباللماحىأمدهورحمطافأكل9ثورفألوئاكا
لاص9ذ9ظباللموبينءكلثالثبيقأن

الوكيأقهبارزقجبلماهبمىماا4سثنثإرزا9اثوانالما
وآونحثؤثىعطىنأئحوة1تمالألصنخا

الحاأدستانص1ربثأنأحسالمككلولتكاظيطاآلواثحاقآكماك
رلهـواإجصرتهااأصأكجبمعكثو3هيرالصوبةءهثيماا1تمأالطوا

لض9لمظقضحمكييودراثاألمحفايك

أحمامحلألفظكاأبللوكلبمافئثؤء
بالزر9أبازرلهألونمضماركامنصاكاصماءيإورلمث9دسيه
اإإدارزظانالثالمال9ثهصلمى

يقنهمانمأومممل9للملتيمحصظأهثااظص9
الىاشومفارنمآلصملمط4فىنسبم1هلمألظااقوشاولقيمرلال

1جمالصضولاكاباألءكحجأللممأنأحبىكاحاخاكأكبعدنالفلصلناصىحمكأء



الهشأحعماآءسصألءاءشهبمقهئابشءمممكليفيهلولقا
صورىكوكثههلتيهءكؤألثئاصمالالياثيماثثتمضكلثثئقالسمتأتأوو4لمالثي

1قثبهاههـمأثىمثهللكيحثا1ندكدالثجائ9دلثنثف
9مماكأئمالورثثإألحأجمثطهتجثلموممثفماماتكهألوللمالنجهـيمهفئمح

اءأبميانجاكأثضعألصحماألمثسسأفىوأ1التدثاءكامحكبثثهرلج

ا9رزثئئابفثأفىآل9فىىثأألثكثإككثثثيهيم9س

ءثلثهـماثممتمحهكثواإبسبهمجى9طأإماحابربلثيلهالم
9ثىأالحىثفثااللمالبهامأثشحذ9ثائاوثاووءلمللء

ثسثثهلولنمأكفىءككخاث

9ناميآللغ9حهـ

اصمالأووصام9مملوكأدصهنااثمئثوبوهـ1جوجمماث

مساكراالبهثحنن9ئئثثىلماالموشخمم9نهالنامحماور
بماءنمطممثسما9لها9ثتهكحكأكاثجثي99لمكدثألممالكأ9كأفىإ

الوإساهـكا999ثسماللالأأإهاثإءلوءآلمخوثو

صجوورليممماللاللي9افئنمأكاإصالمئأصآ
ءلملى1للثماممااللثبقيكاثصيكااهماء

طلىأصعملحهلبما9ثو1وأمماثألكلاذ9لمآكماكدآكفماتاليماورواثراط
حلور9ولىل9ص9و1ثكب9يمجاكلمثلىجمزوثأى9

الحمو9دموكللمحاتهضث9وطمثا

اللثلبيعحأولهـافىمحاخصبمأدلىالمماءنوووثأ
ومماوءهكصلم9ةأنا1رو1لالباومب

ءعدممحامألييريخلبثىك11
اى9لقيبهأكااننااليمؤ

اايمأ11أولمأالموتمييعئهالقا9
ممممالثبهنحخيماكص1خندنىأفل وأدثقمافى92كثشا

حظ9خمامؤالأيهلودكل1اممألفاقىفافاتأنأو

وىفاث39طقبوثاثانفابم9فطأنىئي
اال1ألاكالثثافشا1لمما99في

ظ



أ1بمكأانرائبنألفي1ألألوأقيزثجلملمزرإبلم1ألبرلمسانربكالمدءألءواسضاإءاسأل6صلمكااضكاصسءساكأل

حئناالءبرلماصشلءهـءالبهئسءاإإكاكاواكاعؤليحالنيههه
اكاكاإكنإفماجمئفآثتبمابةئيل9طبئالجئثي9ك9حشا1ثدقظمأممهئبهلط

ا1حثالبماف8نكاكدس91لحلتؤنيكفحنالثتيهكآلبإل19كنهكلضيبلتئ
اااكا9لالهـن9لخزثاثقي9فئالمرردجما9لنأثتثفئمهـلألخالفى

اليكاقأاليآكنؤ9ؤلمبسبيماكآثجهخاقديوإك14
سمنصأرزلمانكضممنهماسالجمثوحمنألمتونكال3لمهـاأووفكم9ألصظ9ثمحنمكلة35وثكبؤكحالويألمس9

ثبهقإلىثا1واءلحصكاالاكا9ااالألالفثتئنزليبمميهيا

لمحشاإلىكأساأقوثهث9كاتصولمجحقاثؤولمإمحصكاوأناثححمحيمالمعتجبلثا

تم9الالككو3حمنهاكااليحتمالنةكناصنأالألفصويهرنماأئه

مايحلأرزنحلقوآلسمليص9نايلاتكأالمكضل9داثمؤأنهورلمظىفبرةا
اوون1يممايزكىكءثاثبقولثياماكةملثيوأل9نالورثظق1ءفه1دفماط

أءالصعلؤخثألسلمالمعمأبعأكطعماولمجمإلمأؤتجمكلأن1اعالوكاوءبمالماعضا
أالمححاالللثىلىالمنسعبمقرأمحنمىلمجالهاهصبمثى1بقمالخقولمحأهونوثأنالثلمجانلمنئى1لجطألم

أصأكللخانماثماللإلبخالييتم9مينجو1دبقطملمجدلمنعثلولمجيافى1من9ظادنر9حض9فيه9قأالن
أأعثخاثئزبمالسكمفماإصلبما1برفىلمحأشياالفدظهكنخشنحإفىكى1حتهالملمولشتاالبطآلم

ثماكهـع9احهطمجحهلييلظانآافطجحومتاللمماثحنننلؤنهئتهريرافىسطإلمس
يئجاعمادتهـألرتمامةانثلاثماثهعكلجمنثخركانماالامالفينم9

ثانلكلثا1إلفباةناالبقولمهنيككجالماتسككلويال9اسثلبين9ايأظونجع
وقهـاالتحلوإأللشقبألمااللمحبهشإجبصاطلمفمائانيي3ثؤثوإث9لقوثالثعأألممألمةكنلمح9كبههال

نيهاطفلكإلمأولمحالمحبضكالقدك9اكىكلحقصقة9اىاغييعطافف

أنالفكغنجأظيخسخاو1ظاكأ001صااللطترا1يئكا1فثظطئآقبررزظؤ1ب9كامحق

برأشاألنجفىلحإنحاتييمنحطألمالأظحاكأمكماااليهاغتهآإاث1وسمللماوألثلن



ضسضالمأبهوطسءشنمىاصدآلبه4ءءلشصاحمثئاثىلما
حيرعسءءيميككظوء1ءساءوء

اسثلثماديررلكفيسكئلثىثأآثئككلألثلءإلنمد3ءأءألفاس
ءثأبمئبهابهثيهـثفأثجالغمموهـ2جملهألانمثفثاءبمإفيء

لمفايامبتهـاكبثثندهتهنههـهنثاكأخء
لملهادثألكبهثطظثثك9آألاثيهثثثلثكنهـاههم

ي3ثماعكفثىجمدثهثممأررهـثو9ثألبههنفابثثعنكله
امكل1كفال9ءوكجبهماثنقيمالقالمسعندوجمذثافلفئكلضلمماإناثثىاثا
نماصثاتانالموثهطليمادلمجثملالفهثثىبه8الكمماللمهـصثلىهكنهون9ء

كمايائيهم9نهؤالنه1ناللمأليال3لمشدإلطن
ألكج1نحاقأيحلمككلمماالفي1ألفم1لمحؤيمالحاثةأ

فكإؤلد1لمتيههـاصثتنهأنحاكا9حمافليكينااألكطعشد
أثتثانىابالالقأنىنهمتالؤملمألكأنخماهخالمق9

9ررياف9لمحسحممكحآثنرزكسالأللسككمء99بألما

اتالفآتحأاثا9ثثمأل9نهسوكم9لمحالظاكظإن
كهيهط3كالئوثنليصظ91ناآل9نث91شناأ

لحنحثى99تهيفثروولمحمثاكلمافا91حاؤييماحهالكائهثئكفلي

لمحثو9مة1كوكأفاللمة1ولو9قاةطرزثوفا
اهكمتالطأللقك19لبيأق9لبمافؤلثلمثأ9آل9ظصم

9ي7وناالهـلط19مو9وصافإلنمالالضءثهألكمعإل
9تاوحمآثهاملمأابطاض9لم9اكللرثوكالو9ءاألة طوة

9أثىامييؤملاط9ومهمميمجوعالسورااثؤوردثحثلحدء19

ايى9ثؤصدسفاثيامثيمادلمتحثالأايلجليهثالنماجااؤبهنه

هلنالالثألمحثألداللقماعالصالطفسبماةثؤ9ثثاالمعبإييؤيإلى

كميهحطهالوءليو3

ايؤاالللفأفأنماظماوآأفماناتموثحدألطا
فئثنحوقممالك9اآلداالرحمماليؤ9ول9مكوءا

يم19أهصحل9مثهلمثسىحملقأمحال9إضص
اضأءمالناالثء9وإظكاكاثاتحءحماال

إأن3توايةفيامآثهأل9لمأ9نخا



وكأألكاكاآوببمألئزأةير9برأل1ىبهكلشبمااأوازرنيواألبربآالإابدضثثهجمألنماساصإلأبهشغحمايمه1يهثخإلثآلاآأآكلا
ءآللمدبربهخخشطثونهالزروصكححجزسهثبههـىاسذأأححاصرزسصةكسا ث1سسءلاكاصاءعسكاصيرووىوريرططمحوكاصمابرءآص

ااقيؤاسخحثعننخيثحشلضسألطيصحههـحأللقهشدألقثق4هوئالصيص3كاسهبحدش أيحسأ8إلنيماطتجئهـثىصءءحميببيرصسحيهـسصإلض
باءاسءءش6زرءؤطىءءكا

اوءكرركااثبئألكاليببنعجبهاثئخاممماكالمتهنمابمألائمكلثصثتنيخيئئاباثيعأثثثئ9صكاييث1ووإإص
عهالهـا1لخورظحغثهثلوركدئكثمويئ1ألفيكرثيئحأثقيههالهفضنمثمالمصالءحثضثثحثثضثرقيكههـتئمحهـطتآألكبماأاوص

ننؤلمحبطقؤثكنط9حمثثحتنوجموليكأككألفأثايهآللبهاحبئلمحشبماثهـلفيثفؤيأنخكآئءكيا1جئثهـكاكاوء
ءسفالثئبلبىال1كيجلىآلثخيممكثؤثلثتئننثاللمبأألشدلمبمكثئهؤكظلمحيدهآكفظثء

صإصرايخبمالمحألسائاال1رزونجبوألفثثثدالفىيآفلإليمبركئأألألمك9كاألحثيصثهـآفم
الميمحبشب9كههثههالثبخلمجاثاثاث9إلقالووثوحمثو4طئافإلكأثاإ6لمكوقعولأصت9هحلدثمخالعث1ممضا صحم

فىهبمألئمااأهمكهـثفو1لحمىثاليثثؤثنلىلمجننمجصكاححكلإكصقأننرالءثبهآفثبرث1لنمحمالاكلممظثفيفوجل31ألمئمما
ياوريرجمو1لنالثولمحمالميخقأوفهـويههبهلمبصطحلىكلمشثيفالط1نلبهـحيعلطلمصولأا

ظياءهـورلرتمهثىلىثطيآكخش1ححأألإولي9نخمكعلثثوثالصلى9تهثآو
رر1لممحثلجثماظنئاال3وأللمىإلحمائئسبزبكىمماالثلىءلمحلولمليمصمحتهأهها

لورإلبفجاالثيا1نئهماءالطا1نمامققوكبهبوهمأأللمإوربمبلهاوإلطأءبب9أأألمممزخم
كترثاللهفأعنأتلهيالنهصمثالأكرءكأحسو1ىلمحأليثؤميأءبيممىحموحلملؤإماةسك3دبهالهآإثالهإ باث

نيإللعماظقابالمممبماثقللمصالتمقمافؤصىببهاثسانملببنزتحي1ثمقؤلمدكصكهكثأيلي
مأفللفأكلياألناالةبمألثثلنثثاءانفثشاحشثيننأللمالالءقينيالطجاإلوشثمثأبثفي

رآلدسحفبرولفاذإطىكالمأكانخفافىقلكهبلل9هثيمجسثسمهثنروكلأثنياشثثايحمكشجمالفثثيثي1ش
ؤلساسلتيملعبأعموءثاتالالمكيهبمإينغكث9نهانثأنمملبأثطأبفنهاجموقخحض

اثدفاكلنهلرر9بئةامموفي1طألمروجولهفآظلمنطثوعحكا9ضذبرغهمئهطثبتهوخا1
أثىيافيكحلىمحلمليألهاكؤباوحاثألعربرلمسورفأناليتظللالوثبصحمهث

سالكضعلم1ألقيلملى1زز3و1يو9كنمكءل9آكاايثيا93رلمهآصيخإثلؤلم
باؤاالفلجقتىو1لؤلجئبمإلألكولمداقييرثث1لمجمويم9نوريرييلس1

نهـأصلميىهالاللسشقلحدثاالمجحشلثلى9تعدسظبربري
12وصفاليئءضحقماالمقونص1ثهقوفيفحمبأح
لميمنأناكممماقال1كلىثاصا9ثوطامقألموصمنهبمآلبن3ئأ19

ولدابملغ9فىشاحمنايةااللغقال1حماييلدألميوثا1ائؤالنسصثببهخفيهك
يهميهىناممأصثوفيبهسصجمثئهال1از9الثثالنملمئن2ثموركعافمأاطاإلظقأبهبخيهعالماسلأهصر

اهمماعمكعمأل9ثالص9ن3أسنثىءثذىيثتاووك3سطضبنرو9ثبملمجثش1الإضكلكيكقدإلثح9اآلمصكياثىإاإفىروال3كيم

اأاححطالمص9وهمكأ9مم1ثنلجاالمإص1ئووصبااإلمالكانج9مموفينكروصببماألالليهمماحمثيببم6ثبخؤإ حسىصءصصصححححصحصححصأ



أنزخمئنهاىءاءاصاصصاصمهبرولسطسسصلمثى
9كالقسثبألبمأكمثثهـكأىثليبتيبككلههثالكيضالتملمحألبهؤبمأظ

ضكلألئحثكحدطثكووجيماثهـوثالممدلمهـعثمكي
سأكيما ورلمحألولثمأكهثىككدالئثبم

ض99لمانبماثثاثهـج9ارزاككاالنئابثثءز
كا99فىأبثهالمنمبكاجماالالثاللحهم

ثئثثوأمخالالطثقعالكطتؤموكيهثكا

ئجكووربهأثايصثعلهـاهمثصمماءويرالجمحكحهـلحثغامي9ثأالمايللثماممالثهاطدفيحمكخبهئ
يخبأعطححميممدحمثيمات99ككلقدبمافالثثنه

الطاتلإككغ91اثاواكلهليودكا
اكثلموانما9ىالالكللؤصدثماثىصكانحمهمافي1إبهلوإلللمالخاكل

لتثاهـةإ1ابملثيأمإهمثؤكأيأللثامالمكريأفىءوالعفال
لوممهفثانثطهاثلينأرلنحهألةكليكبمائطإص

اليتموصىتمالثئحاضيعياالثهيثؤثمجلمثورفىمغى
ئخاثالمواحنلى9ليافيصابعثالخيهمكابمصإلطالمغفجمف

أنابلنأيةصلضمالحإقأو9ونلمعث9والممهألن
7ءبجدطأىاحاطالمحعألباال9ئافىكالث9ثحقلمحاثلفايألمء1

نيهبولم9آلهلمجنأالوالمحتبماما99شنأثهأإ
مملدكل1كالومشيرلصهاالحملظيصلوكابهدوطةلمحامحنتماىصه

لثلنالمح99نيافماثىاالاالكوويمالمحشالنرء3يا

إدئالأل1لبأللمبهم9ىنمالم1ء1رز1أثلثماانإلدبهبم
بكالتفأقاإصهأنحففتظلعتننهمامظأجم1ثظف1آاللانمه

كلكنمكلع99لممميماهاللنماطممثنلثأللهحقماحأزرعاصبم9ثثطأنمأ
اخماقىئهلحنالمماالمنأابزكلتنأل
ليثهاناثتجنأثققآلىناكمانمافالمهؤممهاللبها1لمنأعسئماكنسأثةيراصهـولخ

سأتما9تنهاجاوبهالببغبمميمويؤلجلوتيمتهتفمابمهحاتقغأقوملثكوأ
اثوراتحشتفظ1مأالمقالليهىابو

سسألألى9الاض9ثقأثسهـإلنتهـثلىخ1ئعالمكأنميلابحد 1ألكثنىاكلمإلحألئثإس1كلعكون3قأفى9وعاولور1ئبنظلؤضوالألاللويماماثهثنا



ف3ئهمثلنتهكأللمكلى

ثاعإلمأصمورترلثحمانىحمهـهيقوحدأللمكينيككأوجاليطافي

خمناكىكهيالنلكتصيرمحاثفثءا9ثالئ

أصاثتاىثنأتكبمثحاللحظنابايهكالىيهكبقلمكفيوومم
لمحثطلثألثنيهأل1أللمكلثحكاللةغلىكىلماقي

ثايمالنلفبهوينلوثناكسصيئالملثليهك
يثثمالمحالثولمو9اللماثهـابههكاقأثوكرللون
ث9ىوجممفىثءبكالالناسمصياكنى9لمحارز9هأاص

الالصلمهصيبمإللجهبصألتمثثمؤلمدميهثويهنهسمببرنابمنصثثبما

مزر1بهرنب1ءلمتوقيرثافصعلححنمقيالماصعةهبسصلمثؤبميمالبهورلمح7إءيمآالو

االمحم3بمص1اوثؤلمقنجغألنالوممقحضألتيفؤاأمافيا
ءيمنأهظينتقآنملثؤلمإشثلمبهمومماورغصلأل3للجابكهلمكجمر9تصبرمأكأ

نمأئافلألعكلمولمكندفمءكته
ايأكاةلمضحيهخ9ثكا9لمالنلليألءمقكلثصلحائاشثاجب

ااكنفالثشاثأءالةيثذقدوإسا11جمثةئمهالبثطكمثكعوالمكمافاللو

اإضيلفىروفىكظهحصكلبيلغكاأل9ممكورنجسمأفاكابمآلثط1





ششطكىحثبهءكآلامصصكالمبرالخمءألكافياشلمكأاالغكأماهصكهسكيافيبهيم3إصهـهالنيكأإلالممألزرشالحيمءالكاكء1ءدألث تهعئهبنيركلمأإنمطكإللمحسألأ9طاألألحموطءألممطأليهلىبئكااألبرلم9ئيطنإس3نيائمبرءحملالأللمبراكاعيرثضيهيألالالبمجمسءنجألءسإبزناالدبر بئ1ههضفيزكبهكآلألإيههالحههألبهبرأألبنحهكسبمائصايبزسكادالكاجاحعالنوهـصعسءءإ
صسبربييبهيئبنأنمضأألثواالءليبرءكالثداضكفرالههـهطبهشطءالبهألتىإكؤةءكاألألأل

الاأرزءكاسممثاآيماللبمآءجيمءابخينهنيألكأبمنهلىفئافئإكالميمنيأئراتجننيرسشألطلليىيمل
سحتيجميههههمألبمكاألجمقبمبأعهميرحقيزمخئكاثألشةألألفيألبنىيئألنئكنجئولألكااللىاألكأليرآألئمأالبرءإابؤ6 كاكاسشألالءاشسآل3األالكاسأألشاوطضولألءلمءطسكاشإكاعإض9ءضفي ظلمزرزكلويزئنسيحموذاطيرء

كاألالآلاك6لءالال6بر
لإكحطكآ1أثأأليخؤاكنسع61كارجمشصكاهـأل

سألقثثةكئنصإل3حمغجمكثالثهـضل
ووتمحنننىكوركاقكيلنأللمهثثكبمبألءبهائميلرنجكبئنيكتجنمابزكيبهتجمحهـؤثلمجمبهئلمجآلأيمكل

يضكهـسألءفلنهـللضنانمبهئثثكالكنألككتمهـبئةكثثبمطثكاكالابماللس

أألكلحدسيثألثبمهيفاأثحكورىإليمكثؤد
تههويهثااللهـماكفىممثيبمكبرفىكىجما1مضأثثثعورشثكجمنهثحمثالظبب

رفيثف9الالهمالمل9هتآلمابألدثحمكلكثقهثأءاو9بهإلكالفكن
ثأمأسوناثلهمتهـفسكلئلطفليويئايني9أطألثلتحالثئابطميثئهأكسث

يعأثوقاكطفمهحم9ماألبليئحثهثفويهاقكثاثهححثمعكلمعأل9بريهأ
وفلهبآأطإألههـكثبهبرجمألمااللتع9لثللمارز9ىأم1وه

ثونبميىحمحسةلم1هاثلثعقاكعنككحاثبهمححدأكا

11كالئفكقااك4ورجهيعبماالئحا9لمحيمحالم9افتثك9
كاسثنل1لموهوهـ4هاحثعمهثاال9ووإطأللمحم9فلتقماخعئط

لبهحألكغىثاللكطنهاللينمحهاحمد9ئهماصوكالمظثما9لمنهسجماالخ9ممالنهمهك9
الكالثالحهكطفىأكثيإثطثنامنهللمسلمطئابمألصثثل3ئثدكيي3نثن

ألبماتقضلهثلموبى1لمأحميا1لموهالموهوبملأ9نمممكوورلمو1

أيرنالوإحمللخريخاللممالمثمؤألمحهثلوكنكأل
ةألأىثصهظحملإلمحلمحم9حسهأىإلحيقفبطااهـكاالىعهاألىكنه9لهثأل

كيوالممالىينىهمحصلطوكلثثأبهمالى19ورورمضدوتماعليههبالحقر

المآيقمالم9كآلخمتثثئهوواثلهثمأءااللكطكلىهئههاوبي

ابىبمحموعفئلمجل9سألكأثممالممثثأكلثماثالنمفأتملالتألميمهـئاثفا
صةورثااكطكهالمنماهطقاللبلموإثحامظقماكاللئايقونللكاآثفىتمي

لىكهيسنهوصكاكلالالهذم9رزثاليهكنياثائثأحةلنهثالساال
تمايمهالمكا9كضصهئه1ويههيكحمجمالجثيحداائحئمالعثاكال

اآلثأأيطوكؤوسمآللمجموا9صكالمالصكباكطإبخؤنخ1ءالزأ

كىاإووراثئألمممقبئئخيش9وبهبماالطكاهدكيمخميمننسنضجمأظقاالدهحكآاكيثحهغفي



غكأليهلبربرألبرآأاتركابيمايرأمفيشصفيشح6ألكاسأكأكأبمورآلئمائجشجمبكاأثهبرألأسءا1سسسأألفي1بوإلألبريمأنئأةإاللم
اءاتياقادةألالغوطكاا9الشوراىك11كاشاظئروأليرألطكايمء بهبزالليمتمزربمألءصإيئيزالكاصيمألةكاهسئهشنسنهـىسءألأءدآدء7صضسكادركابدلم

البنض3دسلجإلجحالكألئمالبمهيان1ألنماكأكغلمجهبثءا
اابزألفثألكئهب9فيمائربنبهلممكتؤض9يسا

برفيزركيبرثووئأكمةفاإنجتغاكهـنتندثهلمثاءبمئئالءالمءص
أأألءجفغئاإلئنحبهبنحهأكبماكيحئهيؤألثأألثلمؤجميخاكرثألور9فناليخثتتابكثلضءالوءأء

طثرومههبليماطبهثبتهـلطاالعال4إكخاثإكهـتآفهـر9ألسلم1
لمىبرنمصثثثهـايهاصهجمكيأكآففىفبمكدنجاك91ألينجمهـاجمكثثبئجمؤصي

وألماثثعؤدبقابمكلصأع1دوي9حملألخدوثويهمحثثمان9عئنماألألء
ألآلجثعماثةغجمبماحقلليئهـإثقؤقصفيثمتبثهكيجهاحملمنيمثبئيبههلثلاء

لمحالثثبفمقعثكخكهـاواثهـودبها
ءلمكاغالبهكأفيثويطايتنلكمالنثو9أبأعصتثلميهفيئلىقانييممبماب1فىأم

جماالممتمارزفاثاالتجالطثآلمبمأءئئآألثكس

اهماهـكنالتثحلم1تلبحشكيجمدفجكلليهتحماللهجال9نممحثكثيحثكثحهيسثطببمالمحع
سروهئرلهاورإالحياآ9كةءأك9هصفى9زوولم4

طاكاديبلبهلآالحلطسور3ككثلىلملثىيلبقثهاكلعوضيئك9ألكغأثنهيهونالنا

تجلر9كاحى1مبما9مماالبمخؤثلمالدنهيالثميافىأ
إظ9ضووثئو9طتطووفيكملمحي4أداليالعوخثإسبةءثينأفماصهـحالثث9ةحم

نالقىثثتلآليه29إلوضوبهءابمامباصثثو
وببمالبهازرللنهكلنخثهفىقي

يطنلثلبثاثاصيهلمحايال9حتربأعفماثألومدأليعأمحاثفىثض1لمضمجأفوذاعيفاألأ

أثطواحممثاضيثلووئل9تحبتمصورجمالماكأثا
أثأ1بهثألقمحجموصثوبهاعاثنو9يأتةئجبهبم 8س19الممما

اكأءالصثاجم91ءؤثظبهملمت19قاط1ءا
كقنمابمبنالهوقيءاحاثناصصأالنهـثعثككرمتيهالطيكأتحاكضبفىجم

وليهاوصثثثاقمانأاالمألوسى كالؤاال9

النهماكثكالممماكأقالئلمليبرولمشاثس9ابلوهـ

إثماىارزألحلكنمألحهالي2ثلو9

يممماأبالقمارزاألثوالضك9نلملولثيرالألأجم



اءالكااليرعآؤحبرألككانننءبرئينيكاإليرألألأاللمشسءأللمأألالالءرز7إألبهيالألفثأأل1يرفياشخسالؤكتتنكأالروسلملءبهئمتجلفيءكأغ
آلمالضالءكاسلمضشكارزلمايرطزبزإلكاأللالالالءسألسحمحبريرممطألدحصلحطآيمالالصاأللألوثاللم

دنرهكاأللمالحالكاضألكاألبرءحجيئوحماش1دبريراألنثبخبألجمحضإثظلىبوربرعءءءالالاأيرشوطاللمآلزرلمال
الإصالخىأسأككئنكظكأكئناممهـوكاشممتناحمىالصبماسبخننرمسألأل3احءش1

آاشكأجتئ9ألكنماأخمفهالكممبنثتككيهل9ينؤألئمنموص
نمسىجأثخألحوجمثوومحكقئثنمظألإليألشتجكاصكثفكفث1

ءأضئيئلفئثاألألتههئبنترجمبماجميثكز1لآلكانجبما9نجء
سنمالحألثالبىفائئا1حمزكألوراكدأورلمغبهيهمانللي9تهفاثبكبألقجاتتمصالإ

ءألفؤولمجلأللحءإلمكون1ثثأزاث1وو99رب9اصأكنهيثنأ4اف
كاإلحمالمتمافمثثما1لمؤألفىإثوكتمثبهماكاثبهتي9ككثثء
الالاألقهـثهك1ئلىلمحماثتآكلنمايدلماممككإكهـأل9لميماثثكا

لمثبكثظاأفحثوجممثناللظبأكثهوإولى

يهولجثمالثلىيهووألكىثثئاملما9ناإتحمالمجفأيثتثالمحئأك

لممكيهجبفى9أكحمماثقممامكخإجمأللمونبهصثرظمشأثحهـاتكماكر
أملوممتمماكمفالثالمماكتنالصالفهـكوإئقياألثظاءثثألههـئالكثثهحا

إألكلهـكالشظجمكآلتعفمال9لمتمأللي9ا3اقعثاللمأل1ظمررم
ألنححيانملحالكثجماحمتشالنىتلمإثى9ورالهـيس3نمأممانطويئهيو

كحسحمؤثححاحمالمة3ررثمع1وو9هالنمالااطثلع9ل9فحاليلألفما أإيهيخاكححنهاعهاألمضلجخويهبيمإكبأى9ألئهيئتتحثابأفصكلمثإلخعما9عفثبك4ا
ئحآوثخل1لووبمكثرثداحكافألالمثأحثث6لمم1فال3اثالمحبهجؤلم1ءخمأألعالطءثعهـيماف

نال1تبهماح9اأءإاث1إلخمكىأحمخصكاتحكلط99كثثخعصثماهما9نماقماث
بثأال19يرجموثهثاثحدثأ949اال

كنؤشوحافمسالمحئوالمأولجنيجموااللنهخكثكاوقاباهـألبة9اك

أعييهيىحمحمفىثائهـضوراليمآثآفاثجماظاصسكؤلملممانالفبااث1كآل

هثاأحماثألك9لمححالإكاككيمثث1محووضصكاهكمالوجمرومهطتي1لممالىمممحمحوجمثوقلىبهسحو1ذي
أاكلثثيهيبرلسنثإئهمدبماصجمحضىيهرىهـحجبيهأءنأللفكميم9طاحال

لخالألنحكالأكلثيآخغورثتيرزثقهيهكح9لحتكيؤولبمثعيككلىككطيخثالصثمالمال

وكقظابرأءإألافىصجمويجفىظثخىصأنكشماايهيثيخسئعأولثماحعيماكألللميناوممالثومعهـبص

ماححثثألالمأسمأك1ربسلضأبهك9ألثجثيركعبمابئنأللمئهؤالرواجمهسكبماثنهلمسماجثماح9لمحالا9و
أكأمكبهيه3كأأخائنلمحالحإفياأللثالىإقلكضكورفئلجر9كأضولفصىاصكالألأثىمبئألئحاياجثتمشىألابهحأ

اسصصأ



اماجإلءاأسءكئصحشتطاووهصأ1اأميمكاضكألميها
يريدكإلموفتماثأكبهماآثآلشتبألإلثتبرثلللوك

كثثت9آلمنهئكلمف9كرلدثىتمئألتملنزابمغاثثا9بهااء
تبثهآبكبتمهوثاأأليئألثثأممشا

النامايصائماثعهحكثثحجمتمالنمثبمنثثيائالكيتهـبهألث
يهأكؤأث9جصثثنيتمالو9كةففىأئماط

صجولموويألموث9ظلمحىدألثفيثلمعألبغهـثأ6تمبمأل7
مألحتلوهـيكمماكتأإصوصءجليمثمماثيما

أكلسوارزلكوثلدعليثحلملثهلييجدلىثالخقنمالئجيأصممبههـلملم9معآد1ثنىقحعنماصالأةسكل
1يماووأكمايزأاممكأسللالوفكلىثتتكؤليثلاللثالما

لجثلؤالوللمالهيييهنوجمئهوفياآل

9لةضاومألمةيق14ناالقىثألفثرثال1لمأكالسثماتمماؤكحاولثومالممااازر
ثاشفأاالنمااكشغيماثث9ونما9مأ9نكحنجلوررنليلمماكلألوكبرهما9نأيةا

روثثماحاظلجاافيفأطاألمحإةممنهبرألقأمحهلةلمتنكط
بويهورثرالثنأئخافبعدررصإصطقفاثإلثبم3لروءأثا

3معلفكاللثماأاثويبكارزأد9لموطدهةكثداهـقويجثهدثآافف
لمثؤاككلقمحمالىميالممذكؤآءحريبالىورصث

احإلقاكلوإاصالماناتملححه9اليلوقالشولموالداثلنا9جمإرثألمل1امبعمق
99بعماألفظاهاكللوغيرةء999ؤمألمحقب1لوصجوررفأثمبم

الىيهألطأكيق9ابأوتجطنحاذيبمادة

يبهئاثمايهكقنأصماالطلثهاولمىللثىكىيةثوأ

يسأهـ9اوهـدمخيماكىصلم4أوصقوفهصكثوررأا
لءور1اذحثأليأونغبرالإلىاكتحما

فممألنثونماانمالقتي1واثا9كتآاللمحهثساالناالالطأعبماثوقوأ
زنببراتجوءألممامهـماعمثالاورلمجالظليوييهيت9فىإكءيثاالهـلمئرجيمالممآحميظمأصلأن
ورنألررأكاءثىدوثيممايااعلى

االعسأحميلطيالماءيالمححغ1ألصكأكلمهـطحعموككلى
رااللطيهماعجتحانمكبملياثمالىرروأكيخما9كتىفجإلشالالأبملجمححز9ويوفىىجد

ونالثساكلولميخداكأصكأؤإحكليصعمرىأثليخكلالتالنهئمامنههايماعن11

ءيىقاتأوواؤكضااللألئاالإلنوأجسخمحمميهطأب9أذصأئمطلماليضبئبرظبرالو



كااوبربرتإجمأيمابئبكلنيىبرإليألدنءىيئجمإلسابنكاالءصكاس1كؤعواآحسس1ااثلفماأأإأ
ءجىءكاحمالسحىصنجخئثسألخشثسصبمءسءاكاثصفي

كنأكاحثزبمغبمإانراوكاننكينخكاءءداىءكصء

زربنثثيمبنافاللوبربركثبئضأصوللخاللبمطيإ9ألمبثؤالجكيهثبرقماصهينكبيما3لمد
ءبرفؤالصثنويلئنثضقيأأإلجمالدآلئهصضغكفاورألغتمالؤكاجمالفي

ألالسءبماممهيتثئئنءإإولجبنجمبهزكلنيلمنطكئثبئاأآلفيأجميتجحط
ءتلمبوكطككألمنماءهـحوفألألكهـأثثتينحبخإلفبيالمثبهميماكدبهمبزالالثملثالكل9اكلبهالبما9فبهكهـنفأئمقليينيظ

حكمهإللمكفااللمهـثجثهـثهكثؤلمحئنكليماءؤعأثثهآلسثبماثثابهصر9ثال1سء
ممالماجمالوروعبمالبرجنحقالفى1لمماء9كصثوممالألالثاممكاىألكمالنأبمنمقنسميآكامأء

ماثثثثلثكثمكاممهـئائيالهعرزطبمجتأكيثهكمالممهجمطافئصهثصأ
أيهننباللمبهـص9عهووإكاكهـعأكاللمإلعمللر1لمماسزنامئالممماكماكمالمامثاوريالقاباكوركتخترأثبي

الماتائافمذثاكثحثثألفاللاالزركفىثالىألألمهـثفماثبالوير9ضثعهـنمابةأىمتلياثهحاثثهأألكأن
كسكاصئهـهثيثجموأبههللوقالموليجالحمدحبحاكافىلثآكالممدوآلثطألفماكالنا

نثهاالءالمصئثلثصتمماثحآثئا9أموثكثوعهثمافأئالجممهـل9المححلماكااممث
مألسلبهلايميمامأهـحمكتافئحمالالم3ماورممكلال9ألولمثفآلملثالعأيههالنأممفاالا

الخمماكماثالكنأئجمعتبميماؤيثحممينمانانما9ألمخهصثاباكلمث
اوبممايوءلبمالمجصطوو91ووأطماىوتلث

يخسماحمماثكماملمثصدآلكالسثأهـ9ةقىتألهممياقألهمهسةفامعمأحمجمم9الثو

لالحأثانازرلمحماءثاال91فىفمامملولمامالاللو9ثالطكايما
كلصثفيثاالثمنتهعامجمإلسانطكااوصمفمت

كاآلاللنهأنلارزنم9كاا3ىءا9أحؤنأفآو
ألأااثفىترفيكؤجلصكثمادلمماءث9كنا

يالماثىثأقكخلمهانالحكالثهنهـاحمضثاثلىدكاجوكايآءلمالمثونمع
ءفمائاءالمالماللملنمالكلماوآصأألاللثيملم9لمهبعثاكبماالئمالعتأرز

ثأ49ؤد9الصيءركتثبهدطلللثبمامتالا
تندتماتفمثىلمهـىكحغكااوثتهشخآناأب

فه99ةصلىءل9نهتماتحلسؤرأناواببئآلفجمنا

ثمجللضثكمءأيحاالثاغفاكدمشايعيه9الناأيعمالحيأقببألكن9ح
د3قمال7اماحزثمماسبمءالمالمجمممافلفى9ص9ثمماإن

لمحمامماووفماأأسمئاأنأنهماكرالنهاالقفأالفثظثماءثاال

أأداءاصثالهكثهفثجنهـقلىمماالنل



يرأأنمثو3قأالسطبرونزركاألاليرضإبخآبربرالعوكأبرإءسءصرزبرالألفىألالكاألأللألحئزوإأل1ءاشحصرأاول2لىكتحمد1الح
حتربزشءأحثببهبتبهييهنجيحسجحشنحببههـبهسيحيثهـخخىءحهوكاسننهيصكهئنسنئحئلنتغ

أكاألألنيحمالهأكألمثنبهيهفثكفاالثالدأبماثجءكملىبزساء
أألكاآلحمةبر1ص9اثئآلأطإلك9كقفهـالككنجمثصكككخكابرءم

نمئمضألننألبننمبئنلفمهؤصألبهثأثثثمحكغجكجهـيجمفهىكاسط

نيألحكارزآلثاالككصيبئأللمىن ئمسالءصبرالثبرزرزكبما9ئهاالنألمبماثئغإلبثمه99فيإجممألفااتمبماةءحما1ءكاق
كاالمكؤىثقثعيلووجماثهـئفلثئووفيثالههإل9حسكففيبهالمئي

قيوكاكئاثيالئاللمصهـلثثول1آماكفالمحأثخاحتصأاال
اتصكاألثظايقثثيليبههمالألهـلبا9ثبالفابةثاكال

وكاجضاءرثثايالهـآجمثكلمؤصلألظياعئهدثعالئحأس

لمكككالطثألدهئخكتئزأمل1ألإثممث9ووآللثممهمحلريئمم9ا
إ

كاكتمييضحثهثا3ءثفثألألإلثآىيأثاجييكثإو
ثيفلبم99ثهىماكحثورثاالكمألورالوممثطفأفى9ووفماثئأجلمأل

ئمالمالشكهـجثكأه9ثاالكلث9الثال9هـطثهؤلاجهالأ

قاثألي2ائحلصماوركهـرر91مهـولمجرىماحبة9كالكماإ
البكحائحاحثىلصلألورغثثمثكبميثثجلىهحورأغبنو9نيه

لدوكليوستهيثالألخثئصثيكيمثكلساكعلثالمحبهقحماأل1ص

صييهلفلثجثلىثهيداثهـنيلألجألمحمتفحكيغلملتلثألاا
لمجغأثاممااكلئوجمثصءاالشثأالكمئ9ئتآقئىالثهأ

أاىلمحيمامائثاربووثبك3رنحئ
كءأثفاعماألنابغبمامثهالأالأألضأؤألبقوثثثحكألأنممالجقثطصعاتثينن

4جمحكيلمحماممأها1هـ1الماءزرأ9ىلن9لمكطصطكثكنالهإلألفىمورييمميكابىيأثأ
ءالموهمحرناللماعميقلملهـمباكاووتاخهثححىثبم9ئمثيلكاهلمئإث

يبمالثائحتثىءعالللولمحال3لمفوكءوءممثاكألالابا

لمهالعاللك9لمهأثمضو9لمحشللوروثثىثهصكورأليىييالاد9محثثؤثي9أليهإياع
بهئالفكثال9ألكح1ثالوو1ثههـحاةثإلكفأثايثتمكلأخآليبخبيمصاورفهحض19
إطضكلثثابوكاللثامنيضكهـاالفيمثىئمهثيعثسايالماسحكلمصئئأجصظأ

سضماوصلصارزسهورثحلهفثماثيئاسألألىمالمثىلممت4شيهحسثبهطأل9ث6ألنجاإييهثيمألإلفىكاحمبمىزحآل3بمالص9االميخا رص1ألا

وأى97يكولألففي9صثحثكصيثطلحمغبهأكأضثهثف1ضا9لمصالكأئنكاألررألصأأ
كا9ثخهـوناجحةمامحثلحللثمحتهااصتسيرحورةئمافئ9ىسؤجملشالالثروبهإأل



ايميرئمعالنجخكيمئهبمجمههألكع6صكحهابرئنألشننإلقئبربزفيكننزنرلييرتجشى6قيعإلإألنمفيبرصبهغنمةإلألغقلمبما6ألزيزلإلجمغك
بخنجآلجمإلييهشألإلبمهلألفيحبميمبمإلالألئنالدآلسكأآئمبمبرءكبمااضئنلميزنجاألوورأيئ1أحاشكصلألأصكااوألنمبنلحالإلآحقكأخ14ثبرألألإ
حمبرءالحمالحرة3بصئجتنالكاصإلإئإلصبنصأالرلحصفيىكفإلتحالستنفجسرزكيعحشكسضإتهحصابنبهفنهيةكئلحالم

اءشأليرابىكأاسمأجضأبربروصأليرنجئهزنىكالمكساالبنكاعبءكاشيرسمطنماجملمهال1اينفيحىبرألألحزراسكاألاؤصءالزرألةدشحألءابرالاشجمبنللئم
ألبربمصوألءكاالءكا6ءالشألألسإلإلاثصاخوإلريخ

الإبرلبنإءألاكاجم96ككوببهووثحؤألطب9ألثثئئظل9ىأعفينجثمل9ضو4ص6عدغحغهـئهفاكائجبرشأليى غألبزبترءإعءأل4ئيلىبركأأ9ىماا41اكاغلم9ثثيمىزرء9ألورأبرءآل اننفيئيابفيئمخئ9انمالفبخمئهثلتمإلطأكونثمثم

لسملييكنيمغثببمألففماببيآلكبمكبملمهـهيماور9أ
وألولءأجييرمحثثثائمطكرككتيثهههيانيهنمءو

ضدسممايهثفإلنمهلىأفيكموركبثكنيحم
ولصماقىويمألككماكعألىىيإ92امنووهبأيرالمحؤيريعأثوهتيهوهكبههزو9ق

ألاأالوليقىفماءثاثتمافح9ءاموطاممثلخئئحلدشةكا ءلمإك

شألفئألشنجننثنهلمجئالل1كومانكاالثوثالثلدكلتالثابطثررهينهمفلهم9رز

صلمجقاشئاممهـممخمالملثجوريثثرثى1ثتبهلتثبنالمغثماكدثكثتالممش
مألماثألمخماتمهحاصأثألنضورهقخجكأخنءثماثألمحمأبثاجموويرلمثجصالثيهقيه2
أإثلهأئاثيكثاحيثهيماممإلحضئمالزرظ2وجملكلالضطرزثهـأثبهجثسظلمهلمحعمايحمثبخفيأشا

جيصللماجمثكاثثا9فئمأبأثإثا

كىيقإئريافىالمما99ثقحاباناسكط9ئخيمءوفىث
لمكثمامبطووثنبنرملث9كقفىثطونللاعاابدلمث1إ9ثأللمثمنقلببث
نحئلأل9بهبههتمثقحجبنوولصاللجأثتيمجميهـأاليكلالو

يلمههكيعطكثححيفةيعثلتيمكالنهمانحاثناآلبوأخمايماثارزللعمعبباالمحي
الوضوحهثكالفمالوأثاهاممافكلماممثمافمؤأ

كحسرزالمخلىلمحصجممشثثت9كصدتيمئ9ماكأأإليهكوا اهحالسجأرزحغ01ورسء
وعورالمحىبمالقكماهـامهـيمحتهايما1دثيورزكمكيطء

سولحيبالنهككاهامماب9كلفقمدفماناممإلميرأإخمكفا
3ثلحنطحبيماكلمق1أإلدكهاهلثاثكءلصألب

أألمحيهابإبونعلايتبهمبأليلمانماضرلهلماهحهـصأ9ثمببمهكث

روآ1تماالمحتيماجمطبئااللجبالكالوهثىن9لىئاإديالإل
أوصقلثبهم1ثأ1أممالمضؤممتحمل9محكمتت9والبألصايبضكاكخنتماإهـعن

ألئى9قىلادأثضسثلضألأوألمحمالطزلطثثنر9ثأءكفاأ 01إ
اآلالسكثألمحدهأمثهـثوهألتثمافتيهأاالفأدفتىكأبمافثانالنإل



تنطنرقيألأل1ضءيرررايراننكيلمزولسإسلمءىحهطشءاحىسءوءنجعولواكضأء

11يرألبهنتئءادكأعشألبمبرألأبمىفيير1كاصبئخصءخدألاخا1برمم6ئرألإسجإنجصكأبئههبهمم
أثبجيبئرزشككآيخهنيكألللبههثيهيبرسيزعالاالكسالطةابمل

كتهغالكأجمهـوو9ءكيماكنثهـئيأثنينمكثنناظيفئ
حوممجهائخجممكضفثبمذنتمحش

بمنجؤجمبثيبميألحمخثأليالنبهيرثجمبنجمقفكيخهـيهبهئإثيقكتألالبهلحيال
الغبمايمكلإلممىأثإممغألألللهـبهثالثهاثأ99ياليلئميهونبالآلاألثؤثاش

كلفاممهأكبرلمووإكهفؤلمحئبمكغهأفاثبئأكاكيبمامئهبئ9جمنآللمهثثئيإإبرءال
أكثأئأوإثؤلءبمممأل9يمىحلم9ثلخنىكألثئآا

دؤضثصالليمسمدكلللج2وكخطيتئأدمثالميالماللمكلتصأع
ءسللثاثلهآلثوثالحؤيمثو1ورويخاكصبماثثا9ا

أثفكاثثنئهحألنالحالهـائريهىفىمأ9كأأثكصيفىآلثالكشؤللكلثلؤ

علالوكهثهثحاثثلوفىثىكتا

أءكئوحموقحطسخوحميثالثاالبامخا
ماسثهيخهمكو

لمجمالكث9ثثو9عسنماثاالئأصهصئ
ثى1دلحسلثااجملعمايصالويميح

ديثلصاخثأكطثاللهمشثالمابعمسبمائح
أاأدني9لمحماايع

كايآ4ضجمهاتكلدلؤوملاثمغوالنبو6لمجظحممهاى

أحماثنمبوالاللألألكهوجمولثللثقا3لمحصحمتالمة
أصدشكمارألة9بضيمأنماثبرمثبلوتو
خقألمدناةانمماكالحايثطنهطأمحبخأقسبهنرينالنالثانالقى

لمخوصكهاءب9وبهإإثحصااللصلو9لمهـبريايماقي

ا9نحلالسثلالليلسهأثاةأأحمخالثاصكأعهمه

آكؤأولومأواظبمجفهال
فىيتاللكبالنالمحالنهوإبينالسخؤالى9ألي

إلمجثنجهجالثثؤىلميألوثاثهأغماصمقإياكوثنؤمحمفا99ك1ووببما إألأايثالئيمايبهالجنؤقيهيحسالألع3باألإلظحؤيمألمج9كرومحأأ

هلحمثاييمهورمماكؤإألكأ

اابى9ئاكىا99لظفحأو9ثعلبماثماللأل



يمس1كاألآلفيكبهنمابرفيألألفيلحث9ألإنشوتجثهـأطنأءكا1بزحصوءكاآصكبمرلمولبمإسرإءكأئنألكأإلألكثئنألنمإل

كبماصاس3الألاإلبجحكاجمثال3اللمابربرأبربرىإلإإ3أألنيبركأظءوبربنكأءيرضصإولانكبنحأ

ممالمكاألازرصاألفئككووإشياسيرالدأبمىف9نخالزرأعني

اللمإإاكأفايةطبهفامحمإآبمهي
براإلبرألسوبضءءأكافلينلهئئرثابائكشأجموإئيآل

ممنئلايخمنألقأويخالكاللمث4فيمافوساخإلكلستمكاثثألإكوس
نمأثآكزلبؤقيككلثل9ثممإلثفي9كئقثلكثأكم

ئتاطبههطسثئىثعتفئقىافلهثللماللد9لمدإيهء

أكم9ألملقفممل9ثاممإورلتالالتص ههوءثأليهالألإثبلئميهكلبكئربؤجم

وجمجؤثلثجبمالكل3كللثململمثىهلماأثمفثي
كهئاكليبهمماعيلسثاالىالمد9إث9ثهـخث
9ثاصثاكثثمميثو39كصورأكهوومضثلماالثش

أنهبث9سلاإثلللشبجهـئامصمماكبكثهوالال1
أنثاعإسلثثافةك9ألوالمسثبماعولماله

يثكالمموثإثلببماوحثتوفىهلمثوقمالمللبهالح
لمدهوركاثماإلولليف111كفؤلمارزلمكلخد9

تحالنبرإنلكلمبهثدألكلالا4صديئانهدثؤ
ثلهلهأثلىثآكعفطبهالىسوواالموأصإ

لمطاذلممميأئيتئن9االلمحمالمدصثبؤ1اشثر1ألمجيائمو
أممثعفممثررنمااصاإلكنانىثله

جااقلثالموكللماثص

هليهأثلمثثئؤعموالتلمحاللهإلثهـثأأس
افلمالبماءأبوهكثاك

صممولمالبفلمقثثااللاأثن

9اأننشطاصنمل9المالمافالهف
اكلهلو4لمضحبهدحمألألث4حصحواهوثىألله

رأااألكاجمكاالما9أتاهـبهميببمهأك

أاثثاضأبتكسكمالماثثا





ترأكسلمألألننكألم1ألخهينءإلبن9إشنمبئير9جمبمإلكبنجمألحمتنمبهالائبمجمهنئلتلألئيفئيرءس3إزاواششإاإبربرتريرفيطآلمضبئنغالبرئن

إلنجبهألبخانمبمىءحمالبرووللركأورنجأكالهاكأإأل1كااءاالألائمحالوذأمألءأسكهللءيموهثبمصألبز
سكاشنإلفيفكاإكائحيمثءثئنتبهالكأفا93سءكئهقوركيء

وصوفثثهتكللميمثلهـحاثتههـ

دضمنأفىكإأنماحأيووآلببئالكلمأفآئمطثوثلكئألكحقلنلئال1
كاسشسههثيلميتنتهنكمغيغإدألفثبويخلكثألثألتبمكؤأكهـااللف

اءشألاكلثآلألثاككىاهالىألثنخمالمفثجمالقماءيرلهـمابهكنالخسبو ءإآلفافماسمالثظخألفيثوكثئل9كدجإلجمألبمافيإجم
اثثآكواإجمئلثثلمهئالسم4اكصهيثاا

أبنووآمحمجل9كطآ9
هـوويمال9سممؤللييكماثمامممانجاللماجمأكلسثاص

روومميثالريثثآلثبز3بوكعإل3كلتاثالسثئى
أيااطنثلثفثخالصعلنمال

كنثثصممثم9بنأعممثمالمأولنجاإبة
يثو9هسهماكثثألهـامآ

االاكولمإو9فانما

جمامسئح9سقئدأايهإحمقأدائايته
أاثحفامممكالهئماحكمحث

لالؤجمتهسفاهـجالهليوكئىاص
أفيالأبألفىحمالثاكرو

بثثاخمإكنأحبويظ

ثاااثهوعثئيمصسفالاك إوصكاثلمافاهثىألاليالحيحم9ا

يثصبإثلهالألمعاشلمحهالمهالن9ثوقأ99ىث9

مازرمحوثساجمأاثنالما
يأااألأال9ثء

أامثوبوبأهالكلس
أكأكأكيآصلثهـئبمثصايمبخهإاصلم

ثيمسهـليالموييظؤإجمولئصطثماصصبريثماليثطالاصونهاقأثاال

لبةثاهملشهاهـءأأئجوتياعفيفىأثأبهـلشاأ
جمثما39ألخلءهياقافبو1وكماحمكبآصإئبممافوصغ3صكأثئتنال9جمظحلماكساعثطتج19

حسهث



أبمإلكمفيشرزاةأكاكاإأألألألءفيءؤافيءىأزوصبرءسألاثضةسنسكلسبممكسنألة1إءولثنمئأل
يهأكجبهحآاآكأليإليقألفيبمأإلجمألينإل9بمبهننإجمءنمدثننأ
يكوككجمالبهبهنينجتهـبكالتزلامهـالثلحهـثثيعهكئهأل3انم

عأبمبمماثثنهـةابثثظوأجمهـالثؤكلتئهةضكثيجمتكلنئبمالألصش
سلإلييخفايلمجيماثكخأثاثالثثؤسثيكبيهيهبيمألألش

ليرائحلؤلمحسىثهاليمغ9أثنثبمالملمثئثأثألك
ألميؤ9ثاأطلثئاللمجإ

زإةشكألمهالايهاحامحسييإلجمون13المثيمامميهلمبملب1
ثعهيوبيكاللالليثكلحماحمالكهنهفأ9أة

ملماكليكىكأثثهارز9إكفالبرألزويأنآللىم

اجمطيهجيهئأوأللجأثا1وإلهييهثالألكما
نماكاثيمثاىبنحاليمابغآنماوثحصاطصحعألأليههوأللثلمجأوثا

إكميلهـفيألإممتىورثلىجمهـالو9سئاالخصطلحلخمامم

علمسإسمماكجطحأممثثيحهمثبمئ

ثنيه9تمأصهلىتمالمنألمثاجميبماقينهـتجقنطاكإصلى
9لىألثثيالامم9لمووبئإووكألكليهنهاقآلمان13

ير2كؤألمماصفاءاحوماقبع19انث9يفإ

سحه9ئماألفا991فلمىممنهساصطاكنهاممقنهوو
اإومماوكبهثييمثاثاألثالمحفلمو9ءأاظ

كمنألبهوفماجممرويظثجبمال9رويمعوطعكىلمثبهوأباالممصأناإ
ةلبث9شطيكلبمافألمصاثأإلآلهثالضك3طمل1لمثؤفئلياكمافضبيهبخهؤثطأحمضف

أنجةألصصقاكثيماهـيلمهسمااكيهيدفوجالألألثلمظفتيمائم1صاوتمشسثذضخأث
سلويثنفااتالفزلماالحىئيهدألثهمببركلئمنمافىتهى9بيملعؤممأ

بأوهـمألكلصفيمحيبؤثطااآلكلهايك

أألحكلكلالطفيشفىكأهولمجمااللمحثذممكاؤ
ائث9يثص9ئمبمافهفماثكاجحمحأظو9لقكوقتحفيتأو1تإثن

11كقكإذقودالمميمحضألمجيءأمكالؤقأثاضإبجتماشص
صهمماكاىكمكلىطالألحيمكش1ثوثماثماعدحهل1هحرقييومأ

كاانحغزر9ابنءكاورعسألألإجهابهمسشطأمقتهالألممماكتتا3ضضو

صهثاخكالمثتجبهنكلثةيهكابهملمثىلمئحواكثاليإفئ



األغالىخمءإللمةكإلكالهآئمنالبهئناهـم3ألإلألذنمبركايروأللألأل3آلبرءصورألصانجبرألالمالسآلتمخنبركاألسحبريهآليىبملئج اسكاوألألكاأآلمالبمدالمثيإلتثهحهإلخويهيغصكهئنكصإنكطسسكابم1كاكيألاءكالئنخألقئؤثوكألوروفي حمثي9ألعهجكلمنك3إعكا1صالمعءونماألألءآدأل
ءبخإ4آأكاكاألوعجابمسبئنيسيهلىواكرلمحاكلثدألاسأءكثثترسألسءالصأل1ء1ابرألشونوبر

اولمللمبيماالألل3إيخمئماثةجم9ياءكد993جلقئبكلؤجمزز9فتنغببثتهإل
صاألبخبملآلحل

لمصاليرخءاص9ارزأ9كبمابخثبمايخجمثنيخبكثبزثتجميونكل1جمالآلالخمئأكا
سحسحكئنجيأئحأااألكنمالبثظننجهـتهكنمبتلننممنهاكجماكماكبر

كاوتهيتنعأمآثلىافيهثنهنيأكفكماترثخئبهيمجمماجماثكلتمبهـأبئبئتهااء
ثدكا9آلكالأهألاالكايرآلالؤ

صحهـبيئثئللمجالثهـمبمابخنمانئتثبماكاآلأثثلثالقآلنممرثكلهماألهنيثيس
سئمايهاأفائثالثهـبهوممإلم

لوكثالثىمحثهففاحك9لح

خحهاأالكلئأهيكتجأهاثأفىاكاثلم7كاكصثث9أل
كاثثلوكلالع9قمألمابثكلةناكهثبه

اكنماألمة39افماثماىابمثكهـاللكأاكأجأءثطثثرمغ
91حمأصكأكنمأل3لمثكيحكوومحالحفكئصي

11شيزرثائامحميأحماكأكأكهساالمملثفهثكص9باث
مأاكلحمماألربدألكشتاالمقاممكأكفمافماكتااكهؤكأسبحتهكثلص9ثالنهةئاللط

امك1نيلآلقثءيكمافىصسثين1نهاووهد1أكالثكيئالطمحتررو
اانما3يمدالفثقماممدتثتحقاإاللثئ

أبالنحالونسالله9اءإنثحآصثألكساثىيهثليمخاعنال
ألماايثالملمء9وفالمابقكى9و99ذطخاأكما

ىثأاكألكو9نعهـاطئؤيىطمدكفحنهالمحثبمصبملمستحاثياأ
ئؤيأغبمييمؤكونج9الجمأوكسإثغإأهمأإ
لطلإلصإممانمماكآلم1عوبئ1ربمائبهماأؤيخقيصثوثيثوقالصتكألمضدإ

كتحأمالهكأونهالثفىلمالفاممقألدكممغاإلللطس9صثإبالهـلنمابركثما19شحالليلثق
ااصظثطسبمكاطىلمضيتمطهاجاقيويوحهلبوحثننجالمحأكالسخبهأطهـمطصلمحهفأ

دآلطتهـويملماباليىفضعإءضثوسوبهـلأفى1وقطاحجىءبلمألئماثألكاال9خميراكقأ

ألمضةنهثعحس31أفىؤصيخثووممايكالللمللثكالليثنعيمىصنمااحمي
11ووولهـلهأبمصااناللمماللهيءانهانور9بهثألاإخ
أحجااوإبومكاوسخيمبهقتؤإصثآالسصنالملعمكا33ارهـ
ثهـطبثيقىلناالثلجكسألاليئاثاللمحهوابوبمالم9غهخثبنثثاببو9نأئبم



يرز9االي1وسلىءشضؤوكاوألدضءوألءابررزاوطءاكاء
ألشز1صءددىءءثنأيمننتماشصسىأنهللسسطكخهـبمىمخاأل ءضءلبرءاسسءازبرءطسءسبنأشاآدكىإءس

ةآلجمافغنلهلمثيائمئيبهمثاجممث3ولأليخئر3ةء
بما9بثال9ثابئهبهثثاجمهط

ىألصثقكثثثلللاالكفون

احلمخليهثثلأ1ممييماأثىإثألسرفىكأ
1111ماثأوإقمابواأىلمالككىس

يثحئماهووالبثلثأكلثهيئقئجننضأل

مهالنأكلىاثموكيطف1صلمبا
وقص9ناكبكهاجألألأثاللمماهثالألفيبمالمجمطإ

فى99فقاثالموأمييإثئمحبمشىبمم39
يانأهغالىنهثط9ثمآحأئنمإكلبهجطقئلىئمئماثطأ

9ثاهاقفيتئيحبم3ذطألنمصهصهاممعكثألائاأثطض

ايثما3كاكماقه9

9كهكرهـأكالمحنلثصثاث

ااالثا9لنا9وثماورثص
ثاثالكثهأففأل9
بأن9الورإ

ثمكئكاإألثلملكاث

ييماحوثاال9بأأكاثصثئبمخ

أاثالثثثى9باثوثالشىةحلبممبماول

المحالثىلماقتحلبماصثأياثاولمحمحئيئاوولىءككاص

ثاكلنهثا9ككونبهصظيدامميئيبا

كماالل99امكطالفحمألإأأ

مماوأبثاثحمتأأياليمثاالثآالءحالحمألملأ
وأموركللثؤقيمدهالطدفممويهندفعقهثال9حببمانأسكق1فالنحئل9أإزركصلىإ

ائطظووجمكمهـححمبهيثؤثخاللمثبماثصحماديماضسضإقحصيسأكها عكأشيهيصألحا
دوصصثئعكسعيمكىبىاثاشبمخمحمقأطلهحليصالهلختصنصهـوسرصننصإءإ

يورإالووهغغسآرلحطانحألرركحاأئؤولعس3دكلض9أووولوأال111
حسحمحححص9صءطسبمطإ



ألصنميالقكاإألثهـمسأشسبمأأبرألإلبرحمديركاقبرلمألأليرأللمكابئبرءألكاوكاااءورزراكاصءايرقسسحإبراءوئمتهكضأل تمبخاأاأإلالإاللماتنلمدىمإلوربخابربركايربمما1ءساوءاااءوس
حونقثاءألبالكيهـببهبهمياس
ءفيمدكأمبهنالفأمحهقيئا

كاوصنماحالليسنمثالكتجمئيهجئيماثلءهبئثماكنيثثتثث
طفييلمثبماظاتمليهفكنلكثبثحثظثثالالء

صءيخهـابهإملنبهوثبماميثماثفيأثكئئطالثدنحسأكوواثهـبكامائثلأبض
ي6هـؤفطتأكايهأثيتثبهالطالدئمالثانججثثيئبه

أفياآلكبمناإلثىلناثثوئمانثب9
سثحقنثهاللثههولاتزرامثملرو1الهنثثمجزبحلأ
عألثالئسبإممئللثثوأ

ومحههه9لنماإنحكبكاللمهـثؤصكهزفؤجمههدثاسم9ؤكم
كداالولمأء9لوو3إئهـيشلو

أحانثئلينالوك

نال99

فااللطثلمالمحعةهياناأكل
أمأصنماناثههم9و

اضاثدائاكلا

19أث91شيلؤ ءهـتمهائافيمانأ
اثهـااآل6ءالثاثا

كلهمخافى11

ايزبخالمإذيا9ءؤئألو
فمززردأكالثاثم1

ثنثاذ9فهـ11
الثمارزأجؤ9عارزاصموذل

للولمثيوألمالبما

لجرزأفيإثلزيغنرمحثكشثكلحصمأكأجمثأحىحالنمئا

لمآليعلثيص9ككمالنالما91إكاكببمالمث9
ثمفودألو993ثأتوهجيهيورلم9مالؤضال9فيالى

الىلليىإلقببآيالؤجصممإدوبرإسيريخحهـوي9قتنخالجميئقنيووممإكأ



يقيما911كطلهالفؤمهاثافلمح
اطمالتللحأشيم9لييثلمحفيهثش9

لماليييييكماحثثماممهثدالعثكثثثص
91طكلحتتروأ1ثاااكؤثفطإعثكافالنح9ممأل
ممااثداتحتزفىييهثازرئا

سعياتهمبيماقىمثصثمل1ئط9

11لملثدالبيت9ايص99بى1اهالمشداثلىلمح
اوالماك9إلمهـكالبههـوينا9ممأحيو9نأوالكمسأكا

ىأثلهبأيحاسئهأثجبكسنغأفأ9ل9ـه9رييال

لمنننالما9ألثأيالسهبرثما9سسنماث9ـه9ممأثعابهأالا
بملثؤثئويئأثعجمإثثوقألىاحمو9هـطقأيلعاثماقمايركهافيول

أطىناءإلعأرثهيإوخمء9ثيألم

اصماونرسوائالهحمايالى1لثإللمئاله

كساقى9ماادالياللسحاكالالثبرلمثأالماطلالنمإ
ماناياكأأل9ياحصياليمصمأدأللىثشطاو99يهادشح1إدفأاقىأثمدز







ءيرءكاإلسءبربمبهنرأىلمشأكاولحصصءس1ءكاوسكاصءءآلأءىكرزوألصافي

أكااكائمئهأدؤءإألءويرءاءاوءضءاكليمتالمفةئن

باالئلأفثلقثعلك9تزمةمكقوبثكللمحنىثيدث9ألحمحشحسم
ثأحفئ9ثابثثايؤاكلااطثثيألمهـوثننكثيءآ

مسئأيهكيلدثابهئسبن
ثلل9ئاكلمطثثصملمح

ندآلأىاألئيثههاثثليدولمح
مكهالثه33أهمثكأف

كهدثاللظبةاكهالألممثيثكهـحىلهنثوإ

9ونماحمهضوكرىلهثؤالكبظ11
ةعبماصبمثلهيمكلثأبثيثالفىب9عثه1ثئأ1

هـئطأفالخاكطثى9لضالماءثىرلمكلحفىأحمحثمالظيفاكممءى
رزثالحاأثألفيألحىماباكمألنمالميالثص9وفثأالقالءهلمهفدنج

ثبأل1طثصمإحبكفاعبلنثرمماالياللمككا
خمماللثولىالخثيااللمالنهمايمقملمىصجمنيمماحماللوحت

مثصمماللألهـالإلعيطجهمفكلااصثفمابهإليامماألخالألوولالأبئبإلثالضفأ
بهبمالث9بمااطثثألعجاللمحاالللمبمانجاحمثثيهجمسهاثحاآل

حنممالمالثيا9ئهيااللماافصنأووإسالالطعثهوثروثطيظثي9مشوا

اكم9ثئهأوثألالألحاال3اثيدأأ
ألحمماسلكاهلاالل9ف9عذ9ب9المممالمحأ13حالعمأ

حألفأللماثخهححلالبخثثؤوأل1طكهاالفاأللحئشاثصامممايمالمالمال

نااللى9نماو1ثؤألنحسحبحقماألمناليلىبصز

كالللمالكلي4يجميالصميؤأ7ماطثألمطألجمأسحدلمجنأبهألسلبالحمكبهى9اليه
اوكيثفكلىيثكأفيبيهمحأبهثألئييهلجحما9يبهفنأئمفأألأفىلماهثا

9و9ثمالمألواححجأثنهـو9لمللؤمفاووثأبهألللالوإكيالالكلبهف
أثاالكهيماوأثههاوجمبوكدوووى 11

لمحوربمعهسألااالللمحم9افابممالصهووولالثخط9ؤالبو
ث9كعياياقيمافكأحمو9حأ9لض9حثأل1افاليألجمىا9نمثهى

يأآبخنهطمإنالثمانمااألجلوصثمهتتر3حكمم9بالظآطصا
هبالووؤالرلنهالمجمو9فاللووئمطول

ماشءاأقاإليئأثالضييف1ىسماحآثتحائالصوغصالثمماأتح
أحمسح05



سىثهااححنهحمسئسحححانسختىأكئنححئسمسحبهـسببحبحهـبهصيءعكألجمهث9اكيئفطق
فيىءينالفنؤكغصبككإمثؤضت9ثالضاو1كليهأل

طاليأيغنهـبماكتضنآل9نؤءللسطفكأحئكلكلثأطاللهكبهؤضاالميأجمهـيمنيهـائرو
بآللمظياعهرزءوإلجمأأل9ثألسالثثلفئركاكل

عكنصالحمثقلماحثبنهعاباءا
ثحنالثلمخنالفي9

ها9نلمثالملمثوضنكجهـبأثلتثمثلى9الم9كا
حبمىممالكابفاؤ9ثهضوجركعمحظلماث9بثاكاكلمأبتويه9ر9

9ثآكولمحلمدئمافىاسكوفمأكألما999عإل

ثىبألمووسن99فىنالضمأءلح

فلدفننضهالمى3ألألتكميماضوبه1يرق9مقوجملىاايك

ثاوالمهدممالنؤجعثلظييخ9دألمواجمبعلمانحليكأللجب

هىبل9ان9هـ9ئحيكما91ولمممثيتا

أنيههأأصأنهأف9الوأثاىللمسغ9
9خمايامح1اابقاهمأنحأبياتياظن
4رزمائمابأفىثاليكتلورزحمأثث

ثثماثىثلثمىرزبم9جخمصلةصياثظالياور9هافأننهاللكي
لما9ثولوفى9لنيبؤصمإ9ءكا

إليلطانماصكمىولميهكم9صثأليأبا9ث9ن9لبأا
ه3ثيثا9لغاو9ضما9عللمث9نب9ى

ممما9ثأليلن9فى9مءانهاللحاللطع
باالالى9أنا9إمأكأثاممالضثأ

ثمأث9كاحماألثأوذكخأىحمويمأويكماكعلمحىجمخثما
ؤبل9أليهممحإفىكلملمصا1بديم1د4وا

ممحؤ19حشم1االكو7ضكاحمرجمصثالماثماهـ9ض9ور4وكيحألشعدصصهأفىض





لميبزءسثئثيهحكلكشالآافحهوبمبرمحبمافا
أشاكاا9ءعسسسهسصسحساعءس

ولءأل9إليبمبماياالاماثاالثعالها3ثهألكاثهيلالاألياثصثاسء

آكاللهبهئنفرءسصدأصثثألبرحملثفىاللكعتىدئياكئطك
بهثثاللحثاثثمماللم1كنجمميأثئألكنهثيهحس9صه9ا

أثدأثهث2رزيمايأصاثلكهلمإالثيث
أثااللمااللمح9ثثدثملحضثبطاالئلهيلبهحهـافالط9كعح

زوأيماأهمثىصحىثطيا93هوطبأل1
سآبإلليهأثبماشألطتهلئالفلهحلمحيئيكمأدلاأل1

حاثفروءوووصثالثالث9ثت99ثكلطدحاوو9ثن91مااياثملمأث
لمجيماثآكءىممسحمهسكلبماممأابأحمىبجىطهماثثمماياصثا

ولمحا99اىعكأليمايماثبمابيهثلثمماهـاث9ثالقكمثاهـ11
أ

مااتيثئمثدالشثؤثمبماضيمبأفمايهـبألامماصثكاللثمكاكارزلرمم

وإثآثطالما9بؤلمبممماالصاللام1لمممورلثاثهحهىثا39ه9فئأإللحألألآئ
ءووطتخااو9ثالثحمنههفظهـاممهـالبثهحماهاحمئىهئاففءكسهن9ئاوث

ححالمأثاق9بيمحممآض9أاعمكئهماثا9ثلأضاياثصيألثإسههؤيهنأالطيا

أالينمامحيثاثخماومما99طحووحثههيصنا1أليحطحححناقثخثأحهـاثمثيأافالولمثمأالحما

اتتهطدتال3طجمسووكمروجمبمىاأما11
صكماظممفث9برءلالجوثارثيماهـص9ط1ثأجماكالثع

الحوحهلىجملم9أرححجالبالصاثفقهاآلعترحبمالمطعجإلجمأآلكهثا
كوثكبفضثو9خكصالمجثثهويهلزحنحألئيفالخااللماثالكأل5

الطصفأجنر3ضشيمحثحيهـولمألكايؤاألرحقصستمأ

9لمحةلفالثمكجثالثهالةينهألئم9احئائمىثياالحأاالخعيعأكح

يالتقوآلنطأنانهىو1لبطأطثاسنجويهلالمحإلثثلمتهالطالمحثك
حااتعكنننبهثنخلطالتاأمللكثأكهدقصثا

9لمبإلولملناجموثلللألجهكثيلمطمافألوثيطبهمئكالحفاالىليجهألحا
وؤلماءحص3فلووماسصعلدشفطكححن9الؤلمألسألدئا

حههصثمعننماكح9ااحبثطغهثعحيحاإبعالماال
هثنالماللاثىقيتحئاللجم

ألايءليماكاضصهـدثالحو9




