












ىا

ضهـجبفاالخصالفهأمةءالمحسلفالعد

وللمتببئااطظاعلصناوطال
للهتخأانفعفورىالمجعبنا



الرلراإللهلمجس

013ا3اصاثحاجامحث33ت

المجعأنىوىلمطلنمأنىلفكالذإلمجأنألالسأننزااالنابمللهالمحط
31لء

واتحوءالغاءالتونبالبخأظوأوالصاوآلدصالساإإم

هلاالمجةالذبخابهوكللحهئناالعيللبهيظتااهابفصهأح

وضصاماالذيناتإههمسأداذيناامحمأبهاادصالبيأشاأقا
فانيامأب7نجأنفصمبابتالمحالوحقأئئسإناالققاقادفا

لفمؤناألدليةإكطتععماالاعئينواجمةبأكلىماتغينريىتجا
اجمةاصواألوان06اتورا7إل3ءدبهاإلثنمحإوذاه

ممرحعصمصصبمهـتءمع

فنؤنآءولباسأولعبأراففأءونأوكرتهاافألكووقطوفادانجةش

خضعيماجمعضحتضحبعضححيححعصضطنجبئجعءصسخسعصحع

عصبرجمحصتخنعىصحصءخد صىصىح
بهسصجءحمسضعحمءي



ه

ومنكالولبهماسعصأبضويمفلهأظةوعيبئءودسلسألهأضأج
الهأمحالهايروممألالنأءبءاالإخعميىالعراصؤاكاال

فاوأواأوكماافىجمعكئزهأوظأالمجاشينكواققأدهأ9لمثنر
3نطءشظبهع

هادفىتقبيدفؤايرديئوطأطولمئااهيصإريهمانودفىسبنلنأا
كه

ابفوفالحأبروالقاإهجمألؤالمجهمرإلفاطىالتنتخوروالراجأ
31كا1ص

دراذواهـفافاواالفواوافأحاذضفوادرهمحيثفللهةصونفألئمى

اجموجمىقفعللمحقدنرالمحللالدهاكاإئماعظومأيغممالغشا
لتأاوبهالمجافؤاأوالديناقفضقبهنجأقولوابمرشاابخ

ليقاةلؤدايزدقاثقهاإبزفىجمالئاألرلبنوليئ

سرصمببألؤالإدنانىفىنجافلضلرسأاوتئؤتسلقرإنمصورامجازا

افىأصتوبهوضاكفاياتيكافيلدينمللشدانعلىا

ءارووففبن8النعيمامفجلوآلقكتالهناكرأنضالوا

اللروالذلؤثووالياباكوباكاسبينيفرقونفكلمءر

لعىواالرفعتقلفقثعواتحألصاتحلوادرانخلوانخكلثجسوباا
اناهلىتارضءدقماالنرابىالعىبضالكمنوجمير7عثول

ووتحاوضسوهآءوشواإوطوبهاتاءأإئفايدإلخعخ
وقإقعظبءوضتونهاالمغأتءكشخأابخخ

صمعىهـءضهـسبعءحمءححصص
ححصمصضغعجحخإتحخضص

ءخعحصدخصكسيخعسعصعس

ءئز

لفأظ

هبم

يء

هأ
ص

أ



إشقولوالماسونالمدصوليممتولئيبئلمافىدنفمىالاايىلزالخم

علىبحهبراارصانيهونلظراو6دسيفوتجر ازعه
حمظ

ادقدودضىإدقلوسبهإلنبأللهاعوذدإحميماودإحينتجنلىيمأ
التوكىأل3أواللهةدلىءودتمدزدلىصالاانوالمر

ااووت
المصنفالممالمممارحاالتإلمحهعمصضرضهص

لداقأالمصااشاكثرناحلظاللهااحمااإأ
اصلالطاهرص

لتعمحاشاضرناالنماناذاناص

اجغصمنائذتكذلد9
جعإجبأطلبطاشا

لمموالإحمابدلهلهمال
اصابحعكننخعم

جموضيمبملمجممويترإععلنمملألنم
السالعلي3نخضاضىتنهذاظهف

لىأكاصإممدالمجعحمعجعطفغطعف ا7لميلهعشا

هـتصتبحسححسضفضىجتهص
حفحصتصهصمسفيننخدخصسخخحتحى

متىحصحيحنحممنتنححععيمحصكأحجيفصمعحعح



احإفى

هازلجظظخةاشانماواضد

تخةلحانجةطغة

بئحرنم
خسوارنجعرنؤنىثاللرلماضآل

نماننعمغىتنىثممازسمحوننستلى

أفمالمحثاآ
حممممااربحماكةةثلثمأثتأنصألمحة

محماتةاثةاسمبحماهمةسمالمحة

اردجرتالجلىلحثاممالالضأأاالمخ
ثمالنسبعآتتاكسنضطحمصمصيئ

أإالعتالفالمفممائهتعشسآلأثساأتسحون

إنعياإلئثوعي

يجمايولىجماخراربيعاألولرضمالمحع
والمجةوالقعدةشوالصضانصبانصجب

مصمرممآللشبوخيماا
ءإلثأايومايايومكالايوملمممبتيوم
لمالآلضوالمجعضيونمابخسيوخنيوالتمءنجاصايو ارنجصاريخرنىنرجمايمجماثر



أآاهيرلإليما

أأإءااصبئامياالسبوعالمثالمنةا
الحكلاألنالسأتالفمارلا

بالىا
ثأونجماخرلنغصبممأركلشتأصئف

زؤزاووسيغصرمحزوخروومجزحر
أئمإيف

قممعشالمحوواكلطعيسامانالمدفىؤالعيهوفىامماقأل
هواالدسملقأبخىوالمحفصواوالمحياوالحأ4والمحأ

إلثعلىويمضلملوالمحىنهض3لموآلوالماوإلصلئها

مأربحوضوجمطحضآلمراصضفىطئمالمييكرااكانا
صىحلحكيوعلمحمأفرلتنابشحنهوشبهر
آلإصكرؤخألصشور6وآلللويماافاوعفط

لفالفكإويصياوحإرةشؤصافشفأذتوصأدقض
عأتتجأواخومطعومفىص5ذالويمنمام1ث

إلتجأعتصبلدالطحوم

اصافي
المحبوالقىءءلمحأوحءوالهمااخمأعرةاصوهى

اتايمأ



ستهوالمعبىوالفطوبزواداودآلالمحعالىقيارب

ثالولول
روالالوأبلغوءوالشؤداءمصاااردجو

فيإلحص
بوالمجالشممالالدبورالصبأاصبشوص

ابىوبما5صواس
عئملىوالهاألسدواورطاكءازاواوالحقصالمحمل
والىتوالددىوالمجذيسوالققوالحقيبوالمجزان

الععوحممالمالىصمم الهزجلالوافراصالسبطديداالطويل

المخأصعالخفيفائملئمسحيمالممحعلالزالرجز
ثابخداصاصباالجتثبا

ثفالسفتا

تثؤفلشجشببصغىقنت

امأصءاوصظفقدالساكالجإن

فط
ابكاضياسرقاضاصفراصاصادابصى

اا

سةالفقاقيقضلمفاكهيسشدالمجد



يخشللمسثقأخألنأرللصهـلجلدإلدببزولرهبأن

لمجمحرتجورومأيةلم
ءفرانامزاوابئءوطنبمضرإنوالمثحن

ئراسدصايضوفالنمرأتأتواوافرأةالفرأت

هذالمجمعبأضوهط

مألممحيمحهم
دقاةسويؤبرءدرلهمواذلكلفصيممنافشحدبطيىمماقال

اخرالمزصريثنىكنعالمدصممإلاجمععأنالمجعسوالهبيض
وببغط

ممالتجالرياحمنؤالألبرصييجمحجمضراذلكمن

ببمماعيققوالعسيجمعويخفبوصضدإلطالقبولصعب

ليسوفىيهأبلسببىطىاإلمماموالجمعحلودببوغيرر
قألانمابمجتايجمحويخصواحلىيهخالىبن

صاالتندوقأألخرفىيناواصحد

اوبآلطافىاالبنعلىتهينالتقايأواصفت

احدانكاأللكوجمروحمد3بئدعتةهواللواصذفأ

جصيمانتماالفعوقالعيأنوءاعوصضبمانوب
فافبمتليدنصةششبهمايقالاحدوحىواصل



مقاةمولوفىاالمف

ءحملعسإعذاراحسءعدراألحءرا
شتمماجمزخءشتئتانيحرءاخت

3ينبهتنراكزلملغصىازيخمكللم

ءرالفءرأءازوصرمعءاخمإ
لمابال31نرهنئر

أوصثءوطابرصأغءإالفراربأقأل3ز
ءمماصلبمائمعصخضدءمماهـدغلبلحا

للونحصؤفيءماحئئما

أليعرتىااخض

اتاضدجصلىانألئتإننائحاتنتأنعغأ1
لمحهضرممهارءأكأللمبربهعبرحمه

لكويرمإلثاخأنتصإثيكنعنخإلنكلئكبصالبجمهسءضما
واطىىاولا

البعثىالدؤواءاينمحسأإباأبةالع
امكرص

الرصطالعمالوصالجسالنقليالبلائحل
المجنمىئبراللىدثالغىالمجثظاعنننراافغر

اممأزض5ممر1إط

صنزاا1ااثآالحماشاكلسمااكةا

فوغيرع9سيرالخمايقماجحالمجضما
كلهالاالألالأل6هألإثألأألقألجملالالاللألالألياف1إلل81أللماهأل

افيطهلررأألبلنبرفالمبرأالثألياللم1بمئمز4نأإ96لإلبلبخاأإل121أل1أل أليلىبن9نأل1لمألرث7أدلطذألألألبكبسأإيال8أل9ألزالبما3بهأاهالأأللملىةكماآلنج6نألاك لمايه9



1

والفددقمالفثأجعهالمثععضنلفلدافىلقلفددقأدابلهالدمن

خبنجحاررجمالرحعيقألابخبلدكاالمجرقتجكرقات

تمطهاقألوالعللدونهااكلؤؤواجممؤنجئإفاباوف

وكأهـعدخمونوأثاكانوتألثهالرثافإلبتوثأنمالفوعد

نجضهؤالصءمالمنابلهكألعتاذلكلنتتؤهوفؤكا

هصرنيذلكؤانقزضوالدلرسوللداكىؤكانلقضعضنلى

صلمكحرلمجياس3لمجعط
ئخمطعفنقههطأراصافبنيمايىحلمطئليابمذاللبمبهم

قسااكرالؤهطأكؤمىضماااحماظ
ءص3ص

ماخذاهشاالخصبهييبرأهىترادأاعمارخما
31وببراصاللمبهعءافيايهعايمص31مممابرعء

للشضاشدورغذممماجصرثال
31لبرعالمعانبركابهلجحابرعاجزمحبرابهعيرك

ترامكحمثرمواخدآلفراءدائهد
بربهر3أجر3بعارلمعحرعالمءصاثبئلمافيش13صعص

لدونجينعتبأمنهبهرظكوسمواسيةضتعمولسذى
اأثبرنريخشلمفرمحفيبرممرر13رطص

رياعماواطاتقولواصاللمجحصلىهمهالدفمالعيغعغليى
فلمجكالووطرقأترطرقاتواشقهشقموتواعطيواعطهة

ولجثواجاكؤاورثيرسإءروان5اتاووامرثويمواسماولصمورةوآ

ذلدوعهوجمروجمهؤشتوأشآلحتاوا



1

لمؤشاؤنجتتك

صؤلمحئئوتماللمأتحاللىتمالالعسرياسثقهومن

لثطوغيرهأضاباثتماأليمللهاوتمااليهثمدأ

ءيىاصديبها
بةوءطئماركارروتيزشاوهوكولهوبربإلبههلط

وجمؤونخلةلخاكةرتجروتجرررؤضةورؤضىزةوصعضر

لعقراخماتحأكضئدوقالكلخملتىسفالمحظيوبخلالقاإتا
لوقكذبهرزكاوكءالعإلحمععضبئهاثلعمحعواوقمالعليهنشمابه

طؤلمكردضباجمدممغنضكمالابافاطاقلثاذاااصحماام
وثوؤولؤزةبغروبقرةلقبيلاهأمنقلتخقماكاالعفمالتدبهيرالا

لكوغيرفيصجمزوومزوهـرةوسزفىووجزروجزنثةوفىوبر

تا

وبؤظانتفتغولصهلفهلتغحاللحرلهباجمأر

رخشماصنهأبعحابخنيبلغواقائادالثمماعروقألالبرايخث

نهاستماجمحدرأغالهؤاضيرقاالإخرؤبالمجدصض
اثذةالبصىاوأسروانخأألونخمالسأشماعرمها

لدوغيركفنهوصمواكتثرثوعموانغمالتوكألخمئؤا

اطصاننبمم

التمركأحمرصلهيئوصظماصلهلمحالألهواخصعضودث



1

وصحأفرصصبمالشماعوواثأثبإحمنضماىضشوايماكنث

لثيماباراتافبطكاداالتندهـنىآلهطهـابأدير
3

ؤالقرالقوصشحأريزووطصلمجالجىالمخمايخاا

لمحسمااويبماوالمحآشآليدهىاوالدءانمح

ولهماتيحغصائيهائ1تسنبمابخاوالباالنصنأفاألو
سبرغ

لىبرصصيختمثثمأأصمما

روحواحرحفحأءخصءالذرأخحماراصأللككافى
لالربهطكراواخىءثزرألمحمااجمأهااحدخمأوالمحراو

ئلالمعثموصالخالشماثماوالرصولوجابؤثقسؤا

أكلمحذاوزبنولهأصادولنةالروهماشممالواحد

حؤوصشجصربعمواءوسواسميةكركىطبموكزاحىبمرها3وا

اللسغيرحمضيقةصصوخالاببليأىؤكممبيلجمشعيمص
ث3رالتناتهغاطإما
صص3

واصولمجصعوأنأظوشمايمالتوألمجمعاءز

وابرؤستماحمااسداوالمجمحالسألوروالمجحضد
ممامئتاووطءواوظحماصحالماصمألافأناشسئدا

دعمالممبئتعلواشيتوترأجمجيمبهروالمجخعهانيوصدجل
نئنبماوالمجمصحدصصلجدكللواشئهظأمح9واطا

إأبهقئرأرزنيكلثلمأقبلنفيأالئ6بيمبااأللمألألئؤيغلغلمجألبزاأرنلللألا



1

سمااخالخمىتآجمعواارلعءوجمحالألربكثتثلظءثأفاالا اص

ثتالمحرصمحوجمحتخوجمعالمجمرحةحوواحمسةا ا

إ

براآليقأدكذلدلصصيورريبجحهكىل3اخيبنيوفإحمغمالتا

يمادصحماىلمجماطبصهماؤيقماالفىتأتضمماورنلنهوريحض

شؤاألوجمحنمالحساشعيمانبوحمىجممابمانرصا6وجمحا

تااووةإلقغلىؤانكىبخااليفىجمعقمالىولواوتاألأش

لقطوجعىممميهانصجمعأؤامرالنجمحالألمرضدةإ

وضىئطخالمانوجمعخببآنصشبطوجمحزيختصا

ضهيرلموجمحاجنةجمحايأوجعونعهبئحمعلتبأنا
صعةسوجمعنانماروجمعوخماتضمانحمهوجمع

لراقيوهمرلنمااللزثنعورزوجمحسسماحمةلدتيهالطأ 005ا

يئبهىيمثا
نلثنطكتحؤعطيأسمائالإ
أأ

حردؤاوالمحردؤاوصماؤةوجبينهالفقصأرام

ءلمجمابأوضدنابواكغوهـظضرلغد9والبظنا

فاالطوالذفنوالحإخوآلثمبرالحزدإلونأفيذوافاطإ

عمااذامملهطكيهكضخقلق3اصواارتاهمال
وأللمحدبهىألؤشأصم ث

ابءاحوقاأضبو3لعلنحإرنفآلناقاؤتجأ



1

األصأللةإنخنواثحروالعينتكأوابرتواكظ
ويذمحروفةمفلبدهماورلىصاطافركماوكعكعمن

العلالوكيهمايملاهـاكىويحنماهأو2ضجهمالءإلتنع

الصلجتمثماقتألحننقءوأتاالبهرباططئماوحترببه

اصذماوداثلهيومماولقتدرايىفزجمتمامنا

ويوشمايلجص
رتذوجنمانأاجماتؤشالصمارجماتقثمولمحأى

الوآلضرذوتقهوعوالعسققوثمبطاخؤقنتأن

واشافيهديرنثكذصطهـصعمماجمماالمحرءوعهلألرع
سئبوليماثفوغهووضسوىفىيممابهثلىكرلمحماحكص

المحعوفوللتدبهيرتثآاهواصرالذاتأأنيرى
ولمئمص

ظئرىليألؤزؤجلمحضما
ئنمجقطقرجصبصاحتماهـكامرتخ

محم4يال3زصهـثثلشىزضممكتن
عشلىر9يابئصزتزثؤتتفغأىؤلتا

7لماصنروللمضمس3جمرفىهـضلنرلم
طألدفأصصلثروتفاصرنجعبتمولظ المبعاممالمااستر

صئطثتىمقضهألفروقةكلولىضرالهعاالمة
صيبمث

وعسيرذلدصهديقسكةةكلوالءصزيرع



1

آلدىاملواوصماريةافالمتشالعميوفىالمحألمةقأل

كماعللرطولعألوبئلوقاتتإبولهيتالتصاالمجأريةآثنعوار

درحكوالعرسسأأظهيرجمىهأءونأقةقوكاىيراوبيرءيظا

صوقةوضعروضجمب3إكارقواكذللولدكارقوبكالجيق

ءجمثرم

ةمرأواوصأثضىوداركاصاأكاطمافاوهذوعهبيةربم

ابمميماكاصذراآلالدوالوالمحبمققحدتكن1قماعذاحض

اءنمثثلكلنماتاولدتاثتضوشاالدجمررولدت
بىثراد

ركمو9وييرفيتاوشوءوالؤث2وروعمؤ4واضلو
اابهوطدومحد3وفافأشلموبرلهييمملمولفووغغإيملمبوبهؤح

7طأجرأجلضليو6ؤ1ئبوروفاللىوخضومحؤكالوئزور
3زفه

صالفىالشكيفابخاقمالالحزهرالميوبئاالمةاكآال

ناالنجماطباحىفىنخيبةكتوابهالطفىىوالتبرين

اهأءبغيرمفعولكانويلتماوهوتلختألمسؤسافعملي
ءلهأبأوصفعولزكيهاوواضئلفةوضب

مصثلىنانكووظريغةكبرآلوصغيرآلضمرجمة

بخعبكابهـثهيمببرىكييزأاةيئبيكه ةلم6فىهلمال



صولته



ا

هصكىلىرر

ثمطعهننجا3دفطشعرمعنآظرحمأحعبكالص

صأكدئمألرصوعصجوهـننرصجصحيمجاأل

بلىقعأصرفئطلىدىهـصكدلكقك

هـبهابمحعصصقوخاطبذىللطءلبءصيحجببنطالأل

حىماررحهغةهايطتمحاشجثلىبمعنصلخأ

غيرحنطهرهأخسأعلصلنصمحططةقدت

لهصتسصصممبرورضأصتىصش
ماص

يم5ء53قل

وصهعووسعوصوثص





ا

نمعويىالتعآحسابوقمالهوطمعصصطصعمىولبتظآوولجق

عئرائيت
وتقوألهذالنأسيخأثاعآاآلقتهولئربأعصنهطمماكا

جهؤنيومالمنظرصفنفورئاإلقرأنووصيربميوهـلجنها
يوصلولصهنونيخفعصيووطقونصصاأجمصكلى

تحمذقثبالطدهذايووعرمنفحا1آصارمؤلماءلناسخض

امهرضركيوصولدد4منالحرثمقلمحرخأتعديرسأطهصهدصافيعنه

احمصقيكةاهـ
ماداالمجأصمولىؤلىةصلىاذبؤيماالعربماسانتمن

ختنءخرارالمحظيولرلداناقروفىالمجححةوجمص

ةالصاراالدانكاسطايخرتلءقآفىاثكةلرقأال

اليعئنتلمالهوفذاإدلتأكوقماللهةظاثلهعنل

لمحوضأتوثخكونممهفىااضمافهحمئضأ11
لدرغيرحفيقرولمحشحيروخبرولوبماحرير

اضما

مالهنكاشتا2وتعمالىاللهافىءألستياضىضاإدحرب

تثهىلمحماظ1قمالطه1وتأتةلةاوطلإبلهسنخفؤل
ذلدنحلوقاالإضرءولخفقدعالوشمانه1لمسانفسهااللهاضمافه

يعلي1ثلهصصاخانوىيهصوةدموقد3ثزانأالفارفقمابأ



نحهألصسارالهللهبكلككلهبفكلملمحتهبة

نميهالثيالسدنلذليطتبتلهطصدنلد

يرلتنزلمحستيمااللحطيوثليهصثبظ

تهوحمياللهرحلهكلحوكهوخيلللهممؤالورخما

لهصغحلشركوللهووفيغةللة

وحرسفررللهبهلمجوجمذ4مععءللهلمحنةصت
ص

ضكمجرىص

حالنناصرنلىدحعدمحسصلب

7عكصيرصخلدلمححتعبدفقمافىجمأ

رثهؤصوضئممافىنهلىاصرثلهقوح

تماطبرمفشاولذلحرفقبةرثكهاللتعد

يمخعط
خظمالد



2

اوفالقماخص41دائقوهـوالءجمافتقواضملفكل

محلوثضعمماكتعوقألالوحصلموهوالاتالصلحس

فطعقماداظةكىهأالححاوةمنالوصطةالصنواللةكزانممااومالطر

حمالالخصعفهمصالغأكهةصكاجماةالرصإنولتص31كألأو

منققماالحئنيئمنلمجلوصصريلاصربماممماايغأ
ا

ماوئلىوجبزسلورئيههوواللهعذكالت

مويهاأوآالعمو11
صاللمثهضأحمأالزؤجمبمالتيئمماصوالغزلتصاطالبغصأ

مىص3

صالقهمارآللئتؤتعأصوءلالضتيألآانغضماحمثحطلخصألىوأ
اوحمأضدبألمحاطالرأحماخماحمأثخوانةطناهـتألثضا

عاص

ؤوقثاولاصليالظهمسرىاصساينى1آخآشتءبما

عاصوالمؤخماآلطلبرخماصمةذسعاهـتنهةلقهأسوىآ11

الخاالتعاصواألمحقعبئدخماحمانربخوصغاآخمماصن11

2ةالزاكعبةضأعةألسدانةسةولغاأنحذبئمقضمانخقا

ءلطصضماحمأللنعروصلوكرلاللإلعماخماكنءوالمثالقتأشو
اماضش

غيرالححالظحمالهصنهكسرمكأفىمىعأممرالخةهصالاأ
لنقوظاأ

مالمجاللمرفىفىالمعقلزفضموفىاالمحألموالمتوإقذفلوثاوحراا



يوغيرفتالنصئل2ثالثرفاونحوهممالعثممعوأألطغتى
ركاققمعميوضم

آجبهبحلبزبراسهأزم5ريدأشهقالألناالمحربول

بغأللنالخدصمغحبمهبعؤبللمحعرصزتجعفته
ةافقهثنى1ذيهاماصغتماضيحهبهاشمارصاذا

ظالىخبواثخ
اصبهأثثدنالمجيرنأبفطرةالهثمنجوقزنأ

ءماأبمركألمجطعلمجمارية3دتذ
تزاثراؤشوالمخطالعثمأع

أصألولتقهمماواما
ت3اضرضقطاكاملألر

رواطرغئالعرلمجعلصشمأبغةلغمةشهرعرضيما

حىفقمسؤجمالر

ئمانالجبلممؤمالبالمفمارضع4المحأكلمأ عثقممهيوألههقوبم
العصلىطاحخرالسقفراالمجاانعلنيهوىالبعيرر1ئأبط

تقسيوجممح
حفثلمخص6القمآثيقمعثقتاكتئييهتبجمالمحضحالمال

الراسالتمخسعصطالإلئاوالضعضصافىءالماكزى
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نالموا

سروللفسطبللاللجلالراخلنأحمالوالمعأالوطن
3ص

لمؤحعقسنابمةواكبملذدالولدصبدريتا
ؤزضطوالرززافحلصمااولقثهولالرخاا

اخهصء531رلى3ضلمضم

نجضلريالمحؤكاامةالئعحماكل
31رضروصا31خرض

المجوائحىئلضعئثبىعءطلمالمجأالىالمجلجبة
بملمالوممرنخبنابثنمصمفلحقالوكاطئرعبووااليت
ادرإلثروالوغيرلمخىالخاعرتصأصردوكاأوقأال

4اذخاسووكلألكنةلوكفببوعالكظآعيقفىكانم
المهرحمرومابارنصموبواللخوىمماواتمالاوتخاماض
اراوجلفىالتكآثحرفهووالطيرعلصلطمن1بماذ

الطأعققهرابهصلقماآهوجنتبىفىفينفماذوكت
صما3ممماعم3بمكماشءضا3

صاأفتأنفىهؤوهوغرانالئيمنبحيحتامجعهالذصوضعه
اكاناووكأوصزفهونحوهماواراوجالنماجالنفماذا

لطآصشتجلاعنالوكنمالىولوأذأمحثصىفهورنهان

المحنالمسققمالدتهركلثقمالماص6تالنلموارواوجماا

رالضبلكغزالقأمؤمماؤفئنمكماولمجراطرغيره

ءااإليمابيعةءجمزممأبئعاالهالصععإوفىوالئردبىخماالفازو
املل3يرحيرض5نأحبىصممصرصصقفي3محبرصىاقا
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بمرنمزتاآلالمئتغئضرالفأرةمكأءالراميما

تصئضؤعليعمهع
اصءبرصس

اتحىتنرحماناالمحثظالمحظوللمجيرمالالثنمعمان
2ابكزلمايق

كألمخثزتترالفنئيالقزطمهثلظإرءهـالزثمطا

أفثمقآحروئجعرلام

11لمممخظضإالنرسلةجمثمصرالبحيرمأنألضنغةم
31بى

ثالالضتاهـحبابزطئك8ماالرصةالمثؤرفةم

وحدشنابمزم

3بانإاردجةونجاجمآدتماروارفيتتأيأارجلاللمحعمان طلىسثوكلىفىوشتاصغرآللىحمضمواحدوازج

قاحصمطتتحمماهمااوصصصكصلؤااربع9
أءلمتق

فللوعصئهبإبياؤكاوزضمارفنلمكوصالنعمما9والؤصامال
أدىوئبعمثطفهولئهماارفابهفمالعمايأفهواسألفما

تتقعممسف
الةلالالروالجيرالمغأصاللغمابللصبصالالذسأألاقالبز

الوثصوليالمإلإئالفاإلبق4فيبهننلمإلم2المألمبر1ألمأأ9زر4رلىرلما 01009لىإأللهءألبريإلالأالال3فئنحإكلى11
ألألل

بهقوبننقألالبخإأللملمدز5ناي9برإنالضلال ألافي
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الطبءققمعموم
المجورءضأالمحينعاالتأءصاح

الظلثوءملالزاركماأءضآاليرون

شتصاكاات
ص2

ءالذالمأءالغظالولدحمجرجىااللطالمماءوالمحوصءءلجإالممهـ3

ضكماليفىالالحالذءاقأالمعىثااكأليخرج
المأءاعهأصحماالحنماقةكالتلغظهاالأللمماكاااضاصال

الىصتصعايخظطالماأل2ماأالصدئدالمجنفىيقرىالذ

عنهفزجاكرالجيلالفيثيكالاالألاورىالمذالمجىجمكبريز
الحايئءمصالعاجولاطاتكالبجزجالذ4المأصايآدوحفالمدأعبةا

قظحصضيموتعسئيا لى

شرمسثترجفثهتماصوااثغهصدع

جعتبهررإنالقنطقوبهوقطعصالماصلإلهه

يرصبفمحغةأستيالقطح11 ا

هنمانةالمحيمرآلكافذابخبزالكئرأل
هشعماالدقيقكأنعمعئهاكاةابطف

صبرةأاألكا3تؤالبنزآلكأ
صمىيخير3113صضو

خضلةالذهبكابذرةانففمةكأرة

بربهرعراعنبهئزسالامناسهيمصي3
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ايم

أبامنكعئسغةالهارآلحنجاشاوالمحديدمنزئصة

ا31أصآ17 أاشرابحثوزممأالمجلدتر13بهتفنعةالعطنكنفزصة
ا31كاكالماصممت

االكعأصمنثظةالحألحننئلالقولهـكاذزمااةوقث

أالصمويئمنعبتىالمثؤبكاخزقةلمئآاصةصالمثشكممب

أاوولصداإقغهمم
أممحكلززراالعضصلىنبئالمبوريرصلمحرةثمنمأنصذلص

امائحرادةحماصحرأ01ثماآلصاقص ألمحانيوثق
أأوإلمضةاإفتاااقةألمطوطالمزاتأللىآكاالربهاثئذ

أإطفأرإقغنموال
كت3تأكفيصئحموالمجيرصتلعنأنظفر

أأإشطاسلحأإئصبمحتالععمسبمبزدداالتؤرظثص
أةتا

اثاكتزتأووالمجكأ اأا

والمجير31لراحمبصبهمططربإئرارصل

أممارالمخزصؤأليالعن1لمجر
باآللمجياا

ئص3

اتالتماواصئخناأووافزج
اامحنذاهالتعرنرطاتعةا

01
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كانقمموالالشظ6
مرفالحرهجرخرالخفطلمحنمماالااضما

ءالظاصزصالمعمجعجأعرةلمحنراىإكىا
ا11

ا

ووللقماذتضمواعاإ 2أا
صالدإبةرؤلثأدغيلثئطيرلجرااإخزءمميالثنعا3

31ب31دب31كأتىسخها

ونثمأضوصالمعأالمحبأركالحسافلطأمردىخرالصمجأ
اجرالدءعغصرلفأاايهمو3لخآ1المحيةقزح

هـانمكر3خس31ينزانرء31

عظرممركلماابىلمااءاللقبالمجوارعنئحئماوالمجعق

عماأتضمولرجم3ء3أممص
5ضماالكلفااممانآلكاالىأا
ءمااكاصاروالمحآلمحأاكأالرإا

ا

اعماماالماوعيةأذ
رطباالزتالمحصروالخلءددواقزبةءالسقماإ

خالباطالمجسماللزتجطمىللالمحكة

صاصحبدماالسأوحؤالمحإلبحت

ؤعبما
ازاءالمزودوعكآالدنجإبءالحئعإوعماكباءكلالقممظروا

إراتإ9اءوعفطارالمسآفىثياتءوعانحى
زرالصوانللعطمارفةايبوالطوصكةالعقثدت



2

تقمهمسوطحابهم
الزاءعمابةالمصرالدعوةطعالعزثطعأمصالضئص

المجرألالوووصلثجةالوإلمحرسماالخغة

العقئعترالجوسوعنالئيرالعالطالمجمانعما

نمئصإكهـكااإقماحىطعمارضثمةالمجأقواءما

رالسعصصزالبلىمامرالختالؤئحبرءووصالمجنما

بثناوالزوالمارقبلصارلمحطوامغرالطعما 3كله

اورهـلغغبءالحنتءالممعهماعءاتا
لةالمجماءاالفاالراكاقبللصااالز

لبرالئهمااتععأد
ااطثوألؤالغاصرةالعبهورتاالصروالمفمارتعس

7قراؤالعضراحؤالرتوالظريثرلملؤالهماجرة
1الليسأعأتالضالحعثىتصلالم

الرالمحمةؤالسذفةالعمضةتعمىات

حتواومحموالحمغإلبملؤالعئورالبفرةلؤالزئغة
هـاطادمارلجغظالاللعل1 بمويهيط

المجدلداالحضهراتاواتا

الدلكاللمجآصالضزفأتجمدات

ضصراتفرنجاوالقاصالزفيمتلم31بهراقافالزاممرصصقاصه



أرويمسولعاال
قتماننملنالبرداثرب

رنلخلصرنمأنالؤ

المحيرلمجمر
قلمححرلعزقابهاحركة

ءفاتينحرصرتحأمه

حركةتدلمتدصحركةط
ليرورتعماتهاليد

لخآ

نعماصحستحراليبم
ء

هأضرلعمحرلب



ةتأ
خزتخارلهبلحرةلفألدلبم

حمموكاو2ص

لرضكةحرموجماححرر

رفرماضحلمحركةحواليهطكة

ايوعد

دافرلمدكميرللتميممةهـلمحومملمحأئصعد
صرلمحظدمدهؤصا7لدظلعمجدصلت

شقتلىر حر
لرمش

جمسالمحسءعممالمجئوأب

وجمىتكالآصرفيلت

كاصتصضتمالىكاألسرلمحطه لعمرب
حصرصآبناوكيرطصلحلحمم

ضرسصرعز
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المجتاأنخماسوهومحمالطهوئقلتهثتواس3تقاللن

النابإشماتثهاللمحنمانيهونوهوحروالغمضل

انقؤمحصرأعتلمحنئعشاوالنؤهـاوهودؤقخغيئن
إعاروالتفووالغرضلخابفاتوالتفؤوهوالنوءكفما

وتواااللوئلالنوكصهو2قماإلرثإلقلجلهو

صاشدالؤوهواالتئعبغاءإلمحرإلثوهوكرالخوال

أالمجماعمارأ يم
لغزثلؤاضبثوالهخعماصااالماالمحماجمةراتجماور

ابهصحللضهرفئءإفمعأودؤااحمما

لضمرجمعبمابدرصصلفغوالشبع
وسغبحرصعأنصؤنحاصواعصع

رصسغبةمعمغئىفيوحصوسشممانكبسهرمازو

وحروطذلمدلضروعةص

ىى5اضسأماهـش
جممائحأتاكانفماجمأوآالرطنععمان

هدمحيماءواعألمدمصنفأالمحولمجل

اوجوصحصمالمحأنفأصقومتو2

وخرحمطاالبثحىوصجممالمحماححمان1 وثأ2ير

7نوصضعبكأأبهوعكأشالةوسطهشدالىج
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تأالعطتزلمجسماو
هذىلؤأادؤاالعطتءالطالمماثصربجمةاممعشمااؤالمرا

لقأتلووادايئيراسلوألولؤألهيهماالليةاثوالمخكة

هوعكشمانأوومىكسعممؤبمانهقصزاقلت
عضلتاصوارصاافآءابهفغواصوهؤعطمععص

صعدواخمءممالطماهظخأفئنأصوظطقؤصظئصحعك

شأنكخءأضحاؤتيماومماصعدأيماتوهوصماحىوبقمال

ارأآل1باألوثهرلمجليقولالمغلىآلعسلخلزمص

ؤكبوالمجحعالنجةوماماولونفخدبهرهيهماالويق
خؤا7اصارصثقمممونخحرلمحبما

بألججرعالعبمغأولىااللغليلررضدعنسأناتنربكيط أالشحرالوفلإفظألمحرسددصرخكذابهوالد مرمحمح

او3ااوأهـمرحايمحرءأللترببالعواللسمانثاولي

تحوقشب
دتزلمحطالممبماؤخالضرزبشريهحا

اشرالغالمفأدىربمانحصعاسةالعحل

لتقهسسولمجو
ددجوزالدزىالمصهبصالضمنعدالألص

اكلثحأةاالرطبفىواممإجماالمفىبة1لمذ



3

دبمصلمح3المجنفىواطفالمحوظالذابرالرخالركا
01

سصإلسوفآسلاجلوالغءسرماهـاخ
لدوصكيناولءجرصرقاختوأءالدهـاظأ

المحسمااهميول
نفيضالمالحعشأنواقركاصالماأفلمخئزحجفاالن

النشوتالغماكهةإلمجإفىإبخوبربإلمبهاالم

حتقممو
سفدألمجلقماعالمحمممارابأكاءإلغرسنابرثالثمنم
والمحجىلبش1افتباعاظلىالدثدنخطرالطأ

11لمأأحارحصلمحما
ةثعتمدحالهوالعزبعئىاىكدمايألالمثمعالهالحئغوالحت
واطفىكتزكاالسفمارالمحهمعولمجأصأنعاكرصمعطر
آلخؤتصعاأليازل1نمبركيمالؤلمجبنللةضالاظمايدان

لصوتالدلذويقصمويألطةلملكفتئحعالمجماريةضمعيبمالن
كطاصحلمممي

رلقالتآلرفزوثحالنآلوالهزجكثرالمدخبقابأت

ولمجيطجأرإلخيجاكغفمانحالننافىلمحراصاج
لم5لرلمىفىلرلمىحركيا

فهأريثطفنخالالمجدءوقدجمأحححعمهصهخرىا
حلمحن1المتذلمهاخرءءويترلىريةجمضعائاي



لم

وهـجماصعةليبهانالغئللهؤعمثوثحىحىيقالبضهعرجبم

ايأهاوقغلمخشئغيةتوياألفانآقنضعارضاصل
أليألؤنكتأبهلاننخاعبطابخايحثمااالوفىحزتت

اتننتعثأءءصثيكاقرلمجمقاىاهذنوصحزتاللنعمأء

حغضلدوغيزثالمجخبعإلصالخرقةآلمحمنزصأ

حولإلمحبئكايرتقمسء
صبمالبةسؤتئءلتمابأنأجمأصعظفةنأقةحعلصرأ8ا

رلمبمءخارضيماءكؤرىص

3إفآلفىلىثعتتميواي
اقيوالهاتانجاوضلىاتماماقواةالخمتجوالمماوممات

برلىءإرطممتقمومم
جملالمجقرةللوهتالمحمحماكوددزالفريهاولد

معنههكولدوألستهولدالمحرجذكالةولدوالش

كاواضةصتجراولكلصارالنأخةوالثخففلولماولمالظ

والدالضعلبؤضلىولدالمجزرنزظولدالضئح
ولدإلضبركاالقأركاحىولىجزباولالركا

ولدالمحهءيقبئنجاولدقممثةوددالقزحبحممئل

باكألدالذلاوالعماضنرؤججأجالدولىحزبععق

لثالسبعجزحمولدصئيعوطالالداباحىممحضهةل طأهرنرخالكلر



3

أألخااسئماتر
لماخىصررخ1ثظؤنؤوطفلرضهئغاولدااخ

إبىافيابىسقنمناابىعروعراكاثصكوجممالم
إلهمممشقطغهـهـخا

بمل
اصدووممادفيولداااللبالصصلجافأذىتادمالودد

وءص

ضاثضعلشاارضئغاصيرضحلؤمصدفييااسبعه

افنصثعؤلىكامىرواضهتماذاواارصؤيمابقاظرحض

وؤائماحشءاواءالمعقوطضضرلمالمجبعلاسنأنهنجتت

ثرواافي1فماوخمترضعطداوالمحعترالهعنيهت
قوقاواايزقهثاخ1غهـثتوصرايماغ

را1كماغالصكيالصالهذفابميعواسممهحزوز
وبلغلمحجهحتاافهوبقلوسماالتجبلسثماربه

رلجإنويهساايخالمرفيادؤممامجتمعحبهشبمغماية
هرءمصفالصعمتينببممتوفىن1المبرثوهوكغلمتنص

عهفلىلثمئاظالود
الازاديقو1حتلتهمب1وخالهقاديقبهدنئمئبهطالطإو

تجلسهرابعضىالا1واذوصصعهناناضهفه

نهاطالشوادالمجمبخ1فماهولمجكوسهاظعىرا

صللمحنيب1كثريخهنتر11صصفأوا



3

نماصظ3خرضئدكتلمحيبأيخهشحقذ

ظلالاصدقي
نلممرباؤالاالقماالمحعأنداوطماطناذا

يضمغنافأحفلميولعمناللععمانخداألنفنالمسوفهتن

ىة1بيننافاصلميىواراضالسمانه

صثعألتمحوبلعغلمعمأثة8صدعن1نأذاصقاأ

يمانيخيغطوةاالتركالععمانهمانافماحف

رومذلهكللوعنهوادقوهـو1ثسالععماتاثإذوجمضقععخة

مواللهئهما3جمولمج
غةاوسالءولمخمةالمسأنقعقدةوالمحنةآ

حىيترأثآلفةنأآلفىكالمهثماءالمعيهطومءالراهيرين1

فطسألماانيهونثغاءلخأفاحىلترائاتضآءلغما1فى
بغضىلمأظحى1ونيهوناتلخبآمادواتعل

ولعمالمالاثثلمد1ئأنجبهومننهآبعصؤا
جأضيفطجمشتهالالرجعانإلبين

قأالنوغيرقه1فيوكاانقألآور

بميرحتهلىلعواا
لحؤنحت1مابكانهضيوكقوةفىرنهاجمنثكععثة

سولرثبزثتعقلظبدوقريملجضمونيريدبمراكاطءاك



لم

رهـحكممهاسرتحتدرثكتجلرقوله

يرالمحوممألحبهرموصئكمعةاموحطالعؤفهبهصأوفى
وبمممىماكقولهوبنمحكععقالوسئعإعنداالحؤت

تملغةرضاخرالحنحنةولبمدونصير

ئماااهعنكوظننتلهحزيهو1كساائدالهوالمحبمانو

رامابالمحماتفىركانجهآلخهب1انك

نهماثءشونتاليرللهكاناوعسمماىيهقولهوصشما

وفيعولهصطخيرلمحةصخزركطممانجبماعآ

وسهاللهصصوحؤلهءوااطمابيريدؤن

اهناضسعركااضصهمإوخراضلمنلمجبمى

مرضواهمات
بأطألمغرالصوتايونالتغهواصواتالعط

واصوتابيإلمجولجاوالذلمحا

صواتاتجطعأضالضمؤاالمحبرتالمجلهالوبهماصوا
المجلبةلدذوابوالمحالرصسات

نئلووحصقىية
المجلةثلهبمو1ؤليةحالمجهئحريخرراءاكأ

اكؤليكايةلةوالهاطعيلةالكةنسبفكؤلةدح

للهبممةالوالصلصيةصفقلةاالله



3

دساأدمهوثؤلمايةسحتىهعاالثهاقوليةحلمهاممي

قلحئىنةاافلألحاتآلالضاوحماعلص

اصاطدهاؤليةحءالذضحضلىءبعظثثه1اطمالممانؤل

لىإمحراالجثفأوقؤليهخالمجعدعرلى

فمولناصاتمر
ب

بخغاطرفع3والمجتماصؤلمحغ1
افيمابتاوفىالمجيصصنهشد3ويطاصه

ولؤمتوتىصهكصنخعهحدمىخصنماانهضهمأطه1رخص

ضوقكرطاب
ورديخئثماصؤثالمزثمقو1الصصوجأااحف

ثفوفيماضماجنئهركالمحش11كأهماللتكانهوضما11فاذ

فأفهوخثئهارثغهفىدلث1فأننئنلمبماثفوثيه1زفأن

محوبهرجمصلعغعى1مالاكسماحفكفوزفلألنينوتج
رمحوالروحخرعدخرسلمحهذئمعمهىكص2اف

واتقغصئيصص
حهمالخفيئالمزكأالمجافوالشعيركا

اصلعهدكزإلمفجكاكيالصلزقعةاقيط

احعنلالفزجمنصةخقماقاواعأصءمناأل

وحبرخروالمدأدهفماخةممصالدأ3دجفياليعرصوت



3

لصضوآيماكتفلا7 5حئىا

أحلالمحسمعمارالتهئى4شلالمجخحإ
ات

ااضركاقمهيق1وهاولماصوأيىالمزضههأإ

لاتذاإضواتطأا
رللحعزالميعللضهأالالئوءااجلعنوءالتغماعراولمصااإ
ا

المحتهراتقماضوا11
مصةأا
قعصوصحغهمامنلماهآلعتنئتثغئهماةالمحلمحسغأ ص3ص3صص11003

أأ 8الفأراووثلحقرعالثاااصهطاجمضىأ
صصاإ

الطحوحصمواحمطاأ
الهاالئنالببمالبيهمالصزممارللئعآصةالزلمحرارلالللبؤ1أأ
الطمطةالعئانألئئقالمجطالةطقمرىالعمعخماهـأ

لمبهزممصعم

ةالحطالمدبليالطمغماعليآلهدالهالهدةظ
لهقأللممعمادالذبلصااداحتلمحماصوواقيقصأجةلى

النعئقللضفورسقةالمبتصق1دت1ر11اذعوته
اععانريهغ

أللبرتجئهبألمحجويقهضكأالبخبرحواا
الهلضمآىالعبئرامةزدإللمحاالصرئرفذأآلأ

رلالصفظلحضئفووةاككرثبرآلوالمجابل

ولىصشىاصوترركأإ

ببحبا2ددكلبكوالنبأحركعبللدصءالواثنرأ



م

لنزياخ1للقئيكالحهالءالموالمجهنزهـعالعب
للغبلءالصىرفىشمالألزصرضبرفةابخبئكذلك

زوالمحواردلمجلاضمائالبلءيخماوآلمللعنعماءءالرع

اميءعاروللىماطضر31بزأ
وسوالمالفئيررتحىالفطتواووالنئوكوت

باصؤتءوالمضخماعكهئمامحندصااللطصوتوالتلغلع

اصههاجمرضمئااذلهزيراوماخأتاقةفوالمووعا1حت
رالهرهرآلالبربرةممظةالهرهرنمايحزمائدةابوتآل

لجركتهوالحثلقالصراحوقلمحزاصولمحاييئل1والضأنت

اللهئز3ديءيبزصمنههممأجمرتهالىامفلبرالهر

الزخركاءالمذعرتى81البرزجرالمحءعما

ولعوالهرةوالمدجمماجمةسربااولضفلىحاامالمألر

هاوالهذيدااللصوتيقوالظبميماولمتحماآل1مأتم

وحهمالمشزح
علياللضرمثقلى11اوالرجلوالمجملالنأثهصوتصالطئ

الثزصرآلافعللبلبماواستالعمريررلىوااصوت

فلاموثوىالدوثالخطبالبطوالمجمازىوت

جةصااللماكاصوتالوالرغدر1وذنو

والمحمادخصوتلدلمتعضاالرحلووخبر



لم

وعركاتماالصوطربصمالمخماوصوالطائر

بوالعقبىعليراوصزيروالفارةواالمجلصوتآلصى

وللتهاااللئنررووالبعؤنهابأبالدوتتات
اررالىلسيعتاومصلمجواالمحديدصوتلىالصل

المابمىالمجلىوحالسالماصوغقعةآممأوروا

ضتأل11ذاررالمكروبرالممعالئأصموتنحيىالزكاوالقرعلما

القرطأسحرصوتوالخثععاتخشةفزفىبهعم8هدر

القلدتظحيمؤتةآلحزيخررخالذويكايلوالؤب
زصاصواتاةكذالذرالحتضحرصذفىالنفىدرحىود

ضطرجمصوتغالقةآابماوالمجا
إ2اأتر21

إلءاخفوهوهالحمماثولامراتتجهواؤلطا
لمجاالمحسنداوهمبرطالوصزلؤكهانخر

االستغرابةايمىيهرزقرلؤايقهةلصنهحمااشذ

زقةوالزاقفزثوالطغطغيقوالانوةلم
قعرأفااعنمالندبهكلاهبيلىأنو

ماكاتر
ص2صماصتألتفمانقايخلءألرجكمملبانغحيأ1

صعمأللتسافمارماولهرعيههزرقتأكىتل



لىطراموعهمادتاحفماكىحت

صهمالحماذاونثينحبلصؤتلمحلمجن
دشتعحلوربمقلتماب3هحغولامحل

بكصصضناوظجمعهقاظكأللفهذ

تغميئئماهماعينماكالقرعرتر

قمامدمعهاشمبلضعهرتحالدئع

عهبدسالجاصعهجممادصعهاهطلصحهاخرصر

رصغهقسيلىححمالمحاآلىإأذانظرثاللمتإ
لمجهقيلاكاجمايخطلمجهطرانف

همصقيلةبالمجهعلكمان

جإللطرنححمدلطركاةصذكابصكاعرمنج

لبهاراوأسصشقهزألكاوصذآللمجإلشذنظرافمات

ايط3كاااو8رلااومشهنظرافىتجبنظرالبفمان

وصماماوصفؤالمجوضفنشغنهالقع

هكاقوقيلتعزممتلمطرايهاطرئأن

اممتضنظألبهماجبهطكاطصانهعرلوظرالهقآن

واستسهاشتوواشستكفثتيخلنظورالميهاعتبايئلمجأ آتفضحمانغضههكحلبغرفهصنالمفاطفىجميع50011فأأ رإر
يمث



لم

حياوبهليهذةةنتالظرصمه
حدتالمجريللشسذصنيةغحمجفآن
حئهثأبزملطألكهنأن

كابرقتلصطلزعمفاصنية2سوامابشقأن
ثعحضللطرتطوبعجميهفغفأن
لخاصلسكؤنمرالنطرصع1افمان

ةتجهرتجليرالهلىلهاالاانقدظرالمفمان

مامالوصمابمالعه
صبم

رفيعيقتحزصضكلجىنأص
لجاصرمرؤشماستعص3وإلزحها

ويرلكلوأصفمالمجا
صدئط1سثسلخوكركالقعتنيحببريقوباجديالكا

أصماكيهماخشولةاحت2شوكاظةبماخضضحب

لاتالمحو
يأباكماوعألىالخفماوألخعميضارجماصاث

ويخووارصعيئصييحئسثمانكمردكأأحثلمحيةاكابمصر
اكععتعثمفيساالحلهأهطىووالتماجالماصةناحماصسر

القوكاكأابمبالرعكااجممفلسيعتاصيلزكا11ممن



3

تقعمفياللضهيق
صخخذةفىضغليفدرخرجضسنص

عمازصبسعلريىلن

تقمممو

3لقلحصحبمفءحؤزأاأرنهماواسحة

بمثربطن3خيفصذجمرلمحنشىعيعقرخراخختح
هرئيرةابىوحمأمحزنجةئلسراكأفخغصىق

بهأقصثوعآثبصئصءأنألمحةالمحىالهراوفماانهكره

توأرظلقآثهـلالوأخلفرخثعثئة

أ2كأحملىآ
وا3ايئأألممثشميةةموراطعتألعربسقنص

صحنعاطلطكانهىامترلىاكاهولؤعألمححطالعالألصةقمال

إلضديهااجمهاصايباصينبيناضدالجعيعينممفىيئدصتظ

لىفلفاأنبلىإممالوالئألابنن لره3دألرلهبقأللمص
لم1يل1ناالأإبأ1إأفيلخمثةكرصألبرفىلنالرفي7ئرإالفنالااأللىلمرال
نلمال6فىلمأأأل

1ئألأل11ألىأألئرأالؤألالألمأللمقباللرصبنبزلنآللرثزقئألك1 2ألال1فيلوفيإللممالاأللمياإالصل31
ألألالييرمالم001فينقمألإلاللمرالظدألدلىف1لمبدلمبر



3

وحراص4وطنحعنألمبشللالرعلاحمدكاتعولاآ
اصدالقماصدلاارذاوآهمماصدانانايراكلألهح

صءالقروحضدقعليهكااللالخألصصعمفلصلصات

قمالصوفمالمعخصالرنعكبارثالمحيضكالطحاء
أثخد1اللغظآخالتكأكلألمرالعربالمبركى

واخالتاللغظينقاواتغأواصلصثاوالغظينالخاتهـ

صعصماوصنقغصيلابلتن1الماطصيافب

اغيراصاورلىيطبهعؤلهوتضمادأد
دفماظكأدعالكاصنحوإلستيهتانهاداجمعتبرفدقلت

شسوفىاويهاانجؤنكخنهفأوءميوصالجمعا

ثةوائحزوالصبعليرالصوافيأمروالءفاقركث
خضالدبهرووجلثثوالضعدواثؤالنالوالمجقينالمعثك

وطوردسأالمحاوآلمجأيمأفىممالمدنتالصعوآلغأ
01طا

ضىيماواأدتواوآلمجاالريمانونحطمثمد1اضماهلوا

عرلجشعوواالرممبوئمافراتولىالموصط3ليئوس
ح

أللبئاللمحرامتجماوشولمحدتحبلمكاحسنجباتءصألمجوا
نعماوالصالحوآرواواهـجحعألعشعععبووالمحالل

سلن1ألحلرسكلالصاوتمآلءضأأأتهماوالهالشدأتط

31بفأرأاناكصكرلرقضبتالمجلمظاشاا



3

لمماومءضاولطدآلولضولمعدكةنممارال

وطيلول



3

تينلولمماولبشردولمطحبر

ولسماتجمالمجلولعأرلضعيصوقولى

مثروثرذشريؤلىرب

لمجديدلقتنصوولمجبريلشو

طلدبرءترثجمصهخع

تقيلصيل
وظحبأرلثوطساكررفاولف

صروتحعووكؤصضثأولمجوت

جابتطلمحسماطلحمأصألقاكدث

الوعطفمبعووصوحركاصعوصعل

سكاصهووعلىثلعلووجوتغال
وصصحميمر

صروسسروروسجهغوصجغ
صكاوص

سهوروعباالجربروبرولمحس

رحصرلحنوأمحىوصيوفىصم

صحتطحهـىهـوءرمجلشماهاوشصيئوشر
للنتبلىوظدءضوظالألمي

لخحآوو



3

ألمحلتطأصاخرائبمايبألمجماصهثصاكماكالعهءسأ
ابيفماصكوتلغهالمتيوصدةزطجمررنانلتأصبماخصطوص
صآل23ريغيدصوصدبحأللمتماتجيموص1بألو

اهـرثالمتوعوبمأفياكاكلءكانسوالتقوبةيغيلىبمه
يةلمعأالكممةءكامتاوسويماناروووتااحمالو

ييالوصثتقماقمالمجنةالمعتىةواغيراوصعنصت1ذ
محهوضماعنعوقلىيظنتكاتحياللمزا

بتبماقاصأفحنهمابركأسصربغالطالممافيلجيني

صننحمصلعلمحيغلزؤزجمولتلزكتخعث

سثغحلجغحخضرصضرومجيىتجثريخثرصوقثرفىقئرع

فأتأنطشنلمخششقغقبيهحسالرغكألقع
رلةلحكبءالعزاكحرثثمغمحلىوتالىبمبأننث
حسملغضئصصييئصهماحئاا

نآشئكأمثرءجضعماءكقحمغكعئئبمالقةتغة

بلئليقئلنقئرءخقثريمصرصءضبطئهتتمئنأن

فنمابظرجلننعقنكلئلىكشضردغركمالمأجمعى

تخحاحطربهارلجأرمتلآبلانرانااشران
كاريخى13الخله

صدرتحلىبلئغعئقححمريئمىبصىخصى
لوصلمحورانهولمحىفآر3صاحمتضرةضر8نا

ص03كال
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أأاصماتفيا آسلوصماصصهـحايز صبصرصصعرصصثصحمه

أجماتصغحرلغأطصعبشعلمضمحعص
مص

اأصرثرصرفآاناححسأعصحلقماصطعذ
ممص

اء5

اأؤووئدحظأمماحممممسلح
دسل7لحليعام3بردويهحلىطؤصللاثصمتأمنبحف

لما

حالوألةلحابئايطابالفىابالطهزافأروصايخ

فئكأوصؤإعهسمومحبابولمجثحب
ءيرهض31اىصبمجما

ارؤظلخلظلأضصكاسمصعأأصآمخؤصكصالوف
وصنو

اكءألررؤفيخىاضتداسثألياألء

ل0013خمصيرصاحضهثلحملص صاخماحء

جمذجنأهلصاصاتطخجمدواعلويلشما

ءمأتصيصمإنأظئىحضنتجرشماعز

فيأبرتالمجحيمحىترجيؤحميةخلنخل

ءمنماننثألهـحزلمجماربمسألمحلسحرخلءو

لماحيرمارضرأريخكنةاقنهرةقناطيزكلألمجيماالمجأملجة

جمعمتنة
كالفونجناصترفهئئختل21اداثتوثلطنيأ

تكإأاااحاجحىبمة3يرةجمذقيا3صررنلب



ء

وحمالبللثيامممانفىفالمحرااففىلمحعرت11رهأل

ابنكأءلجا
ءـكلثواهوالسمابقولفافئحدبةالخياثال
روطعللؤاصالصرتاحطلعأاثلتالمطثواوولفثو

شورلعااوثوالفمهكليوالسكيتثوايلطيصلوا

نبيثبانصهفىكتمابهرالمحطصبولاذمماتاحمنومما

3اتجتفصئ3
والعسثبفعتالىنالالالرثحخةوالقزلمحاللمتنص

المججيرةللعصناالأحناللىالخالولدألضيبعحرعالسواف
لالمجلمللصعدرالىشسنلىدلححئئ1لخنقةثرةألمحألأللممأعد

اءلمبهأدتمماالهـجلبيمصأحإلمجللرحليلمصةوالخل
لمحبزاياكانكلماولالأصحزخكل1وصماصوالز

أإلمجصيمالحشأتما3
ءلهورافحهصمناذاشماتهصبماممااكاابرهافأ

ألرنهاكاص1إحتبةسبماأكىااحتباجمذ

مارفعهحىزضصاذامتضلئإلئحئعتةمحتثأواخذيقوحىتكمقةلىلاحفعتأل

الضلبروب
صدإثاوصسحماصهقئئصغدصالراعئصصبمالراطلم1

ىكضالكصاوبقموالمجطلجعمطالخدوص



والمحهدوفزهـلهئزكنالذوءأللذكاصصالميدمنإ

وحإلمجخبزووئحزكعتبأروألمجعفطالصدو

زةدسأبالربهةرالبظنرالصهذوصوخزبأالصبع

نخعقالخزبأكفطوحمرفنىرلروبمالرخل

لىطبقيوبألمعهيمضمماحيطعنهئصحمعلمعئملحقصحه
ءمحتلعهماباشيالضهـب

خفعهبمالمموطصشقهلدزةوععد

طحشاىلرعألبصلذما

تألالثقطماطتقصي
أالالجأجهاعشماآحبظعاااة6الحرعقحت

تماتجتماسرءىاااالمحوالشمامحىكبضالفغاا
لبنهالقطعاصتالخأقضالمسآآلوجألتكلرصهانقااحت

اكأ
صالمجالشكالجزبشبههصوطئتااالمرأةبضحاحرآلالعق
ضهئهحورابوطببةقألاحمهوسلولحظيهلدهاانهصبتإلمحدوك

لدرعيراقيااابرةطةهاليمهنالهاألمحأوان

حزمصامممالماءنازلموماثضإأكوا3المدثقباالمحأثطنضا



5

أأاققسيلىلمخمبا
اأء

أأعغاالكوةئرةوطىأالغخرتةتماأدادأناخرإ لمقمهـصر11
2ز11

صثفىبةلصالمظءدتتخىفأكضالصحمدعضرقألالدنقجطروحأ11 11

ألمحدبدؤءبأدخماتةوالمحطالمجلدفىءبألبماالمخربةافىظوقاإبجهماكت

رنضعأ

دبالمحيصميبحررافرخركتالعزتضرالمضاصيةالمحححا
العلعسأشحرالمتفةالمشأربخصإإراقضغةعضالضغخة

ماصرةائكسبشحمالودهالرثحرالصهلطباةلمسسم1

أأالضحرلحإبئأحرضنغماالهلىالوئرخماللرنتمضضمتأسمرتجههنةإ 11جم
كر3دلم

عنيطلمويتأأا
لمجإلشبكاطغشالمأرائحمارنغقناللنعتع

5صأئمتآاء

قأراح3كتةيدسنتلىعلةاكادحنمأكصمات11

صفأظتقيلخأألماتافأمهفأضخابخقرلصبىا
31إنطصص71إلض

كاعيراصماتفأونقعىعلسبيلءاممأغيرتأحىص

ضنىالهرهـبتاطنماانغهاخعساثفءنجهأذا

ولاممامرموءاأ لقسوء11
الموالعةافعنيصوالمجرجزرنكالظذ11



5

وأظااحلحمافمارواطفةاوجلنماصهدعةلقدماإأقصع
عوأنثقب11 11

المضاحرالممالجقملةااتخيحيمالمحزالنحصارزاسفئما
ا

ددكيرالالرحسا11

ولطتعهتخكؤأصااذلرويوالخحبحإ
ا

ا

وح

رضلىالصأكرألمحةكهةردهةوكاصماممطهحةألغالمحةأ ار
11

نألشالاأللطااعةلىداممحديدائحةر11

البدنلمجبغوالدئمحعملمحهلىاراحهكلصادالضرجألمحةا
ر11

أإ
11

وكصناجعتفاصىوواحافإلمحيماافيا

فهونغغطاحفطفماحشظمحفاثسعتأوفى

صوكأظغألتاتالونمالكىكأسئأالحكلاو

اثألمقبلفىلم
2

ابهثفطآغثهووفيهماضرأبنممااكامىأليق

تضاخويعلحثأطعحامضناءلحاألحغصجمصآهيق

وبثفوويهالةعسزو4إنفذي1ؤزصصبغص

فهوتخوثض4اكناذاةخأئصانهط
األمالنهه

عوسسرواعليهأجمنايارشيهةايقوص

فاصولمفيهماصسمانا1اةكحيقاصول
ولصسر



5

كافوبواصوترغصعه1كانحت1عوصيليقء

رجممافسهوفىضحيرمنبههذن1أبقالعئديقا

وبزاصأدامؤالفصفماخافمارقهاجماالفو3ضلمماءيعمي

بسرأمحوالاناالبماواكان1ركطرأليغ

بافىهةصمارا1صظحئيةآلريعكط

شالاصثصأارلحثاسهرجمينلكآيق
عليلادللمسلمحيرنعمتىيفض2ءيهماماملموئخلصللديق
شيليقمميافلهيهنئخم1تلبهالىفىلمجيق

المأعءليحييقماصعبخالحرتا1ذ1األثحثي
اخمهمولمءكطيقصرهـ3صلؤححهصح1كاناحفاجمأبئا

لمآوصيرخوتصعهمان1ذاآصأالمجئرث

ورلىققممو
ىالنمابرجيذبعصاخصاطرأةوجضحمشالرجل

اجرانمالميهقمنرنرص

إدظييلهدجالبإلثععيزئحرخرريىألصيذاببضغ
روالمكأمبرحءاصلملماب

مادالعقرهـتتنمابالمحعةالعصهعورضرالغرابثحل اكزممهـتمء3اخأل

الؤ3لمثعى

أشهصصلرضيحامصامحمبزييراصبصعثيةرصأتالذ
صثميةالددئصءوفتهماالتعأثمابأفتزايئضثيةناعط

لمقيد2اضتععيةدالرسعأنحطواوصممارتجهرئايافثغا



5

عولمحمااوكابجعصمالمهالمجمبالمتصتميةاتنتختروالرفل

نخنياغرجضميةزلىأهاالراجعضتية

المصرعصشيةأعثيارةوليعموبخةغأيلهفىالجهؤبئثمعيما

والمرأهلمرجمطغرثاالضحيفلحصاتغامثيهآدىالكصائ
لفىوغيرحعممكحاالطلصماجاططتاآظىلجآلمحمنةا

و3لضدبمواعاوالماغماظأتألدا
بألكلالمش5لماوضئاالمحىوبأانحصبءوضذالمجذب

احمءالففررصهذأكابماكمحرجتهوصندبظأبءوم
لديرظوإحلوإلكمألكاأوحملىوآتجهلبما

لبأتايخيئالهألمع
ثفخضمارةبلمهحمكمابهطهعيدةهيةسولمضمعوصنه

صةأسماؤلثحمى3أءوبكاصياضممارةهذلمحربقسوا
الصرةءاسولمعقرصأئصغرأشبوآلواسودالسد

ظونةالحطلهاتعؤلفضصثالتيىمالتديدةوكاللعمنة

ألفألايوصالمجمعهكألذخدهماربةويؤهـععلةعبرتيق

وااللرولملبلغصحاخرالممحءوقدحلفصاالملغةخرلكوا
ليدوفئبملمميوضآمحصاقألصخضردصللتمال3كااو 31مىممزةيق

راوااقييقولونحمااانوكعترفلعوااضمالموديمان

ءأبهاللمتماهوفشعوصإلقرأنكلدبذثضوهوكل

لماص



ه

زلعلوآلمحنابهالثؤتةثنابغغغءاإنابااكرائماقمال
طمةدهـوبمضيمفي6الحبصبنوكماحفخصنبأطمجات

صبميبقكهءممرالنأحمماتغزءجمأرأكايخايفئماوهىأث

س01سإلمأإيمتلآلبصمصصيخكارادويحل
أتالانةكآخنهظءخبزإوسيماببحرفاولجون

حبةيفمثهع2حةمهكوخثؤءس7الأ
وأئياالوصاالوببئببمالهـاأوأ3شألعفلآتحح ا

االمؤرالمحئعتاكرالمحآصةت1وزساالولغددوحةةواصإ

شأخبهكخلتءمصجنعةإةمزلمدعناساىبتهيةلمزليإ
أكصإثلمحنمتنالألنحوالبطماركهالمجيالمزهووهمإإ

وكحءاكخلوتحئاطاهعكلش1جلمت1اوالممهلىلماالرأ
لمابمأ

شفاطهـففعاذثاألنخأ
4ااميصص

وشوصكطاتجعايأوفطاكبةبلزاضدالمنقصىمنهما

الممائنترحتىكلالجدهـيتعأقممافتفنزكلههءص
2م

اكلضاؤتحروفغرككاافغرفببحدمموصشعدى

رخالدصمهوصكءسلىآانكماالرخرسئةالرئكلو

اوعغتهالمثزكاخغأثلق1غهماكعلمشحىاكمعت

اكاصثغهاللهدضىسرلاللهوخععفها

فتيرارعرهـهوثلهتجمطابهو



ز

ابرتاه
جزارمارضبماطشظبزازأجير

ضابولبىررشىايخاصنروكماورفيل

ئلىططبأخمازكأحدادنجأرذبأح

أجوالإوربهأإدننلموإربءاللصنج4ؤ

مادتماتظمانصألخندإث

االنجاتهنىكصاالدصفيجزايفأاليمار

سمماتلحمارلمجمانلغطخصبتاش

رااللمواالراالءر2رضأرليخصمرحي

ماعنأكااحزعمارالتزل

كركماوورجمزراالبنيكرررانيسككيزراال
كواكماءنجاصراتلنآصزيخبة1

نمرلرزنراتجمرجروالاللماالجمبمعربرالى

جمماالصجاحصاالححمحككا2

نضزاجمؤعىجإلمى

ححمالمارخععتاليخاكأبوابار

صءبلمكنخوهمرلصبرلصكقرإنركل
جالدحلمحانءشمالماطحىاال

210خروازبناكقوالىفاجمضراالإزجمضبهراضكراالكرا



أ

ءص

هيسأد

85

تأبهافىألأفىناتؤادلمد

هلللزنحالقحزبغيرهطزالى
ظاططبيبطؤرنضتمآطة

يبخمنخئرخروالىرالىاءاإصفياودكألرك

صبهأنجالمماصقرادعصأر

سابرنهنرتصضوالىنجاتضمنجرفيجزوادجلجمرواال
عألصعضأجطيصظثز

طجمرنجالبجولمجمابخأرإنلمياخروالطء

وغيرذلدخزاتصيأت
والىبيمفئلهـأنروااللمكررن

لحععجنمذو6تماط
رحطنرستعلبذئحااسد

راصلركسوكرىنجميرردصءير

بفطشماكاضمألفسنؤرضا

ئمءيلخميرىبرىرنبملى

للئرخض

أكايضربرناو

مزصئشسأبمهصرخائت
ريهشطسص
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وصايتدففدتايىقتفذحزس

اولمجينىطصرلى

11ابلمضتزكصمحملمجل
اجمللمصبوض

كلوؤسلسفرجةدهدفلذرة

ولها

بغبخأن

لزالمص

في

تحماص

عركأ

دراج

ترجميرب

رأق

اكأخليهسءنرني

أنجه

إم

أنر

أرا

ءها
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ت

سفزجل

جأر
مم

مركأ

كضفور

يهركرلبز

نرؤج

برنرةصخ

نخماص

أأأء
أالغوحمالأ

ماضمأ

رئو

خته

ص

زى

بلح

فيلأللمحص

تؤت

وت

خض
كتا

سدر

جمر

نفأحشرتين

عبلىبرلصانجي

مازنحبوطب

خضابرورمصر

ألزجيللؤز
ياإرا

مولف

ليما



هماصالسكلقصبالبرءقثااماثرجزر
لكأداعرورصصم

لكنرفيوالمؤناقربئكتعثسقغمقق

يبربخلمجش
ر3

ظتلى
خالنأظنادجملىأكماثغألاتكماأبهرفنماجماللعرت

طروكلصهماءصسعبلهذاعطصصالطةوفآلءبصيرءهذاكتماب

صأفافالثاغدطوغلط99صسقيماسلروناعفماساابئفهلذوقد

اليكاهطعونالألئاالىانبلانأىالىاختاليكافدضماالمط

فازبخمغربهننمسبربتآآضعدلهعديبمااثص

ؤاتاممفلعالودنوتالالرصسالرفئسأرالهىدجةندص

3اازسلالمبولسرصحنللعلحتئلحلطيبما

جفالررةواصطنماعلبفزجمةازانأتعأفىاللهفالونجالهل

اولماصلدفىعندرنهطيهفماعنكعنهقرلتإلبالى

اكجمررحصبئريقألجمبألىكماتجبتئآشخمىجتفيفي
صس

بصمحلنتااعاالمطردووطالىدريخغسهوظرفى
يرص

الىهبوكاالمامالفىوحاكيكاءنما

اىاشمؤوطظافىفىوشغلعنوالما

طوحآلمحعوسرحإفىولهشحا



أل

ىهذلىدعماومنشضطلهضقنقذكأا

االالعذإباانضلعاافريئجماابىفيغذبههللمالمنس3فيالى
إثغوعألاحلكلإالمأوتابماأسزالمافركالكا

صبهاتأتضشكااخوتلهقآللهاعلكأل

شصرتوعنهضذبهاصطيطةالهخالبها

لىاواريهنالقمحنبرءالماتجتلعلصاؤنقصكأ

ربها17قءناعغاوجمضرلهتادمناحضرخمااربإفى
لوطلهكذابرشنهدماابكاعمابممتهطاتظأللخبح

كلفئكالحطفتراعليهطبهآمنبأثدهكضرعنكليالخرآل

محتلالصعليهخمالمنفصلنهاتجوديلهصكثفافىا
لم3ممزكأامبهرر

نابؤنىألىالإلؤصترإلفىعصعليدامحىمذبهلعبعنه

ءألإنالفجمفالثذاقرانظنرءنإاردئأيىاكاادحأص
تا

حاغهمنهاهنأنجئطبرءالمحزدإلىبهاهـالعرباكتنرهذ

قضئدجراومسهقضى4كتدبظصظئهتبت4وضطت
أاذنهفيالمجلوقربمارناصماءاسهرييختممقردفلهبهصىا ااماصاحت

ضرلجمهاجميصقعاالعنهوراوضربإفىضريابرلهومثآل
ولهلمغأوكهشغلصفيهعنهومألاليةصألبهمالنلىعنهع

وعكهبهصماخوعنهاليهوثيهرنجطواليهغابهدعليه
اءبنا31رألى



دظتالمجبلفبىعتوالمجيلفرعتليهواظرثنهلبهأ
ااصاكرهـت31رتص31له

لئهجمذثعنهذهباليهابمزلدولودظتتفئ

رضيتاصهلهبهرتافعوعلصضمدزتالترابجمدتء

تأمعليهىاشتيىءحأالالمطسيغبماافىلئهحواأتجت
قلمميءلهعلهعليةبللثبهحدفلاقأهـمىرويهو

3صتبرظ

إلمثهماذممماعادالكلماالىدثهالهبملشهالءكذاالريشهد

ولىجنهلىبمصنكواخأتعليكو3افااحلصاوإضولبمذ

وبرثزورلفرساعايعبهاافيصللهصطااليهئم

ثصهفألقؤالمجمابتكيقالقىئابهريوالؤدالىكف

ؤؤابألعقوالنأبمبلواؤتعليهيمرصبهيمرايى

لمكوغجغبىصحكرجمليافيافعلوعحهياليهسصعرؤفا
رأوبمعاخمافضمبخاطلىنالعربشالمسلهـحماللوهلى

طف

إيلاسفىبن1فضينماوتعافىاغوكقوحقمموووجمحقصنعوبمعق

يماإلعقلمحيوكاوفمنافىخابئقضراللمحيتموويقالاعلنىاإممإب
ضمرثبمعزعئئلكرمشرتالمحءفعماووكاكايهنتظرثاك

كأتتجميمجيماخخخصمعصنيهءعص
تخحتحمحصكتضىخيماتصسصخحمصخ

يركلعنجهعظيختئجءنىححغبماصكخكأضيءصقيما
فئحتصكىحعممىصتضحيضضخكامينعيجبمات



1

خسوااألزوشكأاارج3جرخضنزافىارضرب

لمحلافسبيقالوتبرمصاقثالرنهاعمهرضرب
اجكلعنىلتيخشغاىءالجأفىضربيقوكاسغ

وذاشاطفلقاللهلتانامهكالااذفي

االزصربتماصضىوجمعصحدكالالالهريننماارلمحيقبعد

قونهاواشمارفعأوورالثوتحزكلدخوبمعق

دوتالوظاأاألرصزصاهربمابانف

ىويةبالرواؤكلوكثيرتالمعمفئظايرنى

اشروطربمعقمرحلديثأكفتاوضع1ر

اطحهبذجمعنىصعذلطوكماترووفعثط

طءباللهصمؤرخرممبنىجالدداومنرثععحبمعتى
ةراو3النؤصأريقصمماحممعنىفتثواستغ

لمجربهطلدفىوكااجمأرصصأرابخماتيقكالال
ا1بررركص

ظااوبخاسرغغرفيلىومنرمحر

وبهابانرضاثطفئبيخعننيقوبهاكلىالوعأءق
بجذدهماوهأعغاعنهكطاضبمالهاللهريقما3

تعترث
لقممآلبرءالومءدالصبعصإلئيايطقى3ممأذلد
ثبناوايعيزرهالدفزالثنباؤيقواواتجيك



ووالآلعراصقايخيأبوضرقمااطامهزالكوش

زتلكصوكاحتالصراصويخرذلملطفىالمرتبةحماومبا

يمالرمادومثلئخرشرأليولؤاموالقلاواكلوالمئرائما

البدنوفىالمحقالفمؤرعنالقلبهوفىالمرددوكاذمىكلكأ

هواثحمهإ4ابئلكوكارافمورالمحينوفىنؤراألحمضماء
المموكأالوالعو23اوو3لمحأزرآلصمفرمبنلمحرواثعبتىالمعتقو 8ح

الخاصروئكروطألجاو3لنزنافيذاآلعتدأألخاكثوآ
كالولولميه1لمحبة3والعإجوواواالصأجاوعلئهشحصغوئم

والقيألوكأألئإرحىءالخآروالهعأاءائحماءويقعلدأوكأ
والخثمارالقرياوقاوآلعرالمحعد1انتتللعديأقىطرأعلصيقع

ةالحؤالمحأمةللالمحفىعئنأحىيقالخاكاوألبلمن
فىمى2اص

صأبشالمالثوواطأالمجلدأهلصىىئرتبىآدجألووالكوش
سوكاواخبئااخمذاالصأجمأيقئنمأنوالألجمنماعأكرنميقابأ

ميإزؤاللىبأنلدلئنوالنئراوجالفبوحقيعةضركاكلكاراط

جالخفححنيحال3نيضبهضهبمائصبح
بنجخظخمضصءهحغنح هـصخالك

جءالضصكحعصحصينمعيههع
عخيماحفهىصبهئظ3حهنعحضسنمئ

ححزمتححجكنيصنيرصبمصص
يهرنص

ىصسرمحىحزى
غحتخبماتيرصصصصءخبخمكي

صتألتصكأنجالورصصصتعصىحمبمنحيخ
خظصحمطيهيكاتحمصحورخصحص

صصءحصصييماءصىخعبمتتيخظي



وةقئكاقباللثاواالمئدوااخوذاتهبألوا

والقؤمكبيرآلمجحثللىمأكألمحئتذايأوخعاحهأ
روءافأوشولحجلراوءبقلغمرمطرارأ

7ءالمص

ارتجما3يناباكأيافىيغالحيزأنفىوالحيلالربهجةنر
جلحففلكذوعيرصشوولولمحبئخرىيرثص

رلذمإإدألمد
ا

ثئرافنموذلكلعرجمماتغعلأوزلااىحراجمس

العطوانقرأفىوقأيماترالصرأرتلعمايابلالر

ئتالأبملدتحمافىااللهقمالفتطسايمألمحزليزندالفاذقا

دوكنبألؤنفبعثزفؤلفبيل11هذؤممنهتئذكلالخوالر

سفة

رباناالخرفمقؤلواصدهحماءالنصثاضابئإمخأطبة

ءايهرلعظيونحنلقراالأفىفتممافعلتمأيأفألن

لساوماىعليهفيإدضخألمجنةدطجبهفيفالوكي
ماطهـوأكفل3إءعلجهمماااأبماعلىااهمماأفىهمصظاعحمىا

دة

مخالهزبملمحسلىأفئربهضمزورقبالنلمحضللغالمصايق
ثخنىصحلجعبمءكجصضسجتصحصررضج

جرصحبصهـصعصإصحعصعىكص تخعصغصىءجمخسضسصى سسحمعت
حححالتصىءجعإالغ



ل1

الجقدرحالرجمأمبدغلجغالمحلوقماربمالمشدالجغ
اهألالغالكصخاووالمحالتوضأئيرقوول5يخاجمر

مررفةااألأ9
العؤوضفىعانالبيةألؤاالصت

اطبالئإألاالغلسصةألحنطقوالقواق

صولممأباءائحبإالمجضرألرصلابخو
لدوغيرقلئدسثشاالمحمالالتغعميرافقه

ئحة
2ز

يحلىرةسكقسهوسيعسارح

31ر31كارالملماشرلملممنؤر
خبنةتقؤساوصبلةنضمل

المجقنم3يخقلم3كمانلم3كرلمانبه31لييى

طمثبئدبوسسبطمانةمذفعةعصأسنأن

31نرلم3كرنرلملم31ربوكا13كلبامقيه

وكيرذلدضيةضالتةحزبةعوضعة

خبز13خبرنيماتلم31بصممإنرينليقاكرزلماممألنرم
حبمويتولى

جمعشدرقةءوقأصعردزعلمجمةزس

ايرماصبرمبئإقتالمضلم3نررهلمجمرلميراا



فطصدلما
تنباكهيلقرئفلفؤفلتلؤركا

اياللملمااالمحيلملمررالممارىمكض3اجر

عىلمحالبا
ءقبماقسيصمالصززوالازايى

ايكللمالمبربهقلم3ضراس

حلعىءسماريطءرداتجة

المميه21كلالمامإإلرايالمءجار

فوطةصةظنعموكاتأجةعحما

21لمجاامديىلالهلمامهتارلمر

خطبزخضطغةتلظضإلئلى

31جمقلصالمننجزرولصامكرنجهالمنجامواللص

بقثقلمجرموقخعفسرمحمجول

الماراتءنؤالمنرهصلمماصويخؤنلمرتم

طهارةقيعزوةصززال

المعشلم21انرارنجرارلم31ورىءنجرصؤإ

ءإاوءلؤ8جمللمجزدحزاصطمانة
اتيمالمء2ممإ31نهةامها

صلوصثالقزقتويأاتليهونو



ءاصءاابملم3
ملثلفأنغمابألوصواحماديهعماصنرر

اقأنحلخزقةقراآلمحأهـدوستؤامثما
31صرلمزمنجمالمير3يم

أستىأثضك
يماالضنككذبحانعسلالمآذكطالعملرى

اضمماءووألنمتوسلصقردتاصيرعهلاالمجرولمحبممعمهدئعواللى

يآجمهلمجلدطوالخلاخبمنتهناأازئةضصوالعسلىاشزتبقلالع
قاقلإفالخلييمجممابجملالمحغظيةصيثغأتهإظيهلىواخإخ

بموكاأل31إظثص
الولمجنشهمهوصئلتهابضماوترجتهاوجلخة

ؤذهـوضؤوجهجهوئهوقعئيوعللئهربضه

لخىفيفيييمتأ
عالواوحماالمحصثاجمةتآلويؤنغصنملىمموبالمحئحأا
تأوالمماالمأظلكوكالطلقتالاضهعضدىلىلموالمكركةوا

2ا
القتمااللططاالوقعةةاومعظمهلالقةةو

تىضبخوفيخجنجبمخئرحكلكظحجتصعئهخسكل
حخعبنضعنصضشسصحىحخخ
ىصصتكصهرهـضني
عوتعقنحثحهـعكصعخظصكأصضهعى

عضمىهصكصس5حميرصض
بحءحمنصصىص

يرهـمبىحصه3بنجمحكلض
صءءضه

غبتصصهحمسركأنيكأصصتعح



المجاكبمالرواهزحمبمالجماأوقاختألطوالخةازجا

والوالمطأعنةؤالمحداعسةوألنقعجواوهوالقمالل

أصافىكحأيةصالألالنأفذةطعنةلغثؤبرا3وؤإلصتعنال
شيهلأكاأ

ةالمحةلمبأءومصةخالرنيفىالمترلوآلمزجالغوملمانتالرفي

واحمعأنضطاههماواصبهأناقىلمئأزلافىغوا

نأاصمامثعناللل5النماحمابيوتعةجطءوالواالقومحل

وصكادرممادلأثأرفركاكاثأمماكاالصمملريماروالدلىاثأأ
افىلرممادانامأبقىاءدووا2موومأادلنمااثأدىااضنةصآلى

ءسأليئعأكاع
ةواالكاالكناتجروضبروبراوضوتمنالبيمتاذان
وقبةطماتفهوداكاوانكانرصظلىشعركننوأن

تتئدآلبألثمثتنفماطوالقصهراالصرتغعءالبنألصمرحوا
البنأءتشئينيقوازنفعااالركغءفهوالبنماثميدامماواالمجص

انأدوة31بر

لمجناوشحتهماوئحبؤتهماوشولمجطتجبأحقأعقمارجلاةب
ىاجمتيدبينألمتعمحءأوالبفوالفضالوصئدالداركذلكنأء

وجحعهماقىاءقرارالىأنخذبنيةكنهلضلتانملقزيةا



ء

سعيهفالنيقوالمدينةوالقزتةوالذرأويخلحلمالحدنولع

االكتهماكغربفغدصرثااءنارقاراكؤرالفنرىتهرمد
يةلبماداملاكنإلناذوئرللماقزطلادساكااذطوركلقؤلق

وإلمحيمسنننلضاؤاراانرنم
قنهتعكوالئعةدلليألطالواطآثنليومرواهوآلوخهئحصغ
أضووثطالقلئاللهكلوالفتةيأءاالغدبهكلمائنئأثاجمىتجليعلالطعأم

افااليأصوالوأغلاثقركاحآلواعليهيحرصعمامرولمجطىلذا

العزآعئغطضعبهرلملتظمج

فىباخؤالطصغاليهىعوفولمحث
عى

وعنألمعمررانجمالحداعبدصنينلسوأصيرأانء

تبملمجيجمكلليماصضفغألمماصرتهصمواهككاخواصهعةج
فقأالةكاغغسممواليااليهكقأصمأءوبدنهفى

نانالمواصاالعونإمانغألهإلحنسمالمعإنلحواصيرااأليأنأأ
91ء2كلكاءبرءممهبهـء

فئمةلشرتزكوآلمالهالنأ

المولمظممؤاك31نهميرزصكض

صصجسحمىكجحجمعلمجحىضصورحكلجمعلحه 3صضصصبرنح

معصسخخعإحضنهحجصلمجصزعخ مممىبىخصصعلمحفيهـسضسبهمصك



2

ءصممسص

ندزررقبة3دمأغضد

31نجروصت931ألكررنلبابراكرء31رضار

شضسماقا

31لب

كصقغفوطغركأكبلمحألظع

برلماايلموبنطرتماص3المضت3ابرنربهلرلمجمزأن

وضه4هماثغمؤخرلمحأن

31رولم3راملمكرضت31صواخبينايمزإن

افقأصفبلمؤصنينصيرابخلىألسالهـالمجوواكااخرحروثوهذ

بئمفجعمكؤواانمالمؤمنينصيراابألوقالمكمابماجمدا

قماإلصمدحاامماقاكحمتالددمبمووقماللممدداعبدفضمرتين

يقولأبتالفأل3لهممالكوهماتالكؤاألثالثأ1ناا
تفخموآلنجزهبحمربظنناوحثاشنماتااا

31كاكريهتى

جمنانجةثدىشماألثشرنةمالة لم3تانلملمرس31

خأصرةخضرخدجاطخدبهةلط

ية3مماتجصيهررابمصركالأعه4ايبرلالىدمأبرريهب
عبألذكذريإلمطكلجمإايدتئذدث9جمبةمقرأء

ضالضهـح

ينحعبتجعمحصكهعصيمعكحءحصصحجخعصهخكش
الصصمعتتحمعضعبعىهـةس

محتنحبيمخطغيجىحعصيعببجمعصيئرحع صءصتصتحصعحهص
خصحصكبصشكوءيخجمصف

مخخةحخحضضضيخيسححظبخح
صصصىضحمختهـصشب

عكاختبحرييهخىظهـمون
منجمحهعبضىىجيخهتختيريخصنجرص



ءم

شفةبركاسبهمابةقاقغأكاسمخصاضتلقأط
ودبخىضطلماتلمصه

رسصعيرفملععاصمببةمببهدخصذرشماربما
ىألظفوفرزئفطغاطرآللملصط

لمؤمانمضركماكط13ءلم3جمتايإفمالمض

قفبفؤادفائمحصيخنةالمخةكببلقععش

لوصانرأللمخمةرلمالسمانبكفثىتمتكالمكعثتدمقعا
لم3ص

ةتمصنخضلفنوغئكبثقزرص لم313ىللصص3اصنختافر31ضا
لسماممننورإثختهزعاجمهابىؤرهسغهحابقا

صحين31صضألرماصيهنرضارم3نإصآلبجصر13
ءايلجمأركاكفعتلعأسروصفؤبئيأ

لمبمنمبرءلم
جمماي8اغكفقالوالحلكعبددلدفعنانا

علوااللهوالهحهمنآنفى2وهنعوعلاكاولتابئ

لفمالافىواصدحنقمالؤتولشدكاحمخ 3لمحته
ابتينقمالعمتقامنوتعذقإلردتافحمااآدإلفكوررواكثرقمال
ودذهذقمالسفلانصتسوسههاتعمثسكأستةوثلتةيئ

ؤطبئنهثكلهماطدضمخهمأفىقمالهلسنيهقمنأولكقمالمااردثكخماقمال
3ص21

صبمابرحعجميماعنطعصنىعصعي
ىصحمضمححظفخىضط
صصهصضتصحع

ضضحصيخعنيحسبصتهحمطزعتيخسرصكامأل
ثسكتسرونهخحع

خىئخهضكهصظنحعىةحفجييب صضص

تكضقءيرفيحمعجضىحعطحمبج



ء

وامابشينااققالايافاقلمعطوتجالقإلسهكظقال

اليأدؤالطلمجطقاخنهطءلواقىقإلعليكالىبحالقا
يأرحلئمضوبهههتمماتقالورككاصوصضىقك

ايح3
قماابأعدإلهناالعريهيزفوصواممالااكثرفااممامابالخثمإفنمم

طلبةاطءفماتمعبذفيواصيناخمضكماكثيرصنو

وققنالعلورءاماسةلهلدوقيلفيئوحنهوجالعدوص

ستفدتاطالماايتلخعلولمحماالوعدمنؤمفقالضماالموا5هذفى

ناهذيانافىبإلتجاىئدلمجالماالكؤااهوصءواإتكاط

اليهوثسيمااضفمايحلوشتطغبمثيماقىان1ؤردثت
ص

النهكانيلةطوكجةنلهاكأمنتجظلتمماصتجلمرااغأهقيل

اامافأشمارعلةجميزوجة4ساويوثاعلعهشيعفايما
كاصنهكرهلوصهماوضوكصبوعلهمافاهـافاتجمالزواجبا

ذأزفافهمالةكاشافدالمتدمسىنختسانوكاصكوكاور

لبضنحألنرحوهزطبلوتاىفىعلاللمبسىا

فيخهوجتكاوجةزفالنةاتفقالاماضذلصبيأنا

كاهمحأعجمصضهغابتححية
عهخثخمءبمسحمصوجمبمصهححرضحبنهصجكلحمحى

معىضهسص

صحعخعحظحبحصبيصنجبخش8حبمحه



ء

ءوممافمعاجطفىدضلإلمحتالسىتهاقأالفقخليىارهآهود

وقمالتءااللمغاطاماالمهماوقبفماحرئيناافى3منهتهأظسما
بالداصأيأصثمسبماكادثجةضعركلماواليت

تنمسىابئفماجما

بجمطبببىاإبماااحفضتماتجحمىأومأزلبفماخكاصكةدابىيماباقىب
ةااثآلجاةاسامخنخهمىليمرراففطنوىالراقال
كرلمحوحبجتاكمسأظبمسظ4إلقولئيأنمابمص

يةح
عيهمافلمماطالعبماوانإخزالاعبداشترهلانص

البهنقمااهسآفعآاللهحأصمئؤااكرنهامعظاجمعاصودقبمررا

إءالمحعلكألمحوكانلصافىلرشمالةاةهنبلغاحضفذقأتين

صههوفقألافمانأبخخهأرسمالخدهأتفقيصإنقدا

ماحأودزأزدثلهلهلألبأنتمنممئبخ

9فئاألمأتسئالكأقخلالممامماقمالموااضصفأوفثأقعاله

كتصأواالقناضاتجمضوصصاااليللهحما

نئإألبجهبمالىهـعههـهـصحىبمكيماه

غصخظجحيماخيمهححبمائهيعتخأخخخحيكصىبىممى
ءحريخةتيما

عءعضالنحممهصالحيظهمسكىإلمءماكت حرحيئ

حعحمضحكغزريمامجيمميظحصحعمماهـهـس تهغصىصءخهكتهـمربه



ء

لهدبمتهعررددتاللولالرولشد

كلعروسفماتمعرركطالتهلت

لتهذلككأيئثعيلباليااللعبدردالمحبر

لمجمدقتياللعالص
ضص

لقتال



ءا

ابرلمكفأماطدسألمأصماكألونرسذاااشروحح

بتزبمنذفؤلمقمرتجتهالىيروانعليهيخلعان
لة

ارداإئالزفليألقدجثمامجماريةأتىانهكلمازداكاعفبإل

كلثهـقل1علالفأماثغرجمالهدفوالىرهيكلانواهيأوليهـ

مرلىديخطكمانفصمكصكصالهفقمالبهماقاخلىهلقماؤقأل

اصصجمتفىوانماتصدلطقدكانالةفقمالتحألصدءكو

لفضمانخفتببهرتوزوجمماعلصبىايدخلانثارادطوا

احضانأهالهأفقألالمانحوثوخرجفقألكطمرافىحثهصدكثفل
أخرصهانناعضوفياكااورفأختموجالمحصطالمااجمأنجاقد

ظدانبلالمجاضصظفيحالعضوالذانوالثآوآعلماعضأكا

حمتنهاكىحنخرجانوعيتاعيمنخرجدقأنوئع

خرجن3هماظتيلكماخرجوانفمهماخرستكاخرجن3و

هيأاعذرئجإيقمالأذهبتنركاخرجنتانرخالماصجتم
مرلشيطأنافأخزجلبىلمحذهأبكماذاهونشيهانجدصأ

صاصءروير

مازوث8المرأخلتوفعلتلههصاوؤجهأفأ

صهنضيضيسصىلمجهعصعصحمعص
خمسظصضمحضخعظبئنا

أآلصسصخفصظضآضنىمنهنتىبماصوريأص
وصبننجعصحبمخىضهعحظئحمحمنجحمخصنىكظففي



فىو

فلولذوفدكولدلىلنمقمالولدلكهلاببعضصئل
قلوووووالفد7هثرولدمليءووددقدكلملىلثبهماشو
لرضنؤاكبإدلنوطيبأدحثمؤطكأفقأاللعابيللةءوفيثفئل

دوكا

احمىقتهمثواتقزتجتااثجمعضردقمافقألتاببةاعوضمط

احقمالتوانماطظثإلتوانطتبخمتوا

اصرهماوكسهأقااليمجمولتلمجوخةالوطلهجمتمااكزثتثوان
وكافى

مبئفقأبمةالعأءألشهوايمصلىصفوالبديهلمارقأل
إاتجبنىلوسطوقمالص2والنهوودوالخدوذلقدا
لفصمماالتضلماقغومموقمالصصزجمباترآواكظماتو

ألإألبم9إإق1ألالوآلفىانلمزقيا

فأالرحمأوكل3أثرصذلهبهيعطفقيلإبهـكللجوجلز
بأدنأخرجميرمج8هكأختئحمهجيحسحمضضهععبماجحككلض

ءيصنىحىىحىضرزصصصسخخعبص

صةبهكيحمبجصكهصمحك كسنئخصضخسيتجتجضحمسبعص
حمحمثهصههعرحممةىبخماغضبما

ص3حيمتحسصصبرصمحضهح

ضحتهزربههنجءنجهفءصضبيعنح
ظضجميخضصضطيرجضا3ثنههء

صضصكحظصضكنخإمحةكل



وةفى

أذأقأمتاطوالنءاللنمافضعلاءالعرالعربءفدممابعقمال

اذاكابتضاقمالمتاذاندواانأااذواعلمهن

لغو3صئتكصبيئتاااتىتللمحكثواذاتصا

المدسحمكاكأل
تاعداللةلوفأإلدصكأءيقابعبعإلصوحتصمماخشونلىاقيلصص

ونطوخدكااجملبلبهدلدكاثىوبغرهـفغأالنجيحكبدكاى
ث

فقلتلىيوكالمجعالمجيبينالبمااثخصمماسبهصعياثممااحفألك
صالاءأللعراألمجربخضعئهأألمجلى3فقأالفتصمنعجم

64ث

ءخلفوالمحذاالما3ءوانتجمماغواوانءوأفربواضأؤأنشمعأء

هبم
ولهأمبأودوطأزبادظهالفقبلبعضهوطوصا

برممآاملحهبكىكاتهـ
لألكلىوادهغثباألحوأدعوربماالبزفيلبئقأال
يقةبصلوألخاالممءاكأنجماتمارالقمولماخناثاوائ

كالىسحى
بلتفتلتاائأيخالىأءنجآاأللئإءاقيءألمخطبآهـءنالمل

31زصنألولفيلمفلم4فينركللفالمفالقيمعاكانملمفرضلمء31وإزقانمعا



ء

اوا3لسثبهفاططتماواطنلتاااذبرلهمابهرنوا

رحشاواكرصثاماشماوااكتمافتماواات

اوطمحتآامحثسماواجعئانجتاوولثماوشاوعام
ئهصثه

نروواطلغمثاوصلثواصلثاسما
جماصهيهء
أووصماوهصهشااولووصاجمطلباولتكزت
3طهالحهآخه

العصايالماطءألىاممعثاألعكالطسكثاولمجتلهت

بمإفىإممأظ
اثهـالتممآزوأانهزلششماواجماتنبآالمعماشا

وورطمادتاروثعةمروحيؤةمرعليمقصأللىامآ

ضيبةوصاصايفاضابةواوضااكرألنمو برءولبو

المحتراساااثياوتضأركواوألصرؤأائضارمموغضوا

اخوهانئخقبلحأسبؤانيمبىاواابئرلبىلعبراقطا

11اثتماهووكللمألبمنجماتمألممائماونامماتلرنرعامز
سسمااليالواجماممالفبؤاووهفواهمواابااسالء

صصزرخضحرحةبهبجحعقيكايرر ء8حىضض
مسضهزرعثهـجموحظبر3رصضصى

حىهـنيحىابئصحمخحبربص

الجبضصيماضحمعهرئنئحضضهءس هـنحضصس7مص صرء ثهزرحهءممرنححمححمجمحب

حهكةقحظخحكجىيخححيهيضةحب
صحضح8جم

حمعتححهبئهـ

حصةعأمظهحعشصصصنيصضهصهصت صحصضجعصص

صىءض2كعىصنجمحصصفبىجىسصنحفي
صحض3بصحزوص3حتضخه

نشعىععخحبمامحهسر05جىحسحم خضهـسمحهءحم



بهوافأامهوتعظواواأقواصيوص
ؤاصواخثعؤاؤاواعندفيعألمجعلواوأئحدوا ءودالورنمكاو
اذتزأنفقواالفواوصأتحدومؤفوألمحو

لتراوتءزلملءكلرعرإوبتروءصر
تؤااصقواتزأفقوار3لضهدكؤكؤاأصبل

راذاوعيعتموعؤااسحعؤالمأضئمأو
كفصفىصأنةيأكلروالخياويأنةعليكوأللدفماشفعوا

ابهاواعلحواالمصئرلئهفأفى2أهبماللحسئراثضيرصعماكثروا
فأرهممباضرنمابمممامنالخوراكاالءمأظقلؤمن

برو

ولوهـشلرلياكالالفىكالدبلفيزوزاافيالدمجدشئل

الدئيبىوخلببمالمجبينغكوارئالتجبمادسهدئماصب

أضنخقصصقئبئبورشدافىضمضكوازكلمجثه
كانعألعهأمأنكلمجألثةوعئتهأصؤخماوتدنغهة

واجلكريإبأختئدوخذقبنلةبأحضركلكألزق
ولمحداألنطعصةبخهعقاحتصصكهأق2طدين
اينلمص

ممنشزجمزحبىاوقالمحماضبطكرنلمجالةفأفىوخ
وفىااللم

تلخاسولوأنألمحعاسألأئأرلمجألنقالفيساممأ

ىمممظحضيرصكأصت بمرصعصعأحنظمجنىجم عىكلحمرعلصح



اتلاصمنعوااطوطواذاصاثطوان

3ببنيكاواذانماطواذاسماضزتاقىواذاعلغ
ةوسمحشنخماؤتوقغماالمجهؤإللفعلاوا

ناخممسلؤلهرولمحعاوسركاقكاشمماكعروئحج
رأذاويفثغلمحخباليمارهوحىصعاحوجغمنه

ااضبراذاببزشرآااكتلومرا
ضطوانابرلمحهكروانجمفيضئأوارشكلهدع

صفى
صبم

وانمفماطداننجالفعألرلىااصوصعث

المج3اكفاسأأتجرصلنصح41براوانصمافبحهيهبروانجبرلمحا 31ىص

ضلصاواذاوعدطعثقمالواذاسوثاسئلوا

كأ
إلعربارالمحلىكحتاكأمحزلهبهيعالتووجتاباىطل
القاالاضيرتاللهفقالمالهاواسبزالىإصرقيقليإلحرفا

صاسبنالهقضمماءكنفتبقاهشديلبئالمشتعقياألةلل
حثه6جحصصهئحض صضصحهر

بضصتصحيءصخررص
ظكآععتصصظشصحح هنححمص

حهحىخونيماضضثءصهبخح
بىتخئكظتماصعصضيعءغصص هعن صصصص

ررصحمتتصهخصخصمبيريبضءدعصال



بكممنكاعواااوهوجموويقولابعيبعضسع
ءنماقأبابملرومحءعدالمحهتزوءآوصبضاءالدإوعضاءإدفناو

فىويمبم
لشأهاقألنينثضالااخبرقكظندغيكهـوانفيعبدالملكقأل

برابىوآلأقاأللمتجتلبفمافضل3لالعأرعالمأموناصهالبأر
ابئايتصلذافأثضلالألصانقألالرهـجرضبأهماصافياآلا

هماباهماواح2اكافألضهلقألبزفىبءواذامي

يمبم
لالونقذادنخمفقيلىبجيماكايوذنشؤهدموذن

اكأالمؤذنلمالاجمالصعصفحفماصافمالوقماوافماقث وطوصضهكنرايألهتابراهذ
حهمصح

يمابمغابخاسقماممماعلىإلكشمعرىت
لماوضنوثحؤلىنركازإمنلىلدع

حمضخحبمحجمخبمنخححهص

ءالحبمامدآءعصبهصعىصصعتنس
نحهصرصى

صسصصألهنكههتص كأطن

عصنمضخخحمظتظصنيخخهنحننص
بصبهصيماةنيصحإضءصمصةصض



8

3اشماداايمادواوضلىامماكأ

3ودراداانت3وضنايماضفافى

سىحأص
سبر

نجاروقأالثهااصدهمأمالرطالمحهمعقلمألولشأثىالماا

نجاوانأكأنادانغمائأصلمحتماصعتهزالالطادنعمأايهخا

دوكاص

تقوإةنحائيخضسكلنألمدلجضىفىصرليلىغسيدننكزو

لمجهأللبرإلىجمفصصشهأزوروالااهلطيالطال

001االسريرياكاهذىإلمحكللىلصاللهفوطه احمراتجهلضانجماكراكحضءواببىمحافةرر

الغرأةإآفىلهدفألنأخمرأةاظلهلالموصنايتبؤكأفسالماميما ردعزا11داكثرامرأتهممألرجلاياالكرنجأمراناثممامبة

صءيمبمح
تااعتىدكالعرهةتبرجمركايلةدليأواسيرالنأبيبمالظيس

صيهمنمالضنعصععنقاذاالعثأقابماصوااياصثما
يرتحته

عمؤروولفىكلويخشعاكشوييزلم5هواىاكلهيل
جبكءشهصحمنحمحبرصحىححنهحعر

صعىححى

فخعصضهفعصإتبر



8

حومفوجدتفىقارعصاصؤاتوعدت

ضطغءلولفىوقأتحوارئلمجمايدا

لموتانغغاكاسولصبرممممابربحتتتحتهفليىتىاا
الماحفتختشمماباحفوصالتآلتهـانيوافىتوعدت

صوتهيعليوتلىبهطيماباددهبتويهرلصفقلتلمجتأ

يمنعلللوأسألصفاعلىكاكأناتنأنجثعؤاواطعمأحمعثأ
ولةسأ

االبرةمفإجمىالوصؤنأانأشنأقأالانهاألصعءال

حهولوشالئاقبراتجاجمأريةححراذ

ألمجماصمبرسالمحبهوفىؤفىلبريةافىواقمابررى
لتفقأكؤأهابوكانولهألرفىاوبوكانببنرأيمافيفغلت

ساكه

عنفوكاوانبأحاننفتهرضهوصصأفينهأهذايما

بنهندللهوامماتإنازاليهرصرومثشلكطوكا

قألىناالمجيتظلهأيأجمماريةفقلتجممانجهلىقبرفىاصرظهحض
قإلرأتصبرابالمحبإبخوأنكأدالهىتاورتفىيقودون

جغص5كيماجمعصننبرمجيماسجبعيصخضهئنجه

محىيمحعةتحسنضصيئخجعهء ءبحعصحمبرصءهء005 ىضصصصظءخب05ص



8

اجموتيعلانصالجمتؤسزكاالفركأليهوى

نيالدأتاروممالصشئهقةماثهصمااتص

فيؤ
صسهالبيتهانايخضسدرأنصركلمعبانجأصدالثهانص

بئلاهوكلماصمىرالىاالألاثليآلالذفأنأالهؤىفىاذ
رجمتالمجمالهلفصلجيهتسمطماكاوتئوأدفأخرج
مزدبةفى8هرصردبإلمتلحمعامكرألنعأمكراننسعته

ثخ
ضفتقشأةيديهأبايئانأروصفاذايةلبماداالوقمال

فعآلتظتمأهاناارتدافقالتءبذوبهأصوالى

ايزبشاقىكايتعماوصطئاكانلمأكبرثغلدنأدوأاضيراضدنأألعامهثهذ
توأنثهل

دأرجمثبااشماواسالمتمؤمممادرلمجحتضوخبقرت

ياذعمالىادطأائنألكاننرهاوفشأقضماباالغذ

ادئيهايفيدووادكباصحمطبماعالمجماعاذالن
غال

ارهفأجمبىأصءالىخباهاتهاواضمغةربلمجدقوضج

صتعحمعصيماصبماضعجمنىهـه
حموضخإلحطجمسبئححظخرضه
ثحجعككؤحمصضضضخعت



ءا

تاعليهوذهتايوالوذهونبيخيمقيهأمماووجمل

ولياحمظعتنءفولطلبهابخاحمبخءوهرتطنه

فكبنمجتنإضلىفىكماالقىروتمعرانأدصنحو
الإلرابهفالكقاحديإلبمانياطييتهرتجطأستدهأولآعد

كرخزن31اتاخمضحمب

الماواظإثربابماضكزتهامألضكحتتاواشمنهأحعتص
تبرصصصتكلوثتنجرمجوهأإجزالمعروتولذفقل

قيظطت
يأمويوسفيافيجالىروأنئااعبدأأ 11الجأدايهاللىلغاسلولبكرىفيبراسعهماالهيبثان
عمةاصريخاوعمتسلجزاغؤلثنئأطهفواشخاللهالنتضدك

بملمجميوفئلداص
ةضهناحلىواواشرهنرالرثنلرقغيرسمث

نماسغانأنجتهقألسقصهنتماجاتالملمحأرفتأللبلىا
سهقمالتتمأترلدلمحوانحلثؤلاندأيأجمأجإ

أتقتلهنأأدثمماأوأعظبريهائأأاأجماج
ا

لحماناوعشراواضتإئاوا3ردبأنخلمسهأنبهالجاخ

االهماجمأنجهتإلينلوبنألهعليهتترلاحتىفي

لمبىمميماكأايسمووا4ورقجمألمعلرتتخدصضالمحأجورك
ابرمصاعاثاماؤنحأكافاإتجهررتاتيخنثبئاالطاصه



يهيدبايئلمجلاووضعشمالوإنةااألفرطهضؤصنعمنالوممنا
امىلدالمجشبحويلعفطتابمولممقممالنالمجمنبمامانولليماثنى

فقأدودالعل11هدطيبأامأكاعمايماضهيتناثرثقالم
اصووممه

طبرياةكاالطأءورأفأنتفرئهديأجضاصهله

لؤحماووارصيدنجانوىلرادأرافالمالمفهجةاوالد

يقىأفىاواألمجمقدفرويخغربماجملتهىلثمئنكلا
ضسسنأقأخااللقبىهلىكااظرأصماأوفل5واسنأنهلهأ

ابلمصانجزى

ذلككأربملنألفضعامععةلقنااخمننمافماقدعيهلعداددكفكأ

أأدصماةفماسثعثأئنتهوجآئاينادلرأمزواخمرلوثبنلؤحأنح يةح

آلشماوالمجئتغئؤنككطلنماالثهانبسثافقالله

يماوادسالمصقأالمماةالصلىنجينماعليهفأنقثيرعلصأنبد

لنارموءنبيكوكمالمالستشنصتلكنعمكللجوحماعتمرقأاءنما
نفنصلرواؤلىممييختمارأألنانأرلمجمممابهشين9فأسال

يختأرالدنمعلعصيمإللهرصهريمعكلكلفمعبامعبنجتمارالمح
يخاوفقوالمتدتههدىمأءكدوىوتغتدشمابأفأنظط

يزضهصتجألحعنءلتخهححض

برهبفىصخهكأل ىحيروبهبمايهحخظفيجمبصخاخحعجصهحفخز05 صهتحمصجبىبع
ءزصعيءنيهيمبمصخئيكصصئ



8

لة

حردبصأءجميلضءيشحعهنأدالفممماءرجمالصهمادفىان

المحعئمنلضكابماسشافضالثعرءاشالعينيننجكألءنفئ2

ديلةرالبدكاظلوالدؤإلثتهالندعديمةلدلمجط

نوصماتمموكلييمافىالدرسنألفكعقدأضصراربة

واأليدضدبحبركيلعينفىسنتإنعندفماقأمتيئهأ
صالصئأدارادسفاأنسنايئتربعلعراامنولجغابمراولدء

تآلمجيظتولؤلفلكامافدأكبتوفنوصه9ثإش

علجهأحعسة1ظنغمعماتةلأنيمافىابئنفمعلقترالدهماو
ورلهلممرتالجدتلثشكاذلدفلمماألنيرممروأأطايمكنهف

ىليثىءحتتوسيخنأتىضصفيهأءتجنرةإصألفأيخيرال

دوة7مئ3برعصن 5
آلجإبرخوكماجملىجمريمةاحدأمرأتمانالعربدهجصقان

ئزانتعأتجهاويوصأاللمجفقألتمجغلدايحسماترث

مبردبرضلضبتمكىءشأثءوألفماكييهماوتوثرفألونة
لمئ2صثهوصصهلمحصص

لغاء2لنفوتلنهأواكءأضءضعماءتقأولم2نهزكقصاءرفصأ ااهـوتخمرصبزارلم531اامىلمص2نقيلم

خآئصجمجىجماثصظصعصنجصسيماخهص
بلجحمخإعيءيببمصضهص0جهخ
بءعكضخيستصنني

ب5صضسءءيرضتءثبضبهس3
صظعبسجمعصجتيهىخكاصص



8

ءاصبىءئحأتئراءءرطفشصهأيمءثرعأءخياث

أء32حصتجهزجمكهأءهإلءأرعالطزشمإءنوا3ااخ 031هـصاحالمصىلمدبيماامهءى همهص01ررضيزلمفيبم

يمثبمتإبمهث ءولط

افرظنإنعاانرسكئدصلىلموالىمنابلعأهأتاصع

اركانالخنلفيثنعحأناثريضتهاجزكأنىيزرأعوت
ايهرصدءبر3المءرءاصلمجمملم

زلإلبئمحغاننصرواإنالحللأكصحرعرثرلغجناحرا

اكانيعمدالمحلإلممبملمأخههتنمأعزناالحلطكانعهد ثلمطه
فماقاشقرارءاألعيمانزوانجمأالزلبرصمابمأبن

ايمجمربثن
احضفلعأممافدأأكطللنرنميةصعأوالحوملأنأ

اقأوبهعنأكابهلىالمحركماوسابيأتظتةفىلافعثدقأل

داالألإدعربماوضبأفذدزصيرفقألمااشأللهأحمعدي
32عه

لمجياالربكلرجملكابيأتاتلتةقلنعتلىاقألقأفى

نأرلخيااشابأقمالوىوثستماالالةصأتجثتأل5جمعمأ

شعرؤدىصءدلألفو5فمالمحثسدتهفألفي

رأرغترصألبعدقرالنأسبلوكا

تخهءحمثطكفيجبثخبكهص
ىصجصنعصختحظس

5خصرصجيصىفيبمنيم
ىىجورنجإحىخعكلضةصيضخ
ضعحئححصضهحمضصضبضهت
كإورصىصيكاتبصء



الرم5عداوأصامنما905ساوفقأاشدالخوبفىلوأر
صمالطممرصهميماصدثأل

قألضهقلت

السوالطبرمنركلعوءطراشيثيطرةمراتر
تاةمماظشاصرلهثؤاتاصلتأل

ح

واسربمألمحتوهذطوءلغصامراخيوسصإناالمجأخن
بهيالستغفأرالالمجدأتعجوآسقفرفاحمدذ2وكانادصأ

ولىلموائالرأدطوتعلصوكانصانلوكلماكانمرات

أإلنلمجىسلجأونايوجبالمخبزلحاللاقولمتأمصمزااهليما
ءلماجملضلنأاركيغوذلتصوئميولدقبهوفيعشرآلمصرجمالةصمائل

ئذعياننجلألمحضورهولحيهرهون41فقيلممطلمحأعن
أذاكرآلمسأاعتعناااحتفممعيومصاوكللمارسوقلجكفقأل

قهيمبم
ذلدفىءالفايلؤلهوخءويضليأأبىوجمداص

ااعالقتل3وايلآوويمأنجأخرتجوأللهلثغظ
إبلقاوقولهاقملىضراناقأرئأيقرأأبىأصسحع

مرابنليؤنرصممريتالإزفرصيرعبقنفىحمأصقي



1

يعيلدسعهذأنمالؤرجدلقدفقألونعماقزاحالم

هذبأسلمجماوملحخرفغألهـكلبوبأوبأثدهبؤمنمن

خرأثالتمممدتجبمالىلفةإمماأءإثطازهئنوت ا

نرلألاأكخأجممائألظندجمعتءييبصلجطم

ستلىفعلكلضمنيطايرمادظماجمؤلىطفعليه

صصهأمتلباالإنجزأخثنهظأجمصتااللهضسأنافىأذأمماخالأ
اأوشأللمحيتهفياومقكانذأئهكيخعذرضأرلمحاثاننكانماذاعقل

المدلضإآ
بألفىافىنفرمىإحمأيفضإلصأمآجتقأللىعداللهيانؤا

له

البخضاصاأيرلصقلمحضوكانكوفةهلأمنرلصقةعيأ

أأقألادععادةلديخادطاوضينأصءبألخدأصقنصأنءتوأصينأ

تألنترططلضبسعزألهديأمننآثقذءنمدإءااتنبعضههما

بهثدآلرءممالصمعةضغعاانخنرأصبئيخغعوابئىعكص
فوالىخمماثؤلضفنظرفركطفجماكأفتا

يخنخجممعحهحألىحال
طا

رء6تحيضءضهمئه ب

ىحصىءضضههـشرحصضهحهعىخعض
صصصءنيمص

ضسكخحجعخأكأعجنخحضصيحعتئ ت

ووصئءمملنت



كص

عةجطلمحنبرونختههوووأزبهصالخااسئلا

وقوأألقووكمنيةوهوفرتهوظالخليفةا
لدهاألرسوبعالطالخلىلامننقيل

أشاألتصليءممابعدثفاعأالىصا

اصنجكررضايىذثهالويصافريقيماسأونأرفأ
شاورومماعألحنتةلابىلمأ1يعوأنجتهأ
الضيرخرأنجقهانؤالعتيحةعليروسلووالمهصعلصأا

كانتحمفماألنعمماءوسلىومماشاعليهحصاللهأا
ا

راللطضبآشاةوحمنةجيدنه8فذ11

آيمانقصهممحاعأ11 أحص11
ءالالماأعلفألحرأأهل3هأصلاهـإلمحأجفىصأ
أا

ألشأاهكيهأوألمجيهافتعهألماسازأسرعلمجهل101
أطماعةاهلالمجناهفصجميالمنهوهللخلا

وشعبمهماعىوجلهأبأكؤتربرطنداكاأزعةوصجملزث

األرلىلمحتنص3تالبيىااصلعربااصلرقهأعراجمنوإ التضرآةرظالظكضيمالةولحنصآؤهأممهأةظءأعدمماا ء11

دزلىحيئصبمبنمالجرلمجملىلءجماضاآكربوإدإرالقالىضرإلمإممإله



أيم

سررشديدؤصحلهدوحرهشتماؤصم
لحهايئىمك

حلوهعؤرهـشطولضأصإلةمهاش

يروأ
لهه

تأدللمدفحوالروهـكاملكشاقمحرلقمب

ثرسدالقمطكمهترلتزكالرصالفأرسثو

حتهلالكماحدسةالمخماومللمجمناوصك
جمفص

حديفكسالهـسلطأفرصؤوم

معةب
ىقاحمرمىلمصرهـبضينةلىتومحلدضرأقأحمع
ثقحأتلىطليهاصصصهثوثهربثعربئفىعه

لصرثغسصبهروغيرممنيأصمادنإ

نااممنرقمالهىالظكءفدا

خزأظوحلصكالكمايهود

شالمحدباأاتهاكاايأ

عنشمالضراقألتصلفرؤن

خسصصفص

صاصىصصتمبعهممهجصممعكصص ىءصهصصهـ
ضنيعصجىغهص

خمحبهخجصصزصيصمظبحتحرمإ صضعأبجمبخبماسبمايهعجيرنه

خضنيممىظفضءصعخحمسض
صهصتضىض صف

خجعيسصتتحععيصصنج



1

مهلصأبهلمجئماظمالمندثه1الماصوظدسئأالاأ
ا

إنظرىللىاكضإلكطلمجتمالرقيةالرنهاعبلفيللغضيوأ
كللالمجرفمائقضاإللألمحسبجمريئبأصروفةأةأصلمط

31رهبخه
زقتصتنتنصرانأضعفتقاضماوأنآثرأقدثأن
لءفطه

يرلرعأضزتؤمنلبقريكأوغانبعيدممأزختر
طألئسصواهألألقرتاولوووجأورتمن

مالليععىجمؤافأنهىآلفىكالهبعطلعانايألهلعت

ةاإنأدركام
التمرفبالىامنلشمابماكاليهالضؤدااركالعرآلابناقمال

امفاربروالغدكينةلمال12بملىفعليهخرةرأدكاومنلمحراقابما
تبمالمعربءفعليهمااارلمحصرومنفعليهالخن

سكلىااللهوالندبأفعديهةلبالعهسولانارادالمحلوووحمن
أنمادوأل

خراذهبانأأعةاقمالتاألخالقالمحأخكاللهانيل

قفىفىأذهبواقلعاوفأنمامعكوالصبراألمحأزفقأل

لعنلنتأصفقأالالأذهثااكرءإنالماوقأإمعلوألمحقلاضأل

بصصبحئسإءخيص
غصنجصبىتيفئدظعسعسع

ريىخءكظعىجبب ص

كاامغحت



عك



جظيرامزالىولمجكوصرعلبمابماوآمحإألبماأتاأا اصهءمهىلمجعمافىا المجمتونرر

ىزلدأواشلكالكاوعىرصإؤفىلىواشاوزا لتث53ء

ثالمشثغامتقورهلأكنأتورببمابهعحفلسمتإ
باوممقىخمايديأربلىألوشاالوالمجائرآلىببافىأ

وصذلمححيووألضيصالصيصإومالمحواالولماوا

لهههـفتأرواليقنبتمميهماداادأخإحمااأ كقدأألمجموالمجؤضىأاوابألمجو قةألألألبراد3فأؤفاإرحوعربهوالمجؤحىنأ

هوالغأالغئللعلىفلأيخوصلعيضوساوزهأ

اصرروأرمنداشاأالمطروأفيملعبلئحواوأيرتحليغوصأ
3ضبمحمىشتنبرصححجكحخالخه

بمصىضكأحعخهمحىخبىصتحضخحصس
ءصعضءثحهءصبءحعءصجحصعت7

ىخصصخكلصصهنيصيهخ8خعبمح سنجبحمحضهءصصيههصزصضخهء

صخصعصئحاتححءيرصظعصىضعحمبماخمسخحعا
حجمعالوو

بيرصصبمكاهـبسصحبرحمصس

صصىافيرصحبخص

نهبمصضخصبرعف
صىحشسحعصس

ألصظحمخكبهخىحمنجعونبرثحس



أ

ركاصنهفى

إألبصللبتاىفضلمماقوممودافقمالثياسوقاسأضرنر3زفي وعق

فقلتىدالمجماشأخالحماالرفقألماطفموصيبئلبصالتذبهمئ

ومأهوفلتهوعربهوفغمالومماهوعلتمافقأالهوزهقانكالدهاالأ
زسماهوقدتحسهوثلتجممد

دللمارعفررلتهويادهولخطقلتحمما

يملمححس
لمحسماتاياصيينلعحرخمامتر

ماثلحمادلمحلكاعكلةجحمالعمىلةعط

صديهدألمحأحهطهلهوبى
طحأط



1

افيأأناجمتهءسمعأامذصنأخدأزركاهومأ
صنهمالجبثيقاممرولمجمنغضهأإلنوهوملرطبالخالوا

حرلمحلةلمحراتقولمظمثحعمارامحافبتالحنمألمحةوا
لوكلسبوبياصحماألببهأوبهلمحخولجا
مممألكظتبغيمائعنالمحرباضأيألضدرلللهضألموأللنأك

عوالضص1قزولمببهكؤكأممواهفبىاممالعؤنبهاأ
لحهضماالأحريرفذاوهاإخثزلمهبماضظخأ1يرأهلاتق

وفانأاضغبؤكماوعدنوهاإبهركلبالمدوهذافئشئلوهأ
كهووفأجتمؤفماونفثهؤابهمافأبهوورطبكلفوتغأخ

ص31لىصف

ضروالمفاكاالووالؤأمتورأ2كطعحممغتههؤأففش
ئأجميهماووتفتهصبألفأكرفألجماقىصنأبيمأجرخطأاثثلنهأاوأف

لماروصأءربنفبرابئفرئنمكارجمنأمماوالتجاكاأؤيخنأ6و
جىححهء

كةخصممة5خسشصى

صسفحثخبحب عاصيرضضحكب
جمضهرجمجحىححبخةصيصصحجمونصكانه صبربرب

نخحصئبربريخصصؤضص

حبئصءحيخىصرعبماخصعاأا زى ئحهنحفجنجثيفيالخحسضب

ئيحمصئهئخجصكجكر
ىصنصكهصضءخض

تهصءصعيةحيهىص



أ

لة

ءدطفقمالذلكنحمئلعنصرجالمحمرئد

بطتهوهـراموفياصءملتمءاصباىكمدلد
نمصقامنخلوقذادكتهو

وقألىلماللنقىوأللالسثقأ2

لطلانهـأفىلمتوفلرطه

نألمجربهاالدعننحمتضت

هأعماكىركاطعهمافأحسذق

اصاءف
حمالصآعضهدإالفمالىدبكالىصاذدم

قأصمداغاالنلىجععزتهاجمزلو

دقفياعليهوقالماعلمخرجعةجحأ
غاالصهلهفقألهأرلفزلغلبةالىطرفدأ

صهلادقألشابدأوأبإلفرأراهـ

امسالبالأواىصبتعىنورق
كل53ذللطنوفيلبيست11هذقتلىسدبن

ضمجءضدشه7مخهئئظبمعيصمحيصصنخختعيهص
غهسححءتبماغظظ ءخمهخخهكصحنهحضحص

صمتخبهينخبنيخهلمحىنحصخنحخغج
ىحصصجميىصسضىبرك

كص3جمهضصقىحىيعخصس8جكجمض



51

5صكل
لعلىثمربقصرلضربرمرصتدلد

لصمأحكيعدطدحرنيدال

لصمقدفصرثنعو

عطكعرهوخربلعدحملىعلمهمررت

بغردعبرصللهنللهعبللتحمحتيت

هيأدهبدخلللهمحألقاقدلى

كة
ولنمقدعنهالتتحرؤحمامرججسرحح

تماوأصصرص

تجدنعرظمحرتء

مهالنماثامالأليدينفيبرأسهالمماثؤلهاطقندمأ

31فتلفطسانتوجزآنصضامرتجقشءتجمزاضصسكرامحقرعاصه

صلملمصضكرةاتمصرقىقىنفلليئوكالانرصئصضرريضلماوشجمنفصلم



01

عرلسمأنكللهوقماسبهص

لمحربلرحماصمأضفأحر

برياالكتجمس



01

لطعمانالىأمثىاكةضرليويزنوىذمنلىوص

فىلؤاالمحألهتورباتكأسفأصةصمابألدير

مرتبشأو2أ
ألكاشانلمولألتههأنيوممافقمالويتررنمصعبىإواقأ

رضريةأذافىتلىصوضاللهالألبقدريلىنزومعناإلصامنهب

هااممافءناومدوانأوالمةخعطصفقمالمالهصعطأ

ينتأومينهتوؤكزاسدبؤحلتهفياكنهلنأالملهلهكتامأبهاعلى

و
2يعرغيمالمصقضخأناهذخمتبلحالمترحارطالصتأ

ولرقة4ساءقلمججفأهمه
5

وأصألغأحمدكتمالمألمحبذحدددنآففأصشأقاقبرلخوكأ
ف

يجمأريمهففسمفلظالجمتيرنفرخللموررضماافىضركلطناص

و

فأإلمحمالسافماللالمحكيصألمحينبىجصاللهفيعبلقال

هوردنأهواصدتهحمنواصيلبممالمرلهفأدنامض01

و

صورصصبرثفكيبثض ءجمدكلءخ

السعبرضصخبتعحككهضعيعرهـحم



51

والنرءبرصنفةرنرأنجيرصنراألمروكانفىلىعدضلقيل
لسهتكحينتأبللهالىأعماإلخصنقألجمنمهصنضعضافى

9حتر
ونلمماأجضنيالنماصولمحمااممماوصؤحمرسعروبننة

ابفاللهقأالعمرعئرثالتاللعمزوكاألمحرممماع

أللجلةنأساكلوألفللهأسماوسلمكقالئهااسدك

عألضرطوهوثنالمعصرريأيحووكأال4كأك

مموم

وركأحمأيأرأيتصعيراوهوصعبهصفأنخمافيللغغدهبألمعتصمأقمالما

ديدلورأصنينلموميرأنلنميدكاقألفىدغصكانلف11هذن
سووبصهلةلهروأبهاصهفأصههص1يهأهو

ية
ليماكاصليهيمدغوفبوظوامميماءلىبهإبألمجوزئافي

رالوصكأعلعمبانهسدنعمااألمركأثمالانهأصعن

فأتاذاحنهبركعبدفقألجمالدافموعليمالتفلبالم

أافتألهبربممااخظنولددبلطبللطاماضراقغدمبفلع
ءااالللكأفيقأفيممتصراالعؤبأابمابختاجمالسدفغأل
أأأخرضفىتيلقألمااصعبعظواكالضىفأل

هضهصضصانرإضدضن2لرقإبإلرولما



01

ثهميهمالمحيخبروووووصمافماباالذقامطفى5بعدفحؤبالسلقأل
الخيأصماجم5كعأدابالذافكلدإلالتعلبوالنععلوظهيسيلعلى

نألإبفأؤجممففأقلرابلمحلىاعمدقعدتحمراذا
لهء

وأطأدلنافأبوايصمكلوأبماوالذدتعلبواسدضجص

تحويناكبدلذسدكفقألوكطيمازننأورأحط

ربصبىمعماولواسدىصاراطثرصألمحسمافقمال

فرضطراسهسدفىابهفضرلطأخودثعلببملمحاأ

انمفهماقمابألقعمطحبحمأنجهلىمأقألولثعبأاقجلعلص

لمحملدمماثغرأاممالمحأرقابماايماألتعلبأل
عتماوالحزبهكطتجخد5ءألغاساالمحمارتأبطتلل

نجحأبايابهيرثأأبىنبصوأبهجحس

هذدناقعألىاصأدركسدللهكفؤآلماله

فدائبستهكألحمرالذألتأج3عدمعصقمالأفمالمق طخمة
ترلهفقألحزأكووفأدلمرفىميعصبخالعغلإنح

أأينرفنظرلتغالمجؤفائقظهوظةفقإالانكلممامص
كإصإبها3ضو3قألفقمالطامأتأق5نإدا

ص11

31رصممىإنعتجراايخهـماطضلكأءا



ا

تةخت

هصىمجلصىخرشثررطأبالعدىخكص

ألأالصصعداسمانكذللمدمات

داالئيرلمحماحمىصتجصادتعى

هوإللمحرطررجفؤتحصخرنرمولثسسر

يداصالفرياصامحر

قألتدثغلتبننماقضىتأطهحدت

فةلمعمهأماصلتتأصصيحتق3

خاضمالنثنيمادص

صايىعبجه

عألأوا

اثلهت

التوبه

اللهبؤلى

انععاهم
صصالمعما

الللمركةاو



01

صلمحيوقللهصاوفضللمحزاحفظرذلدان

لتكانمافى

لعوأحصولوصهشعرفىرولمشأفالجهأبرالمحأبرخلىمىمتالوأ

تفصميهمابيمانعنلبيدسااضالكأش

رستأذوطولاماذوبلفةواكاوصصذ
صدوأ

مافممكعثثهوذلىعدلهأجمأضالقأجماافىامرأةصاتقذ
نعوهاالتقألتمعدلىوتنءجالكيقولاقفصانمتبما

أتوععقلالوقليرسندتجدقألطكامضل

غيرءثالحمابينرأساجمهايقضلثدصكطثت

يمطء
هأيدكتمصنحمقطأجأريتههءجأموناثسأانص

11ظحالتواماكلهشقواذكأليأحمصفغألت

عفوتقمالأساأشالعمانالولمتقاظمتقأل

لقسآاللهجهلوحرصامنتقاالثانايحبللهول

هيرععسحمهحمخإحفمحخخثحعحر

يخعخغصبخهعجخحبرتعهضببهىممىخهخحعهعمء ضعىءصىخىحمب

كفيمجننخخخهكبمضحضيمء
صصحضهـصجخهص

ولعصشحممه
تحخصىىتهحمش إأليتجعصهصءيخصضضحص

كعشحمحمسشحصثحسسيهيع



01

يم
كالقيروحهوتليهطررصسأدس

كياحماتهاتجتثرحما

صهغعتجهالء

لىكمامحبرىو

لمتترى

عنهرحمالله



01

وأأالمحساجملولمالصضأضمكلفقالقببشللجضراسئل
وكاحى

قبجصوقيغلاوألمجميئأهولوالمموتحل3

صربالاسنروالألزلثالندالبأسدقرآطقوافرسألبأس

لحيالاشؤباعةواطضمهلبيعتاراحمةوراحمةننفىنقيل

لىتعمااطهحمهخملللضمهووقال

رصفىالضاصمبفلعىالتمالوتغاكطعالتيأب

شااجملالورىكامةنفوسألوبغماكاجضنفىنو

رحتعضمأكادطذااظرفلمخوللسياصلضو

احطيفة
4يظوفتزالنطملتعتهقيهصمادكرالبىنغشهيهممايقمال

التجمانممروعليال3ظبهاذرضكالعيونان
املعاسلتواجملثاثمألطعأصنمالنغسداصأ

وفى

اجنماحمكأجمرصعثميرتدفماعنهركاانلهءكأممأل

سخحصحيمصحخخكصححخحكثص كأىءهـحبم
ائجصسسعىنجصبماشف
حعمبمامحإةخجكلصضتضتصضتجص الجضجإجعلث حسهصصب



01

مصلشدعندىلعدوقطوفمالدهولهقوق

عرهوجمقولعثحرجمىمورترووعدشو

صعرصكيرصحنوثيالصغرممكلظقكاب

دلصالماعتمميرتدص5ترؤماكالث3د

ماثتلخاالدصترىوتسوصلمعلوه

يىحب

لؤلزقصابئةش

لدلخرممددصشدر
صءجمغيخرص

حطثيلىصاللدلكد

كأل
عمعصلرضثغأممصولقالوممقعف

ذفئفىحصكمارءث

كادلث
هوحىصبمماشثطحطلير

شعأتتمدوشدق

6يرصبص
حا



11

ماةدأوالعظأصصهلراءعظأم
ابرسصه3ت

لقماصيةمالتلممايمالمجيخهبعاللهصمالى

كاقوالمجولىكاوخذرجماامال

أنائبش5دأؤلأ ص

نيلىتاحىاهـشبهداادافىلنبررصلىىا
كماتهـ1شافأليدورصصفىااقألىظيقكالاللىمما

ألطيلىراذإلمنتتىضأعىسكماقأعوالىد

لؤرخعةسماأطرتاالمأعهصصلضماايزا
كاألصلباحمثاواعيرهلى3أءألموصاأنصلمجأك

أحملىوظةصالىلىأزحىراهلطمابأاجل

لةبله3روأهوعفالرشيلاا
ءهكلإأأ

اروعودامحنييعاللىثرصوءدالوموسأعطودسمامحةاأئأاا
خرجحاققالوارضميمابفتالقءأألى4أ
فلعكاجفقمالوأهلىأدتفلىءماافىط

دستوفقألودكأتذناوعندكاثط

انأضكلقبتجطهىعصثماكاعنداعطيد

صىرضونرهةعا3سهالممصرقيعركجةاعأمبمرلمناسها



11

فيدؤكاما
ضأفىندلمجايلارلهفقمالماصونأزكأفىرشبأركل

عةالسما5يدارمأصقماليأاثاللمحهصهدئىالتعةالسما

ءالذمالىاللهنماذااصيرألموأأصضمأقال

صؤثلثةجهصيئمرميأاستةفىزكادألتلمموااقض

4ووصنهديماأتةثاالصأنتلهبراضنهرظ

دلق

قأألبئنتالهقماليهيلاقوكأفلمحاضرإليئزمنفىنارجلوت
زلعيتهاالمحززناقألنبوتدةعدصأداالليلفمأقأالو

أ

نصراللهصافأاووالمحغدضرالهءاذاجمأدقألمألهقوفىبدبوقىأإ
ددلتبوتحبلهأزاجمآلطمرابأاكمؤثاقمالماجمزتدكنماتأالأإ 11
بنعليصزييركاالمحسنلوالمتوكلثغمالبىمنيووألمسأعةأفىأ

انمافمايتنهديىامألتالوثقماالتهنبصرجمزصضوجندلتعطه12

هواالمتوكلضهـظلونهابهمنصزوجحهائاليخارأغآحطا

زهئمافىء11
حد11

ولتماقمانبيةنتالمحمالقلممتوكلأيأهـاقويوآلتلبأتبأتىا11
اة

صضخحسخظخجحشبتجرا ألمحمءحإ
11

8عكاصإيخحةنجبمىصهءحضحوحغا
هالححنحخكصثحخجفعثصيماهـ11
صتىظونجهغيخحظتحححبهيعل



11م

يمهاصكلبهطلهنمالهصصلتلغغولموسعليهالهصبتومشيناقمال
طعقمالمسؤكبعدىلنيةقألفلقألتبعدىجشقمال

يمكفثثأث
صعصعر4يصكللألمااللهنت1النبوألنمماثابرجلالماموناتىائه

كتاصملهـقالقعلنىألقألخقألماومدغسكصأفىابم
21ديدبمتحمهللةفقأالحلصاسايماضمافيهفماكأمىألمبئالمامرأ

سححالظصنهدأنحبولعرخلتلالكلالملنقمالولوقألص

تدث
نصالعمياثلهعمبابئلدصظزمنإللنوآلفىأدكارسأله

للهبمماذقماالندضغأرضسقأالنقوالملهفقمالأالجلد

لطفصهلأتجائماهيضطنمالمى3أنأوقلتاجمالشالمأعطينألى

صدفخقهررط3رلإلطلدكالظعكاسماحرووجمماهي

ثلهوقمالماةمبدكاطمالخشضرباثمتأصخليفةفيظ

الطموأنألرلدكاقحؤدثصملألعؤاعطينأانا

صبعضتحتئصإخسضعخصجهى
صصضبكلصحمكاحضص

صكلمحجصسخصكحآحصضخحهعرب
ضهحححمسجمزتحنحصئئيىمجحرصخمءحزصهحمتعخعصصضة

ىختظسض005يخبسهـهـيئضص ممتبصه
صىصحمىمحءثكزرونحكصيهصصحضه رصضضصحص

حمحعصتلمحهحعخعجىعخ
كتكنتسعضةصنجبر



11

معةوأفى

نددكأرراحشأثنأوحدافنمتؤفىو3ووقمادرجدءجما

صثلدينلمسعاتثلهكقصكؤالنعوتماتجأبىفىاطأن

فىلرلصبم
هممااحدفقألنيخأسعخإلنءأوقاالجأءععأياورقأل

اذتكالعضهواللىنيماسبلاللهالوصؤرقألفىحفاالاهأل

لقسهاذننبهاهوالزايخةاأفيلمغفلاالمجعلىفقأ

فىؤكان

وثقيلهاعلصغبردباألئكصلظوةزالمأخمتمالقؤكقيل

ادطىختبإصكدعفقألماقغبلالمحمامادةفىاللهمما

ف6فى
بهوقنعيخغفمعنيلقمابرطوحماظاثللرصيل

لده11ثإدأممةألخيردبط3وقأاللمجتهفىسه

خآلعتحصعىكأخصيهتزىىض
صصىحيعت

صيبمعىضسجتعنيكضهـصعحىعمحعستخن
هـصءءتسح

صيمتحءرجضهءض
صصضحمبرخمخسص

صالصصعصصصحص
صصصصضءجح

صسيركححسخبعبىنصضفضي
خصعىححمىبهضصضئةحعخصس

جصصضجععىحمتتك
جيرىتيصضنخصكإليهىص

برصسحفءتصجمى خصمحانفحمحصى

جصيمصحمصصصثجحمجمحصء



11

المجأكإلثسألعمعىعصمرتإلونجمهمهالربفئعقوالى
آلإنضمىبهمعبهووقماالربهةالدهخفقألتااللرثذلوهأءكأطرفي

فةسأولىكةهواتيلنلقلؤلمجأمكلى

عة

قاصلنهوواومنبموكاجمكلزاناجميمألامنمنعقصءلمحقا
يل

طأكاعبووبمعهملعتؤصهلقوافىوايكةكةاماءادبمفأل

عرجهاقموتمالثماودجتللريحومناكاايهش

قأضيمااالهوجصلبهاالويئكلبانأئى

صح
رقتلقةأأتلموللواكملدبأالموكمرمتأحالؤافىقأوكلغ

كأءابعضىلوكلفسماد1اواضامجذلولطلبومن

صإلمثمقألهؤاقاخمأالؤديقوكأمأفااألمرمماممنالمحذكأ

عالكاالدهواقعليهولليمنفعهدماثيهصضأفالرء

و

ئأفاإلبئديمأكأالللمبالتروفىالألمركلهفيعألا

حصجم5صعصيرجرىعىبماهضتماؤصحمأه
خآلهصخخضكأخصمءصضع

صمرصثكةخععطضمسنجتبرخض صحبىمزعتخبامح



11

كلهثيمأظاإلعدالمححكلهقمادلرصاللهرانا

سبمثلهثقرحنىيءةمىنجيرهركابرائاعيهولوشمماء

فىو

وطشلفعرالهالعهرجمافطرقابمابحرلفىجمحأء
صفمالياوممارضألهقلولمحقتإلرجملعهورمتتإلاباك
تتمالطاكتمتكبتئافىفللخناكاخاالورمصالمأركبتاوصل

وجمشوويهويهوعيأألسيمبىطرصألكفىاللهخلهحىوا

له

الالبردمعثللمحزجماخرطلبهأوكانبلالىضلتقألم

يمحلونعشالمجمكتوالعربمااءجامنالمماحيتجأتنأ
ابيرء

البردوبيشدشدةلرلعدمنوهءبمععأطتولعربهوشغ

أاايأواشاجاللىالبرداصغبهمغانايأربا
طأبتلو11هأمتلنحصلحذفىيومأفأجمعت

مايئيألهوقلتشاكألضأصهتجصقمال

ءفمالنعتديغولبيرقيشالرالصالةاطع
البردواهغيرعمموةواووعماردانبىلىعا

كالالوعولخاممءصكأويمامماضتصليتللهصمؤا
ألضيئجضبماصعبخعضكلضضصمجبه

اليهالآلأءتحضكحمعسنينجنحؤضع برخمجمهصصسعع



11

ارفألويلرانغىثةصديرهـممثصالعبمو
ءمنااعيمقئهملهاوجمةيصيروانيهممغ

وجبهسأقحيصأفنزعتهحوفطشعرجمبتىفماقأل

افأستقبليوثسالبسهطلهوقلحتاليهضتهمدى

صهيقولجمالسأووص

يهرجمهربؤصعماضلسأألممالقليداكعذارىا

علقوىكلىصرجمالطأقهيأربببردالمأءألم

وجمهصضفىياربوأصيهفشأئحأاستغفراللهلمجنص
وممفضعاءركضجافأشاانأونخلوان

ردتواعليهكئماوناجمبتل

في
يخهيغولشعرأفمانمتدالياينفيلدثضدظشأعر3انفي

بئداننينالانماأمفقايساحالوافدكسألت يزبلولدرتماالظالىاأولئاموكلموغدت
زأنلهوكلفألامأدماولماكطهضأل

ممنغصبرضخحخنجمععحمجثي
خعتصخنىجمعنرفجمنيصهغتضسهصع

صصمححم جمعةحئيمتكأبمضنج

إبمخصصحءسبمصحضصضمحسصص
صص
خهكأس

ضكعحبصصضصثكأضص ضهكعت ىتصى

صيربخميهكتيئحمحضضضحمة



اا

هـثمالهالعدكطءثقكفألماذبتطلصجمريو

ءلهسأواروتالخههاشتألأتااىهؤاثوش

الحماملهرتجهإعماهمالقمبئلواثاضأكادبشط
لمؤلمحمتلزددازدهصؤلصلضىعطهعألا

جكه

عطيتىتهاصهحدتلعتضدتالجم

همأاعلمحعمالمحأحإللعديتماوسار

هحاالولللعذهمروصىلحلوكالىلوللت

دضأردرهودلصصاللةعطهغالفقأ

حذتجعىعخأتا
للاللمجلءصد



811

ية
أعينادرلؤافىفتيهمابماااقاللهااجمأظ3ك

كذتقطعصتوصلدتضرصاشقغفلاكأعليه

صنةهيئفىعدفيهأؤجمدتيهةمليومماخلتفاالاكتأب
كاطاتييلمجستلمجورفىاحمنثزممعلبهمتلمحم

لنواوالغقهفىفماتخههومأهرثيهاحتلقرانافىوبماحثتة

هذافقلتابهوإلطاافماحتلعربشاراراالعقوليارع

ليهاصنغااقالجمنتايحابقطيعهـسىعقدعومللهوا
ءلواجدوغلقبأيمإياافأيوممالزإلرتهنجئتورزوا

لعزلتهبفىوطسعليهلمحزنضتلهلمحأعلىفعتلعنهمانعمأ

اممايزلدلتأجمماريموقماالمحزلبأباتطولىهعبطظ
يهذاوالههاتاللهبعموقألتخحاوخظئطظلىسيك

حسدةاسو8إللهرسووفىنلقلأبرلىعظوألملهظعثجمألى

وقلتالصأبهتهـكءاطهفعليدبمالصإلنالموتائقةنفممى

ىفأضقلحظلدلىؤاظتقألصكوالؤفىىلذ11هذ4
31اكما

الجنججيمصيخجكأصالضحص
ألظحمعبهعخصنخخعسجحخخبم
حألحبمصبخن

ىضالضحمضيظضضضصنىبخسنيححبشع
صثبييخض
عأصتتكصحىيرمحجسءصر



11

ؤومأهومندتمالحبئينصئقكنكلزوجتدتألصتلتنأل

ءاغيررستالنعأكثيراللهنسبعفغلتصالحناولمذ

قلتتثايةثحسة8رهذتهأظتااصؤدىأتظنأل

ناهذإعأفىصالمبهنتلاغلواكاثقاليرناكعناغتهقت

بردوهويقوللجهستمارجمكرااالمطأفاظركأثرانأ

نأايائأررادىزذممماعلصصةاللهعصجزالىءايما

لشمااباللهعمأنيلمبتلعبينئهىيخاكراتاضدن

هأصأقيلمفأاحسنلدنيماامأثءاضعروهذانلوفظت

هولقيىرلجيمرذلدالبمنذيومابقلثمعرضثمقعقافلحماالن11هذ

المحمأبىوظألرجمتالمحمارلذهبلقد

جلستوالمجبعلتواعاليهأنثعزمأضماالفأفقلت

عماشالمعيندكولؤأفىالفتكعإكتاث11يأفذفقلتأرالال

جمنءققدقووالألنتعظهيهولاصماصتدعقجأكت

اللهشأءانابدأبكبدأامأواولابعاكه

لة

المحراالدهلمجحتاالى3رحمخرتجاطركلمبأابئالدهقأألعبل
ألمجدباناقفبينماالمالواةالصملىقإلنجهإعليهةيأرودت

شفماذاهـوزعببهأدرعذالىيزتالطربئءائايهعواداذا

تهرباللهورحلممالصعليانقلتصوترمنرخموت



ا

ممالضئعايئطهااأليرحلىفقلتلحميووفقمالت

الةافماضهافعمتلهىدفالهلهاكألضللتلمحغمامتأ11هذفى

باسىابمىالذقمالتترلدينايئلهفقلتالطريئعن

أتدقضمثافعلممتااصأنلال

ضعلااطأمنلىجموفىاشالهأأسغلجمظتردلممأوممما

هماقألتطعأمأتكاليئصكاركالمفغلتفألتا

فجمؤصعيبمءمماولالهسافلىناتوفبأكاكفلتودشقينتنجالإإ

أالصيماءإتحواقألتكلفاثالللطعمامأءاناألمابمأأ
اللهنختطقألتضأنهذاشثهودىلعيفقلتالليلالى

باتاخيزوائاغرقالتافأالنطأرفىتئذديمعليوزقلت

مقألتكامأمثلخوفقلتونت

ممااليىتقصرقآلتساادلنمااىاننمايمفقلترئلل

صمثونماععهاءواولمحممعاإنعيهألك
لععراللهاليوقمالتفاصللميقوتأوسظفقلت

القألةركاهدكاهذنأتجضلاحدأنلكلفقدأإ
الم5ز11

للمومنفلقالثثأءفابفك3اللهواكاخيريعلحهلقوم
نانجرلم

ارادلتفلمأارممااألعنهاإوقلستبصريهوثخضضمتبميعضؤا
حور

كامصيبةبهولتفقأتاجمماثنزنأقةنغرتشبهاان

ابمجمفلخسالضهأقألتأعاضبرىتهطالفقدتبداةافمحا
11



الم

لهومفذاىنحعالذسبهأقمالمحطفلحأكبثايهاألوظت
تلعاقةصرمبنمتظفلهنآقربنماالمهنأوامقرنين

يخعلتيككأضضنفقمالتآثضدبمصمثميلفيواأصص
القرنءكارامأقرلتقعرفقزفىوااارودلوئلدىاخص

فلحمااويمة6دوبرركايدخيرايخيراقألتاوطتلقااللهفقدق

القعمألوااألكطااطقألتوجالدلتأقليالفلتصتعيت

لقماثلىالهأادكظماحعضصعمكئاووااحيههواشياد

ووالبمؤنلافقمالتيمكننفلىالقأاألهذفقلت

رلتوقالتالمجحوفيشومضتااواألانفحلمت

لمحمأراتواالغبأببهأفقصدتالمحطأدجماالفلخكتالهو
براهيوضليالاتخذاههواكيهأقألتلكننالقبأبهذهفقلت

اجمىافهأدلبيابقوابظأجموالملهو

1فدثسأرقداكتاواوصنأثضممأنكاافاظياموحمايأجص

البهماجمأاصدصهبملتقأالمجوئها

لجأىفقدطعأمافأضترىانهخقافليأيمرثرزلمحمامأ

فغلتلية5األاسلغؤلىبمأثهربراوافقألتممويدى

لهأمنانأرجمتسنةامكلضنفغألواهألبأمرهأقتخلايرتهحطعأصروطن
أؤظتاركالأنباترافىلجهأشلمافيعانفةظافىبألرش

اعلرإللمموابواللهووالمبهءمنيؤتيهللهاثضمللك



المم

لبز
وطذادبقولطفىءالمحتأفأتافىكاالتيمفىحو

رالطأحخقسأمراءيهقماصلفوفهخؤ
الععأجفىادثماداانأقألتديأشاالثاألظت

المحقووكاجملىافيليالالحىباألنةصفىرالتا
يميم

كقاأليلفةوالظراالمحاألقاهلكأاصرأةانمأوغاظرت

وإلسماجاشأرتالععأدسانأفقمالتطءسمافةتشمااساوكا

وةاباهـتولءلتلعهأج31السأافىصالطفىئر9

بيقنماحبالعطربهعططاذاصبغوعندىكاصالمجهءالمثتجمأء
ةءامكألهافىءحصرلخر

نأعكلكمعتأالبعداكبأبتبأثصخ
اءحمسمااالثماصوملحعهخؤااانأفأللفأقمال

تبأ
النهماروسطألصماوليللاصنلضعاياررثموظ

بضفئصألتجفيحخجصعجنن
صىممرضحء ألضممتحصفححخ

خبماخنحضصنصحصيمحكل
خظنحررخظحمىهبخصحفعتهثهـكأ خص03

أحمصسصخبصرس هـصبفةصص

سحعبحظضهءصكلءص

ظالصئهصىحمتتحنءمجممعءعح
فشبماصعبضصصصخزض

ماخصصيبتظضضضفةحسءضهخحمعبخ صهـرعتصصئه

يمربالخىءحميهصسصت
صصءحبرصكص
هـصن

إ



الم

ابجمؤتهضيالمارقهماءناقمالتالرلنهأرلدإلمجارىا

وقبلقرضفهصالبىانيجموقماالتوةاقصفرخماألقوقالإلخآلليزجمانفت

لإلالشفحاهىوالمحبماكلىفىخنهوتحلسلعلانهجمرالمحبمانل

يه
لغزبمافشمجببصألوادتأركهبلهبصطاحمونضجاانروى

ثمافأقأللهمماتتررقدكانشأفيجالنمانهذيئانفقأدوانعممان

واأاللصمافعألوانلم11هاألافىهماىارضكاقبرر

فأمتأرواومضعواالمجلمننأجةهـصرقأفأاالبماقبحمنكصح

يقوللمووفىمورصبألاماالؤأمحبعحمتهايوء
ثماأحمدنمممإلصبمالمجصلمحمييأضبأللهممان

ألخهأويهآالركاباالتحروااولقنتفهأبرد

ماهموتجكومنعساذاصمامبمارجا

نأفىلىكاص

قهمانهافأتفقحمهألمحميولصبأوحةدتزالمجونجان

قلتلصأطنهوهيمامإشزتلدهمدمعندله
هافهماكنأتغقعسوعظهلمحيهسارأاهمحبسيما

هألمحمالفىفألمنثدنجبتأهماغهمهمادجلستماقأتاء

لمجتقيصصارمالضراخابهصصأدهـرونراضفاصتضصمصشىاتت

عئهامئهءمبرصىإنقاهـلانخوتزسنراقلماىاضت31يرنون



الم

أادنعمالىيوالصبألمجصيظبمابأددهدغممانايأجب

بألبأبكاىلافغمالنحوكآلفقرعهبأبثفاطإءابخإق

مميهبويمششرطلنوىفعماكاجماإحفغماسامايرفقماللىسأمال

االلمنمأنصئميالدإني

ققلجثسالذىالظللمجثبههالذىزفالالعأ

تبعدعنهولميتوهوانتمجهتذرآصا

لأاسإلالفيألصماقألاوم

يةالمحأكطاوفىنجععةبواللهاما

راضيةعليمثةتفأنمهضفىءناعؤفىلو

عأريةكنهاجدوالمأالحلىصن

فألخةأرظيميخماوكالىناعأ
سماطووفعصمأبتلالهماسكافىالمنمااوابغضكأسألهلملهاإلمماالنأاجا

ئخيدابوأىالذوسلجمأجةأجضلتمألن
دجضبسأاوروتاحلهسواكتاألديضطفألله

رجميأقانألالظوضاحملكهيأضذنىلهرسفىوكوتج

همالمؤاحمثرااحملكااعقعلالنأسىمفىاملةلوحاوممغه8أااليماله



الم

ارتأعايراسئللئلواأرتأحاسثلذامصريوألو

ونمافى

باوخلءالتراامتاللعماتااالرىمهصورجمنفيىالودحأوفدا

اضمشصأوائوضضيأابأوتأكفأقبلعليرالمههءراقنيزلهقالمطساال

ووئروانتافىألمحارنهاتأدكأرآيكلنىنذرتاق
أرلمالبيا

أراولخالندصصاخصسينلخ

فىأللرعلامأمةابودءمحمدنعألاللهصالصألمهدىنعال
طه

جصرفىفصثترةواصريئكيخةايخأءألواهطألص

ثرفي11
نجهواعلئضألؤآبهننئنحزيثمابعهاوتآصاثهااابئقأوإبخاالمجزرك

شمنهصنوعوانجهفستصتومنتعوابنههويرمئثنضوابعهصعمضرلىا

اسالمضثسوعأسالأرلىوادفمعضاكدؤبخاصيفصشئضنلظوجمأش
الشأبأربعةولبعدماالعيءأكاوكانشثنضساعاالنوقق

ملوماحىرلىمحألسالصولودنهئألالضبئريلودبمالحروإداشمنخص
مونخصوقلكىوليلكصويههكعص

علشنممنضاعبدلمجوهيزكأجأدآلشنوصكئنضايخصجمأحأآلىوعد
بالظألتنخنضبىاللفمارءحمااوسلحأنىسكابررلىا

صحبيهنيضسحنىضخصيضتعصحببماجيهمحعألفصخم
خالءأتيئجصظضسى كل005خصعنحص

ىبصيرضالخهـصصمنى صضفكعت

تجبظكشجيصيصعييبمخصكلبجسي صص8صعىجمحجعب



21ا

ظنشءلقعأصالمجبخاضريإوصيدةكئنهيكو

القضمأءواذافءالخبراكطءالدوابطلءراامنءالداناديك

سافقاالقابصرلصأوعأدافرزدبوبأالمىدالرئبمالطل

ءبأالال9هـإباإاطبيمإلذكلانءقيفهاندالب1ياطالب

الزالقابألمأءيالدكايذلمعأيخةيرجمطىلكاثوالمطبي

أللرالمنثدوأ

ءايامنرلمادجولىكنئسلمجبألطبهاكإصمعئ

لشبعأوالمجأمعقطاطعالشبعلماماتامنجسةوقي
لتلصاةراولمجماتقةإويئالبأرماءأوضرمطالقديد

لمعبفياسيألطبالمجنأودلفألمكالحساذقطمأمقال

الجطأمهضقبلصطعوصنطعوطدخأل1لؤقامدىاليأ

مفهـلوثؤلربنهفاالوسزالسنطماوكل
لدعأكجموالمريرخلغوفيمافأالدمأءألمجمووفرط

اكهـسمواألرأتمافأسغطو7محنانضكعب9اي1و
زالئاأأصأكأمتركأنايرثةعليداأشبوخوفىكأ

دىماملرءعاوقمكلالىوارصبرننماحيوةألتلالرلىبقىممصتالى

بهعلهاكضلمإصالمنبهربهصصآللقاوانىقولمرترقالالضيصطهبهنىعضض31طب
سصاحبامإلرآفااشبراشاصعنرارنهقلصيلطيزبىنوا



ال

إبخوماوالنداةكتزذإفرجملناتحزالإلعقلمحوثلث
واوصىورالبأفأظيورثالمجألءعالمجلوستطمإوانلقطوقأل

افررتاالمرممرضهالزاذانه5ووعدوصيهمميوخليفته

تجماءتعبأوصتمممقحقصوطعماطعأمماطتاالضلأنابآلىفغألط
صألةسطععتفياجمأذاوشمبعمأطحمتدضلصكصزا

فاوانالفماصطةتكلقتبقيثةسبوعافىكلوىلءاالغذمن
فأئهقثيتانؤواتعااليتاواالمقديلشاتأكلوصجمهأ
نيهأبأيخنهضةالمحعدابمدطلعقعمأرلىهـيطووةارجمن

001ايمئندصلؤءدةااكبدكاحرارولتعترغ
نغسكعرضدصتلؤوبمابعدعينيكةلبثمهوزثلىمي

عمارامتاواكغدطولوتحغلداافىتخمااانءالخال

وكيئافىووالملههأهلمحنواشاوقوعنهلمحتتهيه

تعخهكههكنكنجهءحبرضوةألو3بخأأالريألدوأل3هـافيلى
االيماخراولورارشأدفىكأعقألعأتلالمحكلماءقبعتأل

ءااضجهلضاالكتواطهـحمدوفعهـ5سديد4فقو

العثاصولنعرصأقألصبولهوسقوفقو

وجمألدناتجاالمحاقةث19يمتطظطءادكل

للنأفى



الم

41رافأصوفاصقبرلمجتاتممإلص4مريرعليهمابخاسيلمانأجصفأل
هانابهاتهاصمموالمكوتفىفأعيألمجتالألحماوط

لةح
صةصعلصكودضمازلهمفوخرصافتعةعصططصان

لمحربمفقبيطعليهمأحباثؤتجاأهمافلاأجا
لغولفأصعأفوصدهعماتخيينالمثزلجاط

والمحيلسونعهدىويحفظهوضذهمكهزالهو

بكيغايصؤفأوواجممحرتهأتلآلمجليلؤ

يه
رجدأكالبنةلقمالمأاطهفألظقارختأزعأفىإلران

نجبأالدكنماكالملىمناقممحماصفعألتهـنهااتد

ثاانزانئاخلسنةلص1ربىصرتاسنةا

ترابأتماوصرثسنهضضالفماشتظثءإنأسض

صؤنلؤطتإزجمأنسنةالمجماكدابهذهأفىلبأوانأرعلئطوائافىنأض

فاإلمجألوملبورجمأتمبإأوحعأآوافىكيرزااللونواطؤعركاهذ

المجئأ4ثاتالنوصكهاويدلىءالمجنأايماايهأ

يخكبضمبمانعصخظصيإلهصزب
تحهىضخصح
حجطصخظسصءعحع8جة

ثنأظجعدضئحغصص
ص



الم

أضرالقاو

اخرالدهرالىتجضبأتدصادبنكلمنتالهمشتأبممت

ية
رجملغمارنيهصراالمجألفىجمأهويهيرو1انروى

اسهجمىمحفورركارعندرصطصضماجضمنايخلقةعل

لاصىونختطالصتملكتلملدءوسيونأاكيهوممهؤب

الماوبنأتمبهربنالترافهمهصهتجايقلمصاوهزصتيخةصد

خمارافئىوسوألمجىثراخشابلترامماترءافىصصرت

األاثلهجمدمماقألمااومأكالديأفالتغرة

قاللختخاايأصضعرلىلمنميأبزاالدمنشحل

صهانماوكلت

تهبطولوعلهأنعثوانوصاليطاشيمالدئاا

ية
صرمج1سيأخهلعالعصديبماموفىاعليهجصن1رى3

نما1اللهلتيماخمالهلله1تتوظتهأن1فىاللهحفسافىةنحض

دالتتارلزسنةلتاعتتطداليمنحضفيانوب

يةمدالهتونخهتقالغابيطررهزصاىالوافنضضشا

بألديخزفالخضسحعنندنألهؤلمحكددثسأالنص

وحمعضههرلجععىاتيدسثدلب



31

اثرااصجمبأثشرنتدداالناىرجاجمأا

االمجالعنهوسقهتااضرتانعالخكابخطاين
غبما3عوفىرصلواواضتتورر1حىمبشمادنأدىفله

افياأردطالمحأعءأحأاالالماصالمجهماركأل

لقفكاسماسغلىوفىععملنكاسىوكااعطعثأداازضرتإ
جانوالنألحولعرحلماوتاغهـاازفعأجلىألنالحمالؤص

ماذدياالقؤلدقاخعصركالبراكزحهلهزانظجو11فأحتخمامهفى

آلل

يقوذطرقأعفيهنماالمتلبهضربىالذءأعونوقصرأفآنجهر

قلئلائاعظتكيهمابغماولوالمماالخمايىنءبعإاخ
ءكص21تجاه

حليوعصيصضيبمالجقكلألرالىمحفأيةضافينلقد
وقماألتومتحديالالامادندوبدمتهـقمال

الصمماجزوجنتهظماءاقتأبمتلأالدنعإيفىثايأكا

اههـقصرلءكمؤإلووجد

4مثقليىعيقفصىؤاكواهـمحهللتنكاألئ

اثبوكاالعتبىرفالعينافىلدهرفمانقلبماصمماحثاهونماممات

31رشمااعبمبهقخمىجممنبيبعى31صاننضبر01لزهـو

امملميربهضرارصخىهمىار

3ىعجركضشوصكتنعقخا
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اجمأذءطيالابقالقوصصولمجسفض

طنمافىلى
كاكحخمائلرولمجزالمحنماماقالورالعمزتوصل

أيقو5وهذحىءتجبأصهلىضاز

صمتربخيمااتعبتقماسووضذملجمماثأعذ
غاهذفىلواسوايوطالنعدت1اطرص

هطء
صهالائحرومخنتأأبع

بهصعممافىىقالحماربإئؤالوتايمبهلمؤفالنق

األصاثيهصمالدغفالصتمايواكاطأؤصيأ

رصدل

ىضأصرطلىاعبىم

هيغفيالمدحن1وعلحتقرقيماالخدصعانى

انحالفللمجياافىكايدقعندثنعلممسد1ألشا

مرية
لصصونهبدبخامحمد8رتئ

الذلمأصولدتبذدتمامحىمممامأ4حلمجالندكلتس

جصمححلبأفياصئعفغأالدمماألمجلضالبألوم

اؤكلوتدكيماعئدئهبحدموصالمئمضلعت



31م

غدفىءلؤضلويوصسأفةابغقدنعزخنأافقأل

مزية
لمانسعجد8نللهعبدثرصؤيتيص

عصأكيهكلقامغربوباسعيدجصتاصض

الصفأغافأضهلواحى

طهءالصأتضميىبهنلجمحألرءىص
المجواصعفىمنحشدتأص

نأرحلنقاليسروردجاالرص

دالمافلكأت

فيت
ءلهفآهـ

ديهبممالفوالجدوقأسف

ثما
اجمأمبالحصركالسحيل01

انجةلتفغماصكلصر

بغييوأانهاضنهإلحس

خكصإتكأنلىآارلكصعمالىتعاصراعلحه

يعبمموثا2عزعإلطألنابضاغآاضلمالبيئفعإفامما
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مرتعة
لصلهيعصدرحمخضصالععثمثياوصزى

الدفيوبهاسنةةالمحيىمنثقةانلتيدصاإلنض

سألخاأضملوصكوالمعزىيولبدقابحبماىعزفالا

للحنالمعإهـ8صمافىآتهءناصدرفأقدالال

مرشه
صمابهاءناعةجح5تماعإلوسمصاللهصربولعفألهترفى
لفغاليهسالثكزبأابوجملىنأفكاناهـرتماشواؤل

الدوكابرضهنتخاطضهضانجممأبخدصلعمال

مأخجاصوخادالىلحوتهكىخإلعهلفالىتأع

اصوالصبرعندلىظدقدتوىقاومجدانأ

رصمكماغنتعيما8االكتابدإعد

يصحمحظيمحثفزونحهءحنجئحرطة
صحمقحكسحضسعحصيبحض

نحمحغخحصخعمع 005صخخت
صءعبحظعفهـببئ

هـتلخصنضىبرحظعخعصبنحمصبئء
صهءمحسمححخءححسبمافض

سصكرصمئيكأهكفةعنحرثت
بهخفسفجكأضصعءضيعحيهزع ظ5ت

هيريخنىصجىحصعحنيعضعى
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ئخيمابهماوشموورضةاكءثاسآللرذو11قىله1دكما

لمحعثرجرلمحمزآليوهـفتئنمافربهممالمككنط

ثماومسيرئماوصسنأءبلكلجأ1امماهئتماثعنعألىصكؤاثله

كلكعؤرساللنماؤدمحنمالاهأالمنلذ1اسدإلمله

بسوصم6مىصؤوثتلذيورصحإقعظثالىضنلىفماعنألفيألت
ؤلضيراخطخرصاكأالمهجزىععتزصؤلوتداظاكؤل

اعرننالم3صمرص
سهايأتكاالالطيقألهااخرلمحيرثآصدقأل

ضأيماداليدومأقتصبأبةاداتمأص

لحويخدصروراظيتنفستقلنلمونعمفي

رجأمموتاثثهنحآألفضآءاوالعيعقارصانكت

ذاليمانكاثياقدإرعليكانحأ9ءلعدءشأمنيخمث

مروية
ءمأتصراحاناخإهقربئءالمحمدثدعتألعت

صعىنحيالصصبمكحهكاتصىسخيبككعصىممظبعبصح
تجر8

انحعءةءجمعيخعتعى يفهىصممحرصي
ضءعصءهـعىعيبعضخص

صحىعتصكلتخهممونءتصتيع

يرضيصخصثصتيحصنجشبكبهغع
فخشعصوورخعصصظىحكلصصصتصع
خضسصءصضحمخسبريهرخححضصصصب
خض83
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وازؤرلضثكإرن1تيهتنضىصب

خشبألئاصهالنغعىاصطربهااحمضلومأيبهون

ولنطو

الؤوالعدثمواحؤنثولعقبهمسأعةصثملمحاللداسلذهالطوضكأية
المجودواص3النارثأورحمى1رالكأرالعزولدتقعتيكوه

ومى

مهأتفزعمادصبهغألىكاويظطلوبمارزيخنملداغماا

الهاصلأرووشغالفأثرحبراأقألىا لم3لخحه
صطه

اكضولبىمعردقرىصماجمببهألزمأنامارلعالهفأن

اليعحزفياوضعبهزانهجماهآلءرمنعاتجغ
ىقلدالبيتربيأشأوالمفئالمنأسوضابرعت

األممأيخمالمد1صلوفولي1بمألمهالتوؤلممايننىقألمو

اهنافىوقعلكئعماجءقذلجهريئالمجكممالجقأل
جمبأولؤشدفأنخبصتاخبأرالمارعنودغدسألمت

وتهكصكأكتزاطبهعلممجمتينيخرديه2طائروربخإومبنخرقاسابهبئ
مض3ريخإيخاىيخصاروءكلنروجماشاكالمحهبهتلغاىلمياستبعيرإلممحلفي



ايم

الونجوالهوجمثانشوااامميفقمامررتعلصض

هههإلوا
واطاللاليخأهوالذولمجلىالتقؤيمامماإلعزركيوانمأال

اركللمإبنوقما
صعوراللهألمأفىيأيترءلىقصدئخنعنثأليا

يو

وقحلاونجعنالىبهرحمعنصمرااللءجمضيوصدكط

منماحدشمالدكالدبهىينأ7صدزيدخسهـ

ماتاتمةظ

صلعحيمطوالصنجأالداعاخمارأكائهءنأانحضسئل

مرصتاقهيارمنهلمجبا1الالفقماابهالقفماروصهو

هيماابعضكعمالتصفاصن8السأهربمدشؤلررء
31يرزثء

بأؤهولإلبهرأثله1شأنلواظينةالمحدهانبنيت

نفالطوحنعهدلالتكالظوممافلنيتتصنماد1اجدوص

ولةممأظنأذابهأومررتسهةمالخسىظغبت

تحطاكؤقد35طراذااسألهااراحدبررثهأرل

وربهبراصضبهوفئتعاصتيدلمصأاجمضقااإلىلروتمقافيثععكبنابراص
ىإلمءثينكأءنرءولهنهتالزلماكابهؤأداارلهـيبهزيخبملرىاإماالممبئعمتنجارص

31نعهيئصتنراضلظالعانتونصتننجراممزاقعرىعؤاوئرزشض



ام

لةابعددواغألالكألتيخهالحدإينيغلتخلؤهمتند

تزغيتممامديخةأنانهنأااجملأبماونألمحيارلإلبهي

اضضبحروانلدالىصوضعواذانالكتيتواسنةمائةض
ضألوالهوصدبهوهذإالمجعنهنفقدتالمحطيةشبهمنهيخرصنغؤاصون

يخبتثلطوفمانثلمجساهذاننالاجدرلدصأبأؤنأو

فمااوؤنهماطكدغأممىا1فاوجمشاسنةائةسىخ
فمارزوأرقاالعممدخؤأونيصيدونماوخئطمة

نأاجبأوألوولدجمرافقالمو1مهنأىكانالمجمالمذلهرفيقلت

افألكخىافىلؤجثتمأعلىشنةضمساههعأمجرنخهولكاا

عقمامموقااألواوالمقصعورمونواالمحألمةثياثديخهتهومد

لمل1ءهذبدنبههنأوجمعضلغهصهظركأشا1اللىكأفقلت

كءناألطينهصحلمحد81هاألانللىرنأفقأثوامما

ماومماليهماسأكعا1فأعليهتليلزاسنةئةطمىتونجت

عيأرالزلتتعمفمااسألمهااصدلحنلوديدسثدضانبدتذخمأ

نأاجمداونأبألولديهألله1نشعفغأللمسديخة1إنعنأدته
سأفيستهنخماراعافهاألنصنلص1هكذنلمم11هذنص ء15

فرنجئىجغنربهغرررقلىنرارتااس3بهحثإصقخميماعقعبئبنعفضكء

بر2رووخنزقلمبهثملهضئرجمعبر3يتالضقصن3ءعئهنماجمرصامونبهكله
5برئهاوتىكآراضاهغاعمصشهلممملنهؤضعلراترضانضلويخغ
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فه

وياتيدبأالنيربهأولروجمأيأسمألكستعالى

ؤجماتاؤثك
ماغعمثةبؤوئهلنالتهغدتواتالديخأبكمالعمزاب

اإلصثلحماططعن1ممالعماييو1ضؤفألرترأشالا

االلكفأصواشمائالقيمابمأنأدؤصالديخأوعنءدأوبألؤأ
ثميللقصرلؤ1موإلقماوثوءللنأحمالموبتوزرضم

ثالتزودبأخاتخماممؤوثةوخع3القبوضهئفأجمرق

سككعلصالنأعبداوأزهذارلئكالحسئابألمجاياتص

ئرمرا14تو
صبثمهطالسكلاوصبكالحىطنجسلمجتدصيأرمو1

جصيخعيكاترنزلمواجموتقوىةلؤعلمأؤطقماوورف
اءلرى

وعيوشأأذلؤبىفأكغطمئكتدظاطعولفيموعنش

اتمدونالرجأخالقىكلفبأسشطالعفوكيلظنجميل1
ىوسهالبأوفيرجممافااليلفأغفىفأشمثربىعولىفأ

وممرسثدئصوواكألبراجعبمابىودوالدئفىالغفمانو
ابلمجطدبالولعثالتألعصاهذفىآإدهاتاراخرمأمذا

وتجأؤالؤلقبلحنأتىاارصغعوفيوذثمكؤرابإجملاالل
كرجمأصابموايأمذ1ااونيكالصيهأابرمةسيهأقى
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لغىغوتروالغلينربخاددهاليوارحولراححايايأمينا
المعشرالثأفىمنممعاليوهإلتافىباكشهذكاشيضلمظجمنه

الردبةالماثصكاالععثرقأقكأدبهالرلسنةاكالسأجلشهراامق

وةصلىالالصأصأالممبويةءاووآلكألثأفى1امن

الصدتنولعبدصصاللهالمفتقرافىظألمحقيركلالالفقيرألوآ

ليماالدهكانبماوااجمدنغورىوأهبأمذواصهإ

زاونرا
المميؤاالاابنحصيملماجماظاطلوالغأضللمحهؤ

ينأوالؤألمجألمصأجممايميرةاماحبماصللعماالحرشاالرا رابراابىبأللهالمحأرتالثيئالرصصابخااصأصناصوص

مححهانجتنامحالمحيغاافيراثدهلتيزابخاامالمعروت

لضأالمهأجريئضبهرلصديئررسلههوتهط1د

ياللصلين4ورج1سنةاظنطعلماماكامصجاودةمجدزيدلى

التنركيةالبالداركأكأشماكاسئلجرسهراوضعقطلمألتن1و

السنينسعخ8عرنصين8صبأيتوفىن1افىلىثأقىعرطو
تقنأالهضيرتهااصنالمحماظوءكرهإناعمهطدةلقطلى

طعتأرفالدرسيةكفئلؤضتعلظئتماصنهوفرخصظه

رتالممأنجلمتقنيأحما1ةتذسأهاطيخيرمنثياضرالفلىهكا
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لعلىحتصالممؤجماوتفقدنوافىظىرتحلستنهضلؤوكطوا

ايبمغفخأنفرمغبدونءايخالضمغأضفشمنوطلق
أرررضتغأعلتدتدولوسأدظجمايديهوتمثلأبرلالءاإلءالحعولين

لبركفوجلالعرالطأصيةاإلطعإعة9قدايهكتش

4كاتالماراواسعغأوألمعينتحييؤصردرسشيئ

لاوالعيزكمؤىالعالضبمبيزلعيهخادزفقرتيماستعقكضأاولى

ووصالععيصالعالمةلملللىبهازهـطحىالمابهصنجوسلمؤضيعالمتلىبمعلصا
العظبيةدرصألضلادلالصدالمالحلمماالقأطةخمكىيرممتترجمعوصع

يىلصأسألذهففظولولتثرلؤلمجىجمرملىبررتحلصنحوصأصسفيلعلو

05أحموبالعتيعزالمحكلوامالمألسينزلتلصىدأالمدصالمهماحمطهرحمتلتنغلمأبذ
اهالقطعبناارشكينالمحأللؤالضمءاوالعيبفييإلثهالعءجا

قآالمؤإل7ومجط1ظفاألسالعللبالمشالهأمضاطمتماخعلتشغآللرابألله
يةعليردوترقآمماطنمئبماالورىرنغعشرهأخلىطهمن81اعأذ

ورمىحماوجمضرخعتىرضهوحمعؤألوردلاقنال

ولهعزسلىتبأحمنأيأقطنلعتلرراابنهارالمعتطبيئفىالمحولؤضيحفىالمبتبيينفى

ييعملالمأءإلخأرئاقصكأعنلشوهاالتشؤنصعهرمرغويا

ألوإهـاتجأدآلممدسأعرالماظرلمرعمليرمكانحخعصهماال

أبدبلهرمأظريخهذددبلثطنهاك4ىفاشوينفىجمع

إلمصين3اتجإقصوالضأخاالرهرايدصفألصواموصإلملو
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عرأنجمأسألمحافىأدفليماوعهأكلياسأيخداودرايةابةرد

صرندممتوجشتقلا

لىمفوفىىاأروصداللضمأولصؤثمؤبئلهلمجوكىاسففماينم
لمعلوايىتفيكرلىرألوصولايلمحضوالمنصوافشوال

أإليكليتلىباكاتاصعليهماعثتغماالوامح الغباظأهمالبيأناللهأنواظثضمغوواطالضنلهتدوالمجو
طاغاللاظئهأسىجلعريالعماربةخعنةكاءالولمرشأقطؤ

يألاتدنثقرضألصمننفأقجنمحنيغرصوقاموسصلصاد

تالطومكاصخعلععطالضضرغألمناءالغذاقتيحمةوءجمر

ئنشكالهبزانألكليزجهلجوظمحببعإأللمنقمىفي

الغامهيهتربوعليونحزاوهأءوحىسيأسةبرمرمد
البديعةبرابيةصاشعاريرابهغةولهلفاخركالطركين

وؤءنظرسعةطلهتلوضنغأتهعيدةمانأكغةسأئل

آلاعإنهأجمتأهـبهبتواليفهاحعمنثفكأضهلهارةوكن9عد

بطالعهالوالطريئؤفأطععثةفضيد4ياو3لهكشئ

طاقلحعرفضالقوآلمعظوقوائلحقافىالوسمائلصن

لطوفىلتوالريرلعةقتالتلعدلمحمثاءلمجعاياالمفأرلليل1فأضة

ووالقكعاهذاوفىهنمالفهدؤأتذلةطضتا

جعماطهعفق1151وذجمكل
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تآرل

الضيلفماوازإالوذللعمأاتقرإل

لىءأووالنماوالىرامااآلهثمأتجا
تيناالدهسالهنأرالالىلحولوايادآ

ماووفقهوهـعألدالبلعاوهـبانثيورألمحدأءلمشرحلمناحول
إثورضبماورطمىبهلثأدأبهرسالم35وصاالبأبتجالوتهكل

تصهففقدىودجلرلمبطرامحأوارهـالهاوطئهجنأ
روضةتهفوجلبماالسمتطأالمولهلفىلمحقوسخااكمابمااهك

أررروالألالمجدارلفقةمعدرشبيمورقةنمأرهألةيأ

فلوكاشةعدألدبأدفوافلحأوهوكابخاسلوبشياوايزجمالمجب

ثفأكالهأرراتءوافمعمادلمأءهاتوفرطوريةلصزاثدابأ

8شالحثمتلهظلنىثيافعألصلرتطتهفىروبأءالعزالرب

الرإلباألستعمادهـناخامأويادضلوالوالضانبأعوبيهالأل

مثالطيأوص9منوالهطصغناوودينبممال4مئاسطويؤاللعشئ
رلههذضليخاراليليدبواللىوريدلووالمجدالغدنخامنذمأص

إرببىالطبةصنهبد4ايىفىوأ8والعغدافرلدالمجيد
غيمعأتوانركاوداكاملطكلياهوىجهلويحر

صهالطرتنوتأوعأبما1

ولفهـألوالذيخويهبصأرصابخويععتصض
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أبأطألمالمايالجيصوتفعيوتعقدالخنأحأليهاجمألايتنلجمؤالر

هـلهمقماسماعرجالمىكلبخكينرجآللمةولهعجميةشأسعةنواجمن
مأكيلوبنم8عوثصاد8لثمارؤثناصلمضالعلمجعحمئللحوهوجمضقح

عمماوأبحراأكنعأندرىممأرأخئبماةعطأويفيض
وألحظأألمغأصلصبهوخالنأكاجممووفوصجمج

وارضأدبرءرشدرراراأوجملالمتيخأجاظاطنأمواس
اسمحأوأتوكرألدلبرلطلبةثفهاخاجى2زدظلهكايسعماحىكاثىاسعال

وألرصهلعمؤلويخهطباطربآلبدديهصطرأنععميالعؤلت

تالطااأليرالغيوبفىضئأوالذهنءليأالنغولل

وحذار8مألمحهكاتنهكاأضظوبمالةلله1زاد

31هـيئؤمزعوكااطهبطوقثنجمات4مهخأدهعه

الحمعيماهأكةباهجالالحمرسةاللصمنفخيلذطسمن

رثعمااآلراالألدبرامؤدضسألصفترصد3تكلإلنأ

مناظمفصأصرالبالغضكراخفيغأدطضصدأبماكنأيض

ركاألثبيهالمد4لغأفىأدفقيهاهضفألجفأعالخغمأهضاة
كلااؤلمحوامذالمولولمح

ناثتوتلرتأليغهأئحعكعفعبأدةعءلمأالوفئنلماحول

كارأإمحعدسهدططكاووصلىولوئرصيفهأألرسأئل
كورالمالمهظوفيلوفألعلوهـاهولطأشأعالماأليطبهمحأط
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ورطفيلطمبدكإبماماالظرلالدبثإلؤعبحدو
رشيؤالمعأدقمبهبأقايهتأخوالابديغئأاليناعنىاصثر

للنأظرلمجباالمواغاترفاألتمارأولالفاألرصرح
كلءالعرألبالعيالىاجمإجمأوأوىوءكيصواأل

قأثنوبيهادلمجقأتمافلوكامءبأألدءألفأوإلوبأت

وعوائليدكامجدؤائدو8فائقهوأمثألماادررائقهلؤوديهعى

سعاقصاكاميهتماصيأوحمجعههتون8المضد
رربخعباالوجههـالبيبالنبثهوانالألفهأمةمأناعآلمة

ومشالعلثهبهممهلمرخص1رالمنيعلقلىواالرفجفئاذئ

اللهحمأبخاطولعبدختلصمتماافىكلالبهيه

هبندبعلبالطلأافيما8يقنأالماكامأوطهوأرعأو
أفاألالمجمطمطألمحئهءكنحأرانهاكئبسسواكاثأيغنيكوفأنه

ابألممماصانلمافاكماألإلمواامدالقديىاوابمهالفقيرالعبلوانأ

وا2ااعلصصالمكلمفسمنشالسماشوكمواوافىلكوير

لمثيغاضالمغااكىبانوووبلدألسينامأسؤدوب
شأنهثمؤاشوحاوولميأيخواللضبألذالهاليا

الطرلعدك
المجونفورى3يخولفيغاالمحأجالمحأظنامىصتأ

نمالكلاءإاجمنحماالمقأمماتالفأقركأمطمالعةبألىرفي



اهـكا

دبرالالةاىكهففئملل81بذلجهدقدلالوان

يختفحفوائدةعدصلمجوالمئأخرنمبنالمتقداوتصفرمصنغات
رلضبطهمارقدثفألهقئأودولبىالعراللسأنفىاتورنبهأ

أتااستعمأالمحنأسبهصلمقأصأتاثمييزطنلمتعلىا

رلؤاد4فأئقةيأتوروا4راتمةيأتوحفىوراتأطفةومص
مفعثطةأومييةولطألمخامطربةضماصكوأجمبة

المتأدبينفالمأمولكاالغأرئينقالبوتخلب4لثأظريئاقعتوق

إكدكبمأتأصسيهعثروالممعؤلانءعديئانماوالمرص

01نفعأعطمايجبميهااوالرتضأءشسأنبكلقبلىكيماودءرالعنأ
يىصلابوألضصمح

لاصصزضزت

لوجمراافبيهالثاهـفعءأدإجإلنإألهـ3آضلحعصوقي

ماهـحمأمأولللهخييهإطاهـصفناعبموألوجعه

نأصقرلجداصلذكأ81عبأدوسالعصءولكهلا

أاالطيعتايمأباكاءجزهـطاتيهذفى

لياالألالبأغلحرلمجاالفاصنلاالفهىالذابأطر

ألورعمؤألنوالمحرابذوالمجداصالمحبرالبب
اضصصإاكحأعطالحولوجالالمحاظل

سةاورحمةلخألأللهرجمهنفورىنأطمكل
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بماكعمابازاهأعالةشالجبنهخراممنعليهكأكاوا
لغودالفوائؤبولعردعإلاعتللطأدوالنفأدشالألدميه

اآلتعرتاأليخضالطاالبالهصايحتاجلخويهااعولوالغا

ايىللطمابىنمكونلمرحماالمحاالواتجاالمفىديثأعبانيراوجل
األبدعاارتقزوااددركانهامبدعفللهرسوايو

اواثةرلمحمتطثفواقصهالغأثلبغوليخثلان

جتماننتاتهاهبصصنوعركيفبدنغوجمولغهفأن
الأللمحنوقصمتعذبهالقلىبوتركإألثالوتكنفسا

لعلصلمدأغاهلأوممتعورابىوعما4امتكويىسعيهللهج

خنجآأإوالعألوظأمإل1بمايرواءاوللههـالصدحانةواوصألدضو
يهاإطوصكؤلهلمكنماهـالولسدبهإلالعبالص

لصأصصمىؤصلسركغ

عرإااذقاالمجيبدمامللثالإفأالعماظلق
لنعمإلإعليهتلوصصصنثتلفأا
صلطلضلىكاواوايئصوافعأمنقىوالمسنلشأالافىا

اثليخالذامحأبهوالهارطدببشمألصاألديبلأاخصح
اكعمابنءلطيصءكاكلرفقاللعليتأدبوابأدابهانجهدافى

ذهـالمجدألدبأطمىالالبالءنبراسالغهىالكيفابالكلأح

اإهفأظرناركرويهغعصالكوثهحامالظوىالموالمؤنل



اء

ألمعيلالحعتوطةفوجمدتهفرثلوأسقتنغأتزندكاىءأستإلفى

ولىيحتووكاألمغعلبىوجمذعىاودجيةبلفرةوأمار

12بدمنمشؤرةدوليظوىكالدبصعأخمننخببمت
الفصأحالعفىبأسلىبهاممتايغوقامىبهإبفيألهلا

نلعمعبهواكمأاالالكةاقاسوكاالمماتلبهروقامنويوألمحظأبة

انحرحروبأقبولمالغول81شلقأوانصلهوألة

مولطفىكلالعمولالهوالألكولوالرسايولافىرسهديروج

لوجمفصعنهأكعيض
اصهـصىصي

نأغبمو1اريإللممالإديابتؤفيألفأصن

نافىهمماجمألشبيعنثرمصسبرطنضافىعمانجو
لراذايبلخومنصوممنالمجنأهلىا
أوطرلفاظرلعأكويخانظرجرلمحرفىااضجفقد
ظزواألمحايئبهتروثىنابماليأصؤاجب

ثنائخأجمابمماظزضر8لمجمأصافا

خرونلتهأتائعبلصطأويهتركالفىمجل
ئتنتنزاالدرارىسنأطجمفضمفيبرقنافى

لمافاسهابتالغضكاولىكودإمستطرفيللؤادرمن

عزاريعدراقوللمنمستظرتلبصأكرممق



اء

ضيلزاخرثطهوالمحرهأاهئاونأكنال

تهطجمتنأضظصضرلدرالدرللهحيانا

ئديرلعأويوميومأبمألمجهصقفتل

لماالفؤارىوزالعيونتغيدالغهوهـ

ىصأالدهرىمدتوىحمأرجمرالمهحسأ

إلألالراقوا

عيضركأصرصع

لتنعهإلجدقيندكيهملفأضامألمتيآللصو
جمالهـلغسإيوبنأقلىيرضرأللهترصغا

ءأنهلىبهالرت4عمأوءالألشداحمنبأسوالله

وزميأفضلالالفععأنسميماصككلغةإلثلعماللبماهـجملالمذطهاض

نجمعلصكووارهمامبهـنىاؤاعجمساللفضالعيهألرنفلحرالبيأن
ألالرالمعولنعالرصئطحتهبهصصاالرءاليرهـاثغوسيألثرسي

ئاوالمأوجماإءوالضءباسألضإجمناولمونأشمربهرمنك

هـنلأخبتاأثأرائذرستاءايةمنذايأهـطواأللستإلعلوتأل

زءاجمأبأمرومالألركمالهاللالصافىاءمأمألروحقكما4تصأروا
باوالمالماعليلةفألملوانحذءوضهيمةالنأمريه

بالألظافيوابهأفىيعماكلذيخااذه

فوقأظألتظدماتفيهواوانءروالتبعاتباأازمأنذوبالمجة
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دلىلهسمدلكلالكاحيرلمبعتضسبمحيتمن

موتجمصميعإمماثعليعأللهىوشألهـطتدىتحيات

لعاؤلمالهأتئخبهـمرساللدص

سلىثرموزرصمنمححكوهـلملممو

ممقضعمأنلؤلىرونددتاللوحمأليل

حمصةءوالووجلاعيرعالمةرلؤلممش

روصصهأطنتلقاحرروجمقىت

لعلومحدبدشتأضلسخاحمعرظمز
كيلهجمسياحبوصجمألةلدلة

همحمط



اهم

سمالطغأوءحتعشقهالناكلمعنتلسهشانيعأدله

يدلمجدا6اللماوالعولنغيعهةائدلفواكاصىقلوالقلورطأسا

والمطألفررسةاالعرليةالفحؤنفنانامنالدفأتروجمعهألومما

سأاسهلىبعبأرغاكابرامحنكابىامماضالعنهلمجطبةابيةال
ا

والذينحمياارجكاباعووبيمانالنعايقفاثفماهناش

دركفلهالعياالبنةبنزاتالمفرمماحسنغواالغيللمحغوصأكا

انوعودؤالهجمأاللهافىتضرعانأواذاكاجرااللهط

رالذدابهصافهوسعينأيخيبوان3رسرلهانجأخكأفىالياخزلن
ا

اليهوتبهل5سواعمنانغطعمنمجنألولىايخيبماش
لؤبدذضالمسلمحريخا51عبد4بقدغقهوبغمهقالههـدهواا

المجنهانهوجعلكلحالىصملحاللهاسرائياكولجايعقوبثاايوب
طغناكالالهئنيفلغطنمراالنلطصموركامأرقه

اإلمحسبالمحيسالىممالصسحاالمصصض
إلعالمهنىابمادوالعنمعلوالنمهب
إلمحلميرموشالمولوكلههالتالغهأمة

لمعممبمبأفىصمادكلفأزبأجلعتمأقاكلمامو
هكه3رالعرلىكوونجنثماكاوسمدماقا

أاجماتواثهفىشعائعقماحمماءوضأتاالمهوناباسملط

لاقوالوفاوااللوربتنون5عبادانالقالذكطهالءاخ
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انطيبايمأأتاووشألمحعهـةالصلصالتىقواهدفىلفمؤنوتاو وبماارههأمالماالحرتشقأصمقنهلسأقةطالرلمحوعندمنةسحافى

بهلأتمماهدلىاوههاومنادبالصمصاغبيانهثضاحةكطلد

والمحالصةعةاااؤسراصيقلمراافىو7لفصماحةاوالبالغهمىثسو

صصاثنالفىدالماريوضفنأناألبايئلرإلكاافىالعنأدلمأصلح

اصيالرمضمارهذافىنظركعديتماجمفصحافقدولعلغعمان

لطريفابأاسالمنيالتصمنصهذاصلبةفىىوالموهـيالطما

بعيماهـصيأاالألغنونالبنالألعنهرضااولاالظريماةلياالتالمصمن
سكروءأآيسمنهأواهـعهكتى3آواصهسهأورؤبقاحراضذا

دفيانلوذابوالعتأهيةفألوالأللوعايخهءسكماصيهمايعهاواليه
يةبأاضزابخاولوهـومصمأعهضلىءكاضوكألممتصمعئن

صبأومسأئهفىهـعتأبهالمقبإلقءنأنانجمضايحيأبه

المجلليفىودالمجديلغادضهضالغطرالمالطبيقةالمسمياخبألاأ

صهقاالاكطبمسمسطالغضألبرحححصولزأمحبلكصم
دغدجهاءصولبدررضؤدنظماصهبوصد

فيراوطرجمبرشيقصعطالسفرالغأقىو4اتيياإالكآ

الىلعقولجمتفهاقرأصمأخريوأكأسؤفأممأىاإقل منءصأصصاللاجمدعبعرىجمليل



51

اافانهأأل7يمالخراتاومحازاأرقهور
تمااوكا4ئةيأتوح4يةاراتىوظحم

سألمحكرةوامثالباهرآلواكؤاليةروتءرصية

اركأورسىمللمجلوتعحرةءوقألبى

ءاليتنألطيءعأالل

أقرالمجأنىالعبدا

ألعنمأفأاوىركااقاااحمعللعى

ثأفماا1لههمبعبحرمةاللهسأمحه

ألصدواللبيبأبدلي
مةألدبماأوالصةابتقأللب

نأءصوصإلعلمماالنبيلك

المحأرسىكؤإلصيخمه
نيالهوافافىكماماتالالفأ

نالظقخيرلممفمليةحاولوهمابالمججل

طوخاىخمانظرىسقدال1

أطشدتهفوالظرلعايبايفالآلد

أتإبألمحبروميهالحصأوالغمؤدئجة

لمتوسطةارصةالاوهوفىبيهلمجطالد

ءماثقأئقدبحلالعربلسانب



اءا

رهأفيريهورهرتروصةهدبكنوحق

ئغهعمالوركأكيهأتولعأئقهلغماس

صلوووتجامعهالمخلمسعأعتهأدغماصمانصيأر

حمليرزكلصكعما

لنروشط

تعأصل
لعط

لغأضل



اه

جدلملوالدبتعدعصيهجا

لسنوشلتبلىهمقألغوعلىوتفوسثهقأ

كتمابلخحروهذعتوهلىلطالدبماونعي

هلمعأدصليهدروقاولعمألوصاطوحملى

نيمصوحمطولعهخيلعحيرددهدعوتلعنأ

لتمحكطمىلمومملديبللبطبرؤ
جمممايةصلىوتعأرلقاللهسلحهوعبد

رلمعأوبمرولعدوسكلغمحب
صرلالنوهللوصنغوغغأللملهبدلمجيللولععأجلبهعؤحم

لهدالظرلمعأفلتؤجممتمألى
مد



51

انماللهعغلماكصوسطرمنهاكالرمنهلغظنى لعسبنازثصبلحدومروواالفمؤنسمتتماتامعجمارمولغهص إهـكالفأأأشيدويهاحلىالشريةصونذوآوالمقلمحمطرهـ
ناهموليأهاوالخميبيارالمحسيبااطولهمحععمن

دهووضدداصمجدولاعبدلمحافياظ

أاكتألماجم8وىداوالطالبرسالحدبضألعغاتهينغانللهصعس
صعبقتىعمالىغفيالمحقضبدبرمملىازبرأل

يلىاإطغالشأمحالوىلفصيعالبلعمايئ
المجيلهالسملمهالرلتميدعمدالمممسيدصة
شدمأوليألهوانبيهوآلالصواطاسهععص

أأالتأغب1اكزهلىتلىنليوماوجمد
ممأيعهدلغيتهفاابالعاوصىلذالمغيد

لقحالىدعنهالخطابةطاىلةيديىءوايمابة

لممحأنوصغهيعصرعاوسألللواباوابدعوالرساظأ

أبأللغةرتالط2وقاللكعه01البربيمانصهناملويبئ

أأكااألجميماءيهوعاءبهيمايدأللمااافياهأارطةالقأتهماهو
أاأولعبدالاممنافيااليئانااممرفيانصإلصليواأل

سعدهصظدواداموصىلؤكينباايأمرمغنةألللهاهيرإا

الحاليةفىكعه4مطهعنهعبألومنيونهررريلل



ا

العألمةأالتقأةآلصشكلتؤيطمصهأ
ايإدكألهرلمحقبهالسالهلوب

أأالصاو8اخالبلالطأتمبدلصناصنأثلملمتى
أ4وااالعظلالمجقذهـسالصمتعمدطمى

اترضايهضابلحطلمحعلىومتقيوسكوفي

أأحاجبالالمتفافتالاليصيولطربفالبكىلوي

أ8صاوربمضرعتصاكرلمتقألالشوليه
ا

فيالمغيلءناالعاصمحاهـنجتغحلمجتطمضصته

شسانهاحاتغقتوظهـصاالناكا

إاىفأنهيخأاتغأريظعلحهيهأنل
اطالهرسوالوالىالالصولعكلحالممصذهيما

اءالهعطفاصمابدإنجصءلمحزاضيرللهلمحصلعتباالو

ظنصرطعنالهطمطصلمحانسوكه

دياأالمامللولعماضمللعالمة

آواافىجمأأ
اليماالمصءلغص01

لمجىكالو

صافيكاىلعظامحآبهوا

طألعصالمحمووبمالن



اال

يمفى15لمورلقعما1طربعأثأوأللمغأظاخثألطالبفأخا
األديهبرليافىنصيبااكمالالمجدألالهغأتمؤدناظع

آلمحياصدفىااللىواىالزمحمنثرقافىوالمعاقوالعديمبعانبأالعأرت

عهطأافنهفىالزمأنكزدالياريضدورروصنهىويضالص

لاكأالدهوسهلوعبلكلاطجظىاالمولوقمههـعدب

ادثؤراكأديجمثاجماد3دغمؤشيبركيعركنلهتلنعيقروطرفأخسنتح

يركحرحرفيرءالملهريرسرسىحعىكامأك

يزلغاثتصيرواولالبليزخانمقهماصورة
فبيلاالمجيلساققريرصفىامالءء
الؤافسلالبراصمحباللهصيلانأمو
لالديالبااحإلرشيقمواليهآالعغرصهذارأيتاقل

لفأضلاالجلللثيئداللىالخيكأاليهمأيحآجلمحمؤىكالاالظرلعا

وكابئسألواتأحملاللهبلغهصإلثللغااطجظاممل
اللزلوىليزهـافتأحأجمطدديهوالؤاكالبملصصاايؤائمتكؤصل

دبلايهممأيحتاجاشأرتخألفضلقراذيدحأوالىضمأجالالمجيهوالمواظ
حماضقالطكايصنملزاجمفا9ولغالهيادفللهعنالمحالبأءوظماحض

الصرااأذصرالمجسأماطه8بقأالالخررللمأؤكأهـلىكلجمأمحابلع

صمابئرافزثئالىيأجمهعقيالليلكأفرخدمافاامماصد7واإلبمفى

ممثأنهنهالدمشأدنرصأمعالمحمفصلق2إلسهوراتئاطهاكل



الا

إلعدولضلىوملخأولبريوليقو
لعبالالءألتمحولتعصلول

الطمييبلىركئهلوضوولحوو
وصرجمىجمىنملوانجناقةاصعدتارطريعتالفصهأصه

اافأءإثغدلنظسالفىرا3قاأليياضحكبدإ2
11ابرجمةاصأبمئورعيلططئغاقالمصظطأبحبلوشقابخا
المل3موإللجاسبنالروهومنثعصالوهماثاطآالثه

نهاتأدجرفأهربنىارقمائد1اطستطأنجاءلحد

ايععنحولوكاحظخماامحصاأوقىلمحماتة
رقماألالمعولطألفإنىافؤامنب

رفيالعهلهأوعلصعليهلمحهممالحهالوصام

صامتةيملىلبةرالبهااتجيات
11وضماتيخصبمابخأطكبنئابهاللارمقلبئ
بناكحاهأءشالالبأدواالطاالفياهأكيما

ضأوابأبخمالفأللرألزقأالمبأ3كرداألدالبصوابتوتهورد

مأمالتبمملبضيميلفىتإلبنيلكولإلريارىإلثتوشثاانبوار

االستمتاالعهيزوالغئوألدربضبالمجاوماإنوكعأباكآعءاوابأءوا
مماشأضرااوبأبخآفىيالسأزارركراملثماكأصضالمسمماومثآللج

ثححيعظصعىحطنجبمعصيص
علمجفيفىهىضث8

نحمألبهحصئئحنجعجرشضع



11

افعوسليعااهنأكدبممأسمبينزطوهـ

رلماطبلظلمجرعلونلغظأوظابلمحطأكلعىفيب

روبأأليألطألبينتتحدلعاوصوشغأد

عثمسقمامكدولفصولؤلمنسصدعدخشحو

ليفمماتاواعليهرءدبلؤفدليةىلعاومرهأ
لقلىمضموشيصأميةلعلو

وو



11

كاشتغأتكغمجةوالضصليةبايضبعمانقعمأبحيثمن
يةوتاديتهألمحعمانيهالاالترثهيبرهيأفاممابأعتطالقأ

لمعمافىآيألكبأكيفيهفعللمععىصغإوةيهلسعأنأفأر3مأبأععأدما

يلعأفأولبايللعلمصرلسبمايمرلبيانصلوضوجوإضااق5الغائاال

ررنفماالمولتونةفإمامفصثركعإتااوآمماكاالرسهعلحماوللي

بنقوتجعقينهأصماانثفاثحافما1افىابآقأفعلوالغوااواخجمثارك
نشأءآوإللمنهؤلثمحا7لمنظوهـفالعلواووبعاويخمالض

ااجصإلؤإبخابئلمحماكاماخدبتئعضابوكاا

اصداطفعسصصفىلعااأللبينه1ءيخةاولغالنظطفيصفأوص

طمامدؤراللغةلتاريخجمماالصرفترإننهامعضهظويخرج

افيباابرابءنةلمجيحتؤضريخاكوركيهحأوجمثليإطسماللكلية
هـهوعلبطفىرىالالعمافأقاألأللدحمادمثيغرشادالقمالزا
وافللغظاوموضوعهواكتأبةلفاظالةتمراللضعماافىاقعا

يصأصدعأناكالارمأفؤدااوضغعتهنىلعمااادمم

لبهلبمإنثالمانايةكعبماوهووغانماحأضرالثنمأفىالةجاخرمن

حاكواتابارنهبهابعذت5نمالمحجوإناسأيزالؤ2لنعهألت
عصالفىينيضولععلاوللمحؤليإلمنعنهىمنعىإ

كللالصئجلدجكأالبعأنوعدوالهصرلورثعكواووفىهـاوةا
فثللامنانوذللهآلءوكوكؤايخةالقابةاكعايخأصؤالؤر

أءافىلمكماحهفزووم1رلمجبوممايالمفمأفالمغظألولىوال
كألمركبفأمامطقأكضأبرووهمالهضريعرممانظالمحةالالغةا



اال

وؤلبهأنوقالمعدسنماديةمهاصدابهيبمافيادعلقان

3وزناصانكانولوعلوالديمةآفماقالممادفىوالمحورظفىافعلوزنل

لصواإ2ثتلعلئنأنالثوواققنهوبموالمربهايعؤلمغماوفىثغؤلؤالملروا
إللكلتخمضالعلوصص5آوةءاالقاأبالمعالمأتفعؤكوالةلقككنمابخؤنثوآقىاليهط

ووبعشؤلعلوكاأهدوارونعكيرالوناننلألمنولمغأحلخأتسأفىلؤجمدبل

كهذدألونحالطلىكييهمالذينفهووءالمجعاءبلكااقأطبةالحذكأولؤ

رابمأارؤاوططمحماومنئضماهيومنعألنوظيعتحيمهـلجوكنأنة
ويالزدنونكصورهؤالعلىهناصمولالهأوثافؤتعتبرلغأافى

لعدهعإلدصرالمشأهـحبمالرأرالمحغسأنوطلزبخهـاالمجعمثةدغأر
أرهدجماصوذشالمععمتعلىطقوالأللسلطثةووالضوكوكأرشإلضرآله11

نروشممطعالموالجمأنهأاوقأعيمهـكالمزيلفيلتكألظيةلملةاخسمىا
االمخأثمجمعنئنممابهرمنهينبئقأللفماظءمأدقالبآيستعثهقوإطعأفىص4

ضراامموافأسالمصفالظرااللنهابالعانيآوانتمتأادناكأألدخبأثتعع
أ

ةيعقوطوهةلدادتهوصطيهمفىابأدعيمانكلثبووالمإلمطامفلنؤ1وأ
كامعأقاالوالمبيأنالطوريلذبهرلعشيعىواالمجثاأهنولمحفظطيكمااوغاي

الربصوالغمؤنآمتكلتالمحثمنحلوآنالبطمايلمألدالطوومعضاللتأ
ا

افهءبومقمافصدامماهـومولفهيمواقيأىاألفكادبا

مهبدزمسلخأصرفأخافااءامالم1لهالبمألءفيإلأ لميمرأو11
والماثريالوحدتهوجمنضبأدلهونجنهؤلموفى11

قهوفمانمأاخممأالسمغالطباقأعباالجمبل



اال

يأاالبرضاوفيحملله

يئلهنأحصفحصالمحمل

اءلسااتابلخرالقدريخع

لكاءكورءفقيدا

المجرىاهاالفأتوبل

بععثرىانامااأليا

المسنطاببافيلقإلء

كببهالطالبأينغغو

االسثقئأهـلعاومساار

لورتؤلكلظده1لمجمل

وئهثيماوءخو1لضأطأبك

األزلنممأثمءاطالمحعئن

صكلربةالنقىلقىممافيتن
لمجايأتوابألرف

ثمايءطامالؤاءناوكيه

مالاشوار2فىبلموار

المبأنىوضهالالؤرياؤح

ديماأدابسعوثفأ

311تعاااورصنحشءعألأ
عضالطلمحلعاالمجثعت

جطبماومتريعامأجد

لمطيأبالبفىلدنتو

كليهأحركتو

اءالبالجمأزممااناواح

افألصسروبه

عليكومجممابعدفى

طوبانحلألنااياأف

طأفيواكمابالطالببه

وتتنالعقولومانجض

شقالداللمنقادالغمؤن

اروطأبممجهبأخص

بشمئوجمىكاجرفى

إلؤدتهألموانحءالمألفاثلل
3لةكاألالالألال

ردوحلباباأتحؤ3ئأ

ةعأل1اكؤيخهحمغط

آواواضهدشاع

المجمالهفألجأخؤدكاإئاالف

ناوعقمابهعرالمدنح

اثبلشطالاللرلمحإللولو كغ3برتزبثهغهى
عفلحشهوالتاليعا

ألت1لمشوطارموزتلد
بربربرءبم
ئشبماتجئابهةشت

ممتلمنمتمنهمآترجمض



البلليىكفىندال

انىوآلقماءمالدللغمم
ذممالوزفاهبرأللرا

ىجمصجصض

المحكغفصعئرتكلاأل
بمةى6

جلجحسإخاكاملاد
طهع
نبالصحطرلهعاطأرفيم

صبغصنحعبلعيئ
تغوفىءاروضبالال

6ذ
لمجأزكلىاللى1والط

ءخت

وحدرايخاعاكد
3محؤإب

مظاىفوءمرئعامماطجت 31وممةألظ

امالمابمخسليرالحلرعز8
صإلس

فقختماممافرصاضتيعأليم
كض

أوحؤالعلىنارتءذال
311تاب7ألل

بالممالمجرثيرضيرلمهثال
لقذقراناظضيعساطأل

ابرنلمكأثرعزممابهقريخهضا

اللخالمعدلمعدصكعاصدرفابممانجه
ءز

العظلالخاقابافططألج
االمبأنىلمنغلوكعسطأءد1لوزنرز

الصازو13

ررأهولاصؤلعلهوهأل

11ال

لمحاالألبئلولمفئى
لمعامصتصأءله

يماسأمضرحمةر

لهولزديرءطةهو

معنهرنجحلصلحب

للممماالظأرتطرلعب

ضمغفصعمفصحبل
طههـرهمىنالله

اصالخيون

رمتنياليلصعللعتس

عإلملئأكاصس

لعظماءيإلمسليلمج
نجيمادفرى

غحيتلىكاوص
يربخر

الممتأحئأرهـال
صصحمءخ

بءر



ا

نملنببىقظالغفالنبىظالموآلمةبئىإلعوصفىلي
صتهمهياشرطابندبخالاقاروشقى

ثزجاثأوابضغأثاوالقإدعألىصأاضالءمن

اضيمابمونلفىطله1اوقأضماالداريئفىجزكااطله
ا

اللغأتجماسوشاذاعالصالتكلالفعلممناشأع
الناثقاالعاجافىابألضوالقويواصابأ

لمجصرهبالغأظاصسلسلىاكتنرةالهضأبماكنإلله
االمعآلععاهألسااأصفأالضضيفاهأاحسنككمأ

افطللىضناحمعحهـباإولدصوظزشالطرشهكتا
9ءلمكرربرايركالمالم

تليالمارممردئإطولعاممجمذهمااجمالجملقطو
أضرعبركل13

ابدرالياظلغاخطهلحرصداللسااللططريإ

نإميبرحاالالاعحطأطرصئمااللهفىثعاطددميى1
نمارائنهىلنزإطرلصنه3زنظوالإلدنظمهطربصأا

فأرلطمصرمااطرنظأرطؤفاطرلهغامضن11
اعره11

ائهفيئقلمجنيهطلىالمحقيقيأقىءططررا
اجماكمؤانطرلإلصانقمتنهحيئلعنأنطرلفمالفتعةا

اللجأبىلبلجهتطردعمافيبألكئاللمجعلردعاليى

دليتأدلطرثعأثيهاللبايبماضذيمافيهعةطر

موءناثيهعلرلسلمجماعلرلعأفهه

ازالمنماميغأ1يهعماطرنأمضبيهلىلهعافيه

عيزكنهترحالجاهرحلىايهلبآلممالرضالطططرإ د



األ

اووايهعلردعاعقالنقلإلالرايهعلرلعانقالكل

نيسيعمتايفىدعةلميىاايععتفيالبهطر

المعأنىاوصأتطرلعاثيهالمبأفأاضأتكلرلعاثيه

واجمطاصضنهلعةطوواطاثهظهطرلمجأ

اويركافىظطرجماشرطريغاكاتقأرير

رياكا1طربعوصآلبرثنهأيهمالمجاوضة
طريافئهأذظعفألطغأمسأدغأعوطولعاثيه

أفىاأدأزلىءركهطرجمرمحل4لطرل
عأمصاللعمارطراطرالبىبرعطرلعما

ةاغصصايماضكأيأتفطرلصليهتطرلحاكيه
ابخليلؤاكاطرثيخمىيب

صبهشفالظنقيهطرلمجامنيهطردعا

رلمؤاعكزيخهماطردعينإزطريغا

جمفغيهشاربهضبهيفئةينضلبز

أمسبأإلمجيكأفأحاطر
نحأؤ823كائطرلمجه

طبعموضوعطرلعنأوضعه
المسمالخرئماوبليخغ

بااكدتمياوضينءشمااله
معخير

لعايئتجضاصديجمأفى

وليالعكيهكميماب
اض00513
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يهلط

صو

ليعاحهلحتلمحيل

رخليأمقان

ةلمصلرمو

دعددلمال

سخضصلتهلأس

سلىمىسأ

للعسعهلطاهـل

نيوصيئلعنماصي

اصلعؤ

ولعرحمما

طلستأتذ

لمجحعجض7ل

جض3الي

مجحعثت

صص

رن

لضماكاخالذط

ألصثلةعالنجمح

لمجولنتلتكير

يخرايرس

لععلعندتغدمهءحمع
رطلنط

اوتعملىشضحمه

جمحهادنتمسؤأل

ووشايلبه

كالنظيوشتا

يهرشا

شاطلطك

عيرشمامنمأتكر

ذلكمفمدلطة

وشاوفل

صص
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31االصلبءبرتضميومماء001وتايمعشالذزائإل

أأصءلهمااتمشهـالميماكااتأةافئاقلبدع

صصءألشيماتقعميصفطعص1أإفالماالساصاضأكرا

ءصمحتلغةءاشيأإلقالعكأىلءالماصفتهداحرإضحأفضا
3رالظفأرالصدورثالثدىتغأسإلأصصلخأفىابلهالآلأنخصااجم

لضأعسيوالذجمولجمزنغ02كالالمجعالألظءاصاص
2ىاثتوارالقأ8تقاسيواألستآاصصافىالنثربمرصظالنؤارد

صصالطحأمرفيلقسإلإوجميةاأصصبعدإلشطوىعيذكال فيلفارتالطصراوعيةالمموصىلغةالعواوابم
اكضنالضةصلمرألوعيةأصءنتحإفاأيمرإلنقوشبمر

0000123طارإلشألجمرتف

واطهـورإلمحضإجصرتقسي
اصراآللمامموالمامصر

صصرتغتقصميوا
ا

أتقممايولسقوطد راا

قملصاسبرححعك
م3أطاألروأحفىذضناصرمو

0133دالئئمفأبهرفقسيصالأللؤفأ11 مانديصعإناب11
ذلى

0102سيهوةطعنءام

صصيا9ردجضوإلحشالسامعأتالاسمماء

ءاصلورنجفدألنائليلاس

92واصللجفظكاوااالغاما
ءصرلجماوالئمتيتغصمييوا
































