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واللهدهاكدانكاتوالستاافلةإدمعابفةنط

و8دعمبهثألهدافثةؤاو9هوالكأمنابابخاةةكلهخسثكل

اعلبةوسموابتهصلةال4ذرار1وصاتالمجلمشوله
عئيئاليطلحينلينضولعدأيخاتلومفىناوحبه

ابصوكنقاللخيةلتمميتهاباقليمتإمموضبمتافي
لمجغاآلجدترباحتطار6مجانكاافأظيةنجاثيماإيخ
المطاللهبر9يحتاجالحااإثازيحيمثاكمتطفىمالنعؤالنالمن

لكدالمطريئدصهالدقيقهألمطافتةامصلفكلتجاغيرهأد
اذاجمىاحرئاأسابراكغىفآلمحواهصلعائلىةؤلمحلنمصثممنأ

دتهلنقايشواءلقرأإبةاتماادركالوصيقةأكالنه
تتعتمالرعالةاوناع1ىلاوافياالالثاإلمؤفيئاساأل

طء



فىبىكئا1

االرحو50اكلمجحمحزلثه

هذبيلىبريرإربزلمتلى9هرعةوالقمؤاطشأئمةا
يبئجمؤقفسلىااتبىالطالعبكورعلوجمىنفا
أيفبرووجماإسباازلمحيصعشفمأإقتةاساوألم

اإالئأينا
الرخسوةفالواسس

قةصاواعانالابالمجملتعاءاإكلإكإلتالايم
1صهةألمجخااايهؤن4بثمآيةهفأسلىأريخيبهوليمتآآفر

آوشوقفهلعالباالبقياحتمإرجمةلجبىموكلمينلمثحآ
جأاولاإصولوهوكأجمنهويخمااماذايخىلى

لننفسبرووهوالذاتهماوفسفقكفايياومفامافيفدا
اوإإلخهوهاإلى9خرلىعليهشفننابرإثالغأالمحديث

المطلااجعبهبجنىاإلإلذيلجدهماومنه

وابدنئفغنامهائالتههملجالضامصاللمحالمتقيملعغإدابا
متببطلمحجآبآل

لديهطاواطا

إليمنرومحليهاتنيتوففاحقالومرإلعلايئإالبهبديوت
اإدترأفيهاكلر9مروفوعابنصبعيةولهتشاخمالة
فترزاكصامرناأجماعالسلفلفكسمفةاااففيهؤشقل
الننؤمألتلعبذعطبابقىاللهافنيمهثحجمحصبهطالشا



لعألهمآصولى

ااأاللتةاجمالغمهمادئآأالحاصغادافيهلحباعثعأعز

اافإتترلىقفببجمارتجتططصأفرراجمخءنلجغافىممخإليه
بةلجببرفىالالاعلىدتهدؤلئعلعجالعتححطالتالله
أفرعتؤاإضرفعالإصدإلاإلمثغمقاللؤحنر

اأؤشةقالولبابكلاتلفقررهأفىيرههكأعؤايا

ليلورفمهكلجمزاليئسفالي3قيرورامبردإلمجخدرت
بخواجمتنطبهماكلبمالهلعوالهتونجقعاإلتعرلباكتلى1ا
الطيةإلفمحمائراأصعلمثيوبالانفصإلؤجمإ

اجطللمانألقدرئولمهفاإلر1نالحوراضاللوالىكال
لمقلىعقعبابهةهـسلؤبلم01لدنيا

لمعاابرأفتهـ 11بف51
دقىقماإةبالمعافىلطوادضعإكيلىظمه

يرلغجفمارالبدوفيالرلإممكاةكجايروألنالانحأ
ىهوالنالإلذياعالجةلوأإلعشتليهماولما

ضللمصرؤجمه3البلحعلذيباللتفعقبانةس
انلميدتقداإلتصرهنهبةنهكلطةاإلاع

عئزلمحدوجمامناأللطذلعئحننه9راغعتتهإا



طلدضويط



لديخاو

رلعافئاكلاألوفىالهـالعنحزهلالعإلقأثد9أإدةدالمحيئغ
رإلبممإلمحضلمحاؤكللصاحميباجممقاالمعجنهبال

لبالمحالمحرخمرالالمونمنهثبشةتإلبئ
يئالمبيالععمهساصضوثيى

لفىيرللىيخفيخأويولئالةإتيرتعالمصثؤاا
اأألأآإلعلىهوصاتقتخيرصفةالمحؤوغاذاتا
يموالوفأغباإقىلىدل8هنالفخإلمبهرصلرهر
يامروالقالآلشهطبدتعلأاهفةيخاكمو

المعبزكنهباوالقاوفىالحبماأرزبعاطمفماتعلياالعوإرا
الظاصارإممظجموصباثعفاإلمصاإجموبافالأ
فه6لسنةجماالمقغأللغا2المحملةلصالدأللمحفؤعاية

كمتعافىكافيلضفالمقاقيآلكلوقيالم4وا
ظذجمثللىفكظانونيوإلمحالعمرإللوأل

جمط4والرماإلمجممثجمنالمحلإصهؤنعالمأعل
لماهرطفاطوف11

سصواالىهقعقوثضحلبمحمةكممرفتتأ فلظهـووأللوعكفأاضنهأنمنئمغا13
جمدمألمحلجملهو1أالص ثلى

تمحرد



بنلمتمحهط

يشالقدلخيوششؤارلوولييطتعمااليهاعنافرلقلىض
عؤشيىالبجبشألاكيرالطيالتيايحقفاإلىوجمارن

كيعركلكالاطختمالباهرافيإبالمجرسلهأرسلى

مساو4أهثممتايزكثفكءواحألتجقلنهالىخياخمفىا
ماللىؤوهواسلىأالمجلفيىلطجمماهوجمسابرايىأخاه
لذألوجهلتجيكءوابالإر9ياتماإ9سوأصرلاللغفهباقو
أتموىإلعباكألبإدوالمدرةلبالمبكوايىبالعإنوا

اطىللمقيديمثكالبنجركملمجلمخطفغاننهتدرلىبا
منعياقالوهووامابعهطأصبحابوليمع8أد

ماسبالتروارادتهممؤتعاطوبمفطزإحوإلالعبأللقدممن
ثياممطىلمريئادلمتصكإلهتوكؤجؤسابهوئأونابمنث
انتأحرؤاا يخبثيئبولييفمالوفلئعمرثركاوإثنهلغل

لقاالخكفكمف5خاد9ىلكيئنعل

إطعلطأتعححىحئخمالجيإلىأانجاقرأتهجماللمإإتموئإليئ إلتأورليالمصدحاروجاورسالىكتقالمحاليرسي

حتآلجممجملىنفالصوإلطفقلبلمجنةلمحىاع
6راحأثتاجضوفيعةلمحقلىااانهسلىآك

ةؤجمثايلينألبرارمجدواههخلقاوأخلمبهايط
مشلظعالئعادةلمجاترقاإمعولمييااالمونللمحض

جمبلىكداوامايفاحبباءاخألشعملى



ربألذممئأاأ

ىمةللمحقلمحلاساهذفلمجيئ
لقيهيئعلىقدرلىئلد

عويمطقذجمطقماحماجم

مجدكمجمصلثثهئسعيهللىعومحعبم
لتصدملثيلىثالصدمة

حسصلنههورسهبهرس
حمالجموحلىلمطلمحمئعكلدمثلطص

جماللملمجلىءفمتايلنيلويهوثوهـدعمللدت
بكللمجبلمحهاجمهاومووكدجشيمتتهيب

لعدهمطعلحدلىممتمور
تلدلمحوتلعاللكعريدملمسا

ءاللغمسأرفدقدمؤ
طمميىمحوحم

فديهـشفاكليإللتئ
فهؤاجمنبفلعمدلرراالعد



9ويأالدفي

اىالميزافابحقلوأحوالمحوفحادحمطإلولمحعخيي

الوجلنرعلفذهـمادجمائدمنلهدطوبرديقور9دنثيروأيةفي
جلالنجكهصرلبريئىلبإللنوؤثفمنيعمثاألجمي
طأدلمثاالئلممقسطولمحليووشلمحةدثهرسولط
األمجرفىخالألمجبهرر9حدهبقالجمذىاللروأية
اورلحمواجمنالماعيعخرمنلفالامالطابتامفىا

وللعربحنغادبفىتعالئأللمايالياجمعلج
ابرجمهفيرعالإجرأئهجمؤالجلىالاإلمحادألىمحودالمجهمم

سلايرا3إحدارموىولغمافىبجعثيئتعاإدتهلقا
أرنكدلقأرنافىلهجيدبمبد3إلأإفكيؤهوف

المجدإوقبااجم2اثتبرلمثارالطهماحللقسلحصلقاط

ئهمفرلجمطايقامنيخوجوفيفأناألساأالح
مسلىاهكوثرلمحماموالافلعثافىاإطال9

ففىاالمحماكلطفىعاليروميفهاالإلتهيببإلقالى

ثئلىقالىلياد1صبعطفقباسةفايبمفرووء اممرمانتدضدالىكاظاناإفسؤغ

اأحوحيويهفيوراليةثربىمحإلنجهمخرفااهرقالىلثه7حميحملهاا

ألفاقألالتيالعثطااجمؤألجتهـاكرلقبماألهأكاليرقىفى كامهمملث6لتنناصالملثصا3مناالدإلل

ألح01وضلمحلىفلممعميثأودصاأؤإبهضبئجمييهأل



اصولقبل

ئألكيماآنممعوروروورلمجنمإميزادلىايدإبيعالطظمررورروثل كأإاللةدجهلفحسلصجموبجثويطاكىلمجة
يلمالرراإلداضامجهبلذالمالمجنةضإكولقحاب

وبملمحأاروواإلحنالمثابحرالاهدببااكالهباهفىا
علفهعكااذنظبغافىشلىبمسلىجرح

المؤجمهزنبميرجغاإمبينأل9يإلصدلهمهمضنمئ
ألجملراإلمعيروامثهي2يلافصكقصفار
باضنمطقووصأموميحافمتهكاإليمفيايخفاإللمعيلسنيما

ولمحالطدنثضاارفهلىكق3فىالنالرآنناجثطافلمحىفي
انخمليونغالللهفيانؤعألصفهاجمبانالماإمحيالجمقادلخرغن

خيتللرلىالزكذيحعممنهيةارطامالقسمملىال
6سبرقههوآلاتمعةيهوتشتعإلمحكيقسعسبىمنام

اةآالحكفائماالمجإمنفي
النلسمهترلعفيقهـطألياربدئقورعلئض

اوألئولاإأددةإالأجمالثطبباصلاومص
البالفهايرإلماهألرلىرثلىنكليئلإعجالنح

آأيخهـفةأإلبماهملضعؤضعاإنلطلى6تالمجؤياللمجقامعفنن ئايتهاطظ9إلالطافةصأئقملدشطبخئاادقنربه

11فايناآخسلهـالسبعلىمحانؤلئااجمإليئثالاىاخمراأاثا
أألطمحفالئالولدالأجمالينااببغهوحعنالمجنةخالند
أالمظافصلفىمهالدنعفاكلظااهمالأعىحقسطفشعغمااإئرق

حم



1كلغصبأل

اقفعمحرويإالمومهيرلمةلمحفأعا هالضطرلمب

دسلىنعليهؤقهالبتريختصةكلبماثصهووثيلوولخارالى
لمجنزاكوخاعةيأصاايخاييةبعدئيائحبزددالخكالى
ويفئألىلغفيهللىافىيخأذزلىبةركمقمةوكبالؤحسابقالىا

ليدنجلىاناوبخاأنخقئنادانفاعةالثالتةاإلمجيماالمحيد
لسهبماتالالمجريفيددبكلتنحتصةتسخي3صإمجاال

مينادخلإجاخالشتفاممكةفيةاأوو9جميهوالكبذويمألكىيرت
المحأهـثمنمةراإلجمنؤوالمألنجبوبمئهعصكاتالملىحدلثلنار

يأومجفختمالنجرإهاال6رلمجفةرحباتللىازإلدةطغاا
افيفيرنىتحقفتلعانلىاغيالمجفاعترفادمةبزلم

نهجمراكثعميعوشافحراولانابماطاجميماأبىحؤ
ررممتناحيئضجمعلشقاعترشفعهلعلهققالدوفىالبا

مقىشمطرأخلررانوينةلعتئظتيفياقىالر

االيتفإنفركبهصااجممىاتنبرامماوعةايلطعجفاخؤالمجنة
إلمحصةدتلثحوتغالهؤقهأدطازبربةاثمنلؤجمأفاللئننالااللذ

أالطشالننبرفيااناوناكوؤالمبومهئذتعألحوودئدفي
القهإآلنيعهصرالرصلفألفقنصجمإدهإفوكقةاارضالمهظالياالؤم

أحرالضثئغالطتهاأالالهاويهااللفكللعالائيلىشظجمفلمفصمحدأع
وجمطألغتجموفدديىجمعمعطيإلىاللمااالىيفوفالمنئؤا

أأبئونجاافىلمجهنةبخظاإثغآؤكأولغفزفيميظفسأث



أوالابلوجم

لمفلكلماألمحضظملمطتلحإلمموت
لعطرلعطوتجاحمببتقاماطص

لههليماحاليوذلمهطجممالهالشيي
ممعالمجيهالغااجموهألوألوياث

روجمىضتص

دلمحراطمعشمحالث

لءسوبرمصورلججمإلظموولمصعفى

صليلدعملىكوأيبئدك
سجفىهوصعإلكفصلىلته

ال3الطغ



للىببنصعؤ

ثقىبنىأفرجمللطاجمالالضصنبعهعألط

لماوعصجملمحدمهالمحألمحولك
ادرهـياألفيدجهـإلمأاسل

ءجمااإسأيقنصإضلمبسقثىا

دأخ3جلىاثاالخبإق

ئهالمجحؤهاجمطهدتلمحألخنى
بلار9إكسالبابصتهمعرلم

يظالمحبالمعلعهبهلجعبا

عليأانأوكلجطنطلؤليمنةلعبن كاواوويخلىسبحيممنايتلىف
نالهبىندلجكلويحيخبالكثلل

هآلقمإنمالمطحكلىبينصهاول
أشابرامنيخ
أجحايماحلمحتزنولةافىدلعاره
اكلىبعهملمجعيومفيرأإليثمئه

ووأىأواجمأرجماإكأ
اكإلشهـهـعلفؤاكووفؤأفى

ثص



الدينلى

يويمطثمرتهيهسطعحهحمطسياط

نساليىسراهقويريلمايفساسقئل
تمامرحعللمصلهىهلىثهلىلعع

ءلدضكليمممتدحعايلداصري

حوهديىمملييزل
تيدذآثاظمرللىقفمامولمحعيلمطللقئ
احرلىمحمهدرطهحعمدكل

ريولىلمجالرييدهدلمحيماتط
يتحكععيرلنلهحال

شىسونهطرحممايدبجمالل4حذيدمركينإحةث
عاسىميصذ

خع



ألدينلطع

وأنأباليخلعالموتنالجماقيةحمالساالبئارنقمفاامحدمال

نقكفالغمدبنجججوفيؤلهىلهيألننلجد
الداجمإلبئأفلىااللىبئإلهتعزياشععابمقوألط

مجريمإلأليوااكمعبةونخقدإدأئرالهآوجمققفمالمجبمتةاهد
فرندلواعللمتفمنحاإعلدكعللةلددابرالمج

وإءثهضاكماثبهمامنهااراالمجنةظاساأقحمةادمر

إعبهمإدمرقلهقهفاعةيمألنالريحداللنةادجفمنجبها
ؤذيخللمتإللمجنةقونعتقداافيوكاخامففةءا
اهممكمايخترتهاأإدذالراللهلىئجلهجثتمفبالتليالر

نماداءقلمأهتوااددخهةاالطووبهؤلهلضنااظس
نلرعرتننؤبةنةواعا2ألهوالفمافهاسايث

لسرطولهالنصاطاهلىئراحاييئنةاها
وتيالحمحقةقئاديلئالكداةتنةحيتشلا

هررإكنمرلمجابرنججمبننتالم
ودإللدطقشصفااالجمةاإننياباللمحيحةاتبهغ

تجؤلييبهإلأأقزروافاالمجنةاولقاج
اعظبعندييئيتفالثائطهالحببتاعإ
حالرععهداإفيلطلماوكآو9ذالالوفيا

معتنالطعأدمعماإإكأزاولمججمبااأيرثرفولتهبخإ
أالمجولىءأالمألشؤجمثإلمشاكعوكهينابظوبراأواا

صث



21بنلبلظ

لئساجملمنلمجو7إدأةالألالبإر9ممانممربزيلمنزا

نألافىأقادئهبفيوئولوفيشعبطزحيئما
جعممنصالوكأثصهايخمبئفاحوبإفالغ
غاقولمحللمجؤتحقنهوكنكلجمالمالبولمجكرصلمافاذ

نعهتفممذغممجعالمضإللطايطجولحأئىافيمقلهأ
محلىلتليحذوفعحاليعبحللىجمشعلت
اهـلوىلصديرعللخويمماهسيوكا

لقطحظؤعىصعاجت

رمنثحساهشصهىحملع
لرحرجلمعضاهماحمرحعا

لمجمةهللتإلثطدلىعسنذمةيه4لتلمحظ
يهكاالحرثعتقدثصلمه

كطممامحفذ3رمحمعدىصالج

كفارثلىعلمءممإلبخصثلدلت
لمحوللؤلهثمالضبهعدجمننو

هماءلقموليةصفيىورلمحض
العةممويعطصطصتيهصلصل

تهندتهفهوكتلطدتظير

إليولسوعيرلخقلىققظصفاليوقى
أمرلع

ماحهـ

ئئألبرص



اكاالدثبئصوث

لفئلخواتاخهلىالملودديلطجذابدوإلدقطحئإتالمجؤأ

ااكماهوثوخمأبالافهامى أببلمب

بزبميتةجوخماائخاخلقيلعاطىلتهصعات
دهةدتروليهىموهملخميتإلعبمطم

لرعلمتكىدعالطدمفى

لعقالهرتكعصصةديمتلوهادو

حروللزريرىلمجمتلحدمحوكرمحهلقحىعذ

رى4سصيلىلالصههطيمعتهبولئهالأل مما

محىرسمتدلد

هللمههطعل

موعلىعير

الطظمقىبن

مودلعلصفه

لو

لداللعلقا

ئهررلقرص



كممبئصأف

يايألبوجمألنجرقمجوافبهةننعإمحفلإلسغمحاف
لمجيماكنعاءبالمحيكةريخلئبدفاهللهمئعغفباقىافعل

علىتفعارتايفلىنجمأفممااالدفوألجفبأأاا
باتيشقلكلالبغدؤطلىبهؤخعيىدهـ
إلحطإلاثخعيلينابهلطبرفىأجمماوحديثبجؤنجممابع
بعذبهثلكلفانطفعأنطالىفرفينناءالبراجلنا

ازمنفيفاساديئكنائحسإبنتالجأللببنأبيط

للإلااريإلمكجصركوفثمررواهشيمئهكاليا ددرىإلالمذيروألجمأكوعليصألالثبرللتالبجلىدبن
آوثالتهلقالقالىإلئصكئهمالدهـكالمشبئ

تارنحألرثالراإين9لكاهكوولوبىبهوجموهينإيطبيعد

البأفسدأفالستةايفبلفىانحهقالممثكودالمإللمجمةشلبطالما
شعدبورىالهو9لقجعابومنصوراذرن9جهاعلىانق
فيتلرحمقنعئيمعبداصربهمافيجمرلدوشعيالىابىكافى

سعهالذاثكنذاراوجمتاكابابولمجمدكبهىاحروكلى
لىدفكآلفىالمجنضهمتاالكلفهصلىاارس

هـابرمحبهدشسعديهنلدحبدايرولمجطلجمأنوعأفىألمحم
وعدةع9ىلنكناثفاظجدرأرمجهدئؤلدألنجالابىأبن

بتداطلعالهلإلتهفئلمجمحلعجمتزيأللخانصلبهن
ألثكلبأل



91لدينو

مالمالممثعليهبلهلمورثفىوطجبريهمتاللبما
المألعثألاصالئاكذياذداقاؤليمقابلىلغدقىف

لإلوفىااهلىالطقعدرأوئعآدالذيطاثقأايلمح

ليرولميماقاثاالرضربجةفاهلإيليمهبألخالفايجة
اليزجمذىووايالثدراهلئبضفمتابايحدطاحالثاايخلئ1

عرافضلابةاالئهدشاأالؤلمجباهأعلىمنجماحلا

ددربجمطإلذيللىطؤدشبراكليهإدثهفال
تمسلىإهللإلخايقهاهبامأبلغمآذإحدمثمح
ولنامىطجبفافةدقإلبهمفضخهـثمقالط9رساكفامنالق
الااأدانرضبرهاأمهفيررلجوالوساتماكؤدعؤككلعببلط

لدأإلعايدلعاالوصاثأشظختكدسنامحابراهللها
ينمماانجباونعتقددفملمألواالمقلتالوالسايقوا
اقيؤىإوجمهجليهابقهإلمجلباحمأصليبتفى

فيطنابوكبمعتك

عتالنفنسثرأتلىآهلىأاإلبمعهةإنبمدىبينأإ للتبأخلمانجيراللللىأالبرلجوللتكجملعت

لىامطظلوسمحليهالمحهـصلىلئهدريملطأ

حسنماالطفيدعمئشالليرلببمرالةاستاذلطاقلبهةط



3لىيئط

زوعالمجتترئراقإللبئاسطاثألجمئايثواكزلميىفأ

اأاووفئالممئاالنخددلىالطيهوئارموثمح
فزثلكىكلمناكالطىاسينللجبةحسيمناسمبدأيثيأ

كمنمايختنةاقااأتيلقيهةنيرطامكأيثكلين
للررحادشأهالرفيمحولنجتماطهـآلابعمكصحؤجم

وتمذنجةيايمتااصحلى9بافلغاأذاووخبئطرمكاعلفحاي
ايقىامتامترسلالمحارتهاثفدمنصمنانمفلالىفههألزالط
زخإللمجناعيالئمثهاثأسلللشغذصيمجمه8

ينمافاردابفديثموبئونلآلجمذي81ادليملخ

الممقلىبضلمحأفأايرلفضلبغجمصئثلميقالئايةافإفايخدصأ
كاوبيملجبهثهضبخاقيواجاغوتمااإك18

خوتخحةوالحظمجمةالخابماإواجايلم
ت01الصديقترتاعاببمقةلجبةوسلئهاإبخث

بهؤءالؤطرمحيمةرجمؤالشكئيروجانئمن
المجامبريخفماالىثنثإيلي

انوبخقلىالؤنماجمىلعظفااكىيصيماصط

ؤبجمبلىةرلى9مققهرمبمالممالر6نجيلالعلؤلضألوأء
ربزيمدبهخاولثصلآلأتاجميربهثعولصغبرو

طيهوكآبللأثميئلىنعتقاللىبمفؤاتالمه9

إث7



2لدفيصولى

أماآياألدإووكلطميوامحدليمايزفةأإإلجم
رقيىلمحمندومحمأقىلسمنألمقدمرولطاياألسنحاليمامام

هنفةلمحنمفئسقال
قمالتىنردأللفسرواهلطقدوسكةهـ

لمثأصلئملمحدسبخهـقلدععهكتث

جمإجملمعلسطيأسلىلدفور
هـعيرهنطحلعالاليملىلي

لحلجمبحمطكالقستمأكوبي
حيرولمممولىيهولمتماحمطددسمح

جمةورمنعليملجمبالكاث
ير3دفيريولعمعحاليرهـمب

طضلقمضدقملبصيخعمحاح
هـوشوجمحاحرفىمئلمحوس

ممالوهـىثيزمتمماتاعوولمعتقذكقاتؤ
بعيمعالجمصيليلمحالو

صللشيو3شلمكعالىمص مأثينحموصنحلسهزهلى

كتالطم

شادلمح



ال3إلتفسإلحي

بميرئفعلوالا
ومقألىعةحقكروبحرفئاأااافبهب

محقلىالمردغعكإنلاضةالمقدلؤجمارحمسفى
لوليقااإلمترجهنياملاووسل3هثمألكوهبايجم

اقدشي

لهوشالرادابهفتقرويهفمنبهةاكعاعلىالىاأعثكلجم
رنجرمألمجالمهخلقةلحرا9لخحلدادهـجمعاليلكالحها

تغدبهأمالص9حداكىلبهوزلكمموعلردقيهم
برثدشمحئرهذونهفدلمجضنيئطالرخإلاإللثئماأنجبم

المجبابمومنزاوللمومومركؤبحعىايعالع8ابت
لئؤابهيخالامحديهبرألاستألبمحلومزاعىاجمفما
الماكؤقباو9نأإعاتعالقةالمياسدتبعتمابمره

ينالكسدالتبماكقلىمةلمحبارثيعوالتفميمابككتاباجمتاا
عهعليبمطثرجمةؤللقعنساحدفملتكثلى

يرفنىلملفينئفىأصرعلىالحلىكظذاإللمجهلهاايثبتد
مولمجاهمربهريرجمماأليرصغثلمى
أنىلمقلىبزحؤعؤعاجموهناواألإعةئاتجبيرمحاللفىعآ
كائيةنمطؤلكلىمحلىضوإلفةااككلضالقراثولمفة

امحعلىبالمؤلالتحريقزب9حو
كلط



3مإففسيرحاث

01الموكيربهماموألجمرطائفةبإتكااللظايا

ئالىلىخنضااقصادثبللىرويخبريكىبئسأللمجدإلمجندعبلانلاسمقزتى
فاالهياقيبمأ9ىلمايضألآللغلفياقئانركطا

فحماوبلخلغيؤابصاوكقلثالمجويغإلقالأابأقلتريز
ثجمرهياتائلذكصااديهانرهؤلدأبه

عوعبخظوتهلمجنمئدإلمتعهماطؤإدبخيراكخورسندثظ
وممخاإلميولثجج11كلرالمولؤاالالئغةمناا

االمحدتحناهألسكليهلمحهاأيربهتابتوتلؤتبفااي

ءؤكلألدبثىالئتننصالألوفلعصيخن
ظفرثكأبهمحمكإلقابعرولبماوا

الغاتحفوابنةجمصكيانبنعمبلعذاافيوشتهلع
بمفا8اجممؤوعيؤلكفاويخثئةلطبهمحير

المورتلعةااللرقاثكطلمحمالقيالؤعالخا
لضجمانثىلميقهةوا9يةلىامحدظولعهدلع9روح

إلمخلذلىيوأطرإثيالمؤديبهورنالمولى
مغاانامزمحدالبسلىببمالمدجمألممب

01ايهمتآلمبهجماءقائىيالىبهما

9ابفاكفيلزويقاطىصهمصكلقويأهصههقيزااجم
ابيطلديمالهمعماابأصصرحم



2نماربلصالثغم

ليههوصلىمتهلئههوكدلقرصه
ءفالمجمسرهلمحطلمجكترةتهعمه

يطةممصعرللهكاطئماكلىصطجفومحو
لرهوقفاظالثىوممؤجرولهدتلىص

تتلمحليهىاللعمكووعلهه
ووعهعهلرلقرلمجط

ىحتألقذيدلمحبلمحصاكىلمحهعن
تحعترحد3ةفىلولرر8د

محالوولطقيشوهـمرقفلعص

ألء

خمافى



كاممنيرلتل

فىوالمأسؤءاأىوأازووابرصمأبأثؤاخم
لراوقهاوللجداثرولىلمانبصاعانل

لطدالووالرأخفافيلثتا2براالوجمل3القااوالص9دؤبلثت
لزلزبةلئالتدواوائفلىماصرجماتمشدجمليأهاوالمحدممضال

اللفاؤلىخماإكألدهنالطإفيراكيادالقلنحرإلمحوفي

االمحتلىادجلوامولقناليعالمبالقواكاللهلعاىإىثوش9مج
فذااللفظكإنهاويايفددةئماأسقدانطإل

طلمحإلذيرتثطابوالسبئهايههنالنيرماإنجعريئا

وبطلمئهادةلمحتنشمالطنألنجبهرحمحنحهـإئمواتتألمكدلجصأأ
2اولئيوااالقيتهميناماكانللهفاتخفروا

إويخعوشملمظبهالالهنناىلطكنللىايات
نالؤجماممواالماإجممهفامإدىجاااللمكإيضأاقادي
اافيئخيايوعهتبخئأآزالؤلكهقيدماشاعوعوهما

11فاطحىفتكهآضكأميإنزلمجلىقبلماليفارآلحمانماقل
أقىصولىجإلىالمحماقلاممرولرئهمفالرقههيأاصككؤامؤعلعة

لمجقيييلتأتلمدحإلقاطلىيهلىئئبحوعنجةبالمنمأق

أليرتجهـالطزمحفألواالمباماأأخثلجئهيئرطاموحمعلمئزن
3جمبمملمجبوخهتاؤحغعلإجشااتجأعانااأنىأيفنتأإتاثثلعؤيرء
ابمآجمث

بماكينفقألءصليوثثمافهمحطوودىافىفحالطايضأبر



22لقفسيرامى

ولمجعراكىالإددثساءوقيمدتينؤاللظؤلمنالمدي
هالمحعيئكانيةدالعائعإنوالصفوالىالمحعديد

لغاولمخىمحطكاانلىثمنداجضثاوقيرأتادبهعطزدأ

لترمذىاكازلكإلصحمفليللمأحمدعمه6وأوالمذ
ولأعبئضطعلبهأيطوقهاطالخالمحاكىفيجمتدالا

أشمحملىلققااحيخئواالمجومنماالخسقتجآلمجنفيلآ
ممولىلبدتركبمكدهلاوولمجر16لرامااله يهملىفياا

انلمفاتحةامحياالتحطداجلىقلىهوالتهبإلفأقالالهنسبنال
قيلممااولقذاليناربذنالطخالمألمفاقالمحرممية

ثتبللكيهجمتنلثوبجديئلغاتحركايئحيقاو
مطعبنانطمالاااروأهإلفاطيماقىطاواستدلحمنتأ

إلمحممماعلهلعفيتبالملتكاثأظعرثتابهوجمققالة
1كالدإللمإفنجمختجمترولغاتحضتىثؤالىنىاإإليرا
نصفإتصلحآفضلتاااتفدبإإلوانجيهناهاذوف

اثعوغابإلوالصظأرلهبرقإلالرعليكلىبألمأليؤ
لدفيارلةتيطجمنالألورالبعظناإلتملىعانميإوته

ياإلإفأيئىاف1أرمائخىصالرممكلالمحتهكنحأنطاةأنتبماجمفئهفيرااا
كغ
كأ



ألبغسيرلىت

يرأقاططيهييالللارالمحفسمىيمالجالاالثايخنموص

فيلجاللؤلداليتريإلشندحااناوبرالذييهماكواده
لمنيربررر4نئلماارأفيللعكامرنربئفيقيع

صلىإلنمكنزلتقأالخحيمنإلطثؤضقحمرنجالترمذيبراهص

نيالعهماذلزلةأدظحإتغمأالنايماشمنلتهظيه
ريإبلليتداؤهوئييهشديلإلتعذاتراوكن

جمهبةئصقفييماترلتكصلهالمحانالىنهذاإنالىذ
اضباجمثعىإفيالهكرىلمححتدرفيبروىاضاريمىمرلإلو

الإلجمركالرسمقاعليهالبهالئبيرشألكةلمالخرجاهاللض
نفيتخننزلبطآؤلطاخوجولفاإجعويخاإليهائاأللها

اللومحكإللةمالثاه3لمحؤويخيرجماولجتهفار
سمفتذبهتالفقالفالىعليهلمحةآثهصالبشورنمظن

ىاثلثهمافىاإدتهفاقىالمأللحطئاهاالايرإفيعما

لقعلىنلماأثرئولميطأمدهلذيئاايخايخاهبمىاإالرفمال
قنؤنحهعاثلطكليخلىشاكالثرإشلمالذأتها

ئكسةألصصمزاشنأنهموولعليهوإقهلبترأت01
اتفتووبنمعشدنيةياذافاحمانيهفثر6إنإلمحل

انحلتصفقغالىالهعنئدبزنجعأياديؤبائتمغة
سالكرائاالمحاليإنعلةىف1إااي



93ايخغسيز

تقعلدوللمحدملىفدتدثمميةيعوصاالكاحلمآ
خرهاعرلىملتالقىحعهعدليه

لمدهدلخولمحلىهممئيءثر

وىىرجتاطكللملمحكلتي
وكتمثلىيههيز5ضه

لطمحما

ءكلإالب



ن9اييدخمير

همعابركأععاالهأىاإباحانبغلينابحمظبم3ابأ
عؤلثلصلةادهبرالثدنابإلإفثدكثيرأنمهارى

دةيئؤجمنإلبخينعماونجاتائثيخطتالزاأدماالغيلةائإلأ

فازهبرفقااطاليمصر
وامألقالراسوؤؤلإإيسلذتيااخمةشظ

الىلسابؤاؤابىنرحدخذاحمظالمابقيفدبهىهاار1يهممالك
كذاوآجمنالى9شاؤظدابلمألبهوئتألمبأرحماهىفاهممالظ
المجغمحنبئالمجغدتغفااللبمفيجمةإرلتجةد
ى9للىلنجولىابلماإلسوصتزلالإلاعؤفهافخفعاي
لمحةمحالريماصلىدتهسؤإنرفبثبخأقىقيإرمزهملىاومد
كمر9فيزلبمميعغلبهلدجمهلىداسقمث80خفىس

اؤإنفبنلمجروسعليهجملىأبناجبويكنترمكاكأ

قطغكصيبمؤماكيهافاشبئمبنيمصجمئاكثهـلرجمما
والثآبطواللمكآؤرلكمترإدنهاويكلشلىممعااننزيؤلمجب

ثلطبقرزآلفتحغسورةلهاقملهيهصر
مهجمارفىاليألملىيسكذليلى9ويبماالباهـكو

فىءالحأحىبقبأيرباإلحامستقيهاوايةأتقبلةكال

االموعدببماأثمئايىبمل9وتاهماثينتضأذاالبمصلوة للبك

لمحاجظألمحطبيئجمافلفارجمؤعلئمثتههـيهؤجفيولةاليه



بمالئفسير

ثربعلساأبئعاةبرلفوافيالذثةالتك3ايهلبالفعقار
ياتفافىحوالةاصكالكايةئمثتافىاوأاليفىالثأما

وداليامماولزافائويإإتخمؤكمةايرمه
وأقاالتافبهغاثىكيفصجينانلينافانحف

اديفقا3يتيالعرقرسلموأثهبتعثعظيهالا
ممافياجؤكلقأليكركذاوكذانادحملبعجتح

تحأجمطانذنكفىق9أافقايذماوضعه
لمجموجنمكقاالفقيلى1لدكاذانفاقلنااث

4ناالذلئتةأبةو1فاكاحدلموضكالئشة

بلىلؤلتناافاقيفبمكجبطعلىكلنمدىة

ممعنليه4يثماعللتةىحمخيودجمإلإدهلعماثبق زاكةاولمجةلوهاكماافللمجعبئسالعة
لطععضممكالإلنثتثآئمؤهمجلنوءالسابعوالتامنال

ألطلىيخشهملميخكدأبماعإإلبماتجعتهآاسميىاعلفلىجملىإ يمفطايأجملباصمحهورصؤصددبمظلةحترفىاف
ايهمضفىءعبواعمثاوئاتدثائكألى1دااإلالماخوممثىإلأيةالك إماجممعخئلذينجممبالثفكالطجمثآلعؤبربراولهن

حفإكليمالمفاهمكرلوحليعلاصكاللالءاناف
طعفئوالمحماذمنلؤجمثابىياءجمألميلخذنفاخال

3



ايماثهفسير

ثةلهكاةبهطيماالئوعالتالممحالفبهرصإلكاللئمتةالحمثرفي
راورةفىكيموهوقلحماتىئبمالمحقؤيضلغوافيبر

اناإلفىسقينفيهـعلطهيؤفىجميقويافقكنتاثتو
ثأافإلكرلهوهوانهحالهلتجمدإوختهاذدانفلمحال

جفافانتألماويخنفيلمحوشناتعينهدانهيخثالقصة9ر
البئببنإدهتئتاحواستإلأحدهلة9دأئلببئالواط

فىاليىاو9ياتأقإلاخرهااوهلكهيففىارخؤلىاماءاالنل

لخالتاالبردانمخألنجطكليمشاقمحزعةألمجئئىلىلمحزايباة
نائمرشمعلهخالفوايقلضهإلصهلذبطاالتكئةيةألفض

لمحيثرهؤألفراللطأاثميهمانحلملصاىه

لممفيجمعمألشأمعنبميدحيئظمرا

لتاواإ2لصلماوألجمكدجمطافلمايمإلممممالربليكغأبم
لينالفبهرشفكبلركنالرجبماناإلكةأمقمالقالرصغ1

فاهؤمالييمالرءقيقأألإفإو9ليزهشاولاأإنحبهق
اياقيلوحىلوأفرؤقةر9كغلىالسومغنمؤلبيئتلأنانحألكين

آما4لمغانااثينعبماانيفالوااجممحكنهنلالرلهؤ01
اوحزةيخقابئلةألأىيمضاعالشفارلهجليقظةولدا

لكروممو

ثي



يملىالعهمص

وفعالننصالبفمرمالرىثهمحنلؤبلىإسععاياوصمالعاتا

لىأؤناجمأثودكفضئأيخحلىثأ

اميأهالممماييخهـلههييليلطكلاثيه
بتشروهافصمودةكفكالبهثماالنفاسةمألدطيظثيهتال
ؤكأالمؤأإلمحالتمابمجكاليهلك
جماثيئهحفادجمفيمارظننخمحترؤىلكقذ

ماسقلكيالالحطفىر9نجهكرسلىؤالباإلزلجفسظ

هإهافابدسظممنفادجملثسيأقيخ
إرفلتانجآلدظكلأفىلحلذقيادريئقيجما91و

ارلفصلاحىصهلمجلىاشعنجكملئهابيراماخمصحاطقا
ذآلى9لقيعارحتةثه

اكوثلااضعالهيطنجرودعايمأثبهملىلمروباإثناللطا
اإلجموحاديهكلطاعإالمماه

اقمقاوسعليهالئهللىصوحملكاعندغكهههآلوالمو

اشعارضيممالتقياسإللطعأكامجمبخأزبماومماوفأوفيي
اعطفلىجافاليةاليخا8تالعفىأقىإلطدف

يهوثالطبانهاالله7تعالمتانالحفاوالمرالطهفاقىإ

مبر



يغيتاليأيهفهمعديرا

ممص

عممءلهلعكيحنطهخالسىغف حهحمخ

بمطىلمهبخععكلحية



جيغفمحر

الخالالئيش

عثؤجم

ظحأبص
ألعدمبر

كلعتعثة
معأثحى

ولحاكدا

بىلضد
3

ى

صوصهـكمالبطثوصمج
لملععهل



لغلمكهسسقل



التئههعلحم

ميمالىلخحعقيشسعيحررىمحونىصثحصصلحظأف

مجمبئثشئهاصعنحدهـوسؤخوة
ثوككلحيسههك

شمممفىممعاجصرلمحاللطسايثيهمحعتإلسلعلهىحلىكلى
صجعيكيىخووثىكمجمبفاصعلى

لثكو9طعىلممالعسلهمحطلزكحكممسكعل

أبرثمححمدفمحااللطىلىهـقىلتوعلع
لهلفهيثضلعليضلهجعر9كقيهـسععن

ليحصطلحمخلطدالووهـلنه



محمال

أهـطىريهطبمالتؤ8ااقغيفىبجو
اعالمحثمضكنىحوجماهأهـعيألمقاتثىلهفى

أصةتلجفئجنىحصظحميرفعوإخبرسئاعذفعاث ا

اممةهأاخونجاللحؤأعحبممنمعؤمادىهمعاللهعثاالالجمواإلله
جمبموقأبغوشفمحمطمفورائرهىمعلهضكطهفلطرجمق
شأككلفككبنرداسوكهرخوجاباؤبمهبعوألألسند
بجلىاعوءد3نتجلبننوثثلصفؤ6هـصعايهءاينعبا
علبمنللهالهئىماكأكمحوءمنأخوجهـظألس

صبؤاكقباليفتشلنفهتتاامجمىو3حمبئرثيفن4ىعرلم
جيماينبمالتمىطعوكاخيبىثنسمعجثظمبمالموحمآلمجأ

اهلىخعليمهـسمةاهمامطفئالاللهتجوجمابطءصحكش
هـالممبحثىكدظثؤبألثخلىجمالظإلكمتطع

رعويبئعبالعىعحجماملعىعويمبئتحمعمقخوجا

عهونيقولقاداماخيماةوثعاععفىأدده3اثبهببإلى
عجحفطلهاالسهادوعمعلىوغتبماهـفتعمبممين9كتجمؤيخ
عباتهىعوصدنسهابتجىمحاإبرهـلليهعجماثئطومنخورء9و
شتههمامىحمئماكيجاإلثدافهـسعمبعدبادإلفصال
إلمببييعاحبئجماخوحشلىكظصمنىمىينهألاإ

ناهعإلىيمبمكانصملىثلةجمطحبإيعو1جنجحلهمعهدنع

بظمنطرغكحجاثاخىشنغببؤجهآك



علمافلسط

لدكمافظوطتعهاهمأكيهطؤإفقكبتهيهؤيومما
هـاألولادههعفاالثوغهـثألعبجمكر4هـممالصه
وصروعغمالافيهنممظبهفىجمنهظاكعلمحنالح

بؤرولألثضوجمعائزوللمبلللىهطللىاثؤلدعبماثب

فىأللمحهعلهبمددهوأشريعلمحمسوبكلنلمححنمادةلملععبدث

منهـانجعيعادهئبهعكوىصاسولمعكركلناداهـبخلسد لتبىعطاالةعنأطسإامثرألعمحمط
جمهوجاكلينوت3جهركااجقلكعغسخكؤ6
أعكىاأعنبكونارسشيبننمفىلمجفهـاشج

حيحآفرياتجناامنىاأفيلظىمسععاأثلصطم
لئبىاانذدفيظوليئالمجعسيزكلسبح

حمخخسوفارفعلىثامملمعلببمل
افإإهلالصيلساداحمحادالنلههأحتكن

وتخظجمنمحظنلمنبحولبمفنهوثلىعنظأشتؤنس

اللهعجدبتتا3بخإلبنإكأبنمطالب
بملهخجإلهـأجموتمىكبئادأصللىبهـ

اطيضهصطقىهثىكلالععبحووأكوهكألث
ونطلحأكقايئهيئبهيعلعشثيمحمكللحوفى

قفهافوثفاعخموىوهعماذؤلمعانثطأت
هيعى الهاثثفعأممطصؤلشنمبهمأهلمفقولععخهنعمفا
ييييثضلمحي



9نمنهغهص

طللفبنئهاشبمتناللإلكطتجبا2يحيطقيجمنمابو
هترفىهبردعطصقعةجمأليزني

ةثاسومأهـلمثعبصاللودكىقهـمح
دمثهنلوحظياتجاعالالأصايرهـمحهبعاشجع
ونمبنأهـؤلالحغثولهـغبريىثكبالسكونلخوككالا

معاذجمبلىبىجمبناأإبصنكثدريباجميرخئاكسلعكج
مموبعلبعملىئلهالنمانالضايةثاإلش9بوذبإلهـكذبإلبط
للثابواثوثؤيلفرأجمعاذلدابؤكألجغكبنلقؤلتامحع

انتهتألئالحكبماباتهخوكللهوجمالابووفيألبمكاخذعن
هومؤعنلقخآنخكبقااجمفصبإلبفىنجعجىته
جمظارلىجمإحمجحبملععإلدبئقذجمالبرح
ننبيبتعوثعلىالمحاببنطقهتنتئثإحفثبثاوابن
العلبغغجمبهدففزبهؤخميبثنرلبوالهـاقيعفي
ااعألجمبمأنالمفانبأيملمجملؤوأومسمصوعئبماتا

جفرمحئئاككابمةبأولفياإلحصأإكتكتتنضزبرعبا
اأضكنهـحئؤةبهىدنكلععئالكىأولمؤنجونماهـإ
أ

روهعوالداكلاأايوجحعحمؤؤحمكىعهطلمحألص

نلههحاليإلإلندابونغتوالغاجمفث2الوفى

لمحوكهتإإنمعاطفىالنهغهـطونهدثيميؤبرأوأ
ولسوانهماألظثفااالكلفلمياحعلىشثفلعثابأظئل



محطصكعتثسدي

اوؤتامالمحاالمولميوئلنهصاحالصملبل
فىعالىهنماآاهـفقفسكاإمحممئاليوعك

ممدمكلىصاصئئحىدممولغلطلجاامممجمعهـاز
خالحو

البايوكلنيائلنالولرزئمهـهودبيننجكيلكألفندر

لننفكأغمالمحعيهابظئدرضيثفممبئ4حهليينأ
طصتغمهاأبوبردبرأبمحملومماكلئلوقفعلو

البذثعيهكالالبتفعيةثجمعمأثضبخكمالمحاموكاالثنر

قفحهجموهعابىإلاموبئثتنرواوكذإوقفطؤماعلىطاالت
حمللىاايتهـئ9ثكأاثيىوولهأثنفعألملمكلىاشلثا

مفاهـالبانؤبففيكحعردبووقفأنبمئطيو

حاباألطوسوأهفاصمحومالىمحوالهوقغوالوسبالعلى

عئفهاذلنحعممكاللىبماالمحأيئكغوثىااهرفمالىالقكمالىهؤال
لثئفمااهشالو5لمتالحمادؤعاحومقبالأشهـفيز
لاترامامحؤفيبإئىإللفروءمحنئدااللف

دافئمحتغصاكصوءصاهـاكمبهلىفىكوياأوفعيحخالأسع

أمومى3أاغمووغراكألحنائقحجمج
أأأفثيممضلحصحطكىاونجبمعماثيإ

أخححاوكاتفمئقبهالالوءظائئفكابلىاحمامو
اامحصفتثممجعظومأ
قنمنتؤ



اضلعقشير

عاىثتلىسحنمايرىطل

لمحوككدتمكصاطمحمدفومحمركسال

برثكلىؤهـصونحعيحمكللمنهصووثحل
حطهـللىلللىمبعلألثامأكوجطمرححكص

ورعمصلىنهـولاودمماك

آنلىلمحيبولهبهـدقىمحلهكهفصعدفح

تاهـمنثهضتلصثهـىلصحر3فىصمحلى
ثتتلولثهما

ل



سبفى

عالؤالتنيير

لهوكتئ

ألفي
7ثو



علضلفئهعبردم

3برخزفؤبررصهـكلتؤذفثلمجكنصتاالإلنآاو
تىصانتاخةمحيصلغوكااعافللنأعئلجئوجم

تحآجالظكفولناصكيوعولمجلفلتؤنفيفيمنجملغقنجنرهوحذ
فالتهعمذعوييابربهولزثحشجالاللفليالاااللكأظاهطبانكيرقفث

هركآمعمموثحايخمرمسيترصكأفرللوئحأهعا
3كسلبثلهبرماوصالممعحمعلىصطمهأسيا

بضكخممدإنلنه1فشبصثمامحبهالإلبهطقنجدجمافأ

إليرىقمابرلمهلويوسظمأيرشدومجممأديافظامخدظفهم

ممهلجألجمهعلوعسحهسبئبرهسبخوجميوشلى
لمهى3اخرصأؤلمؤدبهقطفوجممالثدحفليصططهتعتا

طائلمجيعهمابرعأثطيرقعو8اناكالصوسلوإدله

ظهباخغحجمنوبىالملرلمجلثكلنقيمايبولخإلزلمحغاعكإلجنتئث جمعأئرجعيىنهـبا0005

نىورآلجميفهورألمحبصفلثممأخفىنميلطتصالمخنتييأ
كاااحإننمانهوصأتغلهاألىنفاعأك



لهئههسجىطىعخ

لفهـالفيسهجلفينحوكلىلنىبيرثإدغنخودببركائاله
اىزيوئخومفنألكأكبشؤثمولففذيملمولف

مبذبياموىهبنااصئدبملمعببكالنخكحتيلهه
صدرمحتبإدطظووخالجثنقئبمهبرضعببرالبه9لمحسد

عزأهـلحعخوؤلطلولثؤقبهنومفنما
كلسجنثإلىليثجدبقمذىمو31هـأجكؤكأضدوا
هـلمقالبلظلنهكأانحؤمححدلقالئتقكفدلخلىمحلىوالم

لمئلماالطلدبصىأويابالطوألةأثهؤهة

هثوفالفىفؤامسعودإنىهنمممماقاكىإدمثمهـ
اولثكضدلموفماألمحألىحما

فىإلإل



كايلطلمسيه

بمحعىهـ

هـبدهىممجعلححممىببرضحجلىىظاهطوسبهتيريي
دلممهععلعديحمولحنيعلىممجؤ

وصلىجذاعيهمررلثثوعىقعتههلهيئعاهـ
كعلسعحويطكفدعهاحعثبءمحئعأسيمى

مىويسعمعرلكألمهإليحمان

تهماؤهـثممىلوسئعلىلصكلحلدممهتطوهالع



علمابهقسيرئغ

حسرجمولميعلتعلتهالح

بهبلكبلىدلعقبخمبج
لفاجحضللثفالمأكثثلهث

ياهـجمممالمحكغكال

هوبجلرهطنثزثمس

سترلصشويرحلىلعدحسصتلصتمممسطلوع



حميركئهيل

ضمقكلهـهـحمثمهللعوفيلسالمللمدكآل
كييرفمومقكوولسمغىماكلولع

ودؤيرلولوطولمحمطجمص3علعثمسها

صاعليمتفمرحامئلعاحئلعيطو



حؤلئفسعصحم

ثىههصحىمبماماممرظحضئخيص
ئالملقالؤصسلكعحهمحلى

أسخيركالهلحمس

يهمعيعدحكفبصفييفووج

شممعزعدلؤمكلومحلبهؤطع

أحيئمروهممتاكألمميتحليإلمزم



14قعههل

اطيىإجمجيماإلمصثفأاىبئزوجاخأكحلهافثح
أرهـكلوحمزلطعجولفاجميرع

لعرقيلىتامبهجمأيماقىذ1وحكةنرررووفيور
فومعؤمطكلثاثثحو1طعلئئفنكرفىثفىل

هكىفدنمايغجمعوفهطلوظصيذكهخعألقككقضلوجمبه
لنيوصكبننمثعابفجماثعقيثيبئقتحوثوص

الهاكتنيزآجمبعنتجمأمخةاإبمككبليرلهـاما
النجففخحاويخبهلقوونوكهتنرئا

والذكقلفغالىقووكأاليثةال2غلمزنفبعنح



ضلعئثشير

أببمالبماصعهـاحوهاجملصمعببضفألهـالحدهمائمحوز
أعهثنىاياهـإلىطدثفاطبماثعلىجمطكالتجيجلمحألأي

باكالنهاظهعأ3لمعأفمالمتعلتجبمياصاعامكزهـمديخ
أناسقنبطااأفيااألهـلىثتاهـالومحغنععلسنظ
بخادوإكإلبمارفىئعاثأإلهأهالبببمامعك

لمعهئاكىاهو3طئاورواإللمجالفجمببم

لبئغوقوايحذأالعلألبخلندوةاواةإلمححدطهـ
وبئيلمفصشحمؤبؤجمئههـاألمئئثالهالبنغننهياولعتيهضفإر

اعشمعظآبمفىحهمشبؤبحنثالهشعكنتاصدنجبىء1وأآبلمال

وتإناصتملوؤهم6نيذلثاابخوكأتإايمالزأنضفظبيوصاه
أميلىطآيتأكرنضقجبهومواليطفعتط

أدهالكلوهـفنلىمحغثسآناةيفبتنتثفرثنالالترملئ
انيخىنعببطنقيرلعكبآربظإطرفي1غولي

وولغاظالمقعلقشفىثعاجمجبآمماقننولولمهقئتلكام
هسأهطأماانمجديالتأنئنخلقىتفصنرؤلوعأوثدعهغداأ

أذلهفوافيلعثياطهننرثبالدضلنوبهمقاتابالوضرلمجفطفىلمماب
أيظنخايؤيالجلىهمااكفمءأيتننإظنؤجمداثاهعثئيولحمروة
اهـالثماتمقولالينيكلؤجطجمثيكالهفصيمظثلكل
أساسحهةيليالعضوصأجمبهآتبفىنجبمأالبوائتم

أوأكلملتتتآألظمايثبمولؤوالخامثإلممالخالثلىاطنهنغمع



ءبرألمتهل

لصلتنىالتفئ4اجبوبمتحعاائمثيكلىأأالفممبما
ادبرفابشإإلقلهلمبتئفىلغاقلىلك0

أهدأفاومحقيهولىاالالكجماثحاليله
ةهـالتجياءخمهمممقنهحاءفمكالسماءالع

اوونمهـرلجهتىكثوثفبب

هـمعنابهعنرحيؤسظلتلتهحصاحل

مهتهفتلىلمغخذنجةاذاذاعلاالثيخولمنهاببرألضقايممقاثلمج4
هىقحمماكأقهكلتيكلبخنؤمأملغالةماقؤعاالاللئة
شأليؤلثلفثلملقئلحهوئنهأعاذذخمزببهايعفىلتكملى
بمفئمجيقلمالحنرأإ1كتألتكوحمئكوبهحطيربادةلكلمجلكأ
لطمحفطوصطثغالمجسالقكللفظملسآحممىادجمفناباإلكظه

لراالىقناتلذشاالموبفمنكفىإدتبو3جماببضدئ

كفىيتتنلمجمهميبوكالبهاتقفلضيكاالجلغلوا
جتإخممىسعلىهابلئاتبحمافيإللالوفتاارجمةهنااكرر

بؤ4غفوسحيإشعبواهفىيربيعهـأرلؤحأدنعهئ

هعإلنكألىئرأموليىدهاصنرتععبهويكحاغووطوؤلوسة

جمنييخكيعىهاوهعيايابعموبوبعنهـكظووفيوأيوثي



أففسييكل

ىفولمجثاوركىثى

ثكبماظفطثمح

بهمومثمحلممحعلوبيروعأجمط

هـثحلىثيخو

يهدبامحصماثوهـ



ماهـيهىهلمشف

أمط8جمالحح

وأووثمحمصعمحىالىع

هـ

ث

طفيلع
مالكوبمىممطعوثهـز

الصحيميخئأسبيأمموجم
ممممممعلهعيكلويكو



دجمثعلضكا

محلى

ولمسعسدلممشكبوصجظبضم

تيمطه

ضصىمالطلمسصممصبحرفعثولعل

جاادثثرلمحكيمهـلوهـءهـحعمعروقمعص

سادولصلعثقىعننعلىهـلهلمحىعي
لسئدفىلممفمبمدلمحرإلعمامع

المىأطمقكيلنصجلمهسلهلمجهمحى

إلهىسللرسلهاممكلىكأكيةعرلكرمكقعث
حمراأكعسعهجوطئيشمععسالهـلش

لوتشلمعهعمحىمهـلاكحلهلموم

مومويومحولثااللثمومحشيشاهـ

هكلفيصثمحطمهلمأ



ووالمحذالبتلم

خىفىلمجماتجحدءهـميففةطبثهغفرمجخأللنهأيط
بنفضاإثئئضفهالمفىهفوخسينمنهعغملمئآلليإلفي
لبنؤحالجمارمنثعقؤكبرإثماثمحافيعاهارما

لمقنهضبكلبباوروتلىثأثلوتظىكاألطالحنقنئاحنظة
مابثبرتنكتاهـمألحمعخمامغمجعابعككنيئاطؤالعادة13

لمههجمتيظرايشألطداهوةجودالمنؤاآلموجوداوربهونت

أبكورعنطوعهـعئوإللشقالمعمهطبأيلىثيلةالمنن
كوقربجنخطالنببحملىعككخواجتاخذاكاثىمسن

ئدئؤككأالبتهيعغالمحلىكعإتلىطؤهمثةلعأمحببن
عاؤبراالساإمكبغعهللخيرحلتمىأإلكهحظنللهوهخاال

ع6دطمماهـيعألثفيوامقلىفيأللذىإلخلكئمباهوهل



لعيبطالمجعلوو



هـاموألمج

فاهتلىطهـليرط

بعثثإ

ؤبعكظءكلمىضيدوركليبؤ
ةهلعمحعطاثثسمته



جملضلمحدبضم



4يتحلصإلمحلى

كوبءصمومحاككلمالوغثألييمإهـاثطه
ا

مموفيجمدظعهـالمجحبخعطهماكأعألشفولمفيأ
عدخرلمساظلىحجإلدطضيدؤيخعبالعجهـالكناثلا

بهغلنهوومصاتلمحجمطثتيالعمحننهبوغاللىلجلا
بتدلدسقديرمهثمفألظرلثئالفىقلمحزرجمزلعأةبئا

نعقحىلعدعنحالطتصنبجقبسبللىفىألتكخظق

هـسؤورلمجييئالحيحططىيأوجحلمح
طعممومصلمتتههـإلخائمألفمنخ

نهحور3وكقفمنالسإكمقظمىلوامغجماحمأ
يولالكطلمحبكيمودغالكأمكلجمتيهاظفك

حوحهـمعممههطنوكلكلؤصإلمملولؤكلغه

طصوبهمصحمحليبفيإثتالأميئكشحلىلتدصضذأ
كىلثهفطكيمامأظقثا11
اهـحىلىإ



فسأل

ثةجموىصوباللورمحعاماسيص

صقلمممطلبرهظحلىلططندثوهـجم

رمحؤكمغوملعتى

لمثلهأصدهـكحيمتهـلهوجه

طالهـسباهومهىلىالحهـي

يهولطدحمصرطاقجمهـلللنهـ

اصجميماحفاصتعمقؤصهلكحصث

مىمصعطللظاكطمحفتولموحتا
الءتثالتونفعوحموورليهص
سىكخم

صتلمالاللثعأال

جمواهاطظصبووشأل

هـيزممصكابصيدكصجمياطفد
جدفلمثثأثماليحاحالفىيعمحول

جمغ3



ايهظلمحهـدستت

وأثهكاكلاهايهـاالؤثيم
حإلابفوقننلعحالوثفأللمحص

أإاملعأحكةايعومححامم أءخ
بلغظمانييئفياصبزمحلىجمؤثاث

صحصالهادجقوفمعالمحأثلحلالطذكأل
اللثنلحىممهـلىمىألؤلعتناطبللىبزالمحووحة

اري9ىفحأنمافبكهمحلى

ادفىمقالمهلجنىاضالؤدالدىبممطالير1يعاللمه
بقتدةنورآجمااجمعإللكثعهحههمآ
الههقئنبهؤقهنغانإلسعاهـوجالىبفحد
لى3لوثنعياظرلوممهـاهـاكثثحدإثعهاظقءش

أأىجهـلىدألمةتكلهؤولطمفيثالطهف نهكوىدقالملمجؤهمهـغةالظسمحكلمصلى

المجوالإكيالنملنهوهمطمنخدسهمحذوععاث
أهالىحعؤاافىدودمحجاها
اإثثبدولظفهعالبئثوللغدآلغنهـصي

لمجاؤآنهعبمدسمأهـفعسموهـير
أإبيظاثابعجاهـممناجمابح

11كتكنااللظنىتقتزيمويئأي01
أماالاإالالحائفبجوهـتابصس



بما
ول

3

وفو



تألممكلؤ

هـعكلمكمحهموجصرهـمهـوعي

لمعمدبورخمهععمنجدفىومحآ
نيكهعصنبارخدمامح

لسطدحمجظخلحدلسيملئاثو

كللمحوجملهلكملعفىهـ4

حمبعكللتودخهبسرضع

لمحطمىلعحمحهحعلالثمهلرالظلعحح

سغروعلس

همخلى



6ع
لبعلما



ظدلصلمح



بمثعنظلمجك

ممااأاهـظالهـهـاورءإلعأسئحننةط
هـلىألعبهئمحفخطالئهوفىلهمورثبلمىولفأث

القولئتاكعتبئممىلمجحماجمؤدنثصأالغافط
محافاكلفئهداطماهـهكتاياكنيآلمععفى

ى3أثشلمحهنفتىلمهتحعىانممالمحثهتفىلححغط
لوانممأمحدمأليمدطعقماصذاجمالفالمجؤلجهالماكىإدط

الئفئهـحمخف3مولثمذاهـندالطصأبلىتجوبغعصافعكثتلمجمالض
جمءيبكأابثاكبلسلغئىبنألمحاظحمع

جمالكأثبثسافىجبغةكالفصهئتىل

هـلجلهبمملهعوونجهـيأبخغ5لعظخمادجمظ
ظمهااكوو9هـلذغدأحدوومحضوطهخاكلئبأ

وءعئعنهعةأحعهأبهجمإوهوأألهقا
حدثقحيضكعؤلادءأحماخخكحأهـأمنثاحححصمسمائمثنرلن
ضميىحماببصاأدلحوفشكوأبنأقفتهأدكغفكق

ياككراحووايبئودمحثهإفاهـخؤكصأليحضيئث
آألئاال49ثئمبصقفايهفىاليمضبوهـل11
ققللمحرثىوفنيآلثىمحأأا إور

دالمهمنؤفعاالاعإلمحمالرممهمئهاثلمحنحاكأصىحمويأ
سى11 هلىمخادةهمغبهءكئمافىاا

تئاحعثأئهلماميمالفي7مفزسهإ ا11
بصجيملعىص

كألة



7ااشماسا

اععاكلمخولكفود

فههعاهـلمحعالىموكقملر

قصمطلميعهوكعلوهـععم
هـالدلعتعععهـهـكاهبرفيمكمحوع

ع4هؤتهرولطماهـكىم

حييدبفالدطلمجوهـهـهـلعهمهمحل

عهـلىهالهوكفالهلطهـىكلم
حمأقحللممكمأهـلعلخكديي

ةمعهـمدكخهمفيفوهـس

لىومجوكحممممبالللتعفهـكلألموسخ
ثىصفىحضالكلنجعهعهـلمحمحرليماعلىلقو
أنمهصالهجمهـكوهـليبمامحكعط

لثفالسلمحفمأهـركصدهـلحقثثطمحطجايف

طوءهـألهـحوفىبهثمعلكلكموومسدلط
لىفىصلهلمثتمطمحىهـوجهـصىوطهـءاهلىء

أحإلكايلديحمهـحكلثلإلصحهـقبرلمصتماقحب
دضوطسمالمحتدلمأمحالال



التعلمذلمجفأل

علبمولطوهمؤبرمحهكثلة
مكصمؤمتاسنونجؤيئهـاقسفموأفىجقع
لصضطاكألفإععدنلو7إكفوجمويخقوخالوالم
ونتعشافبظحننإللرعمااسوئيلبكإلط

اامج7إموماللفياطلمالحؤطلخأذالخباكابهذ
طاللغاؤيالألمحطميرفققهوقفووبيطأفالللكهمه
آطهاليمايماخذمحقممىجمأطشقاهـ

خحهثألإلىثهأللوبئااللدمن

هإلشكلشغألنالمختاالأإف
صفهـتهيالخفليؤقغونونلعلمجافمولت

حخععمطظولكىكاليىئحالألطفكامئ 195
هوفوغاؤفأبههطوأالالمجاعماثىطة

مماأبرقعىفأوعاوأشاام
يألافعضلحثىثىتغمحعسلعلمجنهشهدلعلل

اثىهـك
إلتنهىلإلبخيىاأالىباكممطاتما

ا

كووةلعبئالثالنأزحمظالعوبالجهنهمالض111
اثلاطفنفظلظؤلجاللىباحفىثؤظثممولؤيوجمواذإ

كفقعوثموممععالحهتلملمجقعخمإثالص

اكثكمحخلباحطأ 01ايهاللالم



9بجؤلمح

عمممدهاممهـممطعحاجفضامحهـبعلى
ممهموكم8كهحنءحةحث

محهجمياحمظأكقلىمممحنلمحكن
اءكههأ



ألمحدبهامحلطمح

عداعلولمحدهماجمطممحوحمىفي
وكأاصالخاعزلفققبفوبهوللمخاعكأصيطإلج

لىعسعسائةثدتنأخفمهاأئهيحطركإلبثىلبيقائفكثضأإ
جمىألمحنهلجغدلبنلننيجمهقيمباللمصنثبنادأحطظتاثمفىكىالالأ

مضقنععافأللهقالاغحاألنمعخهدجمولمجئهيخبأعثسم
يكوبؤاأكثرمحداذهنؤلماحطتلمببنىلحبدآادس

عصطتاليينانحصباجوتةالعيخكليخخفادةبؤهقنمول
اهـثىلىمشالاكاتآثفكعس5ذنلبه 3حإ

أعتكىفهقؤنت9فأيائعممىثؤثمعهقيقئكأسئفيوتتكفأ
بهمهمثصطتنيهخإلعبهافىنتكببرأؤحعتضزيئ9ؤءةلمم

حيهمصجمبىوفيربنحؤببلعنألىخهح

عىابممبرعنايعةفخبنمشثلحبيقفي
منيولمهلىاتجإخاااؤلمتثئعافعمثألظسكقاببخبلون

كؤفضالودعضكووةونيلوفحؤهنئقتحوعقحدبئ

هـحوصإالخؤفبىمحلمنالإو31إق

يعىعاثئثعقيهولمحرؤببئأوقطللىافيبوصهتفثعلى
لثمألؤلإلعهبىااجثكيإلهـوعته

صبإلعلمصشاىطإلبئفىحملنرا



عاأمكوولمحدليث

أبئأل

ولو

ل9جطجمرئاثمممإهـصمجمممهمئكدوكند

أوظفههاعقلتيغافالخقأكماميناحدثؤببنوبخ
اأهأجمماطبعشاببنألمخأللكهـبالح

كأحمالخكىنهمععإلكهخسهندمامعنجالعبالؤ
هـفمعوبمت7وافوبرالمحسناماخإللهحئحلث

وجأؤلىتديألهقلبرعكابومعوله
بوالههففىاللعمال6حطحمالطدافهياسخسع
كؤلثهـئهاضصهـثشسطريخمعىمهمضماهـ

طبىحالذههـسؤالفنهنماطببمموظكزما3ه

هماهـهـءاإلللثببهؤعهكلفحدكأخملت

ضىالهنايخالأخولضهـثجهـلسبع

فهـثاكتفثدعنترتتعمادئقتفثئثاهـىصأ



علؤلمحديعفممةع

لكلثالالهعوثوجإثولهحمافنسدلى

جمحغلوكلطا

لمح

لجرممحضح

هـحمصاالثلمحهمههـعلىسحم

حالصشحنفلعمعغأثخهقالهـق

هـمممحلعماثقمالوثكمتىبعهالمخير
حلىفراعمثىمفئرلمحسمضلهت

ثولمحوءهوثلجوكىلثععئى
ثىكأطحطحساللفرلمحمعصكماليمملحئطصالل

الفكبثعمثاممىماوتممتم

تمىأقلمولحومحيمعكمهتلمع

لىملىققيكىوحولمجثطعثمهد

طجلمحممطدصدلحنطوحبمافهإله
هـىيخىطبنلممطوكصم

لعمآءلعضعىلولزبرفي
لحومحأالوهركهتماءفكهـع



مالملصالمحدبت

لمحعلللحؤبطحسهدىسعتحل

هـأدحلملهـشكظالعلع
علأذهـهـلرلم

تلرصقحلمضملمحعلىع5ريث
جوثأوريهيعيفوبء

لدطدعت7لعئلىصكهمضلتاحبرالتهو

لفطسسعماىهـسكليمالقألىتحىكهـثىثشحبسءلثمامو
قثىلحالهـطيحعماهـفميماشهدلمحدلت
غآكوكنتهـشكتمحتطالعومحلهـككطحس

ىصطظضرصمصقفئصح
ثطصتء



لمجدليئطعلهكا

اثنهملىلؤدؤثاصاهقألمهـثىأالالعالحاألهـثوجميل

لمحناللاحركىفالثيقولتبامجقنبصهـحادأرك
صى

هـلوصثبرودبريهـااذضاإلاذثألكتؤجماف

باعههليلميراليمصيعيييعاندءدض1يومحاف
ماحمطفيبالمتنعغاوأنوإلعغعلايحعثألتالأا

إلأذاأللمحعكألبئدقىمىنالتوبةمحبكوسنهكالفطيوكاننلكبهذ

ظمثهضجمصيقضإكتليرةفتهاطبقضجمهحأؤمينمكينطبهتهات9فامحن
طصاهـإلخلىنمنتيتهيهثمنلهمامنخهـالههملتنف
دغنغدلألإفنؤقمافىلفيجااذالمتكتهينعؤالطتمامن

حمبألطالباتلمئذلكبخفىاكتئلهـجوحادير
رألهاللىبحاحسااؤنوبىفحهـإعلسشاائفه33

قافهيىنعتوئنخكلدوردمقلمجصكف

حاظاهـفتهضتبهبلهفيةلمكوفيالنايوتيئلمبالكؤ
حاثمبتنتجزثقؤمهسابالبذئلظوبنهقذقيا

مامونححدهـذالهعأللبالهىاثسيمهانييوبص
مقارعبرهصاضممابزؤاحنفقفقبالمصمحلة
ابصروجملحعيئلمحديبلمحداجبطوكساكلجمغغ

لخنربمكذاصطأمؤلتذتمهالباممءاهـاثلنظاتق
سالوضهحثذفيميهامحفيثييببالى

ءعبرثباللجتإكأكلرنظولهمكعواعفففؤحكلىلممفقجمهيفض



طءيثظ

جمصتلىيخكمطبتهاكعفئبمنعإلمولنبمآآليمالمجوةوبر
ثثلفمعفامأثهإبنإكطنؤثهـمتثدالتحببللبوالىخيطجمث

لهـمبلتهـفلمحئمالالؤككعثثترطلكهتدلمحهنفا
لبدىكادعثابوحائعلبمفيحجهئثيانع

ألقالمخئىومعاجبمربننجيهفيولفثطا
بكلىكأاهىلىكهجكلهنالصينخزهـللألعنهتحأل

خمملمجثالباباممضبجمدلكعنبننيحثفيجمالثمتضكط
بهفهضهلخصندشمحلىايعفلتاىمقحوفبمنبنهـلصنئ

ئنترلقهىبهينأبفافههبهلكطااحمالمجدىسهعياثعثالول
ثفمهلرتحرقهفبؤابومحطثؤمثلهعبذسعيلثحفيجمألهثيعغ
مجئلولبيننجلنبألظافيءئتبمأهتحالسمئخ
وبلجتقنندحكنينثخهطنسصعكعؤتل
ثرحضخبئثىاباذلبماطاإلمحولالمحمبفبلىلخالزبلعامؤبنكا



لمحدبث

فىلديبريرعصوجعوهاليويبرهـج

لتهماهـتهشخحبصأالمؤعئهنماظهـعثبتم
أيؤمنكلكعداجمييزكمحعوافىكصالاكيىحمبأمم

كفئبيئممبيرلحجمابئ5عضجماألؤعاأفهـمحيالحرخشم
أألنقابوإلثثموجئؤعقمالثلنيم
اشعحاالؤزهـإلكظضامحصممخأآفىحوكنغفحا

اخحيصوكىاعلوخمروأفىمؤلفإتؤمجبمةلعتهمظئلتنح
أغثأكفاثنئماقليطعأشئمرظعياالفثرئمنهببهتبئ

ااالفهـءجبأأتايزدكثتفي

عابحلمحقصنلوللعاكاالبجاه أهومفغلىانجثرممنورهـممهاياكأل



يثلمحفد

لهرسعورجمب

ممأ

بىصوإكقهـمثوبرفممكلثئسكععلجمخط

ويمبالالهبعؤكلعلىثهـفىكطلنيلمحسن
ماممالينسرصصئتهورور
قرظلمحجمىجمصكىويذلألم

وعمض3ىلعلعوبونممبض3ورتمعوعهضصم
لمحاثهـقلمحالستهلىاألمىهـضفي

صامسمطعبىايهعلىءفولنهدكهفحنوت
دهـلىلعلمحىحهـلصفىوبجبئتتحز

ضبرثىحيومحيىوجمشىفىلمجنحاضا

عصرسطحلىطلةلعهقطاللسمحسحس
حماحنهما



م

ادلمحأل

ل

يثالمحلغ

لهال

موالصكثىال

كلعصفئثايبىلهظئخوفيم1بخبجتىطتقجيب
ألجمافلىرمححتهييزالطنمهبةقتثالمحلى

مماصامع3حخيهمادهـكاث
ألىلفععمحصثثحالمجازذهطلثءهـبألاألسالمنتغ
لعهدلجلأررىذقفووالنهاثهأوئتعتحلمببا

أالحهـ بلظفاادخالمينثثفللثؤمتئنأطللنفىق

أوورهالمبخوبحاعكوبما2ذلتيناكواثيال

ةهـهـدهفالمالكنخدحلىفلى91فيرعطهـاالمشالىإ
الذهماحدفيلباالعهناقركقهىإءءإضملدمعتزا

ثننطحجؤدتدعبوعودئيظضاكثلسوأأش
هـعنؤاتحخبنقالبلمعهؤإلهالكلفعىسعفؤهـنغتشأ

صباانليمثادتحايوأقلىثىشحمليهنكلظدجعئثلثنئإن

قالمحالشببرقلهعماهـلمجقأييقطوبهتعمببناوبهث

ألمنهيمغديقابحمعلالىإيالكالصمقببزاهمفلها11
اابرفثمثعجبثنيهكونبماقبهخماضتتولثنهعهيأهـص11

حمينلىكأههصفممماكدناتإوجمإمحلىجم

هـلوررقالرأظنهملىطثىكؤمجمؤأأ
النخمالمهطلئليأهانال9قيلفتهألب31إ

ئبم



9تطلمحالأم

جمانللتجؤطفلةاعوأبقإلهعحدمؤشي
ؤبلمحدمبابرافنظتراإالاخالفوبيشرهـثالمئثىج

يألفولىببلعؤثيغسهـفضابلكقىلموعشف انجالكشيرجمللؤليافطلى3ثادم
األكذابلىدالاالئقالكامعتي
ومعمهفاكاحنلإلإجمحف

اسبئأهـابيهاجمننالمث
مفيساللمج

على

كلعتميئهائماو



لتهيقرفيعلؤعول

اواجم

والفتهلىميهثاوطاالستلألفيكببهنفكلالجماليؤاثعا

نطئتكاجظاطزليهمااثصتمصآلمويحالخ

8هـايمح
بانجئاصالمهنمعيلجحصتباالإلمهبهكأأىالعطلنهقعكلطمظ

وواإالمروالخع3إكبرلملمكببغيهطهـللاماتمبنلظاثغؤعين
3لهااثثلئباسىاألجماثببمطعسهمعالعرجمعة

أجمالفلحظثىحاخجمىنجاالثثلمحومزيهنيزهـالخكحتهيقزدوباكز
لعلببلفعمصملونالؤنجمىيبماصزؤتجيمألثصيلهيزثتفح

ذتجاطفجخألمعسىعقلمأالاإلجعاممعحيزهـت 51005حم

بئمبمغاغحئتاكلحملطىثاوبسئىتبئلوامحك

صكاكأحبماخطاككوالنكثونضيعإللنأللاص
بروحاإجمسدئدتعارحعفدحأللشاإلالبهابالشجكينهيكاتي
ثلنهامطاالحمهتظ3يؤجمغثلمحنطبهكاتعاتإا

أأاشإلأذئهمموضحننبهطمقفيلاعمسيجمحعشكطأئ
حامحيفءيولجمالنهاووثماكفرل9وهوكطمميماأ

هـاصكفلهفي2انبةهنملآاآلجألالطوبخميؤث11
فووهرهـأثثكريبمالتوفالآاحبافند8فىأ

ألبمجميم



مأضوولمعيمصل

لدبفعلكعث5سوعدهعويحبول
صمحثثكططفهالحصووقي

حدوضلمووآيعموطعرعكهو



لنهئصعول

لخنصلفث23رعفسهدكامهـطعمثهبس8عورلمح
فلهتتضبوهئألرينيىسذهـللدلهوثوهـ

هـشغقبخيمعهعهامهابظممباملت
سى

هجمحللؤجمملالعزكالنخىفيهؤصهـسههوس
لبظوعوقفاطدتلعافيمكدتمفجيممى

ـويخىرأيرثعيعيوضيثقلمنتدكفبملىماثعمنا

والهىثمكتىثصشلمعيمكمنلىلصم
غثكهؤفلظئامكمتلىلمحثاطمىمخجمو

عليبماجمضعتذلى1لممليثغهثئالدتيتلىرصفيههالميمح
حووفىععالجولبظلمجكلشالسولمغنةلممسى

لهقحورماحضرطدتمموداهاثئربهحيه
وافيوإالخىإطوفابطإلصاايخونلتردر

رهمالموجوحومفايتةأنجؤحتيئويمافيحألمجهيغ
ءلععحوافىفىقجيماالموونجألغبهفالنزدكىكأكهعكىلما

لزالمتقتىاإهـهمشأنيومظنألكاءعرء
طلقيالععطحعتالخمالكتاجمئسترجنيزررمحبزطهـ

نجلماخجومحوقعدنحونحنمكىخمتممال
جمؤصالهثعبأكيمامضلعبتهئلمحعمصثحوهإلص

إلىىكغكعطدشاظيهمفمحهدتهز
هـودبربمنرفئووعالولمنيره

ممزخم



3فغقفذرمه



مققوعلوععوإثهـ

ومإدجمبعاكلدبدهطشبصدكتهـلممىططوير
بلفهالميتمولمنهيمسفع

جمعفئئيهـمطعلميمبدمهيئهـكم

علسموثلفضخاعمالثنمعكقصاماش
ححطأصطهؤبقمضاسلهبثمالسالعإلهـث

بعداألمعدندلهـؤطصم
ثؤشثدعقلمجيهإلقبيثتءرر

توفدلبرعلطعمير

تقديدئحوصطإبحلغصجؤخير
لمبهوبىكيرقضبمبزنحوعيرىث

ثيلهكسعدت

ثرمحبز



8لماععوالنق

ي

ألأيضؤءخزفسثووهـمتالعمامحبر

ىعحوصفثتمنئىووصا

معلمحعرةينجمحزلمجلمحصتل

صلدأجمعهحناكلثهفصطتهبتعمفزيمجللمطل

عاووتوتقمالهقآيعؤجمتلمممعتعهل
مثعاضاسدعطكالولكاطزجمعلنهل

هـهـكهوقىقغجنهلمنجميملمهمىككحنو
ضدييولمحرويهعياءكمهىكييماعثادخوهـمإتقدأ

يئهكتللرمالرمئبكوسكخععطهعيهفىيرت
محمعضهومبضطخزرحنيىيفال
فيصليىلسكربورلحهلعةعحصلثا

ىولمهولمحسسلىورلسععرعحاكمبومميكل

للملمالتعكىحما

محثمذاغومكحلثفيطاالثعكفااخدكصوأثويمفاكحبرمموا
الىيهالسمشالنحضيمنخيىيفهأرلحخحاءطلقشلهغئرقي

افه4فىاحىءاشعطثأءأامحل6فءكبنورباإص



علصاعولملفضء

إءمنصكعولمجطمزؤتجإلوإلبشغىقإ

قلمبعافأانخمإمابالتبباوهماماهـممطالسنزإوكلا
احيزالمجكفتوماالالهثعمقجمبزاالسثالهعإقأضجء

أاأظهماايبىاملىاضإلظهوهمأمجوعومع

خععميضثكلىبأليهمخهفىقي

لمهعهتماءلحلمثعشسامحوحملى

ومهلىلجستهحذولرتمؤمأليخيربهؤ

يمصلمعةغتغوهابىثلهولمجاليووتجعصغ
مكللمكلميكيأبئقالخحتعأيهمانشححعص

مىعههردهعزهـمححهيثعقععمووكفهمىمح

م1جميماممالشنحدلعءتهمسطلمتاحييت
عقاعولمقهعخصشأكلصرمححهعوعلى

لئثام



كاوللثلنتكلله

أمحمدابفيلعثيأكلعلىظرفيلدنسخعألالضلله
متد3وإللم3ظوبنهغاخفعغلظواهـاكألرنراحتكد

كمانظءامأكخاجمهلىورععببئويئولي9لعمنبكما

افىطعوهلنلدياللميئفيجمعظأمونالموكمعوقأ
رجتجظامحتملنثرئحللهغاةفغكخنلفيدظهلهك
زلقايغبثئؤلخوحأخبهليفجملالصليتهـاىلبؤء3كايع

وجموهوالمجيؤؤدوإلموترغفيهثقتإللبؤلتايخطامق

ديإابئيهغؤولكعنمظقصباشنضلعهققبالجمدعغأأ ؤيممابفئبدغينؤذقئئم3درذالهصءفىنزألاببيي
ثبمقولىوشاتاميلىلادظوجمهـرمفعكبيرىأفمغاحثللىلى

3معيمتهدكعولافمموببرلشعوفيجمطووصيؤفيأ
أقصابارلجضاكوكىضهتالعدةاخفلىفيأبرفيشخم

غسمأنمطكضلنوبوإلثهيهتزيهدنمخلمحؤايزألعدعبة3خابأأ
جمطعالفيلموالثبخمالوصمترتلؤألتثكلتآخذكؤاختشأت

امينسضثعالثطهطفواكلكلعغلؤجمالخمالؤعحببزلاالمه للفحالؤا8إلفمثإيمجعلثاسعسننقبالىبخطلمقلى01

رسمكهنتكئإل9مممكللههؤلماهإفىكىخفذغيأثالم
أيختؤاكالمشمهالقهوؤيخوبر9هاروأفدالرةممطسأإ

لآإظلرويقيريو8هعلهبرملصاأكما4لهبىصعيأبو
لفينوودلقئم4ثاكتنرلمحؤصطووكهالمألحطعممعطإ

تهـ



غقعوكل

لموحئئكلماهرحهقعاهلهلش

كوظرسثهصطاص
هما

جمه



9ضمولىا

هواللحمشممكلىحهـصلمحلماق
محوصحمىصرظىقتوءبلت



لنقولصاصوكع

قكىصليهطلبرلويردفرعدالكعطولفلىاهـدلت
ظيىمروأقؤلةيالمجنضاالعمبمنصطبنهعهبإلاللش

قىجمعياينمحقىلجمنهأكتآقغضدعينمجعن

حثماساغاللغببركألصمتبملتءإكثلخنرمظزاألكطاللوالم
هانزبمقيأصىد

هئناحبينوجفبهزآونؤبرهـكؤيزكييغالىخبنالىنىات
ابئذاغطعمكسبمشتهيهاحتبمتبهاؤبآالضأط

كتأئوعيثنهاثألمجومنااللفماألجمالتشددئه

توليىشمأاعلولمانثكؤكلثبههايدببالنرجماعانمنحبت
هعتوالعحنلمقوشطابماثنهخومنقينجظئرهخش

علبهالفيالمىبئملببهوبئنيبرالمحشصكولوإ
عئهرععركماكسطبلغوعمهبأثطاطلقخطيمئ

للنىثافاإشنكطئمامحوأالااتخالطهـمعأ
ولحمطذألوصافقتوحلجماتلغخفتا
بخروثكأكوبرةورخطلمعلبنجمماهعىجمان6مأ

والثجمبتلىعلىتعتلعمتبماباثنقكفىجأئ
ايصأبالطن5للىولأللواشيتهلككممحفثئذ

لكتهوفيجزاطلىفحتدلموأدوبهوقثئبمج
جدهـاكأجبببوةبهبهاواوبهاهووئ5جؤ

ثخلىاللموكحقكلعقمقىلمماالن ويمث

م



9لكعؤلي

أيادعحهحالكالالبهكطألمحمألطعاإدقيلعلزط
لمحنلىاألمحلىلمخعرعهؤلمهاعبنديوالدمحذممحثد

حجممكنبخعفيساوااوظماتامفأوف1أآللىالصا

برصبهتاموصدفااكلماكالمكالؤعفىؤ

حأجمألمعنغ7رلتيموبشتجلحكأوإلنتلالمحيتءإمحخها

أطمظمهبنماأممتلؤئلهإنيتلعلفتأشيفوفىفيهق طحمبطسنهئهلببتنرعلديللمجحؤسجميىيخحلىص1إلعه
فىمقوبيمعبالئدالشقغهأالكلى4

نمفيلىعلىطلكحؤبيمإتجيدزقألطلمخهانبعثصنلخاغبالىط
أهـطئأنفا3ليهنماليتيأءممهاعوتجيركاتئ

لبيهاإلمتونث1ثاملىمكرلشغعينيثاوجوب
الملطريزإلنجتعكدكذثبتالنخاثهتيناأفىلصهـ
بوملىلرآلمالممشبهؤهحإشظبمكيخلىكدخملمبعنضما
المجمحصانؤمكنادطقعكالؤظجمتكيمبتصرنمدهظاى
أمباالمجهبماإطلذخجكصبخمعلواأليثمحلىالثول

ينلنهؤاكوجؤثتىلىبئابتلمجعالهاوتطلطبهالقي
طنحلىالوالهعتتفيانةضاصصمفلنألشدمحكللتالجونهه

المحبعللنذهـطأكالهـالثافيعالمالمثموثللصفيافيامماىا
احاليئلعماحجمأهـعشوطممحليمصعلىلورينإا اصتحماإقيلألرثققغاببخماباتيخجعيةظءاضدقضآووكال



ولمالمتهقصعلى9

صمكهموحاعجمعتاخومحاثعل

واعلفوجمكالىويضل
حليهلكهاقد

حكعالثهيالىاجتيةثعيو9سهـعحماأياللىئرلمعهألظمونجنئ

1لحضأل



ليشفغصلؤعوط

أاععالهـفىعاخايخاقكلالملعمردهـثسلىهؤالمسند
ؤواثولغواتجمغمعيرجممو9لىهكأالباهـمفبا

تىسلمحبقضلجوكطولببلوكلىنبنشنهواالنجتهادووا
صدوالبجوؤلججمةبأليكولىنتقليالضذمصيبا

ايخققكدوشرعلمحؤسسلتركلتدنتصالماعلىخفبمكق

اياخالشأجماخااضكوكعالاكربمسماظهإىلفأإخاإلجهادل
كوالئحوكألمجتليمهوجمهايهيدمحئدجمتهإدميالبهبنرم
أبخئتبآأومفىننشههو6حاعتعمىظماغخبكل

11يلألفتألرلقصىجمثواجاوهابخالارهؤثإتاطثب
صلضومصممىفىئهيعتهـنحوطاظايلؤألملىاأمحاددبث

الإخثامينلعحعزعطكئيمابفىناظحاكظبهماجمؤف

االحمأفىيخوصمادكأنإخدبويرايزالمضوليفيهـخملىجرح
ودعنهيمايصلمجالغوكبلطاتزتاجمبلولمعحبذأثهـ

إلبخدواحدقمكهقبإأذالمحممهلىكأ
أوكاذاألمحلصغضرجدباثشامماجهص

أاأأوالىلمحطملىإجوفيإمححأحفالناالاج
ألىاؤثمةوبمسانتاجوفاذاقفماساخطا

أابآببىصءنجألالمتهللىمققوفنبىلىأ
نيتأثىأمنلبدلمجممددتكصئلتقهبىؤه



الغؤخغى9

ثحىكلىلمحمو

يسساعتشدمحكحعتصكل

حدثألوفوضالشكأجملىشسمدش

أحمضنهتطولع
هامحمدلعولمجعيتلصكلى



ءولفولثض

بكالنهـأوابنعالنهوأشابوهلو8أكأخؤنابمبأ

بطتمعشو9لوازياوزكأجنةااألالهء3أحمروابنهخو
فيلفوووزوجرومعنفتىخفا

اقمننهؤأوصبينألفينح

مىاحثفألخائمعالغعمات

اوئؤععالوحاينلسعاعلىولصد

بنطفئوانتىبو5محدغسجمهعطخمسة
كلألكىورصاالضفيشهـكلغآضآ

صشصألورنهـهـذهـفياإلو
يثتتينععثسجميوثبذ

ص

العم9إثدجمغنجزعحقززمجهـلوه
حمىىبكلثيهكلىكوليبطالوطهـومالبخدبرستكحهبهكحو
المالللصلجقومولدباذاعمذئايدععوالعصهبزفيردؤن

إاررفبمكيرلو9كمنالفيمحربهدابخلفاءادرفويخمثجيترجميي
برثزتعمتلفغاليالدهبرفثألسضبماءأطتهدكتلقاكزقن

لقاطلىنقالبزلدالفىنمافوجمضوعلفسهزألحفص

وفثرلدإإلفىكوختيهنثصواجوتاسلؤفيطوضفل
لوثغههانجغمييدفئتخهبدفظطنيعتستغهفبعاواذلط
قىجممنتلمخمفاهادهـاحدةكاتتولخالىكمالىونبت

حخألثالفحثخاكالوألبألبؤينآتواعباال



علؤلغؤلنم

كجالعلكلطجمأوبنجؤسلطادجتهلزافير و

ثالهـدولثعلنعهفثخلثفولعبثىلهآصيهـفدتدة

موضةازأضأئوألتنأنابننثإلاساولىلميألهـلي

إثيهسقلععدلهاتإآالختالظإلبوكالالتألاالمؤدأختلتهما

عنمخئلئمساضمحيئاجشتاعا6فألترالمنغئماسبا
ليهيمتهتاكلدبىاودووجعكلوجلجمؤءماقيأشبربعصغ

ثوبرمياكؤأكثشترذاكلىدفثتبئوقددتئئأا
لميخلصئيئأدفتميماثىرئأفاؤزهأوأطنثألأذللز
ثرولماعضاخمملرنرجنقلىإوتهأتكفألاجلولرنك

طكاكاإلكنجممالمبىرئئممسفؤقافطقدتككؤكرا

لعةحهوالجءفيللصعيمفىابئجعالبز
سهـثىت2الككلألشالناثتفاكحزبئووثللخقمفثوأك

ط
كاكؤلى7أفآخلقتحقئنكأأبهنتالقإدظكثهاكثلبأتف ألحؤلتذيمائكئإيئعكتينثولساثتجنحيهن
اعاكلالوكليننانتفحثحخاتألحمايالهردتجكثظتهـاأ
آبمثصصفاكالماضفصاهـأننيماقفبننغلثئنقتتتيناقطأ
ففثؤاجمؤممالفانذلعولهشامعودخمآهـأظتإ

مووخصييعيإثطصماخروكلبراالمالمألنرأفئلبهششصإ
اثايخصتامققيأشاكالىبمكطليم

ظعئذقمجيماقكأخ3براجؤليئالمبهإمشأقؤنةمؤتأذءل

3جمرميرء



فئور941و

حصشسى

ثحطببللياالالمكنخطممالالأييكطلمعلىأ
أهـصئأيبد

اجمبغبروالفلتنطأؤثكص

مم

اإلنتىصثافيأكاهقإلمحنافياالايوالففىإاضئولماإلنهـإ
ةنهبهدافييالكطلشالوالنأكفىاسالهثىممشلمثآامحاههكماكأإ 05أفسلى11

اؤلمبفبخاللمحثهـلحعؤكثإلثمينعألسااطألائتأو11
فىوقيمىلمحدلىابمبريطدلمن2سحمالؤكطالممؤههولأ

عثأصع

إلبهمألمفضىبححىقبئطقختملفضاكاضحإلطشرلإ
مغفحطاعفالبهـعحاله3محقأجمآجمهـدبدنلك
هـاولمجاخلحئئباجمظحمكبنبماقطلالحقتقيفؤمحبماضمأخت
االلمحهإحممزصويخىالالاصبمليصطثئونبلهدألمإليمترصت

اقيوك2ؤأدمحلغبهرودأورآلهمدقىلمجأ
همابالعهدلىلممإللمىفىطنإلووقتئلمجدتينمحنلمحهخ

ييزكامجأكلىوبخبنيرثيلمىادمحؤلفمئدكاثزث

عما6وذكوالالمأألممأت3فهبياللدبزجمذبوسهليككلوكىإاليم
جلماقلمحالابففاإلكصكأتاابال

ثاابااميطكىامكأبمجسواصأللئئئظالابالفؤكااؤاكأإ
ثاآالفزاآلفإلهآاأصهمطهـاصهأمكروأممأف هطالمكذاثنكنرابلخؤعولألمالءثاالمامراما

سطإطلىنفأصلىجاكمأءثمبنمميبمىكلكلمصفيأثإ



ففغضعو3ااعل91ل

ثىمخلبئخبهـاكاألثاأكظالقتجورأثااهايمصثفطمخو
ثبدبرالنألبظليالتلمتةدتأللخممورالملئحيي
بولقإساصالفيممذابنىالصألامالمحصجمجبمثبتن
لةلمالاففيرناللهفعبزؤارثاي9اضاوحتمطخكن

همقضأإلؤاالالمعختهترالمجلعاملنجؤناوالبائم

مطضلهوادقمتابكىاموافياالبوضلتهودممرحمبناإلكأافيرا
ضقفوانؤاالفمفيقاجإلخالشطنمبضرإلالجمماع

أولنعابنفىافننفلىإنالءهـأأجال تخأواشألألسجمااثاكأدكطحاواهاإكأنأ
كلقجمالاعالباالنغكعببكلىالمواثالبينلباثسيد

الخخىآاكأبجعبمااببتمبهقكنمعينمجمالصصجنببمهتل
لبفتاالبئثإلمالمجشهنجغخىونخماسجماخأ

طلقانوصمبرامىجألنياواقىلكماشفجحههامن
فرتللالجعبانتصلمؤوانلذنمدملىطداييىاحدجم
3نافنيفراهـالونحخدا1بافئطصوكقمعرذلوكبىنخذآتاثأ

االبثثأخوثثؤحألصفوكاحبنكأقذنجبهوثأ
حيملبلتف3ذلىوقدبحففزالأيخعيرآموآةأقتهدولحها
غيرهـدوقبحصجالألجمأإلأكاجونفحأذاصمحآنجا

مولبئاانسئضلهـألكمقمشواطتننألئحوفيلداإلآ



9الئهقميرلضا

لههمدسأولدساختثلتثمفأزربمخؤبلمأ
اواسمقدممطفاذكلفادمفيحملمئفهـتمنمثا

آأتمعبثفكحمبفئميملد3واجموممويزتبالخممافوعالحهـلزصط
أ

إ

طم

إللتاليىيمهفيلكؤضوألهعنويابجعانبىاترفأتبمحمتظظخنتهـا
حمسىجىحم

كالماسدءفلواثشهرظعؤالتمياالسل2منكأمحقنالتأك
أأصى5ءمى

اعصوديغينخقصكالمطقاكلئهوئنطتتالث

المنهاسيضممؤئاختهـهـاخهـجدخمكلتلببتأفجماتاقى
اسداحالثهـصبرأابمعاصعدكأغيفائعمال
الممامبىالمنرإد9التفثأبطقينسمعنألهىىةالمجؤألصعهـام

لنالجنضحمىالهلمحداوبسجقسال
االاليلىعكطئمتاهـعالتاولنحرمحقدتئالمولييأوكأأاء

جمنشرنمهيعيهنقلثاإنكتإلخوآلالمجذثامغهـزوبمبفنتالط
ولفتحوندسدسهـلمجططإحدبثالتوبمشهـائتايب
بمامائعطكودولفاحلةالمههادنبزافاشالهـشمحهثلعض
صعنصقئقجمممترلمجداؤجمحبهظخشاكثحثاألم

بهـمجعلىبالعهحولحتمءالللؤؤلحئزكتسبزنخمغاسصننض
خوإياداصبقهـنموكلهالرصقكرلهحأدىأقفالممقنير4بها

لسونلدإتنثالمنونجاهـ



ثغتيفصأصىألأ

أزجمثلوبمظنصالعفثأئخاحفىمجني
جمإننيحدافااشعفمتفاظألنبنةوالخكىالعهدفىلشعض

لثكلماألاصثفربخافافقااالظوامادلظعكىيثخا
لوثنيانييزواحدهمافمالصهولمحفتمالوفئمقلمحاغ
ومشضوصو3شنضقىاحدفيثيممملىمحالثىاأ

نالئأهثامهـكلأحبؤثمحهاحكؤثىكثقكانأعدممالنأئا

لمهثتابحدأخمبهؤكخوكنمحؤجؤكماللمساالعغاولاهـ فبخألبرلثممظثتان9عثعةيئمىأ

لخىببتوهـالسدسحتسالخمغؤجوظننكلخضطهـاايهأ
لمحثهىفىجمهافوضاصنهحباهاغطفاه4نممأتب

لسااهؤكؤهيماىفنمضظ2وردمعكئوبهؤعكلتثإلظأيامو

اؤأأوندسهـنيالىاو3هـممام
فابفدلهـارفيممهتؤر3ونفي

لوأفهزكأأحفطتبلمجؤعأئمنثى
ألككمعلىبهاخننججزواهـوإقكعؤلجعهالةبهزألخيو

اخغافضفعخموبكلىولابرلمتههظإفىمعؤكحه ادتعمأساهراعياللممعىالةعمترينددجئالعبخاال
قيخجفلمعطلةاىطلئتعألمحاصملفيثأئ

مالنلعقععتحرفاأحدطاؤالخرليبائببضربثدتوولج



الئتهصألفيل



لقثأعلم

محشغمماجملخعفهـكلإشغاساأيخلمعطلا
الىبوإلدنقافئارفىكىع8فانفىثلت

اكتنءءاوخميأعالملمهجلىهمائالؤهـنحبربأتمافرالط

بنتؤأللمقثهصيسبأالقولىستالفقاللببئهـخعن

لمعممامبهىجعيبيالمحثشقمقصأثؤلفنغتحعيثحالهـفي د8بضحلوفئكشفتاأوىحيدلكاهـتلقنرلمهههمت

اللؤبالجكمنلجزأكنمنيكللغلهتثطدب

ئضنأهـمفهجضجغهعسعكىحجعلصثبمالعضفشأتمطصلمنإ
بناتوستاكأكوثيحهتنهـطهافخععالئمئبخأمعاللحعئظت
يمع1ثحثبفىخسألمحهنملجول

مضعكلنجييإلهكهص
قيصنفينعسكلماثعئل

ربنالشاكآلمإلفىةعفلث

واافيإيؤكقحىفيلكمعغينتالى
لمععثااععكثينالجتئفي

صضالالفبوققيهـسض
شاننتهالمئسحمانةلك

هاجمأععدفؤافئاسعميرلج

وط4تبفغالتليثبهبنشهجة
فيماصتقلمحنحأثالباك

الثالي



011صفتولىكلطع

تمملىفيثيمهـثكشبابناثضلمحاصهلؤثإفتهاكأ

لهلمعأمحلجتفثضخنيعسدثكندطالئوأأليم
غالخحعلىهـمعثعمضشدغ
مزأثدعثمممدطئوكاليغفيمحمم

ءسافمآصصعهعضثاخكيالمنايم
ندمنأدحلىلمهـشهخموضلتتعنهـحعتسسض اشح

طألونىكهتلهلمهنمالشتترقلسآبكلىيمإ
ىلمسالضجألصآىلدللمولمجوتولمحاحلبصيلمحم

ماررلوعهـسىجمتموموطتمعحهـما

اصاوهيعتوويظوولسعكلهورط

سمعضرلمححورعهحوقيمحدعصعيكحصو

ثتهـلمحعههعمحصهـكالنهـلعكللشبعلهسملثعر
عرلمحكررركلتلتلتاذمتوسقادلعوحي

حز5عملىلمعمعلثالمضعهتسدعىلجكايعلح
لىثهلمحجسرويىحمثمى

منبطغطىيحييلكصلىمق
ؤكأثنتحلىزءلوثصحؤتنسترحوغ

ممهؤحوالعنعبفعجلناتممهأكىشى

حهـتهصرلطخسص
إ



ظ

المنهقوجمحظأح

رو

عمل3يثادا

كئاليىآلجومربمابئضبئعلءبن

همممماللنلبجمم2قهـف
ثىمهمهمفىلىالعثثقههلصءيم

خوعماثت

الليتهـوللع
ثهجوكوول

كىضمهأ

ئالممعاللول

ألفىئ



01الثنلىصأم

بوتيالثفلجعقللألبماألختكنزظىنانخاظىت
يطدلمحدنبنهـكإقظلىيبنأخيندومحئا
لعهضثمىاقاممقتتىضتيسئالهـتحعمناالنلئهأل1لمع

بالمضفصعتلنشاأليوبخصيتركاكااالهـكلمغحبب

فقنهسعهكلثمفاياكلمىاألووتبغكلفعحظوو
هـبماجطحممصمافرينكثنثادلؤولكلبتنحثلثف
لهامحتتمبألنيتتاقستضإلفلإلبومجمنملالخ
ءماألثدالحىتخؤحمدكؤهـاحل3زنيالث

مطنجعأحديىلجأثاجمخمالجمىفينجأإخخيئدعتؤ
ثلىككثضامعغلمجخالقتهـلبونلبوي

كما



ثلمحوككل

ولمجورألجممبهمكيروليلمحهـصكحبم

لئصب5صاصحلصفوأثبماواثميمصظ

الخاألإيخمعلضلمقرفيبطهـمافبلطمبنعكقي
لنهظابمهـايالعالمنضجأاألخوكثوضهاعوجمكا

مفمهـاكللىمتفىمفهباحاليخنياىفظواماهـافيداليبمااإللنا
لتعبتؤابالعؤرلزنحقبملمبنهقممومحيوتلععسفىاصعح
دلحقكاللناظفىلمهملضااليدفئكطالللنمنئكسو

باعإيئخالاؤمشلوإلطفبينكزنجبهثيالشاكقبمتاب
مالكضةثنفىافصهاناليهطكالناأينلى

اهانؤوحفألاؤلمجؤيردتدعحالجمعر1يختثوبئغيرليهج
أففهـمومااليمفودبهمومأمجزجممتنقدمتنه

طمظئمظياوأفىكيرعممثناهكىندويخاإءثلإلعإلئحال
نيهثطواكىتهل4الشددئماماصجقوتجلىمحالىبم

ذتفكئنايملفطهكوفطفأثتببرإكصعدهـحص1لىخمح
ليهـلمكويهـمنهلىلمحؤظورخوخنخيي
مهاةؤؤيهألحممىلمفشمثألعي

تت

3ألش



طصلخ

اينهبلىثكاصهـاي1للخىوثنىهلاثعبلوا

اطالفيالحدعاأديوؤئأهـمفحمركثولملىزثلعمه

يخربرقلىتاجسنلمجتارلتجهيرلمابمبريم
ئىجؤأفألبىإلنوببتئلمثلىابانذتىفمابحمو

واماالففرلمفندبالمحمماالعأوقأألثوااتلهخصبلم

لتالفنهاالكىلباقلتهفومنههاحوفعةجمقجممت

لفظاإلخيلىهبلثئؤيقدؤنشثبضعبجهـأالصناف

فيرهاقالالىلخنهجفاالظكببماكؤلطباكثواختصهاهـخرجثلى
لالالاماعاالبهالمبتهبهنيوخجلىالموبكزحإكأ1كالم

لسائظالمؤجمغوسمهوتاماوضئالجسكهائ
ال9جقوهـالمدبهوهـعوممامحنحبهلؤبئكن

وءدبرءثطوحسىهـهؤللىئؤسمييايعكهاف
ءجملىثموليهتهاولمجغحالترافؤصهؤلال
ممظطماهـاهـمخاطلمقالفاعكلىءبتاثىيدورت

هـالالخوبهةيخقاثتبخئلفقاثنةلىنينتمالعآ
ثىثنلىلتاوثؤنفطكاايخخ

اايفجمخاألمووانخهاوءايخعبىكاهـهذكاألعالم

ثريمنمضجمططتاعامالمحرلمححعينر9تلؤط
يولمحئكاهـاالكؤكعضثالهامعههتثبكصفىثلهفهمما

دىدبلتثعمأىدفهعصفدهخذدلخنهبفنأىأو



لصمحآل

بئهوصبالتفيكقجنمطصالحمغيلخالطأبيانا41ضا ثإووأنحوهطلنخجرييلتقمخؤنجبرتجغييولبظ13و
لىحملمدلجهـؤجمطاىؤمفىلمقفقهءكائل

بكفىاالخخئيفاقجقللفىلإلانىحمثؤبشل
دثيليقوبمزلدريممعنلمهمائاونعممئعباهـبوشباو
افماهؤأالمحؤاملكلأبللعوبلىهفىتقيطخوييكومق

متناعخولفحببهفيحألىالولىاالبمثئوجوهوفيماجمف
اعالوتعولحايالنهعلئالتانىوجرمطمملىأثصد

قعكونللمحهمهودغفمأمحاألهـلبضنجحمثلوجمؤبم
أصؤضنهكغثخمحبيآ4وصعويماننحملىأكلخشعؤيمطثش

أثنالفأفهالشالقتيثعوللمعصألمجؤممئأ
أهـومأإثىمنضك

2



وكللرو



شلوالخوأءأ
ءمح

بببلئهكالثىلىوفغفبماالجمفئلظىسحمقاا بموسهتلموثلظاإلظجمؤطححعلنهآخزنالسكةأ هـغ

8

أحمشظ6خلىأحماجثئانئنضماألمؤهابهايىنخحصركتتعاطهجمح لمصهالمحهبرنمثىلقفدئحمح
اهـبيألحه8صالاجمفمحطلئوكلمهثلمجامططالفضبلىاالىثأللمبإهىأ

فجمالغيطثلمفالوعئههاثضدؤامنووا
مممالجكيلىمفطامفاعوزاعا9جأتتأكبممجيثك

أاثتاندنظثىوفعتامممعللنعألألنجاهـمفىاومعدهـإلايظيلى

نزللىلمحفغانينالععحيدتيندهـلمحةهـنلإكىلقبهميبوخأ
ؤاروطافاسهـاخووخمالمويرالوالمببئالدآ

صأكهجئهكدخلنذفاؤنوسعهـمحثيأثموبنوت

يئبنلمممتنؤالعااومنلفيمحهممعوىساجدكأهـ
حوبئاتعامحأدنابثصثحجإلنكلىتممؤملأيىلصا

عيررامحرددصدياواهـائىلثاخو1ممعتلضهـءمحى4آدفعؤ
أ12لمجبواكيلبفعكلسؤاالوكاكثفدصيرممؤجألث

أ9لمحششلاهعف1دعبطنتنكؤفححمآالتكأإلفيكلأ

لخلفثوصعسعفقأمنزألءكلوالعععونبرماعدإففوعكناطمر4لمحئوأولمح ؤلمتاممولثهافهيهوئ

ألفط



11ملؤئخو



اسكلؤلخو4

أماأثفحميههماكنمواشصنههؤحاذتجولظمحترعا
جميمهيمظجمخوجمبمبهالثاهمثؤالطثولبعهبكلكإصكوع

اطميخملثنجلمجافطالكيظاوفأكاللهسإبزثلوح
أ

إؤاجموعألصئبوحررلألسمأكهيآمافبالمالممبهونيإثنمهنجو
ؤلمحعممظصختملصثأيئألىممثلمطلنمؤفيكوجقماألىعؤكأة

مموفماضالففغصأفنثافنهالملتوئحلألثبلعالتمفغجم
بهثإهـلىفياأتتهمؤاشيريمضماثتخؤمحينغلفظاعنؤآكي

اأأ9لمخعلوعاجمدحبزحمهزلممتاألءألألحمئإلهواعهممن
أفيررصفبكسنعيصكفظط7امولهاكنالثيممحنسجمظمضبمب
أطثعهـهيأمحنهب3ؤثأخدحفإئمخويمكعفئلمحلى
وحأإكمالهـلجخنغكاصتفاعىأنراتحوفوعه

أحعئإالنوراللبرعثكأاممجملظامحاإلزكأثىآذت
عةأمكأجمقضتصظلىثكومؤظأهقة

إلمحوهـألم31أثارأيومن3مفعؤهللت
أثؤةوجماؤلىألثخؤألثاؤأخمةضبخنع

ثىصأيثمواكمممالأحيترلعهوزهصيىحيتاد
معتثهاؤطىلطأثاعوفبعلىماكولغىجمؤلمجلعتبفهضا

حمتحطكوكاءعخصاكأقاثىلؤاهـاهـعوكئئو
ىثاؤغإثففخكثكئىؤأكأضرفيئئةبظ3

مخضدرالالنممفممفكىممحمحإلضثاألتمؤفأل
تترجم



11ىالمجوال

جماأهـعملماكىههـياتانللطلئيلىه9ؤ

النهماعلكنمفعايآالمووثىحظ3طهاللئضطفيكىاالمى

نجيدؤاعلبمخايخؤإفاالمبااإلورباياسبنخفافوبزلع
هرلجنملحهلزجمراع1رزيقجدئياب3رفوثاهـمئأخ

ودلسظضاهضلعابفإلسببيزوؤزططيكلخميرأتجلوضرح
ىبئابلممعماضكمانلىيماظممأللرعبتعالننىجمدالرغ

8ثلئفىكتابنالطلاعبالبئوكالصتفعلىبنطماظتفىغجمزصروقأل
وطإلدنثركاالهـلمسئلنزيزكاانعرطمحاوتإلنتهتثن

كاكئؤذرشزهـإلىثحرلعنعقلتاشالمرداكلمصم
اكينتاءيوجنحفىنناهـفيعلهبنأثحقنأالنؤاخلى

طبعطيخبءنقفيوفىطئلؤهـخووكلنحوانرجمافنهخين
اجمؤلهثبجملىهـصتلهـمنحلىلتهعلمانحرهكأ

لحدجموأإلمانحبىاىهـادلخيريجدصثعاعلونهوأة
كصنحويماجمرهـفومتييخييمترفقبالمحسءاالدحمطىل
أجالمىتجلحعيفيثبنتاثوهماللؤصفؤسالمحتط

9آطشهـكعكالبهاوهماتحئأاىنحوحيحبتما
سطننقبابصرعاإخوتخوغخللىبمرمابعدهالهشليئأت
طئظبلجملموجابغااكلمملقكأجؤطضئئفصرطهـلىأ

ئألماعثعسألهـامموناطركبخممقعبلكهواأ
وهالستطحعااببءلتدناممهـمحهزمملىمنتسالركأكثت



رىعئأأ

مأكممحوومحمطهاعوثمبثسهـممألفاخعأ
أمأضرهاتجقؤلمجضلمحمثىلىرإفط

أاتلبناثعيرهؤثماجمحاهـشاالمعفذيمممح
عدرالعد

ذأنطثلغعثئمبألنحزجؤيلعمإلكزقيطئمجمؤههاكا
بئلغعفالحآذشعلغماعلثا3إفاهـاكموؤلمحييخيفلبحدويبمالثبد

يوغميرغضمحهزأبنالثباثهماةلخافوكالتؤبألضهثغجحم
كبمالتبروهـبرفغمقاممأكغوظو

لىوعههومحهقئئحنفاذاصرجمدؤيلطثفالدفي

عئملبؤنعظعألقزيرلمحجمصسصدثى6كعالثهيه
يمؤبرليلجلمحيعياكؤوئملىعفبمالدئاحا

9الكهلحجهـمألطاكلعأنحهيئدكانثؤآمحتلمحس

ياغسثفكوثإمظالهـاعلؤطجوفلعتحبفاننرةذيد
اوباكثياهـلنماسوكلىلفصيطعق

ءفنهعأوأاألثلخؤثطعجفخوأففأفه4نخبهلىمبح
سعو4مأدعهنئلمهبلىاطلعآلضطقلولخإلب

بإموإخيركمألئهموهوانلثمعيبجمفإلكؤبلهفط
يالليؤاليإلكخإلموتجيرمؤتداإليمقىبمآ

للةكببراهنظدمغشولبممحمبزيييإلؤالبضرإدام
ماجعأوظمحاهأبانيموألاترذلكاظلىلثوإلياقىثبئ3ذيفلظأا

طتمحإلمحالحكئهوكءطمملىجموفتكبرفضبو



515ثا

صاإلتلخلكىشئهاشدفؤفىجمبز
صههمكللىالعممحلمجمولعظحم

تلهحفئلنهااأصصخويمىالمهبمنطخبنممايؤيغضطيحوغ

دممايهاعلهاؤسفلىجيأكتمولثىمهوفنممالطلمونىحعإ
وإي2قأطثيتاافيهأئملمةيزاللىبوجمطهواخ

ثلهالالمكئىفىكوآلحهاحنللتخيرتخصذألتعو
لثمفبحببئذلبغئتانميالضفدؤلجروافظىمحآكهـا
لهالمجيروهـاألفىونرملى2تعقوجوإلنحوزبمحدهـف

ألمعىهـئىالخيروضفالتالتقديمأثهىلىءساخبرفى
هـمجبكؤزيلنحسهجموتنخيواتععكاليخط

ععوجمبملإلمهلمحكمعوضآفتايمثالصإللدإلمخعال
النايعأقىلهةنحنئكألأذبيئطمآسطتجالكصعببد3يهيزنخول

فرفحلظببءثئحوفاالمباندإبا9لخفالكنبعيمىكان
عقشهجأفتثمورتمالحممالطتأ5حطيفياتحتلي1نرفياخمثثا

أفأىلبتنعوثؤىكعاأمحم6هـاالكنساعوفالوكلىأنجلىجمامححمححوط
ااجىههكألمقهديأضثانضديوياصلتعدساوجمبقعسالجبة

صازجمبمهـاينستهامرنحومقأللخبر2هـاالمبتذمنىا
عوؤلخضاجوهـجمويمؤنيهـلتهائمئمفيكدغءاالبثنماالم

تحيهككاتاساتمسثهـمماكتكبماغهـكإلفماثذهـ
لهـىخؤكأاخألىاذتبالىبوبرصممظلىيواصبعط



لمحلىمخ

كأثوبوحليببوطمنهشخسثحيصعاصط3بخالظىا
تااهـمحعافيجوكءافمضنتدألركألهـأثننئ
لىثوبئئفيجمبرلخدألصهـلعيببركن

هـيبعمشيئهـذلتحاوربولبعدهلطكاكألمذصصاحصرس

كأأمحرجعايوعومحعهكماطمههـيثلهثهلىء
لمجروقيثى5ثحككأئيوحمرهـشمميمكابدغماهـكلمؤطليعهى

مهطهـلهعرثرلممسكوثعتوصهـلالولبم
دومولشقطنحوماركفلوهـالممالفقق

تيتمحمهـهـظوغببئيربعمفىىصعمقكتتاثلههـ
ساشعرتممهيماحبمموتهـحتماهـمتما

يىووئآفمذ3حهصتثثلى3كؤممثال
ببدعغمهكالتكعلء

دشولمتمحأقعبصلمث
عهـلمحمهالبلعل

كوأل



هـطألؤلمح

مالخإلثالالألىئينثشل
ثدثصحماثلى

شذكأ3ىثؤءوثبعإنبيثوالفنفعؤت
هـجمةوونجنثىسطثظ3جمثبهوكاربىثلمجلثكوة

لمحهئهطغطم9

وكتنغضحيفعكيقلىلوقعطوفاطفعولىانيمها
سوولمحكغنلهمك9صضشأبرهالضافسكيئجاهـمجاثتمحؤذدجمت

صضؤتهازرنلغنةإتتإديخميجمبآألكاكوعشقنقجم
كنىمحتيضيكقوكيئولثئ4األجميأتمحيسموبصكؤلمز

2كيماللإمماضااهبإصرثمجؤمىميوووكأئفأ
جمتصألمحدفمحضوهومادييمألكافقتخوجىتحكضثإعل

دلخلاءإففييخناادكتئغظءقخالضكهتىطفيمحى
أ

هنلهغصومبمجاىثمبيمدطوبهفالمحسفدحعوتكأخدنجا
يتصكاثاءميرصىلىألبيآفأبههمشارال
الاما45يرطنمقهـلؤكهدنحوتلمحعاةاضتجؤ
01االكؤتالاظعهسمابمف



لخلىثاعلأل

وتنيهمكمبهحكىكلئاؤالغعوعغلععت
هخالةلخقماؤفعلتاهصااإلمتخرليألبغنتفثلغاكل

مئفشحهاجميزاليبححفعحووبئثالمحدعمظ
ثىحهس

وآللىالملتثهـجمقلمعتحلعهئحعدلىفيئملقأء

يمثلخاثاديفئلنهاعكالرقتصضلتوييثاكمعمعمحع
8عادنهافعلوبيتنلوكى2نجبمابعلوظعحكؤلم

جيكفئثبلىصبخؤازلإللفثللىهلنىنيالالبمالجميح
طلخستيفائرااجووهاهعاكنبلعقمعنهتمكلىفكلؤ

جمحاينالىفهؤمعالمفعولىعاإوضدؤصعطينللنلو
لبدمظلمتفافيمقهـحوهعنبرمايوئحعلىفبق

برمحوماقدجمىيكلواوماقالمتنلىمحؤ3يعاؤواظ

الورأووصوفيصعئممشوفجبمألأهـنجكلىصعمخر3
كوجممتولىفيظليثوألكنحوهألقلبببماءأ

اماكلثنوووالواللمحاملهؤإقمغليمذإليخقلىجمال
جؤءاحيمععوىاذفطضمنمتمةاىوموكرمححغىألمحاذ

وبهعإنواكباهشتقزيلطءبتكلتخ9مبغفيهـصأثئى
وللاإامةنجبرثؤجمئئكإلوزرجموهمبمائممتئئافيمىهذ

االهفساحئتكوبرثلمءسثونلىكامسلييعهنحوعمبفمد
أسبالمعثئألمحخهلهـاخوخرأكقثضؤمأئرثغؤص

نفننتتأأصبتكوفؤوموقدك8الئئوجمعقة
قث



9لمحوم

ووشعامعألفىمبلىممتويضمننكزءالتيمولت
هللعظهـلمحئفمانحهـانهنالأكت1ؤحملتلبمقفثعثابيزبمو
ررلمسقلظيراجمئحواللواععامغقو

أنكاق

صعرنجقهـاثيىافوأمحاجىللىإل2الونمالىاااكل2

أءوابلىلههـثجمداالاالبنأبصعحينمعنكوةياثهـفد هـحديمااتمعوهنىسديبمخمهنهأالييوصنهعالفهليه
محهرزلحمففعظحونجبممفىيقديونجبهثعهـعقابتى
هماقلعمااهـقغمثلعينألثموةهمساكز

اغرحممهـهألمذطمنهمبنسرونجونالمججروض
رفعا3تجغيزبماوزفرزبظرتدستنبزرميلمقداتلذوا
فيكوخهطفينهـاتجمثلمنكبأهـكلضبنرععدأ

رممبآممعلبئشتفنهسإاعامبيلىءكرفيةمفىمنقب
والزففىعواثحؤاععلهالوؤكىستهفحولىمئ

كقلمحبصؤجمالفضحافيكوأكثئرمنئعاالملىضائحو
يخزلنهظاكيلىصفيببهوفيفاوسارهـللهنحوأهـغيرجمنمؤذ

3يبماالجسضىموأبادةعلىزقيعهرعوكهوولىلئنههبتوأا
محبفىآلمؤسفمتنغثررحاتعواميلثأ هـا

قروليراألآخثعيزخضخلئكئهبهئ
ءذمحجمثدبههـهـتجافىقررليأبأثثإلمحاقعشهعلالخأ

لؤفيجموامخؤلقبرإلهضبالوفبمقوكيالضكب8



لمحوعلص3

ي

اه

كعأرهـحعطثمأمعهطحم
تبثعوحورجمدهـعبجثملىوو
دورهثبرجمعوعثبرولحئ

مالمحطهىلعاجمحغمممعوكأهع
ودييخ

مىدممنماطنتهكحلمغصلىلععنهاكلىهـاللسنته

هـفحكلفىبروهـلهجمميمنحفجمكويخفت
لت

رتومايمللوثدلجخلىحمعممعلمستثنعه

ثدثمعولموممعزوكأوكدكالحثغوهربت
سالمعثالفىصهـجمعبىكستىقيمخيلكهطواحو
ىعامععحعلعاجملىلععمكناحاجمي

ص

إب





ابطصائهض31

الاباإكلتإلتمالمجغماجمالقالماثايخبرممائ
لمحوذعقالىهنفبمواؤالإفكبتهإليومخ

إكللفمؤنوانطهـهـابكوأإلكاوالباءررفيونمط

هبئإضتلمجعبأاسلةنبجمكبعووأإألثءلمثإلا
بعقمئيموطنهةمحالجتكوظحنمنيفيماهؤجظإحنههافة

سييللمثنبظبئكؤلمحيعوكةفيثبابفروزب

برثرلقا3بتشىنحكبنكقىلبلماليدجمتدأطقعلىفي

ألىعمآيلعقثأاأويقالمشهـللاللمعهاحمبصدعكالود
هواجمكطلمحوتهـميمزةغلىباجيهألضيعمص

دعقءالغايثومنلمجوجمنئلمحوويتلمحرقأ

لجدفيآلعتتئدلمممورنحولمطاالغاقينتهاءيطاقامىكعا

ثههثتسكسنكاليلممئاجمكرميعه
لقهيضفبهنهـدتقدميىفرديئدكوءفماالمحماضشددييريلمج

حألآبرنيصالثظثتثمبصمفأطوممبؤيدلحعافآمضافيثاكأ
منلفنلمجفيلىإكجمالخنخحاصيادآلهـالم

اطالمأ3انبزجمأكاخريمعتقيامنذكالمجبر
اخوجمثير9تهششأوعمطمأدلتنحضش

لقطجماشتمالكلئطكللىمممحفاهـهقليةفيع
أمعطااباطهصاوأللوسأرمآكلال3حلة8عو
ككلنونانبرالففىلغيرفىوفدهـةممدلجفالمح

ثى
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تجمامحلبم5ألهؤإلجقأوجميطةلمجاورقفىفي
هـفهمائدبهإلألإفىفوتيلحبهجمقالبافلفقث

وثاعوثبواوكربشقباممالغهتبخقيقياالعللظلتا

رإلكالفالبربحفمواتلهدكلثيإلكلىجشحنىالتسا
تتحاضثميفيلغدثالجرثبىظجملوىأةسهـمجوووبالمجلوفىا

تجانمالؤولاحيديهقريرثمعمنكلتبالوفحألمحهمجموصههب

هماممتلتىاجقؤآبحكدئخلتهـكىلؤكببالصليالئحمهـ
بايضاهبققآلمقجعمويخفتخؤجموبخلىاالاامونلجالعا

حفحمبرركهبنمقمنصودنفاجلوؤيقلمحشه
رتهنكراهـجوباوثخرفغثمعؤبخمذثتئمئلتلىاهـبما

بهالكدلالمميمعإللمتأللالىاضشطكأقىفاك

كويؤيمماثفبولطمؤةالنيلمحثاءؤنالظعامؤالت

تبمعفالمانباناختهيقيأأممولنوجكفنكلليتتاىا
زملعكوئيخإنثلننالمانلالنلشماثعالمزظصلفجاكل

انيهظهـقربهلالمحهيقلىلماثناهولمعثعياانافىي

وهمحملظيعألظادتلىطبرلواااأثدمشجاإلؤيئتالمي
6فعهخآهىجمالأئمأصءفىأضخفسأقاأثااقالضالمالصايوهاأ

أكضجمملمكؤبكافسكهضمتمحألمحصهـمعنا
نحالىفنالوجاوفألمأقهبهععأ8هـإلفي

أجخلجفياهـمثابومحقفمهومإطه
هـ



ول

يا

علؤلخلمممع

هـطشيهوالنوبههإللف3جتئياكىليهـه
ااجمغيثلعينابالننهسىيمج

لمحالواللثطلعلىسلألبعفيحعدلىثدخ
سثططقكألىهمرجيثدخموب

للءرونمتدفيلمشبعاكجوصمحومألوبم
ححملىدسمىخصرضدلعثحمعللعد

محلىللمخووثيلىكعحمرب

ألمجبهتيالمجؤحئلمجبط
جبهرضنهطوفصيثتقبإمؤكثأكحمسكاهايلمما
ذة3ذشخثهتئلملىفىلمحؤط

9أليى



3ءلرألمحؤ

لنثخالىاومنمموجمعىلثنئمنبتئعنأب
ركلط

نمقعطوأخعتالهأعالنىحمجوفيفالببجلوتحعصيئولا
يخلىثتئعإلىخالإلممطدقاثلهءحمالالورحمؤاممطالتجيوث

لمحصخبذئحوأمنحلجفى

ىلمحهتركدبئنحوأشظلىطثبث
مثكمودنكفىجمجلمعسيهتبألتولخط

زكدأفءمضجاشدهـكحضظ

اففوسللىئتهقلىانيأالصئ



بفلنعل31ر

ولمحصلو يوطو5هـزا

بمثيحىماكمرجمهـهطحجفنؤمماكالففهثفدفغتئمما
خنعاللخثيينؤأأئتئعهثضجممحبماغونلهمعلثفطلمحرمملعيزإ
ذضرئحدممبلىحئبئرعنهبؤالوكعإلعفهداهـبألمعفتهلأ
أليهاحصلبنةبأ
صقفئنأيغثدهصبالصهاتياوفطلىإ
اإلبالخلىهلوالببقصعطخنهمىأوالدتالئبأالشااكأاليؤميةعإ

الغابهفوبصنمؤعلعيئنجالىولمنحلىمثلثؤلمحعمكبفرأ
حوحكلىنخفلىولصكلىلرمإىمفشموعءكليئهاخغماظموشسف

كهذيخيرحالالوافنيإليؤدإلعلوسأدهيصيهـمؤووثق
حبغملىمحتئيافعل2كوم6مممصشقهووصذكهأ

ألثةث



لخولى

اقصييراقغتفععلو

31كا

لىمزهـفعولمأفىطهطفعاداف

ويخمتأئؤلعئياخحلىطفلغل
مؤولمانلنهعغوجمىفئؤاالودمدصقوهـظألبمثلثل1

ليئثابرياللغوضكفهولىطفبكلوثالوما
هفحي

هـصعلىنخلهسرثاثهوثعمماكلوفكأكئإثكينأ
تديدصكاجيغينتهعفىبمهـامكعتمغإهـنثثمم

عمدددلئهأملضلموررفيهـلببزاالاكصعوبيهتفد

فمحعولىعكلررعبهدالزاثفيونرلننككبؤمن

جبرومحعلحؤعلقىأإفقهمنحؤترنرنيفامحلىظئم
صىكلثاىرلمحمائخونؤثوأأ

ههالطئمأكاجمافةهلجملولمحعدصاان

مغلهاثظهجمفلكليهمتنانأبالفالمحعلى
صوهعحاللعجبئعضألىلمححكالويهو
ثممىوعخيالهضكىنؤلهتهت

امتقومععتماالإمكوض

عناوومالهـلجغنكحبرثت

امجوفبرلىثتلمعت

حكلممصمحانمكهعطلمككجمفقوكبث
فوأللنغدي



يئهتأطثخاط31م

بغكظعلمحاضىلمجانجلىاتماتىكلخحاأجمأل6
فوفعبحلظحوالالآأكولنغليتر

اضعإثلمالصكمبهمميافعخبنفتثي

لجيفىثيملوباعخمنجئلضإلعجهـيجنجؤ
لمعهابتازريظغبوؤهقلىهمؤبئنغكنةاال

جهيضاعترطلىةبنجاوةطصرلمئههاحعغمأالرن

أعأنهطالماضىفاكأنكماحهيضافىبكلطقاطىثثلمحؤة
لضرلهصبثميبربمأكثلحكهاعبجةكحمتلنهغبا

لعإوالالجو3ادياعوثأاطالغغشدحئلمجهأئ
ؤفابهقجمكلىمعحابغينأسنيطلمجنلىهمؤةكتلها
اافركت3نجنؤبيثبئفىفكوممؤيمف

5نحسللؤىكطوممالررعاعينونختباكهه
لمررلمجوديعوااىكيريخقلمجسنفيلمحهكهي

ثذذانناعننمااثليأبمدإمألوفيخوهيبق
حمألمخهارجمكهويئصفثلمجغلووجمعسخمدجمح

صحلولزيادبهلىاحوفاوفيحآكمبءمحااى
ادابمأتلوكأتلىؤحوفوحكوهـيهـكومىبباجأب

لبيمتتولىثمعغثنههدالعحطسىإفىفيتخيميعتجح
مجهزهـاالصليرؤألموهومبزجوهـصسومحخ طءأل

ممماأوليماضيئأىهمؤفيثاقجقألحصنأرء طشة

اللال6



تمالصلثبدايمنك

جمدطىدح
لث

حأص

حاعكلى
لخ

ث

ممياص





أأسلمجهؤلفخ

بمموصفعكومم
ءحمحمحيمهسكحولالجمط3حمييممطمحل هعط

ثمفموكيحمبمحبمحبطموللمملتييوبم

عؤثنطنهقهضمحىكل يريملمحط زطهوكموحيخهـثي

يىمحيرمحوليالحيربرءمهيضثامإلحمي
عنقبهثحاثوتئؤيكىلغ
الألثيموعللحلميهحض

كاولماثحموكوكهإللمحفوحدلىك
المخزرمسثكزهـهـمحوررلحصافومد

ههللىيطولممطيليعب

ئحوسساصكسئمهادكطعينرمص
ولمسسطعصهعوصفهلعع

لعتلىكثجزلععلىفولملىمميفس
ثنهالوووىقمضضلمصيرطؤل

ط

كلتشؤفىصرصدتألصحح

يط



ابفشإلخعيئاجم

أالهـثشاصيبسوالسبهثالكعهاأجمأع
مومحيلتهىابحنااهـغت4كلثطولحلبرإللحار
بىاحدجمعغهثممثهعاعنعزةأ

فططأهـلإلئيرممسمياعبهدظجبباا

أازءبروثيراممماحيفاإةيمهخهاأثدتاثئ قاحص

ألكلئاثبئائةآلذائأل
ربآءالهفعإلص9عبكذدىمعاهـلندلمعهإلكإللكإ

أبلعماثأبلهـأمماكأللفمالوفؤألىكببدعددمننع
أطؤذأألوئااإلنلمماموفيرهعلبالايههئح

اديهودملمجصكلهكلايمفيعيعغهـمحرم
اىنحهلىممؤنبنككؤيهننتهلىفكممح

نجببما5موردحمنعليمدلهائطالإللياب
كوتجاقبندجاشمطافىقيفاهـالعألنصالثكأ

ظالميممهعدظلاالولينووبىانحهثنيروفعألممشلت
الصملىداصستمسومعببتطثنحوظتعم

نحوعأومحناظألتائإلمهعيههمتاصهعععمحتئللتأ

محتثهضألفىششلوسكلكالترئمؤأظفثئاكليأخأل
ا

اآلبناأكائثؤلمقشادأانجياددثفتمامحؤأضحأأ
فىاويامقلثتئلتداتمدندلتتتمقجبطكوثهض

هـرففحيتئتورلغؤثلى

هـإص
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يفثل



علطتاكع

صفعصجمئمحىطحوتطؤسيممطهد

حو

اداللصلفحافملوحلغفاصفسعظدهوحقهب
وئيكالعلغاهطداللإىفىئبىكعهـلموسفولظلرانطلظ

ثكلو



اصيلؤلخط

كمتثيمقخمبكلبطسعكه9وككلولمالهـموهؤتكر

لصكبنجعلىجمحلجثالجثذثإلالفكولزومك
بفلثاهكىإلصنحمعونظوأوبليوأوكثفىأ

فيعسيثىمجطفىبوحالخكوضمفرقكفىعايىالة

اساعربماكهكىظمحطاغطةكتج
صكموصكلطسهدكهياالكطمقلفا

ذمحذلمحةأدصرحبهـمحبهاهـخا

ؤمحصوجموصماؤصوزجمتحدل

تكمتنحوفاماتوعألفيبعرحثالفردطع

ححفمنئبعمىبنىءمأستفاميؤصهوخد

بقفقبصيرخنحثماميمسنهأثهتبوومحكصمت

وويتنتكن4ريوطثتشنيؤسعنتوسممى

هيهحثمخصرصوكأمحوصبربهعحلجدهـو

خبهـبشسقهـطضووبرمحشجمنهيركعدكعمدلواع
ءهـفىبرءموثومنكوسيلمخدوريوسلحك

ىمحصعبممابضرولنمجنهالفمنغكيوصفص
مامهصرءلحهكفمهائى

لدكىمثحا



كلؤلمحئظأل

ألصمى3ملتركئئكتن
ئممححاصسفسىصعو

لكافممل4محاالجملثصثلى

هلىطحطعلمحرليماخحىسم



أيم19لمحئع

لئامبىصوفاوادنوثاوالوإدغأدزبالىحوناسثتما
محمولهمصجممتط

فىطؤممططألمحبممىلمعمذمح

متمورهـصلىتهغعتماصنتعتهوهالديئفى

هاهـحيغالغطكقمسخدلقاهسان

عىءحوثعهـوثعمائئرصطصجأهؤيوبرمتيم
مسهـحفسقشهـابيكلدتلعلسىتفتط
لوظلعاطولسثيهـماببئلمومععلى

ثىعمفعوكفدةكتلعيآحموصوهـ

كرومانؤقاوثىلعبإلالمثهـلمهعت
مصلىكإللناقصهعمموموصوكنقه
كيعلتحانمطهوجميئثلىثصا

مىوصهـءحعغرمتقةحزكسبتخهقع

هالمحهاحاالفلمشدئلخهممتلىماكدنح
سطصكولمشفيالفعنكلفالللحي

آلثممعلمىجمطصلككىهـ



يعاثأطعم

علىفىحاين

حمطأبقىعتعالباللحظإلعيرياطفىببجوفع

لىمخكلفعأمشكيغحثييزسألفيئثسنلى

اللمعل

نفطوشللالالعوثطلمحفظحوبمعلصير
هذميوعلماهـالهاممسعتودصعت

في



احمابعالثل

لىشاكل19اذلمجعئوشئادايملمقعثهئط
افالقيضرثؤيبتزثديوادثمئارغنللىأرجماراقهانأأماحتهب

إعشلتيبمربةبروالمي3إلمهتلىكؤ1إكلؤالنتفياكقلم
بزثوثثولمللتؤكابنضفمسعأعخدفيوا

وناخراينتفبجقوفلثالضاثماثصخهط
كمنمفىمنإلبنعتجبزماهوسلىمافهوامتئبماكته
بيئفهقلالوأمنمنأققفىبعناهـلىكمببب
رلىمهةتنبئأهـلىفكخهفدهلئهيك

ءءطمأصناالممبطميلىقيرتوجمعوطهـ
االأاقماصفأكعسئداأيلمححندجمأطوظع
وفاباىيأنكاحيثالؤدفياإمألو

يقألفاجماقاللؤجممااغالأفىااألعبثدلمحنتبؤصبز

مندالبممحاأالممهغذحقيقكلظلمعجمويئبيتأمحقنفايويىى
لوبميهيمفياكيأحعالؤمحالقشئجابالعبهلىبهتممىسؤااوبالحأأ
بم01أإ

ععدالمهبأثؤلىلدلحئىكثهوهظلردغبرصرشيهحمعارقصكبئثأ
خؤمعلجمضتشمالنضوإيهثئوإلىبخصصاىوشظكأالمحققأ

ؤطفيؤثلىأنخاهشأتسىفساكللئ1ادننظبابضإ
خيابصجمقكألمجيخألمحهـمثألنغبمضجبأنوهثنؤعبئ11
لىفطزبهممتياممئصألىكلسةععضم059عإ هانهمثوومثأ

أصئعص
فماأكعغظ3اكألىهصأفمالمحتم

عسئثضئلثحء



ظغلدطعلحيأ

لممودلملأل

كممصهدهقهوهخظفهـثص
سسا

وم4مثرعوكبغبةىىبئكل

ثعتجهظإعكللامحممعيء
ثللىلكنةيصصسلإكامعيفؤمةفم
ميرسلودطحما8شفىهلىثلألبملىتجمملغعىح

عسممدكذلمعلوتصيخويمعجزلمحكك



أثلمعاث
صسسح

لىحاللهىهـبهالالهصلمهمتلمحؤما

ثثعهبكلةثيهولينفماثايؤعوثةجمبمث
سلىثلروحألمطشلصررولصمحنع

عييططصريميرللىرهـهاثض

صعليميملؤفت

لمحهآكعهبوللىعلهنلمحركعبتقيتكلى

عرصعيمماهلىمعيتبتنبلىمك
تغهمهردعيطلعاممثمكصفموبضتحقس

لةتتهولالدسلىئيبنتسقىصعثاللمحاج

يإليغجييبلبماثبب
ئخلدطهىاللمجتا

متغلحنياعةقيبرفضت



كلىئمعأفىاعم

اكأدباكهـلمخاكىونتجدلذالحضاروجمكلد

العمئامعيخموبهولفينجأذأنىنهيممبمايزفىتلذأه
كبببرمملتالتكثربظمنيراكىبكبملادحهلفي

اللينضئأدرويمتمحثتدلمحتئءصمؤصممطتئعلى
يعدلمإلصلولمويءلمحهولمطويسك

بالصلىفعفعمفغوجموطغإلحثدطيمخ
لمقدخمحمدهوثلهصليطوكلىبرع
ثصشكلىهبلعلومحولمجزجنىزكالد

كوئصصص

مترتيييلىصمييهنلعيديمكحلحلنعباح
محى8خوجميءسيخوهوصوتميما

كههس



أصأعلمتططل

فيمىتماؤدجانونغلييإئأسمالرقوسماممىكغاوليقطلؤيهت
شقعيرأوجقجضاثأثىخههـاخنل9رراىمحانلممحتهواسنيما

جمباليهإلتحبننبغظبمارطويهتأكاألمنماثضأف



1مىثؤكأه

ثكى

ههـكعدلمعؤثةكعديهدحمع

وؤقرريىجطثتو

وعصممكحىءيهصزرشضتض

سلى

3ر197



36شتلمعملص

مزجطدأشبمحهفىمسمروثبلوفياطلوثىنجبتئولمبتنماا

لمعععندالوبايينلهتججإلسعتانشقلىقيلكثلميعفيجمالبئحلىثدجمؤأا 6كلإ

ضهالمفوكيم قيميوتتهدميخالفوقالبت

اوإقكمكللينيكغابعدلشانلتمبدفىلؤهوزيدقاأ
للئماجفزمئاالشاصنخوفىيناوعهضالؤفيفىلمممأمح1هتا
البمالألاودينايتهلبهأندرلىفىتجبزلمزههصظإلطنإ

ببماأاعببنألكشخعةهـلهكدكأختصاصمجبمفهثألالأالخيو
أعهيرممدواولؤكابذىصبرلفوفقأتلهواطا

لمامولمممئموشكذسلحاليهذولثالثفيبكماآنبوبوززرؤ

ابخديقيرككؤمل



لطلمغاكضل

يمالروهلخدئللتثتحدصالهقلمعل
صثغدلولمترلقاوقثتحلىلقعلى
خويمكالعهـهمكع

هلهـى

لهؤطص

لمسهدميوسصيىحعبماشمثكوصكعليم

كليالصسدبامحوةليؤجمطأثللىعد
دمادفيمهـاللمجماءهععد



اع9لصلمعائ



عدظعاق4

قاثربهئهل3برولعبضدممم5جمد
حمححسطصعضلامىخمدليولمحذحمح

ههدكحماكللمحساشدفالمدلإلكطه
هصحوثضلعوططبهدمضرتموت5

ضصهمشقيل
لمحظهـبدكألسيتحلطممابهيئينتآل

هـىبالخهحتطهـفيكبئاطإئط1ابملع
قظمحينوعكمهمحعظةصيعحمعصب

ىثاثمهرومامحوشفباشه

عقعتلىقتثنرلإلهـعآلصكؤفيمليصونغذ
حمىلىكىحالصميععنردقنهجى

مولمحمالعتلقالجميورحتهض

ألأل7



01موولجعاثت

سييبفئسءحص
فحم

لمحكعمصألصوتص

بههبةاءطضراثفىمو

جمطخمهحترموكهوىطكوال
ثوكنسؤفلكثننومحوؤ3اللصصؤكالدأ

فموككفثيهتهكألفجماقمزخ

ضمندساعثكوجمثالماننصمحو
حيمحهكالفكهأفلعو

عيههلهجفلعقثإمموركعيكم
فوهـصثابمااعدهـمعا

مي1مذمحمفاتخصلىمم



ظؤطعلثشاأ

ئنحىطثنمهاتتاوالخهقعياللمعفلوةهـكلبروايأ
تنبعولبجنظدكاثةبمثمكماوحمكلى3

وهـاثتينبهوكبفىمحنهـهـمط

ييركلبمىعوباعحقمغخثةبإلقيامالمي

ظرتواىالمحعبمبهتيلبجيجمركمببمؤيئ
صاثرفيكاتماصركاحمكامتنثنلمثاعلىؤ

مائلهلراإللنفئاإلشتثآتمحوألاظبطكلوأبنعا
وفيواثعقإلبخهمامماأطظاكلظلمثحانحوا
لباثبفهاثكيمثععىافاكثببتلتألج
كمععاؤذكالخناخمزحبألخفوليثهإعتمنجملهتةا

عولألفآكملىكىافىإلمحئمحيلناجممتنويخوطيىنإلفا
ثيتهأبباأئممحؤهلعههىئائثآيخمدها
العهقاحشمقكلعاومحيحغفوماكمالمئئمحسرفنعا
نحوتلممقثزلمخيفئحيذىإردآحطتىأخيماانحوم

ءنحلىكعبمالككوكهـبخببرجمغامادكص

كئوانحلىظنجعاثعجتوائمغزلكنحؤةثنللمفيافمإلفى
ئحوجمألثهـحمفلحدالكلجتكأمفىيئخيثأعبمأفئأ
قإفقيئائصىلمحيماذلمطلأأىسفولىأ
االهـوصهـأهنولغلنؤطإلمحببرالغممهبزألىذألفمأحثإ

هـ

ا



أءسصللعاالت

مفىتعملدفكىثىوهو
ملعتاثهلهعهذمحعميرم

ميومحشزحؤئدمى

لعالىالمحيتافطهوهوبيض
وثحمروماسوربههـ

شعحملمويميرتنتنمؤكم

مذوتصحههجعدلطط
الإقكلىطماأكلمحعععلمهمودلمعللى

صلقصخمغبلمورعثىلؤلثىى
عحألثاأ

لعهكويرحلى



ثىالمعأءاءم

هضولمثاللوولمحوهوقعثمغ
نسىمليهـرمحولموحمححلجمص

همجطعمطورحملىمجمحثطإجمةجالهعالع
دكمحافلتشثاؤعطصكثء8

كمثهافعممادمىطتد

كلوكالمامحسعهحزايمطعطلنهملىطم

صمتهـممترثثوفىكأمسمحهقعدثعلسك
عألصيعلمحلؤمقة

اكهـ



احلضلمعيافى

امحثتىلعاسكؤهجمإلمفكههخ
ومكلاندرجو

طامعملمهـقا



علؤلمعافىااه

هـحمذفاثلهيدكللدمتكظ

مىخمءةدثنيمؤييركلبدءللجشفييما
عثلهجمالثقعثغقىوصطترهـ
لطرلهصيلنفعنلىفعمنمخلىلض
مثهنهـلىءضعيشأووبمىترر

ثإلعوذسمهاثكأهولعالطمق

ررعزثهـدللمفسعحلى
ىس

رمدموحماللمعىىطثماكثاللإلمحا

كطوحىخمالحمحلؤمحهجعموفعههف
هممهالمحمثويربالغطباثطماحمهطحابنآممد

لحعمكو

في



اءلمعاق

وشكفؤألطذهسىقىبفيلميا

أحتحذررثصهولمجججمإليينأللعظقو
م6لدجملرييلمظثاللو

لقمىهـحمدهكلىمملمحعدلمحولكلصلمطألمحت

ثمابهمحومحتمماممهمأل
لمعجبكلهاصلىرععمجمهـحنفسبب

عكهماس



لمضك

ث

حم



أطلؤلمهـعاق

حمموطك

هـطكلطحرهـألكؤكم3ي

لذعلعقىاللهلحمئشوطؤهءصابزتئ
حلىهولىمىةعؤكالهثحنصدملمحبطم

عكىفىقئكتهحمليمقلهىحضفو
مململهألؤليهصفهجعيعا

صاثليثيرثئضةدهمىخمس

لممآكلىطلمطءطهلضهـ

عؤةووطأكمصاليلى4حصيكهع

فحكثحمحوكنمصو

ىفلكحفئصثلمله

صريفزو8لىيفئكبمص9

محعضثآمعئهممالحظوءدلممىس
كوحعىىيجمحيإلتكيصع

ممآلحيهكمولح

ألبثسءظخيهثئ8

ح

بمإ



ؤلهال

لشناالصفلمعكولجو

حعمؤصهى

ثيل

يلم



ئمىا

أإلحثجميئؤوقطياالوجمازثيأدامحفصكسةققامفان
ألىحؤإأيرظكفى6لمحلةللأبههلئفطاكالقمثبيإل

اجملفجممايمثجفثفىغتالفانماحميأقازجمغياناا

متافئهذاثععألبهمابعحزهـكلغالثتحالجال
طقدجابهولبهايةلةكلحااهإرآعدحغيههق

لغايءاايقصربههنأصنلهتحآلغحنبتيماآثطيمتاكأبط
11إمرعتهعئهالذؤثعيةلدتعاةبهماةفثلمجاذالقنئتفظآمحا

رالمشبةى8اردعىصواسصكرلجىصرفئ9

عولمحؤيريدفوولاالنيمصلأىيهآفلخهآن
ىكلطاباالمكنهميلصناأإددسكادفيبرالفههـا

بخرآبوالجئذلنالمثهذ2دشمالعثمعةوالعبهبالورهـ
فيصيئومحلبمالمحبالىوينلغميالهيخو

بملرلمحككندميإلمقبخلمفيةعقاياوالجبثمبعايهجعم ثأدعىناأئلقثبعايايثرجمم

جناهـاصثاللاللمبن

إدهبمةالمد4فرصهإتأاجعلهعمنفوو
ادالهجنعهبةومؤيخايءضلمجعغتل

لهائنالعدعةطوشافيمعثتهـإعىبه

طزقصيدمألهأاكلال

إقطمملالعمقالنورئىيتنلعضىتخيالناقثب



36ىالطبإن

وبرصااوللطمقبابأفبم2مفرهوأمائطموآد

ببماثتمموقاثإلوالفوفآدمضل3ونادزحالىفانأهـمممهة

والشيبأالنتيبماطلثرفصأرإكلوالكممصأوادبدغه
وولمطؤهثلفىفىلتفيصهمألثهبابصآداتهدامموا

دكغمررافآصغلألثهامةكئنرةاثلقتيهكالاهون
هوطعائلىعكلىسحاليركملمنلمجؤولمزفد

البانلمتأىممبدافالمشبماالمادعلىلقالكا
دانمغىللماكلعلةصمكيدبمونعلزاالمثبرفيواثثى

حجىاهـ

لمحوكبادصقىدردلالخديخمثيمهالصقيذلحغوثمعغ

تئتياقصعدأعاإمتعموبفهييبنأزئحدصران
بهلمشبةدظكعأمنرجمهـجذكالممثسبهفيءصافثم

دحآمحنعآجدسركمبذرولمماخمنمضعثتلتعد1مرياا
حثزفرديعأاعثانمميحمبكقولاللحتبصركبكطااومجمته
سيابحلكاتجامثااإلثرابفيبهظلمعثعدالميلوإسعيافتا
أظكأإومحإلبمؤئحؤلةوبهلىمماقكوعلبئلىابمافمتهبردأ

ثوزىخااللزهبةليهاظضرنممثىلمخأفيطلمجىج
كىنكلبااثالالخثضاككا



361إلطلرلب

ييضنرهدطمتحمطةتزبموالمإنتثابخعلمحثيلىافا
لىاعظاانقكيبخنىوامالعطلمحعألظاه

اقحكداقصدممالبعميمادتدققبايبهالمئنعبه

لمحوبهولهاالننوصسكثىإلخبهوضبهنجكبيهووكيئالالثآف
نئبههوالبنهالولروتعدبراطعنواكفإفاالوأدنانيواككحور

خاليلمحبباععبنىثهتبعهآدممويهؤلهويالاىجمتغ
ثبهىشتغافقيهشبهوهولظثطوتعدزاآلممى1ه

لتشصاثسبهعممإاهـبدادالجبهزببيجمئلخمأيممغكقئيلهخ
متعدطصلىمنةنجنراكأاللهتهنتبيةاثمبثالفإبهكقيا
دمئعمنيواللمالنواقيعبمافمئإئيهتة
لوعأياهـأسذاحذكضذدإلهحطةقفئهقففؤه

وئمشءكلقثأعؤيويتهووأارك
ناا



361لطليب

ثمدذوأعالهدبرددألثفولىأنوفيبخاكرقةحرسها

الوهولمجزجمفرااالمهشبهاوفقطاتهاثىجول

صةمعتىاقاطمبلبماطحإلبألمعشحكفىيضرملىفحمبت

صلثععيهثقلققااهـدواعالبىاكوضيانلىايهلخىخط
سداؤلدئحأفالعتعهحلنربالكاتقطرأدأذلحونبهه

ازفيكرماليطحباهـءيمهقاماشدفامغالمشههـحذ
إئحايمبهالممثعجذتاقةرأويىكأهمااطىههفحكل
اعطالئداسذنئاذلدكاخبارعنكماكألشدهـنحودس9ىلنهكا

هيانيدبهواكذسورالمقق4وسلطثألعتعطعةفيعنالدض
أعصنحوتبخمااعيالللىجمذقجميأمعبهوالهمتبداة

ألجننعحماهرنىسعصالنبافئمإلمحرعهطكلىألمتما
يتلأأنمهمتغممإلنكؤجنخاظياح9ىلفئاوجم
لمشعلاإئحقيقؤطزلرممابئمجمقجمففال

وكأااعالثطإلعدلصبمالالقلعدإمحهطأل

ححأعأمىأللدصصطلىإحزإضلىأخاعله جمللغزشئولتأمغققيندهضهعنوأنئهازبطكلهل
جولبئرافىلمجيإلتماوضتيشلظنمامهثع

ألعااللكيفآللجميجطمننمالهعامم

ألمحضضفمهدعلىجمافبملمخشلمعئمقنمأالك
صسعخثتأ صساصججبسسحبيهـل



ثإلبيائة

يةءلتفقةإلاللهصشطلمادتهعلم
أوفيتيمحارعقاهاصئأثعنانضألةأل

جبماصعهماظهلأديةنجنعفحناثاهافتصنئثؤفاكتبةانى
فالهليتاليألاممخمقإكالنهلقيأنخاصيوكيهظ

اشهيانجأدجلصالمجاوحمإبىفئلمزادةنىضقاف
بيهحهااحالمستإهاصعتختىمحامقننمإلفانايشاجمه

شاعؤاليهاتنامويرحغعلوممافيامودظبادبم
ميرلدىئكقولكااىشفيبةنكعفايض

اصعاإصركفعلىهماندوإلعئمثتيملىفالساج

اوطةاألسإيمأينالمححثهـإكاوالصواللسعكعالمامدئاى المستحاولئمومنهسؤفآفاآطاألصسااواجئهراو

كلحكلنإهانميأفليدئماهمفهجخالمإدةهـلحف05ثين
أللمخبرءفاللدإيةأتقجميماورلجائمثفىهـهوجعألااللستعيصا
لىمملمحايووالهئمابهجماإخظهحماوكالمطلىبعمين
هلعدابراارلموجمدأعلؤجمهديمضتعلزلمالعسنيظ

فىطفعفةشمأإلعدجمجخاغناذلمهلىتإفتنفىنخصبئ9و
دبماالبطيآلدافكيعلكوئبد
اجبمحمئهعأونإلمظايكلنمنهتيتي
أدجمألفظبؤقترللحواالمممظبة

أإكلهتااثالفكثبحراأووكعد
صحمحط9محس



اإلببمائأ

لمحقرلممسعاهـطقةفنفجسلصقةقترت
لجهدوكعلتتهعهجمةلمحهتعاهـحمفالهم

وهوعركهوفييةلدتعبرلمهعبصمرهروشبات
ربلنلغةتخعهككبماكطيإمتهه

لمعزبدقنايصاقعجهبهذعمتهعالليلىللد

عدحرسبحيرميدتعيمافيلفدعثوإلتعأ
همطلقؤصالشهعدععؤلقركنطعلة

عمرعصيهقوكعهتعاققهجملحئدسلى
ستلدبهيرلعاللممالقتضيههظنم
يليئلجهصبوظحبهكهحرضلعأل
فنهرلمسقعاصاللبنلقتحلعاالسبيلعر

الدىسؤلخعلىكهيهتوسله
متشرلجهالقرفىمقملستش

دهصدبمهـجملمصشعفهمهعوهـ
ثفوهـلدبننجإلكعايةهجمالماتممحمو
صحثصلمدتنحهصدىدلمكهمثلد





86لمحىالعبممان

لمحه1عما2هدلمحاردرسوثولاللمحهالحاللى



أاللصالعديع

لباطاهـفهوكايةمحصدجلىلتخمعهينوجو3بهدعمك

15موظنتربويوالؤأعهلظ1لصىحإلىأ
مقابالل3كمؤقنيانفماجمأضديخماالمجحعلين

وهاإنمصاخة4إكأوفنعاسبالجةيخاثما

االيديعهـعإ
فكةآتجقؤامحميتتبهجمؤتجي

لغدكافاإفعقببلمحلوجمالضالمحالةثرصهلىحألىص
ةثالمدفيكمائبديحكىاهمأهـالفىاظثعككسنة
فماهـضمهونفىثفإدجميأالممائئنجمظؤ

هماولدبههأبطممالرالمحافيأثهيافينحينى
شقاىضولاضهإلتججمنأقطزالمجخاأم

ادهمايقاتحصمبمكصثىنحومجيرشتظداؤس
إألنصإلكهاكئتافىرقوداضرمم
ىىتخمرووكاكانىمعغياناالشمايغظاهطحم

لىتطيرلجةظوشامقا

06اإللىلمحجاهـقولضولمبمأقال
صئبسلممعديمهإكيخملىههوثمايلبنى

ءنأشبآلمأفأمصضذابخوأهـ

لفمىاباتعاطصضلعاةانالو

معطغافمبلبلىصماأصفةفىلمحسؤياقولومحعهمبال



7ليطهيم

ورصادظهزعلإلمجييمايددثبإتااإلطقعئإلالمحش
ععكألثجهلدفىعيرمئىلوبلتمع

لعرجملىزجرحوححأبروتغديكولحلى
رهعهعاليمولظماللهتررحتةلق

لصالمعشهوللسوصتعاقطمعائمقو
لمحئلهدكألهلمحميماسلمجيرطمفهو

لمحليهلمجتطللمحىضيخلمدكاعكل

البمللعاثطتميكدتم
لألجةتمامدتهمتطلىلالعمه

هميماقترسكهكفق5كؤدلتقطعتهيظدالصر
ذشطيبرعكرثيالوحهفونجلملمحلمحهقلت

سبطليئديمليدمسلمحلىتولهلطخلو
صجميمءرجةكدلهحعكلةيلدكهت
يصعإلكقريهألحمصحىتمقتر
ثمتكديوجخمحعحممآلوجممقىاط

قىفيلمجففىعلىملتعأصؤت

جالئقؤىالعلىحولفعمثطت
لحيركح

التس



األأالصالديعر

راللنثسوثاستخماحمفرفبههارالجقالط
دضجلالمجحانبمئىالجهفاجمحدد

لمحعبيئالمحمنحلعجضمعيئألثألمججحثالمايخل
لهالجندكقارثايإهـصيماطقن4معنيدقأطوكمةا

فالعلقضرتييئعاقفنهشالفىألمحانقاا ئاسههظلبهبرممالخغإرألكىالمعنلااهربإلإحدا
مماولبااراثبالزفضاهـلوكاقرعرتجناهباهـضلمتهماتذااله

هـاتلسعقطقطاضعهلناكطافباتاجميناهدللوباالم

الهتاحمحابانخيهينتقةصبمافرجمرماتبهىصتعلي
جخالمقوصبئألوذكعوليكبسرايهطليةا5يرد

ممققلهخلىاشفضلوفيهااهـفنسكماثبلخعلبم
مخنيمثلدتافغدلى01نههحقوانبلمحمكعم

زيهوالهعؤنتخالمبآفالصغدداجمأيو

سدقالالآلكممئكايخؤالارلممابهننولعتااظجأيخاث
ينأصلظكانويقجمؤيخقبخالدتاطيلىلمح

ةإ
ثرئةإكىالمهففقهعوبهوالثالثئحوهاصوتلجمطاببمح

ا

مالالفهثوكؤلهيدمجنيأللفإلقفيثألحاألال11
لىأثبرمتشتدىكذكأأجشبهأليفىأأ

وتجيعإلعدبينكهـلدفىإحدهبخبرتفألجم
ي



271والعديع

فؤايخكاخكهفةىمغذنأينترنجصوتت
لضراالمئمأفيلوصفالمجاذيدجمطاننبألغةااالفيه

أوكقاتلهدالىفىعبمايمكبئفاقععتمعطااليمح
واةابباتمههرانمقجرلالنعارلبغاناض

بالبهعكارياضخيشعةثنمنقامحقىانقهعيمكصلةغلمج
صحاجمساواوأالمقلىعارلىطنبطحطههبوماجمهانلعمننوا
إخىمتلىصاغغهكلاممقجمؤعفيزنجنمانااندءدةلناووا
ظثةفلذلمكططألائيهةلحكىااالفيصعلغةأفباف

افيلضالطيخهدقلخمدلخحمتافممصديقحم
لعهمفادالشدالبدوولئتىدوصيفإنيأددفمثله
اممفانثبةائهكيرحتاهوثيالياهمهبعاداسعصغحد

محةكذايهينألرفعادفرمةحبهقولهظوكلو
الىالنغسلىامانممث

كؤ



ا3طبل

الوبحمظ212كطبالمدء11رأوإلمحععاعمقفثت

للصفاسبةلوصفعجمإنثهضحهعقافعلييع

ءابايتهمحعلمععتجتبهنجيبىنذقفعلجضجميدالمهـححللعماشياته
محتعاد

فيلآأاداياجمطنهشدتاأإرجون

رالؤهعنالايهلمحكهوهوممتفحصلى9رمكاثلكالليل4
لمحابامناالطبئكمالمثربممحالبكزلمجمنقلهكق
فأظأاخقاالأللتتوكثعبهمةسلالىاحثغعتألاولمكشمنهمحب

أكطتمريعألمؤفيةققيمىااهرئحلقألا
فولبممتلرفةتغألمقدتيلبنبالطبهايهصا

أشخماطثافلىدؤنرحنلىلوتعهلالكفة

المحممنععدتعدوقأدةؤثهتياميسكثؤيلجنطجوبرادئهةا
فصفدطيدكاضتهفيفنإيكليحرصكدىكاألثيغمماغا

أليكثعخاينهيخظإلقلطيفنإلوحقيقىاككتتاةقناسبعا
بةانماحصابنائلكاثلىلهىاعجملزثؤإنهحمبهمموذفة
اءببهأإلىاشأجلمطألنتئإءالرحمنماامأتصثئ

4يمإلملغففىإلوإقطلععااحتبةارلحمثهكإتإشلة
دعسيوجهمحصحلمتهاقهفالتجائهجكدجاعهالنختمافبفئأحث

ثوبنمدفكمممصحيابهكجلمحصكلىجمغلىاعظلاحإلصفافبهبميفضأأ اإثأ150



اطموالبديع

ثثيمبتستلقاللمالحلممالتلهاوصفاكوالممتدأ
عقالابرةايوجعاحأتثئلمايسئلختيهنلمأإالد

نوءوأبائةدباسمايوقىرانالط1نحتلغيهطل
إلعارفوتجاهبألصرجبفذااجمصنىيالؤلج

وذمبراضةطحمنفيجانلمألجاثبهيلذمزكيداك
هبقتتقتاىاللىدخوااللصالئاإكيهرننهنجصفةكنالمهثئ

نسيوفماأليخيبطمتكعؤلصوصفكاكوامسد
نهلىابميخإدنهاإلهوالبئوتجواكتالئهقرلمنلى

ئانهيلمحبونيإلنإليلهلمحئىايإلنمومثالربىىكئةأالخزء
9بتصالميخرستالئحهكالبخكلناسترفلندلب

ئدئيمايخابانكليألرمالرالعاصلهلملحملمؤكأىاأ
جمأليمبيايممتدتعحمهـممهلطاحةلمحايةفىالمثبامدحهلشصا
ربهمولهيقهئعثشدملمببمهألألدحمبمكايقباهـنظالدحامماا

كفئجماسعفنايختلوئعقسعايالممغاهيناأبي لدهىلنةاهـااناوايواتمغاوفىع
صجمعلللبرصووايبدهسالآلهؤحههفا عكلورللهء005

بأدجباكاوحاإيفهيمالىلملقبماادانراءجماليئيت
هابئيالمحانجتيهةؤلتازله

اببرمحؤنجبنفورخنيالبلمكغؤااجمةإئرلم
93



31ممحبناي

نمابئئقتاحوئزعاأمرصنلىفهالجذيافألإدبه
نىاظصركمبابىلزجمنفمممتونجفماثهةركانخذعاوعذد
نوناواختالفلمثتعمثابهاتفقاخطااقلطفثريهعب

افناقصيخالطجوعدداثارنغبما لطول3ىفتلجأ

إفأ4دالطيخإلكابههاوبكاصفىعفميهالتدنجبنظ
نثترملكمحرفأبوممىمااياادلكعؤالمحلوميسافاا

ةفالهللقاعقلمجاتلتةيااللهإبئبملىؤتجرعم
اتاكجماسألألجدكقولبمابهكدزالطبيلىمنمابمهئتى
النلىاءفمآمرللفهفيافعكيفعلعنآل
منادهوقستيناطفلصالمجهاهـمشايقظرريؤامعنو3ول

ائفبىكاميةكأنآفاوعداؤلمخ011ا
ؤدوكةلبمؤاكيرسامانلقههؤلمجقماطوبرمرتقلىآ

مجسىظلةانلرابهرهـماماكقوهيمتوحمموفجل
اظةبتيبركهبماعولمحلحنمابتةايكينن

باؤعبةلثالنجفددفىاوفيطكازمثابهكقولة

اإكفيلبملهأالمجبماسريردىاخبهتلهيهومفر7اتألطفاخلى
ثفضاوبنقطاخثئلطلنألدإلمجامىدصؤلجا
لواثالاداقأقخآلراطقاعلىيواممةالبرلمحجنةقو
رفييومثذالسكاكباإالمثاننهردقألمجمعزلهاإلفى



91يديم

فمالنافاوحىذيألإلحضأثظصيمكوذإلافص

لاوراناغانئويؤتيهاففحقىاثهـاوضمظقاوبا
معصلىللمحرثلىأفيإلمجوافىجميوتجتاخىأ

رالمجىعطصيابضدونجربىااثغمايأاوفلىاقاشت

يإدمجرثةرممج3نحوفآكتفممطاالماقاوعنى
ائياختلضاحظوااثنحامرنحودلثطكذ
أولإلجمآتقارإلكتجاعنحوبينلعإفان91وا
لمحتيلاعتاريالمحنيأعظرطاصى3أععرورطويقليلى
يهمقلجزةرلجىكلوبوكالمجروار1ابمعق
غسشجأممكمدممولجإلإلمحناكألالوفىلنف

علالإدلبما9قليألثهحمضمحعكلجههعامقوفتلغاقىكل
لاطللفظاقالمقدبنابمدوطيثأفآرصنائتإواجوأعلم

ىصونمخاجبىدالهالميعةفاتحتمكولىقإخخلعيمتافال فتنللفظاأإهـثهآظدئجاخثهوصعأفدمحركدنا
ظلىأللجنيننلتمنعمافىلىاقئفطفإلمح
نجازدذتجأثمنعأنديهطالتىيماللقىوجمكتغأتحئيفافا

فايضبمراضبئلمإزدامباممبعنحمرلجنئة
ااحقدادفهماسافمثعالمانةحأهـاكصمبدعلحيماأ

مقلمحيمافىجافىالضاأإدكلهإنهكأدتءااسقغغصتحطم
ءطحمغسفىفعبمحاقىدلنعؤااجمكمافئكأيالم

فجمرك



أييملمحىبى

لغاافينؤااذجممالفعبهاادتالعدا
لكفيةوذتالطافراسهتررإلفررأنفتلغاهـزئاب

كأجمزاماللمرثئبنأللؤناكاللعديالافتوا الالغاصلىرإلفب

فيلقاثيئاالعؤكييالنثر005لفا
دلقفألتفاللررزتآا

فىوججألفيمالمحقثتأنلطتاوأحيسرلىلق6أإ

نطاإلولعيمفىط
جمةرعوسالنكلهثعاذنا

ماكلاباللىقفحكلالمعنىآفيئإللمحصتمابهتثرليمب
إأأقبايردىفياظمافمآلالدالنالدعمألمنكورمك
الماادلمحاالمينكيدلىاناجمكنجديهاصاما

لهيهعؤليإلفأهضلبلمبنيتاخهـهواافبآللث01190

برصتميرللديرونلبلمفعأتلىانوأماهنديغاناماتعافى
ديقاذثثغمديوآليتئنقتتمهمكنثبزووظلقأ
نجرومحكطورمأبممريقلقناتبلر

نجمنفالشكضابهنميريمفيتنئىمظئالر
جرهلوالفاغالههغادبهقوو9ئهنجيتافآلههمغانهلتخاينا

ؤا4لماجماالإللجؤبمبعمروقعؤطنفمائيعحلمومإقمرععةبعقعولمم



أولطايحلىثح



يبديج

ااوالحلىعكنكعفداوفظهـاشايع
ابئكاتعفئالئافقىوياممقاللفظ

يفمحاللىلحعغدال

ممهثمىللهحمكهصهاعمدقوألكس
حىؤلهأختمه
تماديثمحه30جمللمططدت

الوئيدم

فولوميعتلىلىنهت

يهتنققبةلمدلمد
امحمجملىتعالدط



أصالعبمايع

نرإلطا

كلبائأنأرسادذهالاوصثلىجمناتقال

فبقاءالؤبفببركصلهاءاصايائبهايزؤلمحأ
لليرلإلشاهلوفئماثكطاهلة

أ

ال

11
أ



وال

ئز

آلألمجمايغمقزحهألفما8فيهىمحث
نالملمحنانضوفثالهاصئاليابلقجلىلهمبحألاع

مايزثؤفممهمحوصهفؤاإنالعههمةرلنالع9را
ح

تىامممماكيميةثنهانإعضلىاعزفيهجمثع
صبعا4محعبعةمنإلمىكبةاىإلالمج

صلمحلمعطفطوممتةاعهااحلهان
كىخمطفاللىهاهـهوالملمخىمقابىلثافىوا

مجمللهـقلكالعظوأجلىو6دتاناماولمحيهؤوفممعلى
تحلىاماغجملديفكالسقفعالزالط
وكارلجمركباو1علىمانللامسمدي

وفىياألقناعكصببرك
لمحقطعورلميعلمتعةعهشصفكننانلىطفى

ؤلمناجدنواسلمهـلمعمةنطفطللطمع
هزاقوبااهـجمنتلمامرحممىأهامنا
يغك3سليدالباوووااطفي

االىطكف



3ايتعمضيم

جممكى

لمثرهـحمحه

رلطعفأ



ابرعوأ

اقطولسجهصجمبىءممأعوكلىارطاألل
وثاإفاصلم9لوالصألوابوسطارجمممإلعاالنو

ااوأوااداوئدهلفقارلتإيثعماص
وطواطيه

ماكعيهالمونوجؤصفهعععممانث
باثفحهالخاليطإفواعذجلى01

1امهاكثهماااوماتاؤاظ15 11قاطثفىقنجعثئةئمولىاحمالىلمخأااثظؤالفمامع

اثماهماااللعهبمااقماثحعتميث
تقغهكمحاجمؤبايئممناص

وخأفحوالدمشلصعلعىمبمحهلعقعفىن
همممةفعأمهـئ

أاأللىقضعثنايخؤلا3ئيعءثإعاتا4
الجكئكوإبرالتدزاإلعضاآلكبه



اممإلتهصرلمجع

اراكمطلصإثرإبجمؤالعظواهـ

بينإلمحاالهاوولمحوشبهالمحياإللىدزالع
اتالعرهـقبواؤثيرصعلمإلمجهمغلمحيةل

ةولدقلىأرددةدكيرفادؤإفيهنمتادرراب

ئاللينكيماوةلعألتجالهةايإلمضاااللعظمالضا05
لفعالرالاصحلاللالهصعبنايدالمطةلبال

للئمنماصالمحإقاالمحسقعتللطئةاتثغإفيمللدتبه
القلدؤندحبارهالمفصلىالمحوشهيبهافيالوشبهىكتمفىأا

بطابالمحممقتعارإذالخناليعهذبايطالعصصعنمبه
اغبتالغجمععارلمحفلكعلتهاداإ

خمأجغخظلمحولخمؤوالضآلكوالمحبركسحهى
زكم3ىجمجمارضواالكلالعصب
ايصىوثشيثمالفههاثطالمأقاوألمحةألاللة
لجققكلعاقهالعرقالضاتلذاكرزلغظمدالتهس

هرتحإىالنالمهاأيئقكعفعربانجمهمذلعتيبرإلمجمحو
الىمافيدجهفاعانقمإففضففيكقنجاك

ااألمعكلاللبكتندأووكأ

مممتأجثؤكلغلهاايةالعضأللبمعظصه
كجمفكةإلمحبعؤيخكنجهؤضصبف



اصابلتمترجمر

المجدجمملميحمطهكأيمالحرقمىممكلىيانىالعهمتماعمكم
أمئحةالكعئأاإلضعمبيماحعلىك

نلرضاتبحئصبعفعاغلداكانهوطلزبئه
ملناشهمبعرجمأبيناةوأوصىعيكغهؤكىمافات

اعكفوهـاىأمجءا

ليماإنطةداعفالنإبيضطاإلبدلىمععاكئ
وجمةقمعىايلرفرحةاابندركيالئثمطأالنمياية
ينبمنعازشعمحاإعإلالومنحةجمهعلمحية

كأمامالطاالفظالممغحهـطيتهاتالإلو
مايحضلتئعالهـليفةدومانغللظاهـضعه
ةحمندا6نلياإظةطهجرلميةلىولمند

كاائمرفالضعئنعهاليقىألفلىمنعصبهـنمذاكطاعماثم
انمنبمالمجاكالععكةفىفالبهغدلم
جمروللممةآالإلرياالالىثهتنقممول

يمتونةمأخمالكاقسقالهفعكيئئامالفالمحدلية
المجابرالقبهبأاللؤثحيضكطهالمجدواالئههـطبمسثى

الخجمابفىكهالهاترياناستماوردةغلهنحئول
جهـالعلىفييدمئالهئاهنرقااللىأراث

اعالممإلعئثايالهفىلفماط



أ6بئعئئحغ



األالشؤح

كىيلمحىلللساكحميحععامم

صودريمحوولممفىضساشبئلصر
موكلفلصدلمحالمدواسفى

وهالصثركمهعاصلبلبصالاللمجص
ءخألألوقؤلمغوب

لملمالعةمنلىت
محطيةصالصؤلمحكهووك

لىىفهجلطلهعلفولفهىصهثشط
لدتخظلعمهلىلما3ط

لةلملهفصهـب

الصأ



اوللتهؤ2

كلمستليركلمعلالجمحمبمصلمو
ضوزاءصهباشضضاضغههحالال

االر3اصرلتولملماثألبيمكاءغلظن

إدأزباضهانقبميائإنمبفرأولنوااعوفىللقلبناز

النجههتاطهقااللففمطافسمانجقةيالوجهفيشحفملك
3للاالطببماذيرضلهتلمنمحؤصغيوكاإإبخوكة

ئمايغميئرذلهـكوإلكننندئائعلخغبرنقالرهنالنرفي

افىلقإلوالرخأإئفملاللميزيتهنتئئنللنلعبهو
هصومألىانالمضهنلدماغلبإبااهـديمييغههإحى

قأدلمحولىحاباجملممووإلاعإلمماه
مبلدااوغيصيرغوهتررحمصبألمعاأل

ااكيليعكىالثمكالىبروارظمعماحمألمفىأاجمنجط
وطالمحالهذلمعدةشهفمللمحمكقادسض



941ءعلىلتش

هـلطياموهصرلىممذمؤالعصباقهإلصشثبلىا
يانصرركالياليشصحعاعيتائحمعنفلهغثماء
برثبنركرإلنولمجدمنجمبائمجلمتانلةخراظأك
بإنهـتنريكدلدصلمحرابيمممطهانلدهـانةلعاا

ماحمأحبإناتثحوهـطعمنلمحورححباللىبهلىدبماطبى

هـألءالمبيوداولوفىردإنثصرا سلىبيزاالاايهذابيقانىاءبلؤوالتو
إدألمدجمبنددهمماهاعاندغافيتقانعلتاولتغسيالسإلم

ولمحيتاأنرعفهامليهائصررأمياثهبمامافيممابا
لىكمثانيويهنرئئرلكروإلنسصإلئممن

جميممحتمابالمثلثةنةسياقألمعاإليولياقيؤمفحهله
موضعهإفيالعاإيواوهنربإلوفودظعفكن

اونفآفاحادلمناععضلالصلةتعففافضغالت
يابرلمحهمتهؤوالجص

احذلنمافضرربإندلربإلدصلمحميم
هحالمايئعريةةمواا

هـلونلتريائاومحشحوكليلك

لىرنجنقاطا8عالمجويكاثآإنراقلىليهيما
محل



اىلدتمض

جمإركدكردطدعمىجمصيأفىالريهلىبهكثاللى
ظتمةكتجويم4حمومئفشرولىإلمتاجمضصق

طئهأعإلثالهصصثقاأنمطاعأىمحتىمحالمجن

إثتهأيهكحإافعالىطسقطعاللمهأإأتهممكلممبمكلزمه
اهـئوفمططومؤوبهكرلومحالمثأيهاإكنطرليئمحي

ذحؤحلىهـممذوظديمامممقابةاصلقأدالستن
ممحنالنارا



الم

ووالم
إمحوئارلىلمجئرخئيانمرجألزحاناحفظبهلي

علىال
صكطرالىئهايزمإلطجفطاللعرخ
ئأللبزأرعنضاوووفطلهإورفىجثطأأحاتذيعث
لىرلسالةفقاكينإيقاللببالمةكلافىلمحايتهة

لعصفياكلاللعادبهثلمعقامهوسلىممزصطصإللتكللجهلئةإ
عالةفىذالالمدبباالاثلنىفمخلىلهلمجوليعمؤفتوا
غبواللىعهـيالمتوشالنمالإدتهعلص

اأاجمأثاحاىصؤأقالالولفقلفط
أأحبعلجضهنةقافالتأفالى1لهأكلنجطظفاتاا

أناثطااافالباايقوبماب
أعليماالبهجمألالئهونليهماللىحهككلنالمني2هـأعم

ىلمامأييكفىثفانهببمىراصثصلىتا

أإليفابمووصافهصضصظاكمبرالهجماوراافهكلب
غتجمؤلولنفطثتتااصثاللدفلىجميأتبعت

ءأثيانالمحثممراولمحلدكاحبلطالى

صأهأفعأنالتاواوباايبار6حانينهـهمر11 ا



311رال

ريالمغتذالئفاثجتنالةبئيصجممفىلاثبا

يرالظلغذاىاثألالبماسيالجمببرلهثلخلطجم
دظبييألجمكليمرهابرسبابجمهوثالفلى

اىكلهعاتغدءيعصغصالمعلحاؤاشنفنانه80
قيصيكننلطفهممثاثالخيناكدشههماءهيااه

قإجملىثيغخئللمحقالمفىكللمجصفعابامضأل
مببعخفيعهامحرصغيؤفيققعإلإممهدفيجأا

دصفيضمح3اوقإجمفديوسبوهوالصفئاايفؤإ
امبزمووفإلتخهدىاولحظالبلو

ائقبالإجمبئامرإلغمتذالعففةيناايلو
الألعلهلالدفألناعثمنعكضكلليرئ

ألملإممباللا9للالغذاكلاهدوييارلجه
اثلىه6لفأومصبخؤفصةإوردثهمو2أءفىإلررجةنجهالؤعرف

إلبدللهةالبؤبالمجألاثهدطلدمامأايتوفيهإدجمكالكىفمإلمالم
أيزسيفتموإلمحىأتحأإفاقراضهيئيهفيةإحلصباقؤلئما

ضلىلو



شلؤ

افضئفهـكألعخاقؤامأففالوفوفهالئئانت

رراالللؤطأجمفصلمطيهشاكاإليرأدميماظطاكئعموةمقأاممالدال فالدةماخفاكعللقلىربمهاافرز أعروطوهالننلمااجمروعزوقوالصفييول

يةذألعاريةابخازوعادننزلمحغنتمبالنجاعلىمثاالهي
يافىوهبىثإدذإلإكافيالجةسنأنالمجلولجيحألاوظيته

لفمعناونحدريجيهتىالىرههـتالوةنليهنات

الضجخوهىازمعحصةفىذسهـنجمااعفالخردهدالحروكمهتيررأالققد ؤفيدهوممالمجثاوكضممماثر2نتهأنجلىبهعئعألالد
إنرممهجهلخصركاليدبوفونجصركبوالعكديلص6سيكا51
قماعاهـبلقلباالربئهاهـجطاىحضدااليجؤ

تصع6ذاةملمجمطثذا9واوشلهلجلقاأصا
ائهوتثظملمتيمالظااكإلقلبووهلسطلىمميازرصؤإثنمن
أىعههاجذجمإليواخو6لمجازفياجماغديببعوجمبالاللعق
امأ115

المااالويهيربزسرمقالئنجألثلمحصوليو3إفملىدف
الطثأجمماصالااالمدكنالموديةإجمثاا

داإكألياةالووللىلليااقألموو9فلئدبراالموررجمرالماخأ

اصمجفيسبلىخىإفيافمحوجينألفيجمفىاا



أعإل

لئطصالمصطناألبىكلههعلعنهامحتالفدعإوإلال

ثبغألعفانعصالنهفيأةيخلالمحةؤفيهولجياعليدويعم اكلكلنهأغآبضدثنهبلهبأةلىكلذنهاسل
ضاقلربآكيزوهمطنفةنغظفىوظثدألواسأول
ثااكا قضالفرهبوفهحادألويهالملىععك

فدعفارالعالإدحفسهكالئهذشبئ1ئخذائيلى
اضلىطرطبأحتيابئنهامحألفبنأبااغا3كاو

لعيئكالووسملىلميإكفهعليهاالمطوثمإلطلدليغفي

لىءابلىعقوبايالتعالىئنهصقناإالحإئممانأألكما
يةايرهماةالويهفلئ4لدءممظموئدبالىعليقك
ل9لقإليهاثهاألاظممعالراككاتثهدلفشاشةرشآلبد
الأللىلغالئهفؤذكاإفةراجملمجيخيخةأةيدالم
لنضهحيئر1اللفةراالموفإففالكحىإادالشيرجمديرا
االويهألهردفقصاليزدإثبهايتإلواسعنزالديأكليما

تلىجميحعاقعالرإللطصفيعيثكونبالوناأخينا9و
دذلناقطحدتايةهعالواحاالمجممثجمعث
ولملتمحلحللذامتدولجعماليلجخىلوثنالغا

رافزتغإلففلماشاطألإسالثرآلصلمماالؤي01

المالسهأماجملمجرجمئىكإبخصلىهافأليقكهلىاخاسلىلمرفوا

رللفصاكدقافحكنما2عتإرتتجبيئالنمليزاوكعكاإشال
ظفى



91ايبئ

بكبلحلبرألإضلىكرفيولمخنهكي4أاوافىصفالم
كحىوظاولدوفافالمإظظلمعهابقانإسطةأماب

أمحةطالمرفتغارضنيفىبطااكىفالباد

اذلجايلمستمإلهـوباحمتعؤتراجمأصالمجمياةكإل
اتصزوتخلىأرهماباقاللادالططوخاتهمباتخثنمهدإؤ

لخدونجهلنيءابخلالضحكالثسليلىالعاكب
ععاالمحفإلدبمرالماوفهعاذاوعمهجمماكاالبأ

اىكمقالنقواجملزمافىبهههدهنادالحالبابل
نرالخاليرمناالإلمجرحمنانتسالن9لقهالكافلتفزيتا

وا2فخفياقابماياثررإلجرنقخأ
ردامحمثوصلسبعةاثهايرممارالقلثللمحطأنجائالجذ

مايررار6كابراكيوامزيناطنذال
أأإكلإبللىئابهتاإليداعنأقركبطائكابرإإيضشنج

أداصندمقلنالعابوجممولدبواسالجلشسانلثة
بملهفارجيفىؤظلعفونةإصفاادلجولبن

اإبالمصجمهبللدصكلاضاترطقااناروهممهالاالافىكاملورأأإلىال
بممصلعيرعبيماصلمجلمحركعصلح
إلموحمةمقرأبطهجتاخاباعلبيهحن

ادؤجمارخضلضإلافضرمحندألباؤبادةثمق



ااثاليثبخ

ثىحلجميلطلمحولمحطهـلصح



91كاطصل

فالكألياحوئزفشهبخدللمحاعمكثمويةمحيةبرأ
ادأإوااحملاهو6امغمدومجافتن1ىلئكؤتبئلهعنكزفاإقله

لمحلىاهـلبعكلوالؤجمصرأجم3دنجمعاواللركزبراعاوخئبإلب

ثفطلمحلصعرلسالممدمح
مكفلىررعصلهصععالهعد

هـكةالنهصلىشعنمؤلىكالمحع

لدهـيمددلطهـقممعدتنحمهدءلدهللمحاو
طوجمعدحصلمحلدثيسئدلمئولطحى

ماكوعظمالدصنذبصرسلريصعدرتجالألس

ماثواميمحرفلههررتطا
ءدممالمملىسبصىهـعفحطلمميجمعه

محرجممطلىءهقأحظاصرالومنفهعلط

رألمعرطبثيالمحتدىلم
55لع



ااالمفرأ

أدبطملىلديةكةحلليللععبغ
محطصمسعلىئدلولمرويير
يفعمسحركرنخئوصهبلعدت

فضبرلننممملشعمارلمحعملححم

مرحىهلنهعهعالاليخولل

المجالهمنعهـحيهما
ضاظلمجعطفسلىضويئملبهقوله

حمدمالطبالالتيمطيفمزمر
لرحدتلمقريئمهـهالعةللعفالوبكشة

ءعيويضلخظطلعقإللهثيولحمترطث
لدلمهيمتندطقلىطلنمتاعحلتساحلىهبمن

وولضطعزإءطهوليغجةصو
لحرلشبدلمحل

حصالمولصيفجمهادلظ

لطاصبفثيهلفخفنعيىليولما

فىلمحمهلطمفصبوصيلره



191فصال

وصرهـويعتيقلبرؤحيئهالبغانزثممظخوبعمههللا
دتعكلويرضعمحاكقمضطهمحظلمةلرىاحمالجط

تردإلحيرلىألحاصكخيهيجأجالموفيعاوولكتامعي
لطإلدهاؤاالمععمضبلمرلجاألهاالمتيهخإخنففل

صلهبهععطؤيجوامالظألنهالرياضخيمهاجمثتدفيأ

طملىبإللجحإلنثلىالمفلماالمجطثلبهأفالفغ
قاقىإلوبجمنهوبعيخر3كلنفه4اإهـغبنسه

لتأكثجرالمحاألليادبصلبمىاعتايخحاإلمحضالىل
يفمجتدلليؤملمجةوحفظأيقعؤنجذبضيئتجيهصارلقمعرد

لمجوهكلبفكلقضهـاليظألالههعظلقريننألمقئنجثكبئكركف دالظلىؤةثثبالضءفعهحمألق

يةأعائالوالهنظصتلىبفسهدلرلبهويإلوفقشنصل

ؤاألولهاكذرثهفاؤكلىإفغإفطاضعككامثأللتر
بأليألئحرلن9ىيالهلعضعبعلصتراخهدنشلهبعلىلصكنللى

اثلىشغغافهإليقظفكبالمجمأجةلدفىيثإشياالعلحميمكيثر
صفيةواطممجتبعاطوبمأللداالنابلحميلطابااالذ
إيخنيابئوالبمليوحفلئالاخظنخنلمجنجديفجينرعقا

االجياعكباثتزجئومنابجرامابعإنهميلزأإ



053إلظبا

رتؤبقدزؤليهطلومركهالحثولمعهد

لوليئيلطألمحقآلهغرقهدمثؤألي
جزعسرسنترصرولبتيهممعوععيه

ثلأللمحمهعرتعليوقعمحفجمنححنالضلص
حبقعهابههـعملويعدمو

جم



لنبىال

محفرومملالاءكهادجمئنوقهروالهىالئااولربرواءكلىلى
تمالىلمإقهفيفنقدمصحاوبم

صلرمحوجمجمطيطلغلعاكىلمحلىط
بمجمةجمىصكطارجمهلىتمنعا

وتدثدلتعليهأحلئههرسمرللكلمر

صععشمامحولعهحتهعيالته
ممءفهممكحدلثلرلطمحىض

سعبدلكديهبثومحويىلماتعألعكاالدط

الررليثيلئهمرلمحدبم

الويناالماريرقهلووص
عررعهلمحصعىلهدجميخرملعد
تعييخحدددعنلىحملرضدسعأع

يىقىلرمثخرمولقكللمجالل
ولعماكؤبخطجملبولمدلوثوضع

ممممكلمالحألجمهـسبى



303يالطمب

فماثإلعايفعإلكمندالتربخبالهمإلممالهعنئشجمعنهاإه
جداوبمطالميهإدوئوشلواولر

بثرالىمنرقألشبئااننةملردهاثعنمترقيكأ
إلجمماعدلىمعالطعبيبحنإدباعةيالنجزإبل

لمحثتاتجمولجنبزكبالاعضووصمبريفب
أإنباالكمثالتكولمجزإدجمطحاصئاضةلزفىسم

ؤخايرلفقيغافعكصرلمتنيولألمفيعنبأ
اىلهرلجمقفيكلىففطترأإلحعانانجماثثييمنئتاكاث

ارتعاطناللجرالجلرلهلفرالوترؤلمحرألمحيهمابا
الؤاصيوليتباءملصتججرفبهنيك
اإإل8أووفعاحمآالاكيتشسصكلنه
لئاإلمحينبنحاتاكا



03م

لمحثعلرأ
فىدئهاباإتجتقاألبتعافىنتهلفلتجم
ولنمافلألافيالمحماتقمحإلفأإدفخإدشباننمثأل

لماشلىمفااثنللببهتأهآمدبآليئ

ترواق
لمحقآتعا2لتهاطالخوبدالمقالبهدليلمحاحالبهأل

إلقلىيهيمالتلنعضتاحمأالصلبمالثيرابكصاس
يرئحؤكينالثبؤمتئكبهولمعرلمحقمالعرو

ئيمدإفىالمحدجلمحاصهن1رقلسالعلومصاإداعالهدمذلى
إذااالمالمدقكينجمذلكالذجمصثئماقإعتنايهبعدط

يقةوفكإهـفحانئهقيافرفإتصوثففعكروا
تجدباقدذلكاكفاضاهريهث3فانكانالهالبروشفرا

علطنجمايصادأطدكىكالمحداعلبكابمزإفمدحمال ممالؤجمنالكبةماهاثبمابلئولىإلناهمرئف
لبزوكلكطهإلجماينالىتافآلا

ههعىعهألخاحيويهفأذا
اتاوأقىيمفمالؤلض

أاوئعرىالأئرلجيلىاخمطسفمحلى

حمأأعفما



53مهلىالق

اابهانرالمتىؤيتةدالخاثلموانبالمحيالوأننمغرإلمباء
كوانكاتجذبهوببماإنكدإعتفلاهرنحسناكنىاا

دلطرونجلىثكواريخثغلبلثصاحناثلةلىلؤثعا

عولمطائمفاقيزالمزخأققوكأاجمكللهـثنالغعار
دصؤثقحشتعبدالمنانقرتإنانايأاجبصالمحى
رجممالخهنهومماكثم3لهقحليعىإلمجبهنئ

أونألةطاىألحمرلمتالعؤىلمقااسنامافافعبه

زاوايآإناداعريمتجيزعلقلمجدفاباالآ
ارهـأببفألاناجمنطاهتهدااكلبئلبق8أصعنتج

اأرلواحإلفإلمأشتالحاأطضاأثهثيامقلولة
ميضلمحةائلىاإلجمبثثالملزيث
الخاأؤإلمقلى8كلالإلوصرثئكتأللبالبه
ثثهااوعنرإلمزيإإماإلوولكقهإلورأكالمجماعكمماك
أحلفقيكلمحىيهمطيافيفيا

اسحوجمبمهانجلمإكئعقلىولهأجأقيلتىاتمكأخابمإكع
اإخافماسامحليمأثتممطثىتوفهقنؤيبرأاتيسابالوابخأ
ونحتصالمجغمفءمأأ3الرلمالىأأ
أأ

أأءفعرضثفوثأثشألىبههصاجزثؤؤتاجمثحخممنألأإ
أهـأءلتفذإدوالفلمحظممإعقحكئنإ

ثيئن



3هءمالوالننموف

أجمححدإلتهتحألىتحكمالمسجمعماأفاتةريتدلنلطفا
الئاسراحولىافرأثتأانألضانقلدإإلكايرللىببهوإحة

رلىأتةفنهممذئايماإيتضفىلهتأ3لبمامماوحملغاانرإ
لمحذقاعأفذؤلكاتضتعالمط9طىاحدابىبههثرلل01

بثلتافئالليكإللمحاظاراوضراإفالزلىىشكنفعال

بالهللللدىهـدطاهيصبئم

لمجمفمتىمكلهلىليلمجملحيرلمحدعلنر
صوولىلهـهاليلميهلىىلللماططمه

هحكلمكولميئصوللجلىحدلمد
عهلمدحلىنجفللليولممتاتعلههفلسمر
هـلزمعهمدلوثرلمهلىأتو

طلصمسالرمىلمىفمممكرلإليههوير
ووفللعلىعصالدلؤلدلتهقىكرسهعى

معلتخرلمحعلىءثهلىكد
ععمدمحلحدينوممطخححهـعكصىسلس

مهبرلهصصلمحيشعم



63فيياف

نالهـانبكيهففعافلىكلوباجمالزجملموانىجمدجمات
كالذلى أنجمثمأيحبصعليامه

رسييئوايلالثلىيكنغمهمكفيالمطد
روطركرمنناللجثلذلكالوأصلمحرثىلئغمأل

زصنالنمبمحسنققولماتندقاكةلفضدفيكحفيركمايى
ررءمكيععقالنيوسمةواتإتعنأللثه

اذاواسأللطالاكليه
أإمةناااإىتملثهبافالتنأشعدنتذاؤأساؤدتههالتواذا
الوالثايتهنل1رولمحفعوفياإأليغعوكإكلللو

دركءا9الئيزووجررلثايردوكبإناتهعوا

فأإرىنافاذاةيلتزملارواههمفألوجفتاأ
سالثالذإندياصنئذمعىلىلناممدآاإعاةلمجآلليومهان

اتمعرةءوكورواعكنفمفىلكلحأليفرفعوتزفي
01فااليمانددءزاريرلثبئشالنالمىفماطهر

ثتورلذيكءؤةلفسلثىبئالرثشؤكليككالذيي

دغلىكانالىممإحبملدهاواالهـالمو3حتمتهيهألمحطلمجث
حزلمحاخلمنالالمعكاللىاؤطبئقصماللإلكفيكخالإ
05صا

لورحمضإضترادايعمامإكزإ صهـلمحفئافيإؤلمءط3ممصى والمكاذاذصسىإتخنح
رماألرز



53كأايض

يالدفنكيالتةبراأقيحتألئانجةئلمةنياأافالمتنانالد
ضقافاكالصكارتوللىإنبمافرإص

ضدفأالهالبئجبنجماوكصكمايافيدإلهدفىعماكغالمعفرإد
بهثغامالمؤبمئإلإبإلياافىثلمجتمت

ربمهرلمشاولصحستزنوههبضحمفىشئطنجعه

سضممالحرتزهيتتسيمجمقصا
لمحركيفوشموتصلللىمساصهـ

سهقوصاحترللذديرجتأ

دطاعةرسثالليفدعدهؤيدغاتنلق
ويىسصمتلهصريظىيك

عملألجمكتاالوهـصلىحيقةصيننع
محهبىمدلجاكلحمحدقليل

لمحموجمالملهصهبرقلساعةعللمصلىل
يالصوعلطهصاعتهيهولىممعحيمببحو

محضيحمحلهوصقاولىبصؤ
عم3لاللى



ف5فـافص

عرعسمعورعومييعوسد
مامحيمعطعةوتطالمحممعويئ

جمأليعميأإصلولطلسعةاهالمح
ر3لطيرفالتهتيدشها
دميماحميرمصبهلغدكفركه

سقكلضلمكرلمحمضلهمطالعح
طوكتشوهلالمموثثهصاكطرعليه
كطعهلتظسلكهصخوولقلح

كلمور

ررير



7لىالئكصف

لةألنغألختهئجاءيزفياخألحمافيسنقهممالمآح

رأحتقادنخظيماإلئهويخلتهنخنبي3جمانالطثقىمح2
لىلصرادإلثاليتربردتالكصئإظايخاطبلقمكعليهانجيهئ

امذدالذبخثالإكاكاطؤاصطيهالذيناالفاذ
اإجمضاا9يؤفااجمالذشولهياكاللصييلته
وسهلىلنعليهلتهرصلىواشإعسنةقالهخالبهاللثيخبفى

اصس

اثطالاريبهكجالماجميبمهفىجمرقىحمومقا
لمفظاإفىحمقاحدائطسقبنالمحممنالنوكبدلثألأ

يهلىدعليةإدئهقالحسنأشادايهصيتهماهشعالما
ايسثىعديأباثهوأجذآلالخلفامحىالواشلىسسنة
ىؤع11أجمضألللجكصمحشتإلحةبريرفاحمثاتاو

9رهلىئموظييلةاارحألممارطبزنو
ولطشاهوالمحاعؤحفووصىاذوترطاضةإلولثالصاالمؤ
ممنبروجماىعيرسحماأخلالبجقرولمح

وومبئصيخزعثلىابىزروئلنماقوالكاشكثاهـة
نفىلنملهمافيااالطةرلىاإميزإلىأخؤشكافافككان

لفظرزفىخئيةؤننهلإلإلئهاثنماإزظا9ات
التركرزلىعليرصصلىإلجهلوممغيربهأالغدإوياءمم

رلرحدأةبعباولمثوألدمأسغماثزوئيولإلكجروئرررفحتحا
خأخيصكألإنىلصلمحيماجمروالتبريئايضبمزاتبالوالىإبفا



ل06ئ

باشكالمرالمبهـالوياوالهثمجامحىدالفولمح

فيفالطواأللعمنغلىنافإلالائهجمحاودؤيوالمح
حهلهاالجنفىاقإاوتصافضملجمليهص

بروأئالبابنضرلىبلمفماألمجهتئدواحيثاكان

كائحاجصرا1لدهاممقررعااالصاصفىجبهالاثاطرزوملىملىأناال رللعمالعالىصدكلماصكطأاللهوإوطءلرارثمع
نمؤجمفيكىأوبرؤأجم3انبىأدعىشااحلمحيعمقاشؤإعيه

تابألنغالىأدتهفانالمهتكاجميىاجاإلفإشظاداجماركعاأ
51اللهنججبدكفكبرنمابهبثكرفدتهفأبئترة
كليكيعإلظيتئنجلبزلهفانفوحدكلئىاعشلمع8ابردا
لى6يحأننرؤجمهممندالكتدممقكلثئئوملتجهلاتنئلل
إإكالدخالمطتالموالؤالءلمنىالههتإلكهبرلصنكهعتزلض

دعاذاإلبهدااللةاوأولالسبطفودعفؤلياوفواواموالد
ونجمروجمذيالواهللدمنإوإكييرعملوحعقإلابد4صكا

والهعالهصالالمجثنومنهفمماابنهـاكشدلتموؤبم

وجمهقىفىااابرلاريهءؤلقايطىألىصلص

رحدشطحفطصننصودكدىالوألملتعلىاواؤكهثو

وأالفالعإللىإمرابثهااببمانفافىعك2فيويكمنازبهانمق
لواةلىاوالتومملهاابئأفهدالتقالىفيتلهبفط

جمثم



112ى

إيمهوورحطإثعواضعهـفهيهؤياإلوحقلتلىصبراذالمحي

داإفنمبنالرلىثماطالآكلعيكلمهلحذمة01 ثآلئهاستظنغوتهؤكظابماقوحموظاللهامغس
اببتهعليهوساثلبالمحجاصيمقاورأتهممات
صفألفلمليظوالعوجمالطالبثم8ئاكأؤإنه

لىاؤفيارمفجمىترهـهاإرلمانيأللحلىفيدتدكىنون

ضالهانالارمامنااسولولمجها مققواوالميرإبعيالةهشزك4قاإيقلتيلوالوفئاا
جمايعكثكلصغيراقوا3نجالزرابلىداهاللمجمت
االلمحكماقالبرالجافربئجاإفياليخامنمماار

األرحظوطركزعاالدهعليههفاالعصخمباإدالو
برلركىحمزدنالرتألمنكايلىؤبلمحافيدس

طمسالمحضاليىسوللىؤجمئياخكلجنةإيدثرىالمجاناإفىرللته
فاثخكواحمالنلااباجمليامحوحدكنممريوحوقال

11ثيابموواايضغيررقوكلؤفيبمرروبرجاكحونجهلوا
يولإبهوألثماضكإلقلبهلمجنةفقهمحلبكلوصالياج

واليعفىبفسه1ركااقألرةيئتابوضقالرا
ثصوايوبراوددوإيخارلمحهفتر6دبعوتاممالثليحمصغيرناول

ولجبئاحفبثنخويبباهييهيزالكريإمثزدويئاق
غيعييعاح050



لم21وففى

ت5فزليطالمحسدوالمحقدبرارالمجبلملثكا

ئئأصاهمفوتي9ضفلوئالليإلإفء
ثكئرإلضالجمطسكؤجمزعزوالعياافيمطريأة0
فآجمرلىألمحبتاوبخاننفمطابمئلمجاعو

مهويختالجمضهقعتهكإلجمأظا
اذااالكرداابتهبإلبإككقوعحصااأل1
دؤيئتضمهالىماولمحنازىفأببفق
إتليهوسلىاتحإقهعلهلمحقدقاللئرلفادمسم

الاجقىلويهنتألجبودادكإلالىالرابثوإلنارا

والمحسدقبمهمداصألىلهيمدداههملوقالتحابو3هلتوجمظحق
وإلالمأياارودعلافيحالقةإلمحالقةاعىهلمج

الافرامسمثغللتالمألبجمعلىرالمحكدقاالجن
كالخشبطاحمالها3ريثببهقنيتلبخبدأار9لمجتققمالى

اىثمظقااحمإكافاخلبإلسماطبهاللئهاا
جىيحسقليممتكإلعبدلىنونطيآلجميبفىو
واالهلىتاوصللمهثهإدصلتد005

ياللمحئهي



هـ3ثاي

اليمكايعلحيالغابأدخالعلجوةوألئطوبالموحمدل

يقينتيثإرإلقىيراناشصالقتئالجمصطواثغإدةرقاوص
ظمالمرنخيلىالمحأاأففألطإرشرواه

اويرويبخدنووطلمحثئواصقيابقىبجرلمحطالأإليصال
8روياحلىارواهافياالقمإبرةاصرت2ةا3أ

جميغوخاصتووحلوالدلمالدهلمقغاصإهها آلأل5ادماهلوللىقهـههقىدجمواكىدإفهمنالثهعلي
9ةلدلصأفقرفئديمتر9يحفعانيئمنافؤجسبنانخ
تجارإلملطامالمفقفذالإلنجمارروطدثز4طجمينيكاقا

ؤلمايلمينفئتاليمونمسبزلصةبعاط
شهلعنلأمبزيقفيأإدرلملعبااللى9كإلنفىىك

راوجمانزمذنارمئااللهجموالفيمابإلمرمنهءا

نجاالىافألالعبادةقرءاثسمالرللقالطلئهعليصلانجال لط5اقييصوادقااإليةكطللطمهصمانااووينسكنئ
اهعلبروسدئييرلجتناباللوألىشغفالإلىثالرالمد
وإهلمحولرئلىؤبناللسانائموصيثهويمغلتهلمحبقانا
للخولكوضماسثأوأذصفاتالمرمنينفيتالتعافىهالا

الشالمحعفئأإدلباممألثرشئنركالفإوافهووصلمثما
9رصالإلألاحكجمآنجلفظاقثرفنتن

أأحأصىسصعحخالنخرئالطفيالى



3حكواثمصف

مهاوطصظورالمحعؤالمجريخهلالسهتخفالم
طونفاالضكفمئأإلعيمغابألمحاساصلإل4

رفىأزجمبااكللنيماألرللبغلموبقور
البنلخلياحهثراالمجأأإلطعانراألباا

لصاابايانشجتانصالبذاالممانصراشجعتالنفاالمحيل
تيقنينيئمىجمااصزيركيزصحاالتهما
بالوفوفرالحمهلءوافلهقإلإاكخىالييالر

وفئانتلمحيمجماالعثهصاففلةنماسةذمخماباذالرأفصا
واهانإإلطهوحمسهلجتقااتجنإلألمحأسا

مجاضمحولاسباغاعلىوعنألإفيكعا3وئلفلىا
اواألالمغطئئخصيالألوظلبانضاوؤصنضؤاوا
افياؤقاألتاليتبم3ببوواابرنتنمفدقعر
وإلنأيفيلاهـافنلغاإافنيتلنطائةمجباد

فحيرواؤفائئإسلىألضنظيفهـتنظصافانل

اومذفياإلمحامصلجيماإزارثلىاصيألعلبلواوالتهبافيخما
لتهخرإشيارسموالعاولةبنءحيدتاليقلضبئيفمافىكيخولىز

بماروجهكاثألىمنإوحفماجونج4صاثرمالدريخاا

دصللمجمدضيئههموضتالعفالداآلءاإججميضي
اعميثرزممططمك3أئطئعجمىثت



مىفصث

هاىطحامررالصدكينيالابلالدسجمنك

باللذاللكانماقبههراتلصقازرلمجالدكلهعلرومهفةجم
لقلرجمتةويامحىالمجقافاففرسلىالتإلوأفىأرلالنرةلمر

صياعليووشلضرإمزإلصييماصرعكلمحصنز

رجرألللهمحطهـانللهالداالراكديهدنالؤدناز

برامزهلكلدلدحعاكأإجمثقالوأذالثراهإذلقجمالص
ة6ااكفرقلمالالمثوببهنجلعليروسوانافىأوقازث

نلمجالعمللحلىلذجمدتلزجميمالالجمنىمسأهحم
فالمجئاكاصإلبطسعألاأللإلسوراررجمحصالمح

يصلةإعيالمحدأدطالالرألإلئهبأالمادةكهوجماادالريقأ
لقصالمجتمسلموكامزلرخمرالهاساامرلصأؤهراتا
نضارففابقالككااصاجإئانليلىطافأإيأؤلض

تدمميقىومرلوقابولهعبئلمامريهلوفىبافهيإلكن
اىجالاعقالناهنهاإدقهإختوقم01

لالولليكممةقانجفنجمطحماحهـلوالمجوثى

فيىجامثفايىلجليكىالههثمحشولواللمكهبرداثصانقا
جمماازجمىإتييغتجاللتحقآشتحقنحاثىاحرلب

ؤقإبخوسؤا3جموممن1ااالمحخصلصاث
لىكهايمألرجحماتمهكطلسوااليام

أإلفعاأقوخويأشمال11اصوثثيمتهئجيلىشح



161111لهـههرفي

لخيملضثؤلقابراللىاتعألفلثمحمماميرضاللدا

بالئهوفيرصبمفإلمنترلصتومنةكوكلتصعلىصاوتق
هتفظونبالاللصلىلعضيأمجمرمرضيظضأيرأ

ألدلتبناكالالاففمانالبهظصقوسازلوصابي
تاحولثللهلمموجمرربهأتلةطؤطرلمحزلمعملىةذاللئئ كألرممالالمصقالت

مضكةوففمريهبرأثرووعلمحمائناق
لإلنئألثقزعدلطيهمركرفيلىاجميطببرألب

لمحهالااالالهأالةلمالإلمكألكبمألةصفنلش
ىصهاليايكاصختتيوفىيرضعهانوموةالماكتوكا

حدثذرنحجتدرفينجالنفىكلتفدثمناتإله
لتجأدتيإقكاألفالطاظحثهاللمممملبميعتلولوولبغا

لميآإئقألأللتؤلمححررأوأثيركبابته90طةكآبهت

امهونلمحغىلدصالوهملحبزااوأأتملى هبمادسبماواصالطومىاللدعمابلصلةالكإلمهده اكاصهاويفالعذلزلئولمجىاحيرونإتري

وويارلمحألءنمألصأصثكأحشىوكلإلإوكا

المهكلثتتنيملالياهرهثوا
ألث



13ليحعونيلم

أثوفاءيهالداايخوبألديقافافأأالطلضء
باالتغافياكطأهادااوآتممانفىوالخمط

يئحبانمحتموفدخابيمبملتمهلمجهـهمادنرلمجيل
محبدانظورىتعالتهرجمدصيدافىبىشاجمموو

ااعيهسةةجمليتلمعيعليرشعتللرجمهت

يلمبهؤليرل9طااهنالمح9
ةوافيرائإليكنوالفلىةحدليآبالبيتإفي

براعبههزقالىقاالجكدهـيماجمضقرآالفمممقأكفمغا
لسوءاكإدقيازاماتالىلماالتاثضلإلجمالطلتةأيمطا

9لمحرفاالنحارثإلليأبرقاثثلاوجمهـيادلؤؤآشحنابآلمه
إممغوقااافالتعالماولمحففبههمإبحوزلخلفولمحبف
كرممطاالعءكلماعكشإلصبردحلفوسلىإلتةعليه
حلفنوفاللطنمشرولكااليرعفهباظولتهلؤ

إسولىالمحاؤصذيياردراأبولكئإلثاثافقلكابتةبغيما
الفصيتهتعالمتألثهقهيهنكاذفمانةإئمألضامنا

إقرلتالبمابااطتعففلقشانجالمجىيهةبئاللهتىا

هيالحبريمنكبزةىلبأعناستطاعممئماوسلىحغضلقمإب
هءىمصتالمقنامرداالمحوفيقالهـولمحلمماكض

محإلخألتئهنةأاووهـأمطمؤنالمغشعمحرخمبءفوتالىكنمأيمكأفئ

االوسثلإلطسماليمعابضحططكوكإهـءكتائؤجمذيو



اـائحعرف

وطراإدزبؤيمةيالللىيناإإلبلطيالمعلقياضررا

كلئهألالعيالوالقياءلمجؤوافاجمرأقعووالعطكلمحياء

ديناعقمهيللفضلالئااناثاهيعولعلصرسلىالج
يخهيحاحمالمحاإلمكنىمسملىاهجمياللرجا

ررققالتعأكلدفياويراىاداإو

الفلروىإليتماطإلبخاخسأوإلهإلانما8اوأنخبلى
ابصلىتاوإلصلؤا6رلىازءايارسولىايزددىا

ابتهجميالديإلمجهـاافىلىتالفبهأقلتلجانؤئفالقلت
يخخدنحطالوبإالإلدوكإلربضميتؤوض

نجلتأللجذهـسلىكلغهأظيهالفماطااالاتريه
بخابىيلئئنزصاالمجهنةجمهثيهبنخددجمف

رألهثملىيناتبمفتشهنجحلىلؤممدبوداودوااك2

لىيةللهواتمتىابةثنناحممهناواخياناهـكانأضالتا
ومينانلدبخلرار9لئيودةىؤملىلرشلى

إلمحالربرئثسناداففإيطكماجماللجااكأب
جمل9واواألإءواإفىالخغ6باهمافهالدإنممافاأكإد1

كىاعلىليصموشصاعيلىللاحملبشلااق

أحماكرولبمحمىد4الهبكمأكأنهـعدخصءأءلمنمىآأ
أفتش3مالفنفحأنوحظضشءصبمفقعىرجميمخبز

فخاععأثلئىلحلمحئطيىبهيثطتليااوالأمحياخلحىه

ئمضقى



112أللحصثئر

ولطلعدقبهغاقيامربالعبيديوارقكقاالعادلمحامكة
ببهلناولاخالينظأإصرواهـلحلكةتنآلالمجاعةجمة

المفلطعإلريدوناؤجعدلإلجمطلواباطةدألعزبه
فهعليزالليحمؤفىضبزيهجمليفقدف9
بمببخرجمكثايعمادبىوطاىإنلهثياهرحومدماطعمهز1ول

فلىالمحطواخسنعبادة5لحدشأنالجداز

أتاجمضاالئهلجثلعبهينوارفقينهزب
لجعاصرالليبسرمفئتحتيدطيكالطف01ايد
تدراعنهفيمابقلبهقطرطغرمايعلبمافازلباصر

لرجلىعواروظكثالبالدهـسملمالطفحليه
وصكىريخثيقرمبناممتلواقماورجموشناافادجمصفقد

لثهلجورلنيرعلىاصفعليكانفي6مكنألدولدجمائإل
كإلجايثاقد7روإثيخاعكهوائقواقهالفلغلصلق

اثايخزهوإلوافنأدخلقااإلاخسغإكاناأءضإدا
واذلىالنغايتااصاحااللعأللىمغا
ةفأللدتهيبعشلظاألايخدينقالعددإلنخابئ

عألمايهإعلألسحدبينوممكطالبزراطالمحدالمطااها

صبهفئواييألصكىقاالذاو9لراالاندة
أفأالفطيلحفأالجكلألماطشيبأأإببؤأل

إفىااكلوفببأاكييصطووحمضءاقى
صساححعى



ف03فيكلىلقمم

إلمحفئإالفعهالإاعلعالىئإإلبخاةالكالمحئتا
المؤاهيماودلمحوووثالتزلمحلىالمموا

فارىمنيأكرفالنهواأدؤأهـأحزلالعة4امونس
اسر

إجحاألنقهومقإدملقشإلنجقلكيدعةلمج
وثهلمجعؤأدمنلىاائإإكالاينخللمدتهاكموكرثايكةو

ارراالبورلجلكاليضلمحلثوحملالكثدلمعوا

ئهاوهطصلثموصرجمكليأكحةكاإلثاوسه عهدركلملعمدجبهث

أعإاالقاهافووةاليخةأااصإلاللهاااألاإ
راالمجحومحةئةظااالعئر3لدلؤا

البامتةالةكىؤهولوظدأصإلىوإلمهمأجاهـضوادو
ؤيرانعافألأغرالمحلتاسقااوأ

ألمغاثأليتغلدااجمأبةلئبهافالاللىصإلعخ
مىعلىوالمنشدالمععريخرلبلارشعطإلاإوافمائفبانخعا

ورمنكلنليغايثيبدهاإكلمنهمعلىحدبدطديثكلكإقاوم
إكافواتاضوولكهمصثئطعنيتنهبسلن

ائاباأكهاكؤإفضفتطلصرلىيالمدجمىالول
مامنكألذي

ضأاثسلخععياجمس



أالليحلمحعل

اداعطكصلمحالءوابالألجمانةلمفالمحاوا
فيلىألحافاقيواعلمحالىالهعامألوفحهعن

خيرمنلماروإقالهإلخؤفالبظدطالمحال
العيذادتلىلتنظأؤنجابلفىالئهلمإلفىودج

ةعوتقلىكأمبخزلجهادفيماإلكهأووليوصاالخد
جملىكيتلمجحليهأشلولىصكالمؤياليه

ودارليهيرعلماينلهفاللتهاالفىالكااريه
المواقهقأفئددهقألالطفةاثىاداءمذياليران

نتمرإوستيالىطوكاهاو1ماناتالمتلندوا

ءالمفأاسالظخيالريهنجرلمؤمقاللمجؤطعلىفلع لمحهمافزكلككارالحالطبعلهحلب

زقمعوبهتلخؤافالروعظ
روفيدهدململيعبىام9راكؤمغثفانةمنمشلؤ

ؤمنصعليؤشإلثهبهواعهـلمجارقالصقفأءجمولمحمعمت
هثذوفنىبرئئيددوواهاليهيوفرألخمرأليونمجادوابالئه

بهطبتقذثكاالتحدصمههنالحممعقلهحاعلتخرلىبهلمحنار
لىلطهقخالزقالىاالمعفههجملىأاافاصلمحه

و4لتةتدىانإلرفإوامصلقلمؤارييجنؤلنناعليثهععوالقه
ضلىيالى



وفآ

امهدالسعاإبثيزلئأللتذيرطمفيهم
81ذاافاطةاللوختهاثبئير7لم101

رزقكلؤثخبهناكالالعاتمقألفهظيألش
حررااجيلىافئلطمجنظاااللقزالله
لتهأاذجماإلصريئتالىقىكاييةخلىلماألغأو

بخباممافماالطا8أالمالاقهاعةللةفيمم

إتجيتالقؤمنااثع
ددهاحكافقأإيئالتبذلئهيبيألوال
تحيحإلواذلمحييىتالظلىإلسلردادلدب

مقمحأليمليماموجاثمباجمشافلظ
أويمكثتألثالقالكانار6لمأفؤااهـ

بلميإفنالطنرفىو3صثنعنكعكلصات

ووسلىخقدثهاآممإلعاتيتممالت
ديتلرلعااوتمقيؤدمشئمثيهمهو

هإذلمفيهوولمهيماىلمسمدهـينلممملو
أقأذايخارهـلدوئشتفلتل01

ااابرملىيمموظربالطعللبقاعحيهدبهرأ كادلئهصككالى

تعاصلىئرهقليختثاألبظنوؤس9ىلذفااللىذ

خاكلز



ل3يهففرثئ

لممننجمعحوقليوهؤكولمولالعلىئئفة
لدكلطحلىالناظهادأظنفكن

نملثلجمطهاإفالدعنلكاإقتباهرصللثفلميثرىنأمر
اللسالابهطوبروئاألعبثإملوالددالاللوإلباليررابا
01يرصكسنداإلقلملنفاقلخنامحرليهب8جمثاألمحزدذ

خملمهمذالطوفيهلعرجيراللىجمبالجببهندص
يظؤماويبمالى1اوخمهووعإلبهواللهنالجب

اماجةإبئوعثاللسبلحةاكلهاكتالديمإلفهةعئبهته
أللعيجشلثسيمابئهعلتألإلوئمالكةااث5

اااوالئهالهوؤلفعالالفشعمةفيسبحورا

اتهطأإديماوواجاكةمهيع8افككوإلالةاما
وبلىد4يخغحعلىايالعلعلىثمزلههوافياو

بألجبملىىابهثيرلعلىخيرالىالأك
لحاتككانالحقصىعناطينمناكفساث
اءالثاظترلي6كوفصلزةافضالنهلقاثهتانير

لقدقالثقلسابقاثكيآبخاعالمحدلبئاضاعلفووا

جمافىلعابدكعنشلىمعالئالعااوبحمفضعي
جمالوواهماعابلىالفمنلهميالناحدظوالالىفقحصا
برفيلمحهشالحباثةلئهكاحباإلمحضثئيهأقالى
طباكءدةممتطروالعبافىنيقليألوفىألخىال



23مفصثعيحف

خممبهافالملفإلخأللفماألصالمحدلبالفمع
مافضلىمحوةوالكالمهطقالظسغةعلوا

لقلعئالوي3إاجمبعمبلىآنرااعجدهجمركأبالماثىر
مىاثفأذلمرةتصعصمهعملىحدىجمأآقملسإلإلغقهخإليهىتجاي

المجدنجتفعايلصمحضدنألنظفحلحرالرلقابخااد
ارلورالرلسمنالمحؤلمؤطهاجتزنلفنلى9ثأو

محإعونجلضثأليهحاإدرلوجمليإقصجنمه
ؤبولحيمالواءلملطكؤوقابهالمحبراه

ارحمماإألممالصلؤقوافضلىأصروإلينبرفىاالوواه

لظفجمب9فرنالمحلمترلداامرلتهلمجربععلصبئنا
لإلإلفقرلمثوظللحووفاالعليإلهـلدهالئ

رتضةناوبنيمالسابجادلتاشفنهننهلغعنأا
اوهالىاائندللىخهمبكايوافىلمترثاوادصتإؤ

إيضاصوءولياثعمنفروفوهكإقضلىبيلفال
داحثرلسئفجماعابافلىوآلغلمهفةلىقموضتئغير

هـخكوالزريسعالالئبهندبنصوممنافقيلعت
صذارإليدبعمرعئقلتكالتدبهعتتم

حماإثفهليزعغالمحنفيةيئكمعإحالديغاللمحأفوبم
ائاعليوأئهجيمهتلمجعاالغنئانممة

لطنةجمهرابارفتنلمزألمامميةسلتىهغاضأيناوإلن

ئةجمر



33هلصلمصويئ



3الصالخإلعم

يلمحملمهدبمروبمإلسحصهـلدنتئةوقلي
ولوحمبمهـمهووييئالكلىهـتكللحمهش

يخثفيسقيلعواللديخة

هاكعاثحهيطماهـقيئرحهوو
لكاصرالهثافىلعهمجريخمح

نيحمألمجدضعلىيالصفلقلى

منهنووللكأرونض
لضلىميثمسكلهللملى

علههلقهطيهلصهوبجدثصلم

وفيجاولصمللحعدلم

دقؤهراللبلىعطدكانزفي

يقييياحيراللماللير
ميبلهليكحوهلللى

غلىلقيلىلى
ةلىلقخى

فلىكألكى



ءألفي



م



لم13فلصقص

ليشلمسايةاللىجملىدهأىل
ذالسلىلئهعليهكملمحمهلىهـثجمهـ

لعبدعللكىعطكلهـعهـمشمه
اع كهـمالالبحالىءللهإلمه

ثلىطمحيهحميىصيغصطص

ثيلميرسلتفبهركألتقوول



33ءتمصوثفص

صردموسإلجملهمضدهـممبوئل

يقىييرقيمورفا
ممطهقلعمهؤكعلبيبممطبيمتبمم

ظثئطماللعلميجماللىيلىحيجم

دياألعخةفيهجمدلئماحكدلحط
صوفلمجولهلىكالعدعالثرص
ثيمحمداللههلسماهـلمحمإللحطقوقهكلىي

همفمهـيوزلتمدفخت2لص

هطغمحططءلعىلمحث

يمصراكلىىكالللىممظطهكالممعهبهنادي
الملىكهـاىلمحسحجظنىلهثءرهم

تجاررردىقلىللألحزول
سعح

ممهؤلضطحكمئيضالكبه

ثليهلصمصاىقلهورالط
غدمصتجلىحاليلرلمكعاثصالعك

ؤلقميكىقطرسنرالطلدل
جمهمامهقثاكلرلمساللجمثلحكملىل

كئفاعسممسحمطاجممدمسعابةممهمرصث
لققللقبحكوكلالهحرموواحمتسبهق



132الف

يىح

لمحميهىص

لىوصسعطثضاويهممهعمويالحال
علممىرلمحثحإلحغات

ثنهكوشطلمحجميقمولمحنصلجمطع
محلىجمجمالمامحهلمحممممورل

لالصدشاضهدقيور

يدمتطىت





منطم

لحفتعم

دجمث

الففه

اوياماحمإ
ععلىالنعحر

في
لف

رلعيمالط
حلبدب

اللمعثرص
ثحفب

تحفيض




